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ta “Pakian : 
Delegasi Tibet jang 'akan .menga- 

. peme- 
rintah RRT telah tiba di Peking de- 
ngan menumpang 'kereta-api dari 
Sian. Delegasi 3 jang terdiri dari 
15 orang dan dik diketuai oleh Ngapo 
didjemput oleh j) 
Chou En Lai, wakil perdana menteri 
Kuo Mo Jo, kepala2 departemen da- 

  

  

ri pemerintah pusat RRT, dan pela- 
djar2 dari pelbagai bangsa. 
Pada malam harinja wakil per- 

dana menteri Kuo Mo Jo memberi 
djamuan makanan untuk menghor 
mati kedatangan delegasi Tibet itu. 

Sementara itu rombongan kedua 
delegasi Tibet jang menudju ke Pe- 
king dengan melalui India, Philipi- 
na dan Hongkong kini telah tiba di 
Gante dan dalam beberapa hari ini 
ditunggu Nenatkanapn ya pula diibu 
s9. RRT. na 

  

: Parama & Indo China 
Pasukan2 Perantjis dan Vietnam 

Bao Dai mengepung daerah2 kan- 
tong pasukan2 Vietnam didaerah 
Haiphong, setelah mereka menewas 

kan 360 serdadu Vietnam dan mena- 
wan 1150 serdadu lainnja dalam of- 
fensif baru pasukan2 Perantjis di 
Indo China. Demikian menurut ko- 
munike Perantjis jang dikeluarkan 
di Saigon. 
Komunike tersebut mengatakan, 

bahwa . .pasukan2. Perantjis. telah. 
merebut sedjumlah desa p te- 
ngan didaerah Haiphong - “kini . 

banana maan. Meter ing am-dengan per. 
lawanan jang makin berkurang. Di- 
katakan, bahwa pihak pemberon- 
tak” telah kehilangan 60 orang jang 
tewas dan 550 orang lainnja jang 
ditawan selama 24 ajam: jang achir 
ini berikut mesiu2 - dan dokumen2 
jang penting. : 

“ Patroli2 angkatan Taut Perantjis 
sementara itu dapat merampas se- 
djumlah perahu2 berisi perlengka- 
pan Vietnam didaerah Laos dan 
menghatjurkan 110 buah perahu 
sampan. Demikian menurut Hanap 
ke Henna At, “ni - 

    

    Rentjana natisa i ter 

— Ditolak komisi 
| senat Mesir. 

Koraisi Yobag: Mesir jang diberuhi 
pekerdjaan mempeladjari Sa 
nasionalisasi Terusan Suez, 
menolak rentjana tadi. 

Rentjana “ini disusun oleh se- 
orang ahli Sa jang bukan ang- 

arlemen, 2 supa- 
tadi didjalankan de 

andi? ke- 

  

   

  

    

ngan tjara pemindahan 
tangan pemerintah Mosir. 
Menurut komisi. senat tadi, ini- 

siatif untuk me ik undang? 
sematjam itu I datang da 
ri radja atau | menurut 
undang? dasar Mesir. Le Aftp. 

DELEGASI MINJAK INGGE- 

  

     

RIS 4 KEMBALI 
Delegasi Inggeris ke konperensi 

Inggeris - Amerika mengenai soal mi 
njak di Iran jang dilangsungkan di 
Washington baru2 ini telah tiba kem 
bali di London dari Natar. 

Djurubitjara kementerian luar ne 
geri Inggeris menggambarkan per- 
undingan2 jang berlangsung 10 

  

hari lamanja itu sebagai suatu per- 

undingan penjeli n. Dalam pada 
itu djurubitjare tidak .memberi- 
kan . keterangan detail sedikitpun 
mengenai langkah lebih landjut jang 
akan diambil Na. Na 

   
   

    

    

N DJADI SULIT 
Kemarin pagi kedua bot men dk Sidik Djojosu- 

karto dan Sukiman Wirjesandjojo menemui Pre- 
siden Sukarno di Istana untuk melaporkan hasil 
pekerdjaan mereka mengenai krisis kabinet jang 
telah 35 hari berlangsung. Sebelum itu Sidik me- 
ngadakan pertemuan dengan dewan partainja. Se- 
sudah keduanja meninggalkan Istana? Presiden me- 

perdana menteri nerima pemimpinZ partai, diantaranja Mr. Tam- 
bunan, Dr. Sumitro, Vir. Wongsonagoro, Djuanda. 

Sidik menjerah 

Atas pertanjaan 
usahanja, formateur 

mendjawah »kita menudju kearah 
jang baik" . Balam pada itu dari ka 
Jangan? politik didapat kabar, bah 
-wa usaha kedua formateur seka- 

rang ini sudah mentjarai tingka- 
tan jang menentukan, Kaharnja ten 
tang program BN ai KMB, Mo 
si Hadikusumo dan beleid keuangan 
sudah tertjapai persetudjuan, bah- 
kan PNI menjetudjui portfolio P.M. 
Sian oleh Masjumi tapi harus 

Suki 

sampai dimana 
“Sidik hanja 

man. Banja mengenai s0-. 
Pi “portfolio lainnja dan komposisi, 
jang belum tertjapai persetudjuan. 

Dalam | Tini kabarnja portfalip 
pertahanan jang merupakan soal 
jang sulit sedang mengenai masuk 
nja golongan tani pun kabarnja 
masih ada perbedaan paham antara 
 Masjumi dan PNI. Demikian kala 
“ngan politik ita jang menduga pu- 
la, bahwa djika perbedaan? paham 
jang merup, : pokok. itu bisa di- 
atasi sebelum djam 24.00 semalam, 

mandaat mungkin 
lagi waktunja oleh Kepala Negara. 

Mandat: “diperpandjang 
Msndat kedua formateur Sidik 

Djo,osukarto dan Dr. Sukiman untuk 
membentuk kabinet koalisi rssionai 
atas dasar jang Inas telah diperpan- 

dieng oleh Presiden sampai hari 
Selasa tengah malam pukul 24.00. 
Hal itu telah diumumkan Presiden 
kepada pers Seren mslam kira-kira 
pukul 2300, setelsh selesai pertemu. 
an Glantara Presiden. Wakil Presiden 
Gan ked-aform-teur di Istana Mer- 

Geka jang diadekan darl pukul 21.00 

sampai pukul 23.00 

Presiden menerangkan deraeta 
Oleh karena saja melihat, - bahwa 
didalam usaha formateurs ada tam- 
pak kemadjuan lagi, maka saja te- 

—Iah beritahukan kepada formateurs, 
bahwa batas waktu 5 hari jang sa- 

  

   
  

diperpandjang 

ja telah berikan tempo hari kepada 
formateurs, ada saja  perpangjang 
sampai Selasa malam pukul 24.00 

Presiden mengatakan, bahwa man 
dat tak berubah. Pertanjaan, apa- 
kah kemudian batas waktu itu 
akan diperpandjang lagi atau tidak, 
didjawab oleh Presiden: ,,No com- 
ment”, 

Atas pertanjaan, apakah Presi- 
den masih pertjaja, bahwa kedua 
formateur akan berhasil, Presiden 

mengatakan: ,,Saja harap berhasil”. 

Kedua. formateur 
pernah berhubungan 

— BPP. 

belum 

dgn 

Baheramsjah St. Indra, ketua si- 
dang umum Badan Permusjawara- 
tan Partai2, menerangkan . kepsda 
Antara, bahwa untuk  mentjegah 
salah paham disekitar soal pemben 
tukan kabinet dan hubungannja de 
ngan BPP, perlu ditegaskan, bahwa 
hingga Senen malam kedua forma- 
teur Dr. Sukiman dan Sidik Djojo- 
Sukarto, belum pernah mengadakan 
kontak resmi dengan BPP. Ant. 

  

Bstaljon 421 akan tiba-dari 
Maluku Selatan 

Kehilangan 4 anggauta 
karena gugur 

Korr. kita di Semarang kabar- 
kan, bahwa setelah dalam waktu 
7 buian lebih ikut sct'ef mendiaian- 
Kan tugasnja di Maluku Selatan, 
terstama dalam gerakan? pember- 
sihan terhsdap apa jang dirama- 
kan ,,Republik Maluku Selatan”, 
Bataljon ,,Soetarno” (Bt. 421) jang 
berada dibawah pimpinan Mafoor 
Boetario, akan tiba kembsli di 36 
marang pada hari Kemis tgl. i6 
April. dengan kapal ,,Velentein”. 
Selama bertugas didaerah terse- 

but, Bataljon &oetarno kehilangan 
4 orang anggautenja karena gugur 
dalam pertempuran. 

  

PEMOGOKAN 
. Buruh ,,A Song” mogok, 

50 Orang buruh dari perusahaan 
kaju ,,A Song” jang tergabung da- 
lam Serikat Buruh Mebel (SBM) 
hari Senen mengadakan pemogok- 
.an - duduk karena tuntutannja di- 
tataran” diabaikan sadja oleh pi- 
hak madjikan. 

Tuntutan itu a.l. mengenai pem- 
bajaran upah jang dilakukan selalu 
terlambat dan perbaikan DeLumnAk” 
an bagi sebagian buruhnja jang di 
tempatkan dibengkel perusahaan 
tsb. ) 5 

Dari ketua SBM didapat keterang 
an, bahwa kini sedang diadakan pe 
rundingan antara buruh dan madji- 

kan dan djika perundingan ini me- 

nemui kegagalan maka pihak ke- 
menterian Perburuhan “akan  di- 
minta mentjampurinja, 

Sementara itu kabarnja aa 
an akan diteruskan. — Ant. 

- Tuntutan buruh Ya 
Dorp disetudjui. 

Dalam pengumuman bersama jg 
dikeluarkan hari ini oleh SBPI (SB 
Pertjetakan Indonesia) dan G.C.T. 

- Van Le linjatakan, bahwa  per- 
  

      

  

   

   per eU 
An Aanocin 

asah ketua perhimpunan itu 
Ika- falah Mr. Sunarjo. — Ant. 

  

' Pembentukan disrahg 
Mr, Makmun Sumadipradis pega- 

«wat tinggi Kementerian D.N. urus- 
'an Pemerintah di Sulawesi mene- 
“rangkan kepada Antars, bahwa oleh 
Kemt. D.N. telah diusahskan supala 

enjo- daerah Sulawesi dibagi2 dim heba- 

  

   

  

     

  

SIA tidak 

S perempuan, bahasa 
dan agama, 4. membantu pametjaban 

' 80312 mengenai keamanan dan orga. 
nisasi2 Pen magang maksud 

Ong 3 didunia supaja 
dapat aa koinginan mereka 
akan perdnmatan, kendilan dan ke- 
metan sosial, 

   

n Nan entara Ding: 

rapa daerah kabupaten. Pendjelasan2 
- utk itu telah dikirimkan kepada ac 
a ting gubernur Sulawesi Lapian. 

Untuk persiapan pembentukan da- 
erah kabupaten? itu oleh Pemerin- 
tah telah ditundjuk I. M, Saleh utk 
mengadakan penjelidikan. Ia diwa- 
djibkan mengadjukan usil? tentang 
bentuk kabupaten? jang akan dihen- 
tuk itu. 
Untuk melantjarkan persiapan? 

telah diangkat sabagai koordinator 
sdr. A. Rasad jg bertugts mendam- 

ping Dewan2 Perwakilaa Daerah. 

DI DJAKARTA 
Buruh Van Dorp berhasil 
undingan antara kedua belah pi- 
hak dibawah pimpinan Kementerian 

Perburuhan, telan menijapai hasil2 
sebagai berikut: 

a) pengakuan oleh madjikan ter- 
hadap SBPI. 7 

b) pada azasnja telah ditjapai 
persetudjuan antara pihak buruh 
dan pihak madjikan. Pihak madji- 
kan sanggup memberi kenaikan 

upah jang djumlahnja akan ditetap- 
kan dalam perundingan jang akan 

diadakan pada besok hari Selasa tg. 
24 April. 

Demikian bunji Lgi mimpi ber 
sama itu. — Ant. 

  

Hari “tmi penjelesaian 
hotel Garuda? 

"ATAS kebidjaksanaan pimpinan 
'SBMI tjabang Jogjakarta maka se- 
luruh ,,bekas” buruh hotel Garuda 

mulai kemarin dulu djam 22 malam 
telah meninggalkan halaman  ho- 
tel. Mereka itu jang telah dipetjat 
oleh pehak direksi Marba. Dan ke- 
“bidjaksansan ini diputuskan  sete- 
lah mereka mendapat permintaan 
dari penak direksi hotel supaja me 
ninggalkan halaman, untuk  men- 
djaga ketegangan suasana, lagi pu- 
la ketertiban bagi usaha  penjele- 
saian. 

Disamping tindakan tersebut pe 
hak buruh terus mengadjukan su- 
rat kepada pehak djawatan perburu 
han daerah, supaja selekas mung- 

'Kin mengambil tindakan jang sete- 
pat?nja sesuai dengan pernjataan 
SBHI tgl. 13 jl. Desakan kepada 
djawatan perburuhan ini adalah un 
tuk mentjegah timbulnja hal2 jang 
tidak diinginkan bersama. Demiki- 
an isi surat Pat kepada perburu- 
han. 

Berhubung dengan hal jang me- 
ruritjing tersebut maka dalam ra- 
pat dibalai kota hari ini perkara 
perburuhan di Garuda akan dima- 
sukkan dalam  atjaranja pertama. 
Dalan hal ini maka akan diundang 
djuga pehak -SBMI, PAM, KMK, 
dan polisi untuk didengar ketera- 
ngannja, 
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“ Komandan angkatan udara Ame- 
rika Serikat di Timur Djauh, letnan 
djenderal George Stratemeyer, me- 
njatakan bahwa ia tidak dapat , de 
ngan penuh 'kejakinan” # menghenti- 

kan offensif angkatan udara komu- 
nis tiada dengan diperbolehkan me 

njerang kedudukan? kaum  komu- 
nis dibelakang. (sebelah utara) su- 
ngai Yalu. 

Stratemeyer menerangkan dalam 
pertjakapan interview dengan ,,Uni 
“ted States News and World Report”, 
bahwa ia sangat .kuwatir terhadap 
usaha2 jang dilakukan oleh RRT 
untuk memperkuat angkatan udara 
nja di Manchuria dan Tiongkok Uta 
ra. '— Ant. UP. 
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USA gelisah tapi tak 
gempar 

Berita tentang offensif Tiongkok 

Gan Korea, kemarin dulu diterima 

di Washington dengan kegelisahan, 
Tetapi tidak menggemparkan dalam 

kalangan pemerintahan Amekika. 

Demikian AFP. 

Kalangar2 militer dan politik A- 
merika jak'n bahwa PBB sanggup 

mempertahankan serangan2 bartitu. 

erbuan Korea Utara 

  

1 YAMIN & KABINET 

Digamabsr nampak Yamin sedang memberi keterangan tentang kabinet 

  

Seat ria . sedang mengikuti Kapan, (PPHOS). 

  

“MPERIALISME DIEPANG AKAN 
BANGUN LAGI 

Bukan perdjandjian perdamaian tapi perang 
P ERS di Peking dan Tienism dengan keras mengutuki 

perdjandjian perdamaian Djepang” 
Amerika Serikat. 

Kwangming Daily dalam tadjuk 
rentjananja . menjatakan, bahwa 
naskah perdjandiian - perdamaian 
Djepang” itu adalah sebagian pen- 
ting dari politik perang Amerika. 
'Tudjuan dari naskah tsb. jalah un- 
tuk menggunakan Djepang supaja 
melakukan kehendak kaum imperi 

alis Amerika dengan meluaskan pe 
rang dan mentjeburkan  Djepang 
dalam perang lagi. 

Inperialisme Djepang 
hidup kembali. 

Suatu perdjandjian Djepang  se- 
matjam itu akan berarti hidupnja 
Kembali imperialisme Djepang iang 
kurang adjar itu jang mengantjam 
keamanan Tiongkok dan negeri2 

Asia. lainnja. Dan naskah perdjan- 
djian perdamaian Djepang jang di 
kemukakan oleh Amerika itu akan 
membawa bangsa Djepang dalam 
suatu bahaja dan membikin rakjat 
Djepang djadi budak. 

. Berdjuanglah untuk perdjan 
djian jang adil! 

Kemudian Kwangming Daily ber 
seru kepada rakjat Asia dan selu- 
ruh dunia supaja berdjoang untuk 
perdjandjian perdamaian  Djepang 
jang meliputi seluruhnja jang adil 
dan pantas untuk mendjaga- ke- 
slamatan perdamaian. : 

Suatu perdjandjian perang. 
Daily Worker, harian dari Fede- 

rasi Buruh Seluruh Tiongkok, da- 
lam tadjuk  rentjananja menulis, 

3.700 Buruh tram & bus 
dipetjat 

Panitya Pengangkutan Umum di 
kota Detroit, Amerika Serikat me- 
ngumumkan bahwa 3.700 kondektur 
tram dan bis dalam kota tadi, jang 
mengadakan pemogokan ketika ha- 

ri Saptu, telan dipetjat. 
Walikota Detroit. bersama-sama 

Federasi Buruh Amerika (AFI) 
mempeladjari tjara2 penjelenggara- 
an pengangkutan bagi umum, se- 
mentara menunggu keputusan ter- 
achir 'tentang pertikaian mengenai 

sadjk Ant. AFP. 

akan 

  

naskah 
jang direntjanakan oleh 

bahwa ,naskah perdjandjian - per- 
Gamaian Djepang” jang direntjana 
kan oleh Amerika itu ” dalam hake 
katnja adalah suatu  perdjandjian 

perang, suatu perdjandjian aggre- 
si” 

Itu adalah suatu tantangan 
rakjat Tiongkok,  rakjat 

bagi 
Sovjet, 

rakjat Djepang dan seluruh umat 
manusia. - 

Dernikian Daily Worker. — Ant. 
NCNA. 

  

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota 

- Bebulan L Doom 

Etjeran £ aa 
8 

2. 

AN ADPERTENSI 4 
1 1 milimeter, 1 kolom L 9.19     

REBO 25 APRIL 1951: 

BURUH PERINDUSTRIAN SPANJOL 
UTARA MOGOK 

Karena harga barang2 meningkat 
R ATUSAN buruh perindustrian dikota San Sebastian dan diseluruh 

propinsi Cuipuzeea telah mulaimogok, sebagai protes terhadap 

meningkatnja harga barang? Kp ReaAn sehari2. 

Djumlah pemogok. jang sesung- 
guhnja tidak diketahui, akan teta- 
pi didapat kabar bahwa pemogokan 
ini meliputi sebagian besar dari pa 
brik2 didaerah perindustrian di Se- 
panjol utara ini. 

Pemogokan tadi  terdjadi, sesu- 
dah ketika hari Minggu tersiar su- 
rat2 selebaran setjara- rahasia, dim 
mana diserukan supaja  mengada- 
kan pemogokan umum sebagai pro 

ng terhadap mahalnja harga ba- 
rang2 keperluan sehari2, upah jg 
rendah dan rendahnja daja pembeli 
uang peseta. 

Sementara itu  alat2 kendaraan 
umum masih terus berdjalan dan 
kedai2 pendjual bahan makan ma- 
sih tetap buka. 

Akan tetapi, industri mengalami 
kekatjauan, karena pada djam 10 
GMT pekerdja2 dipabrik2 pada me 
letakkan alat2 bekerdja . mereka 
dan meninggalkan gedung2 tadi. 

Jang ditinggalkan oleh kaum bu- 
ruhnja ialah pabrik semen di Rego- 
la, pabrik kertas di Tolosa dan dju 
ga pabrik2 alat2 sendjata api, teks 
til dan mesin-djahit, jang tersebar 
diseluruh propinsi  Guipuzeea. 

Empat djam sesudah  pemogo- 
kan2 tadi dimulai, belum djuga ada 
berita2 tentang kerusuhan atau pe 
nangkapan. 

Didapat kabar bahwa pemogo- 
kan ini akan berlangsung selama 
43 djam. Sementara itu, djuga di- 
kota Bilbao dan diseluruh propinsi 
Vizeaya kaum buruh makin lama 
makin gelisah. 

Sementara itu, pemogokan di 
Manresa dekat Barcelona, jang di- 
mulai ketika tanggal 14 April dan 
dilakukan oleh kira2 5.000 buruh 
tekstil, masih djuga berlangsung. 

Keadaan disana tenang, tetapi 
belum lagi dapat dikatakan, bila 
pemogokan tadi akan selesai. Ant. 
UP: - 

Pravda tuduh : 3 

Italia melanggar perdjan- 
. djian perdamalan 

Harian Partai Komunis Sovjet 
Uni, ,,Pravda”, menjatakan, bahwa 

Italia telah dengan terang2an me- 
langgar kewadjiban2nja dalam per- 

djandjian perdamaian dengan ikut 
sertanja dalam Pakt Atlantik Uta- 
ra, demikian kabar 'Tass jang di- 
tangkap di London. 

Sforza (menteri luar negeri Ita- 
lia) dengan djuragan2nja dari Ame 

riKa dan neo-fasis Italia ingin mem 
persendjatai Italia sekuat2nja dan 

mendjadikan Italia sebagai batu 
lontjatan untuk aggresi. 

Permintaan Sforza supaja menin 

djau kembali perdjandjian perdamai 
an Italia melihatkan, betapa djauh 

golongan jang berkuasa di Italia te 
lah melakukan politiknja untuk me 
njeret Italia dalam avontuur2 imperi 

alis berbahaja, jang akan membawa 
kepada perang dunia ke - 3. Demiki- 

an Pravda menurut Ant. Reuter. 
  

John Fos er Dulles : 

  

bi Eropa ta” patut 
tjampur tangan 

Soal R.M.S. soal intern. 

Tidak masuk pada akal saja, bah 
wa Dewan Hropah akan begitu bo- 
doh. untuk mentjampuri soal2 jang 
bersifat intern. dari suatu negeri 
Asia. Demikian djurubitjara Ke- 

menterian Penerangan  menerang- 
kan atas pertanjaan ,,Antara” ba- 
gaimana. akan sikap Pemerintah 
nanti apabila Dewan Bropah di 

Strazbourg ' mempersoalkan soal 
»agressie” Republik Indonesia ter- 
hadap apa jang dinamakan ,,Re- 
publik Maluku Selatan” itu. 

Aksi wakil umum ,,RMS” itu ru- 
panja dimaksudkan untuk menga- 
du negeri2 Eropah terhadap negeri2 
Asia pada umumnja dan chususnja 
terhadap negeri2 Asia Tenggara, 
demikian djurubitjara Kempen. 

Sebagai 'telah dikabarkan Isaak 
A. Lebelauw wakil umum ,,R.M.S.” 
waktu 5 hari di Dublin . (Ir landia) 
telah bertemu dengan wakil2 Irian 
dia dalam Dewan Eropah dan men 
desak mereka supaja mengemuka- 
kan soal ,,agressie” RI terhadap 
,RMS” dalam sidang Dewan  Ero- 
pah di Straszbourg bulan Mei jad. 
Ant. 

MACARTHUR TA' PER- 
NAH DIBERITAHU 

Tentang alasan2 jg. 
njebshkan.ia doetet. 

Penasehat djenderal ' MacArthur, 

djenderal major Courtney Whitney, 
menjatakan bahwa djenderal Mac- 

Arthur tidak pernah diberitahu ten 
tang sebab2nja ia dipetjat dengan 
tiba2. 

Whitney menerangkan dalam kon 

perensi pers, bahwa ia sedikitpun 
tidak mengetahui mengapa tindakan 
sematjam itu diambil oleh pemerin 
tah Amerika Serikat. 

Dikatakan selandjutnja, 
MacArthur merasa tidak  melarni- 
paui batas2 kekuasaan dan tang- 
gung djawabnja. — Ant. UP. 

me- 

  

Itali akan mengambil bagian 
Dalam pakt Atlantik 

Ketua wakil2 Dewan. Atlantik, 
Charles Spoufford, dari Amerika se 
sudah . berbitjara dengan perdana 
menteri Itali, Alcide de Gasperi, 
dan anggota2 pemerintah Itali lain- 
nja menjatakan kepada pers, bahwa 
ia telah dijakinkan, bahwa Itali su- 

dah mengambil “keputusan untuk 
mengambil bagian penuh dalam so- 

al pertahanan bersama. 
Dalam mendjawab beberapa per 

tanjaan2 para wartawan, Spoufford 
menjatakan, bahwa. Itali dapat me- 
njumbangkan pabrik2nja dan tena- 
ga2 manusianja untuk Pakt Atlan- 

tik. — Ant. AFP. 

HARI BURUK 
3 Buah pesawat djatuh 

dalam 5 hari 
Angkatan Udara Amerika Serikat 

  

: mengumumkan, bahwa dalam wak 

PERSEKUTUAN PERTAHANAN U.S.A.-AUS- 
TRALIA-NEW ZEALAND 

Untuk hilangkan kechawatiran thd Djepang 

J OHN FOSTER DULLES, utusan istimewe -Truman ke Dijepang da- 
lam suatu tanja-djawab jang diumumkan Senin jl, mengatakan, 

bahwa persekutuan pertahanan Amerika - Australia - New Zealand jang 
diusulkan itu akan membentuk sebuah badan konsultatip dalam mana 
ketiga negeri tadi akan diwakili. Tanja- -djawab tadi dimuat dalam ma- 
djailah Amerika "United. States and world report”. 

Badan dimaksudkan tadi bertugas 
membitjarakan keamanan 

soal- kepentingan bersama” kuta 
Dulles. Ia menerangkan bahwa tidak 

ada maksud untuk menempatkan 
pasukan2 Amerika di. Australia 
dan New Zealand, karena ada tem- 

pat lainnja darimana pasukan2 Ame 
rika bisa melindung i kedua negeri 
tadi setjara lebih effekti». ,,Arti te- 
rutama dari badan. ini jalah mene- 

gaskan daja upaja penjerang (stri- 

king power) Amerika jang segera 

digerakkan bila ' terdjadi serangan 
terhadap Australia atau New Zea- 
land” kata Dulles. 

Menurut Dulles perdjandjian per- 
tahanan 3 negara diusulkan ini gu 
nanja untuk bisa mentjapsi perdjan 
djian perdamaian dengan Djepang 

dalam waktu jang lama lagi karena 

persekutuan 3 negara ini akan me- 
lenjapkan kekuatiran Australia dan 
New Zealand terhadap suatii nega 

ra Djepang jang diperssadjatai kem 
sebagai bali 

Tentang perselisihan paham 

tara Amerika dan Inggeris menge 
nai soal “Taiwan dan ikut sertanja 
RRT dalam perundingan perdjan- 
djian perdamaian dengan  Djepang 
Dulles berpendapat, bahwa sangat 
penting “diadakannja “ perdjandjian 
perdamaian itu, akan memaksa Ing 
geris dan Amerika untuk menjele- 
lesaikan perselisihan paham tadi 
Gengan tjara bagaimana djuga. Di 
katakannja bahwa Sovjet Unie ber 
keberatan djika Djepang dipersen- 
djatai kembali atau dipertahankan 
dengan tjara bagaimanapun djuga 

.dan rupa2nja Sovjet menghendaki 
supaja Djepang sama sekali meru- 
pakan vacuum kekuatan jang tidak 
mampu mempertahankan diri dan 
djangan mengadakan persetudjuan 
keamanan dengan negara2 lainnja. 
Ant. — Reuter. 

an- 

tu 5 hari ini telah djatuh 3 buah 
pesawat pemburu Thunder jet 
F-84 kepunjaan angkatan udara 
Amerika Serikat. Dikatakan, bah- 
wa penjelidikan mengenai peristi- 
wa2 ini telah diperintahkan. 

Djurubitjara angkatan udara 
Amerika Serikat menjatakan, bah- 
wa hari2 tersebut adalah hari2 jang 
terburuk dalam sedjarah Divisi ke- 

II angkatan udara Amerika Seri- 

kat. —— Ant UB, 
  

Kereta api tubrukan di 
Skot 

Dalam tubrukan antara 2 kereta 
api didekat Glasgow ini, sekurang2 
nja 2 orang telah tewas, beberapa 
orang luka parah, kira2 860 orang 
perlu dirawat ditempat  kedjadian 
atau dirumah sakit dan beberapa 
puluh lagi mendapat luka2 ringan, 

     PLAT 
#. Ketua Panitya Peringatan Hari 
Kartini di sebuah Ketjamatan Ka- 

bupaten Temanggung adalah  se- 
orang lelaki. 

F Beberapa penumpang telah dja- 
tuh dari truck militer kemarin di- 
tikungan perempatan Gondomanan, 
karena trali sisi kanan truck teb 
patah. Dua orang diantaranja dira- 
wat dirumah sakit Bathesida, 

  

PEMERINTAH BURUH INGGRIS 
Kabinet Inggeris telah mengada- 

kan sidang krisis untuk memper- 
timbangkan, sampai  berana lama 
lagi kiranja pemerintah Buruh da- 
pat bertahan setelah mengalami. per 
petjahan sebagai akibat berhentinja 
menteri perburuhan Aneurin Bevan, 

jang besar sekali. kemungkinannja 

akan diikuti pula oleh anggota? ka- 
binet lainnja jang sepaham dengan 
Bevan. 

Dalam pada itu terdapat kemung 
kiman perdana menteri Atilee akan 
membubarkan parlemen daw menga 

deosman Indonesia 

"at saseh Genootschap 
van Kan senen Wantonsehassan" 

dakan pemilihan umum baru, ketju- 
ali, djika ia dapat memperoleh 
sokongan dari anggota? parlemen 
lainnja jang — diperlukamnja untuk 
mempertahankan hidup  pemerinta- 
han Buruh lebih landjut. 

IKUTI DJEDJAK BEVAN. 
Menurut berita United Press dari 

London, ketua dewan perdagangan 

Harold Wilson telah mengikuti dje- 
djag Bevan, jani minta berhenti 
dari djabatannja. 

Sementara “itu menurut Reuter 
menteri angkatan darat, John Stras 

chey, menilik gelagatnja djuga se- 
dang mempertimbangkan untuk me 
ngikuti djedjak Bevan, sedangkan 
menurut kalangan politik di London 
seorang ataw 2 orang menteri MU- 

da (bukan anggota kern kabinet), 

diantaranja pembantu menteri uru- 
san djadjahan Tom. Cook, mungkin 

djuga akan turut meletakkan djaba 
tan. 

Djuga Bevan akan berbitjafa da- 
lam Madjelis Rendah, dimana ia 
akan menguraikan" alasan-alasan- 
nja ia meletakkan djabatan. Seperti 

ONTJANG 
diketahui, alasan? imi telah dikemu- 
kakammja setjara singkat dalam 
suratnja jang disampaikan kepada 
perdana menteri Attlee. 
Dengan demikian maka nasib per 

merintah Buruh dan kemungkinan 
Bevan akan dapat . menguasai par- 
tainja akan banjak tergantung. dari 
apa jang akan dikatakan oleh Be- 
van dalam  pidatonja di Madjelis 
Rendah. Dalam . pada itu ia jakim 
akan mendapat  sokongan, sedikit- 
dikitnja dari golongan pacifis dan 
golongan kiri, — Ant, UB, 

bahwa ' 
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NDJUNG PRIOK 
“Hari ini dibongkar 

Tucas PANITYA, jang harus mentjapai pemetjahan soal penimbu 

nan di Tandjung Priuk (Pelabuhan pendatangan dan pengeluaran 

jang terpenting di Indonesia), sama sek berada ditingketan tekmis. 

Pem @ ialah: membersihkan gudar 2 pelabuhan, sehingga baran: 42 

bun didalamnja sampai ketangan. rakjat. 

| selama barang2 itu aa ' 

Pa Mon Taka Ba Eksport kepra dari Indonesia 

rbaikan dalam hal persedi- & dan Pilipina neik 

ang Djumlah uang alat2 ne ata erian Pera Kn Bean 

pembajaran Na negeri jang telah Serikat di Washington 1 Ahad 

. dikeluarkan untuk pembelian ba- 'kernarin mengumumkan, Dena se- 

| rang itu, jang merupakan hasil pe- : lama triwulan jang pertama dari 

 kerdjaan rakjat, mendjadi beku sa- tahun 1951 eksport kopra- dari In- 
. ma sekali, dan hasil pekerdjaan donesia dan Pilipina Deen naik 

rebah 'itu tidak mengalir kembali 6570 dan 507 
kemasjarakat dalam bentuk ba- Menurut pengumuman .resmi itu 

- “Oleh karena itu pemetjahan Seterusnja, maka eksport kopra da 

1. : penimbunan barang2 itu sangat ri Indonesia selama triwulan perta 

rlu untuk rakjat sendiri, sudut ma tahun 1950 adalah 52281 long 

5 per nasional metjahan soal itu ton dan dalam triwulan pertama ta 

an abkat “arti an Sebelah ta tidak da- hum 1951 djumlah tersebut  djadi 

Bs pat maoabiarkan, bahwa Indonesia 85752 long ton. 
an2 perdagangan dan Menurut pengumuman itu dinja- 

ernasional mendapat takan, bahwa eksport dari Indone- 

sia dalam bulan Maret itu hampir 
seluruhnja kedjurusan “ Nederland. 
Demikian menurut UP. — Ant. 

    

    

    

  

   

Aa 

  

  

dalam. 

   

' kedua jang mengharuskan kita un- 
» tuk mengambil tindakan. Dalam hal 

- melaksanakan tugasnja Panitya ti- 
dak akan mentjari-tjari orang jang 

akan dipersalahkan. Kita mengha- diata api 
dapi soal jang segera harus dipe- Selama 2 hari terus menerus se- 

. tjahkan dan bukannja mentjari djak 20/t Pengadilan Negeri di Se- 

Aan G9 D0 orang jang dapat dipersalahkan dan marang telah menghukum 4 orang 

Ka : 2 dimin! rtang gan-djawabnja. masing2 satu tahun pendjara karena 

tg AR ae Hai teruanga 1 pem bitjar - mengurai- Na Ia ekebavban oleh dipersalahkan menga sendjata 

ak Ta ikan kebesaran Igbal sebagai ahli berbagai faktor dan semua La 2. aa j : : H 1G 

. “pikir, jang disamping sadjak2nja sangkutan mempunjai kesalahan iantara £ orang terdakwa itu 

Man MR “antara lain telah mengaran Tn e dan pada. beberapa soal mereka ha- terdapat 2 orang bekas anggauta 

|. wang untuk The e ee rus “ditjela, baik djawatan2 peme- Kepolisian Negara di Semarang jang 

PET PENA ak Reconstruction of Religions. maupun pihak perdagangan, diantaranja mengaku bahwa sendja 

ang in Islam” (P embinaan-kembali dari “aja awatan? pelabuhan, buruh, peru- ta itu adalah inventaris negara te- 
000. tjita2 agama dalam Islam) - buku Nan perkapalan dan veem. Akan tapi diwaktu penjerahan diterima 

5 yok mendasarkan tjita dan filsa- tetapi dengan . .kerdja-sama tentu dari pihak pemerintah jang dulu 

fat Islam ditindjau dari aliran? pi- akan mungkin mendapatkan penje- lalu dimasukkan sebagai haknja sen 

£ diri dan didjual untuk kepentingan 
oi 1 kiran 'modern, tarichi, tamadduni jang mendjadi pokok-pang- sendiri pula. — Ant. 

j : ' | dan akil, beserta pemandangan kri kal Ngkurajaan Panitya itu semata- 
'.Mesajid "Raya" di Djakarta, jang tis Larang 'paham2 Hume, Kant, mata terletak pada lapangan tehnis. 
dirasakan memang. peta pula mem ,, Iba Hazr, William Ja- dengan tidak memperdulikan ,,sia- 

jang bersalah”. Mungkin 
| dengan - an mes dan at 'Igbal-kata Nat- Pa Sa banitya:. dapat. memberi 

sebagai salah sebuah ibukota jang sir adaiah seorang ahli pengetahu- pengumuman2 lebih landjut tentang 

terbesar di Asia NN bkan an dan -ahli pikir didalam ukuran kemadjuan2 jang terdapat dalam 
Ta AAN begrapa s syaa - “jang besar, .pembaru digelanggang soal ega dimas eren 

An Na Hari t 5 
dan diketuai oleh Mr . Moh. Rum. Na maa nan Ant. 

: 0 Setelah itu berbitjara Hamka ten : 
dihukum | tang ,,Pengaruh Igbal dalam filsa-  Padjak Wikanan Waras 

: 'fah Islam dan B. Rangkuti mna “RA “dinaikkan ! SE 

Pa ea mana gan Bana : Putuson DPRD Tiilatjap. Songres. Ru 
| Keputusan2 jang “didapat dalam in oleh Mr. Wo 

3 sidang D.P.R.D. Tjilatjap baru2 ini karta, Pusat R.I. « 
3 @antaranja jang terpenting ialah 

  

Anggota Polisi djual sen- 

  
  

  

   
   
    
   

  

   
   

    

   
    
        

   

   

   
   
      

    

    

  

   
    

   

   

    

    

     

    

          

   
   

      

   

   

   
   
    

    

        

   

    

  

     

  

   

    

    

   
   

    
   

   
    

        

   

  

      R.T. SOLO: 

      

      

        
      

   

tah “preventif bulan di Sialkot (Punja Barat Lebih landjut sdr Wjadi, sekre- 
Ba merang poranurt. Sama nan Mata ma Baek pergi K Ma Pe an Plan keras laris Pusat RT “adera 

NN Ba Ba aa 2209 sap 5 a R 2 aa mendjadi R 240,— dan minu # en nan pn as itu. 
Op- keahliannja dalam falsafat dan ba- Man keras (jang ' didjual bk dan siapakah jang memutuskan be- 

hasa Arab ditundjuk sebagai lektor dari HR 60--- mendi Hau2 itu sebagai an Semen- 

pada ba ar Arab Gi. Oriental Col-  Padjag keramaian, dari 207 men. 

| Menurut pengakuan tordakisa | di- lege Lahore: Dalam 1905 pergi ke djadi 2572. . 

13 antara Tasikmalaja dan Tjiawi ia Eropah. Beroleh idjarah di Sekolah Beja pemotongan 

K2 “kali hendak menghentikan Tinggi r 
 menumpan, 

tara. Pusat Rukuns Tetangga selu- 
Lega ruh Indonesia. Dalam hal ini  Pu- 

sat R:P. di Solo belum pernah di- 
adjak Dera eneraan untuk — berun- 

Na a2 bel Dinjatakan baya tjar eker- 

(rooi-gelden) . dja 1 apa jang dinamakan 
orang2 Pusat R.T. seluruh Indone- 
sia itu, mengingatkan kembali pa- 
da bentuk dan tjorak Azasokai di 
djaman Djepang dulu dam R.T. pa-: 

     
hewan, 

  
Cambridge “dalam 1908 naik 3 X lipat. 

g. Tapi ke 3 pergi ke esa ich, - mem- Na pemudjian (reclame) rata2 

“penuh sadja. Oplet ke 4 perdaiam studi falsafat. Sekolah naik 

.. Gistopnja pula, tapi tida” lekas ber Tinggi Munich memberikan kepada Padjag bangunan2 

“henti “dan saking djengkelnja Sa- nja idjazah Ph. D. (dokter . dalam rata2 naik 1,. Aa ea 

main melepaskan tembakan 3 kali falsafat) oleh Hak gannja ,,The Pengesjahan padjag ken Alap 

« Oplet itu. Satu diantara tem-' “Development na in Membuat peraturan2 Hg ta 

tan itu mengenai seorang - Persia” (perkemunn Metapisi- orang2 jang beragama Islam, ja 

   

  

     
   

  

      

   

  

adpokat, sambil adi ahagi 1: turan ini, ialah agar kuburan orang2 rahwa segala bentuk dan susunan 
ru di Sekolah Tingginja 5 Tang Jama 1 “jang beragama Islam lebih terpeli- jang ditentukan dari atas setjara 

Mulai mengarang “sadjak aa hara dan mendjaga kesehatan seki- nutlak, zonder mempeladjari ter- 
tingkat pertama di Sekolah, “Tinggi. tarnja. lebih dahulu pertumbuhan2  diba- 
Mula-mulanja ia bersadjak dalam  Pengoperan djalan desa (gang2 “rah, tentu akan hantjur. Dan apa 
“bahasa Urdu sadja tetapi kemudi- dalam kota) Oa Na bila orang benar2 menjesuaikan di- 

n 'aak A. Lebat gu an djuga bahasa Farsi. Dilapangan an Otonoo rinja dengan pertumbuhan 

H mBe ka Nata Pen Ma ke Pena pun amat bergiat. . Dalam inaraan lebih baik lagi. ma me” jang ada sekarafig, pasti tidak 
Nederland ' sesudah 5 hari bericun- 1927 dipilih mendjadi anggauta. Pu ngenai u uitbreiding  djalan Hg akan meninggalkan tjara2 jang de- 

“ djung di Cnjab Legislative Assembly. Dea ama una rentjana stadsplan di aa 1 Sa $ 
130. ..mendjadi ngan AH- a mudian hari. chirnja diterangkan bahwa da- 

Maia Ban aa “28 Muslim League. Sesu mangan Penetapan uang sidang D.P.R. dan jam hulan Desember 1950 ini R.T. 
sakit beberapa waktu orariuni Me DPD Tiap seluruh kota Surakarta telah me- 

Yana Gan men Tk” TE € - Sa taR fat pada tanggal 21 ban Tos8, “ritting (D.P:IR.) R 15,— dan Pena ngadakan koreksi atas tjara2 lama 
1 ag Tap Tn an Sa & “Balam: jang tidak sesuai dengan pertum- 

F2 Menurut bera. KEP, era Dublin, 

| wakil umum ,,Republik Maluku Sela 

    

jang pertemuan hadir antara rarium anggauta DPD R 350,— di 
Danaanaa lain menteri2 luar negeri dan ke- tambah dengan tundjangan2 lainnja buhan2 massa dewasa ini. 

- uan, “Mr. Moh Rum dan Mr. 'Sjat menurut peraturan jang berlaku da- s ! d I 

11 Mete anatran serta EN lam rayon 5. endjata meletus dalam 
Ta “Jang hadir dalam sidang tersebut perdjamu an 

date Bg : — 2 f Ka 5 Tg. 22 malam seorang M.B. jang 
19 Mana, 

5 sedang bertugas telah mampir di 
e JER ANG Tp AR Al “salah suatu djamuan ditempat mbok 

Ea “Kartodimedjo di  Ngebrusan untuk 
Hanna mengadakan kontrole. 

bat dibakar . Kareha kelalaian M.B. tersebut 
en Abi San mulai Sendjatanja jang diletakkan disam- 

diterima - p agi ly ping tempat duduknja, dengan men- 
dadak berbunji. 

   

   
     

     

  

    

  

Hak 

"pin Kursus Ppp 
- selenggarakan oleh Palas 
Indonesia Tijb. TN, 

Merah IN AA ENURUT berita jang 
911 pukul 05.00 didaerah segini Hajatan dari Tjiparaj terdjadi. tem- 

g aa Sh 'bak-menembak antara Ferombolan jang menjerang kampung. Tjirang- 
    

   
   

  

   
    

     

  

   Laknat, Rantjaekek. 

Lah $ 2 Pelurunja mengenai seorang pe- 
g supaja desa Tjikonen dengan pihak tentara, Diduga gerombolan ber 

. Saba 2 3g Pa Rm ta ita Tik D.I. “sampai pukaj 10.00 tembak-menembak ita nonton perdjamuan tersebut pada 
3 Giaikan djuru rsiat rawat nang belum selesai sehingga lalu lintas untuk kendaraan antara Bandung pesen 3 an ae Aa 

7, » Kum. . 

Lengatikan | Nb aan : dan Madjalaja tidak aa, melalui Tjiparaj melainkan harus nja luka karena peluru tadi tidak 
  

   

    

    
    

  

   

Mas Bu Duka Gas membahajakan. 
| Lagi Tjitjalengka diserang. Nag aa Pa 

— Dua. kampung didesa Tjiluluk “Klaten menanti susu Pemasangan listrik oleh 
trik Tjitjalengka — un ae! , penduduk 
kalinja diserang lagi oleh gorombo "Rapat Palang Merah Indonesia Urusan pusat R.T. dan 

| Tjabang Klaten, baru2 ini memu- pemerintah kota 

tuskan untuk  mentjari djalan, — Mengenai pemasangan? listrik 
dengan tjara bagaimana agar pem- oleh penduduk, terutama didjalan- 

bagian susu “untuk anak2 sekolah djalan kampung jang gelap, kini 
Pa : 4 telah diambil over oleh Pusat R.T. 
'2 di kota Panggang segera terleksa- Selandjutnja hal itu sedang diper- 

, na, lebih2 bagi anak2 di sekitar djoangkan kepada Pemerintah Ba- 
Wonosari, Kr. Dowo dan Pedan jang lai Kota, supaja Pemerintah meneri- 
telah ketimpa bandjir pada waktu ma baik usul2 serta tuntutan2 Pusat 

jang telah lalu. “R.T., mengingat bahwa penerangan 

sanur arus dn th 

          
        

        

seba ae Kira pukul £ 21.00 

     

      

       
   Ben, | Korandjie Sithandla Bod 

ba- gong: mendapat. "3 sei 
gerombolan itu. Berapa 
anggauta gerombolan. 

».na akibat tembak-m bak 
Png disitu belum dik dikabai 

   
           

      
    

   

TI AK AKUI R.T. BIKINAN 
WONGSONAGORO 
(Oleh wartawan KR Solo) 

ALAM suatu pertjakapan dengan KR mengenai 
Tetangga selurah Indonesia jang akan 

. pada pertengahan bulan Mei jad., di Dja- 
menerangkan, bhw itu tidak dapat diakuinja. 

ah dakan matjam: sur- 1 £ Pat jam ang bernama Sumar “Ai ka di Persia), jan 5 dengan menga Ga waktu achir2 ini jang tidak se 
Gitu an 8 orang penumpang ir nana kepada Tani demen ant buat” Yan 2 5 naa sesuai lagi dengan  pertumbuhan2 , 

F - Ant. d M.A. Sekem La — wa Tai 

4 Da mula-mula agai R 6,— Jang dimaksud dengan pera- Ia menjatakan  kepertjajaannja, 

massa 

    

6000 Ton arang batu 
tnasuk Tjilatjap 

Baru? ini telah masuk' kepelabu- 
han Tjilatjap kapal 
Gengan mengangkut arang batu se- 
banjak 6000 ton untuk Djawatan 
Kereta api. Pembongkaran dilaku- . 
kan langsung dari kapal kegerbong 

kereta api jang kemudian diangkut 

ketempat2 jang membutuhkannja. 

Dapat ditjatat disini, bahwa sela- 
ma 4 bulan ini (Januari “s/d April 

'51) kapal2 jang ' masuk pelabuhan 

Tjilatjap sebanjak 30 buah, terhi- 
tung kapal2 minjak dan vrachtsche- 

pen, sedang vliegboten 4 Xx model 
Katalina. $ 

Facult.it hukum pada Univer- 
siteit Rakjat ? 

Mr. Kusubijono - Hadiwinoto, Wali 
Kota Semarang jang telah menga- 
djukan permintaan untuk berhenti 

dari djabatannja Wali Kota, menu- 
rut keterangan jang diperoleh oleh 
Korr. KR. di Semarang, masih 
akan tetap bekerdja untuk kemadju 

annja Universiteit  Rakjat, Sema- 
rang dimana ia selainnja mendjadi 

Ketua pengurus djuga turut mem- 
berikan peladjaran. 

Lebih djauh diterangkan, - bahwa 
ia baru2 ini telah  menjampaikan 

usul kepada Presiden  Universiteit 

Gadjah Mada” di Jogjakarta,  un- 
tuk mengangkat Mr. Oemar-Seno 
mendjadi Ketua Panitya jang dise- 
rahi mengadakan persiapan2 guna 
pengadaan faculteit "Ilmu Hukum 

pada Universiteit Rakjat di Sema- « 
rang, jang telah lama. mendjadi ha- 

rapan para peladjarnja. 

Sebagai pembantu2 Panitya ini 
dikemukakan tuan2 “Mr. Gunawan, 
Mr. Sujudi, Mr. Abdulmadjid, Mr. 

Gouw Swie Tjiang,. Dr. Suhardi, 
Siagian dari PP. & K Semarang 
dan Suhud. ' : f 

Dalam tjita2 dikehendaki agar Fa 

culteit Ilmu Hukum tersebut paling 
lambat bulan September j.a.d. su- 

dah dapat diadakan. 

     

akan adanja 
dipim- 

didjalan-djalan kampung jang gelap 
dianggap sangat penting oleh pen- 

duduk, untuk memudahkan pendja- 

gaan keamanan. 
Hal-ini berkenaan djuga dengan 

pengumuman fihak S.E.M. jang 
akan mengambil tindakan dengan 
mentjabut penerangan2 tersebut jg 

dipasang oleh penduduk kampung. 

  

109 Tjalon Hadji dari 
Kediri 

109 Orang telah mendaftarkan diri 
Galam Kabupaten Kediri untak me- 
Nngikuti djemaah Hadjijad. diantara- 
nja 19 orarg wenite, ketika itu ke- 
sempatsr ituditutuo tg. 20 April ini, 
Sebagaimana diketahui, hanja utk 

masing2 pengikut jalah 6429 dan 

djuga pegawai negeri diberi kesemi- 
pstan leluasa untuk menunaikan ke- 

madjiban igama itu 

Ms, JAPARA" 

HALAMAN 2 

  

WALAU DJADI. INVALIED, TETAPI DIIWA 
TEGUH LAH! 

.. Kundjungan Kolonel Gatot ke Invalieden- 
— tehuis Jogjakarta 

NAK2 invalied sekalian, walaupun saudara2 telah mendjadi tja 
tjad (invalied), akibat pengorbanan diri untuk kepentingan nu- 

sa daa bangsa, tetapi peganglah dengan teguh, kekuatan djiwa 
jang ada pada anak2 sekalian. Demikian antara lain dalam pesan- 
nja Panglima Divisi Diponegoro kemarin di. hadapan para inva- 
lieden jogjakarta. 

Kolonel Gatot Subroto datang di 
Jogjakarta kemarin siang, setelah 

t 

djauan itu Giantar oleh Letnan Ko- 
lonel Subarto, pembesar2 militer 

mengadakan kundjungan ajuga ke lainnja, Kepala Djswatan Sosial Dae- 
asrama? Invalleden di Pati dan Sura- 
karta. Dari Jogjakarta, kemarin 
meneruskan perdjslanann ke Ma- 
gelang, hari ini diteruskan ke Pur- 
wokerto, kemudian ke Pekalongan, 

dengan maksud mengadakan pedin- 
Gjauan2 ke Asrama2 Invaltsdon di 

Djawa Tengah. 

Sebab-sebab Ajatisd 
Oleh Panglima Divisi Diponegoro 

selandjutnja dikatakan, bahwa se- 
babltnja anak2 invalieden itu tia- 
tjad, karena berdjuang untuk ke 
perluan tanah air jang tidak dipe- 
rintahkan oleh siapapun djuga teta. 
pi atas kelansjafan mereka jang. ber 

Gjuang itu sendiri. 

Karena itu, untuk para Na 
Gjanganlah berketjil hati, sekarang 
pun harus penuh keichlasan dankere- 
Isan hati, dengan keadaan jang telah 
mendjadi demikian itu. Bahkan 
gjustru dengan kesdaan itu, harus 
berusaha dengan kekuatan bathin 
Gan tenaga jg ada, untuk menjum- 
bangkan ketjakapannja pun pada 

kepentingan pembangunan sekarang 
ini. 

Dalam pada itv, djangan selalu 
menggantungkan nasib kepada ne 
gara2, tetapi djuga harus berusaha. 
Maksud2 pendirian asrama2 

Pemerintah mengadakan asrama 
untuk para invalled itu, hanja seba 
gai tempat peudidikan utk terdjun 
kembali ke masjarakat. Muka de 
ngan itu, di asrama2 itu, pendidikan 
dalam pelbagai matjam, baik "jang 
berupa vsk, maupun pengetahuan, 
disediakan dengan tenaga2 guru jg. 
Gipandang tjukup untuk memberi 
pendidikan itu. Bukan maksud Pe- 
merintah untuk memelihara invalie- 
den itu untuk selama2nja. Maka 
dalam pendidikan? itu, peladjar?2 jg 
terdiri dari invalieden “tu, barus 
Gjuga beladjar dengan sungguh2 
untuk didjsdikan bekal hidup kem. 
bali di masjarakat. 

Perindjauan Panglima Divisi. 
Setelah mengadakan kundjungan 

ke Asrama Invalieden 'di Gondoma- 
nan, kemudian djuga dikundjungi 
asrama invalleden Gi Bintaran Ku- 
lon Gan Tengah. 

Seluruh invahed' jarg berdiam “di 
Asrame banjaknla 124 orang, dari 
Gjumlah selucehsja 193 orafg. Duri 
Gjumlah sebanjak itu, Ig. sudah mem- 

punjai kelusrga 97 orang, dan se- 
bagian dari mereka ada jg. bertem- 
pat tinggal di asrama Bintaran Te- 
ngih. 

Menurut 'keterangan, seluruh in- 
valied di Jogjakarta ada 228 orang, 
tetapi Ig. benar2 termasuk Invalied 

hanja 193 orang, terdiri dari bekas 
pedjuang ktmerdekaan. 

Perlu diterangkan, bahwa selama 

Panglima Divisi Diponegoro Kolonel 
Gatot Bubroto mengadakan penin- 

  

  

375 ORANG TIAP KM-PESEGI 
(Oleh korr. KR di S -marang). 

ENURUT ichtisar singkat dari pemerintah Kabupaten Semarang 
jang. dibuat pada pertengahan 

njata bahwa Juasnja daerah Kabupaten Semarang 

ini ada 1200 Kilometer-pesegi. 
hitungan jang terbelakang, 
dan 230.339 perempuan. 

pertama bulan April 1951 ini ter- 
kira2 sekarang 

Djumlah penduduk semuanja, menurut 
sada 450.172 orang, jaita 219.333 laki? 

Djadi padat penduduk tiap Kilo-Ha permukaan 'air tadi hanja ting- 
meter-pesegi ada 375 orang. Tiap 

desa penduduknja . rata2 ada 1.59 
orang, sedang desa dalam katjama- 
tan Ambarawa  rata2 penduduknja 
jang terbanjak adalah 2.540 orang. 
Jang paling sedikit adalah desa da- 

.lam ketjamatan Sumowono,  jaitu 
803 orang. 

Luas dan pembagian tanah?- 
nja. 

Daerah “ Kabupaten ' Semarang 
mempunjai 33.863 Ha sawah, 
55.186 Ha tegalan, 5.363 Ha perke- 
bunan, ' 7.274 Ha kehutanan, dan 
Rawa Pening jang “ menghasilkan 
ikan tawar dan lain2 Iuasnja ada 
1.700 Ha. 
Mengenai Rawa-Pening jang  Iu- 

asnja sekian itu dalamnja air dari 
3 Sampai 20. meter. Mula2 permuka 
an airnja sebagian besar tertutup 
dengan tumbuhzan -,bengok”  tem- 
pat. bersarangnja burung? sbiron” 
jang merupakan musuh dari Kkauni 
tani. Karena burung? “ tadi 'mema- 
kan Ta Dengan banjaknja — tum- 
bukZan bengok tadi, rnaka dari 1700 

  

   

2gal 50 Ba sadja jang terbuka, Ke- 
1itika tahun 1932. dradakan tindakan 

membersihi bongok2 tadi, jang ha- 
silnja tidak banjak. Dalam tahun 
1947, 1949 dan 19550 ' pembersihan 
itu dilandjutkan lagi, dan sekarang 
keadaan sudah bersih semuanja. 

Faedah dari.Rawa Pening “pada 
dewasa, ini a.l adalah  mitsalnja : 
(1). dapat mengairi sawah2 . dida- 
erah Demak seluas 40.000 Ha. — 
(2). Mendjalankan djentera2 listrik 
untuk penerangan2 di kota Amba- 
rawa, Salatiga dan tempat2 sekitar 
nja.. — (8). Mata pentjarian bagi 
para nelajan, (jang apabila diorga- 
niseer lehih djauh dibawah pimpi- 
nan jang wadjib akan lebih. besar 
aga bagi mereka itu, — Korr. 

Semarang). —' (4). Tempat. 'beris- 
tirahat dan untuk sport berenang/ 
berdajung jang dalam tempo pen- 
dek akan diusahakan. oleh. Pemerin 
tah daerah Autonocom Kabupaten. 

Sementara itu pulau ketjil dites 
“ngah-tengeh rawa telah didjadikan 
sawah. oleh penduduk desa disekitar 
nja. 

  

  

    Anggauta ba 
£ | tangkap. 1 

- “Hari minggu kira ra 13. 00 
   
    

      

   

Bung ketjil 

     

    
    
   
  

Prima berwadjih  tela au 
5 dan 

   

  

i, i “Penangkapan tsb « 
Nat Lamaran sebuah tempat (aoean 

Pa aa pa dngan Kap na Ta 

Ka Jang be Ma Tn A0 re 
dan 

send ara ba akan "Ramanage de- 
kat boke Bea. : 
“Djumlah peluru jang @nedeu 

2 d1 Jebih dari 5000 butir dan ter- 
d6 ag peluru senapan Thomson, 

t 

    
   

    

      

6 and Field. Djuga 1 gra- 
1 pistol dan 5 stempel 

buruntjing diketemukan. Att. 

      
  

main ski 

  
  

  
  

        

rah Istimewa Notojudo dil. 

Kemarin sore “ronboagan kol. 
Gaitot meneruskan ke Kedu untuk 
maksud jang sama. 

Panitya pembela nasib 

tehnisi 
Berhubung dengan kedjadian jang 

langsung atau tidak langsung  1e- 
njinggung nasib Tehnisi atau tjalon 

'Tehnisi, maka Pengurus Hirepunin 
Tehnisi Indonesia tjabang Jcgjakar 
ta, dalam rapatnja tanggal 22 April 
19S1 jbl. mengambil keputusan mem 
bentuk satu Panitya Pembela Nasib 
Tehnisi jang di ketuai oleh Sir. Ali- 
sustra, 

Pengurus baru H.T.I 

Karena disebapkan heberapa ang- 
gauta pengurus jang meninggalkan 
keta Jogjakarta, . maka baru2 ini 
Himpunan Tehnisi . Indonesiu Tja- 
bang Jogjakarta dalam rapatnja te- 
lah mengambil keputusan untuk 
membentuk pengurus sementara de- 
ngan sdr.2 Suhari sebagai. Ketua 

dan Tjipto sebagai Secretarisnja. 

Keadaan keamanan 

Mulai permulaan bulan ini sam- 

pai kemarin  djumlah kedjahatan 
Gan perampasan di daerah Istimewa 

Jogjakarta ada 9,  pembegalan 1 
Gan pembunuhan 1. 

Kebanjakan kedjadian2 itu diluar 
kota. 

Demikian kantor polisi 

pengusutan kedjahatan. 
& 

bagian 

Lulus Gadjah Mada 

Lulus udjian “ Fakulteit' Hukum, 

Sosial dan Politik Universiteit Nege- 
ri Gadjah Mada pada. tanggal 23 
April 1951: 

SI.  Muljono Kand. Ilmu Sosi- 
al dan Poktik. 

Tjeramah pemilihan 

Dalam kursus Penilik Pendidikan 
Masjarakat dari seluruh Indonesia 
jang diadakan di, Jogjakarta, mulai 
tgi. 23-4-1951 dan berturut saban 2 

hari sekali oleh Kantor Pemilihan 
Pusat Propinsi Jogjakarta akan di- 
adakan tjeramah: dan peladjaran 
mengenai pemilihan umum,  diberi- 

kan oleh Sdr: Prodjopramudjo. 
Djumlah kursus tersebut sebanjak 

150 orang dan sesudah mendapat 
peladjaran2 dan menerima tjeramah2 
tersebut akan diperbantukan diselu- 
ruh K.P.S. masing2 2 orang untuk 
membantu memberikan penerangan 
pada rakjat selama 2 bulan dan se- 

landjutnja mereka akan disebarkan 
diseluruh Indonesia. 

Men Kementerian Da- 

m Negeri ke Djakarta 
Legi pagi telah berangkat 

Gari Jogjakarta ke Djakarta, rom- 
bongan Kementerian Dalam Negeri, 
jang selama ini mendapat tugas utk 
wakto jang telah ditentikan, 'me- 
ngikuti latihan2 sekitar pemilihan 
umum jang diadakan di Jogjakarta. 
Sebelum pulang kembali, hari 

Seninnja, telah diadakan rapat an- 
tara kantor Pemilihan Umum Pusat 
Propinsi (Daerah) Jogjakarta dan 
Utusan2 Kementerian Dalam Negeri 
itu, untuk mMembitjarakan soai2 
laporaz2. jang skan disampaikan 
kepada Djakarta, soal tjara penglak- 
sanaan beaja pada waktu pemilihan 
umum nanti dan lain2. 

Pemerintah Daerah pikirkan 

beaja. 
Untuk diembatan Brosot 

Menurut Achid Masduki, anggauta 

Dewan Pemerintah Urusan Peker- 
dian Umum, setelah Pemerintah 
Daerah menjetiudjui tentang akan 
dibangunnja djembatan Kali Brosot 
jang pandjangnja 600 Meter diatas 
kali Progo baru2 ini maka sekarang 
sedang dipikir dan .dlusahakan ten- 
tang usaha? untuk depat memberi 
pindjaman beaja kepada Panitya jg 
banjaknja R 2.000.009... 
Penjelonggaraan djembatan itu, 

akan dikerdjakan oleh Djsewatan 
Pekerdiaan Umum Daerah Istimewa 
Te i : 

  

“OBOHARSONO: 6 Djam di 
Djokja Lel Juzar, N. Damajanti, 
R. Iswangil-—13 th... 

SENISONO: 6 Djam di Djokja. 
Del Juzar, N. Damajanti, R, Is- 
mangil.—13 th. 

REX: Les Aibandoneet, Do'ores 
Del Rio, Pedro. Armendariz.— 
17 th. 

LUXOR: Cerotval in Costarica. 
Dick Haymes, Vera Ellen, Cesar 
Romero.-—17 th, 

INDRA: The tale of Siberian 
Land.-—13 th, 

    

  

              

  

  

      

    
     

        
    
             

       
      

    

      
      



  

   
   

“ Mogkon “3 pasa 
'selundup 

Harian peking “Jen Min Jih Pao' 
! la bahwa Amerika memperguna- 

an Hongkong dan Macao sebagai 

   

dang2- -sementara tentang bea dan 
kai, jang diumunikan oleh per- 
ia menteri Chou En Lai itu. 

ndang2 ini -menggantikan .un- | 
2 hb .tjukai jang berlaku ke- | 
zaman pemerintahan Kuomin- | 
an nga — Ant. AFP. ' 

  

   

  

      
   

    

ang Bam Da Kadtin dari 
RT telah menggempur » aria2 PBB diseluruh 

pandjangnja 95 Talk, senagad: ermula : 1 

    
   
   
          

  

ka. 

  

Nam 1. 1 

   

    

| PBB jang. Aoa ten. 29 “Satuan. PBB terdijobak. 

Gjauh lebih sedikit itu kini 
nundur disektor2 jang Berita susulan. dari front Korea 

“Giseluruh front jang me m an, | janna. 2 napas pasu- 
Kaesong “didaerah 

hingga ke Inje dipan- 
ara opsir Amerika di- 
puran mengakui bah 

Pesan »genting”. 

Na djam sebelum og) 
'a itu dimulai, komandan 

“ke-8 letnan djenderal Ja- 
n Kleet menjatakan pada 

hin, bahwa menurut tan- 
Utara mungkin akan 
pasukan? jang bukan 
ghoa dan bukan pa- 
Utara pula kemedan 

'Dalam pertjobaan2 bom atom, jg 
tak lama lagi akan dilakukan oleh 

komisi tenaga atom Amerika Seri- 
kat dikepulauan Eniwetok, dibagian 
tengah Lautan Pasifik, mungkin 

  

   

    

ait (Boni - 

Komisi tadi tidak mau menegas- 
| Salah satu dari satuan2 itu ter- kan bahwa dalarn pertjobaan tadi ' 

. paksa mentjari tetu Raina 1 .akan diledakkan pula bom-H, tapi 
ngan perten puran on mela- keti 1 4 Ta bagan 2 dar MERASA pa ketika bulan jl, komisi tadi mengu 

lainnja dapat. diselamatkan ' oleh 
an Ls badja PBB. Ant. 

    
pembalasannj x ang pertama. £ 

  

    

    

dilakukan rentjana pertjobaan jang 
penting”. : 

Didapat kabar, bahwa komisi te- 
naga atom telah membuat tritium 
— zat air jang 8 kali lebih berat — 
dalam djumlah jang besar, zat ma- 

    

Terus biduan 
Berita belakangan  menjatakan 

bahwa pasukan PBB terus dipukul 
An. Menurut Van Fleet mundur sampai hampir 12 mil se- na dipakai sebagai alat- peledak 

ru itu terdiri dari ,,ber belah Chorwonr. “Demikian jang terpenting dalam bom-H. Ant. 
ag Sukarela Page  hi 3: 1 : 

ah an 

   
jrdkan oleh diendara1! 

tu mungkin ialah inter- | 
2 tuan? Sukarela” Sov- 
Keeaa diambil dari ki-” 

h bekas tawanan Di send 

    INow York Nada 
ae Senen 

BONGKAR RAHASIA TRUMAN & 
    

  

       

      o Eee sen SI MAC ARTHUR 
jaran Amerika »Isbrandtsen”. 
Menurut Magnuson, John Fos 

Dulles berharap supaja segala p 
siapan. untuk mengadakan Fts 
djian perdamaian Tetigan 

wan UP ina ap 
ya pa asukan2 Tionghoa jg 

| kekuatan satu La ae 
53 jerang r 

Djepang Beta KAPAN Bala timur dja | 
itu, selesai pada Pena, musim. PN ANDA ta" kira2 12 mil sei 
panas ja Pe Kumhwa. Lebih keba . 
Perd 1 "1 “disebelah selatan Cherwon 

son akan Daan ag me- 2 Rn 5 menjerang kedudu- ' 
nurut mana Djepang akan mengada- kan? kesatuan PBB jang kemudian 

  

Dalam perundingan empat mata 
Ni P2ANNO koresponden harian ,New York Times” di Gedung Pu- 

tih menulis, bahwa dokumen2. pemerintah mengenai konperensi 
antara Presiden Truman dan Mac Arthur dipan Wake ketika tang- 
gal 15 Oktober 1950 menundjukkan, bahwa ketika itu Mac Arthur. ja- 

' Kin akan menfjapai kemenangan di Korea, hingga'ia  mengadjukan 
sapaja pasukan? Amerika jang terbaik, dipergunakan di Eropa. 

Dikatakan bahwa hubungan jang 

   
   

   

  

    

    

  

  IRAN DJAWAB PROTES 
   

        

    

  

persetudjuan « rapa- n diri Na rta- baik antara Mae Arthur dan Tru- 

pang pa an en ie « : 2 man jang tertjapai ketika itu, mung INGGERIS. 
: jang berkepentingan, seperti kin akan terus. berlangsung, apabi- Pers Iran mengabarkan bahwa 

da Amerika Serikat dan Australi. la kemenangan tadi terdjeimakan. pemerintah Irait telah menjampbai- 
: z £ ks Akan tetapi kemudian pasukan2 kan djawabanmnja terhadap protes 

? “Tionghoa ikut serta dalam pepera- Inggeris tentang kekatjauan?2 di 

ngan di Korea, sedangkan ketika Abadan dat pusat? industri mis 
itu Mac Arthur mengatakan bahwa 

pusat? penjelundupan dengan Tiong: 

KOK darat, $ s5 kas2 kota Taman di. Yaman 
“Harian tdi muat tuduhan tadi” selatan. 

. dalam induk karangannja, — berhu- ' Menurut Philips, kota Ta 
| bung dengan didjalankannja  un- man tadi diduga didarikan 

“ta Sg air akan ditioba | 

sekali akan Ape pula bom zat : 

mumkan, bahwa di Eniwetok sedang . 

.- WARISAN NABI 
2 SULAIMAN 
Menurut kantor berita Arab 

dari Twiz, Yaman, ahli ba. 
rang? kuno Afrherika Wendell 

Philips telah menemukan be- 

oleh orang2 Mesir. dan Juna 
dan ketika zaman Nabi Sulat- 
man dan Ratu Saba. 2 

Sementara Hu Dr. James 
Pritchard, ahli barang? kuno 
Amerika djuga, » SNJRMEN 

kan di Chester, Pennsylvania, 
bahwa pada djarak beberapa 

“mil sadja dari Amman, Jur- 
dania, da beserlo ron-bonyan- 
nja telah menggali bekast is- 

tana jang besar dan bagus. 

Menurut dugeannja, sana 
tadi adalah bek :s tempat titg 

7 ya Radja He odes. jang hi- 
idup sampai permulaan perhi- 
turngan apa Musok Ant. Up.   

    

  

       
   DIALAN SELANDJUTNIA 

(Nah 
uritro Djojohadikusumo 

Akibatnja mungkin hanja' men- dan militer semata-mata, akan ter 
tjelakakan Kita, sebab mau tidak bukti tidak mentjukupi, oleh kare- 

mau ' inisiatif (jang  lebih2 pada na tidak mendalam. sampai akai? 
waktu ini sangat dibutuhkan) akan persoalan. 
berkurang oleh 'karenanja, begitu- Soal keamanan itu untuk sebagi- 
pun segala kemungkinan dan hara- an besar adalah sbal ekonomi jang 
pan akan dimatikannja, sebab ' se- langsung ' berhubungan dengan  hi- 

gala kemungkinan? dalam lapangan langnja kemungkinan untuk kemu- 
ekonomi akan -dikorbankannja Utk dian harinja bagi banjak golongan, 
kepentingan angka jang statis dan Tetapi, hendalsnja dimengerti sung- 

jang seimbang. Hal jang demikian guh2 bahwa jang demikian itu Sa 
itu tidak akan menolong kita me- ma sekali tidak “ber arti bahwa pe" 
lampaui rintangan2 jang ada diha- merintah tidak harus ' mengambil 
dapan kita. Kalau kita melihat ke- tindakan jang tegas terhadap per- 
pada kemungkinan? dan kesanggu- kosaan2 hukum jang bersifat dja- 
pan2 jang objektif, maka suatu po- hat. 

litik anggaran belandja jang me- Jang saja maksud. ialah supaja 
nundjukkan kekurangan adalah ber hal itu pada waktu jang bersamaan ' 
alasan untuk beberapa tahun beri- djuga disertai dan terus disambung ' 

          

  

Oleh: Dr. £ 
       

      
    

     

   
    

    
    

     

       

                

          

   

   

         
        

    

   
   

  

         

       

j Lopan sik Ka am : 

Ketjil Pn jai 
ada damai aga Gamal 

Menteri Iuar negeri Filipina, Car- 
los Romulo, sedatangnja di Manila 
dari Amerika, menerangkan bahwa 
kemungkinan? akan tertjapainja 
perdamaian dunia jang stabil, tidak 
sangat besar” dan ,,kita masih tetap 
menghadapi bahaja perang setjara 
besar-besaran”. 

Tentang Blok Asia/Arab, Romulo 
menjatakan keketjewaannja bahwa 
usahanja untuk mendjadi. perantara 
.dalam pertikaian Korea itu, »hingga 
kini tidak menghasilkan barang se- 
Suatu jang lebih njata”. 

Mengenai maklumat Truman ten- 
tang akan dibentuknja Pakt Pasifik, 
Romulo menerangkan bahwa pengu- 
muman tadi merupakan ,,bantahan 
jang terkuat terhadap tuduhan, bah 
wa Amerika mungkin akan melalai 
kan pertahanan Asia, terhadap sua- 
tu Remes”, “Ant. Up. 

Andrei Gromyko: 

nDJENDERAL? 
KEHILANGAN AKAL" 

Dalam Bi jang ke-35 kalinja 
dari. konperensi waki!2 menteri luar 
negeri 4-Besar di Paris, wakil “So- 

kutnja, selama segala-galanja dike- dengan suatu dorongan utk meng- 

rahkan untuk memungkinkan kehi- giatkan perekonomian, djika perlu 
dupan ekonomi pada umumnja dan dengan mendjalankan segala  daja 
kegiatan menghasilkan pada Chu- untuk dapat mengatasi kesulitan? 
susnja, mendapat tenaga kembali. jang besar pengaruhnja. Segala da 

Dalam keadaan chusus dewasa ja untuk mentjapai keteguhan eko 
ini, hal tersebut diatas tergantung nomi harus mengandung didalam- 
pada pimpinan dan dorongan jang nja tudjuan untuk mendjamin ke- 
akan diberikan oleh Pemerintah. amanan dengan menambah kegia- 
Hanja suatu politik jang mempu- tan perekonomian. Ini harus pula 
njai rentjana jang berani dan ke- mendjadi. salah suatu pokok pertim 
mungkinan jang baik akan dapat bangan pada politik perekonomian 
memberi harapan Kepada rakjat Kita lebih2 jang berhubungan “dgn 
kita tentang kemudian harinja, se- penglaksanaan  rentjana ekonomi 
hingga mereka dapat hidup sesuai Kita jang berdjangka pendek. 
dengan tentangan zaman. 5 Mn At Pane 

: aa He ngk tim. Kan sepata ua kata tentang so- bangka is MukembertiI a13" perburuhan dan selomihang pe. 
narik Te koLa bahwa hal itulah Mean jang sampai beberapa 
jang akan memberikan satu-satu- Waktu jang lalu menimpa kita. Un- 
nja penjelesaian jang memuaskan Sales Anna “aan Tea sah 
untuk pada achirnja menguasai so- 1 tera 2 La La hawa Bam 
al2 jang berhubungan dengan ke- an kubis inaan ind ugaa Jang Bana 
amahan dalam negeri. Saja' tidak pula, bahwa — untuk kepentingan 
setudju dengan pandangan bahwa JW menputi seluruh negeri Tana 
satu-satunja diaka ialah memper- Kite Man ana kap PERANAN gunakan tangan besi dan tindakan? untuk memelihara dan Hok onaka 

bersendjata, dan baru sesudah itu Sumnbera. p ongusenan NE Pa 
meletakkan dasarnja untuk peker- Waka sana pena kita. 

Tidak perlu dikatakan lagi bah- 
2 2 1 : djaan ekonomi. Tindakan kepolisian wa pemerintah harus berpegang te- , 

guh pada dasar pembagian  keka- 
jaan masjarakat jang adil diantara 
sektor2 masjarakat jang bersama2 
merupakan tenaga penghasil nege- 
ri kita. Untuk ini organisasi peng- 
hasilan harus disesuaikan ' untuk 
memungkinkan ' pembagian jang 
adil demikian ifu. Tetapi tidak per 
lu diterangkan kiranja, bahwa se- 
belum kita dapat memulai proses 
pembagian, setidak- -tidaknja kita 
mesti mempunjai barang untuk di- 

               
          
     

   

  

AMERIKA JG 

sidang tadi, dalam mana dibitjara- 
kan soal persengjat aan - Ant. 

  

        

  

         

         
        
        
      

  

     
        

       
           

   

  

   

      

   

    

    
   
    

  

   

     

  

   

  

mereka tidak akan terdjunkan diri 
dalam peperangan. 

Setelah pasukan2 Tionghoa mulai 
ikut berperang, maka Mac Arthur 
mendesak supaja. Amerika djalan- 
kan politik jang lebih agresif dan 

: , era mtamir pula disektor ba- 
| se- | rat ditront sungai Ijin jang pan- 

ajangnja 15 “mil disebelah 'selatan 
| garis lintang 38”. E 

Diiront tengah, garis PBB: telah S 
mmerosot” ai lah barat waduk semendjak itu Mac Arthur semakin 

e Hwachon. Wartawan UP mengabar tegas bertentangan dengan. apa 
kan,-bahwa 10009 hingga-2090-serda man. 

Mac Arthur menghendaki supaja 
Taiwan diduduki, sedangkan  Tru- 
man ingin supaja Taiwan tetap ,,di 
netralkan” oleh armada ke-7 Ame- 

rika, ,,walaupun kedua orang. tadi 
tidak bermaksud sedikitpun untuk 
membiarkan “Taiwan ajatatk keta- 
ngan RR 

Mac Arthur Tapa akn kepada 
Truman bahwa perlawanan jang 
teratur akan berachir diseluruh Ko 

-rea, pada ,/Thanksgiving Day” (4 

November) jang lalu dan sampai 2 
kali Mac Arthur mengatakan bah- 
wa ia berharap akan menarik kem- 
bali Tentara ke-8 Amerika ke Dje- 
pang. pada Hari Natal. 

Demikian menurut korensponden 
,New York Times” tadi. 
Sesudah New York Times” me- 

ngumumkan keterangan jang dira- 
hasiakan mengenai konperensi Tru 
man-Mae Arthur tadi, maka djuru- 

bitjara Gedung Putih menerangkan 
bahwa “Presiden Traman sendiri 

akan memutuskan tendakan apa jg 
akan diambil. 

du Tionghoa telah Tenoanik garis 
PBB ditempat itu. 

Berita2 terachir dari front terse- 
but menjatakan,. bahwa pasukan2 
PBB jang bertempur dipegunu- 
ngan2 sebelah barat Hwachon telah 

2 EN 3 menghentikan gerakannja mundur 
na menangkap dan kemudian. membentuk suatu ga 

| Asghan Ashfag, rig (pertahanan baru. :: 4 
ee “3g 2 p sesang Serangan? udara PBB. 
kawat jang di- Pesawat2 pemburu dan pembom 

: angkatan udara ke-5 pada hari Se- 
nin dikerahkan dengan segala ke- 
kuatannja untuk membantu  pasu- 
kan2 darat PBB jang kini sedang 
mundur difront Korea. Komunike 
angkatan udara. ke-5 menjatakan. 
bahwa kira2 1800 serdadu Utara 
tewas dalam 771 serangan jang di- 
lakukan oleh peraaka angkatan 
Udara Ke 

kaka Afrika selatan 
“akan ditarik kembali 

  

    

       

     

   

    
   
   
       
      

  

     
   
      
    

      

      
      

    

    

   
    
      
   

“pemerintah Pakistan 
perkaranja dengan se 

ganti pemeriksaan se- 
demikian. menurut 

di Karaehi... 
oran ..ini selandjutnja 

  

  
bahwa nama2 palsu jg Djurubitjara tadi Niki 

l dalam kawat tadi men- dari Korea bahwa ia tidak bisa memberi ko- 
"politik pemerintah Pa- Menteri pertahanan Afrika Sela- mentar tentang keterangan tadi. 

dan menuntut su- tan FC. Erasmus, menerangkan, Secretaris Mac Arthur. 
1ar NAN Pakistan di bahwa peta Afrika Selatan Lebih landjut  Sekretaris-militer 

Mac Arthur, djenderal-major Court 
apabila perang disana meluas men- ney Waitney, setelah batja berita 
Gjadi pertikaian dengan RRT. New York Times" tentang konpe- 
“Afrika Selatan tidak mengingini rensi antara Truman dan Mac Ar- 

ja. perang lagi dan bukanlah thur dipulau Wake itu, mengatakan 
api militer jang politik pemerintah Afrika Selatan, bahwa dalam konperensi tadi tidak 

ntara Kuala Lumpur dan untuk memperluas Pee aan, Ha dibuat tjatatan2 stenografi. 
: , telah tergelintjir dari rel Erasmus. Ant. Up. » Disamping itu, konperensi tadi 

: . @aarah tijohor selatan. 1 diadakan lama sebelum pasukan? 
Aa &. bahwa rel kereta tadi 39 0 te 5 'Tionghoa ikut serta berperang di 
| telah didinamit oleh pasukan gerilja rang tewas Korea, sedangkan sebagian besar 
— dan kepala kereta-apipun terguling. Dichawatirkan bahwa 39 orang dari pembitjaraan dipulau Wake 
Fa Dikabarkan bahwa korban manusia telas tewas, dalam tubrukan anta- tadi dilakukan dengan tidak diha- 

: 1 Henargga: Ant. Reuter. Mu rai2 buah kapal-minjak 'kepunjaan diri oleh orang lain, ketjuali Tru- 
3 3$e |. maskapai Esso diteluk Mexico, se- man dan SANA? Arthur. Ant UP. 

1 05:582 Orang India, , perti kita kabarkan baru? ini. 
4 Jang sudah diketahui ialah bah- 

| pindah ke Birma wa 17 orang telah tewas, sedan 
1g 2 Ta 22 orang lag dikabarkan t 

istri Nencu umumkan- m par- ang. 
at bahwa mulai Par IK Seperti bala diisi tea Tone 

i dengan tahun. 1950, Kapal tadi terbakar, ketika terdja- 
ang India jang berpindah. di ketjilakaan tadi. — Ant. La 
“ke Tenang An 65.582 

  

     

  

  

  

FD jenderal Sir John Harding, pang 
. lima besar TN darat Inggris 

di Hongkong, tak lama lagi akan 
meletakkan | djabatannja jang seka- 
rang dan akan pegang tampuk pim 
pinan Tentara Rhein Inggris di 
Djerman Barat. iga 
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41 Oleh: Adaa Sujudi 

Datam Liat saja kemarin sekali menundjukkan betapa kegiatan 
c Iran. Dalam pada itu djangan dilu- 

', negara2 lainpun ingin sekali mengu 

merupakan penetrasi politik. Dan 

tentangan2 Inggeris-Sovjet di Iran. 
Dalam hal ini Sovjet sebenarnja 

ketingg lan dalam hal merebut mi- 
njak. Perhatiannja kelihatan baru 
sesudah perang dunia ke-II. Per- 
hatiannja besar “sekali, sehingga 
kita pernah mendjumpai berita2 
masalah selat  Dardanella, Azerba- 
ijan dil lagi. Bahkan Inggeris seka- 

rang sering menuduh bahwa, kegen- 
tingan di Iran sekarang hakekatnja 
dikobarkan oleh infiltrasi Sovjet. 

Ingin melihat perhatian Sovjet 
terhadap Iran, kita harus menengok 
kebelakang lagi. Jakni pada waktu 

4 “kapita jang masih bisa kmi 
an sim an tidak lengkap lagi. Tahun 

Didulja ian mi Bln mek 11947 Iran menghasilkan ' minjak 
y -. William Ayer di Greenbrook di- 154. 111000. barrel (Pendjelasan: 1 

ngan Biru Australia, akan barrel — 42 gallon. Sedang 1 gallon 
metik Nan La ketiga. Pa 4 Page an DN 
terangk bahwa ija jang & wah, si njak Iran itu 
lahir akan ditukarkan sebuah ru- "tapa “tahunmja — bertambah, lebih2 

: 2G ena tidak tahan jug dadan @ipergunakannja. jalat2 mo- 
inggal d anja jang sekaran 
' Ai “tiap bulan & pound-  Sovjet, negara jang terdekat te- 

Na Kue gang Suaminja, bus 'taknja, sangat tjemas melihat kuat- 
gelas, harus menudju Pa Kn Inggeris. jang tertanam 

aN villanja na: Sedjak Sovjet. belum djadi pekerja 6 kem. 4 
ame yu MAIN agara komunis, sudah tampak per- 

   

  

  

  

             

    

». tahun, 1946 tentara 
waktu perang dunia ke II Iran di- 

ajak lainnja, nan duta besar Ing 
geris di Te 

Isi djawat Etan tadi tidak di- 
umumkan, — Ant. Aip. 

  

Pertjobgam sendjaia atom 
dipulau karang Kwajelein 
Senator Amerika Warren Magnu- 

son mengatakan, “bahwa ,,dalam be 
berapa hari j.a.d. ini, komisi tenaga 
atom Amerika Serikat akan melaku 
kan pertjobaan militer dipulau-ka- 
ana Ia Kwajelein, dilautan Pasifik”. 

eskipun Magnuson tidak mau 
mena" sifat ” pertjobaan 
tadi jang sesung ja dan tak 

mau pula mengin umkan. tanggal- 
nja, tetapi diduga 'bahwa jang akan 
Gitjoba di Kwajelein itu, ialah se- 
buah sendjata atom baru. Di Kwa- 

jelein, Magnuson akan tinggal kira2 
seminggu lamanja, 

Pada waktu ini, Magnuson se- 
dang mengundjungi Hongkong. Ant. 
Up. - 

vjet Andrei Gromyko mengatakan 
bahwa. ia tidak mau berbitjara 
tentang pera jataan2 djenderal Ame 
rika”. $ 

Ia tidak menjebut-njebut 
MacActhur, akan tetapi dikatakan- 
nja bahwa kita bisa mendapat 
gambaran jang djelas sekali dari 
pemerintah Amerika Serikat, diika 
kita mempeladjari pernjataan2 jg 
diutjapkan oleh UE jang su- 
dah kehilangan akal, oleh djende- 
ral2 jang setengah kehilangan akal 
dan oleh djenderal2 jang tidak ke- 
hilangan akal”, 

nama 

»Djenderal2 chususnja,” kata Gro 
myko, , tidak menjembunjikan ren- 

tjana2 agresif mereka atau terha- 
dap siapa rentjana2 agresi tadi di 
tudjukan. Oleh sebab itu menghe- 
rankan, djika wakil Amerika da- 
lam konperersi ini berkeberatan ter 

hadap usul Sovjet tentang pengu- 
rangan persendjataan itu?” 

Demikian kata Po dalam 

- bagikan. Dengan lain perkataan 
soainja ialah ,menghasilkan atau 
binasa”. Memang kedua hal jang 
diingini — produksi dan pembagian 

    ANDREI GROMYKO 
Tidak heran kalau Amerika kebe- 

ratan usul kita. 

  

Program persendjataan Inggeris tidak 
dapat dilaksanakan 

Tanya akibat kelumpuhan ekonomi 
ay pidatonja di Madjelis 

Rendah, bekas menteri perbu- 
ruhan Inggeris Aneutin Bevan me- 
ngemukakan alasan2 jang menje- 
babkan ia meletakkan djabatan de 
ngan antara lain menjatakan, bah- 
wa program persendjataan kemba- 
H Amerika jang sangat memboros- 
kan itu akan lebih banjak menimbul 

kan kerusakan dilapangan - ekorio- 
mi bagi Inggeris dari pada tinda- 
kan2 Sovjet. 

Dikatakan, bahwa program per- 
sendjataan kembali Inggeris jang 
meminta biaja sebesar 4.700.000.000 
paund itu adalah ,,sudah mati”, ka- 
rena program itu tidak akan dapat 
dilaksanikan zonder  mengakibat- 
kan kelumpuhan ekonomi Inggeris 
jang tak mungkin diperbaiki lagi. 

Ekonomi Barat dalam bahiaja. 
Kata Bevan, sekarang adalah 

djelas sekali bagi setiap -orang jg 

'menjelidiki soal ini setjara objek- 

Sovjet. (pada 

duduki oleh tentara Inggeris dan 
Sovjet,- A.S.) meninggalkan daerah 
Iran, didjandjikan oleh pemerintah 

. Iran kepada Sovjet Uni, bahwa kon- 
sesi2 minjak di 1ran akan dipertim- 
bangkan “oleh parlemen Iran dalam 
waktu jang singkat. 

Kemudian tentang putusan parle- 
men belum lama ini jang menghen- 

Gaki nasionalisasi tambang minjak, 

apakah mempunjai hubungan dengan 
djandji Iran kepada Sovjet, masih 

belum djelas lagi. 
Dalam pada itu, usaha2 Inggeris 

dan Amerika untuk mentjegah pe- 
nanaman modal Sovjet tampak 
njata. Angka2. produksi minjak -—— 

Selain angka2 jang sudah lebih dulu 
kita sebut — pada tahun 1947 Ame- 
rika mempunjai hasil minjak 1.856. 
107.000 barrel, sedang Sovjet hanja 

mempunjai 187.463.000 barrel. 
Senjampang dengan gelagat So- 

vjet, pada tahun 1945 Inggeris dan 
Amerika telah sependapat "untuk 
bersama-sama mengawasi tambang 

minjak seluruh Timur Tengah (djadi 

tidak hanja di Iran) dengan mendi- 

tif, bahwa katjannja ekonomi Ame 
rika, borosnja alat2 produksi ' dan 
gagalnja pemerintah Amerika Seri 
kat untuk mengatur program per- 
sendjataannja sesuai dengan  kea- 
daan ekonominja telah mengakibat 
kan inflasi jang luar biasa dari 
harga2 diseluruh dunia. 

Peristiwa ini telah mengatjaukan 
ekonomi negeri2 Barat dalam kea- 
daan jang “demikian rupa, sehing- 
ga djika diteruskan akan mengaki- 
batkan kerugian jang luar biasa, 
jang lebih besar dari pada kerugian 
jang mungkin ditimbulkan oleh ne 
geri jang Gjustru hendak didjadi- 
kan sasaran dari pada  persendja- 
taan itu (Sovjet — Red. Ant.). 

Komunisme akan. djumpai 
tanah subur. 

Selandjiitnja - dikatakan, bahwa 
kerakusan Amerika Serikat akan 
bahan2 mentah akan mengakibat- 
kan pengangguran setjang besar2an 

rikan Bahas Sunda jang dinama- 
kan ,,The Anglo American Petro- 

leum Commission”, dan akan disa- 
lurkan sebagai model membentuk 
komisi minjak sedunia dalam ling- 
kungan PBB. - 

Djetasnja, bahwa perantara no- 
dal mengenai itu merupakan pene- 

trasi politik dan siapa jang mengu- 
asai minjak, dia menguasai faktor 
politik di Timur Tengah, sendirinja 
dia djuga. jang berkuasa disana. 

Kegiatan Amerika. 
Djangan dikira, kegentingan Iran 

tidak akan mendjalar kelain tempat. 
Sebab, betapa djua keadaannja, su- 
dah dapat diramalkan, bahwa dje- 
djak. Iran menasionalisasi tambang 

minjak itu akan diikuti oleh lain 

negeri. Hanja menunggu NN 
tan sadja. 
Sehingga dengan demikian boleh 

diramalkan, bahwa Timur. Tengah 
hakekatnja sudah berada dalam ta- 
raf kegentingan djuga. 

Oleh sebab itu, menulis soal mi- 
njak ini tidak akan lengkap, djika 

kita hanja berkisar di Iran, Seha- 

rusnja menindjau seluruh Yimur 

Tengah. 

di Inggeris dan persaingan industri. 
Dan djika negeri2 Barat telah han 
tjur terpetjah-belah, maka komiu- 
nisme akan mendapatkan tanah su 
bur ditiap2 negeri Barat. 

Dalam mengemukakan sebah2 ia 
mengundurkan diri ia mendjelas- 
kan, bahwa anggaran belandja Ing 
geris telah mempersatukan kaum 
uang, memuaskan kaum opposisi, 
tetapi memetjah-belah Partai Bu- 
ruh sendiri. Ini semuanjalah jang 
menjebabkan kita terlalu djauh ter 
tarik “dibelakang roda diplomasi 
Amerika. Demikian Bevan. 

Ketika Bevan mengutjapkan ka- 
ta2 jang terachir ini terdengar sua 

jang adil dari hasil masjarakat. — 
tidak bertentangan satu sama jang 
lain, kedua- -duanja adalah dua su- , 
dut 'dari Soal dan tudjuan jang satu 
dan jang sama. Maka akan tjelaka 
lah kita, djika kita mengizinkan 
sSumber2 penghasilan jang masih 
ada, dikatjau dan dirusak hanja 
untuk: kepentingan agitasi, sembo- 
jan2 dan pepularitet palsu. Mung- 
kKin kita kelihatan gagah-berani ka 
lau ' berteriak-teriak tentang ,,ke- 

pentingan asing”, dan kalau kita 
menuntut supaja kepentingan itu 
disita, atau malahan dirusak. Kalau 
kita  sekiranja terpengaruh dan 
menuruti ketjenderungan jang de- 
mikian, maka dimanalah letaknja 
kepentingan rakjat biasa? Kalau 
demikian halnja, maka bagi rakjat 
biasa hampir2. tidak ditinggalkan 
Sesuatu untuk menutupi kebutuhan- 
kebutuhan mereka jang terpenting, 
Sesudah mereka bertahun2 - hidup 

“dalam Susah-pajah, maka jang de- 
mikian itu akan berarti menambah 

beban mereka, tak terdugalah be- 
Sarnja penderitaan mereka. 

Tidak suatu pemerintahanpun jg 
mempunjai tanggung djawab akan 
mengizinkan hal jang demikian ter 
djadi. Saja akui, bahwa dalam ba- 
njak hal tuntutan menaikkan gadji 
itu setjara ekonomis memang ber- 
alasan, disebabkan oleh  naiknja 
ongkos2 kehidupan. Tetapi soalnja 
tidak akan selesai. dengan hanja 
menaikkan gadji sadja. 

Kalau kenaikan gadji itu tidak 
disusul atau disertai dengan penam 
bahan penghasilan, maka masjara- 
kat kita akan lebih buruk lagi na- 
Sibnja, dan sebagai akibatnja kita 
segera akan menghadapi tanda2 in- 
flasi dalam suatu lingkaran jang 
tak ada putusnja, jang disebabkan 
Oleh makin banjaknja uang beredar 
diantara golongan2 masjarakat kita. 
Selain dari pada itu, kita sekarang 
menghadapi kenjataan pahit, bah- 
wa penghasilan nasional negeri kita 
Sekarang masih djauh lebih rendah 
daripada sebelum perang. Oleh ka- 

   
E 

            

ra: dengarlah! dengarlah" dari renanja, tidaklah - dapat dihindar- : 
golongan Partai Buruh. Sebagian Kan, bahwa selama beberapa tahun : 
besar dari pidato Bevan ini dide- Jang akan datang ini kita sebagai , 
ngar dalam suasana jang sunji. suatu masjarakat harus raengalami 
Demonstrasi tidak. terdjadi ketika Proses, bahwa kita harus puas de- 3 
pidato tersebut  diachiri. Ant. Ngan djumlah barang jang lebih se 
Reuter, 

Lebih. dulu sudah. kita singgung. 
Bahwa politik di Timur. Tengah 

adalah dalam instansi pertama poli- 
tik minjak. 

Sehabis perang dunia pertama pe- 
merintah Amerika ' mendesakkan 

politik pintu terbuka di Timur Te- 
ngah. Tjotjok “dengan pernjataan 
Lembaga Bangsa2 pada saat itu, 
bahwa harus diberikan kesempatan 
jang sama" kepada semua bangsa 

untuk memperkembang  perekono- 
miannja, 

(Bersambung halaman 4). 
1 

jet Dahan Kirkuk dan Mosul. Pa- 
da saat itu, Djerman — disamping 
Inggeris dan Rusia — hasrat akan 
menanam .modal di Timur Tengah, 
hingga Inggeris tjemas. : 

Beruntung, pada perang dunia 
pertama Inggeris mendapat kesem- 
patan baik untuk mengkikis pengas 
ruh Djerman di Timur Tengah. Ma- 
lahan Inggeris djuga berhasil meng- 
gelagakkan pemberontakan? bangsa 
Arah terhadap Turki, walaupun se- 
Sungguhnja bangsa Arab telah me- 

Kemudian masuklah modal Ame njatakan ,berang  sabil” “terhadap 
rika untuk pertarna kalinja dalam Inggeris dan sekutunja. 
sedjarah Timur Tengah: Near East Begitulah “ pandainja Inggeris, 
Development Corporation djuga men 

djadi andeelhouders dari ,Irag Pe- 
troleum Company”. Selain itu turut 

Royal Dutch Shell dan Compagnie 
Francais des Petroles. 

sIrag Petroleum Coy” hakekatnja 
kelandjutan dari Turkish Petro- 
leum Coy”, jang berdiri pada waktu 

Turki masih menguasai negara2 

Arah, jakni' sebelum tahun 1914. 
Dalam Turkish Petroleum Coy” itu 

sebagian besar terdapat modal Djer 
man untuk mengusahakan tambang2 
minjak, jang diduga banjak terda- 

jang kemudian bisa mengenjahkan u 
modal Djerman, dan kemudian Tur- 
kish Petroleum “Coy “didjadikan Irag 
Petroleum ' Coy, jang tentu, sadja 
bertjorak Inggeris. Maskape baru 
ita memulai mengambil minjak dari 
Kirkuk dan Mosul pada tahun 1927. 
Pipa minjaknja disalurkan melalui 
Syria ke Tripoli di Libanon dan jang 
lain lagi melalui Transjordania ke 
Haifa di Palestina. Produksinja. pa- 
da tahun 1947 ada 35.834.000 barrel, 
Tetapi pada tahun? berikutnja ber 
lipat-lipat Pe    

    

   
     

               
       

     

     
                    

      

       
           

  

    



   
      

  
  

y tidak baik aah agak : 

DIALAN Tae 
: Tg 4 Sambungan halaman 3. 

kiranja keadaan biasa. 

Hingga sekarang jang paling ba- 

| runnja penghasilan" produksi “ialah 
. golongan. petani Gan penghasil ke- 
sk Karena penghasilan seluruhnja 
sekarang lebih rendah dari 

dapat dipertanggung djawabkan, 
jika kita mengidjinkan suatu golo-.. 
gan ketjil mendapat bagian jang 

lebih besar dari pada masing2 go- 
longan lainnja dari masjarakat: Kis 

Hal jang demikian akan me- 
Ke rugikan para petani jang merupa- 
kan bagian terbesar dari masjara- 

ip 'kat kita dan .jang hingga kini be- 
| tul2 terus menerus: merupakan sua- 

tu faktor penghasil. Ga Haa 

Pemerintah manakah... La artinja 
lau pemerintah itu bertanggung 
wab...... dapat mengidjinkan pa 
petani dan penghasil ketjil diex- 

ploitasi terus? Dan sebagai hal 
erachir — tetapi jang tidak “ku- 
ang “pentingnja — makin lama ma ' 

n njata, bahwa dari sering terdja 
Ginja dan tjaranja pemogokan? itu' 
dapat dilihat suatu Tentjana jang 
tertentu. 

Teranglah bahwa - pemogokan2, 
untuk sebagian besar tidak didja- 
|lankan untuk kepentingan buruh 

. jang bersangkutan, tetapi sebagai 

. sendjata politik pnlongpaa jang ter 
| tentu. 5 

dengan ' “tudjuan memperbaiki kea- 
“daan jang diderita oleh rakjat bia-      

    

   

  

    

     
    

  

    

     
   
   
   

   
   

    
   

    

   
   
   

   
   

   
    
   

  

   

  

pemerintah, pericean jang mana 
pun djuga. Mereka mei 

suatu siasat untuk Haa produk 
isi dan dengan demikian merusak 

Setjara politik mereka mengeruk 
| segala-galanja dan menurut rentja 
Tn jang baik persiapannja, dari ke- 

“ adaan perekonomian, dan kemasja- 
| rakatan jang “burukk Jang dipikir- 
| kan oleh mereka bukan kepentingan 
| bangsa Indonesia, melainkan  hal2 
“jang asing untuk Teng dan 
rakjatnja. Lan 

Telah sering dikatakan —- dan 
kebenarannja tidak dapat disang- 
kal — bahwa, 'Ketjakapan dan ke- 

ikan politik bebas “terhadap luar 
negeri (karena “kita erkejakina 
bahwa politik demikian akan mel! 
jani. kepentingan2. Indonesia sebaik. 
baiknjs) mempunjai hubungan lang 
sung dengan ketjakapan kita untuk 
menguasai keadaan didalam nege- 

“Yi. Djadi, dengan perkataan lain, 
dengan ketjakapan kita untuk men 
djamin produksi dan, dengan demi- 
kian, mentjapai keteguhan ekono- 

an2 inilah kita harus melihat jara- 
| ngan mogok jang baru2 ini dimak- 

| lumkan oleh pemerintah terhadap 
sektor2 ekonomi dan perusahaan? 
jang vital untuk keselamatan 

tertib jang keputusan2nja 
“kat telat 

mengi- 
ditetapkan untuk kesuli- 

tan2 jang timbul dalam perhubu: 
| ngan mac -buruh, dilain2 sek- 
. tor jang tidak vital. Kita sedar, bah 
wa pelarangan mogok belaka tidak 
akan memberikan penjelesaian. Te- 

   

perlu mendjamin 'sumber2 pengha- 
| silan jang masih ada pada kita. Ini 

pun harus disusuli dengan bertata 
Joni. Sea Aura i 

   

  

   

      

U NTuR mean Oka dan Lean 
Lana sebag 'ai lang! 

  

      

     

    

   

  

tik Seluruh Indonesia) Djawa 

   

    

Lari. 100. meter, 

ir dan tinggi. ntuk 

    ik dan 5   

2 s 5. 

.Wahat Aa Ss. Wmbifai Ta 6 

dikit dari pada jang kita miliki Ser Ia4T4 14583 

jak menderita sebagai akibat tu- 15184 75942 

bada 77806 “77969 
um perang, maka tidak akan 78605 78698 

Pemogokan2 'itu tidak diadakan 

Gasar perekonomian negeri kita. 

 mungkinan kita untuk mendjalan-, 

mi dan politik. Atas dasar kenjata- 

ne- 
garaj sedangkan peraturan2 tata- | 

tapi karena keadaan darurat kita 

| tung tiap kg-nja). 

Nomor? jang akan diadakan ialah: 
Unt utra: Lari 100 meter, 400 

mena 1.500 meter dan 4 N 100 me- 
er. 

| tik. Sedang lompat djauh, tinggi 4 

3 " 

tuk waktu Turu 515 kg. masing2 25 meter, 22 

51793 
2 | asap 

“52671 
63 : 53761 

5 5R21T 
53096 

154151 
547li 

5. 55963 
255447: 

1256112. 
156394 
56949 

16 57152 
& 57902 

158229 
59563 
59920 
59793 

eo5g9 
61340 
62060. 
62401 

2026 63145 
63633 ' 63838 
64360 64479 
65117 65199 
65933 . 65934 
66259 66403 
66826 67031 
67614. GTTTT 
67951: 68046 
68222 68487 
68736 68749 
169137 ' 69146 
69494 - 69507 
69720 69753 
70644 ' 70734 
71809 71842 
72526 ' 72668 
73058 ' 73229 
TSTOO | 73772 
TA28A " TA542 
TA6TT — TAY31 
75156 " 75174 
75450 75488 
16218: 76333 
768170 76013 
TTBOT | 7765 
17700 trio 
TBOT9 ' TS134 
78855 . 79262 
19492 79507. 
T9TIT 80049 
80436 80513 
$1345 91538. 
81974 82022 
2234 82410 
B2TTL | S2TST 
83060 83099 

52449 
52828 
53755 

53063 
154325 
54729 
55945 

56482 
56984 
57408 
58051 
58496 
59564 
59935 
69031 
0976 
61462 
62258 
62537 

63910 
64613 
65437 
65970 
66410 
67392 
67778 
68057 
68507 
63892 
69232 
69548 
70378 
71345 
71296 
72736 
78241 
73828 
74404 
74360 
75286 
15687 
76351 
77114 
77678 
7804 

.78208 
79323 
19524 
80190 
80971 
81756 
82147 
2459 
82853 
83141 

        

         

          

          

    
   

    
       

    

      

   

        
        

   

  

         

    
       

   

  

     
    
     

   
    
   

    
    

     

   

  

     

   

  

   69286 69419 
69553 69705 

| TO446 70528 
72421 71634 
12248 T23T4 
72885 73036 

:.73565 73694 
74163 74282 

51181175132 
Todt12” To4i1T 

16525: T6TT2 
77203 har, 
11684 77690 

Tan 79463 

81214 81237 
181301 81863 
182163 82251 
82640 32690 
82917. $3053 
  

Untuk para importur 
Kementerian Perdagangan & Pe- 

rindustrian mengumumkan sebagai 
berikut: 
Dalam waktu jang singkat harus 

diambil tindakan2 untuk mendapat- 
ig. kan penjelesaian dalam soal penim- 

bunan dipelabuhari Tandjung Priuk. 
Berhubung dengan itu Panitia Pe 

njelesaikan Penimbunan Tandjung 
Priuk minta kepada semua importur, 

supaja membuat daftar barang2 me- 
“reka jang ada di Tandjung Priuk 

Daftar ini harus menjebutkan ke- 
'terangan2 sebagai berikut: 

5 matjamnja barang2. 2. djumlah 
colli. 3.merk. 4. beratnja “menurut 
dugaan. 5. bila dan dengan kapal 
apa serta perusahaan perkapalan 

mana didatangkan (sedapat mung- 
kin diterangkan dalam gudang ma- 

53270 

55382 
56140. 

63299 

51260 83452 
52143 84139 

84494 
84991 

na), 6. alasan-alasannja, bahwa be-. 
sa, akan tetapi untuk mem Hn lum diambil, 7. sudahkah dilepaskan 

oleh duane? (sudahkah barang? itu 
(disediakan bagi para importur, ka- 
rena mereka telah dilepaskan oleh 
Guane untuk penetapan  perhubu- 
bungan bebas?),. 8. Cosnossement2 
ada dimana? 9. siapa jang harus 
mengerdjakan inklaring dan pe- 
ngangkutannja? (organisasi sendiri, 
veem, expeditur, dengan menjebut- 
kan namanja), 10. pendjelasan se- 

landjutnja mengenai waktu pengang 
kutannja (afvoer). 

Keterangan2 harus dipisah-pisah 
mendjadi keterangan2 “tentang ba- 
rang2 untuk Djakarta serta daerah 
pedalaman dan keterangan2 tentang 

barang2 jang akan diteruskan kepe- 
labuhan-pelabuhan Iain. 

Keterangan? tadi 
batnja tg. 26 April 1951, djam 12.00, 

1arus sudah ada ditangan Koordina. 
i Panitia Tandjung. Priuk, dengan 

slamat Basis Komando, Lapangan 
Banteng, Djakarta (tn2 Nurdin Pa- 
saribu dan van Raam). 

: Djika kelak ternjata, bahwa ada 
importeur2, jang tidak memasukkan 
“atau kurang djelas memasukkan 
daftar2, jang untuk beberapa lama 
mempunjai timbunan barang2 di 

Tandjung Priuk, maka terhadap pa- 
ra importur tersebut Aa Gabe 
diambil sanctie2. Ant. 

G - KEBUTUHAN SEHA. 
R2 di JOGJA 

x xk PERATURAN 

Kemarin ditjatat harga? etjeran 
“dipasar Jogja: 

Beras tumbuk R. 1.10. ' Bawang 
putih R 1,20. Bawang merah R 4,- 
Lombok basah R 5,— Kedele hitam 
R 1,40. Kedeie putih R 4,80 (dihi- 

Garam 1 bata 
IR 0,50, en Keran 1 gajung 
R. 0. 65, 1 

  

    
& 

: ATLE IK KEDJUARAAN 
| TENGAH 
ertinggi. prestasi atlit2 didaerah Dja- : 

pertama untuk mempersiapkan diri 
dalam. menghadapi Dipan, Olah raga Nasional, »PASI” (Persatuan Atle- 

Tengah tg. 2 sid 3 Djumi 2 akan me- 
| langsungkan perlombaan di Stadion Semarang. Tae uk i 

“menit. 

Bagian lompat djauh, tinget, tiga 
masing2. 6 meter, 1,65 meter dan 

12.50 meter. 

Lempar lembing, takkan dan pe 
Juru 71/4 kg. ditentukan masing2 . 
42 meter, 28 meter dan 8 meter, 

“Untuk bagian puteri: | 
100 meter dalam waktu 14,5 de- 

aa 

"meter dan1,25 meter. 

“Lempar lembing, tjakram dan pe- 

meter dan 7 netter, — Ant, 

sShitbat lam- 

10099 
10375 
12415 
13187 
14291 
15169 
17870 
19106 
21041 
21932 
23558 
24839. 
126002 
26985 
27170 
28588 
29175 
29962 
30954 
31379: 
31973 
32668 
33409 
34498 
36395. 
37041 
1862 

38866 
40394. 
40965 
41453 
42533 
43639 
44440” 
45451 
46285 
46595 
47915 
48825 
49441 
50431 
50877 
53468 
54647 
55424 
56190 
51674 
'59722 
59947 
61133 
61935 
62211 
64164. 
54848. 
65985 

67188 
67621 
65628 
62737 
70442 
71322 
72626 
73216 
74659 
75193 
76583 
177189 
TBA49 
79744 
81488 
32469 
82368 

' 83950 
B491T 

10193 
11181 
12580 
13407 
14402 
16036 
“18012 
19386 
21044 
22155 
23694 
21045 
26119 
217398 

28674 
29215 
130408 
180975 
31445 
32269 
22840 

35250 
36598 
37422 

1 38230 
39185 

140494 
41046 

42635 
43859 
44453 
4571 
46416 

48060 

46838 
49709 

56487 
51769 
58734 
54652 
55528 

56258 
58342 
59729. 

' 60055- 
-6122T7: 

63118 
64471 
65155 
66251 
167248. 
67725 
68735 
69890 
70861 
71395 
72783” 
73285 
74191 
75583 
16617 
71312 

“78469 
80333 
S1674 
82605 
82872 

84932 

         

21789 

38731: 

41814 

41072 

61949 

84394 | 

NG, PRIA ON KE. 5 
tanggal 21 April 1 

BITTT. B3T9T 89860 
84269 84304 84384 
84537 84722 S47al 

10194 
11687” 
12816 
13802. 
“14601 | 
116965 17: 
118160 
19773. 
21018 
20471 
23130: 

126772 
21598. 

24963 
262174 
21594 | 
21881 
280191 
129327 
30730 
31605 

131514 
132320 
32983 
33879 
35562 
36653 
137569 
28363 
39265 
403869 
41071 
42264 
42998 
43969 
44689 
46129 
46529 
47094 
48178 
49230 
59087 
50631 
52922 
53748 
54915 
55585 
56288 
58668 
.59772 
60325 
61596 
162027. 
63291 
64510 
653175 
668259 
67280 
68373 
65041 
“70134 
170894 
71851 
12205 
73584 
T 4196 
75957 
76640 
71683 

179185 
80814 
82044 
82636 
83145 
84448 

aa (2 
7 25 
22 

Un YA AN 

     

KAIN TJAP 
10283 
112035 
12800 
13908 
114800 . 

  

80 
18314. 
19954 
21719 

' 22997 

28264 
28949 
29566 
30760 
181282 
31562 
32838 
33134 
33892 
36050 
36657 
37569 
38755 
89769 
46305 
41187 
42446 
43172 
44173 
145005 
46222 
46556 
47142 
48286 

119394 
59186 
50640 
53030 
54092 
54945 
55955 
56397 
59191 
59860 
60497 
61e81 
62107 
63752 
64600 
65549 . 
65917 
67372 ' 
68632 
69218 
10163 
70990 
72212 
13080- 
14072 
75105 
76138 
16699 
78919 
78460 
89097 
82072 
2727 
83390 
84486 

4137 
83432 
84809 

10285 
12147. 
13069 
1xon9 Penderitaan jang 

“ 

“INVALDEN TIDAK MINTA2! 
' Beberapa hari jang lalu dalam Ke 

“daulatan Rakjat permah disebut-ses. 
“but nama Invaliden Person gkutan 
dengan sokongan.. 

Sepandjang pengetahuan saja, Or- 
| ganisasi Invaliden “mummja, Corps 
Imvaliden Jogjakarta 
belum pernah 
ngan beredar, 

chususnja, 
mengadakan. soko- 
djuga pada waktu 

seberat-berainja. 
15604 “Apalagi sedjak ada pengakuan dari 

17534 | 
18398 
120543 
21823 
23550 
20457 
25704 
2638 A3 

27620 
28320 
28951 
29710 
30784 
31327 
31803 
32498 
33289. 
34481” 
36365 
36799 
37515 
38832 
40269 
40955 
41369 
42529 
43325 
KA183 
45288 
46213 
465178 
47218 
4844T 
49418 
50294 
50753 
53372 
54160 
55393 
56131 
57104 
59252 
59907 
61088 
61286 
62137 
64154 
64682 
65842 
66964 
67613 
63655 
69594 
70428 
71420 
72546 
72167 
74125 
75130 
76276 
T1O3S 
78351 
T9ALT 
81422 
82162 
92812 
83625 
84672 

Habis. 

"Pemerintah, menutasminta soko- 
ngan terang bukan kehendak Invali- 
den. Demikian itu untuk mendjun- 
djung, prestige” Agan Peryag 
dan Pemerintah. 

Memang beajag organisasi dalam 
usahanja untuk meringankan “beban 
para, Invaliden sehari-hari tidak 
sedikit dan sekalipun dalam ' usaha- 
nja itu belum berhasil bails, tetapi 
demikian itu tidak akan muenggerak 
kan Invaliden untuk melakukan su- 
atu perbuatan ja 19 hanja akan 
menghapuskan namanja sebagai 
Pedjoang dalam sedjarah Kemerde- 
kaan Indonesia. 

, Kemungkinan sekali penghargaan 
(materieel/financieel) kepada  Invali. 
den di satu-satunja daerah tidak sa 
mc atau belim selanijar di tempat 
jang ada Corps Invaliden, toch per- 
mintaan bantuan setjara mengedar 
kan sokongan itu belum saja keta- 
hui. Tetadi melalui jamg berwadjib 
dan berupa bahan makanan pernah 
dilakukan disuatu tempat. Djuga 
warm telah maklum dari surat2 
kabar adanja sokonyang uang ke- 
pala Invaliden di Jogjakarta dari 
setempat, tetami semuanja itu atas 
keichlasan aren Malahan dari 

Bertempat digedung 

TOKO 3IAM 

tempat #. 

SUDAH: LAMA DITUNGGU - TUNGGU 

ACHIRNJALAH: 

Miss CHEN LI CHING 
(Lyric — Coloratura Foprano) 

jang terkenal di — Tiongkok pada dewase ini, akan memperde- 
ngarkan SENI SUARANJA di — KOTA GUDEG. 

luar daerahpun telah beberana kali, 
diantaranja: Kalimantan, Sumbawa, 
Lombok dan lain2. Memang sebenar 
nja, jang masih dapat memberi itu 

lah orang jang bahagia. Boleh bang 
g& ia atas dirinja dan bersjukurlah 
kepada Tuhan. 

Belum semua djuga neng 

bahwa nama Invaliden selalu men- 
djadi  objeci-tugas,  apala gi- usaha 

oleh perseorangan. Pada waktu kon- 

erensi di Semarang dan pada 
kesempatan lain hal itu telah kami 
(CIJ.) njatakan, toch manusia te- 
tap manusia, bukan? Apalagi Inva- 
liden adalah soal baru di Indonesia, 
tentu mendjadi sasaran jang djitu, 
setelah, sasaran2 jang lama kurang 
mendrik perhatian UMUM. 

Tetapi pendirian Invaliden tetap 
tidak akan “ menggantungkan diri 
pada siapapun, sebagai masih ada 

kekuatan untuk bergerak dari teni- 
pat. Hanja hak2 maupun kewadji- 
bannja sebagai manusia dan Warga 

Negara jang diinginkan dengan ban 

tuan Negara dam 'rakjatnja. Ingin 
ia berguna kembali (memberi) kepa 

da masjarakat. Tenaganja lahir ba. 
tin disediakan untuk tanah @rnja | 
dan perikemanusiaan. 

Demikianlah “semoga dimengerti 
oleh umum dan, segenap ' Iwaliden 
sendiri. $ 

Yana Tae 
Bintaran Tengah13 

Jo gia. 

  

Win persetu »djuan orang tua 
kedua belah pihak. 

telah bertunangan 

pd: 22 April 1951. 

Rr. ISTIJAH Dk. 

dengan 

R- N. HADI SOEDIRDJO Dk. 
217—4 Skn.     
  

ui 

Hanja untuk satu malam sadja!! 
Tangga! 28 April 1951, mulai diam 20. co, 

Sandiwara C.H.T.H, 
Harga Kartjis: KL IR. 15,—, KL IL R. 10, 

Kartiis mulai hari ini bisa beli pada: 5 
SAM NJAN KONGSI — MAL'080R0 No. 21, 

— FATJINAN No. 65. 

Datanglah sedikit isiang, djangan sampai kehabisan 
228 —4 

  

  Harian “dan 

Jang berkehendak mendjadi tjalon : 

atau toko buku. 
225—4 34   

  

  

Lezat sekalirdimakan waktu minum kopi:. - 

PISANG GORENG 
Tapi, sudah tentu digoreng dengan DELFIA ' 

AAA Ta HAN Kana 

“Dayan KALENG ISI 2. KILO 

  
DJUGA 
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MENIKAH : 

S. SUDARTO 

00
00
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NINIEK PRAWIROATMODJO | 

pada hart Minggu tanggal 29 April 1951 

di Salaman Magelang. 

(090000000000000000000 500004 Oo 0000. '1000000000000001 00000 
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aaralan nMERDEKA" Djakarta. 
“Akan dibuka keagenan @ Gi: Solo, Ki laten, Muntilar, Magelang, Pur- 
woredjo, Kebumen, dll. tempat sekelilipgnja. 

863, supaja berhubungan dengan 
Tjb. Kantor Jogjakarta. Lebih disuka jang mempunjsi pengalaman 

H Kantor Men ON LN: EN NA 27 Ta 535, 

  

.mewa Jogjakarta akan memutar 

   

  

REBO 2 APRIL 1951 

Siaran RADIO “ 
RABU 25 Apa 

59,2 

Kepanduan 

Indonesia 

  

Jang kami | terima 
Dari. Balai Pustaka” telah kami 

terima buku2: 1, Memelihara Kese- 
hatan dalam Sjara' Islam, jaitu ka 
rangan disertasi dr. A, Ramali tg 

19 Des. 1950. 2. Busa dilaut Hidup 
olen Barus Siregar. 8. Pandu Indo- 

nesia dari masa. ke masa, dan 4. 
Perintis Simpul tali dan djembatan. 

Terima kasih. 

  

T9Si 

Gelombang: 

17.00 

dan 122,4 Im 

Pandu 

tjabang 

Taman 
Rakjat 
Mataram, 

Biola Solo 
Peladjar: 12 njanji kanak? 

titar Kesenian Kita. 

ran malam GS Dojomar- 

18.15 
18.80 
19.15 
19.40 

  

    Bioskoop di Aloon2 Utara 
Pada tg. 25-4 int, djam 20 — 22, 

Djawatan Penerangan Daerah Isti- 
BERITA DLM BHS DJAWA . P 
Sarasehan Djapengi # 
Bisikan malam “Suara Pu- 
tera” : 

Bintang malam 

Kementerian P. P. dan K. | 
Kantor Urusan Demobilisan Peladjar | 

Rayon KV Daerah Banjumas 
TeLr. No. 131/8 Pwt. 

PENGUMUMAN. 
No: 151/R1I/KUDP XV.51. 

21.00 
21.15 
22.15 

film dokumentasi di Aloon2 Utara: 29.45 

  

Para Peladjar Pedjoang (Derwobilisan Peladjsr) dalam dserah 
Karangehan Banjumas, jarg ingin mendapat per ghergsan/perla- 
kuan sesuai Gengan P.P. No. 3?/49, diwedjibkan mendaftarkan 
Giri ke K.U.D.P. Rayon XV daereh Banjumas, bertex pat di kan. 
tor Karesidenan, dibuka puda tiap2 hari kerdja djam 03,00 sampai 
djam 13.00. 

2. Sjarai2 pendaftaran ialsh: 
Fara Peladjar Pedjoarg diwadlibkan mengisi daftar , Lembaran 5 
Resmi" rangkap 3 (lembaran resmi mana dapat dala mbl K.U. v.P. 5 
Reyon XV). dengan dilampiri keterangan2 ran ani 

A. Surat2 keterangan pedjoang dari: 
a.S.T.M. (Papter) untuk Anggauta2 Mon 
». Comdt. Be 17 as 5 Be yi 
Cc. Comdt. Kesatuan ,. Tar Ah didalam hubungan langsupg 

3 dergan Kesatuan Angkatan 
Perang. 

G. Kepala DjawatanfInstansi untuk anggaLta2 diluar a, bdan Cc. 
e. Djika ada, surat tanda Demobilisan. 

B. @.Surat2 keterangan Sekolah, berturut-turut tahun pengajjaran: 
40146, 46/47, 4T7i48, 48/49 dan 49:50. 

b Idja zah. 

c. Repport Sekolah. 
@. Keterangan Kepala Sekolah Gimapa ia bersekolah sekarang. 

C. Untuk kebenaran isi kolom 5 dlam surat »shLembaran Resmi" 
diperlukan Legalisatie dari Pamong Pradia. 

3. Untuk mendjaga tata-tertib supaja Gjsngan sampai ada pendaf- 
taran jarg dubbel, maka kepada para Peladjar Pedjoang jang 
tadinja berasel dari Kesatuariirstansi dalam deerah Karesidenan 
Bsnjumas, diharap Ssupaja berhubungan jergan &. U. D.P. dimana 
ia berada. 

Pendsftaran ditutup pads tanggal 15 Mei 1951: sesufahnja akan 
Giadekan screening oleh Pee GA Cominisaie. 

Purwokerto, 12 April 1951. 

Kepala K.U.D.P. Rayon XV. 

Daereh Fanjumus, 

“ttd. 
(MANOENG #0ENARDI) 5. 
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Ketua Screenings-commissie 

ttd. 

(ABDOELLAH SADJAD),     
  

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
DJAWATAN KERETA API 

lintas. 

  
PENGUMUMAN. 

Mulai tanggal 1 Mei 1951 oleh Djawatan Kereta Api akan 

diadakan kenaikkan tarip angkutan barang, dan' penumpang. 

Keterangan selandjutnja mengenai kenaikkan tarip ini bisa 

didapat dari kepala2 setaton kereta-api dan inspektur2 lalu- 

KEPALA DIAWATAN KERETA API. 

Kursus RADIO 
TEKNIK (KURATEK) 

Teort dan Praktek 

Rombongan baru jg ke Vi mulai 
2 Mei S1. Lamanje10 bin. Pan: 
Gsftaran peladjur mulai seka 
rarg Gisertai uang pangzal 
f 19 — TEMPAT terbatas, ketr. 

pada Fonirmpin RURATER. 
Djl. Keuman 12 Jogja, 

Ea
) 

(Djuga menerima reparasi ra- 

“d'o utk umum. Orgkos murah,) | 

227 — 4 

'B TERBIT'S . Kursussen : 3 

“ BOEKHOUDEN (dictaat gratis) 

“ SIENO (kantoor-Dictsatstenograat) 

» TYPEN (Snel & Accurast Tijpist/e)" 

Rombongan baru 2 Mel: Pen- 
dafteran pagi/sore 

di Tilangap 54 Jogja, 

  
  

  

Ujakarta, 23 April 1951. 
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Hari 1 MEI Hari kemenangan Buruh. 
Terbit NOMOR BURUH 
Apa dan Siapa ,,P AK SEMAUN'" 
Pelopor gerakan buruh Indonesia. 
Suka Duka ,SEORANG PETANI" 

TUGU 42, JOGJA: 
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