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PKE-PERSONALIA

1.
B. Olean HÜ3&PBA, die een «sterke
man" in da HOC-leiding is» zal deel uitmaken van de
delegatie van het CG-PKI naar het OPSÜ Congres in
januari a.s, te Moskou. Aangezien HUTAPEA een "illegaal'* (onofficieel) lid van het CO-PKI is, wordt hij
in de officiële bekendmaking van de samenstelling van
de delegatie vermeld als redacteur van "Bintang ïferah".
2.
Yoordat Hutomo STJPARBAS, lid van de
PKJ-fractie in het Parlement, als voorzitter van de
OBFI (Centre f or Economie Pairs in Indonesië) werd afgezet, had het Secretariaat OG-PEI reeds aan het Politl3uro gerapporteerd» dat HUTOMO in de CEPI aeer eigenroaohtig te werk ging. £Q weigerde hij te So0ra"baja, bij
de uitoefening van aijn taak in de GEï1!, in contact te
treden met Provoom Oost-Java. Verder schoof hij dikwijls
op ontaotische wijae zijn partij» de PKI, aaar voren en
hield geen rekening aet zijn omgeving. Het Secretariaat
CO-PKI zorgde er dan ook voor, dat de PKI als partij
niet in HUTOMO»s conflict met de CEFl betrokken raakte*
3.
Het Cö-PKI heeft de PU-activisten
Suharto REBO en S. MÜSTAMAH bericht gezonden om niet in
hetzelfde huis te blijven wonen. 5t»en SUHAR2D enige maanden geleden in het huwelijk trad, stelde MU3TAMA.H hem
twee kamers in zijn huis aan Bjalan Pembangunan 1/5 "bösohikbaar en daar logeert SUHARTQ thans nog. Hu SUHARTO
niet alleen tot PARHEPÖ ia toegetreden, maar tevens
voorzitter van de Gerakan Pemuda Indonesia (Indonesische
Jeugdbeweging) - een onderbouw van PARïIHDO *• is geworden, moet meer dan ooit vermeden worden, dat SUHARK)
onder verdenking komt een PKX-er -te zijn.
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4.
De schrijver Rivai APIN, die enige jaren
geleden van de PSI naar de PKE is overgelopen en thans
voor de PKÏ in de gemeenteraad van D Jakarta zit, voelt
zioh te veel geboaden. Als redacteur van "Saman Baru" het orgaan van LBKRA - staat hij onder voortdurende oontrole van ÏBKRA/PKÏ.
De JPKI vreest, dat hij zioh op de duur
tegen de partij zal keren en heeft hem daarom met PKI-ers
omringd.
Opmerkingen;
ad 1)
De CÖ-PKI delegatie naar het CPSU-Congres
bestaat uit D.N. AIDIT zelf, de GO-PKI-leden
NURSUHUD, Karel SOTIO?, SÜHARTI SUWARTO en
B. Olean HUfAPEA.
HÜ2APBA heeft belangrijke funoties in de
partij. Hij is hoofd van de SPG (Centrale
Partijsohool) en hoofd van de Jeugd- en
Studentenafdeling van het ÖG-PKÏ. Hij is oommunist in hart en nieren en zeer fanatiek.
ad 2}

Hutomo SUPARDAN, de financiële expert van
de PKI, werd door het leger uit da CSI?Ï gestoten.

Begin december 1958.

