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CONCESSIES VOOR MACHT PRESIDENT
Parlement achter Gorbatsjov

Meer partijen
in Sovjetunie

MOSKOU - Het Sovjet-parlement heeft dinsdag met°te meerderheid gekozenvoor het instellen van een°sidentschap met vergaande bevoegdheden. Daar-P&Bt maakte het Congres van volksafgevaardigdeni^'nd aan het machtsmonopolie van de Communis-„ ° partij, waarmee na 72 jaar de weg naar een
le CrPartijcnstclscl in de Sovjetunie is geopend. Ditjc't het Sovjet-persbureau TASS bekendgemaakt.
'a jol'ëadering van het parlement werd tot en met
**daag (woensdag) verlengd.

' 'en cWetsvoorstellen haal-
>g dinsdagmiddag alsnog
iet ru'me meerderheid in
lv Parlement. Maandag-
y M werd de stemming nog
i,-?esteld, waarschijnlijk
let ""J de Sovjetleiding
- vermoeden bestond, zo
rn?n waarnemers, dat de

hej*j'ste tweederde meerder-
r|e net gehaald zou wor-

Na de discussies van
Oji^dagavond en dinsdag-

waarbij Gorbatsjov
concessies deed aan
jsitie, stemde het par-

agochtend in
wetsvoorstellen.

BIJGESTELD
L i^'iens ac Dijgestelde voor-
IK* len kan de president niet
kJSer alleen besluiten dejijjk^oestand in deafzonder-lpTe republieken uit te roe-Lj "Daarvoor is nu de instem-
jva & nodig van de leiding
en jd.e betrokken republiek,
Sovi weigering, van het
Va^et-parlement. De staat
cvp e£ zal de presidenteriwel "in het belang van
Hie,eillgheid van de Sovjetu-
der Zonder toestemming van
leri ePubliekenkunnen instel-
teU. n de oorspronkelijke
gem geen onderscheid
r'ntw tussen uitzonde-
be Ie tand en staat van
hWht ar^ementen kunnen
toest tct de uitzonderings-
'^ee Hd besluiten met een|den nerheid van tweeder-
en^ farnaast heeft het Dar_

ber j0
n meer bevoegdheden

dentn7en teBenover depresi-
der 6o »8 hetveto-recht van
dem°ek°mstige Sovjet-presi-
-overv er ",let groter dan dat waar-
den* k Amerikaanse presi-ff.beschikt.
-ienIP-lomaten in Moskou
be^e m de uitkomst van
kinn- sterr»mingen een over-
side^6 voor de huidige pre-
C *n Partijleider Gor-
lijk jpdlehoogstwaarschijn-
tie p n'euw gecreëerdefunc-
UienH bekleden- De rem-
tievp jr°, van het conserva-üjtg_sïf iJaii,de partij UJktpre?? eld' En de nieuwe
optrPHent kan krachtigerCj?" teeen de afschei-
Balti tWeginSen zoals in deC

s
h
u
e
s.landen 6n in de

den^erkiezinS var» de presi-
van^^we-stijl stond voorCst rUd, °P de a*enda-n*a^ ve?StSJOV. Stonden 'van Ie/luidt, ook minister
Vadir^ Dn,enlandse zaken
Nikni "

akatin en premier
2 *oib_ Ryzjkov kandidaat.tizZ^ T dinsdae voorge-Vorfln door :S°J°ez'. een
gi-opn maand opgerichte
lem Van conservatieve par-héhrtsleden- Beide PoliticiB*!n i" echter laten weten
ren kandidatuur te ambie-

Vor
G Wet waarbij de nieuw

SW gegeven functie van. «atspresident van de Sov-Crin% W?rdt geschapen,
v 'u fjinsdag door congres«n volksafgevaardigden aan-komen met 1.817 stern-en voor, 133 stemmen*en en 61 onthoudingen.

De afschaffing van de lei-
dende rol van de Commu-
nistische partij van de Sov-
jetunie, zoals die stond
omschreven in de grond-

Noriega-proces
begint in 1991

i*
lt»

MIAMI - Het proces tegen de
voormalige dictatorvan Pana-
ma, Noriega, zal begin vol-
gend jaar beginnen. Dit hee-
ft een rechtbank in de Ame-
rikaanse staat Florida bepaa-
ld. Noriega werd na een actie
van het Amerikaanse leger
gevangen genomen en naar
de VS overgebracht.

wetsartikelen 6 en 7 werd
aangenomen met 1.771 stem-
men voor, 164 tegen en 74
onthoudingen.

Sovjet-leider Michail Gor-
batsjov droeg al de titel van
president van de Sovjetunie,
als voorzitter van het parle-
ment, maar zijn wettelijke
bevoegdheden waren in die
functie niet groot. "Dit beslu-
it is een belangrijke stap op
weg naar democratie", zo
hield een zelfverzekerde
Gorbatsjov het congres dins-
dagvoor. Leden van deopposi-
tie dachten hier heel anders
over. De onderzoeksrechter
Telman Gdljan, die vorig
jaar in opspraak raakte
nadat hij de conservatieve
voorman JegorLigatsjov van
corruptie had beschuldigd,
liet zich dinsdag schamper
uit over de nieuwe functie.
"Gorbatsjov zal nu nog har-
der ingrijpen', aldus Gdljan.

"Als hij er echter niet in
slaagt iets te doen aan de
rampzalige economie zal het
volk zijn nieuwefunctie wee-
vagen".

Shamir: Arbeiderspartij ondermijnend

Peres: weinig kans op lijmen kabinet Israël
JERUZALEM - De Israëlische vice-premier Shimon

Peres is "pessimistisch" over de kans dat de breuk
tussen zijn Arbeiderspartij en de Likud nog wordt
gelijmd. In principe heeft premier Yitzhak Shamir tot
donderdag om een oplossing in de kabinetscrisis tevinden. Pas danwordt het ontslagvan Peres definitief
en zal het parlement stemmen over de negen motiesvan wantrouwen die tegen deregering zijn ingediend.

Shamir leek dinsdag echter geen toenadering tot de coalitie-
partner te zoeken. Via de legerradio liet hij weten Peres te
hebben ontslagen "omdat hij de regering ondermijnde*.
Bovendien wilde hij zo voorkomen dat de Arbeiderspartij
deel zou gaan uitmaken van een overgangsregering, zo

verklaarde hij. Maar tijdens een persconferentie was hij
milder en zei hij dat "in 48 uur nog veel kon veranderen".

Peres op zijn beurt verklaarde dat de socialisten geen
vertrouwen hadden in een regering die de vrede niet
dichterbij bracht. De leider van deArbeiderspartij was rood
aangelopen van woede over zijn ontslag door Shamir. "Ik
ervaar dit als karaktermoord. Niets verbaast ons meer wat
betreft de heer Shamir, maar hij had me toch wel kunnen
raadplegen voordat hij mij de ontslagbrief gaf".

Beide partijen gaven elkaar de schuld van de breuk in de
coalitie. "Wie de voorstellen van de Arbeiderspartij maan-
dag goed heeft beluisterd, weet dat de socialisten hebben
besloten om een einde te maken aan de regering van
Nationale eenheid", zei Shamir nog.

REDDING
Verschillende kandidaten
spraken tijdens decampagne
de vrees uit dat de economi-
sche voorspoed die Grenada
momenteel kent spoedig zal
afnemen. Het gaat het
eiland economisch zeer voor
de wind sinds Amerikaanse
troepen in 1983 ingrepen. De
politici zijn bang dat de hulp
die de Verenigde Staten de
nieuwe democratische mach-
thebbers in Nicaragua en
Panama heeft toegezegd ten
koste zal gaan van hun
eiland.

De economische voorspoed
van de afgelopen zeven jaar
heeft ertoe geleid dat de Gr,e-
nadanen de "invasie" , of
zoals Washington zegt "inter-
ventie' doorAmerikaanse troe-
pen in 1983, liever omschrij-
ven als een "reddingsopera-
tie".

Barry treedt niet af als
burgemeester
WASHINGTON - De bur-
gemeester van Washing-
ton, MarionBarry, diever-
dacht wordt van cocaine-
gcbruik en meineed,
heeft dinsdag in een toe-
spraak verklaard niet te
willenterugtreden. "Ik leg
mijn lot in handen van God,
mijn advocaat, derechter en
de jury", aldus Barry. Barry
werd 18 januari in een hotel
in de Amerikaanse hoofd-
stadgearresteerd bij een gehei-
me arrestatie van de fede-
rale politic, de FBI, waarbij
een vrouwelijke kermis als
lokaas werd ingezet. Met een
verborgen camera werd gefi-
lmd hoe hij het cocaine-
derivaat crack kocht en
gebruikte. Barry heeft sinds-
dien in het zuiden van de
Verenigde Staten een alcohol-
ontwenningskuur ondergaan.

220 MILJOEN
"Ons leven is er een stuk
beter op geworden. Wij heb-
ben nu wegen, huizen 'en
winkels die er zonder de
aanwezigheid van de Ameri-
kanen nooit zouden zijn geko-
men', aldus de39-jarige chauf-
feur Peter Morein.

Maar de recente ontwik-
kelingen in Panama en Nica-
ragua dreigen roet in het
eten te gooien. "Het Cari-
bisch gebied wordt nu veel
minder belangrijk voor de
VS", zo zegt George Brizan,
delijsttrekker van het Natio-
naal Democratische congres
(NDC). De Amerikanen heb-
ben sinds 1983 in totaal onge-
veer 220 miljoen dollar
gepompt in het eiland. De
verwachting is dat de hulp
dit jaar de twaalf miljoen
gulden niet te boven zal
gaan.

Grenada ontvangt vooral
veel inkomsten uit het toe-
risme nadat de afgelopen jar-

en de infra-structuur op het
eiland aanzienlijk is verbe-
terd. Daarnaast is er een
toename van de lichte indus-
trie. Ondanks de nog steeds
hoge werkeloosheid van 28
procent is de doorsnee Gre-
nadaan tevreden. Zijn inko-
men stijgt jaarlijks metgemid-
deld vijf procent en "nie-
mand heeft dan ook meer
behoefte aan een nieuw links
experiment?, aldus een diplo-
matieke vertegenwoordiger.

Grenada naar stembus voorparlement

Angst overheerst voor
minderen hulp van VS

ST. GEORGE'S -De inwo-
ners van het Caribische
eiland Grenada hebben
dinsdag hun stem mogen
uitbrengen voor een
nieuw parlement. De ver-
kiezingen werden vooraf
gegaan dooreen felle cam-
pagne om de vijftien par-
lementszetels tussen de
76 kandidaten uit zes ver-
schillende partijen.

Het zijn de tweede parle-
mentsverkiezingen op het
eiland sindsAmerikaanse troe-
pen in 1983 hetMarxistische
bewind verdreven. De ver-
wachting is dat deverkiezin-
gen zullen leiden tot de vor-
mingvan een coalitiekabinet

omdat geen van de partyen
een absolute meerderheid
behaalde.

Moeder
van

negen
ANKARA - Een negen

jaaroud meisje heeft in
Afyon in hetwesten van
Turkije het leven
geschonken aan een
gezond kind. Dit heeft
het anatolische persbu-
reau dinsdag bericht.
Om het leven van de zeer
jo:ige moeder niet in
gevaar te brengen werd de
baby met een keizersnede
ter wereld gebracht. Het
meisje was door een jon-
gen in haar geboortedorp
verleid. De zwangerschap
werd vorige maand ont-
dekt door middel van een
echoscopie-onderzoek.

Castro
beschermd

BRASILIA - Het
Cubaanse staatshoofd
Castro was van plan
tien ton wapentuig
naar Brazilië te laten
overvliegen, waarhij de
beëdiging van de
nieuweBraziliaanse pre-
sident Collor de Mello
bijwoont.

Controleurs ontdekten de
lading op een vliegveld
van Brasilia in een
Cubaans vliegtuig waar
83 functionarissen mee reis-
den die het bezoek van
Castrokwamen voorberei-
den. De wapens zouden
bedoeld zijn om Castro te
beschermen. Na overleg
tussen de Braziliaanse en
Cubaanse autoriteiten
werd besloten het betrok-
ken vliegtug met de
wapens terug te sturen.

i -^

■Duidelijke taal van enkele scholieren (en hun ouders).

■ PORT AU PRINCE - De
Haitiaanselegerleidergeneraal
majoor Herard Abrahams
(links)begroette de nieuwe bur-
ger- president Ertha Pascal-
Trouillot bij de plechtige bij-
eenkomst tijdens welke zij de
eed als interim- president zou

afleggen in het presidentiele
paleis in Port au Prince. De
nieuwe president zal de rege-
ring leiden welke als belang-
rijkste taak heeft de organisa-
tie van eerlijke en vrije verkie-

zingen. (AFP-satellietfoto)

Lees morgen de
ADVERTENTIE

op de invulpagina's
van de Statenverkie-

zingen *»n

GELD!!

SHOP
Fokkerweg 60
Tel. 53764

Een kapsalon voorafhet hele K^ü
\__ ?®?__________^-mB

In verband met de Staten^-verkiezingen zal de
Amigoe van vrijdag reeds in de ochtenduren worden
gedistribueerd. Ons kantoor is deze dag fiesloten.
Advertenties voor de krant van

Vrijdag 16 en zaterdas !1 maart
moeten donderdag vóór 3 uur n.m.

in het bezit van de Amigoe zijn.
Direktie.

Stem BEWUST " stem GERICHT
Stem niet op de partij

maar op dekandidaat van uw keuze

NIEUWE HAITIAANSEPRESIDENT

'Wij willen naar school'



"Geen der partijen is alternatief"
Stemadvies Kamara
Sindikal: Blanco
WILLEMSTAD — De

Curacaose overkoepe-
lende vakbondsorganisa-
tieKamara Sindikal heeft
voor het eerst de leden
van de aangesloten vak-
bonden opgeroepen
blanco te stemmen. Die
unanieme beslissing viel
gisteravond. 'De ervaring
heeft geleerd dat stemad-
viezen in het verleden
niet het gewenste resul-
taat hebben gehad. Geen
van de partijen is een
goed alternatief,' ver-
klaarde de vice- voorzit-
ter van de Kamara Sindi-
kal, Ronald Sluis, vanoch-
tend aan de Amigoe. Bij
de Kamara Sindikal zijn
de volgende vakbonden
aangesloten: NABLP
(luchtvaartpersoneel),
Cadmu (CDM), Sitek
(onderwijs), PWFC (olie-
sector), CBV (verpleging)
en de UWWGE (nutsbe-
drijven). Zij vertegenwoor-
digen tussen de negen en
tienduizend mensen.

Sluis zei dat de vakbond-
sleiders, na enige discussie,
besloten het blanco stemad-
vies te geven. Dit is volgens
deoverkoepelende vakbonds-
organisatie een duidelijke

boodschap aan de politici: de
vakbonden zijn niet tevre-
den over hun werk- en han-
delwijze of beleid. 'Dit is
inderdaad een soort protest.
Wij roepen de mensen op
naar de stembus te gaan,
maar dan op geen enkele
partij te stemmen. Allemaal
hebben ze op de een of
andere wijze de vakbonden
in de steek gelaten en geen
inhoud gegeven aan onze ste-
madviezen in het verleden.'

Ronald Sluis zei dat de
Kamara Sindikal intussen
gaat werken aan een soort
prioriteitenprogramma van-
uit vakbondsoptiek en dat
aan de nieuwe regering zal
presenteren. Gevraagd waa-
rom de vakbonden geen van
de twee nieuwe partijen (Nos
Patria en PAN), die geen
voorgeschiedenis hebben, de
"benefit of the doubt' hebben
gegeven, zei Sluis dat men
die partijen 'evenmin goede
alternatieven vindt.'

Hij ontkende overigens dat
dit advies iets te maken zou
hebben met de vele geruch-
ten die de ronde doen over
het politieke karakter van de
Sitek-actie.De voorzitter van
de Kamara Sindikal is per
slot van rekening Errol

Cova, van de Sitek, een van
de hoofdrolspelers in het
onderwijsconflict dat al
weken gaande is. 'Deze zaak
heeft bij de beslissing geen
rol gespeeld, dat kan ik u
verzekeren. Wij vinden
gewoon dat geen van allezon advies verdienen. We
hadden wel de minst slechte
kunnen aanwijzen, maar
daar zijn we maar niet aan
begonnen,' aldus device- voor-
zitter van de Kamara Sindi-
kal, vanochtend in gesprek
met de Amigoe.

Sluis sprak overigens
evenzo tegen dat het blanco
-stemadvies een compromis
is, omdat al snel duidelijk
werd, dat vrijwel alle vak-
bonden een andere politieke
voorkeur hebben: zo zou er
minstenseen aanhanger zijn
van de SI/FOL, terwijl een
andere de NVP liever in de
regering ziet. Twee andere
bonden neigen meer naar de
MAN. Insiders meldden dat
aan de Amigoe. Sluis echter
blijft erbij dat de vakbonden
h°t er allemaal over eens
waren dat het stemadvies
blanco moet worden.

Weer AKKV-
bestuur gekozen

WILLEMSTAD — De
landbouwcoöperatie
AKKV heeft weer een
nieuw bestuur. Voorzit-
ter is nu Ephraim Julius
Phelipa. Het bestuur
werd afgelopen maandag
gekozen tijdens een alge-
mene ledenvergadering.
De nieuwe voorzitter
stuurde een brief naar
landbouw-gedeputeerde
George Hueck waarin
men hem om een gesprek
vraagt.

Niet achterhaald kon wor-
den of de verkiezing volgens
de regels en statuten bijeen-
geroepen werd en of in dit
geval sprake is van een
'legaal' bestuur. Over dat
vraagstuk werden in het ver-
leden al rechtszaken gevoe-
rd. De laatste voorzitter Eric
Scoop beloofde vorig jaar dat
hij de organisatie die daar-
voor in handen was van Euge-
ne Godfried nieuw leven in
zou blazen. Van Scoop werd
dezer dagen evenmin iets
vernomen.

De andere mensen die in
het nieuwe bestuur zitten
zijn Joao Correia, Patrick
Tore, Nelson Rol en Kenneth
Koko. In het schrijven aan

Hueck geeft de voorzitter te
kennen dat men graag een
kennismakingsgesprek wil
met de gedeputeerde, onder
meer om de dialoog over
landbouwhervormingen
voort te zetten. Dat woord is
afkomstig uit het woorden-
boek van ex- AKKV-voorzit-
terEugene Godfried: hij bena-
drukte in gesprek met de
Amigoe dat hij niet directbij
het nieuwe bestuur betrok-
ken is.

Godfried publiceerde als
voormalige AKKV-voorzitter
wel een communique waar-
uit zijn steun voor het nieu-
we bestuur blijkt. Daarin
doet hij op de autoriteiten
een beroep het nieuwe best-
uur te respecteren. Hij ver-
wijst op het landbouwdia-
loog dat indertijd door pas-
toor Lampe begonnen werd
en de hongerstaking die deze
pastoor hield in verband met
politiemishandeling op Bon-
aire. De regering noch de
gezaghebber hield zich overi-
gens aan de afspraken over
een onderzoek daarover,
aldus Eugene Godfried.

Illegaal
stemmen
PHILIPSBURG/WILLEM-
STAD — De nieuwe partij
PEM op Sint Maarten
denkt dat er meer stem-
biljetten zijn uitgedeeld
dan er kiesgerechtigden
zijn op het eiland. Er is
vrees dat er illegaal
gestemd gaat worden
door mensen die gebruik
maken van het stembiljet
van hen die het eiland
verlaten hebben zonder
zich uit het bevolkingsre-
gister uit te laten schrij-
ven.
Dat laat Freddy Lejuez van
de People's Electoral Move-
ment weten in een in het
Nederlands opgestelde brief
aan gezaghebber mr ing
Ralph Richardson. De PEM-
leider verzoekt de voorzit-
ters van de stembureaus te
instrueren, de personen die
van hun stemrecht gebruik
wensen te maken te verzoe-
ken zich doormiddel van een
deugdelijk documentte iden-
tificeren.

Lejuez pleit hiervoor
omdat illegaal stemmen
"geen denkbeeldige mogelijk-
heid* is.

Labour Front geeft
stemadvies aan DP

WILLEMSTAD/PHILIPS-
BURG —De overkoepe-
lende vakbondsorganisa-
tie van Sint Maarten,
Labour Front, geeft het
stemadvies aan de DP-
Sint Maarten en met
name partijleider Claude
Wathey. Dat bevestigde de
voorzitter van deze orga-
nisatie, Willy Haize. De
algemene handelwijze
('performance') van de DP
was voor de aangesloten
vakbonden doorslagge-
vend unaniem het stem-
advies aan de DP te
geven.

Waarnemers in Philips-
burg menen dat vooral één
aspect doorslaggevend is
geweest: het besluit van
Wathey en het Bestuurscol-
lege de ambtenarenlonen met
15% te verhogen. Ze erken-
nen tevens dat dekansen dat
de belangrijkste oppositie-
partij SPA iets bij de verkie-
zingen haalt door dit stem-
advies aanzienlijk kleiner is
geworden.

Vandaag wordt het stem-
advies van de Labour Front

nader toegelicht tijdens een
persconferentie, waar ook ver-
tegenwoordigers van de DP
aanwezig zullen zijn. De vak-
bonden zijn blijkbaar tevre-
den over de wijze waarop DP
bewindslieden en Wathey de
afgelopen jaren arbeidsvraag-
stukken hebben aangepakt.
In de Labour Front zitten de
ambtenarenvakbond
WISCU, WIFOL, UFA,
GAWU en de vereniging van
luchtverkeersleiders van
Sint Maarten.

Vrij verrassend was overi-
gens het stemadvies van de
Curacaose vakbondsleider
Bebe Rojer (van de ambtena-
renvakbond ABVO) aan DP-
Sint Maarten-minister Louis
Gumbs. Hij riep tijdens een
uitgebreid op Sint Maarten
(en Curacao) uitgezonden tv-
interview alle op Sint Maar-
ten wonende Curacaoënaars
op, op Gumbs te stemmen.
Hij heeft volgens Rojer
immers goed werk gedaan,
ging slagvaardig te werk en
kwam met oplossingen voor
verschillende vraagstukken
die al tijden hangende
waren.

Kort geding boze
ouders tegen Sitek
WILLEMSTAD — Acht

tien ouders uit hoofdza
kei ijkdevolksbuurten heb
ben de advocaten Solian.
en Bonapart gevraagd een
kort geding aan te span-
nen tegen de onderwij-
zersvakbond Sitek. Zij wil-
len hervatting van de les-
sen. De zaak zou vanmid-
dag om 14.00 uur dienen
bij rechter Kolfschoten.
Dit keer zonder de foto-
grafen en radio- en televi-
sieverslaggevers in de
zaal.

De ouders zijn ontzettend
bezorgd omdat door de lange
duur van de staking er wel-
licht onherstelbare achter-
stand optreedt in het leer-
proces van hun telgen. Zij
hebben hun kinderen zitten
op openbare en roomskatho-
lieke scholen.

De ouders hopen dat de
rechter op grond van een
nieuwebelangenafweging tot
een nieuw oordeel komt
inzake derechtmatigheid van
de Sitek-staking.

Soliana: "Behalve het
belang van de ouders en de
kinderen is er nog een ander
punt dat pleit tegen de aan-
geklaagde partij. Het staat
nog niet vast of ook de niet-
kostwinners onder de leer-
krachten in salaris vooruit
moeten gaan. Op een aantal
punten is de rechter ondui-

delijk geweest. Zolang men
daar nog geen uitspraak
over heeft, is de staking van-
wege die geschilpunten
onrechtmatig te noemen."

De jurist zei dat tegen de
middag zich nog eens dertig
ouders bij de achttien zullen
voegen. Soliana en Bonapart
zullen tegenover zich mr
Braam jr als vertegenwoor-
diger van Sitek vinden.

Stakende leerkrachten
begaven z-ich-vanochtend van
het SSK-gebouw via de
Nieuwe Havenweg naar het
stadscentrum om het kort
geding in het stadhuis bij te
wonen.

Het betrof geen protest-
mars, maar eenrustige wan-
deling op de stoep, waar
formeel geen vergunning aan-
gevraagd voor behoeft te wor-
den.

Curaçaose surfers
naar races Aruba
WILLEMSTAD — Nad-

at de wind enkele weken
verstek liet gaan en de
lokale windsurfers genoe-
gen moesten nemen met
allerhande alternatieve
bezigheden, zijn sedert
deze week de plankzei-
lers weer actief nu de
wind weer met respecta-
bele snelheden over de
zee blaast. Nabij het Prin-
cess Beach Hotel en Sea-
qarium is het vrij druk en
zijn de zeilers druk
doende zich met veel
inzet voor te bereiden op
dekomende wedstrijden.

In het kader hiervan en ook
om de lange tijd verwaar-
loosde vriendschapsbanden

met de Arubaanse collega's
wat aan te halen neemt de
vereniging Speedsails Cura-
cao op 17 en 18 maart deel
aan races te Aruba (Fisher-
mans Hut), georganiseerd
door windracers ClubAruba.

Met de Curacaose ploeg
reizen alle 'groten' mee en
het is de bedoeling om de
Arubanen flink schichtig te
maken, dat meldt een verte-
genwoordiger van de Antil-
lean Funboard Class Asso-
ciation strijdlustig.

De komende drie maan-
den zullen de windsurfers
het druk hebben met diverse
wedstrijden, waarvan er
twee in het kader van het
Antilliaanse kampioenschap
zullen worden eevaren.

HET WEER

WEERSVERWACHTING GELDIG tot morgenmiddag
12.00 uur 1.t.:

Overwegend halfbewolkt en geen neerslag van beteke-
nis.

Matige tot krachtige oostelijke wind (tussen dertien en
28knopen).

De storing in de hogers.' luchtlagen die de afgelopen
dagen ons weerbeïnvloedde, is inmiddels afgezwakt.

In dekomende 24 uur wordt weinig verandering in het
huidige weerbeeld verwacht.

Ouders en kinderen op Alameda

'Geen politieke acties:
wijwillen naar school'

WILLEMSTAD — "Na Korsow mi ta biba i ta skol mi
ke bai." En dat op de wijze van de huidige hit
"Rotterdam mi ta biba, Amsterdam mi ta bai" Met dit
protest liet gisteren een handvol ouders en kinderen
weten dat zij willen dat de leraren weer voor deklas
staan. Ik ben de staking zat zei een moeder tijdens de
bijeenkomst op het Wilhelminaplein in hartje Punda.
"Mijn werkster komt niet meer, omdat ze haar kinde-
ren thuis moet houden, en ik moet mijn kinderen
alleen thuis laten, want ik kan niet tegen mijn baas
zeggen dat ik niet kom werken."

Eén van de organiserende
moeders belde vanochtend
naar de Amigoe om met
nadruk duidelijk te maken
dat de betoging op 'Alameda'
absoluut niet tegen de Sitek
of tegen deregering is, abso-
luut geen politick karakter
heeft en slechts bedoeld was
om dekinderen weer de school-
banken in te krijgen. De
woordvoerster distantieert
zich van het bericht dat een
aantal ouders een geding heb-
ben aangespannen tegen de
Sitek. Dat geding zou van-
middag om 14.00 behandeld
worden. De ouders die de
actie op het stadhuisplein
organiseerden hebben niets

met derechtszaak te maken,
zegt ze.
De opkomst gistermiddag
was niet bijster groot. De
mars vanaf het Rifstadion
ging kennelijk niet door.
Geruchten dat Sitek de boel
zou komen verstoren bleken
geheel onjuist. Er was ondui-
delijkheid over wie wel en
wie niet zou lopen. Aanvan-
kelijk deed het bericht de
ronde dat scholieren van het
Peter Stuyvesant College de
mars organiseerden. Zij zou-
den zich echter teruggetrok-
ken hebben toen enkele
ouders zich met de zaak gin-
gen bemoeien. Zowel van een
PSC-leerling als van de oud-
ers op het plein kon over dit
bericht geen bevestiging ver-
kregen worden.

De bijeenkomst on Ala-De bijeenkomst op Ala-
neda werd ingeluid door een
irumband die - haast ver-
slichte - nummers speelde
ils 'lambada. Borden en span-
doeken met kreten als Skol
ne ke, Studia ta nos derecho

i Bira (vn tiki) respons»^
lieten weinig onduidelijk-,
Een schijnbare tegenstel»l'
met de gebruikelijke $
tude van jongeren scb*
leren en huiswerk m$
verschrikkelijk te vind'
was het bordje wa»fl
geschreven stond: "No I*l
nos sufri mas" (ofte wel: W|
ons niet langer lijden). I

Uit opmerkingen van i^n
ders viel op te maken datjj
lijden wellicht hierin #i
gen is dat de kinderen **3
thuis 'te pletter' vervelen.Jboze ouders: "Vier weM
geen school is lang gefl'*
geweest."

TOERISTE
Over de oplossing dat 1

ieder geval voor de eindn
menklassen lessen in deOT
vakantie en op zaterdag
zal worden gegeven is tn
iedereen tevreden. De *!j
moeder zegt het goed te^j
den als desnoods de f?!
vakantie ingekort wordt fl
voldoende lessen gegevefll
hebben. Een andere moed?]
"Ben je mal, ik heb öjj
vakantie voor de paasdaln
al geboekt."

Een grootmoeder du^l
haar kleinkinderen van H
geen acht jaar naar vofj
met een bordje 'Nos ke sfc<]
Ze vonden het maar A
vervelend dat die toer>l
een foto van hen wü"
maken...

■ Wandelende onderwijzers
via de berm op weg naar het
stadhuis. Zij vertrokken van
het SSK-gebouw en liepen
via de Nieuwe Havenweg
naar de stad. Om 14.00 uur
zou het geding van boze
ouders tegen de Sitek begin-
nen.

I
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Leerkrachten op wegnaar de stad

De kiezers bepalen wie gekozen wordt
NIET DE PARTIJ
STEM BEWUST!!

Blanco stemmen zijn ongeldige stemme
en tellen niet mee

Zilveren jubilaris

■ WILLEMSTAD __
Onlangs werd het zilveren
dienstjubileum gevierd van
A. Poulo die in het SintElisa-
beth Hospitaal werkzaam is
als magazijnmeester in de
centrale keuken.

De jubilariswerd door voor-
zitter E. Monte van de stich-
ting die het ziekenhuis behee-

rt, toegesproken waarna k
jubilarisde spelden de gebrs
kelijke enveloppe kreeg ov^\
handigd. Mevrouw Poulo ow
ving een ruiker.

Van links naar rechts: "\
E. Monte, het echtpaA
Poulo, drE.A. Martis, waOf
nemend medisch directe^
van het Sehos.

Blanco stemmen zijn ongeldigestemmen
en tellen niet mee

AMIGOE



Steun voor Sitek in conflict
Kamara Sindikal
mobiliseert leden
L WILLEMSTAD — Terwijl vanmiddag opnieuw een

ehtszaak dient tegen de onderwijsvakbond Siteken
Il een mars van stakende leerkrachtennaar

v°| gerechtsgebouw liep, heeft de overkoepelende
«.^fondsorganisatie Kamara Sindikal gisteravond
i }ltï solidariteit betuigd aan de Sitek. Op de indivi-
| leden werd een beroep gedaan na te gaan injJrYerrc men dit in acties kan vertalen. Dat dit
L. zou kunnen leiden tot een algemene
Jj.aking is niet uitgesloten, verklaarde vanochtend
1 .;,tnara Sindikal vice- voorzitter Ronald Sluis aan de
] Gezaghebber Elmer Wilsoe liet op zijn beurt.eten vooralsnog geen oplossing voor het conflict te

Cr*- Hij benadrukte tevens in gesprek met dezekrant
iV hij onder geen voorwaarde onder druk zal hande-
yn,'als ik niet weet wat de gevolgenvan diebeslissing
da"* Voor dc Sitek nad hiJ weinig lof. 'Om de tango te. hebben je twee nodig. Je moet water bij de

j doen. Van hun kant komt er geen druppel. Niet
]l n- Op die manier kan je toch geen oplossing
JHo iken'' aldus Wilsoe, die meldde dat er 'officieus'
Jva

grc gelmatig contact is met de Sitek. Intussen werd
n nochtend met een Sitek-mars begonnen die vanuit

j n l vakbondscentrum SSK op de Nieuwe Havenweg
Ifb a«T et gerechtsgebouw leidt waar om twee uur de
po^tszaak dient. Bij Radio Hoyer aangekomen kwam

I kl- 'inspecteur Meulens tussenbeide. Cova ver-
j,

aarde datbesloten werd te voet te gaan, 'omdat 2000Ide sdc stadzouden blokkeren.' 'We zijn uitgenodigd
I nld2aal< biJ te wonen en lopen nu rustig naar de stad,'

Us de vakbondsleider.

etl ag tien van de staking
o_]

n°g geen zicht op een

con°n Slng- Het aantal bij dit
ne 'let betrokken partijen
i-en met dedag toe- Giste"
H ' *as er op het Wilhemi-
tati een Pr°testmanifes-
etj i 6 Van ontevreden ouders
tje , eeHingen. Die eisen datesseh hervat worden.

VREEDZAAM
krak ndbesloten de leer"
stadk ten te voet naar het
V'as te loPen- Hiervoor
ver Voor zover bekend geen
bij^^ing gevraagd. Veel
hann sis er niet aan de
Polir' meldde Cova, toen de
rjn le hem om een verkla-
'nSn Vr°eg- T^wi-1 hiJ met de
]eeri?Cteur sPrak. "epen de
vre jV"achten door. 'Dit is een
de, özan>e wandeling, ver-leidniets,' aldus de vakbonds-
aii er- dle zei dat de politie
'omHmedewerking verleende,
zij ,1 ook zij ontevreden
den " oplossing die gevon-

tne Jverd voor de eindexa-
Cov datenwerkt > aldus
les a'prima- Die krijgen wel

" ondanks de staking.

EIGENINTERPRETATIE
<le o.amara Sindikal heeft
Va /t-k (een van de leden*nKamara Sindikal, RED.)
bu>teund en tijdens een
hn ■ gewone vergadering de
kp ng van de overheid afge-
e 'Deregering heeft aan-, p^oond het vonnis niet te

I e jSPecteren door er zijngen interpretatie aan te

0
ld is dus handhaving van

Het vonnis is
&n tafel geveegd en men

komt weer met oude voor-
stellen voor de dag. Het is
niet de eerste keer dat de
overheid een vonnis naast
zich neerlegt. Dit is een ern-
stige klap voor onze rechts-
staat. De Sitek-strijd heeft
met deze houding van de
overheid een nieuwe, meer
algemene dimensie gekregen.
Het gaat om de vertrapping
van demokratische rechten
van hetvolk,' aldus een com-
muniqué dat deKamara Sin-
dikal na de vergadering van
gisteren publiceerde.

Daarin" doet men op de
overheid een beroep het von-
nis letterlijk uit te voeren.
Dat betekent dusgelijke belo-
ning voor gelijk werk, terwijl
de overheid daarnaast van-
daag met de Sitek aan tafel
moet zitten, aldus de Kam-
ara Sindikal, die ongeveer
9000 werknemers aangeslo-
ten bij zeven vakbonden ver-
tegenwoordigt.

VERGEZOCHT
Vice-voorzitter Sluis zei van-
ochtend dat een algemene
staking 'een beetje ver
gezocht is.' Wel zullen de
individele vakbonden bepa-
len op welke wijze zij kun-
nen protesteren tegen dehan-
delwijze van de overheid.
Zijn vakbond Cadmu (CDM-
werknemers) lietvanochtend
alle shopstewards (vertegen-
woordigers van de vakbond)
in het SSK gebouw bijeen
komen voor een vergadering.
Dat zou ook de CBV (verple-
gend personeel) doen, aldus
Sluis, die meldde dat men
vooralsnog in afwachting isvan de rechtszaak.

Die zal evenals zaterdag
weer druk bezocht zijn. Na
een vergadering vanochtend
op het Sitek-centrum, ver-
trokken deverschillende groe-
pen voor het uitvoeren van
bepaalde opdrachten. Het
SSK gebouw was het start-
punt van een mars, via de
Nieuwe Havenweg, die naar
het gerechtsgebnouw leidde.

BEZORGD
Intussen publiceerde ook de
Forsa Mayor weer een schrij-
ven waarin men zegt het
jammer te vinden dat de
partijen nu in de clinch lig-
gen over de interpretatie van
het vonnis. 'Het is hoogtijd
geworden dat dit probleem
opgelost wordt. De overheid
moet zijn verantwoordelijk-
heid beseffen en zal erop toe
moeten zien dat de lessen zo
spoedig mogelijk hervat wor-
den. De Sitek en overheid
moeten bewust zijn van de
bezorgdheid die er onder de
ouders leeft. Die tolereren
het niet langer dat op deze
wijze met de belangen van
hun kinderen wordt omge-
sprongen. Skol awor,' aldus
deForsa Mayor.

AMBTENAREN
De commissie van ambtena-
ren en bezorgde ouders
aangesloten bij de ambtena-
renvakbond ABVO liet
evenzo van zich horen en
publiceerde een schrijven
waarin alle ambternaren opge-
roepen worden voor een van-
middag om half zes te hou-
den vergadering. Die oproep
ging de deur uit nadat het
ABVO-bestuur geen gehoor
gafaan het verzoek van deze
commissie zijn standpunt
met betrekking tot de
gelijktrekking van lonen uit
de doeken te doen. Op de
vergadering van vandaag zal
gezamenlijk een standpunt
worden geformuleerd om
actief de actie te steunen,
aldus de oproep van de com-
missie van ambtenaren. De
ABVO -voorzitter zei eerder
dat de Sitek zich niet met
ABVO leden zou moeten
bemoeien. Hij zei wel dat de

ABVO solidair is met de
Sitek-actie.
Gezaghebber Wilsoe ver-
klaarde vandaag aan deAmi-
goe dat de overheid zich wel-
degelijk aan het vonnis
houdt door de salarissen van
degenen met verzorgings-
plicht te zullen optrekken.
'Het enige wat de rechter
bepaalde was dat de actie
legaal was,' aldus de gezag-
hebber die zei dat hij niet
onder druk beslissingen zal
nemen. Daarom zou de sta-
king stopgezet moeten wor-
den. 'Dan is de sfeer direct
beter en zullen we eerder tot
een oplossing kunnen kom-
en,' aldus Wilsoe, vanoch-
tend. Hij zei dat de Sitek
'geen druppel' water bij de
wijn wenst te doen. Dat
maakt onderhandelen erg
moeilijk.

WILLEMSTAD — Direc-
tie en leerkrachten van de
Dr Albert Schweitzer MAVO
en ETAO hebben vandaag
gestaakt. Tot gisteren had-
den de leerlingen van deze
school gewoon les; de leraren
deden niet mee aan de Sitek-
werkweigering. Uit protest
tegen de wijze waarop het
eilandgebied de rechterlijke
uitspraak inzake de Sitek-
eisen denkt te moeten inter-
preteren, werd er vandaag
niet onderwezen. Dit heb-
ben de directie en de leer-
krachten van deze school
bekend gemaakt aan het BC
het Protestants schoolbe-
stuur, de Sitek, de AMK
(bond van christelijke leer-
krachten) en de media.

Met de 24-uurs staking,
die werd gesteund door het
merendeel van de leerkrach-
ten, wilde men het ongenoe-
gen kenbaar maken over de
incorrecte handelwijze van
het eilandgebied.

Kennelijk is er morgen
weer school.

COMMENTAAR
Stemadvies

Willemstad — Ex-
van Financiën en

"Ustitie van de DP, mr
Navarro, werd

vorige week in het zieken-
huis opgenomen, maar zaleen dezer dagen weer

worden. Zobeves-
"gde Onofre Bikker hono-
j"airvoorzitter van het DP-jjestuur vanochtend aanac Amigoe.

Hij ontkende als zou
Navarro een ernstige hart-
aanval hebben gehad. 'Hij
jvorige week onwel gewor-
:*n en moest ter obersva-
le Worden opgenomen. Hij
racht twee dagen door in
* intensive care afdeling.
Het gaat al stukken beter

et hem en hij kan van-
daag of morgen weer naar
"uis, l aldus Bikker.

DE POLITIEKE partijen in de Nederlandse Antillen
onderscheiden zich in ideologisch opzicht nauwelijks van
elkaar. Dat heeft onder meer tot gevolg, dat er een strikt
persoonsgebonden stemgedrag is ontstaan, dat sterk
gericht is op de lijsttrekker.

Toch zou het zinvol zijn om bij de komende verkiezin-
gen voor de Staten van de Nederlandse Antillen meer
aandacht te besteden aan de kwaliteiten van de overige
kandidaten en op één van hen een voorkeursstem uit te
brengen. Hiermee wordt diekandidaat niet alleen gewaar-
deerd voor het werk dat hij of zij heeft verzet, maar tevens
wordt daarmee te kennen gegeven, dat een (groot) deel
van de partij-aanhangers de denkrichting - zo daarvan
sprake is - wil wijzigen volgens de koers die die bepaalde
kandidaat heeft aangegeven.

Met andere woorden: de kiezer kan door middel van
zijn stem 'druk' uitoefenen op de partij naar zijn of haar
keuze.

Het is immers zo, dat een partij verplicht is om een
kandidaat die de helft van de kiesdeler plus één behaalt,
in de Staten te benoemen. Daarmee voorkomt de kiezer,
dat de partij naar eigen willekeur een persoon een zetel
laatbezetten volgens normen waarbij bestuurlijke capaci-
teiten en kwaliteiten een minder belangrijke rol spelen
dan de verdiensten voor de partij.

Wellicht krijgen we dan in Nederlandse Antillen
partijen, die zich qua ideologie van elkander gaan
onderscheiden'én. wellicht een verjonging in het parle-
ment. Dat laatste facet betekent vaak ook een versterking
van de Staten en een kritischer houding tegenover de
regering.

Een kiezer kan met zijn voorkeursstem óók bewerkstel-
ligen dat hij of zij het werk of het beleid of de eventuele
deskundig- en vaardigheid van bepaalde kandidaten
afkeurt, door het hokje bij die naam beslist niet rood te
kleuren.

Alleen al vanwege die overweging is het de moeite
waarde op 16 maart een stem uit te brengen...

DROP maar eens in.
Punda - Salinja - Otrobanda.

S r

Vrouwelijke gasten bij Saleh

De langverwachte

IJfCIBiON
Wringer Washing

Machine
is binnen!

\(\ Kapaciteit

m%*^)M * Automatische
w timer

AkriD(ftll I * Systeem om het
water via de pomp
eruit te laten lopen,

-^ en weer terug te
~-i filtreren in de

p~7-*' —| machine.
"?[ % ft * 6 maanden

sarantie.
Model GL 130 deluxe

voor slechts
f» 945,- contant

mWILLEMSTAD —
Onlangs brachten de voorzit-
ter van de Business Women
Association van Indonesië
Dewi Motik Pramano en een
vertegenwoordiger in de Ver-
enigde Staten Adelaida San-
ford een bezoek aan gouver-
neur mr Jaime Saleh.

De gasten werden verge-
zeld door de voorzitter van de
Steering Committee Criselda
Hart-Pieternella en Pauline
York, eveneens lid van de
Steering CommitteeCuracao.
Bij deze gelegenenheid kreeg
de gouverneur uit handen
van Dewi MotikPramono een
houtsnijwerk aangeboden.

Dewi Motik Pramono en
Adelaida Sanford kwamen
naar Curaqao op uitnodiging
van de Steering Committee
om de viering van de interna-
tionale Dag van de Vrouw en
de internationale conferentie
over de jonge vrouw bij te
wonen. Foto: de gouverneur
met (vlnr) York, Sanford, Pra-
mono en Hart-Pieternella.

" KÓRSOU, ATA BO LIDER:
Hömber KAPAS, di trayektoria largu den gobernashon.
Hómber TRAHADO i LUCHADO pa bienestar di su pueblo.

'V^- Hómber SINSERO i SERIO, defensor di dignidat humano.
"" Vota Don Martina.

Wik en weeg NIET óf u stemt
Wik en weeg WEL op wie u stemt

f. Boekhandel
Santo rïtoiïa n.v.
Winston Churchillweg 151

! Kom langs en bezichtig
onze artikelen van leer.
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'Acq ■■ j
Garage Cordia qruba n_v>.

HEEFT PLAATS VOOR:
* 2 Onderdelenverkopers
voor direkte indiensttreding
minimum vereiste: enige ervaring

moet Engels kunnen spreken en lezen
■

Geboden wordt:
* een goed salaris
* ziekte-verzekering
* pensioen-regeling
* opleidingsmogelijkheden

Degenen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich melden bij de direktie
van Garage Cordia Aruba N.V. (L.G. Smith Boulevard 114) gedurende
werkuren (8.00 -12 a.m., 1.30 - 5.30 p.m.) tot 16 maart a.s.

J
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ORANJESTAD — Drs praktijkcursussen voor hetper- personeel datpraktijkcursus-
Harold Arends, van Buro soneel van het WEB- Het sen moet gaan nemen in ver-Arends praktijkopptdirtgen, rapport werd opgesteld in het band met technologische ver-overhandigt aan ministerpre- kader van een nieuw beleid anderingen en uitbreidingbij
sident Nelson Oduber een voor het WEB, waarin veel het WEB.
rapporrmtt voorstellen Toor aandacht wordt besteed aan

LIKE NOWHERE ELSE IN ARUBA!
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Magnificent executive townhomes with exciting recreational facilities.
U MIRAGE is ultimate luxury! A beautiful andcomfortable «CommunityclubhouseJuniqueconcept developed for the lifestyle for you and your family. forsocial activitiesrst time in Aruba! Only at LE MIRAGE in Aruba, con- «Fullyequipped fitness centerSpaciouscenter halls lead into veniently located in the exclusive «Joggingring, large living/dining areas. Family Ponton area of Oranjestad. 24 hour " Luxurious cocktail lounge andbar;.,*pom/dens with modern open surveillance. A limited 76 town- " Gameroom for teenagerskitchens, separate laundryrooms. homes are available. Come seefor " Safeplaygrounds for childrenWide circular staircasestake you yourself and take advantage of Pre- " Nurseryanddaycarecenter■ .upstairs to spacious bedrooms and Construction savings! «Communityofficeoffersfacsimilebathrooms. Masterbedrooms with Exclusive forLEMJRAGEResidents: copier, typewriterandotheroffice 'SÏS A^nï I"?°Cean ' dimmingpool, sundeck amenitiesskyline. Abundant storage space. and lounges. «Mini-market/conveniencestore,Private back gardens for sunbath- . TennisCQ

y
urt video

,
ibra a„ within'^relaxing, the residency gP\

LE MIRAGEResidency. Cuquisa Straat Z/N, Oranjestad, Aruba DCAiTcrTwo and three bedrooms, two baths, and garage affordably priced. Veryattractive financing available. n "fc?B„I,, 'Visit ourmam office, Layex Building, Wilhelminaslraat 19 downtown, or phone 37043
development i inc. (

iC-_)^sT_f_-i_-^@T^VR^_-#TZ_-i_#^-^Mi
This year more than ever, an American Express Vacation is one of the best ways to travel. On our Escorted Vacations, you can

sit back and relax, while we take care of all your day to day activities. If you prefer to travel independently, you can take
advantage of our group rates while discovering the World on your own.

*♦* Oil3,11(10 WALTDISNEYWORLD*
ON SITE WALT DISNEY WORLD:

ORLANDO AREA: 4 or 7 njghts Hote| accommodation, transfer,I 4or 7 nights Hotel accommodation, transfer, dis- taxes, 4 days admission to Magic Kingdom, One
count coupons to attractions: restaurant choice - discount for three:

from F. 225.— F. 430.— per person from F.700.— F. 950.— per person
3 nts. 7 nts. 4 nts. 7 nts

double occupancy double occupancy
I INDEPENDENT PACKAGES

"~
ESCORTED VACATIONS .I & Fnrnnp TEMPO 15 days:

*"* E-UIUJK? ENGLAND, FRANCE, SWITZERLAND, ITALY,
LONDON, PARIS, ROME - 14 days AUSTRIA, W.GERMANY, HOLLAND.
Hotel accommodation, dining (12 meals) guided Hotel accommodation, motorcoach, dining (18
sightseeing and other highlights: meals), guided sightseeing and other highlights:

from F. 1,750.- per person from F. 2,000. ~ per person
double occupancy double occupancy

I * South America EL latino isdayS =
FANTASTICO 12 days: ECUADOR, PERU, ARGENTINA, BRAZIL.
BRAZIL, ARGENTINA, PERU.„ __. ;"_!"■"'■'/„ . v . . . Hotel accommodation, dining (22 meals), guidedHotel accommodation, dining (4 meals), guided sightseeing and special events-sightseeing and special events:

from F. 1,050.— per person from F. 2,825. — per person
double occupancy double occupancy

■ - -— i,. . -i . .i i- .i ~..,— ■ . ■—

V Orient ASIAN WANDERER .21 days:
GEMS OF THE ORIENT 14 days- TOKYO, KYOTO. TAIPEI, SINGAPORE, BANGW-Mis Ut IHI. UKIJ.IN 114 days. X YOGYAKARTA, JAKARTA, HONGKONG.HONGKONG, BANGKOK, SINGAPORE, BALL , 'J '

Hotel accommodation, transfer, dining (29 meals)
Hotel accommodation, transfer dining (14 meals), guided sightseeing highlights:H guided sightseeing highlights:

from F. 2,400.— per person from F. 6, 125.— per person
double occupancy double occupancy

H ~r—i r,-l 'I AmericanExpres» _-_ ASK FOR OTHER POSSIBILITIES AT

(JoWthTheNarneThatTravelsVfeir V___*X ITiOCIUrO I TCIV© I
ero*nc«_i_pit_^d_l_-S»i_l_Bp-n'li-<ll«#-lH-«

I Prices for the packages shown above are land only per Oranjestad - Tel. 25995I person, double occupancy. Air-fare is not included. San Nicolas - Tel. 46624.I Specific departure dates apply for all packages.

VOOR OPTIMALE SERVICE
EN

= VERZEKERINGSADVIEZEN =
= JA =

,wmißrrn\
V

a Ziektekostenverzekeringen >*

' voor Aruba *
Telefoon : 21333 - 22775 - 24443
Telefax : 32959

REEBERG & ZONEN N.V.
Generaal-agent
WINDSTRAATII

acq
Garage Cordia Rruba T\y>.

HEEFT PLAATS VOOR:
" ADMINISTRATEUR

werkomschrl|vlna:
geeft leiding aan de financiële administratie;
heeft de supervisie over de administratievan een gelieerd autoverhuurbedrijfen
dient de maandelijkse financiële verslaglegging, de jaarrekening en budgetten
samen te stellen.
Vereisten:
Opleiding MBA met ruime boekhoudkundige ervaring, leidinggevende capa-
citeiten, ervaring met een geautomatiseerde administratie.
Goedereferenties.

Gelieve schriftelijk reacties voor 15 maart 1990 te richten aan Touche Ross &
Co., Fergusonstraat 60, Aruba.
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AGENDA
ARUBA

'iUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
-ur; zaterdag gesloten.

;N 24333 Voor spoedgevallen
'i|d 21639, 22316 en 24508.
'743.

TELEFAX: 22368.

nr 10.815.445 Banco di

100

CENTRALE: 115.

JES verschijnen op dinsdag en
1 'nnen iedere dag tussen 08.00-

-10-17 00 uur worden opgegeven;
p Alleenzoekertjes, die

I iq en donderdag vóór 10 00 uur
kunnen de dag daarop (dus

r>n vrijdag) verschijnen.

OPEN
10 uur The Exterminator

******
'VS (nachtdienst)

o brug: Oduber, tel: 21780
rug: San Nicolas, tel: 45712

******: ÏELING DOKTOREN
■i.OO-07.00 uur):

luito, Savaneta en San Nicolas:
Weststrate, via Centro Medico

icolas (tel : 48833).

MEDICO CARABOBO (Enge-

" tel : 21777): de wacht heeft
-""-Martinez, tel.: 24696.

CS ANONYMOUS HELPLINE''3989 (24 uur per dag).
******'R BRANDGEVALLEN, ongelukken of

of ander ongeluk gelieve Alarmcen-
i oellen, tel.: 115)

******
'Oaaistraat 8, tel: 32999):

ichtingwi omtrent preventie alcohol/
-Druik

J.ELEARUBA'ENSDAG: 18.00She-ra: 18.26Car-
'val: 18.50CNN Sports; 19.10

wbiz today; 1930 Salud pa vn y
'0 00 Telenoticias; 20.30 Kate &
2100 CNN international news;

J Mistral Daughter; 22.42 Larry
23 30 Sports late night; 24.00

°ONDERDAG**
"KRSEN ''ELMUSEUM: geopend op elke werk-man 10.00-1200 uur en zondag van

J 12 00 uur in de protestantse kerk.

üSTORIKOARUBANO: openings-
dag t/m vri|dag van 09 00-12.00/'0-19.00 uur; zaterdag van 09.00-12.00

'U LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
'MOEILIJKHEDEN (Layex Building,
"imastraat 19): iedere werkdag van

3.00-16 30 uur (ook mogelijk
te maken via tel.: 23145 01

GEESTELIJK
CAPTEN MAN NA OBRA': elke

"'dag en donderdag van 09.00-12 30
n'ieid om produkten te kopen in
riouw van Bibito Pin,t/o protes-
i'iedra Plat.

******

Na bezoek aan olieraffinaderij:

AVP vraagt Coastal
contract te herzien

ORANJESTAD — Op
voorstel van de coalitie-
partijen hebben de leden
van de Staten gisteren een
bezoek gebracht aan de
Coastal en kregen daarbij
dc nodige inlichtingen.
MEP-woordvoerder ir
Richard Eman sprak zijn
voldoening erover uit dat
dc gehele fractie van de
AVP present was om zelf
van nabij te zien waarop
zij de laatste tijd zoveel
ongegronde kritiek lieten
horen.

De AVP noemde in een
verklaring het Statenbezoek
aan Coastal 'een tragedie
voor de MEP. Nadat decoa-
litieleden hadden ervaren dat
de destijds voor de televisie

uitgezonden Statenvergade-
ring over Coastal het tegen-
deel bereikte wat de coalitie
ervan verwacht had, werd
nu een bezoek voorgesteld
aan Coastal. De AVP werd
naarhetCoastal- terrein gebra-
cht om te laten zien, dat er
enige activiteiten gaande
waren, aldus de AVP-verkla-
ring, 'hetgeen iets was, dat
wij ook reeds wisten, maar
we wilden van de directie
van Coastal antwoorden heb-
ben op enige brandende vra-gen.

LATER
'Hij liet ons echter weten

dat hij daarop nu geen ant-
woord kon geven en ons dit
later zou laten weten. Vast
staat wel', aldus de AVP, 'dat

er achter Coastal en het door
Oduber gesloten contract
veel verborgen wordt'.

'Bij de MEP bestaat de
nodige frustratie omdat zij
zorgde dat de Lago gesloten
werd en gehoopt had met de
opening van de voormalige
Lago alles te regelen. Doch
hiervan kwam weinig omdat
aan de multinational
Coastal bijna alles cadeau
werd gegeven. Het was treu-
rig te zien hoe de MEP-leden
zich gedroegen tegenover de
Amerikanen', aldus de AVP,
'waaruit wel bleek dat zij
zich schaamden over wat hun
regering met Coastal geslo-
ten heeft. Wederom bleek
datzij de inhoud en de gevol-
gen van dit contract nog niet
door hebben.

Oranje Vereniging organiseert voor 43e keer Koninginnedag

Veel sport op programma
ORANJESTAD — Ookdit

jaarzal de Oranje Vereni-
ging Aruba - voor het
drieënveertigste achter-
eenvolgende jaar- de acti-
viteiten rond de viering
van Koninginnedag 1990
organiseren.

Tijdensdemaandag gehou-
den vergadering werd een en
ander besproken. Dankzij de
medewerking van de
UNOCA zullen dit jaar de
buurtcentra en de organisa-
tievan lintendansen een finan-
ciële bijdragen ontvangen.
De Boulevardloop - die voor
het dertigste achtereenvol-
gende jaar wordt gehouden
-heeft als sponsors Dyna-
malt van Mercurius Trading
Company, Toyota van Gara-
ge Cordia Aruba en de Alge-
mene Bank Nederland
(ABN). In principe verklaarde
de minister van Sportzaken
zich bereid een extra prijs
beschikbaar te stellen voor
de Boulevardloop vanwege
het zese lustrum hiervan. De
organisatie van de Boule-
vardloop geschiedt door
IDËFRE met medewerking
van verschillende instanties.

EXPOSITIE
Wat het programma

betreft, wordt de viering
geopend met een tentoon-
stelling 'Aruba en het Huis
van Oranje', welke door gou-
verneur F.B. Tromp wordt
geopend en zowel in de biblio-

theek in Oranjestad als San
Nicolas wordt gehouden.

Op Koninginnedag vindt
de gebruikelijke ceremoniële
vlaggeparade plaats in het
Wilhelminapark, gevolgd
door het aanbieden van geluk-
wensen voor het kabinet van
de gouverneur door Staten-
voorzitterFelix Flanegin, die
door gouverneurTromp wor-
den aanvaard. Hierna reikt
gouverneur Tromp de Drs
Leito Jeugdbeker uit.

In alle districten worden
volksspelen gehouden, ter-
wijl er ook sportontmoetin-
gen plaatsvinden. Voorts is
er een miniatuurbotenrace,
zijn er lintendansen op ver-
schillende plaatsen, culturele
activiteiten opdePromenade
in San Nicolas, Boulevard-
loop en is er een vliegerwed-
strijd van de Kiwaniscluhb
Aruba.

Ook dit jaar zullen gou-
verneur en mevrouw Tromp
een Oranjebal voor genodig-
den geven. De geünifor-
meerdejeugdbewegingenhou-
den een mars en mogelijk
een fakkeloptocht. Het pro-
gramma zal zo spoedig moge-
lijk bekend worden gemaakt.

Het bestuur van de
Oranje Vereniging Aruba is
als volgt samengesteld: voor-
zitter Jos van der Schoot,
vice-voorzitter/secretaris
Luis Zievinger, tweede vice-
voorzitter Wim Martinus, pen-

ningmeester Raymond Jong,
bestuursleden: frère Kaspar
(scholen), Z. Wever-Ras (Bra-
zil), Johan Vrieswijk (jeugd-
bewegingen), Elsa Geerman-
Dubero (Santa Cruz), Jerry
Gomez (sport), Ovito Tromp
(Noord), luitenant der mari-
niers J. Roberts, onderin-
specteur van politie Shon Pé
Krozendijk, Stella Thodé
(San Nicolas), Sasha Bijker
(Biblioteca Nacional).

Vooruitlopend op nieuwe afhandeling klanten

ABN voert nummersysteem
op Aruba in

ORANJESTAD — De
ABN heeft deze week een
nieuw nummersysteem,
ook wel cliëntcnbcgelei-
dingssystcem genoemd,
ingevoerd. Dit systeem
stelt de cliënten in staat
om, nadat zij een volg-
nummer hebben getrok-
ken, te gaanzitten ofander-
zins te wachten totdat zij
geholpen kunnen worden.

Dit systeem is ingevoerd
vooruitlopend op de nieuw in
te voeren afhandeling van
haar relaties. Vanaf begin
april zullen de cliënten van
de bank namelijk direct door
zes kassières worden
bediend, waardoor de wacht-
tijd aanzienlijk teruggebracht
kan worden. Allereerst
komen er (dus) meer bedie-
ningspunten (zes) en ten
tweede worden de cliënten in
éen keer afgehandeld. En
door het nummersysteem hoe-
ven de cliënten niet meer (in
de rij) te staan. Er zal op
korte termijn meer en betere
zitruimte worden gecreëerd.

UITGEBREID
Tevens deelt de ABN mede

dat haar netwerk verder uit-
gebreid zal worden. In San-
tiago de Chile werd een over-
eenkomst getekend met de
Chileensefinancieringsmaat-
schappij Financo voor het
opzetten van een Centrale

Bank, onder de naam ABN
Tanner Bank. De nieuwe
bank heeft een stafvan hon-
derd werknemers en bran-
ches in Valparaiso en Vina
del Mar. General-manager
wordt mr J.C. Panman,
thans manager van de HBU
in Rotterdam.

Voorts heeft de ABN-
directie besloten een 'repre-
sentative office' in Oost-

YMCA-films
in San Nicolas
ORANJESTAD — De

YMCA-jeugd heeft een aan-
tal fundraising-activitei-
ten op het programma
staan.

Op 17 en 18maart worden
filmvoorstellingen gegeven in
het Principal Theater in San
Nicolas. De films die ver-
toond worden, zijn 'Indiana
Jones en the Last Crusade'
(om drie uur) en 'Rainman'
(om vijf uur) op beide dagen.
De entreeprijs is laag gehou-
den. In het daaropvolgende
weekeinde zaleen nieuwfilm-
programma gepresenteerd
worden. De laatste activitei-
ten is een 'family day and
kitchen fair' op zaterdag 31
maartvan tien tot vijf uur in
het YMCA-gebouw in San
Nicolas.

Berlijn te openen. De beno-
digde aanvragen werden hier-
voor ingediend. De ABN in
Oost-Berlijn met haar
Duitse afdelingABN (Deuts-
land) AG zal onder meer
bijdragen voor de contacten
met de Oostduitse markt.

LEZING VAN WIM RUTGERS
Over geschiedschrijving Arubaanse en Antilliaanse literatuur

Nadruk op totale literaire
communicatie en productie
ORANJESTAD — Onder de titel 'Geschiedschrij-

ving van dc Arubaanse en Antilliaanse literatuur:
verworvenheden en leemten' hield Wim Rutgers,
oud-leraar aan het Colegio Arubano en thans NWO-
onderzocker bij de Rijksuniversiteit te Utrecht, een
voordracht in de aula van de Universiteit van Aruba.
De voordracht was door deuniversiteit georganiseerd
in samenwerking met de Biblioteca Nacional van
Aruba.

Rutgers refereerde met de
titel van zijn voordracht aan
het bekende samenvattende
artikel van Cola Debrot over
dit onderwerp uit 1977. In
het eerste deel van zijn voor-
dracht behandelde Rutgers
de verworvenheden en gaf
hij heel in het algemeen een
overzicht van de geschied-
schrijving van deArubaanse
en Antilliaanse literatuur.
Dat overzicht ging met name
over de vraag, wat 'men' nu
eigenlijk onder die litera-
tuur verstaat: alleen maar
Papiamentstalige literatuur
of ook literatuur in andere
talen (Spaans, Nederlands of
Engels) door Arubanen en

Antillianen geschreven of
over Aruba en de Antillen
geschreven. Bij debeantwoor-
ding van die vraag - zo hij al
te beantwoorden is - kwam
bovendien de vraag om de
hoek kijken wat nu precies
literatuurgeschiedenis is.

Sous chef-gehuldigd

ORANJESTAD — KLM-
vertegenwoordiger Aruba
Sasha Jacobs - die tijdens
zijn verblijf op Aruba steeds
in het nieuwe was en een
uitstekende promotie voor de
KLM en Aruba voerde - werd
door de KLM naar Lagos,
Nigeria, overgeplaatst. Hij
wordt op Aruba opgevolgd
door Raymond van der Veer,
die afkomstig is van de pas-
sage-afdeling van deKLM in
Nederland.

MORANJESTAD —Bij Holi-
day Inn Aruba werd de exe-
cutive sous chef, Alberto
Bedoya, gehuldigd vanwege
zijn voortreffelijke prestatie
in het afgelopen jaar.

Foto: manager resort ope-
rations Reinhard Heermann
overhandigde de nodige
geschenken aan sous chef
Bedoya.

Informatie
over CIOS
ORANJESTAD — IDEFRE

houdt dinsdag 20 maart een
vergaderingvoor jongelui die
bij het CIOS in Nederland
voor sportleraar willen stu-
deren. De vergadering is om
zes uur 's middags op het
IDEFRE-kantoor.Er zal infor-
matie worden gegeven over
de eisen waaraan men moet
voldoen om voor de ClOS-
opleiding in aanmerking te
komen. Nadere informatie is
verkrijgbaar bij Jacky van
Putten (tel.: 25877) op het
IDEFRE-kantoor.

ORANJESTAD — Schaak-
vereniging Aruba houdt van-
avond van acht tot twaalf in
Sociedad Bolivariana een war-
ming-up sessie ter voorberei-
ding op het toernooi op 18
maart. ledereen kan van-
avond zijn schaaktalenten
demonstreren door dekrach-
ten te meten met leden van
schaakvereniging Aruba.

DUIDELIJK
Rutgers bracht heel duide-

lyk naar voren, dat de tradi-
tionele benadering der lite-
ratuurgeschiedenis (die voor-
namelijk bestaat uit het ver-
melden en in stromingenorde-
nen van een aantal grote
auteurs, hun biografie en
hun bibliografie en vooral
het verband dat tussen hun
leven en werk over en weer
wordt aangenomen) onvol-
doende is. Met deze benade-
ring wordt zijns inziens
maar een deel van het ter-
rein onderzocht.

In navolging van imperi-
sche literatuurwetenschap-
pers,wil ook Rutgers bij de

bestudering de nadruk leg-
gen op de totale literaire
communicatie, de produktie,
de verspreiding en de com-
sumptie van het literaire
werk. Zon literatuurgeschie-
denis betrekt dus alle terrei-
nen in haar onderzoek die
betrekking hebben op de struc-
turele organisatie. Uitgeve-
rijen, drukkers, literaire tijd-
schriften, kranten als produ-
centen, boekhandels, biblio-
theken en culturele vereni-
gingen als verspreiders en
de rol van de litaraire critici
en het literatuuronderwijs
voor de ontvangst van het
werk, enz. Zijn vraag was
ook dantelkens: hoe ontwik-
kelden de literaire instituten
zich volgens geordende nor-
men in een bepaalde maat-
schappij?

Na dienstverband van ruim dertig jaar

Statengriffier Becker
binnenkort met pensioen

ORANJESTAD — Na 31
dienstjaren hoopt Staten-
griffier Juan Becker in
september aanstaande
met pensioen te gaan,
nadat hij vanaf 15 juni
zijn vakantie heeft opge-
nomen.

Becker begon 31 jaar gele-
den als schrijver bij het gere-
cht op Aruba te werken,
waar hij in de loop der jaren
opklom tot waarnemend grif-
fier. Van 1980 tot 1985 was
hij werkzaam op het depar-
tement van Staatkundige
Structuur waarvan hij ook
waarnemend directeur was.
Hij werd de eerste griffier
van de Arubaanse Staten in
januari 1986.

Wat hij in de toekomst
gaat doen, weet hij nog niet:
'eerst wat uitrusten', aldus
de griffier, die zich de afgelo-

pen jaren tot een kundig
griffier ontwikkelde en ook
altijd bereid is depers - waar
mogelijk - van dienst te zijn.

Inmiddels zijn adverten-
ties verschenen waarin kan-
didaten worden opgeroepen
om als opvolger van Becker
als griffier van de Staten te
gaan optreden. Verwacht
wordt dat ook sollicitanten
zullen worden opgeroepen
voor de functie van substi-
tuut griffier en een juridi-
sche medewerker, aangezien
de afgelopen jaren wel dui-
delijk gebleken is dat het
werk voor een griffier alleen
te veel inhoudt. Vooral de
voorbereiding van de verga-
deringen vergt veel werk,
waarbij de Staten van Aruba
aanmerkelijk meer vergade-
ren danhun collega's op Cura-
sao.

Naar Nederlandse zwemkampioenschappen

Goede tijd voor
Jarine Toppenberg
ORANJESTAD— De Aru-

baanse zwemmer Jarino
Toppenberg (13), die
mede dankzij de mede-
werking van jTDEFRE in
de gelegenheid werd
gesteld om zijn titels in de
Nederlandse jeugdzwem-
wereld te verdedigen,
behaalde afgelopen week-
einde op de tweehonderd
meter schoolslageen twee-
de plaats en kreeg daar-
door zilver.

Hij zwom een tijd van
2.47.1 dat hem enigszins

tegenviel. Hij hoopte dataan-
staande zondag te bewijzen
wanneer in de Nederlandse
zwemkampioenschappen de
honderd meter schoolslag
wordt gezwommen. Integen-
stelling tot de Nederlandse
zwemmers heeft Jarino - de
Amigoe berichtte daarover
kortgeleden - op eigenkrach-
ten alleen op Aruba moeten
trainen. Zelf heeft hij hoge
verwachtingen van deze win-
ter- zwemkampioenschappen
in Nederland.

CANON
Want lezers in het alge-

meen en speciale lezers als
literaire critici en leraren in
hetliteratuuronderwijs inhet
bijzonder maken de levende
literaire canon. In die canon
komt erbij en verdwijnt er.
Zo werden niet-Antilliaanse
Nederlanders die over Aruba
en deAntillen schreven eerst
wel, naar nu niet meer tot de
Arubaanse en Antilliaanse
litertuur gerekend en geldt
voor Nederlandstalige litera-
tuur geschreven door Aruba-
nen en Antillianen het omge-
keerde. Ook worden in vele
overzichten namen genoemd
van auteurs die nu nauwe-
lijks meer gelezen worden;
horen zij nog tot de levende
literaire traditie die de
canon veronderstelt?

De verworvenheden brach-
ten Rutgers in het tweede
deel van zijn voordracht van-
zelf op de leemten. Aan de
hand van het gedicht 'Atardi'
van J.S. Corsen uit 1905
demonstreerde hij nog eens
wat hem 'op zoek naar een
model voor de beschrijving
van de Arubaanse en Antil-
liaanse literatuur (waarover
hij op 12, 15en 19 maart drie
zogenaamde workshops zal
houden) precies voor ogen
staat bij zijn onderzoek naar
de geschiedenis van die lite-
ratuur.

WOENSDAG 14MAART 1990
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Ketjap Marris
Voor een perfecte

Bar-b-que

i -STUDIO ITALIA^'T

(Boulevard ShoppingCenter

Dames- en Herenkleding
Schoenen

Armani, Valentino, Ungaro,
Montana, Feraud, Escada,
Comma, (astel Bejac "La

jPerla, Dior.

*** ** *
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NEDDRILL VERLAAT ARUBA
Teleurgestelde NOCA: weinig hoopvolle verwachting

Geen olie gevonden
ORANJESTAD — Het boorschip 'Neddrill' vertrekt

overmorgen van Aruba, waarmede een einde komt
aan dc eerste olieboorfase die in maart 1989 werd
ingezet toen contracten werden ondertekend met
Hamilton, Maraven en Occidental.

Zij kregen ieder een gebied in de Arubaanse zee
toegewezen waarvoor zij destijds hadden ingeschre-
ven en de laagste inschrijvers bleken.

Vertegenwoordigers van
Occidental en Aruba's Natio-
nal Oil Company (NOCA)
lieten gisteravond in Tele-
noticias duidelijk horen, dat
geen enkele aanwijzing werd
gevonden dat er in de putten
die geboord werden olie zat.
Richard Hollenbauchvan Occi-
dental vertelde, dat 'Ned-
drill' in de boorput 'Chu-
chubi' tot een diepte van
9.321 feet was gegaan. Hier-
bij werd doorgedrongen tot
107 voet van de 'geologie
basement.

DROOG
Uit de monsters die voor

onderzoek naar deVerenigde
Staten werden gezonden,
bleek duidelijk dat de boor-

put droog was en geen aan-
wijzing dat er olie te vinden
was. Louis Joubert, opera-
tion manager van NOCA,
vertelde dat geen der drie
boorputten aanwijzingen ople-
verden en vond hetresultaat
niet erg positief. Op de vraag
wat er nu gebeuren gaat,
stelde hij dat de drie maat-
schappijen deresultaten moe-
ten evaluerenom te zien wat
demoelijkheden zijn. Hij had
hiervan echter weinig hoop-
volle verwachtingen.

President-commissaris van
NOCA Julio Curiel zette uit-
een dat 'Neddrill' haar werk
voor de drie maatschappijen
in een recordtijd had uitge-
voerd. Het boorschip verlaat
Aruba 16 maart naar een

andere opdracht. Curiel
noemde de eerste fase een
tegenvaller vooral ook
omdat de verwachtingen
groot waren.

TOT 1992
NOCA-president mr

Tabaré Monzon haalde aan,
dat in maart 1989 de con-
tracten werden getekend
welke inhielden dat binnen
anderhalf jaar geboord
moest worden, hetgeen
thans in één jaarklaar blijkt
te zijn. De drie maatschap-
pijen hebben tot 1992 nog
mogelijkheden om verdere
boorplannen te evalueren en

dan eventueel beslissen wat
men gaat doen. Hij ver-
wachtte niet dat opbasis van
de huidige analyses - ook
Monzon liet zijn teleurstel-
lingblijken vanwege het nega-
tieve resultaat - de maat-
schappijen besluiten in 1992
nog eens acht miljoen dollar
te willen uitgeven om te
gaan boren.

De directie van de NOCA
bracht dank voor de pogin-
gen van Hamilton, Maraven
en Occidental tezamen met
'Neddrill' en andere subcon-
tractors, voor deefficiënte en
professionelewijze waarmede
zij de operations hebben ver-
richt.

Nog één verdachte vast
BUSSUM — De politie

heeft een echtpaar, dat
was gearresteerd in ver-
band met dc moord op de
treinmachinist Glen St
Aubijn weer op vrije voe-
ten gesteld. Het gaat om
een 37-jarige man en zijn
vrouw van 31 jaar die
goedbevriend waren met
de echtgenote van het
slachtoffer. Het tweetal
werd maandagavond aan-
gehouden, maar tijdens
een uitvoerig verhoor
bleek dat het niets met de
affaire te maken had.

De echtgenote van St
Aubijn, een veertig-jarige
Colombiaanse, blijft wel in
arrest. Zij ontkent elke mede-
plichtigheid. De vrouw was
in een echtscheidingsproce-
dure verwikkeld. Zij speelde
overigens zelf een belang-
rijke rol bij de identificatie
van het lijk van haar man

dat op dinsdagochtend 27
februari op de hei bij Bus-
sum door een wandelaarster
werd aangetroffen. Het lijk
was in stukken gesneden en
het hoofd was van de romp
gescheiden. Het is nog ste-
eds niet gevonden. Zodra er
op de televisie een signale-
ment van de op Aruba gebo-
ren machinist was verspreid,
belde zij de recherche met de
mededeling dat het vermoe-
delijk om haar man ging.

Inmiddels blijkt de politie
in een eerder stadium een
auto in beslag te hebben
genomen. Die auto speelt
volgens woordvoerder K. de
Haan van de Bussumse poli-
tie een rol in het onderzoek.
Of het de auto is waarmee
het lijk naar de Bussumse
hei is vervoerd, wilde de
politie niet vertellen. Over
het motief voor de moord is
ook nog.steeds niets bekend.

CARIB MOTORS
L.G. Smithboulevard

maaktbekend dat haar
onderdelen- en service-afdelingen

VRIJDAG 16 MAART
GESLOTEN zijn
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ENTERTAINMENT
*<m\t> SOrrV'£j\Aj=T^ We can only offer you the best!!

Fisherman's Wharf
Uir^_!_fS_D open daily Restaurant

"A N/svxF/'w Froms:oopm- to 11:0° p-
mat Sea Star Park - Aruba's Seax^RUßjjv » Aquarium

L.G. Smith Boulevard 266 Tel.: 36868- 35577.

J-»n tm» -__ _-_ Aruba's He.sl.-l.oved

Vanavond gezellig dineren in -r^i^V^^r l^
PAPIAMENTO fr^^dSRestaurant l^rf^'P

\~~^i^.::2Bm^ !aan de Wilhelminastraat 7 eni daarna nog eens gezellig uil- RIUNITE ON ICE
1 gaan in '.„,.-

Mcicut !us Tiadmfi Company |

MORGEN Zakenrelaties op bezoek? Naast geslaagde be-
sprekingen, natuurlijk ook een geslaagde en gezellige
zakenlunch in

Wij verwachten U voor lunch '(12.00-3.00), HAPPY HOUR
(-^ï-OTÖiaK^K (600-7.00) of dinner (18.00--- __.UU).
RESTAURANT Telefoon 22977 of 27833

Reslauranl-Art Gallery
GasparHo 3 -i>N'<<*

({J Gezellig lunchen (12.00-2.00)
en dineren (6.00-11.00)

i'

Drive - In:
||

Today at 8:30

" THE EXTERMINATOR "
ai !

action 18yrs.

CHEECHO SOFT WEAR
Gran surtido di ropa casual di algodon,

shorts, sweaters, faldas, bermudas
y pantalon unisex

CHEECHO SOFT WEAR
den

SEAPORT VILLAGE MALL Aruba

_rhll technicalcontracting andM-Jm-I tradingcompany n.v.

vraagt voor directe in diensttreding

— Een W.T.B. tekenaar/calculator
min. 10 jaarervaring opeen technische in-
stallatie of adviesburo

— A.C. monteurs
zelfstandig kunnen werken en reparaties
kunnen uitvoeren, min. 10 jaarervaring in
A.C. installaties.

Geboden wordt: een vaste in dienststelling na
tweemaandenuitgebreide sociale voorzieningen
volgens de W.A.B, voorwaarden.

m i
INSTITUTE FOR PLANNING, DEVELOPMENT & DESIGN
Voor de voorbereiding en begeleiding van projekten
zoeken wij op korte termijn een:

\i;< umi ki-Mi m ui iiki ii
Zijn of haar taken zullen voornamelijk bestaan uit:
— samenstellen van projektdossiers;— planontwikkeling en aanbestedingsgereedmaken

van bouwkundige projekten;— leiding geven over de tekenkamer;
Funktie-vereisten:— opleiding HBO/TU architektuur;— volledige beheersing van de Nederlandse en

Engelse taal in woord en geschrift.
Uitvoerige schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Tomatenstraat 9
Oranjestad
Aruba.

Rijksambtenaar
ZOEKT op Aruba

OPPASHUIS
of biedt

WONINGRUIL
aan (Nijmegen, Nederland) in de
periode januaritot juli 1991 voor
1 -1 1/2 maand.
W. Sanders, Malderburchstraat
462, 6535 NS Nijmegen, Neder-
land.

Desperately looking for a "COMFORTABLE
BUNGALOW

with nice garden 1200 m2,
garage appreciated.
Price up to US$ 300.000,-.
Discretion guaranteed.
Write under nr. 105, to this
newspaper, Caya B. Crocs
110, Oranjestad, Aruba.

( \

y\^?ssj<

CONVOCATION
to all members of the AT I A

for
Annual General Meeting

on March 28th, 1990
at 7.30 p.m.

in the BOARD ROOM of the
HOLIDAY INN HOTEL.

Agenda as per circular letter of March
Bth, 1990.

The Board.
V J

De Stichting Casa Cuna Progreso
zoekt ten behoeve van haar kinderhuis "Casa Cuna" te
Pos Chiquito een
ADMINISTRATIEVE MEDEWEKKERfSTER)

voor 5 halve dagen per week.
FUNKTIE:

assistentie verlenen binnen de administratie van het
Kindertehuis.

TAKEN:— algemene administratieve werkzaamheden;— verwerking van declaraties;
— verzorgen van de loon-administratie;
— rapporten, notulen, e.d. uittikken.
VEREISTEN:— minimaal MAVO-diploma;— praktijk ervaring in administratie;— diploma machineschrijven;
— enige boekhoudkundige kennis strekt tot aanbeveling;— beschikken over goede contactuele eigenschappen.

SALARIS:
nader overeen te komen.

Sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan Stichting
Casa Cuna Progreso, P.O. Box 733, Oranjestad.

Manager
NEEDS

for his family

VILLA
High standing. Hotel area,
preferred.
Price up to U55500.000,-.
Please react under nr. 101.
to this newspaper, Caya B.
Crocs 110, Oranjestad,
Aruba. -

URGENT!!!
We need

A HOUSE!!!
2 bedrooms, 2 bathrooms
required.
Centre area with garden.
Price up to U55220.000,-.
Write under nr. 102, to this
newspaper, Caya B. Crocs
110, Oranjestad, Aruba.

EXCELLENT
PRICES

for land with
building permission

in hotel or centre area.
We pay US$ 50,- per m2.
Prompt settlement guaran-
teed.
Write under nr. 103, to this
newspaper, Caya B. Crocs
110, Oranjestad, Aruba.

HELP MINTED!
We arc looking for a

BUNGALOW/
TOWN HOUSE

in the hotel area.
3 bedrooms required, garden
of 1500m2 minimum.
Price up to US$ 250.000,-.
Please write under nr. 104, to
this newspaper, Caya B. Crocs
110, Oranjestad, Aruba.

BONUS l SS 3000,-
Who wants lo sell his

HOUSE
or knows a housefor sale?
Needed immediately.
Minimum of 2000 m 2with
garden.
Price range USSI SO.OOO,- to
U55200.000,-.
Write under nr. 106, to this
newspaper, Caya B. Crocs 110,
Oranjestad, Aruba.

" Restauranl~An Gallery OvN^ "_x-_| *
" Phone: 37044 —37144 'tffiO^^ "

" Maart 18 ta dia di Himno y Bandera. \
" Ta pesey GASPARITO kier a felicita e "
" pueblo di Aruba y alavez extende vn "
" invitacion pa vn Family Day. Horario lo "
" ta di 12-4 pm. lo tin Caha di Orgel ,vn "" delecioso 8.8.Q. Criollo pa solamente *
" $.10.= adulto y $.5.= pa mucha *
" Pa mucha tin lugar amplio pa hunga sm "
" ningun peliger. "l FELIZ DIA DI HIMNO V BANDERA '"

AMIGOE WOENSDKG 14 MAART 19906

Hierdoor maken wij bekend, dat
ingaande Dinsdag 20 maart 1 990

onze nieuwe openingsuren zullen zijn
van Maandag tot en met Vrijdag

08*00 —12*00 uur
I*3o — 5*30 uur

CARIB MOTORS PRIMA AUTOSALES
L.G. Smith Blvd. 112 Fergusonstraat 42-A

fl F>?*'*^''*öJ'*(i«!_',*fc^l ■»*J^__l \

Ban celebre den Grandi, t \^|^N^^
cumprando y ganando %w^^^ *
LOTTO** *■ i2.so^rv^



"Er mag geen nieuw Ulster komen"

Kasparov werpt zich
op als bemiddelaar

MADRID - Gary Kas-parov heeft opnieuw aan-
geboden derol van bemid-
delaar op zich te nemen
,r» de - dikwijls bloedige
■confrontaties tussen
Azerbajdzjanen en Arme-
niërs in Azerbajdzjan.

"Er dient alles te worden
gedaan om te voorkomen,
dat er een nieuw Ulster of
een nieuw Palestina ont-
staat", aldus de twee maan-den geleden uit Bakoe gevl-
uchte wereldkampioen scha-ken.

Kasparov vindt dat partij-
en regeringsleider Gorbats-
jov onmachtig is gebleken
J\et nationaliteiten-pro-
bleem in de Sovjetunie aan
te pakken. De huidige
Wei*eldkampioen schaken,yan moederszijde vanArmeense afkomst, verblijft
na zijn vlucht in Spanje,
*aar hij onlangs het toer-
nooi van Linares op zijn
"aam bracht.

In een artikel in het Spaa-re dagblad El Indepen-
dente geeft Kasparov een
analyse van de recente cri-
Sls in de Kaukasus. Vol-
gens de kampioen is het
y°lksfront van de Azerbajdz-
Janen niet de enige schul-
pge bij de moordpartijen
tussen Azerbajdzjanen en
Armeniërs.
, Hij wij st erop dat Azer-
baJdzjan al sinds een jaareen half miljoen vluchtelin-gen telt; zowel Azerbajdzja-nen afkomstig uit Armenië
alsArmeniërs uitAzerbajdz-
Jan.

OGEN GESLOTEN
*>asparov verwijt de poli-
ïek verantwoordelijke lei-aers, dat zij de ogen hebben

gesloten voor dit maatschap-
pelijk probleem, dat vol-gens hem heeft geleid toteen burgeroorlog en de mas--Bamoorden in Bakoe.

Bij zijn verblijf in Spanje
neeft Kasparov kunnen con-
stateren dat het westen dehervormingen van MichaelGorbatsjov met enthou-
siasme heelt begroet. "De
eerste man met gezond ver-stand, die aan het hoofdstaat van de Sovjetrussi-
sche staat."

Niettemin heeft hij kri-
tiek op diens politiek, waar
het gaat om de onmachtvan de regering om het
Probleem van de nationali-sten in de Sovjetunie tot

oplossing te brengen,
betreurt hij het dat het

jasten zich niet duidelijk
eeft uitgesproken over decrisis op de Kaukasus.

Het meest bekritiseert
de schaker echter de wijze
waarop de Sovjetrussische
pers heeft geprobeerd de
zaak te verdoezelen. "Niet
in staat waarheidsgetrouwe
informatie te verstrekken,
Glasnost ten spijt", aldus
Kasparov.

Volgens de wereldkam-
pioen heeft de Russische
pers nagelaten getuigen aan
het woord te laten, die met
een ander verhaal kwamen
dan algemeen was geaccep-
teerd.

SQUASH / LONDEN - De
Australische squasher
Chris Dittmar is door de
internationale spelersasso-
ciatie (ISPA), waarvan hij
zelf voorzitter is, een boete
opgelegd van bijna 10.000
gulden. De nummer drie
van de wereld kreeg die
straf wegens zijn afzegging
voor de open Finse titel-
strijd. Hij gaf de voorkeur
aan een demonstratietoer-
nooitje in het Midden-
Oosten tegen Jahangir
Khan.

KUALA LUMPUR - De
vierde partij in de schaak-
tweekamp tussen Jan Tim-
man en Anatoli Karpov is
na de61e zet van deRussi-
sche grootmeester, die met
wit speelde, afgebroken. In
de kandidatenmatch, die
de uitdager van wereld-
kampioen Gari Kasparov
moet aanwijzen, leidt Kar-
pov mci 2-1.

Op de foto zit Timman
in diep gepeins gebogen
boven de 64 velden.

■ Gary Kasparov: bemiddelaar

CarlosAlberto Pereira

VAE heeft
bondscoach
£BU DHABY -De Brazi-jjaan Carlos Alberto
dCreira is aangesteld alse nieuwe bondscoach
scl? de Verenigde Arabi-
inf Emiraten. De oud-
i'^national, die in 1970
w Mexico, met Brazilië
v , eldkampioen werd,gj'gt de Pool Bernardaut op. Die verdweenaandag van het toneel, na
_e

Z
rWare nederlaag (1-6) in

m~ ,lnale van het toernooi°m de Golf-beker.
gJ-arlos Alberto moet de
jj'ectie van de Emiraten
j.J*a,rstomen voor de eind-.«de van het wereldkam-
fi^nschap voetbal in Ita-
Bo' jWaar onder meer deondsrepubliek tegenstan-

ijs in de groep,
zii* heeft in het verleden
hpt\fporen al verdiend in
j*Midden-Oosten. De Bra-

R uaan voerde in 1982
svUWayt naar het WK in

" Panje. Hij was daarna tot
c „nuari van dit jaar bonds-uach van Saudiarabië.
tw jlos *&**** is al de
nPfje Braziliaanse trai-
co« u dit jaar als bonds-
a ach, van de oliestaatjesan de Perzische Golf aanac «lag gaat.

en ino Zagalo > die in 1958
l<J7n 2 als sPeler en in?'0 als coach wereldkam-pioen werd met Brazilië,
,erd in januari ontslagen
Vap de voetbalbond van des^E wegens "exorbitante
aiariseisen* en vervangendo°r Blaut.

DEZELFDE
AFSPRAKEN

De Graaf: "Ons uitgangs-
punt was te onderzoeken of
we dezelfde afspraken kon-
den maken als met de West-
duitse autoriteiten tijdens
het Europees Kampioen-
schap in de Bondsrepubliek.
Dat is ruimschoots gelukt.

Alhoewel er nog geen defi-
nitieve conclusies zijn getrok-
ken is mijn taxatie dat de
Italianen graag gebruik zul-

len maken van'de mogelijk-
heid dat de Nederlandse
politie tijdens het WK assis-
tentie verleent. Ik verwacht
dat minister Dales van Bin-
nenlandse Zaken daartoe
op korte termijn een offi-
cieel verzoek krijgt van
haar Italiaanse collega
Gaza."
; Punt van overleg is nog
waar Nederlandse suppor-
ters die in Italië met Justi-
tie in aanraking komen,
hun straf zullen uitzitten.
In een later stadium zal
nog nader worden bekeken
of arrestanten na vervol-
ging en berechting wellicht
in sommige gevallen hun
straf in Nederland kunnen
uitzitten.

In Rome is het de Neder-
landse delegatie duidelijk
geworden dat de suppor-
ters tijdens elke wedstrijd
strikt gescheiden zullen wor-
den gehouden. Via een inge-
wikkeld kaartsysteem garan-
deren de Italianen dat het
onmogelijk zal zijn dat sup-
porters van verschillende
landen zich tijdens een wed-
strijd in een supportersvak
zullen vermengen.

Stephen Roche
krijgt rust
BRUSSEL - De lerse wiel-
renner Stephen Roche
zal zaterdag niet mee-
doen aan de Italiaanse
voorjaarsklassieker
Milaan-SanRemo, dc eer-
ste wedstrijd voor de
wereldbeker. Zijn ploeg-
leider Willy Teirlinck ver-
klaarde dat Roche, kopman
bij Histor, de Primavera
laat schieten en zich geheel
concentreert op de Cata-
laanse week, die 19 maart
begint.

Teirlinck heeft aijn land-
genoten De Wilde, Frison,
Haaghedooren, Wilfried Pee-
ters, Roosen, VanSlycke en
de Denen Holm Sorensen
en Lilholt geselecteerd voor
Milaan - San Remó.

Aston Villa biedt 4,5 miljoen
Miljoenenaanbod voor

lerse international
LONDEN - De lerse

international Tony Cas-
carino denkt na over een
miljoenenaanbod van de
Engelse League-aanvoer-
derAston Villa.

De club, die in de compe-
titie twee punten voor-
sprong heeft op Liverpool,
heeftruim viereneenhalfmil-
joen gulden over voor de
27-jarige aanvaller van Mil-
wall. Beide verenigingen
zijn al tot overeenstemming
gekomen over de transfer.

Volgens Villa-manager
Graham Taylor is met Cas-
carino gepraat over diens
persoonlijke wensen. Hij ver-
wacht voor het einde van de

week een positief besluit.
Aston Villa wil de selec-

tie versterken om voor het
eerst in bijna tien jaar weer
eens landskampioen te wor-
den. Millwall, dat van de
laatste 21 wedstrijden er
slechts een heeft gewon-
nen, wordt met degradatie
bedreigd.

De Londense club is niet-
temin bereid zijn lerse aan-
valler, die door bondscoach
Jacky Charlton achttien
keer werd opgesteld in het
nationale elftal, te laten
vertrekken. Millwall nam
Cascarino in 1987 voor
ruim zes ton over van Gil-
lingham.

ZWARE NEDERLANDSE DELEGATIE IN ITALIË

Gesprek met Italianen maakt duidelijkheid:
Supporters die zich misdragen
worden zeer streng aangepakt

ROME - De Italiaanse politie zal tijdens het
komend wereldkampioenschap voetbal met strenge
hand optreden tegen supporters die zich misdragen.
Dat is de boodschap die een ambtelijke delegatie uit
Nederland maandag in Rome heeft meegekregen na
gesprekken met Italiaanse collega's van de ministe-
ries van Justitie en Binnenlandse Zaken.

"Het isons duidelijk gewor-
den dat de sancties op mis-
dragingen niet mals zullen
zijn", verklaarde delegatie-
leider De Graaf van Bin-
nenlandse Zaken tijdens
een bijeenkomst op de Neder-
landse ambassade in Rome.

De Graaf kondigde aan
dat de kans groot is dat
ruim voor de start van het
WK een uitgebreide over-
heidscampagne wordt
gestart waarbij Neder-
landse supporters al opvoor-
hand worden gewaar-

"schuwd dat ze in ernstige
problemen kunnen komen
met de Italiaanse politie
als ze zich schuldig maken
aan vandalisme, diefstal oi
handel in verdovende mid-delen, -mm

"De Nederlandse suppor-
ters moeten niet denken
dat het zon vaart allemaal
niet zal lopen", aldus DeGraaf. "In niet mis te ver-
stane bewoordingen is ons
te kennen gegeven dat hard
zal worden ingegrepen ind-
ien dat noodzakelijk is. Dat
gegeven zal ook centraal
staan in een eventuele over-
heidscampagne."

De Nederlandse delega-
tie, bestaande uit topamb-
tenaren van Binnenlandse
Zaken, Justitie en WVC,
alsmede vertegenwoordi-
gers van het Centraal Infor-
matiepunt Voetbalvanda-
lisme (CIV) en KNVB-
veiligheidscoördinator Rob
de Bakker, heeft in Rome

goede zaken kunnen doen
met de ministeries van Jus-
titie en ,_ Binnenlandse
Zaken.

ALLEEN ZITPLAATSEN
Delegatie-lid De Vries van
WVC: "Er zullen alleen vak-
ken met zitplaatsen zijn.
Staan is er niet bij. Dat
maakt het wat simpeler de
supportersgescheiden te hou-
den."

De Nederlandse ambas-
sade in Rome richt tijdens
het WK een speciaal
bureau in in Palermo, waar
een Nederlands consulaat
is gevestigd. "We verwach-
ten toch wel de nodige pro-
blemen", aldus de ambassa-
dewoordvoerder in Den
Bosch.

"Vooral van supporters
die geen kaartje hebben.
Nu al is bekend dat geen
toegangsbewijs meer te krij-
gen is voor de wedstrijden
die het Nederlands elftal
speelt. We hopen dan ook
vurig dat niemand op goed
geluk naar Palermo reist in
de hoop nog een kaartje te
kunnen bemachtigen."

De Nederlandse delega-
tie spreekt op Sardinië met
politie-autoriteiten in Caglia-
ri en later deze week met de
Siciliaanse politie. Daar ver-
blijft het Nederlands elftal
tijdens de beginfase van
het WK even buiten
Palermo.

AFVAARDIGING
De ambtelijke delegatie
wordt op Sardinië en Sicilië
bijgestaan door een zware
afvaardiging van de
KNVB. Martin van Rooyen
en Jan Masman nemen
samen met Rob de Bakker

namens het sectiebestuur
Betaald Voetbal deel aan
de gesprekken over de vei-
ligheidsaspecten rond het
WK.

Technisch coördinator
Rinus Michels en KNVB-
directeur Huub Been inspec-
teren de hotels waar het
Nederlands. elftal in
Cagliari en Palermo ver-
blijft en bekijken de sta-
dions en de trainingsaccom-
modaties.

Zet voor zet
Vierde partij
afgebroken
KUALA LUMPUR - De

vierde partij van de finale
van het kandidaten-toer-
nooi tussen de Nederlan-
der Jan Timman en de
Sovjet Anatoli Karpov is
op de 61e zet afgebroken.
De stand is 2-1 in het
voordeel van Karpov.

De partij had het vol-
gende zettenverloop:

Wit: Karpov
Zwart: Timman
1. D2-d4 PgB-f6, 2. C2-

-c4 g7-g6, 3. Pgl-f3 LfB-g7,
4. G2-g3 c7-c6, 5. Lfl-g2
d7-d5, 6. C4xds c6xds, 7.
Pbl-c3 0-0, 8. Pf3-e5 e7-
e6, 9. 0-0Pf6-d7, 10. F2-f4
PbB-c6, 11. Lcl-e3 f7-f6,
12. Pes-d3 Pd7-b6, 13. 82-
-b3 DdB-e7, 14. A2-a4 LcB-
-d7, 15. Le3-cl TfB-dB, 16.
E2-e3 Ld7-eB, 17. Lcl-a3
De7-f7, 18. Tal-el Lg7-fB,
19. La3xfB Df7xfB, 20. G3--g4DfB-e7,21.Dd1-d2Ta-
B-cB, 22. Pc3-e2 TcB-c7, 23.
Tcl-c5 Pb6-cB, 24. F4-f5
g6-g5, 25. Pe2-g3 e6-e5,
26. Dd2-cl b7-b6, 27. Tcs-
-c2 e5-e4, 28. Pd3-f2 PcB-
-d6, 29. Dcl-d2 TdB-cB, 30.
Tfl-cl a7-a5, 31. Lg2-fl
Pc6-b4, 32. Tc2-c3 De7-d7,
33. Pf2-dl Tc7-c6, 34.
Tc3xc6 TcBxc6, 35. TclxcB
Dd7xc6, 36. Pdl-c3 KgB-
-fB, 37. Kgl-f2 KfB-e7, 38.
Kf2-el Ke7-fB, 39. Kel-dl
Dc6-cB, 40. Kdl-el KfB-
-g7, 41. Pc3-a2 Pb4xa2, 42.
Dd2xa2 DcB-c7, 43. Kei-
ra Kg7-fB, 44. Da2-b2 KfB-
-e7, 45. Lfl-e2 Ke7-dB, 46.
Kf2-el KdB-cB, 47. Kel-d2
KcB-b7, 48. Db2-cl Dc7-
e7, 49. Kd2-el LeB-d7, 50.
Kel-f2 Pd6-eB, 51. Del-hl
De7-b4,52. H2-h4 Db4xb3,
53. H4xgs f6xgs, 54.
Dhlxh7 Db3xa4, 55. Dh7-
-e7 Da4-c6, 56. De7xgs a5-
a4, 57. Dgs-e7 Dc6-d6, 58.
De7xd6 PeBxd6, 59. Le2-
dl Ld7-b5, 60. Pg3-e2 a4-
a3, 61. Pe2-cl.

Afgebroken, zwart
geeft zet onder couvert.

Afgebroken stand:
Wit: Kf2, Ldl, Pel, pion-

nen: d4, e3, f5, g4.
Zwart: Kh7, Lbs, Pd6,

pionnen: a3, b6, d5, e4.
De partij wordt donder-

dag voortgezet.

Raiders terug naar Oakland
LOS ANGELES - De Ame-
rican Footballclub Los
Angeles Raiders verhuist
in 1992 weer naar Oak-
land, waar plezier iets
mag kosten. De Californi-
sche stad heeft er de lieve
som van 1,2 miljard gulden
voor over de Raiders voor
vijftien jaar binnen de poor-
ten te halen.

Het gerenommeerde
team speelt zijn thuiswed-
strijden nu nog in het Coli-
seum in Los Angeles. Het

contract met dat stadion
loopt eind volgend jaar af.

Uit de verscheidene aan-
biedingen koos eigenaar Al
Davis die van Oakland.
Daar vierde zijn vereniging
in het verleden al eens suc-
cessen, waaronder twee
keer winst in de Super
Bowl. In 1982 verkasten de
Raiders naar Los Angeles.

Het is de eerste keer dat
een club weer terugkeert
naar de stad, waar het voor-
heen had gewoond.

Sport
Agenda

SENTRO DEPORTIVO KÓRSOU
(zwembad)
open van 09 00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

PISINA BENNIE LEITO
(Rif)
geopend op woensdag van 14.00-16.45
uur; vrijdag van 20.00-22 00 uur; zaterdag
van 13 00-17 00 uur en zondag van 09 30-
-12.30/14.00-17.00 uur.
BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchubiweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17 00-02 00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00 uur tot na 02.00 uur; zondag
vanaf 13.00 uur.

SCHAAKVERENIGING CURACAO
(Rust & Burgh)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro dl Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13 00 uur schaak-
les en -training voor de jeugd vanaf 7 tot 23
jaar

Balestre
beschermd

SAO PAULO - De tweede
race voor het wereldkam-
pioenschap Formule 1,
die op 25 maart wordt
gehouden op het Interla-
gos-circuit in de buurt
van Sao Paulo, zal
vooral worden geken-
merkt door de grote poli-
tie-inzet. Met name wor-
denscherpe veiligheidsmaat-
regelen getroffen om de
Fransman Jean-Marie Bale-
stre, voorzitter van de inter-
nationale autosportfedera-
tie (FISA), te beschermen.

De FISA-baas heeft zich
in Brazilië zeer ongeliefd
gemaakt door zijn aanpak
van het nationale idool Ayr-
ton Senna, de winnaar van
de openingsrace in Phoe-
nix.

Balestre zal volgende
week bij zijn bezoek aan
Brazilië voortdurend door
een zes man sterke lijf-
wacht worden geëscorteerd.

Weer blessures
bij FC Utrecht
UTRECHT - De blessure-
lijst van FC Utrecht, dat
in de eredivisie nog aller-
minst veilig is, is
opnieuw langer gewor-
den.

Nu moesten de namen
van middenvelder Rob
Alflen en verdediger Erik
van der Meer worden toege-
voegd aan delijst van gebles-
seerden en geschorsten, die
al namen als Wïllaarts,
Ophof en Adelaar ver-
meldde.

Alflen is aan een lies-
breuk geopereerd. Met zijn
revalidatie is waarschijn-
lijk zes weken gemoeid. Bij
Van der Meer werd scabies
(schurft) geconstateerd.

De huidziekte, die zich
nu pas openbaarde, heeft
de Utrechter waarschijn-
lijk opgelopen bij het trai-
ningskamp in Israel tijdens
de winterstop.
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[jQ NO - VOTADO 09
MAN È___l

Nos konosé bo, no-votadó - :J.
Nos sa kv bo ta desapunta jÉÉ Ék
Nos sa kv bo ta humilia flj B
Bo nesesidat abuse M
Ora di KOBRA, bo adres ta konosi
Ora di ELEKSHON, adres deskonosi
Desgusta ba stop di vota ':^~-~ym —
Derecho sagrado ta bai PERDI
Kaminda pa DIKTADURA ta habri
Demokrasia lo keda DESTRUI
Libertat ABOLI

T'esaki bo ke brinda bo pueblo i bo yu?
Bo kontesta no por ta SI

Bai VOTA i sigui VOTA
MAN ta na bo servisio pa forma vn UNION
Pasobra KÓRSOU UNI ta futuro SIGUR

FUTURO SIGUR KU MAN
Dia 16 dl mart, VOTA MAN
Vota Don Martina



Kopa Antoyano voor 'Banda Abao'

Sithoc en Undeba:
elk een voetbaltitel

WILLEMSTAD — Van dc twee beschikbare voetbal-
titcls hebben Sithoc/Hubo en Undeba er ieder één
gewonnen. Ging de Curacaose kampioenstitel van
1989 naar Sithoc, gisteravond eiste Undeba de Kopa
Antiyano voor zich op met een tweede overwinning
van 1-0 in de Antilliaanse finale. De treffer werd vijf
minuten voor het verstrijken van de speeltijd door
Ernie Ortega gemaakt.

Het doelpunt was kenne-
lijk ook het signaal voor een
opstootje tussen de spelers.
Direct nadat de bal weer in
beweging was gebracht, dreig-
den de spelers massaal met
elkaar op de vuist te gaan na
een opzettelijke overtreding
door een Sithoc-speler. Het
werd gelukkig geen algehele
vechtpartij, maar afkeurens-
waardig was wel het feit dat
tenminste een bestuurslid
van één van de clubs en
enkele supporters zich in de
vechtpartij wilden mengen.
Scheidsrechter Harry Dave-
laar, die overigens een goede
partij leidde, floot daarna
wijselijk de partij af.

Met in de eerste wedstrijd
verworven 1-0 voorsprong
speelde Undeba weliswaar
niet uitgesproken defensief
maar men nam toch zo wei-

nig mogelijk risico's. Sithoc
van zijn kant had geen and-
ere keuze dan voluit aanval-
lend te voetballen om zo snel
mogelijk de achterstand weg
te werken. De Collegialen
kregen ook debeste scorings-
kans van deeerste helft toen
Antonio Jansen door de ver-
dedigingslinievan de Banda-
baose ploeg brak en er zelfs
in slaagde keeper Sherwin
Jamanika te omspelen. Zijn
schot was echter te zacht
waardoor de geroutineerde
Kenneth Doran snel teruglo-
pend alsnog de bal uit het
doel wist te houden.
De tweede helft gaf het-

zelfde beeld te zien: een met
vier spitsen aanvallend Sit-
hoc en een counterend Und-
eba. Het was uiteindelijk
toch de Bandabaose ploeg
die de slag won. Giovanni

Regales wist met een soort-
gelijke actie als Kenneth
Doran in de 35ste minuut
Sithoc vooralsnog te behoe-
den voor een achterstand
door op het laatste moment
een schot van Frenkel Vica-
rio te keren, in de 85ste
minuut was het echter wel
raak. Ortega liep in volle
snelheid op doelman Hens-
ley Ignacio af en tekende
met deze fraaie actie voor
het enige doelpunt van de
wedstrijd.

De Antilliaanse beker
werd direct na de wedstrijd
zonder enig ceremonieel aan
dewinnende ploeg uitgereikt.

Het volgende evenement
in NAVU-verband is de eli-
minatieserie tussen Curacao
en Bonaire om te bepalen
welke van de twee eilanden
de basis zal vormen voor de
samenstelling van de Antil-
liaanse selectie. De eerste
wedstrijd is komende zon-
dag. De basis van het Cura-
qaose elftal, dat onder de
leiding zal staan van Ronnie
Trouwloon van Undeba,
wordt gevormd door spelers
van Undeba en Sithoc.

Supporter "ontkent"
Gevangenisstraf
voor doodslag
SAARBRUCKEN - Een

24-jarige Westduitse voet-
balsupporter is in Saar-
brucken wegens doodslag
veroordeeld tot viereneen-
half jaargevangenisstraf.

De man, wiens identi-
teit niet bekend is
gemaakt, werd door de
rechter schuldig bevonden
aan het opzettelijk toe-
brengen van zwaar licha-
melijk letsel met de dood
ten gevolge.

De veroordeelde was in
september 1988betrokken
bij een vechtpartij tussen
supporters van FC Saar-
brucken en Schalke 04 bij
een wedstrijd uit de
tweede Bundesliga.

Bij die rel verwondde
hij de 20-jarige Frank
Meyer ernstig met een hou-
ten knuppel. Het slachtof-
fer overleed enkele dagen
later in het ziekenhuis.

De rechter liet in zijn
oordeel meewegen, dat de
dader, die zelf volhield
onschuldig te zijn, tegen-
over zijn vrienden had
gepocht "er een goed te
grazen hebben genomen".
Hij zou het ook aan zijn
moeder hebben verteld.

Voorzitter niet
welkom in stadion
ATHENE - De voorzitter
van de Griekse voetbal-
club Olympiakos mag
drie maanden het sta-
dion van zijn club niet
betreden.

Hij werd gestraft omdat
hij de regels van de sporti-
viteit had overtreden. Voor-
zitter Argyris Saliarelis was
bij de wedstrijd van zijn
club tegen Panathinaikos
een camara-man te lijf
gegaan. Het incident, vast-
gelegd door een ander tele-
visie-station, werd later uit-
gezonden.

De doelman van Pana-
thinaikos werd tijdens het
duel getroffen door een voor-
werp, gegooid door aanhan-
gers van Olympiakos.

De voorzitter probeerde
te verhinderen dat de betref-
fende camera-man opnames
van het incident maakte.

VerenigdBerlijn ook kandidaat
China wil nog steeds
Zomerspelen in 2000
TOKYO - De Volksrepu-
bliek China wil nog
altijd de Olympische
Zomerspelen van het
jaar 2000 organiseren.
Na het neerslaan van de
studenten-opstand op het
Plein van de Hemelse
Vrede in juni van het vorig
jaar was weinig meer van
de Chinese plannen verno-
men.

In kringen van het Inter-
nationaal Olympisch
Comité werd de kandida-
tuur van Berlijn, als hoofd-
stad van een tegen die tijd
verenigd Duitsland naar
voren geschoven.

China blijkt echter aller-
minst van plan zich terug

te trekken. Zhenliang He,
de vice-voorzitter het het
Nationale Olympische
Comité van China kondigde
in een interview met het
Japanse persbureau Kyodo
zelfs aan, dat China van de
zomer na afloop van de
Aziatische Spelen in
Peking de Chinese hoofd-
stad officieel kandidaat zal
stellen voor Spelen van
het jaar 2000.

Zhenliang He kondigde
bij de opening van de Azia-
tische Winterspelen in Sap-
poro aan, dat China ook de
organisatie van de vierde
Aziatische Winterspelen in
1999 op zich wil nemen. De
spelen van 1995 zijn toege-
wezen aan Samjiyeon in
Noord-Korea.

TENNIS / MUENCHEN- Het eerste toernooi om de
Grand Slam Cup voor man-
nen wordt dit jaar van 11
tot en met 16 december in
het Olympia Park in Mün-
chen gehouden. Aan dit
afsluitende evenement
mogen zestien spelers deel-
nemen, die op de vier
Grand Slam-toernooien (de
open kampioenschappen
van Australië, Engeland,
Verenigde Staten en Frank-
rijk) de beste resultaten
hebben geboekt. Het toer-
nooi heeft aan prijzengeld
een recordbedrag van in
totaal ruim zeven miljoen
gulden. De winnaar kan 3,8
miljoen gulden op zijn bank-
rekening bijschrijven. Een-
zelfde bedrag wordt in een
speciaal fonds gestopt, dat
tot doel heeft de ontwikke-
ling en verbreiding van de
tennissport over de hele
wereld.

EenLadavoor twee punten
Opnieuw schandalen onthuld

in het Russische voetbal
MOSKOU - Terwijl het nationalevoetbalteam van

de Sovjetunie zich ter voorbereiding op het wereld-
kampioenschap uitsloofde tegen tweederangs tegen-
standers als Costa Rica en de Verenigde Staten,
putte de vaderlandse journalistiek in Moskou zich
uit in het opdiepen van nieuwe schandalen. Dat
resulteerde ondermeer in een paginagroot artikel in het
intellectuele blad "Literatoernaja Gasjeta", waarin
Arkadi Galinski allerlei onverkwikkelijkheden onthult.
Volgens hem is er jarenlang, net als in Roemenië, met het
verloop van de Sovjet-competitie gemanipuleerd.

De kwalijke praktijken varieerden van handjeklap,
belastingontduiking, zwart geld tot regelrechte omkoping
van scheidsrechters en spelers en politieke druk.

Galinski haalt onder anderen oud-bondscoach Kon-
stantin Beskov aan. "ledereen weet toch, hoeveel er
geregeld wordt", reageerde de voormalige coach van
Spartak, die herstelt van een hartaanval, laconiek. Een
andere bron zei weet te hebben van zeker 40 vervalste
competitiewedstrijden en verschillende manieren om dat
te bewerkstelligen.

LADA VOOR TWEE PUNTEN
Het scheidsrechterkorps kreeg er in deeerste plaats flink
van langs en nog uit eigen kring ook. Arbiter Hoesseinov
klapte tenminste onbewogen uit de school door te vertel-
len, dat hij voor hetregelen van twee winstpunten in een
belangrijke wedstrijd wel eens een Lada had geëist.

Zon auto vertegenwoordigt een waarde van 10.000
roebel (ruim 30.000 gulden), maar brengt op de zwarte
markt soms wel het drievoudige op. "Maar andere
scheidsrechters waren ook al voor 1000 roebel tot veel
bereid", zei Hoesseinov. "Corruptie is onder scheidsrech-
ters doodnormaal."

Een wat rechtstreeksere vorm van competitieverval-
sing ging van overheidswege uit. In de zeventiger jaren
kreeg Odessa van de Oekrainse autoriteiten botweg de
opdracht de punten aan Dnjepr Dnjepropetrovsk te
gunnen, omdat de laatste club door de partijleiding was
voorbestemd te promoveren. De tekst van de brief aan
Odessa was kort maar krachtig: "Verlies van Dnjepr".

DOELLIEDEN, AANVALLERS EN VERDEDIGERS
Een ander doorgaans probaat middel was het omkopen
van spelers met geld uit de zwarte kas. Doellieden lieten
zich grof betalen voor misgrepen, topschutters faalden
ineens onbegrijpelijk voor het vijandelijke doel, verdedi-
gers raakten zo in paniek dat ze in eigen doel schoten.

Een fraai staaltje van handjeklap was ook de afspraak
van "puntenruil". Een met degradatie bedreigde club
kreeg daarbij in de slotfase van de competitie de punten
cadeau van een al veilig maar vooruitkijkend team, op
voorwaarde dat die in het nieuwe seizoen zouden worden
"teruggegeven*. Als dat tenminste nog kon.

Aankomst in Cuba niet vlekkeloos

Volleybalteam Oranje
lang in onzekerheid
HAVANA - De trip van
het Nederlands mannen-
volleybalteam naar
Cuba is allerminst vlek-
keloos begonnen. Na een
reis van achttien uur werd
de vermoeide selectie van
coach Harrie Brokking drie
uur vastgehouden door de
douane op het vliegveld van
Havana. De official die de
Nederlanders kwam opha-
len, wist alleen een hotel te
noemen. Over tegenstan-
ders, plaats van handeling
en speelschema wist hij wei-
nig te melden.

Op 24 maart:
Janwe start weer

clubkampioenschap

WILLEMSTAD - Op zater-
dag 24 maart start het club-
kampioenschap schaken
1990 voor Schaakclub
Janwe.

Dit jaar wordt er in de
A-groep heren grote strijd
verwacht. Regerend kam-
pioen Peter Pelgrim zal ond-
er anderen Sherman
Maduro en Rudsel Wolff
van een greep naar de
macht proberen af te hou-
den. De jeugdige schaker
werd vorig jaar ongeslagen
clubkampioen.

Sonali Cardose, regerend
kampioene 1989 bij de
dames, zal de meeste tegen-
stand van Angelique
Craane kunnen verwach-
ten. Deze veel belovende
schaakster, gekozen tot de
beste schaakster vorig jaar,
eindigde als eerste op het
Amstel schaaktoernooi.

Janwe hoopt dat zich dit
jaar vooral veel dames als
lid zullen inschrijven. De
club heeft in de komende
maanden een weekeinde
Pannekoek georganiseerd
voor haar leden. Aldaar zal
de sport nog eens alle aan-
dacht krijgen.

Die onzekerheid duurde
tot dinsdag, toen de Neder-
landse afvaardiging plotse-
ling weer naar het vlieg-
veld werd gedirigeerd voor
een binnenlandse vlucht
naar Santiago de Cuba,
1200 kilometer ten oosten
van de hoofdstad. Daar
wordt het toernooi, waar-
schijnlijk beginnend op
woensdag, gehouden.

Inmiddels waren ook de
ploegen van de Verenigde
Staten en China op het
Caribische eiland aangeko-
men. Het deelnemersveld
zal worden gecompleteerd
door twee Cubaanse teams.

Sneller duidelijkheid was
te krijgen over het meedoen
van Cuba aan de Neder-
landse toernooien die bin-
nenkort worden gehouden.
De Nederlandse ambassa-
deur in Havana had de
visumaanvragenbinnen.

De organisatoren van de
Haarlemse Volleybalweek,
eind maart, kunnen der-
halve rekenen op het mee-
doen van de Cubaanse man-
nen. Het toernooi in Slag-
haren wordt verblijd met
de komst van zowel de man-
nen als de vrouwenploeg
van Cuba.

Twee gulden...
WILLEMSTAD — Aan de
Carawaraweg heeft een dief
zich toegang verschaft tot
een niet afgesloten auto. Hij
nam twee gulden weg uit de
asbak.

QUAYLE IN PARAGUAY

ALGEMEEN / INDIANA-
POLIS - Janet Evans, drie-
voudig Olympisch kam-
pioen zwemmen en houd-
ster van vier wereldrecords,
is in de Verenigde Staten
uitgeroepen tot 'Sportvrouw
van het Jaar. De achttien-
jarige Amerikaanse kreeg
uit handen van de inmid-
dels met topatletiek
gestopte Florence Grifïïth-
Joyner, de vorige winnares,
de bij de uitverkiezing beho-
rende trofee uitgereikt*
Evans won het afgelopen
jaar achttien van de twin-
tig wedstrijden, waarin ze
aan de start verscheen. In
Tbkyo vestigde Evans op de
800 meter vrije slag een
'nieuw wereldrecord.

MSANTIAGO -PresidentPatri-
cio Aylwin van Chili heeft tij-
dens zijn eerste persconferentie
in deze functie in grote lijnen
zijn toekomstige beleid ges-
chetst. De bijeenkomst was spe-

ciaal belegd voor de buittf\
landsejournalisten diedemad*
soverdracht in Chili hadM
bijgewoond. (AFf

satellietfoto

■ ASUNCION - De Ameri-
kaanse vice-president Dan
Quayle (links) zwaait samen
met zijn gastheer vanaf een
jachtnaar de belangstellenden
op de kade van de haven van
Asuncion. Er was veel belang-
stelling voor de hoge Ameri-
kaanse gast. (AFP-'

satellietfoto)

Eén Bundesliga
in Duitsland
HAMBURG - EeJ>
enquête van het HaC'
burgse blad "Sports" he*
ft uitgewezen dat cc'
royale meerderheid vafi
de Duitsers voor cc'
gemeenschapplijke voe*'
balcompetitie is.

Van dê 1036 ondef'
vraagde burgers in de DD'
en de Bondsrepubliek tv?
sen zestien en zestig ja^
toonde 67 procent zich voO?
stander van een gemeef
schappelijke Bundesliga.

De Bondsrepubliek z<>\
daarin vertegenwoordig
moeten zijn met elf club*
de DDR met zeven.

De belangstelling voO}
een gezamenlijke compel'
tie was overigens he'
grootst bij de supporte^
woonachtig tussen RostoC»
en Dresden.

In Oost-Duitsland spra*
76 procent die wens uit, J"
het westen was dat percefl'
tage 59.

■ WILLEMSTAD — In
restaurant De Pul heeft de
softbal-vereniging Cicoza-
Casa Leon een feestavond
gehouden, 'Nochi di Cicoza'.
Er werden prijzen uitgereikt
aan de beste spelers^ terwijl
bekend werdgemaakt, dat de
club van plan is het kam-
pioenschap van deLiga Uni-
Tur te veroveren in 1990.

Casa Leon zal nieuwe uni-
formen uit de Verenigde Sta-
ten laten overkomen.

Eithel Isebia, voorzitter van
de vereniging, hield een gloed-
volle toespraak, waarin hij
de nieuwe catcher Amaparo
dos Santos verwelkomde.

jf3ff; MANAGEMENT VACANCIES

jjjj" Tr/1! j[t ' Management Information & SystemsPc LILAN , Accountant - Pelican Resort & Casino.
resem & casino Financial Controller -

Royal Palm Beach Club.
Qualifications required:

SPD I & II (Staats Praktijk Diploma) or
I.C.M.A. (Associate Member Of Institute Of Cost and Manage-
ment Accountant) or
A.C.A. (Associate Member Otlnstitute Of Chartered Accountants)
or
CP.A. (Certified Public Accountant).

Experience required:
Minimum 5 years experience.
Applicants must be self-motivated, and accustomed to working
beyond normal working hours.

Antilleans will be given preference.
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DE OOST-EUROPA-POLITIEK VAN PEPSI COLA
Wodka en schepen in ruil voor cola
AMSTERDAM — Presi-
dent Gorbatsjov nippend
aan een glas cola met eenknapperige Mexicaanse
taco in zijn hand. Dc stra-
tegen van multinational
PcpsiCo moeten in hun
comfortabele zetel in het
hoofdkwartier in Pur-
chase (New York) hebben
gedroomd over zon recla-
mespot.
Met in het achterhoofd de
historische gebeurtenis van
zestien jaar geleden, toen de
toenmalige partijleiderBrezj-
nev uit handen van presi-
dent Nixon de eerste Russi-
sche Pepsi kreeg uitgereikt.
En het is weer eens wat
anders dan een muzikale uit-
barsting van een speelse
Michael Jackson of een
schreeuwende Tina Turner.
De cola-oorlog is ook in het
Vrije Westen' nog niet gestre-
den, maar de perestrojkaheeft elders een gigantisch
slagveld blootgelegd. Een slag-
veld met dollartekentjes,
hoogstpersoonlijk in kaart
Kebracht door de hoogste
baas van PepsiCo, Roger
Enrico, die op devoor Ameri-
kaanse managers zo gebrui-
kelijke arrogante wijze zijn
naam heeft verbonden aan
<je naar het lijkt eeuwig
durende aanval op de topop-
Positie van de grote concur-
r ent Coca Cola.

OOST-EUROPA
'lans Promberger waaide
('ven over naar Amsterdam
om een boekje open te doen
"ver deOost-Europa-politiek

van de frisdrankengigant.
Promberger is de topman
belast met dehandel van het
Oostblok van PepsiCo, dat
ook het grootste aantal fast-
food-restaurants (18.000) ter
wereld beziten dezelfde num-
mer één-positie inneemt bij
de produktie van snacks. Er
werken 235.000 mensen.
Uiteraard ziet Promberger
de handel met Oost-Europa
zonnig in. 'Uitdagingen en
nieuwe mogelijkheden',
omschreef hij het Pepsi-
gevoel. Een gevoel dat sinds
kort ook op de Sovjet-televi-
sie wordt vertolkt door mid-

del van reclamespots. Ver-
der staan er wervende tek-
sten op autobussen en langs
de weg. De huidige handel
met de Sovjet-Unie is in feite
een ruilovereenkomst. Het
frisdrankenconcentraat wor-
dt geruild tegen Stolichnaya
Wodka, die door decolafabri-
kant in de Verenigde Staten
op de markt wordt gebracht
(vorig jaar één miljoen fles-
sen).

PIZZA HUT
Het aantal van 22 fabrieken
hoopt PepsiCo de komende
jaren te verdubbelen. Er is

inmiddels een gezamenlijke
onderneming opgericht met
het stadsbestuur van Mos-
kou. Binnenkort worden
twee Pizza Hut-restaurants
geopend, net op tijd om de
concurrentie met McDonalds
aan het Pushkin Plein aan te
gaan. Buiten de Sovjet-Unie
heeft deonderneming39bot-
telarijen in alle Oosteuro-
pese landen, met uitzonde-
ring van Oost-Duitsland en
Albanië. In de laatste twee
landen wordt wel cola in blik
verkocht. PepsiCo zegt vrij-
wel overal een leidende posi-
tie in te nemen.
De vraag is of het op dit
moment wel zo winstgevend
is om handel te drijven in
economisch zwakke landen
met een niet inwisselbare
munt. Promberger wilde die
vraag liever niet horen. De
winst van de bottelarijen in
deSovjet-Unie is volgens hem
staatsgeheim. Glasnost bete-
kent voor PepsiCo niet dat er
harde cijfers naar buiten
komen over de handel met
het Oostblok. Alleen: 'We
investeren voor vele miljoe-
nen dollars. We hopen onze
afzet de komende jaren te
verdubbelen.

SCHEPEN
Behalve in de vorm van
wodka worden er nog meer
'valuta's vanuit de Sovjet-
Unie naar de Verenigde Sta-
ten gebracht. In samenwer-
king met een Noorse partner
worden er in de Sovjet-Unie
schepen gebouwd. 'Een wat
andere handel dan die met

wodka, maar we denken dat
we de Sovjets hiermee kun-
nen helpen een andere belang-
rijke bron aan te boren om
harde valuta's te vervangen.
En dat voor beiden winst
oplevert', aldus Promberger.
Het succesvolste jaar voor
PepsiCo tot nu toe is 1988
geweest. De netto omzet
steeg met veertien procent
tot dertien miljard dollar
(bijna het dubbele in gul-
dens) en de nettowinst met
28 procent tot 762 miljoen
dollar. In de eerste negen
maanden met 1989 werd een
omzetstijging van 23 procent
en een winststijging van 22
procent bereikt. Eind 1989
noteerde een aandeel Pepsi
64 dollar tegen 14 dollar in
1984.

INFRASTRUCTUUR
Volgens Promberger is de
infrastructuur in de Sovjet-
Unie abominabel. De distri-
butie is in handen van het
ministerie van Transport en
dat betekent dat de winkel-
tjes op het Rode Plein (die
overigens dollars vragen
voor een flesje; wel kan in
hotels met roebels worden
betaald) vaak 'nee' moeten
verkopen. 'Een van deeerste
uitdagingen is om meer
greep te krijgen op de distri-
butie', aldus Promberger.
'Maar we hebben nog meer
problemen. Zo verdwijnen er
elk jaar in Polen twee mil-
joen flessen, omdat de kop-
ers devrij dure flessen gebrui-
ken om er andere dranken in
te bewaren. Importeren kan

niet, want de harde valuta's
zijn niet beschikbaar om dat
te betalen. In vrijwel elk
Oosteuropees land is men
driftig bezig partners te vin-
den. Ook de plastic retour-
fles wordt geïntroduceerd.

9Hans Promberger met een Russische Pepsi

MEDE ONDER DRUK VAN SU
President van Etiopië kondigt hervormingen aan

Eenheidspartij voortaan
ook open voor oppositie

ADDIS ABEBA - Presi-dent Mengistu Haile
""ariam van Etiopie heeft
angekondigd datdcstruc-
uur van dc -enig toegc-
tanc- Arbeiderspartij van
"tiopie (WPE) drastisch
Awijzigd zal worden. De
"artij krijgt een nieuwe
'aam, de Democratische
eenheidspartij van Etio-
».»e<DUPE), endeopposi-
ïcgrocpcn kunnen
'aarin meepraten over
**et nationale beleid, zo
'ei Mengistu in een vijf
J"r durende toespraak,
be directopradio en tele-
'*Bic werd uitgezonden.

'Je Etiopische regering heefte kampen met verzetsbewe-pngen die 'op verschillende
ponten in het noorden een
burgeroorlog tegen het legervoeren en met een dreigende

hongersnood die, als er niets
gedaan wordt, vijf miljoen
mensen het leven zou kun-
nen kosten. Mengistu bood
de verzetsbewegingen aan
deel te nemen* aan het rege-
ringsbeleid: "De Dupe krijgt
een breder mandaat om de
democratische rechten van
alle nationaliteiten in het
land te vergroten".

MARXISTISCH
De oppositiegroepen kunnen
zich "onder de paraplu van
de Dupe voegen". Het
opgaan van de oppositie in
de Dupe en de deelname aan
het politieke leven blijft ech-
ter onderworpen aan "de wil
en hetbesluit van het Etiopi-
sche volk", zo voegde Men-
gistu daaraan toe. Hij maa-
kte van Etiopie, sinds hij in
1977 de macht greep, een
van destrengst-Marxistische
staten van Afrika.

Mengistu's rede werd door
miljoenen Etiopiers gevolgd
die in hotels en bars samen-
dromdenrond radio's en tele-
visies. De verwachtingen
waren hooggespannen
omdat het nationaal persbu-
reau ENA eerder had
bekend gemaakt dat de pre-
sident op een vergadering
van het Politburo van de
partij had vobrgesteld het
Marxistische beleid drastisch

te hervormen
Er werd daarom druk gespe-
culeerd over de maatregelen
waarmee deregering de eco-
nomische en politieke pro-
blemen van het land te lijf
zou gaan. De langdurige bur-
geroorlogen in de noordelijke
provincies Eritrea en Tigray
leggen veel beslag op de eco-
nomie, dievorig jaar ook nog
getroffen werd door een
dalingvan vijftig procent van
dewereldmarktprijs van kof-
fie, het belangrijkste export-produkt van Etiopie. Dooi; de
droogte en de burgeroorlog
wordt dit jaarnaar schatting
vijf miljoen mensen met de
hongerdood bedreigd.

Grote delen van Tigray
zijn in handen van het
TigreesVolksbevrijdingsfront
(TPLF), dat strijdt voor een
democratisch bewind in
Addis Abeba. Het Eritrees
Volksbevrijding front
(EPLF) vecht in Eritrea voor
onafhankelijkheid. Het
EPLF bezette vorige maand
dehavenstad-Massawa, waar-
mee zij een van de aanvoer-
routes voor voedselhulp
afsneed. Volgens diplomaten
staat Etiopie onder toene-
mende druk van de Sovjetu-
nie om zijn ideologie te her-
zien, onder meer om de pro-
blemen in het land op te
lossen.

Bestand Bayrut
voorbij
BAYRUT - In de nacht
zii *?aandag op dinsdag
*»jn de gevechten tussen
j
"rT^teliJkc groeperingen
"Libanon opnieuw los-gebarsten. Het gaat om de*°t nu toe ernstigste schen-
*ir

g_van het bestand dat«« dagen geleden werdafgekondigd.

r? Q/!Vechten begonnen kort
h»Ü «eneraal Michel Aoun,aa gewaarschuwd dat deemiddelingspoging tussen'lJn troepen en die van destelijke strijdkrachten
£* ) op niets uitliepen en datmogelyk hervat zougorden. In Libanese veilig-"eidskringen is gemeld dat
rip V_?pen van Aoun en van~e LF eikaars stellingen inheuvels ten noordoostenvan Bayrut bestookten metjanks, artillerie en rakettenöeide groepen geven elkaar«e schuld van het verbrekeny&n het bestand. Sinds eindJanuari, toen Aoun eiste datac Christelijke strijdkrach-
ten zich zouden ontmantelenen de strijd in alle hevigheid
'osbarstte, zijn er 810 dodenen meer dan 2.650 gewonden
gevallen.

Politburo van
Mongolië weg
MOSKOU - Het Politburo
van de Mongoolse commu-
nistische partij is maandag
volgens plan afgetreden. Par-
tijleiderBatmunch zei dat de
vernieuwing van de partij
begint met een wijziging van
de leiding. Al langer eisten
democratische groeperingen
binnen Mongolië het aftre-
den van de machthebbers in
het Politburo.

EUROPA
In Nederland zit het concern
ook niet stil. Van de 400
miljoen liter frisdrank (1989)
neemt Pepsi negentien pro-
cent voor haar rekening. Het
aandeel van Seven-up in de
zogenaamde lemón lime-
markt (150 miljoen liter) is
44 procent. Beide dranken

worden door Heineken-doch-
ter Vrumona gebotteld.
'Zoals in heel Europa gaan
we de komende jaren flink
investeren, vooral in de res-
taurants. Dat doen we door
ketens over te nemen of
nieuwe te beginnen', aldus
directeur Nederland Bert J.
Riemslag. 'Ook de cola-
oorlog voeren we nog steeds
en met succes. We wachten
met smart op het moment
dat het net als buiten de
Benelux toegestaan is om in
de reclame Coca-Cola hard
aan te pakken door de Pepsi-
proef.

Kohl: minder
haast met

éénwording

FRANKFURT - Vol-
gens berichten in de
Westduitse pers wil de
Westduitse bondskanse-
lier Helmut Kohl ver-
kiezingen over de her-
eniging van de beide
Duitslanden niet lan-
ger laten samenvallen
met de parlementsver-
kiezingen in de bonds-
republiek van decem-
ber dit jaar, zoals aan-
houdende speculaties
suggereerden.Kohl zou
er nu definitiefdevoor-
keur aan geven bij zijn
tien-punten te blijven
waarin staat dat de her-
eniging ergens in de
jaren '90 gestalte moet
krijgen.

Peruaanse kolonie in Israël

anseAmazone-gebied.Hij besta-
at uit indianen en van Spanje
afkomstige Peruanen. Zij heb-

MEILON MOREH - De joodse
nederzetting van Eilon Moreh
op de westelijke Jordaanoever
kent een opmerkelijke bevol-
king: dezer dagen kwamen er
55 Joodse Peruanen aan. Zij
zijn afkomstig uit het Perua- fill MUHE Dl Ml TERA 53

MAN !___l
Senora,

'N t'abo ta karga famia?
Di dia i anochi?

'N t'abo ta kuida yu?
Den hopi kaso 'n t'abo ta mama i tambe tata?

PakikO anto gana menos pa e mesun trabou?

PakikO bo opinion ta konta menos?

PakikO komo mama soltero bo ta deskrimina?

Den MAN bo ta igual
Den MAN bo tin sosten
Den MAN nos ta UNI __^^Hömber i Muhe M mk

KÓRSOU UNI ta futuro SIGUR
FUTURO SIGUR KU MAN
Dia 16 di mart, VOTA MAN -^W
Vota Don Martina *

(U*JJ
B_B_t_^®B

TA BO FUTURO
TAMBE !

BAI VOTA RIBA
DIA 16 Dl MART

l 1"° J
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ben zich tot de joodse gods-
dienst bekeerd. (AFP-satelliet-

foto)



Ook in Amerika gaan zaken goed
Record-winst voor Ahold
. ZAANDAM - Het detail-
handelsconcern Ahold
heeft vorig jaareenrecord-
winst geboekt. Het netto-
resultaat steeg met 33,6
procent van Nf 145,7 mil-
joen naar f 194,6 miljoen,
z,o heeft het concern
bekendgemaakt.

Voorgesteld wordt over 1989
een dividend uit te keren van
Nf 1,85 plus 40 dollarcent.
Hiervan is al Nf 0,55 plus 10
dollarcent als interimdivi-
dend betaald. Het slotdivi-
dend van Nf 1,30 plus SO
dollarcentzal geheel ofgedeel-
telijk in aandelen kunnen
worden opgenomen. De
omvangen samenstelling van
het keuzedividend zal op 25
april nabeurs worden bekend-
gemaakt. Over 1988 keerde
Ahold in totaal Nf 1,58 plus
25 dollarcent uit (gecorri-
geerd Voor het aantal uit-
staande aandelen). Ook toen
kon een dccl in aandelen
wórden opgenomen.

MGUALCHO - De uit Salva-
doraanse ouders in Honduras
geboren kinderen zijn dezer
dagenin ElSalvador aangeko-
men. Met medewerking van
het Hoge commissariaat voor
de Vluchtelingen van de Ver-
enigdeNatieskeerden zo twaalf-
honderdvluchtelingen terug die
zo'n negen jaar in Honduras
hebben doorgebracht. Als het
aan Honduras ligt keren alle
Salvadoraanse vluchtelingen zo
snel mogelijk naar het door
burgeroorlog getroffen land

terug. (AFP-satellietfoto)

VERBETERING
Aholdverwacht dat de omzet
dit jaar zowel in Nederland
als in de VS verder zal stij-
gen. Ook het bedrijfsresul-
taat zal verbeteren, vooral
doorverdertoenemende resul-
taten in Amerika. Het con-
cern voorziet dat de netto-
winst in 1990 verder zal
stijgen, maar de groei zal
echter minder groot zijn dan
in 1989.

' De omzet nam met 15,7
procent toe van Nf 15,3 mil-
jard tot Nf 17,7 miljard. Van
de stijging was 3,9 procent
het gevolg van een hogere
omrekeningskoers van de
Amerikaanse dollar. De
omzet in Nederland steeg
rjiet 8,9 procent tot Nf 9,1
miljard en in de VS met 15,5
procent tot 4,1 miljard dol-

% Het bedrijfsresultaat is
vorig jaar met 31,2 procent
gestegen van Nf 238,2 mil-
joen tot Nf 312,5 miljoen. In
Nederland nam het bedrijfs-
resultaat toe met 31,4 pro-
cent tot Nf 167 miljoen. Alb-
ert Heijn leverde, dank zij
e&n verdere verbreding van
hjét assortiment en een goede
kostenbeheersing, de belang-
rijkste bijdrage aan de stij-
ging. Hoewel het bedrijfsre-
sultaat van grootverbruik ver-
beterde, bleef het nog achter
bsj het gewenste peil.

IN VS
In de VS ging het bedrijfsre-
sultaatomhoog met 22,2 pro-
cent naar 69 miljoen dollar.
Het resultaat is gedrukt
déor een aantal eenmalige
kosten bij Ahold USA. Zowel
Bi-Lo, GFS als bij FNS vond
een aanmerkelijke verbete-
ring van het bedrijfsresul-
taat plaats.

;De baten uit deelnemin-
gen gingen van Nf 24,3 mil-
joen naar Nf31 miljoen. De
stijging vond vooral zijn oor-
zaak in de uitbreiding van
'tt belang in Schuitema tot
ï procent en dividend uit

deelnemingen.
De winst per aandeel

steeg vorig jaar van f 8,43
naar f 6,97. Het aantal uit-

staande gewone aandelen
nam toe van ruim 20,6 mil-
joen naar bijna 23,5 miljoen
stuks. Daarvan houdt een
deel verband met de aande-
lenuitwisseling op grond van
de Europese samenwerking

met de Britse Argyll en de
Franse Casino. Ook het aan-
tal preferente aandelen ste-
eg, in verband met een
bescherming tegen de door
Ahold ongewenste toenade-
ring van deDuitse Asko.

President Aylwin vraagt Chilenen om geduld

Onderzoek toegezegd naar
misdaden onder Pinochet

SANTIAGO - Dc nieuwe
Chileense president Patri-
cio Aylwin heeft maan-
dag in zijn eerste poli-
tieke rede de Chilencn
opgeroepen geduld te
betrachten en heeft plech-
tig dc waarheid over "de
verschrikkelijke misda-
den tijdens de dictatuur"
uitgeroepen. Aylwin
sprak in het Nationale sta-
dion in Santiago voor een
gehoor van tachtigdui-
zend mensen onder wie
talrijke staatshoofden en
buitenlandse gasten.

Aylwin zei dat "het morele
geweten van de natie vereist
dat de waarheid over de ver-
dwenen personen, de ver-
schrikkelijke misdaden en de
schendingen van de mensen-
rechten tijdens de dictatuur
aan dedagkomt*. De nieuwe
president, die zondag geïn-
stalleerd werd als opvolger
van generaal Augusto Pino-
chet, zei dat hij maandag een
decreet heeft getekend ter
vrijlating van de talrijke poli-
tieke gevangenen en dat de
andere gevallen aan de leden
van het congres zullen wor-
den voorgelegd. Met het aan-
treden van Aylwin is een
einde gekomen aan een mili-
taire dictatuur van zestien
jaar.

De Christen-democrati-
sche president zei dat er
geduld en voorzichtigheid
nodig is om "de moeilijkhe-
den ontstaan door obstakels
die het vorige regime op de
weg heeft geplaatst* te over-
winnen. "Alles in het leven

vraagt tijd", aldus Aylwin
De Amerikaanse senator
EdwardKennedy heeft maan-
dag in Santiago verklaard
dat de Verenigde Staten
onder bepaalde voorwaarden
hun militaire hulp aan Chili
zouden moeten hervatten.
Kennedy is degene op wiens
voorstel desenaat heeft beslo-
ten de verkoop van wapens
aan Chili stop te zetten,
nadat in 1976 in Washington
de voormalige Chileense
minister van Buitenlandse
zaken, Orlando Letelier, en
dienssecretaresse waren ver-
moord. Letelier was minister
ten tijde van de regering-
Allende. Tijdens een pers-
conferentie verklaarde Ken-
nedy dat het opheffen van
het wapenembargo afhanke-
lijk is van de berechting "in
Chili of in de VS* van de
daders van de moordaan-
slag.

De nieuwe Chileense pre-
sident Aylwin, heeft de Neder-
landse minister Van den
Broek maandag verzekerd
dat zijn regering veel
waarde hecht aan het ver-
schaffen van opheldering
over de circa tweeduizend
personen die tijdens de zes-
tien jaar militaire dictatuur
zijn verdwenen. De regering
zal haar uiterste best doen
om een einde te maken aan
de onzekerheid van de nabe-
staanden, en om zowel
morele als materiele genoeg-
doening te verschaffen.

BERECHTING
Uit wat minister Van den
Broek na afloop van zijn

gesprek met Aylwin vertelde
bleek niet dat de president
heeft gesproken over berech-
ting en bestraffing van de
militairen, Carabineros
(leden van de gemilitari-
seerde politie) en van de
geheime politie, DINA en
later CNI, die zich aan ont-
voering, marteling en
moord, hebben schuldig
gemaakt. Van denBroek ver-
klaarde niet te weten of het
tot een vervolging van de
schuldigen zal komen, maar
meende dat de regering
"alles doet wat mogelijk is
binnen de smalle marges
waar zij rekening mee moet
houden*. Hij doelde kenne-
lijk op het feit dat Pinochet
nog acht jaaropperbevelheb-
ber van het leger blijft, en
dat de door de vroegere dic-
tator opgestelde wet op de
strijdkrachten de militairen
vrijwaart van wat hij zelfals
"politieke vervolging* heeft
aangeduid.

TEHERAN - Iran gaat
akkoord met de agenda
van de Verenigde Naties
om de vredesbesprekin-
gen met Iraq te hervat-
ten. Dat heeft de Iraanse
president Hashemi Raf-
sanjani in Tehe-
ran meegedeeld.

"Het is een acceptabel voor-
stel dat voldoende basis kan
bieden voor nieuwe onder-
handelingen', aldus depresi-
dent tijdens de wekelijkse
gebedsdienst die via Radio-
Teheran te horen was.
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Ten strijde voorkwaliteit en goedeprijs

Plzen kent sinds kort
partij van bierdrinkers

PLZEN - Studenten
van de pedagogische
faculteit in Plzen, het
vroegerePilsen, zijn op
het idee gekomen om
een "partij van Rier-vrienden" op te rich-
ten. Het was bedoeldalseen grapen alsreac-
tie op de vloed van par-
tijen die na de vreed-
zame revolutie in Tsje-
choslowakije zijn ont-
staan. Als er een partijvoor de vrije seks is,waarom dan ook niet
een partij van Biervrien-den, dachten de studen-ten.

De partij vat haar taak
niet licht op, er moet gelet
worden op het gebruik van
zuivere grondstoffen en
kwaliteit en prijs moeten
goed zijn. Dat is ook in hetbelang van het personeelvan de plaatselijke Skoda-fabrieken. De arbeiders inde hoogovens en de giete-rUen slaan dagelijks liters

achterover. Zij verliezen
volgens artsen op een ach-
turige werkdag zon acht
liter vocht. Wie veel
zweet, moet veel drinken,
is daar de vuistregel.

Overigens wordt dun-
bier gedronken dat uit-
sluitend in en voor Plzen
wordt gebrouwen. Volgens
de statistieken drinken de
arbeiders daarvan maar
liefst vijftig liter per dag.
Maar omdat hetbier op de
werkplek gauw warm
wordt en daardoor niet te
drinken is, wordt bijna de
helft weggegooid.

PROBLEEM
Wat eerst een studenten-
grap was, werd ernst toen
begin deze maand in het
cafe van het Biermuseum
van Plzen de partij werd
opgericht. Er ontstond daar-
mee gelijk een probleem.
Plzen is van oorsprong
een sociaal-democratische
stad, hoewel de sociaal-
democraten veertig jaar
geleden ophielden te

bestaan. De partij ging in
1948 tegen haar wil een
fusie aan met de commu-
nisten.

Na devreedzame omwen-
teling heeft de partij in
Plzen weer een organisa-
tie opgebouwd, nota bene
de grootste in het hele
land. De meeste leden wer-
ken bij Skoda, en zijn ook
bierdrinkers. Zij hebben
dezelfde belangen als de
partij van biervrienden:
zij willen goed en goed-
koop bier om al hun verlo-
ren zweetdruppeltjes aan
te vullen.

Heel wat van hen weet
niet op welke partij hij of
zij straks moet kiezen.
ledere stem die de sociaal-
democraten in Plzen mis-
lopen, helpt decommunis-
ten en is indirect een stem
voor de communisten.Ove-
rigens een bewijs datTsje-
choslowakije hard op weg
is een normale democratie
te worden waar gespecu-
leerd wordt op de verkie-
zingsuitslag.

Na dertig jaarpolitiekpingpong-spel tussen Den Haag en provincie:

Vaste oeververbinding over
Westerschelde kan er komen
DEN HAAG - Meer dan

j.ertigjaarheeft het poli-
'°Ke pingpong spel inNederland tussen het rijke« de provincie Zeelandoyer een vaste oeverver-binding Westerschelde

'WOV) geduurd, voordatde einduitslag definitief
Was. Met het dezer dagen
bereikte akkoord ligt debouw van een brugtunnel('brunneD of tunnel bin-nen bereik.
In 1956 wordt het eerstePlan voor een vaste oever-verbinding geboren. Een pro-
-22? ’ werk_Toep noemt deverbinding "een essentieel ele-ment van een centrale Noord-

tussen de
zeehaven- enindustriegebieden in Noord-Jest-Europa\ Zeeland zalch door de oeververbinding

jannen ontwikkelen tot een
eiangr.jk industriegebied,

«ovendien zal de verbinding
v®t geïsoleerde Zeeuwsch-

"aanderen beter bereikbaar"laken.

GELOBBYED
w_Jje daaroP volgende jarenscïn ImkSelobbved-Ver\Vni1mkSelobbved-Ver-\Vni de malen HJ'kt deuv er dan toch te komen,
*te_l de nnancieri"g
In To_?eer roet in het eten.
do* besluit het kabinet
Wnv

er "iterlijk 1981 een
nem 'nuet komen. De aan-mersgroep de combinatie
>6 verscheldepresenteert inlie-i-een.plan aan de toenma-& minister Bakker voor

oeververbinding
Ber"euzen-Ellewoutsdük.
düïrke.r «telt later dat dit te
voor-cv 1S en klest voorlopig
genpe,VerbindingKruinin-Ken;Perkpolder.
lanrietJaar daarop gaat Zee-
Mini.VleiSlee toch akkoord.vaSer,Bakker gaaterdanut dat de oeververbin-

ding in 1977 gereed zal zijn.
In dat jaar stelt de toenma-
lige minister Westerterp ech-
ter pas 'definitief het trace
Kruiningen-Perkpolder
vast.

In 1978besluit hetkabinet-
Van Agt dat de verbinding er
in principe moet komen. "De
bouw begint in 1981 of
zoveel eerder als de kapi-
taalmarkt en de arbeids-
markt dat toestaan."

BARRIERES
Eind 1980 wordt er plotse-
ling een eigen bijdrage van
de provincie Zeeland geëist.
In de loop der tijd proteste-
ren ook de milieu-organisa-
ties tegen de _oeververbin-
ding. Daarnaast werpen
lager uitvallende verkeers-
prognoses barrières op.

Nadat overeenstemming is
bereikt over de bijdrage van
de provincie - vier miljoen
per jaar- volgt toch weer
uitstel. Minister Smit-Kroes
besluit in 1989 definitief af
te zien van een brugverbin-
ding omdat deze op teveel
bezwaren van de Belgische
autoriteiten stuit. Die willen
een vrije doorvaart voor de
scheepvaart behouden. Het
besluit wekt in de provincie
Zeeland veel beroering.

De provincie heeft geen
voorkeur voor een tunnel of
een brug, aldus de Zeeuwse
gedeputeerde Barbe destijds,
maar een tunnel kost wel
zon honderd miljoen meer
dan een brug. Dus zou de
rijksbijdrage omhoog moe-
ten. Smit-kroes wil slechts
een bijdrage van dertig mil-
joen per jaar beschikbaar
stellen over een periode van
25 jaar. Minister Maij-Weg-
gen is de provincie nu tege-
moet gekomen met ruim elf
miljoen meer dan haar voor-
gangster voor de WOV wilde
uittrekken.

Wat er met de veren gaat
gebeuren, is nog niet zeker.
Als gekozen wordt voor een
trace Tterneuzen-Ellewouts-
dijk, danwordt hetveer Vlis-
singen-Breskens een veer
voor voetgangers. Wordt geko-
zen voor het trace Kruiningen-
Perkpolder, dan blijft het
(auto)veer Vlissingen-Bres-
kens in de huidige vorm
bestaan, mogelijk met min-
der afvaarten per dag.

De Zeeuwse Milieu fede-
ratie (ZMF) heeft geschokt
gereageerd op de overeen-
stemming over de Wester-
schelde-oeververbinding. Vol-
gens woordvoerder T. van
Mierlo is de overheid bij het
besluit alleen uitgegaan van
economische belangen.
"Natuur en milieu delven
weer het onderspit", aldus
Van Mierlo.

Hij sluit niet uit dat de
ZMFopnieuw actie gaatonder-
nemen tegen de verwezenlij-
king van een vaste oeverver-
binding. De ZMF vreest een
sterke toename van het
autoverkeer door Zeeland. De
eerste grote Noord-Zuidver-
binding door deprovincie zal
volgens Van Mierlo een inter-
nationale vervoersstroom op
gangbrengen.
MOSKOU - In de eerste
ronde van de op 4 maart
gehouden parlementsverkie-
zingen in de Russische fede-
ratie zijn 121 kandidaten
rechtstreeks gekozen. Zij haal-
den meer dan vijftig procent
van de stemmen in hun dis-trict. Dat heeft de kiescom-
missie in de grootste Sovjet-
republiek meegedeeld. Een
tweede stemronde wordtgehoudenop 22 april. Aan de
eerste ronde nam 77 procent
van de ruim 103 miljoen
kiesgerechtigde Russen deel.
In totaal staan, er 1.068
zetels in het Congres van
volksafgevaardigden op het
spel.

mWASHINGTON - De Ameri-
kaanse minister van Buiten-
landsezaken JamesBaker (mid-
den) begroette president Joa-
quin Chissano (links) van
Mocambique bij diens aan-

komst op de Washington Monu-
ments grounds.Laterzou Chis-
sano ontvangen worden door
zijn Amerikaanse collega
George Bush. (AFP-satelliet-

foto)

Ruim negenduizend.toestellen zijn er nodig
Boeing voorziet verdubbeling van
civiele vliegtuigvloot voor 2005

SCHIPHOL - Vliegtuig-
bouwer Boeing verwacht
dat er tot het jaar2005 op
de wereldmarkt behoefte
is aan bijna tienduizend
civiele vliegtuigen. Vice-
president van de markc-
tingdivisie van Boeing
Commercial airplane
group John Hayhurst, zei
dat bij de bekendmaking
van de jaarlijkse markt-
verkenning van Boeing in
het Hiltonhotel op Schip-
hol.

Vorig jaar nog ging Boeing
uit van een markt voor 7838
vliegtuigen met een totale
waarde van 490 miljard dol-
lar. Dit jaar gaat Boeing uit
van een behoefte aan 9.935
vliegtuigen met een totale
waarde van 626 miljard dol-
lar. De voorspelling is dus
ten opzichte van vorig jaar
bijgesteld met twintig pro-
cent. Boeingbaseert dievoor-
spelling voornamelijk op het
aantal bestellingen het afge-
lopenjaar, aldue-Hayhurst.

Tienduizend vliegtuigen is
meer dan de totale wereld-
luchtvloot momenteel
omvat. Die bestond in 1989
uit 8302 vliegtuigen. Naar
de verwachting van Boeing
zal de wereldluchtvloot in
2005 bijna twee keer zo groot
zijn alsvandaag: 14.772 vlieg-
tuigen. Dertig procent van
de te bouwen vliegtuigen is
ter vervanging van oude
straalverkeersvliegtuigen,
zeventig procent is uitbrei-
ding.
De getallen van Boeing sug-
gereren, lichtte Hayhurst toe,
een grotere exactheid dan zij

in feite weergeven. In de
computerberekeningen iseen
groot aantal factoren ver-
werkt maar niet alle. Zo
heeft Boeing de Perestroika
en de economische gevolgen
daarvan niet op tijd voor-
zien. JDe afzetmogelijkheden
in de Sovjetunie zijn niet in
de jaarlijkse marktverken-
ning verwerkt.

Ook de effecten van de
liberalisering van het lucht-
verkeer in Europa na 1992
zijn maar gedeeltelijk in de
marktverkenning verwerkt.
Die liberalisering heeft
immers ook grote gevolgen
voor het chartervervoer dat
traditioneel binnen Europa
een veel belangrijker rol
speelt dan in de Verenigde
Staten. In de marktverken-
ning van Boeing zijn alleen
de lijndiensten onder de loep
genomen.

Overigens is Europa
slechts een betrekkelijk
kleine afzetmarkt. Verhou-
dingsgewijs zal het belang
van Europa en de Verenigde
Staten afnemen in vergelij-
king met dat van de landen
in het Verre Oosten. De per-
centuele groei van het wereld-
luchtverkeer zal afnemen van
7,5 procent per jaar in de
periode 1970 tot 1989 naar
5,9 procent in de komende
jaren en uiteindelijk tot 4,8
procent per jaar in de vol-
gende eeuw.

BOUWTEMPO
In absolute zin zal die toe-
name echter twee keer zo
groot zijn als vandaag. "De
komende elf jaarkomt er elk
jaareigenlijk een luchtvaart-

maatschappij bij met de hui-
dige omvang van American
Airlines en Swissair samen,
een vlootvan honderden vlieg-
tuigen", aldus Hayhurst.

Voor Boeing betekent dit
dat de komende jaren het
bouwtempo 2,5 keer zo hoog
moet worden. De maandpro-
ductie ligt nu op 31 vliegtui-
gen. Dat moeten er medio dit
jaar 33 per maand worden
en binnen enkele jaren 41
per maand.

Vooral neergang personenwagendivisie

Volvo ziet brutowinst

verminderen
VOLVO-concern is vorig jaar
met vijftien procent gedaald
van 8,24 miljard kroon tot
7,01 miljard kroon (Nf 2,19
miljard). De omzet vermin-
derde met bijna zes procent
van 96,6 miljard kroon tot
90,9 miljard kroon (Nf 28,4
miljard).

Zo heeft het concern bekend-
gemaakt. Volvo is vooralbekend als fabrikant van per-
sonen- en vrachtwagens,
maar produceert ook moto-
ren, levensmiddelen en far-
maceutische producten. Debedrijfswinst in de personen-
wagendivisie daalde vorig

jaar met 46 procent van 3,6
miljard kroon tot 1,94 mil-
jardkroon (Nf 605 miljoen).
Volvo schrijft dit toe aan een
sterke stijging van de
ontwikkelingskosten en
scherpe internationale con-
currentie. Voorgesteld wordt
het dividend te verhogen van
veertien kroon tot 15,50
kroon per aandeel.

Volvo maakte eind vorige
maand' een nauwe samen-
werking bekend met het
Franse staatsautomobielcon-
cern Renault. De twee onder-
nemingen ruilen 45 procent
van de aandelen en het bij-
behorend stemrecht in
eikaars vrachtwagen- en bus-
bedrijven en twintig a 25
procent van de aandelen van
de personenwagendivisies.
Het is de bedoeling in de
toekomst gezamenlijk
nieuwe auto's te ontwikke-
len. \

SED (DDR): kabinet
zonder communisten,
christendemocraten
BONN - Als de Oostduitse
sociaal-democraten zon-
dag de parlementsverkie-
zingen winnen willen z?J
een zo breed mogelijke'
coalitie vormen maar zon-
der de communisten en
de Christen-democratenJ-
Dit heeft SPD-voorzitter Ibra*
him Bohme in Bonn gezegd"

Pijnlijke reorganisatie achter rug
EG verwacht herstel staalsector

BRUSSEL - De Euro-
pese Commissieverwacht
dat het herstel van de
Europese staalsector zich
tussen nu en 1995zalvoort-
zetten. De productie zal
zich handhaven op het
huidige peil of zelfs licht
toenemen. Dat staat in
een rapport dat EG-com-
missaris Martin Bange-
mann( Internemarkt) voor-
legde aan zijn collega's.
Het rapport wordt op 28
mei voorgelegd aan de EG-
ministers van Industrie.

Volgens het rapport is de
pijnlijke herstructurering
van de Europese industrie
definitief achter derug. Tus-
sen 1980 en 1988 werd de
productiecapaciteit vermin-
derd van 194,5 tot 165 mil-
joen ton. Bijna driehonderd-
duizend van de 672.000 staal-
arbeiders in Europa raakten
in dezelfde periode hun baan
kwijt. Om de saneringsope-
ratie te begeleiden keurde de
Europese Commissie onge-

veer veertig miljard ECU
(Ecu ; 2,30 Nf) aan nationale'
steunmaatregelen goed.

In de komende jaren wil
Bangemann bij het verstrek-
ken van leningen aan de
staalindustrie meer nadruk
gaan leggen op nieuwe tech-p
nologieen en milieubescher-
ming. Geld dat mi nog wordt"
besteed aan extra uitkerin--
gen voor werkloos geworden
staalarbeiders moet in de
toeJomst worden aangewend'
voor verbetering van de scho-
ling. Daarvoor moet het
EGKS-verdrag (Europese
Gemeenschap voor kolen en
staal) worden gewijzigd.

Volgens de Commissie zal
deEG-staalproductie zich de'"
komende jaren handhaven'
rond de 138 miljoen ton per'
jaar of zelfs stijgen tot ruim"
143 miljoen ton. Het verJ
bruik van staalproducten zal
eerst nog afnemen (tot 110,7
miljoen ton in 1992), maar
vervolgens toenemen tot
114,7 miljoen ton in 1995. \

-
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Radio Holland Group
Electronic Systems

RADIO HOLLAND CARIBBEAN N.V.
zoekt:

een electronicusterversterking van detechnische stafvoor
de afdeling "Scheepsservice" in defunctie van:

TECHNICUS ELECTRONIKA
welke zal worden belast met het zelfstandig of in teamver-
band verrichten van reparatie- en onderhoudswerkzaam-
heden aan radio-communicatie en elektronische naviga-
tie-apparatuur aan boord van schepen.

Vereisten:
* Diploma HTS Electronika of gelijkwaardige oplei-

ding
* Enige jarenervaring op bovengenoemd vakgebied
* Leeftijd tot 35 jaar

MTS-ER ELECTRONIKA
Hij zal worden belast met reparatie- en onderhoudswerk-
zaamheden aan Motorola radio-communicatie apparatuur
in deafd. Telecommunicatie.

Vereisten:
* Diploma MTS-Electronika of gelijkwaardige oplei-

ding
* Enige jarenervaring in soortgelijke functie.

Kandidaten voor bovengenoemde functies gelieve hun
schriftelijke sollicitaties (inklusief kopieën van diploma's en
getuigschriften) te richten aan:

RADIO HOLLAND CARIBBEAN N.V.
Pletterijweg z/n
Postbus 3894
Willemstad,Curasao
T.a.v. Afdeling P.Z.

V

38 EILANDGEBIED CURACAO

Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao maakt bekend dat het
College op grond van artikel 56 van de Vergunningslandsverordening heeft
besloten dat in verband met de verkiezing op vrijdag 16 maart 1990 van de
"eden van de Staten van de Nederlandse Antillen HET VERBODEN IS
sterke drank of zwak-alkoholische drank te verkopen, af te leveren of te
verstrekken in lokaliteiten waarvoor vergunning is verleend op grond van de
Vergunningslandsverordening (of de Vergunningsverordening 1949) vanaf
donderdag 15 maart 1990 om 18.00 uur tot zaterdag 17 maart 1990 om
06.00 uur.
De verkoop, aflevering of verstrekking van alkoholvrije drank in boven-
genoemde lokaliteiten is derhalve niet verboden.
De vergunninghouders dienen er rekening mee te houden dat indien zij in
strijd handelen met dit verbod het Bestuurscollege hun vergunning kan
intrekken, terwijl zij tevens strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber, De Secretaris,

Dr^E.R. Wilsoe. Mr. E.A. Vlieg.

WOENSDAG 14 MAART 1990 11AMIGOE

HUBENTUT Dl KÓRSOU

Hoben, Ë.Pa
T'abo ta manan tu-UP
Mayor i trahadó MAN
Kargadó di nos pais
UNION di nos pais
Solo di FUTURO

Pa vn manan SIGUR
Tur hoben ta kv MAN

Hoben! Den MAN:
Bo voto tin balor
Bo sugerensha vn luga
Bo derecho proteha
Bo desaroyo garantisa
Bo futuro sigura

fp'un manan SIGUR
Dia 16 di mart,
vota MAN

Vota Don MARTINA



Onvoltooid verleden tijd
WILLEMSTAD — Als de

gedeputeerde voor Sportza-
ken maandag de eerste zet
heeft gedaan, als teken dat
de vierkamp-dammen is
begonnen, zullen er vier
sterke Curagaose dammers
plaatsnemen achter hetdam-
bord om te gaan uitmaken
wie er na zes speeldagen als
winnaar van de vierkamp
zal worden aangewezen.

Dit evenement belooft
heel interessant en spannend
te worden omdatbehalve het
feit, dat dit de eerste keer is
dater een dam-vierkamp tus-
sen vier Curacaose spelers
plaats vindt, zijn er voor de
vier deelnemers ook nog geld-
prijzen te verdienen.

Dat detoeschouwers dam-
partijen van hoog niveau te
zien zullen krijgen moge blij-
ken uit de namen van devier
spelers: Norwin Lau, kam-
pioen van Curacao 1985; Car-
los Loreville, kampioen van
Curagao 1987+1988, damlei-
der bij Sedreko; Rudsel
Wolff, kampioen van Cura-
gao 1989 en Raoul Alias,
kampioen van Amsterdam:
1980 2e klasse, 1981 + 1987
lsteklasse, damtrainer Cura-
caose damhond en damleider
bij Sedreko.

De vierkamp wordt gehou-
den in Porto Paseo en de
partijen beginnen dagelijks
om één uur 's middags.

WILLEMSTAD — De
havenpolitie werd giste-
ren ingeschakeld omdat
zich aan boord van de
tanker Boe Sea veertien
verstekelingen bevonden.
Het schip was gemeerd
aan deValenteinspier van
de Isla. In eerste instantie
werden vijf ontdekt.
Later bleek dat zich nog
negen aan boord bevon-
den. Die sprongen in het
water en probeerden weg
te rennen nadat ze ont-
dekt werden, maar erg
ver kwamen ze niet. Alle
verstekelingen blijken
afkomstig uitBuena Awn-
tura, Colombia.

WILLEMSTAD— DeKoninklijke Nederlandse Haven-
werken. Nog voor de Tweede Wereldoorlog opgericht.
De voorloper van Njederhorst, de voorloper van Ogem,
de voorloper van de Hollandse Beton Groep en de
voorloper van HCCC. Steigers maken, kademuren
optrekken en wat dies meer zij. Het gebeurde toen, het
gebeurt nu. Dat wil zeggen: het zou moeten gebeuren.
De havenkades zijn er niet al te best aan toe. Veelgeld
is nodig voor reparatie.

Hoe het er vroeger aan toe ging: de heiploeg van
kapitein Lennerd kon er van meepraten. Mannenwerk.
Waarbij jeer niet vies van moest zijn om vies te worden.
Zij droegen mede bij aan hetgeen de Schottegathaven
vandaag dedag is.Fred Fischer maakte ditgroepspor-
tret van de heiploeg. Onvoltooid verleden tijd, want
een paar van de mannen moeten bejaard maar nog
springlevend zijn. Namen zijn moeilijk te achterhalen.
De zwaaiende blanke man is kapitein Lennerd en de
man naast hern met snor en hoed moet Gogo Richard-
son zijn. Wie kent de anderen en wie weet waar ze te
vinden zijn? Na publikatie gaat deze foto terug naar
het havenwerken-archief van HCCC-baas Peter Huis-
man.

ARBEIDSRUST
Jonkheer over het topover-
leg gisteren met de bonden,
de schoolbesturen en deminis-
ter: "Inderson heeft niet
gezegd wievan departijen er
gelijk heeft. Hij stelde
slechts dat het zijn plicht is
de arbeidsrust te herstellen
en te garanderen."

Jonckheer reageerde hier-
mee op de vraag of Inderson
zich niet in een dappere
maar gevaarlijke positie
begeeft door in zekere mate
het BC te passeren. Eerder
heeft de minister namelijk
aan journalisten verklaard
dat het Sitek-conflict duide-

lijk lag, in ieder geval voor
wat betreft de gelijkheid in
salaris althans. De FOL-
bewindsman verklaarde eer-
der al dat immers deuitspra-
ken van de rechter in het
verleden duidelijk waren en
dat er uitbetaald zal moeten
worden. De houding van de
landsregering en van het
bestuurscollege is echter tot
nu toe geweest geen conclu-
sies te trekken uit de vroe-
gere rechterlijke uitspraken
en een zo eng mogelijke inter-
pretatie te geven aan het
spraakmakende, maar wéi-
nig-verrassende oordeel van
rechter Kolfschoten tijdens
de historische zaterdagmid-
dag-zitting.

Minister Inderson: 'Bijzonder mechanisme'
Bonden en schoolbesturen vragen
om bijzondere bemiddelaar

WILLEMSTAD — Er worden pogingen ondernomen
om via een bijzondere landsbemiddelaar het conflict
tussen de Sitek en de overheid op te lossen. Dit wordt
door een aantal bronnen bevestigd. Gisteren verga-
derde de minister van Arbeid en Sociale Zaken op
verzoek met de Kamara Sindikal en met vertegen-
woordigers van alle stichtingen binnen het 'bijzonder
onderwijs' waartoe ook het Rooms-Katholiek School-
bestuur gerekend wordt. De minister bevestigde wel
de berichten over het gedane verzoek, maar stelde
"kort te willen zijn omdat ik de schuchtere pogingen
om tot een bijzonder bemiddelingsmechanisme te
komen niet wil vertroebelen."

De Landsbemiddelaar kan
niet ingeschakeld worden
omdat het conflict een groep
(afgeleide) ambtenaren
betreft. Aan de andere kant
zou gesteld kunnen worden
dat de leerkrachten in het
bijzonder onderwijstwee werk-
gevers hebben. De overheid
is verantwoordelijk voor het
salaris. Verscheidene andere
aspecten van het werkver-
band treffen de Stichtingsbe-
sturen.

Vigdis Jonkheer-Mensing
van het RK-Schoolbestuur:
"Strikt formeel zijn wij werk-
gever en zijn we partners
van het BC. Strikt formeel
kan de landsbemiddelaar een
rol spelen. "Omdat dit nog
niet onomstotelijk vast staat
is de Landsbemiddelaar
bezig uit te zoeken welke
mogelijkheden-er zijn voor
een bijzonder mechanisme
en overlegt zij daarover met
het BC en met Sitek.

Wellicht dat de twee par-
tijen via de intermediair het
geschil kunnen oplossen. Bei-
de partijen zouden gediend
zijn met het opheffen van de
impasse. Jonckheer en Inder-
son wilden niet uitvoerig
ingaan op de juistheid van
deze suggestie. NEUTRAAL

HetRooms-Katholiek School-
bestuur neemt voorlopig nog
een neutraal standpunt in.
Jonckheer vanochtend: "Wij
zijn niet voldoende bij de
ontwikkelingen betrokken
geweest om de wederzijdse
eisen en standpunten naar
waarde in te schatten. Wij
laten ons vooralsnog niet uit
in deze, maar we voelen ons
wel samen met de kinderen
als dè benadeelden.

Minister Inderson was
terughoudend tegenover de
Amigoe: "Het is prematuur
om nu in details te treden".
Hij bevestigde dat de

Kamara Sindikalondanks de
'incompetentie* van deminis-
ter (en van de Landsbemid-
delaar) om bemiddeling
vroeg. Die incompetentie is
gebaseerd op het niet van
toepassingzijn van deArbeids-
geschillenLandsverordening;

Stakingsdreiging niet ontkend

CAO-overleg PMFC
en Curoil muurvast

WILLEMSTAD—Devak-
bond PWFC heeft zijn
leden bij dc onderneming
Curoil nog niet opgeroe-
pen tot een staking. Uit
voorzorg hebben veel auto-
mobilisten echter wel
brandstof gehamsterd bij
de pompstations. Volgens
waarnemers zit het cao-
overleg tussen de werkge-
ver en de bond "muur-
vast".

Roque Koeijers bevestigde
dat er gisteren en vanoch-
tend besprekingen gevoerd
zijn met de directie van de

Curoil over de cao-eiseM
Over het verloop van J
besprekingen hield dePWFQ
leider zijn mond. De ondel*
handelingen zijn nog nul
voorbij zei hij. VanmiddM
om 17.00 uur zouden de opgl
roepen leden van de bofli
beslissen over het laatlH
resultaat van de onderhal
delingen. Pas dan kunn<S
nieuwestappen genomen W<j|
den. Het geschil betreft &
herinvoering van de va
tieuitkering en de kerstbflj
nus en invoeringvan de inuH
xering van de lonen.
geruime tijd voert, de PWJJ
overleg met Curoil zondfl
dat men daadwerselijk tfl
elkaar is gekomen.

DREIGING
Koeijers wilde voor a;

van de leden vergaderingrfl
woord 'staking" mv:
mond nemen. '[)":<.■ -.

lingen altijd kans o
'dreigende situatie. Houd rfl
voorlopig hierop: Curoil m<m
over de brugkomen.

Automobilisten stondeJ
uit vrees voor staking*!
onder de pompbedienden val
ochtend in lange rijen J
wachten bij de tankstatiofl
"Zoiets doet zich altijd vofl
als men hoort dat er probM
men zijn bij Curoil" was hl
antwoord van de vakboOJ
sman.

Kleinste pacemaker
AMSTERDAM - In het

Academisch Medisch Cen-
trum in Amsterdam is dins-
dagbij een hartpatiënt de
kleinste pacemaker ter
wereld ingebracht. Het
apparaatje is ovaal met
maximale afmetingen van
40 bij 32 millimeter en het
weegt maar twaalf gram.
Het gaat volgens het AMC
om heteerste exemplaar van
een nieuwe serie pacema-
kers die op de hartafdeling
van het AMC voor het Euro-
pese vasteland zal worden
beproefd.

Pacemakers geven de hart-
spier een elektrische prikkel
waardoor het hart regelmati-
gerpompt. Ze worden gewoon-
lijk ingebracht tussen de

huid en het spierweefsel v*
de borstkas. Met behulp vft
micro-elektronica gaat op M
juiste moment via een ele»
tfode een elektrisch signal
naar de hartspier.

Het opnieuw verklein©
van de hartstimulator is mog<
lijk geworden door de comt*
natie van steeds kleine-
micro-elektronica met e^nieuwe elektrode-techniel
Dat biedt grote voordelen W
kleine kinderen en mens-
met een tere huid. Voor f
patiënten is het ook
ger als het vreemd(
werp onder de huid zo klt?l
mogelijk is. Bovendk
minder risico dat de hu
stuk gaat en er infecties optr
den.

NOTICE OF THE
ANNUAL AND EXTRA-ORDINARY

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF

RONNYVEST N.V.
The Annual General Meeting of Shareholders and an
Extra-Ordinary General Meeting of Shareholders of
RONNYVEST N.V. shall be held on March 29, 1990 at
11.00 a.m. at the registered offices of the corporation at
23 Pietermaai, Curacao.
Items on the agenda include approval of financial
statements of the past fiscal years, re-appolntment of
managing directors, ratification of payments to credi-
tors, ratification of initial litigation to pursuerecovery of
damages and dissolution and liquidation of the com-
pany.
Shareholders may acquaint themselves with the agenda
of the meeting at the registered offices of the corpora-
tion.
The Board of Directors.

NOTICE OF THE
ANNUAL AND EXTRA-ORDINARY

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF

COMOVEST N.V.
The Annual General Meeting of Shareholders and an
Extra-Ordinary General Meeting of Shareholders of
COMOVEST N.V. shall be held on March 29,1990 at 09.00
a.m. at the registered offices of the corporation at 23
Pietermaai, Curacao.
Items on the agenda include approval of financial
statements of the past fiscal years, re-appointment of
managing directors, ratification of payments to credi-
tors, ratification of initial litigation to pursue recovery of
damages and dissolution and liquidation of the com-
pany.
Shareholders may acquaint themselves with the agenda
of the meeting at the registered offices of the corpora-
tion.

The Board of Directors.

NOTICE OF THE
ANNUAL AND EXTRA-ORDINARY

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF

TUMARIA INVESTMENTS COMPANY N.V.
The Annual General Meeting of Shareholders and
an Extra-Ordinary General Meeting of Sharehol-
ders of TUMARIA INVESTMENTS COMPANY N.V.
shall be held on March 26,1990 at 09.00 a.m. at the
registered offices of the corporation at 23 Pieter-
maai, Curacao.
Items on the agenda include approval of financial
statements of the past fiscal years, as well as
appointment of additional managing directors.
Shareholders may acquaint themselves with the
agenda of the meeting at the registered offices of
the corporation.
The Board of Directors.

Tijdens de regering van Nashonal is Curagao naar -^^^^Bkbuiten getreden om klienten te zoeken voor haar
faciliteiten-Wij hebben de wereld ons gezicht late
zien en daar is zeer positief op gereageerd. Vele #«*K
bedrijven hebben interesse getoond en vele hebben
ook daadwerkelijk geïnvesteerd. Laten wij de wereld
tonen wie we zijn. Met Maria kan dat. *mÊ*
.Laten we weerop Nashonal stemmen! |

Mvlnr: N. Lau. C. Lorevill" R. Alias en R. Wolf.

STEUN DE GOEDE BESTUURDERS
EN STEM DE SLECHTEN WEG

WOEN^p^J4 fv\A,ART 199M12 AMIGOE
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CjSANTUGO- De nieuwe
cio ~fn,se President, Patri-
enkn^j 1n' zal binnen
UitVa ~?lgeneendecreet
Oühi dlgen waarbijtiek' w een aantal Poli"
Pin g

uevanBenen van hetvm„cl
het"reß»me wordtdaïo aten- De afgelopen

gen ZUn veertiS gevan-

**te?d.° P VHJe V°eten

daßPresidentverklaarde dins-
in o°P een Persconferentie

Santiago dat hij slechts
*j vangenenkan vrijlaten die
Ren , veroordeeld. Sommi-
jar U8Aylwin. zi«en alden" fevan&en voor misda->n" of beweerde misdaden'j"nderdat het tot een proces

gekomen. AJs het parle-

ment, dat zondag voor het
eerst sinds zestien jaar weer
is bijeengekomen, wetsvoor-
stellen om de anti-terroris-
mewet, de wet op wapenbe-
zit, het militair strafrecht,
en het strafprocesrecht snel
goedkeurt, kan hetprobleem
van de politieke gevangenen
eerder worden opgelost..

De president maakte geen
onderscheid tussen gevange-
nen die vanwege hun opvat-
tingen zijn veroordeeld en
die welke zich volgens de
militaire tribunalen van hetPinochet-bewind hebbenschul-diggemaaktaan geweld. Vol-
gens mensenrechten-organi-
saties telt Chili veel poli-
tieke gevangenen die onderPinochet zijn ingesloten.

Weinig animo voor historische
verkiezingen in de Antillen

WILLEMSTAD — Met uitzondering van Sint Maar-
Jen, waar dc aan dc macht zijnde DP en de oppositie'cl tegen elkaar van leer trekken, bestaat er op de
overige eilanden van de Nederlandse Antillen niet
veel animo voor de parlementsverkiezingen van vrij-
dag aanstaande. Op het belangrijkste eiland, Cura-sao, trok de stakingvan de leerkrachten de afgelopen
weken meer aandacht dan de verkiezingscampagne,
aldus een uitvoerigeanalyse van het ANP.

Toch gaat het om verkiezingen die van historischbelang zijn: het is wellicht de laatste keer dat op alle
vUf de Antilliaanse eilanden wordt gestemd voor een
nieuwe nationaal parlement. Als gevolg van de te
verwachten staatkundige veranderingen, die in de

regeerperiode hun beslag moeten krijgen,
Worden immers zowel het nationale parlement als het
ahinct in de zeer nabije toekomst overbodig.
Dat de huidige structuur
..worden gewijzigd, staat

*r.wel vast. Daar wordt
J*» minister Ernst Hirsch
Tallin (Antilliaans en Aru-aanse Zaken) op aangedron-
Jpn. Maar vooral de sterkere°eP van de politieke par-
ken op Curacao om het eil-
*nd af te scheiden van de
j^stvan de Antillen maakt,
in VngriJPende wijzigingen
Jjj "et huidige staatsbestel
{y meer te vermijden zijn.
]Je..w.zigingen zijn noodza-
in 1g

geworoen sinds Aruba1986 uit het Antilliaansestaatsverband stapte.

NIET ONAFHANKELIJK
I9Bftanks het feit dat er na
j 6 diverse discussies over. staatkundige verhouding
Jissen de vijf Antilliaanse
t anden plaats hadden en er

van lijvige rapporten
Ho61- Werden geschreven, is, oit overeenstemming

eikt over een nieuwe
yP?et van de Antillen-van-
i J'- Er werd oeverloos over
evL ollderwerp gedebatteerd,

~"
, eiland wilde een andere

op, op geen van de
'J' eilanden bestond zelfs

overeenstemming
de weg, die deAntillen-

J^der-Aruba op moesten
Over een kwestie wasen het wel eensgezind«ns: de Antillen moesten'"et onafhankelijk worden.Nadat Claude Wathey

jeejaargeledenplotselings
dat het onder

s'Jn leiding staande eiland,nt Maarten onafhankelijk
Pan-* worden. hadden alle
het wen er genoeg van, in
Iber blJzonder Curacao dat
|de KGn werk had verzet om. herstructurering een feit!aaJoen worden. Sindsdien is
!i,; . de herstructurering

eis meer gedaan.

REFERENDUM
stn

r staatkundige her-
Anpi, rerin& heerst in de
steenV overieens nog
Sn,!, , een Babylonische
nie akverwarring. De
per jWe Bonaireaanse groe-
va_ jg Paboso is de enigetije-.de achttienpolitieke par-
gen aan de verkiezin-

, kelioïedoen die de onafhan-
a van v--*id van de Ant"l6ll-
-t vole■ voorstaat- °ie moet

tot st" 8 Paboso echter pas
i rend komen als bij refe-
-1 Ajitm meerderheid van hethanï \aanse volk d« onaf-.Ce Jkheid bliJkt te wen-

feid;n er daarna een voorbe-
'o w_r!ungBperiode in acht

'l vrat genomen.

CURACAO
d * curacao staan drie van

Z veriy S PartiJen. die aan de
on_JeZingen meedoen, waar-
stat? e bootste twee, de

' voor van dit eiland
' Partii m "l^we Cura?aose
\ ondl Nos Patria wenst een

drSng
uvan de Antillen ineen. Hiertoe zou, behalve

de instelling van een apart
Bovenwinds rijksdeel, aan
Curacao en Bonaire de sta-
tus aparte moeten worden
toegekend. De pressiegroep
Kousa Komun, die streeft
naar hervormingen van het
volgens haar niet functione-
rende kiesstelsel, wil voor
elk van de vijf Antillianase
eilanden de status aparte.
De drie maanden geleden
opgerichte partij Pro-provin-
cie Antillen wil Curasao een
provincie van Nederland
doen worden en deelt de drie
kleine Antilliaanse eilanden
de rol van gemeenten toe.

Op het Bovenwindse
eiland Saba' wil de leidende
politieke partij een directe
band met Nederland. Op een
ander Bovenwinds eiland,
Sint Eustatius, willen depoli-
tieke partijen niet onder een
dak met Claude Wathey van
de Sintmaartense Democra-
tische Partij en wijzen der-
halve het plan van Hirsch
Ballin eveneens radicaal af.

Het Antilliaanse parle-
ment, dat het gehele volk
van de Antillen vertegen-
woordigt, telt 22 afgevaar-
digden. Sinds Aruba in 1986
de status aparte verkreeg,
werd tussen de overige vijf
eilanden een nieuwe verde-
ling van het aantal zetels in
het Antilliaanse parlement,
ook wel de Staten genoemd,
van kracht.

KLEINSTE
Als grootste eiland levert
Curasao ook hetgrootste aan-
tal afgevaardigden^ namelijk
veertien. Bonaire en Sint
Maarten kregen elk drie
zetels in de volksvertegen-
woordiging toegewezen,
Saba en Sint Eustatius elk
één. Op Curacao, Bonaire en
Sint Maartenworden devolks-
vertegenwoordigers gekozen
volgens het systeem van even-
redige vertegenwoordiging.
Op de tweede kleinste eilan-
den, Saba en Sint Eustatius,
geldt het meerderheidsstel-
sel.
Naast het nationale parle-
ment en de regering, die
wordt gevormd door de gou-
verneur en deRaad van Minis-
ters, heeft elk eiland tevens
een bestuur, bestaande uit
deEilandsraad, hetBestuurs-
college en de gezaghebber.
Met tussenpozen van twee
jaar wordt afwisselend het
parlement en de Eilands-
raad gekozen. Een gevolg
van dubbele bestuurslaag is
derhalve, dat de bevolking
van de Antillen elke twee
jaar naar de stembus moet.
Zowel regering als Eilands-
raad wordt voor vier jaar
gekozen. Tussentijdse ver-
kiezingen voor een nieuw
parlement zijn mogelijk,
voor de Eilandsraad echter
niet.

Op Curacao is er van ver-
kiezingskoorts nauwelijks
sprake. 'Dat is niet zo ver-

wonderlijk', zegt een oud-
politicus. 'Hetplaatje is goed-
deels al ingevuld. Hier en
daar kan het een zetel sche-
len, maar radicale verschui-
vingen van de politieke
macht zyn niet te verwach-
ten.

SOCIALE ONRUST
De verkiezingen op Curasao
worden ditmaal doorkruist
door sociale onrust. Sinds 20
februari voeren de onderwij-
zers actie, vooral voor de
gelijktrekking van de lonen
van ongehuwden en alleen-
staanden naar het peil van
de gehuwde leerkrachten.
Het is een kwestie, die niet
alleen gevoelig ligt, maar
ook verstrekkende gevolgen
heeft. Beide overheden,
zowel deregering alsde eilan-
delijke besturen, hebben
immers in de loop der jaren
verzuimd de discrepantie in
de lonen weg te werken. Als
ditnu ineens moet gebeuren,
kost dat per jaar tientallen
miljoenen.

Óp Sint Maarten wordt
een verbeten machtstrijd
gevoerd tussen de al^^rtaveertigjaarregerende
cratischePartij en deopposi-
tie, de Patriotic Alliance, die
voor het eerst de krachten
gebundeld heeft. Hierdoor,
maar vooral vanwege de
steeds sterker wordendekri-
tiek op het beleid van de
Democraten, heeft de opposi-
tie ditmaal een reële kans
haar eerste parlementszetel
te behalen.

SINT MAARTEN
De Democratische Partij
bezet nu alle drie voor Sint
Maarten bestemde zetels in
de Staten. Zelfs als een zetel
naar de oppositie gaat,
wordt de invloedrijke positie
van Claude Wathey aanmer-
kelijk verzwakt. 'Het totale
"~"j-- ■ — -—--" --politieke plaatjevan deAntil-
len verandert als de opposi-
tie op Sint Maarten wint',
zegt een zakenman in Phi-
lipsburg.

Voor het eerst in haar
bestaan moet de Democrati-
sche Partij hard werken om
de oppositie in toom te hou-
den. Er wordt daarom erg
veel geld besteed aan propa-
ganda, vooral op detelevisie.
Opvallend is echter dat elke

kandidaat van de Democrati-
sche Partij een eigen cam-
pagne voert en probeert zov-
eel mogelijkpersoonlijke stem-
men te vergaren. Van partij-
solidariteit is helemaal geen
sprake.

Nu de partij van Claude
Wathey met de rug tegen de
muur staat, worden onregel-

matigheden gevreesd. De
stichting We fo We heeft het
kabinet voor_Antilliaanse en
Arubaanse Zaken in Neder-
land zelfs gevraagd Neder-
landse waarnemers de stem-
ming en telling op vrijdag te
doen bijwonen, een verzoek
waar natuurlijk geen gevolg
aan wordt gegeven.

El Salvador
SAN SALVADOR.Het Sal-
vadoraanse leger heeft ver-
heugd gereageerd op een
aanbod van het linkse ver-
zet om vanaf vrijdag alle
sabotagedaden te staken.
Het Bevrijdingsfront FMLN
liet dinsdag weten dat het
alle aanvallen op burgerdoe-
len zal opschorten als eerste
stap naar hetbeëindigen van
de strijd tegen de door de VS
gesteunderegering in El Sal-
vador.

_l_H_fe

Curacao Port Services Ine. N.V.
maakt hierbij bekend dat i.v.m. verkiezingen
op vrijdag 16 maart 1990, goederen vanuit de
douane-loodsen aan deBrionwerf uiterlijk tot
11.30uurkunnen worden afgehaald.

De kantoren vn deCuragao Port Services Ine.
N.V. zullen ook te 11.30

GESLOTEN
zijn.

CURAQAO PORT SERVICES INC.

DIREKTIE
_B^_|__-^_n^____^_^___~^_«»^_^^_

1 ' " _^_ÉÉMÉBBtLL-.

Ta partido Nashonal hopi anapasa a luchapa logra
derechidïvotopahëride mühé.Tanos tabatin
promémuhé riba lista, promé muhé denstaten,
promé i üniko promé ministermuhé, i ta nostin
treskandidate muhériba lista na puesto eligibeL
Pensarib'esei, senora, orabo t'ei vota.

fanbctbe m&Hashctm!
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Stem BEWUST - stem GERICHT
Stem niet op de partij

maar op de kandidaat van uw keuze
—■

ZwembadPrincess
Beach nu een ruïne
■ WILLEMSTAD — Da's

pech, zwembad weg! Dat zou-
den de gasten van het Prin-
cess Beach Hotel & Casino
kunnen denken als ze deze
ravage zien bij het strand
van het almaar fraaier wor-
dende hotel.

Zij hebben altijd nog de
zee én het zwembad bij de
Pelican Wing.

Op de plaats waar nu het

zwembad wordt weggehaald,
zal een schitterend restau-
rant van verdiepingen verrij-
zen met uitzicht over deCari-
bische Zee.

De volgende bouwfase van
het Princess Beach Hotel &
Casino omvat de sloop van
het 'oude' gedeelte. Daar zul-
len, naar verwachting, con-
dominiums worden neerge-
zet. >

I—I—I—M—I—'^ÉflHHH^k. j m
—i j—fm\ ____*- —

_N _e*_/^BHI HiBligSj I i

___r s'^ _-_-_-_^_---!
____r _><___________ C9B^^

Ma/re sun? tfwy am handle it...
Wo VIC mmgmmgmm And remember,

I3CVCII k3C*l__> SEVENSEAS

Multivitamin I
l m /■" " 1 MLÉtMtMfmln colourings and \and Mineral g^gjg'jqa^ -"^ ;

Capsules. : JPi»■«."—■ ■*
_ —_w^^R_"_|^|

Helping your child study includesbeing sure ■■ Ji T"".'' i*'___ -j**"ft£sL^_i
that he is gettingall the nutrients he needs to —^.zljzff*****!. '"^'"'■■■^H
stay healthy and alert every day.
Many mothers choose SEVEN SEAS MULTI-
VITAMIN AND MINERAL CAPSULES
because it has a unique combination of _H_BB_k
24 vitamins and minerals, including the SeVEmSeaSimportant B Vitamins and iron!
Just one Seven Seas capsule each day will Agents:
provide a well balanced food supplement for
the entire family, while assisting in theoverall M^CO^ET^UBAHM^
maintenance of good health. Telephone: 25672 ,

CURASAO PHARMACAL COMPANY N.V.
Ontarloweg 8. Saiina. Curasao. N.A. "Telephone: 614300 \.

I ■ 1

Voorkom partij politieke
manipulaties

Stem op de juistepersoon
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MENSEN
Idee van 17-jarige:

Beveiligingssysteem fornuis
liet produktcentrum van
fNO in Delft acht het idee
laalbaar van de 17-jarige
jiaskia Hulten in Lelystad
foor de beveiliging van gas-
:ornuizen. Zij sleepte daar-mee onlangs een eerste prijs
tn de wacht. Samen met de
faculteit Elektrotechniek van
ie technische universiteit in

Delft gaat het onderzoekin-
stituut bekijken hoe het sys-
teemkan worden uitgevoerd.

Saskia kwam met de sug-
gestie een beveiligingsysteem
te ontwikkelen dat het gas
automatisch afsluit, als er
geen pan op het vuur staat.
Een dergelijk systeem
bestaat nog niet. Er is daar
geen apparaat voor in de
handel.

TNO is van mening dat
het mogelijk moet zijn hier-
voor een censor te ontwikke-
len. Volgens de onderzoekor-
ganisatie bestaat er grote
belangstelling bij het
publiek voor een dergelijk
beveiligingsysteem.

' MDc onlangs gekozen pre-
sident van Chili krijgt hier
uit handen van een school-
meisje een cadeau overhan-
digd. Aylwin hield zijn eerste
toespraak als nieuwe presi-
dent in het Nationale stadion
van Chilie voor een gehoor
vün naar schatting 80.000
mensen.

Zilveren Knip
uitgereikt

De Zilveren Knip van dit
jaar is toegekend aan Wim
Bosboom, presentator van
nieuws- en consumenten-
programma'sopradio en tele-
visie. Dit is onlangs in deRai
in Amsterdam bekendge-
maakt door de jury. De prijs
bestaat uit een zilveren por-
temonnee en isbestemd voor
een persoon of instelling die
zich op bijzondere wijze
verdienstelijk heeft gemaakt
voor de Nederlandse consu-
ment.

De Zilveren Knip wordt
dit jaar voor de zevende keer
uitgereikt..

"De idioot van de familie"
wordt geveild

Een manuscript van deFran-
se schrijver Jean-Paul Sar-
tre over Gustave Flaubert
wordt in Parijs geveild. Dit
hebben functionarissen van
het veilinghuis Drouot onl-
angs gezegd.

Verwacht wordt dat het
manuscript met de titel "de
idioot van de familie* tus-
sen 150.000 en 180.000 Fra-
nse franc (tussen 50.000 en
60.000 gulden) zal opbren-
gen. Het manuscript dat
1.150 pagina's telt, bevat 95
procent van de tekst zoals
die in 1972 is gepubliceerd.
Ook bevat het manuscript,
dat een psycho-analytische
studie van de Franse schrij-

ver Flaubert wordt
genoemd, variaties op
bepaalde passages van de
verhandeling.

Hethandschrift is een van
de voorwerpen die worden
geveild. Ook zullen andere
verhandelingen van Sartre,
geschreven tussen 1970 en
1972, te koop worden aange-
boden. Deze essays behande-
len diverse onderwerpen,
zoals racisme, gevangenis-
sen, de Palestijnse kwestie
en de noodzaak een nieuwe
krant met de naam
"J'A,cuse" op te richten.
"J'Accuse" is de voorganger
van de krant "Liberation*
geweest.

Een trouwjurk wordt aan het
publiek getoond dooreen van
de modellen van het mode-
huis Paco Rabanne. De crea-
tie is uitgevoerd in wit en
afgezet met zilveren kettin-
gen. Suggestie voor herftl
winter huwelijken van dit
jaar.

Heer Bommel en de Liefdadiger door Martin Toonder

-Heer Ollie rukte en trok enige tijd vergeefs aan de
verpakking, zonder er in te slagen de hoofdpijnta-
bletten aan het daglicht te brengen. Tenslotte vatte
hij buiten zinhen een broodmes en begon daarmee het
zakje te bewerken.
Voorzichtig, heer Olivier!' riep Joost nog. 'U zult de
inhoud beschadigen. Dat omhulsel is juist om alles
fris en kiemvrij te houden!'
Maar de lijder was door het dolle heen en hakte op de
glimmende stof totdat de medicijnen door de kamer
vlogen. 'Zeer betreurenswaardig*, prevelde de trouwe
knecht bedroefd. 'Op deze wijze doet u de mooie
bedoelingen van dc heer Brekel onrecht. Kijkt u nueens; de tabletjes zijn geheelvergruisd, wanneer u mij
toestaat. De heerBrekel zei nog...'
'Hou opmet jeBrekel!' riep heer Ollie. 'Zie jedan niet,

dat mijn migraine verergerd is? Brekelsfrisse genees-
middelen! Bah!' 'Neem zuivere medicijnen en blijf
lachen, mompelde de bediende, bedroefd naar het
gruis kijkend. Heer Bommel lachte echter niet. Hij
slikte enige korrels in en begaf zich met dreunende
tred naar buiten.
'Die Brekel', mompelde hij, 'hangt me de keel uit. Het
kan best zijn dat hij beter is dan ik. Hoewel... nu ja.
Het kan best zijn, bedoel ik. Maar ik heb niets dan
ellende van die man beleefd. Valse bankbiljetten,
vechtpartijen, Loenen en Richels op mijn gazon...'
Hij bleef staan en staarde grimmig naar de overblijf-
selen van de vechtpartij, die nog steeds in het platte
gras zichtbaar waren. Toen schopte hij krachtig tegen
de oude hoed, die daar lag.
'Blijf lachen', gromde hij. 'Bah!'

Leyster voor
2 miljoen
verkocht

Een schilderij van Judith
Leyster, leerlinge van
Frans Hals, is dit weekeinde
op de internationale kunst-
en antiekbeurs in Maastricht
voor ruim 2 miljoen gulden
verkocht aan een Neder-
landse verzamelaar. Het
gaat om het dock "lachende
kinderen meteen kat" (1629),
aldus een mededeling van de
beurs.

Dit weekeinde werden ook
enkele werken verkocht van
onder anderen Willem van
de Velde de Oude, Aert van
der Neer, Andries van Eert-
velt, Jan van Goyen, Van
Gogh en Eugene Boudin. De
beurs, die vorige week werd
geopend en geldt als een van
de vier grootste ter wereld,
duurt tot en met 18 maart.

Parijs krijgt gigantisch
confertentiecentrum

In het centrum van Parijs
komt een reusachtig confe-
rentiecentrum en wordt ook
een permanent onderkomen
voor de internationale mode-
wereld gebouwd. De bouw
van het conferentiecentrum
is een van deprojecten waar-
toe president Francois Mit-
terrand het voortouw heeft
genomen en die omstreden
zijn.

De president zal spoedig
uit vijf finalisten de archi-
tect kiezen voor het confe-
rentiecentrum, dat in de
buurt van de Eiffeltoren op
de linker Seine-oever wordt
gebouwd. Dit heeft een woord-
voerster van de gemeente
Parijs meegedeeld. De
Franse hoofdstad verwacht
met het nieuwe centrum, dat
in 1995 de deuren zal ope-
nen, veel meer conferenties
en congressen aan te trek-
ken. Het centrum krijgt met
zijn 4.000 plaatsen een veel

grotere capaciteit dan het
200 stoelen tellende Centre
Kleber bij de Champs Ely-
sees, waar nu internationale
bijeenkomsten worden gehou-
den.

Parijs gaat ook een per-
manente tentoonstellingshal
bouwen voor het groeiende
aantal internationale mode-
ontwerpers dat Frankrijk
weer weet te vinden voor het
tonen van hun collecties. Het
centrum, in de tuilerieën
nabij het Louvre, wordt gro-
tendeels ondergronds aange-
legd om de tuinen te sparen.

Duizenden journalistenen
inkopers bevolken vier maal
per jaar Parijs voor demode-
shows. De shows voor de
Haute Couture worden tot
dusver gehouden in hotels
en de confectie-shows vinden
plaats in drie tijdelijke ten-
ten die staan opgesteld in
een binnenplaats van het
Louvré.

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENST ARTSEN: Patiënten«
de artsen van Bandabao (3e district) tó
nen in spoedgevallen telefoon 6416
bellen en dan het antwoordapparaata*
teren De patiënten van de andere "*sche districtenkunnen voor spoedgev»
de artsenpraktijk van hun eigen huis8
bellen; hetantwoordapparaat zal danrn#
delen wie de dienstdoende arts is.

*****THORAX CENTRUM (Jan Noord„y<*
naast UNA, tel.: 85544): openingstf
van maandag t/m vrijdag van 08.00-1'
uur; op zon- en feestdagen alsmede
werkdagen na 17.00 uur voor spoedge*
len tel.: 85917.

WIT GELE KRUIS voor wijkverpleJ
Prinses Margriet': consultatiebureaus
Sta Maria: tel.: 82344, 82412 en 82*
Montagne Abao: tel.: 673711 en W
Fensu (Koraal Specht): tel.: 618577; h0«
kantoor te Sta Maria 17, kantooruren"
07.00-12.30/13.00-17 00 uur Na 17.001
bereikbaar: zuster Alberto, tel.: 74949.

NEUTRALE WIJKVERPLEGING
kantoor Gosieweg 15, tel.: 44231/44?
geopend van 07.00-17.00 uur; de **heeft zuster Pietere, tel.: 671147, P»
boy 027-053 b.g.g. 43838.
kantoor Bandabao, Groot Sta Maf1
141, tel.: 642555; geopend van U>
17.00 uur; de wacht heeft zuster Pief
tel.: 671147.
Kraamkliniek Rio Canario, Schd
gatwegNoord 43, tel.: 43838/44510; *informatie over prenatale zorg en *gedurende en na de bevalling.
Consultatiebureau zuigelingen: ie*
woensdagmiddagvan 13.30-16.00 vul
Consultatiebureau peuters: iedere dl
dagmiddagvan 12.30-14.45 uur.

STICHTING WIJKVERPLEGING B>
DABAO (Fontein 35, tel.: 648077): °l
van maandag t/m vrijdag van 0"
17.00 uur; na 17.00 uur bereikW
zuster Van Herwenen, tel.: 642798.

*****
LUCHTPOSTSLUITING (Postkan*
GrootKwartier)
Nederland: voor gewone stukken: ma
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag
11.30 uur; woensdag om 10.15 uur. V
aangetekende stukken één uur van te
ren.
Suriname: voor gewone stukken: dins'
en vrijdag om 17.30 uur en zaterdag
10.45 en 17.00 uur.

*****
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Gosie, Gosieweg 90-A, tel.: 79744.
Punda
Antiliana,Kaya Flamboyant 1-A, lei.. 1W
76208.

******
TELt-UHAQAO
WOENSDAG: 17 00 Ora pa much«
18.00 World Chronicle; 18.28 InforrK
deportivo met Hector Rosario; 18.4
Nieuws in het Nederlands; 18.5
Tempu pa Dios; 19.00 Jazz Tim'
20.00 Notisiero Tele-8; 21.00 Pórtr<
Politiko: 'Cielita Diaz-Pietersz (DP)
22.00 Wega di Number Körsou; 22 1
Political program: 'PNP'; 22.30Planet
3; 23.30 Sluiting
(wijzigingen voorbehouden)

r BOLS

Uw partner in
exotische mixed

drinks.
v J
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Bill Yates & Mel Casson

Wega di Number
Kòrsou



AGENDA

BONAIRE

POUTIE: 8000BRANDWEER: 8222_*XICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900

teLagoen: maandag t/m vrijdag
"»n 07 00-16.00 uur; zaterdag van 08 00-

-2 00 uur; zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEKopeningstijdenvoor hetpubliek)
"9andag en donderdag van 14.00-18.00

f. I "r: d'nsda9 en vrijdag van 08.00-1200/
00 uur;zaterdag van 10.00-12.00

'openingstijden voor lezers)
Visdag van 14.00-19.00 uur.
°STSL|JITING: maandag t/m vrijdag aan-ï 'ekende stukken om 15 45 uur; gewones,*kenom 16

,
30uur

SERVICE CLUBS
Bon"'* donderda9avond 19.30uur -Hotel

ns: informatie E Felipa, tel.: 8546/8238.
I ur>d Table: elke tweede maandag -

Tera Cora.
f &$& woe"sdag 12 00 uur - Restaurant

08 nIUURSKANTOOR EN BEVOLKING:„ r,-^ 0"12 00/14 00-15 30 uur loketten' dopend.

I hig2IEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
t de^9" 9elieve contact op te nemen met

194 Rudy Bedachl' Noord Nikiboko
I
j o_ILITIECLUB (Weg naar Willemstoren):

J*"1 op vrijdag van 20.00-24.00 uur;
lerrJag van i 2.00-24.00 uur.

* aerrtEEKUUR GEZAGHEBBER: elke don-
t k

da 9 van 09.00-11 00 uur op hetBestuurs-
J oe °°r'Kralendijk; laatste donderdag van

aand van 10.00-12.00 uur Ie Rincón.
Lvy „„

i* atvve penm9stiiden Slachthuis i.v.m.
lad van de keurmeester zal tot

J vriiff' °rder ui,slui,end°P donderdagen en|aa9en geslacht en gekeurd worden.

r s?„?KDIENSTENnt Bernarduskerk, Kralendljk:
i Zo 9"m za,efdag om 18.45 uur;J -ondag om 08.00 en 19.00 uur.

Oromotokerk, Antrlol:j 9andag t/m zaterdag om 19.30 uur;
°idag om 09.00 en 18.00 uur.
"dovicuskerk, Rlncon:
9andag t/m zondag om 19.30uur.

I UPB over vredesmanifestatie
Vermenging geloof en
Politiek op Bonaire
Jkalenduk _ Volgense Union Patriotico Bonai-re. (UPB) die bij de
n gebruikname van heteuwe onderkomen pas-
"°r Daniel het UPB geb-
n^ uitgebreid liet zege-
d*». vindt dat de Paboso
v 6°dsdienst misbruiktu°rPolitieke doeleinden.
Wa *Vniet alleen overigens,
Kalï l verwiJt van deUPB
maaw Verder: de paboso
derK _misbruik van de min"
tipi. deelden uit partijpoli-.««oogpunt. Volgens de UPB
-Pu \lnmiddels al bekendgarden dat enkele reli-
heucZen °vn volgelingen al
te en verboden het woord
den?!?611 of te spreken tij-

,i? ae vredesmanifestatie.
Wol eze.valse Farizeeërs zijn
°ns v6n,l^1 scnaaPskleren die
ten t

in verwarring trach-
Wnr, j brengen met mooie°orden. Aldus de verkla-van de UPB, die boven-
snr". Vlndt- dat bij kwaad-
Rel !rn de paboso in de spie-

Dm(^«ken.
een * verklaart dat er
gesrfantal rechtszaken aan-
over!lnen zullen worden
p,r «e aanvallen die de
Bedaa° °P anderen hebben

Elli c
PB<r,Woordvoerder Rudils- Zij prediken Vrede,

omdat ze in oorlog zijn met
hun geweten. Figuren die
volledig controversieel zijn,
die nonsense kletsen en
zaken uit hetverleden opha-
len uit opportunistische poli-
tiek. Nooit in de Bonaire-
aanse geschiedenis heeft de
politiek zich met de religie

bemoeid om stemmen te krij-
gen.'

Volgens de korte memorie
van Ellis een feit datvolledig
veroordeeld dient te worden.

Westen: akkoord
conventionele
wapens bijna rond

WASHINGTON - De uit-
werking van een akkoord
tussen de NAVO en het War-
schaupact over vermindering
van de conventionele
wapens (CFE) in Europa is
naar meningvan hetWesten
voor 95 procent rond. De
Verenigde Staten hebben
onder druk van hun Wes-
terse bondgenoten twee veri-
Ficatievoorwaarden laten val-
len. Dat heeft een hoge Ame-
rikaanse functionaris, die ano-
niem wilde blijven, dinsdag
in Washington bekendge-
maakt.

PABOSO IN VERKLARING:

Op Bonaire heerst onrechtvaardigheid
Bo^R^LENDIJK " Volgens de Paboso bestaat er op

a-lrC n°g steeds een grote onrechtvaardigheid ten
<je 2l^n van de arbeidende klasse en degepensioneer-
-1,-7' "olgens de Paboso niet alleen veroorzaakt door
die uidiëe Bestuurscollege, maar door de college's
pDr» laatste jaren gevormd zijn door de UPB, de
Yon ide Forsa Nobo, de PDB/POB coalitie, maar«ral door de combinatie Goeloe/UPB.
Pah 61 nadruk ze& woordvoerder Norwin Willem van
arhivi0' at sedert 1942 alle rechten van de ambtenaren en
nen bIJ de overheid z-n afgenomen en dat de pensioe-
ziet 6eV nauweliJks aanvaardbaar inkomen zijn. De Paboso
geen 0 de werkloosneid groeien en attendeert erop, dat
gerl VaH de genoemde bestuurscolleges daar iets aan
invrT" eeft- Het volk is misbruikt geworden door de
der w-n g van het rouleersysteem, aldus Paboso woordvoer-cr Willem.

Willem: 'Jarenlang is er geen enkele aandacht besteed
aan vele wijken op Bonaire. Wijken waar geen licht is, waar
geen behoorlijke wegen en huizen zijn, waar geen enkele
aandacht besteed wordt aan de opvoeding en de ontwikke-
ling van debevolking.'

Volgens Paboso is het beleid van de overheid er opgericht
geweest de mooiste terreinen voor een appel en een ei in
handen te geven van buitenlanders, waardoor Bonaire nu
wel over een vlag en een volkslied beschikt, maar nauwelijks
meer een eiland over heeft. Willem: 'Jarenlang en dat
speciaal in het geval van de Goeloe/UPB combinatie iser een
represaille en een intimidatie geweest tegenover ambtena-
ren en werknemers die niet tot de groene partij behoorden.
Er is bestuurd op een basis van haat, wraak en verdeeldheid
zaaien, waarbij elk recht op vrije meningsuiting in de kiem
werd gesmoord.'

Vrede-voetbal op Bonaire
■KRALENDIJK — Donder-
dagavond organiseert dePar-
tido Boneriano Sosial
(Paboso) een vredesmanifes-
tatie. Manifestaties aan de
vooravond van de verkiezin-
gen zijn op Bonaire niet
vreemd. In hetverleden ech-
ter werd de verkiezingsdag
voornamelijk ingeluid door
luidruchtige optochtenofmuzi-
kale groepen die 'alvast' de
verkiezingsoverwinning vier-
den. Paboso heeft met die
traditie gebroken en een bij-
eenkomst willen organiseren
die zal bijdragen tot meer
begrip en een betere relatie
met de medemens. Hoewel
de anderepartijen zijn uitge-
nodigd aan de manifestatie
deel te nemen, is daarvoor
geen animo. De Paboso ont-
kent dat de manifestatie een
politiek getint kleurtje heeft.

Foto: het Paboso-elftal dat
het vrijdag zal opnemen teg-
en de drie andere elftallen
van de UPB, PDB/POB en
PAN. Tweede van links op de
eerste rij aanvoerder Nochi
Willem.

KRALENDIJK - In een
briefaan de 'geachterijks-
genoten' verzekert lijst-
trekker van de combina-
tielijst PDB/POB ing
Franklin Crestian dat de
combinatiepartij over de
belangen van het eiland-
gebied zal waken.

Crestian zegt te geloven
dat ieder, lang of kort op
Bonaire, met hem eens zal
zijn dat het eilandgebied
Bonaire de laatste 5 tot 6
jaar een stormachtige ont-
wikkeling heeft doorge-
maakt.

De PDB heeft sedert de
bestuursverantwoordelijk-
heid in 1983 gezorgd voor
een planmatige ontwikkeling

terwijl de partij bovendien
oog houdt op de economische
ontwikkeling, aldus de mede-
deling van Crestian.

De PDB is voorts van plan
om de eilanden op staatkun-
dig gebied, meer autonomie
te geven en de gebeurtenis-
sen maken het noodzakelijk,
aldus Crestian dat Bonaire
opregeringsniveauvertegen-
woordigd zal zijn door poli-
tici met de nodige ervaring
opLandsniveau en dieboven-
dien bewezen hebben dat zij
beschikken over voldoende
kennis van zaken.

Crestian: 'De kiezer die op
de combinatielijst PDB/POB
stemt, kan gerust zijn. Wij
staan garantvoor hun belan-
gen.'

Rudi Ellis klaagt aan:
Abraham misbruikte
positie als Statenlid

KRALENDIJK — Hoewel de Union Patriotico Bone-
riano (UPB) geenszins van plan was om in de campag-
netijd laag-bij-de-grondse aanvallen te doen op poli-
tieke tegenstanders, roept volgens partijleider Rudi
Ellis de houding van Jopie Abraham daar wel om. 'De
UPB bezit debewijzen van onverantwoordelijk optre-
den van Abraham', zei Ellis.

Met nadruk zegt Ellis de feiten niet uit zijn duim te
zuigen. Ellis: 'Het ligt nog vers in het geheugen hoe
Abraham het vertrouwen van de bevolking had gekregen en
Bonaire ging vertegenwoordigen in de Centrale regering.
Even vers ligt nog in het geheugen hoe Jopie Abraham als
minister uit hetkabinet-Martina werd gezet. In hetverleden
heeft de UPB een brief getoond, waarin de leider van zijn
eigen partij PDB hem verzocht zich te gedragen en zijn
ministerspost op te geven.

Ook herinnert Ellis eraan, dat Abraham een reisje naar
Santo Domingo maakte, waar hij opkosten van de overheid
een kamer huurde voor zichzelf en zijn - vrouwelijk -
gezelschap. Overigens herinnert Ellis eraan dat dit ook het
geval was met minister Crestian.

Ellis: 'Jopie Abraham heeft zijn positie als Statenlid
gebruikt om op Curacao op kosten van de Antillen in het
Curacao Plaza Hotel te verblijven van 26 februari tot en met
12 april 1989. Daarvoor werd de rekening aan het Antil-
liaanse volk gepresenteerd ten bedrage van 10.083,85
gulden.

Ellis begrijpt niet dat zijn zwager Abraham opnieuw het
vertrouwen en de steun van de Bonaireaanse bevolking
durft te vragen.

Mandela: druk
opvoeren op
Pretoria
STOCKHOLM - De vice-
voorzitter van de Zuidafri-
kaanse anti-apartheidsorga-
nisatie ANC Nelson Man-
dela heeft op een persconfe-
rentie in Stockholm gepleit
voor strengere sancties
tegen het blanke minder-
heidsbewind in Pretoria. Man-
dela meent dat internatio-
nale druk de democratische
hervormingen in Zuidafrika
zullen versnellen. Hij voegde
daar aan toe dat alle landen
de diplomatieke betrekkin-
gen met Zuidafrika zouden
moeten verbreken.

j§
f_BM_?_S_l

Metdiepleedwezen makenwij het overlijden
bekend van onze medewerkster en collega

Nathaly AngelicaPHILIPS

Moge haar de eeuwigerust geschonken zijn
en zij zal altijd in onze gedachten blijven
leven.

Stafenpersoneel Staf Hoofdcommissaris
vanPolitie

Fine Aged j

REGISTERED TRADE MARK

RUM
for your punches,(cocktails & pirïa coladas.

» stpdunsrket «

NEW YORK STOCK EXCHANGE MARCH 13, 1990

ABBOTT I.AItS. 63 1/2 - 1 HOMESTAkt MNC. 20 t 1 /B I
ALCAN 20 3/4 - l/H IHM 106 5/8 - 1 1/8 I
AMEN.IMANLIS f.4 5/H - 3/H ITT 54 1/4 - 1/4 I
AMERICAN EXP. 27 7/8 - 1/8 JOHNSON „J. 5-1 3/8 - 1
APACHE 15 1/4 ♦ 3/fi KKLLOGG 5» i/8 - 1/1 I
AM.TKI.,I TEL. 41 - 1/8 MERCK -CO 67 3/4 - 3/4 I
AMOOO 54 - 1/2 MINNESOTA MNÜ. 81 5/H - 1/1 I
ANttRUSRR B. 35 1/8 UNCH MOHII. CORI'. 61 - 1/8 I
I'.Ki'TON DICK 611 J/4 - 1/2 MONSkNTO IU9 3/4 - 7/8 I
DUKDKN 31 Hi UNCII ura mpp. ____,» Ilf"!

I AMI'HKJ.I. S. 48 7/B - 3/H NORK.SOUTH 37 3/8 - 3/B
CHRYSLER 18 5/H ♦ 1/2 NOHTHKOP CORP. 1Ü 7/8 - 1/4
CITICORP 25 3/8 UNCH PARAMOUNT COM. 46 1/8 - 1/4
n« AI'DI.A 72 1/8 UNCH PLACER D.M. 17 7/8 UNCH
tiICiI TAL EW. 7B - 3/H PKIZEK 59 1/2 - 1 3/B
UIIPONT 39 - 7/H PHELPS OODC.E 59 1/8 - 1/B
EAST.KODAK 39 - 1/4 PHILIP MORIS 37 1/2 - 1/2
EXXON 45 5/B - 7/8 POLAROID 46 1/1 t 1/B
FORI) 48 1/4 t 1/4 . QUAKER 46 3/4 - 5/B
C-NL.-UKTO. 62 - 3/8 RALSTON P. 82 5/B - 1/2
-KM..MOTORS 47 1/B + l/H SARA LEE 28 5/8 - 1/4
(JII.KTTE 51 1/2 7/B SIIKI.I Till'.lK. 44 5/H - 5/8
HKINZ 30 1/B - 5/8 Ul-OIIN 35 5/8 - 1/2
HILTON 51 7/8 1/8 UNOCAL 29 5/8 - 5/8

HON JONES
INDUSTRIALS 2673.42. - 13.29
TRANSPORTATION 1156.29 ♦ 11.38

MAHhET COMMENT MARCH 13, 1990:
DECLINES BEAT ADVANCES ALMOST 2 TO 1 ON VOLUME OF 135 MILLION
SHAKES.

|r^pE3l HADWEC&CLdEL*S BANK N.V.vJjP INVESTMENTDEPARTMENTC^Xr*\ For further information calljgfyj Tel. 612511/612991/612294

-*—-— >l

Koersen Centrale Bank
" NOTERINGEN CENTRALE BANK VAMDENEDERLANDSE AN- ~

TILLENGELDIGOPWOEMSDAGI4 MAART 1990EN TOT NA-
DER ORDER:

USDOUAR 1.77 1.78 1.80
CANDOIIAR 1.495 1.515 1.535
PNDST-RUNG 2.785 2.84 2.90
N6DGLD 91.63 92.35 93.15
BOUVAR _____. ZW FRANCS 116.29 117.01 117.81
FR FRANCS 29.45 30.55 31.25
DUITS6MARK 103.32 104.04 104.84
ITUR€ 1.09 1.39 1.45
JAPANS€V€N 116.35 117.25 118.01
SURGLD — 100.07 102.59
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VANDE GEMIDDELDEOBLIGATIELENINGEN VAN
DE NEDERLANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DE-
PARTEMENTVAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 14
MAART 1990EN TOT NADER ORDER.

13 % OBUGATI€L€NING€NP€R 86/90 100.29
12 % OBUGAn6L€NING€NP€R 88/92 101.71
10.25 % 08UGATI€L-NING€N 1986 P€R 1990 99.93

9. % OBUGATI€I€NING€NP€R 1987/2002 95.00
8.5 % OBUGATI€L€NING€NP€R 1994/98 100.05

DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

I - —"

/^s£tyqnCo mDUSTR,BI DE UEn"UtIH
" É _É - maakt de wisselkoers bekend

van de BDLIVAR, geldig tot
DONDERDAG 10.30 uur

AANKOOP VERKOOP
Cash - Cheque >■___-_
3.20 3.40 *».W

DEPARTEMENT VAN HANDEL,
INDUSTRIE EN WERKGELEGENHEID

Maximumprijzen eilandgebieden BONAIRE en CUR ACAO, ingaande 14maart
1990.

fab./merk kleinhandel consument
ANTI DIABETICA
Insulin Monotard HM U-lOOIOcc NOVO f. 24,52 f. 30,65
Insulin Rapltard MC U-10010cc NOVO f. 24,52 f. 30,65
Insulin Actrapld HM U-lOOIOcc NOVO f. 24,52 f. 30,6.
InsulinlnsulatardHMU-lOOIOcc NOVO f. 24,08 f. 30,10
Insulin Mlxtard HMU-10010cc NOVO f. 24,08 f. 30,10
Glucophage-00mg100tabl. ZYMA f. 19,40 f. 24,25
Glucophage Forte 850mg 100tabl ZYMA f. 32,41 f. 40,51

ANTICONCEPTIVA
Ovostat3x22 ORGANON I. 14,24 f. 18,51

De Ministervan Handel, Industrie
enWerkgelegenheid

Maak gebruik van uw
democratisch verworven recht

GA STEMMEN

15AMIGOEwoensdag 14'maart 1990



["Lees-O-Theek |
Curasao"

MAPPEN
vól leesplezier voorhet hele I
gezin.
Informatie: Tel. 371900
10.00-12.00 uur
14.00-16.00uur

{icßAri^^
Tip voor Uw

boodschappen 1ij st:

—
BETONMIX

Tomco n_v.
Voor: Blokken, Zand,

Grind, Bewapening,
Beton.

BRAKKEPUT ARIBA
NST TECHNISCHE SCHOOL
TEL.:672204-674673.

———_-_-—_-_-_-_-—_-_-—-_———

Deze week: 1
50%korting op

dames, heren en kin-I
derkleding.

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11

TE HUUR
KANTOOR/

Z\KFJ\PAI\D
t.o. Banco di Caribe

SchottegatwegOost n. 98
Tel.: 618883-614120

LOOKING
for a

LIVE-IN
HOUSE KEEPER

Please call
673078

Artsengezin
(2 kleine kinderen)

ZOEKT
voor definitief vertrek naar
Nederland voor enigeweken/
maanden

OPPASHUIS
(vertrek maart april 1991)

Tel.: 75361

PANAMASTAD - Ruim
vijftienhonderd Pana-
mese en Amerikaanse mili-
tairen hebben dinsdag

i krottenwijk in
Panama-stad hermetisch
afgesloten en uitgekamd
op wapens, drugs en vluch-
telingen. Daarbij zijn 145
mensen opgepakt. Sinds de
invasie van de Amerikaanse
troepen in december van het
vorig jaar is de criminaliteit
in Panama-stad sterk geste-
gen. In een andere wijk van
Panama-stad demonstreer-
den mensen tegen het niet
verkrijgen van een vergoe-
ding voor de materiele
schade die ze hebben gele-
den door de Amerikaanse
invasie.

HJB* . ■

Voor spoedige indiensttreding
GEZOCHT:

VAKBEKWAME KOK
bij voorkeur met ruime ervaring

Sollicitaties richten aan Postbus
2043, Curacao.

Stroomonderbreking
Veelwerkzaamheden kunnen wij voor Uuitvoeren zonder Ute storen,
doch ditmaal moeten wij de stroomvoorziening onderbreken op:
* Donderdag 15 maart 1990

van 9 uur t/m2uur;
* Gedeelte Chuchubiweg tussen Reigerweg en Cor-

rieweg, gedeelte Doormanweg vanaf perceel 47 t/m
Snipweg, gedeelte Alablancaweg tussen perceel 10
tot perceel no. 28, Warawaraweg, Kinikiniweg,
Blauwduifweg, Kolibrieweg, Boebieweg.

____=^_ f~\ =

GEVRAAGD
een SALESMAN
of SALESGIRL

voor cosmetische produkten
Schriftelijke sollicitaties terichten aan:

DUMECON.V.
Breedestraat 87, Otrobanda

BERNINA MODES
Nieuw op onze rekken
SEERSUCKER, de ideale stof voor Uw vacantie.
In combinatie met onze JEANS, OXFORDS en
CHAMBRAYS zowel effen als gestreept of
geruit.

IJZERSTERKE ZOMERCOMBINATIES.ÏH

Op Curagao en bij Ketech kan alles!

1 YMVK KABEL 3x 2,5
NI NWPK SNOER 3x 2,5

1 YMVK KABEL 4x4
1 YMVK KABEL 4x6

Verkrijgbaarbij: 1/TfJWwvl KABEL 4X 5°
YMVK-asKABEL4x 4

,C^R, l?E'k o'. .1 YMVK-as KABEL 4x 25electrical & mechanical wË
installations& supplies 1 YMVK-as KABEL 4X 70
Te(f37olikOamPWe9Z/n 1 YMVK"as KABEL 4x 95

Stichting van het
Wit Gele Kruis voor Wijkverpleging

zoekt belangstellenden voor de funktie van:

Wijkverpleegkundige M.G.Z.
Verpleegkundige A
Ziekenvcriorgende
Verpleegkundige en Ziekenvcrior-
gende in de avond- en/off weekend-
dienst*

Sollicitanten dienen in het bezit te zijn van een
auto.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties vóór 31 maart
a.s. te richten aan het Bestuur t.a.v. Mevr. Drs.
M. Middelkamp Hup-Eustatia, Alablancaweg
24, Postbus 3399.

Fiori's Superaanbieding
Een groene en een rode koffieplant

Sul voor slechts '* 1°'°°Tevens grootbloemigerozenstruiken
Plantenkwekerij FIORI GÏadiolenweglA -Te1.: 72744

f?% ANINSCO n.v. >
ANTILLEAN INSTALLATION COMPANY N.V.

F.I). Rooseveltweg 307
There is no hardware network we cannot install.
Call us and get acquainted with our services.

Tel.: 80941 Fax: 80941 j

Zxl Ontvangen £gc?
leuke combinaties van "Russ"
Zwart-wit combinaties van "Saint Germain",
sportieve blouses en bermuda's in le-
gergroenen jeans |jl

Boutique/P. A_.
Caracasbaaiweg / c^^^/m ■Tel.: 613496 CT^T |^

r-ABN Bank—|
Bonaire enCurasao

maakt bekend dat i.v.m. de verkiezingen op 16 maart
1990 onzekantoren voor hetpubliek

GEOPEND
zijn van 08.00 -11.30 uur

V J

Stroomonderbreking
Veel werkzaamhedenkunnen wij voor U uitvoeren zonder U te storen,
doch ditmaal moeten wij de stroomvoorziening onderbreken op:

* Donderdag 15 maart 1990 * Baai Macolaweg.
van 9 uur t/m 4 uur;

__._____—_».-_-_—-—--——-^-— jiioao_\ _ i i

EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao
maakt bekend dat het College op grond van artikel 56 van
de Vergunningslandsverordening heeft besloten dat in
verband met de verkiezing op vrijdag 16 maart 1990 van
de leden van de Staten van de Nederlandse Antillen

HET VERBODEN IS
sterke drank of zwak-alkoholische drank te verkopen, af
te leveren of te verstrekken in lokaliteiten waarvoor
vergunning is verleend op grond van de Vergunnings-
landsverordening (of de Vergunningsverordening 1949)
vanaf donderdag 15 maart 1990 om 18.00 uur tot
zaterdag 17 maart 1990 om 06.00 uur.
De verkoop, aflevering of verstrekking van alkoholvrije
drank in bovengenoemde lokaliteiten is derhalve niet
verboden.
De vergunninghouders dienen er rekening mee te
houden dat indien zij in strijd handelen met ditverbod het
Bestuurscollege hun vergunning kan intrekken, terwijl zij
tevens strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber, Oe Secretaris,
Drs. E.R. Wilsoe. Mr. E.A. Vlieg.

Computer Centrum
Universiteit van de Nederlandse Antillen

wil hierbij iedereen die aan het
seminar "Informatie Management"

heeft deelgenomen, uitnodigen om een exemplaar
van de

brochure "Informatie Management"
bij de balie op te halen. Tevens kan men dan ook het
deelname certificaat in ontvangst nemen.
Andere belangstellenden kunnen bij de Reproduc-
tiekamer van de UNA een exemplaar kopen voor het
bedrag van Naf1.20,-.
Namens het Computer Centrum UNA
ir. G.J. Cijntje.

Universidat Nashonal di AnliaJ; — "

fi _H*ffHWWTWflßfl9*l
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HET CURACAOSCH MUSEUM
nodigt U hierbij uit de opening bij te wonen
van de expositie olieverfwerken en teke-
ningen

" CURACAO 1987-1990"

mm rggypr" AGNES KERSTEN
Siö op vrijdag 23 maart 1990

om 20.30 n.m.

Het Curacaosch Museum
I—.Van Leeuwenhoekstraat

(f \\wmmm VOTA
fB DEMOCRAAT

Wf^ Vota
f pBoySTRICKX

Kandidato N e 17.Boy stricnx Bo |(an()i(jato Bonairiano
Bonairiano dl pa vn sosten na nos isla
sanger puro natal.

BANCO BI CAïtIBE M.T.
PARTISIPASHON

Enkonekshon kv elekshon pa Staten di
Antias Ulandes,

djabiernè 16 di mart 1990,
nos kahanan i ofisina

ló sera 12*00 p.m.
Nos ta suplika publiko en general i nos
klientela en partikular pa tene kuenta k'e
orario kambia.

f art a GiFTSHor>y Ontvangen
}0\ ART' BELA nieuwe kollektie
È£ jffl. Gift Deiiv^ s^ice nachtjaponnen,

_B_k\ cy%.FOKKERWEG'I6C m 6,68,s slaaphemden,
WSl^ special pyama's en
Mn^ Kducatlef Speelgoed «CddlCS Van
■ 1 j 30% Korting ,->.

I op puzzels en (-/}/' "/ C~7^~2f) 30%KertinS /ffMitfe/at/'111 op overige speelgoed. a
I Onzo openlngsll|den zijn 8 30-1200. C3P3C3Sb_ 3 jW62 164I A__ 1430-1800/ /"-._. "_,»- ✓ S^ Carawarawefi 58 >

§DE GEZAGHEBBER VAN HET
EILANDGEBIED CURACAO

BEVEELT op grond van artikel 1 van de "Eilandsver-
ordening Bevordering Openbare Orde en Bescher-
ming Gemeenschap" dat in verband met de verkie-
zing op vrijdag 16 maart 1990 van de leden van de
Staten van de Nederlandse Antillen

HET VERBODEN IS
gedurende het tijdvak van donderdag 15 maart 1990
om 18.00 uur tot zaterdag 17 maart 1990 om 06.00
uur om in de zogenaamde snackbars alkoholhou-
dende drank af te leveren of te verstrekken.
De verkoop, aflevering of verstrekking van uitslui-
tend alkoholvrije drank in bovengenoemde "snack-
bars'^ derhalve niet verboden.
Degene die handelt in strijd met het bovenstaand
bevel kan op grond van artikel 70 van de "Eilands-
verordening Bevordering Openbare Orde en Bescher-
ming Gemeenschap" worden gestraft met hechtenis
van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten
hoogste vijfduizend gulden.
De Gezaghebber van het Eilandgebied Curacao,
Drs. E.R. Wilsoe.

TE HUUR
KANTOORRUIMTES (4 j

met keuken op eerste verdieping van perceel
Grebbelinieweg no. 84.
Totale oppervlakte: 86 m2.
Ruime parkeermogelijkheden.
Voor informatie: Tel.no. 613833.
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GROOVE PINE 31,50H_________B
(Nos tin sement tambe!)
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