REDAKSI

TERIAN PENERANGAN |
8. NEGARA|

L
"

Bah: SULAWESI-UTARA,

Han perdamaian untuk di-

bersifat pemerintahan dalam menmasing2. Ledjalankan usaha2nja

|
(

2

an dunia oleh badan2 jang tidak

— bih dari 300 badan, termasuk per-

buruh,
“kumpulan2
keagamaan,
| wanita, pemuda, sosial, serikat se
kerdja dan perkumpulan teknik,
telah diundang untuk menghadiri

konperensi ini. Diantaranja

ada

tugas memberi
“jang mempunjai
Ekonomi
Dewan
' nasehat kepada
dan Sosial.

Masaalah2 jang chusus akan di

|

madjukan
masaalah,
. membantu
|. djalankan

dalam konperensi ialah
sebaik2nja
bagaimana
pemerintah2 untuk men
rentjana P.B.B. dalam

-negerinja- masing2. Jang erat berini ialah masaalah,

' talian dengan

bagaimana sebaik2nja memperbai-

"ki

|.

dari

pengertian

tentang maksud2

Perserikatan

Bangsa2 dan

tjabang2nja.

Keterangan Pemerin-

Kamis j.l. diterima dengan baik
oleh pihak sosialis dalam Madjelis
Rendah Belanda. Djuga sebahagian dari anggota Katholik

dapat

terangan itu diterima dengan 'be'yupa2 perasaan, sedang kalangan2

politik di Den Haag menanja diri

sendiri, bagaimana Tilanus jang
dalam congres partai C.H.U. te-

sasi2 dalam

rentjana2 P.B.B.

»donesia
TATA

dah diketahui alasan2 jang men

ba-

risan propaganda, penjiaran Per“njataan Umum Hak2 Manusia
dan membangkitkan perhatian u- myp dalam Konperensi P.B.B. un
'tuk Pemeliharaan dan Pengguna'an Sumber2 Alam jang akan di“selenggarakan disini dalam musim
-panas jang akan datang. Bantuan
. dari konperensi itu pun akan diminta untuk memadjukan pengadjaran tentang P.B.B. dalam seko
lah2 dinegeri2 anggota dan pada
umumnja untuk membantu melak-

sanakan segala matjam
kemadjuan P.B.B.
Sekretaris

Djenderal

rentjana
2
Trygve

Lie akan menjambut para wakil
dalam sidang lengkap jang pertama

pada

tanggal4 April

dan

" Benjamin Cohen, Wakil Sekreta'ris Djenderal untuk Urusan Penerangan Umum P.B.B., akan
menga dakan. pidato.

si K.V.P. akan berkumpul lagi.
Menurut sumber jang dapat dipertjaja, maka K.V.P. belum dapat menentukan sikapnja dalam

Madjelis Rendah jang mula2 ditentukan akan berlaku sesudah pe
njataan keterangan Pemerintah, di
tunda karena permintaan istime-

pat bahwa perdebatan
terangan Pemerintah dan persetu-

djuan di Djakarta lebih baik sesu-

merasa,

perdebatan

bahwa

jang akan berlaku pada hari Sela-

sa j.a.d. tidak akan menimbulkan
krisis dalam kabinet, walaupun orang menjambut dengan perhati-

an besar keputusan K.V.P.

3

x

Wartawan ,,Keng Po” mendapat kabar dari pihak Republik 2
bahwa keterangan Mer
Djakarta,

teri Maarseveen mendapat
butan baik oleh pihak itu.

samx:

“

Sangihe dan

dan

belum

Pendapat
Ki Hadjar Dewan-

tara tentang perdjandjian se-

tapi menurut 'kabar jang didapat,
bahwa adalah satu2nja kesukaran

berikut:

— (Aneta). Djika persetudjuan se
mentara ini memang hanja ditudkan pembentukan Uni In.
djukan
donesia Belanda, maka hal itu da-

pat disebut suatu succes dari ke-

dua delegasi, walaupun masih ada
lagi bahagian2 jang tidak begitu
terang, seperti pasal 7 dari keterangan Van Royen. Siapa akan

berkuasa

dalam daerah2 dimana

pemerintah, polisi dll. pegawai
Republik akan tetap . memegang
K.H.
demikian
kewadjibannja?
PeMadjelis
anggota
Dewantara,
nasehat Tinggi Republik dalam
suatu pertjakapan dengan warta-

wan ,,/Merdeka” di Djokja. Untuk

menghindarkan kesukaran2, demi
Dewantara,

maka

Delegasi

,,Berhubung

dengan

Ke-

terangan Pemerintah jang diutjap
kan oleh Menteri Maaseveen,

lam mana diberitahukan

da-

tentang

persetudjuan bulat jang diberikan
P.P.F. berhubung dengan

perse-

tudjuan

maka

Belanda-Republik,

para penanda

tangan

.Sumatera menundjuk

delegasi2

pada:

Per-

tama, bahwa mereka
mempunjai
keberatan2 jang dapat dipertimbangkan terhadap pasal2 4, 5 dan
7 keterangan Belanda, kasena dalam hal tersebut tak tjukup diperhatikan kepentingan2
Sumatera,

Kedua, pada

nasehat2

kotanja

Leok

afdeling

bawahan

telah

2

kali

ntara itu

te-

dilakukan dalam suasana baik.
Kaum Republik ditunggu pada ha
ri Minggu

(kemarin) di Djakarta.

Pun wakil2 anggota2 KPBBI dan
sedjumlah penindjau2 militer bertolak dengan
pesawat
tersebut
dari Djokja ke Djakarta. Kumisi

LUAR

(i-

djadi onderafdeling2:
1.

Palu

(ibu kotanja

terdiri

dari

Palu),

lanskap2

berpemerintahan
Palu,
Banawa,

jang

Sigi-Dolo, Kulawi:
Parigi (ibu kotanja Parigi), terdiri dari landskap2
jang berpemerintahan sendiri: Parigi, Moutong:
3, Toli-toli (ibu kotanja Kam Mata
dari
pungbaru),
terdiri
landskap jang berpemerintahan sendiri: 'Toli-toli:
4, Poso (ibu kotanja Poso),
terdiri dari landskap2 jang
sendiri:
berpemerintahan
Poso, Loroe, Todjo, Una5
Una,
Kolonedale ' (ibu - kotanja

6.

berkumpul

“dari

terdiri

berpemelandskap2 jang
Bungku,
rintahan sendiri:
Mori:
Banggai (ibu kotanja Ludari

terdiri

wuk),

“lands-

kap jang berpemerintahan
sendiri: Banggai.
mag

EA

pihak Belanda dan Sultan Djokja
dari pihak Republik: golongan "
kerdjaan teknis dibawah pimpin:
berturut2 dari kolonel Droog da "
MANA Ii

konomi

5

dibawah

prodi
3

pimpinan

rut2 dari Mr. Martens
Djuanda.

aniten

MBR

bertu-

dan

£

luar dar

Ir.

Telah dida antara“.
ka benar ang.

abi
&

(Aneta). Harian ,,Vrije Pers”
jang diterbitkan di Surabaja menulis berhubung dengan pengung
sian raksasa sebagai berikut: Siapa suka, boleh mengungsi dari-kesultanan Djokja. Ini didjandji o-

diantaranja, ma.
bagaimana besar5.

akan ditempuh
Vrije Pers itu.

ore.
2
AE

NEGERI

Te

:

' Pakt Atlantika disetudjui oleh
Inggeris.

Madjelis Rendah

oleh

Delegasi Belanda untuk mengada-

kan persetudjuan”. Berhubung de
ngan kawat ini, maka sesudah ditanja, diterangkan kepada Aneta
oleh pihak Belanda, bahwa delegasi Belanda tetap mempunjai per

Madjelis Rendah Inggeris pada
hari Kamis j.b.l. telah mensahkan
Pakt Atlantika

dengan

kelebihan

Churchill, pemimpin
Sesudah
partai liberal, Clement Davis menerangkan bahwa ia berdiri dibelakang perdjandjian ini, dan sete-

wa Bevin sudah tidak menjebut
penghapusan Berlin, sebagai suatu isjarat perdamaian dari Sovjet.
Beliau berterima kasih kepada Amerika Serikat atas pesanannja jg
gilang gemilang dalam dunia. Ia
mengeritik politik pertahanan Inggeris dengan mengatakan bahwa djumlah2 jang besar jang diberikan untuk pertahanan sama sekali
tidak sesuai dengan tentara jang
sebenar2nja jang sementara diben
tuk.

TN Aa

RIP PPP

TAN

suara jang sangat banjak. Waktu
Republik harus djuga memperhalah itu diadakan penjeteman akan
diadakan.
perhitungan njata, bahset
si,
Impor
Delega
ra
Nega
diluar
ka
Ameri
tikan suara2
:
menguatkan pakt tersebut.
wa
333
anggota
telah
mengeluarjang terpenting untuk tahun perti suara dari Sjafruddin c.s. hubungan dengan delegasi istime- kan suara setudju dan 6 tidak.
dan suara2 dari rakjat Indonesia. - wa dari P.P.P. jang telah ditunKe6 anggota ini terdiri atas 2 o. AMERIKA MENDAPAT KEMBAR
Beliau berpendapat, bahwa Badan
djuk untuk mengambil bahagian
rang komunis, 2 orang,jang "tak
muman Pekerdja K.N4.P. sebagai Parle- pada
EMPAT.
(Usis). Menurut pengu
perundingan2.
g
Aberpartai dan 2 anggota sajap kidari Kementerian Perniagaan
Sementara harus dengan
Laki isteri. Charles Collins di
'men
ri.6 Orang anggota partai buruh
merika Serikat bagian Perdaganglengkap dikumpul lagi, sehingga
New York, pada waktu ini termaPesawat terbang tjelaka,
tidak memberikan suara mereka,
an Internasional hari ini, Amerika "penguatan persetudjuan jang di2.
suk golongan orang2 jang berada
Sebelum penjeteman Bevin meSerikat adalah negeri jang terpen
(0
(Aneta). Pada hari Sabtu kira2
perhatian seluruh dunia
dipusat
dapat dapat dianggap sebagai seTidak termasuknja Spanjol dabarang
n
ngadakan
suatu pidato dimana a.l.
diaka
menje
dalam
-... ting
n tjita2 rakjat.
pukul 4.30 sore, maka sebuah pedenga
Amerika. Sebabnja, njonja Collins
sudi
lam barisan negara2 Eropah Badiulangkannja akan hak2 veto jg
“import Indonesia untuk tahun
sawat terbang B-25 dari .Dines
Beliau djuga menjatakan, bahpada malam Kamis telah melahirrat, jang disatukan dalam suatu
begitu
banjak
dalam
P.B.B.,
senasis
kongre
dua orang
an
diadak
Penerbangan Militer dalam per.wa perlu
kan kembar-empat,
pakt, disebut Churchill
sebagai
hingga atjap kali tidak
didapat
- Import untuk waktu Djanuari - onal sebagai akibat. proklamasi 17
lagi
z
djalanan
dari
Djokja'ke
Djakarta
dan dua orang
n
perempua
suatu kelemahan dalam rentjana2
suatu persetudjuan atas -masaaNopember berdjumlah $ 312,829,
2
1945. Kongres itu dapat
telah djatuh didekat Kroja di DjaIbu dan anak2 ada dalam
us
laki2.
Agust
strategi.
lah2 internasional dan banjak ke000. Dari ini semua, Amerika Se- “disebut nasional, djika semua parwa Tengah. Delapan orang jang
keadaan sehat dan dokter menepertjajaan2
telah
hilang.
la
menambahkan,
bahwa
ia
seberikat memberikan hampir 9076 da.
ruh
penga
E
njai
semuanja
mempu
itu
rangkan, bahwa 'besar sekali ketai2 jang
ada dalam pesawat
nang bahwa Bevin beranggapan
»Meskipun
ada
P.B.B.
dan
ri seluruh import papan timah, “sar dan golongan2 besar di sege«
ini beketjelakaan
mungkinan, mereka itu akan terus
Sebab
tewas.
gandum :
baik terhadap perbaikan perhubukain, telur dan tepung
perdjandjian2
perdamaian
deKE
hanja diketahui,
nap Indonesia dapat dikumpulkan
tinggal hidup. Dua hari sesudah
lum diketahui,
kalengan
ngan2 diplomatik dengan Spanjol.
80 dari bahan makan
ngan
Italia
dan
negara2
pengtangan
puri
seanak2 itu dilahirkan, tuan Collins
ditjam
tidak
keadaan udara buruk
dengan
bahwa
an, truk dan bus : 7096 dari mesin
oleh pihak Belanda. Kongres tsb. kali. Delapan orang itu kembali ke ikut lain, kita diperhadapkan di- Pemimpin oposisi ini mengachiri sudah mendapat kesusahan2 jang
pidatonja dengan mengatakan:
muka .gerombolan2 negara2 di Etulis, batubara dan cokes : 6076
besar dengan urusan pengrumahakan menentukan sifat2 dan ben- IDjakarta setelah mendjalankan ke
ropah
Timur,
hal
mana
—
harus
dari kertas karbon, buah2an, moh
Tidak ada pendjaminan perdaApaka
selama bebea Indonesia.
bukan pengrumahan “untuk
Djokja
Negar
di
an,
tuk
wadjiban
diakui
—
tindakan
pertama
jang
bil preman, mesin hitung dan paamaian
selama
Asia
terletak
ditepi
Uni
di
opsir
mendja
anak2nja “jang baru lahir, akan
Indonesia akan
hari. Nama seorang
rapa
pan seng : dan 5076 dari alat2 per
atelah
dipertimbangkan
masak
unsungai
Elbe
dan
selama
ibu2
kota
mengad
dapat
jang
dan
K.L.
si
serdadu
Federa
tau
tetapi untuk sebab2 lain. Dua hari
dan seorang
tjetakan, mesin2 kantor, bagian2 kan perhubungan sebagai Nega- telah tewas belum dapat diumum- tuk datang pada pembahagian E- jang ternama di Eropah ada da- sesudah kelahiran itu, tiga buah
|.
ropah, demikian Bevin.
lam tangan 13 orang2 Kremlin,
| dari mesin2 pembakar dan perka.
kamar besar dari rumah itu pera2 jang bersahabatan.
kan, karena keluarganja harus dijang
membentuk
suatu
pemerintah
Nama2
Bevin mengachiri dengan menja
nuh sesak dengan kiriman2 jang
Kawat delegasi2 dari Suma- beritahukan lebih dahulu.
Eksport dari Indonesia selama
jang
dipegang
oleh
beberapa
odari
semuanja
datang dari mana2.
lainnja
takan
bahwa
ia
jakin
bahwa
telah
orang
tera kepada Maarseveen dan 6
dewasa DjanuariiNopember berrang2
terkemuka
di
Rusia.
PenerbaI'
jang
Letnan
langkah2
Dan dengan kiriman pos baru,
adalah
satu
salah
KNIL
Bediambil
ua s Rendah
- Madjeli
Ket
djumlah sampai 4,729,979 ton meLetPlaats,
per
der
pula barang2 kiriman baVan
Segenap
suasana
dikuasai
oleh
J.
mengusahakan
W.
datang
dalam
ngan,
terbesar
:
$
landa,
kira2 ada $ 361,
IL trik dan harganja
LetJessurum,
bom atom, kuasa mana makin la- “ yu. Djuga bapak anak2 itu lelah
damaian. Kita harus mensatukan
nan Kolonel R. E.
(Aneta). Delegasi Sumatera nan
jang penting
021,480. Barang2h dan
unKolonel
J.
W.
Gerharz,
Serma makin dipegang oleh P.B.B.,
tenaga2
sekali, oleh karena kurang tidur,
dan mempergunakan
hasil miSelatan bersama2 dengan delega- san'Major
penghidan
hanja
kekuasaan
ini,
jang
tingkat
H.
F.
Van
de
Heide,
sebab sesudahnja anak2 itu lahir
mempertinggi
tuk
— si2-Lampong dan Bengkulen, deBarteC.
duH.
memberikan
kami
kesempatan
unselalu dikelilingi oleh pedadiseluruh
Mekanisien
da
manusia
Sersan
dari
dupan
—. legasi Djambi, delegasi Riouw, de. lings dan serdadu G. E. Durand.
gang2
jang mendjual susu dani
“tuk mengambil tindakan
melin- .
nia”,
i legasi Sumatera Barat, delegasi . Majat semua korban sekarang sugeri2. jang mener
Jain2
barang
padanja untuk memdung
diri
sendiri,
dapat
mengemAtas nama pihak oposisi Churde- Tapanuli dan delegasi Sumatera dah diangkut dan akan dikuburbuat
reklame.
:
jang penting2 ialah Belanda
bangkan
perdjandjian2
persaha|
menjeia
mendjawab, bahwa
«ngan lebih dari 3676 dari djumlah "Timur pada hari Sabtu telah me- kan pada hari Senin pukul 13.00 chill
Ini
adalah
kembar
empat
kedua
an,
jang
memungkinkan
tindakBevin
pidato
sepenuh2nja
at de- ngirim kawat kepada KPBBI, ke- di Tjilatjap dengan kehormatan - tudjui
| seluruhnja, Amerika Serik
jang
telah
lahir
di
New
York
dan
an2
apabila
tindakan2
ini
.
harus
jang suram ini, dengan mengataSeberang
pada Menteri Daerah
17.540 dan Singapur dengan
5 1
dapat
hidup
terus,
AE
militer,
Pe
m.
4,
diambil
oleh
kita,
“skdg, bahwa ia amat senang, bahLautan, Van Maarsevgen dan keaa
( 433 18 Ep
No

“

0.

daa
Ch

La

FAN AN

se

“

sendiri:
Tawaeli,

2.

-dalam sidang lengkap dengan dihadiri oleh wakil2 KPBBI. Selandjutnja di Djokja telah diadakan
adalah: pekerdjaan politik
dibawah keketuaan Mr. 's Jakob dari

En

Mana-

Sulawesi-Tengah

Kolonedale),

sasa kedaerah2 Federal. Kumisi
untuk pengembalian ke Djokja di
tunggu achir minggu datang atau
permulaan minggu jang berikut di
Djokja untuk memulaikan kembali

“LI

bu kotanja Palu), terbagi men-

demikian, terdiri dari lanskap2
jang berpemerintahan sendiri:

beberapa sidang oleh 'golongan2
pekerdja jang dibentuk itu. Ini

delegasi2 Sumatera

telah tak diminta

(ibu

iang besar, ialah pengungsian rak

Pengembalian
landa dari kumisi
— ke Djokja. Orang berbuat demikian rupa, sehingga perundingan2

.tua Madjelis Rendah
Parlemen
Belanda jang
berbunji sebagai

Buol

selesai.

(Aneta). Mengenai djalan perundingan2 di Djokja belum dapat diberikan pemberitahuan2, te-

maka

do, adalah sebagai berikut:

dan Talaud (ibu kotanja Tahuna), jang melingkungi onderafdeling dengan nama se-

Talaud

sama dari Ba

dan Poso dari keresidenan

Boa-

Perundingan
pelaksanaan
pengembalian ke Djokja

TUNGII

5 Dua | mati am tuntutan.

Kwandang,

diri:
3. .Bolaang-Mongondouw
(ibu kotanja Kotamobagu),
terdiri dari lanskap2 jang
berpemerintahan - sendiri:
Bolaang-Mongondouw, Bo
laang-Uki, Bintauna, Kaidipang Besar.
II. afdeling Kepulauan
Sangihe

Gorontalo

Bolaang-Mongondouw

Kepulauan

portefeuille Daerah2 Seberang La.

Haag

Aneta mendapat

dan

jang

Sulawesi-Tengah,

kotanja

jang berpemerintahan sen-

lu diadakan perubahan dalam pem
bahagian tata-usaha Keresidenan
Manado.Telah ditetapkan, bahwa

pembahagian afdeling

(ibu

terdiri dari lanskap ,,Buo

- USAHA

penglaksanaan pemerintahan, per.

anggota2nja masih 'terdapat banjak pertentangan paham.tentang,
sikap jang harus diambil itu.
Menurut kabar, kebanjakan ang
gota2 Madjelis Rendah menjetudjui pikiran untuk meminta Menteri Maarseveen tetap memegang

Untuk alasan
Daerah

3 1

Tagulandang,

Siau, 'Tabukan,

Talaud.

lemo:

rusan
Dalam Negeri No. BZ.1/
47 ttgl. 3 Mei j.l, bahwa berfibung-dengan pembentukan daerah
Sulawesi-Utara,
maka
untuk

kan. Pada hari Senin malam F

kabar dari pihak jang dapat diperperdebatan dalam
tjaja, bahwa

kian

Indonesia.
di 48
19

:

HM.

Man Saba

dengan beslit No. BZ. 1/8/21 dari
Gorontalo), terdiri dari dis- - Menteri tersebut ttgl. 7 Mei j.l.,
pembahagian afdeling2 Donggala
trik2: Gorontalo, Suwawa,
Gorontalo

Limboto,:

Menurut beslit Kementerian U-

desak W.T.M. memohon dih

Tg
(ibu kota-

nja Gorontalo), terbagi men. djadi onderafdeling2:

5

an pertanian, pembentukan

d

No2090.

Keridahe-Tahuna,

tensabasi adalah

sebagai berikut:
I. afdeling Gorontalo

Timur

Kercsidenan Manado.

utan, karena mereka kawatir akan
menjerahkan portefeuille itu kepada orang lain. Menurut pendapat
mereka seorang Katholik lain hari
Dalam
Kementerian
'memegang
Negeri.
Pendapat politik umum di Den

nja. Wartawan

Keresidenan

2.

lah mendapat keritik hebat atas
dan menurut
kebidjaksanaannja
memberi tertelah
partai
perasaan
lalu banjak konsesi kepada kaum
“sosialis, dapat menghalalkan keterangan Pemerintah pada partai-

. wa dari Prof. Romme selama peAtjara2nja hingga waktu ini
K
rundingan lebih dahulu dari Semeliputi 15 soal, antaranja ialah
nat. Mungkin Romme berpendamendapatkan
mentjari djalan2
tentang ke-

bantuan jang aktip dari organi
, se-

Rendah

menjetudjui keterangan2 itu, demikian wartawan Aneta di Den “persidangan achir, karena antara

Haag.
Tentang partai2 lain dapat dikabarkan, bahwa oleh V.V.D. ke-

dari

“1.

Sosialis
menjambutr
“dengan
persetudjuan
bu

(Aneta).

.

: ah Belanda:

“Pihak

— masukkan dalam atjara konperen-

E

TELF.

AN

Ne

ten-.

“si ini adalah dimadjukan oleh U-

,

3 baris
Tan

Te ame

nerangan dan dari delapan badan

'. an,
P.B.B: chusus untuk membitjara- :
“2 masaalah2 peneran
dari

mupuk-mupuk dan memadjukan
sumbangan menudju keperdamai-

untuk
La

MN

— Konperensi ini mendapat tun.djangan dari P.B.B. bagian Pe-

NESCO. UNESCO telah menerima suatu resolusi dalam konperensi umumnja jang terachir jang
menjetudjui adanja dewan jang
sematjain itu untuk mengatur, me

# 3.—

PASSERSTRAAT

gan
lam adjelis

Success dari tanggal 4 April sampai tanggal 8 April.
en

OP

sebulan
sebaris sekolom,

(UNTUK KOTA MANADO:
To LLY
PHOTO
STUDIO

Tomohon

— -rintahan jang bersidang di Lake

Bangsa2. Usul

f 4.—
f 1.—

(sekurang2nja
|atau kurang).

INDONESIA

jang ketiga dari orga-

nisasi2 jang bukan bersifat peme-

et

Ilangganan
Adpertensi

«
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militer jang kuat dengan Norwegia dan Denmark,
akan tetapi

Norwegia memilih mendjadi anggota Pakt Atlantika Utara.

Minahasa

PENTAHBISAN RUMAH GEREDJA Jd Ta
KAMPUNG BARU

MANADO.

,Kami anggap perlu untuk te-

“Meskipun

.Eropah berusaha sebaik2nja untuk

sehabis perang oleh Komisi

mengahasilkan

Ekonomi untuk“ Eropah (Econo| mic Commission for Europe).

dari Eropah masih berada dalam

kemiskinan jang sangat”,
an lapuran tadi.

g panen gandum dinegeri itu
lagi tingkat

sebelum perang.

Lapuran E.C.E. itu selandjutnjaga
bahwa kesanggupan

demiki-

liau tidak lagi mempunjai pikiran

Selandjutnja dikatakan, bahwa
segala usaha untuk memperbaiki

keadaan tersebut dalam lima tajang datang, mungkin tidak akan

pah telah bertambah dengan 976.
enaikan ini dan djuga kenaikan

membawa suatu penjelesaian bagi
pokok dari masaalah ekonomi Eropah, jaitu kemiskinan kebanjakan bangsa2 Eropah.
Masaalah
itu hanja akan dapat diselesaikan
dengan perubahan2 jang bersifat
revolusioner dalam produksi tek-

luksi industri adalah lebih besar daripada dalam tahun
1947.
Eksport Eropah keseberang lautan

seluruhnja telah naik dengan 30
Yc, sedang
sebaliknja
import
“dari seberang lautan telah berkurang dengan 796, jaitu berhubung
dengan
,,berkurangnja dibutuhkannja barang2,
terutama jang
berasal dari dunia sebelah Barat”.

ngan perantaraan dokter Honga-

nis.

4

tanah airnja ke Weenen.
WAKIL2 BEKAS DAERAH2
DJADJAHAN ITALIA AKAN
NGARKAN LAGI?
(A.F.P.). Komisi Politik P.B.B.

— tinggal

| YReuter).

awal,

produksi jang

tingkat

kenaikan

— lebih tjepat daripada
rang dunia

pertama,

sehabis pedemikian

la-

puran E.C.E. tersebut. Disamping

“kenaikan
angka2
produksi dan
|. sketjondongan untuk memperguna“kan semua tenaga buruh jang ada,
—. terdapat pula pengembalian berangsur2 kearah stabilitet peruangan, demikian ditambahkan dalam

se-

ga akibatnja ialah tekor perniaga-

djumlah kira2 $ 440 djuta, jaitu

djumlah jang terbesar sedjak ber
achirnja perang. Angka ini, jang
didasarkan atas keterangan2 jang

terdahulu dari Komandan Terting

itu,
Litu, “gi dari Negara Sekutu, dimuat da-

'am suatu berita dalam penerbitan

5
—0.5pah dePN

|.

—

5

me

ari

fang sekarang ini dari Madjallah

| sanjak2nja haoajar duapertiga
dari seberang Jaut-

“« jabajaran seberang laut-

Luar Negeri

Kementerian Perniagaan

dari

Amerika

Import
di Djepang kekurangan.
bahan mentah naik hampir 506

lebih dari import 1947. Import ma-

kanan,

Serikat.
Dalam berita itu dikatakan, bah

.merika da-

djumlah

wa

seluruhnja

niagaan Djepang untuk
duga

sebesar

ada

ketjil, El

dekat

dari per-

1948 di-

$ 984

djuta.

suatu

Angin

atas

Bagian

ditempelkan surat2 sebaran, dalam
mana pemerintah Masir akan mem
beri hadiah sedjumlah 1000 pond
sterling Masir kepada siapa sadja
jang dapat memberi keterangan jg
dapat mengakibatkan ditangkapmenja Mohamad tsb: Tembak
ta
memin
tidak
jang
tadi
nembak
kelima
korban, terdjadi diloteng
dari sebuah gedung, dimana orang
jang ditjari itu menjembunjikan
SIAP SEDIA MEMBELA

"MERDEKAANNJA SENDIRI.

'Djaminan

sos jal

di Amerika
- Djaminan sosial di Amerika Se— rikat didjalankan

menurut 8 ren-

tjana jang berpisah2 jang dapat
dibagi dalam 3 tingkatan jang
umum : djaminan sosial, pertolongan umum kepada orang miskin,

dan dinas kesehatan dan kesedjah
teraan.

Ada dua rentjana djaminan so— sial. Jang pertama ialah djaminan
| pengangguran jang membajar ga| djih persekot kepada seorang pegawai djika ia tidak atas kemauannja
sendiri menganggur dan
sedang mentjari pekerdjaan. Jang

lain ialah djaminan diwaktu tua

“untuk bekerdja dan jang menjokong tanggungannja setelah dia
. meninggal dunia.

Pertolongan

umum meliputi 3

dari delapan rentjana itu : pertolo
ngan pada orang tua jang menolong orang jang tua miskin de-

ngan tidak memandang keadaan
djaminannja dan keadaan lainnja,

' sokongan kepada orang buta jang
kepada
sokongan
dan
miskin
anak jang masih mendjadi tang-

,
gungan orang tua.
“Ada 3 rentjana kesehatan dan
| kesedjahteraan jang menjatakan

tanggung djawab Pemerintah ter| hadap pada anak2 dan keluarga :

kesedjahteraan anak: sokongan
pada anak pintjang: pun dinas ke'sehatan kaum ibu dan anak2. .
- Dari delapan dinas itu hanja
satu — djaminan orang tua dan
| ahli waris — jang sama sekali di

belandjai oleh Pemerintah Fede-

— ral. Jang lain2 itu rentjana Nega-

| ta-Bagian jang hanja sebagian sadja disokong oleh Pemerintah
Federal

dan bersamaan dengan

Undang2 Standard Federal jang
sebagian besar dimuat dalam Undang2 Djaminan Sosial dalam
tahum, 1935,

Serikat.

Dinas2 jang diadakan oleh ber
bagai2 Negara Bagian berlainan
menurut kebutuhan daerah. Dju-

ga banjak pekerdjaan2 dimana u-

pah sulit sekali dihitungnja, tidak
termasuk dalam rentjana djaminan dan Presiden Harry S. Truman

telah menasehatkan kepada Cong-

ress agar djaminan sosial itu diluaskan kepada orang lebih banjak
lebih
pekerdjaan
matjam
dan
penduduk
tetapi
Akan
banjak.
merdeka
"biasa, selain daripada
untuk memadjukan diri menurut

ketjakapan setinggi2nja atau un-

tuk melantjarkan perusahaan baru

memberikan

jang akan

lebih ba-

njak kekajaan, dilindungi pula dari ketakutan kemiskinan, karena

pengangguran atau

ketjelakaan

jang bukan kemauannja sendiri.

Presiden Truman meminta

da-

lam sebuah amanat kepada Cong-

ress Amerika Serikat tanggal 19
1947, agar diadakan unMei
dang2 untuk mentjiptakan rentjana kesehatan bangsa dan rentjana
tjatjat untuk
orang
djaminan
memperlengkap rentjana Djaminan Sosial rakjat.

Dalam permintaan ini ialah per
mintaan jang kedua untuk meng-

adakan

undang2

(jang pertama

dalam tahun 1945) Presiden menundjukkan, bahwa sepertiga dari
orang diperiksa untuk dinas kemi-

literan di Amerika Serikat ditolak.

Dengan memperingatkan, bahwa
rakjat ,,djanganlah menjediakan
kesempatan

untuk

mendapat

ke-

sehatan jang baik dan kehidupan

jang lama dan produktip itu “kepada orang jang berada sadja”.
Presiden meminta agar diadakan
rentjana jang - terdiri dari lima
bab :
1. Dinas kesehatan umum jang
mentjukupi, termasuk djuga ren-

menjerahkan

Presiden

Menurut Beslit Residen Manada ttgl. 12 Mei 1949 No. H.N.
6/10/8, maka pertama: untuk Daerah Minahasa telah disusun suatu Kumisi Distribusi.

IDaerah Minahasa
atau wakil2
jang ditundjuk oleh Kepala Daerah: sebagai anggota2 diangkat:
Wali kota Manado atau wakil2-

Undang2 ini memuat Djaminan
Orang Tua dan Ahli Waris, Djaminan Pengangguran dan Sokongan Umum pada kaum tua, orang buta jang miskin dan anak2
jang mendjadi tanggungan orang
tua. Jang sudah ada ialah Kantor
Anak2 dalam Departemen Perburuhan jang menjediakan tenaga-

nja untuk anak2 rakjat, termasuk
kesedjahteraan

sokongan

anak

pada anak2 jang tjatjat dan per-

siden Truman. ,/Dalam praktiknja
soal itu tidak begitu mahal dan
djauh lebih banjak memberikan

nja.

diri seperti pada hari ini.
,Rentjana djaminan kesehatan

Selain

dari pekerdjaan

Djami-

bangsa adalah perluasan mantigi
“Wogisch) sistem Djaminan Sosial

nan Sosial, pada waktu itu badan2
berikut dioporkan kepada Badan

djadi darah daging demokrasi Amerika kita”, kata Presiden lagi.
Dari empat bahaja jang terbesar

didikan : Dinas Kesehatan Umum:
Administrasi Makanan dan Obat

Djaminan Federal: Kantor

bius:

pada keamanan para pekerdja dan
keluarganja — pengangguran, umur tua, kematian dan sakit —
djaminan
kita telah memberikan

perlindungan tiga.

terhadap pada jg keempat

—

sa-

Amerika

kemasjarakatan di

Serikat.

Kemunduran

Kerdjantara

Anak2

(terketjuali

pekerdjaan jang berhubungan de-

djuan jang besar dalam pembuat-

undang2

Dinas

1945, Kantor

kit — adalah bagian penting jang
tidak ada dalam rentjana djaminan sosial bangsa kita.
Dalam sepuluh tahun jang belakangan ini telah tertjapai kemaan

dan

Pen-

(Arbeidsbeurs) Amerika Serikat
(kemudian dioporkan pada Depar
temen Perburuhan).
(Dalam undang2 reorganisasi lebih landjut,
ialah dalam tahun

Perlindungan

umumnja.

b.

pengawasan atas pembahagian
jang adil dari barang2 jang diterima dan pemetjahan soal2
kesukaran

dengan

Rumah Geredja

Tikala.

djaan, maka sedjak beberapa wak.

tu jang lalu telah dimulaikan usaha ini diantara, oleh dan meling- '

lii-Pinontoan, berdiri teguh bap
dan ibu2 kp. Baru, sedan”
dan Njonja tsb. teah
hati pula memindjamkan kintainja
untuk tempat geredja itu, dengan
djaminan boleh dipakai selama geredja memerluinja.
:
pengusaha2 / peloKeputusan
por2 dan djamaah2 bersangkutan,
jaitulah, sesiapnja geredja itu, ma
ka geredja tsb. akan diserahkan
kepada G.M.I.M. mendjadi milik
G.M.I.M.
Demikianlah tgl. 15 Mei itu adalah hari pentahbisan dan hari
penjerahan resmi Geredja tsb. kepada G.M.I.M. jang diwakili oleh
Ketua Klasis Manado dan Ketua
Parochi Tikala,
Tepat p. 10 Ketua Klasis membuka dengan resmi pintu Geredja
baru ini, disaksikan oleh- hampir
semua anggota Madielis Geredja
Parochi Tikala dan beberapa tamu

undangan, serta seluruh djamaah
Kampung Baru, langsung diikuti
dengan kebuktian pentahbisan jg
dipimpin
oleh Ketua Klasis. Setammatnja kebaktian pentahbisan,
"hadirin dipersilahkan mengambil
tempat dalam suatu bangsal istimewa untuk makan bersama2, sedang pada petangnja upatjara pen
tahbisan diteruskan mulai p. 4 petang dengan suatu pertemuan dari
undangan jang terdiri atas semua
perkumpulan Kaum Ibu dan Pemuda Keristen seluruh Parochi.
Didalam segala utjapan/pidato
dan njanjian2 sedjak pagi, dinjadjamaah
kepada
| takan selamat

dan tak dilupakan terima kasih ke.

penderma2
pelopor2 dan
“pada
kintal dan lain2 sebagainja.
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Pertjetakan Kementerian Penerangan N.I.T, - Tomohon.

AL

BRK

RM

.

lapis

ngan perburuhan anak2) : Ktimisi
Upah Pegawai dan Bagian Statistik Penting ditempatkan dibawah Badan2 Djaminan Federal.
disambung).

! La

Po-

Tuan dan Njonja

Disamping

FE. H"RONDONUWU
N. LANGKUN
Tondano

Kampung Baru tsb.

Dengan dipelopori oleh Tuan dan
Njonja Polii-Pinontoan jang memang giat dalam urusan kegere-

Sesraye bye Deret Bana Base eyes serasa,
Lahir dengan selamat
Andri Alexander

Sakit

Sembahjang” sendiri : "

telah timbul, berhubung
dengan
djarak djauh antara kampung ini

dalam hal itu.

'c.. menjelenggarakan
segala hal
jang dapat menghasilkan pemasukan barang2 distribusi jg
memuaskan.
s

Dibawah peraturan Undang2
reorganisasi Presiden dalam tahun

kat”,

jang sekarang ini jang sudah men.

kantor Distribusi di Manado.
ketiga: Kumisi Distribusi ini diberi kewadjiban sebagai ternjata dibawah ni:
a. pengawasan alat Distribusi se-

Rumah

meneguhkan peladjaran dan kesehatan warganegara Amerika Seri-

bagi ummat

Dan sebagai Sekretaris: kepala

Bapa
Ibu

:minan Sosial dioporkan kepada
Badan Djaminan Federal jang

orang sakit dapat dan akan merdeka untuk memilih dokternja sen-

—

:

.Wakil2 Textiel Convenant dari
P. en D. Convenant dan dari Kramerijenconvenant di Manado.
Pegawai Dinas Kooperasi dan
Perdagangan
dalam negeri
di
Manado.
Kepala Dinas Pertanian
Daerah.
-

tolongan pada kesehatan kaum ibu
dan anak2.
2

1939 pekerdjaan Administrasi Dja

atau
hasil daripada amal umum
pengobatan dengan tjuma2......

4

dekaan peradaban Barat. ,, Dalam
keadaan bahaja, negeri saja dapat
memusatkan 700.000 anggota tentara, “angkatan laut dan udara”,
demikian duta itu. Ia selandjutnja
mengatakan, bahwa dulu Swedia
hendak mengadakan persekutuan

lah tindakan2 untuk meringankan
sementara, maka Unkesulitan
dang2 Djaminan Sosial telah diterima oleh Congress dan ditanda
tangani oleh Presiden Roosevelt
dalam tahun 1935.

Congres untuk menentukan, bagaimana tiap orang laki2, perempuan dan anak dinegeri dapat dipemeliharaan
mendapat
djamin
dokter jang diperlukan oleh rentjana djaminan itu, akan tetapi
menegaskan, bahwa ,,kesempatan
untuk mendapat kesehatan jang
baik itu mesti diberikan kepada
semua orang, dengan tidak pandang tempat tinggal, bangsa atau.
tingkatan perekonomiannja, rentjana djaminan itulah tjara Amerika untuk mentjapai tjita2 kita”,
begitulah ditundjukkan oleh Pre-

hu-

kedua: Sebagai anggota serta ke-

bangsa. Setelah didirikan sedjum-

kepada

(hudjan dan

dia siap sedia untuk membela ke-

perdagangan dalam tahun 1929
menginsafkan rakjat akan
telah
keperluan tindakan nasional untuk memenuhi keperluan seluruh

da hilangnja nafkah selama sakit.

taufan

Minahasa,

KE

PERAN ee

tjana kesehatan kaum ibu dan anak2 jang lebih luas. 2. Penjelidikan kedokteran dan pendidikan
kedokteran jang lebih luas. 3. Lebih banjak rumah sakit dan lebih
banjak dokter disemua bagian negeri jang memerlukannja. 4. Djaminan ongkos2 pemeliharaan dokter. 5. Perlindungan terhadap pa-

bahwa

hk Pemberilahuan.

| (A.E.P.). Duta Swedia di A'merika Serikat ketika berpidato di
' Seattle menerangkan, bahwa Swe

Eksport untuk tahun itu kira2 ada

P.B.B.,

(Aneta-A.F.P.).
Pengganti
djenderal Lucius Clay, gubernur
militer daerah pendudukan Amerika di Djerman, ialah djenderal
Clarensce Huebner, demikian diberitahukan oleh staf djenderal
Amerika Serikat.

3

terbesar untuk tahun 1948 ialah
tekstil. Pun batubara, mesin2 dan
kendaraan dan barang
tembikar
an
merupak
eksport penting.

Umum

Kumisi Distribusi Daerah

SWEDIA

eksport satu2nja. jang

Libya”

Kerugian
pada
perkebunan
(buah2an biasa dan anggur) ditaksir sampai djumlah 2 djuta lire.
Pedjabatan pemadam api bekerdja
banjak berhubung dengan kkebakaran2 jg ditimbulkan oleh kilat.

terlarang. Diseluruh negeri telah

import jang besar,

pembebasan:

Na-

djan es) menghentikan sama sekali lalu lintas di Roma. Pada bahagian2 rendah di kota terdapat
bandjir.

diri,

perbaikan industrie Djepang jang

untuk

ah Rumah

kungi seluruh djamaah kp. Baru.

,,Dewan

sedjak hari Rabu telah diumumkan suatu kampanje tidak tunduk
pada peraturan2 pemerintah Inggeris di Tripoli,

tsb. jang menurut kabar adalah
pemimpin Moslem Brotherhood jg

Menurut lapuran itu, tambahnja eksport dalam tahun 1948 itu
terutama adalah disebabkan oleh

:

sidangan

1948, Berbulan2 lamanja diusahakan untuk menangkap Mohamad

'an sebesar $ 440 djuta.

ketua

ilmu penge-

mengumumkan pada hari Kamis
ttg 12) dalam kumisi politik Per-

, perdana menteri Masir Nokrashy
dalam bulan Desember
Pasha

$ 254 djuta, jaitu 46Y6 lebih tinggi
dari tahun 1947. Akan tetapi import, berdjumlah $ 694 djuta, 3276

Dole, bekas

Keradjaan

(Aneta-U.P.).
sional

merentjanakan pembunuhan

(Usis). Biarpun djumlah eksport bertambah lebih besar djika
dibanding dengan import, namun

Perdagangan
' PE

letaknja

itu

BERITA2 PENDEK,

nangkap Mohamad Jusuf Malik
dituduh
jang
jang masih muda

tik.

alami ketekoran perdagangan

-

Akademi
tahuan,

lama setengah djam, berhasil me-

dalam tahun 1948 Djepang meng:. lebih besar dari tahun 1947, hing-

lapuran itu.
Tetapi apakah negara2 Eropah
mempertahankan
Gua.

an Sir Henry

Alexandria, satu pasukan gabungan dari polisi Cairo dan Alexandria setelah tembak menembak se-

B. untuk mendengar lagi wakil2
“bekas daerah2 pendjadjahan Italia, teristimewa mengenai rentjana
Beel-Sjorza jang minggu lalu telah diandjurkan oleh komisi poli-

Perdagangan Djepang jang
terbesar semendjak berachirnja perang.

maka di Eropah pengangguran ma
sih tetap ketjil, hal mana adalah
salah suatu sebab jang djelas dari

Dipulau

jang

komisi

duduk 16 orang ahli pengetahuan

PEMBUNUH NOKRASHY PASHA
DITANGKAP.
1.

dimadjukan permintaan kepada P.

jang

dan pengobatan dibawah pimpin-

|

tambang tsb.

'antaranja terutama Italia, Honga-

| ria, Belgia dan daerah2 pendudukan Timur dan Barat di Djerman,

kegiatan radio. Dalam

didalam

sadja

sebentar

(consultatief)

diberi kewadjiban menjelidiki usa
ha2 perlindungan terhadap bahaja

sukan2 penolong itu hanja dapat

2

menerima baik mosi, dalam mana

Keltekoran

beberapa negara, di

si penasehat

disekitar lubang untuk keluar dari
tambang itu. Karena asap ini pa-

de-

kabar itu diterima di Weenen

Di Logging, telah dibentuk komi

nja karena kebakaran itu dan karena gugurnja tanah.
Musuh jang terbesar dari peker
djaan pertolongan itu ialah asap
jang tebal, jang tersusun dari pelbagai gas2
ratjun, jang djuga
membahajakan tanah bagian atas

umur hidup dari Madjelis Pengadilan Rakjat Hongaria sekarang
berada dalam keadaan pajah. Be-

ria jang baru2 melarikan diri dari

hun, bahkan dalam sepuluh tahun

tenaga buruh dalam industri Ero-

Terketjuali

jaitu

didalam- .

terkurung

kerdja, jang

dak begitu tergantung dari luar” menjiarkan kabar dari Weenen. '
bahwa
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