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world aircraft” 
di Londen. Pesawat2 baru ini da- 
pat dipakai untuk mengangkut 
bom2 atom. 

— Dalam karangan jang berpe- 
ngaruh ini dikatakan, bahwa sa- 
lah satu pesawat ini dibuat oleh 
pabrik Junker, tulang punggung 
dari Luftwaffe dalam perang jang 
baru lampau, pabrik mana ditem- 
patkan dikerbagai daerah di Ru-    

  

    rentjana Djerman dan mungkin 
dikerdjakan dengan pimpinan 
sedjumlah banjak kaum perentja- 
na dan tehnisi Djerman jang me- 

“nurut Janes, telah dipekerdjakan 
dalam industri penerbangan Ru- 
sia. Pesawat pelempar bom jet 
lainnja adalah matjam 
dan dibandingkan dengan pesa- 
wat2 pelempar bom raksasa Ame- 
rika termasuk pesawat2 pelempar 
bom ,,setengah berat”. 

Tetapi sungguhpun demikian, 
matjam pesawat jang terachir ini 
dapat mengangkut beban bom se- 
banjak lebih dari 5000 pond, se-- 
dang djarak: terbangnja adalah 
1500 mil. 

Dalam karangan tersebut Janes 
menegaskan, bahwa Rusia senan- 

tiasa bersiap-siap menghadapi ke- 
mungkinan adanja perang pada 
dua medan perang dan karenanja 
telah membentuk dua angkatan 
udara jang masing2 berdiri-sen- 
diri, sebuah untuk dunia Barat 
dan jang lain untuk bagian Timur 
Djauh. Paberik2nja tersebar 
didekat sumber2 bahan asli 
didaerah tengah .Rusia, tetapi 
pengluasan2 terbesar dalam -ja- 
bang industri ini dilakukan di 
Rusia Tengah dan Timur. - 

Selandjutnja Janes berkata, 
5Sahwa Rusia senantiasa melan-' 
djutkan usaha penjelidikannja da- 

aa » dam lapangan raket, diantara lain 
: sendiata V2 dan pesawat2 jang 

dapat dimasukkan dalam kategori 
subsonis (hampir mendekati ke- 
tjepatan suara). 

Tjontoh jang terbaik dalam ka- 
tegori jang achir ini, demikian 

| surat kabar tersebut, ialah se- 
' buah pesawat jang dapat ditum- 
“pangi oleh seorang jang pembua- 
tannja didasarkan atas ,,sajap ter- 

' bang”. Dengan pesawat ini dapat 
 ditjapai ketjepatan 1100 km se- 
djam. Mungkin pesawat ini ada- 
lah sematjam dengan sebuah pe- - 
sawat, dengan mana Rusia pada 
bulan Mei 1947 telah berhasil me- 

“ Jampaui ketjepatan suara. 

0. Kira2 mendjelang achirnja ta- 
A — hun 1948 sebuah madjallah pe- 
1 ngetahuan Rusia telah mengu- 
4 mumkan, bahwa sebuah pesawat 

| raket jang pembuatannja didasar- 
Ld “kan pada pesawat sajap terbang, 

'$ telah mentjapai ketjepatan jang 
melebihi ketjepatan suara, Madja- 
lah tersebut berkata, bahwa 
mungkin jang telah mendapatkan 
pesawat ini, ialah Alexander Ya- 
kolev jang hasil djerih pajahnja, 
sebuah pesawat pemburu Yak, 
ternjata merupakan salah satu pe- 

| sawat jang terbaik dari a'igkatan 
“udara Rusia dalam perang jang 

. baru lampau! 

TP Selainnja pembuatan dua pe- 
#  sawat tersebut, masih ada pula 

dia pesawat pemburu jang kini 
dalam pembuatan dan diberi dua 
buah motor jet. Salah satu 
dari antaranja adalah pesawat 
Yak-17 jang dikemudikan oleh 

| seorang, bermotor jet sebuah dan 
| dapat mentjapai ketjepatan 652 

mil sedjam. Menurut Janes, ada- 
lah beralasan apabila dikatakan, 
“bahwa pesawat Yak-17 ini diberi 
motor Rolls Royce dari Ingge- 
ris, karena Inggeris hingga bulan 

” Djanuari 1948 mendjual motor2 
“ini kepada Rusia. 

“Surat kabar tersebut mengachi- 
ri karangannja dengan mengata- 

“kan, bahwa dapatlah difahami, 
| apabila Rusia sangat banjak me. 
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kerdjakan 1 pener- 
bangan Rusia jang bekerdia di- | 
samping tehnisi dan sardjana Ku- 

| Kusia sia, sedang selairnja itu 

menguasai pula'stasiu: . penjelidi- 
an Djerman dengan prototype2 

g terdapat didalamnja, 
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    mudah ditjapai. 

semua anggota? 

 Djumlah suara am, jaitu 2 3 dengan 

“Xx 

Dengan 71 melawan 29 suara, maka Madjelis Rendah dari Sta- 
ten-Generaal menerima baik per setudjuan K.M.B. 

Dalam perdebatan ulang ten- 
tang Indonesia, maka anggota 
Schouten mendjawab, bahwa se- 
djarah dalam hal ini dapat dilupa- 
kan. Ia tetap berpendapat, bah- 
wa rentjana ini berlawanan de- 
ngan bab ke 14 dari U.U.D., dan 
terutama penjelesaian soal hak 
menetapkan nasib diri sendiri ber 
tentangan dengan U.U.D. dan 
dalam hal banjak fraksinja meli- 
hat diri diperhadapkan pada ke- 
sukaran2. 

»Berdasar atas kejakinan saja, 
saja tidak dapat menerima rentja- 
na ini", demikian Schtuten. Me- 
nerima hal ini berarti, bahwa ka- 
mi menjetudjui kebidjaksanaan 
emerintah jang mentjiptakan ini. 
Ial ini kami tidak bisa menerima 

baik dan kami tidak akan mem- 
bantu diterimanja rentjana ini, 
walaupun kami sangat menjesal- 
kannja. 

Prof. Romme, mendjelaskan 
pendiriannja dan achirnja mendja 
wab, bahwa djawaban Pemerin- 
tah diterima baik oleh sebahagian 
besar dari partainja. Ia bertanja, 
apakah rentjana undang2 djami- 
nan dapat lagi dirundingkan sebe 
lum. hari 

Anggota Welier menjatakan, 
bahwa rentjana tidak dapat dite- 
rima dan bertentangan dengan 
U.U.D. |,/Turunan kami akan sa- 
ngat menjesalkan kebidjaksanaan 
Menteri Maarseveen. Pendapat 
dunia internasional, djikalau ka- 
mi menolak ini, tidak akan berar- 
ti banjak. 

Anggota Tilanus menjatakan, 
bahwa keputusan tentang politik 
Indonesia telah diambil pada tgl. 
20 Desember 1948, ketika perse- 
tudjuan Linggardjati diterima da- 
lam Madjelis Rendah. . 

Roh dan-isi jang terpenting da- 
ri bab baru itu memberikan ke- 
longgaran kepada kami untuk me 
nerima rentjana ini, dan penola- 
kan hal itu akan bertentangan de- 
ngan maksud undang2 dasar dan 
akan memutuskan perhubungan 
dengan Indonesia untuk selama2- 
nja. Olehnja saja dapat menerima 
rentjana ini. ai 

Anggota Goes van Naters me- 
njetudjui djawaban Pemerintah. 

SIDANG F.A.O. . 

(AFP-United Press). Utusan2 
kesidang tahunan kelima dari de- 
wan makanan dunia PBB, FAO, 
pada hari Selasa telah mende. 
ngarkan pidatonja Aruman, jang 
menerangkan, bahwa organisasi 
ini mampu memperpandjang hi- 
dup manusia, memperbaiki keba- 
hagiaan dan kesehatannja, djika- 
lau bangsa2 jang tergabung da- 
lam organisasi itu bersedia be- 
kerdja bersama-sama dengan se- 
giat2nja. 

Truman menjatakan sebagai 
pendapatnja, bahwa pekerdja ix 
FAO itu harus diarahkan kedju- 
rusan jang berikut: memperba- 
njak hasil produksi makanan dan 
pertanian, dan membawa hasil2 
ini supaja dapat ditjapai oleh 
bangsa2 dan negeri2 jang paling 
membutuhkannja, Kedua tjita2nia 
dikemukakannja berhubung de-. 
ngan ,,Point 4" dari rentjana ke- 
makmurannja, dan mengatakan 

Ih. BEN PAR aa" Ta TA : 'bahwe ini adalah sal 
keser.nazan2 baik jang diberikan 
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pidato-pelantikannja 
dalam bulan Djanuari, ketika ia 
menjebutkan dua kesempatan 

baik jang diberikan kepada ne- 

'hatian besar mendengar 

an Menteri Urusan Daerah Sebe- . 

Mata dalam sidang u- 
' mum Madjelis Rendah. 

| satu dari normal, 

ad. Yunia. Disini ia mempe- 

Anggota Oud jang dengan per 
djawab- 

rang Lautan menjatakan, bahwa 

ia tetap mempunjai keberatan2 

terhadap isi rentjana, tetapi ia 

menganggap, bahwa akibat2 dari 

penolakan rentjana itu adalah sa- 

ngat buruk dan pertjaja, bahwa 

kesempatan ini adalah kesempat- 

an jang achir. Olehnja anggota 

Oud, djuga berhubung dengan a- 

lasan2 jang dimadjukan oleh Men 

teri Stikker akan membantu pene- 

rimaan renijana i. 
Anggota Ger . andy menentang 

prof. Romme d: Pemerintah dan 

mempertahank: , bahwa mereka 

dalam segala t , terketjuali Irian 
telah menjeral 

Anggota Scamal menjatakan 

tidak puas atas djawaban Peme- 

rintah mengenai kedudukan dan 

pengalimatan kepala Uni dalam 

perhubungan dengan U.U.D. 

Menteri Maarseveen sekali lagi 

membenarkan, bahwa sekarang 

djuga rentjana undang2 djamin- 

an akan dimadjukan. Pemerintah 

menjetudjui isi amendemen tsb. 

Sesudah itu Menteri Stikker me- 

madjukan KElEraAN gan. Ag n 23 

rapa orang terkemuka aari masja- 

rakat perusahaan di Indonesia jg 

  

-dengan tegas menerangkan, bah- 

wa rentjana imi harus diterima 

baik dan orang2 ini menjatakan 

penghargaannja atas tjara2nja Tk 

N.I. mempertahankan keamanan 

dalam daerah2 jg diduduki oleh 

mereka. Sesudah ini perundingan 
pemandangan2 ditutup can ang- 
gota Oud memberi pendjelasan a- 

tas amendemerinja, dalam hal ma- 
na ia menegaskan, bahwa ini ti- 
dak berlaku untuk hasil2 K.M.B. 

Anggota. Romme tidak menje- 
tudjui amendemen ini, djuga ang 
gota Goes van Naters tidak dapat 
menerima baik bahagian pertama 
mentjoba mempertahankan mak- 
amendemen tersebut. 
Walaupun Oud beberapa kali 

sudnja, namun Romme dan Goes 
van Naters menolaknja lagi. 

Dalam pemungutan suara un- 
tuk bahagian pertama, maka baha 
gian tsb. ditolak dengan 62 mela- 
wan 37 suara. 

Kemudian Oud membela baha- 

geri2 untuk memperoleh perda- 
maian dan kemakmuran jang ke- 
kal. 

Selandjutnja ia menjatakan 
pengharapannja, bahwa segera 
akan dibentuk suatu organisasi 
perdagangan internasional, jang 
akan memadjukan perdagangan 
internasional dengan menentang 
rintangan2 perdagangan setjara 
sistimatis. la memberikan djami- 
nan kepada wakil2 FAO itu, ba- 
hwa mereka dapat mengharap- 
kan bentuan Amerika Serikat. 

Dalam sidang itu dimadjukan 
suatu ,,working paper” jang di- 
susun dalam pertemuan2 regional 
dari FAO. Didalamnja didesak 
supaja produksi pertanian diper- 
luas, lebih2 di Amerika Latin, 
Timur Djauh dan Afrika. ,,Tetapi 
ini membutuhkan penanaman mo- 
dal jang lebih besar daripada 
jang telah terjadi sampai seka- 
rang”, demikian rentjana itu, 
Produksi pertanian diseluruh du- 
nia, djikalau berkembang setjara 

tahun 1950 — 1951 
akan bertambah besar kira2 8 
volume-procent, tetapi untuk 
tiap2 kepala produksi ini masih 
akan lebih rendah lagi daripada 
sebelumnja perang. Di Timur 
Djauh dan di Amerika Latin, dji- 
kalau berkembang dengan setja- 

    
   

k 
"- 

ti bebe- 2 

  

      

Pa Sama 

(PN AAN : 
MASA 59 

AN na “) 

DN an 

: NN Hasi Sai 

    

erima baik 

  

gian kedua. Goes van Naters ter- 
hadap bahagian ini tidak mempu- 
njai keberatan, karena isinja ha- 
nja menjatakan ulang, apa sudah 
disebut dalam pengalimatan dari 
K.M.B. Djuga Romme menjetu- 
djui bahagian kedua, karena de- 
ngan ini tidak perlu diadakan per 
obahan2 dalam hasil2 K.M.B. Pe- 
merintah menerima baik bahagian 
kedua ini dan sesudahnja diada- 
kan pemungutan suara tentang 
rentjana penjerahan kedaulatan. 
pun pertama kali dalam sedja- 

rah “parlementer anggota2 Madje 
lis Rendah ada hadir semua. Ren- 
tjana diterima baik dengan 71 su- 
ara setudju dari semua anggota 
partai katholik, semua anggota 
partai sosial, semua anggtta V.V. 
D., 4 anggota dari 9 anggota.C. 
H.U. dan sisanja tidak setudju, 
sehingga djumlah kelebihan am, 
jaitu 2/3 telah ditjapai dengan 
mudah. 

PEMBELAAN MENTERI VAN 
MAARSEVEEN ATAS REN- 

TJANA PENJERAHAN KEDAULA- 
TAN. . 

Dalam perdebatan di Madjelis 
Rendah pada hari Kamis pagi ten 
tang rentjana penjerahan kedau- 
latan, maka pertama2 berbitjara 
diantara para Menteri ialah Mr. 
Van Maarseveen. Sebagai djawa 
bannja dibentangkannja bahwa 
masaalah Indonesia-bukan lagi di 
pengaruhi oleh partai2 politik, me 
lainkan oleh sentimen2. Pemerin- 
'tah dibandjiri oleh tuntutan2, mo- 

i2 dan pembitjara2 dari Ambon, 

  

     
'Minahasa dan Timor berbitjara 

ma-mana dinegeri ini, sehing 
ga perasaan2 digontjangkannja. 
Propaganda itu tak pernah akan 
berhasil sedemikian, apabila tidak 
terdapat anasir2 jang memengaru - 
hi rakjat Belanda dengan propa- 
ganda sedemikian. Pembitjara me 
lihat dalam anasir2 ini suatu reak 
si patriot terhadap pendudukan 
Djerman. Beribu2 orang telah me 
madjukan diri sesudah kapitulasi 
Djerman untuk berperang dengan 
Djepang. Rakjat Belanda pertja- 
ja bahwa suatu bahagian ketjil 
dari rakjat Indonesia menentangi 
kita sedang bahagian terbesar me 
nunggu pada kita. Pembitjara me- 
ngatakan, bahwa rakjat Belanda 
belum mengerti benar apa artinja 
kebangsaan. Sikap nasionalis2 
Indonesia jang bekerdja bersama 
dengan Djepang kami tak tahu. 
Ia memperingatkan kedua aksi mi 
liter, dari mana terlalu banjak di- 
harapkan. Tetapi kini terdapat 
golongan2 besar di Belanda jang 
mengerti akan keadaan itu dan me 
ngetahui bahwa kita tak dapat 
mendjadjah lagi Indonesia. 

ra normal, produksi pertanian itu 
menurut taksiran tidak akan da- 
pat mentjapai tingkat seperti se- 
belumnja perang, sebelumnja ta- 
hun 1960. 

Tentang produksi gula lapuran 
itu mengatakan, bahwa dalam 
tahun 1950-1951 penawaran da- 
ri negeri2 jang mengeksport gula 
akan melebihi permintaaan dari 
negeri2 jang mengikport gula de- 
ngan kira2 2000000 ton, djika 
sekiranja negeri2 export tidak 
mau mengadakan perubahan ra- 
dikal dalam rentjana produksinja 
tepat pada waktunja. Negeri ex- 
port di Timur Djauh dari sebe- 
lumnja perang, berniat merebut 
kembali kedudukannja jang lama 
dipasar gula, sedangkan misalnja 
negeri2 Eropah jang mengimport 
gula membuat rentjana2 untuk 
mempertinggi produksi gulanja 
sendiri, 

Djumlah seluruh penanaman 
modal jang menurut laporan ini 
dalam sepuluh tahun jad. akan 
dipergunakan untuk pertanian, 
kehutanan dan perikanan, ditak- 
sir ada sebesar 700.000.000 dol- 
lar setahunnja, dan dari djumlah 
ini kira2 500000.000 dollar ha- 
rus datang dari gumber luar ne- 
geri, 1 

aan mama 
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Pembitjara mengatakan bahwa: 
Welter menghendaki suatu aksi 
militer baru dibawah suatu kabi- 
net baru. Dalam hal ini keadaan 
setjara internasional tak dapat di 
pertahankan lagi. Dan keadaan 
jang akan terdjadi di Indonesia 
akan mengalirkan habis darah Be 
landa. Hasil2 KMB adalah kesem 
patan terachir bagi suatu kerdja 
sama dan persahabatan dengan 
Indonesia. : 

Pembitjara memadjukan pada 
“keadaan Asia Tenggara. Diang- 
gapnja lebih bidjaksana untuk 
mendapat persetudjuan dengan 
kebangsaan dari pada menghalau 
kan kebangsaan itu kedalam ta- 
ngan komunisme. Hanja Rusia a- 
kan bergirang djika hasil2 KMB 
tak diterima. Kini kepentingan2 
hidup dibahajakan: Undang2 Da 
sar sekali-kali tidak 'memaksud- 
kan untuk menjampingkan kepen 
tingan2 ini. : 

Terhadap hak menentukan na- 
sib sendiri keluar (extern), Mr. 
Van Maarseveen mengatakan 
bahwa pemilihan2 terachir di Mi- 
nahasa telah menundjukkan, bah- 
wa suara terbanjak setjara pasti 
tidak didapat oleh partai2 - jang 
hendak memisahkan diri itu. Se- 
landjutnja tak sudah dimadjukan 
sesuatu pengeluhan jang sepatut- 
nja kepada Pemerintah tentang 
pemilihan2 itu. 

Pembitjara melihat dalam Da- 
ru! Islam dan golongan2 komunis 
suatu bahaja besar, akan tetapi 
penjerahan kedaulatan jang tje- 
pat akan mengurangi bahaja ini. 
Kami harus pemperlengkapi ten- 
tera2 Republik untuk memper- 
tjepat mempertahankan ketertib- 
an. Bagi Belanda tak ada apa2 la- 
gi jang harus dipilihnja. Hari ke- 

mudian terletak bagi Belanda, su- 
atu bangsa jang hidup dan mem- 
bangun untuk hari kemudiannja. 

Pembitjara — memperingatkan 
bahwa Komisaris Tinggi belum 
ditundjuk. Dalam Statut Uni tak 
terdapat suatu peraturan tentang 
penghapusannja: Uni telah dimak 
sudkan sebagai suatu badan jang 
tetap. 

Pembitjara menekan, bahwa Pe 
merintah tak menghendaki per- 
tanggungan djawab terhadap aki 
bat2 jang buruk, djika rentjana 
penjerahan kedaulatan ditolak. 

Sesudahnja Ketua menunda per 
sidangan, dimana Menteri2 Stik- 
ker, Joekes, Goetzen, Schokking 
dan Sekretaris Negara II akan 
berbitjara. 

Sesudah istirahat maka Stikker 
menerangkan, bahwa ia akan mem 

bitjarakan soal luar negeri dari 
masaalah Indonesia. Ia menun- 
djukkan pada hasrat kemerdeka- 
an dari bangsa2 di Asia jang ber 
gerak kemudian peperangan. Se- 
sudah peperangan Amerika tak 
bersedia memberikan alat2 untuk 
menduduki Indonesia. Inggeris 
hendak menduduki Malakka dahu 
lu, kesemuanja hal ini berlaku di- 
luar Belanda. 

Pembitjara membitjarakan de- 
ngan djelas tentang pengaruh2 
luar negeri: Australia memboikot: 
boikot Amerika terhadap kapal2 
Belanda mengantjam serta bantu 
an Marshall kepada Belanda a- 
kan ditarik. Pembitjara mempu- 
njai kepertjajaan kepada pemim- 
pin2 Indonesia dan mengatakan 
pada achirnja bahwa kepertjajaan 
ini tak boleh dimusnahkan. Da- 
lam hal ini ia mengadakan seruan 
terhadap Madjelis Rendah. 

  

  

Keadaan di Surabaja 
. sangat 

(Aneta). dalam waktu 24 djam 
jang lampau ini telah ada bebe- 
rapa kedjadian 2 teror lagi di Su 
rabaja. Pada hari Sabtu sore ke- 
dai R.S.H. di pasar Wonokromo 
telah dikrojok oleh kira2 seratus 
orang bersendjata. Pasar terse- 
but dirampok habis2an. Kerugi. 
an ditaksir sebesar lima ribu ru- 
piah. Tjara dari perampasan ini, 
ialah beberapa orang jang ada 
di pasar itu pura2 bertjek-tjok. 
Sesudahnja - orang berteriak 
bersiap” dan orang2 jg telah 
mengerumuni orang jg sedang 
bertjek-tjokan tadi menjerbu si- 
pedagang. 1 

Dalam kedjadian lain seorang 
penduduk Surabaja telah didata- 
ngi segerombolan orang dirumah 
nja dan kemudian dibawa keluar 
Sikorban dibatjok dan dianiaja 
dengan sendjata tadjam sesudah 
mana ia dilemparkan dalam kali. 
Dengan luka2 parah ia dibawa 
kerumah sakit umum. 

Pada Sabtu malam ,,Boerderij 
Dankmeyer” di Wonotjolo telah 
didatangi gerombolan pendjahat. 
Dua puluh orang masuk dan se- 
buah mesin tulis dan barang2 la- 
in diangkutnja. 

Sebuah prahoto pengangkut 
air kepunjaan polisi, jg kemarin 
pagi telah berangkat untuk mem 
bagikan air kepada detasemen2jg 
berada dipinggir kota, tidak kem 
bali. Paling achir prahoto terse- 
but dilihat menudju kedjurusan 
jang sebaliknja daripada djuru- 
san jang seharusnja. Seterusnja 
telah dilapurkan tiga kali adanja 
pembegalan2 dengan kekerasan 
beberapa pentjurian setjara be- 
sar2an dan dua pentjulikan, da- 
lam salah satu mana djuga turut 
dilarikan sebuah jeep. 

Polisi Surabaja terpaksa menem- 
baki gerombolan jg berdemonstra 
si untuk memerdekakan seorang 
tukang betjak jang ditahan. Ren- 
tetan tembakan jg dilepaskan ke- 
arah lebih kurang seribu orang 
menjebabkan empat orang luka, 
diantaranja satu luka2 sangat be 
rat. 

TNI jang akan mengem- 
balikan keamanan. 

Dalam konperensi dengan pers 
jang setiap minggu diadakan, di- 
rektur kabinet wali-negara, tuan 
Sukardiman, menerangkan  de- 

   
Lag Sai ia Hi Sean daa TA Sus el ala Ben 

Gee bani Ja Bank “bada Aha Dn Gk" Uk 

buruk. 
ngan tegas, bahwa keamanan a- 
kan terdjamin, bilamana TNI 
diserahi untuk  mendjaganja. 
Makin lekas penjerahannja, ma- 
kin baik untuk keamanan disini, 
demikian ditegaskan oleh Sukar- 
diman, Penjerahan ini hendaknja 
djangan diadakan beberapa har: 
sebelum penjerahan kedaulatan, 

Dewan haminte Surabaja mem- 
benarkan, dalam sidangan pada 
hari Sabtu malam, suatu mosi 
jang baru2 ini dimadjukan untuk 
mendesak selekas mungkin diusa- 
hakan turut tjampurnja TNI da- 
lam menjelenggarakan keamanan. 

SEGALA2NJA DILAKUKAN Dt. 
NGAN LEKAS. 

Mr. Moh. Yamin menerangkan 
kepada Aneta, bahwa pada tgl. 28 
Desember, Presiden dan anggo- 
ta2 Kabinet RIS akan bertolak 
“dari Djokja ke Djakarta terus me 
nudju kegedung pegangsaan Ti- 
mur 56. Pada siangnja Presiden 
akan masuk ke-istana Gambir dan 
menerima kekuasaan dari WTM, 
Lovink. Pada tgl. 18 Desember 
kabinet RIS sudah terbentuk dan 
pada tgl. 20 Desember Delegasi 
Indonesia akan bertolak ke negeri 
Belanda untuk menerima kedau- 
latan. 

Berapa gadjinja Presiden dan 
Menteri2-nja masih harus diten- 
tukan oleh Parlemen RIS semen- 
tara jang akan bersidang dalam 
pertengahan bulan Djanuari: da- 
lam mana akan ditetapkan pula: 
bentuk lentjana (wapen) dari 
RIS, Menurut rentjana wapen 
itu bernama Surya  Chan- 
dra. Kira2 pada bulan Djuni ta- 

c hun depan akan diadakan perte- 
muan pertama kali dari Menteri2 
kedua negara jang mendjadi ang- 
gota UNI. Djuga soal Irian akan 
dibitjarakan, demikian Yamin. 

COCHRAN, DUTA AMERIKA PER- 
TAMA DI INDONESIA. 

»Kabar ini sangat menggembi- 
rakan”, demikian Mr. Rum men- 
djawab seorang wartawan ,,Mer.. 
deka” atas pertanjaannja,  ten- 
tang pengangkatan Cochran se- 
bagai duta pertama di Indonesia. 

Menurut Mr. Rum, pengangka. 
tan ini sangat tepat, karena Coch- 
ran mempunjai pengalaman ba. 
njak tentang Indonesia, 

bg 

   



   

    

     

  

   

  

   

   

  

     

  

   
   

    

1). Karena penghapusan 
emboikotan perkapalan ke Indo- 
sia dilakukan pada sa'at kam- 

panje pemilihan di Australia te- 
lah berada dalam tingkatan ter- 
“achir, demikian koresponden A- 

a di Melbourne, maka tentang 
“soal ini tidak banjak komentar. 

— »Melbourne Herald” mengha- 
| rap, supaja insiden jang memalu- 

    

      

  

   
   

1 “lang lagi, dalam hal mana seri- 
  

memerintahkan dan memaksa 
t politik luar negeri Australia ke- 
| suatu arah tertentu. 

Satu2nja maskapij kapal jang 
- sampai sekarang memasang ad- 

vertensi buat penumpang dan ba- 
rang ke Indonesia, adalah ,,Ro- 
.yal Interocean”, dari maskapij 

   

  

   — Berhubung dengan kabar peng 
angkatan Cochran mendjadi du- 
ta Amerika di. Indonesia, maka 
Sutan Sjahrir menjatakan, bahwa 
“penghargaan Amerika atas per 

“ kembangan “di Indonesia akan 
bertambah. Beliau menganggap 
Cochran sebagai seorang jang tja 

“kap dan seorang diplomat besar 
(Aneta). 

GPII DJAKARTA TAK SETUDJU 
| DENGAN PERAJAAN2 PADA PE- 
| NJERAHAN KEDAULATAN. 

  

   

  

   

    

   

     
   
    
   

   

       
   
   
   

    
     

  

   

   
   

    

   
      

   
   
   

     

    

   
   
     

     

    
    
   

      

   
    

     

  

    

    

   

    

   
    

  

   
   
   
     

   
    
   

     
    

    

   
    
   

     

   
   
       

   
    

     
     

       

   
    
   

  

    
   
      

   
   

    
   

(Aneta). Dalam rapatnja jang 
diadakan pada tanggal 4 Desem- 
ber, GPII tjabang Djakarta telah 

| menjatakan tidak setudju dengan 
adanja perajaan2 pada hari penje 

— rahan kedaulatan, dengan alasan, 
'bahwa GPII tetap mengingat nilai 

| proklamasi 17 Agustus 1945 seba 
gai kenjataan bahwa bangsa In- 

' donesia sudah merdeka dan ber- 
| daulat, dan bahwa digunung2 ma 
sih banjak anggota2 GPII jang 

ta sedang memperdjuangkan tjita2 
mangan jang nasibnja menjedih 

ini GPII pun mengingat hal2 
sychologis, bahwa perajaan2 be 

lan itu mungkin mengakibat- 
kelemahan djiwa sehingga 

perdjuangan dimasa depan jang 
meminta kekuatan djiwa, akan me 

nemui gangguan. 

Selandjutnja diandjurkan supa 

ja uang jang telah disediakan un- 
| tuk perajaan2 tersebut diperguna 

kan untuk membantu korban pe- 
rang, tawanan2 politik, badan2 a- 

— mal dan sosial lainnja. Untuk ke 
perluan ini GPII sanggup menje- 

diakan tenaga. 

BURUH mempunjai rol 
“dalam sukses 'Rentjana 

MARSHALL, 
(Penutup) 

Suatu alasan mengapa usaha be 
sar sedang didjalankan terhadap 
dan dengan perantaraan angkat- 
an buruh di Eropah adalah sera- 
gan2 jang dilakukan terhadap 

— Plan Marshall oleh kaum komu- 
 nis. ,,Lebih daripada golongan 

| lain dalam masjarakat Eropah, 
golongan buruh,” demikian Ad- 

  

  

dalam ,,Lapuran tentang Kema- 
djuan Pembangunan dan Bantuan 
Amerika,” ,,telah dipilih oleh 

| kaum komunis sebagai intjeran 
istimewa untuk propaganda ter- 

. hadap ERP. Tindakan ini menun- 
. djukkan rol penting jang didja- 
| lankan buruh dalam usaha pemba 
| ngunan Eropah”. 

Kaum komunis tidak bertindak 
dengan melakukan satu matjam 

. progaganda di Eropah Barat. Me- 

  

dan djalan lokaal dan telah me- 

njesuaikan tjaranja 
kebutuhan 

jang bersangkutan, supaja men- 
dapat hasil. Dan dikebanjakan 

geri2, demikian dilapurkan oleh 
A, dan dikebanjakan pusat2 

telah mendjalankan kam- 
ja progagandanja ,,dengan ke- 

kapan teknik jang bertingkat 

   

  Mereka telah mentjoba, misal- 

nja untuk mempergunakan World 

Australia ten an 
boikotan. 

|kan dan lama itu djangan teru- 

Dalam mengambil keputusan. 

inistrator Hoffman mengatakan - 

reka telah mempergunakan tjara2 

bekerdja. 
negeri 

   

mana kapal ,,Tjipanas” akan be- 
rangkat tanggal 14 Desember 

. dari Sydney dan kapal ,,Maet. 
suycker” tanggal 10 Desember 
dari Fremantle. Maskapij ini dju- 
ga memuat advertensi jang me- 

njatakan bahwa pada permulaan 
bulan Djanuari akan berangkat 
ebuah kapal dari Sydney mela- 

lui New Holland. Ha 

Tuan J. R. Birah, sekretaris 
perserikatan eksportir Australia, 
menerangkan di Sydney, bah- 
wa - menurut pendengarannja, 
beberapa eksportir dari pelbagai 
pabrik2 dan bahan2 makanan, de- 
ngan tergesahgesah sedang pe- 
san tempat dipesawat2 terbang 
jang akan berangkat ke Djakar- 
ta. Birah menerangkan, bahwa 
salah satu tindakan pertama dari 
pemerintah jang akan dipilih ha- 
ri Sabtu ialah harus mengirimkan 
suatu misi perdagangan dengan 
kekuasaan besar ke Indonesia. 

macem 

KOSTOV DIMUKA PENGA- 
DILAN. 

Traicho Kostov, bekas perda- 
na menteri dan orang nomor dua 

  

Se na aa 

    

Masaalah Indonesia dalam 

     

  

   
     

    

    

   
   

  

          
           

    

    

     

  

    
      
       
       

  

     

           

       
       

   
       

   
   

   
    
   pkan dimuka penga 

dilan, karena dituduh telah me- 
ngadakan komplotan bersama2 
dengan marsekal Tito dan Ame. 
rika Serikat untuk mengguling- 
kan pemerintahan komunis di 
Bulgaria: Pesakitan2 diiringi 
pembela2nja. - Ha 
Sidang pengadilan dihadiri dju- 5 

ga oleh 400 peminat antaranja 
njonja Mary Johnston atase ke- 
budajaan legasi Amerika disana. 
Dewan pengadilan terdiri atas 7 
anggota, diketuai oleh Boris Lo- 
zanov jang memerintahkan pen- 

dakwa membatjakan dakwaannja 
jang terdiri atas 20000 perkataan, 
sesudah sidang dibukanja. Kostov 

cs, dituduh hendak mengguling- 
kan pemerintahan Bulgaria dan 
selandjutnja memungkinkan peng- 

gabungan Bulgaria oleh Jugosla- 

via. Menurut pendakwa, Kostov 

telah membenarkan, bahwa duta 
Amerika di. Bulgaria, Donald 
Read Heath, telah mentjeritera- 

kan kepadanja, bahwa Amerika 

dan Tito telah mentjapai persetu- 

djuan jang sempurna tentang 
tjara2 mereka akan bekerdja. 

  

    

komisi politik ad hoc PBB. 
(Aneta). Sebagai pembitjara 

pertama dalam sidang jang diada- 
kan pada hari Rabu pagi oleh ko- 
misi politik ad hoc untuk Indone- 
sia dari Sidang Umum PBB, sir 
Benegal Rau dari India menjam- 
paikan selamat kepada kedua be- 
lah fihak dengan hasil2 jang ter- 

— #japai di KMB. Sesudahnja dima- 
djukan sebuah rentjana resolusi 
dari ketigabelas ,,negara New 
Delhi”, sir Benegal menjatakan 
perasaan sympatinja dalam men- 
djelang berdirinja Republik Indt- 
nesia Serikat jang akan berdiri di 
samping India di hari kemudan 
dan jang menurut harapannja da- 
lam waktu jang tidak lama lagi 
akan dapat disambut olehnja se- 
bagai anggota baru dari PBB. '- 

Sesudah ini Manuilsky — meng 
adjukan rentjana resolusinja sen- 
diri jang meminta diambilnja per- 
aturan2 sebagai berikut. 
a. penarikan tentara Belanda ke 

tempat2 sebelum persengketaan 
sendjata pada tahun 1948: 

b. tuntutan kepada pemerintah Be 
landa untuk memerdekaan ta- 
wanan2 politik Indonesia dan 
untuk menghentikan teror jang 
dilakukan oleh pembesar2 pen- 

Federation of trade Unions se- 
bagai blok untuk perdebatan pe- 
nuh tentang Plan Marshall. Rol 
penentuan jang dimainkan oleh 
Sovjet Uni dan kontjo-kontjonja 
berakibat pemunduran dari ang- 
gauta2 Amerika — CIO — dan 
delegasi2 Belanda dan Inggeris. 
AFL telah sangat kritis sekali 
terhadap WFTU dan telah mem- 
peringatkan  adanja pengaruh 
bahaja merah didalamnja selama 
waktu jang lama. 

Di Perantjis, kaum komunis te- 
lah memetjah-belah gerakan bu- 
ruh dan melantarankan beberapa 
pemogokan jang paling merugi- 
kan dalam sedjarah perburuhan 
Perantjis. Golongan buruh anti- 
komunis baru, bernama Force 
Owvriere (Kekuatan Buruh) telah 
dibentuk dan sekarang Perantjis, 
meskipun tetap mendjadi intjeran 
penting untuk kaum komunis, te- 
lah mempunjai badan serikat ker- 
dja jang kuat untuk melawan 
kembali. 

Di Italia, dengan bertindak me- 
lalui kaum buruh, kaum komunis 
telah mentjoba untuk merebut kon 
trole politik dari negeri, tapi di- 
kalahkan. Akan tetapi pertan- 
dingan belum selesai diseluruh 
Italia, oleh karena, seperti djuga 
di Perantjis kaum komunis masih 
mempunjai kekuasaan jang kuat. 

Dilain2 negeri kaum komunis 
telah bertindak djuga, akan tetapi 
tidak mendapat hasil seperti di 
Perantjis dan Italia. Akan tetapi 
perang terhadap komunis masih 
terus dan sukses Plan Marshall 
di Eropah sedang Thkeinana 
kan. Suatu djalan untuk mengha- 

2 

dudukan Belanda terhadap rak 
jat Indonesia: 

c. pembentukan panitya dari PBB 
jang terdiri dari wakil2 semua 
anggota Dewan Keamanan un- 
tuk mengawasi pelaksanaan 
tersebut di a. dan b. dan pula 
untuk - menjelidiki kegiatan2 
pembesar2 Belanda” jang men- 
djelma dalam teror jang kasar, 
pembunuhan dan pengedjaran 
pemimpin2 demokrat dari rak 
jat Indonesia”: z 

— tersebut untuk dalam waktu ti- 
ga bulan mengadjukan usul2 
kepada Dewan Keamanan gu- 
na membereskan pertikaian an- 
tara Negeri Belanda dan Repu- 
blik dan jang didasarkan atas 
pengakuan hak2 kemerdekaan 
dan kedaulatan dari rakjat In- 
donesia. 

e. menghapuskan Komisi PBB un- 
tuk Indonesia (UNCI). 
Manuilsky menerangkan, bah- 

wa Belanda masih terus memera- 
ngi rakjat Indonesia dengan tidak 
kurang hebatnja dengan bantuan 
Amerika dan Inggris hingga rak- 
jat didaerah Surakarta, Blitar dan 
sebagainja dimusnakan. Wakil 

dapi kaum komunis adalah untuk 
mengirim pemimpin serikat buruh 
ke Amerika dan menjuruh" mere- 
ka melihat bagaimana buruh mer- 
deka hidup dan bekerdja. Utusan 
buruh Norwegia adalah jang per- 
tama jang datang. Lain2 utusan 
sedang dibawa ke Amerika Belum 
lama ini sebuah delegasi dari 
Denmark ada di Amerika dan 
lain2nja dari Sweden dan Ingge- 
ris ditunggu tidak lama lagi. De- 
ngan melihat bagai mana buruh 
jang diorganiseer bekerdja diba- 
wah sistim merdeka, tamu2 dari 
luar negeri dapat pertjaja bahwa 
sistim Amerika lebih pundjul dari 
pada sistim regimentasi dari ne- 
gara2 totaliter. : 

Utusan2 ini kembali kenegeri- 
nja masing2 dan mentjeritakan 
kepada kawan2 buruh lainja ten- 
tang kemerdekaan dan produksi 
di Amerika, Pertjakapan2 ini, de- 
ngan banjak batjaan jang ditulis 
oleh anggauta serikat kerdja sen- 
diri, membantu memerangi pe- 
rang terus-terusan terhadap ko- 
munisme, 

Mr. Hoffman mengira orang 
Eropah akan madju dengan baik 
dalam perdjalanan menudju pem- 
bangunan dalam tahun 1952. A- 
kan tetapi masih banjak untuk di- 
lakukan sebelum pembangunan 
tertjapai.dan dalam kewadjiban 
besar ini buruh merdeka, baik di 
Amerika maupun di Eropah da- 
pat dipertjajai untuk melakukan 
bagiannja dalam usaha menda- 
tangkan perdamaian dan keama- 
nan di daerah strategis dan pen- 
ting dari dunia. 

snarameana 
» 

   

.memberi tugas kepada panitya 

nerangkan, bahwa pe 
Hatta tidak. mewakili 

  

     

banjak jang  mengga- 
iri dengan kesatuan2 

landa telah didirikan di Indonesia 
“ dengan bantuan Hatta dan ka- 

' wan2nja, jang telah mendapat ka 
ta sepakat di Den Haag, demiki- 
an Manuilsky. Ia menerangkan 

1 selandjutnja, bahwa Amerika Se- 
rikat memakai kesempatan untuk 
meluaskan kekuasaan ekonominja. 
Sebelum pembitjara berikutnja 
iberi kesempatan, ketua panitya 

lehkan untuk memberi andjuran 
mengenai soal2 jang masih ter- 
tjantum dalam'atjara Dewan Ke- 
amanan. Ketua menerangkan, bah 
wa resolusi Ukraina tidak sesuai 
dengan piagam P.B.B., tetapi di- 
katakan selandjutnja, bahwa ter- 
'silah kepada anggota2 komisi 
sendiri untuk menentukan apakah 
sesuatu resolusi mengandung an- 
'djuran. Utusan dari Pakistan me 
njebut persetudjuan jang ditjapai 
di Den Haag suatu kemadjuan ke 
arah kemerdekaan dan pemerinta 
han sendiri untuk bangsa2 jang 
didjadjah. Ia jakin, bahwa perse- 
tudjuan KMB akan mempertjepat 
pendjoangan kemerdekaan dari 
bangsa2 djadjahan lainnja. 

(Akan disambung). 

RUSIA DAPAT MEMBUAT 2 
SAMPAI 4 BOM ATOM SE- 

BULAN. 

Djendral Pierre Bilotte, kepa- 
la legasi Perantjis pada komisi 
staf militer PBB menerangkan ke- 
pada para wartawan sebelum ia 
berangkat ke Paris dengan pesa- 
wat terbang, bahwa Rusia mung- 
kin sekali mempunjai 8 atau 10 
bom atom dan bahwa mereka da- 
pat menghasilkan 2 sampai 4 
buah sebulannja. Ia berpendapat, 
bahwa Rusia dapat mengangkut 
bom atomnja, dalam.kopper2 di- 
plomat2, dalam kapal jang mem- 
punjai dasar 2 lapis, dalam kapal2 
selam ,,Snorkel” atau dengan pe- 
lempar2 bom jang besar, jang 
dapat melemparkan bom diatas 
Amerika Serikat, demikianlah 
djendral Pierre Bilotte. 

POLITIK AMERIKA DI 
TIMUR DJAUH. 

(AFP). ,,Djendral Mac Arthur 
berpendapat bahwa Amerika Se- 
rikat mengabaikan kedjadian2 di 
Timur Djauh dan ini mungkin 
mendjadi faktor jang memboho- 
ngi djawaban pertanjaan, bilakah 
petjahnja perang dunia jang ke- 
tiga, ,,demikianlah diterangkan 
oleh senator republik Alexander 
Smith, jang mendjadi anggota ko- 
misi senat urusan luar negeri, da- 
lam suatu konperensi pers, Ia ba- 
ru sadja kembali dari perdjalanan 
penjelidikan ke Timur. 

Senator ini mengusulkan me- 
njerahkan pimpinan umum poli- 
tik Amerika di Timur Djauh ke- 
pada Mac Arthur, dan menygata- 
kan selandjutnja, bahwa djendral 
tersebut menjetudjui pengiriman 
pasukan Amerika ke Formosa un- 
tuk menghalangi penjeransan ko- 
munis pulau itu. Ia 'menemrban- 
kan, bahwa pemimpin2 Amerika 
sekarang sedang melakukan pe- 
njelidikan tentang arti strategi 

pulau Formosa dan kemungkinan 
nja keputusan hal ini tergantung 
kepada hasil penjelidikan terse- 

but. Menurut senator ini Formo- 

sa adalah kuntji pertahanan Ame- 

di Timur Djauh dan tak bolen 

djatuh ketangan musuh. Ditegas- 
kannja djuga, bahwa banjak 

pembesar2 Amerika di Djepang 

berpendapat, bahwa Formosa ha- 
rus masuk Djepang. 

Smith, jang djuga mengadakan 
pembitjaraan dengan Chiang Kai 
Shek di Formosa, mengatakan, 
bahwa Chiang Kai Shek setudju 

dengan pendudukan pulau ini o- 

leh Amerika. 
Selandjutnja Smith menegas- 

kan, bahwa dari semua negara2 

jang telah dikundjunginja, Dje- 
panglah jang kelihatan dapat 

memberi harapan disuasana jang 

meneruskan ini. Ia berkata, ba- 

hwa tidak seorang djuga jang 
tinggal di Djepang tidak akan 
melihat, bahwa negeri ini mulai 

dengan bagian jang baru dari se- 

djarahnja. Sementara Rusia me- 

TATO 
TERBIKIN HANJA DARI TUMBUH2AN 

  

  

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

  

atu pemerintahan teror Be- 

“ — Entezam dari Iran — memper- 
ingatkan kepada fasal 12 dari pi- 
agam, dalam mana tidak diperbo- 

  

      

    

   

  

“ . 

Komisi Tenaga Atom Amerika Serikat sedang melakukan pe- 
njelidikan atas pengaruh sinar atom dan kegiatan radio atas 

tanamgzan di Brookhaven Laboratory di Long 
man2 jang masih muda untuk penjelidikan ini ditanam me- 

nurut bundaran2 dengan berbedaz djauhnja dari pusat kegi- 

atan radio. Dalam hal ini cobalt, jg ditaruh dipusat bunda- . 

ran? itu dipakai sebagai alat pemberi sinar atom. 

Dengan djalan ini, sardjanaz mengharap dapat menentukan, 

sampai bagaimana besar pengaruh sinar2 atom itu. 

       
un - 

         
             

  

      
       

       

      

Island. Tana- 

(Usis). Ta 

nang dalam perang dingin di 
Tiongkok dan daerah lainnja, 
Mac Arthur dan pembantu2nja 
melandjutkan ,,perangnja” de- 
ngan memperlihatkan kepada o- 
rang2 Djepang, bagaimana arti- 
nja tradisi Kristen dari Barat. Se 
karang belum waktunja untuk 
mengambil kesimpulan, akan “te- 
tapi perdjuangan ini masih terus 
dilangsungkan di Djepang se- 
tjara membangun, demikianlah 
Smith. 

Djepang-baru menurut penda- 
patnja mungkin mendjadi.pelopor 

| peradaban Kristen dari Barat da- 
lam hidup baru di Timur Djauh. 
Mungkin waktunja masih lama 
lagi sampai tertjapai maksud itu 
dan sudah tentu di Djepang dju- 
ga terdapat pengarah komunis jg 
subversif, seperti djuga dinegeri 
lain2nja, akan tetapi saja pertjaja, 
bahwa perkembangan dinegeri 
ini berdjalan kearah jang baik. 

KEBAKARAN DALAM TAM- 
BANG JOHANN GEORGE- 

STADT. 

(AFP). Dalam salah satu tjo- 
rong tambang uranium di Johann 
Georgestadt dibatas Tjecho Slo- 
wakia, maka kebakaran jang te- 
lah terdjadi belum djuga dapat 
dipadamkan, demikianlah dika- 
barkan oleh ,,Telegraf”. Hingga 
kini sudah diangkut keatas 225 
majat dari pekerdja2 tambang 
jang tiwas. Seorang jang telah 

melihat dengan matanja sendiri, 

dan jang melarikan diri ke Berlin, 

mentjeriterakan, bahwa suatu 

bentjana jang lebih besar dapat 
ditjegah oleh seorang pekerdja, 
jang berhasil memotong kabel2 
listrik, sehingga ditjegah suatu 
peledakan lagi dari sebuah pe- 
njimpan alat2 peledak. 

Menurut berita lebih landjut 
dari harian ini, maka wali kota 

Avue, pusat dari daerah uranium 
di Saksen, menjingkirkan diri ke 
Berlin, karena ia tidak mau me- 
ngerdjakan perintah2 Sovjet Uni, 

untuk mengosongkan desa2 da- 

lam daerah tersebut, guna kepen- 
tingan' para pekerdja dan kaum 

teknik tambang2 uranium tadi. 

AFRIKA-SELATAN MENING- 
GALKAN KOMISI PENGA- 

WAS PERSERIKATAN 
BANGSA2. 

(United Press). Delegasi Af- 
rika Selatan dalam komisi pe- 
ngawasan dari rapat umum PPB 
telah meninggalkan rapat ko- 
misi ketika terdjadi  perde- 

batan tentang status Afrika 
Barat-Daja. Ini terdjadi sebagai 

protes terhadap keputusan komisi 

untuk mendengar ds. Michael 

Scott sebagai wakil dari suku 

Herero dari daerah jang tersang- 

kut. Scott menuduh pemerintah 

Afrika Selatan telah memperdje- 

MARGARINE. 

   
  

-aman . 

Minahasa. 

KEGIATAN 6. LOKON. 

Mengenai Gunung Lokon, ma- 

ka oleh Pedjabatan Gunung api ' 

di Bandung diberitahukan seba- 

gai berikut: 
Berhubung dengan bertambah 

nja kegiatan G. Lokon, jaitu ke- 

naikan deradjat panas jang luar 

biasa serta gempa bumi setem- 

pat2, maka ada kemungkinan a- 

kan dikeluarkannja lahar. Berda- 
sar atas keterangan2 jang ada 
tentang gunung ini, maka pemim- 

pin dari usaha penjelidikan gu- 

nung2 api tidak mengharap akan 
terdjadinja peletusan besar. 

Berhubung dengan pengalam- 

an dengan lain2 gunung api, da- Y 

pat diharapkan, bahwa batu2 jg Ma 

dilemparkan dari kawa djatuh pa- - 5 

da tempat2 jang djauhnja kurang 

4 km. dari kawa, sehingga daerah 

termasuk bulatan dengan djarak 
4 km. dari tempat peletusan harus | 

dianggap sebagai daerah , .,tidak 
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(Kebanjakan batu2 dan batu2 |. 
jang terbesar tidak djatuh lebih fa 

djauh dari djarak 2 km. dari pu- 

sat peletusan. 

- Menurut peta dari Minahasa 

1:200.000, maka kampung2 Ti- 
noor, Kinilow dan Kajawoe ber- 

ada pada djarak 3!/, km. dari ka- 

wa. Penduduk jang tinggal disini 

harus mengetahui, bahwa terke- 

#juali hudjan abu, djuga mungkin 

djatuh batu2 ketjil diatas negeri 

mereka, sehingga diberikan nase- 
hat, djanganlah berdiri diluarde—.A 
ngan tiada perlindungan apa2 

— atap —, pada waktu terdapat 4 

peletusan”. : 2 

    
it 

lek perhubungan antara bangsa | — 
kulit putih dan kulit berwarna di 5 
Afrika Selatan dengan sengadja 
dan membahajakan kemadjuan 
seluruh benua Afrika. 

   

Hari Senin ketua delesasi Af. 
rika Selatan, Jooste, membatja- — 

kan keterangan, dimana pemerin- 
tahnja memerintahkan djangan ' 

lagi mengambil bagian dalamper- ,. 

debatan tentang soal ini, sebag: Ha "NS 

protes terhadap didengarnia tua 
Michael. Putusan ini diambil &- 

leh kurang dari separoh anggota 
PBB, dan harus disjahkan oleh 

Jua pertiga kelebihan suara dari 

seluruh anggota dari rapat umum, 
demikianlah Jooste. 
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Segera sesudah Jooste dengan 

semuh delegasinja meninggal- 
kan sidang, sikap Afrika Selatan 
ini telah ditjela oleh waki!2 Hai- 

ti dan Argentinia. Afrika Selatan 
telah keherapa kali menolaa me- 
njerahkan pengawasan daerah 

Airika Barat Daja kepada PBR. 

AS Me 
Manna   
 


