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Sebagai Pisangan Kebun politik 'sekarang- kata Gani 
JOGJA : 19 Mei, — Penandatanganan Piagam Perdagangan Internasional di Havana oleh: 

Rep. bersama 38 negeri lainnja ara yakinponini RERaaga Gaon bagi Rep., 

itu. — “Demikian kata dr. Gani dlm pertjakapan dgn Antara. 

  

DR SUDARSO DIANGKUT KE 
DJAKARTA.- 

Djakarta, 19 Mei, — Dr, 
Sudarso, jg dibukum perdjara 6 
tb. oleb Bid di Pootianak karena 
dituduh melakukan komplotan, 
telah diangkut dengan kapal ke 
Djakarta. Keluargapja akan min- 
ta grasi. 
Perkumpulan Gapi dan panitia 
»Fonds dbudarso“ mengandjurkan 
kpd rakjat spj djangan mengada- 
kan demonstrasi2. Demikian me- 
nurut Aneta. 

sma Gowena 

BUKU2 AMERIKA UNTUK 
KEMENT, PENGADJARAN 

JOGJA: 19 Mei. — John A. 

Najiey, kepala djawatan perpub- 
casaan dari Djawatan Penera- 

ngan USA di Djakarta, hari 
pejasa tiba di Jogja agn memua, 

wa 275 buku perpustakaan, 3Uv 

brosur, dan kira2 3.000 buku ke- 

tjil utk ioykota Republik. 
Buku3 perpustakaan dan 

brosur? tsb, jg. memberi sekedar 
penerangan tentang apa jg. di- 
terbitkan di Amerika mengenai 

nal2 seperti kesusasteraan, pen- 

didikan, masauan aunia, ilmu ke- 

xabipan, ilmu pengetahuan dsb. 
akan dipindjamkan kpd kement. 
Ppengadjaran. —Ant. 

AKA 

Sari Berita 

— Hukuman denda jg. didjatuh- 

kan atas John Lewis dan serikat 

buruh tambang dibatalkan atas 

permintaan pemerintah USA. 

  

x 

— Pemogokan di paberik2 mobil 

Chrysler di USA rupanja akan 

mendjalar ke paberik2 General 

Motors, jg. mempunjai 235-000 

buruh. - 

— Menurut pengumuman pem. 

Tiongkok, tentara komunis ber- 

hasil menduduxi Laohokow, pela. 

buhan penting disungai Han di- 

perat-laut prop. Hupeh. 
3 

— Dim pertandingan hockey- 
wanita merebut kedjuaraan du- 

nia, Inggeris muntjul sbg djuara. 

No 32 Belanda, 3. Scotlandia dan 

4, Ere. 

" 2“ 

— Ada usul spj PBB mengada- 

kan konperensi diantara nfgeri2 

jg. menghasilkan dan memakai 

tjandu, Maksudnja ialah men- 

tjapai perdjandjian tentang 
harga tjandu. 

— PM na Chang Chun, 
menjampaikan permintaan kpd 
Chiang Kai Shek utk mengundur 
kan diri dari kabinet. Kabinet 

masih terus melakukan kewadji- 
bannja sampai kabinet baru jg. 
konstitusionil terbentuk. . 

—— Dewan penasehat nasional 
en dm An kpd Kon- 

  

Tentang penolakan pemerin- 
tah @tas ungangan kbld supaya 
kep. mengirimkan wakul2nja du- 
dux dlm delegasi Bila ke konp. 
panitia Ekonomi PBB utk Asia 
dan Limur LYjauh, Gani mene- 
rangkan bahwa kep. mau meng- 
hadiri konp. itu, djika mendapat - 

undangan langsung dari Panyia 
kkonomi PBB. 

Atas pertanjaan apakah Rep. 
Gapas mempertahankan keduduk 
annja diluar negeri. dr. Gani me-— 
ngatakan bahwa soal Indonesia 
tetap mengjadi soal internasio- 

nal, dan segala sesuatu jg. telah 
xita tjapai diluar negeri tak da- 
pat dihapuskan Bid, djika Bid 
mau menepati dasar2 perdjan- 

djian Renville. Djika blok €ko- 
nomi Asia Tenggara dibentuk, 
sudah semestinya Rep. turut 
membentuknja, berdasarkan per- 

timbangan geografis dan. politik 
rukun tetangga. Hal itu adalah 
suatu akibat normal dari konste- 
lasi dunia. Blok €@konomi Asia 
Penggara akan merupakan da€- 
rah jg. selfsupporting utk meng- 
hadapi keacaan, perimbangan 
kekuasaan politik dewasa ini di- 
dunia, kata Gani. Tentang hasil2 
jg. konkreet dari pembitjaraan. 

nja dgn bankier2 Amerika dan 
Kropa, ja hanja mengatakan, bah 

wa pembitjaraan itu hanja ber- 
sifat informeel, dan akan tjepat 
mendjadi formeel, kalau didalam 
negeri Silaksanakan produksi jg. 
berdasarkan spesialisasi dan fan. 
tasi, serta rasionalisasi, 
Mendjawab pertanjaan, . Gani 

menerangkan bahwa pembangu- 
nan £konomi Bld didaerah pen- 
dudukan dapat dikatakan me- 
ningkat setapak, karena mereka 
memang mempunjai tjukup pe- 

ngalaman dan pengetahuan ten- 

nis. Tapi Gani tidak pertjaja bah 
wa usaha Bid itu akan menim- 
bukan keuntungan jg. dapat 
membeajai politik jg. bersifat 

pendjadjahan. 
: t 

Berkenaan dgn akan “diadakan 
nja konp, ekonomi Asia dan Ti- 
mur Djauh jg. ke-3 dibulan 
Djuni di Ootacamund (India), 
maka sekretariat konp. itu me- 

ngumumkan sebuah laporan me- 
ngenai Soal memadjukan perda- 
gangan, Antara lain diterangkan, 

bahwa berobahnja politik dan 

adanja kekatjauan dibeberapa 

aga jaitu di Indonesia, Tiong- 
k dan Indo China, mendjadi 

Banua bagi produksi dan per- 

dagangan luar negeri. ,,Meskipun 
perdamaian tertjapai Ginegeri2 

itu, kita masih chawatir bahwa 
dim waktu 5 4h ini produksi dan 

perdagangan dinegeri2 itu belum 

akan mendjadi normal, — kata 

laporan itu, menurut Ant. 

Pi 

ISTANA WILHELMINA 

—. TERBAKAR 

DEN HAAG: 19 Mei. — Pada 

Selasa sore terdjadi kebakaran 

hebat di istana Wilhelmina di 

“ Dfn Haag. Tingkat atas dan be- 

berapa ruangan dibawah habis 
terbakar. Semua barang2 jg. ber- 
harga tertolong. Besarnja kerugi 
an belum dapat ditaksir, 

  

MOSI ABOLISI DAN AMNESTI 
BP. KNIP. 

Pada Hari Kebangunan Neitormt. 
JOGJA: 19 Mei. — Didalam 

sigang 5.P. Knip pada tg. 15 Mei 
malan, maka telan diterima agn 
suara DuLat Moi Mangunsarkoro 
(ENI) jg, dimadjukan agn Soko- 

ngan Fraworo (Masjumu), Maru- 

10 (Partai xakjat) aan Rasuna 
baja (Wk, Sumatera, mengenai 
adolisi dan amnesti tnd tahanan 
Gan nusuman Politik. 

Lengkapnja mosi itu berbunji: 
Br Kmp, menimbang, bahwa LD) 
Lx mengnatapi Sisuasi politik 

pada masa sekarang, perlu ada- 
nja pembulatan tekad dari selu- 
ruh aliran gerakan kemerdekaan 
anti-imperialig dikalangan rakjat 
kira. 2) perdjuangan politik jang 
aLakukan oleh delegasi dan pe- 
merintah kita hanja bisa dilak- 
sanakan dgn sempurna, “djika 

mendapat backing kuat dari se- 
luruh rakjat kira, Mengingat, 
bahwa paaa waktu ini masin ada 
tenaga2 jg. belum dapat memibe- 

rikan bantuan kekuatannja kpd 
perdjuangan sekarang ini. 
Memuuskan, memohon kepa. 

da Presiden dan Pemerintah, spj 
berhubung dgn hari tg. 20 Mei 
1943, hari 40 th gerakan Keba- 
ngunan dan Kemerdekaan bang- 
sa Indonesia, Presiden mendja- 
Iankan hak abolisi dan amnesti 
terhadap tahanan dan hukuman 
politik jg. tidak bersifat contra- 
revolusioner untuk membulatkan 
perdjuangan nasional pada wak- 
tu segenting ini. 

Aga 

— Dr. Es€h Pao Tsiew, dutabe- 
sar baru Tiongkok di Siam telah 
tiba di Bangkok. Ia akan segera 

menjelidiki peristiwa penutupan 
sekolah2 Tionghoa oleh pemerin- 
tah Siam. Sekolah2 tsb. ditutup 
karena melanggar peraturan 
pem. jg. melarang sekolah2 Ti 
onghoa mengibarkan bendera Ti. 

S"gkok, selain pada hari2 raja. 

Tang 

un Ar at telah masuk Ka Jahudi e 
1 segera mengadakan steleng disana, War- 

n legiun itu mewartakan, bahwa tentara 
| Gapura St Stephan, ketika me- 

ak 'kampung Jahudi, js. pada waktu 
L uduk Arab. Melalui Via Dolores, Bu- 

Di Timur, kabarnja | Asuka | 
Arab melintasi sungai Jordan. 

didekat pusat tenaga listrik di 

Mahariyim. Tentara Irak me- 

ngepung kota Gesher di'esi Iaut 
Galilea. Diselatan, pasukan2 

Mesir bertempur dengan tentara 

LK 2 

PENJEMBELIHAN DI SIAM 
SELATAN 

200 orang dibunuh. 
Bangkok, 19 md — nd 

orang Al uta parlemen Siam 

NN aan bahwa 6.000 orang 
Melaju — Muslim melarikan diri 

dari Siam selatan ke negara Ke- 
lantan di Malaya, sesudah ter- 
djadi penjembelihan thd. 200 di- 
antera orang2 itu, Pembunuban2 
ita dilakukan oleh polisi dan 
tentara Siam -thd, penduduk desa 
Chande pada achir April. 

Penduduk 4 propinsi di Siam 

selatan sebagian besar terdiri atas 

orang2 Melaju - Muslim. Dalam 
setengah tahun jang achir ini 
penduduk itu sangat gelisah, ber- 
bubung dengan gangguan2 dari 
pihak orang2 Siam ig. “beragama 

Buddha. 

  

— Apa 

ROMULO TENTANG KONP. 
PERS INTERNASIONAL 

Washington, 19 Mei, — 
Carlos Romulo, ketua konp. pers 
internasional di Geneva, mene- 
rangkan dim interview bahwa 
dim konp. itu menundjukken ke- 
lemahan Rusia. Kata Romulo: 
»Geneva adalah tempat pertemuan 
pertama, dimana Rusia bernikap 
defensif." 

Menurut Romulo, aki konp. 
kedua mungkin sekali Rusia akan 
terpaksa mengurangi sensur dan 
pembatasan2 thd wartawan asing 
di Rusia. 

Menjindir keadaan di. USA, 
Romulo berkata: ,,Orang. tidak 
bisa melanggar bak2 sipil bangsa 
Neger dan membeda - bedakan 
bangsa serta agama, sambil mem- 
pertahankan kemerdekaan pers." 

smonfoara 

— Pasukan geriija Musim dari 
daerah Gilgit (diperbatasan Ru- 
sia) menjerbu ke Kashmir dan 
menjerang tentara India jg. men 
djaga perbatasan Kabarnja, ge- 
rilja2 tsb. dipukul mundur dgn 
kerugian besar, 

| USA AKAN TOLAK LAGI USUL STALIN 
WASHINGTON: 19 Mei. — Pemerintahan Traman sedang 

mempersiapkan suatu penolakan 'agi terhadap usul kedua Rusia 

supaja diadakan perundingan perdamaian. Belum ada komentar 

resmi dari pihak USA tentang usul Stalin spj USA dan Kusia 

mengadakan pembitjaraan untuk PN be ,berang dingin” 

dgn menggunakan program Wallace sebagai dasar 

Ada ban,as alusan untuk per- 
tjaja, bahwa rem. USA aran 
menolak dgn lebih tegas u-ui 
Stalin dari pada ketika menolax 
u-ul Molo'ov minggu jl. Pemr- 
besar2 tingvi USA n.-enerangkan 
kepada UP, bahwa USA tidak 
bersedia mengauakan pembitja- 
raan tentang perdamaian dengan 
Rusia sebelum imbangan keku- 
atan telah dikembalikan dengan 
menguntungkan regeri2 Barat 
atzu sebelum ada perobahan jg 
tegas dim. politik Sovjet. Belum 
ada tanda2 bahwa imbangan 
“kekuatan sudah kembali seperti 
sediaka'a, meskipun USA telah 
mengeluarkan be-sibu2 djuta 
dollar. Baik Truran mzu,un 

Marshell miaggu 1 mendjelas- 
kan, bahwa meskipun Rusia 
berusaha menghentikannja, ,ve- 
rang dingin" masih terus ber- 
laku. Bahkan akan makin henat 
di iront2 ekonomi, diplomasi dan 
militer. Beberapa 4 embesarting- 
gi USA menerangkan, mercka 
tdak begitu tertarik b:ik oleh 
program Wall.ce maurun o'eh 
usui Stalin un'uk menggunakan 
program itu sebagai dasar. Dika 
takannja, program Wallace itu 
hanj: lah suatu keterangan u'ang- 
an tetang tjit:2 jg. pokoknja di- 
miliki oleh setiap orang, tetapi 

jg sampai sekarang tidak sa 
dilaksanakan bersama dgn Rusia, 

spa
 

| pasukan? Arab tjevat bergerak 

: Jahudi jig mempertahankan ben- 
5 adi Mg 

  
e'asa PBB memb tjara- 

ri aa intah kpd Arab- 
: n Kotak ayah 

36 djam. Wakil, TUSA rusanja 

mempertimbangkan. utk mengu- 

Sulkan spj diadakan sanctie eko- 
nomi dan milite”, djika re ah 

berhenti tembak tidak 
lankan. Tapi usul demik 

   
   

dak akan mendapat sokongan 
besar. Achirnja diputus'an utk 
memadjukan kpd Arab dan 
budi sustu dzftar pertanjaan, 
jg harus didjawab 48 djam se- : 
sudah hari Selasa pk 12 siang. 
Pertanjaan itu terutama menge- 
nai luasnja gerakan militer, da- 
erah2 jg diduduki dan usaha. 
mereka utk menghentikan per- 
tempuran. 

Sementara itu, pem. Polonia 
mengikuti djedjak Rusia dan 
mengakui Israel. Sebaliknja, me- 
nurut djurubitjara kement. 
Inggeris pem. Inggeris akan 
terus mengirimkan sendjata kpd 
negeri2 Arab menurut perdjan- | 
djian jg telah diadakan, 

x 

Berita terachir: Legiun Arab 
Ig-anenjtiou Rc Jeruk Puti 

mulai menempatkan steleng2 me 
Iiam js. suuujukran pada kedu- 
duxsan tentara Jahudi di Jeruza- 
iem bagian kota baru, Legiun 
tsb, sekarang menduduki Jeru- 

zaiem bagian utara dan timur. 

Di selatan legiun Arab mengada- 

kan steleng 10 km dari kota. Ten 

tara Jahudi berkedudukan di- 
kota waru Jeruzalem bagian ti- 

mur dan selatan. 
Menurut berita paling achir jg. 

disiarkan oleh AP, tentara Arao 
tekan menguasai kota Jeruzalem 

selurunnja pada hari Rebo. Se- 

mua orang Jahudi didalam kota 
menjerah pada malam Rebo kpd 
Legiun /Transjordania, 
ecuUrur sumber arab dj Am- 

man (4. JOrOdenla), IllkiEka Sera- 

lang mempersiapkan diri UILuK 
Iscnjerarng Kedjurusan barat dari 

Kova Jeruzalem. Paaa hari Repo, 

mangan 

Jjahudi mengasui bahwa tentara 
merecra ditarik dari Hartuv, IK. 

4 Km barat J€eruzalem, dan be- 

bfrapa km sebelah selatan Bab: 
el Wad, Pertempuran hebat ter- 
ajadi diantara Jeruzalem dan - 
Tel Aviv. 

Di Palestina selatan, 
Mesir menemparj penteng2 Ja- 
hudi dgn meriam Gan membom- 
pardeernja dari udara, 

tentara . 

Menurut 

kominike tentara Siria, mereka 
telah menduduki Samakh dan 
benteng2 disekitarnja, dan kini 
sedang mengedjar pasukan2 Ja- 
hudi jg. mundur. Imara diutara — 
Gaza ditembaki dgn hebat oleh 
meriam2 Mesir. 

Menurut Jahudi, tentara me- 
reka berihasil merebut kamp Sa-  "     
rafand, 20 km timur Tel Aviv. 

Pasukan? Jahudi sekarang Gipu. 

satkan di Raml@h dan Wilhelma, 
masing2 selatan dan utara lapa- 
ngan terbang Lydda. Tentart 
Arab jg. kuat masih menguasai 
lapangan ju. 

Pesawat2 terbang Mesir pada 
malam Rebo melakukan serangan 
udara jg. pertama diwaktu ma- 
lam thd Tel Aviv. Dim serangan 
pada Selasa siang thd Tel Aviv, 
41 orang Jahukdi tewas. 

Didapat kabar, bahwa Uru- 
guay, Nicaraguay dan Yugoslavia 
djuga mengakui negara Israel. 
Sampai sekarang sudah 7 negara 
jg. mengakui Israel, 
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k Patokan Sedjarah : 
Sional kita pada tg. 20 Mei 

Usonar ve Pergerakan Na- 

: 1908, 40 th. jL, dipelopori 

tingkat baru dlm perdjoangan 
seluruh bangsa kita untuk mem- 
bebaskan diri dari tjengkeraman 
bangsa asing. 
Sebelum tanggal jg bersedjarah 

itu bangsa kita tidak berhenti2- 
nja memerangi kekuasaan asing 
ig datang meradjalela disini: ini 
terdjadi diseluruh tanah air, 
baik di Atjeh, Minangkabau, Pa- 
lembang. Djambi, Banten, Djawa 

Barat, Dj. Tengah, Dj. Timur, 
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, 
Bali, Lombok dan lain2 kepu- 
lanan, 

Djika pada waktu sebelum 20 
Mei '08 kita mempergunakan Ke- 
kerasan, maka masa sesudah itu 
kita pusatkan untuk mendidik 

rakjat akan kewadjiban mereka 

jg sutji thd Nusa dan Bangsa. 

tidak - mengherankan. 
bahwa ketika itu para pemuda 

dan golongan terpeladjar kita jg 

mengambil bagian jg aktif serta 

merupakan pelopor “dlm segala 

usaha, baik politis, ekonomis mat 

- pun sosial. Inipun ternjata pada 

hasil perdjalanan Bapak Wahi- 

din, keluar masuk Sekolah Osvia 

dan Sekolah Guru: semua pela- 

diar dim tempo pendek sekali 

mendjadi bangun akan tugasnja 

terhadap Nusa dan Bangsa......... 

s xx 
"Bukan itu sadja, pada Kongres 

"BO. pertama pada 5 Oktober 

"8, bahkan para ambtenar k€ti- 
ka itu ser€@ntak masuk pula dim 
selangoang pergerakan, sampai 

pula R.A. Tirtokusumo, pensiun 

Bupati Karanganjar mendjadi ke 

tua jg pada th. 11 “digantikan 

oleh Pangeran Ario Notodirodjo 

“ dari keluarga Paku-Alaman. 5 

x 

Dalam usianja ig pendek itu 

"B.0.” pada th. 1911 disusul oleh 

.Sarekat Islam, digerakan oleh 

Hadji Saman Hoedi, mula? seba- 

gai ,Sarekat Dagang Islam”, Dgn 

diketuai oleh. Hadji Oemar Said 

Pjokroaminoto, S.I, ini pesat. se- 

kali madjunja, dim aksi2nja se- 

ring mendapat rintangan dari gu 

permen Belanda. 

Sedjalan dgn berdirinja ..S.I.” 

tsb: maka muntjullah .,Indische 

Partij” dipimpin oleh djanget 

kinatelon”: Dr. EFE Douwes 

Dekker, Suwardi  Surjaningrat 

dan Dr. Tjipto Mangunkusumo. 

Berhubung dsn aksinja jg revo- 

Tusioner, maka ketiga pemimpin 

tsb. Citangkap Belanda. kemudi. 

an dibuang keluar neg€ri pada 

th. 1913. Setelah DD. dan Su- 

wardi Surjaningrat dibolehkan 

kembali ke Tanah Air, berdasar- 

kan keinsjafan, bahwa pendidik- 

an kebangsaan perlu ditanamkan 

dim hati-sanubari rakjat Indo- 

nesia, maka pada th. 1922 didiri- 

kan oleh Surjaningrat atau K.H. 

Dewantara Perg. Kebangsaan 

,Taman-Siswa”: D.D: mendiri- 

kan .Ksatrian Instituut” di Ban- 

dung. : 

x 

Din tempo dari th. 14 hingga 

'18 pengaruh Perang Dunia ke-1 

meliputi djuga seluruh Tanah 

Air, pergerakan nasional kita tia- 

da terluput: aksi dan usahanja 

Kurang terasAa..........is 
x 

Dim suasana perang jg memi- 

bahajakan keselamatan Neder- 

jand maka pada tg. 18 Nop. 1918 

seluarlah djandji Belanda. ter- 

kenal sebagai “November-Belof- 

te”. Katanja: Pemerintah Be- 

linda hendak mengadakan peru- 

bahan pemerintahan Gan per- 

Waktu: Suda 
AMAN2 jang telah lampau 

adalah semata? zaman pe- 

nanaman dan pemupukan 

benih kesadaran nasional. 

Mengingat ukuran-waklu 40 

th. perdjuangan nasional, sebe- 

narnja kesadaran itu masih sa- 

ngat muda dan seharusnja belum 

lah dia sedalam sekarang ini, an 
dai kata tidak ada menjelip za- 

man Djepang jg hanja berdjalan 

3,5 th. itu. Sesungguhnja pendek 

sekali waktu itu, banja air se- 

tetes didim laut sedjarah. Tetapi 

didlm waktu jg sependek itu, 

kesadaran nasional mendapat 

kesempatan utk meluas dan jg. 

terpenting utk mendalam -djuga. 

Dgn melajui saluran2 pemerintah 

oleh ,,Boedi Oetomo” dim sedja- £ | 
rah kita hanja merupakan satu 

  

Atas: — Bung Karno bersa- 
ma Maskun, Gatot dan Su- 
priadinata didepan Landraad 
Bandung, dibela oleh Mr. Sas- 

tromuljono, Mr. Sartono dan 

Mr. Sujudi, 

Tengah: — ,,Tiga Serang- 

kai” dari ,Indische Partij”. 

K.H. Dewantara, Dr. Douwes 

- Dekker dan Dr, Tjipto Ma- 

ngunkusumo. 

x 

Bawah : — RapatGapi, Ga- 

bungan Politik Indonesia di- 

bawah pimbinan M.H. Tha- 

mrin dan Abikusno:   
luasan -hak2 rakjat Indonesia”. 

Akan tetapi. seperti halnja dgn 

djandji lain2nja, djandji Nopem- 

ber ini ternjata kosong dan ti- 

dak memenuhi kehendak rakjal 

kita. 

Sehabis Perang Dunia ke-l, 

pada th. 1919 berdirilah Sarekat 

Ambon. Perserikatan Minahasa, 

Perserikatan Madura, Kaum Be- 

tawi dll. masih banjak lagi: 

Perlu kita tjatat bahwa para 

peladjar kita Gi Nederland djuga 

tidak tinggal diam. Perhimpunan. 

Indonesia jg berdiri pada th. '22 

terus terang men€ntukan sikap- 

nja jg non-cooperation jg meng- 

hendaki Indonesia Merdeka. 

Di Indonesia segala usaha di- 

tempuh untuk mengadakan per- 

satuan antara pelbagai partai dan 

perkumpulan, maka berdirilah 

pada th. '27 di Bandung PPPKI 

atau Persatuan Perkumpulan2 Po 
litik Kebangsaan Indonesia. 

Aksi kita ini menimbulkan ra- 

aksi dipihak Belanda. pada th. 27 

Moh. Hatta, Nazir Pamuntjak, 
Ali Sastroamidjojo dan Abdul 

Madiii di Nederland ditangkap, 

tangkapan ini baru diteruskan di 

Indonesia pada th. 29: Bung 

Karno dari PNI jg pala th. '27 

didirikan di Bandung, bersama 

3 orarg kawannja ditangkap. 

Perlu dikemukakan, bahwa se- 

tejah-didjebloskan di ,,Sukamis- 

rin” Bandung dan berhasil meng 

hadiri Kongres Indonesia Raja 

ke-1 di Surabaja th. 32. Bung 

(Disambung kolom 5) 

  

  

h Mendesah 
penanaman dan pemupukan be- 

nih kesadaran nasional bisa di- 

lakukan leluasa. Hasilnja sama 

kita ketahui semua. Menta'djub- 

kan ! Barangkali hanja bisa Ci 

bandingkan dgn hasil perdjuang- 

an 100 th. dizaman Bid. 

Itu gambaran zaman2 jg telah 

lampau. Sekarang adalah men- 

djadi kewadjiban kita utk ,.ac- 

tiveren”. memberi aktiviteit kpd 

kesadaran nasional jg telah kita 

miliki itu. Sehingga didIm alam 

merdeka ini tenaga bekerdja, te- 

naga beladjar, tenaga mentiipta, 

tenaga berdjuang. pendek kata 

segala matjam tenaga bisa men- 

djadi bangun dan bidup. Apa jg. 

telah kita tjapai dlm memberi 

  

aktiviteit kpd kesadaran nasional 

itu ? 

Kalau kita susun balans per- 

djuangan nasional selama hampir 

tiga Uh: ini, maka ternjatalah 

bahwa balans tsb belum lagi me- 

cundjukkan suatu kerugian. Tapi 

menggembirakanpun sama sekali 

tidak. Malahan kalau terus-mene 

ruS kita bek€rdja menurut tempo, 

ketjepatan dan. tjara spg seka- 

rang ini, besar kemungkinan bah 

wa didIm waktu jg tak djauh lagi 

balans akan berat kpd kerugian. 

Salah satu perintang jg paling 

besar. barangkali ialah tumbuh- 

nja “dunia kepartaian iZ terlalu 

tjepat: didIm masjarakat jg be- 

him kuat dan sempurna didiIm 

susunannja. Demikian Sidlm Sua 

sana pemerintah :n jg boleh dika- 

ta ,Superdemokratis” berkerm- 

  

    

    

  
banolah partai2 politik dgn ber- 

bagai2 ideologinja .itu. "PADI SAS 

jang, sebagaimana selalu halnja 

kalau banjak partai atau golo- 

ngan (tak ada ubahnja dgn Ka- 

lau banjak manusia berkumpul!) 

segera timbullah djuga contro- 

versen.  pertentangan2 j2 kian 

hari kian mendjadi tadjam. Su- 

dah jentu hal itu tidaklah me- 

nguntungkan - perdjuangan na- 

sicral. 

Pertentangan tsb. tak lain 

adalah suatu proses didalam ma. 

«iarakat manusia. Tak bisa dia di 

batalkan begitu sadja oleh. se- 

suatu tindakan pemerintah. Ha- 

nja keinsjafanlah, ialah keinsja- 

fan akan adanja kekalahan2 po- 

litik dan bahaja keruntuhan Re- 

publik ig bisa membuka dgn sen 

dirinja mata-diiwa manusia Re- 

1 
Mastonal. 
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Jogjakarta. 

“Tjatatan 
" Lalam Suasana peringatan Hari 

Nasional Kita tg. 20 Mei ini ma- 
rilah setiap kita memuliakan hari 
tsb den.amal-perbuatan jg sein- 
Cah-indahnja. Sa 

Pikiran atau perbuatan seketjil 
ketjilnja jg mungkin bisa meru- 

gikan, apalagi menodai perdjo- 

angan nasional kita ini, wadjib 

Kita basmi sebersih?nja. : 

Perdjoangan nasional akan me 
nemui kembali djiwa aslinja, dji- 

ka kita masing2 sanggup memur- 

nikan pribadi dari segala anasir 

Tentadak selajaknja Lia 

x 
Dim pada itu marilah kita me. 

ngenanekan sedjenak akan per- 
djoangan serta pengorbaran se, 

kalian patriot kita jg telah lalu. 
Do'a kudus hendaknja kita amal- 
kan baginja : Mosa2 Tuhan Jang. 
Maha Esa melindungi mereka se. 
KAIN aa ara 

: Te 

Sementara itu dalam suasana ' 
kebesaran nasional.adalah pada 
tempatnja djika setiap kita me- 
lupakan pula segala sengketa pa- 
Ca masa lalu, kemudian setjara 
ksatrija masing2. mengulurkan: 
tangan-persahabatan,. . bersama 

bekerdja dan berdjoang “untuk. 
satu tudjuan-Indonesia Merdeka 
buat selama-lamanja 

  

  

PATOKAN SEDJARAH. 

(Sambungan kolom 2). 
Karno untuk kedua kalinja di- 

tangkap dan dibuang (th. 33) 
dan tahun berikutnja tangkapan 

ini Citeruskan, barjak kaum per- 
gerakan ditangkapi Belanda, ter- 

masuk djuga Bung Hatta--dan 

St: Sjahrir. Bung Karno dibuang 
ke Endeh, kemudian ke Bengku- 
len, Bung Hatta dan St, Sjahrir 

re Digul. Sesudah mendapat pro- 

tes keras'dari pihak rakjat, maka 
achtrnja Bung Hatta - dan St. 
Sjahrir dipindahkan ke Banda: &. . 

Pergerakan kebangsaan berdja 

lan terus. Dr. Sutemo jg ikut 

serta mendjadi pelopor B.O., pa- 

da th. '24 mendirikan Indone- 

sische Studieclub, ini kemudian 
mendjadi Pers, Bangsa Indone- 

sia jg kemudian dilebur mendja- 

1 satu dgn B.O. dgn nama Par- 

tai Indon€sia Raja. (th. 35). S€- 

sudah th. 80 perlu kita tjatat 

akan berdirinja - Partai2 seperti 

Gerindo, (AK. Gani) Gerakan 

Penjadar (H.A. Salim) Parpindo 

(Moh. Yamin» dll. Ea 

Selain perkumpulan2 tsb. jang 

selalu berusaha utk bersatu mi- 

cainja dim Gabungan Politik In- 

donesia (Gapi — '39) pergerakan 

pemuda kitapun terus pula ber- 

gerak: Jong Java, Jong Suma- 

tranen Bond, Jong Celebes, Jong 

Batak. Sekar Rukun dan Pe- 

muda Indonesia pada th, 30 di- 

lebur mendjadi satu dim Indo- 

nesia Muda, . 

Demikianlah sekedar tjatatan 

pergerakan nasional kita, masih 

banjak lagi -jg perlu kita sebut- 

kan. misalnja perkumpulan2 wa- 

nita, sosial, agama, ekonomi “dil. 

nja jg dim usahanja sebenarnja 

banjak djuga djasanja untuk me 

jongsong lahirnja Indon. Mer- 

dika pada tg. LI Agustus 1945. 

publikein utk menjampingkan 

segala tjektjok dan pertentangan. 

Menang tidaknja perdjuangan 

nasional dgn tudjuan NIS. jang 

benar? merdeka dan berdaulat. 

semata2 bergantung pada aktivi- 

teit dan ketahanan-hidup Repu- 

bilik... Kalau kita tak terperdaja 

oleh perasaan, maka agaknja con 

trovers€e antara kita sama kita 

sudah agak reda. Dan djika me- 

. mang benar pendapat. kita itu, 

maka sesungguhnjalah keadaan 

telah memaksa. 

Semoga selekas: sesudah kita 

memperingati.40 th. Perdjuangan 

. Nasional ini, dapatlah kita achut 

nja benar2 bersatu dalam sat 

Front Nasional dalam arti kata 

ig sebenarnja:... RTA ea Ia 

Waktu sudah mendesak ! Mn. 

   

   


