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MAA Naba aan 

"—- BERIBU2 orang jang ikut de 
gan latihan gerak-badan per. 

aaris disepandjang dialga di 
(raha (Tjechoshyata) sambil 

“3 bulan Djuni telah. menge 
(Ie Bnarkan 81.000 ton, USA adalah 
WN FP amgeri jang memasukkan karet 

| |" jang terbanjak, kemudian Ing- 
yaris dau Rusa. 

— BERIKAT2 buruh Italia, jang 
dipengaruhi oleh komunis iro- 
agentlaim akan melakukan pe 
mogokan, ngga  djumlah 
arang penganggur Italia, jang 
mada “waktu ini ada 2 djuta 
arang, bertambah besar iagi. 

Dg ' SINGGERIS, Perantjis, Rusia 

kan USA hari Selasa mengirim 

kan nota kepada Yugoslavia, ig 
minta dengan resmi supaja Kon 

meranai tentang pelajaran di Do 

gan diadakan di Belapado pada 

30 Djwt 

ii MENURUT pengumuman pem 

Ka” peru. pemberontakan ditangsi 
Pino di Peru selatan telah ga- 

k gal dan keamanan diterapat ibu 

9 sukah kembali jagi. Tangsi Ju- 

, Yiaca masih dikuasai karun pm 

$ — PRESIDEN Juan Peron dari 
Argentina ment,ela keras orang2 
mimar dan didalam negeri, jaag 
werkata bahwa Argeni'ina mem 

punjai maksud? milter. Orang2 

&u dituduh okh Peron, hendak 

memetiah belah rakjat Argenti 

TA. 

 NJONJA Hertta Kuusinen, pg 

mimpin komuns Finlandia, me- 

marangkan bahwa kekalahan Ko 

mnnis dalam pemilihan umun 

grungkin akan mengganggu per 

Kubungan antara Finlandia dan 

Rusia. Hubungan itu mungkin 

ajuga akan terg : kalaw ko 

munts tidak diwakili dalam ka- 

— DR. ARNULFO, jane ditja- 

jonkan oleh partai revojusoner 

Ponama untuk mendjadi presi- 

Ker, melarikan diri kedaerah te 

rusgan Panama bersama bebera- 

p2 pengikutnja, Ketika pemer n- 

tah Panama mengumumkan un 

dang2 perang, Pengikut2 lain 

nia mentjari perindungan di- 

kantor kedutaan Argentina. 

— KALANGAN “diplomatik di 

Washington menerangkan, ban- 

Ya negeri2 Barat tidak akan me 

ngizinkan kalau blokade Rusia 

terhadap Berlin mengganggu 

rantjana mereka untuk mendiri 

kan pemerintah di Djermamn Ba- 

rat. Menurut dugaan, Rusia bar 

sedia mengintikan blokade, asal 

rentjana necari2 Barat tsb sidak 

aksanaktn 
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$ Harus dilaporkan oleh KTIN benada D.K. 

di Djakertr memberi lapo 
ia, diterima baik oleh sidang. Rusia dan Ukraina blanko, 

ka untuk ajenderai Tito - 

    

Vk, Kep. PALAR . mwenerang- 
kan bahwa Belanda melakukan 
blokade untuk mematahkan per- 
awanan Republik. Dikatakannja, 
DK. telah menggagalkan. niat 
Belanda. untuk “merebut daerah 
Republrk, Karena itu Belanda s2 
karang mentjoba melakukan bio 
kade, jang akar menghantjutkan 
Republik politis dan ekonomis, 
Ada tanda2 — kata PALAR. — 

bahwa blokade politik Belanda 
lama-kelamaan akan berbajik me 

ngenai Belanda. sendiri, “seperti 
di Djawa Barat, 5 
Delam hal-blokade politik, Re 

publik: mendapat keuntungan 
tempo, tap: blokade ekenomi ter 
njata sangat menekan. Peratu- 

ran? dagang Belanda. melarang 
pemasukan dan pengeluaran ke- 
perluan sehari2, kadang2 djuga 
alat2 kedokteran dan obat2. 

Wk. Bid, Snouck Hurgronje, 
membantah adanja blokade. Ia 
perpendapat, bahwa D.K. harus 
menjerahkan soal itu kepada K 
TN Can tidak usah tjampur ta- 
ngan. Ia djusa menjangkal,' bah 
wa Belanda menolak permintaan 
Republik. untuk memasukkan 
obat2. 

WEk. Australia dalam pidatonja 
menjokong keterangan2. Palar. 

Wk. Tiongkok TSIANG .me- 

hgusulkan supaja DK. mengi- » 
rinkap kawat ke KTN : untuk 
minta laporan mengena! situasi 
perdagangan dalam daerah Indo 
nesia dan situasi dagang antara 
Indonesia dan Juar neseri. Djuga 
harug didjelaskan alasan2 apa 
jane menjebabkan terhajlangnja 

penclaksamaan pasal 6 dari per- 
Gjandjian gentjatan sendjata. Pa 
sal ini mengenaj “perdagangan 

dan perhubungan di Indonesia. 
Yk Rusia Gromyko mengusul 

kan Supaja laporan itu diberikan 
dalam tempo 5 hari. 

Wk, Belsia Van Langenhove 
keberatan, karena batas.waktu 

EWAN KEAMANAN pada hari Selasa melandjutkan pembitjaraannja mengenai soal Indo. 
nesia, dengan diketuai oleh wakil Ukraina, Manui!sky. Usui Tiongkok suraja Komisi Tiga 

ran tentang keadaan sebenarnja mengenai blokade Belan 

ibu menundjukkan seolah2 tidak 
ada kepertjajaan terhadap KTN. 
Wk Ukraina Manuilsky mene- 

rangkan, bahwa soal Indonesia 
'mendjadi soal D.K, buat berming 

nja. (Tindjauaw mengenai Ngoal 
Indonesia menundjukkan kepada 
saja — demikian Manuilsky — 
bahwa soal pendjadjah-n didjadi 
kan kebiasaan untuk diulur? 
sadja. 
Ia mengusukan supaja diki- 

rimkan kawat ke Djakarta, jang 
mengandung art! bahwa Belan 
da berdjusta kepada D.K., kare. 
na menjangkal adanja blokade. 

Wk. Inggeris dan USA minta 
'sSupaja kawat itu hanja bersifat 
permintaan, dan djangan me- 
ngandyog purba.sapgka. 
Manuiisky dengan amarah me 

njetakan, bahwa ia hanja mau 
menjetudjui isii-kawat jang di. 
massidkannja ibu. 

Setelah diadakan pemungutan 
suara, maka usul Tiongkok tadi 
diterima: batas-waktu tidak dite 

tapkan. 
Pia 

RUSIA HENDAK MENGUSIR 

NEGERI? BARAT DARI 

BERLIN 

Kementerian luar negeri Pe- 
rantjis. mengumurikan, mereka 
telah menerima dari kedutaan 
Inggeris sebuah dokumen jang 
membuktikan, hahwaRusiamem- 
punjai maksud untuk mengusir 
negeri2 Barat dari. kota Berlin. 
Menurut dokumen itu, kaum 
komunis di Berlin diberi instruksi 
oleh Moskow utk menimbyikan 
insiden2 jg akan memungkinkan 
kepada tentara Rusia untuk ikut 
tjampur. “ 

Laporan demikian djuga di- 
terima oleh kementerian itu dari 
pembesar2 Perantjis di Berlin, 

Jahudi Djuga Menolak Usul Bernadotte 
““DIKABARKAN DARI TEL AVIV bahwa dewan negara Is- 

rael memutuskan untuk menolak seluruh usul jang diadjukan 
oleh graf Bernadotte. Demikian menurut kominike jang disiar- 
kan oleh pemerintah Israel. 

. Putusan tersebut diambil 

: blanko. 

& Bernadotte segera berangkat 
dari Tel Aviv-ke Cairo untuk 
berunding dengan  anggauta- 
anggauta Lembaga Arab. Ja 
telah mengirimkan “kawat ke- 
pada Dewan Keamanan untuk 
minta supaja waktu gentjatan 
sendjata diperpandjangy Ingge- 
ris dan USA segera mendjawab 
akan  menjokong permintaan 
Bernadoite itu. 

Sekretaris djenderalLembaga 
Arab, Azzam Pashe, menerang 
kan, bahwa pihak Arab kini 

dengan 27 lawan 0 suara, dan 4 

sedang menjusun , djawaban 
baru, jig mengandung beberapa 
perobahan dalam “usul jg per- 
nah diadjukannja. 

Tetapi Azzam Pasha mempe 
ringatkan, bahwa bangsa Arab 
tidak akan menerima usul Ber- 
nadoutte untuk memperpandjang 
waktu: -berlakunja - gentjatan 

sendjata, Ia berkata, bahwa pe- 
rundingan “tentang soal Pales- 

tina bisa diteruskan, meskipun 

pertempuran berkobar lagi. 
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pagi telah tiba di Jogja 
anggauta Australia dari KTN 
Critchley. — dam anggauta Belga 
Herremans. Riphagen, jang... 3?- 
djak pergnja "van Vredenhureh 
mendjadi pemimpin delegasi Bo 
landa, belum datang... 

smmal ham 5 

MAU HADIR DA- 
LAM KONGRES KOMUNIS 

XYUGOSLAVIA 

KB. Tass mewartakan, bahwa 
Aibania telah. mengambil tin- 
dakan2 utk mentjegah infiltrasi 
sanasir2musuh" dari Yugoslavia 
dan Junani. Kabar itu datang- 
nja tidak lama sesudah komite 
pusat Sovjet menolak undangan 
partai komunis Yugoslavia, jg 
pada tg 21 Diuir akan me 
ngadakan kongres, 2 
Sementara itu, komunis Po- 

lonia mengumumkan bahwa me- 
reka menjetudjui putusan Ko- 
minform utk memetjat Tito dan 
partai komunis Yugoslavia. Po- 
lonia adalah negeri terachir di 
Eropa Timur jg menjetudjui pu- 
lusan ifu. 

. Rebo 

maa 
KALAU SUDAH KALAH 

Komunis Finlandia menerang- 
kan, bahwa salah satu sebab 
dari kekalahan mereka dalan 
pemilihan parlemen baru2 ini 
ialah kampanje kabar angin jg 
dilakukan oleh kaum reaksioner: 
Seperti diketahui dlm pemilihan 
It kaum demokrat rakjat (dipim- 
pin oleh komunis) kehilangan 12 
kursi. Piya 

Dim suatu proklamasi, komu- 
nis Finlandia menjatakan bahwa 
kampanje kabar angin itu di- 
permudah oleh sistinvnengadja- 
ran jang memungkinkan kepada 
orang “untuk menjala2kan rasa 
anti-komunis selama 25 ih. 

mayan 

TULANG ,,ORANG PEKING” 

DIKETEMUKAN DI FUSIA 

KB Tass mewartakan, bahwa 
seorang ahli penjelidik barang2 
kuno, Dmitri Leva, telah me- 
nemukan sebuah tulang, jang 
menjerupai tulang paha dari 

orang. Peking (Sinanthropus ), 

jig mdup dizaman purbakala, 
Tulang2 , orang Peking “ buat 
pertama kali diketemukan dide- 
kat kota Peking di Tiongkok. 

Tulang jg diketemukan oleh 

Leva letaknja didekat Samar- 
kand (Uzbekistan). : 

ri Joe 

PERTEMPURAN  BERKOBAK 

LAGI DI PALESTINA, 

Pada hari Rebo terdjadi pertem 

puran hebat  disepandjang dja- 

Ian raja antara Tel Aviv dan Ha 

fa. Perhubungan telpon antara 

kedua itu putus. Dua serdadu 

Isut Amerika jang mengendarai 

truek dari PBB terpaksa meng 

hentikan perdjalanannja, Karena 

dirembaki oleh Arab. Ketika ser 

dadu? laut Itu mengibarkan ben 

dera putih, jg berarti bahwa 

Arab harus menghentikan tem 

bakan, orang2 Arab tadi mMene 

rangkan bahwa pertempuran su 

dah dimulai. : 

Sementara itu seofang cpsi 

Perantjis dari panitia sentjatan 

sendjata PBB tewas,, ptika Ie 

mengendarai sebuah jeep, Gan me 

langgar randjau darat didaerah ' 

Nazareth. Dua orang jain luka2. 

Pangiima tertara Jahudi di Jaru 

zalem, David Shesitiel, mengerang 

kan bahwa djika gentjatan Seh 

djata tidak diperpandjang, maka 

pertempuran sengH. di. Jeruzalem 

berkobar lagi. 
mere p 

— MENURUT sumber jang Me 

ngetahui di London, USA, Ingge 

ris dan Perantjis menjampaikan 
nota kepada Rusia, AI gan 

okade Sovie perotes bli 1 Berlin,
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hendak dilalui oleh fihak Bek 
«Kian keadaanrja kita mash bisa 'm , Politik-beleta Gelegasi kita jg tidak tuk melandjutkan 

ta. Soal ini pin Sebenarnj 

ig sama pentingaja 
an gentjatan sendjata ini pun, 4 
paruh setengah perhatan, sebab blokade 
segera ditarik bersama: Se 

Gris Bid,' 

tidak kelihatan. 

Li Sak 
D ALAM keadaan sekarang ini, kita 

sama. dgn Srikoja tanbera Kta dari ga” | Mp Co 2 sekarang ja! kelihatan diperhebat Jasi Sehingga rekjat 3x BERHUBUNG dengan telah 1 ae maan, akan mengalami osial /ek : wa. “an ur - . 1 KUKU » Orang diluar menjatakan, bahwa aksi-m'litair kedua D sekarang ini tidak mungkin dilakukan oleh Bid, Pernja tada itu ada benarnja, tetapi usaha2 dan tindakan2 Bld terse- ' but diatas jg akibainja menimbulkan berbagai kesulitan dila pang sosial dan ekonomi bagi raKjat Indonesia Ssumumnja, me- Murut pendapat kita adalah suatu aksi djuga, aks' militair jang 

ip 

  

    

  

perundingan, berkenaan dgn 
a pirlu diselesaikan, jg diambilnja segera Gilaksanakan, antargnja - tawanan-perang, kedudukan, 

dan soal2 jg mengenai ekonomi, sebab Utk mentj An ai Potaya Kedup f hak, soal rentjatan perang 

    

gawai Rep. Ana: 

   
   

dnja menjatu. 
pedagang2 guna mengumpul 
uang bagi pembelian pesa- 

wat terbang, 

     

  

gn 2 Pen Dilapang rundirg tiba elihatannja hanja me 'kan dilaut jg seharusnja 

Sosial /ekohomi schebat a fto. T Bana ah 

@ebangunan datrah 

1 
k DARI 331 orang dari kota Ma 
gelang jang mengikuti kursus 

Sekarang bukanlah tempohnja untuk terus menerus berselisih 12 8 bulan, telah. lulus Tin faham, malahan suatu tempoh untuk guna menjelesaikan 'kewadjiban jang lebih besar Jagi. Demian lah kirenja harapan kedua fihak. 
Berhubung dgn itu, maka sekali lag kita kemukakan supaja KTN segera mempertimbangkan 

reka perit ditambah dgn kekuasaan penuh dari DE. 

orang. 
t 

xx RAPAT Konperens! SOESI tja 
bang Purworedjo pada tg. 29 
Djuli jl memutuskan: menjaba- 
kan solidair dan siap Mn 
moreel rjeel ps 0 £- 

AK /onateri pemog ae 

saling ekat-mendekat: 

, Apakah kewadjiban me 

  

UNTUK MENYOKONG PRO- 
GRAM 3 TAHUN ” 

Untuk memberikan pert'mba- 

Kepada — Menteri 

Iskandar, wakil? serikat buruh, 
tar', Kementerian? dan organi- 
sasi3. — Ant. 

—.|uu 

PUTUSAN KONGRES psr 
i Sjarekat Islam Indone' Partai 

sia dalaik kongres darurat di Ke 
diri pada”tg. 3 Djuli jl. antara 
lain telah memutuskan sikapnja 
Sbb.: 
Setudju sekali akan adanja 

Front Nasional: Menjetudjw' ada 
nia Program Nasional: Menglak 
Usul-Kompromi Australia /Ame- 
rika: Meniesal terhadap adanja 
peristiwa Delanggu dan mende- 
Sak kepada Pemerintah  supaja 
mengadakan tindakan jang bi- 
djaksana untuk menjeksaikan 
peristiwa tsb. dengan djalan da- 
mai. 

io 

DAERAH PERKEBUNAN BE- 
LUM AMAN 

Seorang pegawai perusahaan 
perkebunan ,,Klapanoenggal” 60 
km. sebelah tenggara Djakarta 
pada hari Senen sore jl telah di 
bunuh oleh gerombolan ,,peram 
pok” terdgri dari 20 orang. Iste- 
Ti pegawai tsb dapat juka dile- 

. hgaanja. Demikian Aneta, 
: seng 

BTI DAN HAPUSNJA KON- 
VERSI 

Pada tg. 3/7 jl. df Jogja telah 
diadakan rapat Pimpinan Pusat 
BTI dengan konsuila: dasrah Jog 
jakarta/Surakarta, tjabang2 jg 
bersangkiitan dengan  dasrah 
konversi dafi sementara anak tja 
bangnja. 
Rapat mengambil putusan ten 

tang pendirian BTI tsrhaiap ha 
pusnja hak konversi antara Ia. 
fa Sbb.: 1. Mengakui hak orang9 

“Jang mempunjai kohir 2 Desa 
supaja diperkuas dengan dijalan 
djangan orang2 jang mempunjai 
kohir sadja jang mempunjai 
hak suara, tetapi djuga orang9 
jang tidak mempunjai kohir. 

ih ika 

x BARU2 ini gedung Radio Per 
tahanan dasrah gap di Ka- 
rangkates terbakar is, sedang 
mbabdnja sedang diselidiki. 

PN LALU La Na maa Na Fe II $ 3 

ORANG INDONESIA BUKAN ” x KONPERENSI Da'watul Islam KUMBANG. pada tg. # Djuli jl. memutuskan 
mengakui adanja ,,Dewan Da'wa 
tul Islam JI. Jonesia” sebagai pu 
Sat penjiaran Islam Seluruh In- 
donesia, ! Saad 

Berita Aneta tg 5/7 mengata- 
, bahwa rakjat didaerah Re | publik di Asahan (Sumatera Ti 

mur Selatan) karena ditimpa 
| bahaja kelaparan sudah mulai 
makan 'putjuk kelapa sawit ss- 
hingga karena itu produksi 
100.090 ton kelipa Pa setahun 
djadi sangat terantjam dan den 
matinja pohon kelapa sawit . ma lagi akan dibuka kembali. | Upan penduduk - disana t | terantjam “pula. & PERSATUAN SEKERUJA KE 

3 IK - - 

x PERHUBUNGAN “kereta: api 
antara Setjang dan' Tjandi Um 
bul (daerah 'Maselang) jg j 

: a Ike mulai tg. 7 Djuli 

sedjak 
peramg kolonial terhenti tak Ia 

Berhubung dengan itu sResi- 
den Sumatera Timur Mr, Abuba 
kar Djaar menerangkan bahwa 
hal ini tidak benar sama sekali. 
.Putjuk kelapa sawit hanja du. 
pat dimakan oleh kumbang, tapi 
tidak sekal2 oleh manusia. Be- 
rita bohong ini sengadja disiar2 
kan ojeh Belanda, sebab Belan 
da tjemburu karena masih diha 
silkannja mnjak kelapa sawit. 
dari daerah Repuljik. 

Se Mama 

xXx SEGEROMBOLAN anak2 In 
do-Belanda jang masih tinggal 
didaerah Republik pada tz. 9/7 
akan dikirim ke Djakarta diba. 
wah pengawaSan wak! Inter- 
cross @Silva, 

Bid. Berusaha 

MENTERIAN PERTAHANAN da 
lam rapatnja baru? ini memutus 
kan: membenarkan tuntutan 
dan pemogokan Delanggu ' dan 
akan menjokong baik moreel! mau 
pun materieel. $ 

smg yaaa 
SJAHRIR TIDAK KE BAN- 

DUNG., 
Sutan Sjahrir kepada ”Antara” 

Djakarta menjatakan sangkalan 
nja terhadap berta jg disiarkan 
oleh pihak Belanda, jg mengata 
kan bahwa ja berkundjung ke 
Bandung. Dikatakan djuga tidak 
betul, bahwa ja mendapat undang 
an dari Adil Purad redja dan PM 
Gde Agung untuk berkundjung 
kckota tsb. Hingga sekarang ia 
masih ada di Djakarta." 

Membatalkan Perdjandjian 

    

    
. 00 MPRESID “akan dibentuk.pa. Dari 'pihak 

eta “bahw pesaw 
bang jg akan mendjemput Pr , den Sukarno kini sedang “diper" baiki di Djakarta dan diusahakan pula agar d 

  

akan terbang ke Bukitti gi | 

pada hari itu TA 2 2N3 

terus.ke Jogja. — Ant. napa 

"TAMAN SISWA DIDAERAN Pemberantasan Buta Huruf sela.” | PENDUDUKAN. 

Nasionil Taman Siswa di Djakar 
ta telah merasakan hari ulang 
tahunnja jg ke-26. - raga 

Moh. Sari Ketua umum 
Siswa Djakarta “rirer ' 
wa sekolah2 T: 

NB 

POLIRIK 1 
Jim satu intervievw dengan sk 

"Worming Tribune”, Mr, Usojo wakil Rep. Indonesia di 
ra, telah membantah des 
is mengatakan adanja perobahar 
politik Ingger's terhadap Inc 
sia sebagai akibatnja dari peratu 
ran jg mengenai paspoort Rep: 

Ia menerangkan, bahwa tdak 
ada perobahan . suatu apa dim 
peraturan2 mengensj masuknji 
orang2 Indenesia kekota Singap 
ya Gan bahwa peraturan2 ka 
laku sampai sekarang, sberiai 
pula dgn tiada perobahan apa4. . 

Mr. Utojo mendjelaskan, 
Wa orang2 Republik Indonesa jg 
mau masuk kota - ura ha 
Tus mempunjai idzin dari pembe 
S2r2 ummigrasi Gitempatnja. an 

“ gi GI tari #j 

x BEKAS perantau putera Indo 
neSia besok tg. 10 Djuly jad akan 
mengadakan konperensi di Jogja. 

  

     

    
   

  

Rep.-Fox Concern naa 
Kalangan Republik di Djakar- 

ta mengatakan, bahwa perdjan. 
djian dengan FOX Concern itu 
ditanda tangan' pada tg 8 44 1948 
di New York antara Matthew 
Fox disatu pihak jang mewakili 
beberapa concern Amerika jang 
besar2 dan Pemerintah Republik 
Indonesa jang diwakili oleh 
Gani, Maramis, Laohi dan Sumi 
tro. Perdjandjian berfaku mulai 
ditanda tangani dan akan ber- 
achir 15 tahun sesudah penga. 
kuan de jure oleh pemerintah 
Amerka atas Republik Indone- 

sia. : 5531 

Kalangan tsb menerangkan, 
bahwa perdjandjian itu akan te 
tap berfaedah gelima -Republk 
masih memerlukan barang? jang 
diperlukan ari Amerika. Ma. 
tjam barang jang dibeli di Ame 
riKa ditentukan hanja oleh pi- 
hak Republik. $ 

Barang2 jang akan diexport 
dari daerah Republik djusa di 
bentukan matjamnja oleh Peme- 
rintah Republik, dan berupa ba 
yrang2 . kepunjaan  pemerniah 
atau barang2 jang sudah dibeli 
Oleh “emerintah. - : 

  

Adik kami lelaki'di R,S. ,Panti Rapih" pada tgi6 pjuli hari Selasa malam Rebo, : : Kepada Dr. Sim Ki Ay dengan Zyster Gonzagina, Zr, Anna. Zr Martha dil, jang tengah malam menolong dgn tidak kenal lelah kami Utjapkan banjak2 terima kasih 2 aias nama ajah ibu 

# | |... Darmawan Sg. : k 
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Alasan2 untuk me per. 
djandjian itu ialah, aa ke- 
sukaran2 jang ditimbulkan oleh - 
adanja sengketa antara Indone. 
Sa-Belanda jang pengaruhnji 
Gjuga terasa oleh kalangan? Ams . rika. Karena sengketa itu tidak 
sadja usaha pembangunan di" 

.donesia sangat terlambat, teta 
bagian2 dunia lain djuga da 
dapat hasil dari produksi di In 
Gonesia. « £ e HN 

Belanda tentunja akan berusa 
ha keras untuk membatalkan per 
Aijandjian /tu, karena dengan tin 
daisan itu Republik mengkesam 
pingkan Belanda dan” berhubu- 
ngan langsung dengan Amerika 
Tetapi itu adalah Salahnja Be 
landa sendiri. Republik berbuat 
demikian karena keadaarn “jang 
ditimbulkan oleh Belanda sendiri, 
misalnja dengan tekanan militer 
dan blokade ekonomi, Pap enak 

Kabarnja andjian Fox 
itu sudah dirat! r oleh BP 

BT Inap 
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