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DE PKI EN HBO! LEGER

1. Bind oktober j.l. werd in een vergade-
ring van de PBPBRPÏT (Pengusaha Perang Pusat - Centrale
Oorlogsadministrateur), zijnde de Ohèf-Staf Leger onder
de Staat van Oorlog en Beleg, en de PEPERDA (Pengusaha
Perang Daerah - Regionale Oorlogsadministrateurs), zijnde
de Territoriale Commandanten, besloten om de SOB (Staat
van Oorlog en Beleg) voor geheel Indonesië te verlengen.
Daarentegen besloot de Chef-Staf Luchtmacht in ean ver-
gadering met zijn commandanten, dat de SOB in de gebieden,
die veilig zijn gesteld, dient te worden opgeheven.

2. K. ÜTOMO, leider van de PKI-fraotie in
de PBRBEPBSI, werd door het 00-PKI afgevaardigd om op
17 noveiaber j.l. ut.-Kol. SISWADI van de Indonesische
Luchtmacht te ontmoeten. Bij deze gelagenheid vernam
ÜIPOMO van SISWADI, dat het. leger om de volgende redenen de
SOB wil verlengen:

a. om de leiding van het leger in de economische sector
te versterken;

b. om de rol der luchtmacht te verkleinen;

o. om het leger van communistische elementen te zuiveren;

d. om de staat te overheersen.

SISWADI verzocht UT0MO om met de
PERBEEBSI de luchtmacht te helpen bij het inwinnen van in-
formaties over het leger.

Op 18 november bracht UTOMO rapport uit
aan het CÖ-PKt.

3. De bekendmaking door het leger van de
verordening van de PEPERBU d.d. 10 november 1958, waarbij
alle veteranenorganisaties, anders dan da LVBI (Veteranen-
legioen), verboden of bevroren worden, wordt door de PKI
als een zwaze slag gevoeld. Als gevolg hiervan is de rol
van de PERBEPBSI, als de grootste veteranenorganisatie en
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als een steunpilaar en belangrijke potentiële faotor
voor de PKI, uitgespeeld, en bestaat er voor de PEEBEPBSI
geen gelegenheid meer te trachten de LVRI te domineren.

In de vergadering van 13 november van
de KGrup Yeteran" werd de maatregel een ^overwinning van
de reaotie op de veteranen1* genoemd. Het enige, dat de
"Grup Yeteran1* kan doen» ia onder veel ophef een uiteen-
zetting van de Öhef-Staf van het leger en de Minister
van Veteranenzaken te vragen,

Be beide ambtsdragers zeggen slechts,
dat de verordening er op gericht is om de vorming van
een enkele veteranenorganisatie te bespoedigen» &i;j heb-
ben dan ook slechts beloofd een bijeenkomst met de vete-
ranenorganisatie s te houden, teneinde de nodige toelich-
ting te geven.

Het Secretariaat QG-PKI heeft reeds
rapporten ontvangen, waaruit blijkt, dat het verbod in
wezen enkel en alleen gericht is tegen de PKI/PSHBEPBSI.
Volgens een van deze rapporten hebben de Chef-Staf Leger
en een aantal hoge officieren SUWIBJO en MNUABE, respec-
tievelijk voorzitter en secretaris-generaal van de PNI,
ingelicht, dat de verordening voornamelijk bedoeld is om
aan de communistisohe activiteit onder d© veteranen een
einde te ma ken. Sonder dat daarvoor een congres of con-
ferentie nodig is, kunnen in het vervolg niet-PKI-ers in
de LYRI-leiding «n andere veteranenlnstanties door de
Öhef-Staf Leger en de Minister van Veteranenzaken worden
geplaatst.

4. Hutomo SÜPAEBAH, voorzitter van de
OEFI (Öentrtofl. voor Economische Jaarbeurzen in Indonesië),
is onlangs uit zijn voorzitterschap van de CB3?I ontzet
door toedoen van een aantal legerofficieren» die in de
OSPI zitting hebben. Allerlei voorwendsels werden aange-
voerd, maar volgens het GO-PKI is het duidelijk, dat
HUTOMO moest aftreden, orndat hij tot de PKE behoort.
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5. .. : • • Hapt. S UBOHO, j uridisoh coördinator
van het Militair Commando van Bjakarta en een zwager
van K, üïOHO, is door deae laatste en d© PKÏ reeds zear
beïnvloed. SUBONO is nu naar Z-uid-Öelebea over ge p laatst t
Als gevolg hiervan heeft d© PEE wederom een officier in
ha t Militair Commando van D Jakarta verloren, die in het
verleden door tussenkomst van UTOMO de PKI veel geholpen
heeft.

De enige belangrijke officier voor de
PKI, die thans nog in het Djakarta Commando overblijft»
is leg, SXDIK.

Kapt. SUBONO is nu auditeur militair
in &uid-Gelebeg. Op verzoek van het OC-PKT zal hij met
de plaatselijke PKI in Ziuid-Gelebes oontaot onderhouden.

ad 2) Lt.-Kol, SISWADI is directeur van de
Inlichtingendienst van de Iiuohtmaoht.

ad 3) Dit betekent een verdere stap van het
leger om politieke activiteiten door het
PIPIB (Nationaal Bevrijdingsfront voor
West-Irian) te beteugelen.

Sedert augustus j.l. is de door het
leger geleide LYRI deel van ftet streng
gemilitariseerde PNPIE.

ad 4) Hutomo SUPARDAH is lid van de PK3>
fraotie in het Parlement. Hij wordt als
de finanoiële expert van de PKI besohouwd.

ad 5) Hi«t lang geleden werd de pro-communis-
tisohe Ma j'. M4RSÏÏDI van aijn post als Chef-*
Staf van het Militair Commando D Jakarta
ontheven.

ÜDweede helft noloember 1958.


