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Met ver-wijzing naar mijn zeer geheim schrijven van 15 Februari
3.1., no»55152, handelende over de in hoofde dezes genoemde federatie van hier te lande bestaande Indonesische verenigingen, heb
ik de eer Uwe Excellentie mede te delen, dat de G.P.P»I.-leiding
onlangs in een samenkomst te Amsterdam heeft besloten om bij voort
during actie te blijven voeren tegen de Nederlandse Regering en
alles in het werk te stellen om de voorgenomen Ronde-tafelconferentie te doen mislukken» Tevens is toen besloten om de B.F.O. en
de Republikeinse leiders aan te sporen niet aan bedoelde Hondetafelconferentie deel te nemen zonder goedkeuring van de U.H.O. en
het Pan-Aziatisch-congres»
Ik teken hierbij nog aan. dat als vertegenwoordiger van dé
G.P.P.I. te Praag aangesteld moet zijn S.Budiardjo, geboren te
Tjilatjap 5 Augustus 1921, sedert enkele maanden te Praag woonachtig én naar verluidt aldaar studerende*
S.Budiardjo is op 13 Maart j.l. voor een kort verblijf hier te
lande per vliegtuig op Schiphol aangekomen en sedert weer naar
Praag teruggekeerd.
Tijdens zijn verblijf hier te lande heeft hij verschillende
besprekingen gehouden, onder meer over het vertrek naar Praag van
Indonesische studenten, die sedert December 1948 weigeren hun studiebeurzen te aanvaarden uit protest tegen de door de Regering in
Indonesië getroffen maatregelen»
Het is bekend, dat deze studenten te Praag -welkom zijn evenals
niet intellectuele Indonesiërs, die in Ts;jecho-Slowakije een technische opleiding kunnen krijgen. In totaal zouden 27 plaatsen zijn
aangeboden voor studerenden en voor laatstbedoelde opleiding. Het
is echter nog niet bekend wie hiervan gebruik zullen maken, doch
zodra over nadere bijzonderheden wordt beschikt, zal ik U terzake
inlichten.
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