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NSS vraagt studenten: boycot PTT

Het bestuur van de HSH heeft de grondraden gevraagd, de studenten
ervan te weerhouden welk werk dan ook bij de PTT aan te nemen tij-
dens de actie van de FTT-sorteerders. Tevens heeft de NSï? verzocht
bij de studenten-uitzendbureaus aan te dringen op opschorting van
de bemiddeling t. b. v. do PTT.
Het bestuur van de NSR meent dat het gevaar bestaat dat de PTT stu
denten gaat gebruiken om de actie van <le postsorteerders te breker,
Naar de mening van de NSE voeren de poatsorteerders actie voor
gerechtvaardigde looneisen.

De Waarheid
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USN werkt niet rnee aan nieuwe structuur KijmeegBe Universiteit

De Unie van Studenten te Nijmegen (UDN) heeft aangekondigd niet
te zullen meer/erken aan de vornin» vnn (>sr. intorinbeKtwursr-tructuM
voor de katholieke universiteit, waarvoor het college van curatoi'e
op 'f april j.l. de reglereentsn heeft vastgesteld. De UKN z«l aan
de verkiezingen voor de universiteitsraad (\var.rin het \veteneclKippf;
lijke corps de helft van het aantal leden kiest, te r s/ijl studenten
en het overige personeel ieder een kwart voor htm rekeninj" neren),
die door curatoren zijn aangekondigd voor 26 mei a.o., niet doel-
nenen.

De NUFFIC en de MAVO

Tijdens een bijeenkomst eind februari vsn het NTJFFIC-bestnur en
haar Raad voor wetenschappelijke zakon ciet verte^enxvooi-dj p.ers vo.n
de connissies buitenland van de Kederlandse universiteiten, is
uiting ge ge vo n aan enig onbehagen over het feit dat de MTI'FIC in
de komende aonernaanden een aantal cu.rcut-.sen organiseert voor de
NAVO. K ie t iedereen van de aanv/ezigen waa ervan overtuigd, dr» t de:~
studie-bijeenkomsten, waarin ten behoevr; van de gevorderde studen-
ten of jonge afgestudeerden recente ontwikkelingen op een bepaald
gebied van de \vetenschc-.p worden behandeld, niet rechtstreeks mili-
taire doeleinden zouden dienen; sofawigen vonden dat de NUFFIC zier
hiervan beter kan distar.ciëren.
Namen n de directie van de NUFFIC v/e r d medegedeeld dat het niet
'.ïnarschijnl3..jk is, dat deze organisatiet c;ie al vele jaren derge-
lijke programma 's onder hf.ar auspiciën iioudt, zich nog dit jaar
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van de organisatie van deze ctirsussen in Den Haag, Utrecht en Am-
èterdara zal kunnen terugtrekken. Het is evenwel mogelijk dat de
NUFFIC een volgende keer zijn medewerking aan NAVO-programraa* o
zal onthouden, aldus de directie.
Noot; De NUFFIC is het Netherland Universities Foundation for

International Cooperation, het samenwerkingsorgaan voor de
buitenlandse betrekkinpen van de Nederlandse universiteiten»

De SJ en het Comité Indonesië

Op een kortgeleden gehouden vergadering van de SJ is medegedeeld,
dat de "alternatieve" dodenherdenking van de afdeling Oost op k
mei a.s. zal plaatsvinden bij de Dokwerker (zie vorig bulletin)
vermoedelijk in samenwerking met het Comité Indonesië, aangezien
de dodenherdenking op de Dan geen waarde voor betrokkenen heeft
gezien het feit dat daar ook de Nederlandse militairen die in Indo-
nesië gesneuveld zijn, worden herdacht»
Deze SJ-vergadering werd bijgewoond door van de Indone-
sische Werkgroep Amsterdam (verm.behorend tot het Indonesië Comité)
die een stooractie aankondigde tegen de van 20-23 april in Rotter-
dam te houden conferentie van de z.g. Donorlanden (landen die Indo-
nesië steunen).
Gesproken werd ook over een bezoek dat president SOEHARTO in juni
a«s. aan Nederland zou brengen. Als dat door zou gaan zou de Indone
sische president stellig ook naar Amsterdam komen, welk bezoek
dan gewelddadig aangepakt diende te worden.
Noot; Herinnerd v/ordt aan een actieplan van de afdelingen Delft en

Nijmegen van de links-socialistische studentenorganisatie
"Politeia",voor het geval SOSHARTO Nederland mocht komen be-
zoeken

Fusie groep FREE en de FJG-Alknaar

De groep F3EB en de Federatie van Jongerengroepen van de PvdA, af-
deling Alknaar hebben besloten nauw te gaan samenwerken, onder do
naam Socialistische Jongeren Groep (SJG). De nieuwe organisatie
telt ongeveer 100 leden, die in Alknaar en in Noord-Holland v.onen.
De groep is opgebouwd uit een aantal zelfstandige rverkgroepen*
Noot; De groep FIïSE ontstond enige jaren geleden uit opgeheven af-

delingen van de Pacifistisch Socialistische Jongerenv;erk-
groepen (PSJiï) in Alkmaar en Heilo, Sij geeft het blad FISZ
uit, dat - zie bulletin no. 73 d.d. 20.2.1970 - onlangs op-
riep tot sabotage.

^et laatste verschenen nummer van dit blad noemt zich het !iblad vo<
het district Noord-Holland-Roord van de Oranje Vrijstaat",

Plannen, van de groep Aktie'70 op 5 mei a.s.

In aansluiting op het bericht in bulletin no.78 d.d. 25-3-19'̂ 0 over
de "bezettinf;Gdag" op 5 mei van de Aktie '70 kan nog gemeld v/orden
dat het de bedoeling is dan in «.rasterdan, Haarlem, Groninger, en
Den Kelder leegstaande woningen te bezetten, goedschiks of kwaad -
schiks.
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verklaart de chaos op het oj//t en 5 april j.l»
gehouden .congres van de Dolle Mina's uit de onkunde van de andere
afdelingen van het al lang bestaande meningsverschil tussen de
Amsterdamse Mina's onderling. Volgens haar is er een groep die
een anarchistisch ideaal nastreeft en een andere groep die het
socialisme voorstaat..
Koot; is in Amsterdam een bekende studenten-

activiste.

Persbericht Nieuw bestuur KSR'
8—4—1Q7O "

7' De NSR heeft een nieuw bestuur gekregen. Voorzitter is geworden
uit Tilburg; uit Amsterdam en

uit Utrecht zijn lid geworden namens het Onderv/ijsfront.
Uit Eindhoven kont als nieuw bestuurslid . Er is nog
5én vacature. -̂

~~ Het nieuwe bestuur is niet gekozen aoals tot dusverre gebruikelijk
was. Het beleid van de NSR wordt op dit ogenblik bepaald door een
groep activisten, afkomstig van verschillende universiteiten en
hogescholen. Uit deze groep zijn de nieuwe bestuursleden naar voren
gekomen. Zij zijn aangewezen in overleg met het vorige bestuur,
dat onder leiding stond van •
Koot; is secretaris onderwijs I van de ATSO(Algemene

Tilburgse Studenten Organisatie). Op een op 10 maart j.l. aar
de Katholieke Hogeschool in Tilburg gehouden vergadering i.v,
m. acties tegen VERIKGA, stelde hij dat het noodzakelijk was
om eerst een conflict te scheppen ora op deze wijze de studen-
ten opmerkzaam te maken op de kritieke situatie en daarmee
te bereiken dat zich meer actieve studenten bij hen aansluitc

is al langere tijd belast met de acties
voor het Onderwijsfront in de NSR, terwijl medo
de leiding had van het Onderwijsfront-Utrecht.


