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DE ÖQMMUIISISSOHB QUD-S3RIJDERS

1. Het PEKBEPBSï- en PKE-lid 3feguh HARJONO
heeft zich in het Algemeen Hoofdkwartier van het leger kun-
nen werken.

2öen hij nog bij het hoofdbestuur van
de BTHI (Veteranenlegioen) was, klaagde hij voortdurend
tegen Kol. PXRH&A3KE, voorzitter van de IWRI, dat zijn in-
komen niet toereikend was om in zijn levensonderhoud te
voorzien en verzocht PISHGADI hem aan een betrekking als
burger-ambtenaar op het leger Hoofdkwartier te helpen.
Reeds zes maanden geleden had üBG-UH zijn plan om het Alge-
meen Hoofdkwartier binnen te dringen, aan S. MüSÏAMAN', lid
van de PKI-fraotie in de PEBBBPBSl, voorgelegd en deze had
daarmee ingestemd. SïïffUH is een onopvallend type en ziet
er zeer onschuldig uit. Hij is -nu een belangrijke bron van
inlichtingen en rapporteert wat hij op het Algemeen Hoofd-
kwartier opmerkt aan de PKI/PERBEPBSI door tussenkomst van
MJSTAMAN.

2. Br ontstond wederom onenigheid in de
PEI-fraotie van de PBRBBPBSI, toen op 24 november j.l.
financiële aangelegenheden van het hoofdbestuur van de
PERBEPBSI ter sprake kwamen. Het Secretariaat ÖC-PKI had
door tussenkomst van K. ÏÏSOMO, leider der PKÏ-fraotie in do
PEEBEPBSI, opdracht gegeven om rekening en verantwoording
af te leggen over een hoeveelheid aluminium sorap op Morotai,
dat de 2BHBEPBSI ten verkoop ontvangen had en waarop een
winst van Rp. 100.000 was gemaakt. De fraotieleden wilden
het geld onder elkaar gelijk verdelen, maar het Secretariaat
ÖC-PKÏ, door K. UTOMO beïnvloed, wilde, dat een bedrag van
RP. 75-000 terzijde werd gelegd voor de financiering van een
PEEBEPBSI-congres in de toekomst* Op de Zitting regende het
beschuldigingen aan het adres van K. U5K3MO en deze moest toe-
staan, dat slsohts Rp. 50.000 voor het congres werd gereser-
veerd en de rest onder de bestuursleden van de PERBBPBSI werd
verdeeld.
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Deze gebeurtenis heeft de onenigheid
in de PKI-fractie van de EEHBBPBSÏ Verder toegespitst,
nadat enige maanden geleden E. 0TOMÖ ondar soortgelijke
omstandigheden van verduistering was "beschuldigd.

Begin deoember 1958,


