
2m enen ik an 4g 

ta Hk na 
Abarika Serikat menentang se- 

itiap pendudukan di Asia oleh se- 
Suatu. nege asing, demikian kata 

ii Luar Negeri Dean Ache- 
uatu keterangannja ten 

k Timur Djauh. Selan- 

IwpomEsiA 
TIMUR 

KANTOR TJABANG 
(TOMOHON. 
  

atakannja bahwa tudju- 

ba dan pal Uta- 
i Tiongkok asli dan mengga- 

ungkan daeraha tersebut pada 

Sovjet Uni. Amerika Serikat harus 
“menghindarkan setiap ,.avontuur jg 
tidak baik di Timur Disuh” jang 

mungkin dapat menempatkan Ame 
rika Serikat dalam Suatu keduduk 

5 an jang ti dak menarik, “seperti jang ' 

h “diusahakan sisb Rusia bagi 
sendiri”. Dean Acheson: ber 
dimuka National 1 jara 

“falah anggotaa da 

bani Ane Timur 
dalam tudjuannja ini, 

i an bahwa daerah2 Pasifik, 
jang mudah dimasuki oleh komu- 

-nis, tidaklah dapat dilindungi de- 
ngan alata kemiliteran semata-ma- 

| ta. Pemerintahan2a jang baru didiri- 
sn disana, menghadapi  kesukar- 

a ekonomi jang mungkin mendja 
OS masuknja propaganda komu- 

nis itu suata bahaja jang besar, 
' dan Acheson mengandjurkan supa 
ja Amerika Serikat memberikan 

- bantuan teknik dan ekonomi untuk 

menolong negara2 baru itu mentja- 
“pai kesetimbangannja. Mengenai 
Tiongkok, - Acheson mengatakan : — rapat 
»Kita mempunjai kepentingan da- 

tesis bangsa Asia sebagai suatu 
bangsa, tidak sebagai bahan untuk 
eksploitasi. Rakjat kita setengahnja 
ada jang pergi kesana untuk mem- 
awa kepertjajaan dalam Tuhan, 

untuk membawa peladjaran, meng 
obati badan, setan an lagi pergi 
untuk mempeladjari d a lamnja dan 

keindahan kebudajaannja, dan la- 
'innja lagi pergi untuk berniaga. Se 
lama 50 tahun adalah mendjadi ke 

jakinan rakjat Amerika jang sung- 

Press 

Club, Manan Poor, jang banjak 

dan : 

  

e 

: Pemeri ma hendak i meletakkan 
" bungan rapat antara Pemerintah 

2 Pemerintah Down, 

hendaklah mengikut 
4 rintah N. 1. Ta 

Njonjaa, Teka Hadistn men 
an jang terhormat. 

Sesungguhnja adalah Sak 
jang ter 

gara Tndookita 
dah tertjapai kemerdekaan sepe- 
nuh-penuhnja bagi Negara Repu- 

blik Indonesia Serikat, akan me- 
ngundjungi seluruh daerah2 N.I. 
T. untuk meletakkan perhubungan 

antara organisasi rakjat 
dengan Pemerintah. Maksud keda 
tangan saja disini bukan. guna 

pem itjaraan as, tetapi istime- 
wa ur untuk 3 meletak an perhubune- 

an Yang rapat itu diantara Peme- 
rintah dan Daerah Minahasa. Ini- 
lah mendjadi salah satu programa 
dari N.LT. Bukanlah: ini berarti, 

bahwa Tediuaki Kersetatah telah 
dbopi. telapi Pemerintah seka- 

Tanj ndjutkan ta 

ana. kekuasaan di Tiong- Pe. 

"tnpkok 
menjokong lagi pemerintahan 

| nja ada achir peperangan dengan 
in, “kata Acheson, Chiang 

uasaan jang belum 
iki oleh seseorang pe- 

"Kangtok jang lain 
. kata Acheson selan jutnja, 

ing adalah seorang pelarian 
“Jam suatu pulau, dengan pengikuta 
“ hja dari tentara. Kata Acheson : 

bahnja ialah karena kesabaran 
3 hampir tak ada habis- habis- 

ari rakjat Tiongkok c dalam ke- 
gsaraannja itu sekarang sud 

Na :Miereka tidak perduli anna” 
mengguli: ngkan pemerintahnja me- 
reka sudah lupa begitu sadja”. Me 
“nurut Acheson, komunis Tiongkok 
“tidaklah mentjiptakan keadaan jg 
'menjebabkan mereka mentjapai ke- 

| -menangan, melainkan mereka ada- 
“Tah tjukup bidjaksana untuk meng- 
. ambil untung dan kekuasaan. A- 

cheson pun mentjela kelemahan mi 
 Titer dari pihak pasukana Chiang, 
jang ia namakan adalah suatu ke- 
bodohan jang pernah ada dalam su 
'atu pimpinan kemiliteran. 

— Dengan tiada menjebutkan sesu- 
- atu nama dari anggota2 Congress, 

“Acheson dengan pedas mendjawab 
jelaanz anggota2 Congress jang - 
menjatakan bahwa bantuan Ameri 

Serikat jang 

ongkok Nasionalis akan dapat 
ntjegah komunis. Senator Ro- 

“ bert A. Taft dari Partai Republik 

Th hari Rabu menuduh bahwa 
N imentertan Luar Negeri telah 

adjalankan suatu politik untak 
ikwidir” pemerintahan Tk 

Nasionalis. Acheson berka 
an mendengar ke- 

sematjam itu. Ia me- 
jang kuat” dari 

ebut, dan kemudian 

snja revolusi erse 

akan didalam negeri di As 
kannja bahwa bangsaa Asia te. 

peneri- 
aan kesengsaraan dan kemal an 

a. Se 

“Luar Negeri mengeluarkan 

,sungguha kepada 

“gal sama. 'M 
da masa sekarang ini, supaja rak: 

jat menjusun Pemerintah sendiri 
sesuai dengan azas2 demokratis. 
Maksud ini tak sudah dapat didja 
lankan lebih 
Parlemen baharu terpilih dan ter- 
bentuk, dapatlah rakjat Sah 
asana jang baru ini menggunakan 

'kesempatan dengan sepenuh-pe- 
Pemerin- nuhnja untuk menjusan 

tah jang dikehendakinja. Pemerin- 
tah menindjau akan keadaan jang 

baru ini serta mengambil tindakan 
sesuai dengan masa sekarang. : 

“Kita harus insaf, bahwa kita ini 

'itu sebagai djalan hidabnja jang bi 
asa, dan memberontak melawan im 
perialisme asing, dan ditegaskannja 
bahwa Amerika Serikat melihat 
revolusi” Asia jang asasi ini de- 

| ngan penuh rasa simpati. Acheson 
berkata bahwa lambang dari kedua 
faham ini —jaitu pemberontakan - 
melawan kelaparan dan pemberon- 
takan melawan kekuasaan asing — 
adalah timbulnja nasionalisme. Ke- 
tika mendjawab seorang penanja 

jang meminta supaja Kementerian 
suatu 

politik Asia jang umura, Acheson 
menerangkan bahwa bangsaa di ' 

“Asia adalah sangat bermatjam ra- 
gam, hingga sulitlah untuk berpen- 
dapat bahwa satu matjam politik 
akan dapat mengurusnja itu semua 
nja. Achirznja, perhubungan anta- 
ra Amerika Serikat dan negeri2 di 
Timur Djauh adalah bergantung 
pada sikap rakjat Amerika Serikat 
jang djumlahnja 150 djuta ini dan 
pada sikap djutaan rakjat di Asia 
jang tak terhitung djumlahnja itu. 
Agar supaja bisa effektif, politik itu 
haruslah ditumbuhkan dari rakjat 
ita sendiri, dengan melalui pers, se 
rikata buruh dan aing golongan. 
Menghentikan komunisme di Asia 
sadja tidaklah tjukup, kata Ache- 
son. Adalah penting sekali bahwa 
Amerika Serikat membantu nege- 
ria baru i ini 

merintahannja, untuk mengalahkan 
perembesan komunisme, kemudian 
berkatalah ia: "/Djika hal ini telah 
dilaksanakan, pertahanan terhadap 
komunisme jang, sebaik- baiknja su- 
dahlah tertjapai”. 

,Filsafat- kejang sebagai. suatu 
sendjata dari Moskow, hanjalah 
menambahkan ketjakapan2 baru 

bagi madjunja imperialisme Rusia” 
“kata Acheson. ,,Filsafat ini telah 

| mempersendjatal Pa. Bata de- 

a dari Pemerintah Ne 
Timwf, jaita sesu- 

dahulu, tetapi sedjak- 

“ngan suatu sendjata jang 

ik memperkuat: pe- 

LE bejana belah Tak ta 

kaan jang telah dimiliki oleh 

sa2 lain. Hal ini gi me 

suatu dasar hidup 

sebagai suatu bangsa jang. 
ka dan ini telah mendj 
kita sekarang. Kita akan abs 
hidup ini dengan sepenuh-penu 

nja. Oleh sebab itu, maka ag 

kita sekarang haruslah disesu 

kan dengan hak hidup ji ag 
ditjapai ita. Djika tidak 
maka pastilah h kita teen an n 

lain jang te & 
dup jang Tn 
djelas tertjantum ' 
dimah Undanga 

eraan | : 
nan stan ada, aka ada  kerdja 
sama diantara Pemerintah dan rak 
jat. Pemerintah mentjahari kerdja- 
bersama ini pada rakjat dan orga- , 
nisasiz rakjats karena kemerdeka- 
an adalah hasil perdjuangan rak- 
jat dan olehnja 2 mendjadi djuga 
kewadjiban rakjat Indonesia. “33 

— Dari tempat ini saja berseru, al 
gar supaja Pemerintah Daerah 
dan Pemerintah Disterik mengikut 2 

 diedjak - - Pemerintah NIT. Kerdja 
“sama ini harus diperhatikan oleh - 
sekalian. Hanja dengan. demikian 

kita Tn membuktikan kepata 

i 

sangat - 

imak berbahaja sekali. Filsafat ito 
sudkan untuk melepaskan 

. tenaga. 

saja dipertanggungkan untuk 

Manvek 

sehingga Dimainkan sekarang me 
ngatakan penghargaan dan Tnlinan 
matan kepada rakjat Minahasa. 

'. Hendaklah kita tetap: insaf, hahwa 

luar, bahwa Men bu- 

hanja merdeka dimulut, tetapi 
diatur dan dibentuk menu- 

suatu Negara jang mer- 
Buktikanlah kepada luar ne 
bahwa perdjuangan Indone- 

ukan hanja perkataan sadja, 
jan suatu wudjud. 

rhatian luar negeri Nda 
gara kita jang -baharu merdeka 

ibuktikan dengan peristiwa, 
wa Negara berdujun-dujun 

atang mengakui Negara kita. Pe- 
fakuan dan goodwill sematjam 

belum pernah terdjadi dimuka 
Ing: selain dari terhadap In- 

nesia. Oleh sebab ita hal ini a- 
lah suatu kehormatan besar ba- 

7 bangsa kita, akan tetapi harus- 

kita dapat menjatakan, bahwa 

21 ta boleh mengatur Negara kita 

" “sendiri, sebagai suatu Negara jang 
imerdeka dan modern diatas muka 
bumi ini. 

« Djanganlah kita hanja puas de- 

ngan Negara kelas III atau kelas 
U. Kita harus berusaha, supaja Ne 
gara kita mendjadi suatu Negara 

g kelas I. 
Olehnja Pemerintah sekali lagi 

meminta, supaja rakjat disegala 

pelosok tetap memelihara keaman- 

an disini. Adalah suatu barang jg 

mustahil, djikalau Pemerintah sen 
'dirilah . melaksanakan keamanan 
'ini. Pemerintah harus berdasar pa 

da kerdja-bersama 

Se 

. Marilah kita bokerdja bersama 

dan Bean 

| seruan Pisteristah kepada 
rakjat : 5 

' Sekarang saja “Tabs Darin pasal 
# jang kedua. 'jaitu, bahwa kepada 

me- 
njampaikan utjapan terima kasih 

dari Pemerintah kepada rakjat Mi- 
nahasa- Dalam waktu peralihan, 
'dimana perasaan, kejakinan. dan 
kehendak adalah begitu mening- 

kat, serta mungkin ada bahaja ke- 

amanan, maka rakjat disini tetap 

— memegang ketertiban. Penjerahan 
kedaulatan dan hariz perajaan ke- Ta mendapat sepatan 

. merdekaan berlaku dengan aman, 

Aneh. Kita pegang terus kepu- 
“Jauan tersebut dibawah perwalian 
Perserikatan Bangsa2. Kepulauan 

lia Luar dan seluruh daerah Tiong ai adalah sebagian dari susunan 
kok Utara dari Tiongkok Nasiona-” 

Jis dan menggabungkan pada Sov- 
“jet Uni. Peristiwa dimasukkannja 

4 daerah Utara Tiongkok kepa- 
da Sovjet itu, adalah peristiwa jg 

paling penting dalam perhubungan . 
negeri asing dengan Asia. Satu2-- 
nja-hal jang dapat memburamkan 
peristrya ini ialah djika kita men- 

djalankan suatu politik jang bersi- 
fat suatu avontuur jang tidak baik 
di Timur Djauh. Kita djanganlah 
hendaknja mengambil kedudukan 
jang tidak menarik seperti jang di- 

mentah dan pasarz eksport untuk dapat oleh Rusia di Timur Djauh”. 
-Acheson menguraikan apa jang ia 
namakan ,,kedudukan jang tidak 

menarik” dari Sovjet, dengan me- 
ramalkan adanja pembalasan den- 
dam jang pasti dari bangsa Tiong- 
hoa jang lainnja untuk pengikuta 

pemerintahan komunis jang baru. 
Acheson menjatakan bahwa eng- 
gabungan Mongolia Luar oleh Sov. 
jet adalah ,,sempurna” dan Bobo: 
“hal ini di Manchuria adalah ,.ham- 
pir sempurna”. ,,Saja jakin bahwa 
di Mongolia Luar dan di Sinkiang, 
akan banjaklah datang berita2 jg 
sangat baik untuk Moskow dari a- 
gen2 Sovjet”, kata Acheson seterus 
nja. : 

Kembali kepada Kiamat 
bahwa keamanan militer tidaklah 
merupakan masaalah jang teskemu 
ka di Timur Djauh, Acheson ber- 
kata: ,, Politik fa sesudah -ditak- 
lukkannja dan dilutjutinja Dje- 
pang menghendaki supaja kita me- 
lindungi Djepang. Tidak ada usa- 

“ha untuk meninggalkan atau mele- 
mahkan pertahanan jepang — ja- 

ita seluruh lingkungan pertahanan 

pertahanan kita dan harus diperta- 

hankan”. Dalam lapangan politik, 
Acheson menjatakan bahwa Djen- 

-dral Douglas Mc Arthur, koman- 
dan tertinggi untuk negara2 Seku- 

ta di Djepang, telah berhasil da- 

Tam membentuk suatu susunan po- 
ik di Djepang jang didasarkan 
ida lembaga2 jang tidak bersifat 

kemiliteran. Tugas pembangunan 
ekonomi di Djepang adalah lebih 

, kata Acheson selandjutnja, 
eleh karena Djepang jang sudah 
“etaktokkan itu memerlukan bahan 

rang2nja jang sudah djadi. Ache 
son menerangkan bahwa penjelesai 

“an masaalah ini haruslah ditjari da 
Tam suatu perdjandjian atau de- 

ngan tjara jang lainnja untuk mem 
berikan kepada Djepang keleluasa- 
an jang lebih besar untuk membeli 

d .mendjual di Asia. Acheson 
Ahefansulkan Pilipina dalam dae- 
ra “pertahanan Amerika Serikat 
jang penting dan - dikatakannja : 

,Suatu serangan terhadap Kepula- 
uan Pilipina tidak akan dan tidak 

dapat dibiarkan oleh Amerika Se- 
rikat. Perlu segera saja tambahkan 
keterangan disini, bahwa saja tidak 

' mengharapkan akan adanja sera- 

ngan jang sematjam itu”. Tentang 

Pilipina Acheson berkata: ,,Saja 

- berpendapat, bahwa ada tandaz 

bahwa Pilipina pun djuga mengha- 

' hadapi kesukaran2 ekonomi jang 

besar. Kita bersedia untuk membe- 

ikan pertolongan dan nasihat dan 
ini adalah apa jang dapat kita dja 

lankan”” 

“pass Dj 

Negara Republik Indonesia Seri- 
kat membawa keuntungan bagi ki 

ta, djika segala seswratu berlaku da 

lam suasana aman. 

Hadirin” 

mat. 

5 sekalian jang terhor- 

Dimana-mana, slah penjerah 
an kedaulatan berlaku, timbul per 

tanjaan2: Kenapa keadaan tinggal 

sama, Pemerintah sama, Belanda 

masih tetap seperti biasa, distribu- 

si sama? Apa sebenarnja arti ke- 
merdekaan ini? 

Saja katakan disini, bahwa jang 

mengisi kemerdekaan bukanlah ba 
rang jang materieel. Dalam muk- 

kaddimah tertjantum dengan dje- 

las: Hak menentukan hidup kita 

sendiri. Inilah arti penjerahan ke- 

daulatan. Batjalah Mukaddimah 

UUD RIS, disitu diletakkan hak2 

dasar dari manusia. Kita djadi 
merdeka, djika kita dapat mema- 

kai hak2. sebagaimana didjelaskan 

“dalam - Undang2 Dasar RIS ita. 

Tiap2 oknum jang berdiam disini 

dapat mempergunakan hak itu, 

serta Pemerintah akan mengawasi 
supaja hak ini dapat dipakai ma- 

singa dengan sepenuh2nja. De- 
ngan menggunakan hak2 dalam 

Undang2 Dasar itu dengan kein- 
safan, kita dapatlah mengisi. ke- 

merdekaan, Kita harus bangga ha 

ti, djika kita sebagai bangsa jang 

merdeka dapat mengatur Negara 

kita menurut sjarat2 mutahir (mo- 
dern). Hal ini kita tak dapat lihat 
dalam penjelenggaraan distribusi, 

susunan pangkat dil., tetapi dalam 

peristiwa, bahwa kita telah memi- 
liki hak hidup. Inilah jang Ban 

| ting, karena dengan memakai h 

ini kita dapat mengobah Paha se 

suatu sesuai dengan hasrat2 kehi- 
dupan kita sekarang. 

Saja" katakan disini dengan 'te- 
“wgs2” 

Pemerintah Negara Indonesia Ti- 
mur. Dalam pengumumangz-nja di 
njatakan, bahwa hak2 itu didja- 

min oleh Pemerintah. 5 

“hendak Suatu pasal lain saja 
“kemukakan disini: 

sekarang 
konstrak- 

Kita sesungguhnj ja 

menghadapi suatu tugas 
tif. Perdjuangan Loka lean 

hingga tanggal 27 Desember jbl 
itu, kini harus: berobah mendjadi 

pekerdjaan membangun. Kita ha- 

rus melakukan pekerdjaan jang 

bersifat konstruktif dan untuk ini 

jang 

sepenuhanja. Pemerintah RIS se- 

karang sungguh bergiat dalam so- 
al pembangunan. Menteri Lalu- 
lintas, Tenaga dan Pekerdjaan U- 
mum, Ir. Laoh, telah merantjang 

suatu rentjana guna perbaikan 

djalan2z jang memakan ongkos se- 
djumlah 700 djuta rupiah. Ini ar- 

tinja, bahwa kita mengatur Nega- 

a kita sendiri. Hendaklah kita me 
ngobahkan sikap perdjuangan di- 

muka tanggal 27 itu mendjadi si- 
kap membangun. 

Dari tempat ini saja mengadjak: 

Pemimpin2 rakjat hendaklah ber- 
satu dengan Pemerintah Daerah un- 
tuk membangun Daerah Minahasa 
ini. Banjak hal lagi jang harus dila- 
kukan dalam soal pembangunan. 
Oleh sebab itu saja ichtiarkan: Or- 
ganisasi2 rakjat, perwakilan rakiat 
dan Pemerintah hendaklah menju- 
sun suatu rentjana pekerdjaan guna 
pembangunan, Hendaklah diantara 
badan2 ini terdapat suatu persatu- 
an tenaga, supaja pembangunan 
jang hingga kini terhalang, dapat 
dimulaikan dan dilandjutkan dengan 
pesat. Demikianlah pesanan Peme- 
rintah NT. guna pembangunan 
ini. 

Achirnja sekali lagi, masing2 .se- 
karang harus insaf akan hak hidup 
kita dan menggunakan itu sesuai de 
ngan konstitusi dan membangunkan 
Negara kita beralas pada Pantja 
Sila. Marilah kita sekalian bersatu- 
padu, bersatu hati, hindarkanlah se- 
gala perasaan . Huriga-menfjurigai, #juri 
agar supaja Negara kita mendjadi 
makmur dan abadi, 

Xx 

Pidato jang diutjapkan PJM 
Perdana-Menteri dalam pertemu- 
an umum di Tondano- pada pe- 
tang tgl. 21/1 j.b.L, mengandung 
maksud jang sama seperti pidato 
jang tertera diatas ini. 
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Indonesi a. 

KONGRES PARTAI SOSIALIS D 
DJOKJA. 

(Aneta). Tanggal 4 Pebr 
Partai Sosialis Indonesia akan 

kan kongres di Djokja jang 3 
dipimpin oleh Sutan Sjahrir. K 

- res ini adalah jang pertama sedjak 
perpisahan antara Amir Sjarifud. 
din dan Sjahrir. Sjahrir ditungg 

di Djokja tanggal 2 Pebruari. 

PERTEMUAN UMUM PM 
PERDANA-MENTERI NIT Di 
NGAN . PEMUKA2 

DI TONDANO. 

Sesudah pada hari Sabtu HP per 

temuan dengan pemukaz dana -pe: 

mimpin2 rekist di Manado bera 

chir, maka rombongan agung bs 

angkat ke Tondano untuk men 

lenggarakan pula suatu pertemuan 

umum bagi rakjat Tondano. : 

Perdjamuan siang dihidangkan 
oleh Hukumbesar Toulour, p.t.' 
W. Lalamentik, didalam ' ruma 

nja pada djam 15, dimana selain 

dari tamuz agung dari Pemerinta 

kita di Makassar dan dari Komi 
sariat Negara maa serta Daerah 
dan Kota Manado, d 

edbadantinees debat enam 
Disterik dan s0anaa Dewan 

nahasa. 

“Pada djam 15 beliau sekalian 

menudju ke-peredja besar Protes 

tan, dimana mereka disambut oleh 

para pemuka, pemimpin. dan rak 

jat Touluor, kl. 600 orang. Hu 

RAKJAT 

kambesar Lalamentik membuka si 
dang, lala Perdana-Menteri 
mengutjapkan pi idato beliau jang 

kita 

maksudnja adalah sama dengan pi 
dato pagi hari ita di Manado, di- 
mana beliau membawa pesanan 

Pemerintah NIT, ialah tugas ker- 
dja sama jang erat diantara segala 
lapisan serta golongan rakjat dan 
Pemerintah pada” pembangunan 

dan pengwudjudan Negara 

jang sudah merdeka dan berdau- 

lat itu dan achirnja menjampaikan 

terima kasih Pemerintah atas di 

plin rakjat Minahasa pada waktu 
penjerahan kedaulatan dan har 

perajaan kemerdekaan ibL itu 

Dalam pertanjaan edaran, maka 

pemuka2 dari kalangan partai, pu 

ru2 dan pemuda menjambut : 

ngan gembira pidato PJM serta 
memadjukan pertanjaan2 meng 2 

nai soal kaum tahanan politik, p 

kita 

ngadjaran dan perguruan dan per 

sbaikan nasib guru2. Perdana-Men 
teri mendjawab segala pertanjaan ' 

dan sebagai penutup pertemuan: 

ini, maka atas permintaan beliau 

para hadirin berdiri dan menjanj 
kan lagu kebangsaan kita, lalu bei 

seru tiga kali Hiduplah Presiden 

Sukarno”. 8 

Pada djam 5.30 rombongan Pe. 
merintah kembali ke-Manado. 

Besoknja, pada djam 9 pagi Pe 
dana-Menteri mengadakan . perte 
muan dirymah Komisaris Negara 
dengan para anggota Madjelis Ba 
dan Pekerdja Dewan Minahasa 
dimana PJM dengan resmi meng 
umumkan pelantikan pt. P. M 
Tangkilisan selaku Kepala Dae- 
rah Minahasa. 

Pada djam 15 Perdana-Menteri 4 
menghadiri pertemuan ramah-ta- 
mah dalam balai Pengurus Pusa 
partai Barisan Nasional Indonesia 
jang disadjikan kepada beliau se- 
agai anggota partai ini. 3 

Kemarin pagi, dengan dihanta 
kelapang-terbang Mapanget oleh 
para pembesar jang telah Tan 
but beliau pada bari Djum . 

pada djam 8 pagi PJM J. 
tengkeng dan pengiring2nja ber- 

Wa 
angkat kembali dengan pesawat: 
terbang Garuda Indonesia Air- 
ways ke Makassar. :  



   

  

    

  

   

    
    
      

    

      
   
   

(Aneta). NN PAN Banana 
untuk Indonesia umumkan di Lake 
Success, New York dan Djakarta 
lapuran interimnja jang kedua. 
“Lapuran ini mengenai waktu anta- 

ra 5 Agustus dan 28 Desember 49. 
ae. Dalam dokumen jang tebalnja 54 

halaman komisi berikan 
“ pekerdjaannja mulai tanggal 5 A- 

| gustus hingga saat penjerahan ke- 

   

itimbulkan o- 
— leh pelbagai aspek perselisihan In- 

2 donesia-Belanda. 
Aenniekomisi njatakan, bahwa de- 

ngan adanja penjerahan kedaula- 
- tan kewadjibannja berachir dengan 
“baik dan komisi selandjutnja akan 

awasi penjelenggaraan persetudju- 
ana jang ditjapai dalam K.M.B. 
dengan memberikan bantuannja, 
bil perlu sesuai dengan apa jang 

5 ditetapkan dalam induk resolusi. 

Mungkin akan timbul kesulitan 
“dalam penjelenggaraan persetudju 
an2 jang ditjapai di Den Haag itu 

" n djuga dl. mengatur soala jang 
hingga kini belum dapat dipetjah 

“kan, tapi komisi berpengharapan, 

bahwa masaalah ini akan dibitjara 

kan dengan keahlian ketatanegara- 

an jang djadi keistimewaan dada 

perundingan2 di Djakarta dan 

di Den Haag, demikian dikatakan 

“ dalam kesimpulan ini. 

— djibana jang telah 

2 

merana 

PANITYA ANTI WESTERLING. 

(Aneta). Menurut harian ,,Java 
Post”, di Surabaja dibentuk pani- 

tya anti Ww /esterling jang menurut 

kabar harian tersebut bertudjuan 

.memberantas usaha2 orang asing 

“untuk mengganggu keamanan di- 
Indonesia”. Dikabarkan pula, bah- 
wa panitya tersebut sedang meng- 
“adakan persiapan aksi untuk me- 

lawan ,.Nederlands grootkapitaal” 

jang antara lain telah memperguna 

kan Westerling untuk menggang- 
'gu keamanan dan ketertiban. Ha- 
“rian ,,Java Post” kabarkan selan- 
djutnja, bahwa “dalam panitya ter- 

sebut turat duduk pelbagai orang 
terkemuka dari gerakan kemerde- 

  

(United Press). Misi ekonomi 
“Amerika, dibawah pimpinan Ro- 

- sekretaris muda tentara, akan ber- 
'angkat dari Tokio dalam beberapa 
hari ini untuk mengadakan perdja 

“Jaman keliling di Asia Tenggara. 
Menurut kalangan jang menge- 

tahui, beberapa ahliz ekonomi da 
ri MacArthur akan menjelidiki ke 
muagkinan2 untuk memperguna- 

— kan barangz Djepang dalam pro- 
''grama bantuan umum, jang ditudju 
kan untuk menahan arus' komunis. 
' Kabarnja ada kemungkinan, bah 

wa programa ini sebaga akan di, 
biajai oleh Bank Internasional un- 

“tuk pembangunan, akan - tetapi 

mungkin djuga berhubungan de- 
ngan rentjana Marshall setjara ke- 
#jil untuk Asia jang masih samar2, 
demikian kalangan jang-mengeta- 

- “hui di Tokio. - 

2 landiataja ia akan mengundju 
'ngi Birma, Siam, Ceylon, Pilipina. 
dan mungkin djuga India dan Pa 
kistan dan kemudian kembali ke 

— picpang. - 
Umumnja misi itu kelihatan 

mempunjai maksud dua buah. Per- 
tama untuk menjelidiki dimana 
'bantuan ekonomi akan mendapat 

'hasila jang baik dalam melawan 
“arus komunis jang: makin lama ma- 

kin mendjalar ita dan jang kedua, 
“dimana. barang2 Djepang itu -da- 
pat dipergunakan, sesuai “dengan 
entjana tersebut. 

——— 

EKERDJA2 PELABUHAN ANT.- 
WERPEN DIANDJURKAN DJA- 

AN MEMBONGKAR KAPAL2 
AMERIKA JANG MEMBAWA 

|. SENDJATA. 
 Madjallah Komunis Belgia ,,Ben 

“dera Merah” telah mengumumkan 
£ tu andjuran dari panitya peker- 

. Antwerpen, 

paja semua pekerdja2 dok tak 
can membongkar kapalz Amerika 

jang membawa sendjata untuk 
Belgia. Tak lama lagi akan datang ' 
sendjata2 Amerika untuk Belgia di 

. Antwerpen. untuk melaksanakan ' 
akt Atlantik, 

  

baba ana 5 Ba, manga 
28 DESEMBER 1949. 

ichtisar . 

daulatan dan dibentangkan, kewa 

Dalam kesimpu- : 

“bert R. West, pemangku djabatan 

“yui pimpinannja, 

SOAL TRANSMIGRASI KE SUMA. - 
TERA DAN BORNEO. 

tentang transmigrasi 
dari Djawa Tengah ke Sumatera 
Selatan dan Borneo jang sudah 

lama ada akan didjalankan, djika- 

lau peruangan Negara memungkin 

kan hal ita, demikian Menteri Pe- 
nerangan dalam satu  konperensi 
pers. Beliau menerangkan, bahwa 

transmigrasi itu dapat didjalankan, 

djikalau keadaan2 untuk orang2 jg 

bersangkutan ita dalam daerah ba- 

ra tidak lebih buruk daripada ke- 

adaan2 dalam daerah jang mereka 

tinggalkan. 

Rentjana2 

URAIAN2 DARI MENTERI 
". MONONUTU. 

(Aneta). Hari Kamis, maka Men 
teri Penerangan A. Mononutu 
dalam konperensi pers memberikan 
uraian tentang posisi Belanda di 
Indonesia sesudah penjerahan ke- 
daulatan. Sesuai dengan pemberi- 

tahuannja kepada ketua dari per-. 

satuan pesuratkabaran di Indone- 

sia, Menteri tambahkan, bahwa 

telah diadakan perundingan anta- 

ra Menteri Kehakiman dan Men- 

tinda- 

kan2 jang bermaksud hukan me- 
rusakkan kebebasan pers, melain- 

teri Penerangan, mengenai 

kan supaja teratur sesuai dengan 

keadaan haru. 

— 

ian DJEPANG ur ASIA 
—. TENGGARA. aa 
  

  

HERTOG WINDSON  SUAMI-IS- 
TERI. 

Hertog Windsor “suami 

teri akan mendjadi tetamu daripa- 

da Clint Murchinson seorang ber- 

is- 

ada dari Dallas Texas untuk mem- 

buru singa beberapa hari didekat 

Tampingo disepandjang lautan 

Mexico. Mereka ita akan tiba di 
Tampingo pada tanggal 4 Pebru- 
ari dengan menumpang kereta api. 
Suami isteri Windsor itu kini ada 

di New York, dimana mereka akan 
tinggal dihotel jang indah Wal- 
dorf Astoria itu gntuk sementara 
waktu. 

Pe ea an 
ha : 

  

Komunis DJEPANG dan a 
SG 

pengakuannja. 

(UP Dani komunis Djepang « 
hari Djum' at telah tunduk pada 

Kominform tapi ta mau perbaha- 
karena kritika 

Peiping dan Kremlin itu terhadap 
.lambatnja revolusi melawan pen- 
dudukan Amerika”. Keterangan 
resmi partai komunis Djepang ber- 
isi djuga ,.pengakuan pemimpinnja 
Sanzo Nosaka jang menginsafi ke- 
salahannja. “ Diberitahukan pula, 
bahwa pada tanggal 23 Djanuari 
akan diumumkan politik baru. Ber- 

. hubung dengan keputusan . partai 
komunis Djepang itu seorang djuru 
bitjara partai komunis beri tahu- 

kan, bahwa Nosaka ta” akan undur 
kan diri dari kedudukannja seha- 

gai ketua politburo. Noburo Saito 
kepala polisi nasional beritahukan, 
bahwa djika komunis Djepang pa 
kai kekerasan, maka polisi siap un 
tuk hantjurkan mereka itu. Ia kata 
kan, bahwa partai komunis diang 
gap partai legaal pada masa. ini 
dan akan dihormati. Menurut pen 

dapatnja perobahan2 dalah kedu- 
dukan sekarang hanja dapat didja 
lankan oleh pemerintah atau Djen. 
MacArthur. 
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bang Natan . 

nja selaku Wali N 

dilantik HA mara , 
Timur ialah Tuan Sa:     

  

(Aneta). Kabinet sr 
Jum diresmikan pada Dj 
pagi terus menerus adal 

dikepresidenan jang dihadiri - 
acting presiden Mm Asaat. 2 
pembitjaraan ialah program 
net jang masih harus ditatuleha 
Pukul 14 kabinet "5 
jang hingga pukul 
selesai, Daan sidang 

man Hakim dan aa 1 ja jang 
hadir hanja sembilan menteri, Di 

duga, bahwa kabinet Halim jang 

akan di 
diteruskan 

P. Ndx 

dalam kesukaran ini" ta” 

bubarkan tapi akan 
hingga terbentuk kabinet 

  

   

    

   

    

  

   

   

    

  

    

    

   

Beng ebeg politik 
am bulan2 jang lalu telah 

pegawai2 dan pekerdjaz Pemerin- 
tahan jang belum dipekerdjakan 

Ji, karena mereka belum me- 
ikan keinginan untuk itu. 

Pemerintah mengetahui dan da- 
| pat mengerti pula, bahwa sikap ini 
disebabkan. lantaran sebahagian 

"dian kawana seperdjuangan masih 
4 1 sa -. Bi 

Ha 

Masjumi dengan P.N.I. ta' terma- Sa 

-suk didalamnja. Reshuffle kabinet 

akan diadakan sesudah kabinet Ha 
Sekalipun masih lim diresmikan. 

banjak menteri belum ada di Dj 

kja, kabinet Halim akan tetap. 
lantik hari Djum'at malam djuga 
dan kemudian disusul dengan re- 

. sepsi. : 

PEMANTJAR RADIO BARU DI- | 
PURWOKERTO. 

(Aneta). Di Purwokerto telah se- 
lesai didirikan sebuah peman- 

tjar radio, jang akan dinamakan 
R.RLS. daerah Djawa Tengah TI: 
Pemantjar ini bersambungan “de- 
ngan pemantjar R.R.LS, Djawa Te 

ngah I, jang telah Tenan 
kewadjibannja sedjak beberapa 

waktu jang lampau di Magelang. 
Gelombang dari pemantjar baru ini 

ialah 84.9 meter. Untuk sementara 

waktu siaran akan dilakukan pada 
malam hari sadja. Siaran2 tersebut 
akan terdiri dari pengumuman2 da 

ri djaw atan2 militer dan sipil, pe- 

nerangan, berita2 sesetempat dan ' 
relay2 dari radio Djokja. Pemimpin - 
dari pemantjar ini ialah tuan Eh 
marto. 

PERHUBUNGAN DIPLOMATIK AN 
TARA AMERIKA SERIKAT DAN 
BULGARIA TEPERGANTUNG DA- 

RI PANGGILAN DARI DUTA 
AMERIKA DI 'ASIA. 

. (U.P). Dari kalangan2 jang la- 

jak dipertjaja diperoleh kabar, bah 

wa Amerika Serikat akan putuskan 

hubungan diplomatiknja dengan 

Bulgaria ketjuali djika pengikut 

Rusia ini akan menarik kembali 

tuntutannja, supaja duta Amerika 

di Sofia Donald Hesth dipanggil 

kembali. Djawaban Amerika ter- 

hadap tuntutan Bulgaria itu akan 

disampaikan pada: hari Djum' at 

dan diduga bahwa nota Amerika 
Hak itu menjerupai ultimatum. 

   

    

SABOTASE DIDAERAH RuSIA 7 

#olid lean hebat telah dai 
disebuah pabrik lignose (tempat 
alata peledak) Rusia pada malam 
hari tanggal 2 Pebruari di i Schoen 
beck terletak dipinggir sungai El- 
be. Demikianlah kantor berita Dier 
man Barat D.P.A. 8 Orang nat 
dja dan seorang pendjaga-telah te- 
was. 3 Orang telah ditang y po- 

lisi militer Rusia, karena didakwa 
telah mendjalankan sabotase, - 

aa mna 

   

  

Ne 
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ah 

LOTERY-WANG B.L.F. I/I f 13.50, 

Ya $T—, Ya | 4—, Trek. & ongk. 
vry DATENGBOELAN 40.5, BUS. 
TEPILLEN f 13.—. REGENA-PILLEN 

  

'boeat bikin kentjang, singset, abis 

beranak f 13.-—, 2 f 25.—, Bikin 
koeroes f 13.—, LIDA-BOEAJA 
Haarolie f 8.—, Prijsc. gratis tamba 
f 1.50 ongk. kirim. 

Firma DE INDISCHE KRUIDEN 
Gang Tengah 22 — SEMARANG, 

OA AA MAT DN Mr 0 Li AM AL AM 8 Aa Ga 
ON . 

  

PERHUBUNGAN? DI SUMATERA 
6” “MULAI DIPERBAIKI. 

(Aneta). Pada tgl. 1 Pebruari di 
Djawa Tengah akan dibuka kem- 
bali perhubungan kereta api Djok- 
ja-SOLO dan di Sumatera Sela- 
tan dalam perhubungan antara 

Martapura dan Kotabumi, demiki- 
an Aneta mendengar dari Perse- 
roan Kereta Api Sumatera Sela- 
tan. Perhubungan ini jang melalui 
hutan2 lebih dari 100 km. pan- 

djangnja, adalah rangkai jang be- 
lum ada dalam sebubungaa Uta- 

" ra-Selatan. 

Dimaksudkan, supaja . Menteri 

Laoh dengan beberapa pembesar 

dari Djawa dan Sumatera akan 
menghadiri pembukaan perhubu- 

ngan Palembang-Tandjungkarang. 

  

. Datanglah pada : 

Toko JERUSALEM 
Djalan pasar Tomohon. 

— Mendj ual rupa2 barang, ke 
Bumah angga. . Maa 
dan lain2. : 

2 

5 

aa , 

Dengan Non MURAH, " 

askan, masih terdapat bekas . 

ya 

berada wika pendjara2 dan pada 
waktu itu belum dapat dibehas- 
kan. 

Hanan aa alasan teraokii itu 
kini tidak usah mendjadi halangan 
lagi, karena semendjak hari ini se- 
mua orang2 hukuman politik jang 
masih tertitggat dalam pendjara te 
lah dibebaskan djuga. 
Maka dari itu, Pemerintah Dae- 

rah berseru kepada sekalian bekas 
pegawai dan pekerdja Pemerintah 

an, hendaklah Tuang melapurkan 
diri pada kantor Dewan Radja2 
(Tuan Punggawa t/b., I Gusti Ma- 
.de Mudra) dengan maan Le 
slita atau surat2 izin, 'agar dapat- 
lah dengan segera diichtiarkan un- 
tuk menempatkan Tuan2 kembali 
dalam salah satu pedjabatan Pe- 
merintahan. 

Pemerintah Daerah berpengha- 
rapan sepenuhnja, agar para madji 
kan partikelir akan serentak meng- 
ikati tjontoh ini, dalam hal mana 
sepandjang dikehendaki oleh pela- 
mar2 berkepentingan, Pemerintah 
bersedia memberi perantaraan un- 
tuk menundjang lamaran mereka. 

Lain dari pada itu, Pemerintah 
Daerah Bali Md memberi pe- 
rantaraan dan — sepandjang keu- 

angan mengidzinkan — sokongan 

kepada orang2 jang dibebaskan jg 

ingin menuntut pengadjaran lebih 
djauh. Hendaknja orang3 berkepen 

tingan melapurkan diri pada kan- 

tor Keuangan Daerah Bali (Tuan 
Ipa Wirja) dengan membawa 

idjazaha dan sebuah rekes dalam 
mana angan2 mereka didjelaskan. 
“Pemerintah jakin, dalam hal ini 

akan heroleh bantuan baik dari 
segenap masjarakat, agar supaja 
dapatlah setjepat mungkin tenaga 
anggota2 bekas organisasi  per- 
djuangan dipergunakan untuk pem 
angunan Negara Kita chususnja, 

Nusa dan Bangsa umumnja. 

PELAJANAN PENGUMUMAN2. 
DENGAN PESAWAT TERBANG, 

5 

Dalam kerdja sama Bean Dia 
watan Penerbangan Militer OING, 
maka Kementerian Penerangan NI 
T dalam hari2 sebelum dan sesu- , 
dahnja penjerahan kedaulatan te- 
lah beberapa kali dapat menjebar- 
can pengumuman2, djuga dari 

Gn Persiapan Nasional, dipel- 
agai tempat, dgn memperguna- 

kan pesawat terbang B-23. Dengan 
demikian, 

pentjil di Indonesia Timur 

sesingkatanja. ag 

Pesawat pembom dari Djawatan 
Penerangan Militer telah membu- 

ang muatannja itu diatas pulaua 

Sulawesi, Ternate, Ambon, Buru, 

Flores, Sumbawa, Sumba, 
bok dan Bali. » 

Lom- 
1 & 

UTUSAN2 MENTERI2 PENGADJA- 
RAN REPUBLIK INDONESIA DAN 
NEGARA PASUNDAN KE INDO. 

NESIA TIMUR. ' 

Kemarin dengan pesawat ter- 

bang telah tiba di Makasar. orang 

utusan Menteri Pengadjaran Repu 
blik Indonesia, ja" ni tuan2 Atmo- 

purwo dan Ali Marsapan, dan se- 

orang utusan Menteri Pengadjaran 

Pasundan, jaitu tuan Achmad Ga 

zali. Maksud kedatangannja, ialah 
untuk mengadakan perundingan 

dengan Kementerian Pengadjaran 

NIT, diantaranja tentang mengada 

kan konperensi pengadjaran selu- 

ruh Indonesia di Makassar pada 

bulan Pebruari jad. 
, 

cg 

  

membangun. 

3 Ig # 
K Ak Pt aa   

»PANTJA SILA" munjjul 
PELITA berhenti. 

Chawatir ketiadaan sumber pekabaran ? 

Harian »Pantjasila" terbit, mengundjungi Njonja2/Nona2) 

Tuan2, membawa chabar2 hangat) aktuil mulai 
& Pebruari 1950. 

SIFATNJA : Kebangsaan, umum (netral, tak memihak barang partij, 

. Ukuran. benang seperti PELITA. 

Alamat : 
rn :   

  

  

  
  

Partjatakan Kemanteran Penerangan N.LT. 

  

« Tomohon, 

  

  
    

  

  

BB, M9» 165. “8 

maka pun tempat2 ter- / 

telah “ 
dapat dilajani dalam waktu jang : 
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