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Gaat de N3R subsidie vragen aan politieke partijen?

In studentenkringen gaan geruchten dat de NSR in verband met het
feit dat zij over te weinig financiën beschikt, subsidie aal gaan
vragen aan politieke partijen.

Demonstratie op22 november a.s.

Vernomen is dat de demonstratie van 22'november a.s. 's middags
om k uur begint.

Inzake het congres is nog vernomen dat alhoewel de voertaal Engels
is, er vóór elke inleiding een stencil 'in de Nederlandse taal met
de inhoud ervan, aan de deelnemers zal Vorden uitgereikt.
Voorts werd bekend dat er uit Nijmegen ca 100 personen aan het
congres zullen deelnemen.

_Penïilngme_e_B_ter NAVO-congres.

Als penningmeester van het NAVO-congres treedt op Paul Laagland;
het adres Noordeinde 5 in Leiden is dat van de NSR. Het gironum-
mer is 1582528.

Betrokkene is vermoedelijk identiek aan de penningmeester van
de Algemeen Leidse Studentenvereniging (ALSV).

Artikel van Piet-_qrdema.rLTonder de titel "Weg met de NATO I^

Piet Ordeman, secretarie buitenland van de NSR en samen met iïrlc
de Lange de belangrijkste organisator van het NAVQ-congres,
schrijft in dit studentenblad dat er in verband daarmee in de ko-
mende weken overal leuzen gekalkt en affiches geplakt zullen wor-
den; overal, aldus Orfleman, moeten de mensen kunnen zien dat wij
niet accoord gaan met wat er gebeurt in Griekenland, in Angola,
in Mozambique. Er gaat een guerrilla van anti-NAVO-activiteiten
ontstaan. Er zal met pamfletten igepost worden bij kazernes ora met
soldaten discussies uit te lokken.
Over de "follow up" schrijft Ordeman dat ook na het congres de
actie moet blijven doorgaan; er tyioet belastend materiaal verza-
meld en uitgegeven worden, dienstweigerihgspropaganda moet c-r
gemaakt worden onder de Nederlandse; soldaten, kortom: de strijd
moet doorgaan.

u, Volgens een ander recent bericht hebben jongeren en studenten
in West-Pui t slan d veel succes met de discussies die daar wor-
den gevoerd met militairen in koffie- en eethuizen.
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Stellingen te.^enNAVO op kerken

Het anti-NAVO-comité heeft ter gelegenheid van hervormingsdag
in de nacht van 30 op 31 oktober j.l.op een groot aantal kerk-
deuren 91 stellingen tegen de NAVO. gespijkerd.
Enige stellingen zijn:
- De NAVO vermoordt Angolezen;
- De NAVO geselt Grieken;
- De NAVO draait het Mozambikaanse volk de nek om;
- Door de steun van de NAVO heeft Spanje nog steeds een dictatuur;
•- Onze NAVO-bondgenoot Amerika vermoordt het Vietnamese volk.
Het was de bedoeling deze stellingen op 1700 kerken aan te bren-
gen. Het spijkerwerk is gedaan door zeventig actiegroepen, over
het gehele land verspreid.
•Opm.1. Zie ook pag. 1 van bulletin no. 2 d.d. 31-10-1969;

2. Bekend is dat deze stellingen aan alle kerken in Leiden
zijn aangebracht;

3» Met de zeventig actiegroepen zijn waarschijnlijk de 63
personen bedoeld die betrokken zijn bij de zgn. basisgroe-
pen.

Artikel van Maarten Abeln over de NAVQ^

In deze aflevering van het lUS-blad -"'«Velt Studenten Nachrichten",
in Nederland ca half oktober j.l. gearriveerd, staat een artikel
van Maarten Abeln over de HAVO "Sinige theoretische Betrachtungen
über die NATO". Dit artikel wordt als bijlage I bij dit bulletin
gevoegd.
Opm, Maarten Abeln, een raan achter de schermen in deze anti-NAVO-

campagne, was tot voor kort een geziene gast in het hoofd-
kantoor van de communistische IUS in Praag.

Hemen ook Franse trotskisten deel aan NAVO-congres?

Volgens een mededeling in het blad van de "witte" BVD, zou ook de
Ligue "Communiste op het komende NAVO-congres vertegenwoordigd zijn
Opm,1. De Ligue Communiste is een bundeling van Franse trotskisten

2. Zoals uit bulletin no. 1 d.d. 29-10-1969 blijkt, nemen ook
trotskisten uit andere landen deel. Dat zou er op kunnen
wijzen dat zij zullen proberen een vinger in deze "pap" te
krijgen, temeer daar communisten, waarbij gedacht wordt aan
de IUS,'reeds in die positie verkeren.

*) Vrij voor actie.
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