Conflict rond
verhuizing van

Doorzien

doet

Academische

inzien

Ziekenliuizen
(Van een onzer verslaggevers)

AMSTERDAM — VerschUlende ambtenarenbonden,
w a a r o n d e r d e A B VA

KABO hebben gistermiddag
het overleg met de directie
van het academisch zieken
huis over de verhuizing

Voor het RAIgebouw ie ter flO-

de twee Amsterdamse aca<«-

legenheld van de

nüsche ziekenhuizen naar de
RuUewiJk, opgeschort.

Efflolencybeurs
'60

een

verras-

send kunstwerk

De ambtenarenbonden, die zit
ting hebben in de zogenaamde medenzeggenschapscommlfisle, had
den in samenwerking met de zi^

geplaatst. De ma

kers. Theo Bot-

schuyver en Jef
frey Shaw, heb

kenhuUdirectle een sociaal beleid
samengesteld op grond waa^an

ben voor de kl)kers een ingewik
kelde grap uitge

het personeel van de twee zieken
huizen. het WUhelmlna Gasthuis

h a a l d . Va n v o r e n

en het Binnen Gasthuis, zou wor

lijkt de plasüek

den samengevoegd. Ook de reorga
nisaties die nodig zijn voor de ver
huizing van de ziekenhuizen, waren

op niets, maar
«vte de moeite
noemt een ander
standpunt In te

uitvoerig besproken.

Volgens ABVA-afdeUngsbestuur-

nemen zal de vor
men van een te
kentafel ontdek

der Arte Krelke heeft de directie

zich lüet aan deze afspraken ge
houden. „Alle spelregels, die we

ken. Schijn be

een laar geleden met de directie m
een sociaal pljan vastgelegd heb
ben. worden met voeten getreden.

driegt

De „tafel" Is

gemaakt In op

Een woordvoerder van het WG

dracht van de fir
ma Ahrend, die

beaamt dat het overleg drie weken

is opgeschort. „Maar het Is niet

deze constructie

juist dat de directie afspraken van

mettertijd bi] het

tafel heeft geveegd. De gisteren ge

eigen bedrijf een

presenteerde reorganisaties waren
wel degelijk aangemeld. De direc

plaats zal geven.

tie kon tijdens de besprekingen

echter onvoldoende aangeven op

Amsterdam Kort

welke wijze deze reorganisaties uit
AMSTERDAM — Onbekenden

hebben gisteren negenduizend gul
den gestolen uit een wegrestau

Man neergeslagen
AMSTERDAM — In een sekss

hop annex theater aan de Oude

Zijds Achterbuffwal is de beheer
der vannacht door twee mannen in
elkaar geslagen en van 3100 gul
den en twee gouden ringen be

roofd. Het 54-iarige slachtoffer
moest in een ziekenhuis worden
opgenomen.

Beroofd op Zeedijk
A M S T E R D A M — Va n m o r g e n

omstreeks vijf uur is een 32-jarige
Amsterdammer op de kop van de

Zeedijk beroofd van zijn portefe
uille met 800 gulden.

Busje leeggeroofd
AMSTERDAM — Uit een gepar

keerd staand busje in de BeursHri«>

fotOtOeS'

rant aan de Coenhavenweg.

gevoerd zullen worden. De mede

zeggenschapscommissie wilde dus
beter geïnformeerd worden.' aldus
d e w o o r d v o e r d e r.

Huurders in actie tegen stookkosten

BREED BERAAD
OVER BIJLMER
NIET GELUKT
(Van een onzer verslaggevers)

AMSTERDAM — Bewoners van de Bljlmermwr, Holendrecht en de nieuwbouw In de oude buu^n van
zuUen vanaf 1 Januari weigeren de verhoging de aard^
nriis te betalen. Daarnaast zullen bewoners die blokverwar-

ming hebben tuttig procent van de stookkosten Inhouden.

rvi* <«. pniap uit- land). Ailcen CPN, PPR on PSi

Üaarna wordt de

moet leiden

tot bespaHng

dracht oPSes^^,

maanden ter viaie zal Ugfcn.

Het coUege van B en W ^Jt^n

voorlopige standpunt bepwldt^de
hand van de wensen die to de beWK

ken stadswijken leven. De voorkew
van het college gaat uit

stadswljkraden met een

aantal bevoegdheden, een eigen

AMSTEEDAM _ .•SSi'CrSïïir.m tl

SiS^nap^aat en eigen önancleTn.

Kmitar U het Oemoente rorftóiiean^ um w ©e actie omval

Verder zlln B en W van mening
toekomsüge stadswijkraden
worden gekozen via algeiMne

atl^.

"

zingen met evenredige vertegenwow
SSSg.
KandidaatsteUtog ' JK
firh^en door de bestaande poUtl«e

,

AUevertmU^^e^^^^
van
die

hSSi ook door andere verte-

■ÏScJ.n terog^ituuri MM net om zegeheten «per- S^S^digets van de bewoner; ,
maakt het «^1»^» lopende verbruUwjaar geschatte
b U fl .

aanvraagkaart

in^ de door het coBpfe.rW'h^

meeater en «ethoude»

J^^noeg'tP«a'

^ItnduÉ steldé;*!
Ivillex^ DU'W^t tcy^niet

GOüD?
er 2 gram
riKOOp sieraad

3?5. Tel. 100240
atr. 6. Tel. 158293

■■-'■■ ■-^^^'vi/'EHTFNTïr^'.;
iünsfeffdkmis

StOdiblM

HSSTlRSPOORBOaUt,

VOORFZ50VCRKRIJGBAAR
BIJ ONS KANTOOR
KAIVCRSTRAATII2'

Hpiignrije

deö derhalve acht jaar to

• ■ » bet
' . ac^t
J * ■ éJ?
- i - hUt
* 1 . - MPie
iÜiSTE«DAM — In l*«t ka^ van Voor' zowel
het onlangs gesloten cul^rele verdrag tussen Nedórland enJÖonganje. de aaii'de Ainatenï^mMTÖfé^^i
worden komende week fn ^^® ***
Het programmal als volgt: 27 ok

van de UnlverslteltsbibUotheek «es tober; De bewerktog van Hongaarei

avonden gehouden w»arop^ Ho^

volksmuziek vaiiaf Fr^

saarse kunst en cultuur onder de heden. 28 oktober. Naïve kuMt en
volkskunst in Hongarije; ho"tsctoP
tuur en schilderkunst. 29 olttober
Hongaarse volksgebwlker
de Hongaarse kunst^torlcitó An- Levende
oktober: Oorsprong van de Honga
drds Székely; de avonden worten in 30
reni een hlstqrlech o.ve«lcht van

loupe worten genomen.

De lezingen worden gegeven door

geleid door mevrouw dr. E. Beóthy,
\iHff dc alhikrs li:i cr cat kk-iiK-attcniK-klaar

^Se^tttogsperioden van de >*«W»

docente Hongaarse taal en letterkun-

^fistiek met twee
AMSTERDAM — Het map mis
achten op een lepe april grap
maar deze twee kunstvormen zijn een

plastiek, een zogenaamde anamorfose.

Het houten kunstwerk met een

dooTSVfie nah 3'A meter, lijkt in eerste
instantie abstrafct, maar bcktjfcle het

aevddrte vanuit een andere hoek,
don vormt aich op je netvlies een
heuse tekentafel.

Wie het niet gelooft, spoede zich
naar het RAl-gebouw, waar het
kunstwerk nog tot vanavond looens-

dao 23 oktober wordt geëxposeerd.
De ploati?Jc. die ter gelegenheid van
de Efficiencybeurs voor de HAI ts

gcplaotst, verhuist nomelij^k vonovond.ng»r een andere plek in Ne-

^^^TTieoBotschttpver en Je/frey Shorn
maakten de anamorfose In opdracht

van Ahrend hb. 4e Oioant in kajitooj-

benodigdheden, vandaar dat pok de
cdncretê, norrj^ een -tekentafel oo^-

tteli. De onanu>r/o«e is ook npg een
tflcndelend" kttotwerk. H^et zal om

'éeurtep dé Ahrend/obrieken in
Htrechf-en Binmoven sieren.

o r i e ë n . 3 1 o k t o b e r.

