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G E H E I M .

Het mijn zeer geheim schrijven
van 15 ïebruari $*T&ï ïïb. 55152, waarin melding is ge-
maakt van de actie door het Comité "Hulp aan Indonesi'ê»
ten behoeve van de Indonesische studenten, die hun
beurzen niet langer willen accepteren en van het voor
de leden der "Roepi" geldende besluit om gedurende een
week hun studie te staken, heb ik de eer Uwe Excellentie
hiernevens: volledigheidshalve in afschrift ter kennis-
neming aan te bieden een mededeling in "De Waarheid»
van 19 Februari j.l., naar dé inhoud waarvan ter ber
korting verwezeir*moge- worden0

Ter toelichting moge dienen, dat de studenten-
vereniging "Pericles" zeer links georiënteerd is en
dat onder haar leden verscheidene zijn, die als com-
munist moeten worden aangemerkt.
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A G T I E van "P S R I G L E S»

Voor Indonesische studenten

•7 D A G. S N S T A K I N G A A N U N I V E R S I T E I T . -

Naar aanleiding van liet besluit van 17 Indonesische studenten,
om de studiebeurzen, die zij van de.regering ontvingen niet meer te
accepteren en hun studie aan de Nederlandse universiteiten niet lan-
ger voort te zetten, heeft de studentenorganisatie "Perieles""een
oproep gericht tot de Amsterdamse .studenten. Hierin wordt o.m. ver--
klaard, dat Pericles de oproep van Indonesische studenten om geduren-
de de week van 21 tot en met 26 Februari geen college te lopen, on-
dersteunt en er wordt bij de Amsterdamse studenten op aangedrongen
in deze v/eek geen college te lopen. Hij richt zich tot de Hoogleraren
van de Amsterdamse Universiteit met het verzoek om deze staking te
ondersteunen door fteze week geen college te geven en de Universiteit
te sluiten. .

Pericles doet een beroep op allen om de Indonesische studenten
zo krachtig mogelijk financieel en moreel te steunen. ,

Op Maandag 21 ï'ebruari belegt Pericles een informatieve verga-
dering over deze kwestie en haar achtergrond in Café De Kroon, Hera-
brandtsplein, A'dam, om 8 uur 's avonds. Toegang voor alle studenten.
Pericles verzoekt eventuele bijdragen voor de Indonesische studenten
te storten op G-era.G-iró P.2221 t.n.v. Pericles, onder vermelding "In-
donesische studenten". Opgave voor onderdak kunnen worden gestuurd
naar Me j. H. v. V/ijk, Plantage ICerklaan 6J5, Amsterdam.

Het Comité "Hulp aan Indonesië" deelt ons mede, dat ten behoeve
van de stakende Indonesische studenten in de loop van de volgende en
daarop volgende week de onderstaande vergaderingen in Amsterdam gehou-
den zullen worden.

Dinsdag 22 Eebruari: Gebouw De Rietwijker, 3e Schinkelstraat;
Bitree f.0.25.

Donderdag 84 februari: G-ebouw De Zuidpool, Vasco da Gamastraat;
Entree f.0.25.

Dinsdag l Maart, Zaal Nieuwerdammerhaia, Adelaarsweg, Amsterdam-
Noord; Entree f.0.25.

Woensdag 2 Maart, Zaal Luckner, "Rozengracht; Entree f.0.25.
Vrijdag 4 Haart, Bellevue, grote zaal ingang Leidsekadë; Entree

f.0.25.
Op deze vergaderingen, die alle 's avonds om 8 uur aanvangen,

zullen Indonesische studenten en Nederlandse sprekers het v/oord voe-
ren. De vergadering in Bellevue op 4 Maart is georganiseerd in samen-
werking met de G-.P.P.I., de '.Federatie van Indonesische verenigingen
in Nederland.

De opbrengst van deze vergaderingen is voor de^stakende studen-
ten. Het bekende Indonesische Kunstgezelschap Sinar Indonesia zal op
deze vergaderingen-optreden met een uitgebreid Indonesisch kunstpro-
graioraa.

"De Waarheid" van 19-2-1949.


