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Prof. Herbert Marcuse en TaJeohoalowakije
Prof. Herbert Marcuse, de ideoloog achter de studentenonrust van
het laatste jaar, deelnemend aan een cpngres in Koroula (Dalmatië) ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van Karl Marx,
noemde de gewapende interrentie in Tsjechoslowakije de meest tragische gebeurtenis sedert de oorlog. Volgens hem was die veel
ernstiger dan de inval van de Sow j et-troepen in Hongarije in
waar - in tegenstelling tot Tsjechoslowalcije - reactionaire elementen in het volk waren geïnfiltreerd.

Bericht d.d.
eind^*ug»'68

Bezwaren te^en
Tijden» een vergadering van het landelijk bestuur van de SVB op
10 augustus J. l»t waren de aaawe eigen het er over eens, dat
ter verantwoording moest worden geroepen.
t
voorzitter van het NSR-bestuur, was het 'daar in zeker opzicht
mee eens. Hij wees er echter op, dat
- gesiefc de vele werkzaamheden, die hij verricht en de ervaring die hij daarmee heeft
opgedaan - moeilijk te vervangen is»
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S DS-c ongure s over een internationaal te voeren NAVO-actie
Van 12 tot 15 september 1968 organiseert de Socialistische Democratische Duitse studentenbond (SDS) in Frankfurt een congres,
waar o.m. gesproken zal worden over een internationaal te voeren
NAVO-actie* Het zou hoofdzakelijk een werkcongres zijn. Leden van
de SVB, die in een NAVO-werkgroep Nederland zitting willen gaan
nemen, kunnen zich - aldus het bulletin - voor dit congres bij de
SVB, Rozengracht in Amsterdam opgeven.
Opm.i l* Volgens een bericht in "De Telegraaf" van 11 september jl.
zouden de gebroeders
, eerste voorzitter en
, tweede voorzitter; op dit congres, vijf
vooraanstaande communisten uit hun organisatie willen verwijderen. Dit als gevolg van hun houding ten aanzien van
de Russische interventie in Ts.1echoslowaki.1e.
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Vergadering SVB over strategie van de studenten
In een artikel*van Henk Vlaar, voorzitter van de SVB, kondigde deze
aan dat op de uitgebreide landelijke, bestuursvergadering van de SVB
op 7 september jl* in Utrecht beslist zou moeten worden over de te
volgen strategie bij de opening van het Academisch jaar.

Bericht van
29-8-1968

Anarchistische geluiden van Kwaki-ütl
In een extra-editie van een in Utrecht uitgegeven blad, dd. 29-8-1968
(de extra-editie ten behoeve van de eerstejaarsstudenten aan de
Rijksuniversiteit in Utrecht), wijst de redactie erop dat twee
machten Rusland en Amerika, die elkaar overeind houden, miljarden
besteden aan hun defensie, waarbij zij wijzen op de noodzaak zich
tegen agressie van de ander te verdedigen. De redactie roept alle
revolutionairen op om zich tegen de agressie van deze machten teweer
te stellen en "onverwijld de Amerikaanse, Engelse, Russische' en
Nigeriaanse ambassades plus voorgeparkeerde statie-auto's, verder alle
installaties van Shell/BP, Koninklijke Petroleum, Unilever, Philips
en de Koninklijke Artillerie Inrichtingen op te blazen of in brand
te steken."
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Overval op strategische punten eind oktober a.e. in Londen?
In een bericht over een op 2? oktober a.s. in Londen te houden
massale Vietnambetoging, wordt medegedeeld dat deze manifestatie
door extremistische groepen zal «orden gebruikt als afleidingsmanoeuvre voor een overval op talrijke strategische punten in Londen».
Anarchistische leiders uit verschillende landen zouden reeds
wekenlang geregeld in het geheim bijeenkomen om een aanval voor te
bereiden* Tijdens het weekend van 7/8 september jl. zou het definitieve plan worden opgesteld. Het doel van deze plannen zou zijn
de autoriteiten te verjagen én het bestuur te verstoren naar het
voorbeeld van Parijs en West-Berlijn*
Volgens een fleuter-bericht, ontleend aan bronnen op de hoogte met
gehouden internationale bijeenkomsten van studenten in Brussel, zou
men van plan zijn een herfstoffensief te ontketenen, o.m* door het
gebruik van explosieven, het houden van betogingen en het bezetten
van openbare gebouwen»

