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Nieuwsin vogelvlucht

PARAMARIBO —Fractievoorzit-
terNooitmeer vanhetFront voorDe-
mocratie en Ontwikkeling vindt dat
functionarissen uit het Surinaamse
binnenlanden deregeringen van Ne-
derland en Frankrijk niet mogen
worden overgeslagenbij het zoeken
naareen oplossingvoor destrijd tus-
sen het JungleCommando en het le-
ger. Indirect hekelde hij Bouterse's
uitlating die bemiddeling van Ne-
derland in deze afwees. Nooitmeer
steldeook vragen over het onderzoek
naar debosneger- moordenbijPokig-
ron rond kerst.

WASHINGTON — De inflatie in
de VS bedroeg in 1987 4,4 procent,
hethoogstepercentage inzesjaar. De
Dow Jones- index maakte een forse
duikeling en eindigde woensdag
57,19 punten lager op 1879,14. Te-"
genvallendewinsten in de technolo-
giehoek en onzekerheid over de VS
handels- balans waren de oorzaken.
Ook VS handelsafgezant Yeutter
zietvoorlopig geenverlagingvan het
handels- tekort. Zijn uitspraak ver-
oorzaakte een lichte dalingvan de
dollar.De munt noteerde in Amster-
dam 1,8635 Ned gulden tegen een
slotkoerswoensdagvan 1,8715.

*****BAYRUT—Strijders van de shi'i-
tische Amal- militie hebben
woensdag de 3 jaaroude belegering
van de Palestijnse vluchtelingen-
kampen Shatila en Bour Barajneh
opgeheven. Syrische troepen namen
17 stellingenover en werden inemo-
tionele taferelen verwelkomd door
duizenden Palestijnse mannen,
vrouwen enkinderen.

DEN HAAG — De commissies
voor politie en justitieuitde Tweede
Kamer hebben nog geen behoefte
aaneen debat metministerKorthals
Altes (justitie) over de ontvoering
van Heijn. Men wil wachten tot de
ontvoering is opgelost. Het CDA wil
de straffen op ontvoeringen verho-
gen,PvdA is hier tegen.

*****TOKYO — Noordkorea heeft van-
daag gewaarschuwd dat er oorlog
kan ontstaan tenzij het noorden en
het zuidenhun problemen oplossen.

*****HAGESUND — Kapitein Guna
van deRoemeense ertstankerBorcea
die verantwoordelijk wordt gehou-
denvoor deomvangrijkeolie-vervui-
lingvoor de Nederlandse kust, heeft
van destaatsrederij Nalvomar en de
verzekeraars opdracht gekregen
geen mededelingen meer te doen.
Ook de bemanning is hetzwijgenop-
gelegd. Een eerder onderhoud met
kapitein eneerste stuurman leverde
niets op. De kapiteinkan niettot een
verklaringgedwongenworden.

PARIJS — De vredes- besprekin-
gen tussen de Kampucheaanse pre-
mier Sen en de verbannen verzets-
leiderprinsSihanouk zijn woensdag
gestuit op de positie van de Rode
Khmer binnen het verzet. Senheeft
erbij Sihanouk op aangedrongen de
"gehate"Khmer teontwapenen. De 2
opponentenkwamen bijeenineen af-
gesloten kamer van een hotel even
buiten Parijs. Het is de 2e ronde in
het overleg waarin ondermeer te-
rugtrekking van zon 140.000 Viet-
namese militairen op de agenda
staat.

*****AMSTERDAM — Alfred Heine-
ken is van plan om in de jaarlijkse
aandeelhouders- vergadering van
1989 afte treden als bestuurs- voor-
zitter van hetHeinekenconcern. Hij
wordt in november dit jaar 65 jaar.
Bedoeling is dathijpresident- en ge-
delegeerd commissaris wordt. De
huidige vice- voorzitter drs G. van
Schaik zalhem opvolgen.

*****WASHINGTON— China was vo-
rig jaarde grootste wapen- leveran-
cier van Iran. Kanonnen, munitieen
zijderups- raketten ter waarde van
600mindollarwerdenvan Chinabe-
trokken.

Hoefnagels over staatkundige structuur

Den Haag moet met eilanden
Antillen contact opnemen

ORANJESTAD — De Ne-
derlandse parlementariër
Hoefnagels (D'66) vraagt zich
af of het niet beter is datNe-
derland — in discussies over
de staatkundige structuur
der eilanden — zich strikt
houdt aan de Antilliaanse
structuur/Centraleregering.
Het moet kunnen dat Neder-
land in discussie treedt met
elk dereilanden en deopinie
van elkvolk enzijnvertegen-
woordigers aanhoort, zo
meent hij.

Hoefnagels zei, datalle Antil-
liaanse eilanden en Aruba een
relatie met Nederland willen,
maar gevoelsmatig niet- Neder-
lands zijn. "Dr Da Costa Gomez

z,ei ccii& — aldus Hoefnagels —dat deNederlandse Antillennietbestaan". Hij zei datbinnenD'66van de gedachte wordt uitge-gaan dat de politieke structuurde sociale gedachtemoet volgen
en niet omgekeerd.

Daarom moetvolgens Hoefna-gels rekening worden gehouden
met de pluriforme gedachten-
vorming in deAntillen en met deuniekekarakteristieken van elkdereilanden. Hijwenste datdeze
pluriformiteit opgenomen wordt
in de eindverklaring van het in-
terparlementair contact. Naar
demening van Hoefnagels moet
er een voorzichtige wijziging ko-
men in het Nederlands beleid en
moetrekening worden gehouden
met elk der eilanden.

Venezuela speciaal commando
CARACAS — Venezuela is

Zover dat dezer dagen een
speciaal commando in hetle-ven wordt geroepen voor debestrijding van "subversieve
activiteiten en groepen" inhet grens- gebied metColom-bia. MinistergeneraalEliodo-
*© Guerrero Gomez van De-
fensie maakte ditbekend.

Het nieuwe commando wordt
ingezetvoor bijzondere acties in

Jucht. Dit is een onderdeel van
bet plan dat op gang is gebracht

... categorisch en krachtdadig
de delictenin de grenszone te on-
derdrukken", aldus de be-
windsman. Deze onthulling
kwam aan devooravond van het
overleg tussen de ministers van
Binnenlandse zaken van Vene-
zuela en Colombia in een Vene-
zolaanse grens- plaats waarbij
debestrijdingvan de activiteiten
van de guerrilla-bewegingen de
drugs- maffia centraal stond.

Venezuela heeft besloten zijn
defensie in ditgebied te verster-
kennadat verschillende Venezo-
laanse veeboeren zijn ontvoerd

ener enigekereneen actievan de
Colombiaanse guerrilla op Ven-
ezolaans grondgebied werd uit-
gevoerd. Deregering in Caracas
isonder druk gezet door deveeb-
oeren en plantage- houders in
het uitgebreide grensgebied,
waarbij gedreigd werd met een
stopzetting van de melk- en
vlees- bevoorrading van de
hoofdstad. "De onderdrukking
van de delinquentie aan de grens
is een duidelijke beslissing. De
benden zijn tot het uiterste ge-
gaan, ditkan deregering nietto-
lereren, aldus debewindsman.

TRANEN
Debriefvan Ileto,dievandaag

bijna in tranen uitbarstte toen
hij tegenover journalistenzijn
vertrek bevestigde, bevat forse,
maar indirecte kritiek op gene-
raalRamos. Hijsuggereert daar-
in dat de legerleiding hem niet
steunde in zijnstreven naar her-
vormingvan het militaire appa-
raat en geen doeltreffende stra-
tegietegen het Communistische
Nieuwe Volksleger (NPA) ont-
wikkelde.

Ileto schrijft dat hij minister
was geworden, in het besef dat
het verzet alarmerend sterk was
geworden doordat het vorige be-
windde noden van debevolking
negeerde. Dat vormde ook de
grond voor zijn voorstellen om
het leger te hervormen en effec-
tiever te maken. Militaire ex-
perts verwijten president Aqui-
no ookdathaar strategieom het
verzettebestrijdenrammelt. Bo-
vendien zou zij alleen militaire
middelen aanwenden en geen
politieke maatregelen nemen
om de problemen op het platte-
land, waar de grootste aanhang
van het NPA te vinden is, op te
lossen.

WEINIG GEZAG
Ileto is oprichter van een bij-

zonderelegereenheiddiein deja-
ren '50korte metten maakte met
de Huk- beweging, de voorloper
van het NPA dat in 1963 werd
opegricht. Hij trad alsplaatsver-
vangend stafchefaf toen presi-
dentMarcos in 1972destaat van
belegafkondigde. Ileto vervulde
daarnaambassadeurs- posten in
Iran en Thailand. Toenin febru-
ari 1986 Marcos het veld moest
ruimen voor Aquino, was het
met name Ileto die generaals

overhaalde haar te steunen.
In Manila is het een publiek

geheim datRamos de dienstuit-
maakte binnen het legeren niet
Ileto, die weinig gezag genoot.
Ramos heeft ook een bijzondere
relatie met depresident, dieme-
de dankzij hem alle couppogin-
gen overleefde. Ramos zal nu als
minister uit het leger moeten
stappen. Zijn 3- jarigeambtster-
mijn als legerchef liep in februa-
ri 1989af.Erstaat een ingrijpen-
dereorganisatie van delegerlei-
ding op stapel, waarbij 41 gene-
raals in april zullen worden ge-
pensioneerd.

ONVOLDOENDE STEUN VOOR PLANNEN LEGER TE HERVORMEN
StafchefRamos volgtDefensie-minister op

Filipijnse minister
Ileto afgetreden

MANILA—DeFilipijnseministervanDefensie,Rafael Ileto,
heeftvandaag zijn ontslagaangeboden uit onvredemet de ge-
ringe steun van hetkabinet Aquino voor zjjnvoorstellen voor
hetbestrijden van decommunistische opstandelingen en zijn
plannen het leger te hervormen. Ileto wordt opgevolgd door
generaalFidelRamos, stafchefvan de strijdkrachten, dieop
zijn beurtwordtvervangen doorluitenant-generaalRenato de
Villa. Laatstgenoemde is geen politiek figuur, zodat Ramos
waarschijnlijk weinig van hem te duchtenzal hebben.

De woordvoerder van Ileto,
Eduardo Pangilinan, zei dat de
minister zijnontslag al op 14 ja-
nuari schriftelijkhad ingediend.
In die ontslagbrief spreekt Ileto
devrees uit dat de verdeeldheid
binnen het leger het communis-
tischverzet, dathij alshetgroot-
ste gevaar beschouwt, in dekaart speelt. Maar de noodzaak
tot hervormingen werd door
geen enkele andere minister on-derschreven. Ileto voelde zich
daardoor nutteloos, aldus dewoordvoerder.

De 61-jarige Ileto, die de mili-
taire academievanWestPoint in
de VS heeft doorlopen, werd in
november 1986 door president
CorazonAquinobenoemd totmi-
nistervan Defensie. Hij volgde
JuanPonceEnrile op,diedoor de
president aan dekant wasgesch-
oven wegens vermeende betrok-
kenheid bij een mislukte
staatsgreep. Sinds Aquino in fe-
bruari 1986 de macht overnam
van president Marcos hebben
militairerebellen vijfvergeefse
pogingen gedaan haar af te
zetten.

TEL AVIV — Een aan het
hoofd gewonde Palestijn wordt
afgevoerd door een Israëlische
politieman tijdens een heftige
botsing tussen demonstrerende
Palestijnen en Israëlische op-
roer-politie in Jeruzalem.Minis-
ter van Defensie, YitzhakRabin,
heeft verklaard, dat het Israë-
lischelegereen nieuw beleid voert
om de onlusten in te dammen en
meer doden onder de betogers in
debezettegebiedente voorkomen:
de demonstranten worden voort-
aan in elkaar geslagen.

Rabins beleid is het antwoord
op een in deKnesset ingediende
motie van wantrouwen over het
optredenvan hetIsraëlische leger
tegen dePalestijnse betogers,
waarbij 39 Palestijnen gedood
werden.Het doelisnu metkracht
tegen hetgeweldop te tredenzon-
derdater doden vallen.

Inkampen patrouilleren sol-
daten met honkbal- knuppels en
wordthet nieuwe beleid al toege-
past. Dinsdag en woensdag
melddenzich tientallenPalestij-
nen bij gezondheids- centra van
de VerenigdeNaties in Gaza na-
datze door troepen in elkaar wa-
ren geslagen. VN- hoofd in de
Gaza- strook, Angela Willi-
ams:"De artsen waren zeer ge-
schoktoverdeeffecten van desla-
gen, waaronder verscheidene
meervoudige breuken en snij-
wonden die moesten worden ge-
hecht", zei zij.

Artsen inziekenhuizen inGaza
legden woensdag het werk neer
uitprotest tegen.het in elkaar
slaanvan de inwonersen om te ei-
sen datartsen enambulances vrij
dekampen kunnen binnengaan.

OUDE GARDE
Ramos wordt ook allerlei pre-

sidentiele ambities toegedicht.
GeneraalDeVillais net alhij af-
komstig uitderangen van depa-
ra- militaire politie. De Villa
heeft meer gevechts- ervaring
dan Ramos, wiens bescherme-
ling hij is, maar is een veel min-
derpolitiek figuur. Dat betekent
datRamos waarschijnlijk wei-
nigvan hem te duchten zal heb-
ben, zoals Ileto hem in feite bo-
ven zichmoest dulden, en als mi-

nister van Defensie de lakens
uitdeelde.

DeVillabehoort net alsRamos
tot de "oude garde", diebij het
middenkader weinig loyaliteit
geniet. Deze jongereofficieren
zijn zeer ontevredenover deaan-
pak van het communistischver-
zet en dezuivering van het gede-
moraliseerde en gedesorgani-
seerde leger, een erfenis van het
bewind Marcos. Militaire ex-
perts vragen zich danook afof de
jongste maatregelen tegemoet
komen aan hun kritiek en een
einde zullen maken aan de on-
rust die een belangrijke factor
was in de maar net mislukte
staatsgreep van eind augustus.

Aquino, dievoor radio en tele-
visie het aftreden van Ileto be-
kendmaakte, zei dat "met grote
terughoudendheid" te hebben
aanvaard. Zij wees erop dat Ileto
zich vooralbezorgd had gemaakt
over de vormingvan een profes-
sioneel leger, dat zij het be-
langrijkste wapen noemde om
het verzet te verslaan. "Ik deel
zijn opvattingen en verzeker
hem dat wij zijn werk zullen af-
maken".

OppositieleiderDejoie opgepakt

Tellen gaat langzaam in
Haiti: Manigat ligt voor

PORTAUPRINCE—Debij
de militairen goed aange-
schreven Leslie Manigat ste-
ventafopeen duidelijkeover-
winning in Haiti. Het is niet
duidelijk ofhij de absolute
meerderheid zal halen. Een
van de belangrijkste opposi-
tie-leiders, Louis Dejoie, is op
het hoofdstedelijke vliegve'd
aangehouden na een bezoek
aan de VerenigdeStaten.

Bij de door de overgrote meer-
derheid der Haitianen geboycot-
te verkiezingen van afgelopen
zondag is universiteits- hoogle-
raar Manigat aan het winnen.
De einduitslagwordtpaszondag
verwacht. Voor de door de radio
uitgezonden tussen- uitslagen
bestaatweinigbelangstelling bij
het publiek. Woensdag was men
zover dater22.317stemmenble-
ken geteldtezijn.Dit staatgelijk
aan 0,7 procentvan de ongeveer

drie miljoen stemgerechtigden
en 14,8 procent van de 150.000
mensen die inderdaad hun stem
hebben uitgebracht.

STAATSGREEP
De naaste concurrenten van

Manigat zijn van mening dat er
op grote schaal is geknoeid aan
de stembussen. Hubert deRon-
ceray heeft in een openbriefaan
deleider van deregerings-junta,
luitenant generaal Henry
Namphy, geschreven dat hier
sprake is van een "staatsgreep
tengunstevan Manigatmet me-

deplichtigheidvan bepaalde mi-
litairen". Gregoire Eugene die
ookkandidaat was voor het pre-
sidentschapzei eveneens datbe-
paalde districts-commandanten
zich schuldig hebben gemaakt
aan stembus- fraude. Tot heden
heeft het leger niet gereageerd
op deze beschuldigingen, welke
ook al waren geuit door talrijke
waarnemersen journalisten.

Bij terugkeer uit de VS waar
hijhadaangedrongen ophetniet
erkennen van de verkiezings-
uitslag werd de voormalige pre-
sidents- kandidaat Dejoie aan-
gehouden op het vliegveld van
Port auPrince. Journalistenwa-
ren getuige van de aanhouding.
Hij is voorzitter van de populis-
tische partij PAIN, welke met
drie anderegrote oppositie- par-
tijen deelneemt aan het Demo-
cratisch akkoord. Dit riep op tot
boycotder verkiezingen.De com-
mandant van de veiligheids-
dienst op de luchthaven weiger-
de in tegaan op vragen van jour-
nalisten waaromDejoie werd op-
gepakt.

LESLIEMANIGAT

'Onderwijssysteem deugtniet'

UNA-studenten klagen
over slechte docenten

WILLEMSTAD —Vie-
rentwintig boze studenten
van deSociaal- Economische
Faculteit van deUNA, zyn in
de pen geklommen om hun
galtespuwen. Hethuidige on-
derwijs- systeem deugt abso-
luutniet, menen de studenten
en iser deoorzaak van datve-
le studentenvroegtijdig afha-
ken, gefrustreerd blijven
rondlopen ofnaar het buiten-
land gaan om daar te
studeren.

De boze studenten stellen dat
het zeer begrijpelijk is dat er zo-
veel jongerennaar het buiten-
landgaan om daarte studeren en
datditalleentewijten is aanhet
slechteonderwijs- systeem op de
Universiteitvan deNederlandse
Antillen. Het nadelige gevolg is
evenwel, dat er vele Antillianen
in hetbuitenlandblijven, terwijl
deAntilliaanse eilanden zelf,om
kader- personeel zitten te
springen.

Het blijkt onmogelijk te zijn

ombepaalde tentamenstehalen:
daardoor vallen er veel studen-
ten af omdat zij maximaal drie
jaarmogen doen over de eerste
twee jaar. Het tentamen 'Be-
drijfs-economieen Statistiek' le-vert met name veel moeilijkhe-
den op. Voorbeelden daarvan:
van de 121 studenten haalden erslechts zes een voldoende; van
110 studenten kregen vervol-
gens acht een voldoende en vande 90 studenten die overblevenwaren er maartwintig die hetnavele pogingen haalden.

Dat er zoveel studenten voor
het tentamen zakken, is niet te
wijten aan 'domheid' benadruk-ken de boze studenten, decijfers
spreken immers voor zich. De
kwestie is in het verleden al aan-
gekaartbij dedocenten. Een on-
derzoek onder de studenten le-
verde de suggestie op om meer
tentamens tegeven.Dat voorstel
isevenwel door de docentenafge-
wezen, zeggen destudenten, om-
dat dit teveel nakijk- werk zou
opleveren.

Een ander punt van kritiek is
het hoge percentage van afwe-
zigheid van de docenten. De
'part- time' docentendiebijvoor-
beeld vanvijftotzeven uur colle-
ge moeten geven,komen pas om
halfzes binnen, eten vervolgens
een loempia in de kantine en be-
ginnen pas om kwart voor zes
met het college. Omkwart voor
zeven stappen ze vervolgens
weer op.

Ook de 'full-time' docenten
werken niet naar tevredenheid
van de studenten. Die zijn vaker
nietopdeuniversiteitdanwel en
hebben het drukker met andere
bezigheden. Of er zijn docenten
die veelvuldig reizen en dan op
de meest vreemde tijden (bij-
voorbeeld op zaterdagochtend)
inhaalcollege's geven.

De 24 boze studenten die de
brief ondertekend hebben, laten
tot slot weten dat er nog veel
meerpuntenzijnwaar zijkritiek
op hebben. Uit vrees voor 'repre-
saille' willen zij overigens niet
bij naam genoemdworden.

TIP-TCD



MENSEN

De postbodes bezorgen dagelijks
begonia's, tulpen, afrikaantjes,
tomaten en komkommers die in
de vorm van bloembol of zaadje
besteld wordenbij de diversepos-
torder- bedrijven op land- en
tuinbouwgebied. Het nieuwste
op ditgebied is het bedrijfSuper
Sativa Seed Club. Daar kunnen
voor een prijs dievarieertvan on-
geveer 70 tot 120 gulden ver-
schillende soorten marihuana-
zaden besteld worden. lederpak-
je bevat vijftien ZADEN mét
plant- instructies. De vesti-
gings- plaats van het bedrijf:
Amsterdam.

De Kroatisch»oorlogs- misdadi-
ger ANDRIJA ARTUKOVIC is
op 89- jarige leeftijd in het zie-
kenhuis van de gevangenis van
Zagreb overleden. Artukovic,
die wel de "slachter" of de
"Himmler van deBalkan" werd
genoemd, was in mei 1986 ter
dood veroordeeld wegens mede-
plichtigheidaan moordgeduren-
de de Tweede Wereldoorlog op
700.000mensen. De pas in febru-
ari 1986 door deVS aan Joegos-
lavië uitgeleverde Artukovic
was in de oorlog minister van
BinnenlandseZakenvan de"on-
afhankelijke" fascistische staat
Kroatië, diebestond bij de gratie
van de nazi's. De rechtbank be-
schouwde Artukovic als leider
van dit terreur- regime. De "on-

afhankelijke staatKroatië heeft
behalve jodenook communisten,
zigeuners en vooral Serven uit-
geroeid. Hele Servische dorpen
werden op gruwelijke wijze door
deoverwegendkatholieke Kora-
ten met degrond gelijk gemaakt
en de orthodoxe Serven onder
dwang"bekeerd" tot hetkatholi-
cisme en zonder pardon verdre-
ven van hun traditionele woon-
gebieden. Artukovic zei dat hij
onschuldig was. Omdathij ophet
ogenblik van zijn terdood- ver-
oordeling al slecht van gezond-
heid was, werd de voltrekking
van het doodvonnis opgeschort.
Hierop werd meer dan eens kri-
tiek geuit door oud- partizanen-
kringen. Het lijk van Artukovic
-wiens Oostenrijkse weduwe
Ana- Maria, zoon Radoslav en
dochter Nada in de VS wonen-
zal wordenverbranden deas ver-
strooid.

De as van de laatste koning van
Polen, StanislawAugust IIPoni-
atowski, keert voor de tweede
keer uit de Sovjetunie naar Po-
len terug en er zijn er die met
schrik terugdenken aan wat de
eerste keer gebeurde.De ASvan
dekoning zal wordenbijgezet in
het paleis Lazienki in het groot-
ste park van Warschau, waar
Stanislaw de Poolse intelligen-
tiaplacht teontvangen, aldus de
ministervanCultuur, Stanislaw
Krawczuk. De koning overleed
in 1798 in Sint Petersburg -het
tegenwoordige Leningrad- drie
jaar nadat Polen van de kaart
van Europa was geveegd door
opdeling tussen Rusland, Prui-
sen en Oostenrijk. Nadat het
land 123 jaarlater, in 1918, zijn
onafhankelijkheid had terugge-
kregen, onderhandelde de rege-
ring in Warschau met Moskou
over de terugkeer van de as. In

1938werden destoffelijkeresten
bijgezet in het Poolse stadje
Wolchih. Helaas voor de as -en
voor Polen- vielen de Sovjets op
17 september 1939Polen binnen

en lijfden de oostelijke gebieden
bij de Sovjetuniein. De nazi'sbe-
zetten derest van het land. In
1945 werd de Poolse grens
krachtens het verdrag van
Potsdam zodanig gewijzigd, dat
Wolchin7km binnen de Sovjetu-
nie bleef liggen. Krawczuk zei
dat deas van Stanislaw IIPonia-
towski ditjaarnaar Polen zou te-
rugkeren.Een datumnoemdehij
niet. "Het isuitkijken geblazen,
want de Pools- Sovjetrussische
grens zou wel eens door
Warschau kunnen lopen tegen
de tijd dat de as terugkeert",
grapteeen Pool.
Bijzonder cynisch is de situatie
diein Israël is ontstaan nuIsraë-
lischerokers gedwongen worden
over te stappen op ARABISCHE
SIGARETTEN die gemaakt
worden in de twee fabrieken in
de bezette gebieden. Het begon
allemaalmet een verzoek van de
Israëlische sigaretten- fabriek
Dubek aan de regering om een
prijsverhoging te mogen door-
voeren. Die toestemming is er
nog niet, dusworden binnenhet
bedrijf geen sigaretten meer ge-
maakt. De buitenlandsemerken
waren in no- time uitverkochten
de Israëliërs hebben nu geen
anderekeus danover te gaan op
Arabische sigaretten. Wie weet
helpt dit verstokte Israëlishce
nationalistenvan hetroken af.

Test. "Noem denaamvaneen be-
langrijke havenstad aan de
Zuidchinese Zee die een Britse
kolonie is". Niet bekend ? Geen
nood, dankan altijdnogeenbaan
gezocht worden in de toeristen
industrie. Dat bleek in Groot-

Brittannië waar een examen-
commissie uit dereiswereld deze
vraag stelde aan enkele afgestu-
deerde (!) kandidaten voor een
toeristische job. "Dublin, sir"
was het antwoord dateen van de
kandidaten zonder aarzelen gaf.
Tot verbijsteringvan de commis-
sie- leden bleek later dat andere
sollicitanten de Mount Everest
een plaatsje hadden gegeven in
Afrika en bovendien lag Canada
in Europa. AARDRIJKSKUN-
DIG ANALFABETISME noemt
de Britse reisindustrie het. En
het baart zorgen. "Er hebben
atijd sterke verhalen de ronde
gedaanover mensendie, bij wijze
van voorbeeld, dachten dat Mos-
kou in Amerika lag, maarheton-
derzoektoont aan dat hetin wer-
kelijkheid zo is", zegt professor
Steve Wanhill van de universi-
teit van Surrey die een studie
van het toerisme heeft gemaakt.
British Midland Airways, een
maatschappij die op de eilanden
Jersey en Guernsey vliegt,
neemt het indirect op voor de
kandidaat- reisagenten. Een
woordvoerster wijstdaarbij opde
kennis van de passagiers. "De
meneer die vroeg of er een bus-
dienst tussen Jersey en Gu-
ernsey wordt onderhouden,
spant dekroon", zegt zij. Een
voordeel van zon gebrekkige
aardrijkskundige kennis: je
maakt bijzonder avontuurlijke
reizen voor jeer erg in hebt.

*****
KONINGIN BEATRIX viert ko-
ninginnedag dit jaar mee in de
Overijsselse gemeenten Kam-
penen Genemuiden.Zijzal inge-
zelschapvanprinsClaus inbeide
plaatsen een gedeelte van de
feestelijkheden bijwonen. Naar
verwachting maken ook prinses
Margriet en Pieter van Vollenh-
oven deelvan hetgezelschap uit.

De politie van Groningen is
naarstig op zoek naar de onbe-
kende man ofvrouw dieinhetbe-
zit is van een sleutel. Niet zo-
maareen sleutel, maarde sleutel
dietoegang geefttotzon900par-
keermeters in de stad.De afgelo-
pen tiendagenheeft de onbeken-
demetzijn sleutel gemiddeldvijf
automaten per dagleeggehaald.
De buitbedraagtvolgens depoli-
tie nu al zeker 5000 gulden, ter-
wijl al voor zon 50.000 gulden
schade is aangericht. Het is on-
bekend hoe de man ofvrouw aan
de sleutel komt. Met de SLEU-
TEL kan de onbekende ge-
makkelijk de geldcassettes uit
de automaat halen. Deze maakt
de dader dan tèf plekke open.
Vermoedelijk gebeurt dat over-
dagof's avonds.De politie isopti-
mistisch en hoopt de dader-met
medewerking van het publiek-
binnen veertien dagen te pak-
ken. Een moeilijkheid is daarbij
wel dat de officiële 'leeghalers'
van automaten nietaan een uni-
form te herkennen zijn. Het is
ook niet bekend onder welkebe-
volkingsgroep de dader gezocht
moet worden: iemand dievindt
dat zijn uitkering te laag is, een
student diezijn studiebeurswat
aan wil vullen, een bij-
standsmoeder die ook wel eens
een royaal inkomen wil of een
autobezitter die voor de komen-
de tien jaarparkeergeld verza-
melt.

Florence Knapp, volgens het
Guinness Book of Records de
OUDSTE levende mens, is over-
leden. Zij werd ruim 114 jaar
oud. Knapp, die in 1919 demon-
streerdevoor het vrouwen- kies-
recht, stierf in Philadelphia. Zij
werdgeborenop 10oktober 1873
in een stenen huis aan Montgo-
mery Square in Philadelphia. Zij
woonde daar bijna heel haar le-
ven. Vier jaargeledenverhuisde
zij naar een verpleeghuis nadat
zij een heup had gebroken. De
oudstepersoon dienunog leeft is
Maren Torp uit Noorwegen, die
llljaaroudis.

De op hetAmerikaanse vlieg-
veld van St Louis ontsnapte
HONDLOEKIE is vermoedelijk
dood.De Haagse countryen wes-
ternzangerLeoKoewe (50) dieiri
hongerstaking ging omdat zijn
hond tijdens devliegreis in deVS
verdwenen was gaat daar
althansvan uit.Hijvertrok van-
uit Los Angeles naar St Louis
waar een dode hond gevonden
was, die op een weg langs het

vliegveld was overreden. De
luchthaven- autoriteiten den-
ken dat het de vierjarige bast-
aard-terriërLoekie van Koewe
is die verdween toen Koewe op
een vlucht naar Los Angeles een
tussenlanding in StLouis maak-
te. Koewe arriveerde in LA,
maar Loekie die in een speciale
vliegkooi reisde was nergens te
bekennen. Koewe zei toen geen
hap meer te zullen eten tot alles
in het werk was gesteld om Loe-
kie op te sporen. Koewe kan nu
weer eten. Vraag is of het hem
smaakt.

Publikatie Dokter Zjivago

Boris Pasternak in ere hersteld
DENHAAG—HetMoskou-

se literaire maandblad"Novy
Mir" begint in januarimet de
publikatie van de wereldbe-
roemde roman "dokterZjiva-
go" vanBoris Pasternak. Dit
heeft het Russische persbu-
reau TASS gemeld.

In vijf afleveringen zal het
maandblad de roman en ver-
schillende versies van de tekst
afdrukken. Ook zal aandacht
worden besteed aan de geschie-
denis van het schrijven van het
werk en de gebeurtenissen in
verband met deeerstepublikatie
in het westen. "De tekst van de
roman is ontdaan van fouten die
in het verleden door buiten-

landse uitgevers zijn gemaakt",
aldus Grigori Reznitsjenko van
Novy Mir. "Wij hebben de tekst
nauwgezet samengesteld uit de
verschillende versies die de au-
teur heeft geschreven. En dat
warener heelwat". Reznitsjenko
merkt op dat de getypte versie
van deroman, die meer dan der-
tig jaar geleden de Italiaanse
journalistSergiod'Angelo ter le-
zing werd aangeboden, niet de
uiteindelijke versie van de ro-
man is zoals die door Pasternak
is geschreven.

Dit manuscript werd in 1957
gepubliceerddoor een uitgeverij
in Milaan en verscheen eenjaar
later in een Engelse vertaling.

- Hetpersbureau wijst erop dat
Pasternak vorigjaar volledig
eerherstel heeft gekregen. De
vorigjaar opgerichte commissie
voor het behoudvan Pasternaks
literaire erfgoed heeft besloten
het volledige werk van Paster-
nak te publiceren en het buiten-
huis van de schrijver in Peredel-
kino in te richten als museum.
De commissieheeft daarnaastde
Unesco voorgesteld het eeuw-
feest van de geboorte van de
schrijverin 1990uitteroepen tot
Pasternak- jaar.De beslissing
uit 1958 van de schrijversbond
van de Sovjetunieom Pasternak
uitdebond testoten is infebruari
van dit jaaringetrokken, aldus

TASS.
Pasternak (1890-1960) staat

bekend als een van de grootste
Russische schrijvers van deze
eeuw. Als zijn meesterwerk
geldt dokter Zjivago, de roman
diehij in dejarendertigbegonen
in 1956voltooide. Voor dit werk
werd Pasternak in 1958 de No-
belprijsvoor de literatuurtoege-
kend, maar onder druk van de
autoriteiten zag Boris Paster-
nak af van de aanvaarding van
de Nobelprijs. De publikatie in
het buitenland leidde ertoe dat
Pasternak uit de schrijversbond
werd gestoten. Dokter Zjivago is
tot nog toe nooit volledig gepu-
bliceerd in deSovjetunie.
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kv Omalio Menen; 18.30 Mira i Skucha;
18.45 Informe deportivokv Hector Ro-
sario; 19.00Hubentutna marcha; 19.30
PR-programma; 20.00 NotisieroTele-8;
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NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten van*
artsenvanBandabao(3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvanhun eigen huisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 65544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- en feestdagen alsmede op werkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallentel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledag gesloten; na 17.00uurkunt u
dezustervan dewacht bellen: zuster Alber-
to, tel.: 74949, pageboy 027-360.

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Wever, tel.:
672754,pageboy 027-345.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera
tel.: 614000.

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

*****
KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgensafspraak.

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

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

*****BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.
BOTICA ISLA(tel.: 663895):openingstijden
van 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 (nachtdienst)
Otrobanda

.Santa Maria, Winston Churchillweg, tel.:
80800.
Panda
Juliana,Julianaplein, tel.: 54500.

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

■Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union SanPedro.

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

DE LA TRY ELLISLEZINGEN- CYCLUS:
20.30 uurlezing over 'Het internationale ge-
lijkheidsbeginsel'(spreker prof. mrE. Alke-
ma,hoogleraarStaatsrechtRijksuniversiteit
Leiden) -aula UNA.
STEENRIJK-KERK: 18.30 uur Heilige Mis
t.g.v. feest van La Virgen deAltagracia.

CARNAVAL
RAAD VAN KARNAVALSGROEPEN:
20.00 uur vergadering voor alle leiders -Rust&Burgh.
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess



ONZINNIG
MinisterLourens erkent dat

het 'onzinnig' is te verwachten
dater in dezetweedag "neencon-
census bereikt wordt. De menin-
gen van departijen staan zover
van elkaar, dat dat onmogelijk
is. Wat deministerwel hoopt, is
dat er nu eens duidelijkheid
komt in demeestal vrij vage kri-
tiek. Indien de ontslagwet bij-
voorbeeld het investerings- kli-
maat negatiefbeïnvloedt, zou
dat met cijfers gestaafd moeten
worden. De ministergaat daar-
bij een felle discussie nietuit de
weg, uiteraard moet het wel op

een hoog niveaublijven.
Daarnaast heeft de minister

de hoop dat er concrete ideeën
aangedragen zullen worden. En

niet alleen voorstellen met be-
trekking tot de twee wetten die
ter discussie staan, maar over
hetflexiebeler makenvan dear-
beids- markt in het algemeen.
Lourens sluit de mogelijkheid
nietuit, dater tijdens deze dagen
ideeën geboren worden voor
nieuwe wetgeving.

De aanbevelingen die voort-
vloeien uit deze studiedagen,
zullen dooreen commissie geëv-
alueerd en geïnventariseerd
worden. Op basis daarvanzal de
minister maatregelen nemen:
zowel voor eenkorte termijnbe-
leid,alseenbeleid op langereter-
mijn. Eventuele vrees dat deze
aanbevelingen in een van de 'be-
kende laatjes' terecht komt, is
volgens Lourens niet terecht: "Ik
zal erpersoonlijk voorzorgendat
er snel actie ondernomen wordt.
Ervalt immers geen tijd meerte
verliezen."

RAPPORT
En veel tijd iser alverloren ge-

gaan. Want de discussie over de
ontslagwet en de wet op demini-
mumlonen, is er niet een van de
laatste maanden, maar van ja-

ren. De deelnemers aan de stu-
diedagen hebben een uitbreid
rapport ontvangen als discus-
siestuk. Behalve de letterlijke
teksten van de twee wetten, zijn
daarin verslagen opgenomen
van medewerker drsRob van den
Bergh waarin de historie van de
wetgeving beschreven wordt; de
kritiek geïnventariseerd is en
aanbevelingen worden gedaan.

De belangrijkste kritiek op de
ontslagwet is dat dewerknemer
in principe al beschermd wordt
door de Burgelijk Wetboek en
dat voldoende is. Daarnaast
wordt veelvuldig gesteld dat al-
leen de "slechte" werknemers
wordenbeschermd. Het inspelen
op onregelmatig werkaanbod
zou sterk bemoeilijkt worden
door deontslagwet. Bovendien is
de tijdsduur voor de ontsla-
gaanvrage te lang en zijn daar-door dekosten te hoog. Overi-
gensligt er alanderhalfjaar een
wetsvoorstel klaar, dat er toe
moet leiden om detijdsduur van
de ontslagaanvrage, sterktebe-perken.

De ontslagwet zou verder het
investeringsklimaat sterk bena-
delen en nieuwe werkgelegen-
heidbelemmeren. Tot slotwordt
noggesteld dat deweteen ondui-
delijke rechtsgang heeft en er
eenzeer gebrekkigevoorlichting
is over het hoeen waaromvan de
ontslagwet.

Het lijkt drs Rob van den
Berghniet zinvolom deontslag-
wetaf te schaffen. De oplossing
zouvolgens hem gezochtmoeten
worden inhetmodificerenvan de
ontslagwet. "Deze modificatie
dienttegemoet te komen aan de
reëele problemen dieerbestaan,
maar moet tevens de psycholo-
gische barrière wegnemen." Hij
pleit voor een ontheffing van de
ontslagwet voor nieuwe bedrij-
ven voor de duur van drie jaar.

De tijdsduur moet terugge-
bracht worden tot zes weken en
het opzegtermijn dient tegelij-
kertijd metde aanvraagbij Soci-
ale Zaken te gaan lopen (dit
wordt ook voorgesteld in de
wetswijzing die in behandeling
isbij deoverheids-juristen- red).
Van denBergh noemt verder de

noodzakelijke goede voor-
lichting en zegt datuit "psycho-
logische overwegingen"degehe-
le landsverordening geherfor-
muleerd moet worden en "dient
het elan van het nieuwe sociaal-
economischbeleid hiervan afte
stralen."

MET 97 KAMERS OP WEG NAAR A-STATUS
'Financierings-overleg in gevorderd stadium'

Coral Cliff breidt uit
WILLEMSTAD—Het ligt in debedoelingomhetCoral CliffHotel teveranderenvan eenzogenaamdB-hotel naareenhotel

met een A- status. Zodra definanciering rond is, start dever-
bouwingenuitbreidingvan hetCoralCliffHotel,waardoorhet
kamerbestand van 35 op 97 moet komen. Het moet een
compleetresort- hotel (vakantie- oord) worden, met alle daar-
bij behorendefaciliteiten. Kosten van hetuitbreidingsproject:
10 miljoen gulden. Het enige wat nog nodig is, zijn een aantal
bereidwillige lokale geldschieters. Onderhandelingen metfi-
nancierszijn algaande. Demogelijkheidom uithetbuitenland
financiële steunte krijgen, wordt met uitgesloten.

General manager Willem
Hooftman van het Coral Cliff
Hotel lietin gesprekmetdeAmi-
goe doorschemeren dat het hotel
op ditmoment te weinigkamers
heeftomwinstgevend tekunnen
draaien. Ofzijn bewoordingen
"nauwelijks winstgevend" geïn-
terpreteerd mogen worden als
verlieslijdend, liet hij niet we-
ten. "In ieder geval werd het tijd
voor plannen voor grondige re-
novatie van het bedrijf. Het on-
derzoeksbureau Integrated Ma-
nagement & Design verrichtte
een indicatieve studie naar de
haalbaarheidvanuitbreidingen
up- grading van het Coral Cliff
Hotel.Deconclusieis dathetpro-
jectrealiseerbaar is en dat het
bedrijfreeds zes jaarna de ingrij-
pende verandering met winst
kan gaan draaien.

FINANCIERS
Met de lijvige rapportage van

het haalbaarheids- onderzoek
zijn de eigenaarsvan hethotel de
financieringsmarkt opgegaan.
Ineerste instantiewordt opde lo-
kale markt gezocht naar finan-
ciers die bereid zijn mee te hel-
Pen het Coral Cliff-project van
degrondtetillen. Menzalook de
overheid en ontwikkelings-
maatschappijen op Curagao en
in Nederlapd benaderen. Overi-
gens zal de onderneming
waarschijnlijk 35procent van de
uitbreidingskosten uit eigen
vermogenfinancieren.In een concept- plan presen-
teert het onderzoeksbureau het
nieuwe Coral CliffHotel als een
hotel datzich richt op deresort-,
duik-, zeil- en surfmarkt. Voor-
Waarde daarbij is wel dat het ho-
tel gesteund wordt, door een ef-
fectieve promotie, gericht op de
BPecifieke doelgroepen. Een ade-
°*üaat management en een
eersteklas 'food en beverage' fa-
ciliteit, is een tweede vereiste.Daarvoor zullen professionelemanagersaangetrokken moeten
Worden, adviseert het onder-
z°eks- bureau.

MANAGERS
WillemHooftman: "Op ditmo-

ment ben ik de enige manager,maar uitbreiding van het hotel
"net een bepaald aantal kamers,
vraagt gewoon om meer mana-
gers." Een alternatiefis de ex-ploitatie in handen te gevenvaneen gerenommeerde hotelmana-
gement company. "Dat zou voorjnijminder plezierig zijn, maar
het gaat er uiteindelijk om, dathethotel goedgerund wordt", al-dusWillem Hooftman.

Naast de uitbreiding van 62
kamers, worden debestaande 35kamers gerenoveerd. Ook dekeuken en de duikshop moeten

opgeknaptworden. Verder zal er
een zeilschool komen, een bar-
restaurant op dekliprand en een
zwembad op het strand. Bij de
zeilschool komen aanlegsteigers
en het strand krijgt ook een
opknapbeurt. Het huidige res-
taurant moet verbouwd worden
tot een ruimte met dereceptie,
front- office, toiletten en win-
kels.

MISDAAD-VRIJ
Verder wordt aanbevolen om

de hotel- uitbreiding ten westen
van hethuidige terras en op het
strand te maken. De definitieve
indelingvan het terrein zal
evenwel voor een groot deel be-
paald worden door detoekomsti-
ge aandeelhouders en hetmana-
gement. Het masterplan is al-
leen opgesteld om aan te geven
wat de mogelijkheden zijn, be-
vestigt Hooftman.

In deplannen gaat men er van
uit dat de toeristenstroom in de
komende jarenmet vijf procent
zal toenemen. Die verwachting
baseren de rapporteurs op de
trend van deafgelopen jaren,de
op Noord- Amerika gerichte
marketings-strategie en dever-
beteringenvan het produkt Cu-
racao.

De onderzoekers geven in het
rapport ookeen beschrijvingvan
heteffect van deCuracaose situ-
atie op de te verwachten toeris-
ten- stroom. Zo wordt vermeld
datCuracaobuiten de orkaanzo-
ne ligt, politiekenfinancieel sta-
biel is en goede medische, com-
municatie- en transport- voor-
zieningen heeft. Ookmaakt men
meldingvan een "misdaad- vrije
omgeving".Hooftmanreageerde
hierop: "Het hangter vanaf, hoe
jehet bekijkt. Als jeCuracao op
zich neemt, dan is het misdaad-
cijferniet zo laag. Maarinverge-
lijking met andere eilanden in
het Caribisch gebied zoals Santo
Domingo en Puerto Rico, dan is
dat cijferwel laag te noemen."

BEZETTING
Het onderzoeksbureau voor-

spelt dat, uitgaande van de hui-
dige vraag naar accomodatie in
A- hotels en het huidige aanbod
op Curagao, het hotel in het
eerste jaarna deverbouwingeen
bezettingsgraad van 53 procent
zal hebben. In vijfjaar zal dat
percentage oplopen naar 71 pro-
cent. Daarna is er een stabilisa-
tie te verwachten.

De kamerprijs kan in het
eerste jaarna de verbouwing,
104gulden per nacht bedragen.
Vijfjaar later komt de ka-
merprijs op 121 gulden te staan.
Uitgaande van terugverdiende
investeringskosten, zal hethotel
na zes jaarvoor het eerst winst

gaan maken. Het onderzoekste-
am heeft een berekening ge-
maakt van de verwachte in-
komsten, uitgaven en netto
winsten voor de eerste vijftien
jaar.Daaruit blijkt dat het hotelin het eerste jaarrekening moet
houden met een aanloopverlies
van 150.000 gulden.

...een overzicht van het uitbrei-
dingsplanvan hetCoralCliff ho-
tel: 1. strandkamers; 2. klipka-
mers; 3. renovatie bestaande ka-
mers; 4. renovatie dive- shop; 5.
zeilschool; 6. pool en pool- deck;
7. bar en restaurant; 8. receptie,
front- desk enkeuken; 9. marina;
10. stranden landscaping...

LAAGSEIZOEN
De netto winst bedraagt in hettweedejaar 123.000 gulden enloopt danelkjaaroptotmeer dan1,6 miljoen gulden in het zesdejaar.In devolgende jarenstabili-

seert dewinstzichrond de2 mil-joen gulden per jaar.

Wanneer de bouw van start
gaat, is nog niet bekend.
Hooftmanbenadrukt dathetom
voorlopige plannen gaat, die

eerst nog goedgekeurd moeten
wordendoorde geldschieters.De
bouwkan pasgestart wordenals
de financiering rond is. De on-
derhandelingendaaroververke-
ren in een vergevorderd stadi-
um, maar zijn nog niet rond.
Meer wilde manager Hooftman
daarover nietloslaten omdatdat
de onderhandelingen die het on-
derzoeksbureau namens Coral
Cliff voert, kan benadelen. Wel
maakte hij duidelijk dat het de
bedoeling is, nog dit jaar de fi-
nancieringrond te krijgen. In-
dien alles volgensplan verloopt,
zal de bouw dit laagseizoen ge-
start worden, aldus Hooftman.
Een deel van de verbouwing en
renovatiezou hetkomende hoog-
seizoen (dat op 15 december be-
gint) alklaar moetenzijn.

Studiedagen moeten duidelijkheid brengen in voor- en tegenargumenten

Minister wil knoop doorhakken over ontslagwet en minimumlonen
WILLEMSTAD — Tijdens

een door deAntilliaanserege-
ring georganiseerd studie-
weekeinde, zullen twee "hot
patatoes" aan dekaak gesteld
worden: de ontslagwet en de
wet minimum- lonen. Minis-
ter Winston Lourens van Ar-
beid en Sociale Zaken, heeft
vaste voornemens omna deze
twee dagen van vergaderen
met de sociale partners, de
knoop door te hakken en de
noodzakelijke veranderin-
gen in deze twee wetten aante
brengen. Beide wetten zijn de
afgelopen jaren het onder-
werp van menig discussiege-
weest: de werkgevers- orga-
nisaties hebben, metname de
ontslagwet, altijd fel gekriti-
seerd terwijl de vakbonden
vechten voor hetbehoud van
deze 'bescherming' voor de
werknemers.

Op 22 en 23 januarizijn de
grootste werkgevers- organisa-
ties en de overkoepelende vak-
centralesuitgenodigd deel te ne-
men aan een discussie over de
ontslagwet en dewet minimum-
lonen.De regering, diedestudie-

dagen organiseert, is zelf ook
vertegenwoordigd, maar zal
slechts inspringen bij het be-
antwoorden van vragen en het
verstrekken van informatie.
Evenals deuitgenodigdeStaten-
leden, zullenderegerings- verte-
genwoordigers zich afzijdig hou-
denvan de discussietussen de so-
ciale partners.

Verkregen rechten niet inleveren
Cadmu tegen veranderingen
ontslag- minimumloon-wet

WILLEMSTAD — De me-
taalbewerkers- vakbond
Cadmu doeteenberoep op de
vakcentrales Kamera Sindi-
kal en SSK, tijdens de studie-
dagen over de ontslagwet en
de wet minimumloon, alles in
het werk te stellen om enige
verandering ten nadele van
dewerknemers, tegen te hou-
den. Daartoe werd dit wee-
keinde een resolutie aange-
nomendoordeCadmu- leden.

In het kader van dereorgani-
satie en herstructureringvan de
vakbond, kwamen de Cadmu-
leden het afgelopen weekeinde
bijeen om het laatstekwartaal
van 1987 te bespreken en de
plannen voor het nieuwe jaar.

Dat belooft een zwaar jaar te
worden, kondigt voorzitter Ro-
naldSluisvan deCadmu aan.Er
zijn vele cao's die heronderhan-
deld moeten worden. Bijvoor-
beeld bij de CDM, de Antillean
Manufacturing Company,Cura-
cao Container Company en Ra-
dioHolland Caribbean.De mees-
te voorstellen daarvoorzijn bin-
nen de bond al geformuleerden
aan de bedrijven toegestuurd.
Het isnu wachten op een tegen-
voorstel om de onderhandelin-
gen tekunnen beginnen.

Tijdens het weekeinde is ook
gesproken over dekomende stu-
diedagen waarbij deontslagwet
en de wetminimumlonen ter dis-
cussie staan. De Cadmu- leden
namen daarbij eenresolutie aan
waarin er bij de vakcentrales
Kamera Sindikal en SSK op
wordt aangedrongen om de be-
langen van de werknemers goed
te verdedigen tijdens deze bij-
eenkomst. De verkregenrechten
waarvoor de vakbonden gedu-
rende de afgelopen jarenhebben

gestreden, mogen niet afgeno-
men worden, meent deCadmu.

VARIANTEN

Drs Van denBergh presen-
teert twee varianten: een die de
verschillen tussen de categori-
eën minder groot maakt en met
name het te hoge minimumloon
van categorie 1, verlaagt. De
tweede variant is erop gericht
om binnen een tijdsduur van
twee jaartekomen tot één mini-
mumloonvan 650gulden.Er zou
dan overigens een tweede mini-
mumloon voor huishoudelijk
personeel gehandhaafd worden.

VandenBergh steltwel voor dit
te verhogen tot 350 gulden.
Naast deze twee voorstellen,
merkt de econoom op dat pro-
bleempunten als jeugd- mini-
mumlonen en een betere contro-
le op naleving van deze wet, ter-
degebekeken moeten worden.

MINDER FEL
Ook de wet minimumlonen

wordt door VandenBerghonder
deloupe genomen.Terwijl dedis-
cussieover deze wet altijd min-
derfel is geweest, is het aandra-
genvan concrete oplossingen bij
deze wet moeilijker, blijkt uit
zijn overwegingen. Devraag die
bij dekomende studiedagen be-
antwoord zal moeten worden, is
of de minimumlonen ge-
handhaafd moeten wordenen zo
ja, of dit er één wordt voor alle
sectoren ofmeerdere.

De meest gehoorde kritiek op
dewet minimumlonen, is dat er
drie categorieën zijn en dat het
onredelijk is dat dezelfde
functies in verschillende secto-
ren, verschillend worden geho-
noreerd. Daarnaast is altijd kri-

tiek geuit op de indexering van
de minimumlonen, de hoogte
daarvan, de leeftijdsgrens van
21 jaar en de aparte categorie
voor huishoudelijke hulpen die
veel lager ligt dan de laagste ca-
tegorie 3.

Man drinkt
azijnzuur

WILLEMSTAD — Een man
die nietkon verdragen datzijn
vriendin niet langer met hem
wilde verkeren, heeft na een
echtelijke twist een daad gesteld
en een slokazijn genomen.

De 35- jarigeman moest voor
observatie naar de polikliniek,
maarkon laterweer naar huis.

...zo gaat de uitbreiding van het
CoralCliff hoteler, vermoedelijk,
uit zien. Passend in het
landschap, uiteraard met zicht
op zee...

\// BESTE TOERISTENVRIEND
V/La* Wi' weten dat u bij het aanbevelen van axß
__g_etf/? modezaak aan een toerist ook over- ?_I
WÊJStuigd wil zijn dat deze toerist een opti^BÊi
S^Wmale service krijgt. /&&]/&

J^ Niet alleen metkwaliteitsgoederen en re- m
delijke prijzen maar dat hij ook met een
glimlach en met veel geduld, heel vrien-
delijk behandeld wordt.

Wij van THE NEW AMSTERDAM STORE
kunnen dit garanderen.

Bovendien zal onze zaak in de Breede-
straat tot eind april ook in de middag-
uren geopend zijn.

The Voor de allerbeste service

lIOWI"I.^- Aruba ennm/terdom /lore cura^o

Hoofdprijzen
Landsloterij

WILLEMSTAD — De
hoofdprijzen van de twee-
de trekking van de
Landsloterij zijn heden ge-
vallenopdevolgendenum-
mers:
Eerste prijs (’.100.000,-):
nr. 33012;
tweedeprijs (’.35.000,-): nr.
2438 en
de derdeprijs op nr. 33782
(’.15.000,-).

& Gibson
Kwaliteit voor een redelijke prijs

X '"a*a**>,i ''m * '"""" 11 ,:4*-'*,*iM**'*'l**'*yyX*'-
":*: " »V.VX

.":":":":"*■
X X*X*X'
";" i vXvX
I: «x
mi „ x*x:::xx m «<^x«>^:::X:m.: ....

Vrieskist | |
Energie-zuinig :i& :":

Gemakkelijk schoon te maken xl
8 cv.ft. -16 cv.ft. met slot jw »
Speciaal voor Curacao

50 cycles Ba--- ~*

Made in U.S.A.
___^^^TTT_r_r_____! ____^^nr___ ___T^^^^_^__l_!^^^____
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Agata maakt furore
ORANJESTAD — De Aru-

baanse saxofoon- speelster
JewelHashamheefteen serie
aantrekkelijke internationa-
le contracten op zak voor
haarmuziekband 'Agata', die
zij een jaargeleden in de Do-
minicaanse Republiek op-
richtte.

De contracten variëren van
optredens in Nederland, Japan,
Verenigde Staten tot het op de
markt brengen van een lang-
speelplaat metmerengues in het
Engels, speciaal voor deNoorda-
merikaanse markt.

Als kind kreeg Jewel —dochtervan debekende trompet-
tist Hector Hasham — sax-
ofoonlessen van leraar Efi Cou-
tinho op de Arubaanse Mu-
ziekschool. Op veertien- jarige
leeftijd mochtze al meespelen in
demuziekbands 'Channel Six'en
'SumedadH',diedoorhaarvader
geleid werden. Jewel ging onge-
veer drie jaar geleden met een
groot deel van haarfamilie in de
Dominicaanse Republiek wo-
nen. Na acht maanden intensief
oefenen trad zijvier maanden ge-
leden voor het eerst naar buiten
toe met haar eigenband 'Agata'.
In deze muziekgroep treedt ook
haar jongerezus Pearl (Perla)

Hasham als vocaliste op.
De groepverbleefonlangsvan

19 decembertot3 januariopAru-
ba en oogstte veel succes op de
verschillende dansfeesten waar
opgetreden werd. Vooral het
nummer 'Perdóname' — een me-
rengue die 'Agata' ook op een 45
single plaat heeft gelanceerd —
isbijzondergoedin dedansbenen
van het publiek gevallen.

De groep had op 11 januari in
New York moeten zijn voor een
aantal optredens, vertelde Perla
HashamdeAmigoe, maar dereis
werd vanwege hetkoude slechte
weer in New York verschoven
naar een latere datum

Men gaat zich nu intensief
voorbereiden op de komende ac-
tiviteiten: in Nederlandom het
zomercarnaval aldaarluister bij
te zetten. Daarna zal men ook
nog optreden in een door Jossy
Brokke te presenteren program-
ma. Hierna gaat 'Agata' voor
tweeweken naar Japan, gevolgd
dooreentournee in deVerenigde
Statenvan Miami tot Alabama,
inbegrepen New York. De groep
is bereid in het Arubaanse car-
naval op te treden indien een
aantrekkelijke 'deal' wordt aan-
geboden. Verder bestaan er ook
plannen om op Curagao en in
Venezuelaop te treden.

ORANJESTAD- Agata', de
muziekband van JewelHasham,
diehier(vijfde van rechts) te zien

is samen met zus Perla Hasham
en de andere mannelijke leden.

I PUEBLO— 1
SUPERMARKET PUEBLO PUEBLO DISCOUNT

Oranjestad — Sta. Cruz (Estrella Supermarket) San Nicolas
(Fergusonstr. 47 Sta. Cruz 250 Soecialr? nrÜ7PnTe1.: 31046 Tel.: 31283 ", - P"l ____

t/m 28 januari 1988
Speciale weekeind aanbiedingen

$L4G_CIJ:
_■ am ■ ■ ■ i. Soepvlees 500gr 2.55ILAbtl^U: Gehakt 500 gr 2.10
Bone-L-Breast 500gr 6.50 "*;"Franks P^-W 1.15
Stoba 500gr 3.25 HotDo9 Pakl"10 2-40
B. Steak Mula 500 gr 3.95
Mortadella met olijven 100 gr 0.95 GECCERy:
Bolonia 100 gr 0.65
Casselerib 100 gr 1.50 AzetaDioro %\ 1.43

RondaTuna 6oz 0.82
Colgate (Ven.) Familiar 1.34

"fiOrCfCVs Cafe Sto. Domingo 12oz 4.65
ValueCheck's Napkins 140-1 Pkg...2.17

Blue Band Margarine 900 gr 4.19 Variante Desinfectante Assorted 15oz 1.42
Ovaltine Chocolate 12-oz 5.30 Cometa ToiletPaper 1 roll 0.30
Heinz Vegetable Salad 210 gr 1.97
Anglo Corned Beef 12 oz 2.19 Alcasa Foil Standard 0,67
Cafe Sto. Domingo 12 oz 4.65 Henny Pen Cat Food Asst 15oz 0.58
Norhten Napkins 1401-Pkg 2.30
Gioral Bleach 32 oz 1.30

___________ ____________
Henny Pen CatFood Asst 15oz 0.58 Galinja (Chicken Legs) 5 lbs. 4.95

Koop ’.50.00 of meer en U kunt
1 14 /IN: tweepakken a4.65per pakkopen.
Dole Pineapple Orange Juice 12oz 2.80 'M. Maid Orange Juice 12 oz 2.75 i i
Veg. All Cut Green Beans 16oz 1.95 PUEBLO IS EN BLIJFT DE LAAGSTE IN
Me. Kenzie Broccoli Cuts 16 oz 2.20 PRIJZEN
Farmer Select French Fries 5 lbs 4.55 Komt y bj - puEBLO Discount in San Nicolas

met een publicatie van deze week van een
■___.. «■«_. 4 aa M«:u.__ »__*»«.__ andere supermarket, wij bieden U als wij het-Meer dan 100 prijzen verlaagd. zelfde merkartikel in voorraad hebben, op de
Shopping night - vrijdag tot 9.00 uur 's avonds gepubliceerdeprijs VIJF CENT KORTING.
Zaterdag geopend van 8.00 tot 8.00 non stop I I

ÉVERGUNNINGS-I VERORDENING
De Ministervan Justitie en Volksgezondheid maakt bekend, dat
een ingekomenverzoekschrift ter verkrijging van een bierhuis-
en eenrestaurant vergunningA terexploitatie in hetperceel
Zoutmanstraat3, ingaande 22 januari1988gedurende 14 dagen
op hetBestuurskantoor bij hetCentraal Bureau Juridischeen Al-
gemene Zaken, ter inzage ligt. Bedoelde vergunningen geven
recht totverkoop inhetklein vanzwakalcoholischeen alcoholvrije
dranken spijzenvoor gebruikterplaatse voorwelkedevergunnin-
gen geiden. Gedurende genoemde termijn van 14 dagen heeft
een ieder het recht schriftelijk zijn bezwaren tegen verlening der
vergunningen kenbaar te maken.
■

E EXPOSICION 1988
lo trata e proyectonan pa

RECONSTRUITANTO PLAYA
COMO SAN NICOLAS

E architekturay infrastructuradi Playay SanNico-
las lo cambia drasticamente eu realisacion di e
proyectonan aki. E exposicion '88 lo dunavnbista
con e imagen di tanto Playa como San Nicolas lo
bai ta despues eu tur e proyektonan ser realisa.
Pueblo di Aruba ta worde cordialmente invita pa
bin wak e exposicion '88 aki.

Lugar : Biblioteca Nacional di Aruba.
Fecha : Dia 21 di Jan.- 27 Jan. 1988.
Ora : E mesun orario di Biblioteca Naci-

onal.

fGtk CENTRALE BANK VAN ARUBA
HAVENSTRAAT 2, ORANJESTAD, ARUBA

VERKORTEKENNISGEVING VOOR
EMISSIE VAN STAATSOBLIGATIES

DOOR HET LAND ARUBA
1. De Centrale Bank van Aruba("CBA"), alsemissie-bank van deoverheid, maakthierbij bekend datdoor

hetLand Aruba op vrijdag 12februari een obligatie-
lening aan toonderzal worden uitgegeven, alsvolgt
terkeuze van deinschrijver:

(1) 1988/1991 3 jaar rente 8.40% per jaar
(2) 1988/1993 5 jaar rente 8.65% per jaar
(3) 1988/1995 7 jaar rente 9.25% per jaar

Inschrijvingen worden ingewacht.
2. Destaatsobligaties worden geplaatst a pari in cou-pures van A/1.1.000.-; A/1.5.000.-; A/1.10.000.-:A’1.50.000.- en A’1.100.000.-.
3. De rente op de staatsobligatieszal jaarlijksworden

uitbetaald tegen afgifte van coupons welke aan de
obligaties zijn gehecht.

4. Inschrijvingen dienen plaats te vinden op speciale
formulieren, verkrijgbaar bij deCBAof decommer-
ciële banken op Aruba en hun correspondenten in
deNederlandse Antillen.

5. inschrijvingsformulieren dienen te worden ingele-
verdbij deCBAofbij een commerciële bank op don-
derdag 4 februari voor 10 uur. Suksesvolle in-
schrijvers ontvangen een toewijzingsbrief.

6. Deze toewijzingsbrieven dienen op vrijdag 12fe-
bruari voor 10 uur aan de CBA te worden toege-
zonden tesamen met hettebe;t alenbedrag. Debrie-
ven zullen worden teruggezonden voorzien van de
stempel "BETAALD" en kunnen worden verhan-
deld.

7. Detoewijzingsbrieven dienen wederom aan deCBA
te worden toegezonden ter daadwerkelijke verkrij-
ging van de staatsobligaties. De datum van om-
wisseling zal later worden bekend gemaakt.

8. De Prospectus waarin vermeld volledige le-
ningsvoorwaarden en de redenen tot het aangaan
van de lening is kosteloos verkrijgbaar bij de CBA
en de commerciële banken. |

21 januari 1988. A.J.T.Williams I
n. President J i

I ARUBA DAILY {
J ENTERTAINMENT ■

(mWÉÜfmsL Gezell '9 uitgaan, wij zijn
I Ê\l'f*P) geopend van 21.00 uur tot 06.00 uur. J
I V^fd^ Gezellige sfeer, goede service. \

|^JS/ De beste Pizza haalt of eet U bij f
| L.G. Smith Blvd. GO/ÖQf© P 7_ Bißk II Oranjestad, Aruba. H*W■**■»*"» ' TTJ^T^ *1 Detopnightclub Takeaway tel.: 33541 <«58«*fl „ |
' van Aruba Geopend van 11.00a.m. tot 06.00a.m.

| Flowing Restaurant I iOk ab^SSSj_„ »
M /N/4// Vl_/ RESoRT&casino |I ï ijrylwi NIGHTCLUB

J (ondernieuwedirectie) ï[?SJX?I!? famous
I Open 11.00 - midder- MARVELETTES I
| nacht. and supportBand f. Niet alleen daily curtain time 10.30 p.m. |I exotische gerechten except Mondays
I maar OOK Club openfron. 9:00 p.m. till 2.00am

VIS SlieeialitAitA-n Cov<ï charge show-,ime $7.50 min. 2 drinks i* TI9 3|lCl.lclllieiien Forreservations please call 33555

j Gezellige sfeer, goede service I
j vindt Uin Wy verwachten U voor lunch »

RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR I" r\ r*\ S~) (6.00-7.00) of dinner (18.00- I
I N*^__^_-^ 230°)- I
I c/£ms_^m@K Te1ef00n229770f27833- i
I Boulevard Theatre |

I TODAY _^ I
at 8:15 p.m. IT

' J*I\KKK.\.- »<■■'», j "JfI mmnmm " 'ODAYjStMilSCM "*'* j

É_
I**"^ I

| COMEDY 18 yrs.

CUANDO UNA EXPERIENCE ACABA .. 4
I nri_*_ mT If! OTRA AVENTURA CXIMIENZA ' I

■ "'"tffitr' —- -
I ACTION 18yrs. I- ——————.—» — — —" — — «.^.^

AMIGOE DONDERDAG 21 JANUARII9BB

Jul {^^p^mmwffavorito
L-jr&jA I Tel.: 33351 (home delivery) Hendrikstraat 28

/* y]T^ | Open: 8.00-12.30 en 2.30-7.00

—"_ Met Service en Sfeervindt U ook de lage prijzenbij
-333Efl FAVORIT weer.

=M 2 - _ De Favor'tos-a9er houdt ook
devleesprijs mager

f/ \ SLOEP-SUPER SEE-
/ / \ \l UII lI SPECIALS: CIALS:
IA \ Loinribs P/50°9r- 2.3* KmreSSin9 "ÏÏÏ om/Al \ Porkchops p/500 gr. 3.75 9atsuP ~; ]4°z °-ff\ Porkcutlet p/500 gr. 5.95 SV?"5V?" 2°Z?!2CV/ \ Stoofv,ees p/500gr. 3.55 KSKSS "Jfe 1%M\f I \ \ Schenkel p/500gr. 2.95 Dishw.Brisol 800cm3 3.49

\V/o \ "n I aar stevige Eaïcul
\S \ aanbiedingen |_S2_|

_*^^-i 1 * 8 Hamburgers spicedv00r... 2.50 'Q-j^rJL 1*WholeLegs US 5 lbs 4.99 Pepsi Cola 2ltr. 3.35SJl|? \ 1 1 LEfAIEEIINC :
i^rfWP 1 Hardsalami 100gr. 1.45

" 1 Ham 100gr. 0.80
CARNAVAL M**a*^>B****-B>-a^^<_J_Jm»i 1 Vrijdag -Shoppingnighttot 9.00 uur 'sSPECIAL: v^it-^-avondsBij aankoop van >/V^ Zaterdag degehele dag geopend van

A/.50.- aan Ie- ,^_^ 8.00 a.m. - 8.00 p.m.
vensmiddelen (inclu- f A. _ Ruime parkeerplaats achter onze
sief een krat AmsteM V zaak-
ontvangt uinmoSë 7 A vSSSÜÏÏfd VERS> SCHOON +
FAVORITn rADMA I 1 VOORDELIGVAL?SHmTrr2«." V J «-EKKER WINKELEN VOOR MIN-GSAT.iHGRAGTI§EEL DER GELD»!

ATTENTIE ALBERT HEIN NIEUWS:

Pas ontvangen grotecollectie FrozenAlbertHein Produkten!
0.a.: Pizza broodjes, koolvisfillet, kabeljauwfillet, schelvis graatvrij,
scholfillets, lekkerbekjes, kabeljauwkaassaus, andijvie a la crème,ro-
dekool met appeltjes, spinazie, bloemkoolroosjes, kipkantjes, kaas-
hapjes, kroketten, bitterballen, boerensoepgroenten, crumbies,
loempias.

Heerlijke taarten: sneeuwster, tompoezen, chocoadvocaat, ap-
peltaart, moorkoppen en nog veel meer.
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AGENDA

ARUBA
KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/'4.00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon:24333.
Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,22950 en 22316.Pageboy: 127-743.
Bankrek.nr. 10.815.445 Banco diCaribe.
POLITIE: 100.
ALARMCENTRALE: 115.

BEKERTJES verschijnen op dinsdag envnjdag en kunnen iedere dagtussen 08.00--12|00/14.00-17.00uur worden opgegeven;Bhalve op zaterdag.Alleen zoekertjes, die
maandag en donderdagvoor 10.00uurbmnen zijn, kunnen de dag daarop (dusdinsdagen vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER: 20 15 uur SummerSchool (18jr.).
""20.45uur Dragnet (14 jr.).
"RIVE-IN: 20.30 uur Amazing Stories (18

BOTICAS(nachtdienst)
Santa Anna, tel.: 28181.rwiba brug: San Nicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTOREN
Madiki, TankiFlip, Noord,Tanki

r ?" dert, Paradera en Sta. Cruz: dokterQ-A.R. Heinze,Kaya Maguey 5, tel.: 24783.
£>s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:"°kterE.Boderie, viaCentro MedicoSan Ni-

tel.: 48833.Kinderarts: dokter Crocs,tel.: 27591/24300(lospitaal).

JJJJTGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
l\°°rd:tel.:2342s; Santa CruzenParadera:'e'^2B2BB/25543;Savanetaen Brazil: tel.:''020/48301; San Nicolas: tel.:45906; Da-
jj°ra:tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

toor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieve
"«armcentrale op tebellen, tel.: 115)

TELEABUBA
UONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;.
18.30 CNN international news; 19.30Familie Wijntak; 20.00 Telenoticias;
20.30 Miniserie: «Intimate contact»;21 30 Where there's life: «Aids»; 22.00Larry King show; 22.50 Showbiz today(CNN); 23.10Sluiting.

VRIJDAG: 18.00Shera Princess ofPo-wer; 18.30 CNN international news;
19.30 Memoria; 20.00 Telenoticias;20.30 Movie ofthe week: «Seawolves»;22.30 LarryKing show; 23.20Sluiting.

DIVERSENFLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
"iks geopendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00
"ur informaties viaverkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurper daggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00uur tot maandagmor-
9en 07.00 uur).

dokter horacio oduber hospi-
TAAl^tel: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
/18.30-19.30 uur.

KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/ 22817): informatiecentrum
woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -paardenbaaistraatB (boven).

APADES: 19.00-20.30uur Engelse les -Co-
'sgioSan Hosé te Santa Cruz.
CAS Dl CULTURA: 20.30 uur moderne
dansvoorstellingen (gegeven door Wilma
Kuipen).
STICHTING ARUBAANS CARNAVAL
(SAC): 19.00 uur Calypso- en Roadmarch-
wedstrijd- Lago Sportpark.

CARNAVALSCOMITE NOORD: 20.00 uur
vergadering voor geïnteresseerden -Buurtcentrum Noord.

ORANJESTAD - Bij deVOW-garagekreeg mengisterenwel even de schrik in de benen
'°en in een der vuilniswagens
brand uitbrak. Enkele werkne-
mers waren bezig, met gebruik-
making van een snijbrander, een
stuk buis van de Wagen te ver-
wijderen. Hetgevolg was dat het
vuil, dat nog in de wagen zat,
vlam vatte en de brandweerwa-generbijgeroepen moestworden.

STABILITEIT
Depremier stonduitvoerigstil

bij het feit datAruba als land de
nodige contacten legde met het
buitenland en reeds aangeno-
men werd als lid van de WTO,
UNESCO en Interpol. Vooral in
deregio legde Aruba de nadruk
op samenwerkingomdat ditme-
de gezienwordt alseen noodzaak
en voorwaarde voor de politieke
stabiliteit en de economische
ontwikkeling in deregio. Aruba
is geen politiek vacuüm. We
gaan door met de moeilijke taak
om Aruba te propageren als een
laagrisico- land in een in feite
hoogrisico- gebied.

Eman merkte op dat dit een
uitdaging in het streven van
Aruba is om van Aruba een in-
ternationaalfinancieel centrum

temaken.Hetis ookin deze geest
dat Aruba deel uitmaaktvan de
bezorgde Caribische leiders, be-
treffende de huidige situatie in
Haïti. "Wij blijven de ontwikke-
lingen in Haïti met grote be-
langstelling volgen dochook met
grote bezorgdheid", aldus pre-
mier Eman tijdens zijn Nieuw-
jaars-boodschap aan de leden
van het Corps Consulaire op
Aruba.

METBELANGSTELLING
Tenslotte merkte hij nog op,

dat de Arubaanse regering ge-

looft, dat de consolidatie van de-
mocratische regeringen in La-
tijns-Amerika en het Caribisch
gebied zal zorgen voor een sta-
biele politieke omgeving voor de
verstoordeeconomievan deafge-
lopenjaren.Daarom ookzalAru-
ba de komende democratische
verkiezingen in zeven landen
van de regio met belangstelling
volgen omdat deze landen zich
opnieuw zullen uitspreken voor
de democratische beginselen.
Aruba is bereid zijn aandeel te
dragenen isklaar omeen actieve
partner te zijn in onze gezamen-

lijke inspanningen voor een
meer stabiele en voorspoedige
regio. AldusEman.

Als oudste consul sprak Caleis
Croes, van Chili en San Salva-
dor, woorden van dank namens
het Corps Consulaire. Hij uitte
zijn bewondering voor de wijze
waarop Aruba de status aparte
tot werkelijkheid maakte en
vooral dewijze waaropAruba de
afgelopen twee jaren zich door
hard werken uit de moeilijkhe-
den haalde en op weg naar her-
stelis. Hij wenste Aruba daarbij
alle succes toe.

NOORD — Bij het nieuwe
bankgebouwvan deArubaBank
teNoordheerstein deavonduren
weer de nodige belangstelling.
Ditmaal niet vanwege de ope-
ning, maar van een kwihiboom,
die omgekapt werd en in brand
werd gestoken. De brandweer
was spoedig terplaatse enbluste
devrij grotevlammen dieverder
geen schade aanrichtten.

StatenlidArturo Oduber:

Bij AD '86 ligt niet alles
in handen één persoon
ORANJESTAD — "Onze

statuten zijn verschillend vandievan de PDA, waar alles in
dehandvan één persoonkanzijn", aldus Statenlid ArturoOduber gisteren tijdens hetvoorstellen van hetnieuw be-
stuurvan AD '86, departij die
uit dePDA werd geboren.

De nieuwe AD '86- secretaris,
Errol Arends, stelde het nieuwe
bestuur voor en zei dat binnen-
kort in alle acht districten een
districtenraad zal worden be-
noemd. Voorts komen er een da-
mesraad, een jeugdraad (16-25
jaar)en een advieskamer. Rolly
Croes isdenieuwevoorzittervan
AD '86, Servito Thijsen de voor-
zitter van departijraad en Artu-
ro Oduber dewoordvoerder van
de partij. Het bestuur bestaat
verder uit vice- voorzitter drs
Frank Booi, penningmeester Jo-
sé Fernandez Pedra, tweede se-
cretaris Baldwin Carty, tweede

penningmeester Aniceto Madu-
ro en decommissarissen:Andres
Maduro, Dominico Henricus en
Arturo Oduber (tevens
woordvoeder).

GEEN TEAMWORK
In kringen van AD '86 was

men niettesprekenover dewijze
waarop PDA- voorzitter devori-
ge dag meende de AD '86- verte-
genwoordigers in de Staten te
moeten aanvallen. Arturo Odu-ber stelde dat de twee Statenze-
tels die ingenomen worden door
zijn persoon en Servito Thijsen
volgens de wethelemaalnietaan
de PDA toebehoren. "Gelukkig
niet, want dan zouzon partij de-
ze zetelskunnen verkopen, zoals
het depraktijk is in het commu-
nisme".

"De persoonlijke en lage wijze
waarop Berlinski meende te
moeten aanvallen latenwe voor
hem alleen", aldus Oduber. Het

feit dat indertijd de breuk in de
PDA kwam, was volgens hem
het ware gezicht dat Berlinski
lietzien toen de PDA regerings-
verantwoordelijkheid op zich
nam. Het teamwork van voor de
verkiezingen veranderde hij in
egoïsme en eigenbelang. Buiten
departijraad om ging hij advies
zoeken bij de tegenstanders en
nam op eigen houtje beslis-
singen.

In dit verband bracht Arturo
Odubernoghaarvoren, dattoen
in december 1985 de nieuwe
regering — toen nog als Be-
stuurscollege voor een paar we-
ken—aantrad, heteerste project
van gedeputeerde Berlinski was
zijneigenechtgenoteop hetwerk
te bevorderen daar hij anders
zijn medewerking niet aan de
regering zou geven.

BEZORGD OVER GEBEURTENISSEN HAITI
Eman tot corps consulaire in Nieuwjaarsboodschap:

Aruba actieve partner in regio
ORANJESTAD — Tijdens

een geanimeerde ontvangst
in Casa delMarbood premier
mr Henny Eman gisteravond
aan hetCorpsConsulaire van
Aruba de jaarlijkse Nieuw-
jaarsborrel aan. In zijn
Nieuwjaars- boodschap be-
nadrukte depremier datAru-
ba door blijft bouwen op de
resultaten van de afgelopen
twee jaar.Belangrijk is daar-
bij datAruba ook zijn positie
in de regio zal blijven verste-
vigen. Dit in belang van be-
houd van de democratie en
economischevooruitgang.
Daarom ook nam Aruba deel
aan de actie van Caribische
leiders om de bezorgdheid te
uiten ten aanzienvan de ge-
beurtenissen in Haïti. De sa-
menwerkingmet landenin de
regio is volgens de premier
een noodzaak en een voor-
waarde voorpolitieke stabili-
teit en economische ont-
wikkelingin deregio. Ookten
aanzienvan destrijd tegen de
handel inverdovende midde-
len zal Aruba een harde hou-
dingblijven innemen.

"Wij moeten dit jaar blijven
voortgaan op wat wij de afgelo-
pentwee jarendoorhard werken
hebbenbereikt. Dit zal geconso-
lideerd moeten worden". Spre-
kende over destrijd tegen verdo-
vende middelen stelde premier
Eman datAruba zich zal blijven
inzetten in deze strijd waarvoor
moed, inzet en samenwerking
nodig is. Vooral nu de handela-
ren in verdovende middelen sa-
menwerken met de guerrillain
bepaalde gebieden en daardoor
voor het gebied een nog groter
gevaarvormen.

PARTIJRAAD
Partij- voorzitterRolly Croes

weerlegde de stelling van PDA-
voooritter Berlinski datdePDA-
partijraad 22 leden telt.De PDA-
statuten—aldus Croes—schrij-
ven duidelijkvoor wie lidvan de
partijraad kan zijn en degenen
die indertijd dePDAverlieten en
deAD '86oprichtten, kunnennu
nietalsledenvan dePDA-partij-
raad worden bijgeteld. De PDA-
partijraad, verklaarde Rolly
Croes, bestaat momenteel uit
slechts drie personen en Frenk
Koek is zeker niet een van hen
omdat hij bangwasom op dever-
kiezingslijst tekomen.

Tijdensdepersconferentie gaf
ook minister drs Frank Booi een
expose van zijn functioneren in
het kabinet, waarbij de uitda-
ging om de economie van Aruba
te verbeteren een van zijn voor-
naamste uitgangspunten is. De
kwestie van 'fastball' waarover
deoppositie hetheeft, laatminis-
terBooi voor de oppositie die al-
lesnegatiefziet.Dit negativisme— zei de minister — maakt ook
deel uit van het politieke leven
opAruba.

Twee beklaagden ontkennen
Hof behandelt base-zaak

ORANJESTAD — Het Ge-
meenschappelijk Hof van
Justitiebehandelde op Aru-
ba een drugszaak met twee
beklaagden, waarbij de offi-
cier van Justitie beroep had
aangetekend tegen het von-
nis in eerste aanleg.

De man T.K., die gedetineerd
is,kreeg in eerste aanlegeen ge-
vangenisstraf van twee jaar en
hoorde de Procureur- Generaal
drie jaaren zes maanden eisen.
De beklaagde gaf tijdens de be-
handeling toe base van de man
J.E. en de man R. te hebben ge-
kocht, maar dat het spul niet

door hem zelf maar door een
andereman werd verkocht.

De tweede beklaagde in deze
zaak, de man J.E., kreeg in
eerste aanleg een gevangenis-
straf van tien maanden, waar-
van vijf maanden voorwaarde-
lijk. Hij ontkendebase tehebben
verkocht aan deeerste beklaag-
de T.K. Wat betreftzijn eerdere
verklaring aan depolitie, dathij
wel hadverkocht, verklaardeE.
dathetvertalen van zijnverkla-
ring in het Spaans naar het Ne-
derlands alles in de war had ge-
gooid. Beklaagde bleef erop
staangeenbase aanK. tehebben
verkocht. Tegen J.E. eiste de
Procureur Generaal tien maan-
dengevangenisstrafmet aftrek.

Het Hofzal tegen deze twee be-
klaagden op 2februari opCura-
sao hetvonnis wijzen.

ORANJESTAD - De jubile-
rende Arubaanse Lionsclub be-
gon gisteren met het uitreiken
van donaties aan twaalf instel-
lingen op Aruba. Gisteren werd
aan vijfvan dezeinstellingeneen
donatie uitgereikt door een Li-
ons- delegatie onder leiding van
Maiky Croes. Dit waren:FUNA-
RI, Bloedbank Aruba, Meals on
Wheels, Stichting Gezinsvervan-
gende Tehuis en Casa Cuna.

Monumentenzorg
komt in actie

ORANJESTAD —De Aru-
baanse stichting Monumen-
tenzorg begint binnenkort
met derestauratie van de ou-
de Commandeursgraven en
deoude goudsmelterij teBus-
hiribana.

Het actieplan en de coördina-
tie- werkzaamheden zijn in han-
denvan ir Mathew, terwijl Uno-
ca voor de financiering zorgt.
Voortszal ir TedPeterson delijst
van monumenten, die enkele ja-
ren geleden opgemaakt werd
doorprof. Temminck Groll, door-
nemen.

ER IS VEEL gepraat tussen de
SAC- leidingen de leidersvan de
ontevreden carnavalsgroepen,
diemeendennietvoldoende aan-
dacht te krijgen en te kunnen
medewerken aan een geslaagd
carnaval. Het gevraagde ge-
sprek vond in het SAC- kantoor
plaats in het bijzijn van onder-
inspecteurKrozendijk van depo-
litie. Belangrijkste beslissingen
zijnwel datderoutes van hetcar-
naval veranderd worden. Voor-
stellen dietienjaargeleden geen
haalbare kaart waren, blijken
nu werkelijkheid te worden. De
kinderparade in Oranjestad
trekt nietdoor alle stratenmaar
gaatrechtstreeks van Talkofthe
Town naar deBoulevard waarbij
Licores Aruba het eindpunt zal
zijn. Wat de jaarlijksegrote car-
navalsparade in Oranjestad op
zondag 14 februari betreft, deze
zal dit jaartrekken vanafTalk of
the Town met alseindpunt ten
noordenvan hetAlhambra Casi-
no. Zo bericht men datmen over
een groteruime wegtrekt waar
de groepen alleruimtekrijgen.

JARENGELEDEN TOEN gede-
puteerde Oscar Henriquez een
bezoek bracht aan het carnaval
van New Orleans, 'Mardi Gras',
keerde hij op Aruba terug onder
de indruk van de parade aldaar
die over een lange vrede boule-
vard trok. Dat was iets voor de
parade van Oranjestad. Hij
sprak tegen dovemansoren.
Daarna werdhet nogeens gepro-
beerd, ook zonder resultaat.
Doch dit jaar schijnt het te
lukken.
WAT DEKWESTIE van detrai-
lers langsdewegen betreft zalde
politie nagaan wat de mogelijk-
heid is om geen algemene ver-
gunning, maar een individuele
vergunning voor het plaatsen
van een trailer te verlenen. Op
dezelfde wijze zoals het kampe-
ren aan destranden in devakan-
tietijd.

********DE SAC ZAL deregering be-
naderen omaan deverschillende
vergunningen vrijdom van in-
voerrechten te verlenen om car-
navals- versierings- en ander
materiaal te importeren. Dit zal
in een bepaalde periodevóór car-
naval moeten geschieden.

DE SAC HEEFT geen enkel be-
zwaar dat vertegenwoordigers
van de groepen deSAC-vergade-
ringen bijwonen waarin de car-
navalsplannen worden ge-
maakt. Ookhiergeldt"Hoe meer
zielen, hoe meer vreugde".

HET VOORSTEL OM carnaval
inhet 'offseason'te houdenwerd
door de SAC resoluut van de
hand gewezen. Carnaval wordt
overal in februari gevierd en zo
wilAruba het ook houden.

DE GROEPEN LIETEN horen
zich volledig tewillen blijven in-
zetten voor het Arubaanse car-
naval. De SAC zegde toe bepaal-

de activiteitenvan de groepen in
zijn programma op te nemen
mits ditvoor 11 november bij de
SAC bekend is.

VAN DE POLITIEZIJDE werd
toegezegd dat men de carna-
valsparade niet onnodig zal
haasten. Wel staat deveiligheid
van iedereenop deeerste plaats
by de 'Hermandad. Voor de pa-
rade zullen alle praalwagens
enz. geïnspecteerd worden zodat
zijtijdens deoptochtgeenproble-
men kunnen vormen, waardoor
onnodig gaten in de stoet ont-
staan.

********WAT DE FINANCIËLE kant
betreft liet deSAC horen dat de
groepen tijdig met fundraising'
moeten beginnen, terwijl de
groepen ookvia de SAC de over-
heid om steun aan het carnaval
zullen vragen.

********OOKDAKOTA WEET wat car-
naval vieren is. Morgenavond
zal dit in de Douaneclub blijken
wanneer vrijdagmiddag om zes
uur begonnen wordtmet dever-
kiezing van dekinderkoningin
van Dakota. Er zijn nietminder
dan twintig kandidaten: Laiza
Eckmeijer, Vivian Jansen, Ju-

raine Winklaar, Herman
Winklaar, JeanieVrolijk, Paula
Besselink, Dorothy Maduro, Mi-
luska Sneek, Astra Paesch, Mi-
ruska Sneek, Soraida Maduro,
Tarina Rafael, AsheilaRas, So-
raida Besselink, Jessica Guani-
pa, JessicaRosalia, JelitzaKro-
zendijk, Amanda Bislip, Jamial-
laRafael en Elizabeth Tromp.

********ZATERDAGAVOND WORDT
CARNAVAL in de Douaneclub
voortzet met de verkiezing van
jeugd-en districts-koningin van
Dakota. Voordejeugdszijnreeds
kandidaat: Carolina Quandt,
Maria Elena Croes, Ingrid Rid-
derstaat, Irma Heronimo, Ju-
liettaKoolman, Marisela Roga,
Michella Rasmijn, Luzmara Al-
bertus en XiomaraEveron. Ter-
wijl er bij dekinderkoningin
twintigkandidaten zijn, blijken
er voor de grote koningin tot op
heden slechts twee tezijn: Moni-
queRas en Diana Bikker.

********

NOOIT VERHOORD
"Als men mijwil aanvallen of

beoordelen op politiek beleid,
dan moet dit niet gebeuren met
persoonlijke zaken, waarmede
ik nietsvan doenheb".De bewe-

ringen dat hij deregering onderdrukzou hebben gezet alser iets
metzynfamilieleden zou gebeu-
ren, wees de heer Werlemanre-soluutvan dehand. Hy' zalnooit
iemandonder drukzetten, zekerderegering niet, voor zaken die
hy zelf veroordeelt. Ook de ge-
ruchten dathijverhoord zou zyn,
wees het Statenlidvan dehand.
"In mijn 47 jarenben ik nooit
aangehouden noch verhoord".

Met nadruk werd door dePPN
gesteld datdezepartywerdopge-
richt als gevolgvan dedictatori-
ale houding van Benny Nisbet.
Wat de bezorgdheid betreft van
Benny Nisbet datWerleman als
vertegenwoordigervanArubain
deKoninkrijks- delegatie naar
Suriname gaat voor de installa-
tie van de nieuwe Surinaamse
president wees Werleman erop,
dat hij niet als persoon maar in
zijn hoedanigheid als voorzitter
van de Staten- commissie voor
Buitenlandse Betrekkingen
naar Suriname gaat. "Nu Suri-
name duidelijkvoor de democra-
tie gekozen heeft, is hetgoed dat
Aruba in het kader van samen-
werkingbij de installatieaanwe-
zig is", zo meent hij.

Nieuwe
postzegels
voor Aruba

ORANJESTAD—Op 27 ja-
nuari zal de dienst derPoste-
rijen van Aruba een seriebij-
zondere frankeerzegels — de
'Aloé-zegels 1988'—uitgeven.
Dezegels endeeerste dag-en-
veloppen zijn ontworpen
doorStanKuiper!

Ze zijn zolang de voorraad
strekt, dochtoten met 26januari
1990, verkrijgbaar op de
postkantoren Oranjestad en San
Nicolas. De Aloë Vera- zegels
hebben als waarden: 45 cent, 60
cent en 100 cent en werden ge-
druktbij JohEnschede enZonen,
GrafischeInrichting bv te Haar-
lem. De eerste dag- enveloppe
werd gedrukt bij Oranjestad
Printing nvin Aruba.

De Posterijen zullen in de loop
van het jaarnog de volgende bij-
zonderezegelsen meteerste dag-
enveloppe uitgeven: Muntenze-
gels 1988 (16 maart), Liefdeze-
gels 1988 (4 mei), Solidariteits-
zegels 1988 (3 augustus), Olym-
pische Spelen 1988 (24 augus-
tus), Kinderzegels 1988 (26 ok-
tober).

PPN in geweer tegenfluistercampagne
Werleman: bij politieke beoordeling
horen geen persoonlijke aanvallen

ORANJESTAD — Het be-
stuurvan dePartido Patrioti-
co Nacional (PPN) heeft gis-
termiddag tijdens een
persconferentie in Dragon
Phoenix duidelijk gerea-
geerdopdefluistercampagne
die tegen leden van de party

in het bijzonder Statenlid
Eddy Werleman — wordt ge-
voerd. Aan de hand Van be-
wijzen werd aan de pers ui-
teen gezet, dat duidelijk be-
kend is wie deze campagne
uitvoert, waarbij herhaalde
malen dehoudingvan dePPA
metaan hethoofd haarleider
Benny Nisbet werd genoemd.

"Wanneer op Aruba vooruit-
gangwordt geboekt", aldusEddy
Werleman, "zijn er mensen die
hiermee niet gelukkig zijn en
dan proberen zij door dit soort
fluistercampagnes de goede
naamvan eenpersoon in diskre-
diet te brengen en proberen zij
vooral verdeeldheid in derege-
ring tezaaien". De PPN en Eddy
Werleman wilden met deze con-
ferentie een eindemakenaan de-
ze smerige fluistercampagne, zo
zei men.

Werleman haalde aan hoe al

enige maanden deze campagne
gaande is, waarbijzyn naam en
die van departij in diskrediet
worden gebracht onder meer
door anonieme pamfletten en
verklaringen. Hij deed een be-
roep op depersom dewaarheid te
publiceren en zich niet te laten
misleiden doordeze fluistercam-
pagneen valseberichten. "Wan-
neer iemand een goede naam inde gemeenschap heeft, dankun
jediezo maarnietin twijfel trek-ken"^ aldus Statenlid Werle-
man, "en datalleenmaarom ookderegering aan te vallen". Hij
noemde dit politiek van delaagste soort, zoals destijds doorMike Russel werd gespeeld. Hijbetreurde wat met zijn broers isgebeurd, ofschoon de zaak nog
nietrond is. "Water ook methengebeurt", aldus het Statenlid,'mij kun je daarvoor niet ver-
antwoordelijk stellen, terwijl ikheter ookniet mee eensbenwatzij gedaanmochten hebben".
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Tegen regering

De Veer verliest
blackbox-geding

ORANJESTAD—Ookvoor
het Hofvan Justitie werd De
Veer Chain Theaters niet in
het gelijk gesteld in zyn zaak
tegen deregering van Aruba
om een vergunning tekrijgen
voor het opzetten van een
blackbox systeem.

Zoals bekend richtte De Veer
verleden jaar— zij verkreeg
daartoe toestemming van Eco-
nomische Zaken — een maat-
schappij op voor het uitvoeren
vanblackbox- systeemop Aruba.
Reeds eerder echter had de toen-
malige minister Benny Nisbet
verklaard, datvoor dekabeltele-
visie met blackbox- systeem al-
leentoestemming tot uitvoering
zou worden verleend aan TeleA-
ruba, aangezien deze maat-
schappij het andersnietzal over-
'""ven.

ToenDe Veernietshoordevan
Setar op zijn verzoek ommetka-
beltelevisie te beginnen, stapte
het bedrijf naar de rechter in
eerste aanleg.De zaak werd ver-
loren, omdat de vergunning tot
hetoprichten vaneen bedrijfnog
niet inhoudt, datmen ook deka-
beltelevisie kan gaan uitvoeren.

Ondanks het feit, dat De Veer
voor het Hofaanvoerde, dateen
kabelstations voor hen even be-
langrijk is als voor TeleAruba,
stelde het Hof dat de regering
weliswaar een gelijkgericht be-
leid dient te voeren met betrek-
king tot overheids- bedrijven,
maar datin bepaalde gevallen—
zoals nu voor TeleAruba—daar-
voor wel uitzonderingen mogen
worden gemaakt.

Veldloop zondag eerste activiteit

Atletiek-kalender
ORANJESTAD — Het

jaarprogrammavan de Aru-
baanse Atletiek Bond (AAB)
vermeldt als eerste activiteit
van dit jaar de veldloop op
zondag 24 januari te Boca
Prins/DosPlaya.

Hiernavolgen: veldloop te Ca-
lifornia (21 februari), veldloop-
kampioenschappen te Grape-
field (28 februari), Strandloopte
Palmbeach (13 maart), baan-
wedstrijden in hetWilhelminas-
tadion: spring-, loop- en
werpnummers (respectievelijk
20 maart, 10april, 24april), Bou-
levardloop (30 april), Nationale
hardloop 5-kamp, alleen voor
bondsleden vanaf 16 jaar (7 tot
en met 15 mei), loopnummers
voor pupillen en C/D-junioren
(15 mei), stadion- wedstrijden
(28mei, 11en 25 juni)en deNati-
onale kampioenschappen, baan
(2 en 3 juni).

De AAB zal in dit seizoen het
nieuwe lAAF-reglement, waar-
bij de leeftijds- indeling voor jon-
gens en meisjes gelijkgesteld is,
toepassen. De leeftijds- indeling
voor het seizoen 1988 is: D-
junioren (geboren in 1975 en
1976), C-junioren (1973 en
1974), B-junioren (1971 en
1972), A-junioren (1969 en
1970), senioren(geboren in 1968
of eerder), heren veteranen (40
jaaren ouder) en dames vetera-
nen (35 jaaren ouder).

Echtpaar Harris
goed bij bridgen

ORANJESTAD — De vierde
avondvan de achtstecompetitie-
rondevan bridgeclubAruba Ari-
ba gaf de volgende uitslagen te
zien: In de A-poule werd het
echtpaarHarriseerste met63.57
procent. Hierna volgden:
echtpaar Verstraten 56.07, he-
ren Poot/Somers en heren
Gottfried /Lopez Henriquez
54.29, paarSchnog/Verbruggen
53.57 en paarBermudez/Mara-
pin 51.07. In de B-poule: dames
Abady/Arends 60.42, echtpaar
Schneider 59.38, dames Van
Duin/McLeod 56.77, echtpaar
Cappon55.73, echtpaarDe Vries
52.08en dames Henriquez/Poot
51.34.

Geen sprake controle bestedingen
Laclé jaarrekeningspreekt:
andere taal danregering

ORANJESTAD — Staten-
lid ing. Roland Laclé is het
niet mee eens met minister
van Financiën, Armand En-
gelbrecht, dat het tekort dat
door de jaarrekening1986ge-
signaleerd wordt, gelijk is
aanhettekortopdebegroting
1986 die in decembervan dat
jaardoor de Staten goedge-
keurd werd.

Statenlid Laclé heeft het in
een verklaring over "snelle leu-
gens die door de waarheid inge-
haaldwerd", waarbij hij denodi-
ge cijfers tevoorschijn haalt.Vol-
genshem is hetbegrotingstekort
op de Gewone dienst—nade wij-
zigingen—’.2.476.500,- en opde

Kapitaaldienst—na dewijzigin-
gen—’.ll.73o.ooo,-. Een totaal
tekortdus vanf14.206.500,-,zo-
als door de Staten goedgekeurd.

De jaarrekening 1986 geeft te-
korten aan van ’.53.202.236,-op
de Gewone dienst en
’.79.981.466,- op deKapitaal-
dienst, voor een totaletekortvan
’.133.183.702,-. Het is ongeloof-
lijk — aldusLaclé—dat een mi-
nister van Financiën het lef
heeft te verklaren, dat de rege-
ring orde op zaken stelde in defi-
nanciële administratie, terwijl
decijfersvan de jaarrekeningto-
nen datgeldbesteed werdzonder
enig controle en de inkomsten
ver onder de gemaakte schattin-
gen bleven.

Boos over scheiding

Zoon wil moeder doden
SANNlCOLAS—Mevrouw

M.P. deed aangifte bij de re-
cherche tegen haar zoon W.
(18) wegens poging tot
doodslag.

De jongemanzoukort na mid-
dernacht bij de woning van zijn
moeder te Angochi zijn geko-
men, hij woont sedert de schei-
dingvanzijnouders nietmeer bij

zijn moeder. De jongeman ver-
zocht zijn moedernaar buiten te
komen, omdat hij methaar wilde
praten. Toen de moeder aan dit
verzoek gevolg gafen naar bui-
ten kwam, kwam de zoon haar
gewapend met een mes tege-
moet. Toen hij de moeder wilde
aanvallen, reageerde deze snel
en rende weg waarbij het mes
een lichte wond aan haar buik
veroorzaakte. Toen zij trachtte
hethuis binnen terennen gooide
dejongemanmethetmes datzijn
moeder nietraakte. De jonge-
man werd kort na de aangifte
door de moeder voor verder on-
derzoek door de politie aange-
houden.

Hij bekende zijn moeder mis-
handeld te hebben en voegde er-
aan toe ditgedaan te hebben om-
dat hij boos op zijn moeder was,
omdat zij zijn vader had ver-
laten.

ORANJESTAD - In Talk ofthe Town begon deKLM
met verschillende

cursussen diedekomende tijdge-
gevenzullenworden. Erzijn cur-
sussen voor beginners, gevorder-
den enz. Deze worden gegeven
door de heerAlbert van derVeen
en duren ieder ongeveer tweeë-
neenhalve dag. Bij de eerste bij-
eenkomst (zie foto) waren ook
aanwezigKLM- vertegenwoordi-
gerAruba IldoPonson en sales-
managerKLM- Curacao Mauri-
ce Gomez.

Codesan met
drie cursussen
SAN NICOLAS — Codesan
zal in samenwerking met de
Hotelvakschool drie cursus-
sen organiseren in de maan-
denfebruari en maart

Op 23 februari begint de cur-
sus 'customer contact', welke op
drie achtereenvolgende dinsda-
gen wordt gehouden. De cursus
'tourism awareness' gaat maan-
dag 22 februari van start en zal
vier maandagavonden in beslag
nemen. Deze twee cursussen zijn
gratis en worden in hetlOWUA-
kantoor, aan de Grensweg, ge-
geven.

In het Handenarbeid-
centrum op de Promenade (het
voormalige 'People Store'- ge-
bouw) volgt daneen cursusinhet
maken van poppen, die als toe-
ristische artikelen zullen wor-
den verkocht. Bij voldoende be-
langstellingzal dezecursus al op
1februarivan startgaanen op31
maart eindigen. Belangstellen-
den kunnen over deze cursus
meer inlichtingen krijgen door
een van de nummers, 48968 of
47845, tebellen.
Bijbezoek Lusinchi
Aruba present
bij culturele
show Puerto Rico

ORANJESTAD — De gou-
verneur van Puerto Rico
heeft via de Arubaanse rege-
ring de dansgroep Teatro di
Danza Arubano en de mu-
ziekgroep Tipico Caribe uit-
genodigd om op 18 februari
deelte nemen aan een cultu-
rele show opPuertoRico.

Deze show wordt gehouden in
verband met het bezoek van de
Venezolaanse president, dr Jai-
me Lusinchi, aan Puerto Rico.
Andere Caribische landen, die
samen met Aruba werden uitge-
nodigd, zijn: de Dominicaanse
Republiek, Jamaica, Venezuela
en Puerto Rico zelf. De reis van
de twee Arubaanse groepen zal
door Puerto Rico worden be-
taald.

ARA: op Koninginnedag
internationale

dragraces
SANNICOLAS—DeAruba

Racing Association (ARA)zal
ook dit jaar metKoninginne-
dag de 'Royal National '88'-
dragraces te Palo Marga or-
ganiseren.

De ARA heeft alvanuitFlori-
da debevestiging gekregen van
deelname van twee auto's, een
Duster en een Camaro die V*mijl
afleggen in respectievelijk 9.89
secondeen8.70 seconde.De ARA
hoopt in totaal acht auto's uit
Florida te krijgen, terwijl mo-
menteel onderhandelingen aan
de gangzijn met deelnemers uit
PuertoRico.

Naast deze internationale
wedstrijden vermeldt het ARA-
programma voor dit jaarlokale
wedstrijden in de maanden
maart, juli, september en de-
cember.

Ingezonden

Rekenen: 8,2 — 4,1 =...?
HOEWEL HET gebruikelijk is
dat impopulaire maatregelen
met het nodige gekerm in ont-
vangst worden genomen, heeft
het mewelverbaasddateen voor
de bevolking van Aruba gunsti-
ge beslissing eigenlijk ook wei-
nig waardering ondervindt.
Zelfs de vakbonden hullen zich
in stilzwijgen. Ik bedoel de
halvering van de Solidariteits-
belasting.

Hoewel ik deze belasting nog
steeds zieals pure diefstalen he-
lemaal had moeten verdwijnen,
doet het me toch deugd dat er
eindelijk iets aan gedaanwordt.
Alzijndevakbonden enregering
niet bepaald de beste maatjes,
vooreenpositiefbesluit magbest
watwaarderingopgebrachtwor-
den. Dat siert de mens. Van de
oppositie uiteraard de nodige
kritiek. Zelfs een meevallertje
voor ons wordt als negatief er-
varen.

De kritiek die geleverd wordt,
is hoogst merkwaardig en zelfs
lachwekkend. Frenck Koek van
de PDA spreekt zelfs van "een
verzwaring van de lasten voor
het volk". Dit heeft me wel aan
het twijfelen gebracht en ik ben
er even voor gaanzittenmetpot-
lood en papier. 8,2 Min 4,1 met
daaronder een streep. 2 Min 1 is
1, gemakkelijk, hoef nieteens te
lenen bij het volgende cijfer. 8
Min 4 is 4. Uitkomst 4,1. Geen
twijfel mogelijk. Voor de sekuri-
teit derekenmachine met verse
batterijen ter hand genomen.
Het resultaat was hetzelfde, al-
leendekommawasveranderd in
een punt.

Maareenmachine is maar een
machine. Mijn dochtertjevan 11,
die metrekenen op school nogal
hoog scoort, hebik erbij gehaald.
Ze zei zelfs: "dat kan ik wel uit
mijnhoofd". Ook zij had als uit-
komst 4,1.

Het betekent dus dat alle be-
lasting- betalende personen op
Aruba eind van de maandnetto
een hoger bedrag in hun handen
krijgen. Ik kan dit moeilijk als
een "verzwaring" zien.
Misschienklinkt hetbelachelijk
maar ik zie ditzelfs als een "ver-
lichting".

Nu kan jewel zeggen: "Ach,
FrenckKoek.. .die man isnu een-
maal niet wijzer". Maar ook Nel

Oduber van deMEP, die ik qua
intelligentie hoger inschat,
spreekt over "nieuwe belasting
voor hetvolk". Voervoor psycho-
logen. Notabeneaan hem enzijn
partij hebben we dezemaatregel
te danken.

Een tegenvaller voor mij was
dat de ADN tegen stemde. Dat
stemde mij droevig. Maar ja, die
partij is ook nietmeerwathet ge-
weest is sinds de vergeefse
"Coup" van Charro Kelly. Foei
Charro, jehebtjepartij die hetin
zich had groter te groeien, wel
een een zeer slechte dienst be-
wezen.

Jekan het ook zo interprete-
ren: de8,2 procent Solidariteits-
belasting is afgeschaft maar
daarvoor in de plaats is een 4,1
procent belasting ingesteld.
Hoewel deuitkomst hetzelfde is,
kan men dan wel spreken van
een nieuwebelasting. Maarzo is
het niet in de Staten gebracht.

Heren politici, in de politiek
geldt een oud gezegde: "Niets in
depolitiek iszo definitief als een
tijdelijke maatregel". Daarom
beschouw ik het als een
doorbraak dat de 8,2 Solidari-
teits- belasting gehalveerd is. Ik
hebhierwaardering voor.

Trouwens, als je wat dieper
gaat nadenken, danis het eigen-
lijk de enig juistemaatregel die
de huidige regering heeft kun-
nen nemen. Handhaving van de
maatregelwaskoren op deoppo-
sitie- molen geweest en zeer na-
delig voor de zittende regering.
Bij afschaffing van de belasting
was de regering in financiële
problemen gekomen. Ook jullie, ileden van de oppositie, willen
tochgraagverzekerdblijvenvan
datvorstelijke salaris met tele-
foon- vergoeding?

Met de halvering heeft de
regering zijn goede wil getoond,
debevolking voorlopig tevreden i
gestelden deoppositie nogwatte
mopperen gegeven.

AI met al een spannende
maand, ik ben nog nooit zo
nieuwsgierig geweestnaar mijn j
salarisstrook. Verzwaring of
verlichting, grotere tegenstel- j
ling is niet denkbaar, maar het j
schijnt toch hetzelfde te zijn.

RINUSDEGRAAFF
Aruba

STRIJD TEGEN DRUGS-HANDEL
IATA pleit voor gebruik
van nieuwe technieken

WASHINGTON—De Inter-
national Air Transport Asso-
ciation (lATA) en de douane-
beambten van de Verenigde
Staten hebben met elkaar af-
gesproken hun krachten te
bundelen en gezamenlijk de
strijd aan te binden met de
narcotica- smokkel. Be-
langrijkstewapenin diestrijd
is het op grotere schaal gaan
gebruikenvan high-techfaci-
liteiten om vliegtuigen en
luchthavens te vrijwarenvan
de activiteiten van drugskoe-
riers.

Tijdenseen onlangs gehouden
bijeenkomst in Washington stel-
dendrGunterEser, algemeendi-
recteur van lATA, en William
yon Raab, vertegenwoordiger
van deAmerikaanse douaniers,
een gezamelijk actieplan op. In
dit plan wordt de suggestie aan
de handgedaaneen scalaaan ap-
paratuur uithetruimte- tijdperk
in te zetten. Het gaat bijvoor-
beeld omröntgen-apparatuuren
closedcircuit-televisie.

De nieuwste generatie x-ray-
installaties diein dienstgesteld
zullen worden, zijn in staat vol-
geladen containers en voertui-
gen door te lichten. Andere ont-
wikkelingen alsmassa- spectro-

metrie — een 'ruik- en snuffel-
techniek' waarbij met behulp
van geurmonstersvan bagageen
pakketten, nagegaan kan wor-
den of zij narcotica bevatten —zullen eveneens aangewend
worden.

Loopwedstrijd
uitgesteld

ORANJESTAD — De Aru-
baRoadRunners Club(ARO-
RUC) heeftdevoor 24 januari
aangekondige 18-km Lucor
Jewelersroad race verscho-
ven naar zondag 31 januari.

De start van deze race is om
halfzeven 's morgens bijhetLa-
go Sportpark en heteindpunt is
bij de markthallen in Oranjes-
tad. De inschrijving kan op het
IDEFRE- kantoor geschieden
van 25-29 januari.

Aroruc heeft voor derest van
het jaar de volgende loopwed-
strijden op het programma
staan: Fun-Run 5-k (6 maart),
International Half Marathon
(20 maart), Team- estafetteloop
rondAruba (4 april), 10-kBoule-
vardloop (30 april), Brisa del
Mar 5-k loop (21 mei), 10-k Luis
de Camoes- loop (5 juni), 3e
Traithlon (26 juni),2eBushiri 6-
k loop(28 augustus), 3Puma 10-
-k loop (11 september), 3e 10 mijl-
loop Marinierskazerne (25 sep-
tember), 5e Fire Prevention 5-k
loop (2 oktober) en 9e 10-k loop
van Turibana naar de Sporthal
(23 oktober).

SLEUTELPOSITIE
Tevens zien de lATA en de

douane-beambten indatdeover-
heden van de landen waar de
grondstoffen voor drugs van-
daankomem, een sleutelpositie
innemenin debestrijdingvan de
smokkel. Zij zullen de nationale
autoriteiten dan ook benaderen
met een vernieuwd verzoek tot
medewerking bij het terugdrin-
gen van de internationale
drugshandel.

Het overleg in Washington
vond plaats tegen de
achtergrond van een groeiende
bezorgdheid in deVS dat depro-
duktie van coca, de plant die de
grondstoflevert voor cocaïne, te-
genheteind van dejarentachtig
met 50 procent gegroeid zal zyn.

Hetprobleem vanhetinterna-
tionale drugsverkeerwas eerder
al het centrale discussie- onder-
werp in de in november gehou-
den jaarlijkse conferenite van
Interpol, het internationale sa-
menwerkings-verband van poli-
tie- rechercheurs. Ook zij onder-
streepten de ideeën van devere-
nigde luchtvaartmaatschappij-
en en douane-beambten.
Dagopvang Piedra Plat

Amersfoortse
gift voor
Man na obra

PIEDRA PLAT — Dankzij
acties van de sociale
werkplaats 'De Stapsteen' te
Amersfoort kan het centrum
'Man na Obra' een oven voor
keramische artikelen en een
textiel- naaimachine in ont-
vangst nemen.

Het centrum 'Man na Obra' is
een dagopvang voor volwassen
geestelijk gehandicapten. Een
aantal uren per dagwordter ar-
beidgericht gewerkt waarbij ge-
bruikwordtgemaaktvan machi-
nes. Het centrum is dan ook erg
blij met deze donatie. Datzal on-
dermeer volgende week dinsdag
tot uitdrukking worden ge-
bracht wanneer de donatie in
ontvangst wordtgenomen en te-
vens een bord worden onthuld
datdezesamenwerkingsymboli-
seert.
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OPEN TENNIS AUSTRALIË

Evert en Graf in finale
MELBOURNE—DeAmeri-kaanse Chris Evert en deWestduitse Steffi Graf zullenzaterdag tegen elkaar uitko-men in de eindstrijd van de

open Australische tennis-
kampioenschappen. Evertplaatste zich donderdag inMelbourne voor de finaledoor Martina Navratilova
verrassenduitteschakelen in
twee sets: 6-2,7-5. Indeandere
halve finale versloeg Grafhaar landgenote ClaudiaKohde- Kilsch met 6-2,6-3.

Steffi Graf, diemomenteelbo-
venaan dewereldranglijst staat,plaatste zich voor de vierde
achtereenvolgende keer door definale van een grand- slam- toer-
nooi. De 18-jarige WestduitseuitBruhl veroverde vorigjaar in
Parijs haar eerste grand- slam-
titel, maar moesthet op Wimble-donen Flushing Meadows afleg-
gentegen Navratilova.Voor Navratilova was het detweede achtereenvolgende keerdat zij de finale van een groot
toernooi misliep. De voormaligenummer een van het dames ten-
|us verloor vorig jaarnovember
in de halve finale van het Mas-tërstoernooi in New York, datioor Graf gewonnenwerd.

Grafkwam moeizaam op gang
in haar partij tegen Kohde-Kilsch. Inde eerste setkwam zij
met 0-2 achter te staan,maar zij
herstelde zich snelen sleepte de

set na 23 minuten binnen, uok
detweede set verliep vrijwel zon-
derproblemen voor Graf, al ver-
loor zij haar opslag in de eerste
game.

Chris Evert toonde zich in
grootsevorm inhaar partijtegen
Navratilova die 129 minuten
duurde.Zijhadmaar 32minuten
voor de eerste set. Maar in de
tweede set kwam Navratilo
sterk terug. Toen Navratilova
voor kwam te staanmet 5-4, leek
het ereven op dat departijop een
derdesetzouuitlopen. Everther-
steldezich echteren won drie ga-
mes achter elkaar.Zij besliste de
partij op haar eerste match-
point. Met haar overwinning
brachtzij de score in de76 partij-
en tegen Navratilova op 36tegen
40 voor haar concurrente.

GEMENGDDUBBEL
Carin Bakkum en Torn Nijs-

sen zijn er in tegenstelling tot
Mariannevan deTorremet Mar-
ty Davis niet ingeslaagd de hal-
ve finales van het gemengd dub-
belspel te bereiken. Het Neder-
landse duoverloor in dekwartfi-
nales in twee sets van het als
eerste geplaatste tweetal Marti-
na Navratilova en Tim Gullik-
son. Het Amerikaanse duo, leer-
ling respectievelijk trainer, ze-
gevierde in twee sets: 6-4,6-4.

Uitslagen:
Heren dubbelspel, halvefina-

les: Leach/Pugh (VS) - Marty
Davis/Drewett (VS/Aus) 5-7,7-

6,7-6,6-3; Bates/Lundgren(Gbr
/Zwe) - Castk/Saad (Gbr/VS)
6-7,6-4,7-o, 6-3.

Gemengddubbelspel, kwartfi-
nales: Navratilova/Gullikson
(VS) -Bakkum/Nijssen (ned) 6-
-4,6-4.

RECORD
De verhuizing van Kooyong

naar Flinders Park, heeft de or-
ganisatie van de open Austra-
lische tennis- kampioenschap-
pen geen windeieren gelegd. In
het nieuwe stadion, waar het
Centre- Court zon 14.000
toeschouwers kan bevatten,
heeft de stroomkijkers aanzien-
lijk doengroeien. Bij de twee hal-
ve finales in het damesenkel
werdvoor heteerst indegeschie-
denis van het toernooi, een die
gaat terugtot 1905, de grensvan
200.000 toeschouwers over-
schreden: 202.134. Met de strijd
om een plaats in definale van de
heren en debeide finales nog in
het vooruitzicht, rekent de orga-
nisatie op een totaal aantal kij-
kers van meer dan 240.000. Het
record voor Kooyong stond op
140.089.

Karpov-Ljubojevic zet voor zet
Andersson en Karpov

samen aan leiding
WIJK AAN ZEE — 20.a2-a4 KgB-f8

Woensdag is in Wijk aan Zee 21. g2-g3 Ld6-b4
in detiende ronde departij ge- 22. Tc3-c2 TcBxc2
speeld tussen deRus Anatoli 23. Db3xc2 Lb4-d6Karpov en de JoegoslaafLju- 24. Dc2-e2 Ld6-b8bomir Ljubojevic. Was Kar- 25. Tcl-c3 KfB-e8
pov een dag eerder na een 26. Pf3-h4 De7-b4vluggeremise weer snelnaar 27. De2-c2 KeB-d8
zijn hotel vertrokken, 28.Ld3-e2 LbB-a7
woensdag duurde departij 63 29. Phs-f4 Pd7-f6
zetten alvorens de Joegoslaaf 30. Pf4-d3 Db4-e7
opgaf. Andersson speelde re- 31. Pd3-e5 Pf6-e4
misetegen Hübner, waardoor 32.Tc3-c6 f7-f6
de Zweed en Karpov nu sa- 33. Ph4-g6 De7-e8
men aan de leiding gaan in 34. Tc6-c7 f6xes
het Hoogovens schaaktoer- 35. Tc7xb7 TaB-c8
nooi. Beide schakers ontmoe- 36. Dc2-b3 TcB-c7
ten elkaar in de laatsteronde 37. Tb7xc7 KdBxc7
van het toernooi. 38.Pg6xe5 Kc7-b7

De partij van Karpov had 39. Pes-d3 a6-a5
het volgende zettenverloop: 40.f2-f3 ... Pe4-d6

41. Pd3-e5 La7-b8
Wit: Karpov 42. Db3-c2 DeB-c8
Zwart: Ljubojevic 43. Dc2xcBl Kb7xcB

44.Le2-a6t KcB-d8
Dame-Gambiet 45. Pes-c6l KdB-d7

1.d2-d4 PgB-f6 46.Pc6xb8t Kd7-c7
2.c2-c4 e7-e6 47.g3-g4 Kc7xbB
3.Pgl-f3 d7-d5 48.Kg1-f2 KbB-c7
4.Lcl-g5 PbB-d7 49.La6-d3 fsxg4
5.e2-e3 c7-c6 50.f3xg4 Kc7-d7
6.Pbl-d2 LfB-e7 51.Kf2-f3 Kd7-e77.Lfl-d3 0-0 52.Kf3-f4 Ke7-f6
8.0-0 b7-b6 53.h2-h4 Pd6-f7
9.c4xd5 c6xds 54.Ld3-bl Pf7-d810.Tal-el LcB-b7 55.g4-gst h6xgst
H.Ddl-a4 a7-a6 56.h4xg5t Kf6-e7
12.Da4-b3 v Le7-d6 57.g5-g6 Ke7-f6
13.Tc1-c3 h7-h6 58.g6-g7 Kf6xg7
14.Lg5-h4 DdB-b8 59.Kf4-e5 Kg7-f7
15.Lh4xf6 g7xf6 60.Ke5-d6 Kf7-f6
16.Tf1-cl f6-f5 61.Kd6-c7 PdB-f7
17.Pd2-fl DbB-d8 62.Kc7xb6 Pf7-d6
18.Pfl-g3 DdB-e7 63. b2-b3
19.Pg3-h5 TfB-c8 Zwart geeft het op.

Roy grootste talent
Koeman beste voetballer '87
DEN HAAG —De PSV-er

Ronald Koeman is uitgeroe-
pen tot beste voetballer van
Qe eredivisie in 1987. Zijn
clubgenootHansvanBreuke-jenviel de onderscheiding
beste-doelman-van-het-jaar
toe.

Marcel Brands van RKC
werd de beste speler van de
eerste divisie.ttmilMHl ii :

Als grootste talentvan het
afgelopen jaar wezen de be-
taalde voetballers de zeven-
tien-jarige Brian Roy van
Ajax aan. Willem II werd de
club vanhet jaar,waarmee de
Tilburgse eredivisieclub door
de stichting " 't Is weer fijn
langs de lijn" werd onder-
scheiden voor zijn consu-
ment-vriendelijke activitei-
ten in het iaar 1987.

... BRIAN ROY (rechts): in Ne-derland gekozen tot het grootste
talent in 1987...

MANDLIKOVA
Opvallendste naam, diewoensdag door de ITF bekendwerd gemaakt als deelneemsterin Melbourne, was HanaMandlikova. De geboren Tsje-choslowaakse waszelfuitermateverrast doorhet besluitvan defe-deratie. Omdat zij sinds 1 janua-ri door haar huwelijk met eenrestauranthouder uit dat land inhet bezit is van de Australischenationaliteit, voldoet zij nietmeer aan deregels van de ITF.Die stellen namelijk, dat spe-

lers alleenvoor dat landin Seoul
mogen uitkomen waarvoor zij
Davis- ofFederatie-beker wed-
strijden hebben gespeeld. In
Melbourne bleek dat de Tsje-
choslowaakse bond, zonder
Mandlikova teraadplegen, haar
had ingeschreven. De Austra-
lische maakte woensdag duide-
lijk er niets voor te voelen haar
geboorteland te vertegenwoor-
digen.

Bij desurprises hoorthet niet
nomineren door de Franse bond
van YannickNoah. Debeste ten-
nisseruit dat land liet in eerste
instantie doorschemeren niet al
te veel voor de Spelen te voelen.
Debond sprong daar direct op in
doorLeconteen Tulasne als deel-
nemers in Seoul aan te melden.

VEEL GROTE NAMEN ONTBREKEN IN SEOUL
McEnroe moetkwalificatie-toernooi spelen
ITF maakt namen bekend van
tennissers voor Spelen '88

MELBOURNE — De brij aan regels, die de Internationale
Tennisfederatie (ITF) heeft opgezet om te komen tot een deel-
nemersveldbij deOlympische Spelenvan Seoul,blijft vreeem-
de situatiesopleveren. De spelenvooramateurs, waardevolle-
dige tennisprofs voor heteerst sinds 64 jaarweer aan mogen
deelnemen, zullenhetiniedergevalmoeten doenzonder Ivan
Lendl en Hana Mandlikova en misschien ook zonder John
McEnroe.

OokMartinaNavratilovaen ChrisEvert zullen indeZuidko-
reaanse hoofdstad schitteren doorafwezigheid.Zij vinden het
absurd dat goed betaalde sporters hunkunnen mogen tonen
op een evenement, dat altijd slechts open heeft gestaan voor
amateurs.Andere toppers hebbenmindermoeite met desitua-
tie.De Zweden Edberg en Wilander, deWestduitserBecker en
deAustraliërCash, samen goedvoornegen Grand Slam-titels,
zullenwel slechtsvoor deeer in Soeul verschijnen. Bij de da-
mes wordthetveld vanvedetten aangevoerd doordenummer
een van de wereld, de Westduitse Steffi Graf. Zij krijgt
waarschijnlijk de meeste tegenstand van de Argentijnse Ga-
briela Sabatini.

Tijdens de strijd om de open
Australische kampioenschap-
pen in Melbourne, maakte de
ITF bekend welke spelers direct
in het64 namentellende schema
zijn opgenomen. Om de neer-
gangvan het Amerikaanse ten-
nis nog maar eens te benadruk-
ken werd duidelijk dat alleen
Tim Mayotte rechtstreeks tot
het toernooi is toegelaten. De
nummer negen van de we-
reldranglijst neemt de plaats in
van JohnMcEnroe, diealstiende
op die lijst is veroordeeld tot het
spelen van een kwalificatie-
toernooi. Tenminste, als de
vroegerenummereen van dewe-
reld er ietsvoor voeltom inSeoul
aanwezig tezijn. Zeker alshij ge-
dwongen wordt tot het spelen
van een voorronde, zal deAmeri-
kaan zich nog wel eens be-denken.

MELBOURNE-Dcstrijdom
het Olympisch goud zal tussen
beide damesgaan.Links degrote
favoriet STEFFI GRAF. Rechts
van de Westduitse staat deAr-
gentijnse GABRIELA SABATI-
NI.Door hetontbreken vanzowel
ChrisEvertalsMartina Navrati-
lova zijn de kansen op een me-
daillevoor beide jeugdige dames
flink gestegen.

PLAATSINGSSYSTEEM
Volgens de ITF hebben zeven-

tig landen spelers aangemeld
voor het toernooi. leder land is
gerechtigdvierheren en drie da-
mes in te schrijven.Daarvan mo-
gen er respectievelijk maximaal
drie en twee in het enkelspel
deelnemen.

Bij het accepteren van de in-
schrijvingen wordtrekening ge-
houden met het resultaat van
het betreffende land in de we-
reldgroep van de strijdom deDa-
vis-beker envan het toernooi om
de federatie-beker. Landen die
de kwartfinales bij de Davis-
beker in 1987 hebben behaald,
verdienen twee rechtstreekse
plaatsen. Dat betekent, dat
Spanje (Sanchez), Paraguay
(Pecci), Australië(Cash), Mexico
(Lavalle), India (Krishnan), Is-
rael (Mansdorf), Frankrijk en
Zweden twee spelers mogen aan-
wijzen.VandeVerenigdeStaten
en West-Duitsland, diespeelden
om klasse-behoud in de hoogste
groep, wordt maar één deelne-
mer direct geplaatst.

SCHAPERS
Voor Michiel Schapers is de

eis, dat het vertegenwoordigen-
deiand in de wereldgroepspeelt,
een behoorlyke hinderpaal. On-
danksverschillendepogingen te
promoveren, speelt Nederland
nog steeds in de Europese zone.
Hoewel de Nederlander met het
bereiken van de laatste acht in
Melbourne aan de eisen van het
Nederlands Olympisch Comité
heeft voldaan, is hij waarschijn-
lijk veroordeeld tot het spelen
van een kwalificatie-toernooi.
Tenzij de ITF deRotterdammer,
die door zijn resultaten in
Austrlië zal klimmen naar een
plaats bij debeste dertig ter we-
reld, van een van de acht 'vrije
kaarten' (wild-cards) voorziet.

Viabondscoach StanleyFran-
ker en hetNOC wil de Nederlan-
der proberen een van die acht
plaatsbewijzen te bemachtigen.
"Want", zo stelt Schapers, "Ne-

derland, met een speler bij de
beste vijftig, hoort toch recht te
hebben op in ieder geval één
deelnemerin hetenkelspel inSe-
oul. Want voor het spelen van
eenkwalificatie-toernooi voel ik
vooralsnog weinig. Datpast ook
niet in mijn speelschema."

MINDERNIVEAU
Hoebegrijpelijk dekritiek van

Schapers op de selectie-
methoden van de ITF is, wordt
duidelijk als de lijst van direct
toegelaten spelers tot het olym-
pisch toernooi wordtbekeken. Zo
zijn de Deen Tauson, de Brazili-
aan Mattar, de Israëliër
Glickstein, de Brit Bates, de
Zuidkoreaan Song, de Italiaan
Pistolesi, de Paraguayaan Cha-
pacu en de Joegoslaaf Oresar
spelers waar hijgeen angst meer
voor hoeft te hebben of die zelfs
van minder niveau zijn.

Op de lijsten van de ITF heeft
bij dedamesTsjechoslowakije ei-
genlijk het recht drie speelsters
in te schrijven. Maar Mandliko-
va, sinds 1 januariAustralische
maar welopgevoerd door deTsje-
choslowaakse bond, werd (later)
van de lijst geschrapt.

Het veld bij de dames wordt
nog aangevuld met vier wild-
cards, twee speelsters die zich
kwalificeren uit Afrika, drie uit
Azië- Oceanië, drieuitdeAmeri-
kaanse zone en drie uit Europa.
Erworden in Seoul 48 dames tot
hetenkelspel toegelaten.

In eerste instantie was beslo-
ten tot 32, maar daar kwam de
ITF later op terug na kritiek van
verschillendekanten. In het en-
kelspel k' men maximaal per
land twee speelsters in actie, de
anderenmogeninactiekomen in
hetdubbelspel.

Bij deherenkomen 64 spelers
in actie in hetenkelspel. De lijst
die woensdag bekend werd ge-
maakt wordtnog aangevuldmet
acht spelers die een wild-card
krijgen toebedeeld, vier tennis-
sers die zich kwalificeren via de
Afrikaanse voorronden, zes uit
Azië - Oceanië, zes uit de Ameri-
kaanse zone en acht uit Europa.
In het enkelspel mag ieder land
vertegenwoordigd zijn door
hoogstens drie spelers.

SPELERSLIJSTEN
De lijst van spelers die direct

zijn toegelaten tot hetolympisch
tennistoernooizijn;

DAMES:
Argentinië: Sabatim, Paz en
Fulco.
Australië: Minter, Smylie en
Turnbull.
Bulgarije: Katerina en Manuela
Maleeva,Rangelova.
Canada: Kelesi, Basset en He-
therington.
Tsjechoslowakije: Sukovaen No-
votna.
Frankrijk: Tauziat.
West-Duitsland: Graf, Kohde-
Kilsch en Bunge.
Groot-Brittannië: Durie, Gomer
en Hobbs.
Indonesië: Bauki.
Italië: Reggi.
Zuid-Korea: Il SoonKim.
Nieuw-Zeeland: Cordwell.
Spanje: Aranxta Sanchez.
Verenigde Staten: Shriver, Gar-
rison en Burgin.
Sovjetunie: Savtsjenko.
Joegoslavië: Goles.

HEREN:
Argentinië: Jaite.
Australië: Cash en Masur.
Brazilië: Mattar.

Tsjechoslowakije: Mecir en
Novaeek.
Denemarken: Tauson.
Frankrijk: Leconte en Tu-
lasne.
West-Duitsland: Becker en
Jelen.
Groot-Brittannië: Bates.
India: Vijay Amritraj en
Krishnan.
Israel: Mansdorf en
Glickstein.
Italië: Cane enPistolesi.
Zuid-Korea: Dong-Wook
Song.
Mexico:Lozano enLavalle.
Nieuw-Zeeland:Evernden.
Paraguay:Pecci en Chapacu.
Spanje: Emilio Sanchez en
Casal.
Zweden:Edbergen Wilander.
Zwitserland: Hlasek.
Verenigde Staten: Mayotte.
Joegoslavië: Zivojinovic en
Oresar.

SPORT AGENDA

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

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

SCHAAKVERENIGING CURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheidtotschaken.

SCHAAKVERENIGINGJANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaktesen -trainingvoorde jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

SCHAAKSCHOOL «NAPLAKA CHIKI»
(0.1.v. Omalio Merien)
geopend van 14.00-15.15/15.30-16.45 en
20.00-21.15uur te Plantersrust 6.

Roma doorEmpoli uitgeschakeld

Lan Rush scoort voor
Juventus vier keer

MILAAN — Juventusheeft
zichvia een monsterzege (6-2)
op Pescara geplaatst bij de
laatstevier in de strijdom de
Italiaansevoetbalbeker. Ver-
rassend was ook de uit-
schakeling van AS Roma
doorEmpoli.

Juventus heeft eigenlijk voor
het eerst zijn Engelse werkne-
merlanRush ouderwets aanhet
werk gezien. Hij nam liefst vier
van de zes doelpunten voor zijn
rekening. De Welshman was als
in zijnbeste Liverpool-jaren. De
andere twee doelpunten werden
door de andere buitenlandse
werknemer van Juventus ge-
scoord: MichaelLaudrup. DePe-
scara-treffers waren ook van
vreemde makelij. De Braziliaan
Junior en de Joegoslaaf Slisko-
vic scoorden tegen.

Verrassend was de uitschake-
lingvanASRoma. Heteerste du-
el tegen Empoli werd verloren
door de hoofdstedelingen (1-2).
In het Olympisch stadion inRo-
mebleef deverdedigingvanEm-
poli, dat in de competitie onder-
aan staat, overeind. Erwerdniet
gescoord.
De andere twee ploegen, diezich
bij de laatstevierschaarden, zijn
Sampdoria en Avellino.

Sampdoria versloeg in Genua
Pisa met 2-0 en werd daardoor
alsnog deploeg die door mocht
gaan naar de halvefinales. Het
eerste duel werd met 1-2 ver-
loren.

Avellino schakelde de tweededivisieclub Parma uit. In het
eerste duel had de verrassend
ver gekomenploegAvellino op0-
-0 weten te houden. Ineigen sta-
dion wonAvellino met 2-0.

Limiet-poging Nederlanders
Chinese atleten naar
Rotterdamse marathon

ROTTERDAM — Drie Ne-
derlandse marathon-lopers,
nationaal kampioen Marti
ten Kate, Cor Lambregts en
JohnVermeide, doenzondag
17 april in de achtste mara-thon van Rotterdam een po-
ging de limietvan 2 uur en 12minuten te halen, die het Ne-derlands Olympisch Comitévoor uitzending naar deOlympische Spelen in Seoulheeftgesteld.

Lambregts waagde in Hous-ton een eerste poging, die doorlosgeraakte schoenveters en ste-ken in de zij mislukte. De Lim-burger eindigde in 2.17,24 alsnegende. Zowel Lambregts als
Ten Kate hebben goede herinne-
ringen aan de Maasstad. Zij lie-
pendaar in 1985, toen CarlosLo-
pes het wereldrecord op 2.07,12
bracht, hun persoonlijk record:
Lambregts(2.ll,o2)enTenKate
2.12,56).

De Rotterdamse organisato-
ren, die eerder onder anderen al
deEuropees kampioen van 1986
en de winnaar van het brons bij
de laatste wereldtitelstrijd in
Rome, de Italiaan Gelindo Bor-
din, vast legden, komen op 17
april met twee primeurs.

Dankzij de goede contacten
van Rotterdam met Shanghai,
komen twee Chinese deelne-
mers. Bij de heren start Zeng
Chao Xue (2.13,18) en bij de da-
mes Xiao Hong Van (2.32,18),
diebeiden hunkwalificatie voor
Seoulmoeten afdwingen.

Voor de eerste maal komen
ook Braziliaanse deelnemers
aan de start. Het zijn Diamanti-
no dos Santos, vorigjaar
twaalfde in New York en de
loopsters Angelica de Almeida
en Sonia Maria de Oliveira, bei-
den loopsters van rond de
2.40.00.
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General manager Anton Kooij:

'Export kalksteen
in 1988 vergroten'

WILLEMSTAD —Tergele-
genheid van het 75- jarig be-
staan van de N.V. Mijn-
maatschappij Curasao, deelt
Anton Kooij, die per 1 januari
tot general manager is be-
noemd, mee, dat de Mijn-
maatschappij in het afgelopen
jaarzijn hoofd in financieel op-
zicht boven waterheeft kunnen
houden.

Van de totale produktie van
400.000tonkalksteen in 1987 is
tachtig procentafgezet opde lo-
kale markt en twintig procent is
geëxporteerd naar onder andere
Trinidad, St. Maarten, Guyana
en Suriname. Kooij deelt mee,
dat getracht zal worden de ex-
port- activiteiten inhetkomende
jaarnog meer uit tebreiden. Hij
benadrukt, dat deze ex-
portmarkten zijngevonden zon-
derhulp van de overheid en dat
met de huidige reserves nog
voor 200jaaraankalksteen ont-
gonnen kan worden.

...general managerANTONKOOIJ (links) en MAXMEZAS, Lid van deRaad vanBestuur...

BARBARA BEACH

Kooij acht de tijd niet rijp
voor een intensieve exploitatie
van het 500 meter lange strand
van Barbara Beach voor toeris-
ten en dagjes- publiek, maar, zo
deelt de general managermede:
"Wij luisteren met interesse
naar denieuwe geluidenmet be-
trekking tot toerisme. Ondanks
de negatieve ervaringen die wij
in het verleden met een Venezo-
laanse bank hebben gehad (de
bank gingfailliet), zijnwe altijd

bereid metmogelijke investeer-
ders over de ontwikkeling van
'Barbara Estate' tepraten."

"Thans is hetbeheervan Bar-
bara Beach in handen van de
dochter- maatschappij Barbara
Beach CompanyN. V. De Mijn-
maatschappij doet datniet zelf,
omdat wij daar geen 'know-
how' van nebben. Bij ons geldt
het motto 'schoenmaker, hou je
bij je leest".

AANVULLING

Kooij onthult, dat in de toe-
komst op het strand nog kleed-
hokjes en douchesgebouwd zul-
len worden, die een aanvulling
vormen voor dereeds aanwezi-
ge snackbar, toiletten en para-
sols. Kooij omschrijft Barbara
Beach alseen 'rustig strandvoor
dagjesmensen. Het spelen van
luide muziek op zondagmorgen
behoort dan ook tot het verle-
den. Zoalsvanouds kunnen bad-
gastennu weerin een gemoede-
lijke sfeer genieten van zon,
strand en ondiep water.

De Mijnmaatschappij streeft
ernaar haar buitenlandse afzet-
markt voorkalksteen te vergn>
ten. Om in te kunnen spelen op
detoenemende vraaguithetbui-
tenland heeft de Mijn-
maatschappij een grote 'crus-
her' gekocht, waarmee detotale
uur- capaciteit vergroot kan
worden tot 800 tonper uur. Vol-
gens Kooij is de maatschappij
momenteel bezig met de instal-
latie van deze crusher, die, als
alles volgens plan verloopt,

over drie maanden inbedrijf zal
worden genomen.

"Na ingebruikname van de
crusher willen wij de huidige
produktie van 250 ton per uur
verhogen tot500 ton peruur. Dit
doel hopen wij tevens te berei-
ken door in ons bedrijf efficiën-
ter te werk te gaan", aldus
Kooij.

POSTZEGELS

Ter gelegenheid van het 75-
-jarig bestaan van de Mijn-
maatschappij Curasao zullen
vandaag verschillende postze-
gels, die tergelegenheid van dit
jubileum zijn uitgegeven, aan-
geboden worden aan degouver-
neur, prof. drRené Romer, aan
premier ir Don Martina en aan
gezaghebber Ronald Casseres.
Tevens zijninditkader verschil-
lende donaties gegevenaan lief-
dadige instellingen.
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Directie en Personeel

Masha Fabien
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75 JAAR DOORLOPENDE
mijnbedrijvigheid op newport

15 zeker een felicitatie waard.

Ga zo (nog lange jaren) door!

DAMMERS & V.D. HEIDE n.v.
Scheepsagenten en bevrachtingsmakelaars.

Onze
Hartelijke

Gelukwensen
MET UW

75-JARH3 BESTAAN

HCCC
Harbour and CivilConstruction Caribbean NV
Havenwerken-terrein, Parera

Tel.: 611807/611146

Direktie en Personeel
UU ij wensen U

van harte geluk
met deze mijlpaal.
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Van Harte Proficiat
met uw 75-jarig bestaan

Nog vele succesvolle
jaren toegewenst.

iSiKODELA_B

Directie en Personeel
"Kasha Pabien met deze

[-———, bereikte mijlpaal
¥ CARIBBEAN FASTENERS N.V.

yv _-> y\ INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza)<^§0> TELEFOON 76227-TELEX 3408

PROFICIAT!
met Uw 75-jarig Jubileum.

Wij wensen U veel geluk en
VOORSPOED VOOR DE
VOLGENDE 75 JAAR.

©CUROIUï
I J

MIJNMAATSCHAPPIJ CURACAO N.V.
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" We wish you a continued
success in the future!

Caribbean Motors Co. Inc.
„o*^3 Schottegatweg Oost 21 58 - Tel.: 613805- 613808 - 613809

Proficiat!
met deze bereikte mijlpaal
VJij \oensen U \)eel sterkte.

U ANTHONY VEDER GROUP N.V.

Onze hartelijke
gelukwensen aan

" Direktie en Personeel
met het 75-jarig bestaan

en óp naar de 100.

Aa
DURACON N.V.
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JOHN GODDEN

grondlegger Mijnmaatschappij
WILLEMSTAD— In janua-

ri 1875 verkocht de toenmalige
\ eigenaar Jacob Naar Santa Bar-

bara aan Michael Brown Gorsi-
\ ra, maar hij behield wel de
i rechten op dewinning vanmine-
I ralen voor een periode van 25

jaar.Gorsira verkocht daarop de

" helft van de plantage aan John
| Godden. Godden en Gorsira

1 sloten een overeenkomst, waar-
bij Goddengedurende99jaarte-

gen betaling van 2500 gulden
per jaarentegen vergoeding van
één pondperton fosfaat deande-
re helft vanhetterrein mochtex-
ploiteren. Daarop deed Jacob
Naar volledig afstand van zijn
rechten en verkreeg Godden de
alleenrechten voor de winning
van derijke fosfaatlagen uit de
Tafelberg.

De hoeveelheid fosfaat in de

grond bleek veel groter te zijn,
dan men aanvankelijk had ge-
dacht. Ineerste instantiewerden
de fosfaatbrokken naar het
Spaanse Water gebrachten daar
op kleine zeilboten geladen en
naar Willemstad getranspor-
teerd. Later werd er een door-
gang gemaaktin hetkoraalrifbij
Fuikbaai, waardoor schepen
met een grote diepgangdirectbij

Newport geladen konden
worden.

-eenarchief- foto, waarop deTafelberg te zien is.De berg bestaatgrotendeels uitcalcium-fosfaat. Die
in dagbouwgewonnen.Dat werdachtereenvolgens verkleind meengrovesteenbreker, gesorteerd

en vergriiisd in een. tweede breker.Een deel van datprodukt, datmet hethoogstefosfaat- gehalte, werd
Üs zodanigverscheept. Een onderdeel, meteen hoogkalksteen- gehalte, werd vervoerd naarderoteren-

* buis- oven (schuin voor defabrieks- schoorsteen), waarin dekalksteen werd ontleed.Het veredelde
Produktwasrmkoeling,wassingendroginggereedvoorverscheping.Transport-inru:htingen(langsde
VnJmaakten het mogelijk dekwaliteiten gemengdaf te leveren...

EUROPA
Uiteindelijk werd fosfaat

naar Europa geëxporteerd en
werd graniet uit Engeland naar
Newport gebrachtvoor debouw
van installaties bij Newport en
later bij Newtown. Deze trans-
Atlantische handel ging onge-
veer tien jaar ongestoord door,
totdaterconcurrentieuitNoord-
Afrikakwam. Van daaruit werd
goedkope fosfaat naar Europa
geëxporteerd, waardoor de
marktprijs van fosfaat bijna
werd gehalveerd.

Als gevolg daarvan stopte
Godden metdefosfaat- produk-
tie in 1887, maar tot 1895 ging
hij nog door met de versche-
ping. Tegen die tijd had hij on-
geveer 182.500 ton fosfaat
geëxporteerd.

Daarnaast moest Godden nog
een andere teleurstelling ver-
werken. Bij Newtown had hij
verschillende ijzerlagen ont-
dekt. Om deze te ontginnen had
hij bij Newport al verschillende
gebouwen en installaties neer-
gezet, maar deze onderneming
bleek geen succes te zijn. God-
den sloot daarop zijn onderne-
mingbij Newporten verliet Cu-
rasao voorgoed.

WILLIAM GODDEN
In 1912 kocht zijn oudste

zoon William bij een openbare
verkoop al het terrein van Santa
Barbara en stichtte wat nu be-
kend staat als de Mijn-
maatschappijCurasao. Indieja-
ren werd fosfaatverkocht alsru-
we gondstof voor kunstmest en
voorde staal- industrie,waar het
ten behoeve van het smeltings-
proces gemengd werd metijzer.
Vanaf 1948 werd alle fosfaat-
produktie als mineraal supple-
ment verkocht aan de veevoe-
der- industrie.

Rond 1950 werd het duide-
lijk, dater niet meer voldoende
fosfaat voor verscheping aan-
wezig was. Om het bestaan van
de fosfaatmijn te rekken, werd
besloten de BPL (Bone
Phosphate of Lime) van lage
kwaliteit te bewerken , waar-
door uiteindelijk een produkt

—met een hoger fosfaat- gehalte
verkregen werd. In 1966 namen
de produktie- kosten echter zo-
danig toe, dateen economische
exploitatievan demijnnietmeer
mogelijk was. In 1970 besloot
de Mijnmaatschappij dan ook
omop te houden met defosfaat-
winning.

BETON
Op het ogenblik heeft de

Mijnmaatschappij 135 man in
dienst. Dit is inclusief het ar-
beids-bestand van de zes
dochter-ondernemingen. Naast
dewinning vankalksteen, is de
Mijnmaatschappij actief in de
fabrikage van beton en beton-
elementen.

In oktober 1985 is de Beton-
warenfabriek Brievengat N.V.
gekocht, voor de produktie van
steenblokken en straatstenen.
Daarnaast heeft de maatschap-
pij haar eigen schepen voor het
laden en lossen van bulkgoede-
ren in de Fuikbaai.

MIJNMAATSCHAPPIJ CURAQAON:y^__=^=ï==sï*=^

Congratulations
AU thebest for the

years to come!

Ê CURACAO PORTS AUTHORITY. main omcrtoa-rmxAT v .ra. « am - 1_ uaaa'm\ HAMOiiMASTn^ oi*natTnotF nt«rua zm - pa.K««.Tm.«iua
■^ cmtAOO. M.i«lam» awtllm

:

Aan direktie en
personeel oaan onze

hartelijke gelukwensen.

NOG VELE JAREN!

rffUCT^ De N.V. Curacaose Dok Mij.
ps^>S_CAO, _***^

6^ ~\MIJNMAATSCHAPPIJ CURACAO

//M\\
Direktie en Personeel

HARTELIJK GEFELICITEERDI
■

met UvJ 75-jarig bestaan. I

JffilL CURACAOSE WEGENBOUW __

MIJNMAATSCHAPPIJ CURACAO N.\'■_^cs=s==^^BCi^^^

Onze Hartelijke
Gelukwensen

nASHA PABIEN
met deze mijlpaal!

REFINERIA
Dl

KORSOU__
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FABIED!
Hopi eksito i tur kos bon

den futuro.

CAMBES N.V.
TEXPORT N.V.

UNITEX N.V.

MIJNMAATSCHAPPIJ CURACAO N.V^_^_=======t^bS5j?s*^

UU ij donken U voor
de prettige medewerking

en wensen U nog vele
succesvolle jaren toe.

Supply & Service N.V. (SUSER)

Detroit Diesel Allison

Hartelijk Gefeliciteerd
met uw 75-jarig bestaan

Onze beste wensen
voor de toekomst!

n.v. bouw- en handelmaatschappij

II llllllïllllïl

Onze hartelijke

gelukwensen met uw
75-jarig Jubileum.
u kunt trots zijn

op deze mijlpaal.

Veel suksesï—rwacap numlnu__ JÈsmP

and engineering services n.v.
fl ■ suplierof industrial tools and fastners.

Masha Pabien!
Congratulations!

Van Harte Gelukgewenst!

UU ij wensen U nog

vele succesvolle jaren toe!

" ABC CONSTRUCTION
AND ENGINEERING CO. N. V.'

: " *■■....

...de TAFELBERG, die alsmaarkleiner wordt. De MIJNMAATSCHAPPIJheeft er vele, vele tonnen
fosfaat afgehaald. En de afgraving gaat alsmaar doorvoor het vervaardigen van beton en beton-
blokken...

...de opengroevevan deMIJNMAATSCHAPPIJ...

OM^\ 75 «s^^
Our Sincere Congratulations

with your onniversory.

Onze WelgemeendeFelicitaties
met deze mijlpaal

Un Pabien Kaluroso
kv e dia memorabel aki.

/t\\ ##■% BOUWBEDRIJF AIKO N.V.

▼ /V__C\\ HEINTJE KOOLWEG 15▼ A_J_Wr^__Jl CURACAO N.A.

CURACAO
75 Ana di kontrlbushon

na nos ekonomia, merese mas !
Sigui dal bai!

Nos ta orguyoso di ta Boso Banko.

HJ MADURO & CURIEUS BANK N.V.

Direktie en Personeel
van Harte Proficiat.
Congratulations
Masha Pabien

Good Luck! !
-JL.S H M! REFINERIA

ISLA (CURAZAO) S.A.
' 1

Masha Pabien
UU ij wensen U veel sukses
in deze moeilijke tijden.

zandßtraal en
Schildersbedrijf
Pouw NV. /7ÏV

Comanchestraat 29
Tel. 74417

Van Harte Proficiat
met Uw

75-JARIG BESTAAN

Wu wensen U
VEEL SUKSES

VOOR DE TDEKDMST.

HSH CARNEFCON.V.
gS| gJJJ Koningsplein-Tel. 70862-70863

' _
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Recreatie- en winkelcentrum plus hotel

Gigantisch project
bij Princess Beach
WILLEMSTAD — Dit jaar
Wordt begonnen met devoor-
bereidingen voor een gigan-
tisch project op een 40.000
vierkante meter groot stuk
terrein recht tegenover het
Princess Beach Hotel. Na de
Uiteindelijke voltooiing van
alle werkzaamheden zullen
op dit terrein ondermeer een
winkelcentrum, een bio-
scoop, enigerecreatie- centra
en een aantal hotelkamers
verrijzen.

Het project zal uiteindelijk,
Waarschijnlijk na 1989, werkge-
legenheid bieden aan ongeveer
driehonderd mensen. Dit deelt
de initiatiefnemervan dit pro-

ject, OscarRodriguez, mee.
Rodriguez, dieeigenaar isvan

verscheidene nummer- kanto-
ren, vertelt dat dit project zich
pas in het prille begin- stadium
bevindt: "De baby zit nog in de'
buik. Het zal nög wel enige tijd
duren, voordat hij geboren
wordt".Zelfs dedefinitieveteke-
ningen voor ditproject zijn nog
lang niet afgerond. Wel wilde
Rodriguez toegeven, datde voor-
lopige plannen reeds naar het
Bestuurscollege zijn gestuurd,
die voor ditproject zijn toestem-
ming nog moet geven. "U weet,
dat de ambtelijke molens lang-
zaam draaien. Voordat de defini-
tieve plannen door het Be-

stuurscollege zullenzijngoedge-
keurd, zullen we wel weer een
jaarverder zijn".

Vooruitlopend op debeslissing
van het Bestuurscollege is het
terrein tegenover het Princess
Beach Hotel al schoongemaakt.
Wanneer dit project definitief
van de grond zal komen, kon of
wilde Rodriguez niet meedelen.
"We zijnpas dit jaarmetdevoor-
bereidingenbegonnen en dever-
wachting is danook, dat ditpro-
jectpas volgend jaarzijn defini-
tieve eindbestemming zal vin-
den", aldusRodriguez.

...het terrein tegenover hetPrin-
cess Beach hotel, dat nu wordt
schoongemaakt. OscarRodrigu-
ezheeftgrootseplannen: hijwiler
indetoekomst op40.000vierkan-
te meter een fraai complex rea-
liseren. Mochten alle plannen
werkelijkheid worden dan gaat
MariePompoen methet Seaqua-
rium en hetPrincessBeach hotel
een daverende toekomst tege-
moet...

METINGEN
Gedeputeerde ing. Angel

Salsbach vertelde de Amigoe,
dat momenteel metingen wor-
den verricht op het terrein. "De
tekeningen, die aanvankelijk
voor een ander stuk terrein wa-
ren gemaakt, dienen te worden
aangepast. Vervolgens gaan we
bekijken of alles in orde is. Dan
volgt de beslissing of we de lap
grond in erfpacht afstaan".

Salsbach gebruikte de term
'Een grootsproject".

Dominicanen:
slecht behandeld
op Puerto Rico

MAYAQUEZ — Tientallen
Dominicaanse staatsburgers
hebben zich bij het Domini-
caanse consulaatvervoegd in
dePortoricaanse stad Maya-
quezom zich te beklagenover
demanierwaarop Dominica-
nen op dit eiland wordenbe-
handeldnadat deconsul Luis
E. Nunez deze zaak had aan-
gekaart.

Volgens de diplomaat is er
sprake van het schenden van de
mensenrechten tegenover de uit
de Dominicaanse Republiek af-
komstige migranten. Zoals bij
hun uitwijzing. Volgens de con-
sulkan men spreken over razzi-
a's welke worden uitgevoerd
door personeel van de Ameri-
kaanse Migratie- en Naturalisa-
tie- dienst.

Onderwijsbond Sitek:

Alleen praten over
bezuinigingen èn
niveauverbetering

. WILLEMSTAD— Naar het
zichlaat aanzien,zullen debe-
zuinigings- onderhandelin-
gen diegedeputeerdeing. An-
gel Salsbach met het onder-
wijzend personeel moet gaan
voeren, moeilijkverlopen. De
°nderwijs- vakbond Sitek
verklaarde bij monde van
Voorzitter Errol Cova dat er
liet gesproken gaat worden
°ver bezuinigingen zonder

de overheid daarbij
duidelijkkan maken hoe zij
dekwaliteit van het onder-

wys denkt te verhogen.
De ruim driehonderd leden

van de Sitek spraken dinsdag in
de leden- vergadering af dat zij
weer bijeen komen als de gede-

Euteerde met serieuze plannen
omt.
Salsbach heeft beloofd dat zo-

dra de bezuinigings- plannen
vaste vorm hebben gekregen, de
onderwijs-bond inzagekrijgt. De
Sitekvoorzietechtermoeilijkhe-
den. "Die bezuinigingen zijn ge-
woon onacceptabel als het ni-
veau vanhet onderwijsgeschaad
wordt", zo herhaalde Covadiver-
se malen.

Salsbach heeft de belofte uit-
gesproken dat de overheid op
korte termijnmetplannenkomt,
waarbij zowel aandacht zal zijn
voor bezuinigingen als voor sug-
gestiesomhet niveauvanheton-
derwijs te verbeteren of op zijn
minst te handhaven.

Papegaaiendief
gevlogen
WILLEMSTAD — Een poli-tiepatrouille betrapte bij Obersi

een man diebezig was een
*Ooi met daarin een papagaai
]*eg te nemen. Toen hij de agen-
ten zagreed hy snel weg opzijn
uets. Tijdens de achtervolging
yerloor de man zijn fiets, zijn
**°ed en datwaar hethem om be-gonnenwas: dekooi metdepapa-
§*ai. In de nabijheid van de Tia
"Uanaweg raakte de politie de

kwijt.

AFWACHTEN
De vakbond neemt een af-

wachtendehoudingaan enkomt
de gedeputeerde niet met een ei-
gen alternatiefbezuinigings-
plan tegemoet in het dillemma
vankwaliteits- handhaving ver-
susbezuinigingen. "De overheid
zei dat met bespreekbare plan-
nen zou worden gekomen; wij
wachten af',zei Cova vandaag.

Tengrondslag aan deonrust in
de gelederen der georganiseerde
leraren ligt het plan om 70 mil-
joen te bezuinigen op het totale
onderwijs- budget van 170 mil-
joen.Die bezuinigingen zullen
naar allewaarschijnlijkheid ook
gedwongen ontslagen in petto
hebben. Sitek zal zich hier
hardnekkig tegen verzetten.

Tassen vol
gestolen goed

WILLEMSTAD — Drie man-
r^n diemet tassen liepente sjou-wen, zijn aangehouden. De tas-sen waren gevuld met elektro-nische en elektrische apparaten,
Gedingstukken, sieraden, che-jJUeBen dergelijke. De gestolen
J»°ederen waren afkomstig van®e« winkelinbraak. Bij onder-*°ek in de omgeving kwamens°g meer tassen met door dejannenonrechtmatig toegeëi-
gende goederenaan het licht.

j.Washington—De vs hebben
bijgeschrevenop de lijst

j*n landen die het internationale
ipïorisme steunen. Dit nav de aan-

*B in november op een Zuidkore-!**lB verkeersvliegtuig. Op de lijst
!**«nverder Iran,Libië, Syrië, Cuba°*Suidiemen.

MOEILIJKHEDEN
Cova voorziet ook bij gedwon-

gen ontslagen moeilijkheden:
"Het is hierregel dat als er ont-
slagen moeten vallen, gehuwde
vrouwen die niet de enige
kostwinner zijn van hun gezin,
als eerste ontslag krijgen. Maar
daarzijn wij het alsvakbond he-
lemaalnietmeeeens. Bovendien
is dat tegen internatonale ver-
dragen."

LEZING PROF. HOEFNAGELS

Criminoloog als
roman-schrijver

WlLLEMSTAD—Zondag-
morgen houdt Peter Hoefna-
gels een Cola Debrot- voor-
drachtin deUNA onder deti-
tel "De neus van deéénboven
demondvan de ander" hande-
lend over hetbiografisch ele-
ment in het schrijven van ro-
mans.

Prof. Peter Hoefnagels
komt reeds 21 jarenop Cura-
saoen ishierbekend alshoog-
leraar in de criminologie en
het familie-en jeugdrecht.Bij
een kleiner aantal Curagaoë-
naars is hij ook bekend als
schrijver van romans. Toch
heeft hij als letterkundige
zijn sporenverdiend. Hoefna-
gels schreef in 1972 het to-
neelstuk "The Ritual" datbe-
halve in Nederland ook in
Engeland, Schotland, Oos-
tenrijk enRoemenië werd op-
gevoerd.

In 1974 verscheen zijn
dichtbundel "Rechtzetten" en
vanaf 1976kwamen verhalen
van hem in de literaire tijd-
schriften "Maatstaf' en "De
Gids". In 1978werd zijn ver-
haal "Mijn oorlog in Utrecht"
door een jury, ingesteld door
de Provincie Utrecht, voor
een bundel gekozen.

OORLOG
In 1980 verscheen zijn

eerste roman "Aan God die
mijn jeugd verblijdt" waarin
hij jeugdherinneringen opte-
kende uit detijdvan oorlog en
bevrijding. Een onbekende
bevrijding, noemt hij de ge-
vechten inhet Oostenvan Ne-
derland waarbij Amerikanen
enCanadezenin 1945tenslot-
te de Duitse soldaten te-
rugdreven.

In 1982 verscheen dero-
man "De vleesheuvel". Deze
handelt over de periode na
1945. De heldere tegenstel-

Jingentussen goeden kwaad,
tussen goede en foute Neder-
landers, vallen weg en de
hoofdpersoon, Thomas,
neemtafscheid van debevrij-
ding.

In de novelle "De vulkaan"
(1984) wordt de vriendschap
beschreven van Thomas met
een Indische jongen, en de
confrontatie van deze
vriendschap veertig jaar la-
ter. De botsing van de cultu-
ren en het geheimvan de In-
dischevrouw speleneen grote
rol. Ook in de laatste roman
"De vioolspeler" (1987) zijn
vriendschap, Indië (de verte)
en een geheim de hoofd-
thema's

EILAND
"De vioolspeler" werd door

de pers beschreven als een
schitterend levensverhaal en
als hetrequiem van een gene-
ratie. Nu schrijft hij een ro-
man over een eiland dat wel
erg veel op Curacao lijkt. Ook
hier speelt de confrontatie
tussen twee culturen een gro-
te rol tussen twee vrienden,
een zwarte en een blanke.
Maar het onderzoek naar de
huidkleur is niet belangrijk.
Het is trouwens skindeep.

De schrijverzal inzijnCola
Debrot- voordracht over zijn
werk vertellen en daarbij de
vraagbehandelden watderol
van de autobiografie isbij het
schrijven van romans en ver-
halen. Hijzegt daarvanonder
meer dat "De neusvan deéén
boven de mond van de ander"
staat.

Het is aannemelijk dat de
auteur Peter Hoefnagels ook
zal onthullen hoe het komt
datzoveel criminologen (J.B.
Charles, Andreas Burnier en
hijzelf) tevens literator zijn.
De voordracht die om elfuur
begint is vrij toegankelijk.

Afvaarten
La Guaira en
Pto Cabello

WILLEMSTAD — Vencaribe
SA te Caracas heeft een 14?
daagse afvaart- mogelijkheid
van La Guaira en Pto Cabello
naar Curacao-aangekondigd. De
eerste afvaart vanuitPto Cabel-
lo zal worden geboden met het
ro/ro ship 'Maracay' op 3 fe-
bruari.

Vencaribe biedt verladers de
mogelijkheid gebruik te maken
van 20' & 40' containers, terwijl
bovendien 40' Tiigh cubes' trai-
lers, welke een capaciteit van74
kubieke meters hebben, be-
schikbaar worden gesteld. Ook
exporteurs op Curasao kunnen
van dezenieuwevervoers- moge-
lijkheid gebruik maken aange-
ziennaCurasao andere eilanden
in het Caribisch gebied worden
bediend.

Het vaarschema ziet er als
volgt: Maandag: La Guaira,
dinsdag:Pto Cabello, woensdagr
Curasao, vrijdag: Port of Spain,
maandag: San Juan, woensdag:
StoDomingo, vrijdag:Kingston,
maandag:La Guaira.

Met name derechtstreekse
verbindingen van Curacao naar
San Juan zal een aantal ex-
porteurs in staat stellenhun ex-
port verder uitte bouwen.

De eilandelijke overheid
streeft ernaar de handel tussen
Venezuelaen Curasao verderuit
te bouwen, een streven dat van
Venezolaanse zijde.volledig
wordt ondersteund. Vaak vormt
echter het ontbreken van be-
trouwbare scheepvaart- verbin-
dingen een belemmering. Zoals
bekend, liggen de belangrijkste'
industrie- gebieden in Venezue-
la rond Valencia en Maracay
welkezeergunstigliggenten op-
zichtevan PtoCabelloenLa Gui-
ara, zodatslechtseen geringeaf-
stand middels landtransport be-
hoeft te worden overbrugd.

LONDEN — Een vermeende
agentvan de Iraakse geheimedienst
iswoensdaginLondenoverledenaan
de gevolgen van vergiftiging. Dit
hebben Iraakse ballingen in Groot-
Brittannië verklaard. Volgens hen.
zou hij door de Iraakse geheime
dienst zijn vermoord omdat hij zijn
regering derug wilde toekeren.

Massamoordenaar
van vrouwen
bekent voor tv
in Ecuador

QUITO —De 57- jarigeDa-
niel Camarto Barbosa heeft
voor detvin Ecuadorbekend
dathij 72vrouwenvan uiteen-
lopende leeftijd heeft ver-
moord. Hij zei dit zonder eni-
geemotie tetonen.Ditwas het
gevolg geweest van trauma-
tische ervaringen in zijn
jeugd,zo verduidelijktehij.

De Colombiaanwerdruim een
jaargeleden in Quito aangehou-
den toen hij met kleren rondliep
welke rood waren van het bloed
nahetvermoordenvaneen meis-
jevan elf jaar dat hij kort daar-
voor hadverkracht envermoord.
Hij legde uit hoehij zijn slachtof-
fers meetrok naar braakliggend
terrein en zich danaan hen ver-
greep. Vervolgens dooddehijhen
op uiterst wreede wijze. Door-
gaans opereerde hij in de nabij-
heid vande snelwegwelke Guay-
aquil verbindt metDuran in het
zuidwesten van Ecuador. Naar
zijn zeggenhad hij steeds in zijn
eentje gehandeld, maar ouders
van slachtoffers menen dathij
anderen beschermt. De niet ge-
heelgeestelijk volwaardige man
zou de moorden hebben begaan
tussen eind 1985en eind 86.

WILLEMSTAD — Mylene
Obispaßichardson,'onderande-
re bekend van het mode- prog-
ramma op TeleCuracao, is naar
Australië vertrokken om deel te
nemen aan de Mrs World verkie-
zing: Mevrouw Wereld. Die ver-
kiezing vindtop4februariplaats.

Vele jaren werd deze competi-
tie opHawaii gehouden, maardit
maal is Australië aan de beurt.

Het evenement zal over de hele
wereld via de televisie worden
uitgezonden.

Mylene zal tijdens de verkie-
zing een creatie dragen van de
karnavals- groep Bunitesa di
Jardin, afkomstig van de karna-
vals- koningin van vorigjaar. Op
die wijzezal danreclame worden
gemaaktvoor hetgrandiozefeest,
datelk jaaropCuracaowordt ge-
vierd.

>>_^^j MAU-ASAM
TRAVEL n.v.

Schottegatweg Oost 37

MEDEDELING |iSß_ï^
Ingaande 20 januari 1988 is ons telefoon- f J||i§§| _*_r)

Um370555 (5 lijnen)
Alle andere nummers zijn vervallen. I||||| my

GEVRAAGD
voor spoedige indiensttreding

APOTHEKER (M/V)

Brieven onder no. 3 aanhetburovan dit
blad, Curacao.

Mylene naar
'Mrs World'
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CITCO INSURANCE SERVICES N.V.
CITCO BANKING CORPORATION N.V.
CITCO BANK ANTILLES N.V.
Schottegatweg Oost 44
Maken hierbij bekend dat hun telefoonnummer is
gewijzigd in

Tel. 370388 (12 lijnen)
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Arias: kritieke tijd voor vrede
SAN JOSÉ — Volgens

president Oscar Ariasvan
CostaRica zijndeeerstvol-
gende twee of drie weken
kritiek voor hetvredes- ge-
beuren in Midden Ame-
rika.

Als in deze periode presi-
dentDaniel Ortegazijn belof-
ten waarmaakt dan zal de
Amerikaanse regering geen
verlengingvan dehulpaan de
contra's bij het congres aan-
vragen. Dit zeipresident Ari-
as in een gesprek met het
Amerikaanse tv- station

NBC. Zijn opvatting wordt
gedeeld door de senatoren
John McCain en Christopher
Dodd, respectievelijk van Re-
publikeinse en Democra-
tische huize. In Washington
onthield men zich tot zonda-
gavond van elk commentaar
op deresultaten van de Mid-
denamerikaanse top- confe-
rentie van San José. Volgens
de Costaricaanse president
ligt de toekomst van de hulp
aan decontra'sin handenvan
zijn Sandinistische collega
Ortega.

ALFONSINS DROOM
Van Alfonsins droom om de

strijdkrachten inderdaad te her-
vormen met als doel dat de sol-
daat een "burger in uniform" is
en nietmeer en ook niet minder
zalverder nietveel meer terecht

komen, zo menen de militaire
deskundigen.Al evenminmaakt
zijnplan enigekans om drastisch
te bezuinigen op de
strijdkrachten.

Sedert hij aan het bewind
kwam isAlfonsin geleidelijk aan
en rustig bezig geweest met de
hervorming van het militaire
apparaat. Doel daarvan is dat
het leger inderdaad onderge-
schikt wordt gemaakt aan de
burger-regering.

ARGENTIJNEN ZIJN HOUDING LEGER BEU
Oppositie en militairen: macht chef-stafCaridi toegenomen

Muiterij verzwakt positie Alfonsin
BUENOSAlRES—Deposi-

tie van presidentRaul Alfon-
sin van Argentinië lijktna de
recente muiterij door luite-
nant kolonel Aldo Rico ver-
zwakt,ondankshetfeit datde
president juisthet tegenges-
telde beweert. De invloed
echter van dechefstafvan de
strijdkrachten, generaalJosé
Dante Caridi, lukt als gevolg
van deze opstand versterkt.
By de Argentijnse bevolking
is men ondertussen deonrust
in het leger beu. Daarvan ge-
tuigde een mars van enige
honderden demonstranten
naarhetparlements- gebouw
waarbij meneiste datderege-
ring optreedt tegen demilitai-
ren. De hoofdrol- spelerRico
loopt, zo blijkt ondertussen,
kans dedoodstrafte krijgen.

De beëindiging van de muite-
rij door het leger heeft de demo-
cratie sterker gemaakt, zo ver-
klaarde eenoptimistische presi-
dent. Hij meent zelfs dat zijn
aloude wens, om het "leger met
dedemocratie"teverzoenen min
ofmeer in vervulling is gegaan.
De regerings- partij derRadika-
len borduurt op hetzelfde eufo-
rie- thema voort met de stelling
datde"machtvandepresident is
toegenomen". Daarover wordt
bij de oppositie en in militaire
kringen andersgedacht. Militai-
re zegslieden zeggen datde mui-
terij vooral depositie van gene-
raal Caridi heeftversterkten dit
tenkoste van depresident. De le-
ger- leider staat nu sterker om
Alfonsin onderdruk tezetten bij
hetveilig stellen van de belan-
genvan hetleger.

VERBITTERING
De kritiek opAlfonsin is hier-

bij dathij te langzaamte werk is
gegaan. Toen hij aan de macht
kwam was het moreel in het le-
ger minimaal. De schandelijke
nederlaag tijdens de Malvinas-
oorlog droeg daar veel toe bij
maarook hetfeit dat hetmilitai-
re bewind van zeven jaarhet
land aan deeconomischeafgrond
had gebracht speelde mee eve-
nals deverbittering bij deburge-
rij over het onmenselijke optre-
denvan het leger tijdens de be-
strijding van de subversie. Had
Alfonsin, toen hij aan de macht
kwam, meteen de hervorming
van het leger doorgezet dan was
hem deenemuiterij nadeandere
bespaard gebleven,zo menen de-
ze critici. Inmiddels ishet zelfbe-
wustzijn in het leger weertoege-
nomen waarvan de muiterij- po-
gingengetuigen.

De tweede muiterij van Rico
binnenhetjaarheeft dus deposi-
tie van Caridi versterkt. Juist
deze Caridi was het doelwit van
de muiterij geweest omdat de
chefstaf met zijn beleid een be-
dreiging van de vrede was ge-
worden in Rico's ogen. De
chefstafhad volgens hem ook de
nationaledefensieverkwanseld.
Rico zag het onderscheid als
volgt: hij, Rico en zijn aanhang,
zijn de soldaten "die voor het le-
ger leven", Caridi en de zijnen
zijnmilitairen "die van het leger
leven". Hetverschil dus tussen
"echte" en "burgerlijke" sol-
daten.

KWESTIE ASTIZ
Nu de opstand is onderdrukt

zal Caridi met meer gemak een
stokje kunnen steken voor de
voorgenomen bezuinigingopDe-
fensie. Hij zal ongetwijfeld van
zijnsterkerepositie gebruik ma-
ken om)de president te bewegen
om zich soepeler op te stellen te-
genover de militairen die zich
misdragen hebben tijdens het
militaire bewind ten opzichte

van de mensenrechten.
Men is er in militaire kringen

van overtuigd dat de president
zich nog wel eens zal bezinnen
voordat hij overgaat tot hetont-
slag van de onlangs tot kapitein
bevorderde Alfredo Astiz.Alfon-
sinwastegendebevorderingvan
Astiz geweest maar had ge-
meend met een Salomons oor-
deelkool en geit te kunnen spa-
ren. De marine- leiding stond er
namelijk op dat luitenant Astiz
bevorderd werd totkapitein van
eenkorvet. Alfonsin deeddit ook
onder deze drukmaar beval me-
teen tebeginnen met deprocedu-
re omdemanuitactievedienstte
werken. Dit bracht de marine-
leiding tot razernij. Hoe deze
zaak afgewikkeld wordt is nog
nietduidelijk.

ENGEL DES DOODS
Bij deze Astiz speelt het men-

senrechten-vraagstuk een grote
rol. Deze luitenant werd vrijge-
sproken van de moord op een
Zweeds- Argentijns meisje en
van de verdwijning van twee
Franse vrouwelijke religieuzen.
De rechter achtte de feiten wel
bewezen maar concludeerde tot
vrijspraak op grond van verja-
ring der feiten. Dit was voor de
marine- leiding het sein om de
man te bevorderen terwijl men
in democratische kringen gruw-
de van het feit dat een massa-
moordenaar binnen hetleger be-
vorderd kan worden. Tegen As-
tiz waren maar een paar zaken
ten laste gelegd. Van hem was
echterbekenddathijopmensen-
rechten- gebiedzichzeermisdra-
genheeft. Hij hadnietvoor niets
debijnaam gekregenvande"En-
gels des doods".

Bij de linkse oppositie in Ar-
gentinië en bij mensenrechten-
groepen maakt men zich boos
over hetfeit datAlfonsin het al-
lemaal zo positief ziet. Men ver-
wijt hem dat hij in feite ver-
antwoorhelijk is voor deze en de
vorige opstand van Rico. Als hij
de militairen krachtiger had
aangepakt dan was het niet zo
ver gekomen, zegt men in deze
kringen. Alfonsin heeft volgens
deze critici dewegvan de minste
weerstand gekozen.

In advertenties in de kranten
eist men nu dat de "amnestie-
wet" ingetrokken wordt. Na de
eerste opstand vanRico werd ui-
teindelijk diens eis min of meer
ingewilligd. Rico eiste verleden
jaarmet Pasen dat deprocessen
tegen militairenvoor het schen-

den van de mensenrechten zou-
denworden stopgezet. De oplos-
singvanAlfonsin wasdathetcri-
terium van de"passende gehoor-
zaamheid" werd ingevoerd in de
rechtspleging voor militairen.
Tot aan derang van generaal
minofmeerkan men zich beroe-
pen op het opvolgen van orders
van hogerhand als het gaat om
vergrijpen tegen de mensen-
rechten. Daarmee vervielen na-
genoeg alle nogonderweg zijnde
processen tegen officieren voor
mensenrechten- misdrijven.

Iran beschuldigd van overproduktie en lageprijzen

Saudiarabie ontkent onder
Opecs olieprijs te duiken

MANAMA — Saudiarabie
heeft met grote stelligheid
ontkend dat men olie bene-
den de afgesproken prijs zou
hebben verkocht. Men toon-
de zich "verrast" door be-
richten over het schenden
van deOPEC- afspraken.

Volgensheteind verleden jaar
met veel moeite bereikte ak-
koord binnen de Organisatievan
olieexporterende landen is de
richtprijs voor lichtereolie- soor-
ten achttien dollar per vat. Het
Saudischepersbureau dateenof-
ficiële bron citeerde bij het mi-
nisterievan Oliezaken, zei dat
men zich daar verrast had ge-
toondover deuitlating van deon-
der- ministervoor Oliezakenvan
Iran, HosseinKazemour Ardabi-
li volgenswelkeSaudiarabiezijn
olie aan de man brachttegen eenprijs welke op de vrije markt
gangbaar is. "Deze beschuldi-
ging bevat geen greintje van

waarheid, aldus de Saudische
olie- zegsman die niet bij name
werd genoemd.

WILLEMSTAD- Gedepu-
teerde van Onderwijs, ing.Angel
Salsbach, heeft woensdag de
eerstezete2-e4gedaanbij deope-
ning van de schaak- school 'Na
Plaka Chiki'.De school iseen ini-
tiatief van Omalio Merien. De
bisschop van Willemstad, mgr
Wim Ellis sprak een gebed uiten
vroeg om Godszegen.

De school begint met twaalfleerlingen. Inschrijving is elke
donderdagmogelijk, tussen twee
en drie uur, Plantersrust num-
mer6, in hetclub- lokaalvan Ca-
pablanca.

IRANBESCHULDIGD
En passant echterbeschuldig-

demen wel Iran ervan prijs- re-
ducties tot drie dollarper vat te
geven aan zijnolie-afnemers, zo-
dat men op schromelijke wijze
het akkoord van mei 1987
schendt,waarhet gaatom deom-
vangvan deproductie diebinnen
bepaalde grenzen moest worden
gehouden. Iran probeert zijn ei-
gen schendingen van het Opec-
akkoord te verbergen achterhet
beschuldigen van andere Opec-
leden, aldus Saudiarabie.

In december kwamen de mi-
nistersvan de Opec-landenover-
een als richtprijs van de olie
achttien dollar aan te houden,
ondank^ de bewering van Iran
dat de olieprijs eigenlijk naar
twintig dollar moest worden on-

getrokken. Overigens heeft het
gezag- hebbende blad Middle
EastEconomie Survey datop Cy-
prus wordt uitgegeven onlangs
gemelddat Saudiarabiezichook
niet houdt aan de Opec- afspra-
ken. En Saudiarabie is notabene
het belangrijkste Opec-lid en is
de grootste olie- leverancier van
de dertien leden- landen.

ALSOPOLIEMARKT
Het op Cyprus verschijnende

blad meldde datArab American
Oil Co gemiddeld dagelijks 1,3
miljoen vaten olie afneemt ofte-
wel één derde deel van het Sau-
discheproductie- quotum en de-
ze doorverkoopt aan de Ameri-
kaanse olie- maatschappijenEx-
xon, Mobil, Texaco en Chevron.
Dit gebeurt officieel opbasisvan
de officiële prijs maar in werke-
lijkheid hanteert men een prijs
welke op de oliemarkt gangbaar

BUIKVOL
Bij deArgentijnsebevolking is

men het optreden van het leger
ondertussen beu. Het moet afge-
lopen zijn met dieonrust bij een
kleine groepin hetleger.Wü zijn
het beu, zo vertolkte de voorzit-
ter van de Peronistische partij
deze gevoelens. De gouverneur
vanBuenosAiresAntonioCafie-
ro luchttezo zijn hart.De Argen-
tijnenhebben debuik volvan de
steedsmaarweeroplaaiende mi-

litaire rebellie. ToenRico on-
langs de kazerne van de stad
Monte Caseros uitkoos voor zyn
nieuwe muiterij zou hy door de
burger- bevolking onthaald zijn
op schimp- scheuten en stenen.
Dat de bevolking het inderdaad
niet meerkan verkroppen bleek
ook uit de spontane betoging
waarbij honderden mensen
optrokken naar hetcongres- ge-
bouw in dehoofdstad om er by de
regering op aan te dringen nu
eens voorgoed paal en perk te
stellen aan dit soort "grapjes"
van demilitairen.

STRAF
Het blijkt datkolonel Rico

kans maakt de doodstraftekrij-
genvoor zijn acties. Deze moge-
lijkheid tenminste sluitAntonio
Berhongay niet uit. Hij is voor-
zitter van de Defensie- commis-
siein het congres. In ieder geval
moetRico evenals dezestig offi-
cieren die met hen gearresteerd
zijnrekenen opeen gevangenis-
strafvanmaximaal 25 jaar.

Episcopaat Paraguay over stembus

Verkiezingen zijn
nog geen democratie
ASUNCION—De volgende

maand te houden presidents-
verkiezingen in Paraguay
zijn volgens deRooms katho-
lieke bisschoppen van dit
land een "ondemocratische"
zaak. Democratie houdt
namelijk meer in dan alleen
maar verkiezingen. Zo staat
in een verklaring welke zij
hebben uitgegeven.

Daarin staat onder meer dat
"de weg die depolitieke partijen
met hetaanwijzenvan kandida-
ten totnu toe hebbenbewandeld
geen toonbeeld is van democra-
tie". De verhouding tussen kerk
en staat in Paraguayis de laatste
jarenkritischer geworden. Men
staat op gespannen voet met el-
kaar. De bisschoppen behoren
tot de scherpste critici van bij-
voorbeeldde censuur,hetgeweld
en de uitprst beperkte democra-
tie in Paraguay. Overigens
krijgt ditland in mei bezoek van
paus Johannes Paulus 11.

De binnenkort te houden ver-

kiezingen zijnvoor president ge-
neraal Alfredo Stroessner een
bekende procedure. Het is voor
de achtste keer dathij zich kan-
didaat stelt en dat hij weet dat
zijn partij de verkiezingenwint.
Ook alheeft hij twee tegen-kan-
didaten tegenover zich. Dit zijn
danook vertegenwoordigersvan
minderheids- partijen. Het
grootste deel van de oppositie,
verenigd in een Nationaal ak-
koord, boycot de verkiezingen
omdat deze geen garanties bie-
denvooreen democratische ont-
wikkeling.De stembus campag-
ne gaat voor Stroessner danook
als een fluitje voor een cent. Hij
hoeft zichnergens zorgen over te
maken.

Volgens het Nationale ak-
koord zijn de twee tegen-kandi-
datenvan Stroessnernietbereid
medewerking te verlenen aan
Stroessner. Deze kan er nu op
wijzen dat er "vrije verkiezin-
gen" zijn.De oppositie is een heel
andere meningtoegedaan.

Regerings-versie in twijfel getrokken
Duarte: voorvechter mensen-
rechten door links vermoord

SAN SALVADOR — Presi-
dent José Napoleon Duarte
heeft bekend gemaakt dat ie-
mand die betrokken was bij

de moord op de mensen-
rechten- activist JorgeAlber-
to Miranda is aangehouden.
Hij zou behoren tot de linkse
guerrilla. Familieleden van
de aangehoudene en beken-
denverwijzen dezebewering
naarhetrijk derfabelen.

De Salvadoraanse president
maakte hoogst- persoonlijk de
aanhouding van de negentien-
jarige Jorge Alberto Miranda
Arevalo bekend. Hij werd op 23
december aangehouden door de
politie nadat hij had geprobeerd
eenvrachtautodielimonadever-
voerde in brand te steken. 'Ter-
loops bekende hij in de loop van
het verhoor dat hij betrokken
was bij de misdaad jegens
Anaya", alduspresidentDuarte.
Hij doelde op de moord op Her-
bert ErnestoAnaya, dievoorzit-
ter was van de non- gouverne-
mentele Salvadoraansecommis-
sie voor demensenrechten.

Barbados
erkent regering
van Haïti niet

BRIDGETOWN— Derege-
ring van Barbados erkent de
nieuwe regering van Haiti
nietalsdezewordt samenges-
teld op basis van de onlangs
gehoudenverkiezingen.

MinisterSir JamesTudor van
Buitenlandse zaken wees er op
dathetevident is dater gefrau-
deerd is en dat de verkiezingen
niet eerlijk en vrij zyn geweest.
Daarom nebbenwe ook niethet
plan om dezeregering te erken-
nen, zoverklaarde hij. Hij herin-
nerde eraan dat zijn regering
had gedreigd met deze stap voor
het geval de verkiezingen door
zouden gaan. Voor de verkie-
zingsdag alhadpremier Erskine
Sandifordkritiek geleverd opde
Caricom omdat deze Caribische
gemeenschap een veel te"slappe
houding aannam ten opzichte
van de Haitiaanse verkie-
zingen".

VERLENGSTUK GUERRILLA

Anaye werd in oktober dood-
geschoten toen hij zijn woning
verliet. Als protest hiertegen ge-
lastte het verzet toen de dialoog
met de regering af. De mensen-
rechten- beweging van Anaya
werd in het verleden steeds fel
aangevallen door deregering en
het leger. Deze beweerden dat
het een verlengstuk van het Be-
vrijdings- front Farabundo Mar-
tiwas.

De aangehouden Miranda
heeft gezegd dat de menssen-
rechten- voorvechter werdopge-
ruimd omdat hij, Anaya, zijn
werk niet meer goed deed. MeO
verdacht hem ervan informant
van depolitie tezijn.

JimmyCarter aan boord

Grootste cruise
schip

in San Juan
SANJUAN—Opzipeerste

cruise doorhetCaribische ge-
bied heeft deSovereign ofthe
seasook dehavenvan San Ju-
an aangedaan.

Op zijn maidentrip is onder
meer ex-president Jimmy Car-
ter van departij samen met zyn
echtgenote Rosalyn. Wekelijks
maakt de Souvereign of the seas
een trip vanuit Miami en doet
daarby dehavens aanvan Laba-
de in Haiti, San Juan op Puerto
Rico en StThomas van de Maag-
den-eilanden. Hetishet grootste
cruiseschip ter wereld met een
capaciteit van 2.900passagiers.

MOEDER:LEUGEN
Deze versie van het gebeuren

is meteen in twijfel getrokken-
De woordvoerder van de men-
senrechten- beweging Miguel
Angel Montenegro meent datde
bekentenis via marteling is ver-
kregen. "Dit is ongelooflijk. WÖ
weten wie de echte moordenaars
zijn.De beschuldiging is een leu-
gen". Aldus Miranda's moeder,
Domitila Arrevalo.
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yxf.D. Rooscveltwcg 100-Tel: Sl5St^J

"Nescafe" koffie 200 gr 3.45
"Planters" Cheez Curls 6/2 oz 2.44
Export Sodasblik 20 oz 4.77
"SAW" Prune Juice 32 oz 3.29
"JB" Orange Juice 6oz 0.49
"JB" Pineapple Juice 6oz 0.45
"H.P" Fruit Cocktail 30 oz 2.59
"Bonduelle" witte bonen 1 1t 1.58

2 Tunafish "Tany" 15 oz."|
1 Mayonnaise "Kraft" Boz K. _ __
1 Sweetpeas "Libby's" 8 oz. f 5.60
1 WholeKernel Kom Libby's 8 oz. J

_Pw**B^-^fl_r*jmnuK__ * >-*-W

8.8.Q. SPECIAL
2kiloFlanksteaks 21.00
2kilo Loinribs 10.00
2kilo Drumsticks 7.50
2kilo Porkchops 13.00

Kropsla 3.55 p.kilo
Paprika 3.55 p.kilo

_E Ernogveelmeer specials!

ISJ^»* VRIJDAG KOOPAVOND

_^^3__L ZATERDAG NON-STOP
jpk^^^ft<^_^^' geopend tot 6.30 p.m.

y^*I«^TEKSTVERWERKEN
//VVV/

// Sé£jy Tekstverwerkersworden gebruiktombrie-
'*hs ven> raPP°rten en documenten te maken

*<ijy in alke vorm van denijverheid. De moge-
Oyp lijkheid om tekst eenvoudig te manipule-
Ar ren werkt immersproduktieverhogend. De

jP grote flexibiliteitbespaart tijd en moeite bij
V hetproduceren van documenten.

LOTUS 1-2-3
Er wordt wel eens beweerd dat een spreadsheet program-
ma één van de weinige echt nuttige toepassingen is voor
een personal computer. Een spreadsheet of calculatie-
programma maakt van een personal computer een ware
superrekenaar.

dBASE 3 plus
Een vierde generatie programmeertaal speciaal gericht op
gebruikers met nagenoegonbeperkte mogelijkheden voor
beheer en verwerking van bv. adressen-, voorraad- en fi-
nanciële gegevens. Wij maken U bekend met de werkwij-
zen, technieken en handelingen, alsmede een introduktie
tot hulpprogramma's.

DUUR : 5 weken
LESTIJDEN : 1 x per week van 18.30/21.30
AANVANG : week 1 februari 1988
LESGELD : ’.275-
Cursus Ma. Di. Wo. Do. Vr. Za.

LOTUS x

dßase3+ x

WordStar x

STUDIE-CENTRUM „V_^

miCRD TUTDrW/^
Mariniersweg 11-a ____■ W _l
Tel.: 74065-73747 /^^^\ \ WCuracao, Jaf/f 1NederlandseAntillen ,-/^_r



Eerste dag
_^!PeP Compositie Zanger(es) Componist Arrangeur Groep Compositie Zangerfes) Componist Arrangeur

BRISA Karnaval Ta Bon Glenn La Cruz Uilson Frans Wilson Frans Grupo "H.A.S." ' Pasaat ta supla ' Ronny Winklaar Ronny Uinklaar Juan Caielia
Clarck t Surprise " Ey Hes ' Francis Faries S. Bisschop/C. Elisabeth Clarck Elisabeth Grupo 'H.A.S.' Karnaval den top Raises Seinpaal Edward J. Peney Raises Seinpaal
Clarck S Surprise Bin Wake Edsel Juliet Edsel Juliet Clarck Elisabeth Grupo A.K.S.A. Bini Bon Bai Bon Ifno Hartina Ruben Hanuela Ruben Hanuela
Clarck & Surprise He-ho-he-ho Shannon Hartha F.Scharbaai/C. Elisabeth Clarck Elisabeth INN Ays Esta Dushi Nildo Hartis Nildo Hartis Fortunato v. Aanholt
Clarck t Surprise Karnaval turistiko Giancarlo Hernandez Pii/Clarck Elisabeth Clarck Elisabeth INN Jop'e Lage Subi Wendell Franciscus Fortunato van Aanholt Fortunato v. Aanholt
Clarck S Surprise P'abo Anthony Fernan Anthony Fernan Danny Plantijn Koibinashon y Sabor (KIS) Ata karnaval a jega aki Ronald Hartis Ronald Hartis Ronald HartisClarck J Surprise Riba Pia Kenneth Provancia Gibi i Bety Ooran Ronchi Hathew Koibinashon y Sabor (KIS) Atrobe Rignald Richardson Rignald Richardson Rignald RichardsonE-R-A* Ay Ay Ay Rudsel Leito Gilbert Gibi Doran Kenneth Haiibre Koibinashon y Sabor (KIS) Ban juipe bai pariba Huiphrey Dick R. Hartis/H. Dick Huiphrey Dick
f Koibinashon y Sabor (KIS) Tene den laira Harcelo B. Lopez Rignald Richardson Rignald Richardson
«irellas del Caribe Ban Zoi'e den karnaval Boy Hercelina Boy Hercelina Boy Hercelina HAIS Karnaval kv su alegria Irving Jano Sonny Concencion Jesus Hartinez
«trellas del Caribe Bon ora'i Kaïinda Luti Saison Luti Saison Jacobo N. Colina HAIS Paii Pabo Lorenzo Concencion Axel Concencion Jesus Hartinez
«trellas del Caribe Danki Alouislo Abath Alouislo Abath Edgar Supriano Hargarita S.H. dash) Kanta Eddy Har Eddy Har Eddy Har
Bellas del Caribe E anja'ki ta bula ta bula Hunphrey Jozefa Humphrey Jozefa Andre Albertus New Revolution Katako Guli Handa bow Gilbert Pourier Utilio Gonzalez Gilbert Pourier
"hellas del Caribe Fantasia Bin Yobe Edwin L. Thoiasa Edwin L. Thoiasa Andre Albertus O.K. Awe te dia Gegardo v heydoorn R. Serberie/s. v Heydoorn Shenan v. Heydoorn
Explosivos Ela clips Jerry Hoyer Jerry Hoyer/Ryan Rog Ryan Rog O.K. E Prikichi Eldrich Hanuel H. Windster/A.. Windster Albertico Windster
wplosivos Karnaval Bochinchero Lionel Rosalina Lionel Rosalina Ryan Rog SURPRISE E Triki Dje Kriki Nonan Provence Jr. Norean Provence Jr. Jesus Hartinez

105lO5 iVOS pa ga j.^ ftn(jrß Balentien Andre Balentien Ryan Rog Spice and Pepper Hinke den tuiba Jacinto Pantophlet Jacinto Pantophlet Jacinto Pantophlet

Tweede dag
.jgoep Compositie Zangerfes) Componist Arrangeur Groep Compositie Zanger(es) Componist Arrangeur

°abalu ysu orquesta " Kaapion nos ta " Babalu Eddy Har Ossy Henriquez O.R.K.A. Hale Kakina Stefania Roseaary Cr Gilbert Ziuenan Belioso Sonny«balu ysu orquesta Na ai vn piet Koises Raios Jr. Babalu y Eddy Har Oscar Serrano O.R.K.A. Ki ai tin Kunes Franklin v. Thys Franklin v. Thys Belioso SonnyBabalu ysu orquesta Rais Junny Hartis Eddy Har Oscar Serano SARISA Dunaii vn 810 Eric Calaes Eric Calies Eric Calies
«balu y su orquesta Zoja eu zoja Jessica Lucas Jessica Lucas Oswin Henriquez SARISA Hartin Frensley Lucas Eric Calies Eric CaliesF,A*N.S. Schroef e Hichael Ridderstaat Hichael Ridderstaat Kichael Ridderstaat SARISA Nos ta Kanta, kante Edsel Pieter Edsel Pieter Eric Calies
Frank & Friends Bo ta Bang? Norwin Caciano Norwin F. Caciano Ike Jesurun Satelite Danki. Hasha Danki Sherwin Hartizoon Ike Jesurun Ike Jesurun
Frank S Friends Ta Bon Kenneth Doran Kenneth Doran Benjaiin Paulina Satelite Di tur vn tiki ( Eddy Rayiioundt Ike Jesurun Ike Jesurun
IHPAKTO NOBO Biba Kune Cyrill Bernadina D. Curiel/J. Hartinez Jesus Hartinez Satelite Nos folklore ta turku tin Ike Jesurun Ike Jesurun Ike Jesurun
'NPAKTO NOBO Bini aki Lision Luyando P. Chittick/J. Colina Jacobo Colina Satelite Zone Renny Regalado Ike Jesurun Ike Jesurun
"MPAKTO NOBO Ta Bas Nos Ta Sharlon Hinkert Gilbert Gibi Doran Jesus Hartinez Saile Biba Karnaval Corinne Isenia Rudy Ziuenan Papachi Isenia
"HPAKIO NOBO Victoria Gilbert Balentina Gilbert Balentina Juan Severino s"ie C-ritu di alegria Weshall Paulina Weshall Paulina Jesus Hartinez
"NPAKTO NOBO Yuchi Ta nne, eke bai Harion Victorina Dietiar Curiel Jesus Hartinez s"ile PUNI° Siegiund Ridderplaat Elcides Keep Jesus Hartinez
torinjo ' Huil) " Erwin Kastaneer Erwin Kastaneer Jesus Hartinez St"-'e Uanta pa bo Go2a Eugene Doran Gilbert Gibi Doran Jesus Hartinez
Karinjo liaginabo Edwin Thoiasa Jr. Edwin Thoiasa Jr. Jesus Hartinez Tisan oen ToP Edward Gerard Eiigdio Hacarius Eiigdio Hacarius
Karinjo Karnaval liber Andre Hartina Andre Hartina Jesus Hartinez Tisan Shonton Gibi Clotilda Gibi Clotilda Eiigdio Hacarius
Kariigo Hi t' aki ii t'aja Carlos Coffie Carlos Coffie Jesus Hartinez Tisan bin ban selebra Antonito Ziuenan Antonito Ziuenan Antonito Ziuenan
"anichi y sus Estrellas E flecha di aior Alvin E. Inecia Alvin E. Inecia Papachi Isenia Turbo Bon dia Albertico Libiee Jesus Hartinez Jesus Hartinez
"anichi y sus Estrellas Pisa pisa Celsio Haria Eliseo (Papachie) Isenia Eliseo Isenia Turbo Serka Nos Luis Santina Luis Santana Jesus Hartinez"anichi y sus Estrellas Poipe jene Frank Cafsia Frank Cafsia Eliseo Isenia Turbo Wake Earny Ursula ~ ~ Jesus, hartinez

Derde dag
roeP Compositie Zangerfes) Componist Arrangeur Groep Compositie Zanger(es) Componist Arrangeur

Arnell y su Orkesta Bakoba a blo Rene Saison Rene Saison A.i H. Salsbach Magic Fire Pia Pia Cucupla Cucupla Xioiahara Bakhuis Jacobo N. Colina Jacobo N. Colina"Arnell ysu Orkesta Kenta ba keda Carlos Salsbach Roderick Hansen Arnell Salsbach . Hagic Fire Un pueblo,...Un karnaval Ivonne Guibs Francisco Tronco Oswin Henriquez
*rnell ysu Orkesta Un bon tuiba Hafalda Hinguel Gilberto Vernon Arnell Salsbach NAHE Lage reis te ora e bula Tania Eaerenciana R. Heerenveen Huiphrey Hacarius*rnell ysu Orkesta Zone pa ai bai su tras Boy Dap Boy Dap A.i H. Salsbach NAHE Liapié barie Rignald Elisabeth R. Heerenveen/H. Hacarius Huaphrey Hacarius

RlSft Apojele Rodney Hartina Gilberto Hartina Gilberto Hartina "«HE Viktoria Gabriello Cruz R. Heerenveen/H. Hacarius Huiphrey HacariusARISA Ban Brase Eugene Cornelia Gilberto Hartina Gilberto Hartina Piaienta Ate, Hire, Kwide Eisley Janga Eisley Janga Oswin Henriquez
°ble R s.S.S. Ate trein ( ban tira vn tek ) Sidney Saab Isidora Rignald Recordino Rignald Recordino Piaienta Ban bati kabes Anralice Dap Anralice Dap Oswin Henriquez
°ble R S.S.S. Dugudugu Gilbert 'Gibi' Doran Gilberto 'Beti' Doran Rignald Recordino Piaienta Duna li vn chens (ey ) Eddie Frans Eddie Frans Oswin Henriquez

"°ble R S.S.S. Nos Por Jersey Isenia Gilbert 'Gibi' Doran Jesus Hartinez Piaienta E Barku, jaaa Karnaval, Los Wilson Frans Wilson Frans Oswin Henriquez
"°ble R S.S.S. Ta Koi Tur Hende Ced Ride Ced Ride Rignald Recordino Lage nabegas«an SO (E.SO) Ban nos tur warde Junior FA Henriquez Ufa/Junior Henriquez Jesus Hartinez Piaienta Tuaba, Tuuba, Tuaba Kune Morris Carroly Oswin Henriquez Oswin Henriquez

Sl>an SO (E.SO) Teapran Haureen Silvania Norwin Bisento Jesus Hartinez SI Ata karnaval bo ta den Steven Koffie steven Koffie Oscar Serrano
°s Oinaaicos Karnaval abo te rey Leone] Casiairo Nestor Hartinez Nestor Hartinez SI Che kunia ta dushi Harry Ziaaenan Harry Ziaaeraan Frank Granadillo
«umaaicos Wega di Troa Silvio Bautisao Roque Liket Jesus Hartinez SI Chobobo Rey di Tuaba Boy HeIfor Axel Concencion Jesus Hartinez

K
°slc Flr* Chan9e Porko Henry Gougon Henry Gougon Juan Caaelia SI Or'i las Efrain Guabs Efrain Guabs Juan Caaelia

M
*,lc FlrE Dune su Kos |;ufM - petr°nena Siegfried Francois Jacobo Colina SI T'sina aester ta Helania v/d Veen H. v/d Veen/H. Hacarius Huaphrey Hacarius*^!__lre Hi T"bc a"na ' Hlldo Henricus Hi*<f° Henricus H.Hanuela/H.Henricus SI Teabla teabla Histica Stefania Ivo Saason Oscar Serrano

Karnaval Kaleidoscoopdid*!AVONDZULLEN DE kan"
Paij k

n Voor e &r°te prins en
{~ f ° aan depers wordenvoor--3 " Dit geschiedt tussen
cocWn neSen uur tijdens een
PkKtajlparty in het Curasao
yen H ,tel- *-ntotaal doener ze-
H, duo's aan deze verkiezing
ÏARat ns TA BAI en Pancho
Nnf^TA (Ingerson Carmela en
Tf^an Josefa), Prins TU KU
(Al<Len Panclm DEN BASHI
H oflo^ SamboenRudse! Marti-Prins CHATIGER en
Jann ° C°MPA NANZI (Ale-
ve*^B°rgschotenShallenPro-

Prins PIKO en Pancho
Èlni! , Reginald Lourens en
P»*?1Sambo),PrinsTUMA encl*o KONSEHO (Charlton
ÏVii* en Raylison Albertus),
Kn^ AKTIVIDAT en Pancho
eh JJUNIDAT(Sandly LourensWn on Calmes) en Prinsj^ibenPanchoDANG(Marlon
verk

8 e.n Alfonso Wilson). De
BavAle?lng vindt plaats vrijda-
gs» £d5februari in Hotel Prin--88 Beach & Casino,
b ********'tArL0 hoyer presen-
, i Hfvanavond tussen acht en

tienuur 'Di Fiestakv Mildies' in
het Wilhelminapark met het
optreden van debandKarino on-
der leiding van Erwin Kasta-
neer. ledereen is van harte wel-
kom om van goede muziekte ge-
nietenenzich voor tebereiden op
hetTumbafestival van volgende
week.

********DE KAARTEN VOOR de ver-
kiezing van zowel de jeugdprins
en -pancho als-koningin vliegen
reeds de deur uit. Deze zijn ver-
krijgbaar è drie gulden perper-
soon in hetkantoor van deKar-
navals- commissie in Colon en
ook zaterdag en zondag bij de
kassa van het StadionDr. Antoi-
ne Maduro.

ZATERDAGMIDDAG WORDT
DE verkiezingvan dejeugdprins
en -pancho gehouden.De zes du-
o's hebben zich hiervoor goed
voorbereid en doenhelemaal
nietondervoor de groterekandi-
daten. Invorige jarenwerden zo-
welkoningin alsprins enpancho
op dezelfde daggekozen.De com-
missie heeft dit jaar besloten
voor elke categorie een aparte

show te organiseren. Dit ter
voorkoming van een te lange
show, waarbij vooral de kleine
kinderen oververmoeidraken.
VOOR DE JEUGDPRINS en
-pancho doen mee: Prins CHAN-
GA en PanchoPORKO (Emilson
Kirindongo enAdrieloMartina),
Prins DINGIDINGI en Pancho
DANGADANGA (R'Eugene

DE AMIGOE publiceert
op deze pagina alle gege-
vens betreffende de deel-
nemers aan het Tumba
Festival 1988 in het kader
van deKarnavals- viering.
Gemakkelijk om meete ne-
men naar het Dr Antoine
Stadion als daar de muzi-
kale festiviteiten los
barsten. Omu helemaaltot
uw dienst te zijn heeft de
AMIGOE de lijsten onder-
verdeeld: Eerste dag,25 ja-
nuari; Tweede dag, 26 ja-
nuari;Derde dag, 28 janua-
ri. De Finale is op vrijdag
29 januari.

Veel plezier!

/ ’ /jlveron Alexander),
PniJ /-OME en Pancho LUS-
TRO(Ingemar Merced enFarley
Merced), Prins FUHOSO en
Pancho 2000 (Jadill Maduro en
Roachin Cijntje),

Prins BAN en
Pancho NOBO(AngeloMariaen
Marlon Provence) en Prins MO-
VE enPanchoSHON(SidneyAl-
bertus en Edson Soliana).

MORGENAVOND IS HET de
beurt van het radiostation Z-86
met een feest op zijnerf van ze-
ven totelfuur. Brass Express en
de groep NAME zullen voor het
muzikale gedeeltezorgdragen.

********VANAVOND IS ER te Rust &
Burgh een belangrijke vergade-
ring voor alle leiders van karna-
valsgroepen. De Raad van de
groepenrekent opieders aanwe-
zigheid. In dezevergadering zul-
len ook onder andere deKarna-
vals- commissie, politie,
brandweer en GGD aanwezig
zijn.

********«BUNITESA DI HARDIN» or-
ganiseert dit jaarjammer ge-
noeggeenverkiezingvankarna-
valskoningin. Volgens Robby
Nahr heeft menvanafvorig jaar
omdiverseredenen besloten niet'
meer aan de grote verkiezing
van het comité deel te nemen.
Wellaghetin debedoeling omop
30 januari een verkiezing te or-
ganiseren. In principe haddenzichtienkandidaten hiervoor in-geschreven. Maar toen menhoorde dathet maar een interne

verkiezingbetrofen datdegroep
nietaan de grote verkiezing van
6 februari zou deelnemen, trok-
ken de meesten zich terug, waar-
na ditevenement werdafgelast.
Deze groep heeft in hetverleden
de meeste titels in de categorie
karnavalskoningin behaald.

********ALLE GEGEVENSVANdezan-
gers en componisten voor het
Tumbafestival zijn gisteravond
ingeleverd en zullen vandaag
worden verwerkt. De Vereni-
ging van musici zal vanmiddag
de officiële lijsten uitgeven vandedeelnemersvoor deeerste drie
avonden.

********PERSONEN DIE VOOR hetTumbafestival eenkaart voor detribunes willen kopen, moetengoed opletten in welke sectie zij
willen gaanzitten.De sectieAisde tribunerichting Willemstad-
terrein en de sectieB isrichting
Landsradio- gebouw. Als u bij-
voorbeeld eenkaartvan desectie
A hebtgekocht en al uwkennis-
sen in sectieB zitten, dan is het
onmogelijk bij hen terecht te
komen.

"^^^v.v.v^^lvlvX"^^^^^^.".".w.**w *
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Eenheid binnen regering op proefgesteld

Schandaal rond 'duiven' in
Israëlische Likud- blok
JERUZALEM—Derecente

"afvallige" uitlatingen van
verscheidene vooraanstaan-
de leden van het Israëlische
rechtse Likud- blok, zoals van
de burgemeester van Tel
Aviv, die zich voorstander
uitte van volledige Israë-
lische terugtrekking uit de
bezette gebieden, hebben een
waar schandaalveroorzaakt
binnen nationalistischIsraël.

Nu een betrekkelijke rust is
weergekeerd op de westelijke
Jordaanoever en in de Gaza-
strook, althans er vallen niet
langerdagelijksdodenonderPa-
lestijnse betogers, komen de ge-
schillen binnen het Likud- blok
maar ook binnen de Arbei-
derspartij meer en meer aanhet
daglicht.Deeenheiddiedelsraë-

lischepolitieke wereld sinds het
begin van de botsingen tussen
het leger en Palestijnse betogers
had weten te bewaren, lijkt da-
nig op deproefte worden gesteld,
zo menen waarnemers.

KRITIEK
Zelfsbinnen hetrechtse natio-

nalistische Likud- blok maken
vooraanstaande leden niet lan-
gergeheimvan hunkritiek opde
politieke lijn van premier
Yitzhak Shamir. Afgelopen
maandagkreeg de Herut- partij,
de belangrijkste partij binnen
Likud, een nieuweslagte verdu-
ren toen eenvan devoormannen
van rechts in de Knesset, afge-
vaardigde Ehoud Ulmert, zich
voorstander uitte van een "een-
zijdige en oplopende terugtrek-
king" van de Israëlische troepen

uitbepaalde delenvan deweste-
lijke Jordaanoever en de Gaza-
strook, die in 1967 werden vero-
verd.

Uit woede over Ulmerts uitla-
tingenrichtten verscheidene Li-
kud- afgevaardigden zich on-
middellijktot dehoogste instan-
ties van hun partij om het ver-
schijnsel van "duiven" in het
rechtse kamp aan dekaak te
stellen.

De woedevan denationalisten
nam nog toe toen de burgemees-
ter van TelAviv, generaal Shlo-
moLahat, diezich als lid van de
liberalenwil latenherkiezenon-
der de vlag van Likud, onlangs
verklaarde datIsraël "alle gebie-
denaankoning Husayn moet te-
ruggeven". Premier Yitzhak
Shamir, leider van het Likud-

blok, verhulde niet zijndiepe on-
gerustheid over het nieuwe ver-
schijnsel van de duiven in zijn
partij.

BEZETTE GEBIEDEN
De Likud, voor de verkiezin-

genvan 1977gesticht als allian-
tievan de Heruten Liberalen, is
tegenelkterritoriaal compromis
voor het gebied ten westen van
derivier de Jordaanen wil in het
kader van de akkoorden van
Camp David, diein 1978werden
gesloten metEgypte, slechts we-
ten van een "administratief
zelfbestuur" voor de Palestijnen
in Gazaen op deWestoever. Vol-
gens de ideologie van de Herut
strekt de Israëlische soevereini-
teit zich uit over het geheel van
Palestina zoals dat onder Brits
mandaat bestond. De Herut ge-
bruikt de term "Eretz oostelijke
Israël"voor hethuidige Jordanië
enzietdat als het landvan dePa-
lestijnen.

Een andere"duif'MosheAmi-
rav, lid van het centraal comité
van de Herut, veroorzaakte in
september al een stormvan pro-
test toen hij meedeelde vanplan
te zyn PLO- leider YasirArafat
te ontmoeten. Amirav is de
laatstetijd herhaaldelijk telefo-
nisch met de dood bedreigd,
meldde de Israëlische pers.

Amiravkwam hier laterop te-
rug, maar verklaarde eerder de-
ze week, bemoedigd door de uit-
latingen van generaalLahat en
van Ulmert, vanplan te zijn een
openbarebijeenkomst te houden
van de"duiven " vanLikud om te
praten over de noodzaak vaneen
politiekeoplossing voor dehuidi-
geimpasse. Maar na dreigemen-
ten verklaarde Amirav dinsdag:
"Mijnkameraden en ikzullen el-
kaar in het geheim moeten gaan
ontmoeten".

TetAnsanm roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid

Canada en VS hechten aan
stembus Haïti geen waarde

PORT AUPRINCE —De Ver-
enigdeStatenen Canada heb-
ben Haiti teverstaan gegeven
datmen aan dezondaggehou-
den verkiezingen nietzoveel
waarde hecht. Canada heeft
in verband daarmee aange-
kondigd zijn betrekkingen
met Haiti te gaan "herzien".
De VS breken derelaties niet
afmaar hervatten hunfinan-
ciële hulp nog niet. Het weg-
vallen van de hulp van twee
belangrijke donorsbrengt de
regerings-junta van generaal
Henry Namopy in een moei-
lijk parket. De Tet Ansanm-
coalitie heeft opgeroepen tot
burgerlijke ongehoorzaam-
heid. Zover wil het Democra-
tischverbond opditogenblik
nog niet gaan. Een der presi-
dents-kandidaten van afgelo-
pen zondag heeft gedreigd
opening van zaken te geven
als hij nietverkozen wordt
verklaard.DitzeiGerardPhi-
lippe- Auguste, de leider van
de oudstepolitieke partij van
Haiti.

Canada heeft deuitslagvan de
verkiezingenverworpen en kon-
digdeaan zijnbetrekkingenmet
Port au Prince te "herzien". In
Canada wonen veel Haitiaanse
ballingen. Er wordt dan ook ge-
zegd datOttawa onder drukvan
deze Haitiaanse lobby ditbesluit
heeft genomen. Dit jaarname-
lijk zijn er verkiezingen in Ot-
tawa.

DREIGEMENT
De favoriet van het leger Les-

lieMaginatligtbij detellingaan
kop met ietsmeerdanvijftigpro-
cent van de stemmen. Zijn naas-
te rivaal Philippe- Auguste zegt
dat Maginat op grootscheepse
wijze heeft gefraudeerd. Hij
dreigde alle gegevens daarover
openbaar te maken als Maginat
tot winnaar wordt uitgeroepen.
Philippe- August is leidervan de
beweging voor de Organisatie
van het land, de oudstepolitieke
partij welkeHaitikent. Hijheeft
toegezegd dat als hij winnaar
wordt hij met een regering van
nationale verzoening zal aan-
treden.

*****HOUSTON — Ondanks de lagere
koersvande dollarziensommigen er
nog brood in. In Houston, Texas,
werd beslag gelegd op vals geld ter
waardevan 16 mindollar. De groot-
stevangstuitde geschiedenisvan de
geheime dienst. De valse 20, 50 en
100 dollarbiljettenzaten in 26dozen
in een garage van een huis, samen
met drie drukpersen, mallen en an-
der materieel voor het maken van
vals geld. Twee mannen zijn aange-
houden. Zij kunnen max. 15 jaar
krijgen.

*****

NIET OPEN
Als adjunct- secretaris voor

Caribische zaken bij het State
department in Washington, al-
dusRichard Hollwill, moest het
hem van het hart dat men niet

kan zeggen dat deafgelopen zon-
dag gehouden verkiezingen
rechtvaardig en open zijn verlo-
pen. U zult ons dan ook niet ho-
ren zeggen dat deze verkiezin-
gen de weg naar de democratie
hebben gebaand, zo stelde hij
vast ineen intervieuw bij deVoi-
ce ofAmerika. De betrekkingen
met Haiti worden niet verbro-
ken, maar dehulpwordt ook niet
hervat, aldusHollwill.

Bij het Witte Huis zei
woordvoerder Marlin Fitzwater
dat men geen commentaar zal
geven op de verkiezingen voor-
datheteind-resultaatbekend is.
Gevraagdnaar zijn meningover
berichtenvan journalistendater
flink was geknoeid bij deze ver-
kiezingen zei Fitzwater: "Van de
een kantzijner onregelmatighe-
dengeweest, maarvan deandere
kant isermaarweinigof geenge-
weld voorgekomen".

TOTALE ANARCHIE
Door de afwijzende houding

van Canada en deVS isNamphy
met zijnregering in een zeer ne-
telige situatie komen te zitten.
Hij schijnt druk bezig te zijn de
gevolgen van deverkiezingen te
analyseren, samenmetzijnadvi-
seurs. Het landkan namelijk de
buitenlandse hulp maar al te
goed gebruiken.

NamensdeTetAnsanm-coali-
tie heeft de priesterAntoineAd-
rien opgeroepen tot een burger-
lijke ongehoorzaamheids- cam-
pagne. Hij voorziet "totale
anarchie" als het militaire be-
windvasthoudtaan zijnvoorne-
men denieuweregeringbeginfe-
bruari te installeren. In de Tet
Ansanm- coalitie werken ver-
schillendemensenrechten- groe-

pen en kerkelijke en boeren- or-
ganisaties samen. Volgens Ad-
rien kan een regering op basis
van de zondag gehouden verkie-
zingen alleen maar op de steun
vandemilitairenrekenen. Onaf-
hankelijke waarnemers menen
dat slechts vijf tot tien procent
van de stemgerechtigdenzondag
is gaan stemmen. De vier be-
langrijkste oppositiepartijen die
nietmeededen aan de verkiezin-
gen en die samenwerken in het
Democratisch verbond zijn nog
niet van plan over te gaan tot
burgerlijke ongehoorzaam-
heids- acties.

BLINDHEID
OokbinnendeArbeiderspartij

zijn er dergelijke geschillen. Zo
hekelde afgevaardigde Haim
Ramon woensdag "de blindheid
vanzijnpartij"en eistehij een Is-
raëlische terugtrekking uit de
Gazastrook. De Israëlische mi-
nister van Defensie Rabin, die
voorstander is van onderhande-
lingenmet "de nieuwePalestijn-
se leiders' die achter dehuidige
opstand zouden zitten, gaat
voort teverklaren dat depolitiek
van de"ijzerenvuist"deenigmo-
gelijke oplossing is om de
opstand te onderdrukken alvo-
rens onderhandelingen aan te
gaan. "Het ontruimen van Oost-
Jeruzalem is de enige oplossing
omtekomentoteenakkoord, ook
metJordanië",zeiRabin tot par-
tijgenoten, waarbijhem nietkon
ontgaan datsommigepartij- ge-
noten hetdaartotaal meeoneens
zijn. "AlsRabin plaatselijke (Pa-
lestijnse) gespreks- partners
zoekt om mee te praten, wel ze
staan achter de barricades van
brandende banden", reageerde
een specialist Arabische zaken
van deIsraëlischetelevisie.PUBLIC AUCTION

On January 29th, 1988, a public sale will be held at 10A.M. at the
Passanggrahan Hotel, Frontstreet,Philipsburg, SintMaarten, Ne-
therlands Antilles, beforethe hereinafter mentionedcivil lawnota-
ry or his substitute, of the following immovable property:

a parcelof landwith an areaof 13352 squaremeters, situated
in theLow Landsat Cupy Coy on Sint Maarten,known as lot
number 118, described in Certificate of Admeasurement 8/
1960, of which parcel of land forms part a parcel of land with
an area of 934 squaremeters, described in Certificate of Ad-
measurement 155/1984 on which parcel of land an
apartmentbuilding has been constructed, which parcel of
land and buildinghavebeen divided in apartments and is ca-
dastrally known as: Complexnumber: Certificate of Admea-
surement 68A/1986,
apartment indexes: 1 up to and including 10, of which the
apartments with the indexes 8 and 10 have been sold and
transferred.

The 8 remaining apartments comprise: 5 studiosof appr.72
square meters each, 2 one-bedroom apartments of appr. 100
square meters each, and 1 two-bedroom apartment of appr.
150 squaremeters.

Common facilities include: large swimming-pool with sun-
deck, a separate studio in the grounds(appr. 100 square me-
ters), a small sandybeach anda pier with mooringfacility.

For remaining land a building permit for the construction of
over 70 units is available.
The public salewill be held exarticle 1203-2of the Civil Code
of the Netherlands Antilles.

Biddingwill startat US$ 1,400,000.00. Producing ofan irrevo-
cable bankguarantee from a bank with international good
standing, to the amount of their bid increased bythe estima-
ted expenses of the auctionwill be demanded from the hig-
hestbidder(s) at theauction.

The conditions ofthe salewill be deposited atthe officeof the
hereinafter mentioned civil law notary during the last eight
daysbeforethe auction.

For information about the property, the conditions of the auction,
andfurther details, contact the officeof Notary J.G.M.Speetjens,
Frontstreet, Philipsburg, SintMaarten, Netherlands Antilles.Tel.:
5995 22339/Telecopier 5995 22439. Telex 8005 LAWS NA.

IMMENSE POGING
Volgens deLiberale president

wordt "een immense poging on-
dernomenomhetdemocratische
systeem te handhaven". Hij zei
dit in antwoord op devraagof de
ontvoeringen het geweld van dit
moment bedoeld zijn om dever-
kiezingen in de war te sturen.
Barco voegde er meteen aan toe:
"Ik ben natuurlijk geen profeet,
die kan verzekeren dat de ver-
kiezingen van 13 maart door-
gaan". De president wilde niet
ingaanopdeaardvandemaatre-
gelen welke deregering in petto
heeft omdeterreur en deguerril-
la te bestryden.

De voormalige minister van
Defensie, generaal Fernando
Landazabal, verpakte zijn me-
ning niet in diplomatieke ter-

men. Hij waarschuwde ten-
minste dat " de regering ge-
confronteerd wordt met een bin-
nenlandse oorlog, welke aange-
wakkerdwordt doorde gewapen-
de subversie. Als men daarbij
succes wil boeken moet derege-
ring hetinitiatiefvoor debestrij-
dingvan hetgeweldweeraanhet
leger laten". Zo zei hij onbewim-
peld.

GOEDBEHANDELD
De golf van geweld op dit

ogenblik bestaat uit moor-
daanslagen, politiekeontvoerin-
genen economische terreur in de
vorm van aanslagen op bijvoor-
beeld deolie-pijpleiding. Een der
meest spectaculaire daden van
de laatste tijd is deontvoering
van Andres Pastrano. Hij heeft
woensdag per telefoon met zijn
ouders gesproken. Hij verzeker-
de hen dathij goed wordt behan-
deld, maar hij zei niet te weten
wie zijn ontvoerders zijn, wat zij
willen en hoelang zij hem van
plan zijnvast te houden. Hij zei
ook dat men geen eisen had ge-
formuleerd voor zijn vrijlating.
Zo onthuldezijnbroer JuanCar-
losPastrano. Begrijperlijkerwijs
klonk volgens zijn broer in de
stem van Andres wel de span-
ning door van het ontvoerd zijn
en over de onzekerheid over wat
hem boven zijnhoofd hangt. Hij
heeftook metzijnechtgenote ge-
sproken en zijn moeder. Deze
vertelden datzijnstem opgewekt

klonk en dat hij vastberaden in
zijn uitdrukkingenwas. Het was
het eerste contact van hem met
zijn familie na de ontvoering
vanuit hethoofdkwartier van de
Conservatieven in de Colombi-
aanse hoofdstad.

Ondertussen is een groot-
scheepse actie begonnen om te
achterhalen waar Andres Pa-
strano zich bevindt. Dit gebeurt
echter zoveel mogelijk in stilte
om de guerrilla niet voor het
hoofd te stoten. De ontvoerdershadden aanvankelijk namelijk
gezegd dat men hem spoedig zou
vrijlaten.

Juan Gomez Martinez die ook
kandidaat is voor het burge-
meesterschap maar dan voor
Medellin ontsnapte laatst aan
een poging tot ontvoering.Hijzei
dat het daarbij bijna op dezelfde
manierer aan toegingals hetge-
val was met Pastrano. Volgens
Gomez Martinez was hetbij hem
een actie geweest van de
drugsmaffia.

Modekoning Cassini in biografie
Mooiste vrouwen van deze eeuw

gekleed en uitgekleed
NEWYORK—DeAmeri-

kaanse mode-koning Oleg
Cassini schept er behagen
in dat hij enkelen van de
schoonste vrouwen van de
twintigste eeuw heeft ge-
kleed en, zegt hij, uitge-
kleed. Hij vergelijkt
zichzelf met de legenda-
rische minnaarsDon Juan
en Casanova.

Zijn loopbaan als ontwer-
per wordt uit de doeken ge-
daan in zijn biografie "In my

own fashion", waarin staat
dathij Italiaanse debutantes,
revuemeisjes, mannequins
en prostituees veroverde,
voordathij Hollywooden New
Vork aan zich onderwierp.

"Ik wilde geenboek schrij-
ven dat alleenmaar over mo-
de ging", aldus de 74-jarige
ontwerper, die faam verwierf
als depersoonlijke ontwerper
van JacquelineKennedy Ön-
assis, toen zij Amerika's
eerste dames des lands was.
"Dat zou een andersoortboek
geworden zijn".

De in Parijs uit een Rus-
sische graaf en Italiaanse
gravin geboren Cassini leidt
de lezer door zestig jaarhof-
makerij, feestjes, sport,mode,
familie en ook tragedie — de
geboorte van zijn blinde,
geestelijk gehandicapte
dochter Daria. De witharige
couturierberoemt zich er ook
op dathij verloofd is geweest
met Grace Kelly, dat hij met
Gene Tierneytrouwde en dat
hij een huwelijks- aanzoek
van het "arme rijke meisje"

Barbara Hutton, van het
Woolworth- vermogen, af-
wees.

Afen toeverdringt beschei-
denheid in hetboek Bravour.
"Het voornaamste wapen
(van verleiding) dat ik ge-
bruikte was charme, wat een
kwaliteit is die jeontwikkelt
wanneer jeer niet zeker van
bent dat je andere hebt", al-
dus Cassini, die een
arendsneus heeft waarvan
zijnmoeder tegen hen zei dat

hij tegen zijn veertigste vol-
maakt zou zijn.

MILITAIR
Hij zegt datbloed van mili-

taire voorvaderen zijnpassies
opstuwden. Hij verdedigde
met devuist zijneer in de"ja-
loerse groep"vansterren voor
wiehij deechtgenoot van Ge-
neTierneywas. Alsvrouwen-
veroveraar concurreerde
Cassini metmannen als deza-
kenlieden HowardHughesen
Bernie Cornfield en derijke
playboy prins Aly Khan. Hij
deed ze ook concurrentie aan
op polo- en tennisgebied en
had daarbij zijnlengteenpos-
tuurmee.

"Ik houd van mijn werk
maarhet ismaar een deelvan
mijn leven," zegt hij in zijn
luxe kantoorsuite om een
hoek van Fifth Avenue in
Manhattan. "Leonardo da
Vinci ontwierp wapens, ka-
nalenenkastelen en hij schil-
derde en beeldhouwde. Hij
was demanvanderenaissan-
ce dieik met mijnkleinere ta-
lent wil zijn", aldus Cassini.
Cassini, wiens mode-
imperium een omzet van 350
miljoen dollarper jaar heeft,
zegt in zijn auto- biografie
niets over zijn huidige rol in
het modebedrijf.

Maar hij beschouwt
zichzelf nog steedsals deman
wienscreatievestempel staat
op de kleren, hoeden, tassen,
schoenen en lingerie van het
Cassini-imperium. Hij kiest
de snit, dekleuren en de stof-
fen enhijmaaktdeontwerpen
diezijn stafuitwerkt en naar
fabrikanten stuurt.

MEDIA
In een commentaar op ont-

werp- veranderingen in de
laatste 30 jaar,zegt hij: 'mo-
dehuizenplachten te werken
voorclientele, maarnu is hun
clientelezo uitgebreid datzij
ontwerpen voor de media.
Ontwerpers laten een paar
creatieszienen demedia ma-
ken een 'look' populair. Top-
couturiers ontwerpen wat en
latenaan anderen de minder
artistieke en praktischer za-
ken over. Geen ontwerper
kan op tegen de overheersen-
de trend. Het is bijvoorbeeld
ondenkbaar dateen couturier
een actie tegen korte rokken
ontketent. Op dit ogenblik
zijn derokken kort. Als ik ze
nuiangwilde maken, danzou
datopzelfmoord neerkomen,"
aldus Cassini. Hij voegt er
echteraantoe datalsmen een
goed ontwerper is, men ver-
anderingen in de mode voelt
aankomen.Kort blijft nogen-
kele jarenin, voorspelt hij.

FUNDAMENT
Hoewel "In my own fashi-

on" nadruk legt op lust en le-
ven, zegt Cassini: "Ik dankal-
les aanmijn werk—aan mijn
mode. Het is het fundament
waarop ik al het andere heb
opgetrokken". Cassini werd
internationaal befaamd toen
hij de "Jackie look" voor Jac-
queline Kennedy ontwierp:
klassieke a-lijn- creaties
waarvan zij deeerste droegop
de installatie- plechtigheid
van haar mantotpresident in
1961.

De ontwerper schrijft over
weekeinden bij deKennedy's
en dansen met Jackieen aan
het lachenmakenvan JohnF.
Zijnwerk voor mevrouwKen-
nedy moest hij gescheiden
houden van derest, want zij
stond erop dat zij later geen
"dikklein mens" zoutegenko-
men in eenzelfde jurk.

Oleg Cassini vestigde de
aandacht later opnieuw op

zich toen hij"coltruien ont-
wierp voor bij de smoking en
hetnehrujasjemet opstaande
boord. Voordat hij ontwerper
van deeerste damewerd, had
Cassini de filmactrices Clau-
dette Colbert, Dorothy La-
mouren anderen gekleed. Hij
wasnaar Hollywood uitgewe-
ken om aan het fascisme in
Italië te ontkomen.

PRESIDENT BARGO: INSPANNING VOOR BEHOUD DEMOCRATIE
Ontvoerde zoon ex-president heeft contact metfamilie
Wellicht nood-maatregelen in Colombia

BOGOTA — President Vir-
gilio Barco van Colombia
heeftnood-maatregelenafge-
kondigd in verband met het
geweld en het terrorisme.
Daarbij maakt hij gebruik
van de buitengewone wetge-
vende bevoegdheden over-
eenkomstig de staat van be-
leg. De president vertelde dit
eendag nadatdezoonvan een
vanzynvoorgangerswas ont-
voerd die vanuit de plaats
waar hij werd gevangen ge-
houden met zijn ouders
sprak. Er is sprake van een
golfvan geweld welkeColom-
bia weer eens overspoelt. Op
één dag vielen er bij dit ge-
weldvijftien dodenaanbeide
kanten.

Tijdens een geïmproviseerde
persconferentie stelde Barco
vast dathet land zichin een situ-
atie bevindt welke gekenmerkt
wordt door"talrijkecomplicaties
als gevélg van uiteenlopende
factoren welke de openbare orde
verstoren en welke eigenlijk al
jarenbestaan". Om daaraan het
hoofd tekunnen biedenheeft de
regering een aantal decreten
klaar liggen in verband met de
staat van beleg, welke decreten
nunader op hun juridischemeri-
tes bekeken worden. Dit vooral
omdat het Hooggerechtshof de
laatste jaren de bevoegdheden
van deregeringheeft beperkt en
acht decretenheeft geannuleerd
welke uitgevaardigdwaren met

hetoogop hethervestigenvan de
openbare orde welke door de gu-
errilla en de terreur was ver-
stoord. De 67- jarigepresident
Barco sprakmetdepersnadathij
een bezoek had gebracht aan ex-
-president Misael Pastrano Bor-
rero, die de leiding heeft van de
belangrijkste oppositie- partij,
namelijk diederConservatieven
en wiens 34- jarigezoon Andres
Pastrano onlangs werd ont-
voerd. Door deM-19-guerrillais
inmiddels officieel ontkend dat
een van zijn cellen Pastrano
heeft ontvoerd. AndresPastrano
is kandidaat voor het burge-
meesterschapvan Bogota.

CONFRONTATIES
Op de dag datpresident Barco

nood- maatregelen in het voor-
uitzicht stelde vielen er tien gu-
errilla- strijders en vijf militai-
ren enpolitie-mannenbijbotsin-
gen opverschillende plaatsen.
Een eenheidvan deFARC- guer-
rilla overviel de stad Lopez de
Micay in het zuiden van Colom-
bia. Het politie- personeel werd
daarbij ontwapend, de enige

bank ter plaatse werd geplu*1'

derd en dit gebeurde ook ntf
winkels. Een andere Fare- een'

heid legde twee hinderlage
voor politie- patrouilles in &*.
zelfde provincie Cauca, waarw
drie agenten omkwamen en e
tien gewondraakten.

Bij SanRoque in hetnoord**
van het landen wel in het dèp3f'
tement Antioquia deedzich eeP
confrontatie voor tussen mili*^
ren en nogeen andere Fare-cc**'
heid.Daarbij kwamen vier guef
rilla- strijders om en één mil 1'

tair. Bij het stadje Canalete |J
hetdepartementCordoba, ook*
het noorden gelegen, kwam he
tot een vuurgevecht tussen &
leger- patrouille en een EP^
eenheid. Daarbij werden zes ëP
errilleros gedood. Bij een Fa*?
overval tenslotte op een miltt-r,
re post inhetgebiedvanPenoo)
het departement Santander'
het noordwesten van Colom" 1

kwam één soldaat om.

*****WASHINGTON — De gevolg
vande beurskrachinoktober zijn
liswaar weggeëbdmaar debasig i\
de huidige economische groei **^.steeds zwakker. Hetrisico van *?J(
nieuwdeproblemen op de financ»
markten en eenverzwakkingvB,Lj
wereldeconomie blijft zorgen bB^.aldus IMF- directeur CamdeS8 .
HetIMF ziet slechtseen trage eO^
mische vooruitgang.

*****
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AGENDA
BONAIRE

POLITIE: 8000BRANDWEER 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL:8900

LANDFILL te Lagoen: maandagt/mvrijdag
Win07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00"W;zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK'openingstijden voor hetpubliek)
"bandag en donderdag van 14.00-18.00
L"r; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/1400 17.00uur; zaterdagvan 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
"oensdag van 14.00-19.00uur.
pOSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
jfcngetekende stukken 15.45 uur; gewone

16.30 uur.

SERVICE CLUBSJwanis: donderdagavond 19.30uur- Hotel
Bonaire.
JJ°ns: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.Ejaund Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra."O'ary: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

EN BEVOLKING:
2.00/14.00-15.30 uur loketten geo-pend.

[^ZAKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
lervangelieve contact opte nemen met dene«rRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

£°LITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
?6oPend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-'Wbgvan 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR (gezaghebber): elkedonder-Da 9 van 09.00-11.00 uur op het Be-°luurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
£a 9 van de maand van 10.00-12.00uur temncon
*°KOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-["lrBaanse schelpen en koraal; open van
2lnsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Nikiboko Zuid 3.

Jj*V: openingstijden slachthuis maan-
°a9 t/m woensdag van07.00-12.00/13.00--i?00 uur en donderdag en vrijdag van

1.00/11.30-14.30 uur.

20.00 uur over toneel gege-
J*1 door John Leerdam en Rufus Collins -

JongBonaire.
°NEEL: 20.30uur uitvoering van 'Marka-

"3l di bida'/'Dennómber di amor' (van Alli-
?nWestmetHeleneKamperveen enLaura

- JeugdhuisJongBonaire.

07.00-02.00 uur"embassador» - vert. BonTrad.

?"ntBernarduskerkKralendijk:, a9elijks 18.45uur; zondag 08.30 en 19.00uur.JJo'omotokerk Antriol:a9elijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

J-udovicuskerk Rincon:a9elijks, ookzondag, 19.30uur.

doorgeven*a«> mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
cacique4.

GEGADIGDEN
Zoals bekend is de eigenaar

van BBH nv Bon-Antil. Deze
kent slechts twee aandeelhou-
ders, iedervoorvijftigprocent en
dezezijn de centraleregering en
het eilandgebied. Bon-Antil was
al sedert 1986bezigteonderhan-
delen en de drie gegadigden wa-

ren de Ardana-groep van
Johnson, de Copthorne Hotels
Ltd en de Tiger Petroleum Cor-
poration nv.

Voor de centraleregering was
er maar één gegadigde en deze
was de Ardana Resort nv. Tiger
Petroleum kwam niet in aan-
merking. De laatste wist zich
echterwelfinancieel waarte ma-
ken bij Copthorne, die de laatste
jaren al het management over
BBH voerde en contractueel de
eerste optic had op de aankoop.
Via de rechter werd Copthorne
in het gelijk gesteld. Bon-Antil
ny was derhalve gehouden om
met Copthorne en de op Bonaire
gevestigde BCRH ny in zee te
gaan

EVENAREN
Tottweemaal toe moest echter

via de rechter het gelijk worden
gehaald door Copthorne. Deze
wistechterhetaanbodvanArda-
na Resorts nv te evenaren en
kreeg uiteindelijk Bon-Antil nv
op de knieën. Wat nu nogrest is
de overname c.g. afvloeiing van
het personeel. Ook daarin heeft
Copthorne de Ardana-groep
geëvenaard. Zij het dan dat er
naderhand door Bon-Antil en
Ardana mondelinge afspraken
werden gemaakt, die echtervoor
derechter in het kort geding dat
Copthorne aanspande, niet
rechtsgeldig waren. Copthorne
wil derhalve dezogenaamde ces-
santiauitbetalenen de werkne-
mers opnieuw in dienst nemen.

De hotelketen wil in een later
stadium niet geconfronteerd
worden met werknemers diebo-
gen op twintig of meer dienstja-
ren wanneer er een eind komt
aanhet dienstverband. Dit ishet
enige punt waarover nog moet
worden gesproken. Copthorne
wil ondanks deuitspraak van de
rechter echter een gerede oplos-
singvindenvoor dewerknemers,
aangezien ontslag wat gevoelig
ligt. Het zieter echter niet naar
uit, dat veel verandering zal ko-
men in deeerste opzet. Dit bete-
kent dus uitbetalingvan deces-
santia en vervolgens ontslag en

aanname op een proeftijd van
twee maanden.

Tien jaargeëist tegen leden ActionDirecte

..^ARIJS — Tegen zes mensen
ie worden beschuldigd als be-

e*ngrijkste leidersvan deFranse
*treem linkse terreur- organi-se Action Directe is een ge-

vangenis- straf van tien jaar
geëist. Dat is begin deze week in
Parijs uit justitiële bron verno-
men. Het zestal, dat sinds 11 ja-
nuari voor de rechter staat,

wordt beschuldigd van deelne-
mingaan een misdadige vereni-
gingenhelingvan regerings- do-
cumenten, wapens en ex-
plosieven.

In het proces dat in totaal te-
gen negentien vermeende leden
van Action Directe wordt ge-
voerd, is sprake van een be-
perkte aanklacht. De aanslagen
en moorden die aan de terreur-
organisatie worden toegeschre-
ven zoals de moord op generaal
Rene Audran en opRenauld- di-
recteur George Besse, komen in
behandeling tijdens een proces
voor een specialerechtbank.

Het eerste grote proces tegen
de leiding van de linkse bewe-
gingvindt onderextreme veilig-
heids-maatregelenplaats. Acti-
onDirecte pleegde sindshaar op-
richting in 1979zekeracht moor-
den en meer dan 80 andere aan-
slagen. De leden tegen wie een
strafvan tien jaar is geëist zijn
Jean- Marc Rouillan, Nathalie
Menignon, JoelleAubron, Geor-
ges Cipriani, Claude Halfen en
Nicolas Halfen.

';eenblikinderechtszaal tijdens
**t proces tegen verdachten van

Action Directe. VlnrDominique
Poire,Regis Schleicher, Salvato-

re Nicosia, JoelleAubron, Hey-
letteBesse en Vincenzo Spano...

Op doorreis naar New Orleans

Zevende toerimseconferentie in Miami
KRALENDIJK -Was de

jjjr^ansetoerisme een zaak
si„.besprokenwerd in de be-'°tenheid van de Neptune-, "om van Bonaire Beach-J£*el (BBH), de zevende zal
wiouden worden in het In-
ai?^onal Omni-hotel in Mi-Florida.
ver verband met het feit dat
teeBcn*Nende duikscholen, ver-
hot ?Woordigers van de grote
VanK en vertegenwoordigers
ren-i toeristenbureau gedu-
DenT 27 tot en met30 Januari de
len k Snow te New orleans zul-
hanrf oeken'lag het voor de
van K° m de zevendeconferentie
-}a "et Bonaireaanse toerisme
Stol00 maar mdc Verenigde
Ja* nte houden. Maandag 25
Coari vertrekt gezaghebber
o Solianasamen met de

van Toerisme
jjfB M̂iami, waar de gezagheb-
OnW C conferentie zal openen.

IW geaePuteerdeRamoncito,ooi zalhetwoordvoeren opdeze
De conferentie zal

oveiuus auuere jarengeieiu wor-
den door het waarnemend hoofd
vanhetBonaireaanse Toeristen-
bureau Niki Tromp. Speciaal
uitgenodigd doorBonaire zijn de
directeur van het departement
van Óntwikkelings- samenwer-
king George Curiel MA. en de
heer HowardFine, dievice-voor-
zitteris van deCosta Internatio-
nalb.v.

Tijdens de conferentie zal er
aandacht worden besteed aan
onderwerpen als Europese toe-
risten- promotie, toeristen-
beurzen, vliegschema's van de
KLM en de ALM en dergelijke.
Van de ALM zullen aanwezig
zijn Ceasar Prince en André
Dennert, terwijl Theo Pielage
van deKLM eveneens naar Mia-
mi afreist. De Europese Ge-
meenschap (EG) zal vertegen-
woordigd zijn door Theo Hoorn-
tje. Op 26januarizal deconferen-
tie weer worden gesloten en een
groot deel van de deelnemers
vertrekt dan naar New Orleans
waardebelangrijke onderwater-
beürsDema 88zalplaats vinden.
Deze beurs duurt tot 30 januari.

OVERNAME PERSONEEL MOET NOG 'BIJGESCHAAFD'
Copthorne-dochter en Bon Antil vinden elkaar

Verkoop Bonaire Beach
hotel vrijwel rond

KRALENDIJK — Na bijna
twee jaar onderhandelen
over deverkoop van Bonaire
Beach-hotel (BBH) is tenslot-
te de afgelopen twee dagen
een akkoord bereikt tussen
verkoper Bon-Antil nv en Bo-
naire Caribbean Resort Ho-
tels nv (BCRH), een volle
dochter van Copthorne Ho-
tels Ltd. Slechts de scherpe
randjes van deovernamevan
hethotel- personeel zullen de
komende dagen nog worden
bijgeschaafd.

Dinsdag en woensdag werden
de laatstebesprekingen gevoerd
tussen Copthorne's verkoop- di-
recteur Peter Taylor, die speci-
aal uit Horley (Engeland) was
overgekomen om de eind- be-
sprekingentevoeren met de ver-
tegenwoordigers van Bon-Antil
nv directeurC.H. (Papa) Statia
en ex-directeur Deis Schermer.
Taylorsprakmet dezogenaamde
verkoop- commissie onder lei-
ding van de heer Sammy, noch
met de vertegenwoordigers van
devakbond. Bij debesprekingen
was uiteraard aanwezigde advo-
caat van Copthorne hotels Ltd.
en de Bonaire Caribbean Resort
Hotels A.J. Theeboom. Voor de
BCRH was eveneens aanwezig
de huidige algemeen manager
van Bonaire Beach-hotel en di-
recteur van de BCRH Kees Fek-
kes. Dit was de eerste maal dat
koper en verkoper weer bijeen
kwamen, nadat Copthorne ho-
tels had besloten voor detweede
maal beslag te leggen op het ho-
tel. Men was namelijk al mm of
meertoteen overeenkomst geko-
men, maar de twee knelpunten
blevenderenovatie van hethotel
en de overname van het perso-
neel.

RENOVATIE
Copthorne Hotels Ltd is van

plan om een kleine vijf miljoen
gulden in eentijdsbestek vanvijf
jaar te investeren in het hotel.
Gedeeltelijkvoor derenovatie en
gedeeltelijk voor de nieuwbouw.
Kees Fekkes zegt desgevraagd:
„Het ligt aan het seizoen wat we
zullen doen.Renovatie betekent
wel datereen aantalkamersniet
gebruikt kan worden. Dit is
echter ietsdatwij ons inhethoog
seizoen niet kunnen permitte-
ren. Het ligt eerder voor dehand
datwij met de nieuwbouwzullen
beginnen."

Deze nieuwbouw komt ten
zuiden van het hotel.Daar waar
nu de duikafdeling van BBH is

gevestigd en waar de mana-
gerswoning is gebouwd.Alleka-
mers zullen aan de zeekant lig-
gen. Een probleem dat Copthor-
ne al eerder naarvoren bracht is
welhet gebrekaanbouwvakkers
op Bonaire. Momenteel immers
zijn er verschillende projecten
onderhandenen hetzal nieteen-
voudig zijn om op stel en sprong
aan de uitbreiding van hotel te
beginnen.

Speelgoedgestolen

Twaalfjarigen in
kraag gegrepen

PHILIPSBURG- Om half
driein denamiddagwerd depoli-
tie door buren gewaarschuwd
dat er ingebroken werd in een
winkel aan de Bush Road waar
electronische apparatuur wordt
verkocht. De politie greep twee
jongens in de kraag, beiden
twaalf jaaroud, toen zij het ge-
bouwvia een raam verlieten. Ze
werden meegenomen naar het
politiebureau en gaven toe datzij
bij twee eerdere gelegenheden
die zaak waren binnengedron-
gen. Ze hadden bootjes en auto's
die met remote control werken
gestolen, met een totale waarde
van 6 duizend gulden.

Kassa geleegd
PHILIPSBURG—Een dame die
een levensmiddelen- bedrijfje
heeft, bemerkte op het eind van
de maand dat er praktisch geen
geld binnenkwam, maar dat de
voorraad levensmiddelen danig
aan het slinken was. Ze diende
een aanklacht in tegen haar cas-
siere die gearresteerdwerd en
zich nu in verzekerde bewaring
bevindt. Het onderzoek gaat
door.

Onregelmatigheden bij
financiering campagne
Presidentskandidaat Hart
weer in opspraak geraakt

WASHINGTON — Gary
Hart, diemei vorigjaar na be-
richten over eenbuitenechte-
lijke affaire tijdelijk uit de
strijd om het Amerikaanse
presidentschap stapte, is
woensdag opnieuw in op-
spraak geraakt. De Miami
Herald berichtte dat Hart
zichmogelijkbezondigdheeft
aanonregelmatigheden bij de
financieringvanzijn campag-
ne. Volgens hetbladzou Hart
van eenvan zijngeldschieters
meer geld hebben aangeno-
men danis toegestaan.

Dekrant schreefwoensdag dat
de video- producent StuartKarl
uitHollywood deregels voor bij-
dragen aan de presidents- cam-
pagne heeft overschreden door
het salaris van een van Harts
medewerkers voor zijnrekening
te nemen. Verder zou Hart ge-
bruik hebben mogen maken van
Karls privé- vliegtuig. De krant
zei te vermoeden datKarl, die
een fortuin maakte met een fit-
ness-videovan JaneFonda envi-
deofilms voor Playboy, ook in
1984 meer geld aan Hart heeft
gegeven danwettelijk is toeges-
taan. Volgens de wet mag een
particulier hoogstens 1.000 dol-
laraan een kandidaat schenken
en mogen bedrijven geen men-
sen op hun loonlijst zetten die
voor een van de kandidaten
werken.

Een woordvoerster van de Fe-
deralElections Commission, die
toezicht houdt op de bijdragen

aan dekandidaten, zeidat ernog
geen klacht tegen Hart is inge-
diend. "Als wij een klacht bin-
nenkrijgen, zullen wij de zaak
onderzoeken"; zo zei zij. De ge-
plaagde democratische presi-
dents-kandidaat zeizich nietbe-
wusttezijnvanonregelmatighe-
den."Ik heb begrepen dater vra-

worden gesteld over de bij-
dragen van een van mijn aan-
hangers. Ikhebvriendenvan mij
gevraagd dezaak teonderzoeken
en mij te vertellen wat er ge-
beurd isofnietgebeurdis", zo zei
Hart.

Debeschuldigingen in deMia-
mi Herald betekenen een zware
tegenslag voor Hart, diejuistbe-
zig is aan een opmerkelijke co-
me- back. Hart trok zich in mei
uitdestrijdom denominatie van
de democratische partij terug,
nadat dezelfdekranthadbericht
dat hij de nacht had doorge-
bracht met het jongefotomodel
Donna Rice. In december ver-
rastte hij vriend en vijand door
zijn campagne te hervatten. Na
zijnrentree nam hij in deopinie-
peilingen meteen weer zijn
plaats in onder de voornaamste
kanshebbers voor de democra-
tische nominatie.

Politieke waarnemers ver-
wachten dat debeschuldigingen
Hartveel schade zullenberokke-
nen zo kort voor de eerste be-
langrijke voor- verkiezingen in
lowa op 8 februari. "Het laatste
dat Hart kan gebruiken zijn
nieuwe twijfels aan zijn karak-
ter", zo zei Bob Beckel, diebij de
presidents- verkiezingen van
1984 de campagne van Walter
Mondale leidde. "Bij iedere
andere kandidaat zou het een
voorbijgaande rel zijn, maar in
het geval van Hart is het ern-
stiger".

Wat de zaak nog vervelender
maakt voor Hart is dater al eer-
derkritiek is geuit opzijn finan-
ci*Je handelen wandel. De voor-
malige senator staat nog steeds
irooreen miljoeninhetkrijt bijde
geldschietersvan zijncampagne
in 1984.

BC wint stadion-geding
KRALENDIJK — Rechter

mr W.B. de Jong heeft uit-
spraak gedaan in dezaak, die
het bestuur van de stichting
Beheer en Exploitatie Sport-
terreinen heeft aangespan-
nen tegen het BC. Inzet was
het beheer van hetstadion.

Rechter mrDe Jongvindt het
devraag maar ofhethuidige BC
gehouden is aan beslissingen
van het vorigeBC. In elk geval
vindt mrDe Jongniet dat het in

debedoelingvan hetBC heeft ge-
legen dat de sport- terreinen op
Bonaire definitief in eigendom
zouden zijn overgegaan naar de
stichting Beheer en Exploitatie.
De eerste rechtszaak werd door
destichting gewonnenen hetBC
kon het bestuur niet ontslaan.
Dat is dan nu door rechter De
Jong recht gezet. De stichting
werd vertegenwoordigd door mr
M. Bijkerk. HetBC door mr W.J.
Knoppel.

RK Schoolbestuur: tweede cursus leerkrachten

Met ingang nieuwe school- jaar
invoering Papiamentu

KRALENDIJK — In een
schrijven aan de
leerkrachten, die werkzaam
zijn onderhetR.K. Schoolbes-
tuur, heeft voorzitter frater
Aurelio Verbuntlatenweten,
dat met ingang van het
schooljaar 1988-1989 op de
basisscholen onder hetR.K.
Schoolbestuur hetvak Papia-
mento zal worden ingevoerd.

Frater Verbuntmerkt daarbij
op, dat het BC van plan is een
tweede cursus te organiseren

voor alleleerlingenvan hetbasi-
sonderwijsomhen in de gelegen-
heid te stellen de lessen in het
Papiamentu te kunnen geven.
Het behoeft geen betoog, aldus
de voorzitter van het R.K.
Schoolbestuur, dat het de plicht
is van eenieder die de lessen in
het nieuwe vak moet gaan ge-
ven, dezecursus te volgen, zodat
op een verantwoorde manier les
kan worden gegeven in de
landstaal.

Overigenslooptfrater Aurelio

hiervooruit op een beslissing die
onlangs doorhetBC is genomen,
maar nog niet bekend is ge-
maakt. De opleiding van Papia-
mentu immers is niet zonder
strubbelingen verlopen. Nadat
vrijwel alle leerkrachten het
eerste gedeeltevan deopleiding
hadden afgelegd en daarvoorhet
eerste certificaat hadden ont-
vangen, werd door het nieuwe
BC — met name door gedepu-
teerde van Onderwijs — decoor-
dinatorvan deKopebo (die voor
de invoering van Papiamentu
moest zorg dragen) geschorst.
HetBC was van mening dathet
niet verantwoord was om de
landstaal dit schooljaar al in te
voeren.

Al via rechter lid geweest in VS

Voor eerst vrouw lid
Bonaire Rotary club

KRALENDIJK — Het was
even wennen voor de leden
van de service- club Rotary,
die woensdagmiddag tijdens
hun wekelijkse lunch werden
geconfronteerdmeteen dame
in hunmidden.

Dit was iets vreemds, want
service-clubs zijn gewoonlijk
voor het sterke geslacht wegge-
legd, hoewel de meeste vereni-
gingen toch hun ladies-night
houden. Echter volwaardig lid
van een mannenclub, zoals de

Rotary is, heeft nog geen enkele
vrouw opBonairewetenteberei-
ken. Vele mannenook niet,maar
dat ligt meer aan hetfeit dat de
ballotage van deRotary-club on-
noemelijk zwaar is.

Woensdagmiddag echterwerd
er met een traditie .gebroken,
toen de Amerikaanse Shelvey
Hawkins zich aanmeldde. Deze
dame is in Amerika lid van de
Rotary-club, zij het afgedwon-
gen door de rechter en zij heeft
derhalve ook recht op toelating
in de andere clubs. Fellow Rota-
rianHawkins isdirectricevan de
Postcontrol in deVerenigde Sta-
ten en daarmee heeft dit bedrijf
zich ook genesteld in de gelede-
ren van deze exclusieve club.

PHILIPSBURG — Om negen
uur in de avond hield de politie
een lawaaierigeauto metkapot-
te uitlaat aan. De chauffeur
bleek geenrijbewijs te hebben en
ookv/t., dewegenbelasting, noch
deverzekeringbetaald. In de au-
to bevondenzich bovendien drie
danwsvan deDominicaanse Re-
publiek dieillegaalop het eiland
verbleven. De agenten hadden
dus hun handen vol aan de af-
handeling van dezezaak.

BAKZEIL
Inmiddels werd een nieuwe

coördinatrice benoemd en het
hoofd van deSEF (v.m. afdeling
Onderwijs) werd belast met de
leiding. Meer dan tachtig pro-
cent van de leerkrachten echter
weigerde zijn medewerking.
Daarop heeft de gedeputeerde
van Onderwijs Carmo Cecilia
volledig bakzeil gehaald en de
eerder geschorste coordinator
van de Kopebo Norwin Willem
wederombelast metde coördina-
tie van Papiamentu en de oplei-
dingvan de leerkrachten.

Overigens mogen vrijwel alle
leerkrachten met het eerste cer-
tificaat het komende jaarles ge-
ven. Het jaardaarna echter zal
een tweede certificaat moeten
wordenbehaald.

WORKSHOPS
Naarde Amigoe overigensuit

betrouwbarebron heeft verno-
men, zal de tweede cursus niet
meer dit schooljaar beginnen,
maar hetkomende schooljaar in
de maand september. Voor dit
schooljaar zullen er door decoor-
dinator van Kopebo enkele
workshops worden georgani-
seerd, die voornamelijk betrek-
king hebben op de didactiek(dus
de maniervan les geven)van het
vakPapiamentu.

StichtingRJL Schoolbestuur
Bonaire

roept sollicitanten op voor debetrekking van:

LEERKRACHTEN
voorhetkomende schooljaarbij hetR.K. Basison-
derwijs op Bonaire
EN
voor onmiddellijke indiensttreding bij het Kleute-
ronderwijs.
Sollicitanten dienen Volledig Bevoegd te zijn en
belijdend Rooms Katholiek.

Schriftelijke sollicitatie binnen 2wekenterichten
aan:

R.K. Schoolbestuur
Postbus 340
Kralendijk
Bonaire N.A.
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TOKO
ATTENTIE:

Ons telefoonnummer
i^j is gewijzigd in:y 370188

ti__iß_i
Surprise
Schottegatweg Oost 144 Roodeweg 92

wil gaarne in kontakt treden met kandidaten
voordefunktievan:

STOREMANAGER
voor deze belangrijke en verantwoordelijke
funktie zoeken wij een betrouwbare man of
vrouw die naast ervaring beschikt over lei-
dinggevende capaciteiten, creatieve aanleg
heeft en enigszins administratief onderlegd
is.
Bovengenoemdefunctionaris isrechtstreeks
verantwoordelijk aan de direktie, terwijl in de
toekomst wordt verwacht dat hij/zij deze bij
afwezigheid kan vervangen,

Sollicitaties, UITSLUITEND SCHRIFTELIJK,
te richten aan:

: SvpffitM
P.O. Box 3185 Curacao.

V J

SETEL N.V. maakt bekend dat op
MAANDAG, 25 januari 1988

alle telefoonnummers waarvan de rekening over de
boekmaand

DECEMBER 1987
NIET VOLDAAN ZIJN,

ZULLEN WORDEN AFGESLOTEN.
De abonnees die nog moeten betalen worden drin-
gend verzocht dit aan de

KASSA TE STA. MARIA
te doen, aangezien betalingen die via andere instan-
ties verricht worden ons niet tijdig zullen bereiken.

Mocht U deze week reeds via een andere instantie
betaald hebben, dan verzoeken wij U direkt kontakt
met ons op te nemen.

Fl SETEL
Servisio di telekomunikashon

In begin januari
volgens Managua elf
contra's gedood

MANAGUA — Bij ge-
vechten met contra'sin Nica-
ragua zijn in de eerste week
van januarielf rebellen om
het leven gekomen,zo deelde
hetministerie van Defensie in
Managua mee.

Er raakte ook een van de
contra's gewond en drie gaven
zich over. Ondermeerwerdstrijd
geleverdbij Cerro Sabalar op 21
kilometer ten westen van Santo
Domingo indeprovincie Chonta-
les. Ook vielener dodenbij Cerro
Cuchillo, in dezelfde provincie,
op tweehonderd kilometer van
Managua en bij Cerro Gengibre
in de buurt van Almendro in de
provincie Rio San Juan op 190
km van Managua.

TE HUUR I
gedeeltevan

KANTOORPAND I
OOSTSTRAAT I

nabij Bestuurskantoor, met opp. van ± 150 of 275m 2
Voor informatie: tel. 612708

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

* Zondag 24 januari 1988
vanaf 09.00 t/m 15.00 uur.

* Boerhavestraat, Zwammerdamstraat, van Swie-
tenstraat, Jan Erasmusstraat, van Leeuwenhoek-
straat (vanaf Colon t/m Jan Erasmusstraat), ge-
deelte Pater Eeuwensweg (vanaf Grand Central t/
m J.H.J. Hamelbergweg), J.H.J. Hamelbergweg,
gedeelteRoodeweg (vanaf J.H.J.Hamelbergweg t/
m Crolstraat), Crolstraat, Sumatrastraat, Java-
straat, Hoekstraat, deOjedastraat, Piet Heinstraat,
Donckerstraat, Esserstraat, van Heerdtstraat,
Volksbondstraat, Mgr. Nieuwindtstraat, gedeelte
Witteweg (gedeelte nabij Heilige Familiekerk).

s9sKODELA_=
CANADA OVERSEAS INVESTMENT

CORPORATION N.V.
requires for its Curacao office an
ADMINISTRATOR/ACCOUNTANT
with the following qualifications:
— Minimumof syearsof financial accounting

and diploma PD/MBA— Micro computer experience (IBM compa-
tible)— Typing skills min. 60 w.p.m.— Self starter, willingness to work without
supervision for lenghty periods— Fluency in Dutch and English languages.

Please send application with Curriculum Vitae
to:

CANADA OVERSEAS INVESTMENT
CORPORATION N.V.

c/o

Deloitte Haskins+Sells
Van DieißfCo

P.O. Box 360
Willemstad, Curacao

Attention: Mr. Peter-Jan van Ham
S r

11181111PW?'MS. AMBASSADOR :;i|||M
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::w:*:*:*:*:*:*.*:*:*:*:*:*:*::s.. 4. Tuesday VENEZUELA, Puerto La Cruz 09:00 24:00 *:»:":¥
x'SxxSÏ^ 5. Wednesday VENEZUELA, Isla de Margarita 06:00 21:00 VOOR 8:: x::.:::¥S*.*::.*.*.*:*:*!S:*^^^ 6. Thursday ISLA LOS ROQUES 08:00 23:00 slechts vanaf.v'-x"-:-:-:^ 7. Friday BONAIRE, Kralendijk 07:00 02:00 fl -yy-x-y &.X^*.*.*:*:-:*.*.*:-:*:*:*.*.'?*:***:^--^. 8. Saturday CURACAO, Willemstad 05:00 tl. /U/,-p.p. $■:

I^K^^.*:*.*:-S-.-X^^^^ Inbegrepen: Tarief Per kind vanaf M
;X;X;X;X;:xXvX;XxX:::[x|xj:>j:X::x:;X;. 1 Accomodatie per persoon gebaseerd fl '3^-»Q """:":":■:wiï*i*.*:*i-.*H*.*.\*ft*.W op 2 personen in één hut. * ""^''^l" ■'""">X*X
S-S-xffi^ 2' AllerT,aaitiiden in zelfde kamer XJXvX;::::

Xvx'&jv_^
":-Xv::ïïl:Q:€ï*JÏ^^ Maduro Plaza: 76700
"::X:X:*:XvXw::X:X^^ Punda: 613853/54 r<;
y£yïWip& Colon: 626300/01
xSÏ*vXvWl?^ lsla: 43802/43773 :":
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lÜS TELEFOON i%jf WIJZIGING j
l KLINIEK i

DR.J.TAAMS j
Kliniek 79466 (4 lijnen) (

/f^fjïïV Spreekkamer 370622 j(jKfeasjM/ Laboratorium en röntgen ï

370604. 1

f BOUTIQUE

*-BB****T" JX
Windstraat 11-13

(zijweg Gomezplein)

Europese kleding
Speciaal voor

Carnaval
50%korting

S. op alles. s*

[TE KOOP
ZES HUIZEN

opeigendomsgrond
te Curacaostraat

Tel. 623792
na twee uur

ANTHONY T^k
VEDER Wr
& Co. N.V. *%£&

Wij gaan door! _wg£ ,
PAKKETTEN naar ~^"
NEDERLAND
* Luchtvracht per K.L.M.
* 3.507kg, minimaal ’. 45.-
-* mcl. verzekeringen douanekosten
* voor meer informatie IfS^vt
TEL.: 614700 P"

1 —-
HET CURACAOSCH MUSEUM,
in samenwerking met STICUSA

heeft deeer U allen uit te nodigentot bijwoning v.d. Opening
van detentoonstelling

ETSEN
van

HANS BLANKEN
op ZONDAG 24 januari 1988 om 17.00uur

van Leeuwenhoekstraat z/n

Mr. Drs. Alex Reinders zal het Openingswoord houden.
De expositie zal duren t/m 14febr. 1988.

Hans Blanken zal workshops geven op de dinsdag en de
donderdagvan 26 jan.t/m 11 febr. 1988. Inschrijving: vanaf
woensdag 20 jan. a.s.

"^ Fundashón Museo di Kórsou
The Curacao Museum Foundation
Stichting het Curacaosch Museum
Fundación Museo de Curacao

KAMBIO Dl NUMBER!
Entrante 20 di yanüari 1988
tur e numbernan di telefön

konekta riba e sentral di '

Brievengatkv ta kuminsa kv
70—

lo haha vn 3 nan dilanti i lobira
370"

fl SETEL
Servisio di teiekorruiikashon

#A_m^ Coöperatieve
yjV Spaar en Krediet Vereniging Ambtenaren ACV

Ambtenaren Credit Union is degrootste coöperatieve vereniging van de NederlandseAn-
tillen.
De vereniging heeft meer dan 5000 leden, die grotendeels werkzaam zijnbij deoverheid,
en een kantoororganisatie van 30 man. De organisatie beschikt over een in-house softwa-
resysteem, die draaitop een IBM 536. Inverband met het vertrekvan dehuidige Direkteur,
bestaat er op korte termijn een vakature voor een

DIREKTEUR (M/V)
SS/ES is verantwoording sohuidig gß^ïXÏSïïïïffi^'
aan het Bestuur. functie in middelgrote bedrijven in de fi-Hij zal een belangrijkerol spelen bij de ver- nanciële sektordereuitbouw van het dienstpakket aan de Ervari jn coöperatieve kredietinstellin-gen van de coöperatie. gen strekt tot aanbeve| ing

Functie-inhoud:
Leidinggeven aan het personeel, zorgdra- nK!fï2??^?en:
gen voor het beleidsplan, de begroting en Uitstekende primaire en sekundaire ar-
de jaarrekening, rapporteren omtrent de beidsvoorwaarden.
realisatie van voornoemde be-
leidsstukken.
Adviseren van het Bestuur t.a.v. beleid- Selectieprocedure-

9nïi?hifHden' uitvoeren van het Een psychologische test en medischepersoneelsbeleid. keuring behoren tot de selectieproce-
dure.

Functie-eisen:
HBO-niveau in financieel-administratieve
richting communicatieve vaardigheden. Sollicitaties, vergezeldvan een uitgebreid
Leeftijd tussen 35 en 45 jaar. curriculum vitae en afschriftvan diploma's
Ervaring met beheren van kleinschalige binnen twee weken te richten aan het Be-
automatiseringsorganisatie. stuur van de A.C.U., Postbus 497, Cv-
Creatiefkunnen denken en handelen. racao.

\ . /
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