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se-

orang kadet jang hendak mendja

di penerbang

Angkatan

Udara

Amerika ketika memasuki Lapangan Randolph dibarat-daja Ne-

. gara-bagian Texas, tidak lain daripada sebuah tulisan jang berbunji : ,,Terbanglah

dup tergantung

seolah2

padanja.

hi-

Sebab,

demikian

adanja !”. Ke-

i letnan muda —

meninggalkan

memang

tika kadet itu djuga — kini sebaat itu kira2 6 bulan kemu'temp
5
“dian, ia sungguh2 jakin bahwa
bukan hanja djiwanja tergantung
pada keachlian penerbangannja,
an nasib negaranja djuga.
melaink
H4
Ia akan telah mempeladjari ba-

pekerdjaan

disamping

mengemudikan

ke-

pat asalnja, ia telah lulus dalam

sadja

latihan2 badan,

ketjuali dindara, jang sedikit-banjak boleh

penerbangan

mempeladjari

seda-

lam2nja. Ia akan telah mengeta-

hui apa arti radar. Ia akan telah

mempeladjari tabiat2 jang

tidak

keru2an dari musuhnja jang uta- ma, jaitu keadaan udara. Ia akan
| telah mengetahui perbedaan per-

t
a

djalanan peluru senapan automatis jang berkaliber 50 dan sebuah
3
rocket jang 5-inch.

|

Lapangan

penghubung

Randolph

terbesar

mendjadi

6

dalam

atau lebih pengkalan2 udara jang
terpantjar dibarat-daja Amerika
| jang mendjadi bagian dari KomLatihan

|. mando

Amerika

Udara

organisasi jang pertama
melatih
kadet dalam perdjalanannja dari
tanah keudara, Disinilah ia mendapat latihan dasar.
Dari Lapangan Randolph, kasesuai
det2 pergi kepangkalan2

pa

g

jang

pesawat

matjam

dengan

2
-

hendak digunakannja. Kira 5,100
“ orang, termasuk pegawai2 Ang'katan Udara dan sipil, dipekerdja
kan di Lapangan
Randolph dan
maksudnja semata2 ialah mendi-

C3
dik penerbang2 Angkatan Udara
( dari kurang-lebih 230 murid da-

lam
3

satu klas, dan

delapan

klas

saban tahun.

i

||

Kenjataan

bahwa

pemuda2

itu

mendapat latihan dalam hal2 selain penerbangan, bukanlah sua: $ | tu “kebetulan. - Teori Komando
| Latihan didasarkan atas pelbagai

teori, dan salah satu dari itu ia-

nja, dah semendjak itu ia hampir
tidak pernah diam. Ia tidak boleh
berdjalan biasa dikamp. Kalau ia
sendirian, ia harus lari. Kalau ia

bersama teman kadetnja, ia harus
djalan mars. Ia berdjalan dari klas
keklas dalam formasi bersikap.
ia tidak boleh
Diluar kamarnja

nah diberikan. Ia diadjarkan ra-

»Kami mengadjar mereka supa
ja selalu kelihatan baik dan bersih dan kami teristimewa menga
djar

mereka

bahwa

keterangan-

pekerdjaan “sulit.

memanas

K3

atau

tidak begitu susah.

Satu teori lain jang dianut di
Ig ' Lapangan Randolph ialah bahwa
nilai orang sebagai opsir Angka-

tan Udara bagi negaranja akan

utergantung dengan landjutnja
aketj
atas
mur, lebih berkurang
Jk
kapannja terbang dan lebih

njak ketjerdikannja

dan

ta iat

sesuatu

menandatanganni

laporan, ini semata2 harus demikian. Kita dapat menerima mere
ka menolak kewadjibannja. Kalau seorang kadet berbuat sesuatu, ia harus mengakuinja. Ia—
pada ketika itu—tidak menerang
'kan kesalahannja. Ia boleh, kalau ia merasa mendapat hukum-

| an jang tidak adil, memberi pen
bejang
ang
Seor
.
serta djiwanja
djelasan. Tetapi kami tidak merumur 40 atau 45 tahun, demikian
nerima pembersihan2 diri disini.
bunji teori itu, tidak dapat diban- Kami tidak dapat berbuat lain.
dengan seorang jang
dingkan
Tiap2 pemuda
dalam 6 bulan
1
tahun dalam ketjaka- “akan mengendarai sebuah
20
r
berumu
pesa3 pan terbang. Tetapi ialah jang
:$
wat terbang jang berharga
ku| memberi putusan2 jang akan be.
ranglebih 187.000 dollar dan kararti besar bagi hidup penerbang2 mi harus mendapat kepastian
da. Oleh sebab itu, peladjaran
bahwa apa jang dilakukannja de
i di Lapangan Randolph dibagi de| ngan keras dalam tiga bagian:
pemerbangan militer,
akademis
dan penerbangan sebenarnja. Su4 untuk menentukan mana jang

aling penting.

. Dengan

ngan dan

dilapurkannja

menge-

nai itu, adalah kebenaran”.

(Akan disambung).

anak ba

umum

“dan

anggota

Indonesia, bahwa

chusus

ke-

KNIL

bangsa

antara

pimpi-

Penerangan

»Berhubung adanja kemungkinin bubarnja

bebera

negara

ba-

'gian jang ingin menggabungkan
diri dengan Republik
maka

Kempen

Indonesia,

Republik

Indone-

sia siap dengan tenaga tjadangan
jang sewaktu2 dapat dikerahkan
dalam mendjalankan tugas penerangan didaerah2 tersebut”, demikian acting sekretaris djendral
Kempen R. M. Harjoto. Mengingat keadaan
berubah,
maka
Kempen sekarang direorganisasikan dan diadakan hergroepering
antara daerah dan pusat. Kalau
mempunjai
dulu Kempen hanja
tiga bagian jang besar dan ,,log”,
maka sekarang dibagi dalam 9
bagian jang dapat bertindak dipernamis dengan memberikan
tanggungan djawab kepada masing2 kepala bagian. Kesembilan
bagian itu adalah urusan umum,
urusan pegawai, perbendaharaan,
penerbitan, . urusan
publisiteit,
daerah, penerangan visueel,
kumentasi dan perpustakaan

dodan

publicrelations. Semuanja ada dalam penjelenggaraan. Mengenai

pegawai jang berada diluar daemaka
rah Republik Indonesia

na-

Sesibnja diurus demikian rupa,

hingga

kehidupannja

terdjamin.

Kempen Republik Indonesia politiknja tak berubah dan tugasnja

Masjumi

ber (u

ubung

ven post dari sumber kekuatan
jang berada diluar, Masjumi me-

pembentukan
kabinet
parlementer dan
sudah

berprogram

nasional
barang

tentu tak dapat menjetudjui

perhatikan bahwa ia berada da-

jang

berpo-

programnjamnjata tak nasional”,
demikian
keterangan
beberapa
anggota dewan pertai
Masjumi
mengenai kesulitan dalam pem-

dak mendjalankan politik jang
pada dasarnja memihak suatu
blok. Mengenai pengangkatan

nasional,

jang

Indo-

rtai jang
: tak

disetudjui Masjumi itu

lam Tentara. Sebelum itu, ditem-

nasional

litik subjectief, jaitu politik mer-

deka, tak tjondong pada
hington maupun Moskou

partai

bentukan kabinet ga

— Dari saat kedatangannja, ia di-

du-

njetudjui masuknja tiap partai jg

duknja wakil sesuatu partai da-

lam kabinet jang dalam

gram

ikan pro-

melainkan

mengikuti

pro-

komando

dari luar, sehingga partai tersebut

merupakan

|

"

3

suatu vooruitgescho-

Wasdan ti-

-mr. Moh. RUM sebagai komisa-

ris tinggi di Nederland dikatakan,

i
/ ini sebenz
. bahwa

mereka jang didinaikkan
untuk

(Aneta).

dit Nehru

' Dari fihak jang mengetahui de

tidak dapat dikatakan dengan ter
gesa2, seperti telah termuat da-

lam beria2. Sultan Hamid
telah
berangkat ke Borneo, berhubung
dengan berhentinja sebagai kepala daerah jang tidak dapat dirang
kap djabatannja sebagai menteri
pemerintah RIS.

se-

luruh Indonesia. Mengenai pergantian pimpinan Kempen, maka
para pegawai Kempen bulat berpendirian mengharapkan sebagai

menteri dan sekretaris

djendral

Indonesia

seorang-orang jang
acceptable
bagi masjarakat sesuai dengan
tjita2 Republik Indonesia sebagai
gelopor perdjuangan.

telah
(Aneta). Ir Surachman
diangkat mendjadi presiden Universiteit
Indonesia,
Presiden
baru itu pernah duduk dalam sa-

lah satu kabinet Sjahrir.

jg

sekarang dengan resmi mendjabat djabatan wakil Indonesia diAustralia, telah memberikan ke-

terangannja

gai wakil

jang

pertama seba-

Indonesia

jang

nja adalah

ke-

rugian bagi $
, karena ke"
hilangan seorang
jang berpengaruh dalam organisasi, tetapi

me-

ngingat
kepentingan
nasional
Masjumi menjetudjui pengangka-

Dalam bulan September 1945
beliaw
diangkat
mendjadi
anggota
KNIP
dan
dalam
bulan
Desember
berikutnja mendjadi anggota dan
kemu.
dian wakil ketua Badan Pek
erdja
KNIP. Dalam suatu tembak.-m
enembak beliau pada achir tahun
1945 mendapat luka. Dalam kalangan politik
Republik
beliau
mendjadi pemimpin pemuda
dalam lingkungan Masjumi dan lama tergolong salah seorang penasehat Hadji Agus Salim.
:
Dalam bulan Oktober 1946 beliau diangkat mendjadi
menteri
dalam negeri dalam kabinet Sjahrir jang ke-3 dan dalam kabinet
Sjarifuddin pun memegang portepel dalam negeri. Sesudah beliau meletakkan djabatannja
sebagai menteri pada bulan Djanuari 1948, beliau diangkat mendjadi ketua delegasi Republik da-

dan

mendjadi wakil ketua
delegiri..
Republik dalam Konferensi Medja Bundar.
Dalam kabinet Negara
Republik Indonesia Serikat jang pertama jang dibentuk pada tanggal
20 Desember 1949 beliau diangkat mendjadi menteri negara.

Timur tanggal 30 Desember

dalam sua-

1949,

$

de

KAP de ae

KORAN

£

Te ena aanSI

AA Raka UNTAN

maba
Haa

MA Ka

3
Ag.

eh Se asa

team

2

yen. Beliau djuga mendjadi anggota delegasi
Republik
dalam
Inter-Indonesia

P3

KETERANGAN BERSAMA.
Berhubung dengan terdjadinja
perkelahian diantara orang2 militer dengan
penduduk
dipasar

Sambungdjawa,
maka Paduka
Jang Mulia Menteri Urusan Da-

lam Negeri dan Paduka Tuan Ko
mandan tentera Belanda Indonesia Timur

di

Makassar,

meman-

dang perlu dengan tegas
menerangkan
bersama2, bahwa setelah dilakukan penjelidikan
jang
luas tentang hal tersebut,
maka
njatalah, bahwa peristiwa itu sekali2
tidak berhubungan suatupun dengan soal kepolitikan, pun
tidak ada se-kali2 tindakan jang

pengumuman
no. 3, dan berhutu pertemuan dengan pengikut2
bung dengan telah pernah terdjadari suatu kursus musim
panas
di, bahwa bekas orang2 hukuman|
dari organisasi pendidikan orang
tawanan politik, jang telah dibedewasa di Melbourne, bahwa djibaskan berdasar atas peraturan
ka soal Irian ini telah diselesaiamnestie, djuga ingin mendaftar“dilakukan se-mata2 oleh suatu go
mempunjai
kan, Australia akan
kan dirinja pd. Kepala Distrik jg
longan suku
bangsa
Indonesia
Inn
tapal batas bersama2 denga
bersangkutan, maka setelah berTimur
dalam
peristiwa
itu.
n,
bahwa
bahka
donesia. Ia menam
mufakat dengan Komsi Teritorial
Orang2 jang bersalah dalam
ia menganggap Australia sebagai
Militer Indonesia Timur, dengan
hal
ini akan dihukum,
,Saudara tua”
ini dipermalumkan, bahwa bekas
Makassar, 10 Djanuari 1950,
orang2 hukuman|tawanan politik
Menteri Urusan Dalam Negeri
jang baru2 ini dibebaskan, tidak
Negara Indonesia Timur,
lagi
masuk
golongan
jang
dimakditerangkan,
tan itu, Achirnja
Eta
sudkan
dalam
pengumuman
no.
3
'bahwa beberapa orang warga neSultan Iskandar Mohamad
itu. Akan tetapi. nasibnja orang2
gara Indonesia di Den Haag me- , tersebut selamanja diperhatikan
Djabir Sjah.
njatakan diri sebagai anggota
Komandan Tentera Belanda
oleh Pemerintah.
Masjumi dan tak mustahil kemuIndonesia Timur,
Makassar, 9 Djanuari 1950.
L, Schotborgh.
dian hari akan dirikan tjabang
Menteri Urusan Dalam Negeri
PE penak
sma jatim minati
N:LES
Masjumi di Den Haag.
“
t.t. ISKANDAR MOH. DJABIR
Kolonel
anatara Kamera
SJAH,

£

—.

Konferensi

Menjambung pengumuman ber
sama Pemerintah N.I.T, dan Komisi Militer Teritorial Indonesia

kembali

lalu baru

Djakarta.

bung dengan hari ulang tahun ke
51 P.J.M. Presiden Tjokorde Gde
Rake
Sukawati. Hadir all. para
menteri NIT, wali-kota Makassar
dan konsul djenderal Inggeris.

PENGUMUMAN.

mengenai

masaalah Irian. Sastroamidjojo jg

Pa

Mr. Mohammad Rum dilahirkan pada tanggal 16 Mei 1908
di Parakan (Kedu). Beliau telah
menammatkan peladjarannja pada HIS dan AMS di Djakarta
dan dl. th. 1939 memperoleh gelar ,,meester in de rechten” pada
Rechts Hogeschool di Djakarta.
Dari tahun 1939 sampai 1945 beliau mendjalankan praktek sebagai adpokat dan prokureur di

Ro-

Selandjutnja djuga diwartakan
bahwa pada hari Rabu tanggal 18
malam pemerintah NIT akan mengadakan resepsi perpisahan dengan bekas Menteri Dalam Negeri NIT P.J.M. Anak
Agung
Gde Agung bertempat di Hotel
Negara.di Makassar.

TANG IRIAN DI AUSTRALIA,

Aneta.

lam perundingan Roem-yan

RESEPSI MALAM PERPISAHAN
J.M. ANAK AGUNG GDE
AGUNG.

5

(Aneta). Dalam sidang kabinet
pada hari Selasa jang berlangsung hingga tengah malam, .mr,
Mohammad Roem dengan detfinitif telah ditundjuk sebagai Komisaris Tinggi
Negara
Republik
Indonesia Serikat di Den Haag,
demikian kabar jang
diperoleh

Radio Republik Indonesia Serikat studio Makassar
mengabarkan, bahwa kemarin malam telah

diadakan suatu pertemuan berhu

KETERANGAN Mr. USMAN TENMr. Usman

Timur

HARI ULANG TAHUN KE51 DARI
PRESIDEN SUKAWATI.

Ir SURACHMAN DIANGKAT MEN
DJADI PRESIDEN UNIVERSITEIT
INDONESIA.
»

Sastroamidjojo

presiden

mikian seterusnja diterangkan ke
pada Aneta, berangkatnja Sultan
Hamid ke Pontianak sama sekali

SL

bangsa

waktu jang

KUNDJUNGAN HATTA DI
PONTIANAK.
Djuru . bitjara pe(Aneta).
kete
merintah RIS memberikan
dejang bertentangan
rangan
disiarkan
telah
jang
berita2
ngan
bahwa Hatta dengan tergesa2 be
rangkat ke Pontianak. Kundjung
an itu telah direntjanakan terlemenebih dahulu. Djurubitjara
rangkan, bahwa soal penempatan
tentera di Borneo Barat tidak me
nimbulkan kesulitan2.

Ri.

kesatuan

djadi

Sukarno.

jang tertjantum dalam Pantja Sila
pun tetap berlaku,
diantaranja
dalam segala lapangan
menudju
tertjiptanja

beberapa

lalu telah mengundang

tah RIS.

diluar

Sangat boleh

presiden Sukarno akan berangkat
ke India pada tanggal 24 Djanuari. Seperti telah diketahui Pan-

Kementerian pertahanan RIS
mengumumkan, bahwa beberapa
minggu lalu tertjapai persetudjuan
dengan pimpinan tentara Belanda, bahwa barisan2 pengawal Paakan
sundan setjepat mungkin
diserahkan pada pemerintah RIS,
setelah bataljon2 tersebut direorganisasikan. Kementerian
pertahanan memberikan kuasa kepada
kolonel Sadikin untuk menerima
bataljon2 itu atas nama pemerin-

BASA

"

“

TANGGAL
PRESIDEN SUKARNO
22 DJANUARI KE INDIA.

“'Barisan2 pengawal Pasundan
diserahkan kepada R.L.S.

@uirino, menerangkan

,Masjumi
menitik-beratkan
perkataan nasional dalam soal

gram

pangkat.

bagi

tjakap

dari Manilla, dimana ia mewakili
RIS pada pelantikan (presiden

Kabinet.

nesia. Program

mungkinan
anggap

minggu

BN

Pendirian

mi

pada
pada

sa kehormatan.

nja adalah sumpahnja” kata seorang opsir. ,,Tidak ada hal2 jang
disebut dusta ketjil. Sesuatu ha-Fiap2 orang dapat beladjar meruslah benar atau tidak. Mereka
ngemudikan pesawat terbang. Te
mereka sebagai
diadjar bahwa
tapi tidak semua orang dapat bedjiwa
memegang
harus
opsir,
pesawat
"| ladjar mengemudikan
dalam tangannja. Da
lain
orang2
'
| penggempur atau pembom, akan
lam pekerdjaan mereka kelak, ka
pesawat
tetapi mengemudikan
lau mereka memberi keterangan,
terbang semata2, naik dan turun,

bukan

masuk ANGKATAN PERANG RL.LS.

(Aneta).: Untuk
mendjawab
pertanjaan2
jang
dimadjukan
pertahakepada . kementerian
nan, maka
diberitahukan ke-

Mr. MOH. RUM KOMISARIS
TINGGI DI DEN HAAG,

sjarat-sjarat untuk

Tak usah menunggu

nan angkatan perang
RIS
dan
berbitjara ketjuali djika ditegur,
Belanda jang ada di Indonesia
dan ini djuga hanja dalam keadamasuk
an jang dibatasi dengan djelas. Ia - disetudjui kemungkinan
angkatan perang RIS sekarang
harus mengarahkan matanja kadjuga dengan tak usah menunggu
memberi
bawah, ketjuali kalau
diumumkannja sjarat2 untuk mahormat. Ia tidak diperkenankan
suk angkatan perang R.L.S. Diteuntuk meninggalkan tempat itu
rangkan antara lain pula, bahwa
dalam bulan pertama, dan sesupemasukan dalam APRIS setjara
dah itu hanja kadang2 mendapat
gerombolan
(kesatuan)
sekali2
boleh
tidak
keluasan pergi. la
tak mengurangi kemungkinan unminum atau main djudi.
tuk masuk setjara perseorangan
Waktu jang sukar ini berdjabagi
militer2 KNIL jang berbanglan selama6 minggu, ketika masa
Indonesia
jang menghendaki
na rombongan orang2 sipil baru
demikian.
Selain daripada itu
datang dilapangan itu.
Setelah
persetudjuan tersebut bukan ke6 minggu, Anca itu mendapat se
dikit kebebasan jang bermatjam?
tetapi kini ia mendapat peladjar
an dalam hal jang dianggap bebe
rapa opsir disini hampir selaku
hal jang paling penting jang per

lah bahwa soal penerbangan sen-

| diri,

5 Riwajat hidup

mempunjai sedikit2nja pendidikan
sekolah menengah, walaupun tudjuh kadet dalam klas sekarang,
tidak mempunjai pendidikan demikian.
Pertama ia mendapat uniform-

gampang. Ia akan telah mengetahui banjak tentang kesulitan2
“mesin turbojet. Ia akan telah

i

3

an-

tara 2015 sampai 2614 tahun dan

pekerdjaan

disebut

Ia berumur

Neta

dimana2

: ah si

menundjukkan

berdiam

ka ea

jang seringmauan

sebuah pesawat

UEA

'
|

njak hal

Mane

|
1
Amurang : (rokok Escort dan 4

!a4b,

rokok Metropole,
(rokok

Metropole) : 1. Wilbert,"2. Mi- '
nahasa, 3. Fo Hien. (rokok Es-

Es-

cort) :1. Tong Tek, 2. Liauw Eng

cort dan Metropole) : 1. Suka
Madju, 2. Minahasa, 3. Torona-

semua orang2

kebutuhan sehari2 dipulau itu.

(Haiman Selatan).
Pembesar2
marine nasionalis menerangkan,

mna

bahwa armada ketiga jang berla-

“dari 32

SKOK KOMUNIS.

kont he Dedat Mainan,

ai
rah

5

Tionghoa

Menteri luar negeri Thailand,

jang

. Phot Sarasih menerangkan dalam

suatu konperensi pers, bahwa
Thailand belum bermaksud mengakui pemerintah komunis Ti-

il g- $
Hara itu djendekomunis Chien Keng mengam

permintaan Chou Eng Lai untuk

pulau Hainan. Diwastakan, bahwa artilerf berat komunis ditem- . lah penting,

patkan

sepandjang

sudut

warta,

jang

pemerintah

mengizin-

Chi-

ang pada waktu itu djuga akan
menjuruh menguruskan pengangkutan setiap bulan

karena o-

dari 4 idjuta

kok nasionalis mengeluarkan sua
tu keterangan tentang penemba-

kan dari kapal ,,Flying Arrow”,

. dimana dikatakan, bahwa penem
bakan ini tidak usah mempenga-

ruhi

perasaan2

antara bangsa

“ditaksir

Amerika dan Tiongkok. Kapal ini
dikirimkan
ke Sjanghai
untuk
dengan terang2an melanggar aturan blokade kaum
nasionalis,
demikian keterangan
tadi dan
kapal Tiongkok ini nanti mulai
menembak, setelah kapal ,,Flying

ada 2 sampai 4 ribu orang diba-

Arrow” diberi peringatan dengan

pada pasukan2 nasionalis untuk
membersihkan
pedalaman
dari
pulau itu dari kaum gerilja komu

:

- Kekuatan mereka itu
. wah

komando

berachir

pada tanggal 15 Februari dja.
duabelas tengah malam, demikia

Segel

dikabarkan dalam harian Mesi
»Peral Asram”, Seterusnja dika-

barkan dalam harian ini bahwa
kementerian luar negeri Mesir

lah menerima kabar dari Israel,
bahwa pemerintah

Israel

djenderal Feng

Ieg'

wak

»Tagesspiegel”
memberitahu.
kan, bahwa polisi rakjat Sovjet
Rusia kini telah memasang ringan2
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lagi dikapal.
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djang seluruh tapal batas Tsjechoslowakia-Djerman.
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La

sul Rusia

Arrow.

menerobos”.

da suatu kumisi jang terdiri dari
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rusuhan2 ketjil jang dapat dipadamkan, tetapi pengumuman hari
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chabar2

hangaf/ aktuil- mulai

1950.

, umum (netral),

membangun.
Ukuran besarnja

Segel No. 13. RBGI-, RCGi1 :
LA
bs
rokok
Metropole.

$

tak

memihak

seperti

PELITA.

barang

parfij,

Alamat :

bahwa

-

PEMBERITAH

resmi .
di

TE
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Kapal pengangkut kepunjaan
— Isbrandtsenline Amerika ,,Brooklin Heights”" malam ini telah meninggalkan pelabuhan Hongkong
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lah memperkenankan kapal itu
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maka pasukan2
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telah
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jang mendesak dari arah Selatan

Hainan, Taiwan (Formosa) dan
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Uta er

NON TN

UN

RAN Pa

Hasil

dari Djawa ,nan indah

5

