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over onderwijszaken
Tijdens een bijeenkomst van de NAVO-werkgroep in Leiden op zaterdag 26 april j.l., gaf
, secretaris buitenland van de HSR
en in Tilburg studerend, als zijn mening dat er in de onderwijszaken op dit ogenblik niet veel perspectief zit. Volgens hem
heeft de NAVO-actie wel toekomst. Daarom zal hij een hele week uittrekken om deze actie "op poten" te zetten*

Idem

Weer moeilijkheden op 1 mei in Amsterdam?
Ben berichtgever verwacht voor de avond van de 1e mei in Amsterdam
opnieuw ongeregeldheden en wel rond de bijeenkomst in Krasnapolsky
(tegenover de Dam) van de PSP etc. Door betrokkene wordt hedenmiddag nagegaan of zulks waar is»
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FJG verlangt garantie van de SJ
In verband met de hedenavond te Amsterdam te organiseren 1 meibijeenkomst in Krasnapolsky van de FJG (van de PvdA), de SJ, de
PSP en de Rode Jeugd, verlangt de eerste organisatie van de SJ
een waterdichte garantie dat ongeregeldheden als op 30 april
zullen uitblijven. Anders zal de FJG zich terugtrekken.

Idem

Idem

.r"" iionieuwsdienst
1-5-1969

Burgemeester Tilburg gaat met studenten praten
De Tilburgse burgemeester heeft een delegatie van de Tilburgse
studenten uitgenodigd om bij hem thuis te komen praten.
, voorzitter van het ATSO-bestuur accepteerde de uitnodiging en heeft een delegatie samengesteld.

Volkskrant
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Conflict Tilburg verscherpt?
Volgens dit bericht is het conflict in de loop van woensdag verder
verscherpt. Een mededeling van curatorium, dat de sluiting zou
worden opgeheven indien de organisatie van studenten de normale
gang van zaken zou waarborgen, werd met gejoel ontvangen. Terwijl
de curatoren niet op de kwestie van het medebeslissingsrecht ingingen, formuleerden de studenten hun eisen scherper. Zij hebben
geen vertrouwen meer in verklaringen waar "in principe" meebeslissingsrechten worden toegezegd. De studenten willen een hogeschoolraad, waarin professoren, studenten, wetenschappelijke medewerkers

- 2en het personeel vertegenwoordigd zijn. De bevoegdheden van het
curatoriun zouden aan die raad moeten «orden overgedragen»
Volkskrant
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Studenten in Nijmegen stellen eisen
Aan de rector-magnificus van de universiteit van Nijmegen is
op 50 april een brief overhandigd met eisen die de avond ervoor
tijdens een openbare vergadering in de aula waren geformuleerd
(zie bulletin no. l). Indien voor 2 mei 6 uur 's avonds niet is
bekend gemaakt in hoeverre de senaat aan het verzoek wil voldoen,
cal op 6 mei een openbare universiteitsvergadering in de aula worden belegd*
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Nijmegen (vervolg)
Inzake de openbare vergadering van 29 april in Nijmegen is nog
vernomen, dat aan het eind daarvan een actiecomité is gevormd»
"We nemen aan, dat de meerderheid van jullie achter dat comité
staat", aldus een onbekende spreker» De aanwezigen gingen aceoord.
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Ook is vernomen dat Nijmeegse studenten het bezetten van gebouwen
een achterhaalde zaak vinden. Zij zouden iets heel nieuws willen..*
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Lid landelijk bestuur SDS in Nederland
Op 30 april f s avonds zou in Groningen
_
arriveren, lid van het landelijk bestuur van de Westduitse SDS»
Op 1 mei zou hij met anderen, onder wie Ton Regtien, op een
vergadering in Groningen spreken»
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Gaat aantal SJ-leden meedoen aan CPN-demonstratie op 1 mei?
Vernomen werd dat een aantal leden van de SJ wil meelopen met
CPN-demonstraties van hedenavond in Amsterdam, maar dan met eigen
leuzen, de CPN niet welgevallig. Zij verwachten dan dat zij uit
de betoging verwijderd zullen worden.

