
2 iselesaikan 
ah jang ha- 

“asih hgrtimbun. 
.u selesai mendirikan 

|. xersiapan Nasional. Ta- 
.. dgn itu orang belum dapat se- 
gera kerdja, karena sementara 
ini, orang harus menunggu kepu- 
tusan-keputusan dari dewan per- 

“ wakilan negara-negara bagian 
masing-masing. | 

—. Padahal, disamping soal-soal 
jang harus dipetjah oleh negara- 
negara bagian masing-masing 
berkenaan dengan penjerahan 
kedaulatan itu, — dalam arti 
menjesuaikannja dengan perkem- 
bangan pemerintahan RIS —, 
orang harus pula sudah memikir- 
kan bagaimana penjerahan dan 
penerimaan kedaulatan bisa dise- 
lesaikan dan terdjadi dengan 
lantjar. 3 

Djika dari kini — kini soal 
pemindahan kukuasaan itu tidak 
segera Gimulai dengan berangsur- 
angsur, meskipun dalam sifat in- 
formil, jaitu mendjelang penjera- 
han kedaulatan jang formil, ma- 
ka pada saat penjerahan kelak, 
orang akan menghadapi kesuka- 
ran2 jang tidak sedikit. Sebab, 
sudah bisa diduga, bahwa pemin- 

   

  

o1  njak departemen dan djawatan 
i- itu — dalam arti jang sebenar2nja 

— dan sebaik2nja tidak mungkin 
terdjadi dengan sekaligus. 

Apalagi, kalau kita ingat, bah- 
wa suasana dalam departemen2 
dan djawatan2 jang disebut seba- 
gai departemen2 dan djawatan 

  

   

                        

   
   
     

      

Belanda), dalam banjak hal ber- 
lainan dengan suasana jang biasa 
terdjumpa dalam kementerian2 
dan djawatan2 jang sedjak mula 
didirikannja berada langsung di- 
bawah pimpinan tenaga bangsa 
Indonesia sendiri. 

1 Belum lagi ditindjau keadaan2 
| jang mengenai lapang kemilite- 

ran. : : 

Mengingat itu semua, maka 
dalam tempo satu bulan jang ma- 
sih tinggal ini, orang harus ker- 
dja giat segiat-giatnja, agar 
mas'alah2 jang menunggu ber- menunggu b 

   

    

   
    
   

  

   

    
    

   

   

    

       
   
    

    

   
    

     

    

   

ai can, 5 

kian — dalam 
arti orang tidak kerdja berat 
dalam tempo satu bulan ini — 
maka nanti akan ternjata, bahwa 

.! pada saat penjerahan dan pene- 
“yimaan “kedaulatan itu, masih 
akan terdapat soal2 jang terbeng- 
kalai, jang bisa menimbulkan ke- 
san kepada dunia luar, seolah- 
olah kita belum tjukup siap buat 
menerimanja, 

Kemungkinan demikian itulah 
jang harus kita tjegah terdjadinja, 
dengan djalan kerdja giat dan 
kerdja berat! 

|. DIDJALAN JANG BENAR. 

| Prioriteit pertama. 
“Tentang penilaian masalah, 
apakah jang pertama-tama perlu 
dikerdjakan setelah tertjapainja 
persetudjuan pada KMB, dikata- 
kan oleh ,,Nieuwsgier” bahwa 
hingga kini penilaian itu berbeda- 
beda. Terutama bagi Republik 

nakah kiranja persetudjuan Den 
| Haag itu akan disambut oleh 
“ rakjat jang diwakili oleh KNIP. 
“ Bagi W.A.M. dan Pemerintah 

Federal Sementara misalnja, jang 
pertama-tama pentingnja ialah 
untuk selekas mungkin mengada- 
kan peraturan2 jang berhubungan 

kewadjiban maha besar, jang se- 
dang menantikan pemerintah de- 

| wasa, ini, pemerintah jang akan 
|| mengundurkan diri dan akan me- 

pemerintah jang baru. 
Karena kemungkinan disetudjui- 
nja beleid pemerintah Republik 
hampir boleh dipastikan, maka 

— djuga di Djokja kini orang mulai 
menaruh perhatiannja pada tum- 

ukan masalah2 jang berhubu- 
. ngan dengan penjerahan kedaula- 

tan, jang memang adalah lebih     
   

tan, 

   

      

   

   

    

  

dahan kekuasaan dari sekian ba- 

dari pemerintah federal (Batja — 

pertanjaan jang terpenting dari 
apapun djuga adalah, bagaima- 

dengan pelaksanaan praktis dari 

njerahkan kekuasaannja kepada 

n 
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“Rapat Peg awai 

kedudukan mereka: 
(Aneta). Minggu lalu diadakan 
di Makassar rapat besar dari pe- 
gawai2 Belanda atas andjuran 
,de Centrale” dan dalam kerdja- 
sama dengan organisasi2 Belanda 
lain dikota tersebut. 

Sebagai pembitjara diundang 
tuan J. B. Haring, anggota S.V.O. 
delegasi dalam K.M.B. Sidang di 
hadiri oleh Menteri Urusan So- 
sial N.I.T., Mr. Binol serta oleh 
seorang wakil dari W.T.M. 

Sesudah perkataan2 pembuka- 
an dari tuan Th. van Emstede 
(ketua dari bahagian ,,Centrale” 
di Makassar), maka berbitjara J. 
M. Menteri Binol. 

Beliau menerangkan, bahwa ter 
dapat kechawatiran terhadap dua 
hal. 

oa 

djuan tsb. akan diterima baik o- 
leh dewan2 perwakilan negara2 
itu, 

P.P.N, bertindak sebagai 
satu kesatuan, 

Melihat mendesaknja waktu 
maka adalah beralasan sekali 
djika orang selekas mungkin 
membuka perundingan2 bagi pe- 
laksanaan tingkatan jang kedua. 
Maka kesempatan ini kini terbu- 
ka bagi bangsa Indonesia dengan 
berdirinja Panitia Persiapan Na- 
sional, jang tugas-kewadjibannja 

». kini sudah mendjadi lebih tegas 
pula, ja'ni penjelenggaraan segala 
sesuatu, jang berhubungan de- 
ngan penjerahan kedaulatan da- 
lam artian sempit. 

Bila sekiranja disamping Pani- 
tia Pusat dari PPN, jang untuk 
sementara akan mewakili Peme- 
rintah Kebangsaan jang masih 
harus dibentuk itu, oleh Pemerin- 
tah Federal Sementara pun dia- 
dakan ,,perutusan” jang sedemi- 
kian, maka diantara kedua rom- 
bongan utusan2 dari pemerintah 
jang akan mengundurkan diri dan 
pemerintah jang akan mendjalan- 

' kan kekuasaan, akan mungkin- 
“lah diadakan contact jang berha- 

sil. (Hal ini telah terdjadi. Red.). 

Selain daripada untuk menje- 
lenggarakan persiapan2, maka 

“badan inipun mempunjai sifat 
lain jang baik ini, bahwa perse- 
kutuan ketatanegaraan Indone- 
sia seluruhnja kini bertindak se- 

- bagai satu kesatuan, ja'ni terle- 
burnja pihak2 Republik dan 

“B.F.O. mendjadi satu. e3 

Suasana jang tepat perlu 
untuk penjarahan kedaula- 
tan, “ Fay" 

Achirnja ,,Nieuwsgier” menu- 
tup induk karangannja sbb.: 

»Achirnja kamipun tidak lu- 
pa meminta perhatian pemba- 
tja akan kenjataan, bahwa per- 
njataan orang2 jang bertang- 
gung djawab di Republik penuh 
dengan suara2 sabar dan kei- 
nginan untuk saling mendekati. 
Bila orang sekali lagi membatja 
keterangan Mr. Wongsonego- 
ro, nistjaja sekaligus orang a- 
kan insjaf, bahwa diperlukan 
sangat ketabahan jang besar 
untuk mengutjapkan pernjata- 
an jang demikian, baik kepada 
kalangan sendiri maupun ke- 
pada ,,garis belakang” partai2 
politik. Maka bolehlah kami 
tambahkan kiranja, bahwa si- 
kap para pemimpin Republik 
jang terkemuka ini pula mem- 
bawa kewadjiban jang terten- 
tu bagi pihak Belanda. Sudah- 

«dah terang, bahwa pada kedua 
4 2 “belah pihak hendaklah orang 

setiap saat menjadari dirinja, 

. bahwa adalah sangat perlu un- 
uk mentjiptakan suasana jang 

tepat bagi penjerahan kedaula- 
tan”. 

   
      

   
   

  

   

    

    

“ 

Indonesia Timur. 

“ paja para hadirin ingat, 

  

a. terhadap tjaranja pemerintah 
Belanda mendjamin kepenting 
an2 orang Belanda dihari de- 
pan. 

b. dan terhadap sikap Pemerin- 
tah Indonesia. 
Mengenai a, J. M. menerang- 

kan, bahwa soal ini adalah soal 
Pemerintah Belanda dan pega- 
wai2 Belanda. Beliau menambah- 
kan, bahwa sangat diperhatikan 
tjara dan ketjepatan hilangnja ke - 
chawatiran ini, karena hal itu ada 
lah sangat penting bagi Indone- 
sia. 

Mengenai b. — pertanjaan, apa 
kah nasib pegawai2 Belanda ter- 
djamin dalam tangan Pemerintah 
Indonesia — beliau meminta, su- 

bahwa 
pemerintah N.I.T harus lagi di- 
bentuk, sehingga beliau tidak ber 
kuasa untuk memberikan ketera- 
ngan2 
agi. 
Selandjutnja berbitjara tuan 

Haring tentang ,,Kedudukan me- 
nurut hukum pegawai2 Belanda 
dilihat dari sudut undang2 djami- 
nan (garantiewet). 

Pembitjara menjerang dengan 
tegas Pemerintah Belanda dalam 
kebidjaksanaannja mengenai pe- 
gawai2, karena tidak sudah meng 
atur peralihan pegawai Belanda 
ke madjikan baru (R.L.S.) berda 
sar atas suka rela. Pembitjara de- 
ngan sungguh2 menjatakan, bah 
wa. hasrat pegawai2 ini gampang 
dimengerti. Djustru karena dida- 1s 
sarkan pada up a rela, maka per-', 
hubungan2 akan mendjadi lebih 
baik, karena orang hanja dapat 
menerima tenaga2 jang atas ke- 
hendak sendiri sedia memberikan 
bantuannja kepada pembangunan 
Indonesia. 

Pendapat ini dibenarkan dalam 
suatu pertjakapan. antara tuan 
Haring dan P.J.M. Presiden Su- . 
kawati. Ditanja tentang pendapat 
beliau, P.J.M. Presiden menerang 
kan, bahwa beliau sangat meng- 
hargakan, djikalau kepada pega- 
wai2 Belanda diberikan kebebas- 
an untuk memilih. 

    

Indenesia., 

Sidang K.N.LP. 

    

mengsahkan hasil” K.M.B. 
Pada hari Selasa pagi KNIP 

telah bersidang di Djokja. Djum- 
lah anggota menurut pemberita- 
huan oleh delegasi Republik di 
Djakarta, adalah 260, djumlak 
mana tidak mentjukupi djumlah 
jang sekurang2-nja dituntut, dari 
djumlah segenap, jang adalah k.I. 
500. Berhubung dengan ini telah 
diberitahukan bahwa Badan Pe- 
kerdja KNIP pada tgl. 5 Desem- 
ber telah memutuskan untuk me- 
netapkan suatu peraturan istime- 
wa bagi pemungutan suara, pe- 
raturan mana itu hari djuga telah 
dikuatkan oleh Presiden Sukarno, 
dimana ditetapkan bahwa djum- 
lah jang diperlu kini mendjadi 
setengah dari djumlah segenap di- 
tambah satu: olehnja maka djum- 
lah 260 anggota ini mentjukupi - 
djumlah jang diperlu itu. Peratu- 
ran baru ini hanjalah berlaku pa- 
da pemungutan suara tentang 
ratifikasi hasil2 KMB. 

Dalam pidato Presiden Sukar- 
no dikemukakan pentingnja si- 
dang ini serta diperingatkan ten- 
tang beratnja tanggung djawab 
pada mengambil suatu keputusan 

    

jang djitu terhadap hasil2 KMB 
Beliau menambah, bahwa kepu- 
tusan ini akan digunakan seba- 
gai suatu daja upaja guna per- 
'djuangan landjut untuk mentjapai 
kemakmuran rakjat dan kesento- 

saan tanah air, 

    

jang harus ditetapkan. 

  

at 
Ne. 

  

Belanda di 
persoalkan 

Atas pertanjaan, apakah beliau 
menduga, bahwa karena kebebas- 
an itu banjak pegawai Belanda a- 
kan pergi, beliau mendjawab — 
tentang N.I.T. — bahwa menurut 
anggapan beliau hal itu tidak a- 
kan terdjadi. 

Tuan Haring menutup pembi- 
tjaraannja dengan mengutjapkan 
harapannja, bahwa Belanda, pa- 
da waktu hak2 manusia ditetap- 
kan dalam piagam penjerahan ke- 
.daulatan, tidak akan bersalah da- 
lam mengurangi hak2 tsb., serta 
bahwa Belanda akan mengambil 
ikeputusan jang bidjaksana, baik 
bagi kehormatannja sendiri, mau- 
pun bagi kehormatan pegawai2 
serta teristimewa berhubung de- 
ngan perhubungan2 jang sehat 
antara Belanda dan Indonesia, ja- 
itu untuk mendasarkan soal ker- 
dja pegawai2 Belanda atas suka 
rela. 

S.V.O. dengan ini tidak ber- 
maksud mempermudah kepergian 
mereka, tetapi sebaliknja untuk 
dapat memberi nasehat: ,, Tinggal- 
lah dan pertjajalah”. 

Achirnja rapat menerima sebu- 
ah resolusi dengan isi sbb.: 
»Beberapa ratus pegawai2 Belan- 

| da di Makassar dalam suatu ra- 
pat, setelah mendengar pendjelas 
an wakil S.V.O. pada K.M.B,, tu- 
an J. B. Haring mengenai rentja- 
na undang2 djaminan untuk pega 
wai2 Belanda di Indonesia, serta 
mempertimbangkan, bahwa untuk 
suka-rela adalah suatu tuntutan | 
kesusilaan serta suatu djaminan 
antuk perhubungan jang baik da 

-.SI 

  

wa dim rentjana undang2 djamin 
an tidak dinjatakan tentang mak- 
sud suka-rela untuk pindah beker 
dja pada negara baru, memutus- 
kan dengan tegas akan mendesak 
ke 9 orang serta pada madjelis 
pusat perserikatan buruh untuk 
mempertahankan pendirian mere- 
ka dalam hal. ini. 

Mereka.mendesak dengan ke- 
ras untuk mempergunakan segala 
pengaruh dalam Badan2 Perwakil 
an Belanda untuk membaharui 
undang2 djaminan ini. 

Mereka menjetudjui kawat2 
madjelis S.V.O. tentang soal ini. 

untuk 

Sesudah pidato Presiden, maka 
Ketua KNIP, Mr. Asaat berbitja- 
ra, sesudah mana Perdana Men. 
teri Hatta memberikan ketera- 
ngan pemerintah mengena ha- 
sil2 KMB. Beliau berkata, bahwa 
telah tertjapai apa jang sedapat- 
dapatnja ditjapai, ialah penjera- 
han kedaulatan oleh Keradjaan 
Belanda kepada Republik Indo- 
nesia Serikat, penjerahan mana 
penuh, tak bersjarat dan tak 
dapat  ditawar2.  Berbitjara 
selandjutnja tentang soal Irian, 
maka Hatta mangatakan, bahwa 
perdjuangan berlaku terus untuk 
memasukkan daerah ini kedalam 
R.LS. serta menambahkan pula, 
bahwa penjerahan kedaulatan 
melingkungi seluruh daerah Hin- 
dia Belanda dahulu. Tentang 
UNI beliau katakan, bahwa UNI 
dibentuk oleh kedua negara2 jang 
bedaulat dan bahwa kepala dari 
UNI hanjalah mempunjai keku- 
asaan2 setjara lambang atau u- 
patjara (ceremonieel), dan bukan 
setjara hukum ketatanegaraan 
atau hukum diantara bangsa2. 
Sesudahnja Perdana Menteri 
Hatta memberi uraian tentang 
soal hutang, soal2 ekonomi, dja- 
minan kepada pegawai2, pangka- 
lan angkatan laut di Surabaja 
dan achirnja tentang pemilihan 
presiden RIS, tentang atjara ma- 
na Hatta menasehatkan, supaja 

int Selekas. mungkin dilaksana. 

     

    

    

MAHASISWA AMBON DI BELAN- 
DA TIDAK SETUDJU DENGAN 

RB. 
Atas nama sekumpulan maha- 

siswa2 Ambon dinegeri Belanda, 
ANP diminta mengumumkan hal2 
sebagai berikut: Karena sekarang 
Belanda akan membitjarakan ha- 
sil2 konperensi Medja Bundar 
dan karena kini pihak persatuan 
Timur Besar sedang giat berusa- 
ha mendapatkan kedudukan ter- 
sendiri bagi Ambon, maka para 
mahasiswa Ambon dinegeri Be- 
landa minta perhatian, bahwa P. 
T.B. dan pemimpin2nja dalam ke 
giatan mereka itu hanja menge- 
mukakan pendirian dan tjita2 par 
tai mereka sendiri. Hal ini djelas 
ternjata pada waktu di Den Haag, 
diadakan ' pawai demonstrasi. 
Waktu itu tiada seorang Ambon, 
jang berada dinegeri Belanda tu- 
rut dengan pawai tersebut. Setiap. 
bentuk separatisme pun dewasa, 
ini adalah sangat berbahaja bagi 
Ambon dan Maluku Selatan, ka- 
rena ini mahasiswa Ambon mem- 
protes setiap usaha kearah ini. 

DJAWABAN PEMERINTAH N.I.T, 
ATAS MOSI MENGENAI USAHA 

PENGANGKUTAN K.P.M. 

(Aneta). Menteri Tan Tek 
Heng atas nama Pemerintah N.I. 
T. mendjawab mosi jang dimadju 
kan dalam parlemen, dalam mana 
didesak kepada Pemerintah untuk 
mengambil tindakan2 terhadap 
K.P.M, supaja kesukaran2 jang 
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dialami dalam pengangkutan ke- 
perluan2 untuk pembangunan di- 
hapuskan. 
Djawaban Pemerintah meng- 

gambarkan dengan njata kesuka- 
ran2 jang dihadapi K.P.M. sen- 
diri. Pemerintah berpendapat, bah 
wa K.P.M. senantiasa mengusa- 
hakan, supaja pengangkutan se- 
nalitiasa berlaku dengan memuas 
kan, akan tetapi berbagai2 faktor, 
seperti pengangkutan tidak tetap, 
kekurangan usaha koordinasi da- 
lam pengangkutan barang2 jang 
tentu atau tidak ada permintaan 
prioritet dari pihak Pemerintah 
untuk pengangkutan bahan2 ma- 
kanan ke Lombok dan lain2 pulau 
Sunda ketjil, dapat menimbulkan 
stagnasi. 

Pemerintah telah mendapat ta- 
hu, bahwa K.P.M. mengutama- 
kan pengangkutan barang2 parti- 
kulir dari pada kepunjaan Peme- 
rintah. 

Menteri mengakui, bahwa wa- 
laupun terdapat beberapa kekura- 
ngan, tidak boleh dikatakan, bah 
wa K.P.M. melalaikan kepenting 
an2 negara. Karena mosi ini di- 
maksudkan untuk  memberitahu- 
kan kepada Pemerintah beberapa 
kekurangan dalam K.P.M. serta 
meminta, supaja Pemerintah men 
tjari perhubungan dengan K.P.M. 
untuk mendesak, supaja hal itu 
diperbaiki, maka dianggap tidak 
perlu mempersoalkan hal ini da- 
lam babakan kedua dan mosi te- 
lah diterima dengan suara bulat. 

  

Perdagangan Indonesia-Australia 

akan meningkat lagi. 
(Aneta). Menurut ,,Melbour- 

ne Sun”, maka wakil Republik di 

Canberra, Mr. Usman Sasiro- 
Matana membertanakan “bahwa 
karena boikot dari pelaut2 Au- 
stralia terhadap perkapalan ke In 
donesia, maka perkapalan antara 
Indonesia dan Ausiralia untuk 
sebahagian besar telah dilumpuh- 
kan. Namun beliau meramalkan, 
bahwa perdagangan jang segera 
akan berlaku antara Indonesia 
dan Australia akan meningkat 
sampai 5 djuta pond. 

(KONPERENSI EKONOMI INTER, 
INDONESIA DILANGSUNGKAN. 

Hari minggu malam telah di- 
langsungkan resepsi pembukaan 
konperensi ekonomi inter Indone- 
sia jang mendapat perhatian be-, 
sar. Tampak hadir Presiden Su-, 
karno, wakil Presiden Hatta, pa- 
ra menteri, anggota2 KNIP dan 
peserta2 konperensi. Menteri ke-, 
makmuran Kasimo diantaranja bi. 
lang, bahwa. kemerdekaan harus 
diisi dengan mentjapai tingkatan 
kemakmuran jang sesuai dengan 
deradjat manusia. Hatta diantara. 
nja berkata, bahwa dengan ter- 
tjapainja kemerdekaan Indonesia, 
kita akan merdeka pula untuk 
mengatur segala2nja dilapangan 
politik, maupun ekonomi. Bangsa 
Indonesia wadjib memperbesar 
dan mengintersiveer produksinja. 
Presiden Sukarno diantara meng 
andjurkan kepada kaum dagang, 
supaja djangan ketinggalan ber- 
korban dari kaum tani dan kaum 
buruh, guna melaksanakan t#jita2 
bersama, demikian Sukarno. 

La 

kan, dengan tambahan ini, bahwa 
telah diterima kawat dari Komite 
Persiapan Nasional, dimana di- 
beritahukan, bahwa pemilihan 
presiden akan berlaku pada tgl. 
15 Desember j.a.d., sehingga ra- 
tifikasi hasil2 KMB oleh KNIP 
harus berlaku dimuka tanggal 12 
jad, supaja Delegasi Republik da- 
pat berangkat ke Djakarta de- 
ngan mandat penuh. Menurut 
atjara, maka penjerahan kedaula 
tan akan berlangsung pada tang- 
gal 27 Desember jad di Djakarta 
dan pada watu jang sama djuga 
di Amsterdam, Kira2 pada tang- 
gal 20 Desember delegasi Indone- 
sia akan bertolak ke negeri Be- 
landa dan dengan memperhatikan 
kesemuanja ini, maka Perdana 
Menteri Hatta meminta kepada 

    

  

   ENG UA EN) 

REPUBLIK. 

Dalam sidangnja jang diada- 
kan baru2 ini, PNI tjabang Sura- 
baja telah menarik kesimpulan, 
bahwa pembentukan negara Dja- 
wa Timur dilangsungkan dengan 
menentang kehendak rakjat. Da- 
lam kesimpulan itu dikatakan, 
bahwa Djawa Timur tidak dapat. 
dipisahkan dari bagian2 lain dari 
Djawa Timur dan pulau2 diseki- 
tarnja. Perpisahan ini dapat di- 
anggap sebagai buatan orang dan. . 
tidak sesuai dengan kehendak 
rakjat. PNI tjabang Surabaja ber 
seru kepada semua anggota2 dari 
dewan2 perwakilan rakjat, supa- 
ja berusaha agar negara Djawa 
Timur ini digabungkan dengan 
Republik, 2 

KETERANGAN KOL. SUNGKONO 
KEPADA ,,VRIJE PERS". 

(Aneta). Dalam interpiu de- 
ngan ,,Vrije Pers”, kol. Sungko- 
no menerangkan: ,,Kewadjiban sa 
ja adalah mempertahankan kea- 
manan dan ketenteraman di Dja- 
wa-Timur. Keamanan dan keten- 
teraman ini bukan sadja mendja- 
min penduduk Indonesia, tetapi 
semua, 

Inilah kewadjiban saja jang 
pertama serta jang terpenting, 

dan untuk hal ini saja akan tju- 
rahkan tenaga saja. Saja pertjaja, 
bahwa hal itu dapat saja buat. 
Pasukan2 jg saja pimpin mempu- 
njai kepertjajaan terhadap saja 
dan hal itu adalah sangat pen- 
ting. 

Kol. Sungkono sangat menghar 
ai kerdia sama dengan kol. 

Scheffelaar, hal mana djuga di- 
katakan oleh jang achir. 

Bahaja komunis di Djawa-Ti- 
mur, menurut anggapannja tidak 
ada. Ada beberapa daerah jang 
nanti memberikan kesukaran2, se 
perti daerah Malang. Mungkin ti- 
dak dapat dihindarkan tiap2 in- 
siden, tetapi keamanan akan d- 
kembalikan. Memang waktu ham 
pir penjerahan adalah sukar, de- 
mikian Sungkono. 

,Djikalau perlu bertindakkah: 
tuan dengan keras?” bertanja war 
tawan ,,Vrije Pers”. 

»Djikalau perlu saja akan ber- 

sidang, supaja ratifikasi akan tindak dengan keras, tetapi saja 
berlaku setjepat mungkin. rasa, hal ini tidak akan perlu”, 

Ha Lama: “ 

  

P.N.I. DJAWA-TIMUR MENGHEN Be:



    

  

     
(up). Kira? 400.000 buruh 

ang2 batubara muda 
   

  

    
   

  

rikat sekerdja mereka, John. L. 
“Lewis, tidak berhasil memaksa 

merintah untuk memberi kon- 
'trak2 baru kepada buruh2 ini. 
Soal kontrak2 ini telah pernah 

dimadjukan, dan 6 minggu jang 
alu buruh2 dalam tambang2 ba- 
ubara muda tersebut telah mogok 
untuk menguatkan tuntutannja. 
Tiga minggu jang lalu mereka 

| telah mulai bekerdja kembali a- 
- tas perintah Lewis, tetapi Lewis 

menjatakan pemogokan akan di- 
mulai lagi dalam waktu tiga 
minggu, apabila ia tidak menda- 
“pat persetudjuan dengan madji- 
kan2. Pada hari Kemis pagi, wak- 
tu dalam mana ultimatum itu ber- 
“achir, kaum buruh berkumpul di- 
muka pintugerbang tambang2 
untuk menunggu kabar dari Le- 

' wis. Setelah tidak didapat kabar 
. apa2, mereka pulang, karena di- 
.anggapnja, bahwa tidak  dida- 
“'patkan penjelesaian. Pada hari 

jum'at di New-York diadakan 
rapat jang penting mengenai soal 
ini dan jang dihadiri oleh Lewis 
dan 200 anggota pantiya politik 

     

“dari pengurus serikat sekerdja 
kaum buruh tambang. 

(United Press). Buruh2 .tam- 

bang jang mogok pada hari Ka- 
mis pagi merasa djengkel terha- 

dap madjikan2, terutama terha- 
    

    

. Pemogokan di h imbc AT, 

bara AN RKA". 

elah meletakkan pe- 
erdjaannja karena pemimpin 

    

dap pemimpin serikat sekerdjanja 
sendiri John Lewis, demikian 
“dikabarkan oleh United Press da- " 
ri Pittsburgh. ,,Lewis telah me- 
njanggupi 
tetapi sekarang semua itu tidak 
ada”, demikian mereka berfikir. 
Seorang buruh menerangkan ke- 
pada koresponden Unied Press: 
»Karena pemogokan2 itu, saja 
telah mempunjai banjak hutang 
dan sekarang saja harus pulang 
untuk mengatakan kepada isteri 
saja, bahwa kita tidak merajakan 
Sinterklaas dan hanja merajakan 
hari Natal dengan sederhana se- 
kali. Pemogokan ini adalah 
pemogokan buruh tambang jang 
besar dan jang ke-empat dalam 
tahun ini di Amerika. 

HOFEMAN TENTANG REN- 
TJANA2 POLITBURO. : 

(United Press). Paul Hoffman, 
administratur ECA dalam pidato- 
nja dimuka balai perguruan ting- 
gi Poona di Los Angelos menja- 
takan pendapatnja, bahwa So- 
vjet Uni berniat merebut seluruh 
dunia termasuk djuga Amerika. 
Politburo dalam hal itu telah me- 
nerima urutan jang berikut: Ero- 
pah, Asia, Afrika, Amerika Sela- 
tan dan Amerika Utara. Rentja- 
na2 ini, demikian diterangkan 
oleh Hoffman, hanjalah dapat di- 

gagalkan oleh Amerika dengan 
tetap makmur sebesar2nja. 
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- 

turboprop mengadakan 

wat ,, Viscount” 

Keamanan, 
penjerahan 

Salah suatu so'al terpenting 
— jang kita hadapi sesudah penjera- 
“han kedaulatan ialah soal keama- 
'nan. Dalam hal ini tidak teruta- 

a kita mengingat kemungkinan 
danja vacuum, sebagaimana di- 

chawatirkan banjak orang, me- 
lainkan djaminan terpeliharanja 

ecamanan diseluruh Indonesia. 
| So'al vacuum adalah hanja 

' soal technis sadja jang tidak be- 
itu sukar dipetjahkan, djika per- 

siapan seperlunja didjalankan 
baik. 

jang mendjadi soal ialah dja- 
inan keamanan, karena segala 

sesuatu tergantung pada soal ini, 
“Apa-apa pun tidak bisa djalan 

— djika keamanan tidak -terjelihara. 
Pendek kata keamanan adalah 
suatu conditio sine gua non, su- 

| atu sjarat mutlak, untuk kelan- 
Ba iaran roda pemerintahan, pem- 
bangunan dan perkembangan 
erekonomian, 

. Memang selalu ada suatu cor- 

.relatie, perhubungan timbal-balik, 
“antara keamanan dan kesentau- 
saan serta kemakmuran rakjat. 

Artinja djika rakjat hidup me- 
'larat dan sengsara, keamanan 
"euna bisa terantjam disebabkan 
ketidak-senangan rakjat. Sebab 
an akibat dalam hubungan ke- 
anan dengan kemakmuran ka- 

lang2 ta' dapat ditentukan dalam 
negara jang masih muda. Jang 
erang ialah bahwa soal keama- 
n dan kemakmuran masuk ren- 
na jang urgent. Dan dalam hal 
ceamanan mendjadi sjarat ba- 
pembangunan kemakmuran. 
sahaan2, perkebunan2, lalu- 

tas tidak bisa, djalan lantjar, 
jika keamanan tidak terpelihara. 

Ea 

  

PESAWAT2 INGGERIS JANG BARU PADA PER. 
TUNDJUKAN DI FARNBOROUGH. 

Pesawat pengangkut Vickers Amstrongs . » Viscount” 

demonstrasi pada penbiidyuhan 

pesawat2 baru jang achir di Farnborough, Inggeris. Pesa- 

ini mempunjai 4 motor Rolls-Royce jang 
masing2 dapat memberikan 1.420 P.K. 

Pandjangnja badan adalah 24,5 meter dan djauhnja 

undjung sajap sampai undjung sajap lain adalah 28,2 m. 

Pesawat dapat terbang dengan Me 527 mil se- 
djam, dalam hal mana dipergunakan 8570 d 
tenaganja pada 7500 meter ketinggian, dan 

angkat 40 sampai 53 orang penumpang: 

ari segenap 

dapat meng- 

(BLS). 

soal jang terpenting sesudah 
kedaulatan. 

ra untuk memperbaiki tingkatan 
hidupnja, djika dilihat bahwa ha- 
sil keringatnja dapat dinikmatnja 
sendiri, bukan untuk perampok2 
dan anasir2 jang tidak sehat. 

Dalam negara Indonesia mer- 
deka rakjat harus merasa lebih 
aman daripada zaman jang su- 

" dah2. Kepertjajaan mereka da- 
lam tentara dan polisi bangsa 
sendiri harus bisa mendjadi suatu 
kenjataan. 

Mereka harus merasa betul2 
dilindungi oleh putera2nja sen- 
diri. Maka fihak TNI dan 
polisi harus selalu berusaha agar 
djangan sampai rakjat ketjewa. 
Mereka harus sungguh2 menun- 
djukkan bahwa mereka pelindung 
rakjat. Rasa tjinta, bukan rasa 
takut dari  fihakrakjat ter- 
hadap pendjaga keamanan ha- 
rus dipelihara. ' Dan rasa 
tjinta ini hanja bisa ada, djika 
tentara dan polisi betul2 merupa- 
kan pelindung jang penuh rasa 
tanggung djawab dan tjinta ke- 
pada rakjat, bukan merupakan 
momok atau setan. 
Terlebih2 pada permulaan ini 

penjelenggaraan keamanan ini 
akan merupakan usaha jang be- 
rat. Banjak sentimen2 dan rasa 
deridam harus ditekan, djangan 
sampai ada tindakan2 represaille 
sembarangan. Maka ada baiknja 
djika pemerintah RIS betul2 ber- 
hati2 dalam pemilihan dan pe- 
nempatan tentara dan polisi dida- 
lam dan diluar kota. 5 

Keadaan tempat dan psyche 
penduduk harus mendapat per- 
timbangan supaja djangan ter- 
djadi hal2 jang tidak kita ingini. 

kita kontrak2 baru, 

lam internasionalisasi dari 

Mas'alah 5 hasan dari Eropah 
jaitu persatuan ekonomi, demi- 
kian Hoffman, Eropah harus be- 

  

mempersatukan ekonomi. 
nja, sehingga pasar luar negeri 
dapat diperluas dan tingkat hi- 
dup dapat dipertinggi. 

Djikalau Amerika dan Eropah 
tetap berserikat dengan kuatnja, 
maka Sovjet Uni pada achirnja 
terpaksa melepaskan rentjana2 
untuk merebut daerah2 lain itu 
dan diganti dengan rentjana2 
perdamaian untuk memperbaiki 
tingkat hidup, sehingga seluruh 
negeri2 dapat mengerahkan sega- 
la tenaganja untuk mentjapai per- 
damaian, demikian Paul Hoff- 
man. 

PERTJOBAAN2 ATOM. 

(United Press). Sardjana2 ba- 
lai perguruan tinggi Columbia 
(New York) mengumumkan, 
bahwa alat jang baru untuk me- 
metjahkan atom kepunjaan balai 
perguruan tinggi itu, — dengan 
melalui alat mana dari sesuatu 
bahan didapat tenaga — tidak la- 
ma lagi akan dipergunakan, didu- 
ga pada awal tahun jang akan 
datang : 

proton2, jang mempunjai tenaga 
listrik positif, jaitu bagian2 dari 
sesuatu inti atom, dengan ketje- 
patan jang sangat besar dan de- 
ngan energie sebesar berdjuta2 
volt-elektron, akan ditembakkan 
sehingga dengan setjara ini di- 
harapkan akan dapat diperoleh 
mesonen dengan setjara kunstma- 
tig, seperti jang terdapat dida- 
lam sinar kosmis, dan dengan 
demikian dapatlan terbuka raha- 
sia2, jang sekarang masih tersim- 
pul didalam inti atom itu. 

Sardjana2 balai pergurua ting- 
gi Columbia itu dalam pekerdja- 
annja ini akan dibantu oleh Yu- 
kawa,, seorang ahli fisik Djepang 
ba telah mendapat hadiah No- 

e 

KAUM PENDUDUKAN SOVJET RU 
SIA MENGHENDAKI PEMILIHAN ' 

. bih dahulu pemerintahan Indo 
— Tjina. Amerika berpendapat, bah 

UMUM. 
£ Ta AN 

(AFP). Keran kana 
an Sovjet Rusia menjatakan per- 
setudjuannja terhadap suatu pe- 
milihan umum diseluruh Djerman, 
pemilihan mana sudah harus dila 
kukan pada tanggal 15 Oktober 
1950”, demikianlah menteri pem- 
bangunan Djerman Timur, baron 
von Stolzenberg, dalam suatu ra- 
pat di Berlin. Stolzenberg, 'jang 
mempunjai nama djulukan ,,ba- 
ron merah, menerangkan bahwa 
ia sendiri djuga setudju terhadap 
pemilihan umum, dan ia menga- 
djak penduduk dari keempat da- 
erah pendudukan untuk meminta 
kepada pembesar2 pendudukan 
supaja mengadakan pemilihan2 
sematjam ini. Seperti diketahui, 
maka pada tanggal 15 Oktober 
1950, pasti akan diadakan pemili- 
han2 didaerah Djerman Tang 

PERDEBATAN MENGENAI 0 
ZALEM., 

(United Press). Dalam bada 
misi politik sementara dari Persi- 
dangan Umum utusan Syria Ah- 
mad Shukairy mengikuti perdeba 
tan2 jang mengenai masaalah Je- 
ruzalem. Shukairy menguraikan 
dengan pandjang lebar rentjana 
internasionalisasi dari Jeruzalem 
dan tentang pembentukan suatu 
pemerintahan Jahudi dan Arab di 
Palestina. Ia berpendapat bahwa 
Jeruzalem tidak boleh dipisahkan 
dari Palestina, dan selandjutnja 
menasehatkan demiliterisasinja 
kota ini dalam waktu jang sesing 
kat-singkatnja dan kemudian ha- 
rus dibentuk suatu konstitusi jg 
merdeka dan demokratis jang 
mendjamin kedudukan tempat2 
netral. Selandjutnja utusan ini me 
minta kembalinja semua orang2 
jang dipindahkan, dengan tidak 
dipertangguhkan. Pemerintahan 
dari Jeruzalem jang diinternasio- 
naliser harus merupakan suatu pe 

merintahan kesatuan jang ditetap 
kan oleh Perserikatan Bangsa2. 

Wakil Inggris sir Alexander 
Cadogan menerangkan bahwa Ing 
gris menjetudjui renfjana komisi- 
perdamaian, jang melengkapi da 

Jeru- 
zalem. Rentjana ini menurut Ca- 
dogan akan memberi kepuasan ke 
pada semua orang dari berma. 

tjam-matjam aliran agama diselu 

TERNASIONALISASI 
ERUZALEM. 

  

    

Sruatted Press). Delegasi Ame 
rika Latin pada PBB pada malam 

»Selasa.telah berunding tentang 
.pendiriannja dalam hal kemungki 
man internasionalisasi dari Jezu- 
zalem, masaalah mana sekarang 
sedang diperbintjangkan ' dalam 

misi istimewa, 
“Dalam kalangan2 delegasi ter- 

sebut orang mengharap, bahwa ke 
20 negara Amerika Latin semua- 

.nja dalam hal ini akan mentjapai 
'permufakatan hal mana akan 
mempermudah pemetjahan dari 
masaalah jang sulit ini. 
«Utusan Irak dalam perdebat- 

'an2: 'tentang status dimasa datang 
dari Jeruzalem telah menentang 
suatu internasionalisasi. 

PERMOHONAN PARLEMEN TI- 
ONGKOK KEPADA PEMERINTAH 

INSGERIS. 

   

(United Press). Ambasade Ti. 
ongkok di London telah mengu- 
mumkan tekst sebuah telegram jg 
dikirimkan oleh 221 anggota yuan 
pemberi undang2-parlemen Tiong 
kok nasionalis. 

Dalam telegram ini diharapkan 
supaja pemerintah Inggeris dja- 
ngan mengadakan persetudjuan 
dengan komunis Tiongkok. Peme 
rintah Inggeris diperingatkan a- 
kan akibat2 pertolongan finansiel 
dan materiel, disebabkan komunis 
Tiongkok meniru praktek2 dari 
induk-semangnja Rusia. 

DAPATLAH BANTUAN PADA BAO 
DAI MEMBERI HASIL2. 

Kalangan jang mengetahui me- 
nerangkan, bahwa sikap India 
sangat mempengaruhi kemungkin 
an pengakuan Amerika atau salah 
satu negara barat terhadap peme- 
rintahan jang setengah merdeka 
jaitu Indo Tjina dibawah Bao 
Dai. Dengan perantaraan wakil 
jang dikirimkan Bao Dai ke Ame- 
rika, diberitahukan, bahwa nega- 

.ra2 Asia dan terutama negara2 
Asia tenggara harus mengakui le 

wa negara2 inilah jang dapat me- 
nentukan apakah pemerintahan 
Bao Dai dapat bersatu menahan 
arus komunis jang mendesak ke- 
selatan. India sampai sekarang 
memberitahukan kepada Amerika, 
bahwa ia tak mempunjai dasar 
untuk mengakui pemerintahan 
Bao Dai oleh karena ia tak mem- 
punjai pengikut jang tjukup un- 
tuk dapat berdiri lama. Pegawai2 
Amerika di Washington menga- 
kui, bahwa Bao Dai dapat meng- 
usahakan memperoleh bantuan da 
ri Ho Chi Minh dan memperbe- 
sar pengikutnja, apabila ia men- 
dapat bantuan ekonomi dan mili- 
ter dari Amerika dan negara2 ba- 
rat lainnja. Pembesar2 Amerika 
di Washington sebaliknja berpen 
dapat, bahwa Bao Dai. tak mem- 
punjai harapan jang tjukup baik 
untuk mengambil risiko dengan 
mengadakan djandji2 mulai dari 
sekarang. 

Amerika berpendapat, bahwa 
bila pemerintah Bao Dai runtuh 
sungguhpun telah mendapat ban- 
tuan Amerika, seluruh Asia akan 

- mengalami pengaruhnja jang bu- 
ruk dan menurunkan pengharga- 
an atas Amerika di Timur djauh. 

KABAR2 PENDEK. 

Pembesar2 militer komunis telah 

minta pada pedagang2 di Kanton 
untuk memberi pindjaman sebesar 
1/» djuta dollar, demikian dika- 

barkan dari Hongkong. Berita ini 
sesuai dengan berita2 komunis 

resmi jang membenarkan, bahwa 
mereka sekarang sedang menga- 

lami kesukaran2 ekonomi. 
Kh 

Agnus Ward, konsul djende- 
ral U.S.A. di Mukden telah ber- 

angkat dengan stafnja ke Tien- 
tsin menudju ke Amerika Serikat. 

gota Eerste Kamer. . 
(ANP). Anggota Eerste- Ka- 

mer mr. A. N. Molenaar telah 
menjampaikan pertanjaan2 tertu- 
lis jang berikut kepada menteri 
daerah seberang lautan: 
1, Apakah menteri bersedia mem- 

berikan laporan2 pendek ten- 
tang keadaan di Indonesia pa- 
da waktu2 tertentu kepada 
Eerste Kamer, jang menurut 
keterangan dalam  perslah 
Tweede Kamer saban minggu 
dikirimkan kepada anggota2 
Komisi Indonesia dari Kamer 
itu? 

2. Apakah menteri bersedia mela- 
kukan demikian mengenai la- 
poran2 jang telah dikeluarkan 
dalam bulan2 jang belakangan 
ini? 

3. Apakah menteri bersedia mem- 
berikan ichtisar kepada Kamer 
dalam waktu pendek tentang 
pemindahan pelbagai bagian 
dari TNI, dengan disebutkan 
satuan2 mana ditempatkan di- 
bawah pemimpin2 jang komi- 
nistis sedjak kembalinja peme- 
rintah Republik ke Djokja? 

4, Apakah menteri bersedia beru- 
saha, supaja ichtisar jang di- 
maksud dalam fasal 3 itu de- 
sertai dengan peta Djawa dan 
Sumatera, hingga terdapat 
gambaran keadaan jang djelas? 

5. Apakan menteri bersedia pula 
pada peta jang dimaksud itu 
menggambarkan tempat2 pa- 
sukan2 gerilja dan daerah ge- 
rakan Darul Islam jang dike- 
tahui? 

6. Djika oleh infiltrasi  anasir2 
koministis dalam TNI dan da- 
lam alat pemerintahan sipil, 
serta oleh kerdjasama menurut 
dugaan antara gerakan2 jang 
sebenarnja satu sama lain tidak 
dapat didamaikan, mungkin 
timbul bahaja bagi penduduk 
beberapa daerah tertentu, da- 
patlah diharapkan bahwa pe- 
merintah atau komisaris tinggi 
di Indonesia menja aai 

PENGANGKUTAN PENUM- 
PANG2 KE era BELAN- 

D | 

(Aneta). Menurut keterangan2 
jang telah masuk, berhubung de- 
ngan suatu surat edaran jang di- 
keluarkan oleh Kantor Urusan 
Perdjalanan, dapatlah diharap- 
kan, bahwa pada tahun 1950 
djumlah pegawai2 pemerintah 
jang ingin pulang ke Negeri Be- 
landa sedemikian besarnja, hing- 
ga harus diambil tindakan2 isti- 
mewa dengan djalan menjewa 
kapal2 luar negeri, untuk dapat 
memenuhi akan kebutuhan" pe- 
ngangkutan penumpang2, demi- 
kian diterima keterangan oleh A- 
neta dari fihak Kantor Urusan 
Perdjalanan. Dalam pengangku- 
tan penumpang2, jang diurus oleh 
dinas tersebut, untuk bulan De- 
sember tidak terdapat suatu tung- 
gakan, demikianlah dikabarkan 
selandjutnja. 

Dalam pada ini berangkatlah 
pada Kemis sore djam 14.00 dari 
Tandpung Priok kapal kolonis 
Italia jang berukuran 16.000 ton, 
dengan kira2 125 penumpang, di- 
antara mana tidak terdapat kaum 
militer jang dipulangkan. 

Kapal tersebut ada dalam per- 
djalanan pulang setelah mengang- 
kut para kolonis ke Australia dan: 
New Seeland. Kapal tersebut bisa 
menjediakan tempat bagi 800 pe- 
numpang dan diantaranja 400 
tempat untuk orang2 dari Indo- 
nesia, Berhubung dengan keku- 
rangan waktu, maka kesempatan 

  

    

  

     

    

     

          

berlajar ini han 
gunakan oleh 125 ora 
lanan ini akan melalui 
Colombo, Port Said dan Napels 
ke Marseille. 

Kapal Halia jang kedua, jang 
akan berlabuh di Priok adalah 
kapal ,,Surriento” jang berukuran 
18.000 ton, jang dapat memberi- 
kan tempat kepada 1250 penum- 
pang. Izin untuk penumpang2 da2 
ri Indonesia berdjumlah 700, dan ” 
karena kapel ini baru pada tang- 
gal 15 bulan ini akan masuk pe'. 
labuhan Prigk, untuk Melandjut- 
kan perdjalannja pada esok hari- 
nja, maka masihlah ada keSem- 
patan banjak untuk memperguna- 

kan tempat2 penumpang jang di- 
izinkan. Sebagai kapal luar ne- 
geri ketiga jang disewa, akan 
berangkat pada pertengahan bu- 
lan ini dari Priok, kapal Inggeris 
,Camoronia"”, jang mengangkut 
1300 penumpang dari Indonesia. 

Pada tanggal 3 Desember be- 
rangkat kapal Willem Ruys, dan 
pada pertengahan bulan Desem. 
ber kapal Oranje, jang kedua ber- 
sama-sama akan mengangkut ki- 
ra2 1600 orang penumpang ke 
Eropah. Dalam bulan ini akan 
djuga berangkat sedjumlah biasa 
kapal2 pengangkut dengan per- 
sediaan tempat buat penumpang2 
jang terbatas dari Indonesia. De- 
ngan kapal2 ini hanja akan dapat 
berlajar tidak lebih dari 
rang. 

Menurut kabar jang diterima 
oleh Aneta dari fihak KLM, ma- 
ka dapat diharapkan, bahwa atas 

| dasar pendaftaran jang tertentu 
untuk bagian pertama dari bulan 
Desember, ialah sebesar 335, a- 
kan dapat pulang dengan kesem- 
patan pesawat terbang, pada bu- 
lan Desember, kira2 670 orang 
penumpang. 

  

RALAT 

Dalam kabar Minahasa tentang 
Pembentukan Panitia Pusat Dae-- 
rah Minahasa untuk perajaan pe- 
njerahan kedaulatan termuat da- 
lam Pelita tg. 30 Nopember jl - 

'No. 24 dinjatakan sebagai ang- 
gota2 a.l. tuan Karama Sech Al- 
wi Bin Alkatairi. Ini seharusnja 
tuan Ali Karama Sjawi, 

2. 

  

SELAMAT TINGGAL : 

Kami Utjapkan, Sampai Djumpah 

Lagi, : 

Family: JOH. E. JACOB, 
“S.S. Swartenhondt, 10/12-1949. 

  

Diutjapkan berlimpah Po Kena Aa 
dan terima kasih kepada Nona2, 
Njonja2 dan Tuan2 jang sudah 
menundjukkan hormat penghabis-$ 
an pada upatjara pemakamang 
anak kami jang kekasih : 

MAX IGNATIUS 
Djuga atas karangan2 bunga, 

baik jang dibawa sendiri, maupun 
jang sudah dikirimkan, karena se- 
muanja sudah memberikan peng- 
hiburan ditengah kedukaan kami. 

Kami ta' sempat membalasnja, 
hanjalah  memohonkan, moga2 
Tuhan akan menilik perhatian sau- 
dara2. » 

. Kami jang berduka 
kel. LENGKEY-REP!I 
Toko Suka Madju. 

  

  

Pasar Baru Dm 

reung 

semua : 

  

AGA SPORTS 

DJAKARTA 

Satu-satunja alamat jang paling lengkap di Djakarta untuk 

ALAT2 MUZIEK 

ALAT2 SPORTS. 

Bikinlah perhubungan sekarang djuga !!! 

Daftar harga dikirim pertjuma. 

Telt, 337 Djk. 

perna 

  
  

YAN 
MARGARINE 

MA Aa. HANJA DARI EN 

  

Pertjetakan Kementerian Penerangan N.I.T. - Tomohon. 
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