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<;) SJ versus de Telegraaf

De SJ heeft een klacht tegen De Telegraaf ingediend bij de Raad
voor de Journalistiek. Volgens de SJ is de krant een hetze tegen
"de gehele linkse beweging" en tegen de SJ in het bijzonder be-
gonnen na Koninginnedag. Door een onjuiste en tendentieuze bericht-
geving zou de krant een confrontatie uitlokken tussen de burgerij
en de "linkse beweging", v/aarna er "afgerekend zal worden met de
mensen uit de laatstgenoemde groepering". De SJ wil door een onder-
zoek duidelijk laten uitkomen, dat niet zij de schuldige is, als
er moeilijkheden op de Dam koraen.
Opm.: 1. De Raad voor de J'ournalistiek spreekt aich alleen uit over

de jo-urnalistieke ethiek en niet over de juistheid van een
bericht.

2. De SJ heeft geen aanklacht v/egens smaad ingediend bij de
justitie, oradat er "enige reserve bestaat jegens die in-
stanties die het in het verleden lieten afweten, v?aar het
objectiviteit betreft".

Duitse studentenleider in Nederland

Op 15 juli arriveerde op Schiphol, komende van New York

Betrokkene is lid van de (Duitse) SDS en was tot mei 1968 voorzit-
ter van de "Eepublikanischer Clubs Berlin" (= actiecentrum van de
APO, de buiteriparlersentaire oppositie, te Berli jn), Hij is v/eten-
schappelijk niedewerker aan de i?reie Dniversitat in Berlijn. N*a«w«
sal een 10-tal dagen in Nederland verblijven.
Naar verluidt logeert betrokkene in Amsterdam bij een zekere

, die n.a.w. identiek is aan degene \vaar ver—
bleef tijdens zijn verblijf in Nederland in februari 1968.

*' Financiele moeilijkheden voor de SSP

De Stichting SVB-Publicaties (SSp), o.a. uitgeefster van diverse
SVB-cahiers en het Zwartboek Maagdenhuis, zit in financiele nood.
De redenen zijn:
1. De over het algemeen weinig draagkrachtige klanten wordt niet

veel meer dan. de kostprijs voor het drukwerk in rekening ge-
bracht.

2. Genoemde klanten zijn vaak niet al te vlot met betalen.
3. De aanvvezige fond-sen zijn tot het minimum teruggebracht i.v.m.

de dure Maagdenhuisbesetting.
Om de nood wat te lenigen heeft de SSP onlangs 500 obligaties a
f 25,- uitgegeven tegen 5/a rente, met een looptijd van 10 jaar.
Het is niet bekend of de SSP erin is geslaagd deze obligaties aan
de man te brengen.

7e[Internationale Zomerconferentie te Amsterda.m

Zoals in bulletin nr.44 dd. 20-6-1969 reeds is gemeld wordt van
20-26 juli in het Anne Frankhuis in Amsterdam de 7e Internationale
Zomerconferentie gehouden.
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zou hier als spreker optreden. Het is echter gebleken,
dat niet aan deze conferentie zal deelneraen. Hij zai
worden vervangen door dr» lid van de wetenschappeljj-
ke staf van het Sociologisch onderzoekcentrum van de Universiteit
van Amsterdam.
N.B.: is de schrijver van "Drie noodsignalen, een

erg vlugschrift" over de Kaagdenhuisbezetting. Deze uitgave
is in de boekhandel verkrijgbaar.

:) Vrij voor actie.


