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een doordruk
.s.o. "Pericles".

Dezs rubricering is
beSindQd ra>a~-K jr.

Bijgaand hè "b ik de eer Uwe Excellentie te doen
toekomen een doordruk van mijn aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken gericht schrijven
d.d.
1953 betreffende het in hoofde dezes
geaoende onderwerp.
HOOFD VAfl DE DIENST

,
Mr. H. W. Pelderhof.
Aan Zijne Excellentie
de Minister-President,
Plein 1815 no. 4,
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heb ik do eer uw© Ëxöëileutie net volgende te berichten.
Se Öeiöooratlaoiio Studenten organisatie "Perielea" te Asafcardamis voornemens Isaar "Marxiatiaone
werkgroep" op te beffen.
Seeda oio IQ. Jöeceaiber 1952 isajl dé I.ö.S.-^rertegeowöortligö^,
.l^
eftu onderhoud mét beBtuaralö"
ten van de S. S. O* "Periölas" (viae stförilvea ar. 170922
d. d. 9 fekrosrt j.l.)» wastria hl^} advtisieerde tot da ophef f-inj -jvöka deze grosj), o.ai» oadat 4"è : J3>£J.@. voor ha:rxcl~
havings :daarvan te klein ao«. zija.
Se vieriag vaa öe HK0ÏO2aiale Jeugddag" (21 Februari) weastea sakele böatustreleden. van "Periole»1' met
Toor te 'l3ereldènr taa einde hot oomssakarakter van dea« or^niaatie te verbergen* 2i:j
- in tegene teil ing tot eea daartoe streiclcen
voorstjêl uit eigea.kring - ia desse niet samen te warJceix
met de "ooiaaaaieti&ob.* Indonesiaclie etadeiiteiiYereniiii
"PöJEiitera Pelad^ar dan P©m?ida Indo nes ia"1 (P.P.P.I.
heu.di.ag werd oagotwijfeld mede bepaald door de uitwijzing raa $e ongewenste vreefisdelingön .
Hat een&Bidsa trevea van de "Interasational Union
of S-tutüieata n (I. U. 3.), dat tijdene de ooimailaeeting der
¥niê in Joefea^eat (5-11 September 1952) tot uitdroMEiag
werd- geferaesat, wordt mom&ate'ê! doorfe?aiet door de activiteit, v.a a de;Js&2ïeawQ;rkende yri-Je a todentenor gaai ast tiea,
di.e la Augtt-s1?ae 1932 te Leiden leen coördinerend secretariaat Vestigd'en, dat leiding göe-ft aan?, de aitwieseling
van 'stadantsn op hot gebied vön sport en stad ie, alsmede
aam -.de to*lp voor stadeixten in cle onontwikkelde gebieden.
Juist voor dit laatste gelöie.d feeef t de oommanist'isone I.tl.S. uiteraard .bij a onder e interesse, ïaen da
ook van 12-17 «Tanuari j.l.- een eonfër.entie der vrije
lioaties te Kojrenhagan zou plaats vinden,
de É.3.0. "Jorioi.ea11 in 'het e^ijcBieen s tudetiteabla
é/cfcreo" een jarote.a Partikel ite doon opneaen van
speeiaiist ia I.U.S. -raaa.gelegeïihe,den, de student
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werd o «u. ^oae^d, dut oon dorper-lijk optreden
van eea internationale ütude.i.tQiior^anioa'üie i aan e t de
I . J « 0 . a^u do eouueid ouder do ütadoreadöu aforook KOU,
doea. i>o redactie \vol 0 örüo o o h tor bat bedoelde arti^ol
op to ixoneu.
J£Q/I doordrai: vuu dit BO a'ijvon v?ord ter l^ouuioaouring ^fcoucUm aan de ; laistor-Prosldent, alsj.iede aan Uw
de ".luister van Üadorv/i^e» Kutuston on Woten-

w . f i . i a 1 . 11 .'A.

