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lieb ik de eer ïïwe Excellentie .het vol-
ter kenaie te breien,

1)0 coazraaistiBcfc georiënteerde *'J3eBiocratiBohe
J tudtóftnorgajaisatie "i?erielê8° té Amsterdam, welke
reeds •,é<&Fder pogingen in lië~t wej?k e telde Jbaar in-
vloed öïider de studenten té vergroten, is sedert
kóir/tVQ'öraeikejas aan dit Btpeyéïi iseer kraclit bi^ te
aet-teft. Be wijae waarop het Bestaat1 probeert deae
pïaniïëk teïi aitvoer te l>röü^n ^öge hieraa aan óe
hand van eoige recente voöïfceëideii woraen verduide-
lijkt.

In d© ledearaad vöïi de neutrale "41 ,̂6' sena .jtu-
dentea fereaigiaÉi Ai-iSterèLaiaR (n-.S.V.A.), waarin ook
"Perioles" ia vertegenwoordigd, werd door laatstge-
ïioonde organisatie propaganda gehaakt voor het agn.
"Goiigreo eter vfflJfceren voo^r de vrede", dat van 12-19
December 3.1. te Vienen. plaats vond.

Cok i.a te t doen opnesjön van artikelen in iiet Am-
sterdaiftse ututdentenblad "Folia Oivitatis" aiet "?eri-
olea" eea öjogelijkheid bredere Bekendheid te geven
aan haar program van aotie. Se i,edischB faculteit
de byjsoadere tselasigstelliïig.

"^ericles" poogt hierin vaste voet te krijgea
aoor iiet ,gratie vers tre-féken van taêdisoiie ti^dspiirif ten.
en "boeken, itet voerea van actie» voor meer oollegeruiin—
te e. d.. In liet raaaiidölad ̂ Seateriïi^11 (orgaan van de
i edöratie vaa Vooruitstrevende Stadentea Vereriiglngea,
waarbij 'Verieles" is aangesloten) worden artikelen
gepubliceerd, die vooral Se belangs teil log van aeclisclae
stüdeat«a voeten
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De organisatie ageert tegen het wetsvoorstel op het
Hoger Onderwijs, dat de duur van de studie aan bepaalde
greneen wil binden en stelt het hierbij voor alsof spe-
ciaal de a.s. uedioi door zulk een regeling zouden wor-
den gedupeerd.

De huidige voorzitter van de vereniging .J£
T/ i wonende aldaar - zelf ne-

disoh student - treedt in deze kring actief op onder
studiegenoten, die geen lid zijn van een gezelligaeids-
vereniging.

Als oomjBunistiBche organisatie dingt de D.S.O,
"Pericles" uiteraard naar de gunst van de agn, werk-
studenten. Daartoe wil men oontaotavonden organiserenp
waar bij voorkeur niet-eommunistische sprekers saullen
worden uitgenodigd, teneinde deze bijeenkomsten een
"neutraal" aanzien te geven. Let name werpt de D.S.O.
zloh op als voorvechtster van de belastingaftrek voor
werkstudenten. Men poogt hiervoor de belangstelling
van de A,S.V.A, op te wekken, teneinde van haar diensten
gebruik te kunnen maken voor de coraauniBtisohe zaak.
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