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perhubungan kereta api di Indonesia. 
Alat2 kereta sp! jg. ada sekarang 
misalnja : gerbong? penumpang, ger- 
bong2 berang dan induk2 keretaapi 
sudah terlalu tua dan psrlu dibaba- tetap, 
ruhi, Oleh karena itu oleh Pewerin- 
tah telah dipesan diluar negeri 700 
buah induk keretaapi, gerborg2 
alat jg. dibutuhkan untuk membuka 
perhuburgan kereta api jarg baru. 

dalam waktu jg. singkat. RD. 

telah didemiliterisir. 

      

   
    

  

700 Induk kereta api M 
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(SEKITAR PEMBENTUKAN KABINET 

. Diterbitkan 

PNI MAU LEPASKAN MENTERI LN. 
RI INI MANDAT BERACHIR 

ANDAT jang diberikan presiden Sukarno ke- 
pada Sidik Djojosukarto dan Sukiman Wirjo- 

Dipesan dari L. N. sandjojo untuk membentuk kabinet koalisi nasional 

Kepala Dinas Traksi Djawatan 

Untuk me-esan ailat2. itu oleh 
Pemerintah telah dikirimkan keluar 
negeri 3 orang Ir, antaranja ia sen- 
diri. : Ker : 

Menurut Ir. Kokasih, semua pe- rormateur Sidik Djojosukarto dan 
sanan ini akan tiba di Indonesia pr Sukiman Wirjosandjojo. jg. dia- 

dsakan Saptu petang kira2 3 djam 
lamanja, belam djuga 

ketjotjokan tentang perumusan pro- Mr. Yamin dan wartawan 

d 

&j 
atas dasar jgluas dan selesai paling lambat 5 hari, 

Kereta Api Ir. Kokasih mererang: akan berachir tengah hari ini. Mandat tersebut 
kan, behwa oleh Djewatan Kereta 
Api telah disusun suatu rentjana “ 
5 (llma) tabun untuk perbaikan 

iberikan hari Rebo jl. djam 10.30. : 

“Apakah kedua formateur tsb. berhasil me- 

Perunlingan ketiga antara kedua 

membawa 

gram politik Lyar Negeri jang me- 
Tg. 23 April diam 19.00 dipres8- ngenai perhubungan Indonesia/BId, 

5 roon Jogja P. W IL akan melang- 
1surgkan perskonperensi dengan ang- Kusnan, sekretaris Sidik. Djojosu- 

-gota parlemen Mr. Moh. Yamin. F 
  

' 

“Setelah pertemuan itu selesai, 

'Karto, jang mendapat giliran untuk 
memberi keterangan kepada perd, 
menerangkan, bahwa pembitjaraan 
belum selesai dan diteruskan kema- 

beri keterz#ngan? jang lebih landjut 

Arab 
Djurubitjara militer Syria merga- 

takan, bahwa lebih dari 100 serdadu menghendaki 

Jahudi dengan dibantu oleh 2 kapal Kabinet jg berpedoman kepada pro- 

bersendjata telah menjerang Nekeeb, gram bersama. 
jaitu sebuah dasu Arab jg lelaknja 
Gitepl danau Tiberiad didaerah jang @djalan untuk mentjapa! pemerintah 

jg stabiel, dan mendapat sokongan 

Israel serang desa riu pagi. Kusnantidak bersedia mem- 

tentang pertemuan jg. ketiga itu. 
Menurut perajataan Badan Per- 

musjawaratan Partai? jg dikeluarkan 
hari Sabtu jl. Badan tersebut tetap 

terbentukoja suatu 

-. 2 
Hal ini dianggap secagsai satuZnja 

Dikatakan, bahwa serdadu2 Jahudi sepenuhnja dari rakjat. Pernjataan 

penduduk daa polisi ditempat itu. 

aju- 

mlah korbanbira diketahui. Ant. UP 

NJONJA ASAF ALI 
Akan dirikan Partai kiri India. 

Menurut ,,Press Trust of India” 1 

  

dari Bombay, Njonja Aruna Asaf 

Ali, 
Komunis itu akan membentuk ,,per 
satuan kiri” di India, untuk mem- 
perdjoangkan kedudukan dalam pe- 
milihan umum j.a.d, ini. 

pemimpin sosialis jang pro- 

Njonja Asaf Ali, isteri gupernur 
Orissa, menjerukan kepada ,,semua 
partai politik jang berkejakinan 
Sosialisme Marxist, supaja berkum 
pul dan membentuk minimum-pro- 
gram bersama.” 2 
Pemimpin politik wanita jang 

dihormati oleh berdjuta2 bangsa 
India karena djasa2nja dalam ge- 
rakan anti-Inggeris ketika tahun 
1942. itu, telah meninggalkan Par- 
-tai Sosialis India dan baru2 ini pu- 
lang dari Moskow. Ant. 

  

DEMONSTRASI KELA- 
—. PARAN 

Kewarin dulu 6 orang mati dan 
23 orang mendapat luka2 ketika po. 
isi melepaskan tembakan2 atas me... 
reka jang sedang mengadakan de 
moastrasi kelaparan Gi Kutebihard, 
India. Polisi terpaksa melepnskan 
tembakan, setelah mereka dilempari 
batu oleh pengikut demonstrasi. 

Selandjutnja BBC memberitakan 
bahwa pemerintah India telah me- 
ngeluarkan Israngan adanja demou- 
strasi2 selama 15 bari sedjak ter 
djadinja peristiwa tsb... Te 

Kabar? dari Calc itta menjatakan, 
bahwa di Kitabihard harga beras 
telah 2 kali lipat daripada harga di 
lain2 pasar. Oleh pemerintah seka- 
rang ( diusahakan mengirim- 
kan baha 

— PENGUMUMAN 
  

  

Berhubung di Magelang ada - 
orang (jang belum perlu dise- 
butkan mamanja) kerapkali 
mengaku dirinja mendjadi war- 

wan | jan dgn memakai 
ama K.R. pula tih memin. 

Gjam potret2 darjatau cliche2 
dari beberapa instansiiperse, 
orangan, maka para pembatja/ . 
chalajak ramai, diharap su 
paja berhati2. Kalau perlu | 
dapat ditanjakan dahula ke- 
pada wakil K.R. Kedjuron 7 
teif. 98. : D 

Pemimpin Redaksi K.R. 

     

      ” 

makanan kedaerah tsb. 

 jat Tiongkok. : 

itu melakukan penembakan seru dgn tsb ditanda tanganioleh : PSIf, Par- 

mortir dan senapan? mesindan ber- tai Permai Partai Buruh, Perti, Partai 

usaha merebut desa itu, tetapi per- Nakjat Indonesia, 
tjobaan itu dapat digagalkan oleh PKS, PTI dan Partai Indo Nasional 

dan dikeluarkan sesudah selesai 

Menurut Gjurubitjara itu serangan sidang lengxapnja jg dilangsungkan 

terdjadi pada hari Djum'at dan ber- 
langsung 90 menit, sedangkan 

Partai 

dari djam: 1000-14.30. 
Dalam pada itu Ketua Partai 
Rakjat Indonesia bung Tomo dlm 
keterangannja mengandjarkar, su- 

psja para pembentuk kabinet d!a- 
ngan mengisingkan golongan2 jang 
tergaburg dalam Badan Permusja- 
waratan Partai2 djika dikehendaki 
stabiliteit didalam negeri jg me- 
mungkinkan terlaksananja pemba- 
ngunan. Bung Tono menerangkan 
bahwa jg dimaksudkannja dgn pe- 
ngasingan tadi ialah dalam hai me- 

Murba, 

njampaikan daftar kabinet jang dimaksudkan,- ha- 
rapan sangat tipis. Hingga kemarin malam keadaan 

artinja perbedaan pendapat masih ada 
antara Masjumi dan PNI. Jang mendjadi persoalan 

du jalah mengenai djabatan perdana menteri. Kedua 
partai masing2 mengingini lowongan itu. Sedang 
mengenai djabatan menteri luar negeri, keduanja 
mau melepaskan tuntutannja. 

. 

njasun program Kabinet jad. Djika 
golongan2 tadi diasingkavr ia cha- 
watir, bahwa tidaklah mungkin ter- 
susua suatu program pemerintahan 
jg dapat diterima dgn gambira oleh 
mussa diluar parlemen. (RD). 
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Larinja 26 tawanan dari 
pendjara 

Hadjan lebat menjukar- 
kan pengedjaran2 

TENTANG iarinja seijumlah hu- 
kuman dari Rumah Pendjara Mage- 
lang pada fg 20/4 petang, seperti 
termuat dlm. KR, tg. 21/4, lebih 
'Tandjut wartawan K.R. mendapat 
keterangan dari Direksi Ramah 
Pendjara tsb., bahwa djumlah jg. 
melarikan diri tilak 20 orang, me- 
Isa inkan ada :6 orang. - s 
“Mengenai tjsra mereka melolos. 

kan diri itu, diterangkan, bahwa 
pada waktu sore sekira Gjam 17.— 
sedjumlah ik. 60 orang bukuman 
ketika nandak diberi rantsun ma- 
kan, menggunakan kesempatan itu 
dengan dijalan memberontak kepada 
2 orang pendjaga dan terdjadi per- 
kelabian antara 2 orang tsb, dgn 
sedikit?nmja 26 orang diantara hu- 
kuman2 itu. Dalam perguletan he- 
bat itu, sedjumlah 26 orang berhasil 
meloloskan diri dgn membuka ke- 
dua pintu Gepan. - 
Diterangkan. bahwa tidak lama 

kemudian terdapat 2 orang jang 
tertangkap kembali dekat sungai 
Progo, sedang pengadjaran pada 
maiam harinja terus 
kan oleh Potisi Militer Negara dan 
dari Pendjara tsb. Hiadjan jang tu- 
ran Gga lebatnja malam itu, menju- 
karkan pengeijaran. 

  

  

Keputusan konperensi F. A. O.: 

RENTJANA PEKERDJAAN BERSAMA UTK 
MEMPERTINGGI PRODUKSI PADI 
  

Politik Amerika: tetap 
agressif. , 

| Wartawan Izveatia” dalam tu- 
Hsannja menjatakan, bahwa polemik 
sekitar pemetjatan MacArthur di- 

| kalangan tertinggi Amerika mem- 
- perlihatkan, bahwa politik Amerika 

mendjumpai djalan buntu di Asia, 

Dinjatakan selandjutnjs, bahwa 
politik Amerika di Timur Djauh dgn 

atau tak dengan MacArthur tetap 
merupakan suatu politik agressi. 

. Mengensi kembselinja MacArthur 

di Amerika Serikat, Kudriaizev me- 
ngstakan, djanganlah  hendaknja 
seorangpun menjampingkan kenja- 
taan, bahwa dalam2 kali pemilihan2 
presiden df! Amerika Serikat jang 
achir2-ini, tjalon dari partai Repu- 
blik” telah diglahkan Jan bahwa 
dewasa ini MscArthur iah satu2nja 
kandidat partai itu dalam pemilihan 
tahun 1952. Ant. Afp. "5 

  

Sanctie2 ekonomi terha- 
dap RRT? 

Inggeris USA sedang 
membitjarakannja 

. Perutusan2 dari Amerika Serikat 
Gen Inggeris mengadakan pembi- 
tjaraan tentang kemungkinan di. 
dialankannja sanctie2 ekonomi le- 

bih landjut terhadap Republik Rak- 

Duta besar Inggeris, Sir Oliver 
Frank, mengadakan pembitjsraan 
lebih dari sedjam lamanja dengan 
John Hickerson, pembantu menteri 
luar negeri urusan Timur Djauh. 

- Setelah itu, Hickerson mengada- 
| kan konperensi dengan duta? besar 
“Australia dan Perantjis, Ant. Up, 

Pee 
J 

ada tg 19 April ji sidang pertama 
dari Badan Pekerdja Pemupuk 
Padi dalam Konperensi Padi In- 

ternasionsl diBogor telah selesai. 
Dalam sebuah laporan diumumkan 
hasil2 jg ditjapai dalam sidang itu. 
Maksud jang terpenting dari Badan 
Pekerdja itu islah untuk memper- 
tinggi produksi padi dengan mem- 
pergunakan pupuk jg lebih banjak 
Gan lebih baik. , 
Diputuskan untuk mendirikan pu- 

sat pendidikan untuk mempeledjari 
tjara?2 jang baru dalam lapingan 
memupuk padi. Pusat Pendidikan 
itu akan dibuka dalam tahun 1952 
di Indonesia, di Bargkok atau di 
Thailandia, Tiap2 tahun selama 
kurang lebih 3 bulap, 20 30 peladjar 
akan mengikuti pendidikan tersebut. 
Beaja untuk pendidikan ini akan di 

tanggung oleh FAO. : 

Dalam pada itu untuk tahun 1951- 
1952 telah ditetapkan suatu rentjana 
pekerdjaan jang akan dilaksanakan 
bersama-sama oleh negara2 jg turut 

serta dalam Badan Pekerdja Pemu- 
puk Paditsb. Indonesia a.l. akan me- 
njslidik! so212 mengenai pemakaian 
rabuk — phosfaat. 

Lebih landjut Indonesia diwadjib- 
kan untuk mengadakan penjelidikan 

tentang tanah jg baik untuk didja- 

dikar sawah. 
- Achirnja diputuskan sidang Ian- 
djutan di Bandung dim tahun 1952. 

  

“Djurubitjara kementerian luar 

negeri Pakistan. menjangkal, bahwa 
kundjungan kolonel A.S. Shah ke 
Afghanistan bertalian dengan pem- 
bitjaraan persengketaan Afghanis- 
tan-Pakistan. Ant. UP. 

€  Perutusan-pembeli Pakistan, ha- 
ri Kemis ini telah berangkat dgn 
pesawat terbang ke Tokyo, dimana 
perutusan tadi akan membeli  me- 
sin2 tekstil, jang sangat dibutuh- 
kan Pakistan itu. Afp. 

oleh Badan Penerbit , 

dilaku 

& Ap 
La La aa BAB 

HARIAN UMUM 
Kedaulatan Rakjat" (Anggauta S.P.S.) 
  sn tan 

      

SUMITRO MENINDJAU TIMBUNAN BARANG DI TG. PRIOK 
Kemis pagi il. Menteri demissioner 

barang2 jang tertimkun di Tg. Priok. 
Sumitro telah memeriksa sendiri 

— Pada g:mbar diatas nampak Menteri demissioner Sumitro (X) ditengah- 
tengah timbunen Seno, Paku, Kertas, textie!, dan lain2 nia (Antara). 
  

. Di Korea ,,buntu” 
Mec Arthur telah mengumumkan 

tekst dari laporannja ig ke17 kepa.- 
da PBB mergenai osperasi3 militer 
di Korea dimana ia memperingat- 
kan kepada P83 akan bahaja kea- 
daan railiter jang ,,buntu” di Korea 
dewasa ini. , 

Didjelaskan, selama pasukan? PBB 
tidak diperbolehtan ambil tinda 
kan? jg tepat, maka pas. PBB tidak 
akan tepat pada wektunja sampai 
pada tudjuannja. Tapun peringatkan 
bahaja offensif pasukan2 komuuis 
jg direnijanakan musim semi ini. 

p Ant. Reuter. 

Perang Korea kemarin. 
Kemarin pesawat2 terbang PBB, 

terus menerus melabrak kedudu- 
kan? fihak kominis dan tempat per- 
bekalan mereka disepandjang garis 
perang. Pertjobaan kominis untuk 
mendatangkan hala bantuan kedae- 
rah fiont tengsa raendapat peng- 
halang dari serangan? udara dan 
tembakan? meriam P3B. 
Pangiima perang angkatan darat 

PBB di Korea, Lst. Djendr. Fleet, 
menerangkan kepada para Warta- 

wap, bbw fihak kominis sedarg me 
njusun kekuatan? mereka dibelakang 
garis2 pertempuran dan bala ban- 
tuan kominis setisra besar2-an kini 
sedang dikirim ke daerah barat. Voa. 

Kurang 1.840.000 
—S.umah 
Menirut , PI” dari New Delhi 

4 orang anggota Missi Penjelidik 
Perumshan PBB jg baru2 ini mo- 
ngundfungi Indis, telah menjatakan 

bahwa 9200.600 orarg penduduk In- 
dia membutuhkan perumahan baru, 
ini djika menurut ukuran bagi pe- 
rumahan jg berlaku di India ketika 
tahun 1941, 
Dengan demikian, make Gjumleh 

rumah jg perlu didirikan ada kira2 
1,840,009 buah. Ant. 

  

  

2 KAPAL MINJAK TA- 
BRAKAN 

2 Kapai minjak dari Standard Oil 
telah bertubrukan diteluk Mex co 
Gan pesanan jg dikirimkan oleh ka- 
pal minjak jg ketiga mengatakan, 
bhw salah satu dari-kapal itu, H3s0 

Greensboro, terbakar. 4 Orang pe 
rumpapg dari 35 orang dari Esso 
Greensboroitu telah dapat tertolong. 
Lain?nja diciswatirkan telah me- 
ninggal. Ant. UP. 

  
FUGENE  HOLMER. 

Presiden Standard Oil Goy 

kedudukannja di New Jersey. 

  

SOVJET TOLAK 
Dan adjukan 

“usul baru 
Sovjet Uni telah menolak usul 

kompromi jg terachir dari regara2 
Barat dan mengadjukan usul baru 
tentang atjara konperensi menteri2 
luar negeri 3 Besar. 

Tetapi usul bara Sovjet itu sedi- 
kit sekali perbedaannja dalam per. 
kataan dari usul ig sudah diadjukan- 
nja semula dan 3 Besar mengang- 
gapnla sebagai ,, mengetjewakan dan 

“sangat tak menggembirakan!" 

Perutusan Sovfet, Andrei Gromwyko, 
setelah mengadakan pembitiaraan 
dgn Moskow, menamakan tawaran 
kompromi jang terachir dari 3 Sesar 
itu tak dapat diterima. Ant. UP. 

4 Besar ada 

harapan 
Para wakil Ment. L,N. 4 negara 

besar kemarin duln mengachiri pe- 
rindingannja dlm minggh ke 7 ini. 
Delegasi tsb kemarin menerangkan, 
bahwa pembitjaraan? telah mentja. 
pai pada tingkatan jg tertentu. 

Sosi-2 perbedaan pendapat antsra 
wakil2 Inggri3, Perantjis, Amerika 
Serekat disatu fihak dan Soviet 
Rasia dilain fihak telah dapat ter- 
lihat ing dielas. Wakil Inggris te 
lah kembali ke Loaden uniuk me- 
njampaikan laporannja kepada pem. 
Gan akan kembali lagi ke Parishari 
ini untuk meneruskan pembitjara- 
an. BBC. 3 

  

  

Sebulan 
Etjeran 

1 milimeter, 1 kolom 

SEN 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota 

£ Ya 
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» 
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INGGERIS MENGHADAPI BADAI JANG 
2... HEBAT 

Komunis jang menguasai Tiongkok 
MENURUT djuruwarta U.P. jang berkedudukan di Lon- 

don, Jack v. Fox, pembelaan djendral MacArthur me- 
ngenai politik pertahanannja di Asia jang diutjapkan di- 
muka kongres Amerika Serikat telah menimbulkan rasa 

kuatir di Eropa, djangan2 harapan2 jang memang sudah 
tipis akan kemungkinan tertjapainja penielesaian perti- 
kaian Korea itu akan merosot kembali mendjadi soal jg 
tidak ada ketentuannja. 

Berkenaan dengan itu, pem. Ing- 
geris kini bersi2ap2 untik mengha- 
Gapi ,,badai” kritik jang lebih hebat 
dan intensif mengenai sikap ,,menga- 
lah” jang menurut kesan setengah 
orang jang berpegarg kepada pem- 

belaan Mac Arthur itu kini mendja- 
Gi sikap pem. Irggeris dalam meng- 
hadapi masalah2 Timur Djauh ini 

U.S.A. tidak mau 
dikemudikan sia- 
papun djuga. 

Menurut djuruwarta itu seorang 
pembesar Inggeris di London ber- 
pendapat bahwa sudah- barang ten- 
tu dalam suasana jang Gemikian 
ini Amerika Serikat akan memberi- 
kan pendjelasan bahwa Amerika 

Serikat tidak mau dikemudikan Isin 
pihak, baik oleh Inggeris maupun 
oleh sispapun djuga. 

Dikatakan kemungkinan besar 
Am. Serikat akan menunda ketera- 
ngan politiknja jang bsru mengenai 
maksud? dan tudjuannja di Korea 
serta kemungkinan menawarkan 
cCease fire. Tetapi achirnja, demikian 
pembesar itu, Amerika Serikat akan 
meleksanakan djuga maksud2 jang 
telah dikandung sekarang ini. Dim 
pada itu suatu kenjataan jg tak 
Gapat disembunjikan ialah bahwa 
Inggeris dgn Amerika Serikat bers2. 
Iisih faham mengenai politiknja thd. 
RRT dan bahwa sedikit sekali ke- 
mungkinannja kedua faham jang 
saling bertentangan itu dapat diper- 
temukan. 

Komunis jg me- 
nguasai. 

“Dalam hal-ini Inggeris moangkin 
akan dengan teguh mempertahankan 
sikapnja bahwa menurut kanjataan 
ksauw komunis telah menguasai Ti- 
ongkok dan bahwa kenjataan itulah 

menghendaki sikap jang rieel pula. 
Pengumpulan syara diantara se- 

Gjumlah oreng rakjat biasa di Ing- 
geris? (Red.) jg dilakukan oleh 
"United Press“ menundjukkan bhw 
kira2 50pCt diantara mereka me- 

rasa bahwa MacArthur mempunjai 
argumen jg logis dlm mengandjur- 

  

Sekitar DP RDS: 
  

NASIB KEPALA DJAWATAN JG. DJADI 
ANGGAUTA DPRDS 

Akibat ,,Partai-strijd” kehilangan ,,rechtszekerheid” ? 
(Oleh wartawan KR di Semarang). 

KIBAT Mosi-Hadikusumo dalam DPR jang ditolak oleh Pe" 
merintah-Natsir jl. telah membawa rentetan beberapa konse- 

'kwensi dalam kalangan DPRD Kabupaten2/Kotapradja berhubung 
dengan ,,non-avtiefnja”” beberapa anggauta golongan PNI dan 
partailorganisasi lain2 jg ikut menjokong langkah PNI tersebut. 

Diantara rentetan akibat daripada 
»Gon sctief“nja orang2 FNI dalam 
DPRD232 tadi, a.l. untuk Semarazg 
adalsh keputusan sidang ke 15 dari 
DFRD83 Kotsbesar Semarang, jg al. 
menberbentikan 2 orang anggarta 
P.N.I, ig duduk dalam DPD Kotabe- 
sar jang dalam beberapa waktu su- 
Gah ron ectfef karena ta'at Gisiplin 
partainja untuk tidak bekerdja/ti- 
Gak hadlir deiam sidang2 DPD/DP 
ROUS dalam sementara waktu, jaitu 
sdr2. Gitosajono den Moenadi. 
Anggauta Gitosajono,. jang sebe- 

lum itu mendjabat sebagai Kepsla 
Djawatan Masjarakat Kotapradja 
Bemarang, jang setelah dipilih men- 
Gjadi anggauta DPRDS sebagai wa- 

kil dari S.8.K.D.N,, maka sesuai de- 
ngan bunji Pasal 5 Undang2 No 22 
tahun 1948, jaitu: bahwa anggsuta2 
DPRD tidak boleh merangkap men. 
Gjadi Kepala Djawatan Daerah jang 
bersangkutan, ketika itupun sudah 
terpaksa meninggalkan pangkat ke 
dudukannja untuk memenuhi pang- 
gilan perwakilan dalam DPRD8. 

Setelah ia non actief konsekwen 
disiplin partainja, dan kemudian di- 
hentik-n dari kedudikannja dalam 
DPD berdasar keputusan sidang ke- 

115 DPROS Kotapradja dalam per- 
tengahan pertama bulan Maret j.t, 

pada tgl.17/3 Gitosajono mengadju- 
kan surat permintaan berhenti dari 

keanggautaan DPRDS Kotabesar 
Semarang “kepada Ketua DPRDS., 
Dalam surat itu sepandjang berita 
Gitosajono menjatakan djuga alasan, 
karena hendak kembali kepada la- 
pang pekerdjaannja jg. lama saba- 

gai Kepala Djawatan berdasar P,P. 
No. 15 tahun 1950 Pasal 2 Ajat (3) 
1g. berbunji: ,,Apabila pegawai itu 
berhenti dari pekerdjaan tsb. dalam 
Ajat 2 (Anggauta DPRD atau DPD), 
maka ia diangkat kembali pada 
pangkatnja semula atau pada pang- 
kat baru karena nsik pangkat dgn. 
tidak memperhatikan adanja for- 
masi.” 

Tetapi sementara itu tiba2 ada 
putusan dari D.P.D., bahwa Djawa. 
tan Masjarakat Kota Besar Sema- 
rang telah dihapuskan dan dipetjah 
mendjadi dua, jaitu Sosial dan Per- 

buruhan untuk sementara diurus 
langsung oleh Sekretaris. Gitosajono 
menurut keterangan konon akan di- 
tempatkan kembali pada Perbu- 
ruhan, tidak sebagai Kepala atau 
naik pangkat, tetapi sebagai pe- 

gawai biasa. 

Reaksi 
Berhubung dengan keputusan 

DPD jang tiba2 itu tadi, maka re- 
aksi pertama jang kini timbal da- 
lam kalangan pegawai pemerinta- 
han Daerah di Bemarang, adalah 
berrupa mwatjam2 pertanjaan. Se- 
tengah mengatakan, bahwa kepu- 
tusan DPD itu tidak sehat, sebab 
katanja: 

(1). Putusan terdjadi didalam 
Wektu orang2 jang tersangkut se- 
bagai anggauta DPD sedang dalam 

keadaan sikep non actief baru be- 
berapa hsri sadjea, dan dalam ke- 
adaan susunan DPD. dianggap be- 

lum iengkap. 

(Bersambung halaman 4). 

kan supaja pangkalan2 :di Pacific 
diperkuat untuk mempertahankan 
garis perbatasan barat dari Ameri- 

ka, Demikian Ant. UP dari London. 
  

100.000 Ton kertas 
untuk Inggeris 

Inggris akan kurangi 
eksport? 

Ketua Balai Dagang Inggris, Ha- 

rold Wilson, dalam madjelis rendah 
katakan, ia akan bersedia untuk 
mempertimbangkan pengurangan 

eksport kertas koran Inggris, bila 
akan terdapat bahaja mengenai im- 
port kertas koran itu bagi Inggris. 

Diharap Inggris akan mendapat 
160 ribu ton koran dari Kanada dim 
tahun ini. 

Wilson tambahkan persedisan2 
kertas dari Kanada itu akan mele- 
njapkan sebagian besar tidak keten- 
tuan mengenai keadaan kertaskoran, 
tetapi itu tergantung pada bila ker. 
tas koran itu sampai di Inggris. 
“Ant. Reuter. 

Suara Ridaway di. 
.. anggap sepi 
EMBESAR2 kementerian luar ne- 

geri Amerika tak menaruh arti 
besar terhadap keterangan djendral 
Matthew Ridgway, bahwa Amerika 
berada dalam antjaman perang, Ig 
dapat meletus setiap waktu dan di- 
mana sadja sebagai dikehendaki 
oleh negeri lain. 

Panglima tertinggi baru pasukan 
PB8 di Korea itu memberikan pe- 
ringatan jang demikian dimuka pa- 
sukan2 California divisi ke 40, jang 
Giperiksanja di Sendai, 200 mil se- 
belah utara Tokio. 
Kementerian pertahanan me- 

hnganggap peringatan Ridgway itu 
sebagai kemungkinan meluasnja pe- 
rang di Korea dan bahwa dunia jg 
»merdekas“ harus bersedia untuk 
menghadapi tiap keadaan darurat. 

LA Ant. Reuter. 
  

Mengkoordinir penjeli- 
dikan2 

Untuk memperkuat 
pertahanan Amerika 

Presiden Truman tlh memberikan 
tugas kepada 11 orang ahli penge. 
tahuan jg ternama utk mengkoor- 

dinir penjelidikan2 dalam lapangan 
ilmu pengetahuan jg dilakukan oleh 
pemerintah dan fihak pasrtikelir dgn 
maksud, memperkuat pertahanan 
nasional. Demikian sebuah pengu- 
muman dari djurubitjara Gedung 
Putih. 5 

Dikatakan selandjutnia, bahwa 
para ahli ilmu pengetahuan itu akan 
bertindak selaku penasehat2 dari 
direktur mobilisasi perekonomian, 
Charles Wilson. 

Djurubitjara itu mengatakan, bhw 
kepala laboratorium dari ,Beil Te- 
lephone Company” Dr. Cliver Bvc. 
kley telah Giangkat selaku ketua 
Gari rombongan ahli - ahli ilmu 

pengetahuan itu. Ant, Afp. 

Tito dibedah 
Dengan resmi diumumkan di Bei- 

grado, bahwa Marsekal Tito dari 
Jugoslavia telah dioperasi oleh tiga 
orang gurubesar pada facuiteit ke. 
Gokteran Belgrado, karena mende- 
rita penjakit galblaas. 

Operasi 'tadi berhasil baik dan 
temparatar Tito hampir normal. 
Ant. Afp. 

  

    SUNGGUH? TERDJRDI | 

“ KEMARIN sore dimuka lapa- 
ngan Kridosono ads tabrakan anta- 
ra truck tentara dan pick up Mo- 
brig Semarang. Karena serunja, 
Sampai trick masuk halaman ru- 

mah. Ketjelakaan orang tidak ada, 

“ HARI Kartini kemarin orang2 
wanita dan gadis banjak jang me- 
makai kain. Salah seorang anak 
sekolah, jang djuga turut pakai 
kain, sekembalinja terpaksa berganti 
jurk lagi, karena tidak biasa. 

& 

— NEGARA2 PACIFIC & ASIA TENGGARA 
P. mengabarkan dari Washington. 

#. bahwa Amerika Serikat telah 
minta kepada Australia dan New 
Zealand supaja membangunkan pa. 
Bukan? pertahanannja sebagai lang: 
kah permulaan dari usaha kearah 
pembentukan persekutuan militer 
Gengan Amerika Serikat guna meng- 

hadapi serangan2 komunis ataupun 
musuh lainnja. : 
Pembesar2 urusan Pacific jg me- 

ngetahui menjatakan, Amerika ti- 

| Lembaga Kebudeman Indonesia 
nbn batavisasch Genocisehap 

yan Kunrten on Watens: harnon” 

  

  

    

HARUS MERUPAKAN INTI 

- PERSEKUTUAN 

dak akan menutup kemungkinan di 
bentuknja suatu persekutuan Paci- 

fic jg luas dengan dasar Mmulitilate- 
ralakan tetapi tidak bersedia me. 
masuki persekutuan itu dalam wak- 
tu jg singkat, 

Alassn2 jg dikemukakan lalah(1) 

Perlunja lebih dulu memasukkan 
Australia dan New Zealand dalam 
persekutuan militer dengan Amerika 
Serikat seperti jang telah diadakan 
dengan Philipina berdasarkan suatu 
persetudjuan bilateral dan jg sedang 

dipikirkan untuk diadakan pula 

dengan Djepang., (2) Pada saat ini 

pemerintah Australia dan New Zea- 

land dan Djepang tidak dapat me- 

ngemudikan keadaan politik dalam 

    

negeri masing2 sehingga memung. 
kinkan bagi negeri? itu untuk me- 
masuki suatu persetudjuan kesma- 
nan jg bersifat multilateral dimana 
Diepang ikut serta, 

(3) Negeri2 Pacific dan Asia 
Tenggara harus lebih dulu merupa- 
kan inti daripada suatu persekutuan 
kedaerahan sebelum Amerika Seri. 
kat sedia menjetudjui tjita2 perso- 

kutuan militer jg bersifat umum itu, 
Ant. UP. 
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mob ta 
bahwa 

Menteri sedang mengenai p 
ersetudj 

L itu ps Jainnja 

10 aan Me 
TA maya 29 bulan yani en 

h Yak Sentrar Tara Ba telah 
pernah dikabarkan adalah gabungan - 

" dari organisan!2 buruh jg dldirikan 
Tia ato kenebua LI bulan Februari jl di Bandung. (Putjuk 

pimpinannja berkedudukan di Dja- bentukan Kabinet hari Saptu kath Aat 
an. bahwa D.P. dang 

Tn Sr NT Stampun Kabinet Wekmatan Jangan: 
da dengan Ma - Ant. 13 pan 

dilanggar 
Boam lorang berpskatan “preman 

| dan bersendjata seputjuk -stengun, 
Nana D0 seputjuk revolver Gan'golok, pada 
penduduk Ta Ka Bustu malam bari 'menjergap H, 

k “Tjibatu Makrup didesa Dukah “ketjamatan 
malam Ngadiluwih, Kediri, “ketikaia sedang 

bersembahjang dilanggar Gekat ru- 22 
Tetoan katana Na mah Ngarim, 

An an Keonen peseka, Tek uh muka, tehuis itu, bukannja untuk membe Giberi didikan jang mengenai 

  

Na 1 ah Tebu “ag LN & Ka PRP OP Yk NP 

DJIWA DAN TIITAZ KARTINI MULAI MERATA 
Peringatan Hari' Kartini di Jogja 

ERINGATAN Hari Kartini jang diselenggarakan dengan setja- 
ra besargan, terutama oleh kaum wanita, telah dilakukan tidak 

hanjas hari Sabtu 21 April jl, tetapi djuga Ahad dan hari ini Djiwa 
dan tjita2 almarhum RA. Kartini mulai merata “ditengah?  masjara- 

“kat wanita chususnja, “sehingga peringatan “tahuan ini bersifat Iain 
dari pada tahun jang sudah?. Peringatan tahan ini lebih banjak di- 
Wudjudkan dalam lapangan pendidikan dan kesosiaian. 

Pertemuan?. “menang no 3 Taman Kanak2 Gun- 
Dengan mendapat kundjungan le tur, Hadiah2 disediakan untuk pe- 

bih dari 1000 orang, hari Sabtu Menang. hingga. no. 7. 
z sore dilangsungkan pertemuan ka- f Sectie Wanita SBKB. 

nasn2 jang ntenindas rakjat oleh  kesatuan-kesatuan um Wanita dibekas kediaman Pres ' Tanggal 20 menghadap 21 oleh 

bimpman Mijoor Maladhi. Gambar: Majoor Maladhi siden. Riwajat hidup dan tjita2 R. Sectie Wanita Sarekat Buruh Ke- 
Instruksi? Adik dan anak buahnja. A. Kartini, pendidikan wanita, hak' menterian Perburuhan Tjabang Jog 

buruh wanita, soal perkawinan, da' jakarta telah diadakan per ingatan 
lam pertemuan itu  diketengahkan Hari Kartini jang dikundjungi oleh 
oleh pelbagai pemimpin wanita. Ik. 100 “anggauta/isteri buruh Kem. 

Sebelum rapat dibuka, lagu Ke- Perb. tjb. tsb. 
hangsaan Indonesia, Lagu Kartini, € : 

dinjanjikan berturut2, diselingi Gen Tang Mug Aa “ 2 
sa'at untuk mengheningkan tjipta ag ta usaha 

: : kepada pahlawan2 Indonesia. , 2 

| (Oleh: N7. A.R. Baswedan) '. Walikota Purwokusumo hadlir da : Y 
y ADA: Kepeda tani j, kaum wanita Indonesia turunan Arab, j£ jam pertemuan itu. t 

terkenal dengan pingitan dan kudungnja, tiba2 mengadakan kom- Pertemuan sematjam ini dilaku- 

perensi di kota Pekalongan. Dari Surabaja, Semarang, Solo, Tegal, HA ga : : ti £ kan djuga dibeberapa  kemantren 
| “Mjirebor' dan “Djakarta mereka berbianuk, menghadiiri konperensi jg dan djawatan2, begitu djuga dibe- 
“diselenggarakan oleh P. ALI. ISTERI (Partai Arab Tadonesia) baha- berapa mena landjutan sehing- 

"Fian wanitanja. : Ma 5 EN 21 Orang tuanja, dan agar mem- 5 ga suasana Hari Kartini, tidak ha SI em AMt: Tang Jajal dan 
Sampai kini saja masih dapat # nja dirajakan untuk beberapa g0- Yi an Pita Ban Bata th 

membajangkan, betapa ' hebatnja Penulis karangan ini Njonja | Jongan wanita sadja, tetapi hampir Na KOP Iyan Ng. Sar aon” 

Bb Iuran "nan Arab itu bokap & Ti Foy Ann - 2 Na 1 Sosinah lah dapat” ditsahakan sebuah 
aa kongres wanita Indonesia di P3 3 Ta 1 2 

hatinja. Semua 'itu adalah pertan- | joe: ds Te Mi diadi Kundjungan2 | telah ' dilakukan seratoa putri utk buruh wa 
daan kesadaran jang su- ogja dan KMI. dia mendjadi | ojeh Panitya Hari Kartini ke Asra- | nita dan maha siswa putri. 
da nie kornea: Pe Dikalangan PAT, H ma Invalieden di Gondomanan dan (Disitu tidak henja diurus ten- 

Tjobalah 'ikuti putusan? jang di- yo Dasa Tp 1 Hina Gara. Rumah Perawatan Fakir Miskin di | tang makan dan kesusilaan. 
5 EA Tungkak. Kundjungan ke Invaliden |. nja sadja, tetapi disampingnja 

  

Untuk merolong dan men- 

djaga terdjaminnja kesusila- 
an para putri wanita, ialah bu 
ruh wanita dan 'meha- siswa- 
putri jang tidak kumpul Ugn 

  

Te Lan been aan Tn Red... ri hiburan sadja, tetapi djuga. un- ilmu djiwa untik meningg! 
Andjuran "memasukkan anak2 tuk menjampaikan rasa tjinta ka- krn deradjat moreel dan kesu- 

nja dalam sekolah2 jang ber- juar untuk menuntut | kebebasan “M ibu kepada satrya2 kemerdeka BNP SAN 
dasarkan Westersonderwijs. dan hak2nja. an itu, jang mendjadi invalied, aki 4 

Menerima “pra@-advies menge- - Dijalan jang lain ialah, bahwa se Pat setyanja kepada Ibu sitaan 
nai pemberantasan . pelatju- henarnja pada kaum wanita itu Djuga, Persaudaraan Istri Tenta- 

        
Penutupan kursus sosial 

“diundur. ja. Harta -benda penduduk 13 Orang Jjangada disekitarnja di ' : 

an 'mingsanja, sedang “se- Siring masuk “kelanggar dan H. aan : 0010 sendiri Sudah lebih dulu ' : 
 dtantara penduduk 'mendapat Makrup sendiri Giadjak “kerumah - Menggabungkan organisasinja bul kesadaran. Namun disimpannja Sanatorium Pakem, dengan ' mak- Upatjsra penutupan kursus kader 

“dalam gabungan Kongres Pe- dengam penuh kesabaran. Sebagian Sud jang sama seperti diatas. Sosisl Wanita jang diselenggarakan karena tembakan €rombolan. Ngariw untuk menundjukkan tem- : . aa : 
pat barang2nja jang kemudian me- rempuan Indonesia. Djuga pa mereka ini dengan insaf - menanti Kundjungan sematjam itu di-iku oleh Djawatan Sosial Daerah Iati- 

'mewa Jogjakarta, jang semula akan Totogan Masd!id 1008 M. dlan menterany. dad mv reka rampas, lalu berganti kerumah da Badar/ Perlindungan  Pe- waktu dan perubahan zaman, jang ti djuga oleh peladjar2 wanita dari 
Pasar P2 Mena 2 hap 5 an ana AG ENG Das : rempuan Indonesia. dalam per dengan sendirin ja akan meruntuh- pelbagai sekolah - landjutan dikota Gradakau hari Ini di Kepatihan di- 
Jaman)-P $ - memperlihatkan" kegistannja. “Motoke dapat membawa lari ba- kawinan. kan segala dinding dan melepaskan 'ini. £. undur waktunja Masan tanggal 29 

: 2 Gerorab emudian melarikan di rapg2 seharga R 6634 dan sepeda Naa Pa tan, Sepalo Tonjangan, Pendidikan. APTI jad. 
#gondol barang? dan serta wang tunai R 50 dari seorang supaja djangan terdjadi per- Tetapi, darimana gerangan da- ja Ten : Aa Ye : : 
Olah” #erteba An jang 'inoreks Ojumpat. Giogalan. kawinan gadis. zonder ditanja tangnja kesadaran itu pada kaum  Exposisi barang2 - dan makanan Udjian home nursing 

Aan eps mena Stan at : dulu atau .dgn paksa, seperti wanita jang terkurung tadi? hasil pekerdjaan murid2 Sekolah 4 PPPK 
PLN Ni F jang sering terdjadi dim ka- Djawabnja: dari satu peribadi jg Suru Kepandaian Putri Jogjakarta . , gan 

peti langan Arab. kita dapati dalam djiwa R.A. Kar- jang diadakan pada hari Sabtu jl, Didapat keterangan mulai hariiri 
: 2. : . Mengadakan badan chusus un tini. Dari buah penanja, jang ter- mendapat perhatian jang luar bia- hingga. 25.April jad Palang Merah 

4 Pen FE 52 i tuk puteri2, mereka jg diba- njata sudah lama masuk kedalam Sa, tidak hanja dari kaum ibu. sa- Indonesia tjab. Jogjakarta mengada. 
: cl o. “MANIA BER 21 j tAK “UTK PERBAIK wah usia 15 tahun, guna pen- bilik? gelap kaum wanita turunan ja, tetapi djuga kaum laki2. Ex- Kan udjian Hoxe Nursing, Sampai 

a Naa MIN Ea ». didikan kemasjarakatan. Arab itu. Maka sebagian mereka POSisi ini adalah untuk pertama ka kini pengikut sedang mendapat pen 
Li BE 3g 3 - Mengubah'adat2 dan tjara hi- itu terpengaruh sangat oleh isi dan linja, sedangkan beberapa. matjam | didikan 3 bulan theori dan, setengah 

AN TN ASIB 5 : dup didalam maupun diluar semangat, jang terdapat didalam barang buah tangan didjual untuk bulan praktek. 
f : £ lingkungan: rumah tangga, jg surat2 Kartini jang terhimpun dim Umum. an untuk PPPK akan dilang- 

“PAR buruh di Indonesia pada umumnja “terlalu rendah,” berlaku- membawa: akibat2 buruk. buku ' Habis gelap terbitlah te- Sementara itu, kemarin sore, di "Ungkan tgl 1O:dan 11 Mei jad. 
kunja Tarangan mogok tidak baik. Demikian “dinjatakan oleh - Ikut serta dalara peringatan2 rang”. Seakanakan tjahaja mata- Balai Harsono, dilakukan djuga : 
1 Scbuler salah satu pemimpin CIO (Congress of meta Nan . hari jang dimuliakan oleh ka- hari menembus “dari sela-sela din- upatjara pembukaan Kursus Pen- aa . 5 : 

nisafions) dari Amerika Serikat di Mean sk Kata cum Ibu Indonesia, Peren ha- ding tebal jang memagari mereka, djahitan jang “diselenggarakan oleh sis Daerah Jogjakarta. ditetepkan 
Sebagai kesannja. selama bebera- Tn Manna Knp -" Ma aan menerangi hati 'dan pikirannja, Perwari, jang djuga mendapat per aa Na ina da Haa 

Demikianla da. kebangiitan memberi kepertjajaan teguh, bah- hatian jang (ukup dari hadirin. resepsi. Atiara Konperensi 'adglah te pa : di Indonesia ini Ginjatakan, O rnemi 3 t bahwa produktivitet kaum mi pekerdja nde ng are 3 wanita Indonesia. turunan Arab Se- “wa "kelak "nistjaja “tiba “hari jang Hari Kanak2. “rutama hasil? Kongres alahg 1 fe- disini 'yendah sekali d -dibandin “ Kuba kan ung T th, “ djak 10 th. jang lampau itu. Satu memberi kemerdekaan, 
pa dengan lain2 neger eta Pe “Te. 19 an san th. waktu peristiwa jang menggemparkan ma Tjobalah sdr, ikuti sendiri, apa Hari Kanak2 untuk memperinga "rah Indonesia baru? Ini, reorganisa- 

h lipina, dalam pada itu djuga dinja- membangun kembali Ondernewing Varakat Arab, dan “menjebabkan jang pernah diutjapkan M. Sung- ti Hari Kartini dilangsungkan diha 81 dan langkah2 selanajutnja bagi 
takan bahwa disini masih mengan- karet Kubangkangkung (milik N,V. masjarakat Ten tertjengang kar, seorang njonja dari kaum wa- laman bekss gedung Presiden hari Palang Merah Indonesia Jogjakarta. 

n dung banjak kemungkinan “untuk 'BANNING di Bandung) telah di heran. nita turunan Arab itu, dalam kon- Sabtu jl. 700 kanak2 dari 12 'Ta- : 
P3 , meninggikan produktivi itet itu dan langsungkan upatjara ai perajaan Orang jang tidak tahu seluk be- perensi di Pekalongan pada 10 th. man Kanak2 di kota ini mengikuti KE KRATON 

| aka Lagi “5. Ka Mn memperbaiki hal Jain2nja pula. setjara besartan je men € kun. "enja kaum 'warita tadi lalu ber- jang saja maksudkan diatas: perajaan itu jang dilengkapi dgn  atag inisiatip Keluarga Peladjar | Klaten 50.000, ' Kabupaten Sragen “Atas . pertanjaah " bagaimanakah Gjungan ketjusit dari Nan Ma tanjak: bagaimana sekonjong2 ter- Kita telah terbelakang 30 tahun Perlombaan janjian,  ketjakapan Gg M.A Muhamadijih Jogjakarta ba- 
BR.31800 se b n Sikap CIO terhadap seruan Stock- wal dan pekerdjanja, “@juga dari djadi: kebangkitan itu? “Bukankah dari kaum wanita jang Jain. Seka- bermain dan sebagainja. ru? ini telah dilakukan penindjausn “masing? | “tk Kota Sta holm itu (seruan Bea Paul Directie Bandung Hera ipdra utida- wamta Indonesia turunan Arab itu rang waktu kita mau bangkit ke- Dalam perlombaan nomer 2 Ta- kedalam Kraton Jogjakarta dengan 

Schuler tidak ma memberikan: “ngan dari Tilatjap dan tempat? biasanja terkurung? Tak pernah muka, kaki kita lumpuh. Sebab su nan Kanak2 Bopkri, sedangkan pe maksud menambah pengetahuan jg Gdjawabannja jang : ,-Pro atau Sekitarnja. kedengaran suaranja dan keluhan- dah sekian lama kita terkurung, benak . Giikuti oleh 400 orang pelaijar jang nja, seakan-akan mereka itu dalam dalam pendjara. Masih 'banjak ran- terdiri dari ' SMA-8MP-Muslimaat 
anti, selain me an 'ketera- Dalam pertjaka 

6 i 
. 2 ag Hang Tmn tia ka Ia Admin sa DIN GNEntta Sma "hidup. “penuh kenikmatan, dalam tai? jang mengikat kaki. Masih te- Marmer didesa Mar 9O- dan Musliminnja H'oleh Ianja bahwa CIO n lemang meng- wknja SOBPARNO) menerangkan “O'sa, Meskipun berpagar? bal dinding jang memagari. Tetapi Selandjutnja. dapat dikabarkan ion men daki pergerakan Ujang 'sebenar- antara Isin, bbw luas tanaman ka. ,.KSadaran mereka itu dari dua kita jakin, bahwa "kelak akan pu- | retno bahwa kini telah diadakan susunan ret 500 HA. ketjuali dari pada itu djalan. Satu dari kebangkitan Ang tus rantai2 itu dan runtuh segala pengurus baru dengan Moh. Wasiel “apakan 'ondernoniing tab “Incmpunjai tana- aa Bana Ja Sea Mn NN 2 Pa diba- sebagai ketua dan Suprspto sebagai eng : rganisasinja j: erkenal jangkan oleh RA: Kartini 1 3 sekretarisrja, ser'a Xx kan nah. aa Aa NN Pen agan aan dengan | P.AI., jang lahir sedjak Bendungan sudah petjah, dipe- fesa  Margaretno Salaman telah beberapa kanan Nana LN  Meper3 Onderneming Bantarsari  Matjara 1934. Angkatan Muda laki2 inilah tjahkan zaman. Arus mengalir ke- terdapat marmer. Oleh penduduk ib buruh kopi 4g ditimam Yalah ajenis Robas- JAVS membuka djalan pada kaum sana-sini, dengan tiada ketentuan, eat itu kini diadakan perggall- Lulus Gadjah Mada TUM “Gerai tardan Arabica, jang tiap tahunnja wanitanja itu, menarik mereka ke- tidak diberikan salurannja. Se- an dengan basil marmer utk medja an Than tidak “bore P3 aa 2 akan-akan tidak mendapat perha- Gili. Pamongpradja membantu beru- "Telah lulus udjian Fakultit Hukum uasa Galam keadaan normaal dapat me- tian lagi dari Angkatan Muda ta- $9ha mentjabarikan pasarnja. Tidak Sosial. Politik Universitit Negeri sesuatu partai “politik, demi ngeluar ES 3 r i , 

1 “Schuler Bip 2 Ta Djonis Pem ane maea Onderne- Front Pemuda Indonesia Sa en ea Ha Bea SEN barapa Peda Bt Ta Ni : tnja @iakui ming karet itu berupa : sheet, Jump Kediri una wanitanja dengan penuh kein- tetnja dan nerapa banjak marmer Ban da ea aa On: Bangla 
upan di Ame dan skrep jang tiap harinja dapat eairi safan dan keheranian. PN 1 a Miui dan tgl. 21 April 1901: ingkat dan dinja- menghasilkan rata? 2 “ton. Hanja Front Pemuda Indonesia tjabang Ta - artono Kadri Kand. limu So- 

Tag en hwa jang de-' Na er kemarau agak berku- Kediri telah didirikan pada tanggal Ba : biru sial dan Politik. SA 
Sg egeri mana “rang. Rata? 1,7 ton. '“Herga pendju- 16 jbl atas inisiatipIPPI dan sesuai 5 23 . : : 3 x 

Ka Kan gta ah Ta 2 Hg In Sheet pada saat Ta HI Na pula dengan uan Kongres Pe. HF f TC AP AN "ae MS 7 5 2 Pengurus baru Sarbufi 
a“ har . Gan skrep f 4.50. Teta muda seluruh | Indonesia di Suraba. Heni Liku pain Lara KR met UN Dea : Pa ha Sa aa Sat Bae |nfer2 gelap, 4 ep: eta Takan ,dibelakang tirai besi”, me- “oleh ond : itu, melainkan Aturus olen Gabungan" Pemuda itu akan 'mem- | ufusan dari Sobsi tjabang Nk t Ana # Ba Nee, t laporan tahunan PBB, mala- Directie' Bendung. perkenalkan diri dalam rapatnja pa Djapen Provinsi melatih tu- tempat" jang baik Can mempunjal tera lain telah mem £ Ma luduk | Pu- han menurun, Paul Schuler tidak Pengeluaran dalami tahun 'pomba. da tg: 27 nentis kang Potret pemandangan2 jang indah. Dapat aharut susunan pengurus denim aa menetapkan 'kebenarannja. Ia ngtunan ini telah tidak kurang dari | Stsinan pengurusnja terdiri Geri: ' Korr. kita di Sewarang menga- Siterargkan bahwa Mafoor Salamun .4,9 Pe as ta ihanja” terangkan, bahwa “didalam f£ 150.000,— (pembanguban 'rumah2 Ketua: TPPI, Wakil “ketus! Pomuda barkan, behwa'oleh Seksi foto dari PUTU #ndja tiba dari Maluku Selatan. pa dapa ec ane Dota Dat aa mi Sau Dn saint Degan Kerana Poo Di 2 Ta x x n- pindis Nan M3 - 3 tiap tahunnja rata2 pe an sg siznja: pe- -Ten as ' tjara rentenan, L aa 4 2 aa pasti naik. 1 |. sampal £ 75.000. Htiggs' balan ini muda buruh: “Kepi, pemuda pela. Ma Pun ee Nano Sidang ke 16. DPRDS Kotabe PPKT Lendah dibentuk . mesin dan 6 Ti Tgn tjura2. ya Demikian keteranigang Paul Schu perongkosen pembangunan seluruh- djar, TPPI, pemuda tani: BTI arus- kepada pegawai? Glawaten? pene- sar Semarang Kini di Lendsh Kulon F rogo Jogja- 

antara lainnja dalam pertjaka- nja memakan biaja f 200.000. an pemuda, pebinda peradjirit, Per- rangan Kotapradja dan Kabupaten Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karta telsh dibentuk Panitya dgn 

tim- ra, mengadakan 'kundjingan. ke 

Konperensi Palang Merah Indone- 

  

R. Sujudono Wedana Salaman te- 
rangkan, bhw dalam daerahnja di 

  

  

Subroto. sebagai ketua dan 
Widojo sebagai Sekretarisnja. 

Ta - pan engan pers "kemarin itu Ant. . beferin bagian umum: Pemuda rak dari seluruh dserah Djawa- Tengah Sementara Kotabesar Sewarang me Yama PANITYA PENOLONG KE- 
  “Sine a jat, dengan seksiznja: politik: Pemu jang belum tmermpunjai Gjuru potret nurut berita dari korr. KR. ukan KUARGA TERLANTAR (P.P.K.T) 

9 ore batasi karet Ga rakjat. @Konomi, Persstuan Te- sendiri jang dipandang Dab La- mengadakan sidangnja jang ke 16 S#panewon Lendah, dengan Prodjo 
| 1 naga Pedjaang, sosisi: FPI, pendi- tihan ini dilakukan dengan tiara pada nanti bari Kemis gi. 26-4 djam, Wiro'o (Panewu P.P.). Sebagai Ke- 

bitjarsan jurig dilkakuan dikan dan kebudajaan: PTS, Pobli berganti: ganti dan Iseranja 2 ming. 10 pagi, bertempat diruangan sidang (V8 Ian 'Hadisukotjo (Djapen), se- 
na penguasaha peru- Site uda Deriokret, Kobisi per- gu, mulai schir bulan Djanuari j-1. Balaikcta di Podiong. Diantara atjs, PagsI Secretarisnja, dengan dibantu 

“dang baru da- Ga unta | Vietnam Gan Korea, gan ecbir bulin April int. r-2 jang akan dibitjarakan adalah Pengurus2 bagian. 
nak “Horr. ,,KR” PPI, Koftisi Irlun,rohoii kosong, ko Jang menjadi pelitihnja adalah so'al2: (1) Pemberian tahu dari Wa- Usaha: P.P.K.T. tersebut adalah 
rkn, bahwa harga misi Pp “manga kerdja No.12148: sar.2. Rudit6 dan Sumarno dari Seksi likota Mr. Kusubtiono tentang per- | 4) Menerima derma. b) Mendiri. 

& cbir2 int ' menundjuk- IPP... foto Djapen Provinsi Djawa Tengah. mintaanyia untuk  berkenti “dari an Ba 2 Ma aan 
8 Rpg- 4 ta Datangi: TNI dan” 2 ke angka Jang menurun. Fiwatiho em Lebih Gjeuh Giterangkan, bahwa djabatsn Walikota.— (2). Hak atas 

(di Jogjakarta hari Sabtu, 22 hirga R “800 1 'kwintal peda Tokeg, ah Ke m tuntut Pe $ djumlatnja orang? jang dilatih ada tansh untuk Taman Bshagis.— (3). kan kepada keluarga romusha, -per- 
osono dilangsungkan per- jl. maka sekarang harga " Ta otapradja Kediri. »» orang. Pembentukan Panitya membuat Vioargen dan fakir miskin, didae- 

isi naa Ten dan HW. b mendjadi R 60011 kwintsl. dang ke 8 "vengadilarn Negeri Lambang Kotabesar Semarang.— (4) rah tersebut. 
“demikian itu Oisebabkan— de. 2 perkara Toko Laris” kontra Sekit d die Penetapan Rentjana Peraturan? Pa- . : pemeri & ekitar' pemindahan dje p Natan kia keterangan “ itu — karena emerintah otapradja pada tg. 19 sar Kotabesar Somarang — (5). Pe- centretor. #lagapore telah tmdugadikan per. Jul jang mungkin sekall akan mem- nazah Overste Slamet ondjutan Ketua DPRDS sebugal 

t “jang membatasi pro- berikan keputusannja, ternjata tas Rijadi Wakil Kotabesar Semarang didalam 
: | barang barang: jang dibuat TI dilangsutigkan, karena pem- rapat umum pemegang“saham ,,Per. 

ela “Pemerintah Mr “Badisusetyo Berkonaan dengan permintaan jg 4. Te : Ssroga Voikshuisvesting Semarang“, 
export: ara 'Fakjat Ya: Lah badir, dan ditunda tg. 17 Mei berkalikali dari keltarge almarhum 
“bahwa praktis «djatuh ada Overste slamet Rij Gi supaja makam Konperensi Lembaga Tiong- 

se Tionghoa, sedang | Toko Tionghoa Larfatitumenun- almarhum dipisdulikan darl Ambon 'hoa di Semarang LUXOR : Gee Dive. Fa oaake an Barat 'hanja ter. tut Pemerihtah Kotapradja, karena kembsli ke Burekarta oleh Majoor 
oreng “exportevr bangsn 5 tahun iti. Perserintah Daerah Ko Salsmun dari Divisi D'ponetoro di” Didaput keterangan, bhw kemung- Power, Anne Baxter, Dana An- ' 

1 Ming port, ta Kadiri mengamb 1 dengan slasan terangkan kepeda pera bshwa apa kinan kesar konperensi “Lewbaga drews. —segala umur, 
S “pindjam 31/5 ton kopi persediasannja bila permintaan sematjam itu ditu  Tfonghosd ' Indonesia akan disdakan 

k . jang telah did f-erkan ruti maka sedikitaja akan makan. di Sersarang bulan Mei jad. Konpe- INDRA: 'Relentless. Robert 
ak selalu. daan an dan tetek bata : Ta | aartykeoser Totisi,” uingga terpaksa Sebagai saksi pembela Pemerintah benja R. 3500600 rensi ita diadakan utk menentukan Tn Marguerite Chapman. — 

| satu dia, ja enundju Pn gn : aan 5 an tamb:b-satu gosl lagi. 4“ al) terdapat sekretaris residen dan Karena lainZ belusrga jang mem- lergkah? organisesi selandjutaja, 154 
an i , ren Naibu Au ermalnan- | Karesa “adu pergulotan antara weloto Wediri, jang pada Waktu itu punjat famili jhug gurir dan dima Lembaga Tionghos.. Indonesia tih 

6 si Tan keeper Polist dan centerforward pe. mendiabat pekawal ting2i pada kan- kamkah diluar dkerahnja duga akan mempunjal tjsbang, tidak henja di SOBOHARSONO : Reluctant 
“2 hek HW, maka dapatlah bola dl. tor' koresidenan, mengadjukan permintaan jang sama. Djawa sadje, tetapi djuga di Suma- Jrogon. segala umur. 
Su: lantjurkan kedalam gawang. Stand Lagi pula bagi rakjat di Maluku tera. SENI SONO: € c 

1 jabolu teracbir daripada bertandingan la'- — Barut Ini Polisi di Kendal sudah hal itu akan dianggapnja suatu tin. Seperti diketahut, Lowbaga Tong d Oroner reek, 
i ND lah 4-1 untuk HW. ' dapat menangkap seorang berhama dakan' jang provinsialistis karena ho4- Indonesia itu bermaksud selain Randolph Scott, Marguerite Chap- 

La Le EN nk “1 Sakiman asal desa Maliling Tjepiting bukanlah djuga Ambon daerah Tn- mengadakan persaudaraan jg erat man. —17 th 
t wang “kotitnere0re hebetraPta j Apt jang ternjata ia telah mendjalankan donesia. Demikian Majoor Salamun. diantara dua bangsa (Indosia dan REX: Th ja kik 

nja, dipastikan pertandtagan Jg'terachit pernbunuhan atas ditinja  Marsin Achirnja diterangkan" bahwa ma. Tionghoa), djuga memelihara dan e seahawk. Errol Flynn, 
jelang kes nanti sore antara PSIM dan HW penduduk “desa  Korowelang-anjar kam para PahlawahZ kits di Ambon menjempurnakan  kebudajaan “ma- Brenda Marshall, Claude Rains— 
"hitungan akan Ka seru dan ramal- pada bulan jti.— mengambil terapat di Toleho, suatu ving2. 13 tahun. 

  

   



endah Ingg eris 
Lan 2 

Naa. dengan menolak mosi tidak pertjaja jang dimadju- 
pemimpin 
" lawan 0g, K 

konservatif Winston Churchil! Koyae perban- 

“MATAN 
Spa age Senat urusan — Perhubu- 

5 

ngan Luar Negeri Amerika Serikat 
a 

: "Tat Suxtu resolusi jang "mendesak 

ikut serta datam 

“antara lain, bahwa 
" sematjam itu adalah 

n prinsip modern dari 
2 Commonwealth, atas 

1 na negeri? Commonwealth 
Na nja Inggeris memegang peranan  pen- 

ia 'takut tin h itu dan oleh karena 
6 sudah . barang tentu 

kenolak djika dimasuk- 
(persekutuan itu. 

“Anthony Eden, jang me- 
? sa? Pakt Pasifik ini kes 

ap de- 
3 epentingan2nja di “Malaya 

ea manah negara jang terke- 

Tr nya wab, bahwa kini 
bagaimana sekiranja 
ir dari pada perseku- 

akan tetapi orang di Lon- 
mendapat kabar, bahwa 

. itu 

bisa dia ter- suatu persekutuan pertahanan Pa- 
| terpelindas si: jang akan bersifat oceanis 

€ £ (meliputi “daerah Lautan Pasifik 
kalau 'ehe- sadja) dan tidak meliputi daerah 

"mobil. umum Asia Tenggara. Ditegaskan- 
| Giawab nja, bahwa Malaya tidak termasuk 

an raj, dalam lingkungan soal jang kini se: 
(peraturan. Suk Ne u itu Ant. Afp. 

"'" FORMOSA PERTAHA- 
NAN AMERIKA 
Perobahan sama sekali dim 
politik A.S. terhadap Tiong- 
kok Nasionalis ? 

— risi. UP. memperoleh kabar di Wa- 
Dalan shington, bahwa Amerika Serikat 

- merentjanakan untuk mengirimkan 
1 : “sebuah missi militer ke Formosa 
kepala guna melatih pasukan2- Tiongkok 
u me- Nasionalis. - Pemerintah Amerika 
bathin- Serikat diharap tidak lama lagi 

“jg Kita akan mengumumkan tentang .pe- 
ngiriman missi tersebut, jang didu- 

ama- ga akan terdiri dari lebih Kurang 
a 100 orang. 

lintas didjalan raja, 
keren risikonja ban 5... 

Amerika Serikat Kini sudah me- £ 

 politiknja supaja | | 

akan merupakan 

telah menjetudjui dengan suara bu 

njatadja politik pertahanan | 

  

“kepada presiden Pruman supaja me : 
jakinkan pada Rusia akan perhu- 
bungan persahatan jang kekal dan 
'bersedjarah antara rakjat Sangat ' 
dan rakjat Amerika Serikat. 

| Resolusi itu menegaskan, bahwa 
rakjat Amerika tidak suka berpe- 

karena rang ' dengan Sovjet Uni, 
akibat?nja akan “sangat: Me 
kan. Ant Afp. 

Kepala2 Staf A aah se- 
tudju perang Korea 

diperluas 
»American Broadcasting 

ny”, Richard Rendell, mewartakan 
dari Tokio, bahwa menurut kabar 
jang ia dapat dari sumber resmi 
tertinggi, maka djenderat Mac Ar- 
thur mempunjai. dokumen? . jang 
membuktikan, . | bahwa Staf  Gabu- 
ngan “Amerika telah setudju dgn 

ang Korea di- 
ok. Ant UP. 

RIKA — 
DARI TOKIO Ant. UP, menga- 

barkan, bahwa telah tertjapai per- 
setudjuan sementara antara John: 
Foster Dulles utusan presiden Tru- 
man dan pemerintah Djepang me- 
ngenai pasal2 : 

1), 
bagi Amerika. untuk menempatkan : 
pasukannja dipangkalan2 Djepang, 
untuk memindahkan pesukan2 Ame: 
rika melalui daerah Djepang dan 
mengadakan latihan2nja - didaerah 
tertentu. 

2). Djumlah tentara dan matjam 
nja alat2 sendjata jang akan  di- 

' “tempatkan dalam anna tersen- 

diri. 
8): Pangkalan2 dan kamp2 mili- 

ter itu selama. waktu dipakai dila- 
rang bagi umum. 
:4). Djepang akan  menjediakan 
tenaga2 disertai fasilteit2 jang di- 
perlukan Papa pena Amerika 
itu. 

5). mesfkand "Amerika itu akan 
met bajar pembeliannja Apne3n dol 
Jar. & 

6). Djepang boleh terus menger- 
ngirinikan ajunlah2- Terbatas alat2 “ajakan aa “reparasi dan pa- 

kita ha- sendjata ,,bebas” kepulau jang me- 
. rupakan benteng Tiongkok Nasio- 
nalis itu. Bantuan ini mungkin da- 

Ta | pat ditambah hingga sedjumlah 50 
“Dan au aa mi x djuta dollar selama tahun padjak 

a oleh Ten an besar” jang ata jang akan datang. Dengan demiki- 

da : - sekali politik Amerika 
“Sakarang ni, banjak “antara ta Tiongkok Nasionatis. : 

jang sudah hampt: sedjauh itu. Jg Dua tahun jang lalu Amerika Se 

sudah amp NI sg rikat menarik kembali missi mili- 
: ternja dari pemerintah Chiang Kai 

Shek, 'dan mengeluarkan sebuah bu 
ku putih dalam mana pembesar2 
"Nasionalis “ditjap sebagai ' korup. 
Agressi komunis di Korea ternjata 

“telah  merobah -kembali pendirian 

Seek 
an, maka akan berobahlah sama k 

| DUNIA “SATU 
NN para kota San Fran- 

cisco jang riang gembira pada 14 
April jL itu menjimpang dari 
biasaan selama 45 tahun belakang- 
an ini. Karena menurut UP hari? 
tsb. “biasanja diperingati dengan ke 
sedihan. Jakni memperingati gem- 
pa jang hebat pada 45 th. jang lalu, 
jang menjebabkan kebakaran besar, 
sedikitnja 400 orang tewas dan ke- 
rugiannja ditaksir 20 miljun  dol- 

|lar. Tetapi kegembiraan minggu jl 
itu berhubung “dengan kedatangan 
Mac Arthur. Memangnja Mac Ar- 
thur. pintar merobah' perhatian 
orang ? 
£ Itu Abdul Karim pedjoang Ma- 
rokko jang 22 tahun lamanja dia- 
singkan oleh Perantjis, selama dim 
pembuangan siang malam selalu 
berdoa kepada Tuhan dengan meng 
hitung? tasbihnja. Djadi tasbihnja 
itu adalah barang jang turut men- 
tjatat sedjarahnja dan berharga 
baginja. Sekali ini barangkali pem- 
batja kita kurang pertjaja, soal ini 
tampak aneh. Apa boleh buat. Saja 
akan katakan dalam semenit ini. 

  

MENIT | 
Me naa Manan 

Tasbih Abdul Karim pedjuang Ma- 
rokko itu sekarang tersimpan diru 
mah Taman Juwono no. 19 Jogja- 
karta, jakni dirumah sdr. A.R. Bas- 
wedan. Dia mendapat ,,tanda mata” 
itu ketika bertemu di Cairo. 

  

“Washington jang sekarang 'meng- 
Pa | anggap Formosa sebagai mata ran 

1 Tetapan India di 'BB, Si Be- tai pertahanan Amerika jang. ter- 
negal Rau, mengadakan 'Konperensi penting di Timur Djauh, jang tidak 
dengan delegasi Amerika di PBB, boleh “djatuh ketangan komunis. 
Exnest Gross, mengenai nota jang Demikian United Press. Ant. 
disampaikan oleh menteri luar ne- : 
geri Mena Pan PBB tgl. 

115 April jang la Tp : Manna Gang patas ana Hari Kartini di Washington 
den Balai Per n gi Caro- Hari Kartini dilangsungkan di 
lina Utara diduga akan datar Washington dgn pertemuan tea ( Thee 
sebagai perantara Perserikatan Party) dikedutasn Indonesia. Hadir 
“Bangsa? dalam persengketaan India an petemuan ini wanita2 Amer- 
dengan Pakistan Kashmir ka terkemuka 1g sungguh menen' ang 
Ant. "UP: SA H3 "bedaan | hak kaum wanita dan 

Kuta : a lelaki, diantarania Nj. Truman, Nj. 
bni “Myron « 5 Bonesrah dan Nj. Barkeley (WK. 

ne, p. ini akan Hang siden). Pertemuan isi jg diussha 
Pe dar ikat. 2 an oleh Nj. All Fastroamid'o'o di- 

HI ke kan @ramaikan dgn pertundjukan tari2an 
ape Na “Indonesia asli. RO. ia tidak jada tlah ulian 

g mienge . Bath Hadji Siradi:: 
Oa Maak anna edan nana tahui “di Cotombo, Pan 

tatif Commonwealth 
dang lagi .dalam: bulan 
jang akan datang 

p ABINET FE ederasi 
mtk oleh 

t 

Fee Un FEDERASI MALAYA BINGKISAN 
B8 Aa. PENDJADJAMAN. INGGERIS 

| Malaya jang tlah dibentuk 

Pemerintah 'Inggeris baru? ini adalah suatr bingkisan 
di 'MALAYA 

pendjadjahan belaka jang “dibungkus . dengan kain sutera. Tidak lain 
tan tidak bukan suatu landjutan dari Dewan Executief Federasi 

aya, .jang selama ini mendjadi aparat penting bagi Inggeris “antuk 
Malaya,” demikian ' keterangan Oman Hadji Siradj wakil 

: mt Iketun Kesatuan Malaya Merdeka jang “kini berada di Jogjakarta. 
Kabinet Federasi Malaya terse- 

but menurut Radio ea akan 

: oran, bahwa An perobahan ini 
Inggeris akan membuktikan kepa- 

“, da dunia luar sikap  progresipnja 
dengan memberikan pemerintahan 

: pa : : Pe yaa 
'ditempuhnja. an 
dalam usaha m 
'alah Korea! 
“lam pada itu tic ma 

Be 2 ni. "dapat. di uktikan “dengan 
nggauta2 kabinet tersebut jang 

“terdiri daripada officiale members, 
semuanja dimonopoli 'oleh  pega- 

20 wai2 tinggi Inggeris, dan unofficials 
“members, terdiri dari 6 anggauta, 
3 untuk orang Malaya, 1 untuk 
orang Tionghoa, 1 untuk orang Ing 
geris dan seorang “untuk orang 

| Ceylon. Kursi jang. semula ditawar 
| kan kepada orang India ditolak. 

Malayan Nationality. 
“ Terang dan njata, adanja kabinet 

» jang demikian itu Inggeris akan 
an hak orang Malaya dan 

1 akan mendjadikan Malaya mendja- 
di Ya Selatan kedua”, dimana : 

|. Kwa ata ditembak. sa 
perintah pemerintah RRT, kagen: 

arora menentangn Chen le- 
Nan, jang lalu — .me 

dan bangsa asli Malaya. 

bangsa Inggeris telah berhasil me- 
lenjapkan penduduk asli dan digan 
ti.dengan satu bangsa baru kebang 

saan Afrika — African Nationality 
diatas tumpah darah bangsa “ lain 
dengan mengobah nama The White 
Man's Land. Maka pada tanggal 25 
tersebut di Malaya akan didjelma- 
kan djuga suatu Malayan Nationali 

ty, suatu- bangsa baru didirikan 
dihapus- 

kan. 
Protes G. K.M $ 

“Gerakan Kesatuan Malaya Mer- 
deka 'baru2 ini telah menjampaikan 
protes kepada Pemerintah Inggeris 
dan PBB mengenai soal tersebut, 
Djuga menjampaikan appeal kepa- 
da seluruh negeri di Asia 'Tenggas 
ra, supaja rakjat dan pemerintah 
masing2 dapat mempergunakan pe 
ngaruhnja agar tjita2 3.000.000. 
rakjat Malaya akan segera tertja- 
pai. Jaitu, memperdjoangkan - hak 
.orang Malaya dan Pemerintahan 
Malaya Merdeka oleh bangsa Mala, 
ya jang memberi kebebasan penuh 
"kepada Aa asing jang  tun- 
Guk pada Negara Hukum Malaya, 
'demikian Oman Hadji Siradj. 

Compa- 

“rintah dapat memukul mundur pa- 

Djepang akan mengakui naik . 

akan 'mempunjal 

“tsb dalam 'usahanja, 
mernjetudjui resolusi ig menganijur- mengenai soal tsb, kata Schuman. 

ton bila ter 

ke-. 

bagai suatu insiden jang ketjil di 

5 pu 'kea 1 TOL , itan Seoul telah kembali baik, 
namun sebagian dari Teknduala tidak dapat tahan akibat pepera- 
ngan jang. telah meminta korban banjak dikalangan mereka. Seperti 
nampak diatas, didjalan? dalam kota itu sering kita melihat kendara- 
an jg Na mengambil jg djatuh didjalan2 mengangkut korban?. 

AN, 

"PERTEMPURAN Di 

BIRMA 
Schuman 1 

Mandat pasukan PBB 
Menurut kominike militer jang dl hanja utk Korea 

keluarkan di'Rangoon, Kemis, pasu- . Menteri luar rcgeri. Peranfjis, 
Ikan2 pemberontak telah menjerang mobert Schuman, dal 3 ta ak 
4 buah desa didistrik Insoin, 12 mil ANN na aa Tart Babndan apn Apaan at en akan 

Setelah bertempur dengan penuh djandjisa pain 2 ja Aa ep 
semangat achirnja pasukan2 peme- tani perundingan menrenai soal tsb 

belum lagi dimulai celeh pemerintah 
Perantiis. 1 

Diminta supala memberi konen- 
tar tentang nemetjatan Gjendrai 
Mec Arthur Schuman mengulangi 
lagi bahwa Persantiis telah beberana 
kali menjataksan  pendapatnia, bhw 
perlinja pembatasin sengketa So- 
reasadalah sosi politik dan adalah 
kewadiiban dari pombesar? politik 

Neungsi KEMANA? tertinggi untuk merobsh sikap me. 
7 reka mengeusi soal tsb sebagaima. 

' Bila terdjadiserangon na seharusnia. 
atom Scbuman tambabkan, bhw mandat 

“Senator Demokrat ari Florida, Jeng diberikan oleh PBB kepada 
'@persard. Holland, menjatakan, bhw panglima tertinggi pssukan PAB di 
Galam tahun 1952 Sovjet Uni sudah Korea terhetas hingga daerah Korea 

persediaan hom sadja. Ketika ditanja, apskah kedia- 
atom jang tjukup besar. Dikatakan, dian? belakangan ini kiranja mung: 
bhw berlainan dengan jang biasanje kin memperbesar harapan? baik bs- 
didugakan orang, besarnja produksi gi pernjelesaian sengketa Kores, 

bom atom Sovfet tidsk djsuh berbe- Schuman mengulangi lagi tesha2 
Ga dengan besarnja produksi Ame PBB lang menghendaki perdemaian. 
rika Berikat. Dan tidak pada tempatnja untuk 
“Holland memberikan keterangan mengumumkan pada saat ini ket-- 

sipaja Sesat rangan ig mungkin ada pada kta 

sukan2 pemberontak dengan korban 
Pon Teng kominike itu. 

Ant, Reuter. 

  

kan agar kira2 45 000 orang pegawal 
pemerintah diungsikan dari Weshing 

Ant. Afp 

perang urat sjaraf akan dilandjut- 
kan difront2 lainnja. 

Berbitjara dimuka pemimpin? r 
daksi harian Amerika, Wilson me- 
nambahkan, bahwa musuh dari de- 
mokrasi tak mudah tjemas hati, 
mereka tak perbah berhenti berdja 
ga? dan selaiu menunggu kesempa- 
tan untuk memenuhi  rentjananja 
guna menguasai seluruh dunia. Dan 

serangan? udara. Ha salci : - Holland menawan an, bhw Ita Titik perselisihan Inggeris 
Washingto pakan pusat system Amerika 
pertahanan Gefunsif Atnerika Serikat KALANGAN diplomatik jang me- 
dan sebuah bom atom adalah tjukup rgetahui di Washington menjatskan 
untuk merghantjurkan pusat perte- pada heri Kemis, bahwa Ingperia 
hanan jg penting itu bila para pega telah memberikan "saran kepada 
wal ina? an Aat. Rep Arserika Serikat supaja Cosa?2 Die 

pang sebegai Whak jang telah meng- 
akibatkan petiahnja perang Cikemu- 

“pOLiTiK KERAS THD. kakan pula daiam perdisndjian per- 
Garmaian Djepang, Dikatakan, bah- 

— KREMLIN wa soal ini dapat Gimssukkan dlm 
Direktur mobilisasi perekonomian “mikkadimah perdjsnfjian perda- 

Amerika, Charles Wilson, menjata- maian itu, 
kan, bahwa andai ka | peperangan Menurut kalangan itu alssan jang 

"Korea berachir esok ' tk Kremlin ai tata aka pngen Len 
jadian Eta : i , Gti osa perapg in 

akan menamakan ked CE @'lupakan begitu sadja dan tidak 
Gikemukakan dalam perdjandjian 
itu, maka kelak akan sulit menjole- 

saikan sosi tang Gemikian ini diika 
terdiadi sesuatu 
Madjallah National. Magazine” 

Gajam karangannja minggu ini me- 
mandang soal ini sebagai mustu buk- 
ti legi tentang adania perselisihan 
paham antara Inggeris Gan Amerika 

Serikat mengenar'sosl Ini. Ant.—UP 

AN SELANDJUTNYA (V) 
Oleh: 

Kalau kita melupakan dasar po- 
Kok itu, maka akan timbul hahaja 
kahwa terlalu banjak” perhatian 
akan 'ditiurahkan “kepada pemben- 
tukan satuan2 . besar dan “paberik2 

besar sebagai projek semata-mata. 
Projek2 demikian “ bilamana tidak 
direntjanakan dan diselenggarakan 

sebagai unsur. pembantu ekonomi 
Gaerah mungkin — akan memberi 

bentuk “tempat perindustrian ' mo- 
| dern kepada pusat2 kota, tetapi se- 
baliknja tidak akan memperbaiki 
keadaan para penghasi! ketjil: ma- 
lahan mungkin membuat keadaan 
mereka lebih buruk. Hal demikian 
achirnja. akan mengakibatkan. ru- 

'saknja tata-sosial jang tidak dapat 
“Gitjegah, lagi pula keadaan tidak 
tenteram jang ' akan mengakibat- 

. dilepaskannja tenaga2 jang 
merusak hasil produksi negeri selu- 
ruhnja. Kita dapat mengambil tjon 
toh dari kedjadian2 dibeberapa ne- 
geri lain jang dasar ekonominja 
sama dengan kita. Kekuatan ekono 
mi Indonesia dan kesanggupannja 
untuk menentang 'pemetjahan, dja- 
tuh dan berdiri bersama-sama dgn 
keadaan penghaan ketjil.” Ketika 
akan sudah banjak madju djika per 
bandingan Teka para penghasil 
kita terhadap golongan2 masjara- 
kat lain telah bertambah. Ini ada- 
lah soal mengorganisasi 'kelongga- 
ran2 kredit dan kemunginan2 utk 
mengadakan pendjualan/pembelian 

serta menjempurnakan tjara peng- 
hasilan. 

Selama “setengah tahun jang lalu 
kita berpedoman pada. rentjana po- 
kok tersebut, dan kita telah madju 
dengan rentjana kita untuk mema 

kan perekonomian daerah? kita. 

an ini pertama-tama -bersi- 
fat pertjobaan. Kita selalu harus 
ingat bahwa kegagalan jang "agak 
penting akan menimbulkan keketje 
waan jang akibatnja akan lebih da- 
Yi biasa. Reorganisasi dari. dinas2 
pembantu diselenggarakan: mak- 
sudnja ialah memberikan kelongga- 
ra kredit negara kepada badan2 

r begitu . pula. kepada 
4dan2 her asi jang lebih tinggi 
ngkatnja. Kredit ' telah diberikan 

dibeberapa “daerah jang “ meliputi 
pun badan2 koperasi perindustrian. 
Badan2 koperasi petani jang diang- 
gap pantas untuk mendapat kredit 
meliputi djuga penanam padi. . dan 

kan 

  

Amerika membuat lapangan2 
terbang di Djepang dan 

kinawa . 
Komandan angkatan udara Ame 

rika di Timur Djauh. letnan djende 
rat George Stratomeyer dalam sebu 
ah pertemuan dgn pembantu menteri 
apgkatan dar 

renfjanza disagka pandjang untuk 
membuat Ispsngan?2 terbarg kini 

sesarg Gidjalankan utk. melindungi 
Dieparg dan memwpertahankan ke- 
kuatan angkatan udara Amerika di 
Timur Djauh. 
Pembustan lapangan? terbang se. 

tiara Inas itu kini selang didjalan- 

kan di Djepang dan Okinawa. Ant Up 

Manilal puasanja rampung 

Nanilal Ghandi, putera dari Ma- 
hatms Gasndi, telah  mengachiri 
puasanja jg dilakuksn selama 14 

hsr!, intuk membersihkan diri se- 
belum fa menentang politik mem- 
s4s2kan Wwerna “kulit jg didjalan- 

kan oleh pemerintah Afrika Sela- 
tan. Ant. Up, 

  

ini berarti panaklukan dari Ameri- 

“Ditambahkarnja, bahwa Ameri- 
'ka dapat mendjamin perdamaian, 
hanja kalau Amerika dapat berbi- 
tjara dengan | kekuatan kepada 
Kanaan Ant. 1 

“INGGERIS- Pp AsTi BR AnTU Konrad. Adenauer, menggambarkan 
sebagai suatu kesalahan, bahwa 

. Djurubitjara Kementerian luar rentjana batu bara dan badja Schu 
negeri Inggeris menjatakan, bahwa man itu: mempunjai tudjuan  ber- 
apabila Australia dan New Zealand langsungnja pendudukan Perantjis 
terlibat dalam suatu — pertikaian, atas Pa aan hingga waktu. jang 

maka Keradjaan Inggeris akan ber : : 
tempur disampingnja sebagai angs 
gota dari Commonweaith Inggeris. 

Djurubitjara tadi memberi kete- 
rangan itu sebagai komentar terha-. « 
dap “usul tentang Nk # 
'Pakt Pasifik antara Australia, New: 
Zealand dan Amerika Serikat. Ant. 
Atp.. 

Perdana menteri Djerman Barat, 

PENTTURI? BATU PENOBATAN 
INGGERIS AKAN DIBEBASKAN 

Orang2 Scot jang telah mentjuri 
Batu Penobatan dari Westminster 
Abbey pada hari Natal jang lalu 
telah diputuskan tidak akan ditun- 
tu 

“Sir Hartley Ghaweross, djaksa 
agung Inggeris, "telah menerangkan 
kepada Madjelis Rendah, bahwa ia 
tidak akan membuat mereka seba-sis 
gai »pahlawan”. 

Seperti diketahui, hilanenia batu . 
penobatan itu telah.” menggempar- 
kan seluruh “keradjaan  Inggeris. 
2 Reuter. 2 

ADENAUVER , 
Perantiis tidek akan bentrok lagi 

dengan Djerman- 

INGGERIS DISC 

Tes 

PERANTIIS - DJERMAN TIDAK AKAN 
BENIROK LAGI 

tak tertentu, 
Setelah tiba dari konperensi di 

Paris, dimana ia menanda tangani 
perdjandjian peleburan batu bara 

Gan badja, dalam konperensi pers 
ia njatakan, bahwa -dipersatukannja 
Saar dalam industri batu bara dan 
badia Eropa serta djandji2 Peran- 

intuk menghapuskan -kekuasa- 
annja atas Ruhr dan . menghapus- 
kan. pengawasan Serekat atas  in- 
dustii Djerman merupakan “suatu 
kemadjuan jang . besar. Adenauor 
Gjuga . menegaskan tentang | arti 
djandji dari pihak Serekat untuk 
menghapuskan pembatasan produk- 
si industri Djerman. 

Mengenai kundjungannja ke Pe- 
rantjis, Adenauer katakan, ia .men- 
dapat kesan? bahwa bangsa Peran- 

dari segala lapisan benar2. bers 
bekerdja dengan Djer- 
penjelenggaraan sua- 

tu masjarakat dari kedua bangsa 
itu,-agar. tak m emungkinkan tim- 

bulnja kembali sengketa2 jang lalu 
Antara kedua negeri itu. $ 

Adenauerr achirnja ' menjatakan 
penghargaannja terhadap . menteri 
luar negeri Schuman untuk sikap- 
nja jang tak berpihak selama, dia- 
dakan rundingan2 di Paris baru2 

ini. Ant. Afp. 

tjis 

maksud utk 
man kearah 

DI TIMUR TENGAH 
FEDOR GREKHOV, bekas pena- 

sehat dalam kedutaan: Sovjet “di 
Washington, jang kihi mendjadi re- 
daktur harian Partai Komunis Sov- 
jet, ,,Pravda”, dalam' karangannja 
mengatakan, bahwa, Amerika meng 
gunakan kerdja sama dalam lapa- 
ngan militer dengan Inggeris untuk 
mengoper kedudukan ekonomi. Ing- 

geris di Timur Tengah, 
Dikatakannja, Amerika jang te- 

lah menguasai sumber2 minjak di 
Saudi "Arabia, Kini mengadakan in- 
trige2 untuk menjikut Inggeris dari 
Iran dan Irak, Kundjungan  pem- 

bantu menteri Juar negeri Amerika 
di 'Pimur Tengah bersamaan wak- 
tunja dengan usaha nasionalisasi 
Inaskapai  minjak — Inggeris-Iran, 
pembunuhan terhadap perdana men 
teri. Iran seria perobahan dalam 

pemerintah Turki. 
Dan, Amerika hendak. mentjoba 

menguasai minjak di Iran dengan 
menawarkan pindjaman untuk mem 
perbudak Iran. Dengan” rentjana 
untuk membentuk blok Laut, 'Te- 
ngah dibawah “Amerika, “Amerika 

hendak “mendirikan  hegemony-nja 

di Sau Het Ar Tengah, termasuk 

Mesir , 
Bagi orang2 jang 

Inggeris makin sukar pula untuk 
melihatkan kenjataan, bahwa  de- 

enggabungkan diri dengan 
untuk kepenti- 

s Persen bersama, Inggeris 
adi korban dari kawannja 'jg 

3, bahwa Amerika “setelah 
mendirikan kekuasaannja jang pe- 
nuh di Bropa Barat, Timur Djauh 
kini sedang mendirikan kekuasaan- 
nja di'haut Tengah, Iran dan Aus- 
tralia, Ant. UP, 

berkuasa di 

mendji 
lebih 4 

at Amrerika, Hari John— 
502, Gi Tokio menjatakan, bhw suatu 

“Dr. Sumitro Djojohadikusumo 
penanam2 tembakau, gula, kapok, 
kopra dan hasil2 lain. Kegiatan da- 
lam lapangan industri desa telah 
Gibesarkan. Pusat2. perindustrian 

berupa induk perusahaan untuk 
memberi pengolahan terachir ' telah 
didirikan dengan bantuan pemerin- 
tah, jang berupa tehnis maupun ke 
uangan. 

Selama djangka waktu jang kita 

tindjau telah didirikan ' enambelas 
pusat didikan didaerah. Dipusat- 
pusat tersebut wakil dari beberapa" 
desa mendapat latihan jang menda, 
lam tentang mengusahakan badan2 
koperasi desa. Djumlah pusat lati- 
han itu akan ditambah sambil lalu. 

Kita melihat pengalaman2 dan ha- 
sil2 jang ditjapai hingga kini maka 

kelihatannja beralasanlah kesimpu- 
lan sementara bahwa kita 'akan da 
pat “mentjapai tudjuan Kita pada 
achir tahun 1951, jaitu telah mela- 
tih 5,000 orang jang masing2 me- 
wakil suatu desa, dan jang akan 
merupakan tulang-punggung perge 
rakan koperasi desa diseluruh Indo- 
nesia. Perobahan dari bank kredit 
desa dahulu 'mendjadi koperasi kre 
dit desa telah dilangsungkan dibe- 
berapa daerah Indonesia, misalnja 
di Djawa Barat, Djawa Tengah dan 
dibeberapa daerah dari lain? pulau. 
Saluran2 "dan tjara2 memberikan 

kredit dan Jain2 bantuan kepada 
perkumpulan. koperasi mulai tersu- 
sun. Suatu jajasan kredit pusat te- 
lah bekerdja guna bantuan kredit. 

Tudjuan terachir ialah supaja jaja- 
san kredit pusat ini, jang sekarang 
masih dibawah . pengawasan lang- 
sung dari Kementerian  Perdaga- 
ngan “ dan Perindustrian, sesudah 
djangka waktu jang tertentu jang 
beberapa. tahun lamanja, “dirobah 
bentuknja mendjadi bank kredit ko 
perasi pusat jang autonom. Badan 
autonom tersebut akan  melajani 
perkt rapulan koperasi desa dan ba 
dan koperasi lain2nja, jang dasar- 
nja sekarang sedang dibuat. 

Dalam pada itu, kita telah 'mem- 
buat suatu rentjana ekonomi djanY 
ka pendek, jang perumusannja se- 
karang telah ada pada tingkatan 
terachir. Detail2 rentjana itu tidak 
lama lagi akan diumumkan. Rentja 
na djangka pendek 'tersebut meli- 
puti waktu dua tahun. Didalamnja 
termasuk suatu rentjana untuk 
menggiatkan “ kemadjuan  badan2 
koperasi, mendorong “ membimbing 
dan memperkuat  organisasi2 dan 
perkumpulan2 untuk usaha pernia- 
gaan ketjil dan pertengahan. Begi- 
tu pula termasuk didalamnja ren- 
tjana industri kita. 

Dalam rentjana industri tekanan 
diletakkan kepada -memadjukan per 
industrian  ketjil, jang dianggap 
Suatu hal nasional dan oleh karena 
nja harus diperlakukan sebagai su- 
tu soal nasional atas dasar” 

lebar. Rentjana tersebut akan men 
djadi dasar untuk kemadjuan  in- 
Gustrialisasi dan ekonomi Indonesia 
Galam djangka - “pandjang dikemu- 
dian hari. Selain daripada memper 
kuat kekuatan penghasil2 pada per 
industrian ketjil, adalah. terdapat 
pertimbangan jang sangat penting 
bahwa industri2 ketjil sebagai sum 
ber pekerdjaan - dan pentjaharian 
jang tetap akan sangat meringan- 
kan beban ,,pengangguran  bersa- 
ma”, jang pada waktu ini meradja 
lela, terutama didaerah pertanian 
di Djawa. 

Selandjutnja, hal ini akan berarti 
Suatu sumber jang dapat menarik 
bekas pedjuang dan orang2 jg di- 
demiobilisasi. Orang2 tersebut “ini 
hingga sekarang oleh karena keku- 
rangan pekerdjaan “ pembangunan, 
seringkali - merusak undang2 dan 
ketertiban sambil berkeliaran  di- 
daerah2. 
Rentjana perindustrian ini djuga 

meliputi sedjumlah industri besar. 
Tetapi, seperti saja tegaskan  di- 

atas, jang dimaksud ialah - supaja 
Industri2 besar tersebut bekerdja 
sebagai unsur2 penjokong jang me 
mudahkan. dan memperkuat kema- 
djuan perindustrian dalam negeri 
didaerah2. Jang kita masukkan da- 
lam rentjana djangka pendek itu 
ialah industri2 besar jang dapat di 
mulai dan diselesaikan untuk pe- 
njelenggaraan dalam waktu dua ta 

hun. 
Dalam pada itu kita akan mene- 

ruskan projek2 industri besar lain- 
nja jang berhubung dengan sebab2 
tehnis hanja dapat didirikan dalam 
satuan jang besar2 dan jang mem- 
butuhkan waktu jang djauh lebih 
lama “untuk - penjelenggaraannja 
dan persiapannja untuk dapat  be- 
kerdja. Beberapa diantaranja akan 
memakan waktu empat sampai li- 
ma tahun, atau mungkin lebih, se- 
belum mentjapai tingkat penjele- 
saiannja. Saja tidak: akan mendala- 
mi lebih djauh. rentiana ekonomi 
kita jang berdjarak pendek. ' Saja 
sebutkan itu terutama sebagai pen 
djelmaan dasar2 pokok "jang men- 
djadi pegangan politik ,ekonomi Kki- 

ta. 
Pada hemat saja, penjelenggara- 

an dasar2 itu adalah  satu-satunja. 

djalan untuk keluar dari djalan bun 
tu ekonomi, jang dihadapi oleh ne- 
geri kita pada waktu ini dalam le- 
bih dari satu hal.  Rentjana jang 
selengkapnja akan kita umumkan 
tersendiri didalam waktu jang sing 

kat. Tetapi saja hendak meminta. 
perhatian untuk suatu hal jang is- 
timewa. 

Kita sedari sepenuhnja, bahwa 
rentjana djangka pendek kita un- 
tuk membangunkan kembali  per- 
ekonomian telah dibuat tidak me- 
nurut tjara jang lazim dipakai. 
Biasanja, suatu pemerintah atau 
suatu negeri mulai dengan  mem- 
buat rentjana untuk djangka' jang 
agak pandjang, misainja untuk wak 
tu lima tahun, atau beberapa djang 
ka waktu jang masing2 lamanja li- 
ma, tahun. Tetapi, mengingat kea- 
daan jang istimewa kita tetapkan, 
bahwa, dalam hal ini 'tjara bekerdja 

jang lazim dipakai itu tidak “ akan 
membawa kita madju “selangkah- 

pun, 
aa   
yang



ah men jetndjut politik "pertahanan 
.mosi tidak periang jang Tn 

angkutan? jang bertalian dengan 
Nan Tanda Utara. 

Pasifik, jang 
“dengan gembi 

ent Truman mengenai usaha 
kearah itu serta menjatakan kese- 
diaan Inggeris ikut serta Untan, 
persekutuan itu. 

Dikatakan “antara lain, 
ra persekutuan  sematjam itu adalah 

sesuai dengan prinsip modern dari 
kerdja-sama Commonwealth, atas 
dasar mana negeri? Commonwealth 2 
Inggeris memegang peranan pen- 
ting didaerah itu dan oleh karena 
itu Inggeris sudah barang tentu 

a tidak akan menolak djika dimasuk- 
a Kan: -dalam persekutuan itu. 

Kemudian wakil pemimpin kon- 
servatif, “Anthony Eden, jang me- 

o nanjakan soal Pakt Pasifik ini ke- 
pada Morrison, menjerang lagi de- 
ngan memperingatkan, bahwa  de- 

| ngan kepentingan2nja di Malaya 
“ Inggeris adalah negara jang terke- 

. Muka didaerah Pasifik. 

Morrison mendjawab, bahwa kini 
h belum 'djelas bagaimana sekiranja " 

| bentuk terachir dari pada perseku- 
tuan itu, akan tetapi orang di Lon- 

- don telah “mendapat kabar, bahwa 
5 "persekutuan itu akan merupakan 
“ suatu persekutuan pertahanan Pa- 
—sifik, jang 'akan bersifat -oceanis 
(meliputi “daerah Lautan Pasifik 

@- sadja) dan tidak meliputi daerah 
Umum Asia Tenggara. Ditegaskan- 

“ nja, bahwa Malaya tidak termasuk 
| dalam lingkungan soal jang kini se 
SUK Mer itu Ant. Afp. 

“ FORMOSA PERTAHA- 
"NAN AMERIKA 

: Perobahan sama sekali dim 
politik A.S. terhadap Tiong- 
kok Nasionalis ? 

ba ur. memperoleh kabar di Wa- 
| shington, bahwa Amerika Serikat 
' merentjanakan untuk mengirimkan 
sebuah missi militer ke Formosa 
guna melatih pasukan2 Tiongkok 
Nasionalis. - Pemerintah Amerika 

L “diharap tidak lama lagi 
mumkan tentang pe- 

ngiriman missi tersebut, jang didu- 
ga akan terdiri dari lebih kurang 

1 alan 100 orang. 
4 Ken gaegan: Amerika Serikat kini sudah me- 
PIN it ABI ngnikan mika Ujunadk “terbatas alata 
Pagi Haa sendjata ,,bebas' kepulau jang me- 

t rupakan benteng Tiongkok Nasio- 
nalis itu. Bantuan ini mungkin da- 
pat ditambah hingga sedjumlah 50 
-Gjuta dollar selama tahun Pada 
“jang akan datang. Dengan demiki- 
an, maka akan 'berobahlah sama 

- sekali politik Amerika - terhadap 
Tiongkok Nasionalis. 2 
Dua-takun jang lalu Amerika Se 

rikat menarik kembali missi mili- 

ternja dari pemerintah Chiang Kai 

2 ras tunduk kepada sesuatu peratu-. 

si kalau “sudah” segjauh tu, 
Janj: 'baru kita sadar, Disadar 

hukuman besar jang su- 
da dapat dielakkan. 

73 Ga up ini, banjak diantara kita 
sudah hampir sedjauh itu. Ig 

la Man teriambat. 

"3 SENANG: 
Shek, 'dan mengeluarkan sebuah bu 
ku putih dalam mana pembesar? 
Nasionalis ditjap sebagai ' korup. 

P Agressi komunis di Korea ternjata 
P3 . telah merobah “kembali - pendirian . 

“Washington jang sekarang ' meng-' 
| anggap Formosa sebagai mata ran 

3 “Deligant Indim da 'ppB, Si Be- tai pertahanan Amerika jang. ter- 

negal Rau, m kan Konperensi penting di Timur Djauh, jang tidak 
dengan delegasi Amerika di PBB, boleh -djatuh -ketangan — komunis. 
Ernest Gross, mengenai nota jang mna aan United Press. Ant. 
disampaikan oleh menteri luar ne- | 

geri bai Ja Tn, sepat PBB tgl. 7 W. . 2 1 

“15 April jang lalu. Bi eka ben anak Mari Kartini i Wa ington ? 
den Balai Perguruan Tinggi Caro- Hari Kartini 

“sebagai perantara Perserikatan Party) Gikedutagn Indonesia. Hadi 

“Bangsa2 dalam persengketaan 

dengan Pakistan te entang Menag 

-. Ant. UP. 3 
aa “Duta-Besar Amerika set 

| Filippina, Myron Cowen 
25/4 ini akan berangkat 

1 ka Serikat. 

“Jang akan mewakilinja | " selama" 
ia tidak vada ialah ulian Harring 

diantaranta Nj. Trumsn, Ni 
Neetan dan 

21 Anget Presiden). Pertemuan ini jg dinst 

Indonesia asli. R4. 

dilangsungkan ai 

- lina Utara diduga akan diangkat: Washington dgn pertemuan tea «Thee 

India dalam petemuan in! wsenita2 Amer - 
katerkemuka ig sungguh menen' ang 

hak kaum wanita dan 

NJj. EBarkeley (WK. 

hi 
kan oleh Nj- AH Nastroamid'o'o di- 

#ramaikan dgn pertundjukan tari2an 

kan. Ant Atp. 

Kepala2 Staf A Tha se-. 
|. dudju perang Korea 

diperluas 
»American 'Broadeasting Compa- 

ny”, Richard Rendell, mewartakan 
dari Tokio, bahwa menurut kabar 
jang ia dapat dari sumber resmi 
tertinggi, maka djenderai Mac Ar- 
thur mempunjai. dokumen? 
membuktikan, bahwa Staf 
ngan Amerika telah setudju 

“politiknja supaja | rang Korea di- 
perluas ke Tior h "Ant "UP: 

AMERIKA — 
DARI TOKIO Ant. UP, menga- 

barkan, bahwa telah tertjapai per- 
setudjuan sementara antara John: 
Foster Dulles utusan presiden Tru- 
man dan pemerintah Djepang me- 

ngenai pasal2 : 
1). Djepang akan mengakui hak 

bagi Amerika untuk menempatkan 
pasukannja dipangkalan2 Djepang, 
untuk memindahkan pesukan2 Ame 
rika melalui daerah Djepang dan 
mengadakan latihan2nja - didaerah 
tertentu. : 5 
'2). Djumlah tentara dan matjam 

nja alat2 sendjata jang akan di- 
tempatkan dalam ND tersen- 

diri. 
. 8). Pangkalan? dan kamp2 mili- 
ter itu selama. waktu dipakai dila- 

rang bagi umum. 
4). Djepang akan  menjediakan 

tenaga2 disertai fasiliteit2 jang di- 
perlukan yag, peran Amerika 

itu. 
5). Pasukan2 'Amerika itu akan 

mexbajar pembeliannja MenEgn dol 

lar. - 

8). 
“@jakan bengkei2- 
brik2 ketjil2an. 

| DUNIA SATU 
Nag para kota San Fran- 

ciseb jang riang gembira pada 17 
April jl itu menjimpang dari Ke-. 
biasaan selama 45 tahun belakang- 
an ini. Karena menurut UP. “hari2 
tsb. biasanja “diperingati dengan ke 
sedihan. Jakni memperingati gem- 
pa jang hebat pada 45 th. jang lalu, 
jang menjebabkan kebakaran besar, 
sedikitnja 400 orang tewas dan ke- 

rugiannja ditaksir 20 miljun dol- 
|Iar. Tetapi kegembiraan minggu jl 
itu berhubung Gengan kedatangan 

Mac Arthur. Memangnja Mac Ar- 
thar. pintar merobah' perhatian 
orang ? 
£' “Ita Abdul Karim "pedjoang Ma- 
rokko jang 22 tahun lamanja dia- 
singkan oleh Perantjis, selama dim 
pembuangan siang malam selalu 
berdoa kepada Tuhan dengan meng 
hitung? tasbihnja. Djadi tasbihnja 
ibu adalah barang jang turut men- 
tjatat sedjarahnja dan berharga 
baginja. Sekali ini barangkali pem- 
batja kita kurang pertjaja, soal ini 
tampak. aneh. Apa boleh buat. Saja 
'akan katakan dalam semenit ini. 
Tasbih Abdul Karim pedjuang Ma- 

rokko itu sekarang. tersimpan diru 
mah (Taman Juwono no. 19 Jogja- 
karta, jakni dirumah sdr. A.R. Bas- 
wedan. Dia mendapat ,,tanda mata” 

ita ketika bertemu di Cairo. 

jang 
Gabu- 

dgn 

Djepang boleh terus menger- 
Za dan pa- 

“MENIT 
apa dmna 

  

P 

  Pan Er ten La 

“Menurut kalangan jang . .menge Oman Hadji Siradj: 
Habiri :di Colombo, Panitia Konsul- Mbak tnmatkinakalh Lsanbabebanan 

2 Sa KS KABINET FEDERAgI : 
jang akan datang di Canada. Ant. 

Delegasi. Sovje BB telah 

. membagi-bagikan kop menga ren- 
tjana harian ,Pravda” 
pemetjatan djenderal 
kepada para. deli 2 
perantaraan, sekretariat. 3 

adalah untuk 
Ban jer, 

3 

" ABINET Federasi iMaiay: 
. oleh “Pemerintah Ing 1 

1 pendjadjahan belaka jang 

' Malaya, j 
sa BU Malaya,” de 

dgan amen pendap ! 

mengenai sesuatu hal kepada ang- 

Te PBB. Afp.. 
| Menteri luar negeri ore gia, 

Kabinet Federasi Malaya terse- 
but menurut Radio Singapura akan 
diresmikan tanggal 25 bulan ini. 
Selandjutnja. “dikatakan — oleh 

Oman, bahwa dengan perobahan ini 
Inggeris akan membuktikan 'kepa- 
da dunia luar sikap  progresipnja 

, dengan memberikan Menata 
Na abah 

Up. Ae 

5 se Didapat “kabar 'bah 

in La Dan Pt ie Na Tampa oli Tegas 
: 5 “an Shao | wai2 tinggi Inggeris, dan “unofficials. 

ik data. Sitembak” mati atas members, terdiri dari 6 anggauta, 
“perint h' pemerintah "RRT: 3 ayena 3 untuk orang Malaya, 1 untuk 

“ia dituduh menentangnja. Chen le- orang Tionghoa, 1 untuk orang Ing 
| 'bih.dari setahun jang lalu telah me geris dan seorang Jani orang” 

'mihak kepada pihak RRT. UP. ''' Ceylon. Kursi jang semula ditawar 
Pembitjaraan? antara Inggoris kan kepada orang India ditolak. 

dan Amerika Serikat tentang |. Malayan Nationality. 
salah2 minjak Timur Tengah Hau Terang dan njata, adanja kabinet 

membeni k suatu “front ena .jang deraikian itu Inggeris akan 

Tag “jang 'a 
njak tian telah akan mendjadikan: ayu mendja- 

" ana Selatan kedua”, dimana | 

dan tidak bukan suatu. Na “dari . : 

ng selama ini Jana aparat penting bagi Inggeris untuk 

menghapus hak orang Malaya dan kepada” 

-PENDIADJAHAN INGGERIS 
Jang. telah Ai dibentuk di 'MALAYA 
KA ini adalah suatr bingkisan 

kus ngan kain sutera. Tidak lain 
Kena Executief Federasi 

terangan Oman Hadji Siradj wakil 

ketua Kesatuan Malaya mesen jang kini berada di Jogjakarta. 

bangsa Inggeris telah berhasil me- 
lenjapkan penduduk asli dan digan 

“ey .dengan satu bangsa baru kebang 
saan “Afrika — African Nationality 
diatas “tumpah darah, bangsa lain 
dengan mengobah nama The White 
Man's Land. Maka pada tanggal 25 
tersebut di Malaya akan didjelma- 
an Hg suatu Malayan Nationali 

tu- bangsa baru didirikan 
ngsa asli Malaya dihapus- 

Protes G. K.M. 
' takan” Kesatuan Malaya Mer- 

deka 'baru2 ini telah menjampaikan 
protes kepada Pemerintah Inggeris 
dan PBB mengenai soal tersebut, 
Djuga menjampaikan appeal kepa- 
da seluruh negeri di Asia 'Tengga- 
ra, supaja rakjat dan pemerintah 
masing2 dapat mempergunakan pe 
ngaruhnja agar tjita2 3.000. 000. 
rakjat Malaya akan segera tertja- 
pai. Jaitu, memperdjoangkan - hak 
orang Malaya dan Pemerintahan 
Malaya Merdeka oleh bangsa Mala 
ya jang memberi kebebasan penuh 

iduduk "asing jang tun- 
duk pada Negara Hukum Malaya, 
doliltan Oman ape SNI 

'akan  'mempunjai 

tsb dalam usahanja, 

  

kipu: keadaan diibu kota Korea Sel: 
sebagian dari penduduknja tidak dapat taban 

ih- ngan jang telah meminta korban banjak dikalangan mereka. 
“ cmampak diatas, didjalan2 dalam kota itu sering kita melihat ke 

an is ee mengambil jg djatuh 

“PERTEMPURAN Di 
BIRMA 

'Menurut kominike militer jang dl 
keluarkan d! Rangoon, Kemis, pasu- 
'kan2 pemberontak telah' menjerang 
4 buah desa didistrik Insoin, 12 mil 
Garl Rangoon. 

Setelah bertempur dengan penuh 
'Bemangat achirnja pasukan2 peme- 
“rintah Gapat memukul mundur pa- 
sukan2 pemberontak dengan korban 
Me Te kominike itu 

Ant. Reuter. 

D JEPANG 

NGUNGSI KEMANA? 
Bila terdjadi serangan 
atom 

“Senator Demokrat sri Florida, 
'@pessard. Holland, menjatskan, bhw 
Galam tahun 1952 Sovjet Uni sudah 

persediaan bom 

atom jang tjukup besar. Dikatakan, 
bhw berlainan dengan jang biasanja 
didugakan orang, besarnia produksi 
bom atom Soviet tidak Gjsuh berbe- 
Ga dengan besarnja projluksi Ame 
rika Berikat. 
Holland memberikan keterangan 

sipaja Sesat 

'menjetudjui resolusi ig menganijur- 
Kan agar kira2 45 000 orang pegawai 
Lt Koala sen dari Wesshing 
ton bila te H serangan? udara. 
Holland naribahkan, bhw kota 

Washington merupakan pusat systam 
pertahanan defsnsif Amerika Serikat 
'dan sebuah bom atom adalah tjukup 

  

“Untuk mepghantjurkan pusat perta- 
hanan jg penting itu bila para pega 

wal Nan Ap naga Ant. AF. 

POLITIK KERAS THD. 
— KREMLIN 

Direktur mobilisasi perekonomian 
Amerika, Charles Wilson, menjata- 
kan, bahwa andai kata peperangan 
Korea. berachir esok “hasi, Kremlin 
akan menamakan kedjadian ita se- 
'bagai suatu insiden jang ketjil dan 
perang urat sjaraf akan dilandjut- 
kan difront2 lainnja. 

Berbitjara dimuka pemimpin? re 
daksi harian Amerika, Wilson me- 
nambahkan, bahwa musuh dari de- 
mokrasi tak mudah tjemas hati, 
mereka tak perbah berhenti berdja 
ga? dan selalu menunggu kesempa- 
tan untuk memenuhi  rentjananja 
guna menguasai seluruh dunia. Dan 
ini berarti panaklukan dari Ameri- 

ka. 
“Ditambahkannja, bahwa Arseri- 

ka dapat mendjamin perdamaian, 
hanja kalau Amerika dapat berbi- 
tjara dengan ' kekuatan kepada 

Kremlin. Ani. Afp. 

INGGERIS PASTI BANTU 
“'Djurubitjara kementerian luar 

negeri Inggeris menjatakan, bahwa 
apabila Australia dan New Zealand 
terlibat dalam suatu pertikaian, 
maka Keradjaan Inggeris akan ber 
tempur disampingnja sebagai ang- 
gota dari Commonwealth. Inggeris. 

Djurubitjara tadi memberi kete-. 
rangan itu sebagai komentar terha- 
dap “usul tentang  perabentukan 
Pakt Pasifik antara Australia, New 
Zealand dan Amerika Serikat. Ant. 
Afp. 

PENTYURI2 BATU PENOBATAN 
INGGERIS AKAN DIBEBASKAN 

Orang2- Scot jang telah mentjuri 
Batu Penobatan dari. Westminster 
Abbey pada hari Natal jang lalu 
telah diputuskan tidak akan ditun- 
tut. 

Sir Hartley Shaweross,  djaksa 

peda hari Kemis, 

. Projek2 demikian 

“sebagai unsur 

JALAN SELANDJUTNIA 
(V) 

Oleh : 
Kalau kita melupakan dasar po- 

Kok itu, “maka 'akan timbul“hahaja 
kahwa terlalu banjak” Ker haman 
&#kan 'ditjurahkan “kepada pemben- 
tukan satuan? besar dan paberik2 
besar sebagai projek semata-mata. 

bilamana tidak 
direntjanakan dan diselenggarakan 

pembantu ekonomi 
daerah mungkin — akan memberi 
bentuk tempat perindustrian ' mo- 
dern kepada pusat2 kota, tetapi se- 

an Seoul telah kembz 

akibat .pepera- 
s perti 

ia 
korban?. 
ANA, 

Gidjalan?- mengangkut 

Schuman Pe 

Mandat | posukan PBB 
hanja utk Korea 

Menter' :lusr. rcgeri. Peranfjis, 
Robert Schuman, dal im konperensi 
pers katakan, bahwa Perantita akan 
mendiadi psnanda tangen. dari per- 
Gjandiisa perdameian D'eparg, te 
tapi perundingan mengenai aoai tab 
belum lagi dimulai oleh pemerintah 
Perantiis. 3 

| Diminta supais. memberi konen- 
tar tentang pemetiatan Gjendrai 

Mec Arthur Schuman mengulangi 
lagi bahwa Persntiis telah beberapa 
kali meniataksn pendapatnia, bhw 

perlunja pembatasrin sengketa “o- 
reaadalan sosi politik dan adalah 
kewadiiban darl pembesar? nolitik 
tertinggi untuk merobsh sikap» me 

reka mengensi soal tsb.sebagaima. 
pa sebarusnja. 

Scbuman tambabkan, bhw mandat 
jang Siberikan oleh PBB kepada 
panglima tertinggi psesukan PRB di 

Korea terhetas hingga daerah Korea 
sadja. Ketika Jitanja, apakah kedia- 
Gian2 belakangan ini kiranja mung: 
kin memperbesar harapan? baik ba- 

gi penlelessian sengketa Korea, 
Scbuman mengulangi lagi tesha2 
PBB tang menghendaki perdamaian. 
Dan tidak pada tempatnja untuk 
mengumumkan pada saat ini ket:- 

rangan ig "mungkin ada pada k'ta 
mengenai soal tsb, kata Schuman. 

Ant. Afp 

Titik perselisihan Inggeris 
Amerika 

KALANGAN diplomatik jang me- 
pgetahui di Washington menjatikan 

bahwa Inggeris 
telah memberikan saran kepada 
Amerika Serikat supaja Cosa? Die: 
pang sebegai pihak jang telah meng- 
akibatkan peftiahnja perang dikemu- 
kakan pula daiam perijendjian per- 
Garmnsian Djepang, Dikatakan, bah- 
wa soal ini dapat dimssukkan dim 
mJakkadiImah perdjandjian perda- 
-maian itu. 

Menurut kalangan itu alssan jang 
dikemukakan oleh TInggeris dalam 

kel Ini Ialah, Gjika dosa perang ini 
G'lupakan begitu saja dan tidak 
Sikemukakan. dalam perdjandjian 
itu, maka kelak akan sulit menjele- 
saikan soal dang Gemikian ini diika 
terdiadi sesustu 
Madjallah National  Megazino” 

Galam kaerangannja minggu ini me- 
mandang soal ini sebagai sustu buk- 
ti logi tentang adania perselisihan 
peaham antara Inggeris Gan Amerika 

Serikat mengenatsoal ini. Ant.—UP 

“saknja 
“ditjegah, lagi pula keadaan 

baliknja tidak akan . memperbaiki 
keadaan para penghasil! ketjil: ma- 
lahan mungkin membuat keadaan 
mereka lebih buruk. Hal demikian 
achirnja akan mengakibatkan ru- 

tata-sosial jang tidak dapat 
tidak 

tenteram jang akan mengakibat- 
kan  dilepaskannja tenaga2' jang 
merusak hasil produksi negeri selu- 
ruhnja. Kita dapat mengambil tjon 
toh dari kedjadian2 dibeberapa ne- 
geri lain jang dasar ekonominja 
Sama dengan kita. Kekuatan ekono 

mi Indonesia dan kesanggupannja 
untuk menentang 'pemetjahan, dja- 
tuh dan berdiri bersama-sama dgn 
keadaan penghasil 'ketjil.” Ketika 
akan sudah banjak madju djika per 
bandingan kekuatan para penghasil 
Xita terhadap - golongan2 masjara- 
kat Jain telah bertambah. Ini ada- 
lah soal mengorganisasi kelongga- 
ran? kredit dan 'kemunginan2 . utk 
mengadakan .. pendjualan/pembelian 
serta menjempurnakan tjara peng- 
hasilan. 

Selama “setengah tahun jang lalu 
kita berpedoman pada rentjana po- 
kok tersebut, dan kita telah madju 

dengan rentjana kita untuk mema 
diukan De engan Gaerah2 kita. 
Tingkatan ini pertama-tama bersi- 
rat bertjobaan. Kita selalu harus 
sat bahwa kegagalan jang "agak 

penting akan menimhulkan keketje 
waan jang akibatnja akan lebih da- 
ri biasa. Reorganisasi dari. dinas2 
pembantu “diselenggarakan: mak- 

sudnja memberikan- kelongga- 
ran kredit negara kepada badan2 
koperasi desa, begitu pula. kepada 
badan2 koperasi jang lebih tinggi 
tingkatnja. Kredit telah diberikan 
dibeberapa “daerah jang ' meliputi 
pun badan2 koperasi perindustrian. 
Badan2 koperasi petani jang 'diang- 
gap pantas untuk mendapat kredit 

meliputi djuga penanam padi . dan 

  

Amerika membuat lapangan 2 
terbang di Djepang dan 

kinawa 
Komandan angkatan udara Ame 

rika di Timur Djsuh. letnan djenie 
ral George Stratemeyer dalam sehu 
ah pertemuan dgn pewbantu menteri 
angk 

son, Gi Tesio menjatakar, bhw suatu 
renftjana Gisngka pandjapg untuk 
membuat Ispsngan? terbarg kini 
sedarg Gidialankan utk. melindungi 
Dieparg dan mempertahankan ke- 
kuatan angkatan udara" Amerika di 
Tivur Dauh. 
Pembustan lapangan? terbang se- 

fjara Inas itu kini sedang didjalan- 
kan di Djepang dan Okinawa. Ant Up 

Manila! puasanja rampung 

Kianilal Ghandi, putera dari Ma- 
hatmsa Ghsndi, telah ' mengachiri 
puasanja jg dilakuksn selama 14 

har', intuk membersihkan diri se- 
belum ia menentang politik mem- 
beds2kan werna kulit jg Gidjalan- 

kan oieh pemerintah Afrika Sela- 
tan. Ant. Up, 

  

PERANTIIS - DJERMAN TIDAK AKAN 
BENIROK LAGI 

Perdana menteri Djerman Barat, 
Konrad. Adenauer, menggambarkan 
sebagai suatu kesalahan, bahwa 
rentjana batu bara dan badja Schu 
man itu mempunjai tudjuan  ber- 
langsungnja pendudukan Perantjis 
atas Djerman: hingga waktu jang 

agung Inggeris, "telah menerangkan ii 

kepada Madjelis Renaah, bahwa ia 
tidak akan membuat mereka seba- 
gai pahlawan”. 

Seperti “diketahui, hilangnja batu . 
penobatan itu telah.” menggempar- 
kan seluruh “keradjaan  Inggeris. 

Ant. Reuter. 

INGGERIS 
FEDOR GREKHOV, bekas pena- 

sehat dalam kedutaan Sovjet di 
Washington, jang kini mendjadi re- 

daktur harian Partai Komunis Sov- 
jet, ,,Pravda”, dalam karangannja 
mengatakan, bahwa Amerika meng 
gunakan kerdja sama dalam lapa- 
ngan militer dengan Inggeris untuk 
mengoper kedudukan ekonomi Ing- 
geris di Timur Tengah. 
Dikatakannja, Airnerika jang te- 

lah menguasai sumber2 minjak di 
Saudi "Arabia, Kini "mengadakan in- 
trige2 untuk menjikut Inggeris dari 

Iran dan Irak. Kundjungan pem 

ADENAUER 
Perantiis tidek akan bentrok lagi 

dengan Djermazn. 

DISONGKEL 
“DI TIMUR TENGAH 

bantu menteri luar 
di. Pinur Tengah 
tunja dengan usaha nasionalisasi 
maskapai minjak Inggeris-Iran, 
pembunuhan teriadap perdana men 

teri. Iran serta perobahan. dalam 

negeri Amerika 

bersamaan wak- 

pemerintah Turki. 
Dan | Amerika hendak. mentjoba 

menguasai minjak di Iran dengan 
menawarkan pindjaman untuk mem 

perbudak Iran. Dengan  rentjana 
untuk membentuk blok Iaut  Te- 

ngah' dibawah Amerika, “Amerika 

hendak “ mendirikan  hegemony-nja 

tak tertentu, 
Setelah tiba dari konperensi di 

Paris, dimana ia menanda tangani 
Pal peleburan batu bara 
Gan badja, dalam: konperensi pers 
ia njatakan, bahwa -dipersatukannja 
Saar dalam industri batu bara dan 
badja- Eropa serta djandji2 Peran- 
tjis untuk menghapuskan -kekuasa- 
annja atas Ruhr dan . menghapus- 
kan. pengawasan Serekat atas  in- 
dustsi Djerman merupakan “suatu 
kemadjuan jang . besar.- Adenauor 
Gjuga . menegaskan tentang arti 
djandji dari pihak Serekat untuk 
mengnapuskan pembatasan. produk- 
Si industri Djerman. 
Mengenai kundjungannja ke Pe- 

rantjis, Adenauer katakan, ia .men- 
dapat kesan? bahwa bangsa Peran- 
tjis dari segala lapisan benar2 ber- 
maksud utie bekerdja dengan Djer- 
man kearah . penjelenggaraan sua- 

akat “dari kedua bangsa 
gar tak memungkinkan  tim- 

bulnja “kembali sengketa2 jang lalu 
antara kedua negeri itu, 

Adenauerr “achirnja ' menjatakan 
penghargaannja terhadap - menteri 
luar negeri Sehuman untuk sikap- 
hnja jang tak berpihak selama dia- 
dakan rundingan2 “di Paris baru2 
ini. Ant. Afp. 

ERIKA 
at safhan "Pimur Tengah, termasuk 
Mesir 

Bagi orang2 jang. berkuasa di 
Inggeris makin sukar pula untuk 
melihatkan kenjataan, bahwa  de- 
ngan menggabungkan diri dengan 
hepeMAta Amerika untuk kepenti- 

ressi” bersama, Inggeris 
Orbarni dari kawannja jg 
bahwa Buta ika setelati 

opa Bar ati Timur D jauh 

kini sedang mendirikan kekuasaan-i 
nja d Laut Tengah, Iran dan Auss 

pusat didikan 

atan darat Amerika, Hari John” 

Dr. Sumitro Djojohadikusumo 
penanam? tembakau, gula, kapok, - 
kopra dan hasil2 lain. Kegiatan da- 
lam lapangan industri desa . telah 
dibesarkan. ' Pusat2 perindustrian 
berupa induk perusahaan. untuk 
memberi pengolahan terachir telah 

didirikan dengan bantuan pemerin- 
tah, jang berupa tehnis maupun ke 
uangan. 

Selama djangka waktu jang kita 
tindjau telah didirikan  enambelas 

didaerah. Dipusat4t $ 
pusat tersebut wakil dari beberapa" 
desa mendapat latihan jang menda 
Tam tentang mengusahakan badan2 
koperasi desa. Djumlah pusat lati- 
han itu akan ditambah sambil lalu. 
Kita melihat pengalaman2 dan ha- 
sil2 jang ditjapai hingga kini maka 
kelihatannja beralasanlah kesimpu- 
lan' sementara bahwa kita 'akan da 
pat “mentjapai tudjuan ' kita pada 
achir tahun 1951, jaitu telah mela-” 
tin 5,000 orang jang masing2. me- 
wakili suatu desa, dan jang akan 
merupakan tulang-punggung perge 
Yakan koperasi desa diseluruh Indo- 
nesia. Perobahan dari bank kredit 
desa dahulu 'mendjadi koperasi kre 
dit desa telah dilangsungkan dibe- 
berapa daerah Indonesia,  misalnja 
di Djawa Barat, Djawa Tengah dan 
dibeberapa daerah dari lain2 pulau. 
Saluran2 “dan ' tjara2 memberikan 

kredit dan lain2 bantuan kepada 
perkumpulan koperasi mulai tersu- 
sun. Suatu jajasan kredit pusat te- 
lah bekerdja guna bantuan kredit. 
Tudjuan terachir ialah supaja jaja- 
san kredit pusat ini, jang sekarang 
masih dibawah pengawasan lang- 
sung dari Kementerian. Perdaga- 

ngan dan Perindustrian, sesudah 
djangka. waktu jang tertentu jang 
beberapa. tahun lamanja, dirobah 
bentuknja mendjadi bank kredit ko 
perasi pusat jang autonom. Badan 
autonom tersebut akan  melajani 
perkumpulan koperasi desa dan ba 
dan koperasi lain2nja, jang dasar- 
nja sekarang sedang dibuat. 

Dalam pada itu, kita telah 'mem- 
buat suatu rentjana ekonomi djang 
ka pendek, jang perumusannja se- 
karang telah ada pada tingkatan 
terachir. Detail2 rentjana itu tidak 
lama lagi akan diumumkan. Rentja 
na djangka pendek 'tersebut meli- 
puti waktu dua tahun. Didalamnja 
termasuk suatu rentjana untuk 
menggiatkan kemadjuan badan2 
koperasi, mendorong “ membimbing 

dan memperkuat organisasi2 dan 
perkumpulan2 untuk usaha pernia- 
gaan ketjil dan pertengahan. Begi- 
tu pula termasuk didalamnja ren- 
tjana industri kita. 

Dalam rentjana industri tekanan 
diletakkan kepada -memadjukan per 
industrian “ ketjil, jang “dianggap 
suatu hal nasional dan oleh karena 
nja harus diperlakukan sebagai su- 
atu Soal nasional atas dasar” 
lebar. Rentjana tersebut akan men 
djadi dasar untuk kemadjuan  in- 
dustrialisasi dan ekonomi Indonesia 
Galam djangka “ pandjang -dikemu- 
dian hari. Selain daripada. memper 
kuat kekuatan penghasil2 pada per 
industrian ketjil, adalah. terdapat 
pertimbangan jang sangat penting 
bahwa industri2 ketjil sebagai sum 
ber pekerdjaan '— dan pentjaharian 
jang tetap akan sangat meringan- 
kan beban ,,pengangguran ' bersa- 
ma”, jang pada waktu ini meradja 
lela, terutama didaerah pertanian 
di Djawa. 

Selandjutnja, hal ini akan berarti 
Suatu sumber jang dapat menarik 
bekas pedjuang dan orang2 jg di- 
demobilisasi. Orang2 tersebut 'ini 
hingga sekarang oleh karena keku- 
rangan pekerdjaan “ pembangunan, 
seringkali merusak undang2 dan 
ketertiban sambil berkeliaran  di- 
daerah2. 
Rentjana perindustrian ini djuga 

meliputi sedjumiah industri besar. 
Tetapi, seperti saja tegaskan  di- 
atas, jang dimaksud ialah - supaja 
Industri2 besar tersebut bekerdja 
sebagai unsur2 penjokong jang me 
mudahkan dan memperkuat Kkema- 
djuan perindustrian dalam negeri 
didaerah2. Jang kita masukkan da- 
lam rentjana djangka pendek itu 
ialah industri2 besar jang dapat di 
mulai dan diselesaikan untuk pe- 
njelenggaraan dalam waktu dua ta 
hun. 

Dalam pada itu Kita akan mene- 
ruskan projek2 industri besar lain- 
nja jang berhubung dengan sebab2 
tehnis hanja dapat didirikan dalam 
satuan jang besar2 dan jang mem- 
butuhkan waktu jang djauh lebih 
lama untuk - penjelenggaraannja 
dan persiapannja untuk dapat be- 
kerdja. Beberapa diantaranja akan 
memakan waktu empat sampai li- 
ma tahun, atau mungkin lebih, se- 
belum mentjapai tingkat penjele- 
saiannja. Saja tidak: akan mendala- 
mi lebih: djauh rentiana ekonomi 
kita jang berdjarak pendek. Saja 
sebutkan itu teritama sebagai pen 
djelmaan dasar2 pokok jang men- 
djadi pegangan politik ,ekonomi Kki- 

ta. 
Pada hemat saja, penjelenggara- 

an dasar2 itu adalah satu-satunja 
djalan untuk keluar dari djalan bun 
tu ekonomi, jang dihadapi oleh ne- 
geri kita pada waktu ini dalam le- 
bih dari satu hal.  Rentjana jang 
selengkapnja. “akan kita umumkan 
tersendiri didalam waktu jang sing 
kat. Tetapi saja hendak . meminta. 
perhatian untuk suatu hal jang is- 

timewa. 
Kita sedari sepenuhnja, bahwa 

rentjana djangka pendek kita un- 
tuk membangunkan kembali per- 
€konomian telah dibuat tidak me- 
nurut tjara jang lazim dipakai. 
Biasanja: suatii pemerintah atau 
suatu negeri mulai dengan mem- 
buat rentjana untuk Gdjangka jang 
agak pandjang, misalnja untuk wak 
tu lima tahun, atau beberapa djang 
ka waktu jang masing2 lamanja li- 4 
ma tahun. Tetapi, mengingat “kea- 

daan jang istimewa kita tetapkan, 

bahwa dalam hal ini 'tjara bekerdja 
jang lazim dipakai itu tidak " akan 

membawa kita madju selangkah- 
pun,   

Jae


