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De Waarheid
.A18-4-1969

Toenemende belangstelling van niet-communistische studenten voor
l mei-viering CPN
ondertekenden de niet-communistische studenten
een oproep van de CPN tot een l mei-viering van
"alle linkse krachten". Deze oproep werd ook getekend door
,
,•
_ , Ton Regtien en
, allen lid van de SVB.
zal zelfs spreken op de
meeting door het comité belegd in de Oude RAI.

De Baarheid
18-4-1969

ANJV verspreidt oproep aan Nederlandse jeugd
Het communistische ANJV is begonnen met de verspreiding van de op
het jongste congres aangenomen oproep aan de Nederlandse jeugd.
Daarin wordt aangedrongen op bundeling van alle progressieve jongeren, arbeiders en studenten, georganiseerden «» ongeorganiseerden.
"Wij kunnen niet langer dulden", aldus de oproep, "dat we geregeerd
worden door kapitalistische machtsgroepen en figuren, die volstrekt
lak hebben aan de verlangens en eisen die door de werkende en studerende jeugd gesteld worden. De strijd tegen de politiek van de
regering De Jong moet daarom nu met de grootst mogelijke kracht gevoerd worden. Ons land heeft een nieuwe, een linkse politiek nodig
die de jongeren in alle opzichten de grootst mogelijke kansen biedt.'

Persbericht
21-4-1969

mocht Frankrijk niet in
Op 19 april j.l. werd aan deze studentenleider de toegang tot
Frankrijk geweigerd. Op het vliegveld Orly werd hij onder politiebewaking van het toestel waarmee hij uit Home arriveerde, naar dat
voor Munchen gebracht.

Persbericht
19-4-1969

Activiteiten Onderwijsfront
Het "Cnderwijsfront" lijkt eindelijk op gang te komen. Er is reeds
een onderv;i jskrant aangekondigd van acht redactionele en acht advertentiepagina's die in een oplage van 400.000 exemplaren op SOOO
scholen zal worden verspreid. (De aangekondigde verschijningsdatum
- 8 mei - zal echter mogelijk niet gehaald worden, ir ontbreken
nog f. 12,000,- van de benodigde f. 32.000,-w) De organisatoren
klagen over de zwakke reacties van de onderwijsorganisaties en de
grote bedrijven, maar hopen op "royale medewerking van het NVV"
en "subsidie uit de departementen".
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Het is de bedoeling via de onderwijskrant, buiten de officiële
kanalen van N5Rt SVB, ABOP, Raad van Studerenden, lerarenorganisaties etc., nu "het voetvolk te mobiliseren" en informatie te
verschaffen over alle onderwijsproblemen.

- 3Bericht van
23-^-1969

Mening over het potentieel van de Amsterdamse SVB
Tijdens een ledenvergadering van het SJ-district Amsterdam op
21 april 1969 gaf een onbekende SVB*er als zijn mening te kennen
dat de Amsterdamse afdeling van deze studentenorganisatie 1100
leden telt en er hoogstens 200 actief zijn. Hij voegde daaraan
toe: "als het er vijf zijn die weten wat er aan de hand is, dan
is het nog veel"*
Opm»; De indruk bestaat dat de onbekende SVB'er de plank niet
ver mis slaat»

Persbericht van
3-^-1969

Studenten Tilburg willen dialecticus voor politicologie
De Algemene Tilburgse Studenten Organisatie (ATSO) wil een
stichting oprichten om een bijzondere leerstoel politieke
wetenschappen aan de katholieke hogeschool in Tilburg mogelijk te maken» Volgens het bestuur van de ATSO hebben senaat
en curatoren zo lang met de benoeming van een politicoloog
gewachtt dat de ATSO nu het initiatief over moet nemen.
Een bestuurslid van de ATSO deelde mee dat de studenten een
politicoloog van "de dialectische school" willen aanstellen*
Zij denken daarbij aan de Amsterdamse socioloog dr*
en aan de Belgische marxistische econoom dr*
. De studenten menen dat een "echte socialist" niet
een te hoog honorarium zal vragen en dat de hogeschool bereid
moet zijn, deze leerstoel te financieren.

Persbericht van
19-^-1969

Nijmeegse studenten in conflict met reotor-magnificus
Nijmeegse studenten gaan een actie voeren tegen hun rectormagnificus, prof.mr»
• Dit kondigde
de voorzitter van de USN,
op ld april
j*l* tijdens een protestdemonstratie tegen het Griekse bewind
aan» Tussen de studentenunie en de rector-magnificus is een
conflict ontstaan sinds prof*
het optreden
van sommige studenten tijdens de lezing van de Indonesische
minister drs.Seda, fascistisch noemde.
De Nijmeegse sociologie-student
heeft op
22-4-1969 namens de studenteuactiegroep Indonesië een aanklacht wegens belediging ingediend tegen de rector-magnificus*

Persbericht van
23-^-1969

De IUS is de communistische Internationale Unie van
Studenten, die haar hoofdkantoor in Praag heeft*
In de IUS domineren de Russen*
P"~ ibericht van
24—4—1Qfio

Studentenboycot tegen prof. ^
De studenten Nederlands zullen de opening van het nieuwe alfagebouw van de faculteit der letteren aan de Grote Kruisstraat
te Groningen op 25 april boycotten. Deze boycot maakt deel uit
van hun actie tegen prof.dr.

