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mui banjak kesukaran,
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Menteri Djuanda, terutama soal
pemerintahan

mur.

Djawa-Barat
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alata
lagi

' Djuga soal peruangan dan pembaharuan uang adalah hala. jang
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“kemarin dilapang terbang Mapanget dan jang

mengangkut

Per-

dana Menteri NIT, P.J.M, J. E.
Tatengkeng ke Minahasa, djuga
ditumpangi oleh tuan N. F. Umbas, direktur IPPHOS dan tuan
A. Madjid, pemimpin redaksi s.k.

,Menara”,
Tuan N. F. Umbas telah datang ke Minahasa untuk urusan2
jang berhubungan dengan pekerdjaannja, sedang tuan Madjid bas
ru tiba kembali dari Djawa, dimana al. ia telah turut mengambil bahagian
pada” konperensi
pesurat kabaran jang
diadakan
bulan lalu di Djokjakarta,

.

ar Negeri.
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untuk
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ama jang menghapuskan
komunis

di

Australia

gimbulkan
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masih
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supaja
organi-
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negeri
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tah dan komisi2. Mengenai seri-

kat sekerdja, pemerintahan buruh
berpendapat, bahwa komunisme

dari

oleh orang2

diluar

djutnja

dapat dihambat dengan tidak me

pengurus serikat2 sekerdja.
Penindjau2 berpendapat, bah. wa Labour Party jang dalam senat masih mempunjai
kelebihan
suara akan menentang
maksud
Menzies ini : mereka mungkin a-

|

mendjalankan

memberikan surat djalan kepada
orang2 jang terkenal sebagai orang2 komunis untuk menghadiri

“sasi2 komunis, biarpun dalam ben
“tuk lain apapun djua dan buat
sementara ini ia akan memetjat
semua
anggota partai komunis

“dari djabatan2 umum

mereka

tidak lain dari pada paham poli- tik jang.tidak bertulang
punggung. Mereka itu djuga selalu me
njerang pemerintahan buruh dahulu, karena Pemerintah
sering

mengurus semua harta bendanja
idan selandjutnja akan menghalang-halangi
€

masukkan

mereka

kedalam seri-

kat2 sekerdja. Ulntuk ini
berpendapat, bahwa lebih
kerdjakan atas inisiatif
dari pada diperintahkan

mereka
baik di
sendiri
dari a-

tas.

.menganggap,. bahwa
rentjana
'Menzies itu berarti
melanggar
“kemerdekaan seseorang dan per..
mulaan dari ,,heksenjacht”.
O-rang lain berpendapat, bahwa ak
si anti-komunis di Amerika Serit tidak berhasil sempurna dan
ereka menduga, bahwa
hal2 .

Sebagai diketahui, pada tahun
1946 Menzies telah
memprotes
pengeluaran partai komunis dari

undang2. Dalam satu setengah ta
hun
jang
terachir ini rupanja:
Menzies telah berubah pendapatnja. Pun sikap pemerintahan buruh mendjadi keras terhadap komunisme berhubung dengan pe5

PEN

Aa

Ba

Urdodkndata

buruh
-

tralia

o

Makin,

di

Duta

Amerika-

Besar Aus'

Serikat

da-

Tam
pidatonja
dimuka
suatu
kumpulan dari kira2 200 orang ahli

akum

dan tamu2 jang terkemuka,

“ Makin menjatakan
“usaha

untax

“kungan

bahwa

dalam

menjelesaikan

diling-

industri di Australia jang

diutamakan ialah sifat jang tidak
esmi tapi jang baik lagi djitu. Ia

|

elidiki sedjarah pemberian undang
undang buruh dan pengadilan bu

——

ruh di Australia, sampai keperkem-

"

bangan jang lebih modern dari dja
watan pendamai oleh pemerintah
. Federal. ,,Sistim Australia ini telah
'mendapat

hasil

jang

baik”,

memperketjil

terhentinja pro

— duksi dan pergeseran dalam lapang
an
:

ekonomi.
Sekarang

jang

kita

utamakan

waktu.

Djumlah

djuru

“damai telah ditambah. Mahkamah
pada waktu ini terutama banja beerdja untuk menafsiri
undang2,
“dan jurisdiksi atas
djam dasar, sjaratz

soala
pokok

seperti
dan sja

rat2 bekerdja”. ,,Bangsa Australia
'adalah bangsa jang praktis, tidak
suka akan sikap menunda2”, kata
Makin.

Mereka

pertjaja dalam

pe-

patah Tionghoa lama, jaitu. ,,meme
rintah itu harus didjalankan seperti orang hendak menggoreng ikan
—dengan tidak banjak ribut”. Kita
'mempunjai banjak kepertjajaan da
Tam memelihara kesetimbangan ne
“ratja dengan sebaikanja—-sama be-

ratnja untuk buruh dan untuk ma-

djikan—itulah

Makin menundjukkan persamaan
ara "rakjat Australia dan rakjat
Amerika Serikat—persamaan dalam
atnja dan dalam

tudjuana2

besar

' ditjitazkannja. Japun menun-

h2
negeri

an persamaan dalam masaajang dihadapi oleh kedua
ini, dan

dikatakannja

a karena itu, maka

Makin telah diundang datang da

lam

bah-

suatu uraian

ntang metodea perburuhan Aus-

ahli

hukum

oleh Presiden perkumpulan

itu
terse-

but, jaitu James E. Palmer dari Ke
menterian Kehakiman Amerika Se
rikat. Tamuz jang terkemuka jang
turut serta mendengarkan pidatonja

antaranja ialah Wakil Menteri Per
buruhan Amerika Serikat Michael
“J. Galvin: Robert Denhan, penasihat umum

dari Dewan

Perhubung

an Buruh Nasional: hakim advokat djendral, brigadir djendral Ernest Brannon:

ka Serikat.
pu

pem muat"

GEDUNG2 KONSULAT BELANDA
DAN PERANTJIS DI PEKING DIDUDUKI.
(AFP)

Pemerintah

komunis

Peking telah memerintahkan

di

untuk

menduduki gedung2 konsulat Belanda dan Perantjis di Peking demikianlah

merintah

keterangan -pembesar

Amerika

kepada

pe

AFP

Meskipun perintah bersamaan datangnja dengan
perintah
untuk
menduduki gedung konsulat Ameri
ka, namun belum diketahui dengan
djelas

aa

perintah2

tersebut

telah didjalankan. Butteworth,

wa

kil menteri luar negeri Amerika, te
lah memberitahukan
bahwa

pengurus2nja

sebagian

dengan AFP

daripada

arsip2

“dan dokumen2 dikonsulat Amerika di Peking telah dibakar polisi,
sedang sisaanja dipindahkan digedung Jain, Butterworth mengang-

gap tindakan2 ini sebagai tak ber
djawa

“dan

memberita-

hukan bahwa emerintah Amerika
pada hari Minggd setjara - formil
akan memadjukan protesnja kepada

pemerintah rakjat Tiongkok.

Kini

diusahakan agar para
pegawai2
konsulat itu diungsikan. Djika hal
ini telah berhasil maka konsulat

Inggeris akan memperhatikan kepentingan konsulat Amerika.

' (Aneta). Dengan mendapat perha
tian besar
pada hari

“Menurut

penumpang2nja

pem-

ra

dan kaum nasionalis telah mengguini

pada

waktw

“ bom

telah

ita

sekaliz

“ta dan

didjatuhkan

bangunan

tidak

diatas

ko-

telah

di-

militer

berakibat

akan

diputusnja

segala

hubungan dengan Tiongkok komunis. ,,Saja tak mempunjai djalan lain”,

demikian

Kee,

, dari.

pada mengirimkan tentara, tetapi
hal ini sukar dikerdjakan”. Berita itu telah mendjadikan wakil2
daripada
Dewan
Perwakilan
Amerika terkedjut, apabila kaum
Republiken jang menuntut
agar
merika djangan sekali2 mengekui pemerintah Tiongkok komunis. Sementara itu konsul-djendral lama
di Mukden,
Augus

Ward

telah mengadakan

pembi-

tjaraan2 dengan pembesar2 kementerian luar negeri, teristimewa mengenai penahanannja.

PENDJAGAAN KOTA2 BESAR AMERIKA TERHADAP
SERANGAN ATOM.
ni

Ne

-

-

Se-

mesin.

Sesudah

ita

tua

pesawata

terbang itu menjerang. kapal Wing
'Hing dan mendjatuhkan dua buah
bom

didekat

TIBET

bagian

muka.

MENGIRIMKAN

GOOD-

WILL MISI.

jang masih muda

goodwill misi

ke Amerika

ongkok

merah

untuk

Kemerdekaan

dan

nik mendengarkan dengan radio”
akan memakan waktu tiga hingga
lima minggu.

(AFP) Sebuah perintah untuk
mogok jang diperintahkan oleh gerakan pemberontak Vietminh— di
Saigon —

hanja

kan oleh

sebagian ketjil sadja: ha

nja 2076

dari

dapat

sember telah tertjapai perdjandjian
persahabatan

antara

Sovjet

Uni

dan Djerman-Timur. Pada hari itu

telah ditandatangani perdjandjian
persahabatan dan
saling
bantu
membantu

oleh

menteri luar

Vyshinsky

negeri

dan

Djerman-Ti-

mur Rudolf Dertinger. Perdjandjian

itu,

jang

tahun,

djuga

bahwa

Rusia

berlaku

selama

terdapat

akan

tiga

pernjataan

memberi

dja-

minan militer kepada republik Djer

bahwa

Wilbelm

ngumumkan

Pieck akan

perdjandjian

itu

mede-

ngan resmi pada tanggal 20 Djanu
5
- ari.

PEMILIHAN DI JUNANI.
| (United Press). Menurut pengumuman jang dikeluarkan perdana

menteri Theotokis pada hari Sabtu,
maka pemilihanz umum di Junani
mungkin akan

diundurkan

hingga

tanggal 5 Maret jang akan datang.
Hingga sekarang sebagai tanggal
dimulainja ita adalah 19 Februari,

tentara

telah

liar ,,Ra-

toko2

Vietnam

kerasan,

sama

sekali

sehingga

tidak

sama

jang

kuat

mengadakan

jang

sepi

tugasnja,

dalam
karena

1.

dipakai

untuk

menjebahkan

orang2

terkemuka

gu2 untuk turut dalam
kan pemerintah baru.
UNDANG2

te-

Tjoen

MESIR

diadakannja

demonstrasi

—

(United Press) 48 ton emas seharga 50 djuta, dollar telah melalui Anchorage

dengan

pesawat

ter

bang. Emas ini berasal dari Tiongkok. Diduga bahwa emas ini ada“lah persediaan emas dari pemerintah nasionalis Tiongkok jang mengingat akan kemung inah serang
an2 dari fihak komunis atas Formosa, dipindahkan ke Amerika. Pe

sawat terbang jang
mengangkut
emas ini adalah pesawatz DC-4 da

ri Transocean Airlines jang masing
masing mengangkut
6 djuta dollar.

emas

-

“Perijetakan Kementerian Penerangan N.IT, - Tomohon,

seharga
:

10 Teng

Keng

5145- (lima

Dyde Jeans 28” af

Tjoen

6.

nja anak. d, Djumlah anggota
r.t. e. Dasar gadji — tundjangan r.t..— djumlah pendapatan sebulan.
5, “Daftar2 permintaan harus dibekaskan tangan sendiri oleh
Kepala Pedjabatan/Madjikan,”

PEMBERITAHUAN

. jang bersangkutan,

“ngirimkannja

serta me-

langsung

Balai Pembahagian

ke-

Manado

(Bah. B — ruangan bilik ba-

wah),
Militer dan
memegang

pada

golongan. Pi
e

mengundjuk.

kan kartu segel dari jang ber
sangkutan dengan memasuk.”
kan

surat

permintaan,

dalam'

mana harus dinjatakan pangkat dari jang bersangkutan.
Penerimaan bon2 pembahagian kain-kasur ini harus
dengan memakai
surat
kuasa
dari Kepala
Pedjabatan/Madjikan dan tanda tangan dari
jang dikuasakan, bilamana da
lam hal ini jang bersangkutan
beralangan.

Lie
7.

8.

Pembahagian Kain-Kasur (bul
zakkengoed) buat gol. BII,
Pembahagian ini sadja untuk
rumahtangga Pegawai, Mili-

Kain2 itu harus diambil pada
toko2
di Manado jang akan
dinjatakan pada
tiap2
bon
pembahagian.

9.

Permintaan jang tidak leng:.
kap menurut sjarat2 jang te er

dari
BII,

dan akan
dimulaikan "pada
tanggal 21 Djanuari 1950.
Djenis kain!
aa, Bedticking
48” af 1.86 semeter. b. Bed-

ticking 48” af 1.87 se-m.
3.

Dasar
pembahagian
(gol,
BII): a. tidak kawin 8 (delapan) m. b. Sudah kawin 12
(dua belas) m. c. Kawin dengan mempunjai anak, 15 (lima belas) m,

njata diatas, akan tidak diam.

bil dalam

pengurusan:

oleh-

nja mohon perhatian sepenuh:
nja dari jang berkepentingan.
10, Pembahagian ini berlaku sam
pai pada tgl. 14 Pebruari '50.
Sesudahnja tanggal tsb. tidak
akan diterima lagi permintaan2.

Manado, 19 Djan. 1950.
Balai Perb, Manado.
Kep.
Wi.

nPANTIJA SILA" muntjul
PELITA
:
Harian

—.

berhenti

Chawatir ketiadaan sumber pekabaran ?

»Pantjasila"

£

sebagainja
jang
kartu segel BII, :

berlaku dengan

m

t.

2

Pembahagian

No. 7/50.

ter, Polisi dan Marine
golongan kemakmuran

j

dan disahkan oleh Kepala Ba
“lai Pembahagian
Pembantu

Bie,

4. -Pembahagian pada pemegang
kartu2 segel dari 8 orang dan
seterusnja akan
diumumkan
lagi.
Manado, 20 Djan. 1950,
WI. Kep. Balai Pemb. Manado,

pada

Pembahagian ini berlaku dengan suatu daftar permintaan
bersama (collectiet) dari masing2 pedjabatan, dengan menjatakan jang berikut : a. Nama, b. Kawin atau tidak (beristeri atau tidak), c. Banjak-

1,11 se-m.

Bie,

peng-

kin menimbulkan kerusuhan
penjerahan kedaulatan.

Toko2: 1. Sadar, 2. Sudara,
3. Samudra, 4. Kho Keng Po,

5. Tan
Hien.

penjataan

hapuskan perasaan tidak senang di
antara bekas2 T.N.L, jang mung-

9.

setengah)

suatu

maksud menimbulkan kekatjauan.
Sebaliknja mereka bermaksud meng

7. Tan

8. Lie Hien,

nasib

Dalam pembelaan mereka, maka

Segei No. 5: RAG7, RBG 7,
RCG 7: Tiap2 segel mendapat

jang

Sehabis sidang kabinet jang berlangsung empat djam lamanja dibe
ritahukan bahwa pemerintah akan
menguraikan rentjananja dalam pi

Po,

memperbaiki

kedua orang memadjukan
aspect2
politik dan sosial dari pekerdjaan
mereka dan menerangkan tidak ber

13. Hotchand.

3.

GEMBIRA.

hebat dari fihak mahasiwa,
jang
mengadakan pawai diibu kota Mesir sambil berteriak2z memudji Radja Farouk dan perdana mentri Na
has Pasha. Insiden2 tak terdjadi.

mene-

tik.

tt. 24 Djanuari

Keng

Bie,

Alkatiri,

(United Press) Sidang pertama
dari kabinet Wafd telah menjebah
kan

TJL
Tun-

Hakim Nega?a

nganggap

“411. India, 12. Tjie Tiang An,

BAHAJA

ruh negeri, karena-seperti diumum-

MAHASISWA

ba, 6. Kho

ra

(UP) Pemerintah Bolavia pada
hari Minggu
mengumumkan undang2 keadaan bahaja untuk selu

KOK

2 minggu.

hargaan sekarang pada tempatnja.
Selandjutnja beliau menjatakan,
bahwa hanja soal2 juridis jang beliau selidiki, dan bukan soala poli-

ga dari 7 (tudjuh) orang.
Pembahagian mulai berlaku:

1014 (sepuluh setengah) m.
2. Segel No. 4 RAG 7, RBG 7,
RCG 7 :. Tiap2. segel mendapat 5 (lima) m Grey Cotton
— Shirting 36”a f 1.12 se-m.
Toko2: 1. Sadar, 2. Sudara,
3, Samudra, 4. Klabat, 5. Khu

pembentu-

KEADAAN
DI BOLIVIA.

dan

orang2 tahanan politik. Beliau me-

4.

1950. Hak pembahagian un-.
tuk rumahtangga dari 7 (tudjuh) orang — 7xll4 m

tidak

jg

mengangkut

itu. Dari kalangan2

Hari SELASA

mendjalankan
keributan2

nja, maka

PEMBERITAHUAN No. 1vjsv.

didja-

Mr. TJIA

tutan O.M. adalah berturut2 1 tahun dan 10 bulan. Dalam pidato

Pembahagian TENUNAN rakjat
Kota Manado untuk rumah tang-

“terdjadi insidena.
Sementara itu
menteri Luar Negeri dalam kabinct jang baru bubar dan kini for
mateur kabinet baru, Nguyen Phan
Long, telah terbang dari Saigon ke

kesukaran2

dikota

Pemberitahuan.

pada

sekali

Sabtu
polisi

mara mami pan

berdjalan. tetapi disemua kantor pe
kerdjaan2 terus berlangsung seper
ti biasa, dan andjuran Vietminh
untuk lebiha mempergunakan
ke5 lankan

pada hari
pasukana

didjalan2

para tawanan

hari Sabtu ditutup dan taxi2 tidak

man Timur ini sampai republik ini
dato mahkota jang diutjapkan pada
mempunjai tentara sendiri. Selanpembukaan parlemen.
djutnja perdjandjian itu memuat
.clausule
rahasia”, jang memuat ' EMAS TIONGKOK . DIUNGSIKAN
perdjandjian2 kalauz
timbul peDARI FORMOSA ?
rang saudara di Djerman. MadjaTah itu selandjutnja
mengatakan

rombongan2

bebe
turut

Lapaz, berhentilah sering kali dimuka kantor besar polisimobila
jg.

didjalan-

Menurut madjallah jang

@ orbit di Dortmund ,,Rubr Nachrichten”, maka pada tanggal 17 De

dan

PERINTAH UNTUK MOGOK DARI
VIETMINH HANJA DIDJALAN- KAN OLEH SEBAGIAN SADJA.

Perdjandjian persahabatan RusiaDjerman Timur suatu kenjataan.
(AFP)

kenjataan

ketenteraman

Pada hari Djumat malam

sud memrdekakan daerah tersebut:

rus, berhubung dgn keadaan sosial,

batasi akibat2 suatu peperangan
dan dari pertahanan diri sendiri
penduduk. Kursus dalam
,,teh-

dan

an2 dilandjutkan
pagi, dan ketika

bermak-

dan
3 bulan

berusaha untuk

serta dalam

bahwa Tibet adalah se-

kebenaran.

Dr. Senduk dihukum pendjara 5

lawan pemerintah

patroli

dari Tiongkok

masjarakat

subversif jang digerakkan untuk me

ehaeeanemn

terachir tentang Tibet.
Seperti diketahui, pemerintah ko
berulang2,

dari

rangkan, bahwa beliau jakin, bahwa keddh orang jang mendapat hu
kuman itu, dalam usaha mereka un
tuk panitia dengan djudjur telah

nasional revolusioner”. Penangkap-

bagian

tertinggi

itu tidak berdasarkan

bulan

depa”, jang telah menjokong presiden lama Villarow dan ,,gerakan

Tiongkok telah menerangkan

oleh O.M. Beliau

kan kerusuhan,
terlebihz karena
mereka tahu bahagian kalimat ,,atas nama pusat pimpinan TNI”

Ta-

“wat atas djawaban permintaan jg.
djuga disampaikan dengan kawat
dari kantor berita itu untuk menen
tukan sikapnja mengenai
berita2

munis

anggota2

ANG

pihak polisi telah menangkap
rapa orang terkemuka jang

Pemberita-

dinjatakan

hukuman
Mr. Dr.
bahwa
tidak disebagai-

intellektuil dapat mengerti, bahwa
perbuatan mereka dapat menimbul

Indonesia jang terbit di Makasar,
dalam mana mereka atas nama pemimpin pusat T.N.I. telah memang

umum”.

huan ini disampaikan kepada Uni
ted Press dengan perantaraan ka-

ler counters) dan perawatan luka2 karena sinar. Kursus ini, de-

mikian komisi.itu, adalah sebagnai dari tindakan2 untuk mem-

mana

patkan suatu iklan dalam suatu s.k.

hendak mengganggu

Seri

Dalat pada hari Sabtu, untuk mem
beri laporan kepada radja Bao Dai
mengenai
pembitjaraan2nja. Terbukti disini bahwa ia
mendapat

(Ceiger-Mul-

,,Panitia

kan dl. proklamasi — .,gerombolana

menjatakan

Tibet”.

wakil-ketua

aa

anja) memberitahukan kepada Uni
ted Press, bahwa ia akan mengirim
kan

dan

(mepimbulkan
" :

menganggap
sudah terang tuduhan, bahwa kedua orang, sebagai

di

gil bekas2 T.N.I. untuk mendaftar-

usi-

rikat akan diadakan kursus2 untuk penduduk jang istimewa dipilih untuk itu, dalam pemakaiannja alat2 untuk menentukan ada-

nja radioactiviteit

pembedah

hanan Politik” — suatu organisasi
jang bekerdja untuk pembebasan
tahanan2 politik — telah menem-

kat, Inggeris, India, Nepal dan Ti-

(AFP). Ketua panitya
hubungan2 luar negeri dari madjelis
tinggi Amerika, seorang demorat bernama John Kee, mengatakan dalam suatu interpiu, bahwa
didudukinja
gedung
konsulat
Amerika di Peking-itu mungkin

ahli

Pengadjaran.
Sebagaimana maklum, maka kedua orang sebagai ke

tembaki dengan hebat dengan sena
pan

Dalai Lama

JOHN KEE TENTANG PE.
— RISTIWA PEKING.

Senduk,

pe-

171 Bu- »

Ketika mendjatuhkan
. itu, maka Hakim Negara,
B. Damen
menerangkan,
maksud dengan sengadja
anggap terang oleh beliau,

Makassar dan Mr. Tjia Kok Tjiang,

menduga adanja serangan. 18 buah

disu-

Opera
pama

Dr.

melakukan

ku Hukum Pidana
kekatjauan).

nakan ,,benteng2 udara”.
Pendupemimpin Kabinet Menteri Pengduk jang belum mengenal pesawat2 - adjaran N.LT., dan bekas Menteri

“. (United Press). Takdag Pandit
Hothoktu,
regen dari Tibet (bagi

-

dari pihak rakjat, maka
Selasa pagi jl. berlaku

Kedua mereka, dita.

telah bersalah

langgaran terhadap pasal

pemeriksaan jang achir dari perka-

... boman ini terdjadi pada hari Kamis

jang

jang

ke

| nalis.

rikat sekerdja harus bebas dalam

memilih
kainja.

di

dengan

“rusakan hebat jang telah ditimbul-

jang

Perdjuangan politik lain

datang

longkong dari Swatow

dan Miss Friede Mil

ler, kepala dari Urusan Wanita da
ri Kementerian Perburuhan Ameri-

ta

perkumpulan

“ tanggung

keadilan”.

ternjata penting dan

berguna bagi para pendengar.

ia

ah memperdamaikan dan
bukan
pengadilan, untuk menghindarkan
penundaan

tralia mungkin

kata

“ Makin. ,,Bangsa Australia berpens
“dapat bahwa sistim pengadilannja
“ sangat

:

semua kota2 besar Amerika

Australia.

Perkembangan tentang pemberian 2g
perburuhan di Austra
lia telah
d ibentangkan. kepada Fe“deral Bar
Association
oleh Nor-

JO.

tidak tepat.

komunisme itu sebagai hal

besarnja 250 ton—telah

kan namanja.

Dr. SENDUK DAN Mr.. TJIA KOK
TJIANG BERTURUT2
MENDAPAT
HUKUMAN PENDJARA 5 BULAN
DAN 3 BULAN 2 MINGGU.

“kan oleh pesawat2 pembomi nasio-

terhadap

—(United Press). Komisi nasional Amerika untuk tenaga atom
telah mengumumkan, bahwa
di-

Fa

man

larangan

#

Uraian tentang

1

didjelaskan

aksi mereka dengan setjara illegal. Chiffley menamakan komunisme sebagai suatu ,,paham politik jang lain”.
Sebaliknja
kaum konservatif
berpendapat, bahwa paham itu

parlemen bersidang pada
achir
bulan Pebruari, maka mereka akearah itu.

—

Timur

duh

“loka

. menurut dugaan orang tak akan
kalah pula hebatnja dari soal jang
membiarkan
partai komunis setersebut diatas,
ialah: kerdja.
bagai partai jang legal dari pada
Mereka berpendapat, bahwa se.

Orang menduga, bahwa koalisi
konservatif jang telah dapat merobohkan pemerintahan buruh jg
“delapan tahun lamanja akan se- gera
mengadakan
sebuah un- dang2 anti komunis dan apabila
'kan segera mengambil

menganggap

Indonesia

— (AFP). Sebuah kapal penembus
blokkade—kapal Wing Hing jang

mogokan2 jang baru2 ini, akan
tetapi belum sampai lagi untuk
komunis
melarang partai
dan

sebagaima-

na telah atjap kali

EX

Ameri-

ka Serikat sangat
terpengaruh
oleh perasaan anti-komunis jang

partai

akan

, N

NASIOAi

terbit, mengundjungi Njonja2/Nona2/

Tuan2,
membawa
| Pebruari 1950.

SIFATNJA: Kebangsaan, umum (netral),

chabar2

tak

hangat/ aktuil

memihak

barang

mulai|

partij,

membangun,

Ukuran besarnja seperti PELITA.
Alamat :
&, A. MUNTU,
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