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. INVES TASI Tn 
“ASING K 

SELA SA? MARET 1958 
  

— Berkenaan dengan soal inves- | Ta 
tasi atau penanaman 
aging dinegeri kita, tampak 1g) 
nar simpang dua jang 
tang dihadapan mata na 
Pada satu pihak kita    

  

narnja ingin, tiap? 
hendaknja ada ditangan bang: 
Sa Indonesia. da kita | ag 
harapkan, kepentingan? Indo- 
nesia akan 
Tetapi kenjataan ' menundjuk- 
in, bangsa kita tidak mempu- 

jai "modal jang €jukup. Aki- 
g kekajaang bumi Indone 

sia tidak dapat dipergunakan 
sebaik-baiknja, melainkan tetap 
tinggal djadj harta terpendam, 

kita menutup pintu ra- 
orhadap modal asing. Dan 
vensinja: kepentingan In 

esia dengan Kenalan tidak 

» Oleh karena itu, mna titah 
wide kita harus mengambil si- 
kap lemas djuga terhadap mo- 
dal asing. Sekalipun, tentu sa- 
dja, Kita harus bertindgk demi- 

kian rupa, sehingga modal 
asing djangan sumpai diperta- 
kutkan. Malah sebaliknja, be- 
rasa tertarik ingin masuk kene- 
geri kita. 
:Keharusan jany kita hadapi: 

tidak boleh tidak, kita harus me- 
ngadakan peraturan yang, demi, 
kian rupa, sehingga modal asing 
berasa mempunjai harapan jang 
lajak dinegeri ini. Apabila pera- 

  

    
   

  

    
    

   

turan2 jang kita adakan sema- | 
| dibuat perusahaan2 asing | 

ditetapkan, keuntungan mere- | 1 RA 
| dewan investasi itu. 

ta-mata hanja mengingat akan 

kepentingan kita sendiri, dan 
sama sekali tidak memberi ke- 
muwngkinam2 kepada modal 
asing, tentu tidak ada orang 
asing berani menanamkan mo- 
dalnja dinegeri kita. 3 

xx s 

Diluar negeri sekarang ini ti- 
dik sedikit modal jang tinggal 
diam. Apabila ada kemungki- 

im baik sedikit sadja, tentu 
modal itu suka masuk kenegeri- 
kita. . 
Kesempatan in, seharusnja ki 

ta pergunakan sebaik-baiknja. 
Kita tidak usah terlalu takut 

modal asing. Kekuasaan 
gua, kekuasaan negara, su- 

ditangan kita. Kita dapat. 
mengadakan peraturan2 jang 

“dapat mendjaga kepentingan ki. 
ta sendiri. Diadi, apabila, kita, 

yank akan Anal 

Sen tedahgm re Ag 3 ag 

djari kabinet. 

memberikan kompensasi atau 
pemilik? perusahaan asing itu. 

Selandjutnja menurut ,»Mer 
deka" rentjana investasi kapital 
asing jang telah disusun Peme- 
rintah, djuga mengadakan sti- 
mulan2 untuk menarik kapital | 
asing dinegerj ini dengan me- 
ngadakan pembebasan sebagian 
atau seluruhnja dari. padjak 
import barang2 modal jang di- 

perlukan untuk investasi baru. 

“Kelonggaran2 dalam pengam- 
bilan pagdjak a.l. adalah ,,ver- 
snelde afschrijving” dapat di- 
adakan, keringanan dari ber- 
bagai2 matjam padjak-dan ke- 
mungkinan2 wituk mengkom- 

| penseer keuntungan terhadap 
kerugian2 jang diderita selama 
maximal 4 tahun berturut-turut. 

Mengenai keuntungan jang 

itu 

ka sesudah dibajar padjak bo- 

asalnja maximal adalah 15 pCt 
dari kapital jang pada permula- 
an dimasukkan kedalam mata 
uang asal. 

Peraturan lain djuga diada- 
'kan: dalam beberapa hal trans- 
fer maximal itu - dapat diper- 

tinggi hingga 20pCt. 
'prinsipnja keuntungan hanja | 

boleh ditransfer kepada negeri 
asalnja - kapital itu sebagai 
transfer darj afschrijvingkosten 
tidak boleh diadakan, tapi izin 

"untuk mendapatkan devisen da- | 
pat diberikan untuk memelihara 
dan mengganti sampai djumlah 
PE perusahaan itu. 

Dalam | 

/ ENTJANA investasi kapital asing pada waktu ini dipela- 
Kabarnja sebagian besar sudah disetudjui 

dan sudah ditetapkan pula, penxrintah tidak akan mengadakan 
nasionalisasi dalam periode jang tertentu dan nasionahsasi ha- 
nja akan diadakan melalu tj:'ra2 jg berdasarkan undang? dgn. 

| Pemerintah Indonesia pada per- 

leh ditransfer dan - keuntungan | 
jang boleh ditransrer ke-negara | 

i 

| keuangan, perhubungan dan gu- 
| bernur Bank Indonesia 
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prinsip2 jang telah diletakkan 
& Na 

|" — nama Dewan Menteri 
“Tiap investasi baru dipertimbangkannja 

|. Mengingat kepentingan kedua: belah pihak 

pergantian jang patut kepada 

Rentjana investasi kapital 
asing itu menetapkan dalam 
prinsipnja, pegawai? staf dari 
perusahaan itu harus terdiri 

dari orang2 Indonesia.. Tapi 
kalau 'tenaga2 Indonesia jang 
tjakap belum ada, maka orang 
orang luar negeri, termasuk 
golongan ahli, boleh didatang- 
kan ke Indonesia. Dalam hal 
ini dewan investasi akan mem- 
berikan bantuannja dalam uru- 
san2 immigrasi. 

Transfer uang untuk kepen- 
tingan pegawai asing: diboleh- 
kan asal perusahaan itu mema- 
djukan rentjana2 utk itu kepadi 

mulaan setiap tahun . padjak. 
Perusahaan2 asing itu  djuga 
harus memberikan segala kete- 
rangan jang diperlukan pada 

» Susunan dewan investasi. 
Dewan investasi jang terdiri 

atas menteri2 perekonomian, 

akan 
menetapkan  pendapatnja me- 
ngenai setiap investasi baru jg 
akan diadakan, dengan mengi- 
ngat akan kepentingan2 Indone- 

sia sendiri dan kepentingan pe- 
ngusaha2 asing itu, 
Dewan investasi itu, sebagai 

wakil dewan menteri, dapat 
memberikan putusannja menge- 
nai setiap permintaan jang di- 
madjukan untuk mengadakan 
investasi baru | asal sadja pu- 
tusan2. itu. tidak melanggar 

  

. Menteri Mononutu: utu-   
diri San Resican” 

can Kita tidak pertjaja, bahwa 
kitia. dapat mendjaga kepenti- 
ngan kita sendiri. . 

Bagi mereka2 jang suka ber- 

pedoman kepada peri keadaan 

dinegara baru seperti RRT mi- 

salnja, bolehlah dikemukakan : 

mun disana ada penanaman MO- 

dal asing. Tetapi investasi tu 

ternjata tidak merugikan kepen 
tingan RRT sendiri. ' 

Walaupun ialam hati kita 

ingin, agar setiap perusahtan 

dipegang oleh modal sendiri, ka 

- kenjataan. tidak memungkin 
perhitungan sehat meme- 

Badan kita harus buka pin- 

tw terhadap modal asing. Asal 

kita tetap awas dan waspada, 

djangan sampai dapat diper- 

kuda! : 
W.H. 

Biro penerangan SUAD 

  

  

'Uang-duka ka Rp 5000 d3 kali     
.gadjih bulanan 

| Pada Tana pegawai negeri jang tewas 
karena keganasan grombolan 

TAS pertanjaan tentang pemberian uang - duka kepada 
ahliwaris pegawai 

grombolan, menteri 

negeri jang tewas 
Mononutu menerangkan bahwa uang-duka 

itu akan diberikan kepada ahliwaris pegawai 
umumnja jang tewas sewaktu mendjalankan 

karena keganasan 

negeri pada 
kewadjiban 

djabatannja karena keganasan grombolan, 

Uang-duka itu akan dibajar 
sekali gus dan berdjumlah Rp. 
5000,—. Disamping itu akan di- 
bajar uang-kematian sebesar ti- 

ga kali gadji bulanan kepada 

“Gerakan pengatjau berselubung 

perdjuangan sutji 
Anak? ketjil dipergunakan mereka 

INDAKAN?2 gerombolan pengatjau jang mengganas achir? 

ini adalah suatu reaksi terhadap tindakan keras jang di- 

lakukan oleh pihak Angkatan Perang. Kebimbangan akan ke- 

selamatan dirinja karena pengedjaran?2 jang terus menerus di- 

takukan oleh pihak tentara menimbulkan perbuatan? perampu- 

kan dan pembakaran? rumah rakjat. Demikian diterangkan 

oleh Kepala Biro Penerangan SUAD Major Imam Sukarto. 

Diterangkan selandjutnja, 
bahwa reaksi tersebut djuga di- 

timbulkan oleh sikap rakjat 

' terhadap para pengatjau jang 
tampak tegas sekali, jaitu dgn. 
membantu alat2 pemerintah jg. 
sedang mendjalankan tugasnja, 
agar rakjat dapat aman dan 

tenteram. 
Sebab itu, maka pihak gerom- 

bolan2, baik D.L, T.LL, Bambu 
Runtjing dsb. dalam tjara men- 
djalankan rolnja sekarang ini 
berselubung dan berkedok pada 

perdjuangan Sutji dengan mem- 

pergunakan sendi? keagamaan, 
golongan, suku bangsa, 'keadilan'| 
sebagai. 

Untuk memperoleh bahan? 
rbekalan atau makanan oleh: 

gerombolan didjalankan  peme-, 
rasan dengan meminta dan me-: 
mungut sematjam padjak . ke 
selamatan, sedang pembunuhan, | 
pembakaran dan penggarongan | 
dilakukan terhadap penduduk jg 
tidak mau membantu, 

Sebagai daerah sasarannja 
mereka memilih dan memper- 
gunakan tempat2 atau medan | 
jang menguntungkan, diantara- 
nja daerah2 pegunungan “dan 

hutan2. 
Kekuatan mereka terbagi da- 

lam pasukan penggempur dan 
pasukan teritoriaal. Pasukan te. 
ritoriaal ini telah tidak berdaja 
lagi karena telah dapat dihan- 

“ tjurkan oleh tentara. Tetapi di- 

  

dan pembantu. Pada umumnja 
penjelidik2 jang dipergunakan 
didaerah Djawa Barat dan Dja- 
wa Tengah adalah anak2 ketjil 
dibawah umur lima belas tahun. 
Selandjutnja dalam tiap gerakan 
mereka membagikan kekuatan- 

nja atas pasukan penjerbu, pa- 

sukan pembakar, pasukan pe- 
'njerobot dan pengangkut. 

Tiba waktunja. 

Umumnja sikap lunak terha- 
dap gerombolan2 pengatjau 15 
dimaksudkan untuk dapat 
nuntun mereka kembali kearah 
djalan benar, pada waktu ini 

tuk dihentikan, karena terbukti, 

dengan sikap jang lunak mere- 
tidak mau Pen 
   

  

MONONUTU DUTA- 
“BESAR DI RRT 
Siapa gantinja sebagai 

| menteri penerangan ? 
Didapat kabar dari kementeri- 

an luar negeri bahwa pemerin- 
tah RRT telah memberikan agre. 
ment atas pengangkatan Ar- 
nold .Mononutu sebagai 
Republik Indonesia pertama 
(di Peking. Keberangkatan Mo- 

sudah bisa dilakukan dalam bu- 
lan ini.   “Sebagaimana diketahui Arnold 

telah tiba pada swaktunja. un- : 

demikian Major Imam Sukarto, 

duta 

nonutu ke Peking diharapkan | 

samping itu terdapat Pa TE tersebut - SANAM. 0 

ahliwaris menurut pasal 2 dari 
keputusan kepala kantor uru- 
san pegawai tanggal 15 Nopem- 
ber '51. Putusan itu mulai ber- 
laku surut 1 Djanuari "53. : 

Selandjutnja menteri. Mono- 
nutu menerangkan bahwa pe- 
merintah turut merasakan pahit- 

getirnja tugas mereka itu jang 
diwadjibkan untuk menegakkan 

  

  

Sam 

keamanan dan ketentreman di- 
seluruh Indonesia, sedangkan is- 
timewa keluarga mereka jang 
tewas akan merasakan akibat- 
nja apabila ditinggalkan oleh 
kepala keluarganja. 

Agar keluarga jang ditinggal- 
kan itu dapat mempergunakan 
uang-duka itu untuk mendjamin 
kehidupan mereka seterusnja, 
maka pemerintah telah riemutus 

kan untuk memberikan uang-du- 
ka itu dalam batas? kamampuan 

anggaran belandja negara. 
Seperti telah “dikabarkan ke- 

putusan tentang pemberian uang 

duka.kpd ahliwaris pegawai ne- 

geri jg tewas . dim melakukan 
kewadjibannja itu telah diambil 
oleh kabinet pada sidangnja 
achir minggu jang lalu. — Ant. 
  

wasa ini menteri penerangan 
pada kabinet Wilopo dan pe- 
ngangkatannja mendjadi duta- 
besar Indonesia di Peking dipu-: 
tuskan dalam sidang kabinet 
baru? ini. 

Siapa jang akan mengganti- 
kan Mononutu sebagai men-   teri penerangan masih belum 
ada ketentiiannja. — Ant, 

. AK RIA N 
DITERBITKAN OLEH. Ba DAN Tab su LATAN RAKJAT" (ANG GAUTA S.P.S,| 

    

UMUM 

    

      

  

dalam politik Pemerintah me- 
ngenai investasi kapital asing 
itu. — Ant. 2 

  

BELANDA MENGAKU. 
Mengirim seng aa 
ke Irian. 

puan dengan bai 

berita tentang pengiriman pa- 

sukan2 Belanda ke Irian dengan 
menggunakan pesawat udara, 
kementerian angkatan laut Be- 
landa memberikan keterangan, 
bahwa pengiriman pasukan? 
Belanda itu dilakukan dalam 
rangkaian penggantian pasukan? 
Belanda jang ditempatkan di 
Irian jang biasa dilakukan. — 

“Seluruh dk pener- 
bangan India 

. Menterj perhubungan India, 
'Jagiwan Ram, telah mengadju- 

(ikan suatu rentjana undang2 me. 
ngenaj nasionalisasi dinis2 pe- 
ngangkutan udara India kepada 
'madjelis rendah. Rentjana un- 

| dang2 jang disebut ,,Rentjana 
undang2 perusahaan2 penerba- 
gan tahun 19583” itu antara la- 

in menentukan usaha2 untuk 
mengusai dinas2 pengangkutan 
“udara jang ada sekarang: ini, 
“serta mendirikan 2 perusahaan 
penerbangan jang seluruhnja di 

» miliki dan diusahakan oleh ne- 
||gara dengan tudjuan mengkoor 

inasikan, merasionalisasikan 

dan memperbaiki fasiliteit2 pe- 
'ngangkutan melalui udara, 

Sebuah perusahaan diantara- 

nja akan mengoper operasi2 dja 
'(rak-pandjang dari dinas2 pener- 
bangan internasional”, jang se- 

lama ini dilakukan oleh ,,Air In- 
dian International”. sedangkan 
jang lainnja akan mengoper 

operasi2 djarak pendek, ter- 

"masuk penerbangan2 dalam ne- 
geri dan penerbangan2 kenega-   Ant, dian Airlines”. 
ra2 tetangga, dengan nama ,,In- 

— AFP, 

Akan dinasionalisast. | 

  

  

  

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan , ........ Rp. 11. — 

Etjiran ......... » 0.60 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 
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Kang, tertjapai oiinsip damai 
Eisenhower gerakkan segala alat2 politik U. S. A. 

ENTERI L. N. Amerika Serikat Joha Foster Dulles ber- be 
pendapat, bahwa tawaran 

untuk mengadakan pertemuan 
jang konkrit dari pihak Sovjet | 
damai tingkat tinggi mungkin 

akan datang dalam bentuk usaha informil di PBB. 
Baru setelah prinsipnja diputuskan utk mengadakan per- 

temuan sematjam itu, alat? politik Amerika Serikat di Moskow 
dapat digerakkan dengan sungguh? dibawah pimpinan Presi- 
den Eisenhower sendirj dan state department, demikian Dulles. 

Dulles mengemukakan pen- 
dapatnja itu, dalam keterangan- 
nja dimuka sidang tertutup 
panitya perhubungan luar nege- 
ri senat, ketika ia ditanja me- 
ngenai pengangkatan Charles 
Bowlen selaku duta besar Ame- 
rika untuk Moskow. 

Sementara itu, Radio Moskow 
dalam siarannja kemarin dulu 
telah menjiarkan komentar jg 
disusun oleh pemenang hadiah 
Stalin Orest Maltev jang a.l. 

dikatakan titik-beratnja diletak. 
kan kepada hasrat perdamaian 
rakjat Sovjet Unie. 

Dikatakan selandjutnja,. Sov- 
jet Unie ingin hidup damai, 

  

WIWOHO PURBOHADIDJOJO: 

- Nasib Negro & Indian di A. 
h menjedihkan      

1g! 
(2 

78 

5. 

' Keadaan Indonesia lebih baik dari negara 
“Asia Tenggara 

Kerukunan hidup masih disesalkan 
EMARNN telah tiba kembali di 
sdr. Wiwoho Purbohadidj 

Amerika Serikat. Seperti dike: 
Serikat itu dengan maksud ui 
tahan, Selain itu diluar rentjan: 
ngi London, Den Haag, 
meente bestuur” dan x 

Kota jang dikundjungi , 
Los Angles. Dari sini ia terus 

ia tinggal seminggu lamanja. | 
annja jalah imengundjungi 
dimana ia mendapat keterangan? 
pemilihan umum, Karena di Amerika Serikat hanja ada 2? party, 

jaitu Demokrat dan Republik, maka di 
2 kantor pemilihan umum pula. 

    
   

   
    

srtama di Amerika Serikat jalah 

: Jaa ya Uni 

hui, kundjungannja Ke Amerika 

tuk mempeladjari soal? pemerin- 

, sdr. Wiwoho djuga mengundju. 

untuk mempeladjari soal ,,ge- 

Pakistan dan India. 

jenudju San Francisco, dimana 

jartaranja jang mendjadi tudju- 

ity. di Berkeley, 

n2 dari para mahaguru.tentang 
  

Dalam kantor ini jang bekerdja 

sebagian besar orang2 Ne renapuan jan telah landjut usianja. 

Selain itu sdr. Wiwoho djuga 
mengundjungi Muiwood,  jaitu 

terdapat restaurant dis. Disini 
ia mendapat pelajanan dan ke- 
terangan2 dari para studen. Me- 
reka ini pada umumnja mendja- 
di politieke geleiders. Menurut 
Wiwoho pada umumnja orang2 
Amerika sangat ramah tamah 

terhadap orang2 asing. 
Dari San Francisco perdjala- 

nan diteruskan ke Washington. 
Di ibu kota A.S. ini jang me- 
mang mendjadi pokok tudjuan- 
nja, ia berhubungan dengan Go- 
vernmental Affairs Institute, se. 
buah bagian dari State Depart- 
ment, dimana ia mendapat ke- 
terangan2 tentang soal2 peme- 
rintahan daerah, bersama2 de- 
ngan utusan2 dari lain2 negeri 
asing. Pada waktu itu jang ba- 
njak terdapat di Institute itu 
jalah bangsa Djerman, 

Setelah seminggu di Washing- 

ton, perdjalanan diteruskan di 
New York. Dikota ini ia berke- 
sempatan melihat2 gedung UNO 

dan pula mengundjungi sidang- 
sidangnja. Dari New York ia te- 
rus ke Ithaca. Disini ia tinggal 
sebulan lamanja dan selama itu 
ia berkundjung pada Cornell U- 
niversity, dimana ia mendapat 
peladjaran mengenai susunan 
pemerintahan, planning, budget 
dis. Disamping peladjaran itu ia 

djuga berkesempatan mengun- 
djungi sidang2 Dewan Perwaki- 
lan Rakjat Daerah. 

Berlainan dengan sidang? 
DPRD2 di Indonesia, dalam si- 

| dang2 DPR di A.S. sangat sedi- 
kit terdjadi perdebatan. Segala 

sesuatu jang akan dibitjarakan 
sudah dipeladjari dan direntja- 
nakan semasak?2nja. Dengan Ila- 
in perkataan sidang? DPR di- 
sana pada umumnja berdjalan 
sangat praktis, Selain itu diada- 
kan hearing dengan publik. 

Perbandingan sangat 
sukar, 

Mengingat keadaan di A.S. 
jang serba lengkap dan pula 
faktor2 jang ada disana memang 
sangat berlainan dengan dine- 
geri kita ini, maka pemerintah- 
an disana djuga sangat sukar 
dibandingkan dengan Indonesia. 
Salah satu sebab lagi, jalah ka- 
rena daerah2 disana memang 
benar2 zelfbedruipend dengan 
technische voorzieningan dan 
hulpmiddelen jang lengkap jang 
kita tidak mempunjai. 

Dikatakan, bahwa dalam soal 
pemerintahan, tiap kotapradja 
dapat mendjalankan tindakan2 
dengan bebas, tetapi dalam ba- 
tas kekuasaannja masing2 dan 
tidak bertentangan dengan Pu- 
.sat, 

Universitit dan masja- 
rakat satu. 

Salah satu hal jang perlu kita 
perhatikan, jaitu hubungan an- 
tara Universitit dengan masja-   rakat di: AS, Kalau boleli. kita 

suatu tempat “hiburan, dimana | 

katakan, Universitit di .Indone- 

|siarini terpisah (menjendiri). da- 

| xi masjarakat, maka di A.S. hu- 

(bungan itu sangat erat, tidak 

sadja dalam lapangan pertanian | 

tapi dalam lapangan apa sadja. 

Tiap kesulitan jang timbul da- 

lam masjarakat, Universitit ber 

tindak aktip . menjelidiki dan 

Mengupas sehingga segala se- 

suatunja- dapat mentjapai hasil 

jang dapat - dirasakan masja- 

rakat. / 

| 2 Probleem besar. 

“Dua soal jang sampai seka- 

rang masih merupakan probleem 

besar “di A.S. masalah bangsa 
Negro dan Indian. Memang ka- 
lau kita menengok pada bebera- 

pa tahun jang lampau, nampak- 

njak bangsa Negro kini sudah 
mendapat kemadjuan pesat se- 

kali. Tapi pada umumnja bang- 

sa Negro disana masih menga- 

lami tekanan dan rintangan2 
dari pemerintah, sehingga pera- 
saan rendah diri (minderwaar- 
digheidscomplex) dikalangan 

bangsa itu masih nampak. Di 
Georgia mitsalnja rasdiscrimina- 

tie masih berlaku, Terutama di. 
stasiun2, didalam kereta api dan 

bis2, masih terdapat tulisan 

”hanja untuk. orang kulit pu- 

tih” dls. 
Mengenai keadaan bangsa In- 

dian dinjatakan, bahwa mereka 

itu mendapat suatu daerah, jang 
keadaan alam dan iklimnja sa- 

ngat sukar ditanami, sehingga 
boleh dikatakan sebagian besar 
dari 400.000 bangsa itu jang ma- 
sih tinggal hidup disana, tetap 

dalam keadaan melarat. 
Kalau kita mengingat, bahwa 

hampir tiap keluarga orang pu- 

Jogjakarta Ketua DPRD | 

jo, setelah 4 bulan melawat di | 

San Francisco hanja ada | 

: 

  

  

tih mempunjai rumah . bagus, 
mobil mengkilat, dengan seba- 

gian besar dari orang2 Negro 
dan Indian masih tinggal dida- 
lam gubug2 mesum, maka be- 
lum bisa kita mengatakan, bah- 
wa demokrasi A.S, sudah sem- 
purna, 

Indonesia tidak kalah 
dengan Pakistan dan 
India. : 

Sesudah  mengundjungi. Lon- 
don, Den Haag, Paris dan Roma, 
perdjalanan diteruskan ke Pa- 
kistan dan India. Setelah meli- 

hat dengan mata kepala sendiri, 
maka menurut sdr. Wiwoho ke- 

adaan di Indonesia tidak kalah 
Gengan kedua negeri tersebut di. 
atas. 

Kita bisa berkata sjukur, ka- 
lau kita - mengingat, bahwa di 
India masih banjak orang tidur 

diatas rumput, ditepi trottoir 
djalan, diatas aspal dil. Rakjat 
biasa boleh dikatakan masih hi- 
dup miskin. Dengan lain perka- 

taan kita. masih lebih banjak 
tertolong oleh keadaan alam. 
Demikian Wiwoho kepada "KR, 

Achirnja dinjatakan penjesal- 

annja, bahwa mestinja bangsa 
Indonesia lebih tjepat dapat 
membangun serta memperbaiki 
keadaan masjarakat daripada 
negara2 tetangga di Asia Teng- 
gara ini, tapi karena kita belum 
bisa hidup rukun, maka apa jg. 
kita tjita2kan bersama itu be- 
lum dapat terlaksana dengan 
tjepat. 
  

Residen-politik Inggris jang 
mengurus daerah2 Sheik di Sa- 
udi Arabia jang dilindungi oleh 

Inggris, Sir Rupert Hay, daiam 
keterangannja menjesalkan, bhvv 
perhubungan persehabatan jang 

begitu baik antara kedua negeri 

tersebut belum. djuga tjukup ku- 
at untuk mendorongkan penjele- 
saian bagi pertikaian tersebut, 

Djalannja peristiwa. 

Pertikaian tersebut mulai da- 
lam tahun 1949, ketika pemerin- 
tah Saudi Arabia mengirimkan 
Amir “Turki dan 60 orang ser- 
dadunja dengan kekuasaan pe- 

nuh untuk menduduki daerah2 
case Buraimi jang terletak di-   
dalam wilajah kesultanan Mus-- t 

  

-Lembaga Kebud 

  
«Kon: Bataviaasch Genootschep 

4 van Kundenen Watentehanpan” 

ajaa Indonesia 

    

  

  

Hubungan Inggeris - Arabia 
tegang 

Kedudukan A. S. sulit 
ALANGAN resmi di London menjatakan 

bahwa perhubungan persahabatan antara Inggris dan Saudi 

Arabia mungkin akan mendjadi rusak sebagai akibat pertikaian 
mengenai daerah? oase Buraimi antara kedua negeri tersebut, 

kekuwatirannja, 

cat, Tindakan ini oleh pihak Ing. 
gris dianggap sebagai pelang- 
garan terhadap persetudjuan 
mengenai penetapan perbatasan? 
daerah2 Sheik tersebut. 

Oleh karena itu Inggris lalu 
memprotesnja, akan tetapi tidak 
didjawab oleh pihak Saudi Ara- 
bia, Pada achir tahun 1949 itu, 

Inggris mengirimkan suatu dex 
tasemen ketjil R.A.F. kedaerah 
pertikaian tersebut untuk men- 
tjegah terdjadinja pelanggaran2 
lebih landjut. Sedjak itu pesa- 
wat2 ,,Vampire” sebentar2 me- 
ngadakan penerbangan kelapas 
ngan terbang Sharjah jang les 
taknja terpentjil didaerah pans. 
ai,   

|diadjukan 

djuga dengan. rakjat Amerika 

pula berdagang dengan semua 
negara. Dikatakan selandjut- 

nja,tidak “seorangpun diantara 
rakjat  Sovjet  menghendak: 

perang, 
Kita tidak mempunjai radja2 

uang dan kitapun tidak mem- 
punjai pabrik2 sendjata jang 

dapat didjadikan “alat untuk 
menarik keuntungan dari pepe- 
rangan. Di Sovjet Unie setiap 
Orang jang setudju dengan pe- 
rang segera dimasukkan ke- 

dalam rumah sakit gila atau 
kedalam pendjara. — U.P 

MAO AKAN TEMUI 
MALENKOV ? 

,Sunday - Times” memberita. 
kan baha Mao Tse Tung tak 
lama lagj akan -pergi ke Mos- 
kou untuk mengadakan pembi- 
tjaraan2 dengan pemerintah 
Sovjet jang baru dan terutama 
dengan P. M. Georgi Malenkov. 

Kabarnja Mao 'Tse Tung ber- 

  

mak:ud mengadjukan permin- 
taan pada Sovjet Uni, supaja 
memperbesar bantuan militer 

dan ekonomi kepada RRT. 
Menurut wartawan Inggeris 

tadi, kundjungan Mao itu akan 
dilakukan sebelum kepala2 ne- 
gara2 Komunis. mengadakan 
pertemuan 
depan. — AFP. 

dan rakjat2 lainnja dan ingin | 

| 

  

P.M. Mesir Djend, Moh Naguib: 

Pasukan2 Inggeris pasti 
ditarik 

Dari daerah terusan Suez. 

Perdana menteri Mesir, djen- 

deral Nagu'b menerangkan di 

Assouan, bahwa pemerintah 

Mesir dengan jelas mengata- 
kan kepada Inggeris, bahwa Me 
sir hanya dapat menjetudjui pe- 
narikan pasukan2 Inggeris dari 
daerah Terusan Suez. ,,Kami tak 
dapat mengatakan dengan pasti, 

apakah akan dilakukan perun- 
dingan, tetapi kami dapat me- 
njatakan bahwa pasukan2 Ing- 

geris akan ditarik kembali", de 
mMmikian ditambahkannja. 

“'Djenderal Naguib mengutjap- 

kan keterangan itu, dihadapan 
6000 lebih kaum buruh 

,Kamj merasa bangga, tidak 

membiarkan Kemerdekaan Me- 
sir ditjuri orang. Kami lebih 
suka mati mempertahankan Me 

sir dari pada menerima baik 
diperbudak lebih landjut”, demi 

kian dikatakan seterusnja oleh 

Naguib. 
Dan utjapannja jang terachir 

itu, disambut dengan tampik 
sorak jang bergemuruh oleh 
orang banjak jang untuk per- 
tama kali melihafnja semen- 
djak Nadjib memperoleh kekua- 

saan dalam bulan Djuli jang 
lalu.   

di Moskow bulan | 

Naguib dalam kundjungannja 

itu, disertai oleh beberapa 
orang opsir tentera dan Wakil2 

' pers. — AFP. 
  

Andjuran Bung Karno: 
  

kesehatan diinja. 

Ditjeriterakan selandjutnja 

tentang keadaan peladjar di Pi- | 
lipina, dimana tjita2 peladjar 
hanja menginginkan titel2Zan 

Sadja, dan tak mengingati akan 
bakatnja. 

»Masukilah sekolah? tehnik, 

pertanian, kehutanan dan seko- 
lah2 vak lainnja. Dijadilah bidan 

djuru-rawat jang sangat dibutuh 
kan dipulau ini”, kata Bung 

Karno. 
Seterusnja diambilnja. tjontoh 

Rusia, bahwa pada permulaan 

revolusi disana didatangkan me- 
sin2, karena mereka berpikir 
bahwa  mesin2 itu jang dapat 

mendjadikan segala2nja. Tetapi 
serenta mesin2 itu datang, tidak 

ada jang bisa mempergunakan- 
nja, tidak tahu bagaimana me- 
makai traktor misalnja, hingga 
mesin2 itu kalau rusak tidak bi- 

sa diperbaiki dam terpaksa dita- 
ruh digudang2 sadja. 

Melihat hal jang demikian itu 
maka lalu dibentuklah kader2, 

ahli2 tehnik pertanian dll, Pe- 

masukan mesin2 dihentikan du- 
lu, barulah sesudah tjukup ka- 

der2 itu didatangkan lagi me- 

sin2. 
Mereka berpendapat kemudian 

bahwa bukan mesin? jang men- 

djadikan segala?nja itu, melain- 

kan ketjakapan dan otak. 
,Pulau ini seperti pulau2 lain 

di Indonesia, jakni membutuh- 
kan tenaga2 ahli, Mereka perlu 
didatangkan. Disini hanja terda- 
pat seorang opseter, djauh seka- 
li dari tjukup. Tjita2 hanja bisa 
  

Akan diadjukan ke- 

pada PBB. 
Pihak Inggris kemudian me- 

njarankan, supaja soal tersebut 
sadja kepada suatu 

arbitrage. Saran ini disokong 
oleh Amerika Serikat jang mem. 
punjai banjak 'konsensi minjak 
di Saudi Arabia. 

Akan tetapi Amir Faisal dari 
Saudi Arabia baru2 ini menjata- 
kan di” New - York, bahwa ia 
mungkin akan mengadjukan so- 
al tersebut kepada PBB. 

Sementara itu suatu pasukan 
Arab jang terdiri dari 40 orang 
dalam minggu ini kabarnja nam- 
pak bergerak didaerah pertikai- 
an tersebut, sehingga pasukan2 
Inggris lalu mengambil tindak- 
an2 untuk memutuskan djalan 
perbekalan mereka, 

Inggris dalam pada itu menga. 
kui sangat sulitnja kedudukan 
cAmerika dim hal ini dan tidak 
menghendaki hantjurnja kon- 
sesi2 Amerika didaerah tersebut, 
Meskipun demikian Inggris su- 
dah mengambil ketentuan untuk 
memenuhi kewadjiban2nja ter- 
hadap Sheik2 jang mendjalan- 
kan pemerintahan didaerah2- 
daerah sumber minjak Barat   itu, Demikian kalangan di Lon- 
don, — Ant, UP, 

“karno mengandjurkan kepada para- peladjar, 
djangan mempunjai tjita2 hanja ingin bekerdja dibelakang me 

dja sadja.. Pembangunan negara memerlukan tenaga dalam ma- 
tjam2 lapangan, misalnja: pertanian, 

Masukilah sekolah 2 vak ! 
Orang2 besar asalnja hanja orang biasa 
AWAT terlambat dari Gunungsitolitoli menjebutkan bahwa 
sebelum meninggalkan Nias pada Kemis pagi. Presiden Su- 

“supaja mereka 

perhewanan, kehutanan, 

| fertjapai apabila ada tenaga 
untuk- mewudjudkannja. Djika 

| tidak, tjita2 demikian hanja mo- 
| rupakan lamunan atau impian 
belaka”, kata Bung Karno. 

Achirnja diandjurkan kepada 

orang? tua supaja turut serta 
mendorong pemuda2 memasuki 
sekolah? vak. 
Rombongan Presiden pada Ke- 

nus pagi ke Mentok melalui Pa- 

dang dan Saptu sore kembali ke 
Djakarta. (Tibanja kembali di 
Ibu Kota sudah kita kabarkan 

kemarin, red). 
Bung Karno di Bangka 

| Tentang tibanja Bung Karno 
Cipulau Bangka sudah kita mu- 
atkan pada hari Saptu jang lalu 
jang dikawatkan oleh wartawan 
kita sendiri. Dibawah ini kita 
muatkan verslag dari ,,Antara”. 

Djam 7.30 pagi tgl. 20-3 Presi. 
den dengan -rombongannja me- 
hinggalkan Pangkalpinang me- 
nudju Muntok. 

Sesuai dengan rentjana, djam 
10.30 rapat umum diadakan di- 
tanah lapang Muntok. Biarpun 

Bung Karno tidak asing lagi 
bagi rakjat Muntok, lapangan jg 
baru sadja disirami hudjan pe- 

nuh dengan penduduk untuk 

mendengar Wedjangan Presiden. 

Lebih dulu  berbitjara P. de 
@uelju. Kemudian berbitjara 

Ruslan Ahbdulgani. 
Bangka perlu beras, ka- 
ta Ruslan Ahbdulgani. 

Pembitjara mengandjurkan su 
paja rakjat Bangka  djangan 

berpikir. mementingkan daerah 
Bangkanja sadja, sebab daerah 
Indonesia lainja pun harus dju-| 
ga dipikirkan oleh rakjat Bang- 
ka. Rakjat di Bangka djangan 
lupa, kata pembitjara, padi ti 
dak tumbuh di Bangka karena 
itu harus didatangkan dari luar. 
Bangka setiap tahunnja memer- 
lukan 24.000ton beras karena 
itu pulalah sebabnja Pemerin- 
tah harus membeli beras keluar 
negeri tiap tahunnja biarpun 
negeri Kita luas dan subur. 
Memang dimana-mana timbul 
tuntutan, minta ini dan itu 
pada pusat tetapi meminta 
dan menuntut: sadja tidak- 
lah akan membawa  pero- 
bahan, Karena itu disamping 
menuntut perlu kita bersatu dan 

bekeraja keras untuk  pemba- 
« Bersambung hal. 4)a 

  

Kk Administrasi 
»Minggu Pagi” di Jogja untuk 
pertama kalinja, kemarin, telah 
terima pembajaran uang - leng- 
ganan jang tidak berwudjud- 
kan wang, tidak. berwudjudkam 

madjallah 

poswesel . .... , « melainkan 
berwudjudkan 8 buah prangko 

& Rp, ly, Jaitw uang lenggas 
nah sabu biar,   
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| Aisi Medan seb 

Ha Tan Kabupat 
Batanghari. Mata Pap ena is 

  

i , baru2 ini “lah 
dibentuk di Dn dengan | 
Giketuai oleh Tae Le Sumar 
dan dibantu 

sdr2. M.. Ali,. an “Tua 
Roni, J.A. Mual, Tn Thay 

    

seksi DPR Kota Haak Ba 
masin baru2 ini, ahtara lain : aa 
bitjarakan Pedagang Kain Etje- 
ran, jang minta nasibnja selekas 
mungkin arer tikapa 
MAKASSAR — - Baru2 ini te- 

  

lah dilakukan peminc an Lg 
nazah pedju bannya a oleh 
Pemalaan Soil, VII, se 
banjak 86 djenazah jang aa & 
sebar disekitar t 
bung, Bontonompo, Mariso dan 

kemudian dimakamkan kembali 
dimakan pahlawan Ten 
(Tello). Aa 

KONGRES Ka 29 PSII 
DIBUKA 

Kongres ke 29 Partai Sjarikat 
Islam Indonesia jang akan ber- 
langsung sampai tgl. 26 Maret 
jad, di Djakarta telah dibuka 
bertempat digedung Adhuc Stat. 
Hadir didalam . pembukaan itu. 
antara lain Menteri Sosial 
Anwar Tjokroaminoto, wakil 
ketua parlemen Arudji Kartawi- 
nata dil pemuka PSI. 

“ Sesuai dengan rentjana, maka 
pembukaan dilakukan oleh ketua 

' Dewan Partai dan kongres 1se- 
landjutnja akan" memberikan la- 
poran tentang kebidjaksanaan: 
Dewan Partai, pendjelasan ten- 
tang Tafsir Program Azas oleh 
Abikusno 'Tjokrosujoso, Atjara- 
terpenting jang akan dibitjara- 
kan selama kongres adalah ten- 
tang perdjuangan partai. keda- 

| lam dan keluar, diantaranja soal 
daerah otonomi dan pemilihan 
umum serta pemilihan anggota 

pimpinan baru untuk tahun 1953 
hingga 1955. — Ant. M2 

  

KONGRES SBLG.I. DI 
— DJAKARTA 

SB.LG.I. (Serekat Buruh 
Listrik dan Gas Indonesia) akan 
mengadakan  kongresnja jang 
ke-II pada tg. 11 sjd 14 April 
1953 di Djakarta. 

— Diantaranja jang akan mendja 
di atjara penting dari kongres 

ialah hal sekitar nasionalisasi 
perusahaan2 listrik dan gas selu 
ruh Indonesia jang diusahakan 
segera mendjadi kenjataan, 

   

    

   
   
   
   

    

      

   

    

   

     

Kar 

Setel: Pa “s. 
Engel jang meminta djaminan 
10 kerosi. Haa Konstituante 

laan 5 Parlemen kemarin 
Iditolak Oleh Peer IntAn harj ini 
Ss. 2 Pan mengurangi permintaan 

'itu mendjadi masing2 
rosi dan 3.kerosi, dan prin- 

Ki jui pula. oleh S. 
(PNI). 3 

Na bin dapat 
menjetudjui maksud dari pada 
usul itu, jakni untuk mengada- 

kan koreksi terhadap pembagian 
'kerosi dalam badan? tsb., tetapi 

  

   

hendaknja djangan mengubah 
sistim jang telah ditentukan da- 
lam RUU jang telah disetudjui 
oleh Parlemen. Oleh karenanja 
menurut Pemerintah, djaminan 

itu hanja diberikan kepada dae- 
rah-p jang sedikit pen- 

duduknja, tidak seperti maksud 
amendemen Engel jang menghen 
daki supaja Ia daerah pemilih 
an didjamin, 

jang pen- 
duduknja Ta dari 900.000, se. 
hinga menurut ketentuan dalam 
RUU tidak tjukup mendapatkan 

kerosi 6 buat Konstituante dan 
3 buat Parlemen diberi djaminan 
kerosi itu. Kelebihan kerosi da- 
lam Konstituante (Parlemen 
sesudah dikurangi dengan djum 
“lah kerosi2 jg diberikan utk dja- 
minan itu diperuntukkan bagi da- 
erah2 pemilihan lain2nja. Djika 

sesudah pembangian itu ternja- 
ta djumlah kerosi Konstituante 
untuk daerah2 pemilihan belum 

mentjapai djumlah kerosi Kon- 
stituante untuk seluruh Indone- 
sia, maka djumlah kekurangan 
kerosi itu dibagikan antara dae- 
rah2 pemilihan jang memperoleh 
kerosi tersedikit, masing2 men- 

dapat satu kerosi, ketjuali- dae- 
rah2 pemilihan jang telah men- 

Gapat djaminan. tsb. k 

- Ketjuali tentang djaminan ke- 
rosi itu, disetudjui pula usul 
amendemen St. Makmur cs ten- 
tang ketentuan, bahwa warga 
negara Indonesia diluar negeri 
jg bertempat. tinggal pokok di 
Indonesia dimasukkan dalam da. 
-erah pemilihan tempat Gedung 
Komenterian Luar Negeri, arti- 
-nja djumlah mereka itu 'akan 

“lah kerosi-dalam Konstituante. 
Pun amendemen . St. Makmur 
mengandung pula amendemer 
Tjugito jang meminta supaja 
Panitia Pendaftaran Pemilih 
mendaftar pula penduduk warga 
negara. Hal ini disetudjui oleh 
Menteri Dalanw Negeri dengan 
tjatatan, bahwa Panitia tsb ti- 
dak mendaftar tapi mentjatat 
penduduk warga negara itu da- 
lam arti kata ,,volkstelling” 
Diterima pula oleh sidang usul 

amendemen Mr. Sunarjo supaja 
perkataan penduduk” dikon- 
kretiseer, berhubung dgn belum 
adanja undang2 tentang pendu-   Demikian diumumkan Panitia 

Kongres. S.B.L.G.I. ke-II — Ant. 
Guk, jakni dalam arti bertempat 
tinggal pokok. — Ant. 

..
 

Perkara Affandi i Ridhwan. 
  

,Hasil perundingan" dgn D. . 
Terdakwa gugup ketika dikatakan ada. 

| kesan ,sebagai ular kepala dua" 

hari Saptu jang lalu oleh Pengadilan Negeri:Bandung terha- 
da perkara Affandi Ridhwan: ternjata belum selesai, 
pemeriksaan selandjutnja diundurkan sampai 
Maret jang akan datang. 

Ketua R. Harsojo menerang- 
kan, bahwa paling sedikit harus 
diadakan satu kali lagi sidang 
terbuka, sedang permintaan ter- 

dakwa untuk ngadakan si- 
dang tertutup oleh ketua didja- 
wab belum bisa diputuskan dan 
menjatakan, bahwa dari hasil 
pemeriksaan serta surat2 jang | 
sudah diperiksa sebenarnja su- 
dah dapat didjatuhkan putusan. 
Tetapi, kata ketua, saja meng- 
hendakj supaja pemeriksaan di- 
lakukan dengan sebaik2nja. 
Sidang hari itu berlangsung le 

bih dua djam dan selama itu 
dipergunakan untuk mengada- 
kan lagi tanja djawab antara ke. 
tua-djaksa dengan terdakwa, se- 
dang saksi2 tidak ada jang di- 
periksa lagi, meskipun semtua- 5 
nja djuga hadir. 
Pada achir 

ay duduknja perkara nampak 
lebih djelas bagi ada Ht sbagai 
nja, setelah ada: 
bukti jang dibatjakan Pa 
djadikan bahan ja Mamat 
dari Te Dalam 
surat? itu, sebagai San 
“maupun sebagi | sebutan dida- 

hdr pemonjianan Ia | 

M3 

maka 
hari Sabtu 28 

EN lain mengatakan bahwa dji. 
Wa isi surat itu menurut logika 
umum orang biasa akan dapat 
mengambil kesan seperti terdak- 
wa ,,main sandiwara dan sebagai 
ular kepala dua”, oleh terdakwa 
telah dibantah dengan gugup 
dan nampak agak ,,naik darah”, 

Atas. pertanjaan djaksa apa- 
kah terdakwa sebelum berang- 
kat untuk mengadakan ,,perun- 
dingan” dengan Sanusi Partawi- 
djaja, djuga telah mengadakan 
pembitjaraan dulu dengan ,,ka- 
wan2”, terdakwa mendjawab : 

Ja, dan disini dimintanja sekali 
lagi supaja tentang itu dikemu- 
kakan nanti sadja dalam sidang 
tertutup. 

Segala sesuatu telah 
dilaporkan. 

Pada saat terdakwa menaga- 
takan ja”, nampak penonton 

tertarik perhatiannja, demikian 
djuga ketika terdakwa mengata. 
'kan ,,tentang segala sesuatu apa 
itu” sudah dilaporkan. (Kepada 
“Instansi apa dan kepada siapa 
-oleh terdakwa tidak re di- 
katakan. Red). 

Kg 
  

| meminta diadakan sidang   - kabetasap " harus diadjukan per- 
La 'mintaannja setjara tertulis oleh     

gi Di. dar In Bam 
tentang tudjuan2 ng Si 

: Terdakwa, naik darah. | 
.. Hampir pd achir sidang telah 
terd ea h Y? an- 
Sa ana & Tenda ot Sa 
kepada. TN Uan 

    

     
  

bau surat dari Mean 
pada Sanusi Partawidjaja itu | 

“terdakwa dan pembela. Tentang 
ini ketua menambahkan, dalan 

|swrat harus djuga menjebutkan: 

ketua djuga 

.bahwa pemeriksaan inj “prinsi- 
| pieel.harus dilakukan. dalam si- 
dang? terbuka, karena bukan, 
suatu. pemeriksaan ,,kedjadian 

| sexueel”, 

Dalam pemeriksaan ini, pem: 
bela2. Singodimedjo dan Mr, Tan 
Sik Tjong tidak memadjukan 's0.   merupakan. suatu Sg Pe 

FTA jang ai am | muatan apa, 

IENGAN suara Tuak Dang Mobilan Lang ng 6 I 

mempengaruhi penentuan djum- 

| 'rosi dalam Konstituante dan 8 kerosi dalam Parlemen un- | 
3 “tlp daerah. pemilihan jang menurut imbangan djumlah pendu- 

gak warga negaranja tidak bisa mendapat 6 kerosi dalam Kon- bi 
dan 3 kerosi dalam Parlemen, Persetudjuan ini 

sesudah dilakukan perdebatan dan penundaan sidang 
i dua kali, dan merupakan perumusan dari prinsip? amen- 

demen. Tee nge cs, Hadikusumo (es). dan SN Pe- 

ter- 

  

METODE BARU MEM- 
BUAT STATISTIK 

Pada hari Senen dan Selasa 
ini bertempat diruangan sidang |- 
Kantor Gubernur Djawa Timur 
diadakan kursus kilat jang di- 
berikan oleh pihak Inspeksi Per- 

| tanian Djawa Timur, Adapun jg. 
akan mengikuti kursus itu ke- 
pala? kantor djawatan pertanian 

wakil2 dari kantor padjak bu- 
mi, dari seluruh Djawa Timur 

dan Bali-Lombok. Jang akan 
memberikan kursus ialah Sum- 
barhadi, jang baru kembali dari 
Bangkok dimana ia telah mengi- 
kuti kursus istik methode 

baru, jang Naat dinamakan 
»srandom sampling”. Antaranja 
akan dikemukakan tjara penju- 
sunan statistik jang lazim digu- 
nakan di Indonesia, rentjana sta- 
tistik dari Panitya Pusat dan 
pula perbandingan dgn tjara 

  

  

Gjadinata jg 
perdjalanannja bersama Presi- 
den ke Sumatera Utara. : 

|.nuja ke. D 

k 

Tiba ai Saba 

  

He ak atta selaku Wakii 
| Presiden tgl, 22/3 telah tiba. dr! 

| Bandung. Ia datang bersama ke- 
tuarganja Gan disertai Olen Gu 
bernur Djawa Barat Sanusi Har. 

baru kembali dari 

..Sebagai telah dikabarkan, 
| Hatta akan tunggal di Bandung 
“seminggu dan akan meneruskan 
kuliahnja pada Sekolah Stat dan 
Komando Angkatan Darat. Ant. 

HATTA KUNDJUNGI SU- | 
  

  

MATERA TENGAH 
Menurut keterangan Guber- 

nur Roeslan Moeljohardjo jang 
“baru SAR Ng dari kundjungan- 

jawa, wk. Pres. Haita 
dlm bl. April jad, akan berkun- 
Gjung ke Sumatera Ten ah. Di- 

| njatakau, bhw perdjalanan jarig 
telah dirantjang ialah pagi2 tgl 
'8 April berangkat dengan pesa- 
wat terbang dari Djakarta. ke 
Pakan Baru. Dari Pakan Baru 
Wakil Presiden akan menindjau 
Siak Sri Indra Pura, Bengkalis, 
Selat Pandjang, Karimun, Sa- 

pat, Tembilahan dan Rengat. : 
Peindjauan ini dilangsungkan 

dengan memakai kapal ,,Bima 
Sakti”. Tiba di Rengat pada 
11 April. Dari Rengat berangkat 
ke Tandjong Pinang dan 
kepulau  Tudjuh. Dari Pulau' 

Tudjuh berangkat dengan “Cata. 
lina ke Padang dan 5 hari ting- 
gal di Sumatera Barat, demikian 
keterangan Gubernur “Roeslan 

  

srandom sampling” tsb. — Ant. 

P3 

Tan M 2 tersebut. 

kepada wartawan Haluan. 

    

Sdr. Sulistijo, pemimpin reda ksi Madjallah ,GADJAH MA- 
“DA” sedang menjampaikan se buah bingkisan untuk Prof. Dr. 
Sardjito dengan perantaraan Prof. Ir. Johannes, sebagai tan. 
da penghargaan terhadap bant uannja selama 8 tahun ini teri 

(Gamb.: Suharso). 
  

tan ini. 

nesia. 

Museum Kesenian. 
- Didalam konperensi ini, ketju- 

ali ditindjau soal2 jang menge- 
nai anggaran belandja, djuga di- 
persoalkan kemungkinan pembe 
rian autonomi kepada perwakil- 

an-perwakilan kebudajaan dae- 
rah, jang kini akan diusahakan 
pembentukannja ditiap-tiap pro- 
pinsi. 

Menurut Kepala Djawatan Ke. 

budajaan Sudarsono, djuga di- 
tindjau kemungkinan berdirinja 
Perguruan Tinggi Kesenian di 

Indonesia, tetapi hingga kini be- 
lum dapat ditetapkan dimana 
perguruan itu akan diadakan. 
Pulau Bali dalam hubungan ini, 
sudah dapat. disebut, sebagai 
tempat pembangunan untuk Fa- 
kultet Seni Rupa dan Tari, Da- 
lam hubungan ini mungkin akan 
“dibitjarakan pula berdirinja su- 
atu Museum Kesenian di Ubud, 
jang segala rentjananja oleh 
propinsi Sunda Ketjil telah di- 
sampaikan kepada Djawatan 
Kebudajaan, Untuk pembangun- 
an suatu Museum Kesenian ini, 
telah dimintakan biaja sebesar 
Rp. 116.000. 

Sebabnja diadakan di 
: Bali, 

Menurut Sudarsono, konperen. 
si jang ketiga ini memang se- 
ngadja diadakan di Bali, djustru 

seniman Bali dari melawat ke 
Eropa dan Amerika dan setelah 
berachirnja kongres pertama 

Bali baru2 ini di Denpasar. Sa- 
at ini dipilih oleh Djawatan Ke- 

budajaan sesuai dengan usaha 
mengembangkan kebudajaan na. 
sional dimana kebudajaan dan 
kesenian di Bali dianggap akan   

j Djaksa menjerankan kepada | 
: Samaps supaja djika tetap terdak- 

(antara. lain nama2: siapa. jang | 
Naa disebut2, Pada. penutup. “si- 

'Djawatan  Kebudajaan 
mengusahakan dan en 

|memegang peranan jang pen- 

Baly dianggap - telah berdjasa 
terhadap tanah air dan bangsa 
Indonesia, karena telah berhasil 
memperkenalkan Indonesia ke- 
pada dunia luar, bagaimana ke- 
hidupan -orang Indonesia jang 
sebenarnja, jang semuanja. da- 
pat dilu' iskan didalam seni itu. 

Perkembangan bekas 
kebudajaan daerah, 

Didalam kata sambutannja, 
Kepala Daerah Bali Sutedja me- 
|njetudjui, bahwa perkembangan 
sebaik2nja dari kebudajaan na- 
sional, jalah dengan djalan me- 

  
“Ialui perkembangan jang bebas: 
| dari .kebudajaan daerah... 

Kini tibalah waktunja bagi, 
untuk   ting. Oleh Pemerintah, kesenian. 

setelah kembalinja rombongan | 

jang diadakan oleh Cri Budaya | 

Kemungkinan didirikan Pergu-| 
uan Tinggi Kesenian 

Konperensi Kebudajaan seluruh Indo- 
f nesia di Bali 

IGEDUNG Balai Masjarak at Denpasar baru-baru ini telah 
dimulai konperensi Dinas K ebudajaan Seluruh Indonesia, jg 

diusahakan oleh Djawatan Kebudajaan pada Kementerian P. PK. 
Konperensi ini adalah jang ketiga kalinja diadakan oleh djawa- 

Dalam konperensi ini dipertimbangkan sebaik?nja, bagai- 
mana usaha selandjutnja jang sebaik2-nja didjalankan, untuk 
mengembangkan kebudajaan nasional, dan memberikan wudjud 
jang baik dan sesuai dengan kehidupan batin dari bangsa Kana 

perkembangan Ae dae- 

rah itu, dimana akan dapat 'di- 

'tjerminkan, bagaimana kehidu- 

pan batin dan budaja bangsa 

Indonesia jang sebenarnja. Tidak 

rombak apa jang telah ada, me- 
lainkan memberi isi dan nilai 
-kepada apa jang telah ada itu, 

sesuai dengan perkembangan 
djiwa, dan gerak bangsa Indo- 
nesia pada waktu ini dan selan- 

djutnja. Tetapi ini tidak usah 
dengan mendewa-dewakan apa 
jang ada didaerah2 itu, karena 

ini akan mudah menimbulkan 
suatu fanatisme jang sangat 
berbahaja. Nilai kebudajaan ba- 
gi bangsa Indonesia, hendaklah 
berarti nilai persatuan budi, lu- 
hur dari bangsa kita seluruhnja, 
jang “harus dipupuk bersama2, 
dan diperbaiki bersama2 dimana 
perlu. — Ant, 

terus 

   

usah dengan melebur atau me- | 

Sunarto telah ditangkap oleh 

Inspektur Polisi Karesidenan Su. 
rakarta, dan setelah ditahan di- 

dipindah ke Ambarawa. 
Dalam surat protesnja itu an- 

tara lain diterangkan, bahwa 
menurut keterangan “Djaksa 
Agung, jang disampaikan seba- 
gai djawaban atas pertanjaan 
DPP PPDI, Sunarto telah di- 
tangkap atas tuduhan kriminali- 
teit/ ialah dituduh turut serta 
dalam pentjurian ,,vlampijpen” 

'paberik Tjeper di Delanggu. Dju 
ga menurut surat kepala Djaksa 
Pengadilan Negeri Surakarta 
no. 454/B/l tgl 4 Oktober 52, 
penangkapan Sunarto tsb adalah 
atas tuduhan kriminaliteit. 
Akan tetapi menurut perintah 

harian Panglima Divisi Dipone- 
goro tertanggal 5 Nopember '51, 
Sunarto adalah tawanan SOB 
dan ditempatkan didalam kamp 
Ambarawa. Hingga kini belum 
ada penjelesaian sama sekali 
mengenai penawanan Sunarto 
tersebut. 6 

Selain protes itu, dalam surat- 
nja itu DPP. PPDI djuga meng- 
adjukan pertanjaan2 sbb: 

1. Atas dasar apakah pena- 
hanan Sunarto tersebut : dialih- 
kan darj tuduhan kriminaliteit 

| mendjadi tawanan SOB ? 
2. Apakah penahanan Sunarto 

jang sudah tjukup lama itu (25 
I bulan) tidak bertentangan dgn 
'bunji pasal 13 ajat 1 dan 2 Un- 
dang2 Dasar. R.I. Sementara ? 

3. Waktu 25 bulan apakah ti- 
dak tjukup lama untuk menje- 
'lesaikan soal2nja, mengingat 
peri keadilan dan perikemanu- 

siaan bagi warganegara jang 
hidup dalam negara hukum jg 
demokratis ? — Ant. 

INSIDEN DIKANTOR 
. WASPADA" 
Wakil pemimpin redaksi 

dipukul. 
Wakil pemimpin redaksi ha- 

rian "Waspada” Medan Amir 
Daud telah dipukul Marudin Si- 
regar dengan sepotong besi di- 
kantor “Waspada”, sehingga 
Apar luka2 dibagian kepa- 
“lanja, Demikian menurut Public 
Relations Kepolisian Sumatera 
Utara. Dikatakan pada djam 
10.00 pagi telah datang kekan- 
tor harian itu 4 orang jang mau 
berdjumpa dengan pemimpin re- 
daksi... Berhubung pemimpin re- 
daksi harian itu sedang beper- | 
gian, mereka dilajani, wakil pe- 
mimpin redaksi Amir Daud. Di- 

  

datang itu adalah Marudin Sire- 
gar. Antara Marudin dan Amir 
Daud terdengar terdjadi per- 
tengkaran. Tiba2 Marudin ke- 

luarkan sepotong besi dan pu- 
kul Amir Daud dikepalanja se- 
hingga beroleh luka2 dan ter- 
paksa diangkut kerumah sakit. 

Waktu keluar Marudin. dan 

teman2nja petjahkan pula gelas 
etalage kantor “Waspada” dan 
sobek harian "Waspada” jang 
tergantung dimuka: kantor un- 
tuk batjaan umum. Kini Maru- 
din dan kawan2nja dalam peme- 
riksaan polisi. Bagaimana de- 
ngan keadaan luka2 Amir Daud 
akibat pemukulan itu, apakah 

| berat atau enteng, masih. me- 

nunggu hasil pemeriksaan dok- 
teri 

Menurut sementara orang in- 

muatnja berita “dalam harian 
"Waspada tg. 7 Maret jang lalu 
tentang Marudin Siregar jang 
dikatakan pergi berunding ke 
Djakarta sebagai delegasi pe- 
tani. tapi. tanpa mandat petani 
sendiri. Atas permintaan Maru- 
din jang njatakan berita.itu, ti- 
dak benar dan ' minta. ditjabut 

kembali, "Waspada” dalam. edi- 

Marudin anggap ralat itu ku- 
rang sempurna hingga timbul   peristiwa tersebut diatas. 

    
| S 

jaitu di T, T. DI (Djawa Barat) 

Achir 1952-7.500 tawanan SOB 
“AD bersedia membebaskan mereka 

sekaligus 
ELAMA. tahun 1952 djumlah orang jang ditawan (berdasar- 
kan S.O.B.) adalah 37.500 orang, dibebaskan dalam 

itu 30.000 orang, djadi sisa diachir th 1952 adalah 7.500 orang, 

tahun 

4.000 orang, dan di T.T- IV (Dja 

ngah telah tidak ada lagi tawanan S.O.B. 

Demikian diterangkan oleh Ke 

pala Biro Penerangkan S.U.A.D. 

Major Imam Sukarto, : 
Diterangkan selandjutnja, bah 

wa mengingat perawatan 7.500 
orang ini masih sangat membe- | 
ratkan A.D., dan mengingat bah 
wa. tawanan2 itu sebenarnja da- 
pat dipergunakan tugasnja im: 

tuk membantu pembangunan2, 
maka telah diadjukan kepada pe 
merintah supaja tawanan2 jang 
mau dengan sukarela membantu 
negara, dibebaskan. Kepada me 
reka diberikan tanah dan rumah 
.setjukupnja ditempat2 transmi- 

  

grasi, dimana mereka dapat hi 
dup bersama2 keluarganja de- 
ngan merdeka. 

Diperlukan Rp. 50 djuta. 
Dikatakan untuk ini dari pi: 

hak pemerintah tlh didapat per- 
hatian jang baik pula. Maka pe 
njelidikan? dan persiapan2 selan 
djutnja sedang dikerdjakan. Ta- 
pi, kata Major Imam Sukarto, 
sudah tentu semua ini menghen- 
daki tenaga, dan pikiran 10074, 

| wa Tengah) 3.500 orang. Diluar Djawa Barat dan Mug Te- 

| 
terutama dari panitia penam- 
| pungan tawanan S.O.B., pamong 
| pradja dan djawatan2 'pemerin: 
| tah jang bersangkutan. Apalagi 
| mengingat, bahwa uang biaja da 
lam penglaksanaan ini merupa- 
kan satu kesukaran pula, dan 
menurut perkiraan bisa sampai 
Rp..50 djuta. 

Djika keadaan keamanan me- 
ngizinkan, A.D. dengan segala 
senang hati bersedia membebas: 
kan orang2 tawanan itu sekali- 
gus, ketjuali jang diserahkan 
kepada Kedjaksanaan dan Kepo 

lisian untuk dituntut kriminil. 
Tapi keadaan keamanan didae- 
rah2 sekarang ini belum mengi- 
zinkan terhadap orang2 itu, ba- 

ik untuk peribadinja ataupun un 

tuk keamanan dan ketertiban 
umum, Dari itu untuk sementara 
djalan penglaksanaan jang ter- 
baik dalam hal ini menurut pe 
ngalaman, sangat dibutuhkan 
bantuan sepenuhnja dari pemim- 
pin2 rakjat dan pemimpin2 par- 
tai, — Ant, 

  

   

Suratno Danupurnomo. Adjunk | 

pendjara di Surakarta kemudian 

  

    

  

   

Nala nyaa a Nan 
Divisi Diponegoro 

JEWAN Pimpinan Pusat Persatuan Pamong Desa Indonesia 
telah mengadjukan desakan dan protes sekeras2nja kepada 

Panglima Divisi Diponegoro terhadap penahanan Sunarto ketua 

umum II Dewan Pimpinan Pusat PPDI, jang telah 25 bulan da- 
lam tahanan, dan minta agar diadakan penjelesaian. N 

£ 

Pernjataan P.W.I» Medan 
dan pemukulan/penahanan 
€vartawan, 

Persatuan Wartawan Indone- 
sia kring Medan mengeluarkan 

pernjataan, pertama, terlepas 
darj persoalan jang mendjadi 
sebab-musabahnja, mentjela tin- 
dakan pemukulan oleh Marudin 
Siregar atas diri wartawan 
“Waspada” Amir Daud tg. 17/3 
jL, dan menuntut kepada peme- 
rintah untuk memberi hukuman 
jang setimpal atas perbuatan 
Marudin Siregar itu, kedua, me- 
nuntut kepada. pemerintah su- 
paja pemeriksaan atas diri Rip- 
hat Senikentara dari harian 
Pendorong” jang ditahan pada | 
tgl. 18/3 jl., dipertjepat dan su- 
paja dia diperkenankan ditahan 
diluar, terlepas dari benar atau 
tidaknja berita jang mendjadi 
sebab penahanan atas dirinja 
itu Penahanan itu berkenaan 
dengan berita: jang berkepala 
»Menggantung diri: karena ta- 
nahnja ditraktor dan dilotre” jg 
dimuat dalam harian ,,Pendo- 

rong” tgl. 25/2 jl. 
Selain itu P.W.I, Medan me- 

nuntut kepada pemerintah supa- 
ja lebih memperhatikan djami- 
nan bagi kemerdekaan pers dan 

  

  kebebasan bergerak bagi peker- 
djaan para wartawan chususnja 
sesuai dengan pasal 19 Undang2 
Dasar Sementara Republik In- 
donesia. — Ant. 

HARIAN BARU 
»Surabaja Post” 

di Surabaja, 
Mulai tanggal 1 April jang 

akan datang akan terbit di Su- 

rabaja harian batu ,,Surabaja 

Post” dibawah pimpinan A. Azis 

dan T. Azis. 

“Harian tersebut ditjetak pada 
pertjetakan Soerabajasch Han- 
delsblad. 

Menurut pihak jang bersang- 

kutan harian itu dikatakan non- 

party, dan berkantor di Djalan 

Pemuda 30, Surabaja. — Ant. 

TUGAS PELAKSANAAN 
KEKUASAAN MILITER 

Diserahkan kepada sipil. 
Sebagian tugas pelaksanaan | 

kekuasaan militer dari Kareside. 

nan Tjirebon sekarang telah di- | 
serahkan dari tangan tentera 
kepada pihak sipil. 

  

terbit 

  

  
ketahui seorang diantara jang | naan kekuasaan militer 

siden ini berhubung dengan di-!| 

sinja hari itu perbaiki berita itu 
kembali, Tapi kata kalangan itu, ' 

Dalam upatjara penjerahan 
ugas itu, jang “dihadiri oleh 

| pembesar? militer, polisi dan pe. 
| merintahan, pemangku pelaksa- 

Major 
| Sumartono menjerahkan tugas 
tersebut kepada kepala Kepoli- 
sian Karesidenan Tjirebon Su- 

PERISTIWA2 TANAH DI 
SUMATERA TIMUR 

Dengan telandjang bulat 
menghalangi — djalannja 

traktor. 

150 Petani disekitar Langkat 
Hilir Sumatera Timur, baru2 ini 
telah berdemonstrasi dihalaman 

kantor wedana di Tandj. Pura. 
Demonstrasi itu ialah buat 

menanjakan nasib 3 orang petani 
Sitjanggang disekitar Tandjong' 
Pura, jg telah diangkut polisi, 
tatkala - terdjadi pentraktoran 
ditanah2 petani2 di Sitjanggang 
pada tanggal 17 Maret jang lalu. 

Mengenai pentraktoran tanah2 
petani di Sitjanggang tanggal 
17 Maret jang lalu, ,,Waspada” 
katakan, bahwa pada hari itu 

telah didjalankan traktor diatas 

tanah perladangan 'rrakjat  di- 
ketja'matan Sitjanggang jang 
telah mereka tempati sedjak be- 
berapa tahun. Tanah jang di- 
traktor ialah seluah 80 ha. Pen- 
traktoran tersebut sedianja akan 
dilakukan tanggal 16 Maret, te- 
tapi diundurkan sampai tanggal 
17 Maret jang lalu. 
Menurut ,,Waspada” pentrak- 

toran itu mendapat reaksi hebat 
dari petani2 jang menempati ta- 
nah2 tersebut. 5 Orang wanita 
dengan menanggalkan seluruh 
pakaiannja dan dalam keadaan 
telandjang bulat berdiri meng- 
halangi traktor itu, sambil ratib 
dan membatja dua kalimah sja- 
hadat. 

Aksi protes itu, demikian 
»Waspada” dilakukan didepan 
para anggota2 polisi jang lebih 
dua lusin berada ditempat itu 
dan dihadapan pamongpradja 
serta pegawai2 jang berkewadji- 
ban. Traktor itu didjalankan 
oleh seorang Indonesia dan kebu. 
njaan onderneming Tjintaradja 
darj Tabaks Mij. Arendsburgh. 

D.P. P.N.I. bertindak: 
Dewan Pimpinan PNI Kemis 

kemarin dulu telah bersidang 
dan memutuskan mengirim se- 
orang penindjaw peristiwa ,ypen- 
traktoran” di Sumatera Timur. 
Jang akan dikirim Abdullah 
Jusuf, anggauta parlemen dan 
di irentjanakan berangkat ke- 
marin. 

PNI menghendakj supaja 
pentraktoran dihentikan me- 
nunggu putusan lebih Jandjut. 
Demikian kabar dari Dewan 
Pimpinan PNI, 

Mr. Iwan dan Mr, Tadju- 
din Noor Sedia Bela Peta- 
ni Sumatera Timur. 

Mr. Iwa Kusumansumantri ke- 
tua Seksi kehakiman Parlemer 
dan Mr. Tadjudin Noor, wk ketua   Parlemen, bersedia selaku advo- 

| caat membela kaum tani dalam 
| persoalan tanah di Sumatera Ti- 
| mur. 

Kesediaannja ini dinjatakan 
jepan pers. — Ant. 

  

marno, dengan gisprtai |utjapan 
selamat: 

Kepala Kepoliseian denada 
nan Tjirebon pada waktu mene- 
rima tugas. itu mengharapkan 
supaja dalam soal2 keamanan 
ada kerdjasama jang lebih erat 
lagi antara alat2 kekuasaan ne- 
gara. — Ant. 

| 

  

  

rian kaju 

kan sendjata api. 

Djuga terdapat kesan, bahwa 
gerombolan2' grajak 'itu tidak 
mau menghadapi tentera dalam 
pertempuran jang besar, Bahkan 
didapat kabar pula, bahwa ba- 
njak diantara anggota2 gerom- 
bolan jang kini berusaha men- 
tjampurkan diri (oplossen) dika- 
langan penduduk untuk meng: 
hindari gerakan? operasi dari 
pihak "tentera. ' : 

(@rakan penerangan telah 
selesai - OPR Wigerakan. 

Gerakan Operasi Tritunggal 
Kini telah selesai dengan fase 
pertama, ialah fase mengadakan 
gerakan penerangan serentak 
kepada penduduk, 

Gerakan penerangan tersebut 
terutama - dimaksudkan untuk 
menghilangkan: pengaruh? ge- 
rombolan grajak, mengembali- 
kan kepertjajaan penduduk ke- 
pada alat2 kekuasaan negara, 
dan memberikan keinsjafan ke- 
pada penduduk, bahwasannja se. 
lama rakjat tetap diam sadja 
dan tidak membantu alat2 nega- 

ira dalam gerakan? operasi ter- 
“hadap kaum pengatjau, maka 
gangguan2 ' keamanan: tidak 
akan mungkin tersapu bersih. 

Sesudah gerakan penerangan 
itu selesai, Maka kini telah di- 
mulai dengan fase kedua, ialah 
menggerakan pendjagaan2 desa 
dgn meng-aktiveer Organisasi 
Pertahanan Rakjat, dan disam- 
Ding itu mengadakan penang- 
kapan2 terhadap orang2 jang 
mempunjai “hubungan ata 
orang2 jang merupakan ce12 da- 
ripada gerombolan. 
Gerakan2 penerangan serta 

gerakan? untuk ' mengaktiveer   O.P.R, itu ternjata ' mempunjai 
pengaruh pula terhadap anggo- 
ta2 gerombolan. Hingga kini te- 
lah ada 5 orang anggota gerom 
bolan jang telah menjerahkan 
dirj dan beberapa granat telah 
diserahkan kepada 'alat2 kea- 
manan negara. 

Kegembiraan kembali ke- 
pada rakjat, tetapi masih 
ditjampur dengan keka. 
watiran. 

Dengan makin herkurangnje 

Perampokan berkurang, pentju- 
meningkat 

Gerombolan sengadja tidak mau 
menghadapi tentara ? 

(HT Habis) 
ENURUT sumber itu, sedjak diadakannja Operasi Tritung- 
gal jang diadakan bersama oleh Tentara, 

Au an itu, djumlah penggedoran nampak m 
sedang sifat penggedoranpun hanja 
dilakukan oleh 4 atau 5 orang, 

Polisi dan Pa- 

akin berkurang 
setjara ketjil?an sadja, jg. 

bahkan sering tidak bersendjata. 

an2 itu, serta dengan dilantjar- 
kannja Gerakan Operasi Tri- 
tunggal itu, rasa kegembiraan 
nampak kembali pada rakjat. 
Rasa ketenanganpun berangsur- 
angsur kembali dimiliki oleh 
rakjat, akan tetapi disamping 
kegembiraan dan ketenangan jg. 
berangsur2 kembali itu, masih 
pula terdapat kesangsian dan 
kechawatiran dikalangan mere- 
ka, apakah. nantinja sesudah 
Operasi Tritunggal itu selesai 
dan alat2 keamanan negara di- 
tarik kembali, keadaan djuga 
terus demikian? 

Pertanjaan inilah jang kini 
masih mengganggu pikiran se- 
bagian besar penduduk daerah 
Bojolali. — Ant. 

  

MINTA PRESIDEN DJA- 
NGAN BERPIDATO? 

tulisannja mengenai 

penindjauan disekitar perundi- 

ngan tentang Misi Militer Be- 
landa, harian ,,Vrij Nederland” 

antara lain "mengatakan bahwa 

barangkali pemerintah Indonesia 
Kali ini akan meminta Presiden- 
nja untuk tidak mengadakan pi- 

dato2 dalam waktu2 jang  ter- 

tentu, Pidato Presiden di Medar 

baru2 ini jang antara lain me- 

nerangkan, bahwa kemerdekaar 

Indonesia belum sempurna apa- 
bila Irian Barat belum masuk 

wilajahnja, dikatakan oleh. hari- 

an itu tidak pada tempatnja. 

Selandjutnja mengenai MMP 
dikatakan, bahwa menurut hari 

an itu Indonesia tidak akan da-, 

pat mentjari penggantinja dari ' 
lain tempat dan kesulitan itu 
teristimewa akan didapat dalam 

menggantikan orang2 Angkatan 
Laut. 

Dalam pada itu diterangkan 
nja bahwa Nederland bersedia 

untuk memberikan orang2 Ang- 

katan Laut-nja tetapi hanja de- 
ngan permintaan chusus. dari 

Ke arnAn Indonesia Jang ber- 

dasi entar 

Dalam 

Per   
penggedoran2 serta. pembunuh- 

& 

-
 chusus pula, ai Ant, 
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MAJ. WORANG TIBA' ' 
DI JOGJA 

. 3 

Kemarin telah tiba di Jogja 
dengan menumpang pesawat ter. 

bang dari Djakarta Maj. Wo- 
rang dengan dikawal oleh adj1- 

dantnja Letn, Lasy. Kedatang- 
annja .itu berhubung ' dengan 
akan diadakannja pemeriksaan 
Andi Azis pada tanggal 25- 
djam 09.00. i 

Seperti diketahui dalam peme: 
riksaan Andi Azis.itu Maj. Wo- 
rang djadi saksi. 

BEKAS PRES. N.I.T. ae" : 
TUNGGU DI JOGJA 
Bekas presiden N.IT, Suka- 

wati jang achir2 ini ada di Dja- 
karta' ditunggu kedatangannja 
di Jogja. Diapun djadi saksi da- 
lam perkara Andi Azis, jang pe- 
meriksaannja. dilakukan di Jo: 
gja dimulai tanggal 25-4 ggam 
09.00. 

MALAM PERPISAHAN: 
B:B.I: 

Baru2 ini dengan bertempat 
di asrama putera dari kursus 
B. B. I. (Balai Bahasa Inggris) di: 

djalan Kintelan, telah diadakan 

malam perpisahan bagi para pe- 
ngikut kursus tersebut session 
ke VII. 

Pertemuan tersebut selain 
hadliri oleh para pengikut kur- 

sus, pun djuga dihadliri oleh be- 
berapa orang guru2nja, dianta- 

ranja tiga orang guru bangsa 
asing dan diramaikan dengan 

njanjian,2 baik dalam: baha- 

sa Indonesia-daerah maupun 
hasa Ingris. 

Perlu diterangkan, bahwa rom 
bongan session ke-VII terdiri da. 
ri Ik. 50 orang pengikut jang da- 

tang dari pelbagai daerah dari 
kepulauan Indonesia, sedang la- 

manja kursus 5 minggu: 

Sebagaimana diketahui, B.B.T. 
tersebut “diselenggarakan “oleh 

Kementerian P.P. & K. Djawa- 

tan Pengadjaran bagian kursus2 
didjalan Sajidan No, 8. 

LELANG BORONGAN 
Di Kabupaten Wonosarj baru 

baru telah diadakan lelang Pem 
borongan 6 buah rumah rakjat 
Sehat, 
Djam 11 si ang, Ketua Panitya 

Perumahan, membuka pertemu- 
an dan membentang pandjang 
lebar, memberi sjarat2 untuk 
membeli dan antjer2 (Richt- 

prijss) buat tiap-tiap rumah 
Rp. 16.000,—. 4 Pemborong jg 
memenuhi  sjarat2nja dan ke- 
simpulannja. 
a. Annemer ,Sastrow:hardjo” 
FA " -Rp. 120.000.527 
b/ Arnnemer " Martosupomo” 

Rp. 18.775,25 
Cc. Ikatan Rukuning Annemer 

»IRAMA” Rp. 15.500,— 
d. Biro Pemborong/Bangunan 

»PANG” Rp, 15.600,— 
Oleh Commisi ditetapkan bhw 

jang berhak memborong ialah 
IRAMA” jaitu 6 rumah dengan 
harga Rp. 93.000, — 

LULUS UDJIAN GAMA 
Telah lulus udjian Propaedeu- 

Se pada Fakultit Sastera, Peda- 
gogik dan Filsafat pada tg. 16 
Maret jang lalu. djurusan: Peda- 
gogik sdr.2 Sigit Sudarmo dan 
Bismo Wignjoamidjojo, sedang 

djurusan Sastera Timur sdr. L. 
M. Djuwarijah, 

BULU TANGKIS UTK. 
AMAL 

Panitya Amal Korban Bandjir 
»P.B. Bromo & Sepakat” Jogja 

mulai tanggal 8 s/d 11-4 jad. 
akan mengadakan pertandingan 

bulu tangkis perseorangan (pu- 

tera). untuk merebut djuara 
,amal korban bandjir”. Pertan- 
dingan ini akan diadakan di- 

baan halaman DPR Daerah Isti- 
mewa. Jogja, Maliboro 18. 

Pendaftaran dilakukan ditoko 
alat2 olah-raga ' ,,Baru”, ,,Me- 

dan” dan ,,Ong”, serta toko 
Padi Mas” djl. Malioboro:-dgn. 
menjerahkan uang pendaftaran 
Rp. 4,—, paling lambat tanggal 
5-41953, 

BANDJIR SUMATERA ' 
UTARA 

Telah kami terima sokongan 

untuk korban 'bandjir di Suma- 
tera Utara dari : 

Murid2 S.R, Latihan 
Kang 

Djetishardjo 8 Jogja Rp. 5790 
Keluarga S.R, VI : , 
Mohammadijah Pur. 
wodinitan Jogja Rp, | T5— 
S.R. no. 1 Delanggu Rp. 15,— 

Djumlah Rp. Ta 
Djumlah 2 

kemarin. dulu » 163863 

Djumlah : 
hingga hari ini .Rp..1786.43 
  

... 

Tontonan malam ini: 
SENI SONO: "The Adventures 

of Chico”. 

LUXOR : ,,Aloha”, Mariam, Os- 

man Gumanti, 
RAHAJU: ,Sigfredo" Bag, TI, 

Manuel Conde, Elvire Reyes. 
REX: ,Boots Malone”, William 

Holden, Johnny Stewart.” 
MURBA : '.Hdng Lian Sie”. 
INDRA: ,Sigfredo Bag. TI, 

Manuel Conde, Blvire Reyes. 
SOBOHARSONO: The Lost 

People”, Dennis Price, aa 
Zetterling, 

WETAN BETENG : , Micky on 
Hid”, John Hall, Victor Me 

Laglen, 
Ketoprak. Trimudo - Tomo: 

jung Wanoro”. 
NGESTI: PANDOWO: Dosa 

Sedewo mendjadj 

Si- 

Mp 

Ratu).  
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SURAKARTA 

'SEDUNG PTT SOLO 
Terpaksa dibangun ditem- 
patnja jang lama. f 

  

Ir. Poedjono, Kepala Bagian | 
Umum Kantor Pusat PIN 
(bersama dengan G.P.H. Had- 
negoro, Kepala Perantjang dar: 
Djawatan Gedung2 Pus 
Kementerian Pekerdjatn 1 

hari. Kemis dan  Djum'at 2 8 - 

  

berada di Solo untuk mei 
Kan segala sesuatu jang berke- 
naan dengan pembangunan an 
dung P.T.T, bagi Solo. 
Menurut den semula. ge- 

dung Pati tsb. akan dibangun | 
'dibekas Kantor Kabupaten sebe- 
lah Barat Rumah Pendjara Su- 

jrakarta, akan badan oprdesiara 
adanja kesukaran2 men 
tanah, maka gedung P jang 
baru itu akan dibang Len 

at gedung PTT jang a 
telan" ndak Na Tn 

“Berapa. pembikin 
an gedung P.T.T. jang baru itu 
masih akan ditentukan kemudi 
an, sedang pembangunanja dim. 
tahun ini djuga akan d mulai. 
Menurut keterangan Ir. Poe- 

djono,, Kantor Telepon jang 
akan merupaka sebagian dari 

c Ne "Jang 3 baru itu | 

   

  

   

ROMBONGAN - KEMEN- 
5 " TERIAN SOSIAL 

Menindjau Balai Pemeli- 

. haraan Anak? Tjatjad. 

| Baru2 in, Mr. Sumantri dari 

Kementerian Sosial telah menga 
dakan penindiauan ke Balai Pe 

meliharaan Anak2 Tjatjad di 

Solo. jang diselenggarakan 

oleh... Jajasan - Pemeliharaan 

Anak2 Tjatjad. 

-Sela'n menindjau asrama, ka- 
mar massage dan sebagainja 

2 Sumantri telah menjaksikan 

alat2 untuk latihan sper, 

Fuabuk latihan berdjalan dan se- 
.bagainja dan djuga menjaksikan 

latihan berdjalan dari anak2 jg 

telah laju kak'nja diruangan la- 

tihan. . 

“Hingga kini telahada 7 orang 

22. jang dirawat dalam Balai 

pemeliharaan Anak2 Tjatyad 

tsb. sedng banjak perminta- 

an terpaksa ditolak, Karena 

alat2 belum mentjukupi. — Ant. 

| MENAMBAH ALIRAN 
LISTRIK 

20 Orang diadjukan pe- 
2 ae ngadilan negeri. 

““Pada waktu achir2 ini perusa- 

haan listrik di Solo dengan ban-- 

tuan jang berwadjib telah me- 

ngadakan pembersihan -terha- 

26 pengamanan aliran-listrik2, 
jang belum berlangganan 

maupun jang sudah berlangga- 

  

erna ana 

atau mendjalani: hukuman pen- 

Nara, 5 hari. 1 
Terdapat 7 orang ' ,,penggan- 

tol” aliran listrik didjatuhi hu- 
Dra pendjara. paling sedikit 
5 hari, paling lama satu minggu. 

srhadap beberapa pegawai 
dan seorang peladjar 4 minggu 
dalam Mera 6 bulan. 
(Kor). : 

  

  

    

  

Menderita kekurangan 

“Dalam beban resolusinja jg 
diadjukan kepada jang berwa- 
djib, 18 perusahaan sabun jang 
tergabung dalam organisasi pe- 
rusahaan2 lokaal di Semarang 
telah mendesak antara lain agar 
diberi minjak kelapa atas dasar 
harga kopra seperti jang dite- 
rima oleh perusahaan margari- 
ne, Disebabkan oleh meningkat- 
.nja harga minjak kelapa dan 
pahan lain, maka kalau permin- 
taan itu tidak dikabulkan, di-' 
kewatirkan sedjumlah Ik. 200 

  

, Rak buruh mendjadi pengang- 

Mn kesukaran menda- 
patkan bahan djuga Kini dide- 
rita Oleh paberik minjak kelapa 
jang terpaksa mengurangi pro- 
duksinja. Salah suatu paberik 
jang memiliki-Ik. 100 tenaga 
orang buruh kini rata2 setiap 
bulannja hanja menghasilkan !/3 
dari produksi beberapa waktu 
berselang. — Ant. 

GAPERON BERDIRI 

Dalam pertemuannja di Sema- 

rang 20 orang pengusahaan rO- 

kok kretek nasional d'seluruh 

Djawa telah berhasil memben- 

tuk Gabungan Perusahaan2 Ro- 

kok Nasional GAPERON dgn 

badan presidium jang diketuai 

Prodjohartono. Anggauta2nja 1 

adalah Oei Kim Hon ng. (Djawa 

Barat), Siauw Giok (Djawa 

Timur dan Supratig (Djawa Te- 

ngah). Selaku badan pengawas 

ditundjuk DEIP Djawa Tengah 
jang diwakli oleh Subechan, 

sedang Bank Surakarta mendja. 

di Bankiernja, dan GABID se- 

tap memberikan bantuan. 

Seperti diketahui  sebeium 

PERI jang menga jt 

Or. isasj perusahaan ro. 

Pesan dan dibentuknja GAPE- 
i RON sekarang rupanja sebagai 

akibat  kesulitan2 mengenai 

tjengkeh jang menimbulkan 

anggapan pada sementara ang- 

gauta bahwa organisasi jang 

pertama itu tidak representatif 

untuk memperdjuangkan kepen. 

tingan Para anggautanja. 
- GAPERON jang berpusat di 

Semarang kabarnja meliputi 

600. pengusaha2 kretek diseluruh 

Djawa. — Ant. : 
# 

  

  nan aliran listrik. 

23 Pembersihan sematjam itu te- 

lah dilakukan dikampung Pus- 

pan, Djagalan dan Djebres dan, 5 

20 orang jang bersalah itu di- 

hadapkan kemuka pengadilan 

jaitu 2 orang dari Perpan, 5 

orang dari Djagalan dari 13 

orang dari Djebres. 

: Diantara mereka itu terdapat 

seorang guru S.R., 2 orang Ie 

bajan, seorang pegawai DKA 

dan seorang peladjar. 

- Sifat pengambilan dan 

ni hukuman. 

“Sifat pengambilan itu ada dua 

matjam, jalah langganan2 jang 

menambah besarnja aliran, dan 

T orang ,,menggantol” (tidak 

berlangganan), jang sangat me- 

| yugikan langganan2 disekitarnja, 

misalnja sering adanja ganggu- 

an listrik mati atau tidak  te- 

rang njalanja. 

“Bagi pelanggaran menambah 

aliran “Iistrik didjatuhi hukuman 

denda paling tinggi Rp. 60,—, 
  

  

UANG , PEMULIHAN € Gu. 
'RU2 DI KEBUMEN 

Sudah & 1 tahun jang tata 
guru2 di Kebumen. menjampai- 

sa on Maa jang wadjib daftar 
uang pemulhan 

ii Man dan 1952. 
taun 205 ditanggu- dung se- 
kian lamanja dan engar 
dari djawatan lain telah Oa 4g 

Ta 

na £ 

  

guru Jang baik. | 
lah menerima, maka datanglah 
berita resmi dari Kantor Insp. 
S.R. Kebtumen, ja Pa 
kan, bahwa setelah 
ke. Semarang ternjata 
itu — mesh Semarang 

    

tak temtik rimba - rajanja. 

Karena tak ada djalan lain 1g 

lebih baik (demikian disebutkan 

dalam Surat jang berisi itu) 

guru Maan membuat daftar 

al2 diatas vitw, da- 

'patiah “diraba, bagaimana kes 

tjewa. rasa hati guru2 itu. Ter- 

kenang pula mereka en saai2. 

jang yelap, dimasa. berg      

  

da mereka jang taat kepada RI 
gate zaman perdjuangan jang 
lalu). 

» Pada Sidr2. Inspektur S8. R di 

Semarang, Kepata Insp. S.R. 

Kebumen, P.G-R.I. tjabang Ke- 
bumen.. 
Kami pertjaja, tentu Ae nota ia 

terhormay  thukrtp @, 
untuk mengambil tindakan se- 

suatu dalam hal imi, guna mes 

redakan kegelisahan mereka. 
Kami nmngon ! ts 

an 

“matera Utara itu, menghentikan 

Uu | para penanja, bahwa keterangan 
" (pemerintah daerah jang menja- 

: takan 

| wa didalam keadaan kritikpun 

PB. IPPI MENJAMPAIKAN 

bagai initiatiefnemer semula te- | 

| tersebut 

GAPERON, telah berdiri GAP- ! 

K kia uang je jang merupakan 

| faktor, jang menen 

  

- 

kat dan ketjakapanlah. Para pe- 

ladjar dibeajai segala kebutuh- | 
|an2 oleh Pemerintah dan dibe-' 
baskan dari beaja. sekolah. Ant. 

  

DARI SIDANG DPR er 

  

TJALONAN. DITERIMA 
: Sidang Parlemen pleno: ter- | M 
buka kemarin jang 1 
pada pembitj 

  

eningkat 
  

pentjalonan anggota2 Koma 
ante dan parlemen dengan Su- 
ara bulat telah menjetudjui prin 
sip dalam pentjalonan akan di- 
pergunakan 2 matjam daftar, 
jaknj daftar perseorangan dan 
daftar' kumpulan seperti jg. di- | 
maksud dalam RUU. 

Daftar pentjalonan jang ha- 
nja memuat 1 orang tjalon se- 
bagaimana dimaksudkan djuga 
oleh RUU dengan Gditjalonkan 
pai'ng sedikit oleh 200 orang. 
Usul amandemen Ir. Sakirman 
(PKI) cs supaja jang ditjalon- 
kan sedikitnja 500- orang dito- 
lak dengan Suara 66 lawan 25. 
Kemudian disetudjui dengan su- 
ara bulat 1 daftar tjalon kum- 
pulan jang boleh memuat tja- 
lon jang djumlahnja 2 kali da- 
ri djumlah kerosi jang diperun- 
tukkan bagi sesuatu daerah ,pe- 
milihan tapi kelebihan itu tidak 
boleh melampaui djumlah 20. 

“Usul Ir, Sakirman cs jang 
minta, supaja hanja partai2 po- 
litik sadja jang boleh mentja- 

lonkan dalam daftar kumpulan 
akan diputuskan dalam sidang 
hari ini. — Zn 

jaraan mengenai (gi 

Dan anggauta2 

ahwa ia beri 

anggota? dalam ketentaraan, 

| Wilson jang memberikan ke- | 
erangan dalam kon i -      

Na sa kepadar 1, apa jg | 

akan terdjadi, bila anggaran 
belandja untuk kepentingan? ' 
miilter GEUEANAA 4:500 djuta 
dolar” "Tt 3 

Bekas persiden 'Wenafbi Motors 
Corporation itu djuga mengata- 

| kan, bahwa ia telah memerintah , 
kan tindjauan kembali seluruh- 
nja mengenai djumlah anggota 
tentara serta rentjana anggaran | 
|belandjanja jang telah dihuat 
sewaktu pemerintahan Truman, 
dan telah minta pula kepada . 
kepala staf gabungan, untuk 
mengadakan nenghematan? jang, 
mungkin dangan tidak merugi- 

kan rentjana persendjataan ken 

bali. t 

Wilson berharap dapat mengu 

  

telah dibuat oleh pemerintah, 
Truman dengan tak usaha. 
merobah rentjana jang ditudju : 
untuk mendapatkan 143 wang 
angkatan udara, 21 divisi ang- 
katan darat dan laut serta 408   sc Ne ng 

  

RESIDEN Tjekoslowakia   
Ia memberikan . Keterangan | 

dalam . pidatonja di- | 
muka ribuan rakjat jg datang 
menjambut dia dimuka Istana 
Praha, setelah 'ia terpilih men- 
Gjadi presiden. f 

Kata Zapotocky selandjutnja: 
Saja berdjandji, bahwa saja 
tidak akan melupakan kelas 
asal saja dan saja bersumpah, 
bahwa saja tidak akan" sekali- 
kali lupa, bahwa saja ini ber- 

asal dari kelas buruh”. 
Achirnja ia menjatakan, bah- 

wa ia akan membantu usaha 
membangun suatu Republik Te 

pangan, ketenteraman dan hari. 
kemudian jang menggembira- 
kan bagi kaum buruh dan se- 
mua orang jang  mempunjai 
goodwill. :     

BELASUNGKAWA 

Kepada konsuf Djenderal 

'Tjekoslowakia. 

Delegasi PB. IPPI, terdiri dari 

Eziddin, perwakilan PB. IPPI di 

Djakarta, dan Ibnu Mustari, ke- 

tua Departement Pendidikan PB. 

IPPI, telah mengundjungi Kon- 

sul-Djenderai Tjekosiowakia di 

Djakarta untuk menjampaikan 

rasa ikut dukatjita atas wafat- 

nja Presiden Klement Gottwald. 

Delegasi IPPI tsb. a.l. djuga 

njatakan terima kasih dan sim- 

patinja lebih2 bahwa Pemerintah 

Tjekoslowakia dengan pimpinan 

Klement Gottwald, telah membe. 

ri kesempatan kepada siswa In 
'donesia untuk beladjar dengan 
beasiswa di Tjekoslowakia, 

| Kesempatan bertemu ini oleh 

Eziddin djuga dipergunakan utk. 
menanja tentang pendemokrasi- 
lankan di Tjekoslowakia, dan 
« pendidikan jang telah didja 
Konsul-Djenderal Dr. Kvacek 
menerangkan a.l. bahwa berlain 
an dengan dinegara2 Eropa- 
Barat, maka di Tjekoslowakia 

Viliam Siroky diangkat 
djadi P.M. 

“Radio Praha sementara itu 
mengumumkan dalam siaran- 
.nja, bahwa. presiden Tjekoslo- 
wakia. jang baru, Antonin Za- 
potocky, tih. mengangkat Vilian 
Siroky, selaku perdana menteri, 

mite Partai Komunis Tjekoslo- 
wakia. 

Setelah pengangkatan tersebut 
diresmikan Siroky segera  di- 
ambil sumpahrja. — AFP. 

PARLEMEN DJERMAN: 
TIMUR 

Perdjandjian?2 Bonn dan 
| Paris. : 

Sidang lengkap parlemen Djer 
man Timur, dengan suara bulat 
telah menjetudjui resolusi jang 

mengutuk  perdjandjian2 Bonn 
dan Paris. 

Seterusnja resolusi tadi me- 
nuntut supaja Djerman dipersa- 

tukan kembali. . 
Seperti telah kita kabarkan, 

parlemen- Djerman Barat sudah 
meratifikasi kedua perdjandjian 
tadi. Perdjandjian Bonn (,,Per- 

  

    
  

| Soal tanah di 

"Apakah pemerintah tidak se- 
pendapat dengan para penanja, 
bahwa kini sudah tjukup alasan 
dan tiba waktunja bagi pemerin- 
tah untuk turut tjampur tangan 
mengenai masalah tanah di Su- 

dengan segera aksi2 pentrektor- 
an dan intimidasi2 bersendjata, 
membentuk suatu komisi bersa- 
ma dan mengadakan penjelidik- 
an jang teliti supaja kemudian 
“dapat diambil keputusan jang 

adil dan bidjaksana ? 
Mengenai keterangan peme- 

'intah daerah tentang peristiwa 
Kampong Perdamaian itu a.l. di- 
kemukakan pertanjaan, tidak- 
“kah pemerintah sependapat dgn 

kedjadian tsb sebagai 
»ketjelakaan jang tidak disenga. 
dja”, adalah alasan jang ditjari- 
tjari, tidak masuk akal dan ber- 
sifat mengelakkan tanggung- 
djawab dan oleh karenanja tidak 
sjah ? Tidakkah pemerintah se- 
pendapat, bahwa sekali-kali ti- 
daklah dibenarkan alat2 kekua- 
saan pemerintah (terutama puli. 
si) mempergunakan alat2 sen- 
djatanja dengan sewenang2, bah   

Pertanjaan beberapa anggauta pariemen 
NGGAUTA2 Parlemen Sidik Kartapati, 

: Manuaba menjampaikan pertanjaan kepada pemerintah me. 

| ngenai tewasnja 5 orang dan luka-lukanja 17 orang rakjat dim 
kadal tanah di Kampong Perdamaian, Sumatera Timur, pa- 

da tgl. 16/3 jl dan soal2 tanah didaerah itu, 

Sumatera Utara 

S. Sardjono dan 

Zapotocky ikuti djedjak 
Gottwald 

Siroky PM. 

telah menjatakan, bahwa ia akan mengikuti 
diang presiden Klement Gottwald dalam usaha 
suatu Republik baru, jang akan mendjadi 

sadja dalam pandangan, melainkan dalam kenjataannja. 

membawa perdamaian, kete-.: 

nja, bahwa ia mengharap tak la- 

Teko baru 
jang baru, Antonin Zapotocky 

djedjak men- 
membangun 

suatu sorga, tidak 

djandjian kontrak”) mengemba- 

likan kedaulatan kepada pemerin 
tah Djerman Barat, ketjuali be- 

berapa hak jang masih tetap 
tinggal ditangan Amerika, Ing- 
gris & Perantjis. Perdjandjian 
Paris ,,membolehkan” Djerman 

Barat mempunjai pasukan2 se- 
besar 12 divisi dalam Tentara 
Eropa jang akan dibentuk kelak, 
AFP. 

TRUMAN TAK TINGGAL- 
KAN POLITIK si 

Bekas presiden Amerika, Har- 
Iy.Truman menerangkan kepada 
orang2 jang berkumpul di seta- 
siun Ogden, bahwa mereka salah 

besar kalau mengira dia telah 
meninggalkan politik. Dikatakan 

ma lagi akan kembali mengam- 
bil bagian dalam urusan2 umum. 
Truman dalam perdjalanan ke 

San Francisco dan selama beber- 
apa minggu akan Yepunur di 
Hawai. AFP. . 

MONTSOMERY KE AME- 
TS RIKA, 

Field Marshal Viscount Mont- 
gomery, wakil komandan pasu- 
kan2 Nato, telah bertolak ke 
Amerika Serikat dengan, me- 
numpang kapal "@ueen Mary”. 
Maksud kepergiannja itu ialah 
untuk mengadakan pembitjara- 

an2. dengan presiden Eisenho- 
wer dan pembesar2 militer A- 
merika dan Canada: Kesempa- 
tan ini selandjutnja djuga akan 

dipergunakannja untuk mengun. 
Gjungi beberapa, instalasi mili- 
ter Amerika, 
Menurut rentjana, ia akan 

kembali ke Eropa pada achir 
bulan April j.a.d. — AFP., 

— PENGANGKATAN 
—. BOHLEN 

Tak akan dibatalkan 

. Menteri LN A.S., John Foster 
Dulles, dalam konperensi pers di 
Washington telah menjangkal 

bahwa ada perbedaan paham 
antara dia dan Scott McLeod, 
kepala bagian keamanan kemen- 
terian luar negeri A.S. mengenai 
interpretasi. laporan Federal 
Bureau of Investigation tentang 
kelakuan dan kesetiaan Charles 
Bohlen. 

  

rap dapat mengurangi 
orang masuk tentara untuk pe-rang Korea jang kini tiap bulan 
Ik. 85.000 : -orang, dan selandjutnja. mengurangi 

  

ketentaraan A.S. 
Mu pertahanan Ameri ka, Charles Wilson mengatakan, 

djumlah pedaftaran 

pula djumlah 

Sebagai diketahui Truman te- 

lah kemukakan 46.000  djuta 
“dollar anggaran belandja untuk 
pertahanan kepada Kongres, 
termasuk pula 41.300 djuta dol- 

- |ian vagi fonds' baru. UP. 
  

3 SJARAT DIADJUKAN 
MOSSADEGH 

Kepada Inggeris. 
Perdana Menteri Mossadegh 

.menjatakan, bahwa pemerintah | 
“Iran menolak usul2 Inggeris jg. 
paling baru mengenai masalah 

minjak, seterusnja dapat dike- 

mukakan disini usul2 jang dike- 

mukakan Mossadegh supaja di- 

terima oleh Inggeris, jaitu : 
"1. Kongsi minjak. Inggeris 

AIOC harus memperhitungkan 

Gjumlah pengganti kerugian jg. 

dimintanja, atas dasar jang da- 

pat diterima oleh Iran. 

2. Pemerintah Iran sanggup 

'membajar pengganti kerugian 
jang pada suatu ketika mungkin 

akan ditetapkan oleh Mahkamah 
Internasional di Den Haag, dgn. 

rangi anggaran belandja jang |tjara mengambil 254 dari-peng 
hasilan jang didapat dari minjak 

atau dengan djalan membajar 

pengganti kerugian berupa mi- 

njak mentah atau jang sudah 
disaring. 

3. Pemerintah Iran sanggup 
berunding dengan wakil AIOC 
jang berkekuasaan penuh dan 

bukan pergi menghadap Mah- 
kamah Internasional. UP. 

  

MOLOTOV LAPOR EDEN 
Menteri LN Sovjet Uni Vyac- 

'heslav Molotov telah memberi- 

| tahukan kepada menteri LN Ing- 

geris Anthony Eden, bahwa ia 

segera akan membitjarakan ma- 

Salah penahanan Kapten Vyvian 
Holt, bekas duta Inggeris di 
Seoul, dan warganegara2 Ing- 

gris lainnja jang sudah lama 

ditahan di Korea Utara, dengan 
pemerintah tersebut tadi. 

Pernjataan Molotov ini dilaku- 

kannja sesudah Eden sendiri 
minta kepada 

Garipada goodwillnja mempergu. 
nakan pengaruhnja untuk meng. 
hasilkan pembebasan orang2 
Inggris tsb. tadi. AFP. 

  

| LETNAN DJENDERAL AR- 
KADI-SHVETSOV ME- 

NINGGAL 
Pada hari di. Mos- Mi jl. 

kow dium Pa rei 
letnan djenderal Arkadi Shvet- 
SOv, seorang ahli jang terkemu- 

ka dilapangan pembuatan pe- 
sawat2 terbang Sovjet. 

Shvetsov mendjabat kepala 
urusan  perentjana pembuatan 
motor2 pesawat terbang pada 
angkatan perang Sovjet Uni 
sedjak tahun 1934. Ia mendjadi 
pula anggota Sovjet Tertinggi. 

Ph 

K 

Dikatakan, bahwa seperti hal- 

mja dengan dewan menteri2, se- 
kretariatnja djuga telah dikura- 

ngi anggota2nja, jaitu dari 10 
orang mendjadi 5 orang, dengan 

maksud untuk mendjamin sen- 
tralisasi dan Cena jang le- 

bih besar. 

Lenin sendiri tak pernah. 

Menurut kalangan tersebut, 
beberapa anggota presidium jg 
terpenting, seperti menterj D.N. 
L. P. Beria dan menteri pepe- 

rangan Marsekal Nikolai Bul- 
ganin, selamanja tidak pernah 

mendjabat sekretaris partai. 
Menterj L.N Viacheslav Molo- 
tov dan L.M. Kaganovich, sebe- 

lum perang adalah anggota se-   Dulies mengatakan bahwa     
undingan, mempergunakan pen- 
tungan, traangas) jang masih 
dapat dipergunakan sebelum di- 
lakukan penembakan dengan pe- 

luru-tadjam ? 
Sudahkah masuk laporan pa- 

da pemerintah, bahwa di km 11 
jang terletak utara Medan-Bras. 

| tagi tanah2 garapan petani jang 
sudah dirampas itu kemudian 
dikerdjakan sendiri oleh orang2 
polisi jang masih aktif, jg dgn 
paksa mendirikan rumah2 baru 
atas tanah itu dan sewaktu me- 

ngerdjakan kesemuanja itu mem 
pergunakan mobii2 dinas dari 
hoki Sa 

' Dapatkah pemerintah membe- 
narkan pertanjaan, bahwa tidak 

dapat berhasilnja pembentukan 
DPR Daerah dan terus diperta- 
hankannja ,,eenhoofdigbestuur” 
di Sumatera Utara itu sebenar- 
nja memang mempunjai daja 
pengaruh . mempengaruhi dan 
mempunjai sangkut-paut pada 
masalah tanah di Sumatera Uta. 
ra jg merupakan aksi pentrek- 
toran atas hak2 rakjat jang se- 
tjara masal itu ? 

Sebagai diketahui, oleh Ke- 
menterian Dalam Negeri telah 
dikirim suatu rombongan diba- 
wah pimpinan Djanuismadi ke   macih hantak nisa aan. tiara 

SOWSANTU, ' lain jang dapat Gikepap la (per- | diki soal pembagian tanah, -Ant, 
& 

Sumatera Utasa nntuk menjeli- 

pengangkatan Bohlen mendjadi 
duta besar A.S. untuk Sovjet 
tidak akan dibatalkan. Pe-- 

ngangkatan ini akan dimintakan 
persetudjuan senat A.S. pada 
hari Senen ini AFP. 

  

. . . Dunia sana sini 
x  Stevenson, setibanja di Tai 

peh, dengan diantar oleh duta 
besar A:S. untuk Formosa Karl 
Lankin, telah menemui Chiang 
Kai Shek. 

Kk. Ren Mayer, perdana Men- 

teri Perantjis beserta rombong- 
annja besok ditunggu kedatang- 
annja di Washington, untuk dja- 

di tamu ,,White House”. 
Kk. Radio Pyongyang, telah 

menuduh Amerika terus mem- 
perhebat perang kuman, mulai 

bulan Djanuari hingga pertenga- 
han Maret ini. 

x. Kuo Mo Jo, ketua perda- 
maian Tiongkok, telah menjam- 
paikan kawat utjapan selamat 
kepada konperensi perdamaian 
seluruh Djepang di Tokio, 

x Jean Letourneau, Menteri" 
Negara -bagian Indochina, telah 
tiba kembali di Paris dari. Sai- 
gon, untuk Ana pembi- 

kretariat partai, akan tetapj di- 
|lepaskannja djabatan tersebut 

ternjata sama sekali tidak ime- 
ngurangj kekuasaan mereka se- 
bagai pemimpin2 partai. 
Sementara itu kalangan ter- 

sebut Tenan bahwa, Le- 

Molotov, supaja | 
kemerintah Sovjet sebagai bukti | 

ninggalnja " 

  

NARRIMAN. KE MESIR 
Farouk ke ,,Djalan 
Hina”, 5 

Bekas ratu Mesir Narri- 
man, akan berangkat  de- 
ngan pesawat terbang "Air 
India” dari Djenewa ke Kai- 
ro, dengan tidak berhenti di 
Roma, Keberapgkataanja 
i oleh kuasa 
usaha Mesir di Swis, Saleh 

Mahmoud. 
Sementara itu menurut: 

UP, Farouk jang achir2 ini 
muat surat kepada isterinja 

| dalam sebuah suratkabar 
Italia, sudah mengumpulkan 
sekurang-kurangnja 5 wani. 
ta dari berbagai2 bangsa: 
Amerika, Austria, Perantjis, 
Belgia, dan seringkali me- 
ngundjungi nightclub "Boite 
Pigalle”, jang terletak. di- 

suatu djalan di Roma, jang 
dalam bahasa Indonesianja 
bernama: ,,Djalan Hina”. 

— AFP, 

   

    
  

Hadiah2 ,,Oscar” 
tahun 1952 

Academy. of Motion Picture 

Arts and Sciences, telah mem- 
berikan hadiah2 ,.O:car” untuk 
tahun 1952, kepada: 

Pemain laki? jang terbaik — 
Gary Cooper dalam film ,High 
Noon”. 

baik. — Shirley Booth dalam 
film .,.Come Back Little Sheba'. 
Film jang terbaik untuk tahun 
1952 — .,The Greatest Show' on 
Farth” dari Cecil B. De Mille. 

Djuga telah diserahkan ha- 
diah ,.Irving Thalberg” kepada 
Cecil B. de Mille sebagai produ- 
cer jang terbaik dalam tahun 
tadi. : 

John Kord menerima hadian 
,Academy”nja jang. ke-6, seba- 
gai director terbaik, dalam fiini 
»The @uiet Man”. Gloria Gra- 
hame. terima hadiah sebagai 
Supporting actress” terbaik ke 
tika mendjalankan peranan da- 
lam fiim. ..The-Bad and tne 
Beautiful”, Gemikian pula 

Anthony @uinn sebagai ,,sup- 
porting actor” terbaik, dalam 
film ,,Viba Zapata”. « 

Perlu diterangkan disini, bah- 
wa Shirley. Booth, bekas pema- 

in. sandiwara. dj. Broadway, 
baru sekali ini terima hadiab 
Oscar” didunia film. Gary 
Cooper dengan hadiah ini sudah 
merebut Oscar” 2 kali. 

4 ,Oscar” keluar A.S. 

Sesuai dengan keputusan jg 
diambil di Hollywood, maka ta- 
hun ini 4 hadiah ,,Oscar” akan 
dianugerahkan kepada negeri2 
diluar. Amerika Serikat, jaitu 2 
buah bagi Inggris, Canada 1, 
Perantjis 1. , 

Oscar” jang dikirimkan ke 
.Perantjis tadi ialah untuk film 
asing jang paling baik selama 
1952. Film Inggris Breaking 
the Sound Barrier” "mendapat 
Oscar” bagi penangkapan sua- 
ra jang terbaik (, sound recor- 
ding”), jaitu film mengenai pe- 
sawat2 terbang jet. , Oscar” sa- 

terbaik, jaitu film ,,Lavender 
Hi”, 

Oscar” SSiei 
untuk film dokumenter. 

Canada ialah 
— UP.   

Dilepaskannja Seksen Ko- 
mite oleh Malenkov 

Tak punjal akibat2 politik 
ALANGAN penindjau? asing di Moskow, 

paskannja djabatan sekretaris Sentral Komite Sovjet Uni 

oleh Malengkov menganggap, bahwa dilepaskannja djabatan: 
itu, hanja sebagai suatu perobahan organisatoris tehnis jang 

tidak mempunjai akibat? politik jang besar. 

mengenai dile- 

nin sendiri tidak pernah men- 
djadi sekretaris partai, akan te- 
tapi mendjadi pemimpin baik 
partai maupun pemerintahan. 

Kedudukan Malenkov 
tak tersinggung. 

Selandjutnja dikatakan, 'bah- 
wa menuruz dekrit bersama, da- 
ri dewan menteri, sentral komi- 
te dan presidium Sovjet Ter- 
tinggi jang dikeluarkan pada 
tanggal 6 Maret 'jang lalu itu, 
N.S. Krushchev dibebaskan da- 
ri pimpinan organisasi Partai 
Komunis Moskow, sehingga ia 
dapat mentjurahkan tenaga dan 
fikirannja chusus bagi sekreta- 
riat sentral komite. Sekarang 
ia dianggap sebagai sekretaris 
pertama, akan tetapi dalam pa- 
da itu kedudukan Malenkov se- 

bagai seorang jang memegang, 
baik pimpinan. partai, maupun 
pimpinan pemerintahan Sovjet, 
tidak tersinggung sama sekali. 
Demikian kalangan itu. — UP. 

    
  

Ikrent YEON 
EVENTING- 

“MORE 
BLODDSHED, 
KING AND 
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LAWYER. Ira 
AN'6.HOME, 
UT JUST 

TOO LATE 
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Pemain wanita jang ter' 

tunja lagj untuk permatnan jang | 

  

Lapangan soal ) kagkana dan 
20.0. modal asing 

(Oleh. M, Tabrani) 

pena tanggal 17 bulan ini Kabinet telah  membitjarakan 

soal penanaman modal asing berdasarkan rentjana jang te. 

lah disiapkan oleh Menteri - Menteri Keuangan, “Perekonomian 

dan Perhubungan, Putusan belum diambil.“Masih akan dipela- 

djari dan dipertimbangkan dari segala segi dan sudut. Dengan 

a segala sesuatu.bersifat ,,rahasia”. 

Mn 8 »Pemandangan” ke-esokan harinja (tang- kian, koresponden 
gai 18) sudah dapat menghidangkan 

Sungguhpun demi- 

pokok-pokok dari pada 

rentjana Pemerintah, jang. telah disiapkan oleh ketiga Menteri 

tadi. Ia dibagi dua, 

Jang pertama mengenai: Ker 

|terangan azas tentang penana- 

man modal asing. Jang menge- 

nai daftar djenis perusahaan 

industri dimana modal asing 

baru dapat diusahakan. Djum- 

Ilahnja - Katanja - 21 ialah: 1. 

industri - industri makanan Mi- 
numan kaleng botol, 2. kimia, 3. 

karet: 4. kaju, 5. kertas, & 

tekstil: 7. serat, 8. gelas. dan 

keramik: 9. besi dan badja, 10. 

bahan bangunan, 11. elektro-tek- 
nik, 12. plastik, 13. pabrik korek 
api, 14, pabrik membuat: sehu- 

ur dan reinigingsmiddel: 15. 

pharmasi industri 16: pabrik 

speda: 17, pabrik mobil dan trak 
tor, 18: pembikinan 'barang2 

“sport: 19. pembikinan Kapal, 20. 

pertambangan, 21. perkebunan 

serta pertanian besar. 

x 

Kita puajikan kebidjaksanaan 

Kabinet, jang tidak begitu sa- 
dja mau mengambil putusan. 

Selama Kabinet belum mengeta- 

hui pendapat - pendapat dan 

Suara - suara dari-dunia pengu- 

saha nasional, selama itu ren- 

tjana ketiga Menteri tadi belum 
“matang” untuk di putuskan 

oleh Kabinet. 
Mengambil putusan. tanpa 

pendapat - pendapat dari dunia 
pengusaha nasional kita anggap 

tidak bidjaksana, malahan tidak 

tepat. Dan sebaiknja, tanpa 

diminta dunia pengusaha nasio- 
an | pat kita. terima, djika, dilapa- 

nal harus memadjuan penda- 
pat. Baik langsung dikirimkan 

kepada Kabinet dan Parlemen, 

maupun melalui pers. Badan - 
badan seperti DEIP, BAKUNA, 
IKINI, CAPINDO, GABIM, IKE- 
NI, IKATIN, persatuan Midden- 

stand, organisasi dilapangan 
transport Bank dan sebagainia 

harus buka suara, setjara tegas 

dan teratur. Para ahli dan pe- 
minat dilapangan ekonomi dan 
keuangan harus tjantjut tali 

wondo membantu Pemerintah 
dalam mentjari djalan jang se- 
baik -. baiknja serta jang se- 
praktis - praktisnja. Sedapat 

mungkin setjepat - tjepatnja di- 
adakan perundingan bersama 

tentang soal itu. 
Dan uraian kita sekarang ini 

merupakan sumbangsih kedju- 
rusan itu, Nota-lengkap kita sa- 
Turkan melalui organisasi IKI- 

NI, Dalam ruangan ini tjukup 

kita ringkaskan seperti berikut. 

: xk 
Djika kita hendak mengatur 

dan menetapkan lapang-beker- 

dja untuk modal asing (baik jg 
dikatakan lama” jaitu jang 

sudah ada disini, maupun jang 

Gisebutkan ,,baru” jaitu jang 

akan masuk kemari), perlu di- 
tegaskan lebih dahulu kedudu- 
kan warganegara Indonesia dan 
asing dilapangan ekonomi. War- 
ganegara Indonesia (tanpa per- 

bedaan dalam turunan) merdeka 

dan leluasa" berusaha disemua   
  

- lapangan, terketjuali dilapangan 
perusahaan - perusahaan vital 

jang seharusnja diusahakan oleh 

Negara. Tenaga dan modal nasi- 
onal ini (warganegara Indonesia 

tanpa perbedaan turunan). de- 
ngan bantuan Pemerintah harus 

dikerahkan setjara teratur ber- 
dasarkan Rentjana jang tegas, 
misalnja Rentjana 5 — tahun, 

10 — tahun dst. Selama tenaga 
dan modal Nasional belum di- 
adjak ikut serta dalam sesuatu 
perusahaan, selama itu objekt 

tersebut djangan ditawarkan, 

apalagi diberikan kepada tena- 

ga dan modal asing. Dengan 
bantuan Pemerintah serta ber- 
dasarkan Rentjana jang tegas 
dan tertentu itu, praktis semua 
perusahaan dapat diusahakan 
oleh tenaga dan modal nasional, 

djuga 21 djenis perusahaan jang 
disebut diatas. Baik atas keku- 
atan sendiri, maupun dengan 

bantuan tenaga dan modal asing. 
Mentah - mentah menawarkan 
dan memberikan “kesempatan 
kepada tenaga dan mobil asing 

untuk berusaha di Tanah Air 
kita alias politik ,,pintu terbuka” 

untuk tenaga dan modal asing 
tidak berarti madju, tetapi mun-   dur, Kemerdekaan jang sudah 
Mn kita tetap tanpa - isi, 

malahan akan membawa bangsa 

dan negara ke.neraka didunia 

seperti diziman djadjahan. 

Kemerdekaan politik harus 

kita djadikan modal nasional jg 

sakti untuk menjusun ekonomi 

nasional jang sehat serta kuat 

disemua lapangan. Darj jang ke. 
tjil-ketjil, sedang, menengah, 

sampaj jang besar-besar, jang 

raksasa sekalipun. Oleh karena 

itu harus diadakan larangan ba- 

gi modal asing bekerdja dilapa- 

ngan-lapangan. jang dapat dan 

harus dikerdjakan melulu oleh 

warganegara Indonesia. Misal- 

nja. warung, middenstand, im- | 

port, eksport, transport, pertje- 

takan, persuratkabaran, biro re 

klame,. pertanian dan sebagai- 

nja. Pendek kata: kesempatan 

berusaha terbuka dan tersedia 

sepenuhnja untuk. warganegara 

Indonesia. Djika “belum sang- 

gup, setjara terbatas kita da- 

pat dan harus memberikan ke- 

sempatan kepada tenaga dan mo 

dal asing. Dengan lain perkata- 

an: terhadap modal asing kita 

tidak menghendaki politik ,,pin- 

tu terbuka”, tetapi politik ,,pin- 

tu tertutup: dengan pengertian, 

bahwa ,,pintu tertutup" itu bila- 

mana dianggap perlu boleh di- 

buka sediki: bagi modal asing 

dengan sjarat-sjarat tertentu 

jang lazim didjumpaj dalam ne- 

gara2 merdeka. Kedudukan mo- 

nopol dari perusahaan asing ti- 

dak kita terima, Pun tidak da- 

ngan industri-pokok  (basis-in- 

Gustri) seperti hoogevenbedrijf, 

pabrik semen, pabrik caustik- 

soda, pabrik kertas dan sebagai- 

nia modal asing pegang semua 
saham. Perusahaan sematjam 

itu, harus diusahakan bersama- 

Sama dengan modal nasional 
(baik modal warganegara Mal- 

pun modal Negara). Pun 21 dje- 

nis perusahaan tadi, sepandjang 

hemat kita harus dikendjakan 
setjara bersama. (modal nasio- 

nai dan modal asing) dan dja- 

ngan 10076 modal asing. Jang 

boleh ialah 10055 modal, na- 
sional. 

sk 

Disamping pembatasan pada 

garis besarnja, maka terhadap 

perusahaan2 asing harus dike- 

nakan sjarat-sjarat, antara lain 

ialah : 

1: berkedudukan di Indonesia, 

2. dalam direksi dan dewan Ko- 

misaris duduk bagian terba- 

njak orang2 warganegara In 

donesia, demikian djuga da- 

lam staf. Sedang semua pe- 
gawai rendahan harus terdi- 

ri atas orang-orang Warga- 

negara Indonesia. 

Sebagai faciliteiten terhadap 

perusahaan asing itu dapat dibe 

rikan, misalnja: 

a. pembebasan padjak Bilas bea 

pada waktu permulaan ber-   diri. 

b. mentransfer sebagian keun- 
tungan kenegeri asalnja. 

Perusahaan2. asing jang se- 

karang sudah berada dj Indone- 

sia dalam tempo jang tertentu 

misalnja 2, 3, 5 atau 10 tahun 

bergantung kepada djenis pe- 

rusahaan) harus menjesuaikan 

diri dengan peraturan2 baru 

atau dilikwidir apabila lapa 

ngan-pekerdjaannja tidak di- 
izinkan lagi. 

Masih ada lagi. 
Sepandjang hemat kita, kese- 

diaan modal asing Masuk kema- 
ri terutama bergantung kepada 
ada tidak  adanja. ke-amanan. 
Oleh karena. itu untuk dapat 
menarik modal asing kemari, 
kita. lebih dahulu harus menga- 
mankan keadaan dalam negeri 
teristimewa dilapangan ekono- 
mj dan Keuangan berupa me- 
rombak ekonomi kolonial dan 
menjusun ekonomi nasional. In- 
donesia tjukup kaja-rajanja, se- 

hingga dapat memberikan tem- 
pat setjukupnja kepada Warga- 

negaranja dan selajaknja kepa- 
da asing. Modal nasional dan 
modal asing dapat bantu mem- 
bantu, malahan  hidup-menghi- 
dupi. J ang dimaksudkan dengan 
modal nasional bukan jang be-   

(Bersambung hal. 4). 

    

  

CAR. na 

(got Poduc Pasis Stelinger, Pt 
“Copyright 1993 al King Feat 1 ayal Inc, 

Yosi tuphits retet   
  

nangkap Hatch er,     PAN aan La pt #intahnja, 

mengenai keadaan di Indo China, 
& 

Dengan maksud untuk mentjagah penbunuhan 
baru, maka King dan Laroug pergi kerumah 
Dean, tetapi terlambat dalam usahanjay Mu 

— Itu budjangnja Dean, King! Dia, mau mela- 
rikan diry- dengan mobil kitas ' 

TMONE WA GENERAL ALARM 
KARN THEM LAN DUA Ana 

sma Teleponitan supaja orang ber 
hoiti2, karena Hatcher ber- 
sendjata! 

  

  

3, SA Aa THEN 
ara 

enggan Manan 

Eng OF THE ROYAL MOUNTED. (19) 
Rara PR DDNT MEA 

PVC Kun OK OK are P 2 

  

  

— Adwuh, pesawat HA putus! 
Hatcher bisa lolos djuga . 
he, apa inii! 

ss...



       
    

   

   

       
   

  

   

    

   
   
        

      

    

“gi, bagaimana? Maka itu, jang 

  

  

£ INJUN, 

ra Nana 

lagi. Ta hal 
ae ha ajuga kangen 
Berabe. Pun siaran? Bjapen ko Kon 
PO. Ogan nat Bung D. 

» sekarang t , bisa ba- 

kata aragelan 

   

  

nja dipasar. Papi 
“tidak ada tempatnja la- 

— perlu dikerdjakan dulu: periksa 
Tenan apa dipasar masih 

pat? Kalau tidak ada 
'itu pasar. Lantas 

3, pel masuk pasar. 
ala ae sekarang ini, 

Berdbe sendiri amar nienjesal, 
Bung Djumarlan tidak bisa ba- 
tja siaran? dari djawatan pene- 
rangan. Kalau Bung Djumarlan 

lantas selalu dalam kegelapan, 
kan susah, Dan kalau saking ka 
ngennja sama tulisan Berabe 
malah sampai djadi mata gelap, 
waduh, Berabe La en tang- 
gung djawab, bukan 
Bagaimana ini, Rn di Ko- 

Naa . 

ag Satrijo dj Mangkubu- 
, Solo, tanja sama Berabe, 

an in universitir Solo bisa 

berdiri? Kok sampai sekarang 
ja matjet, sampai sema- 

“3 Bunp Satrijo jang mula? 
kepengin beladjar lagi sekarang 

mengkerct? 
Tam. Eng Satrijo. Sebagai 
Hetrta Did boleh mengkeret. 

Semangar harus tetap hangat. 

Tjita2 harus tetap menjala-nja- 
la. Dan harus digantungkan di- 

bintang-bintang. Kalau tidak bt- 

  

ngunan ekonomi kita dan untuk 

  sa- bintang jang ya tinggi, 
jang hn, f 

asal bukan bintang ang 
. Tapi ja bagaimana. Semangat ' 

boleh hangat. Tjita2 boleh me- 

njala-njala. Boleh digantungkan || 
dibintang-bintang. Kalau kenja- 
taan tidak memungkinkan, ma- 
lah bisa sakit dada. 

Bikin umwversitit bukan Pper- 
kara Sipil”. Tjari mahaguru ti- 

dak gampang seperti tjari babu. 
Bikin professor tidak gampang 

seperti bikin opor, 
Kalau keinginan tidak berda- 

sarah kenjataan. Katau hasrat 

salah tempat. Lantas akan ber- 

laku peribahasa Djawa: Kege- 
Hen empjak, kurang. tjagak. 

" Kan atapnja bisa ambruk, ka- 
ta :mBah Nur. 
“Bagaimana ini, bapak? di K- 

tapradja? 

. BeR4ge 
ra 

  

PENGURUS C.C. P.P.D.I.J. 
2 BARU | 
: Pada tg. 21 Maret telah di- 
angsungkan rapat anggauta 
Crediet-Cooperatie Pegawai Per 

buruhan Daerah Istimewa Jogja 
karta (C.C.P.P.D.I.J.), bertem- 
pat di Malioboro 18, dan rapat 
tersebut menjetudjui dan mene- 
rima beleid pengurus lama. 
Adapun susunan pengurus jg 

telah dibentuk sbb : 

Ketu sdr. Wasito, sekretaris 
sdr. Judokardejo, Pemegang bu- 
kukas sdr. Partoharjono, Con- 
troleur sdr. Djojokardejo, Feri- 
ficateur sdr. Hadikardejo, Pe- 
ngawasan sdr.2 Hadisumarto, | 

Hardjosudjono, Sriasmoro. 

: Dn al 

Radio 
SELASA 24 MARET 1953. 

Gelm. 42,25 59,2 & 122,4 m. 
12.15 Ujon2 Madyo oleh Kel. 

Kesenian Djawa studio 
Jogjakarta, 

17.00 Taman Harapan Bangsa 
—— soleh IPPI Jogjakarta, 

19.15 Mimbar Kebudajaan oleh 
Djwt. Keb. Kem. P.P./K. 
Buah tjiptaan Weber : 
1. Overture ,,Der 

Freischiitz”, 
2. Invitation to the 

Waltz, 
Pertjikan sastera oleh 
Raksi Seni. / 
Obrolan Pak Besut, 
Orkes Segar Djelita 
Dakun an 

  

20.15 

20.30 

21.15 
22.15 

(Sambungan hal, 1.) 

keperluan makanan kita sendiri, 
| demikian Ruslan Abdulgani, 

0. Setiap tahunnja pendu- 
00 duk Kita bertambah 2 

9 djuta. 
' Presiden dalam pidatonja lebih 

dulu peringatkan bahwa sema- 
ngat rakjat di Muntok dimasa 
lampau (ketika ia ditahan Be- 
Janda disini) sangat membesar- 
kan hati dan memberikan doro- 

- Ingan kepada batin para pemim- 
disini dalam menguatkan pin 

tuntutan mendjuanggn kita di 
“waktu itu. 

Presiden menguraikan neh 
| banjaknja penduduk lahir setiap 
tahun di Indonesia tak kurang 

a dari 2 miljun, karena itu rakjat 
(harus bekerdja keras iemba- 

ngun disegala lapangan. Djika 
dpr tidak mau bendera kemer- 

dekaan kita jang sudah dinaik- 
kan itu turun kembali, kata Pre. 
siden. 

Bung Karno selandjutnja me- 
nerangkan bahwa biarpun Mun- 
tok bukan kota besar, tetapi 
rakjat Muntok tak usah berke- 
tjil hati sebab orang? besar jg 
dikenal Gduniapun asalnja ha- 
nja orang biasa sadja, seperti 

Iskandar Zulkarnain, Stalin, Na 

poleon dan datangnja bukan dari 
kota besar, bahkan seperti Na- 

poleon anak desa dari pulau Cor- 
sica, 1 

Jang perlu sekali ialah sema- 
ngat kemerdekaan, karena api 
semangat jang berkobar? itulah 
jang kita perlukan untuk pem- 

bangunan negeri kita ini, demiki 
an pidato Presiden. 

Djam 12.00 rapat selesai. Per- 
siden selandjutnja ikut bersem- 
bahjang dimesdjid Muntok ber- 
sama rakjat. 

Sorenja djam 17.00 bersama: 
sama rakjat beramai melihat 
pantai G. Kalian, Malamnja de- 
ngan bertempat di Sositet Con- 
cordia diadakan malam kesenian, 
dimana diperdengarkan njanjian 
dan pentjak. 

Kembali ke Pangkalpi- 
nang. 

Keesakan harinja tgl. 21/3 
Presiden meninggalkan Muntok 
menudju Pangkalpinang. Setiba- 

|nja di Pangkalpinang pada djam 
11030 Presiden terus menudju 

pat rapat digedung Bioskop. 
Gedung penuh sesak dengan pe- 

muda2 terpeladjar, djuga diluar 

ruangan rakjat penuh berdesak 

mendengarkan. 
Pidato Presiden didepan pemu- 

da pemudi inilah pidato terachir 
dari perdjalanan selama 9 hari 
ini, 

       

   

ka Bing kak nasib bangsa dihari jang akan 
datang adalah ditangannja pe- 

  

Presiden menerangkan, bahwa 

muda-pemudi. Saja harap kamu 
djanganlah hanja bertjita2 utk 
jang mentereng-menterengan, 
untuk titel-titelan, jang terpen- 
ting ialah kamu harus mempu- 
njai tjita2 jang tinggi. 

Kalau kamu bertjita2 untuk 
titel2an, gagah2an tidaklah ada 
gunanja bagi bangsa dan tanan 
air. Saja harap kamu harus ber 
sjukur djika kamu lahir dalam 
Gunia jang merdeka seperti se- 

karang ini. Karena itu kewadji- 
banmu ialah memberi sumbang- 
an pada negara jang sudah Na 

Geka ini. - 

Karena itu jang harus diper- 
hatikan, 
tudjuan peladjaranmu. Pertama 
harus kamu lihat bakatmu, ke- 
dua lihatlah dim. peladjaran jg. 
bagaimanakah jang diperlukan 
oleh negara sekarang ini. 

Bapak harapkan bahwa kamu 
harus menjesuaikan bakatmu de 
ngan keperluan negara diwaktu 
sekarang dan nanti. Kamu harus 
ingat bahwa utk negara jg ber- 
penduduk 80 djuta ini, jg bela- 
djar disekolah Pertanian Tinggi 
di Bogor hanja 116 orang dan jg 
beladjar ilmu Pertenakan hanja 
1S orang. Tidaklah ini menjedih- 
kan? Tahukah kamu, bahwa pen 

Guduk jang 80 djuta ini hanja 
punja 1400' bidan? Karena itu 
saja harap anak2ku beladjarlah 

menjesuaikan dengan bakatmu 
dan peladjaran jang perlukan 
oleh negara sekarang dan nanti. 

“Setelah beramai-ramai mela- 
gukan Indonesia Raya, perte- 
muan selesai. 

Sesudah makan siang, Presi- 
den dan rombongannja tepat 
djam 15.00 meningalkan lapang- 
an terbang Pangkalpinang me- 
nudju Djakarta. 

  

Lapangan modal nasi 
onal & modul asing 

(Sambungan hal. 8). 
rupa uang, mesin dan sebagai- 
nja satija, tetapi djuga jang be- 
rupa Orang, tenaga. Biarpun 

uang, Mesin dan sebagainja tju- 
kup, djika kekurangan tenaga, 
kekurangan kader nasional, 
ekonomi nasional tidak akan 
tumbuh dengan pesat. Kepada 
Kementerian PP&K dan masja- 

rakat terletak kewadjiban da- 

lam djangka pndek ,,mentjetak” 
atau ,,menelorkan” kader-kader 

nasional jang kita maksudkan 
itu. Sambil menunggu datang- 
nja kader2 itu, mereka jang ki- 
ni sudah aktif dalam perekono- 
Mijan hendaknja djangan segan2 

  

  

»KEDAULATAN 

| menambah pengetahuan dan pe- 
| ngalaman, supaja dapat menga-: 
dakansperubahan dan perbaikan 
dalam organisasi selaras de- 
ngan panggilan zaman. 

  

' LUANG RATANADIP 
Duta Luar Biasa Tha | 
di Indonesia. 

Pemerintah Republik Indone- 
Sia telah menjatakan  persetu- 
djuannja “atas pengangkatan 
Luang Ratanadip . (berusia 55 

tahun) sebagai Duta Luar Biasa-/| 
dan Menteri Berkuasa Penuh | 

(Envoy Entraordinary and Mi- | 
nister Plenipotentiary) dari Ke- | 
radjaan Muang Thai pada Re- 

publik Indonesia. — Ant. 
  

ialah hendak kemana . 

  

Th Ea n » Sag Taj OS LA LOA9PS 

sekarang : 

BOOTS MALONE 
x William HOLDEN 

.£ Johnny STEWART 
Teks Indonesia 

260-3 

  

JANG BAGUS: DI: 

“ono PT “2 TOKO @ 

PATJINAN 7-T ELP. 750 JOGJA 2 

MAGNEET : 
Bromtfiets 2,3 PK, 2 versn. 
Warna bagus. Mesin halus. 

DUCATI : 
4-takt jang menanggung 
kekuatan dan awetnja. 

MOBYLETTE : 
Akan segera datang dan 
bisa pesan sekarang. 

RADIO'S : 
BIN si tjab€e rawit me- 

nangkap suara dunid. 
PHILIPS 616 — NORA 
ERMONT — METZ — 
AGA. 

Gramofoon Listrik 10 pl: 
a) Model biasa dengan 

j melaluj radio. 
b) Model terbaru kom- 

pleet dengan versterker 
dan speaker, langsung 

pada stroom listrik, 
Ba 

Service:   'RADIO & BROMFIETSEN, 

SEGALA UMUR ! | 

RAKJAT” 

  

      

    
   

    
      

       
        

          

          
     
       
        
        

      
        

      
      

         

   
    

    

   
    
     

   

I SOBOHARSONO -. 

      

   
   

    
   
   
     

   

  

MALAM PERTAMA 

  

JS. ARTHUR BANK PRESENTS " 

DENNIS PRICE MAI ZETTERLING ”“ 
RICHARD ATTENBOROUGH SIOBHAN MeKENNA 

MAXWELL I KEED WILLIAM HARTNELL 

THE LOST PEOPLE 
. Directed by Bernard Knowles Produced by Gordon Wellesley 

Bereemplay by Bridget Boland Based on her play Codl 

A GAINSBOROUCH PICTURE 
SAGLE-LI08 Disyaiborieg 

SELURUH EROPA DALAM SATU GEDUNG?!? 
Ba ih 

  

SENI SONO Segala Umur. 
MALAM PERTAMA 

“Ihe Adventures of Chico” 
Chico, seorang anak penjajang dan pelindung binatang, 

mempunjai kawan jang sangat setya berupa seekor burung 

ketjil dan elok. 
“Dalam usahanja menjelamatkan djiwa Chico, maka 

si bur ung ketjil terpaksa berkelaian mati-matian melawan 

seekor ular jang amat buas. Achirnja Chico terhindar dari 

bahaja. 

SEBUAH FILM JANG SANGAT BAIK BUAT ANAK2 

pergunakanlah kesempatan ini!!! 
1 258-3 

Teks. INDONESIA. 

  

    

E-RAHAJU" 

263-3 . 

CURSUS MEMOTONG DAN 
MENDJAIT, 

Pak: Lelaki2 Wanita (Jurken) 

dibuka romb.: baru tgl. 2 April 
1953. Pendaftaran mulai seka- 

-rang. Sedia buku2 lengkap 
penuh dengan gambar2 peladja- 
ran jurken d.l.I. telah mendapat 
beberapa ,,Verklaring” sedjak 
tahun 1941. Bagian Wanita 
djild I Rp.15,—- “jilid II 
Rp. 17,50. Bagian: Lelaki Rp.10,- 

tambah ongkos kirim 104. 34 

Djuga terima Openzoom. 
Ketr.: CURSUS ,JUNIOR” 

  

  

BI: ,,Pak Brotho - Wignjosu- 

Man ber-aliran apa ?” 

NGUNG : ,,Saia partyloos(?), 

djadi berpedoman 
totalisme, termasuk 

segala isme seni- 
rupa, tjuma tidak 
begitu memosing- 
kan tjorak jang 
bertendenz kearah 
heidenisme”. : 

Seni - rupa ,,BROTHO” 
256-3 Menduran 19, Dk. 

: 
« £ 5 

MERCURIUS — NASIONAL 
Sandiloto 5, til. 266, Jogja. 

  

Segera dimulai Privat baru : 

1, TATA BUKU A. 
2. BHS. INGGRIS. 

peladjaran. 
: 250 -3. 

SA     
- LANGGANAN BARU . 
“Mulai Tn 25 Maret 1953 

. menerima langganan baru. 
'. Pembajaran diperhitungkan: 

» 

Kedaulatan Rakjat 

mulai 1 April 1953. 

Dengan begitu sampai tanggal 31 Maret 1953 ini 

.. Pengiriman »K.R." dilakukan dengan pertjuma. . 

gunting 

Permintaan .mendiadi langganan 
    

YO 

— Mulai tanggal 25 Maret 1953 harap saja ditjatat men- 

Na tai 

Aa ana 

jth : Adm. Harian KR 

sc... 

BASIMT MMA Mera 

Kepada 

. Tugu 42 — Jogja. 

sewuasananauan s0... nenacana 3 

n
o
.
.
.
 

Tanda tangan 

m
e
n
s
.
.
.
 

Genennnnnennnnnnananananana 

Lempujangwangi 36 — Jogja. 

warno sebagai seni-rupa- 

Masih trima murid untuk lain2 

- 
- 

Malam ini 

PENGHABISAN 

“SIGFREDO' 
ISI TAMBAHAN FILM : Pleidooi didalam Kehakiman dan Keadaan Universiteit di Malaya. 

SANGAT PENTING BAGAI PARA GAMA & GAMAWATI! 

' INDRA" 

Pack Ik 

  

Kotapradja Magelang bagian 

Rp. 25,— 
Penawaran pemborongan 

tertutup, 

(Mitra). 

KOTAPRADJA MAGELANG. 

PENGUMUMAN No. 711953. 

DEWAN PEMERINT 

Dengan ini diumumkan, bahwa pembangunan kembali 
gedung Balai Kota dan Kantor Djawatan Pekerdjaan Umum 

Kotapradja Magelang dilakukan setjara borongan. 
Bestek dan voorwaarden beserta gambar Gapat dibeli 

mulai tgl. 27 Maret 1953 pada tiap2 hari kerdja di Kantor 
Sekretari dengan harga 

(dua puluh lima rupiah). 
ditutup pada tgl. 10 April 1953 

dan disampaikan kepada Dewan Pemerintah Daerah Semen- 
tara Kotapradja Magelang (Bajeman No. 12) dalam sampul 

Magelang, 23 Maret 1953. 

AH DAERAH SEMENTARA 

R. MOEKAHAR RONOHADIWIDJOJO. 
264-3. 

  

Pendaftaran : 

1 

Waktu udjian : 

Sjarat-sjarat : 

P a. 
tammat kelas   Ketua. 

R. BROTOATMODJO. 

tiap2 hari kerdja djam : 

Pengumuman: 
UDJIAN MASUK S.M.P. | P. LR.I. JOGJAKARTA. 

a.. mulai sekarang s/d tanggal 8 April 1953. 
djam 8. — 12. 

pl 3 ion 
pagi : 
siang : » 

b. di SMP/PIRI, Dji. Pugeran 15a, Otangkukusuman). 

tanggal 9-dan 10 April 1953. 

Keterangan dari Kepala Sekolah bahwa akan 
VI Sekolah Rakjat. 

b. Uang udjian Rp. 5,— (Lima Rupiah). 

Penulis. 

JUSMAN HADISUNARJO. 

KOTAPRADJA MAGELANG. “5 

«Ketua, 

  

  

Ditjari: 

kan di Madiun. 

kan kepada : 

252-3 
APOTHEEK 

Djalan Dr. Sutomo 

1 (satu) tenaga Asistent- Apotheker (es) birth ditempat- 

Surat2 dengan membubuhi ga djih jg diinginkan, dialamat- 

No. 54, — Madiun. 

  

    

    
    
    
     

    

Loro BANSAN YUK PANG 
KAPASAN 216-218-220 S'BAIA.BISA DAPAT BELI-DI SEGALATOKO? DAN RUMAH OBAT 

   

   
Ea 

Pa. NOMOR DATANG : 

  

'€ Apadan Siapa: PELUKIS AFFANDY. 

x£ Suka Duka: SEORANG LEMBU - LUHUR. 

Kk Spionase contra Spionase : BOTJORNJA RAHA- 
SIA ATOOM AMERIKA — (Background 

perkara Rosenberg). 

£ Skets Masjarakat : KEDJUDJURAN DAN 
KETJURANGAN. 

EP 
KA Share 

NN ANGGUR BAIK SEKALI UNTUK MEN TLEGAH BAHAYA 
KANFUNGAN GUGUR, SUNGGUH ANGGUR PAO THAY INI 

MERUPAKAN SATU PENOLONG YANG TERUTAMA YALAH- 
UNTUK MENGUATKAN TEMPAT PKANAKAN BAN BUAH - 

PINGGANG, MELINPUNGI OKOK PIFALAM PERUT, MINUM 

ANGGUR INI IBU DAN ANAK TETAP SEHAT. 

en Semarang: Toko Obat HWAY AN TONG, FIE MIN, 
ENG THAN HO, JANSEN DISPENSARY, WENG LEN 
dan WHEE DJOEN. 248 -3. 
  

  MERDEKA | 

17 Tahun keatas. Ta 3 mun in 

Kan 
Tar TE PTT 

10x er TECHNICOLOR 

  

  

  

    
  

Buku Tjerita bergambar 
buat anak2: 

x Flash Gordon ke Planeet Zeta dan Rembulan Rp. 3,— 
x Flash Gordon berkelahi dgn. Badjak? dari Mars ,, 3,— 
k Klash Gordon di Ganemyde . . 0... 3,50 
Sen EKA ANA PL Rn Tab AU Pagi CAR UR naat Ta De TAN NYA OTO aa 
ae Buta GAP 10 Oa Ai lai Pan & » 3— 

Se tama te JI ON GE ae RA EN Oa ANK aU sae Ajakan 

Pesanan luar kota tambah 10”, sedikitnja Rp.1,— ong- 
kos kirim, 

Toko Buku ,,K.R." 
Tugu 42, telp. 901 
Jogjakarta.     

  

  

   
| 
| 
| 

  

TELAH TERBIT 

Kamus Indonesia - Inggris 
Dengan Keterangan 

nh oleh 
SUGIJANTO dan SUTADI 

(Guru2 bahasa Inggris di Jogjakarta) 

Harga Rp. 9— 
Tiap2 pesanan harus disertai wang “ harganja ditambah 

ongkos 104, sedikitnja Rp. 1,—. 

Di Jogjakarta dapat beli pada : 

TOKO-TOKO BUKU : 

Kedaulatan Rakjat Menara 
Garuda Menara Pengetahuan 

Mercuur Indonesia 

Pembangunan Hin Hoo Sing 

U.P.P. PRAPANCHA 
PUSAT : Djetis No. 12 (Pav. Utara) 

JOGJAKARTA. 
253-3 

  

TJABANG : Taman Bausasran No. 9.   
  

  

Berduka Ta 
Dengan berduka tjita kami 'mengabarkan kepada famili 

sekalian dan sebat2 andai, ba hwa pada tanggal 19 mendje- 

lang 20 Maret 1953, djdm 1.10 malam, telah meninggal du 

nia dengan tenang suami dan ajah kami jang tertjinta : 

The Jan King 
dalam usia 55 tahun. 

Hari pemakaman telah diteta pkan pada nanti hari Rebo, 

tanggal 25 Maret 1953, djam 9 pagi, berangkat darj ru- 

mah di Djalan Parakan 413, Temanggung, ke tanah pema- 

kaman Maron. aa 

Jang berduka tjita : 

Njonja The Jan King 
254-3. dan keluarga. 

  

Pengumuman. 

| 
Memenuhi rapat 

PERPENI 
dan 

jang baru lalu di Jogjakarta, kepada sdr.2 jang belum me- 
ngambil wang andilnja (terdiri dari.50 wang tunai dan 

5075 dalam bentuk obligasi), diharap supaja berhubungan 

dengan sdr. A. Kasoem. 

Djika sdr2. tidak meminta kembali dalam tempo SATU 

BULAN sesudah pengumuman ini, kami anggap wang an- 

dil tersebut telah di hadi ah kan pada PERPENI, 

ketjuali djika dalam tempo 2 bulan Ikemudiannja sdr. 

minta kembalj kepada pengurus PERPENI, sekretariat 

Dj. Tegal ? Djakarta, 

Selandjutnja, diberitahukan pula, berhubung dengan satu 

| dan lain hal, DWIWARNA tidak dapat dilandjutkan, akan 

tetapi PERPENI berdiri terus dan digabungkan dgn ,,Bu- 

reau Aeroclub AURI” Kemajoran Djakarta. 

Jogjakarta, 24 Maret 1953. 

Wassalam, 

K. R. T. HONGGOWONGSO 
Ir. T. THAJEB 
A. KASOEM. | 

251-3. 
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AHLI NUDJUM (GWAMIA) ASTROLOOG OCCULTIST. 

PROF. ALAHI 
SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST. Lebih 20 tahun ber- 

praktek di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DEL- 

HI. Mendjawab setiap pertanjaan dari hati sanubari 

Tuan/Nona/Njonja. Kesehatan, kekajaan, perusahaan, be- 

pergian, promosi, pengadilan, perkawinan, pertjintaan dan 

sebagainja. Consult Rp. 10,—. bjuga ada sedia sepesial 

obatnja kurang tenaga en linu . Perempuan datang bulan 

tidak tjotjok atau telat. (Rahasia disimpan). 

Tidak mengadakan surat menjurat (Correspondentie). 

Djam bitjara 8—1, 4—13. Hotel , GARUDA" 
249-3 Kamar No 418 — Jogja. 

    

  
   

  

  
  

  
" PEL5I-6-280-D.   
    

DJONO DAN DJOKO PULANG DARI 
BERDJALAN- DJALAN MEMBELI IKAN 
YANG SEGAR UNTUK OLEH2 DIRUMA 1 
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/ d" 

DJOKO KETJEWA, ISTERINJA ME- 2 j 
RASA. IKANNJA. SEGAR, MENGA- 
PA RASANJA TAWAR? . 

    

  
            

IKAN JANG KITA BELI KEMARIN, 
DIGORENG /STERIKU DENGAN MIN- 
JAK INI, RASANJA SEDAP SEKALI.” 

     
"HEBAT SUNGGUH CHASIAT DELFIA 
ITU. TA' PERNAHAKU MAKAN 
SESEDAP INI.” 

Buatan Unilever 
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