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“arina

aa

demikian :

satu2nja

untuk ber-

| haruslah

ASSEMBLeE

satu

' “Wijadare

— tul orang Rusia berdasarkan
s€ngalaman2nja. Agaknja dalam

Persetudjuan

F3

n

a da

antara
gerilja

soal

' Press).

Pi

dari na arah Bangsa2 da- . Jam perselisi han antara Junani

| dan ketiga negara tetangganja
jalo jang menganut aliran komunis,

jadi.

mengumumkan
ngan

hari Minggu

resmi, bahwa

de-.

Jugoslavia

telah membuka pintu untuk mengadakan penjelesaian tersendiri
tentang perselisihannja dengan
pemerintah

AA aagen 3jang Ka

1 SA Alah

satu negara dari

pah Timur.

Jugoslavia

telah

engemukakan dirinja sebagai
tjalon, hal mana telah menimbul
| kan kegusaran pada: Rusia jang
| menghendaki supaja salah satu
—

negara-pengekornjalah
lowongan itu. Sebagai

-

. mengisi
tjalon o-

— Jeh Rusia dimadjukan “Tjechoslo“wakia.

Kegusaran

Rusia

ini le-

| bih2 dapat dimengerti, djika di
' ketahui, bahwa perhubungan an
“tara kedua

negara

komunis

itu

Junani..

san. negara2
&:

Kominform dan

adakannja blokkade

tas Jugoslavia
SU

ropah

se-

t dari padanja

Timur

Ta ang

di-

ekonomi

a-

oleh negara2

E-

pengikut

dirinja,

Demokrasi Barat.

Rusia.

Jugo-

Rusia

pan,

bahwa

perse-

tudjuan tersendiri itu adalah
mungkin. Ini adalah pembenaran
pertama" jang

resmi

dari berita2

jang tersiar minggu

ini jang me-

njatakan, bahwa suatu persetu'djuan jang terbatas antara Jugoslavia dan Junani untuk perta' ma kali membuka kemungkinan.
untuk mentjapai penjelesaian dari perselisihan antara Timur dan

komunis kepada pedjuang2 gerilja di
Junani,
Laporan dari komisi perda-

maian ini memberikan
uraian
lengkap tentang
perundingan2
jang telah berlangsung 18 hari

lamanja, dlm perundingan2 mana
komisi tersebut
untuk mendjapai
penuhnja antara
via,
nia 'dan

telah berusaha
persetudjuan seJunani, JugoslaBulgaria, tetapi

belaka. Laporan

ini a
h
kan “oleh komisi urusan politik dari sidang umum pada hari Senin sore.
. Senayan Jugoslavia, bahwa

:

Pa Malah atas segi

—

bahwa seandainja bentrokan de-. gota Ban Keamanan dan dpi
ngan negara2 Komii
jang
hak lain Rusia tetap akan tingik
diingini olehnja tak dia
gal djuga dalam PBB. Mungkin
- dielakkan, maka dengan
djuga Rusia akan melampiaskan
ragu2 ia akan meminta ban
dendamnja dengan ana.
Pai PBB.
ng, hara

|

fjamanZ itu

Tito

Band

:

ma

ana

hak2

Tito

| -berbahaja.

:

“kian

Dipihak lain Tito menkaari
masa jang sukar dan penuh banampaknja
' haja, karena Rusia
tidak bermaksud untuk berhenti
tin- mengganggu Jugoslavia. Kabar2
memberitakan, bahwa pem
ma jang ntakan2
Junani kini:
telah

memutuskan untuk menghentikan

“perang gerilja di Junani, katanja

untuk menghindarkan

kemusna-

han jang lebih as dari negeri
tsb., telah menimbulkan
kabar

angin, bahwa gerilja komunis jg
telah gagal di Junani itu kini di-

akai untuk diinfiltrasikan
ke
daerah Jugoslavia, guna menum
$ Ting bangka kekupyaan: “Tito disana.
- pers
Na
kegemborkannja, bahwa . -chawatirannja, tetapi meskipun
- begitu, dgn tegas dinjatakannja,
anapun tak
bahwa ia- sudah-siap sedia dan
' baik Peng: Jugo
akan bertindak keras terhadap
|ia akan
bahwasanj
PBB: bilamaria nega-. “para pengatjau keamanan, didash kenal
juga, kursi
lam-hal ini tentunja agen2 Moskou. Andai kata ia terlibat djuga dalam peperangan
terhadap
Rusia, maka ia akan meminta

) politik. “Da

An

DJENDERAL CLAIRE CHENNAULT

MEMBANTAH.

!(Aneta-Reuter).
Djenderal
Claire Chennault, bekas koman-

an dan dari ,,Flying Tigers” Amerisuatu Pasal
jang
t
diri it umungkin diadakan,
me- “ka di Tiongkok pada waktu perang membantah dengan mentahrupakan suatu petundjuk penting
dari kedudukannja, ketika usa- mentah, bahwa ia mengusahakan
membentuk suatu angkatan udara
ha2 dari PBB untuk menjelesaiterdiri dari orang2 suka rela jang
kan perselisihan itu dalam musim
suka
menjokong pemerintah narontok jang lalu eng
sak
isionalis terhadap kaum komunis.
berhasil.
"Pada waktu itu MA
slavia

menerangkan

Tone

hebat : Tito memmdjna

antjaman ini

. memberi

kepastian,

DI MADJELIS TINGGI
BELANDA.

dengan

bahwa

te-

pemerin-

bersekutu dalam Kominform dulu — menerima rentjana itu.
Rupanja sekarang Belgrado —
karena perselisihan antara Tito
dan
Kremlin — jakin,
bahwa

kini tidak perlu lagi memperta-

hankan
pendiriannja
mengenai i
ini, tetapi sekarang belum pula

djelas, berapa banjak kesukaran2

Djenderal

itu

jang pada masa

PUTUSAN MAC ARTHUR MENGE
NAI HARGA BARANG EXPORT
:
DJEPANG.

PROKLAMASI
KUMISI
PEMERINTAHAN MILITER
CANTON.
(Aneta-Reuter). Kumisi pemerintahan militer Canton
mengeluarkan sebuah proklamasi,
di
mana diperintahkan kepada orgamisasi2 ,rahasia”, supaja mereka
menghadap pada- pemerintahan
komunis dan djuga segala perkum
pulan2 ,,reaksioner” dan organisasi2 kaum pemuda harus mem-

harga semua barang export Djepang ketjuali sutera tidak lagi'a'kan diawasi telah
menimbulkan
kegelisaan
dikalangan
dagang
Inggeris. Terutama kaum pengusaha paberik tekstil dari Lancashire sangat gelisah, karena mereka tidak dapat melupakan
sa-

jang harus diatasi ungik
mentjapai persetudjuan itu.
:
beritahukan nama, supaja dibuRentjana Romulo jang. didabarkan.
Selandjutnja segala hasarkan atas rentjana Evatt ini,
rian2,, madjallah2 dan tjabang2
amnestie
atau
sah
— tidak menjebut
kantor berita harus menjampaipemilihan2 umum baru di Junani..
kan suatu permintaan untuk didaf
Kedua pasal ini selalu dikemukatarkan.
kan oleh Rusia dan selalu ditentang oleh Amerika dan Inggeris
atas dasar pendirian mereka, bahwa mereka tidak dapat menerima
intervensi
dalam urusan
Laporan
dalam negeri
Junani.
: (Aneta). Pada latihan perangdari komisi perdamaian ini memperangan disekitar pulau Hawaii
buktikan, bahwa pasal2 ini ma. 7. Nopember akan- diselidiki
.sih selalu 1 me
njai arti. pen-.
rat2 melepaskan
bom
atom
ting dalam sikap Rusia mengedari. kapal selam. Alat2 radio
nai Balkan.
jang memuat bom atom akan di-

RAT2 .
MELEPASKAN
BOM ATOM DARI KAPAL
'SELAM AKAN DISELIDIKI.

tembakkan dari

hp

selam tsb.

bantuan

Perserikatan

(dan mungkin

' Bangsa2

dari Amerika Se-

' rikat sendiri), sebab agaknja dari
pihak sanalah doc
ena
ban
tuan. Tito menerangkan djuga,
bahwa

serangan
L
Jugoslavia

' Perang Dunia
Tito

Perang Dunia 1 )

diwaktu belum

(United wa

umum

Dalam

sidang

dari PBB, Amerika menun

djukkan pada kemungkinan2 timnja perang saudara di Korea, sebagai akibat dari kehendak untuk
berperang dari pemerintah KoreaUtara. Wakil Amerika itu menerangkan, bahwa ia telah meneri-

ma kabar dari Seoul, bahwa pasu

kan Korea Utara, sesudah bertem
pur lima hari lamanja, telah merebut sebuah
pegunungan
jang

strategis didaerah Korea Selatan.
Dewasa ini sidang umum PBB

sedang merundingkan andjuran2
dari Komisi politik supaja komisi
PBB urusan Korea dipertahankan
dan supaja memberikan kekuasaan2 jang lebih besar lagi untuk

mendjalankan kewadjibannja, jani mendjaga perdamaian dipulau
itu dan mempertjepat persatuan
antara Korea Utara dan Korea
Selatan. Wakil Sovjet telah meng
adjukan sebuah mosi, dalam mosi
mana ia minta, supaja komisi urusan Korea itu dibubarkan dengan

segera.

an

EVATT

TEN.

'TANG REPUBLIK RAKJAT
«TIONGKOK.

DJERMAN BARAT
TIMUR.

demikian

PENANGKAPAN?2
MANILA.

ana.

pemerintah Djerman

Timur

ber-

diserahkan kepada Polandia. Se-

landjutnja-Adenauer menjalahkan

perkembangan2 politik di Djer. man Timur untuk keadaan jang

sulit di Berlin dan ia mendjandjikan bantuannja pada usaha2 untuk membantu

mengeluarkan

be-

DI

DAERAH2

itu

terdapat

(United

dan

Press).

Komisi

uru-

san ekonomi dan keuangan dari
persidangan umum Perserikatan:
Bangsa2 pada hari
Sabtu
dengan 20 lawan 12
suara
dan
suatu
blanko.
telah
menerima
baik resolusi Cuba jang bertudjuan, bahwa
dewan
ekonomi
dan
sosial
dari
Perserikatan
Bangsa2 harus menaruh perhatian landjut
atas soal2 politik
internasional mengenai ekonomi
dan dagang. jang akan dapat
mempengaruhi proses perkembangan negeri2 jang masih terkebelakang.

seorang

dari Hukbalahap,

kurir

JANG TERKEFRELAKANG.

bendahara

dari P.K.M.
(organisasi” kaum
tani) jang tergabung pada Hukbalahap.
Djuga polisi Manilla telah menangkap razia sematjam itu di-

Komisi

tersebut

beng

dari rakjat Tiongkok.

PEMERINTAH LAOS
'DEKA BUBAR.
“Gada.

distrik Palomar. Ini
kan,
bahwa
dihari

Menurut

MER-

terhadap

djuga

meneri-

United

dari

perbaikan

pe-

BULGA-

memprotes

Wakil.

menerangkan,

Perantjis, Maux

pernjataan

ini,

tetapi

Nomtchina dibolehkan melandjut
kan pidatonja. Ia mengutip sebuah tulisan dari sebuah madjalah
Amerika, jang menjatakan, bahwa Bao Dai tinggal di Hongkong
dengan tidak berpenghasilan, teta
pi toch hidup dengan mewah, karena pemerintah Perantjis membutuhkan dia sebagai bonekanja. .

Wakil India, Adarkar menerang-

memperlakukan Indonesia, ketika
perwakilan
Republik
diterima

bersama-sama

dengan
dari

komite

seorang
terse-

kukan

Indo-China dengan

tjara

delegasi-

nja dulu di Lapstone (Australia)

mendjadi anggota jang tidak mem

punjai suara, ,,Perantjislah jang
but, Ivan Naslarer.
harus memutuskan, perbedaan. aMereka didakwa
telah me- : pakah jang sesungguhnja ada an
lakukan tindakan2 spionase dan
tara aliran2 nasionalis itu. Delepartai mereka akan minta kepada
gasi
saja tidak mau
tersangkut
perlemen untuk menarik kembali

kas ibu kota Djerman itu dari ke
»a kekebalan diplorratik mereka,
sukaran2,

Ecafe.

dari
kar,

Vichy.

'.'Nomtchina,

Ru-

tjat dari djabatannja,
telah dirojeer oleh ,,front kebangsaan”

mulai bulan Oktober telah dipe-

NARA BANUA

bahwa Bao Dai selama peperangan jang lalu telah bekerdja-sama
dengan Djepang dan pemerintah

wakil

jang. sama sebagaimana

keua-

Haa SEE

latan. Pemerintah saja menganut
politik menghapuskan pendjadjahan di Asia dan dengan demikian
saja akan memberikan suara baik
bagi perwakilan
dari
Ho Chi
Minh maupun
bagi perwakilan

ECAFE,

te pusat dari partai komunis di
Bulgaria, Petkov Kounine,
jang

Bekas: menteri

pen-

ma

Press). Dalam perdeba-

didalam

ngan Bulgaria dan anggota komi-

lain

memperhatikan

dalam

kan bahwa pemerintahnja meman
dang situasi di Indo-China sama
dengan situasi di Indonesia. Dengan demikian ia akan memperla

anggota

supaja

“(5

Perdebatan
sia,

berita.

PEMBERSIHAN
DI
GARIA.

aa

tan2

Bangkok, pemerintah Laos Merdata telah dibubarkan. Pemerin-

(AFP),

sak,

apakah ia berse-

dia menepati
kewadjibannja. Achirnja ditanjakan, apakah pemerintahan baru ini disokong oleh
kemauan jang bebas
dari. ke-

merintah djadjahan Perantjis. Se-

sambut dengan: tempik sorak. Ia
berkata, bahwa penerimaan dari
perbatasan2 jang sekarang oleh

Menurut Kantor Pusat Perangkaan, maka tgl. 14:Oktober j.l.
telah lahir anak
Belanda
jang
ke-10.000.000.

(United Press). Dalam suatu
razia jang dilakukan - didistrik
Tendo di Manila, polisi telah berhasil menangkap delapan orang
jang disangka mendjadi anggota. Hukbalahap. Pada waktu penangkapan2 ini dilakukan polisi.
pun telah merampas
sedjumlah
dokumen2 rahasia. Menurut kabar, diantara orang2
jang
dikolonel

10.000.000.

dapat2 jang
diadjukan
dalam
perdebatan tentang perlu adanja
tarif2 pabean sebagai suatu faktor-efficien
jang
melindungi
pembangunan
dan
perkemkangan industri2 nasional dinegeri2 jang masih terkebelakang.

perotes

diterangkan oleh

GENAP

mungkin diadakan
razia2
lain
sematjam itu. Selama
beberapa
minggu ini polisi
selalu
bereka
“Bepablik
Rakjat ' djaga-djaga, - karena
mereka
Tiongkok baru, sebelum djawamenduga, bahwa pihak Hukbaban2 baru diterima atas tiga polahap akan mendjalankan tindakok. Pertama Evatt menanja, apa
kan2 keras. Distrik Tondo terpemerintahan Tiongkok bakal 1
sebut tadi termasuk daerah jang
ru benar mengawasi daerah jang
paling sengsara di Manilla.
dinjatakan daerahnja itu.

telah melihat, bahwa orang2 Pe. (AFP). Pemerintah federal da| rantjis ta'dapat menepati
djanri Djerman Barat tak akan meng
djian2 mereka, maka Lao Issara
akui keterangan dari pemimpin2
menjokong pemerintah resmi, deDjerman Timur mengenai
tapal
mikian kabar itu,
batas sebelah Timur dari Djer-

man,

jang amat hebat

perang.

membuktikemudian

bolan orang pemberontak, sebagai

DAN

Dalam sidang jang akan dilandjutkan hari Rabu siang akan Jiputuskan, apakah usul Molenaar
untuk membentuk panitia Indonesia akan dibitjarakan atau-tidak,

ma baik sebuah amendemen Polandia, dalam mana dewan dide-

tah ini — terkenal selaku Lao
Issara — dibentuk oleh segerom-

sem pama

bahwa

Orang anggap
putusan
Mac
Arthur sebagai djawaban pemerintah militer Amerika dan pemerintah Djepang
atas
devaluasi
pond sterling dan diduga ini meng
akibatkan turunnja harga2
Djepang.

seorang

arti, bahwa banjak daerah2 jang

menginsaffi hal ini
dan akan ber
laku agak berhati-hati...

ingan Djepang

letnan

usia terhad
, kanselier federal, dr. Konrad Ax
ta: denauer, dalam- parlemen: federal
11. Mungkin : di Bonn, dimana kata2nja itu di-

benar dugaannja,. karena

Putusan Mac Kirito.

tangkap

-

(ANP). Pada hari Rabu sisng
sudah
Madjelis Tinggi Belanda
anggota2
usul.
membitjarakan
Molenaar, Bierema dan Wendelaar untuk mengadakan perobahan dalam peraturan tata-tertib :
di Madjelis Tinggi, jakni pemdari
panitia
sebuah
bentukan
Indourusan2
mengenai
Madjelis
nesia.
Tuan Molenaar mengusulkan,
supaja usul tersebut segera diperbintjangkan. Tuan Kropman dari
lebih - baik
KVP menganggap
untuk meminta kepada Pemerintah, supaja memberi pendjelasan.
kepada Madjelis dalam sidang
terbuka atau tertutup tentang keadaan persoalan di KMB.
Permintaan
Molenaar
untuk
segera membitjarakan usulnja telah ditolak dengan suara 21 melawan 13.

menaruh kepertjajaannja kepadanja untuk dapat mengachiri krisis
kabinet jang menjebabkan Perantjis tidak mempunjai pemerintahan “untuk 4 minggu.
Diminta
olehnja persatuan seluruh Perantjis, karena dunia harus mengetasanggup
Perantjis
hui, bahwa
mengambil keputusannja sendiri.
Mula2 Bidault berharap dapat
menjusun satu kabinet. tetapi kemudian gagal pada waktu pengangkatan menteri2 negara, kehaInai dan pertahanan.

ini berdiam di Formosa menjatakan, bahwa ia berada di Tiongkok untuk memimpin maskapai pe
nerbangan udara.

TATA-TERTIB

PERATURAN

lum lengkap dan minta assemblee

'

LE

meidawah,

kan beberapa veto kelak.

ar 2nja Nenen

dan n

rang-terangan,

diadakannja

usaha ini sia2.

tg nTes

Timur
Junani..

tahnja
tidak dapat
menerima
Komisi perdamaian jang aa
rentjana
dari
Herbert
Evatt
tuai oleh ketua sidang umum, '
(Australia), ketjuali djika AlbaCarlos
Romulo
menerangkan,
nia dan Bulgaria — kawan2nja
bahwa pemerintahnja berangga-

| telah mendjadi buruk sedjak Ju “ Barat mengenai bantuan
dikeluarkan dari bari-

penjelesain

memungkinkan

pei selisihan

keras ,ang diper-

telah. memaksa Ru

tersendiri antara Junani dan

Jugoslavia

itu lambat-laun orang di-

kankah

Pemimpin Kat-

holik, George Bidault, pada hari
Kamis tampil kemuka assemblee
nasional dengan kabinet jang be-

ashington pun makin
meng— insafi mean
'utjapan ini. Bu-

lihatk
la achir2njs

NASIONAL.

(fAnatall. P.).

ini 1

t An ran oleh seorang jang mengenal baik kebia| saan2 dan mentaliteit orarig Ruo sia: Masarijk memang kenal be-

BELANDA.

GEORGE BIDAULT-DIMUKA

mengerti,

usia, adalah

. hara

209.

dalam perdebatan2 tentang kedau

Bao

Dai”,

demikian

Adar-

sennnanman

ANGGOTA2 KONGRES AMERIKA
MENGUNDJUNGI LUAR NEGERI.
(Aneta-Usis).
Karena
sekarang kongres Amerika sedang ber
istirahat, beberapa anggota meng
gunakan kesempatan
ini untuk
mengundjungi luar negeri diantaranja Timur Djauh dan Pasifik.
Rombongan
jang
mengadakan
perdjalanan ke Timur Djauh terdiri dari wakil2 kedua partai di
Amerika dan dari senator2 Allen
J. Ellender,
ketua,
Theodure
Green dari Rhode Island, Homer

Furgeson dari Michigan, William

E. Jenner dari Indiana dan
Edward J. Thye dari Minesoha. Me
reka akan mengundjungi
Paris,

Madrid,
dad,

Djahrab. Koewbit,

Manila,

@uetta,

New

Bag-

Delhi,

Rangoon, Bangkok, Saigon, Dja.

karta,

Hongkong,

dan Honolulu,

Tokio,

Gum

An

an

TUDIO

“No

'

Indonesia.

|
l
a
o
s
g
n
a
t
n
e
t
t
a
Rap
wa Timur mendapat

bali dari per-

djalanan mengelilingi Asia Teng- gara dan telah mengundjungi In-

Pada hari Djumat j.l. telah diKedua pihak Belanda sedia me
adakan rapat tentang soal kemilingembalikan sendjata2 dari ang. teran di Djawa-Timur.
Dalam - gota2 pasukan2 T.N.I. jang di' komunike

jang

dikeluarkan

me-

tangkap kepada pihak
Republik
di Djokja. Pemerintah Indonesia
tidak akan mengembalikan
sen-

ngenai soal ini dikatakan, bahwa

dalam ikumsi telah

terdapat

kema

djuan2 mengenai soal ini, teruma mengenai soal tahanan2 oleh
pembesar2 militer Belanda.
"

Wakil

Belanda

djata2 dari pasukan2 liar jang tidak mengakui

mempertahansemua

berlaku

reka sedjak tgl. 10 Agustus j.l.
diwadjibkan dengan memperta-.

sesuai dengan persetudjuan perhentian permusuhan.
Walaupun
- penangkapan2 itu berlaku setjara
sah, maka pemerintah Indonesia

hankan keamanan
man.

Pembentukan

sedia menerima usul2 Republik,
“berdasar atas alasan2 timbal ba-

10 Agustus,

sedjak

djikalau

. djuga sedia membebaskan

10 Agustus.

Wakil
suatu

daftar

tgl.

Republik

pega-

si2 bersama

men-

setempat

tentang

se-

mua penangkapan2 jang telah dibuat oleh mereka,
sebagaimana

telah berlaku dalam
lampau.
Untuk membasmi

memadjukan

sementara

dapat

kan perhubungan langsung serta
tetap antara komandan2
setempat2. Pada waktu itu djuga pembesar2 militer Belanda dapat mem
beritahukan djuga kepada kumi-

5

Belanda

post2 perhubung

djadi suatu alat untuk mengada-

wai2 federal dan negara jang telah ditangkap atau ditjulik oleh
pasukan2 Republik sesudah
tgl.

sebut dasar2

dengan

243 nama orang2 tahanan itu.

hari2

jang

apa jang di-

fundamentil

suasa-

na Djawa-Timur, maka wakil Be2

Penjelesaian soal? jang sisa.
persetudjuan

Menurut kabar Aneta dari Den
Haag, maka pada tgl. 26 jl. Kumisi Pusat telah berkumpul untuk
membitjarakan sodlI2 jg achir dalam kumisi militer. Jang terutama,
ja'ni pangkalan angkatan laut di
Surabaja
dan selandjutnja
ren-

tgl. 27 jl. Selandjutnja Aneta"
mendengar, bahwa segala kesu- .
karan2

rang

dalam

sudah

kumisi sosial seka-

dapat

dipetjahkan.

rald

Tribune,

bahwa

pemerintah

Indonesia jang baru

jang

turut
lain dari pada kewadjiban2 mere- serta dalam kerdja-sama dengan ka resmi.
S3
. Nederland mengadakan satu uni,

, 'komandan2 Yapat diharapkan akan mendjadi

Republik
lik

setempat2 dan organi.

sasi2 gorela jang telah memerin- -

tahkan penganut2nja untuk meng
angkat sendjata, supaja menuruti

perintah2 darf atas, terutama da-

lam daerah2 Blitar dan Wlingi.
c. pelandjutan memberikan

pe-

satu negara jang paling makmur
dan paling penting di Asia. Ia per

'ngar, maka ketua delegasi Republik di Indonesia, Mr. Susanto
Tirtoprodjo pada tgl. 28 jl. pagi

telah mengundjungi W.T.M. un-

Agustus j.l. tidak bisa sesuai dengan persetudjuan penghentian
permusuhan.
:
la menjetudjui usul pembebas-

an orang2 jang ditahan oleh pa-

djalankan untuk
menjelesaikan
perselisihan bangsa2 di Asia dan

Barat dengan mengemukakan Indonesia sebagai tjontoh.

sukan2 Republik, dan ia akan me USAHA

MEMBANTU T.N.I. DILA-

madjukan daftar nama2 orang 'j

telah ditahan oleh pihak Belanda.
Ia djuga menjetudjui pengembalian sendjata kepada
pemerintah
Republik di Djokja, tetapi menolak tindakan2 penangkapan atau
pelutjutan
sendjata terhadap orang2 dengan tidak pembitjaraan
kumisi

setempat.

RANG.
(Aneta). Atas

perintah

jang

berwadjib berdasarkan kedjadian
ditempat2 lain, maka mulai tanggal 22 Oktober usaha membantu
T.N.I. dalam bentuk apapun djuga dilarang. Hingga tanggal tersebut

sub-komisi

Salatiga

dari

Panitya pembantu T.N.I. berhasil
mengumpulkan 1885,22 rupiah.

dan K!O.

Mengenai

pembahagian

selisihan itu,

karena

dae-

penarikan

itu berarti penambahan -kesukaran2 dalam mengawas2i
anasir2

jang liar itu. Hal ini tidak berarti,

tuk menjerahkan
aide memoire
dari Republik. Aide memoire tsb.
. dapat dianggap sebagai djawaborang dari delegasi Belanda se- . an definitip dari pihak pemerintah
pakat bersetudju, bahwa Pemerin
Republik atas pemerintahan
ditah Belanda, bertepatan dengan Djawa.
5

Marine

deur J. Beckering Vinckers.

bahwa
tidak mungkin diadakan
pengetjualian2.
Berhubung dengan usul K.P.B.B.I. dan usul ba-

tasan dari Belanda untuk mempertjepat pembahagian kewadjiban2 berpatroli di Djawa dan ' Sumatera, maka Kumisi Pusat Bersama memerintahkan
kil2 militernja untuk

kepada wamenjelidiki

sendiri soal pembahagian daerah

jang diawas2i oleh kumisi2 bersa
ma setempat di Bukittinggi, Palembang, Semarang dap Surabaja. Tentang soal2 perhubungan

» antara pembesar2 militer Republik serta kebebasan bergerak dalam
lingkungan
persetudjuan
penghentian permusuhan, sebagai
mana dimadjukan oleh wakil Republik, ditetapkan, bahwa kedua
pihak akan membentuk subkumi-

si jang akan memberi lapuran dalam sidang kumisi jfa.d,
Sur

da presiden Ouirino dari Pilipina,

djadi rusak. Lihatlah tempat?

jang robek! Sunlight menghematkan isinja lemari-pakaian
Njonja

jang berharga, karena

Sabun

Sunlight

lekas

.

Mentjutii
dengan

dalam mana beliau mengatakan,
bahwa Indonesia dan Pilipina jg
berdiri dan bekerdja berdamping-

SUNLIGHT
tanggung bere

sa damai, kemadjuan dan persau-

......

mengeluarkan

banjak busa jang mempunjai extra
kekuatan-mentjutji, oleh karenanja
semua pakaian — putih dan berwarna
- dengan ta' perlu digilas keras, selamanja
mendjadi bersih betul.

an ,,sedang menghadapi suatu ma

daraan

dibagian dunia kami ini”.

Surat tersebut telah disampaikan kepada presiden Ouirino oleh
konsol-djendral Republik di Manila, Charlos 'Thambu jang baru2
ini kembali di Manila sesudah me

ngundjungi Djokjakarta.
- Hubungan jang selalu ada antara kedua negeri kita adalah su.
atu tanda jang memuaskan bagi
' pemerintah

CS

UN
KG

TI

Kk

Falus dipakai

menghemalkan pakaian"
LEVER'S ZEEPFABRIEKEN N, V. - BATAVIA

“saw2g

:

:

:

:

: Kist,

Comman-

Ipphos-Aneta.

MADJELIS TAHKIM

(KONG-

1950.

KONPERENSI P.S.I.I. DJAWA
:
BARAT.
Staf Gedelegeerd

Lid LT

PSII

Djawa Barat sedang mengusaha-

kan adanja konperensi
seluruh
Djawa Barat pada achir
tahun
ini,

3

ABIKUSNO

(Aneta-Roijo). Sub-kumisi untuk tawanan dan tahanan politik
mengadakan pertemuan pada hari Rabu j.l. di Hotel des Indes di
Djakarta dibawah pimpinan Kumisi Perserikatan Bangsa2 untuk
Indonesia. Hasil2 jang telah ditjapai oleh kedua fihak sehingga
pada saat ini diperiksa lagi.
Antara mendapat kabar, bahwa

suatu

pertemuan

resmi

Indonesia

Pasar

hari Rabu j.l. akan disahkan.

nesia akan

mengundjungi

Irian

Achirnja Antara memberitahukan, bahwa orang2 tahanan politik di Irian telah dibawa kependjara di Tjipinang, beberapa wak

tu jang lampau.

kami,

karena kami di

Indonesia jakin, bahwa dikemudi
an hari akan ada perhubungan jg
erat antara Indonesia dan Pilipina. Pertalian darah dan kebuda-

jaan antara kedua negeri kita me
rupakan suatu dasar jang sehat
dan jang tertentu bagi pengkuat-

kan solidariteit antara Indonesia
— dan 'Pilipina”, demikianlah antara
lain surat

amal

di

Menurut programa jang disiarkan, maka mulai tgl. 1 hingga tgl.
5 November akan diadakan Pasar
Malam di Kotamobagu.
Komite
telah lama sibuk dengan
persediaan2,

nanti

untuk menindjau keadaan orang2
tahanan politik di Hollandia, Sorong dan lain2 tempat. Perdjalanan ini akan dilakukan
dengan
pembesar2 Belanda dan
K.P.B.
Ba

Malam

Kotamobagu.

akan
diadakan,
dimana hasil2
pembitjaraan jang ditjapai pada
Menurut kalangan2 jang
mengetahui, demikian Antara seterusnja, di Djawa dan Sumatera
masih berada 17.000 tawanan di
tangan Belanda.
@
Menurut kabar, maka diterang
kan oleh Belanda, bahwa orang2
hukuman kriminel sadja akan diangkut ke Irian dan bukan orang2
tahanan politik.
Selandjutnja Antara menerima
kabar dari sumber jang dapat dipertjaja, bahwa beberapa anggota dari delegasi Republik di Indo-

Timur

Penghasilan dari Pasar Malam
ini adalah untuk urusan amal.
Dalam

Kantor

Pasar.

Tjabang

Malam

ini, maka

dari
NI
akan turut
mengambil bahagian
dengan mengadakan pertundjukan gambar2 dan film dan menge-

Kemenerian

luarkan

Tomohon

Penerangan

siaran2

warta

“

berita ten-

tang soal2 dalam negeri jang pen
ting2 dan lain2.
:
|

Pengeras

suara dari

Kantor

Tjabang Kementerian Penerangan tentu akan banjak
membantu dalam urusan2 Komite Pasar
Malam.
5
Tuanku Paduka Radja Bolaang
Mongondouw jang djuga duduk
' bersama2 dalam Komite pengusaha Pasar Malam ini dan kemarin
tiba

di Manado

dari

“4

Makassar,

tadi pagi telah berangkat
tamobagu.

ke Ko-

DI PARAMARIBO.

Abikusno Tjokrosujoso, ahli da
lam

Delegasi

Republik

dalam

K.

M.B., pada hari Djumat j.l. tiba
di Paramaribo, dimana ia disambut dengan riang gembira. Dari
lapang penerbangan
Peere
100
oto berturut2 berdjalan ke kota de
ngan sambutan hebat dari tempat2 tinggal orang2 Djawa.
Beberapa ratus orang
Djawa
menunggu segenap hari untuk me
njambut Abikusno.
Ia memberi
salam dengan pekik Merdeka jg
didjawab

oleh

mereka.

Di

Para-

maribo diadakan pertemuan di ge
dung bioskop Luxe jang
penuh
sesak. Abikusno mengutjapkan di
sini utjapan2 salam.

Djendral

Nan kana 5 SE

Konsul

- Charlos

Thambu dengan diantar oleh wakil menteri luar negeri,
Felino

Neri telah mengundjungi

si

Presiden Sukarno telah menjampaikan seputjuk surat kepa-

tjutji, tetapi tenunannja men-

. Muda

Surabaja,

.

Aa

Surat Presiden Sukarno kepada
Presiden Ouirino.
— Sarung bantal Njonja telah di-

di Indokesh.
mengundjungi

- Wakil Republik tidak menjetudalam ichtiar untuk
menjelidiki
djui pendirian
Belanda,
bahwa ..meluasnja komunisme
di Asia
penangkapan2
sesudah
tgl. 10
Tenggara, tiap2 usaha harus di-

MR. SUSANTO
TIRTOPRODJO
MENJERAHKAN AIDE MEMOIRE
REPUBLIK KEPADA W.T.M.

de-

Laksamana

Wali Negara dan komandan

tundjuk2 mendjalankan pekerdjaan2 patroli kepada T.N.I. dan pa njelidiki pengaruh komunisme di
sukan2 Belanda.
' Asia Tenggara berkata, bahwa di

rah2 patroli di Djawa-Timur, Pe:
RES) P.S.LI.
merintah Republik berpendapat,
- Putjuk Pimpinan PSII sedang
bahwa dalam prinsipe T.N.I. se-, merentjenakan, supaja PSII damestinja tidak boleh ditarik dari
pat mengadakan Madjelis Tahdaerah2 jang mendjadi soal per- kim (Kongres) pada awal tahun

membela

Wali Negara Djawa-Timur.
' Gambar: dari kiri ke kanan

“Seorang
koresponden Herald
Tribune lain, A. I. Steele, jang te
lah bertinggal di Timur Djauh se
lama 17 tahun dan jang telah me-

ngan tegas usul ini dihadapan Pe
merintah dan menurut kabar, maka Menteri Urusan Sosial
dan
Menteri
Urusan Seberang Lautan menjetudjui usul ini.

orang

Komandan baru Angkatan Laut Belanda
Laksamana Muda F. J. Kist, minggu
jl.

tjaja, bahwa K.M.B. akan berha-

segan kaus Di ska nana

|

mana

“an pesawat terbang, berkata dimu
“ka-rapat jg diadakan oleh The He

tuk tidak mendjalankan tindakan2

kepada semua K.D.M.

Menurut Aneta mendapat de-

Babakan waktu peralihan untuk
pegawai2 jang dibitjarakan dalam
lapuran jang terachir, sekarang
ditetapkan 2 tahun.
Dalam kalangan2 politik Aneta mendengar, bahwa kesembilan

war-

diantara

PRESIDEN
SUKARNO.
ADAKAN
D.M. untuk tidak, mentjampuri
“PERTEMUAN
RAMAH.-TAMAH.
tangan dalam usaha mentjari ser
(Aneta). Hari Kamis
malam
ta mengumpulkan persediaan2, se
presiden
Sukarno
adakan
pertemu
sudah persediaan2 itu telah dibean ramah-tamah dengan para perikan oleh pihak Belanda. Meregawai dan isteri mereka. Pertemu
ka hanja harus mendjaga keaman
an sematjam itu pernah diadakan
an dari pasukan2. Mengenai keadaan di Blitar dan Wlingi seka- - berturut2 dengan anggota2 angkatan perang, polisi, dewan perrang
diambil tindakan2
untuk
menglikwidir anasir2 jang tidak. wakilan dan isteri2 orang2 jang
:
bertanggung djawab itu.
| ke K.M.B.

Kesembilan

Belanda. Sesudahnja dengan resmi diberitahukan, bahwa sebagaimana hal itu dikalimatkan — di—
mulaikan dengan usul2 pengan| tara dari KPBBI, jang disetudjui
| oleh ketiga delegasi.
—
Perundingan2 diteruskan pada

rombongan

Amerika,

.13 orang tewas karena ketjelaka-

a. memerintahkan, kepada semua K.D.M. dan K.O.D.M. un-

Wakil Republik menerangkan,
bahwa akan dikeluarkan perintah

rahkan kepada Madjelis Rendah
suatu
keterangan
djaminan,,
dalam mana Ia mengoper djaminan peruangan dari pegawai2 Be
landa dari RIS sesudah 2 tahun.

tjana penarikan kembali pasukan2

rintah Republik tindakan2 seba.

dalam

sosial harus menje-

tawan

presi-

den Ouirino. Sebelum itu Neri te
lah menerima seputjuk surat dari
menteri luar negeri Republik Indonesia, Hadji Agus Salim jang
djuga disampaikan dengan peran
taraan Charles Thambu jang antara lain menjatakan terima kasih
rakjat Indonesia dengan
adanja

pindjaman Philipina kepada Indo

nesia berupa barang2 jang kelebihan.
Antara
lain surat Agus:
Salim mengatakan: ,,...... kita 'ber
terima kasih atas,adanja suasana

djiwa persahabatan

dan keingin-

an untuk menolong jang
dalam
hal ini berupa dan didjelmakan-

nja dalam suatu pindjaman dari
pemerintah

jang

Tuan.

luhur ini disini

Perbuatan

mendapat

sambutan jang baik sekali dan telah menambah kehormatan . rakjat Philipina dalam mata rakjat

Indonesia”.

tersebut.

Seng

-

dan ketentera-

an militer mungkin

lik. Pertama
pembesar2
militer
- Belanda bersedia
membebaskan
“ semua anggota2 T.N.I. dan pen-

duduk jang ditahan

militer“ Be-

landa tetap berkuasa melakukan
penangkapan2 serta melutjutkan
sendjata didaerah2, dimana me-

kan pendirian Belanda, bahwa pe
nangkapan2 jang dibuat sesudah

' tgl. 10 Agustus

kekuasaan apapun.

Ketiga pembesar2

' donesia dengan

landa memadjukan kepada Peme-

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