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|. Bahr SULAWESI-UTARA,

terutama sekali «ti "iiongkok pada

dewasa ini- — maka ada baiknja
kiranja, bikla kita ketahui djuga ba-
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ka-

TELF.

“No 209.

um merah itu dinegeri Siam. Di-'
dalam mingguan Tionghoa-Melaju

- “STAR WEEKLY" (Djakarta) tgl.
'8 Mei ibl. kami djumpai buah tu-

Konperensi

“lisan seorang koresponden istime-

ngupas djuga sebab2 apakah ko. munisme dinegara ,,Gadjah Putih"
itu tidak berpengaruh besar.
Bagian karangan jang mengenai
hal itu, dibawah inilah kami sadji-

kan kepada sidang pembatja.

di

Djakarta.

Warta

Indonesia:

"Ada beberapa faktor2 jang menerangkan

mengapa

komunisme

tidak begitu berpengaruh di Siam.
Pertama-tama. harus dikemuka-

kan, bahwa 8046 dari rakjat Siam

dari pertanian,

musti diakui, bahwa penghidupan

seperti tani di Siam bukan peng-

Gn

kira2

8070

dari

kaum

tani

Siam

Se Erna

mempunjai hak eigendom atas ta-

maap er
Pee
-

nah jang mereka luku. Maka dari
sebab itu, pantjingan dari kaum
komunis jang menuntut supaja
tanah dibagi2kan buat diserahkan
pada kaum tani, berhasil sekali di
“tapi di Siam pantjingan itu tidak

(Aneta). Hampir pada ketika
jang sama, dimana ketua delegasi
Republik mengeluarkan
sebuah

Dibandingkan dengan lain2 negeri di Asia, Siam dapat memberi

bahwa Pemerintah darurat Republik di Sumatera berdiri dibela-

Tiongkok, berhasil djuga di India,

ada

atau sedikit sekali hasilnja.

satu tingkat penghidupan jang se-

pantasnja kepada rakjatnja, sebab

"di Siam makanan ada lebih dari
tjukup, tekstil ada tjukup dan ka“um marhaen dan orang jang tidak

mempunjai apa2 hanja sedikit di

Siam.

:

-

Disamping hal2 ini jang ber-

keterangan, dimana

pabila bangsa

lami.

perdjuangan

menga-

emotioneel

(menuruti perasa hati semata2)
buat
merebut kemerdekaan dari
tangannja ,,kaum imperialis”. Ma-

ka dari sebab itu nafsu2 politik
dan nasionalistis tidak pernah ber
kobar dengan hebat. Dan maka
itu djuga doctrine

(peladjaran2)

dari Marx dan Lenin tidak begitu
menarik perhatian dan mempenga

ruhi kaum

intellectueel-muda se-

perti di Tiorgkok,

India, Burma

dan Indonesia. Maka tidak heran,
diantara kaum intellectueel Siam
sedikit sekali jang berhaluan kiri

atau komunisme jang extremistisch..
| Tapi semua ini bukan berarti,
bahwa

di Siam tidak ada komu-

mentara, sebelum ia mendapat keterangan2
siden

narik diri, Sjafruddin mengeluar-

ra, bahwa Pemerintah darurat se-

tersebut dari Presiden

dan

Wakil Presiden, demikian ,, Warta Indonesia” menulis.
Menurut harian ini, maka komunike ini jang dikeluarkan pada

kutnja tidak banjak. Kaum komu—-

nis di Siam terutama terdapat dikalangan. minoriteit
Tionghoa:

banjaknja Hoakiau di Siam ada
4 milliun, sedang djumlah pen-

duduk Siam sama sekali ada kira2

18 miliun.

—

.

. Beberapa orang bilang, bahwa
di Bangkok ada 30.000 kaum ko-.
#

- lalu tinggi. V enurut mereka djum

lah orang ksmunis Tionghoa jang
' betul2 aktiptidak lebih dari 100. Tionghoa

komunis

- Partai

di

ng dari Kung
suatu tjaba
Siam ada di
Tiongkok dan men-

chantang

dapat perintah dari sana. Disini

Tion. progkabar
surat
rapa
bebe
ada
sekali
njata
gian
seba
hoa:

komunis, sebagian lagi tidak njata

pro. Ada satu madjallah mingguan.

Siam jang kelihatannja-

Merah

djallah

bersifat

dan menurut bisikan, ma-

ini “sebagian dibelandjai

“
di Siam tidak

oleh orang Rus.
Kaum komunis

mempunjai banjak kemungkinan
meluaskan pengaruhnja. Pertama,
karena.sebab2 jang kita sebut di
atas. Djuga, pemerintah Siam ber
haluan anti-komunis sekali. Tiap2
kali orang dapat membatja dalam
surat kabar tentang penangkapan
dari orang komunis, . diantaranja
sebagian diusir keluar negeri.

Akan tetapi, menurut kalangan

kah Siam
tirint
dari peme
poli
ada lebih bersifat anti-Tionghoa
Tiongho

di

:

a

gkok,

dalam

orak

Komunike

dengan

Mr.

“3

Bangka:

5

1) bahwa pengembalian Peme-

berarti, bahwa Pemerintah Belan-

asaan pemerintah Republik
atas
seluruh Djawa, Sumatera dan pujang
lau2 sekitarnja seperti apa

telah diakuinja dalam persetudjuan Linggardjati,
2) bahwa

pengakuan

jang

di-

“maksudkan dalam ajat 1 berarti,
bahwa satuan2 T.N.I. jang pada
dewasa ini tersiar di Djawa,

Presi-

Berdasar pada

memang

demikian

,,Warta

2

-

|

aa

Djuga orang mendapat kesan
jang kuat, bahwa pemerintah pun
menggunakan bahaja komunis sebagai alasan buat menggempur
kaum opposisi (lawannja pemerin
ia
tah) di Parlemen.
1 9
1

Konperensi

Medja

dalam

Bundar ten-

sendiri,
Dr. Koets menjatakan 'akan
mentjoba menjelesaikan
hal ini amenundjukkan, bahwa

susunan

fe

deral sadja jang dapat dipergunakan untuk pertama mengobah kesatuan ,,kolonial”

Indonesia men-

djadi kesatuan nasional berdasar
atas kehendak umum untuk membentuk suatu bangsa dan kedua

tang tjara2 jang mendjamin kebe-

untuk menghindarkan, bahwa mak

basan akan menjatakan

sud akan berdiri sendiri mendjadi
lebih kuat, karena desentralisasi
jang tak lantjar.
:

pendapat

golongan2 penduduk tentang su-,

sunan dan bentuk daerah mereka

masing2 dan dalam menunggu keputusan tentang.

itu, maka

soal

»kesatuan dalam perbedaan2” a-

tau ,,perbedaan2 dalam kesatuan”

Koets

publik.

5a

PENJAKIT TJATJAR DI DAERAH
PASUNDAN.
(Aneta). Di daerah Pasundan
874
hingga kini telah terdapat
orang jang didjangkiti penjakit

tjatjar, dari mana 1046 berachir
dengan kematian orang jang sakit.
Kebanjakan orang2 jang kenal

Belanda senantiasa mengambil
pendirian, bahwa untuk gblong-. spenjakit itu terdapat di kabupatian2 penduduk, ia tetap akap'menarmBogor dan Priangan.

djamir. kebebasan untuk mertentus » ,

wat
9 reg
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dan

Daerah

tudjuan

Perpi,

jaitu:

a.

ketjerdasan

Mempertinggi
anggota2nja.

dupkan dan memelihab. raMenghi
perasaan tanggung-djawab
jang penuh selaku: pegawai
terhadap kewadjibannja dan,
terhadap . masjarakat
nusa
dan bangsa. .
Memperhatikan dan membela

d.

kepentingan anggota2nja..

Ketua: F. H. Awuy

Ketua-Muda: Th. Polii
Panitera I: Z. Tumbel
Panitera II: D. C..Karwur
Bendahara: J. B. Pangkey
Pembantu2: Th. Umboh, A. Wenas, J. Tumimomor, H. Loleh

Penasehat:

K. J. Rorimpandey..

Dalam

hal-irii Kabinet

pemberitahuannja

te-

tentu.

Pada tanggal 9 Mei, menurut
kabar2 mengena hal itu Kabinet
harus melepaskan segala pengharapannja untuk mempertahankan

beliau dalam 'djabatannja.

net sangat menjesal

leh permintaan

Tetapi Pemerintah Belanda ja- |
kin, bahwa Dr. Beel menganggap:
penggantiannja sangat perlu untuk kepentingan Negara dan oleh
karena itu Pemerintah menghorma
ti keputusan beliau dan. dengan.
dilansegera penggantinja'akan

tik.

Pemerintah" Belanda mempergu:
nakan hal ini dan memberikanpen
djelasan2 lebih landjut atas suatu
pokok jang lain menurut: telekepada sagram2 jang “apa aa
en) dan
aarseve
Van
ja (menteri
lain2 dan orang berpendapat, bah
wa Pemerintah keliru dengan mengatakan, bahwa

tambah, ia sedia untuk menunggu
djalannja perundingan2 pendahuluan ini,
Pada tanggal jang sama .itu

dari keterangan Dr. Van Royen,

dak meminta -nasehat-kepada de-.
legasi2 Sumatera sebelum ..mene-

pun ada keberatan2nja, ia tidak a-

djabatannja
meninggalkan
kan
dinjatakan.
djuga
dimana
dan
pengharapan, kiranja perkembang
an2 jang lebih landjut akan memungkinkan, supaja ia tidak melepaskan djabatannja sesudah pe- rundingan2 pendahuluan.
Dalam kehendak untuk memper

tahankan Dr. Beel sebagai W.T.
M., maka Kabinet mendasarkan

TA Eu

aa

Ba

Gan

takan disini, bahwa sebelum mengadakan keterangannja, Dr. Van

Royen telah berbitjara dengan ke...
tua dan wakil ketua Delegasi P.P,
F.,

Sultan

Hamid:

A-

Anak.

dan

gung. Atas nama delegasi2, mere- .
ka" menjatakan persetudjuan atas,
keterangan itu, hal mana kemudi- .
P. ,
an dibenarkan oleh anggota2

:

:

Meskipun demikian, namun Pe:
merintah mengerti, bahwa dalam

suasana pertentangan2 besar jang
hingga kini terdapat dalam perhu-

- oknumnja mendjadi djaminan, bah

da

tapkan persetudjuan tersebut.
Mengenai hal itu harus dinja-

PE

pertimbangan,
pada
pikirannja
bahwa beliaw 'pada umumnja dihargakan di Indonesia, oleh kadan
rena sifat2 keoknumannja

Bem

sepenuh...

karena dalam hal ini sudah tidak
diperhatikan dengan tjukup akan
kepentingan? Sumatera dan oleh.
karena delegasi Belanda sudah ti-

lit jang diambil di Den Haag, dimana diterangkan, bahwa Kabinet sangat menghargai, apabila
pada saat2 jang sukar ini, meski-

AAN

P.P.F.

nja menjetudjui persetudjuan Belanda-Republik. Orang2 berkebe-..
ratan terhadap titik2 4, 5. dan 7

'memberitahudjuga Pemerintah
kan kepada Dr, Beel tentang bes-

Ha

untuk meletakkan.

djabatan ini.

mendjadi kenjataan. Supaja kesukaran Pemerintah tidak akan ber-

2

Kabi-

terhadap re-

aksi2 jang akan timbul di Indonesia, Belanda dan diluar negeri o-.

kan, bahwa apabila Kabinet akan
supaja semendjak
memutuskan,
tusekarang harus dikerdjakan
djuan jang ditetapkan oleh delegasi Belanda, djadi harus-meningsaat
galkan djalan jang sampai
itu sedang ditempuh, maka penda
patnja adalah, bahwa untuk mendjalankan kebidjaksanaan ini di
Indonesia harus dilantik seorang
jang pertjaja akan kemungkinan.
itu
baru
garis2 pedoman jang

i

“tanggal

7. Mei, dimana didalamnja dapat
dibatja, bahwa keputusannja untuk meletakkan
“djabatan.
telah

Selandjutnja Dr. Beel menjata-

ai

pada

PR

-

Sula-

Berhubung dengan hal itu, ma-

L
:

Maksud

de-

melebarkan

ka didalam kalangan2 Pemerintah:
sendiri ada suatu
pengharapan,
bahwa sesudah konperensi pendahuluan, beliau akan tinggal, pengharapan mendjadi kurang, karena

gasi Belanda jang
hendak menjetudjui keterangan jang telah diambil itu. Keberatan Dr. Beel ditudjukan kepada bentuk dan lingkungan pengembalian Pemerintah
Republik dan supaja untuk semen
tara waktu pembentukan daerah2
istimewa di Djawa dan Sumatera
dihentikan.

nuli terdapat suatu golongan ke#jiljang suka melihat perobahan2
dalam perhubungan2 dengan Republik. Dr. Koets. berpendapat,
bahwa hal2 ini timbul, karena keadaan pertikaian. Membantah penjataan, bahwa Negara? itu tidak
menggambarkan kehendak rakjat,
ia menjebut Djawa Timur sebagai

pa

sajapnja diseluruh
wesi Tengah.

(Perpi),

wa keputusan jang telah diambil
akan didjalankan dengan djudjur,
sekalipun beliau mempunjai keberatan2 atasnja.

nasehat jang bersamaan dari dele-

federal

nja, adalah Republik”, demikian
Dr. Koets”,
. Mendjawab pertanjaan tentang
Tapanuli, Dr. Koets mendjawab,
bahwa pengakuan atas Tapanuli
sebagai Negara Merdeka, tentang
mana telah dimasukkan permintaan, tidak bisa berlaku, berdasar
atas keterangan Dr. Van Royen
jang dikeluarkan pada tgl. 7 Mei

keterangan

lah meminta nasehat kepada Dr.
Beel dan delegasi Belanda dan Dr
Beel
mengatakan, bahwa ia sangat menjesal dan bahwa ia tidak
dapat menjesuaikan diri dengan

besar
harus dipindahkan dari suasana
tjonto, dimana sedjumlah
untuk
wakil2
pertikaian dan sentimen kesuasak
menundju
orang2
na kerdja sama dan
kepatutan. . konperensi Bondowoso.
Djika hal ini tertjapai, maka tentu
Daerah satu2nja, dimana kemungkin didapat suatu pemetjahhendak rakjat tidak pernah dita-

an jang memberi kepuasan terha-

akan

(0

Maarseveen pada hari Selasa dimuka Madjelis Rendah atas nama Pemerintah, dapat diberitahukan sebagai berikut:
Pada tanggal 6 Mei Kabinet telah berunding itentang pertanjaan,
apakah Dr. Beel menjetudjui per'setudjuan jjngg didapat antara delegasi Belanda dan delegasi Re-

gi mungkin dipertahankan, bahwa
dalam satu daerah seperti Tapa-

tas djalan damai. Dalam
suatu
pendahuluan pandjang
lebar ia

oleh

(Aneta). Tentang

.Saja-pertjaja, bahwa tidak la-

kerdja sama,

Indonesia”

Oa

jang diberikan oleh Menteri Van

sebelum ttgl: 19 Desember 1943.

pertikaian

Pegawai

ngan maksud.

Madjelis Rendah
tentang
permintaan berhenti Dr.Beel

dju-

sekali suara Republik dibatasi, tetapi walaupun begitu suara itu dapat didengar dan tak ada seorang
dapat mengetahui ini lebih baik
dari pada redaksi2 pesurat kabaran Republiken jang berada dalam
daerah federal. Sebaliknja, demikian Koets, dalam Daerah Repu-

tjita2

Kami mendapat kabar, bahwa:
pada tanggal 16 April 1949 telah
dibentuk
di Poso
Perserikatan.

Pemerintah Belanda dalam

Sumatera memaksa, bahwa sekali-

dalam

suasana

Dr.

PERSERIKATAN PEGAWAI INDONESIA DI POSO.

Keterangan

n
- dari
dari kaum federal, maupu
wartakaum Republik. Seorang
wan Republiken mengatakan, bah
wa hak sekarang mendjadi soal.
Dr. Koets mendjawab, bahwa kedan
adaan pertikaian di Djawa

blik-tidak didapat

hanja berdjandji tidak akan membentuk atau mengakui organisasi2

tgl. 18 Des. 1948 diawas2i

Republik,

Timur

Li

ri pesurat kabaran Indonesia, baik

— Yr

dap keinginan persatuan ataupun
tjita2 akan menentukan nasib diri

Daerah2 dalam daerah jang pada

dalam

Mengenai pasal4

Seorang djuru bitjara Republik
menerangkan mengenai hal ini kepada Aneta, bahwa soal ini sekarang sedang diselidiki. Ia menambahkan, bahwa Rum dalam pada
itu tinggal tetap pada keterangannja, bahwa Pemerintah darurat
dari Sjafruddin berdiri dibelakang
persetudjuan tersebut.

rensi pesuratkabaram, ketika dibitjarakan artikel 4 dari keterangan
Van Royen ttgl. 7 Mei.
Mulai pada hari keterangan
itu dikeluarkan, Delegasi Belanda
baru dalam bentuk Negara2 atau

daerah

s—

menjatakan, bahwa telah timbul
beberapa kesalahan paham
dan
sebagai tjonto2 ia menundjuk kepada beberapa tadjuk rentjana da-

blik.

dan sentimen kesuasana
kata Dr. P.J. Koets.

binet W.T.M. pada suatu konpe-

termak-

djaan Belanda. Rakjat sendiri dalam daerah2 itu harus
menentuikan.
:
"

suaikan keterangannja dengan komunike Pemerintah darurat Repu-

Haruspindah dari

, Delegasi Belanda tidak pernah
melepaskan hak untuk mendjamin
kemerdekaan pekik dani penjataan pikiran setjara bebas”, demikian Dr. P. J. Koets, Direktur Ka-

ini

hubungan istimewa dengan Kera-

In-

perbedaan-perbedaan atau
"per edaan” dlm. kesatuan”.
!

Hal

'an dengan N.I.S. atau suatu per-

dan selandjutnja mem-

Su-

Menurut perasaan saja, maka
Ie

persetudjuan Vam RoyenRum.
b) kedudukan Sumatera dalam
BEN e
c) kedudukan Sumatera dalam
perundingan2 Inter- Indonesia j.a.dh dan kemungkinan
turut serta dalam Konperensi Medja. Bundar
di Den
Haag.
d) mengenai susunan dalam ru:
mah tangga sendiri dan petundjuk2 berkenaan dengan
perkembangan ketata-negaraan Sumatera dimasa jang
akan datang.

tub dalam pasal 3 dan 4 persetujuan Linggardjati, pun dalam azas2 Renville”.
la memperingatkan, bahwa datelah
lam waktu2 jang lampau
timbul perselisihan tentang pertasnjaan, siapakah sebenarnja mem“punjai hak menetapkan nasib diri
sendiri.
Mengenai
hal ini Dr.
Koets memperingatkan akan perikataan professor Graham,
seba. gaimana ternjata dalam Congres“sional Record (Daftar Kongres)
dari Amerika
Serikat
halaman
3925 jang bunjinja sbb. berikut:
Memang patut mendjadi hak ti-

Sjafruddin ini pada

kesatuan

| Soal.

demokrasi.

telah be- “ap2

persetudjuan
Van Royen-Rum.
Harian ini ingin mengetahui, bagaimana Moh. Rum akan menje-

di

da pada azasnja mengakui keku-

Wakil

Pre-

peringatkan pada sjarat2 jang telah ditetapkan
oleh Sjafruddin
terhadap sesuatu penerimaan dari

rat memberikan petundjuk2 kepaRepublik

Rum,

donesia”

maka Pemerintah darurat dengan
persetudjuan dari segenap para
Menteri dan kepala2 staf menerangkan, bahwa Pemerintah daru-

da para pemimpin

dari

lan2

hakekatnja menjimpang dari pa-.
da apa jang dimaklumkan
oleh

persetudju-

an Van Royen-Rum jang ditjapai
pada tanggal 7 Mei di Djakarta,

perlu ditjari persetudjuan
.

a)

“kan nasib diri sendiri dengan dja-

munis Tionghoa, tetapi pihak lain

jang
mempuajai sumber
jang
bersih menganggap
djumlah
itu ter-

Darurat

bas untuk mendjalankan kewadjib" ga dalam daerah2 dari
Negara
an2nja, sesuai dengan pendapat Bahagian untuk mempunjai kesem
patan menentukan nasib diri senPemerintah darurat, demikian ko“diri berhubung dengan perhubung
munike tersebut.
:

tanggal 14 bulan ini berbunji deBerhubung

dan

Hatta.

Sukarno/Hatta

nisme sama sekali. Ada satu par- “rintah Republik ke Djokja harus
tai komunis Siam jang bekerdja
setjara gelap, akan tetapi pengi-

Sukarno

tjukup

hal ini, maka Pemerintah darurat
belum dapat mengembalikan kePemerintah
kuasaannja
kepada
Sukarnd/Hatta, meskipun anggota2 dari Pemerintah jang telah dibentuk telah berada di Djokja.
Penjerahan kembali ini nanti dapat berlaku, apabila
Pemerintah
darurat jakin, bahwa Pemerintah

pakat dengan staf2 dari angkatan

hal

jang

den Moh.

kan sebuah komunike melalui uda-

tukan pendiriannja terhadap persetudjuan tersebut, segera apabila
telah didapat
kabar2
mengenai

Siam tidak pernah

Fe-

Terlebih2 Pemerintah
darurat:
tidak dapat menentukan suatu pen
dirian mengenai persetudjuan se-

Belanda akan me-

Asia,

lain2 negeri

dak akan ditarik kembali dari da-

kang
persetudjuan di Djakarta
dan dimana didalamnja diberikan
kekuasaan
pemerintahan
atas
Djokja kepada Sultan Djokja, a-

laut, udara dan darat akan menen-

'dengan

dangan2 kepada daerah2 jang ber
sangkutan. Atjaranja belum ditetapkan, tetapi telah diketahui, bah
wa al. akan dibitjarakan:

sekitarnja ti- -:

erah itu sebelum Pemerintah
deral Indonesia dibentuk.

-dinjatakan,

sifat ekonomis dan sosial, masih
ada lagi sebab2 politik.

Berbeda

matera dan pulau2

j.a.d.

Abdul Malik telah mengirim. un-

Republik adalah menjimpang
dari keterangan Moh. Rum.

hidupan jang mewah. Pun djuga,

Indonesia

(Aneta), Pada tanggal 13 Mei

25 : #

gn

27 Mei

II

delegasi2 Sumatera jang dahulu
berada di Djakarta telah memutus
kan untuk mengadakan konperensi Sumatera untuk kedua kali pada tanggal 27 Mei j.a.d. di Medan. Ketua konperensi
pertama,

Ld

:

Komunike Pemerintah

biarpun

Pa

hidup

pada

Pemerintah. Darura
Republik
berdiri d ibelak ng persetudjuan

wa, jang diantaranja lain2nja me-

Sumatera

: -

Sario: K.L, 1 —

kaan

Hi

. £

Tikala: Minerva II — Tionghoa u

Mi na hasa,

'£ H.B. MOGOT akash PA-

26 Mei,
Sario: Alhilal I-— K.L. I

NITIA PERTIMBANGAN TIGA, Tikala: M.M.D. II — Retios II
PIHAK,

: Pe

E -

yagai Nek

Won

Federation of Trade

Unions (WFTU)

jang dikuasai

oleh Komunis.
Konperensi Geneva ini Kn di
langsungkan pada tanggal 24-25

Djuni. Michael Ross, direktur
— CIObagian perhubungan internasional, akan bertolak dengan ka-

rSiap.siap
untuk berto
:
5S, untuk meng

20Mei aa knikln ata menju
sul pada tanggal 15 Djunipenulis' bendahara James B. Carey dan
John Brophy, direktur dari dewan
serikat sekerdja kota dan negara

dari CIO.
Delegasi la
rang

te-

penasehat AFL.

antara rakjat dan oleh ,yakate

Kanperensi

idak both”

pakan, bahwa pembangunan
1

ketatanegaraan

untuk

i dasar2"jang baik

mbangan

udian dalam

guna

rakjat dihari. kesuatu suasana per--

ian dan ketidak amanan, seikesukaran2.

itiasa mengalami

“Hal ini berlaku - djuga untuk
dimana dengan perhuyan2 istimewa dan keadaan2

. normal, pembentukan ketagaraan menemui kesukaran2.

indakan2 tergesa2

'ini mungkin membawa

pada tjita2 federal.
:

am

“aa

dalam

hal

kerugian2

Ka

International

innja dalah
penulis-bendahara
George
Meany dan serombongan

'berarti pembasmian tjita2 fe-

Selandjutnja

pada

ikuasai

Na

WFTU

oleh |anggota2:

jang berdjumlah 28 djuta.

Djika konperensi Geneva ini
berhasil dalam membentuk suatu
federasi buruh dunia jang “baru,

maka papan ini akan mengBen pe nagea, CIO di

8

diri

sera

dari kedua

'Rusia
daerah

AFL, Wil

organisasi

buruh di Amerika Serikat sendiri
be
an jang
Serikat,

5

ini

adalah

diusul-

kan oleh pemimpin2 buruh Inggeris, atas andjuran untuk membentuk suatu orgahisasi jang sematjam itu jang dimadjukan oleh

AFL dan segera mendapat bantu
an dari CIO dan Railway "Labor
Executives' Association. Disam-

supaja

dengan
itu

segera

serta

hal2

jang

semakin

bertambah

CIO

kuat se-

bersama2 dengan

wakil2 dari Inggeris dan Belanda
meninggalkan WFTU
sebagai

dalam tahun 1945. AFL

WFTU

menutup

bersangkutan

di Pn
demikian
,,Tageegel” . Menurut kabar, pembePe
Rusia telah membentuk sebuah kumisi untuk menjelidiki,

luka: Untuk

membubarkan

rus, karena

jang menjatakan mewakili segenap Tripoli dan memutuskan akan
mengumumkan ,,perlawan umum”.

BERITA2 PENDEK.

orang jang berdemonstrasi, pulisi
mempergunakan gas air mata. Se-

| reta

Sovjet bukanlah

serikat? sekerdja jang : mendapat Juka2.

api itu

dapat

mentjapai

Afrika,

India

jang di-

tangkap. Menurut keterangan pu-

perialisme barat dan rakjat2 jang

“laa
bognlai perdamaian di
The Christian Science
ialah
Monitor Magazine.
3 Sekolah Tinggi Columbia,
bahwa

ukuran

negara2

harmoni

antara

dan .rakjat didunia itu

adalah

mengumpulkan

warga ne-

gara jang tahu huruf, akan tetapi
orang biasa dari negeri dan bangsa jg bertentangan dan mengatakan, ,,Sekarang kita sudah berkum
pul, marilah kita hadapi soal itu.

Pertama: Rentjana Pembangunan
Na et

krama

erkawan dan bangsa2 jang berntangan kenal-mengenali. Bebe2 “da

orang 'itu datang dari

'Eropah. Apa pikiran kita, sebagai

orang biasa dari bapgaa jang berSekali

semi

seminggu

tahun

£

selama musim

1948, serombongan

internasional terdiri dari kira2 150
peladjar2— jang sudah bertitel

mengikuti kursus pendidikan jang

dinamakan Comparative Cultures
and International Understanding
(Kebudajaan “jg diperbandingkan

- din

Pengertian

Kursus

sini di
ida: Hub Ba
: ladjari soal2 jang sulit seperti
| pembagian, Timur me-

rat, kulit putih dan kulit

.wan

erwarna, perdjandjian, pertolokeuangan pembangu

atom dan satu dunia atau

|

rn

mereka begi-

.dan

International).

itu, jang akan diberikan

lagi dalam musim rontok, adalah

penjelidikan perbandingan kebudajaan
dunia zaman sekarang.
Kursus itu tidak begitu penuh de-ngan teori pengetahuan
seperti

namanja. Walaupun kursus itu
dimaksudkan wat
ahli2 pendidik
jang bersangkutan dengan usaha
membuat dan memadjukan pengertian

internasional, akan tetapi

orang2 biasa diseluruh dunia pada iachirnja akan mendapat kebai-

kan

dari

221 iku.

pena

di Kamar

Sea
tinggi itu mengharap
2 boks rombongan2 sematjam itu
sedjumlah 1 000,000 segera akan

didjadjah. Pendeknja — dunia lahir dan bathinnja. Apa jang dikatakan oleh pembitjara-itu tidak selamanja diterima. Mereka itu kerap kali — biasanja atas permin--

taan

mereka

sendiri —“diminta

practicum,

ialah. kursus

st ee. Peladjaran itu diberikan
“lepas tengah hari. Dan lagi dibeanang di
: 2 rikan olel orang2 jang terkenal
dari negara Arkan- dalam dunia internasional dan ahli2 jang ternama dalam pengetaPn
Pesan tg
huan kemasjarakatan. Soal2 jang
sudah dibitjarakan, bermatjam2
dari yaa "1 ana bahasa mad

ana ane

Tapi apa jang tuan mean
tadi”, bertanja seorang gadis"dari

nja. Dia memadjukan

lowa,
sesudah pidato Ta
waktu tuan berkata, .........'

“Jlankan. Salah satu
Pegawai P.B.B. itu mena
jang mesti meliputi
kan, apa jang dimaksudkan.
' membuat, agar tiap:
erti kedua segi dari
»Tapi saja masih dinga bean
mengerti, bagaimana.........!?

:

Pertukaran pikiran jang Haa
pir2 mendjadi seru terdjadi anta“ra gadis Iowa dan tuan jang berpakaian abu2 itu, Gadis itu meninggalkan ruangan dengan gojang2 kepala: pegawai P.B.B, itu
keluar, nampaknja seriang, bahwa
semua sudah

berachir. Soal tadi

menundjukkan demokrasi ketjil2an dan kelas itu senang dengan

kedjadian tersebut,

Diwaktu- sore, kira2 50 dari
ninteka jang mengundjungi pida-

Dan

memang,

kamar itu kamar

soal kepa-

da rombongan itu dan teknik jang
bertalian dengan praktik itu didja

Tudjuan
simpati
bungan
Perdana
diktator,
um

dari tudjuan

semua, ialah
orang mengsesuatu soal.
lain ialah menerbitkan
pada orang2 jang berhudengan
soal itu seperti
Menteri, Presiden atau
atau kaum lapar atau ka-

tertindas,

dengan

tidak

me-

mandang dipihak mana adanja,

Setelah ditjapai kenetralan dalam menghampiri sesuatu soal, ma

ka dimulailah salah satu dari tek-

nik pendidikan jang paling menarik dan paling berhasil dan djuga paling adil — untuk menghar-

gakan soal kemasjarakatan sebagaimana mestinja. Maka diguna-

kan pendapat jg dinamakan emphaty atau dengan istila.ahli sociodrama, Ini tidak lain daripada

menempatkan diri ditempat orang
lain jang bersangkutan,

lahir dan

bengkel. Dahan2nja ialah anggota

bathin, dalam merupakan kembali

dari selusin matjam bangsa

sesuatu kedjadian atau krisis. Seorang peladjar Arab akan meniru

dan

kepertjajaan. Alat2nja ialah lingkungan anggota laki2 dan perem-

seorang

puan itu ditambah dengan ketetapannja untuk berhati djudjur benar2 dalam memetjahkan soal2
jang bersangkutan dengan negeri

Rol seorang Arab dalam
kursus
musim dingin dimainkan oleh seorang professor jang mengikuti

Jahudi

dan sebaliknja.

peladjaran Columbia itu untuk Se

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

va V6

BERSANGKUTAN

NU

TELOOP).

Pada

6 Djuni,.

:

hari ke 2 Ke-

tuangan Rohulkudus, maka diManado akan diadakan perlombaan lari bersangkutan (estafetteloop) dalam kota, djauhnga 10 x'
300 m, untuk
perebutan.
suatu,
piala berkisar.
Start dan finish: Tanah lapang

Tikala,

Djam mulai: seri2 — pagi hari

djam 9. Finale — sore djam 16.
. Pengambilan bahagian" terbuka
buat segenap Minahasa,
“AJ. Sekolah2 Menengah (sebanjak2nja 2 tumpukan saban satu
sekolah).
Perkumpulan2 olah raga pendu-

duk: Kaum militer : Pulisi.
Uang alasan f 10.— saban
tu tumpukan.
Pendaftaran
31 Mei 49.

:
sa-

selambat2nja

tgl,

Penduduk pada tn. A.R. Tampenawas Hotel Wilhelmina kr. 31,
Kantor Urusan Sosial - djalan Pasar Manado.

Tuan V, Mauw

Kemaweg

12.

Militer: pada pemimpin olah
raga mereka dan Welfare Militer

(Lt. Tuin)

dengan

keterangan

terdiri dari 10 orang pelari, jang
masing2 akan menempuh
djarak
300 m. Kaju estafette harus sudah
diserahkan dalam djarak 20 m.

z

:

(Aneta-Reuter).

Menfirut

.se-

orang jang mengetahui, maka Amerika Serikat sudah menghapuskan larangan pengiriman sendjata

untuk India dan Pakistan dan katanja kedua negeri itu sudah memesan sendjata2 dan mesiu kepada Amerika Serikat.
Larangan
pengiriman sendjata itu dinjatakan segera sesudah India dan Pakistan memisahkan diri. Menurut
kabar, maka peraturan ini ditjabut
kembali sebagai akibat persetudju

an gentjatan
mir.
ee

sendjata
:

ANA

di Kash-

SERA

rang Djerman dan Djepang

lain2
man
tul2
Dan

dan

rombongan atau-orang2 zasekarang. Peladjar2 itu bemenjelami bathin jang lain.
rupanja tjara itu ada djuga

hasilnja.

hk Pem beritahuan.

4

I. PEMBAHAGIAN
PENGERDJA2/
PEGAWAI2.
Pembahagian No. 31.
(Diuntukkan sadja buat pegawai2 lelaki/perempuan sendiri). . |. Jenever Bols 4 f 6,05 sebotol.
2. Vermouth & f 3,85 sebotol.

3. Helebrekerslikeur & f 8,65 sebotol,
Golongan BII: Pegawai lelaki I btl.
Jenever, Pegawai peremp. I botol

Likeur,

Golongan Bl: Bersama2
(collectief)
menurut perhitungan Y,.
4. Tjerutu: ,,Fiat'" & f 0,45 sebatang,
»Mayor"

& f 0,50 sebatang,

..Ideal'"

& # 0,45 sebatang, .Luxe" & f 0,45
sebatang, ..Triumph" & f 0,40 sebaGolongan Bll: masing2 5 , batang
(Diuntukkan sadja buat pegawai2 lelaki).
m5. Rokok : «B-klas'" & f 0,45 sebungkus. .C-klas" & £ 0,25 sebungkus.
Golongan BI. Bli: masing2 200 batang rokok B-klas.
Golongan A.: masing2 300 batang

rokok C-klas.
6. Kemedja: &f 11,30 sebidji. .
Kartu2 pedjabatan A-merah dan
B-biru. Pembahagian bersama -(collectief) menurut perhitungan Y, kepada Golongan BII.

Inkaus

kaki

(buat tuan) & f 19,30

selusin.

Jang berikut ini beberapa teknik
jang digunakan oleh kursus itu:
mengikuti

Pendjelasan : Tiap2 tumpukan

tang.
RN

kolah - Tinggi Hebrani di Jeruzamereka masing2. Rentjana mereka
lem. Seorang peladjar kulit putih
ialah sekumpulan teknik baru dan
produksinja jang terachir dapat di ' mendjadi seorang Neger, seorang
Hindu mendjadi seorang muslilihat sebagai harmoni antara nemin, warga negara Sovjet mendja
gara2 dan bangsa2.
di warga negara Amerika. Disitu
Orang2 jang berdiri dibelakang
sudah
digambarkan
“anggota2
lajar kursus ini ialah Donald G.
Congress, wakil2 pada P.B.B. o-

Tewskbur, professor dalam Pen-..
mendjawab pertanjaan2 dan -gb
didikan jg diperbanding2kan dan
berikan keterangan2.
ahli dalam soal Timur Djauh dan
Seorang pegawai P.B.B. ba
Kepulauan Pasifik dan pembantu:
Inggeris, baru2 ini mengatakan
“nja ialah Harry Grace, seorang
dalam pertemuan rombongan itu,
ada beberapa soal jang tidak per-' bekas pradjurit dari Tentara keTiga jang masih muda dan tegap
lu dibitjarakan oleh P.B.B. Makdan jg mempunjai akal jg tjerdik
sudnja misalnja, ialah, bahwa mauntuk membuat orang2 saling per
kanan untuk Eropah adalah suatus
tjaja dam saling mempertjajakan
keharusan jang mutlak — :
diri pada kawannja. Dalam usaha
ada dua tjara tentang soal itu. Ma
untuk mentjapai hasil2, tuan Grakanan itu kenjataan dasar.
ce pertama2 menjusun panggung-

to itu pergi kekamar 221. Kamar
ini kamar praktik atau bengket
warga dunia. Disini rombongan
. bergiat diseluruh dunia.“
— itu beladjar mendjalankan apa jg
kala.
| Peladjaran pertjobaan
diharapkannja untuk disiarkannja.
ui

dan

pada kedjadian

mana ada tudjuh orang

Dengan Ka

. nia zaman sekarang ini hingga im-

z

tem-

“gawe
enak ). Di Durban dan
sekitarnja telah timbul lagi keributan2 antara orang2

Min

lisi, maka oto2 bis India dilem-

bakar. Kerugiannja ditaksir 1000
pond Sterling. Pada achir minggu
jang lalu pulisi berulang2 melaku- kan perondaan,

&

orang2

LARI

Uni II —

lengkap tentang nama dan alamat
dari perkumpulan atau tumpukan.

stik India dimana dibuat keri, di-

“pat tudjuannja,
2

Tikala:

22 Mei.

pari dengan batu2 besar dan penumpang2 bangsa Afrika diseret
keluar.dan dipukul. Sebuah pabe-

merintah mendapat luka dan ke-

polis, bal wa pada hari Minggu

Dalam perkelahian jang ke II,
'26 orang Arab dan 2 orang pulisi

: FRDAMAIAN.

kelas. Kompetisi kelas I akan dilakukan di Sario, Kompetisi kelas
UI di Tikala.
Atjara :
"
21 Mei.
:
“Sario: M.M.D. 1 — Alhilal 1
Tikala: K.L. II — Hii u.

(Aneta-Reuter).
Gerom bolan
pemberontak menjerang dua kei
2 api militer di Birma Utara,
mana mereka "mendapat ha
50 orang mati. Tiga serdadu Pe-

karang dikota itu diadakan djam

orga-

buruh

d. akan dimulaikan kompetisi jang
- pada tahun ini akan terdiri atas 2

,,Kongres Nasional"

Dena ann SETARA

sing:

Pasman.

gunakan bom2 gas air mata, maka pulisi dapat membubarkan orang demonstran itu. Dalam bahagian2 jang diawas2i oleh Inggeris, kegentingan bertambah te-

5000

madjukan kepadanja ' berulang2
untuk mendjadi anggota WFTU
nisasi2

La
dan soal2
ma
manusia. ea:

Pembantu/Pemimpin kompetisi: B.

Sa

(Aneta-A.F.P.). Menurut beri-

telah menolak permintaan jang di-

merupaka

Minaha-

3

“Dalam rapatnja jang baru2 diadakan, maka Badan
Pengurus
Manado Voetbal Bond telah disusun s.b.b.:
Ketua: A. F, Andries.
Ketua Muda: A. Tuin,
Penulis: J. Lagerweij.
Bendahara: A. A. Wakid,

Bevin-Sforza.

pagi dikota ini terdjadi lagi perkelahian2 antara kaum demonstran
dan pulisi.
2

berdasarkan alasan, bahwa

M.B.P. 5 Pe

SEPAK-BOLA MANADO KOTA.

memerintahkan

Dildibbarrasi di Tripals' untuk menentang rentjana

perotes terhadap pengaruh Komumalam, sedang isteri2 dan anak2
'nis dalam sekretariat jang mengpembesar2 Inggeris dikawal, djika
utamakan. kepentingan tudjuan mereka pergi getar
Hasan ana
Sangat” politik Rusia.
Amerika
Serikat
Tenar
disini hak kemerdekadalam WFTU hanja diwakili oleh
Batita
desa
do
TriCIO, jang “membantu mendirikan

Pa

sa,

Pembantu: Soei Kiem tikas.
Pada hari Sabtu dan Ahad j.a.

ig Pikiran ini djuga

ari warga dunia memetjah-

na

Pembantu: E. Oroh.

ta2 di London pada hari
Senin,
maka pada demonstrasi2 jang dilakukan pada hari
Minggu
di
Tripolis telah ditentang rentjana
serta djuga wakil2 dari Perantjis,
Italia dan Swiss dan lain2 negeri . Bevin-Sforza- mengenai tanah2
Seorang Arab
jang tidak masule dalam lingkung- djadjahan Italia.
mati dan 35 orang mendapat luan pengaroh. Sovjet.
ka2, sedang 5 anggota pulisi Tri.
suaUsaha hi dak Batan
polis “dan seorang agen pulisi
tu federasi| uruh dunia jang baru “bangsa Inggeris djuga mendapat
mendjak

jakan pendu-

ork City, pada waktu ini

tsb., ialah Tuan E .H. B. Morgot,

Rusia itu turut dalam

'apakah kedjadian itu disebabkan
'oleh ketjelakaan atau perbuatan

berachirnja perserikatber Jana dua Amerika

ping negeri2 benua Amerika dan
Inggeris, maka diduga akan turut

“itu

tahun2 jang lalu tjita2
N. telah njata dalam be-

221 di Fakulteit Guh Tinggi Columbia

dja Dewan Minahasa untuk mendjadi salah satu anggota Panitia

se

Zeerob IL

Sario: Tionghog 1-e Uni I

gai wakil Madjelis Badan Peker-

itu belum diketahui, karena pihak

demi

ka-

bar, bahw# jang ditundjuk seba-

kere eta api sebagai pendjaga. Djum
lah korban dan sebab peletusan

Ii
nja, mudah2an untuk. seterusnja
kerdjasama AFL-CIO dalam la“
pangan front internasional ini
hendaknja membuka djalan bagi
persatuan

nahasa, maka kami mendapat

pegawai kereta api Djerman dan.
banjak serdadu Rusia - mendjadi
korban.
! Serdadu2

dari induk orga-

nisasi 'AEL. Presiden

Pertimbangan tiga pihak dalam
urusan perburuhan di Daerah Mi-

Djerman sebuah kereta api pengangkut mesiu meletup, Beberapa

sampai 2 Djuli: anggota2 jang la-

rana ti ti-

Aoa

wakil

vabor Organization jang djuga
bersidang di Geneva dari 8 Djuni

— telah Menperin

e Ja

dike-

tuai oleh Philip P. Delaney, seo-

1 datang
, - sena
jita2 menan
lbih
bebe

eratan2 ini,

AFL “aka

seperti jang telah di-

leh WFTU,

. Menjusul berita dalam surat kabar ini tentang anggota2 Panitia

kereta api An aa
5 Stan
daljin dalam Daerah Rusia “di-

bahwa menurut .prosedure pemu.

Sarigi ketios ra
28 Men

sesuatu

organisasi

un-

tuk mengetahui apa artinja mengi'kuti sesuatu golongan itu — bagaimana akibatnja mendjadi anggota ? ? Apakah ,,menggabungkan
diri" atau mn enjempilkan pemanda
ngan orang ? Selain dari itu digunakan sematjam teknik Walt Disney. Peladjar2 jang terpilih ditun
djuk untuk membitjarakan sesuatu
soal. Dibelakangnja,

berdiri

ber-

semadi ,,hati ketjif" mereka. Djika
orang jang dimukanja itu membuat keterangan jang njata2 bersemangat taklid, maka "hati ketjil'
itu memperingatkagnja,

Dalam musim semi tahun 1948,
Dr. Tewskbury tidak menumpahkan perhatiannja pada semua kebudajaan, akan tetapi memusatkan

nja pada daerah chusus, ialah Timur Djauh dan Dunia Pasifik. Baru. Faktor2 sosial, ekonomis, poli-

tik dan ilmu bumi jang menentukan kemadjuan modern Tiongkok,
Djepang, Asia,
Asia Tenggara,

Asia Sovjet dan kepulauan Pasifik
sangat dipentingkan. . Menerang“kan keadaan di Timur Djauh kepada pemuda2
Amerika adalah
maksud jang terpenting dari peladjaran itu.
Dengan tenang dan menghasilkan buah, Timur dan Barat berte-

mu di Kamar 221 dari Fakulteit
Guru, .tempat pusat bagi warga
negara dunia di Sekolah Tinggi
dunia.
si)

mata

Golongan BI: masing2. #-esang.
8. Benang djahit: Elephant” No. 40/
50-1000 Yrds.: & f 1.07 sebidji.
Golongan

BI: tiap pergerdja

dji. Golongan

1 bi-

BII: Fep pengerdja

2

bidji.

.Anker"

No. 30 putih & f 0.45,

,Anker" No. 8 4 f 054, ,,Yellow W,
R.S." No. 84 f 0,54, ,,L.Mouse'” No.

8& f 0,54,

Elephant"

No.

50

&

# 045, idem No. 40 & f 0,45, idem
No. 60 4 f 0,45, idem No. 50 hitam
& f 045, Yellow E:R.S." No. 40 hitam & £ 0,45, idem No. 50
hitam

& # 0,45 sebidii.

Persediaan kurang.
Golongan A. (sadja pegawai2 bulanan) masing2 2 bidji.
.Srain

balls""

hitamJbutih

4 fo0o8g

sebidji.
Golongan A. BI. dan BII, tiap pegawai

15 bidji.

9. Smeer sepatu: ,,Nugget'"" & f 5.—
selusin. .Erdal"" & f 0,33 sekaleng.
Golongan BI. masing2 I kaleng.
Golongan BII masing2 2 kaleng.
»Loterij Wang Batavia dan Loterij wang Ind. Timur & 1/1 f13.—
Up

£ 7-5, Yaf

4.—' Trekkl.

&ong

kos vrij. DARSALIN: bikin sing:
set kering kentjeng
isteri f 8.50 2
f 16.50. HONORION : Sea keloearkan apa kekoeatan 3d. baek
f 10— 3.f£ 28—
SUIRINE: 3d.
baek boeat kentjeng goelaaf 10—
34 28.— Aambeien f 10.—
BATOEK sesek, panas. T.B.C. f 9,50,
2 4 18,50. Prijscourant gratis. Tambah f 1.50 ongkos kirim:
FIRMA DE INDISCHE KRUIDEN
Gang Tengah 22
—
Semarang

