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selaku
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H

tambang batubara naik
|
1g pemimpin
ika terkemu-

Indonesia

mur, sedang tidak diserahkan kekuasaan daerah2 kepada Negara.

(Diakui oleh Menteri, bahwa
anasir federasi.

J.M. Anak Agung

perdana

hari Sabtu

Menteri,

J.M.

j.l.

Anak

Agung Gde Agung dalam Parle-

peraturan2 undang2
piagam
penjerahan
telah
memberikan

'batjakan risalat djawaban pemerintah atas perslah seksi mengenai rentjana undang2 pembentukan

Kukerdja

dalam tja-

untuk
penghubung
buruh di Eropah, seriang demokratis selalu men
at bantuan dan pertolongan
AFL sedjak tahun 1945. Keca Rentjana Pembangunan Eroh disusun, Green mendjadi salah seorang dari pemimpin2 Ame-

nerangkan,

bahwa

raan Negara.

berse-

keberatan2

jang

dia mendekati

diserahIndone-

ntuk

segolongan pekerdja djalan
eta

Dua tahun kemudian

dalam

hari Sabtu siang

merintah

ia

5 orang ekstremis didaerah
Tondano dibasmi.

dalam

rangkan,

agai seorang pemuda jang
hati ia berharap

men-

Ji guru agama. Akan tetapi ka

ja perlu untuk mem.

-adik2nja jang lain,
'beladjar untuk

Perda-

Agung

djawaban
termijn

pe-

bahwa

djuga

KMB

te-

lah memberikan dasar teguh ketatanegara Indonesia Timur. Diterangkan selandjutnja,

2 pada

'bahwa berkat delegasi Indonesia
Timur djuga
kehendak2
Senat
telah diterima baik. ,, Apabila kita
lihat, bagaimana kedudukan zelf-

bestuurder2 dalam Negara2 Bagian telah mengalami

kesukaran2,

maka kita harus mengakui, bahwa

an pembatjaa:

Pada hari Rabu sore jang baru

pertama

atas pemandangan2 umum dalam
Senat atas rentjana
'tatanegara
Indonesia Timur.
Beliaw mene-

tambang

malam.

Anak

telah memberikan

Tidak lara kea waktu

JM.

Tentang kedudukan Senat, Per
Menteri menerangkan, bahParlemen,
tas amendemen
memberi
untuk
saan
a kekua
dibatasi
| nasehat dari senat
ypai pada soal2 jang bersangotoan dengan masjarakat2
sama sekali tidak raengura'hak Pemerintah untuk memin

Minahasa

x

Pada

me-

&

lalu ini, 5 orang
gerombolan

terpenting

dari

ekstremis jang mela-

kukan kekatjauan2 didaerah ini,
dengan tak disangka-sangka oleh
mereka

itu, telah

sebuah

patroli

didapati

militer

oleh

pada

tem-

pat

bersembunji gerombolan tsb.
sebelah Timur danau
didaerah
jang sukar ditempuh
Tondano

Dalam perkelahian jang timbul,

maka salah seorang dari pemimpin2

gerombolan teror ini

menjembunjikan

diri.

jang

didaerah

jang sukar ditempuh orang, telah
tertembak mati, sedang 3 orang
mendapat
luka2,
djuga
lain
orang kelima jang tak kena tembakan,

telah dapat

ditangkap.

telah

merundingkan

dang2 dasar RIS mungkin akan
memerlukan perubahan2 dalam

Djawa, 3 dari Sumatera, 3 dari
N.I.T. dan 3 dari Borneo. Terketjuali satu anggota dari Sumatera

bahwa

tatanegara. Diterangkan,

dari

7

jaitu

16,

adalah

B.F.O.

tersebut, karena pembentukan un-

dan 2 dari Kalimantan jang nanti

Pemerintah telah mempertimbang

kan usul tersebut dengan matang,
memperpanakan tetapi, bahwa
djang sidang hingga sesudah De.

akan dimadjukan oleh daerah? jg
bersangkutan, maka anggota2 jg

rena pada waktu itu sudah terpilih suatu parlemen baru jang akan
bertindak dalam bulan Djanuari.

kusuma, Djumhana,

berikut telah ditundjuk: Dr. Su-

sember adalah tidak mungkin, ka-

Dr. Ateng, Kaliamsjah, Abdulma.

aan

memeras
&

PEMBEBASAN ORANG2 TAWANAN POLITIK. |
Kementerian Penerangan N.I.T.

mengumumkan sbb. :
Pekegiatan
besar
Betapa
merintah untuk menetapi djandjinja belum lama berselang menge
nai pembebasan orang2 tawanan
politik, akan ternjata nanti dari pe
ristiwa pembebasan golongan per
tama dari orang2 tawanan politik.
Golongan ini terdiri dari mereka, jang mendapat hukuman pen
djara selama setinggi2nja 5 tahun, dikurangkan dengan waktu

dalam tahanan preventif, djika ada.
Kemudian akan menjusul golo-

ngan kedua jang didalamnja termasuk mereka jang didjatuhkan
hukuman pendjara selama setinggi2nja 5 hingga 10 tahun, dikurangkan dengan waktu dalam hukuman preventif, djika ada.

aja. Perneri

maa

mama

Ea

maan ea LAS

bekerdja
besar serta baik, jang
untuk kepentingan rakjat.
Peraturan
mengenai, induse-..«
men telah didjalankan dengan baik: mulai tahun 1947, 175 djuta
djuga

rakjat,

untuk

didjual

telah

kain

demikian.

200

sedjumlah

ton beras. Dengan pekerdjaannja

ini fonds kopra telah berhasil meseluruh
rehabilitasi
laksanakan
kultur kopra, sedang rakjat tetap dilindungi terhadap turun naiknja harga2 dengan politik-harga.
pemerinjang didjalankan oleh
“2
ta
Tentang
hubungan
antara
fonds kopra Indonesia Timur dan
Centrale
Coprafonds,
IM.
Tank Tek Heng
menerangkan,
bahwa baru, djika sesudah penjerahan kedaulatan beleid dalam la
pangan ekonomi untuk
seluruh
Indonesia ditetapkan, dapat disehubungan antara
lidiki, apakah
fonds negara dan'“fonds pusat harus dirobah atau tidak. J.M. me-

nundjukkan, bahwa eksport kopra
ita sangat erat berhubungan dgn
politik keuangan sentral dan bahwa dengan demikian susunan sen '
tral dari fonds kopra itu dapat

“ dipertahankan.
bahwa pun “ dipulau

Djawa pembebasan orang2 Indonesia Timur jang mendapat hukuman karena sebab2 politik, ber
langsung terus menerus.

J.M. TAN TEK HENG MEMBELA
FONDS KOPRA INDONESIA
TIMUR.
(Aneta). J.M. Menteri Tan Tek

Tentang kemungkinan dipindah

kannja

tas interpelasi Lasut tentang fonds
pendikopra. Beliau menentang

rian seolah2 fonds ini tidak meng-

dan
untungkan kaum produsen
selan
kkan
rakjat dan menundju
kopra
ksi
produ
a
bahw
djutnja,

besar

ini sudah lebih

lagi daripada sebelum perang, se
hingga orang tak dapat sangsi lagi, apakah politik jang telah didja

lankan “itu baik. J.M. menerangfonds kopra

kan, bahwa

itu seha-

suatu
sebagai
produsen jang

kedudukan fonds itu ke-

Makasar

seperti telah diminta da

lam interpelasi tersebut tadi, J.M.

Tan Tek Heng tidak
memberikan keterangan apa2. Hubungan
antara fonds Indonesia Timur dan

,

fonds pusat disebutnja suatu ,,koordinasi jang tepat”.

Heng telah memberikan djawaban pemerintah Indonesia Timur a.

sekarang

Dr. Sudjito,

Tatengkeng,
lik, Anak Agung,
Mononutu dan Hamid II.

ba-

diadakan

Indra-

Mr.

Kosasih,

Mr.

parmo,

Lain dari pada itu beliau jakin,

bahwa tidak perlu
njak perubahan.

rusnja dipandang
organisasi kaum

itu.

Djakarta,

pengangkatan anggota2nja. Djum
lah anggota jang ditundjuk oleh

umumkan,

nuh mengatur kewadjiban terseng menurut kehendak Pemerin-

na Menteri,

lain

estuurder. Dikatakan os. .K

sia 'Timur, dengan kekuasaan pe-

2

Bagian

mana Presiden akan menjetudjui-

sia. A'tas pertanjaan, apa sebab-

ad
-

Negara2

ditahun

.

nja tatanegara tidak merupakan
suatu peraturan jang lebih positif,
J.M. Anak Agung menerangkan,
ta' nasehat dasi senat tentang sebahwa tatanegara harus kuat, tejala urusan lain jang diperlukan.
tapi djuga lemas, supaja
dapat
Karena itu amendemen tadi harus
menjesuaikan diri dengan keadadianggap seperti tidak berkeberaan.
:
tah sangat. Selandjutnja diterang
tatanegara,
Atas pertanjaan2 tentang hak 'kan, bahwa
dalam
stuurzelfbe
rensi
menentukan nasib sendiri, Irian,
rinsip2 konpe
diin
mungk
kewargaan, golongan ketjil dan
sebaik
o
Malin
er di
a
pembagian
pekerdjaan
antara mua Ke,
RIS dan Negara2, Perdana Men- - | Mendjawab pertanjaan, apakah
teri menundjukkan kepada kepu- Indonesia Timur sendiri merupaJM.
tusan2 KMB dan rentjana un- kan federasi atavu tidak,
dang2 RIS.
“Anak Agurfy menerangkan, bahDengan pandjang lebar MenDen Pasar oleh Pemerintah
menguraikan tentang kedudu . P
kekuasaan telah diserahkan
. Pemerintah Indonesia Ft

dan kesu

gang oleh
Komisariat2,
kan kepada Pemerintah

1945.

sekali

1k2 tersebut sege

menolak u-

sul seorang anggota Senat untuk
memperpandjang sidang badan

men dan Senat akan merakontrak2 tersebut, setelah

nerangkan, bahwa preambule itu
sama dengan ,,Pantjasila” Republik jang nilainja telah dikuatkan
dalam konperensi
Inter-Indone-

teri, kedua dengan
memberikan
hak kepada daerah untuk menjetudjui anggaran belandja
landschap2
jang
berpemerintahan
sen
perbudengan
n
bunga
berhu
“selalu
diri ,dan kepada Pemerintah —
ruhan,selama hidupnja.
bukas kepada Komisariat2 NegaIa dilahirkan di Coshocton, di
at Tengah Negara Ohio pada ra —'diberikan hak untuk menjeMaret, 1873, selaku anak tertua | tudjui anggaran belandja daerah2
dan ketiga, demikian pula mengedari lima anak2. Ajahnja adalah
nai
undang2.
Inggeg
seorang pekerdja tamban
Kehendak,
supaja hak
untuk.
ris dan ibunja berasal dari keludimengschors
zelfbestuurder disepekerdja2. tambang
arga
rahkan kepada Pemerintah, tidak
Welsh, Sebagai orang jang bertua
orang
sungguh2,
dipenuhi, meskipun achirnja Peagama
merintah 'djuga jang “akan harus
Green bertolak ke Amerika tidak
an keputusan terachir.
lama sedjak perkawinan mereka
kam
an
Keada
“Menteri
menerang1870.
tahun
dalam
ya Pemerintah bermakung tambang Coshocton menun-

ra

berlainan

te-

suasana

akan

baru

dah £ «erahan kedaulatan ditandatangani antara
besturen dan Negara Bagian.

Tentang preambule, J.M. me-

| naik dalam kedudukan ini sebagai
seorang dari serikat dagang dan

ikan kemelaratan

jang

Republik

dalam

kovtrak2

an. Kow

njebut 'tatanegara.

Komisariat2 Negara akan diletak
kan dibawah kekuasaan Negara
dan bukan dibawah seorang Men

buruh. - Ia

bahwa

lah dibangunkan

telah dimuat dalam perslah seksi
“dengan djalan setjara tegas menetapkan dalam undang2, bahwa

dengan

mana

atu ,,Undang2 Dasar”, J.M. me-

nundjukkan,

di-

Selandjutnja diterangkan,

an, bahwa Republik menjebut su-

Komisariat2

Pemerintah

n djuga banjak dapat

bab2

menentang 'pen-

sar”. Berhubung dengan penjata-

ftu merupakan penutup
(sluitstuk) dari organisasi ketatanega-

luas untuk membantunja. Tuan Green mengetahui segala

seluk-beluk gerakan

Menteri

dalam keadaan

ur, bahwa

dapat, bahwa 'tatanegara akan ha
Da,,Undang2
rus dinamakan

djarah pembentukan itu serta-me-

t

ang memaklumkan

Negara.

setjara.

Membitjarakan
beliau kemudian

membentangkan suatu ichtisar se-

dan

'erserikatan Bangsa2

Komisariat2

ahwa orang hidup dalam
hn revoluc. dan orang harus

baik”, demikian Perdana Menteri.

men Indonesia Timur telah mem-

harus

orang

. bahwa

dasar
dan:
kedaulatan
djaminan2

B.F.O. jang

AI

Pada

2 Senat.

lengkap

beberapa hari achir ini berapat di

MEP

(Aneta).

Sidang

B.F.O. (P:P.F.).

J.M. HAMELINK AKAN
KE DJAKARTA.
Menteri

M.

Peruangan

Hamelink pada

anna

pemandar

ANGGOTA2

nesia Timur tertampak beberapa

mmisariat

atas

da-

Indo-

Me

tah atas

Negara

lam pembangunan

PERGI
N.L.T.,

hari

J,

Kamis

mestinja telah berangkat ke Djakarta dengan
kapal
,,Tasman”
untuk mengadakan perundingan,
tetapi karena kesakitan
maksud
perdjalanan itu harus ditund».

Beliau akan berangkat pada ha-

ri Sabtu (besok) dengan kapal,
akan tetapi sesudah tiba di Djakarta beliau harus lagi mendapat

1

perawatan.
—09—

gertidial Baptist

- bersama.
Dengan

j
bantuan

buruh

jang

kuat, tuan Green memasuki dunia
politik Ohio dalam tahun 1911.
Ia turut

dua kali dalam

pembentuk undeng2 Negara

badan

se-

laku senator dan pada kedua kali-

nja selaku pemimpin partai De-

mokrasi dalam persidangan. Selama empat tahun dalam badan

pembentuk undang2, ia
mengusahakan

berhasil

undang2 bagi ke-

pentingan kaum buruh, termasuk
satu undang2 jang menetapkan
| waktu pekerdjaan mingguan jang
kaum wanita.
Aa pendek bagi
beberapa unpula
empelopori
dang2 jang memperbaiki kedudukan buruh tambang Ohio. Salah
satu tindakan jang diusahakannja dan kemudian didjadikan un1 lah undang2

kompensasi

ang selandjutnja

inisasi2

ialam
—

nja sepenuhnja bagi

uruc

ikat. Dalam tahun 1910
merebut tempat ketua dari
erapi ia kalah, Dalam ta

diguna-

buruh selaku te-

agi pembuatan undang2
Negara2 (States) lain.

Dalam pada itu tuan Green na-

ik tjepat dalam perpolitikan serikat kerdja. Dalam tahun 1913 ia
'mendjadi sekretaris - bendahari

dari UMW

dan diangkat men-

djadi ketua dari AFL dalam bu-

lan Desember

1924.

John L. Lewis jang mengetahui

UMW sekarang, membantu tuan
Green untuk mendjadi ketua dari
Akan tetapi pertentangan
AFL.
pendirian, lahir antara kedua pemimpin itu dalam tahun 1935 me-

ngenai

tenaga

pendirian serikat

melawan serikat industri. Dengan

UMW dan 7 serikat lain, tuan
Lewis membentuk golongan buruh
baru jang pada waktu itu dikenal
sebagai Bomunsetee for Industrial
Organization (Panitia Organisasi
Industri).

Walaupun

beberapa

dari serikat2 itu kemudian kembali

ke AFL, CIO dengan tjepat mem

peroleh kekuatan dan

dengan

dustrial

sekarang

nama Congress
Organizations

of In-

(CIO)

mempunjai kurang lebih 6,500,000
anggota.

Tuan Green menghendaki dan
mendjalankan usaha kerdja sama

mengenai

soal2

pimpinan

Berulang2 ia menundjukkan

buruh.

ke-

lam usahanja melaksanakan per-

hubungan2 buruh jang menjenang.

kan. Berhubung denga ini ia men
dapat nama besar oleh kedjudju-

ran, kesabaran dan kehormatan
jang
antara orang2 perusahaan
berurusan dengan dia. Terbukti
pula, bahwa sifat2 demikian mengenai kesederhanaan jang diperkuat oleh persamaan tubuhnja dengan sikap seorang mahaguru a-

tau 'bankier jang baik, mendjadi-

kannja seorang ketua jang tjakap
dengan

ketjerdikan

untuk

membe

reskan pertentangan2 dasar diatas
medja perundingan.

Selama Perang. Dunia II, tuan

Green menentang segala peletakan pekerdjaan dalam perindustrian2

pertahanan

dengan

mene-

gaskan, bahwa ,,pertentangan ekonomi biasa harus dilepaskan un
tuk sementara”. Ia membela dengan sungguh pendirian, bahwa
buruh dan modal dan pemerintah dan pertanian harus bersatu

mengenai tudjuan jg sama. ,,Da-

lam tahun 1942 ia mendjadi salah.

seorang dari enam anggota Dewan Pemantapan Ekonomi pena-

sehat dari Amerika dan dalam bu

April 1944 ia diangkat sela-

ku anggota dari suatu golongan
dalam Dewan Produksi Perang

tundjukan, opera atau
bioskop.
Gerak badan jang ' dilakukannja

rentjana mengembalikan industri
Amerika Serikat kepada pengu-

umur 21 tahun, tuan Green menikah
dengan
Jennie
Mobley
dari kota tempat rumahnja, Cos-

untuk memberi nasehat mengenai
saha partikulir.

Tuan

hocton.

adalah anggota

Green

dari partai politik

walaupun AFL

Demokrat

—

sendiri menuntut
meng-

ke-tidak-anggotaan dalam

adakan kandidat2 bagi djabatan2

umum. Ja menghendaki
ban asuransi kesehatan,

kewadjipensiun

bagi orang tua dan 30 djam waktu pekerdjaan

ngan

Ia

de-

infiltrasi

ko-

seminggu.

giat melawan

munis dalam serikat2 buruh. Tuan
sepertiga
menggunakan
Green
dari waktunja untuk berkeliling,
berpidato dalam sidang2 serikat
dan menerangkan politik AFL kepada umum. Ia bekerdja berdjam2
dan selama hidupnja hanja sedi-

kit kali sadja ia tidak

bekerdja

karena sakit. Ia berusaha untuk
menerima sendiri semua tamu dan

ia sendiri djuga membatja semua
surat2.

Rentjana jang berat ini tidak
mengizinkan banjak tempo untuk

penghidupan

terutama ialah berdjalan.

partikulir., Walau-

pun
demikian ia mengundjungi
baseball dan perlombaan kuda

dan kadang2 mengundjungi

Teo

mempunjai

enam

anak — lima perempuan jang teanak
lah bernikah dan seorang
lelaki ahli hukum. Tempat tinggal keluarganja masih tetap Coshocton.
Tuan
hormati

Greervtelah
atas

dua

djasanja

kali di

dalam

me-

madjukan
perhubungan2
jang...
harmonis dalam pimpinan buruh.
Sign

Dalam tahun
1930,
'Theodore
“Roosevelt Memorial Association
memberikan sebuah bintang pada

nja untuk ,pekerdjaan luar biasa
dalam memadjukan keamanan per

industrian”. Dalam tahun 1936 ia
mendapat deradjat Doctor of Industrial Science selaku kehorma- tan dari

Oglethorpe University.

Bekerdja selaku
penjusun
dari
madjallah AFL ,,/The Federationist”, tuan Green mendjadi penga
rang pula dari beberapa buku:
mokrasi)

tahun

jang

diterbitkan

dalam

1939,
Kat (jos

SIKA NE RP

NE aa

IN

ANA

1

KIA

"4
“.

£

jang paling achir ialah
,,Labor
and Democracy” (Buruh dan De-

per-

3

Mereka

Dalam

23

ngenai statistik2 dan kenjataan2

jang diperoleh dengan penawaran

mauannja untuk mendengar pendapat2 kaum madjikan begitu pula
mengenai pendapat2 serikat, da-

NINA
Ba"

katnja selaku pengurus statistik
serikat itu, satu pekerdjaan me-

djadi anggota
Badan Pelaksana
dari AFL. Ia pindah ke Indianapolis dan antara lain mengambil
opor pengawasan dari ,,Miners'
Journal”, suatu penerbitan serikat.
Tjakap dengan seluk-beluknja, ia
menjukai pekerdjaan itu dan dipilih pada tiap2 tahun untuk djabatan itu sampai ia dipilih men-

ya

hun berikut, ketua baru mengang-

R

jang dilekatkan

pada

pembun

dari hasil tembakau ini.
Barang siapa jang melanggar per-

aturan

tersebut

akan dihukum de

ngan denda sekurang-kurangnja
dan setinggi-tingginja f
.500,--

Kepala Pedjabatan Pabean Ma

dilF akukan pada tgl. 27 5
“Suatu delegasi
at F
diangk
IS.g akan
pergi
oleh Pemerintah R jan

mi dapat

—UTJAPAN TERIMA KASIH

' Desember j.a.d. .

sbb.:

21

Akan

Menteri Van Maarseveen

HAN2 DISEKITAR

ber-

maksud.pergi ke Djakarta 'bersa| ma2 dengan delegasi ini untuk
|

ubung dengan kedatangan
perlu sekali diambil ber

ketentuan dalam waktu
ndek di Djakarta.
An

sendjata dan mesin tulis. Dua ma

an Na

Pen NN

BEA PA

PNP
Sa

PPPA

'engumuman ,,Kementerian Dae

Belanda

ah Seberang Lautan”
sngena

kegiatan? P.T. B, dan

dengan

“Berhubung

-

kegiatan?

dari dan sekitar PTB dan TWAKementerian Daemaka

h2 Seberang telah mengumumn sebuah keterangan, dalam
na dikatakan, bahwa tentang
| Minahasa memisahkan diriri RIS, didaerah tsb. senpaham.

perbedaan

ara

gan itu selandjutnja

:

patan turut serta pada KMB,

'

Jani dari T.N..

Na

dan

Lee

'Lima orang hukuman

a

3

“luka2.

t
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