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   Ida Kristen sedunia, 
| berdoa dan berusaha 
djudkan perdamaian, 

mn dan keselamatan utk 
fmanusia.  Surat2 sema- 

itu telah diterima pula da 
e World, Young Men Ch1is 

        

arkan selandjuinja bahwa pa- 
tg. 17 bulan'ini mahasiswa 

    

  

    

     
   

   

    

    

    
   

  

   

   

  

   

sten seluruh dunia akan 
elakukan doa-bersama, doa 

diikuti oleh gerakan ma- 
wa Kristen Indonesia. 

p. 6.549.000 PADA KEM. 
SUANGAN. 

rupiah, sebagai pembajaran 

9. jang tersangkut dalagr per 

(belastingontduiking) th,” 49, 
| ketinggalan pembajaran pa- 

er Hat di- 

dengan dengasserta ongkos2 
dari semua soal 'ini, de 

  

   ambengan, jaitd Mr. Tej 

  

   Nodah 
“p- ckepada 

   
   

  

raditara kepada BPM, dan djika 
mereka nanti kalah suara dalam pa 
nifia, mereka akan memadjukan min- 

derheidsnota, demikian keterangan 

, Pihak jang mengetahui kepada ,,Ar- 
tara”. 

“ANGGOTA PARTAI BURUH 
: MENINDJAU ASIA 
“TENGGARA. 
:" Anggota dewan pimpinan Partai 
SBuruh jang dipimpin soleh tuan Su- 
“rojo, tuan Sam baru2 ini dalam 
perkundjungannja ke Asia-“Tenggara 
telah sampai di “Hongkong, untuk 
kemudian meneruskan perdjalanan- 

' nja ke Manila. Maksud &undjungan- 
nja itu ialah untuk menindjau keada- 

an politift pada umumnja dam untuk 
mengadakan kontak dengan" organi- 

MSagi2 buruh. Ia ditunggu kembali ke- 
Pesonna di Djakarta pada perte- 
ngahan bulan ini. 

kota. Advertensi 80 sen 
Etjeran 60.sen per lembar. 

$ Kutunla Oleh Pa | — 

s1 

pesanan itu diserukar: 

  

.A Purwodina Pemakan Barat TI-20 Semarang. 
Tilp. Redaksi : 1228 Smg. tilp. rumah 1798 
 Tilp. Administrasi- si 2087 Semarang. 

) Rp. 10.— didalam kota, 
per mu kolom, 

Smg, Senen 11 Pebruari 
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Sewaka 
Menindjau   

ma Divisi: leti-kol.   

  

. Sabtu kemaren dulu menteri Pertahanan Sewaka telah 
tiba di Kalibanteng dan tampak disambut oleh pamgli- 

i Bahrun dan pula “Gubernur Budiono 
(kiri). Sebagai diketahui, menteri, Sewaka tinggal sam- 
pai hari ini di“Djawa tengah utk. menindjau situasi ke- 
amanam, "Afl. telah dikun djunginja Solo dan Jogja. 

      

   

  

   

  

      

    

    
  

Asal: D.N, Beres 
“dak Akan Menghadepi 'Hari Ke mu- 
P4   DJAKSA AGUNG SERAHKAN 

| Oleh Djaksa Agung. Suprapto pa. 
“dag. 7 Pebrusri 1952 telah diserah ' 

F da Kementerian Keuangan, | 

8x2 India di Djakarta dan 

'ketjuraNgan, -pembajaran , pa-,| 

L fidak dirobah, 

Hassan, Mr. Manu Haruan 

    

  
  

“Gan apabila kemelaratan dan 
jatnja jg sangat rendah itu tidhk diatasi, . 4 

Rundingan  Ti-. 
mah Deadlock? 

Indonesia Tuntut Har- 
|ga125-130 Dollarcent 
1 

“siruction “Fimancial Corporaticn 
(RC dengan peratusan pemje- 
anta, ngga ongsin Gi Washington 

Per Pon 
ERUNDINGAN2 tentang 
timah - anffira /Recon- 

    

  

Bh sarapsi mart SET 

mi dengan tiada menundjukkan 
tanda? akan teftjapainja sesua- 
tu persetudjuan, demikian dibe- 
ritakan oleh Reuter. 
kabar, oleh perutusan Indonesia 
telah diminta pembajaran harga 
kira2 diantara 125 
larcents uniuk tiap? pen. 

Menurut 

dan 130 dol- 

Baik dari fihak delegasi In- 

donesia mawpun dari kalangan2 
RFC grang tidak bersedia un- 

tuk memberikan komentar me 
ngenaj desas-desus jang. me- 

ngatakan .se-akan2 perundi- 
Wngan2 sudah mendjumpai d:a- 
lan buntu. Dari sumber2 
Reuter 

lain 
mendapat ke.erangan, 

bahwa pendapat2 sematjam itu 

adalah prematur mengingat 
kenjataan, 
raan2 masih berlangsung. 

bahwa pembitja- 

(Reuter) 

  : 

Italia Sakit 
Karena Sela'u Di-Veto Rusia Dlm Ke- 
Inginannja Mau Djadi Anggauta PBB” 

“Batalkan Setjara Unilateral Perdjandjian 1947 
- 

, go 

'Dgn Rusia. 
ADA MALAM MINGGU pemerintah Italia telah membe- 

P ritahukan kepada Rusia, bahwa Italia utk selandjutaja 
ikenganggap diri sendiri bebas dari kewadjiban?2 jg ter- 

makkub Um Perdjandjian Perdamaian Italia tahun 1947 ter- 
(hadap RuSia”Wota tsb. telah disampaikan oleh Paolo Fmilio Ta j 
. Viani, wakil menteri pada kementerian luar vegeri, kepada duta 
“ besar Sovjet Michael Kosoplev, dan memuat djuga protes Ita- 

. Ya terhadap Rusia jg dgn vetonja telah memblokir masuknja 
Italia padg Perserikatan Bangsa? sewaktu pertemuan Dewan 
Keamaman di Paris. 

Dikatakannja, telah 5 kali” Rusia 
mengutjapkan vetonja dan dengan 
demikian membahajakan harapan Ita 
lia untuk mendjadi anggauta 

dibenarkan, karena dalam perdjandji 
an Paris tg. 10 Pebruari 1947 Sov- 
jet-Uni telah berdjandji pada diri 
sendiri akan membantu semua per- 
mintaan2 supaja Italia djadi anggau 
ta PBB dan memasukkannja dalam 
semua konvensi2 jang diadakan “di 
bawah penilikan PBB. 

Dalam pada itu dinjatakan, bah 
wa tindakan Sovjet tsb. tidak hanja 
menghina kehormatan bangsa Italia, 
tetapi djuga melanggar suatu hak jg 
telah diakui serta melanggar djandji 

Sovjet terhadap Italia termaktub da 
lam perdjandjian perdamaian tahun 
1947. Ditegaskannja, bahwa Rusia 
tidak dapat mengharapkan lagi peng 
gantian kerugian perang dari Italia 
serta penghapusan clausule militer 
dari perdjandjian jang telah diterima 
'baik oleh Amerika Serikat dan nega 
fa2 Barat lainnja akan dipertimbang 
kan. Demikian UP. 

Reaksi2. 
| APP mewartakan dari London, 
Meskipun berita resmi terang pem- 
batalan perdjandjian Italia 
'Rusta itu belum diterima, kalargan2 
(politik “di London telah memberikan 
'komentarnja. . Mereka berpendapat: 
'pertama, Italia ada jan jang be- 

1 . 

1 

“4 
. 2 

PBB, : 
Sikap tsb. menurut Italia tak dapat | 

  
dengan | 

  

! par dalam memprotes: veto Sovjet jg 
menghalang2i masukpja Italia dalam 
PBB, kedua, bahwa. pemerintah Ita- 
lia berhak sepenuhnjas membatalkar 
clausule2 jang tertentu dari perdjan 
djiannja dengan Sovjet Uni. 

Tetapi dinjatakannja, bahwa pem 
batalan seluruh perdjandjian akar 
menimbulkan suatu sensasi dan da- 
pat mentjiptakan perkembangan2 jg 
tak dapat diduga sebelumnja. 

Nota lisan? 
Selandjutnja AFP mewartakan da 

ri Roma, bahwa - bertentangan dgn 
berita2 jang telah dikabarkan, peme 
rintah Italia tidak setjara resmi mem 
batalkan perdjandjian perdamaiannja 
dengan Sovjet Uni. Dinjatakan dlm 
nota jang berupa pernjataan lisan jg 
disampaikan kepada dutabesar So- 

vjet, bahwa Italia tak akan memenu 

hi lagi kewadjiban?nja terhadap So 
vjet, berdasarkan . perdjandjian itu, 
karena Sovjet telah melanggar djan- 
djinja akan membantu permintaan 
Italia untuk mendjadi anggauta PBB. 

Ada tanda2 jang tertentw -— mes 
kipun bekam dibenarkan — bahwa pe 
merintah Italia akan menirdjau kem 
bali sikapnja, djika Sovjet merubah 
djuga sikapnja dalam soal masuknja 
Italia dalam PBB itu. Hal ini dapat 
diliha# dari kenjataan, bahwa nota 

Italia itu meratakan, bahwa peme- 

rintah Italia hanja berbuat sesuai 

dengan keadaan jang . ditiiotg” 1 

oleh sikap dari peer 

an: dian .Jg Gemilang 
4 Pelaporan'Komisi Penjelidik Bank Dunia. 

ANK DUNIA prda hari Semen ini memberitahukan ke- 
pada. pemerintah Irag, bahwa djika dapat mengatasi 

beberapa kesulitan besar jang kini dihadapi, maka Irag akan 
mempunjai hari kemudian jang 'gilang - gemilang. Dikatakan, 

“ kahwa negara sungai? Tigris dan Euphrat jg kaja akan mi- 
“ njak itu mempunjai sjarat? jg dibutuhkan utk keperluan tji- 

ta2nja. Dalam pada itu Bank Dunia memperingatkan, bahwa 
keadaan akan merdjadi-berlainan apabila system pertanian 

apabila system: 

“@isetikp oley abli2idari Bank 

  
| untuk keper.yan penghasilan 

Hati 
(serta system 

  

merintahan tidak diperbaiki 
cradja' kemadjuan dari rak- 

Pendapat Bank Dunia terse- 

but termaktub dalam laporan 
wakil2nja jang tahun jang lalu 
te.ah menjelidiki keadaan eko- 
mi negeri tersebut. Laporan 
tersebut pada hari Senen ini 
disampai kepada pemerintah: 

frag. $ $ 
Komisi penjelidik ini #ipim- 

Pin oleh Ivar Roothidari Swe- 
den, jg kini mendjabat d'rekiur 
Dana Keuangan Internasional. 
Irag adaah negeri ke-7 jang 

Dun.ia. Hingga kini: tiap2 pe- 
njelid kan jang dilakukan atas 
permintaan negara2 jang ber- 
sangkutan itu tidak ada jang 
menghasikan permintaan pin- 
djaman kepada Bang tersebut. 
Akan tetapi penjelidikan di 

  

1952 

Apa Sjarat? MSA? 

Inangan Di . Madjelis 

madielis rendah tsb. akan mem- 
punjai 496 anggota 7 orang di- 
antaranja akan diangkat oleh 
presideri, 6 orang diangkat oleh 
hega'a bagian Jammu dan Kash 
mir 

lauan Andaman dan Nicobar. 

« 
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a 

st 4 

(Harian Umum — Anggauta S. P. S. 

Diantaranja' Utk' Melindungi: Keama- 
nan Amerika Dan Dunia-Merdeka 

ERHUBUNG DGN. adanja kabar? pers, bahwa Menteri 
B Luar Negeri Subardjo dgn persetudjuan P. M. Suki- 

man telah menjetudjui MSA (Mutual Security Ac! dari Am. 
Sedikat), dan djuga keterangan penasehat Kementerian Luar 
Negeri Dr. Abuhanifah bahwa tidak benar pemerintah Indo- 
pesia telah memutuskan u/kmenanda - tangari penerimaan 
bantuan melalui MSA” dan bahwa ,,jg dilakukan dewasa ini ba 
ru pertukaran surat”, maka sebaikwja kita tjatat beberapa po- 
kok dari MSA itu, terutama sjarat2-nja jg menurut kabar la- 

Konggres 
at 

. India . 3 
Mend:pat Keme- 

Rendah 

ENURUT SIARAN All 
India Radio jg ditangkap 

di Paris pada hari Minggu Par- 
tai 

(ini telah berhasil mwentjapai ke- 
lebihan suara dim madjelis rer- 
dah. Dikatakan, bahwa dari 353 
orang anggota jg telah terpilih, 
Par:pi Kongres mempunjai wa- 
kil sebanjak 246 orang. Jang 
107 orang lamnja a.l. melipwfi 
14 orang wakil Partai Komunis, 
5 orang Sosialis, 9 orang Front 
Demokrasi Rakjat dari Hydera 
bad dan 7 orang wakil Hindu 
Mahashaba. 

Kongres India pada sa'at 

Selandjutnja diterangkan, bhw. 

dan seorang wakil kepu- 

Sisanja, 489 orang, dipilih. Wa- 
kil menteri luar negeri Dri Bal- 
krishna Keskar adalah salah se- 
orang tjalon jg terpilih sebagai 
anggota madjelis pada hari Sab 
tu jl. (Ant). ' 

Stalin Gemar 
Makanan Sedap 
Terlebih—Lebih Jg” 

Banjak Bambu2-nja 

H 
Staiin 

ARIAN. Perantjis:.,Fran- 
ce Soir” menulis, bahwa 
adalah seorang jang me- 

ngenal apakah jarg sedap, Gji- 
ika hal ini berhubungan 
makan dar minum, Dalam arti- 
kelja harian tadi mengatakan, 

Irag ini mengandung harapan bhwa pemimpin negara, Rusia 

jang terbaik kalau dibanding- 
kan dengan penjelid kan di ne 
gara, lainnja itu, demikian pem 
besar2 bank tersebut. 

Tiga tenaga perkem- 
bangan jg. besar. 

Dikatakan, bahw, Irag kisi 
mempunjai 3 kekuatan besar 
jang dapat mendjamin 'kema- 
djuan dan perkembangan, ja'ni 
air untuk kepentingan pengai- 
ran. sumber minjak jang kaja 

Gan sumber tenaga jang mu- 
rah, demikian djuga sumber 
bahan2 mentah jang ' penting 

transport jang 
bak. Komisi itu selandjutnja | 
meramalkan, bahwa dalam 
waktu & atau 5 tahun pengha- 
sian dari minjak akan dapat 
mentjapai djumlah sebesar 
600.000.000 dol:ar, Berkenaan 
dengan itu komisi tersebut 
mendesak, supaja diusahakan 
agar penghasilan minjak itu 
dapat. terus meningkat,sehing- 
ga kemadjuan dan - perkemba- 
ngan negara dapat terdjamin 
terus. 

Untuk keperluan usaha ini 
da.am waktu tersebut akan di 
butuhkan biaja sebanjak “470. 
000.000 doliar. Ini berarti, bah 
wa pengeluaran akan mendja- 
di 10 kali pengeluaran tahun 
jang lalu. Demikian laporan 
itu, Komisi itu selandjutnja 
memperingatkan, bahwa ting- 
kat kemadjuan sematjam itu 

hanja akan dapat ditjapai de- 
ngan usaha jang besar dan de- 

gan “planning” iang tersusun 
baik. Dalam pada itu dikata- 
kan, bahwa usaha ini sebagian   besar harus dipikul oleh 
kekuatan didalam negeri, 
jakni oleh pemerintah dan 
oleh rakjati ' perseorangan. 
Akan “tetapi untuk per- 
kembangan sepenuhnja sudah 
barang tentu diperlukan mate- 
rial dan nasehat asing, demi 

kian laporan pembesar2 Bank 
Dunia itu, Ant — UP)   
Pembersihan Didaerah Klaten 

EMENDJAK GEROMBO 
LAN pemberontak me- 

ninggalkan daerah Klaten, pa- 

sukan2 kita dgn mendapat ban 
tuan penuh dari penduduk tidak 
lengah mengadakan pembersi- 
han di daerah2 jg bekas didu- 

duki oleh pemberontak. 

mereka jg memang sengadja di 

tinggalkan oleh pemberontak se 

bagai cellen-nja, maupun mere- 

ka jg dgn sadar membantu ge- 

rombolan pemberontak, 

sangat menjukai makanan? jg 
diberi bumbu. Selain dari ini 
Stalin sangat menjukai pula 
anggur? ringan dari 
dan anggur? merah dari Peran- 
tjis barat daja. Anggur ini me- 
ngingatkan kepadanja akan ang 
gur2 Kaukasis jang ia minarni 
ketika ia masih muda”, 

Austria 

Harian tadi menerangkan 
dapat mengetahuinja hal ini 
dari seorang jang rapat hubu- 

ngannja dengan djuru ' masak 
S-alin, "Ivan. Andreiviteh . Ka- 
rachev. Menurut djurubitjara 
harian "France Soir, jang be- 
jum lama berselang meninggal 
kan sektor Berlin, jang didu- 
duki oleh Russ'a, diterangkan, 
bahwa kerap ka'i terdjadi bah 
wa Stalin setiap hari membi- 
tjarakan dengan djuru masak 
nja makanan2. apakah jang 
akan dihidangkan pada hari 
Hu. Selandjutnja dikatakmn, 
bahwa Stalin « selalu  memrin 
tahkan agap ia mempunjai tju 
kup baniak m'numan2, dianta- 
ranja wodka. Akon tetapi Sta- 
lin tilak meminum anggur2 be 
rat dan sama sekali tidak me- 
njukai minuman whisky atau 
brandy. (Reuter). 

Trygve Lie: 
Pengaruh Negara2 Arab 
Dan Asia Di PBB Makin 

Besar 
EKRETARIS - DJENDE 

ta RAL PBB, Trygve Lie, 
dalam keterangamnja pada kon 
perensi pers hari Sabtu menun- 
djuk pada ,,pengaruh negara? 
Asia dan Arab jang makin 
bertambah besar? dalam ba- 
njak keputusan? jang diambil 
oleh PBB. Trygve Lie menga- 
takan: ,,Keijuali jang mengenai 
Palestina, maka kesulitan? di 
Timur Tengah tidak termasuk 
atiara2 pembitjaraan PBB, 
akan tetapi hasrat nasional di 
bagian dunia ini tampak djelas 
dari pengaruh jang makin ber 
tambah besar.daripada negara? 
Asia dan Arab dalam keputu- 
san2 jang diambil deh PBB”. 

Baik 

berkat 

  

| embaga Kahudaraan Indonesia 
| Kom. Betavisagah Gen 
Lv Kuna Wetas hsssar 

naa ME LA MEBEL NSA .M K 

| luar negeri 
ongun memberikan kuasa uts 

ember.kan bantuan miki- | 

  

    

    

  

  

  

. innja lagi tidak sepenuhnja disetudjui oleh Subardjo. 

Twljuan dari undang? USA 
jang bernama "Mutual Securi- 
ty Act 1951” itu Ialah “untuk 
mendjam'n keselamatan dan | 
untuk  memadjukam politik 

oke momi dan teknik kepada 
jang bersahabat guna 

todan individueel serta per 

man kolektip dari dunia 
merdeka, untuk mehmadjukan 
sumber dalam mereka bagi ke: 
penfingan keselamatan dan ke 
merdekaan Serta - kepentingan 
nasionap dari Amerika Serikat 
dan guna memudahkan ikut- 
nja dengan effecfief. negara? 
tersebut dalan system PBB ten 
tang keselamatan jang 'kolek- ' 
av 

Pemberian bantuan itu diser- 
tai sjarat2' Didjelaskan a.l. 
bahwa tidak ada bantuan mili- 
ter, ekonomi atau tehnik menu- 
rut undang2 itu akan diberikan 
kepada sesuatu bangsa dengan 
maksud menambah usaha2 ke: 
militeran selain daripada djika 
Presiden | menganggap bahwa 
pemberian bantuan jang sepert. 
Itu akan menguatkan keselama- 
tan Amerika Serikat dan selain 
daripada djika negeri jang me- 
nerima menjetudju: untuk: 

(1) ikut memadjukan under- 
istandine dan goodwili interna- 
| sional, dan mendjaga perdamai- 
Lan dunia, 
|. @ mengambil tindakan s:- 
dapat2 disetudjui bersama un- 
tuk mengurangi soal2jang me- 
nimbulkan.kegentingan interna- 

. 

   
liter jang telah ditetapkan me- 
huruf sersetudjuan multilatera 

a:au bilateral atau perdjandjian 
Am, Seri- p ijian dimana 

kat ikut didalamnja: 
(4) ikut, sedjalan dengan sta 

biliteit politik dan ekonominja 
menjumbang . dengan sepenuh- 

cenuga nja menurut kekuatan 
manusianja, sumber. alamnja, 
fasiliteiten dan keadaan sknno- 
mi pada umumnja, guna mema- 
djukan dan mendjaga kekuatan ' 

dan ke- pertahanania sendiri 
kuatan pertahanan dunia merde 
ka, 

(5) ikut mengambil langkah? 
jang lajak jang dianggap perlu 
untuk memadjukan kapasiteit 
pertahanannja: dan 

(6) mengambil langkah jang 
tepat untuk mendjamin terlak- 
sananja dervan sebaik2nja ban- 
tuan ekonomi dan militer jang 
disediakan oleh Amerika Seri- 
kat. 

(b) Tidak ada bantuan ekono 
mi atau teknik akan diberikan 
kepada suatu bangsa selain dar. 
bada djika Presiden mencang- 
rap bahwa pemberian bantuar 
jang seperti itu akan mengokor 
kan keselamatan Amerika Ser! 
kat dan perdamaian dunia, dar 
selain daripada negeri jang ber 
sangkutan menjetudjui untul 
ikut . memadjukan understan- 

| ding dan goodwill internasiona 
|dan goodwill untuk mendjamir 
perdamaian dunia, dan untu! 
mengambil tindakan? sedapa:: 
disetudjui bersama2 untuk me. 
ngurangi sebab2 ketegangan in 
ternasional, sa 

  

ANGGOTA? CIN KE 
KALIMANTAN 

Menurut berita jang diteri 
ma dari Tjilatjap, tidak- lama 
lagi dar isebuah asrama penam 
pungan CTN disana akan dihe 
rangkatkan 200 orang anggota 
CTN beserta 'keluarganja ke 
Kalimatan, Selandjutnja pengi 
riman anggota2 CTN ke -Kali- 
mantan itu akan dilakukan 
berturut-turut. Patut diterang 
kan, bahwa di Tjilatjap seka- 
rang sedang ditampung tisa 
kompi CTN jang  semuanja 
berasal. darj daerah kereside- 
nan Banjumas. 

  

Perdana Menteri Libanon “Abdul. 
lah al. Yafi hari Sabtu sore telah 
mengadjukah permintaan perletakan 
djabatan kepada Presiden. Sementara 
it. Reuter mengabarkan, bahwa me 
nurut kalangan jang patut dipertjaja, 
Al Yafi telah bertentangan - paham 
dengan suara terbanjak dalam parle- 
mer mengenai soal2 “dalam negeri 
dan “inilah sebabnja: maka ia menga 
ajukan permintaan berhenti. 

kini sudah banjak jg kita tang- 
kap. : 

Pun didaerah Kedu pasu- 

pula dida- kan2 kita berhasil 
lami gerakan  pembersihannja, 
hingga tidak sedikit sendjata2 

, jang dapat kita rampas, baik 
keinsjafan dan bantuan takjat, | sendjatag jang mereka tinggal 

  

cnad 

    

Amerika Serikat: 

ape kokoh keselamatan. ber:   

(31 memenuhi kewadjiban m' 

  

  
malam Sabtu 
ngenai masalah M.S.A. itu Moh. 
Sadah menjatakan, bahwa kabi 
net telah memadjukan amande- 

“Terus Didjalankan:: 

  

“ EKA 
Tahun Ke VII — No. 1 

  
Ea 

ERHUBUNG DENGAN penanda-tanganan persetudjuan mengenai MSA (Undang? Ke- 
B amanan Bersama) veleh Menteri Luar Negeri Subardjo, Dewan Partai dan Fraksi PIR 

dlm parlemen dgn mendapat 
Luar Negeri Subardjo mengundurkan diri. Hal ini adalah mendjadi putusdh rapat jg diadakan 
pada hari Sabtu jglalu dian-ara Dewan Partaf PIR dan fraksinja jg dihadiri pula oleh Men- 
teri2 PIR. Putusan itu pada hari itu djuga telah , 
kepada Perdana Menteri Sukiman. Demikian diterangkan oleh Moh. Sadak, wakil ketua fraksi” 
PIR, dim pertjakapan dengan Antara. 

Oleh Moh. Sadak diterangkan, 
bahwa soal MSA ini adalah soal be 
sar dan prinsipil jang menjangkut 
seluruh beleid politik luar negeri In 
donesia. ,,Dengan adanja persetudju 
an mengenai MSA itu sudah terang 
Indonesia memihak Amerika dan te ! 
lah melepaskan politik bebasnja, jg 
mendjadi program politik pemerin- 
tah”, kata Sadak, 

Moh. Sadak berpendapat, bahwa 
MSA sekarang ini djauh . berbeda 
dengan ECA, jang hanja merupakan 
bantuan ekonomi. Titik berat dim 
MSA adalah terletak pada soal per 
tahanan, dan Menteri Luar Negeri 
Subardjo telah menjetudjui prinsip2 
bantuan MSA itu, jang sifatnja bu 
kan sebagai melandjutkan bantuan 
ECA. Soal persetudjuan MSA ini 
tidaklah.begitu ringan seperti jang 
digambarkan - keluar berkenaan dgn 
pertukaran surat (exchange of Jet- 
ters) "jang telah. terdjadi -diantara 
Menteri Luar Negeri Subardjo dan 
Duta Besar Amerika di Indonesia, 
Merle H. Cochran. 

Selandjutnja oleh Moh, Sadak di 
katakan, bahwa  penanda-tanganan 
jang telah dilakukan oleh “Menteri 
Subardjo, adalah diluar kekuasaan 
Menteri Luar Negeri. Subardjo te- 
lah menandatangani persetudjuan 
mengenai MSA itu pada tanggal 5 

januari jang lalu atas nama peme 
rintah, padahal” masalah MSA itu 

baru pada malam tanggal 8 Pebrua 
ri jang lalu dibitjarakan oleh kabi- 
net.atas gugatan Menteri2 PIR, Pa 
da tanggal 4-2 dan untuk kedua ka 
linja pada tanggal 7-2 jang lalu oleh 
pihak PIR telah diminta kepada Per 
dana Menteri, supaja soal MSA itu 
dimasukkan kedalam: atjara sidang 
kabinet. Dengan tiada gugatan Men 
teri PIR,-hal ini akan ,,geruischloos” 
berdjalan terus. 

Dalam peristiwa MSA ini sudah 
tidak ada ,,excuus” lagi, kata Moh. 
Sadak. Untuk kehormatan pemerin- 
tah dan kepentingan -negara, Men- 
teri Subardjo hendaknja meletakkan 
djabatannja dan apa jang telah di 
setudjuinja mengenai MSA itu, su- 
paja dibatalkan. Apabila pihak Ame 
rika Serikat masih bersedia membu 
ka perundingan. mengenai masalah 
ini, maka perundingan itu harus di 

lakukan atas dasar jang baru sama 
sekali. 

Oleh Moh. Sadak diterangkan 
pula, bahwa masalah batuan 
M.S-A. ini oleh pihak Amer:ka 
dgn resmi telah disampaikan 
kepada. Menteri Luar Negeri 
Subardjo pada tanggal 4 Dja- 
huari 1952 dan harus didjawak 

ipada tanggal 8 Djanuari, djadi 
ada tempo empat hari untuk me 
mad'ukan masalah itu “kepada 
kabinet, jang tidak terdjadi. 
Djuga Menteri Pertahanan Se- 
waka, jang selajaknja harus d' 
tanja pandangannja mengenai 
M.S,A, ini jang didalamnja ter 
djalin pasal2 militer (pertaha- 
nani tidak pernah diadjak be- 

|runding oleh Menteri Luar Ne- 
| geri Subardjo, jang sudah pada 
tanggal 5 Djanuari memberi 
djawabannja dengan melakukan 
penandatangan itu. Sudah ten- 
tu pihak Amerika Serikat tak 
akan mau menerima persetudju 
an 'ars telah ditanda-tangani 
oleh Subardjo itu, kalau sekira 
nja dasar2 pokok M.S,A. tidak 
tertiantum didalam persetudju- 
an itu. 

Tentang sidang kabinet pada 
ig baru lalu me 

kan begitu sadja karena kita 
kedjar, maupun. jang dengan 
sengadja mereka simpan, 

bersihan oleh pasukan kita di- 
daerah operasi "Gerakan Ban- 
teng” Seperti jang terdjadi pa 
da tg. 8/2-52 ji. ketjuali dida- 

    
Kursus pendidikan ulang an (h€ropleiding) bagi para lurah baru? ini utk pertama kali 
telah dibuka di Bandung. A-l.dipeladjarkan administrasi kampung, soal2 agraria dan - 
masalah2 ekonomi. Diren tjanaKan dlm waktu 10 bulan semua lurah2 dari kakupateni: 

: Bandung telah mendapat giliran mengikuti pendidikan se matjam itu. Gambar: pewbu- 
kaan kursus itu di peadopo kabupaten. £ R 

Subardjo Harus Mundur. : 
Karena Mau Meng-,Gerulsloos“-kan MSA: Indonesia Su. 

dah Tinggalkan Politik Bebas Dan Memihak Amerika? 

  

    
  

fa Penting Hari Ini: Tuntutan PIR supaia: Subardjo 3 
undurkan diri — Apa sebenarnja sjarat2 MSA? 2 

— Tulisan Dr. Sumitro mengenai bahaja BED. — 

   
Keputusan Konggres Panitya Irian — Gas dlm pes 
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Tuntutan P.I.R. 

3 

  

persetudjuan dari Menteri? PIR telah menuntut, supaja Menteri Ta 

a Sek 
disampaikan dgn resmi oleh Menteri? PIR 

Ca 
» d " 

1 : ih 

Tiga-Besar — 
, Akan Bersidang Di.” 
London: Pemb.tjaraan2..- “, 
Pendahuluan Sebelum... 

Lissabon 2 

ARA MENTEBI luar ne- 
geri dari ketiga “negara 

besar Barat akan beri ( 
Lonaon pada tanggaj 16, 
dan 19 Pebruari, demikian pas. | 
da hari Sabtu diumumkan oleh" 
jurubitjara kementerian. luar 

negeri Inggris. Para menteri 
Anthony Eden dari Inggri 
bert Schuman dari . Pe 
dan Dean Achesen dari 

  

menten terhadap M.S.A. itu, se, « 
bagai sjarat untuk dapat mene 
rimanja,- jang menurut penda- 
patnja berarti ' tidak menjetu- 
djui apa jang telah dilakukan 
oleh Menteri Subardjo. 

Atas  pertanjaan, apakah 
sanctienja, apabila. tuntutan P. 
LR., supaja Menteri Subardjo 
meletakkan djabatannja, tidak 
diterima, “Moh. Sadak mendja- 
wab, bahwa'ia tidk hendak me- 
ngadakan 'antjiaman ini itu, ta- 
pi berharap, supaja kabinet se 
paham dgn P.I.R., P.IL.R. telah 
mengambil putusan. itu dengan 
suara bulat, dengan disetudjui 
pula oleh Menteri2 P.I.R. dida- 
lam kabinet, dan putusan itu 
diambil setelah mengumpulkan 
bahan2 jang tjukup. Demikian 
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Moh. Sadak dalam pertjakapan | ka Serikat, : Gensen Antara. pembikaraan 
Seperti diketahui P.SR. pu-/| bagi konperensi s 

nja tiga orang Menteri didalam ' rig Pakt Atlantis ak 
kabinet sekarang, jaitu Menteri | Jangsengkan di 400R 
Pertahanan Sewaka, Menteri! perensi jang & 
PP dan K Mr. Wongsonegoto ' jnj akan dim 
dan Menteri Agraria Mr. Gondoj pebruari jan 
kusumo. 
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Prawoto Bsanja. 
Tindakan2 Jg Menjinggy”'asaa- 

2S) ” : Ummat Islam Dim P( Ihan7. 1 
NGGOTA PARLEMEN Prawgtran tergaty/ 

A sjumi)- memadjukan beberap “Y aa 4 
paca pemerintah berhubung dengan "pap ( 
80 Djanuari jg lalu jg mwenjatakan, 3 Ga 
rantasan pengatjauan dgn segala KH 2 N 
»pemerintah akan mengambil ti nda tg LP 

7 struksi2 lagi kepada alat2 kekuasa. Ze D Lg, 
dlm menunaikan tugasnja sebaik2n bea na In 
sehingga tidak menimbulkan pula 1 | Pega a 
jg tidak perlu di kalangan rak jat”: S aa 

$ Tae 
Pertanjaan2 diadjukan bet- ang We aa 

hubung dgn berita2 jg dipet- dari! Peng oo 
olehnja, jakni aniara lain, di kan ix Kh AN 5 

    

desa Katiredjo, ketjamatan Ka 
ranganom (Klaten) oleh anak 
buah suatu bataljon TNI telah 
dibakar beberapa mesdjid dan 
bahwa uik mengadakan penang- 

nja jg ditjari oleh alaN 
Gitanjakan oleh tuan £ CN 
apakah pemerintah tidak se”... 
dapat dgn penanja, bhw. mu : 

    

kapan terhadap beberapa orang, kin dgn tidak €i bana BleP 
anak buah tentara telah mema- Ba an : 
suki mesajid Tegalsari-Nglawi- : pada hakekatnia aa Rn 1 

membawa andjing, sedang 'ada kan sendi 
berita lain jg mengatakan, bhw. 
di mesdjiu Babat (Klaten), ki- 
tab ,,@ur'an di-indjak2 dan di- ' kebenaran bani 
buat bal-balan”. (main bola). MN media 

Djika berita2 itu tenjata be-' pukan “ $ 
nar, deraikian penanja, apakah akan tetapi aa 
pemerintah  tiuak "sependapat han”, sepe: 
dgn penanja, bahasa tindakan2 | 
itu sangat tidak bidjaksana dan ' 
menimbulkan kegelisahan gan 
amarah Umat Islam jg“ amat 
besar dan apakah tindakan jg. | ym 
diambil oleh pemerintah utk an 
memperbaiki kembali akibat jg. | 
sangat buruk dari pada tinda-l 
kan2 itu dan apakah usaha pet | 
merintah - utk menghilangkan 

pol:tisch - psychologisch effect | 
jg djelek dari berita2 itu, djika wa ie 
ternjata tidak benar, oleh ku- 
rena sudah mendjalar dari mu- 
lut ke mulut. 

Mengenai berita dari“ Solo, | ber 
bahwa seorang anak perempuan | sym 
bernama Djuariah melarikan dil | 
ri dari tawanan, kemudian ibu-| kan, 
bja bermmama nj. Busairi dgn: 
anak jg masih men@tek diambil | tah 

jan (Solo) dgn bersepatu dan benih2 fascisme jg m Teu 

aan En K : 
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lam perlawanan mereka telah. bu 
tertembak mati 5 orang Dag f 

c . berontak dan seorang luk& he. dari Demikian pu'g gerakan pem ' Data an rat Pun beberapa ransel meres ac 2 au 
ka jang berisi peluru dan do- 2 
kumen2 dapat kita rampas dj II ag rol 

ga, demikian berita dari, an Pa TN 
Diponegoro har itu, Mela   
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'alam Melaksanakan Claim Indonesia 
erna rara. Andjuran Latumahina 
joter. “ Neerus Atis Dasar “Pengakuan 

" "id. Hak Tidonesia Atas Irian. 
2003 Weena 3 Ata EL 

tag KYTELAH PADA napi unyat malam diadakan sebuah 
resepsi dihitel Negara di Makasar, sebagai pendahuw 

| 9 Kongres Rakjas tentuk “Irian, pada Sabtu pagi telah mu- 
.M Giagakan rapat2 stertaftup 'uniuk menjusun rentjana aksi - 

@ng konkrit. Dalama #sepsi jang diadakan Djum'at malam 
| Ukelua kongres, merangkap ketua panitia aksi untuk 

an, tuan Latumahina, mengadakan suatu pedato, dimana ia 

Eta, 
T 

  

. njatakan| bahwa perkembangan keadaan dewasa ini dengan 
|dta menundjukkin, perlunja didirikannja panitia aksi utk. 
“tian. Mt 

- . : 

: Panitia tersebut telah didim 
In segera setelah diketahui 
ntang kem:2 KMB, dan ter- 
ta bahwa masalah Irian 

lam dapat diselesaikan pada 
4ktn stu, Tuayg, Latumahina 
kengandjurkan persatuan na 
tonal jang lebih besar agar 
Pan ketok terhadap Irian 
-1pat disokong oleh. tekad jg : 

alat dari 75. djuta bangsa In. 

donesia. jang menghendaki 
achirnja kolonialisme dj Irian 
dan dikemba'kannja daerah 
tersebut kedalam wilajah Indo 
'nesia. $ 

Resepsi ini dihadiri oleh pem 
hesar2 militer “dan sipil, dan 
Selandjuinja wakil2 dari 70 !e 
bih partai dan organisasi? di 
Sulawesj dan luarnja (Sumate 

$ aa LEE SNN LATIN Pa sy can 

£ 

    

SUARA 
MERDEKA 

  

  

  

“3 ma 2 - $ Heaaaa Magna , ! 

: , SEMARANG 1! PEBUARI 1952 

Politik Bebas 
Es 5 — Dengan tintutannja PIR supaja Subardjo meng 
hndurkan diri, serta pala tuuhannja seolah dgn penerimaan 
bantuad MSA Indonesia telah melepaskan politik bebasnja, in- 

kerpreta ji dari faham ,,politik-bebas' ini kini bisa mendjadi 
'hangat lagi. Sebab sebenarnja hingga sekarang belum ada sua- 
"ta mterpretasi dan pedoman jg tegas mengenai itu. Hingga aki- 

' batnja, bisa tiap langkah kita kNuar selalu ragu-ragu, ataupun 
bila langkah'tadi su keburu didjalankan achirnja kita men- 

| djadi terdjerat-atau terdjungkel oleh gugatan dari mereka jang 
tidak menjetudjui langkah tsb. djustru karena mereka mempu- 
jai faham dan ihterpfetasi lain dari ,,politik-bebas” jg didja- 
hkan Hu. - —j 
-—— — 4 Tjontolinja jg urgent sekarang ial&h soal pene- 
Imaan bantuan MSA. Ada kemungkinan, djika benar2 pemerin- 

cah menerima Bantuan tadi. ia berpedoman bahwa politik-be- 

| basnjaitu sama sekali tidak melarang ia utk bertin- 
dak leluasa mPmilih apa jg bisa Ian ia anggap menguntungkan 

"gegara “zonder mengurangi sedikitpun kedaulatan negaranja 
(Sendiri. Djustru dgn tegas dan dgn kejakinan diatas itu peme- 
' rintah agaknja malahan merasa telah melakukan ,,politik-be- 
ji bas'nja jg benar2 bebas. 
5. —— Tetapi mereka jang tidak setudju, bisa menge- 
4 mukakan pendapatnja bahwa karena pemerintah telah me- 

tilih barkaan sesuatu pihak dari dua blok besar jang berter- 
P tangan it ia telah meninggalkan kebebasannja dan meng- 

|gonijengkan politik-nja kepada blok jg telah dipilih itu. 
—— ——t DBengar.selalu dirusuhi oleh pertentangan fa- 

Dan nga ditantang sebagai aratas tadi teranglah bahwa lang- 
kah kita belu selalu sempit sadja. Sudah terang bahwa 

k jak sekali workd-affairs” atau peristiwa2 penting dunia 
ini, tidak bisa agkan dari pengaruh dari bentrokan dua 

1 “hiok besar, bar timur, jg selalu bertentangan itu. Sendiri- 
nja bila dim darengah.tengah pertentangan tadi, kita ti- 

dak bisa sipul an memberi pedoman jg tegas dari arti 
i politik-bebas Ki 'akibatnja selalulah kita akan terkatung 

  

| “katung sadja dh keragu-raguan. Akibatnja lagi, politik 
' kita kejuat ' “1 Dan ini malahan memberi bahaja jang 

1 kebinbesar Ba 1 

y « IMPORT BEBAS 1951. 

    

     

     
   

E|: Menurut tjatatan Kantor In- 
speksi HT - Djawaan Bea dan 
Tjukai selama tahun 1951 'ina- 

  

     

P3 At port. beras jang melalui. pela- 
# OK Melat buhan Semrang ada 7.202.814 
TMS ra Oke. seharga Rp. 10.088.928.— 
Aa LAM jang semuanja sialamatkan kc- 

(Spa sel Kusumg' pada ,BAMA”. Beras sebanjak 
gu Ob Jogja hitu -asalnja dari  Thailana 
Dn en e Sea 4411:500.000 kg. jang diterima 

“Tg, Me dalam bulan Maret dan lainnja 
an Ari Birma dalam bulan Maret 

n Jainnja dari 
|“ “Ian April, Djuni dan  Djuli 
pak disebutkan untuk dae- 
ih2 di Djawa Tengah ini kiri- 
jan heras: tersebut, tetapi ci- 
jatakan bahwa selama. itu 

tidak ada beras jang Siimport 
melalui  pelabuhan2.  Pekalo- 
ngan, Tegal.dan Tjilatjap. 

Patut disebutkan, bahwa im- 
port beras bebas dari pembaja-. 
ran bea-import dan padjak ma- 
suk tetapi tidak bebas dari pu- 
ngutan bea-statistik dan - bea- 
berat-barang jang untuk . se- 
muanja . itu telah dibajar 
Rp. 122.730.80. 

PENTJURI ULUNG 
KETANGKAP. 
"Atas ketangkasan rakjat di Tam- 
baklorok baru2 ini telah ditangkap 

#seorang pentjuri ulung jang dua ka 
li bisa meloloskan diri dari tahanan 
pertama di Demak jang kedua di 

Birma dalam 

  

AA MENULAR. ' 

'yphus 'abdominalis sisa 39, 
sembuh 1 mati: 2, Para- 

#| Lasisas17 tambah 1 sembuh 
| 3iyohus C, sisa 1, Dysenterie 

| penjakit baru 1 sembuh 1, 
Is sisa 6 tambah.1 sembuh 1, 
lelitis b.ant. ecuha . (penjakit 

sisa. 2 tambah 1 sembuh 2.     

   
   

   
    

      

  

    

   
   

   

   

  

    
    

YOA SEDUNIA 

Ni Me naa Semarang. Dalam pepreksaan ternja 
“lah. untuk membawa jta'ia telah melakukan beberapa kali 

| nenderita kesengsaraan 
“han Geredja2-perkum 
“N.diserukan hendakrija 
Spa ukan doanja. pada 

Ca ip. perkumbulan2 
MO AN ifigin “mertibeti 
“2 Unluk Ongkos men 

| A9 isbi'guna persiapan, 
Lnusgut  yurunan Hari 

ondenataarnja “diserahkan 
Tai Mae SAR 

MBENTUK 

pigi, bertempat di 
duny Jajasan Pe- 

onesia . djalan 

rganisasi2 bekas. 

pentjurian, antaranja 25 ekor ajam 
“disekitar: Tawangsari, lebih sebuah 
mauser.pistol dgn 3 pelurunja telah 
Idisembunjikan  olehnja di rumput 
lalang2. Kini pentjuri itu tak dapat 
meloloskan diri pula. 

! Gone with... 
. beetjak 

. Belum. lama berselang 
seorang. thaukeh. beetjak 
di Purwosari Perbalan te- 
lah ' kehilangan” sebuah 
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am kota Smg, de- beetjak, jg ditjuri orang 
. mempersatukan. dak fu Tarikan ko Ku 

b dalam satu ga- |. dus, tetapi polisi di Kudus 
Irkuat. Mengingat |. agak #juriga dengan - Ye- 
Yiumblah .anggau |j. rak-geriknja .  pengandar 

e
o
m
m
a
 

| jgidatang kema IT beetjak Atu, dan. dalam pe- 
rapat tsb'hanja. 

nge 

| mielidikan lebih diauh pe- 
ngandar tsb “tdk dapat 

“ajelas. Orang'tsb ditang- 
ran dan rahasia pentjur- 

& Pa beb ke terbonkan - 

soa12. ig .men 
“uu Diputiss      

    

    aa 1 Pep ea H 
    

    

    

  
  

"Fkuan pemerintah Belanda, ba 

TT
 

Keputusan kongres 
rakjat perdjoangan 

Irian. 

” ? Menurut radio Makasar, ma 
ka “kongres rakjat “perdjuang 
an Irian jang telah dilangsung 

leindjungi oleh utusan? badan. 
badan perdjuangan Irian dari 
seiuruh “Indonesia, termasuk 
utusan dari Irian telah mene- 
tapkan: : 1 

1. bahwa perdjuangan pe-' 

djoangan 75 djuty bangsa In- 

gara RI jang ditjiptakan pada 
tanggal 17-8-45, Lag 

2. Mendesak supaja pemerin 

kab'net fatsal 6 jaitu mempers 
tjepat pengemba'ian Irian da-. 
am wilajah RI, bersama2 15 

lam soal pengisian dan pelak 
Sangan dalam arti jang Tuas 
claim nasiona' kita. 

3. De'egasi. Indones'a boleh 
.berunding berdasarkan penga- 

kan dari targgal 7 sampai 9 
Pebruari di Makasar, dan d- |: 

ngembalian Irian adalah per- | 

donesia, berdasarkan sendi2.ne 

'tah RI sesuai dengan program |f' 

'Gjuta rakjat Indonesia, menja y “ 
takan sikapnja dalam tegas da | $   hwa status Irian itu adalah 
wilajah RI. 3 ) 

ka delegasi Indonesia tidak 
wadjib me'andjutkan  perundi 
ngan dan pemerintah Indone- 
sat sudah sepatutniaz memutus 

kan perdjandjian2 diplomatik 
dengan pemerintah Belanda. 

4 Berdasarkan fatsal 1 sam 
pai 3 tersebut, maka kongres 
rakjat perdjuangan Irian ber 
diri d'be'akang perdjuangan 
Demerintah RI. 

PERKARA BANDEROL 
PALSU, 

Hari Sabtu jl. pengadilan ne 
geri dikota inj kembali telah 

memeriksa perkara terdakwa 
TSG jang dituduh hendak men 
Gjual satu pari pita tjukau 
palsu, jaitu sebanjak 3 peti-te- 

risi 200.000 lembar masing2 da 
yy harga 70 sen, pada salah sa- 
tu pabrik rokok kretek terbesar 
C: Semarang. 

Seperti pernah kita kabar- 
kan perkara itu tempo hari su 
dah dimadjukan pada . hakim, 

| tetapi berhubung saksi2 be- 
    

Apabila pihak Belanda tidak  # 
mengakui dasar tersebut, ma: 

    

  

lagi mentjukupi: kebutuhan. 

tair di ibu kota. 

sewa, Penaktanan 
nan 16 Agustus 

padanja menurut peraturan 

kan untuk memerdekakan para 

Serdadu2 Bid 
2 Kes 
.Ke Irian ongg 

Diangkut Dgn KLM Dan 
Berpakaian Preman 

ADA WAKTU2 terachir 
ini beberapa ratus ser- 

dadu Belanda telah diangkut se 
tjara rahasia dengan pesawat 
udara KLM kedaerah Irian. Me 
reka berangkat berpakaian pre 
map ari lapang terbang Schi- 
phol dan perdjalanan melalui 
Bagdad kepulau Biak, darj sa- 
na ke Hollandia dan Sorong di 
Iriap Barat. Pengangkutan ini 
berdjalan tiap minggu dan me   lum lengkap pemeriksaan di- 

tunda. 
Dalam peperikcaan hari Sap 

tu itu terdakwa masih tetap 

dengan keterangannja jang du 
luan, jaity menjangkal tudu- 

han tsb, tetapi saksi2 menetap : 

kan kebenarannja tuduhan itu. 

Pada achir peperiksaan djak 
san mintakan hukuman 2 ta- 

| hun 6 bulan. Dua orang adpo- 
| kat pembe'anja terdakwa min- 
takan keinganan hukuman. 

Hakim memutuskan terdakwa 
dhukum 2 tahun. ' 

SIDANG DPR KOTA. 

Djumat malam DPRDS Kota Be- 
sar Semarang telah melangsungkan 
sidangnja. Antara lain telah dirun- 
dingkan soal2 mengenai lapuran Un 
dian Rumah KBS, lapuran Panitya 
Penilaian sewa warung2/ruangan pa 
sar2 miliknja KBS dan lainnja lagi. 
Undian Rumah tidak dapat diada- 
kan, karena tidak mendapat izin da 
ri Kem. Sosial Djakarta. Untuk pe» 
rumahan rakjat disediakan uang olek 
Pem. Pusat sebesar Rp 50.009.000.. 
sedangkan Djawa Tengah mendapat 
1/5 dari djumlah tsb. Atjara menga 
nai pembitjaraan soal penilaian se- 
we- warung2/ruangan pasar? milik 
nja KBS mendapat sambutan hangat 
dari rapat, hingga atjara ini mema- 
kan waktu banjak pula. 

Kemudian diputuskan, agar. 
pembitjaraan mengenai soal 
ini ditunda dan panitya terse- 
but mendapat tugas menindjau 

sewa warung itu. Hasil penin- 
djauan pan. inj akan dirunding 
kan spesial dim sidang DPR ig 

akan datang. Atjarag lainnja di 
tunda sampai sidang jg akan 

datang. Diterangkan bahwa 
da am sidang semalam itu, ha 
dir ynggauta2 pengurus dari 
Persatuan Pedagang2 Pasar 
Djohar. Dari pihak PPPDS di 
dapat keterangan bahwa mere 
ka telah mengirimkan surat 

kepada ketua DPR Kota Besar 
dengan maksud supaja dalam 
panitya Penilaian sewa pasar 

“it duduk djuga wakil PPPDS. 
Menghendaki djuga sebelum di 
adakan sidang, dilakukan pe- 

rund ngan formeel antara ang 

gauta2 DPD dan DPR dengan 

PPPDS. O'eh PPPDS: diminta 

| dalam surat tersebut, supaja 

mereka dapat memberikan pe- 

mandangan dalam sidang me- 
ngenai soal tarief pasar jang 
mereka anggap tidak adil. Ke 

' semua permintaan PPPDS tak 

dapat dikabulkan. 

' UANG LEMBUR 

Menurut ' keterangan dari pihak 
D.P.D. Kota Pradja -Sing, dalam 
“tahun 1951 telah dikeluarkan uang 
sebesar Rp'173:000.—. untuk keperlu 
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j 
ani overwerk. 3 

Pengeluaran untuk overwerk "itu 

1 

  

dibandingkan 'dgn tahun2 jg sudah2 
ada lebih besar dan. paling, banjak. 
Mengingat keuangan Kota Pradja 
isangat menjedihkan, maka, selandjut, 
aja overwerk akan didjalankan, bila 
benar2 diperlukan... 

Pengeluaran uang'jang sebesar itu 
Sleh Kota Pradja adalah utk: bagian 
Ekonetni. Berhubung “dgn sini" maka 
dipertimbangkan (apakah bagian tsb. 
perlu dipertahaikan lebih lama: —"gampai tg, 20” Pebr. 

me
ga
 

  

makan ongkes 2.575 rupiah Be 
'arda buat tiap orang, Demiki- 
2. Tan kutip tulisan sk, 
'De Waarheid' jane terbi: di 
Nederland. Pen en 
Jang menjelenggarakan per 

djalanan ini 
an Penerangan dan Urusan 
Uni.Kebanjakan bemuda jang 
diangkut ini adalah dientspiich 
tig dan terdiri dari anggauta2 
resimen ,,Limburgse Jagers” ix 
berpusat di Venlo. Mereka di- 

! Dua penggali lumpur ke punjaan Kota Pradja Djakarta 
'ijg kini dipakai terus-menerus mengeruk lumpur di kati 

$ Krukut kali Tjideng dan Tanah Abang, ternjata tidak 

'sematjam itu dari Neder land. 
2 penggali lumpur jang sampai kini dipakai di saluran2 

Dulu Djaksa Agung 
Sekarang 

ENURUT KETERANGAN jang diperoleh darj pihak 
resmi, maka para tahanan razzia Agustus jg. kini ma 

sih tinggal-didalam kamp di Kediri tidaklah ditahan alas pe- 
rintah Djaksa Agung, melainkan atas perintah komandan Di 
visi Brawidjaja. jg bertindak berdasarkan kekuasaan? jg ada 

in: SOB. Kini ternjata, bahwa pada 
tanggal 6 Desember j.. oleh D jaksa Agung telah diperintah- 

Maka lagi dipesan 2 alat 
Gambar: salah satu dari   
Di.,S0B' 
Sementara Teba- 
Dikamp Kediri 

tahanan razzia Agustus itu, 

Djuga atas nasehat staf-ko 
mando Diawa Timur kepala 
epolisian Djawa T.mur, guber 

nur Gin koordinator kedjaksa- 
an bagian urusan politik, maka 
sete'ah adanja. perintah un 
tuk membebaskan para 
Mahanan itu. oleh pang- 
kma - Div. Brawidjaja kc- 
lonel Bambang Sugeng, telah 
diputuskan untuk menahan me 
reka itu terus, kini berdasar 
kan peraturan SOB. 

Tindakan ini telah diambil 
karena pertimbangan, bahwa 

bahkan, 

      

" Resmi 

D UTABESAR PERANTI 
| guiS, pada hari Saptu 

kretaris djenderal kementerian 

membiljarakan keterang 
kat, keterangan mama, 'tel 
York Post tertanggal MM Djanu 
nja itu, Juin menjatakan, bah 
galkan oleh Belanda di Asia, 
Lara'an Asia, : 

.Dr. Darmasetiawan menam-" 

bahwa sucah semen 
djak berbulan-bulan, bahkan 
sudah sebelum. keberangkatan 
nja ke Sidang Umum PBB di 
Paris,  desas-desus ' mengenai 
penjelundupan  sendjata dari 

Indonesia ke Indo Tjing terah 
tersiar. Selama beradanja di 
Paris, maka pada tanggal 9 
Djanuari jang jalu dr. Darma 
setiawan telah bertemu, dengan 
sekretar's djenderal kementeri 
an luar negeri Perantjis, Paro 
di, pada pertemuan mana tlh 
Gibitjarakan beberapa soal, di 
antaranja pu', jang mengenai 
desas-desus. teniang penjelun- 
dupan sendiata dari Indonesia 
stu. Pada kesempatan itu dr. 
Darmasetiawan telah menjata- 
kan, bahwa djika desas-desus 
mengenaj tuduhan itu mengan 
dung kebenaran, maka Indone 
sia akan menghargainja, apa 
bila tentang soal inj diberikan 
bukti2 setjara resmi, Tuduhan 
iang sedemikian - itu dinama- 
kannja menggelikan, oleh ka- 
rena sebelum penjerahan ke- 
daw'atan Indonesia — sangat 
membutuhkan sendjata2nj, di 

3 WS 

wan. Atas pertanjaan “wartaw 
mendjawab, bahwa databesar G 

PUS 

Dahulu 
Darmasetiawan Anggap Tuduhan Menge 
.snai 'Penjelandupan " Sendjata Dari 
wasndonesia KelIndo-China Suatu 

»Tuduban Menggelikan" 
Is di Indonesia, Henri ' Gau- 
pagi telah mengundjungi se 

tua» negeri, dr, Darmase'ia- 
2n kita, dr.” Darmase/iawan 
auguib telah berkundjung utk. 

djengeraj Juin 'di Amerika Seri. 
dimuat didalam suratkabar New 

ari 1952. Didalam keterangan 
wa sendjata2 jang telah d'fing 
teah- diselundapkan  ketanah 

- Instruksi 
Baru... 

Akan Dibawa Yamin 
Ke Nederlaad: Ada 
»Lichtpuntes“ Dida- 
lam Perandingan: ::4 
Kata Yamin 

ID 
ARI SUMBER jang  da- 
pat dipertjaja. PL Aneta 

meruperoieh kabar, bahwa mr 

Yamin Galam.perkemuan dgn. 
kepala2 bagaian Gari Kem Pe- 
nerahgan 1g ah dinjafakan, ha 

hwa ia ada melihat banjak hal 
jang memberikan banjak hara- 
pan? dalam perundingan? jang 
setang dilangsungkan antara 
Indonesia dan Belanda itu! 

Hari Sabtu pagi- Mr. Yamin 
jg. bertindak. selaku . penghu- 

| bung delegasi dengan pemerin- 
| tah telah diterima oleh wakil-. 
presiden Moh, Hafta, Kemudian 
mr, Yamin mengadakan perte- 
yan dengan wakil? fraksi.par 
lemen bertempat kediaman   dalam perdjuangan bersendja- 

tx melawan Belanda, Sesudah 

ta2 itu diperlukan djuga, bah 

kan bo'en djadi lebih keras, gu 

na pembangunan angkatan pe 

rang Indonesia. Karena kenia- 

taan inj sadja Indonesia. tidak   para tahanan jang bersangku- 

teraman dan ketertiban, Oleh 

karena itu terhadap mereka 
perlu didjalankan tindakan pre 
ventif, iaitu berupa pemisahan 
dari pergaulan umum. 

« Keputusan panglima Divisi 
Brawidjaja, jang berlaku  de- 
ngan tenaga surut sampai tan- 

Fgal 6 Desember 1951, adalah 

adalah Kementeri (tertanggal 6 Pebruari dan ber- 
nomor 17. Surat keputusan itu 
pada hari Sabtu telah dibatja- 
kan dikamp Kediri. dimana Se- 
mua tahanan Augustus di Dja- 

wa Timur jang masih tinggal 
telah dikumpulkan. Sebagai pe 
hegasan pengumuman keputu-   budjuk gleh pimpinan tentara 

nja dan barus teken kontrak 
utk tinggal selama diensttijd di 
Irian Kabar selandiutnja me 
ngatakan, bahwa kekuatan ten 
tara Belanda “di Irian segera 
pula akan ditambah dengan ke 
kuatan marine Dem'kian me- 
nurut De Waarheid itu. 

  

SEKTAR KETJELAKAAN 
LALU-LINTAS DALAM 
TAHUN 1951. 

: Melihat tjatatan  ketjelakaan lalu 
lintas dalam kota Semarang dalam ta 

an2 tsb tidak sebagaimana 
mendapat pemandangan. Tegasnja | 
ketjelakaan lalulintas dikota ini, di- 
bandingkan dgn kota2 besar seperti 
Djakarta, Surabaia dan lainnja, tidak 
mempunjai arti. Dari 347 ketjelakaan 
jg tertjatat dalam tahun 1951, ada 
diantaranja 15 orang jg mati, 96 lu-   

sedalam2nja tarief pasar dan 'lintas ini oleh kepala polisi bagian 

ka berat dan 116 luka enteng. Seba- 
gian besar timbul ketjelakaan lalu 

Lalu Lintas diterangkan, adalah di- 
sebabkan kurang hati?nja para pe- 
ngandar kenderaan. Anehnja ketje- 

hun j.b.l. ternjata, bahwa ketjelaka- Ii, 
umum |" 

Isan tersebut, semua tahanan 

(harus memberikan tjap djem- 
“"polnja. Didalam kamp tersebut 
k'ni masih berada 134 orang 
tahanan Agustus. 

tan itu membahajdkan keten- | 

“ditunggu musim panas ini. 

akan mendjua' satu putjuk se- 

napanpun, apalagi menjelun- 

dupkannja. 

Hinpga kini demikian dr. Darma- 

setiawan achirnja. - dari Pemer'ntah 

Pera-tjis belum perpah. diterima itu 
Guban resmi. ataupun bukti2 mence 
rai adania penje'udupan  sendiata 
isne sedemik'an 'itu . Atas' pertasia 
an arakah Irdoresia". masih akan 

member! reiksi atas ketera-can dien 

deral Juta itik dr “Darmasetiawan 
meniatakan: maksud “kita ialah utk 
mendapatkan gambaran ia-g terare 

darj desasdesus mencenai tuduha:2 
ipi “bari sesulah itu kita. danat 
menenfvkan . »0» jang harus dila 
kuka- se'andjutnja. 

Menteri keuangan dan perekono- 

mian nasional Mesir, dr. Zaky . Ah- 
del Mitral Bey, pada hari Sabtu te- 
lah berseru kepada para pedagang 
kapas Mesir, supaja mengadakan 
lagi perdagangan dengan Inggris un- 
tuk mentjegah terdjadinja deficit di- 
dalam anggaran belandja Mesir, jg.   

  

Aneka DjawaTengah 
  

s0LO. 
Tentang iawanan2 

su” | 
Untuk dapat memberikan ' 

urusan jang lebih baik, dan un i 
tuk lebih bak mendjamin ke- | 
tertiban2 . sehingga . tidak! 
memungkinkan bagi tawanan2 | 
untuk tjoba. melarikan diri se | 
perti jang telah sudah 2: kali ! 
terdjadi ditempat tawanan. di ' 
'kampung Temenggungan, ma- : 
ka k,!. 985 tawanan2 dari bebe 
apa tempat tawanan di Solo, ! 
telah dikumpulkan ' mendjadi 

satu. Mereka itu sebagian be-   lakaan jg dimaksudkan diatas banjak 
terdapat ditempat2 atau djalan? jg 
sepi. Selandjutnja kalangan diatas 
terangkan, bahwa ditempat2 atau 
djalan2 jg. sepi. Selandjutnja  kala- 
ngan diatas terangkari, bahwa diko- 

(ta ini ada tertjatat Ik. 4000 kenda- 
raan bermotor, antaranja 1249 
prachoto, 645 sepeda motor, 1786 oto 
dan 169 bis. Banjaknja betja jg ber- 
keliaran didjalan2 “ada ditaksir se- 
mentara lebih dari. 4000 buah. 

Mengingat banjaknja  peraturan2 
Lalu Lintas-tidak di-indahkan oleh 
pengandar kendaraan, maka oleh po- 
lisi akan diambil tindakan lebih ke- 
ras lagi. 

PERINGATAN 21 FEBRUARI. 
Tg. 21. Pebruari oleh pemu- 

da2 peradjar didunia akan di- 
rajakan sebagai peringatan 
“Hari Pemuda, Di Semarang te 
lam. dibentuk Panitya, jang me 

  
rentjanakan pertandingan2 dan 
pertundjukan. T. 26 Pebr. 
sandiwara, dagelan, tarian, si- 
Van di "GRI Kp. Gendong Ts. 
27-Pebr, untuk umum, bertem- 
lat,dil untuk undangan dan tg, 
28 perlombaan seni suara, seni 
sastera seni pahat dan seni lu 
kis di GRI Kp. Gendong. Pera- 
jaan2 dimulai djam 19.00 Tg. 2 
Maret pertandingan2 olahraga 
dimul'aj diam 8 pagi di lap. Tji 
tarum, ia'ah estafet, kasti, bu- 
lutangkis, atletik bola, keran- 
djang dan sepakbola. : 

' Siapa2 ig. ingin mengikut! 
perlandinsan2, diatas dapat 
mendaftarkan vada panitya di 
GRI Kp. Gendong pada. djam   

|sar adalah tawanan2 ““M.M." 
| (Merapi-Merbabu Kompjkks), 

6 Pemuda ditangkap, an- 

taranja beberapa pemim- 
pin G.P.LI. 

|. Malam Selasa jl. oleh pihak 

Ijang berwadjib di So'o telah 
“dilakukan penangkapan atas 
diri 6 orang pemuda disuatu 
tempat dalam kota Solo. Anta 
ra lain terdapat tuan Sumar- 
to anggauta D.P.D. kota, Besar 
Surakarta dan anggalta pim- 
pinan G.P.LI. Sumarwan ang- 
gauta DPRS Kota Besar Sura 

nangkapan itu belum didapat 
keterangan lebih laridjut. 

TJAP GOMEH 
Tjapsomeh atau perajaan penutup 

tahun baru Imlek fati malam ramai 
djuga. banjak. orang2 Tionghoa ter 
Utima pemuda/pemudinja “berpasiar 
ka pantai latt...das ke Gedurgbatu, 
Perajaan mendjadi lebih- ramai lagi, 

karena -Pluvius bus ikut2 — .mnan 
ton”. tiuma untungsia suda ham 
bir tencah malam, 

TANAH PARTIKULIR DIBE- 
LI KOTA. PRADA: 
Dalam sidaxg DPR Kota  Pradja 

Smg hari Saptu fl. telah diputuskan 
membeli tanah : percesi " d'desa Ku 
nipgah. tanah bekas” miliknis se. 
orang Djepang | jang luasnja ada 
3,727 m2 sseharga Rp 2000.-— 

Tanah. tsb akan diberikan kepada 
penduduk kampung tsb dengan @' 
pusgut sewanja serendah.rendahnja 
Diterangkan, bahwa ditanah tsb te     Ka Lal kat adat lah barjaK oleh benduduk didirikan 

81400 , Petidaftaran ditutip rumah2 tetani, vadiak “atau sewa ag 
Jaah hingga KiDi belum ditarik: 

NG 

  

Ini telah berangsur2 datang. 

” . $ tan agar 

karta dan anggamna pimpinan "seluas 600: ha. 
GPLI. serta Sawarno warta- ! 
wan mingguan Adi! jang terbit | 
diSo'o. Mengenai sebab2 pe- | 

Pesanan lori2 
Pesanan Perusahaan Perke- 

bunan Republik Indonesia (PP 
RI) di Solo untuk mendaiang- 

kan 300 buah lori, 2 buah loko 
motip dan sedjum:ah besar ra- 
112 jang akan dipakai untuk ke. 
perluan. Perusahaan Gula “Gi 

Tas.kmadu dan Tjolomadu, ki 

Alai2 pengangkutan tersebut 
seluruhnja seharga lebih ku- 
rang Rp. 400.000,— belum ter 
hitung harga rail2nja. Pesan- 
an tersebut telah dilakukan se 

diak tahun 1949 jang lalu di 

Nederland, 
' Gotong-rojong bangun 

saluran dan ben- 
dungan. 

Dewasa ini rakjat kelurahan Sri- 
muljo, Kaliwedi, Plosoredjo dan 
Pundunggede (ketjamatan Gondang, 
kabupaten Sragen). sedang giat mem 
buat saluran air. baru jg pandjang- 
nja 16,5 km. dengan ukuran 2 X 1/2 X 
1 M. Pekerdjaan ini dilakukan setja 
ra gotong-rojong jang diduga dlm 
bulan-ini telah dapat diselesaikan 
dengan menggunakan tenaga seba- 
njak 12.000 orang. Saluran baru ini 
dipergunakan untuk mengairi tadah- 

mendjadi. tanah ' ontjoran 

Bahaja kelaparan 

| . menganijam. 
Dari pihak Djawatan Kesehatan 

'Rakjat daerah Surakarta diperoleh: 
“keterangan, bahwa bahaja kelaparan 
"kini telah timbul “dibeberapa tempat 
“dalam. daerah Surakarta, - terutama 
dalam daerah kabupaten Sukohardjo 
dan Wonogiri. Kebanjakan 'dari me 
reka jang mendjadi korban kini men 
derita sakit “bengkak2 pada badan- 
nja. Beberapa orang kini telah ada 
jg. menemui adjalnja. 

DJOGIA, : 
Pangeran Bintoro 

ke Djakarta, 
Bersama2 rombongan perkumpulan 

Among Bekso”  Saptu pdgi' dari 
logia. berangkat ke' Djakarta Pange 
ran Bintoro duta Indonesia di Muang 
Thai. Bintoro menerangkan, bahwa 
di. Djakarta Among Bekso's akan 
mempertundjukkan  seni-tari dalam 
malam kesenian untuk para . korps 
diplomatik jang.akan diadakan pada 

penjerahan kedaulatan, sendja £ 

# mengusulkan. supaja satu ta- 

| menteri luar negeri, 

k 

Yamin membawa kem 

bali instruksi. 
PI. Anetg lebih djauh mem 

rerofeh habad, bahwa | nd. 
Moh. Yamin akan berto'uk la 
gi ke Nederland. padashari Se 
lasa. Menurut kalangam2 jang 
lajak dipertjajia mx. Yamin 
akan membawa instruksi2 da 
Ti pemerintar Indonesia untuk 
delegasinja di. Nederland. Ka 
langan2 jang bersangkutan me 
nerangkan, bahwa Instruksi2 
tersebut adalah mengenai peru 

| musan dari pergijandjian2 jang 
ekan diadakan dengan Neder 

i land. 

  
Mr. Yamin tentang 

pernjataan Casey. 
Anggota delegasi:  Sipomo, 

mr. Yamin, jg dewasa ini ber- 
ada di Djakarta, menijawab 
atas pertanjaan PI Aneta, ba- 
gaimana pendapainja . tentang 
pernjataan jg diutjapkan oleh 
menteri luar negeri Australia 
Casey dimuka parlemen.  bah- 
Wa ia sependirian dgn. komen- 
tar2 ig telah diberikan oleh 
perdana.menteri Sukiman, men 
teri. Subardio dan menteri Mo- 
nonutu kepada PI Aneta. 

Persahabatan kita dgn” Aus 
tralia bukannja baru, kata Ya 
min. Dari sedjak diproklamasi 
kannja kemerdekaan'Indonesia. 
kita selalu menaruh menshar- 
gaan atas Sikap Australia .ilu 
dan kita sendiri telah- memilih 
Australia. kedalam InNCI, Per- 
sahabatan ini hendaknia terus 
berlangsung dan Australia ti- 
dak perlu chawatir'atas sikap 
Indonesia bila Iriam telah kem. 
bali kedalam wilajah Republik 
“Indonesia. 

Saran Irag: 
Dim: 2 Tah'p Inggris 
Harus Tinggalkan Suez 

Beras MENTERI luar ne- 
geri Mesir Muhammad Sa 

lahuddin Pasha malam Sabtu 
mengumumkan, bahwa usul? 
Irag. untuk mengadakan peran 
“taraan dim. masalah sengketa 
antara Inggris dan Mesir itu 
muat usul2 untuk menjelesai- 
kan sengketa antara Inggris 
dan Mesir dan djuga penjelesai 
Pn pertentangan paham Inggris 

Dalam konperensj pers tadi 
Yglahudd'n seterusnja mene- 
rangkan, bahwa usul Irag ta 
di. menghendaki supaja Ingge 
ris mengundurkan diri.gari dae 
rah Terusan Suez, baru sesu 
dah 2 tahun jagi. Sebaliknja, 
kata. Salahuddin, Saudj Arabia 

hun lagi Inggeris meninggal- 
"kan daerah Terusan Suez. Me 
nurut Salahuddin Pasha, Mesir 
hanja bisa mengadakan perseku 
tuan pertahanan . Timur Te- 
ngah apabila. ada antjaman 
agresi terhadap Mesir atau se 
siiatu negara Arab lainnja. — 
(Antara — UP),   
KOMANDAN .DISTRIK D.I, 
MATI DLM PERTEMPURAN., 

Ketika diadakan gerakan2. pember 
sihan oleh tentara didaerah Bogor 
pada Senin jang lalu, diantara gk 

itu . setelah ' pemimpin DI: “Oni. me- 
ninggal dunia, Ia mentjoba melawan 
dan, melarikan diri, akan tetapi ter 
butuh dalam pertempuran. ' D   malam Selasa: dan: Kemis 'jad, Dihak. tentara tidak djatuh korban, 

  

rombolan terdapat jg bernama Sohbi, He 
seorang .komandan distrik” dari Da iaitangkav “kembali. 
tul Islam, Sohbi mendjabat pangkat | tahan, kedaulatan major 

Sepak bola di Smg. 
Kesudahan pertandingan sepakbola: 

persahabatan dikota iri pada minggu 
jl. sbb: Sabtu Poris I lawan kom 
DTT/SMA 4—1, Mirggu Poris IL/IIL 
Tawar: pes. Norton 3 

Memenahi Unda 
Berita AFP” dari Kopeb.ayen me 

ngatakan, bahwa wakil2 dal? Komite 
Olympiade Djerman “Barat: dan (Ki- 
mu" akan memulai. perundingan, 
membitjarakah “ kemungkinates turut 

sertanja Djerman dalam. 'Olympiade 
Helsinki j.a.d. PerundiOgan tsb. di 

   
ta 

adakan di Kopenhagen dan dihadiri 
pula oleh Ketua, Komite Olympiade 
Internasional. Estrgem. Sebagaimana 
diketahui, pertemuan itu adalah “atas 
undangan 'Komite OI Ee 

» 
pa 

ympiade: Inte 
          nasionak““3 (oa ih 

Tjukai di Tjdlatjap selama bulan: 
Djanuari 1952 di.pelabuhan TiLatiap 
ada 8 buah kapal jang masuk dan 

Gjahit (dari Inggris seharga Rp 1138, 
batu.bara dari Palembarg' seharga 
Rp 148637,50.- minjak-tanah  dati 
Pladju seharga Rp 473095 dan bens ti 
dari Pladju seharga Rp . 935643. .to 
tal pemasukan bara-.g2. seharga 
Rp 156845450, sedang barang2 jang 
keluar pelabuhan. jaitu bungki ke 
Kopenhagen seharga Rp.35594, bung 
kil kelapa kes Rotterdam. seharga 
Rp 35594 das mangaan ke Amster 
idam/Reotterdgm . seharga Rp 637875. 
total barang9 seharga Rp 709014. 

Djadi: Orang 
Pelatjur 

ANIFIA PENDIDIKAN 
Ferbaikan Masjarakat 

Wanita di Bekasi dalam 'hari2 
belakangan ini telah menam- 
pung 13 orang wanita latjur, 
bahkan telah berhasil menga- 
winkan 2- orang “dajipadanja. 
Demikian dikabarkan dari .Be- . 
kasi, Menurut laporan? jang di 

sampaikan oleh panitia tsb. ke 
pada Inspeksi Djawatan Sosial 
Bjawa Barat diantara wanita? 

itu. ada jang terdjerumus keda 
lam pelatjuran karena tipuan: 
orang, bahkan ada ig, didjual 
oleh saudaranja sendiri, Selan 
Cjutrja pada nmumnja para ya 
nita itu mendjalankan perbua- 
tan Gemikian ada'ah atas ke- 
hendak sendiri karena mereka 
dikammungnja masing2 sudah 
tidak bisa a mentjari nafkah lagi. 

   
RRI SMG. TG. 11 PEBR. '52, 

17.00 Pembukaan, 17.05 Mari 
menjanji oleh Sekuntum  Seridanta, 
17.30 Pengumuman dan warta dae- 
rah, 18.00 Hiburan ,petang - O.K. 
Ipas, 19.00 Tanda waktu warta be 
rita, 19.15 'Tindjauan luar-negeri, 
1930 Bintang malam, 20100 -Sari 
warta”berita relay Djakarta, .20.05 
Siaran pemerintah, 20.304 Rudjak 
ulek Semarangan, 21.00 Berita bhs. 
Djawa, tindjayan tanah air, 21.0 
Dagelan Mataram (studio Jogja). 
22.00 Warta berita terachir, 23.00 
Yutup. ! 

Nippon Hoso Kyokai 

buka Siaran utk 

siaran radio Djepang Nippon 
Hoo « Kyokai- (N.HLK.) mem: 
buka. Siaran internasional 
jang ditudjukan kepada Pilipi 
na dan Indonesia. Siaran ita 
'dapat didengar setiap hati da 
rj djam 14.00 sampai djam.ks. 
00 GMT pada gelombang 25/63 
meter dan 31,01 meter. , 

        
Pimpinan baru VOL“ « 

Sub-panitya Senat, unteak aru 
san luar. negeri, telah menjata 
kan persetudjuannja atas. ..pe 
ngangkatan Howland Ek . Sar- 
geant sebagai wakil sekretaris. 
negara jang bertugas mehga 
wasi siaran ,,Voice - of Ameri 
ca” dan lain2 programma pene 
ranga1 Amerika Serikat. Sar 
geant, jang kini menggantikan 
Rdwarg Barett, adalah suami 
bintang lajar putih Mytna Loy. 

  

JUSUF BAUTI DITANGKAP 
Selasa jang : en la Bauti 

telah ditangkap oleh C.P.M. Makas: 
sar Penangkapan tersebut - menurut 
keterangan pihak militer berdasarkan 
S.O.B. fasal 19. . Seperti  diketahutj 
Jusuf Bauti dewasa ini" mendjadi 
anggota "badan penasehat gubernur 
Sulawesi ketua umum “biro PR. 
'Perkaranja jang lampau tentang soal 
tuduhan penggelapan supply “ (gula 
pasir dsb.) C.T.N. masih belum di: 
madjukan dipengadilan dan ia “ setal 
ma ini masih ditahan diluar, 

MJ. BEDJO DITANGKAP, 
Dari kalangan resini diperoleh: ka 

bar, bahwa major Bediok komandan 
dari ' sebuah ' kesatuan tentara di 
Djawa Barat batu ini (telah ditang 
kap di Bandung. “berdasar atas Ke 
njataan "bahwa  sediumlah “anak 
buahnia telah. melakukan desersi. 

paroh. dantara datis lari itu tetah 
Sebelum 'penje 

. edio..imen 
diadi komandan 'bari'' batalion ,.las 
kar” | di Sumatra Utara “kemudian 

|setelah benjerahan kedaulatan dia 
Sukkan ' dalatn  ketentataan Danlindahkan bobot” ayak. Gusla 

  
mula3 ke Tjerebon selandfttaja kd Taat Peda Nah 

4 

Pelabuhan Tiilltiep IN 
Dati tjatatan kantor Pabean dari 

berangkat. Muatan jang divawa laila 
tekstil. barang2 gelas dan rasi dari... 
Djepang seharga Rp 19944: benang. 

Kareva Didjual: Oleh : : 
Saudaranja..... Asia 

  

  

  

      

    

    



   

       
             

   

   
    
   

    

P
P
 en 

Ti 
W
A
N
 

ae 
0 

N
T
T
 

AN 
Pa
 
T
N
 
P
N
P
 

PPG 
AY
AN
G 

ap” 

  

    
    

     

    

  . Mochtar 

sekitar Kowloon sampai perbata 

ngapore adakan pertandingan di 
: Solo melawan “kes. Persis dan 

  

  
LN io NA En 5 

. HAR A DI- 

jang boleh dipertja 
didapat keterangan, bahwa | 

pelanggaran har 
ja did 
djumlah per 1 
ga, seperti perkara menaikkan 
harga barang2 dan sebagainja da 
la dehga 100 ada |.k. 38, ba- 

enjaknja. Jang sudah dapat disele 

   

saikan dalam tahun tersebut ada. 
lebih dari 90K... 
Dalam 2 bulan jang baru laju 

Ini tertjatat 52 perkara pelang 

kan 43 perkara. Na 

ANGGAUTA2 DPR PROP. 
DJATENG JG TERPILIH. 

Kemarin pagi diteruskan lagi | Kemarin pa agi pemilihan pentjalonan anggaui 
DPR Prop. Djawa Tengah. Pada 
hari itu nama2 daftar tjalon di- 
selidiki dgn teliti dan disamakan 
dengan daftar jang diterima dari 
DPRD2 Kabupaten dan Kota Pra- 
dja Semarang. - : » 

Pekerdjaan tsb. memakan waktu 
satu hari dan pada sore harinja 
baru dapat dimulai dgn pemilihan 
tjalon2 DPR Prop. Djateng. 

Sebagai kami kabarkan kemarin, 
djumlah anggauta jg berhak memi. 
lih ada 960 orang, sedangkan 
djumlah kursi jg disediakan ada 
69, hingga utk menetapkan kies- | Bisa minum di: Pedamaran 90, 
kosientnja ena angka 14. 
Kira2 djam 5.30 sore, anggauta 

jg pertama terpilih adalah sdr. Su- 
hari Siswosubroto (Semarang), 
lalu berturut-turut. terpilih sdr.2: 
Sunarto (Smg.), .Supangkat Bro- 
tohardjono (Muntilan), Tjokrowi- ! 

Mohamad ' noto Is. (Kebumen), 
Saidun (Tjilatjap), Sumardjo (Ma- 
gelang) dan Moh. Alwi (Djepara). ' 
Pemilihan selandjutnja ditervskan 

. pada malam harinja- dan terpilih 
sdr.2: Probowinoto (Salatiga), H. 
Sukirman (Temanggung), Moha- 
mad Human (Bandjarnegara), 
Ardani (Pande Kluwih Purwore- 
djo), Abubakar Iman Churmain . 
(Smg.)$ Nj. Mr. Kusubiono Hadi- 
noto (Smg), Dwidjosukarto (So 
lo), Sumadi (Pekalongan), Noto- 
suwirjo (Purwokerto), Kasah 
(Sragen), Dr. Marzuki (Ambara- wa), Siswosudarmo alias Mukiman ' 
(Solo), Siswowidjojo -al. Sadat- 

' (Solo), Basuki Rustam (Blora), ' 
Hadi Prajitno (Purwokerto), Si- 
dik Djonaid (Rembang), Mardjuki 
Gn Suhadi  Hadikartono 

dus), Maskan (Demak), Toha, Mo 
hamad (Wonosobo), Nj. Surya Ha di (Smg. ), dan Darsono (Klaten). 

ihan anggauta2 selandjut- 
nja : diteruskan sampai  djauh malam jg nama2nja akan kami sambung besok. C3 

SEKITAR SURAT KE 
HONGKONG. : Dari Kantor Besar Pos dan Te 
legrap kita mendapat keterangai bahwa untuk mempertjepat sam: 
painja surat2 buat Pulau Hoig- | 
kong, kota Kowioon dan daerah | 

san dgn "iongkok, kpa penduduk 
bangsa Tionghoa diserukan, su | 
paja pada surat2 jang dikirimkan 
kedaerah2 tersebut dibubuhi : 
"Kowloon N.T. (New Territortes). 
Perlu diterangkan, bahwa kerap 
kali Surat2 untuk Kowloon dia- 
lamatkan ke Hongkorg. Kareaa 
semuanja inj ditulis dengas huruf 
Kandji, maka kekeliruan ini disi: 
nj (Indonesia) tak dapat diketa- 
hui dan akibatnja ialah kelam 
batan datangnja surat2 itu ditem 
pat jang ditudju. f 

    

Sino Malay di Solo. 
Kemarin kes. Sino Malay Si- 

berachir 1—0 untuk Sino Malay. | 
Pertandingan hanja berlangsung ' 
sampai setengah mainan, karena 
hudjan, lapangan penuh" air, 
hingga ta'dapat dibuat bermain te 
Pena Ta One UB 

Nanti sore dilapangan Krido- 
sono Djocja Sino Malay Team 
akan melawan P.S.LM. : 
PROGRAMMA KOMP. PS.LS, 
0... Saptu, Be 1951. Mulai 

Klas. (1) GARNIZOEN I — UNION 1 
di lapangan Seteran, wasit Salim, (II) 
CHTCS 2A — WIKI di lapargan 
Sportlan, wasit A.A Koopman," VIII) 
UNION 3” — GARNIZOEN 3 dilapa- 
ngan Kalisari Tentara, wasit Sukotjo, 
(III) PORIS 3 —CHTCS 3B dilapangan 
alisari . wasit Djckosaparu, 

Maart 1951, Mu- 
16.30. 
— CHTNH 1 (Ku: 

Igen Seteran, wasit Van 
| CHTCS 28 — GARNI- 
pangan Sportlaan, wasit 

NION 2 — SSS 2 
i Tentara, “wasit 

IK 2 CHTCS 

IL wasit | 

   
    

  

     

   

  

   
   

| Langganan sedikitnja 3 nomer. 
Istrasi 

  

   

   

    

      

AX | njak Seluruh Indonesia didapat | 

31 Maret Sampai 2 April jg akan 

| Ini dia kantor 
! 

Suparno R (Bojolali), ' 
eht Mohamady (Wonogiri), : 

Dwidjowarsito (Smg), Komar Us- man (Salatiga),-Abdul Halim (Ku- ' 

  
  

     Pers. Djuga bagi para pemu- 
a12 djurnalistik. 1 

   Amin Soejitno. 

      

    

  

        »PERS KITA“ P 
125 — Djakarta | 

  

    

  

   

    

   

|. Pada hari Saptu, 10 Maret 1951 djam 10 pagi dihadapan | 
|) Vendumeester bertempat di Gedung Balai Harta Peninsgalan 

| di Djurnatan Semarang akan didjua! lelang 
2 SATU PERSIL HAK MILIK 

| Nomor perponding 520 restant. terletak di Ungaran, surat akte 
/ ttg. Semarang 30 Desember 1950 no. 1001 jo akte ttg. Sema- 
rang 5 Djuni 1936 no. 289, berdiri atas namanja R. M. A. A. 

3 Diatas ini persil ada berdiri rumah Aloon-Aloon TO 
Tg |. Atas namanja pemegang-hypotheek 
200000 Mr. D. van Eck. 

— Pengatjara Semarang. 

Pp ena Hasi midi nattua 

  
KONP. SARBUMIKSI DI SMG. 

|“ Dari pihak Serikat Buruh Mi 

n a nc “nil SIGN Bid 5 

. Toko 
kabar, bahwa mereka pada tgl. | 

| datang ini akan mengadakan kon | | :7 
perensi besar di Semarang. 3 

Berkenaan dengan ini, maka 
oleh. Sarbumiksi diserukan, su 
paja pihak jang bersangkutan 
mempersiapkan dirj untuk hadir 

Ti pejurger 24. 

SURABAJA 

, : Disini ada djual bermatjam-matjam 

: ST AR merek ARLODJI dan PULPEN, 
| 0. model jang paling baru. : 

Djuga terima 'reparasi. 

  

Na 
dalam konperensi tersebut. TE ee “nga 

2 2. 1 

“BUKAN KARANGAN TAPI BENAR BERBUKT 
Djamu Ngeres Linu (Serie No. 20) 
Mandjur sekali buat sakit pegel li- 
nu. seperti tulang sakit, bojok pe- 
gel. kaki ngeres linu, kalau djalan 
lekas tjape, kurang kuwat kaki 
tangan dingin dan semuten. 

  

  

-
 

  

Toko Pedamaran 90 Smg. Telp. 909 
AGEN-AGEN: 

| Kr. Tur:e 10, Bangkong 71, 
i Kranggan-Timur 23, Pandean 144, 
' Widohardjo 26. Depok 36B, 
Lemahgempal 52, Kr. Balong 101, 

' dan Pasar Djatingaleh 4. 

  
| Kr. Turie 10 & Lemahgempal 52. 

    

Adv. & RECLAME : 
M enerima segala advertensi, 
I stilah Bahasa tentu terpudji, 
T entang service dapat diudji, 
MR api tjepat sudah pasti. 
A pa lagi jang akan ditjari??? 
Sanggup mengerdjakan Rece-' 

me2 dan menerima advertensi un- | 
tuk Surat2 kabar Harian dan Ma. : 
djallah di seluruh Indonesia. Har- 
ga tidak kita naikan, sengadja un- 
tuk mentjari banjak KAWAN. 

2 Kant. Adv. & Reclame 

s TM TKA" 
Pontjol 59 Telfi. 119 
Magelang. 

Pengemudi 

(SOEVI! TO). 

  6 

1 
| 
| 

ed 

| 
| 

Menag 
& 

  

(MITRA). 
Sa Sa aa BN nyaa aan an Saya an Dn saban RAN 5 

Nabis Bulan 
TEMPAT PALING AMAN BUAT 

NJONJAH BERBELANDJA 
&  Persediaanja Lengkap. 

SYPHILIS: DARAH KOTOR?? CERENOL 
tangg. bisa lekas tulung: gatel, luka 
bisul f/12— besar f20,—  €CERENOL 
ZALF f 3,— URUNOL tangg baik ken- 
tjing darah, manah, luka, perih ken- 
tjing sedikit sekit. dll” f12— besar 
j7 20— ASTHMARIN PILL. sakit, napas, 
mengi, menggo, sesek tangg.. bisa lekas 
baik j 12,— besar f20—. SANATORKIN: 

& - & : bloeddruk tinggi, tangg. bisa lekas baik x Harganja Pantas bersaingan. 7 12— pesar z 2 ONGORIA tangg. £ Perlajananja menjenengkan 'lekas baik sekit aambeien, luar tau 
"dalam f20—-  LIDABUAIA  haarolie, 
BEDAK TELOR, bikin halus kulit muka 

0 0 Ia f8— Ongk.'kir, 72,— Prijsc, gratis. 

  
—1 De Indische Kruiden THIO GIOK GIEM | 

Bodjong 57 Semarang. | Gang Tega PR, — Pannn, 

Djuga AUTO-RADIO tuan, 
.dapet kami ombouw untuk pene- 

N rima'anseluruhrstation di Indonesia 

  

    
“       
   

    

Duwet) SEMAANG 

  - 

An IT lai 
BARU TRIMA : 

   

  

G.M. Onderdelen | origineel 
Nok Manda buat Chevr., De'co Remy 
NAN Ye 21121 coil, dll. 

BODJONG “49-TELF-579 Harga E:. Z 

  

Djuga trima reparat'e Radio 

segala merk.   SEMARANG 

  

  

      

PLAN AN GA 

obat adjaib untuk memberantas selaput: gigi 
dan membikin gigi putih berkilau-kilauan. 

  

    - AG #. 

& 
t 2 2G 

          

   

    

   

      — sangat digemarkan —— 

   
ON THE 

|. & thing of beauty 

       ..M. S. RAHAT 
2 an TABIB 
Seteran 109, Telf. 1123 Semarang. 
Specialist untuk WASIR (Ambei- 

|en) ASTHMA, KEPUTIAN, IM- 
POTANTIE dan lain? penjakit.   

Auto. men Na - a - Bekleding - Ollemagarijn & AccessoireS TOKO ,SELECTA" bom brt | : Pa 

| BARU TERIMA: 

Kertas Cellophane 
ukuran 9 X 100 tjap BENDERA INGGERIS 

Kwaliteit baik. 
IMPORTEUR: 

GWAN HOO & Co. 
Gang Tengah 14, 
Telp. 1693 Semarang. 

        

Bisa dapat beli pada: 
TOKO SEK HOO 
Pedamaran 35, f 

Telp. 19673 Semarang. 

      

    

    nja diseluruh dunia ini 
“lebih banjak muatan 
berat? diangkut dengan 

ban-Goodyear 
dari pada dengan ban 

jang bermerek lain. 

Demandes tremendouay ' HOLLYWOOD SONGBOOK No. 3 - 
,isi 30 hit-songs, super hit-songs ana your Most favourite sweet enchant'ing songs: " MY DREAM IS YOURS, SOMEONE 
(Bari Carrol Sketchbook), STARS IN YOUR EYES (Pan Americana2), SW BETHEART ' INTO ITS LIFE SOME RAIN MUST COME (Inkspots), IT ONLY: HAPPENS WHEN I DANCE WITH YOU (Baster-parade), JINGLB BETLS (This Time for Keeps). DANCE BALIERINA, MY SOUVENIR OOTISMDE LOOKING FOR SILVER LINING (Till fhe KNEW (Diamond Horsehoe) etc. etc. 

is'a joy forever, ORDER NOW. just to be sure you get it: Wesel pada: WAYANG PUBLISHER, Preg Bunder 18 m, Surabaja ssg. 
PA aa RELA AA 

  

  

e Terdapat di mana-mana. 
Pusat Pendjual: 1 

'N.V. Handel Mij. LINGGARDJATI Djakarta — Surabaia — | 
Bandung — Cheribon — Semarang — Makassar. 

  
  

  

  

   

  

(ank THS, MSS. TIEN Kl PASSENGER...INSIPE 
| TELL ME HOW COME A 3 Hn va COACH 01 

SiIRL IS DRIVIN: STASE an 
IN COUNTRY LIKE THIS! : 

" — Minumlah ini, miss... kemudi- — Ada seorang  penum- 
an tjeritakan kepadaku, mengapa pang.., didalam kereta ! 
kamu berani pergi. ketempat. se- 
perti ini, Seorang gadis jang naik ' 
kereta dalam daerah tidak aman 
seperti daerah ini... 

“   

Y Y SOUARE PI. «     
PLUS... HMM 

   

     “ HEY, MISTER! EHP Or 
IYOU ALL RIGHT? /courRse IM 

, Al RIGHT 

BE GONE... 
YOU 

INTERRUPT 
MEI. 

COVER Xx PNY    
       

     
           

       

  
—. Hey, mister. Apakah tuan” masih utuh, tak luka-luka? (5 Eh, sudah tentu saja uma- Sih utuh, Apa meakmuemu? Par. tjapkan hafalan sesuatu pela-  gilah... kamu menggan aj 5 : anggu saja 

djaran) 5 sadja deler pekerdjacmku. | 
— Orang jang ada didalam ke 

(terdengar suara seorang dida- 
lam kereta itu sedang mengu- 

kereta itu barangkali luka2 he- 
rat, hingga pikirannja sudah tak 
sehat lagi, Masakan orang baru 
ada ketjelakaan, masih terus 
sadja menghatalkan - sesuatu 
peladjaran,     

Maak pk 
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   Untuk BANDUNG: - 
TOKO HAVANA, MASCOTTE TRADING # 
Co.. TOKO OLIMO, TOKO DIANA dan 3 
semua IMPORTEUR AUTOMOBIEL. # 
Selandjutnja Agen-Agen diselaru £ 
Indonesia. 2 

  

  

   
re mat TA mt 

  

Baar 

in multicolor — filmstarhsadings 
(pakai noot angka) berwarna aneka dgn"bintang film. 

LIKE YOU, PLT, STRING ALONS IVE NEVER FORGOTTEN 

(3 daring daughter), - 

LAUGHING 
clouds .roll by). IT WISH 'I 

. AU YOURS for jusf R 5.50 a book: printed beautifully, because... 
pesanlah sekarang den pos 

    

  

TEE 

  

  

    Pee Takan, sasst Vlis8 :    
    Djuga mengerdjakan Katja Bioscoop dan Stempel Karet 

AHLI NUDJUM H, B..AZAD 
Kotak Post No. 132 — Bandung. 

Menerangkan segala ha? penghidupan. Kirim ampat pertanjaan ber- . 
Ikut keterangan nama dan umur dalam satu envelop dengan poswes- 
sel f 10.— Tuan/Njonja akan dapat djawaban2 jang tjotjok dan 
berbukti, Rahasia tanggung dipezang teguh. : 
  

SERUAN! 
Djawatan Pertanian Rakjat Karesidenan Surakarta telah 

kehlangan pada tanggal 15-2-1951 didaerah Sragen: 

: SEPEDA na Se 1016 Pn 

MUA 5 senuer ea 1633, 
keadaan baru. 

Barangsiapa dapat mengembalikan sepeda motor tersebut 
dengan keadaan baik, akan diberi penggantian uang kerugian. 

An. Kepala Djawatan Pertanian Rakjat 
Karesidenan Surakarta. 
Ahli Praktyk Pertanian, 

1 Dil. Overste Slamet 
Rijadi 336, Solo. 
tera Lauw —) SOEGANDEI. 

.L UX" 5.-7.-9- INI MALAM Penghabisan (u. 17 tah.) beat. sThe Third Stroke" Rusia jang terbesar | 

BESUK MALAM PKEMIEEE 52 75 9x. (u. 17 tah) 
YVONNE DE CARLO—DAN 
DURFYA — (EFERBEY LYNN “BLACK BART” Colot by 

Technicolor 
GRAND 5.—7.—9 — ini Malam d, m. b. ca. Ff tah) JACK CARSON 13 LOLA ALbricur sihe GOOD HUMOR MAI 
#SWhat an Ideal Ever hear of anything so fanny! Kotjak — Lutju! 

ROYAL 5.— 7.— 9— Il MALAM Preiiere (17 th.) 
RICHARD CONTE 
VALENTINA CORTESA » | Hieves Highway” "fa 

aa ena 

MA 
entah 

Ma
a 

mam
a 

EN
YA
 

  

ROXY Ta— G5 Ini Malam Penghabisan ' (13 th.) Miss Chou  Hsu Neh Ful 
dut Pet Nan dina, SAN HSIAU Tiongkok. 
    duta dlm. ,Hsi Hsiang Chee" 
  

  

  

,OJAGALAN” 
Film Tiongkok 
PALING BARU: 

“ 

INI MALAM D.M.8. (17th) 4, Bukti2 jang telah njata ! 

INI MALAM 5.0)-7,00-9.C0 (13 th.) 
»Puteri2 Gerilja Tionghoa"   

REX” 430 — 6.45 — 9001| Rumah2 sakit, Rumah2 Mikan, Seko- - Latte | | JanaN) masak dan rumah? tangga: 
ORION” 445 -1.00— 9.15 telah banjak membandijiri pesenan kita Maa Pata 

.Motropole” 527155915 
Brrol Flynn # Viveca Lindfors 

,THE NEW AOVENTURES 
OF DON JUAN” 

Warner Bros' Technicolor 

| punja KOMPOR ARENG ,,JEHA”, 
| Karena HIMAT pakainja areng dan 
ringan pekerdjaan, 
Jang blon perna pakai silahkan bikin 
pertjobahan, PASTI PUAS! 

BOUW INDUSTRIE H, Mij 

,ACTIVUM? Meng na Dorp 
| Balw2 telp, 1252 Semarang, 

“DOjuga dapat beli pada: 4 
Boekhandel Unity Doowet 44, 
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PENEMUAN Ta AN Wi 

Orang « Masa ..pegeblug”" 
“terdjadi di -Inggaris 
“Gikalangan penduduk. Tidak 
ngungsi kerdaerah lain. 
kan   bahw? mereka tak 

x 1: 1 telan kita kabarkan, 
hebat Wanit iInfluenga di Inggris 

dan sudah barang tentu 
sedikit jang dengan idzin dokter lalu me- Pada gambar: satu keluarga jang diperboleh- mengungsi di New York setelah Dokter (paling kiri) 

Tah, dimana mereka mengungsi, 

  

beberapa. waktu jang lalu meng” 
dan telah menjebabkan beratus2 

seperti ibu telah sedjak tahun 1918 tidak 
menimbulkan kegelisahan 

menjatakan, akan meng”. introduceer” penjakit influenza ke-dae-   (International) 
  

.“Obatan ECA 
Dalam Perdjalanan Ke Indonesia 

MENURUT ,MARSHALL PLAN NEWS”, publikisi jang dikeluar 
kan oleh ECA, suatu program kesehatan jang memakan biaja 

16.000.000 dollar kini sedang dilaksanakan di 
bantuan dollar Amerika. Dikatakan, 

Asia Tenggara dgn 
bahwa didaerah? As'a Tengga ra jang terantjam oleh infiltrasi komunis dan diliputi oleh kemiski- 

nan dan penjakit, ECA sedang mengirimkan ahli? 
. an? 

obat-dbatan 

kesehatan, satu. 
in pertama, perlengkapan? rumah sakit, penicillin dan lainnja sebagai usaha membantu pemerintah? jang ber- sangkutan utk. memperkuat organisasi? kesehatan masing2. 

Dinas Kesehatan Umum Ameri 
Ka Serikat kini sedang bekerdja 
dengan giat dengan mengerahkan 
satuar?nja jang ' anggauta?nja 
terdiri dari ynegawai2 Amerika. 
Suatu romborgay ahli2 kesehatan 
jang dipimpin oleh seorang dok- 
ter jang tinggi kedudukannja te- 
lah dikirim ketiap9 negeri didae- 
tah Asia Tenggara, untuk beker 
dja bersama dergan kementerian 
kementerian kesehatan dinegeri2 | 
itu. Demikian organ itu, 

Untuk menjehatkan sum- 
ber bahan2 mentah. 

Menurut orga, tersebut, pro- 
gram. kesehatan ECA ini @itudju 
kan untuk memberantas penjakit 
jg telah mengakibatkan lrmpuh- 
nja tenaga produksi” dikalangan 

nduduk, Disamping itu kiny se | pe Pe na SE |taan ekonomi telah djuga mendja dang disiapkan pula rentjana2 un 
tuk masa pardjang. jang antara 
lain meliputi prooram untuk me 
ngirimkan, guru2 kesehatan jang | 
akan melatih institut2 kesehatan 
serta anggauta2 regu- keseha'an 
desa, 

Kata ,,Marshall Plan News”, se 
bagai Suatu sumber bahan2 men- 
tah jang penting Asia Tenggara 
harus mempunjai fasiliteit? kese- 
hatar jang mentjukupi . sebelum 
dapat mentjapai kemadjuan da. 
lam perdagangan dunia. Dikata- 
kan bahwa seluruh keadaaan eko. 
nomi di Asia gangat terganggu 
oleh adanja penjakit2 tropis jang 

« Sangat menghambat kemadjuan 
produksi pertanian dan industri 
dap dengan demikian mengham- 
bat pula usaha mempertinggi ta- 
raf penghidupan rakjat didaerah 
itu. 

Obat2an dalam perdja- 
lanan ke Indonesia. 

Laporan itu seleandjutnja  menjata- 
kan, bahwa dari Amerika Serikat, telah 
dikirimkan obat2an dan alat2 kedok 
teran ke Birma dan Indo China,  se- 
dangkan pengirimang laimnja sematjam 
itu Kini sedang dalam perdjalanan ke 
Indonesia dan Thailand, Hingga kini 
ECA telah mengeluarkan biaja sebesar 
456000 dollar untuk keperlusn rengi- 
riman obatrobatan .itu dan dalam pa" 
da itu sedang mem ertimbangkan un- 
tuk membiajai pembelian 195 buah 
station-wagon dan 109 buah jeep. se 
bagai bagian dari program ' kesehatan 
itu, Dengan diperlengkapi dgn satu 
an2 kesehatan jang mobil jang terdiri dari pegawai2 kesehstan dasrah janz bersangkutan jang telah terlatih, maka 
station” wagon2 itu skan memberikan 
banjak bantuan kepada  desa2 jang terpentjil, Yimana tidek adanja kiinik ataupun obat2an kerap kali mengaki- 
batjkan terdjadinja wabahg penjakit jz 
biesanja diikuti dengan kenaikan ano- ka. mati, 5 

Sebagai tjontoh dikemukakan, bhh- wa di Indo China angka? mati diarita- ra znak2 dibawah umur 1 nda” .lah setinggi 500p" setahun: Pan ne 

Rockofeller, 
Pengiaksanaan - program kesehatan 

ECA ini dipimpin oleh Dr. John Srant 
dari jajasan Rockefeller Dr, Grant, ig. baru2 ini kembali ke Amerika Serikat setelah mengadakan perdjalanan penje- lidikan selama 4 bulan, menarik kesim- bulan, bahwa meskipun delam Waktu 50 tahun jang terschir ini djawatan2 
kesehatan umum mendjalankan — usa- ha2nja dan berhasil | menguasai” ce- mentara penjakit, seperti #jatjar cho- lera, dsb. Namun .penjakit2 lainnja seperti malaria, trachoom,. typ: $ , 2 hus dsb, tetap tidak berkurang, Wntara- Router 

5 2 ' Kapal2 Induk 
ai BEAN Ce :. 60.000 Ton' . 
235.802.000 Dollar 
Disediakan Yatuk- 
nja eh Amerika 
DADA "HARI SENIN Senat 

Amerika telah menjetudjui 
undang2 untuk melaksanakan 
rentjana memodernkan armada 
Amerika. Menurut rentjana ini 
akan disediakan "ang sebanjak 
235.802.000 dollar antara lain utk 
pembuatan kap#!2 induk istimewa 

RRT Dan 
Kominisme 
Atjara Terpenting Da- 

ri Konperensi Diplo- 
mat2 Amerika Di 
Asia Tenggara? 

| 

p ARA DIPLOMAT Amerika 
di Asia Tenggara pada hari 

Senin telah memulaikan konperen 
si regional mereka, dengan antja- 
man RRT atas daerah mereka se- 
bagai salah satu pokok: pembitja- 
raan jg terpenting. Pemberanta- 
san kominisme dengan djalan ban 

    
| di soal jang akan meminta banjak 
' perhatian. Walklpun konperensi 
tersebut telah direntjanakan enam 
bulan jg lalu dengan tiada meng- 
andung sesuatu masalah interna- 

|sional dalam agendanja, akan te- 
tapi di Colombe bukanlah mendja 
di rahasia lagi, bahwa perhatian 
Tiongkok terhadap daerah Asia 
Tenggara jang kaja raja itu akan 
merupakan bahan pembitjaraan js 
Sangat penting. 

  
| berupa 

i 
f 
i 

  jang akan mempunjai berat 60.000 
eta Ju    
  

Dcn bahwa menteri muda un- 
tuk urusan luar negeri Amerika 
untuk masalah2 Asia, George Mac 
Ghee, akan » bertolak kembali ke 
Washingtop dengan membawa ke- 
terangan2 jadg dikumpulkannja 
dari ,,the men on the spot”. 

Diduga, bahwa konperensi ter- 
sebut akan berlangsung seminggu 
mi penuh. Tempat ko'perensi “a- 
lah Nuwera Elija, suatu tempat 
jarg di. Ceylon pada djarak pe- 
rgendaraan satu djam dari ibu 
kota, 

60 orang pegawai pos2 Giplo- 
matik dan konsuler Amerika di 
seluruh Asia Tenggara pada peng 
habisan minggu lalu telah tba di 
Coiombo, 

Daerah Asia Tenggara mi kini 
maki lima makin bertambah pen 
tirg, semendjak Tiongkok menja- 
takan perhatiannja terhadap ke- 
kajaan «am daerahg tersebut 79. 

timah, beras dan karet, 
jang kesemudnja itu penting bagi 
Tiongkok apabila negara tersebut 
terlibat dim, pertempurwi, Akan 
tetapi lebih penting lagi dari pa- 
da kekajasn daerah ini adalah 
nai strategisnja, Suatu, negara 
India, Indonesia ataupun "Indo 

Dipimpin ala jajasan |. China jang koministis aktin suka 
memberikan  porgkalar2 kepada 

(RRT, sehingga dunia jang terpe- 
tjah lagi mendjadi dua bagian Se 
bagaimana hanja dimasa perang 
dunia jang kedua, sebagai akibat 
didudukinja daerah ini oleh Dje- 
pang, (UP), 

Romme Pembentuk 
Kabinet Belanda? 

Kalangang polYik di Den 
Haag menerangkan, bahwa sedjak 
gagainja - pemimpin partai  Ka- 
tolik, P.L. Steenberghe, "untuk 
membentuk kabinet minggu jang 
lalu, Ratu Juliana telah mengj I- 
dakat perundingan dengan ne- 
mimpir2 Madgelis Rendah daa 
Tinggi, akan: tetapi hari, Senin 
M1 Batu Juliana mengumumkan, 
bahwa ia belum menentukan Sia 
pa jang akan ditundjuknja aka 
Ojadi pembentuk. kabinet, Akan 
tetapi kalangan? jang  verdeka- 
tan dengan. Ratu Juliana. menja- 
tako, bahwa Juliana akam menje 
rahkan .pekerdjaan pembentukan | 
kabimet ini Kapan sw!ah. seorang 
pemimpin Katolik leinnja, mung- 

“kini kepada Prof, Romme. 
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Setibanja di New Delhi, semua 
rombongan akan didjemput oleh 
Seorang wakil dari paritya pem 
njelenggara dan wakil2 dari pani 
tya? Olympiade setempat, sedang 
kan seorang djurubahasa akan di 
perbantukan kepada para peserta 
Selama mereka berada disana, 

Mereka. akan ditempatkan di 
kampung Olympiade jang djuga 
meliputi markas besar tentara 
nasional India dikanar kiri sta- 
dion nasional. 

Gedung? tersebut telah diserah 
kan utk keperluan imi oleh, pang 
lima tertinggi tentara India, djen 
deral Cariappa kepada panitya pe 
njelenggara. Setiap tiga orang pe 
ngikut akan disediakan satu ka- 
mar lengkap dengan alat2nja, Se 
buah staf lengkap telah dibentuk 
untuk mengurus soal2 rumah 
tangga sedangkan disamping itu 
masih ada sebuah bank, kantor- 
pos, tempat  tjutji, tempat 'pen- 
djahit pakaian, tempat potong 
rambut, foto Studio, ruangan tamu 
dan rumah sakit, 

Para pembesar dinas2 pengang: 
kutan kotapradja dj New: Delhi — 
jang mengawasi semua alat pe- 
ngangkutan umum — telah me- 
njatakan kesediaannja utk. mem- 
berikan 'pas2 kepada para pengi. 
kut Olimpiade ini, sehingga mere- 

"ka dapat mempergunakan alat2 
pengangkutan tersebut dengan 
tiada membajar, hal mana sangat 
menguntungkan mereka jg. ingin 
melihat kota New Delhi. 

Menteri lalu-lintas India selan- 
djutnja menjetudjui untuk mem- 
berikan tarif2 special bagi rom 
bongan2, jang hendak mengundju 
ngi bagian2 lain dari India, Sam- 
bil menunggu saat mereka berang 
kat ke negerinja masing2. Djuga 
perusahaan? lain, seperti, resto- 
ran2, bioskop2 dan lain2 tempat 
pesiar mempergunakan tarif2 spe 
sial untuk Kali ini. 

Pemeliharaan.   
Tempat? berlatih, jang Jetak- 

nja didekat kampung olimpiade, 
kini telah selesai. Pembagian 
djam? Jatihan bagi masing2 rombo 
ngan telah diserahkan kepada se- 
buah. panitya Teknik, jang djuga 
akan menjediakan alat2 latihan 
kepada para pengikut. Salah satu 
persoalan jang sulit mengenai 
makanan Akan diusahakan mem 
berikan kepada masing? rombo- 
ngan Makanan jang biasa mereka 
makan dirumah. 

Boleh djadi mungkinlah untuk 
memasak makanan dibawah pim- 
pinan galah seorang anggota rom- 
bongan sendiri, djika dikehen- 
daki. 

Ahli2 physioterapi akan terse- 
dia baik distadion maupun di kam 
pung Olimpiade untuk merawat 
luka2, dan untuk memberikan pi- 
djatan, 

Para pengikut djuga akan men. 
djumpai dinas pemeliharaan gigi 
dan mulut jang lengkap. 

Medali2 dan resepsi2. 
Medali2 peringatan akan disam 

paikan kepada semua pengikut 
dan official2 jang menjertai rom- 
bongan2 tersebut. Disamping me- 
dali2 jang diberikan kepada ' tiga 
pemenang pertama, akan diberikan 
djuga diploma2 kepada mereka jg 
dapat menempatkan diri pada 
enam tempat jang pertama. 

Panitya penjelenggara telah me 
njiapkan sedjumlah resepsi untuk 
menghormati para peserta dan of 
ficial. Diantaranja akan diadakan 
resepsi ditempat kediamanan presi 
den India, perdana menteri, maha 
radja Patiala dan direktur umim 
dari Olympiade Games. 

Olympiade Asia ini akaa meru- 
pakan jang pertama dalam #edja- 
rah dan dapat diharapkan, bahwa 
semua negara penggemar olah- 
raga di Asia akan menanti-nanti 
kesempatan jang pertama, dalam: 
mana para peserta dari peibagai 

negara dapat bertemu dalam per- 
tandingan2 umum, 

Delhi Sudah Siap 
Penjelenggaraan Para Pengikut ,,Olympic 
Games” Diatur Sempurna —Dusun Olimpi- 
“ade Didirikan—Tentara India Berikan 

Soal Perumahan — 
Apakah Hadiah Para Djuara2 Nanti 
ARS KE NEW.DELHI kota dimana diadakan Oympiade Asia per 

. tama — telah dimulai. Lebihdari 600 orang atlit dari sepuluh ne 
gara sedang dalam perdjalanan melalui udara, laut untuk menghadi- 
ri upatjara pembukaan pada tanggal 4 Maret jad. Setelah bekerdja 
dengan berat, maka kini persiapan? jang terachir untuk penerima- 
an dan perawatan para peserta Olympic Games 
Semua tenaga telah dikerahkan agar supaja para peserta nanti me. 
ngalami kekurangan? jang sedikit2-nja agar mereka dapat mentjn- 
rahkan semua tenaga dan pikiran dalam pertandingan?. : 

mi telah berachir, 

Angk. Udara: 
. Amerika 

Dibangga-Banggakan 
Oleh Finletter 

ENTERI ANGKATAN 

udara Amerika Seri- 

kat, Thomas K. Finletter, 
5 28 x 

mengutip keterangan jang di 
utjapkan oleh almarhum 
djenderal Walton Walker, 
panglima besar tentara ke-5 

Amerika di Korea, menjata- 
kan, bahwa djikalau tidak ka 
rena keunggulan angkatan 

udara Amerika dalam hari 

pertama dari serangan Ko- 
rea. Utara, maka Amerika su- 

dah tentu mengalami keka- 
lahan dalam peperangan Ko 
rea. 

Dalam interpiu dengan warta, 
wan madjallah ,,U.S. News And 
World Report” jg. diterbitkan ha- 
ri Senen, Finletter menjatakan, ba 
hwa angkatan udara Amerika se- 
perti angkatan laut Amerika ter- 
paksa mengobah keadaan?nja dlm. 
masa aman mendjadi sebagaimana 
dalam masa perang dalam bebera, 
pa waktu sadja sesudah petjahnja 
pertikaian di Korea. Finletter me 
nmerangkan, bahwa angkatan uda- 
ra Amerika belum pernah berha- 
sil utk. memutuskan semua  dja- 
lan? perbekalan komunis darj dae 
rah? jang aman kefront, teruta 
ma sekali didaerah? jang penuh 
dengan sawah? padi? jang . baik 
sekali utk. tempat? berpentjar dan 
djalan?2 konvoi waktu malam. 

| Dinjatakannja “pula, | bahwa. pasukan2 PBB mendapat kema' 
djuan sekarang dalam pertempu. 
ran2 di Korea ity adalah kare' 

    

  na keunggulan angkatan 
jg terus menerus menjerang dja- 
lar2 perbekalan komunis dan ka 
rena 'kenjataan, bahwa .pasu- 
kan2 sukarela Tionghoa itu nam 

  

sa 

tempuran2 - pegunungan? “seba 
gaimara pasukan? Korea Utara 
dan karena itu, pasukan2 Tiong | 
hoa ini 'mendjadi sasaran bagi ' 
angkatan “udara Amerika. i 
Dalam keterangan ini Finletter 

menjatakan djuga tentang tak di- 

setudjuinja usul utk menjatukan 

angkatan udara di Korea dibawah 
suatu ,,angkatan udara ' taktis” 

dan untuk menjerahkan kepada 
angkatan darat untuk melaksana- 
kan taktik angkatan  udaranja 
sendiri. 

Seterusnja menteri angkatan 
udara Amerika ini memudji pe- 
nerbang2 Jet komunis jg sebagai- 
mana menurut gambarannja, me- 
reka itu adalah penerbang2 jang 
baik sekali dan pekerdjaannja pa- 
da umumnja dihargai betul2 oleh 
penerbang2 Amerika sendiri. (An- 
tara — AFP). : 

PROMOSI DALAM ILMU 
KEDOTORAN TINGGL. 

Dengan dihadliri oleh maha? guru 
Perguruan “Tinggi Republik Indonesia 
dan para2 dokter pada hari Senin pa- 
gi telah berlangsung upatjara peng: 
angkatan Nio Kok Hien jang memper- 
oleh gelar dokter dalam ilmu kedokte- 
ran pada Balai Perguruan Tinggi dgn 
Suatu disertasi jang. bemama ,,Mini- 
magl poesitief sputum bij. patienten met 
longtuberculose". 
  

£ Untuk sumbangan pada perkawi- 
nan Sjah Persia dengan N. Soraya 
Esfandiari, oleh Aga Khan (Ajah Ali 
Khan dari India) telah sedjak lima 
bulan jang lalu dipesan bunga2 ang 
grek (orchidee) dari Aalsmeer, suatu perusahaan bunga2 di Negeri Be- 
lamda. Seperti diketahui, Negeri Be- 
leamda mempunjai beberapa kebun 
bunga jang memang sangat terke- 
nal. Pembatja dapat melihatt pada 
gambar ini betapa indah dan bagus 

gan bunga anggrek ..ifu “lagi” djamgan ditemjakan nilainja, pada   
        waktu sedang akan diangkut.dengan $I- kapal terbang KLM. ke ibu “kota. 

Persia, Teheran, 
  

« (ANP) 

  
    

paknja tidaklah tjakap dlm per | 

   
p
n
    

    

    
|   

    

Up to 3,000 road-gripping 
.teeth 
“moulded knifz cuts, give fi 
you maximum skid 
resistance. 

Anovers 

the same 
ata lower | 
the conventiO! 

  

SAFETY 
incorporating 

GOMFORT 
Ize section permuts 
load to be carried 

pressure than 

tve you 

.SuperSafety c Mileage 
'FME DUNLOPIRUBBER COMPANY (INDONESIA) LTD. TANAH ABANG 8. 22 bunrarta.| 

  

   
- 

   

    

2 

  

MA
NG
AN
 

Me
mn

ea
n 

  

  
    
        
dengan Djepang. 

Katolik 
Tiongkok 

Sekarang Didaftar 
Oleh Pemerentah 

RRT 

VI ENURUT HARIAN Sin Wen 
“ dihpao di Shanghai sampai 

tg. 16 Pebr. lebih dari 1290 organi 
sasi katolik telah ditjatat oleh pem 
besar? setempat Tionghoa sebagai 
organisasi? jang mendapat bantu- 
an dari luar negeri. Pendaftaran 
ini dilakukan, setelah pemerintah 
di Peking mengeluarkan suatu pe 
raturan dalam mana diperintah- 
kan utk. mendaftarkan semua or. 
ganisasi jang mendapat bantuan 
dari Juar negeri dan djika perlu 
utk. menjerahkan. organisasi? tsb, 
kepada negara, : 

Harian tersebut selandjutnja   
mudian mentjela keras akan sesuatu usaha 

Dewan Perdamaian Dunia 
2 , Resolusi2 Memperotes Militerisasi Djepang 

Dan Djerman 
Soal2 Pertikaian di Dunia Seluruhnja Dituntut Penjelesaiann ja Setjara Damai. 

2 DEwan PERDAMAIAN DUNIA di Berlin jang disokong oleh komunis dalani sidang penutupnja 
..#. hari Senen telah menerima resolusi jang memprotes terhadap militerisasi Djepang kembali r 
sedang dilaksanakan oleh negara? pendudukan dengan tidak menghiraukan keinginan rakjat Dje. 
pang sendiri. Resolusi tsb. menjatakan, Dewan Perdamaian Dunia memandang perlu, bahwa perundi- 
ngan bersama harus diadakan tentang demiliterisasi Djepang dan mentjapai suatu perdjandjian per- 
djandjian perdamaian di Djepang sendiri, di Asia, di Amerika, dan negara? lainnja. Resolusi tsb. ke. 

untuk mentjapai suatuperdjandjian perdamaian terasing 

Dinjatakan seterusnja, bahwa 
perdjardjian perdamaian itu ha- 
rus dirundingkan pertama kalinju 
dengan. RRT, Amerika Serikat, So 
viet Uni, dan Inggeris dan disetw 

| Gjui mula oleh laimnja. 
Achirnja reSolusi jg diterima 

oleh, Dewan Perdamaian Dunia ini 

mengandjurkan supaja mengada- 
kan. .konperensy daerah  Pasipik 
uantuk mempertahankan  perda- 
MM Ep 

Dalam resolusi  lainnja Dewan 
Perdamaian Dunia ina mengumum 
kan keingimannja untuk mengada- 
kan suatu referendum antara ka 

langan rakjat Djerman tentang 

remiliterisasi Djerman dan untuk 
mentjapai suatu perdjandjian per 
damuid, 

Resolusi ini menjatakan, bahwa 
dipersendjatainja kembali militer 
Djerman dan dihidupkannja kem- 
bali industri perang Djerman me 

nimbulkan bahaja jg Sesungguh- 
sungguhnja untuk berdjangkitnja 
perang dunia ketiga. Diandjurkan 
nja, Supaja semua negara2 jg me-   mengabarkan, bahwa seorang wa. 

“nita Irlandia, kepala dari rumah 
' jatim dari Hati Sutji di Nanking 
| beserta pembantunja Seorang wa- 

| Nita Perantjis telah didjatuhi hu- 
kuman enam bulan pendjara dan 
deportasi,. karena Gipersalahkan 
melalaikan rumah jatim tersebut. 
Tuduhan ini diutjapkan, setelah 
seorang. baji jang ditinggalkan 
sakit dalam rumah jatim tersebut 
meninggal dunia. 

Killer 1" 
Kapal Utk. Menentang 

Kapal-Sslam 

APAL DIBAWAH AIR” jg 
pertama jang chusus dibuat 

untuk sendjata. terhadap kapal? 
silam, hari Djumw'at j.a.d. di gala- 

' ngan pembuatan kapal kepunjaan 
| Electric Boat Company, di Froten 

di Connecticut akan diturunkan 
kedalam air, 

  
Pandjang kapal itu adalah 65 

meter. Kapal ini terkenal dengan 
nama ,,Killer Y” dan tidak dapat 
Pant digolongan kapal? si- 

am, 

 Sifat2 kapal ini sangat diraha- 
mn, Kenny nk De 

  

rasa terantjam bersatu untuk me 

ingadakan protes guna menuntut 
| kepada pemerintah masing2 su- 
paja berusaha mentjapai Suatu 
perdjandjian perdamalan dengan 

Djerman jg bersatu jg soal demi- 
literisasinja akan didjamin oleh 
persetudjuap internasional. 

Kesolusi ketiga dari Dewan Per 

damajan Dunia ini ialah mengan- 
djurkan supaja mengadakan per 

damaian dalam negara2 kolonial. 
Resolusi ini menegaskan, bhw 

PBB menutupi tindakan2 kekera- 
san jang Sedang dilakukan oleh 
pemerintah kolonial didaerah2 jg 
masih belum mempunjai. peme 
rintahan sendiri. 

Dalam resolusi ketiga ini dinja- 

takan, bahwa usul2 untuk menje- 

lesaikan soal pertikaian Korea dan 
goal2 lainnja — seperti Formosa, 

Viet Nam, Malaja, — dengan se- 

tjara damai dan demikian djuga 
usul2 negara2 Arab jg tertentu 
negara2 Asia, dan negara2 lainnja 

ig mentjintai perdamaian itu ada- 

lah sebagai sumbangan untuk me 
melihara perdamaian dunia dan 
djuga menghormati hak asasi dari 
seluruh rakjat jg mempunjai ke- 
inginan untuk menentukan tjorak 
pemerintahannja sendiri. 1 

Selandjutnja resolusi ini menja   
takan kepuasannja tentang . ber. 

  

jang 

  

Ditunda 
Hakuman Mati Pen- 

djahat2 Perang 

EMENTERIAN luar negeri 
Amerika hari Senin meme- 

rintahkan penundaan hukuman 
mati terhadap pendjahat2 perang 
Nazi, jang menunggu nasibnja di- 
pendjarat negeri di Djerman, Ke- 
menterian tersebut telah. memes 
rintahkan kepada komissaris ting: 
gi Amerika di Djerman, . John 
MeClay supaja hukuman djangan 
dilakukan dahulu dalam waktu 
80 hari ini jakni. untuk memberi 
kesempatan kepada pembela2 utk 
mengadjukan permohonan kepada 
pengadilan tertinggi Amerika. 

Permohonan ini dapat menje- 
babkan penundaan lagi. Kemente- 
rian Juar negeri Amerika tidak 
akan memberi idzin untuk. mela- 
kukan hukuman? itu sebelum ada 
keputusan dari pengadilan terse- 

but terhadap permohonan itu. 

. 

tambah-tambahnja gerakan “per- 
lawanan dari rakjat jg tergentjet. 

Dalam konperensi pers sehabis 
sidang dewan tersebut, delegasi 

Perantjis, Yves Fage (?),. meng- 
umumkan, bahwa dewan ini ' ber- 
maksud akan mengadakan sidarig2 
internasional jg berturut-turut di 
berbagai-bagai negeri untuk mem- 
bitjarakan -soal2 dunia. 

Pertama  kalinja sidang2 ini 
akan diadakan dinegeri2 jang ter- 
antjam oleh sebah dipersendjata- 
inja kembali Djerman dan lainnja 
akan diadakan di India untuk 
membitjarakan soal2 jang bersang 
kutan dengan "Asia dan di Afrika 
jang akan membitjarakan soal2 
jang berkenaan dengan daerah? 
kolonial. Sedang konperensi ten. tang perhubungan antara Timur 
dan Barat, akan diadakan di So- viet Uni. Fage mengumumkan pu la tentang dibentuknja 2 badan jang pertama bertugas untuk men tjatat semua keterangan jg menu dju persiapan berang ..dan kedua untuk Memperkuat  perhu ungan 

  

  
   

kebudajaan antara uate (9 : 

nia, (Antara—AFP), 7 didu 
& aon Una 
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