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lajang   . & Pemandangan pada suatu daerah 
F1 Kelihatan suatu pesawat, Jet U.S.LA, type F-86 

diatas daerah tsb.. sambil mengamat-amati 
ngerti, dimana letak pertahanan2 musuhnja jang penting... .......... 

— Bangkai Kapal 

  

  

Jang tertutup saldju di Korea Utara. 
jang tengah melajanz- 

supaja dapat me   (International) 

Jang Tenggelam Dilautan Indonesia 
i Dim Perang Dunia Jl. 

Diusahakan Untuk Diangkat Kembali — Tawaran 
Sebuah Kongsi Djepang. 

ASAO SAKAI, presiden dari Nihon Kohatsu Kabushiki Kaisha 
jang telah datang beberapa hari jang lalu di-Djakarta dari 

jepang dalam interview dengan ,,Antara” menjatakan, bahwa ke- 
datangannja di Indonesia jalah untuk mengadakan pembitjaraan gt- 
ngan Pemerintah Indonesia, untuk menawarkan pengangkatan kem- 
bali kapal? jang tenggelam dilautan Indones'a selama perang dunia 

ng lalu dan jang djatuh mendjadi milik Indonesia. Ikut dalam rom 
Masao Sakai ialah Ka pten K. Ued& wakil dari Nippon Salvage 

Company (Perusahaan Pengangkatan Kapal? Tenggelam Nippon), 
Jar dari Perusahaan Galangan Kapal Ka- 

  

Kanzaburo Katayama insin 
Yan Me Benoa Dokyard Co) dan Shozo Tsugo dari Perusahaan 

SITE wasaki, (Kawasaki Steel Corporation). 
£ 4 3 kah 

4 me 2 Cc 4 
x Tenan bahwa Nihon Ko- 

| hatsu. hiki Kaisha ialah pe 
rusahaan | jang membelandjai dan 
mengawasi pekerdjaan pengangka 
ta ke dari dasar laut untuk 
Pemerimtap Indonesia itu, sedang 
Kapten Ueda,' Kanzaburo Kataya 
ma dan Shozo Tsuge adalah ahli2 
jang .mengerdjakan pengangka 
tan kapal2' jang tenggelam itu. Jg 
mendjadi“adpokat dari kaum pe 
ngusaha' Djepang itu dan jg men 

| djalankan pembitjaraan2 dengan 
Pemerintah. Indonesia ialah E. 
de Becker, seorang adpokat Ingge 
ris:di Tokyo jang datang djuga 
di Djakarta, 

Lebih dulu dipelabuhan. 

2 Menurut keterangan adpokat de 
Becker maka telah diadakan per- 
undingan dgn Menteri Perhubu- 
pgan Ir. Djuanda dan telah ditjapai 

udjuan umum dalam garis2 
ja, tapi belum diadakan 

kontrak, karena itu harus me- 
. nunggu hasil penindjauan para 

“” Yahli Djepang itu jg mulai hari Se- 
las4 ini mengadakan perdjalanan 
ke berbagai pelabuhan? Indonesia 
diantaranja Surabaja, Tjilatjap, 
Medan, Makasar dan lain2. 

- Masao Sakai menjatakan, bahwa 
penindjauan di pelabuhan2 itu ma- 
kan waktu lebih kurang sebulan 
dan kontrak nanti tergantung dari 
hasil penindjauan tsb. 

Dinjatakan, bahwa djika dapat 
tertjaphi penandatanganan kontrak 
untuk pekerdjaan pengangkatan 
kapal2 tenggelam itu guna Peme- 
rintah Indonesia, maka jg diangkat 
dulu ialah kapal2 jg tenggelam di- 
dalam pelabuhan dan sesudah itu 
selesai baru kapal2 jg tenggelam 

“di luar pelabuhan. 

Ahli2 dari Djepang. 

Untuk pekerdjaan itu nanti akan di 
Gatangkan tenaga2 ahli dari Djepang 

£ 

8 2 mempunjai pengalaman lama da- 
pekerdjaan sematjam itu, 

Mesao Sakai menjatakan, bahwa -de- 
ngan menawarkan. tenaga2 dari Dje- 
pang itu diusahakan supaja dapat di 
tjiptakan hubungin jang baik antara 
Djepang dan Indonesia. Kami ingin 

“bekali adanja hubungan jg baik dan 
ramah tamah dengan bangsa Indone- 
sia itu, demikian Masao Sakai. 

1 Olehng “diterangkan selendjutnja, 
bahwa Nihon Kohatsu Kabushiki Kaisha 

  
bermaksuct supaja diwaktu jang akan ' 
datang dapat mengadakan nubungan 
dagang lebih rapat dengan Indonesia, 
Djepang membutuhkan bahan: peng” 
halsilan bumi Indonesia (kopi, karet, 
kina, kopra dan lain2). 

Adpokat HB. V. A, de Bocker menja” 
takan, bahwa kapal2 Djepang (negara 
Jang ka'ah dalam perang) jang teng” 
pelany dilautan Indonesia mendjadi mi- 
lik Pemerintah Indonesia, antara Per 
merjntah Indonesia dan Pemerintah2 
jang bersangkutan dapat diadakan 
pembitjaraan2, 

Dinjatakan bahwa pembitjaraan2 ig 
permulaan dan tidak resmi mengenaj 

«Kemungkinan pengangkatan kapal2 jg 
"tenggelam di perairan Indonesia itu 
dilakukan ketika missi Indonesia jg di 
bawah pimpinan Mr, Sudjono datang 
di. Tokio untuk mengadakan perdjan- 
djtan dagang Indonesia—Djepanz. 

Perkembangan Ekonomj Asia Dirundingkan 
menghendaki supaja harapan2 da djua dan lebih. landjut memper 

“Oktober jl PBB telah 
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Garis Lin- 
tang 38" 

Dilintasi Sebentar Oleh 
Pasukan2 Selatan- 
Yapi Terus Terusir, 

Lagi 
ASUKAN2 DIVISI ,,Capitol” 
Korea Selatan pada hari Ming 

gu mentasi. garis paralel 38 de- 
radjat didaerah pantai timur dan 
menduduki Yangyang, sebuah ko- 
ta jang terletak 5 mil disebelah 
antara garis paralel tsb. Dalam ge- 
rakan2nja didaerah pantaj timur 
Ini pasukan? Kcerea Selatan tsb: 
mendapat bantuan dari satuan? 
angkatan laut PBB jang selama 
Ini terus menerus menjerang dae- 
rah tsb. Gerakan melanggar garis 
paralej 38 deradjat ini adalah jang 
pertama kali dilakukan oleh pasu- 
kan2 PBB sedjak mereka menga- 
dakan gerakan mengundurkan diri 
setjara besar-besaran bulan jl. 

Gerakan melintasi garis para 
lel ini kabarnja hanja mendjum 
pai perlawanan ringan dari pasu 
kan2 ,,komunis” Sementara “tu 
didaerah Seoul pasukang PBB na 

y 
J 

  
da hari Minggu untuk kedua kali ' 
nja selama 2 hari memasuki Seo 
ul, akan tetapi untuk kedua ka 
linja pula dipukul mundur kelu 
ar kota oleh pasukan2. RRT — K, 
Utara. (Ant. — UP).' 

Kalangan PBB tak mau 
beri Komentar. 

Sementara itu pembesar2 Per 

serikatan Bangsa2 tidak mau se 
gera memberikan Ikomentar ten 
tang dilanggarnja lagi garis para- 
lel 38 oleh pasukan2 Korea Sela 
tan, akan tetapi suatu sumber 
menjatakan pada . malam Senen 
bahwa gerakan melanggar garis 

paralel itu dibolehkan oleh resolu 
si PBB jang diambil dalam bulan 
Oktober jl. Berbagaibagai delega 
si di PBR dalam pada itu masih 
menunggu laporan2 detail menge 
nai pelanggaran garis paralel itu 
dan sebelum menerima Japoran2 

itu mereka tidak akan mengelu 

arkan pendapat mereka tentang 
soal tersebut. Sumber tersebut 
menjatakan bahwa dalam bulan 

menerima 

sebuah resolusi, dimana setjara 
tidak dinjatakan pasukan2. PBB 
dibolehkan menjerbu ke Korea 
Utara untuk menindas agressi 
komunis, 

Reaksi Indonesia terha- 

dap perkembangan2 
di Korea. 

Sebagai salah satu reaksi di In- 

donesia atas berita2, bahwa divisi 

Capitol Korea Selatan di Korea te- 

Prereuvan PERMULAAN siteit, telah dibentuk dan djurubi 
komperensi 15 negeri dari | tjara resmi ddri panitya tersebut 

Panitya Konsultatif Internasional 
bagi perkembangan ekonomi Asia 
Selatan dan Asia Tenggara, hari 
Semen telah diadakan di Kolombo, 

tetapi pertemuan 'tn tidak resmi. 
ala ertemua, egasi e Dalam pertemuan para delegasi | mm dapat ditentukan, apakah de 

' legasi tersebut 
saling mengenalkan diri dan sete 
rusnja mengadakan persiapan un 
tuk sidang lengkapnja Selasa ini 
untrk memilih, ketua, menjusun 
atjara dan membentuk berbagai? 
panitya. Hari Senen kemaren se 
buah panitya, jalah panitya publi 

pada achir tiap sidang akan mem 

berikan ' pengumumang kepada 

pers. 
Tiap hari aka, diadakan sidang 

dua kali, Sementara itu delegasi 

Laos belum djuga datang dan be 

akan hadir pada 
pembukaan komperensi tersebut, 

Lebih tandjut harian “Ceylon 
Observer” heri Senen dalam, tuli 
sannja mengatakan, bahwg, tinda 
kan2 jang giat diperlukan, bila 

  

' melintasi garis 

  

  

Tahun ke VI. No. 2 : 

    
  

  

| Pertempuran Sengit Seotang 
Lawan Seorang Di Hungson 

DIVISI ATAU 60.000 serdadu RRT dari Korea Uta- 
ra pada hari Senen menjerbu lebih dari 8 mil kes 

dalam garis PBB di Korea Tengah dilam serangan pem- 
balasan besar2an. Pasukan2 RRT-K. Utara itu menjerbu 
dari daerah2 pegunungan ditengah2 semenandjung Ko- 
rea dan dalam beberapa djam sadja mereka dapat me- 
mukul mundur kemadjuan pasukar? PBB selama 1 
minggu ini jang diperoleh dalam gerakan?nja melalui 
djalan raja tengah kearah garis linting ke-38. 

sorak 

Wartawan UP mengabarkan da- 
ri front tengah, bahwa pasukan? 
RRT dan Korea Utara itu mulai 
menjerang beberapa saat sebelum 
tengah malam pada hari Mirggu 
dalam gelombang? jang besar dan 
selama malam hari mereka berge- 
rak kearah selatan diantara Hoeng 
son dan Chipyong jang letaknja 20 
mil kebarat lagi. Pada Senen pagi- 
nja mereka memukul mundur pa: 
sukan?2 Korea Selatan hingga se- 
djauh 8 mil kedalam kota pusat 
djalar2 pegunungan Hoengson dan 
kemudian bergerak madju kearah 
Chipyong. 

Pertempuran didjalan2, 
Pada Senen sore pertempurang 

berkobar didjalanan2 kota Hoeng 
son, dimana serdadu2 Korea Sela 
tan bertempur seorang lawan se 
orang dengan serdadu RRT — K. 
Utara jang dengan kuat menje 
rang dari djurusan utara dan ba 
rat. Menurut berita  terachir 
Hoengson masih. berada ditangan 
pasukan2 PBB, akan tetapi bebe 
r@Pa pertempuran ketjil?an telah 
terdjadi lebih keselatan lagi pa- 
da djalan besar jang menudju ke 
Wonju. 

Pasukang infanteri Amerika se 
mentara itu tetap 'melandjutkan 
'serangangnja terhadap pasukan? 
RRT — Korea Utara dari Chip 
yong jang letaknja disajap kiri 
dari front tengah, dan menurut 
berita2 terachir pertempuran2 di 
daerah itu sedang berkobar dgn 
dahsjatnja, 

Offensif pasukan2 RRT- 
K. Utara jang ke-3? 

Offensif pasukan2 Komunis itu 
adalah suatu ulangan lagi dari 
strategi RRT utara jg dua kali di- 
djalankan dgn berhasil di Korea 
Utara pada tg. 28 Oktober dan 27 
Nopember jl. Mereka rupa2nja 
bermaksud mendesak suatu peng- 
unduran lagi oleh pasukanz PBB 
di front tengah, agar dgn demikian 
dapat mengantjam lambung pasu- 
kan-pasukan PBB jg sementara 
itu telah bergerak madju “hingga 

lintang ke-38 di 
pantai timur dan sampai di pintu2 
gerbang kota Seoul di medan per- 
tempuran barat. Menurut berita2 
jg diterima dari medan pertempu- 
ran tengah, pasukan RRT-K. utara 
telah menjerbu dgn sedikit2nja 4 
dan mungkin 6 divisi, ja'ni 30.009 
hingga 45,000 serdadu, 

lah melintasi garis lintang 38 de- 
radjat, orang menjesalkan, bahwa 
hal itu telah terdjadi. Seorang dju 
rubitjara kementerian luar negeri 
Indonesia, jg baru sadja menga- 
dakan perundingan dgn menteri 
luar negeri, menerangkan kepada 
United Press, bahwa sekarang ini 
lebih sukar untuk menjelesaikan 
mas'alah Korea itu dgn djalan da- 
mai. Djurubitjara itu menambah- 
kan bahwa ia berpendapat, bahwa 
angkatan perang PBB lebih baik 
mengadakan gentjatan sendjata 
dari pada melintasi garis lintang 
38 deradjat itu, 

Mundur lagi keselatan 
garis lintang. 

Djurubitjata Tentara ke8  mengu- 
mumkan kemaren, bahwa kesatuan2 
Korea Selatan jg telah melintasi garis 
lintang ke-38 “pada hari Senen pagi 
menghadapi perlawanan jang sengit 
didekat Yangyang jang letaknja 5 mil 
sebelah utara perbatasan itu. Kesatuan? 
itu mengundurkan diri kira2 4 mil, 
tetapi kemudian terdjadi pertempuran? 
dengan kira2 1 kompi RRT didekat 
garis linteng-pada sore harinja, Per 
tempuran2 itu berdjalan 2 djam lama- 
nja, sesudah mana kesatuan2 Korea 
Selatan mengundurkan diri ke sebelah 
selatan garis lintang untuk memutus- 
kan kontak dengan pasukan? RRT-K. 
Utara, 

ri rentjana Kolombo bagi Asia Se 
latan dan Asia Tenggara dapat di 
laksanakan. Memberi komentar 
tentang pembukaan komperensi 
Panitya  Konsultatif  Gommon 
wealith bagi perkembangan ekono 
mi Asia Selata,, dan Asia Tengga 
ra itu, harian tersebut katakan, 
bahwa telah terlalu banjak waktu 

  

! 4 Besar unuk "menunda .dipersen 

  
| 
| 

wigunakan untuk membitjarakan | 
tentang apa jang akan diperbuat 
dan, terlalu sedikit bukti tentang 
apa jang telah dikerdjakan, Pami 
tya tersebut mengddakan komnpe- 
rensinja untuk menindjau kema 

! 
| 
$ 

| i 
| 

i 
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Russia 

Sanggup 
Tand:2- Kesediaan 
Russis Bitjarakan 
Masal:h Blok Timur 

Din Barat? | 

ENURUT wartawan UP Do- 
uald J3. Gonzgles pada hari 

Senen dari Washington, bukti mz- 
kin banjak bahwa Sovjet — was 
Jaupun urntik sementara — akan 
bersikap lelih lunak terhadap ne: 
gara? Barai. Sementara itu kala- 
ngan diplonasi mengrangkan, ba- 
hwa pada vaktu ini fi Washington 

sedang diswun renfjana2- naskah 
hota 3 negara Besar Barat, "jang 

akan disamaikan Kepada Sovjet 
Uni ita. Merurut Genzales, ahli? 

dalam strabgi Sovjet berpendapat 
bahwa diadikannja pembitjaraan2 
antara pernlesar2 Spvjet dan Erc- 
pa Timur dsatu pihak dan kala- 
ngat Amerka serta negara2 B:- 

rat lainnja dilain pihak baru? ini, 
antaranja renundjukka? bahwa: 

Sm 

1, Sovjez Uni makin chawatir 
tentang perendjataan negara? Ba 
rat jang di:oordindsi itu, pada 
waktu jang dekat ini, Sovjet tak 
akan. mamtu menghadapi sera- 
ngan2 atom 2. Sovjet makiy be 
sar. kehendeginja «»$uk-mendapat 
pengaruh jag lebih kuat di Djer 
man: Barat la, ada kemungkinan 
bahwa Sovje tak akan ikut serta 
dalam perdandjian perdamaian 
dengan Djeang. Strategi djang 
ka pandjang, Sovjer bertudjuan me 

     ngudasai poteisi perindustrian Djer 
man, dan Dzpang. 3. Souje - meng 
hendaki didakannja konperensi 

ajatainja Djerman Barat dan 
ingin dibentiknja negara Djerman 
jang netral,bersatu dan ditinggal 
kon oleh tertara pendudukan, 4. 

0 Ke Na 4 an pan | pk eka 
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tjapnja 

dalam PBB 
terimanja resolusi 
nja, melenjapkan 

  

Columbia Kehabisan 
Air Minum 

—. Sisa air miskin jang penghabis 
an telah dipakai di Colombia pa 
da hari Minggu. Bersama dengan 

| palang merah, para pembesar ha 
minte telah terpaksa mendatang 
kan air dari tempat lain dengan 

kota, masing2 telah "mendapat 
rangsum sebanjak satu liter se 
hari. Kekurangan akan air mi 
num ini telah terdjadi, ketika 
minggu jang lampau, es jang ber 
ada dalam sungai Seuanna, tidak 
djauh “dari. kota, "menggumpal 
dan membentuk bendungan, Oleh   Peperangangi Korea mengandung 

kemungkinn akan terdjadinja | 
bentjana2 Ibih banjak lagi, bagi ' 
Blok Sovjet (Ant. — UP). 

karenanja air telah naik dan 
achirnja membandjiri waduk air 
tawar, jang memberikan air mi 
num kepada kota. 

Saja Bekas Wartawan" 
sambutan Menteri Pellaupessy 

Atas Lusirum PWI 
AJAMERASA GEMBIRA sekali berada 
tawin, karena k.I. sepuluh tahun jl. 

wan”, denikian menteri penerangan Pellau: 
jang diutapkan pada resepsi jang diselenggarakan 
Wartawai Indonesia di ruangan pers di Bandung. 
adakan lari Sabtu malam jl, utk. memperingati 

oleh 
wartawan dari 

PWI danantara Jain drhadiri 
Djakarta dan kl. limapuluh 

ditengah2 para war- 
saja sendiri seorang Warta 

pessy dalam -pidatonja 
oleh Persatuan 
Resepsi tsb. di 

5 tahun berd'rinja 
pengurus besar perserikatan dari 

Djakarta, anggota2 PWI tjalang Bandung, para direktur dari berbagai perusahaan per- F r2 1 ya: surat kaaran di Indonesa dan banjak lagi 
xx 

Menteri Pellaupessy menjata 
kan kebaiggaannja terhadap PWI 
tjabang Iandung, karena tjabang 
itu sekanng sudah mempunjai 
pressroon sendiri, sedangkan P 
WI Djakarta sampai sekarang be 
lum djua berhasil untuk mendi 
rikannja Selandjutnja menteri pe 
neranga. menerangkan, bahwa 
lustrumpertama dari PWI mi —' 
walaupm diperingati setjara se 
derhani — toch, mempunjai arti 
jang pating, karena PWI selama 
lima thun imi telah banjak dja 
sa?njadalam perdjoangan kemer 
dekaa nas'onal, 

Pekerdjaan belum 
: selesai. 

Tetipi ia menambahkan, Ibahwd 
dalam masa  pembanguan  seka- 

limlungkan tindakan? rentjana 6 
tahh bagi perkembangan Asia 
Seldan dan Tenggara sedjumlah 
188 djuta pound sterling, Selain 
negri2 Commonwealth telah diun 
dang dalam  konperensi tersebut, 

Birha, Indonesia, Philipina, Thai 
lant, Amerika, dan Vietnam, 
Las serta Kambodja. Haria,, tadi 
katkan, bahwa beberapa rentja 
najang telah dikemukakan tak 
metupakan perhilungd» jang re 
alstis bagi perkembangan jang 
direrlukan, di tjap negeri, (Ant — 
AP),   

| geri 

pem 
x 

rang ini, pekerdjaan wartawan In- 
donesia itu belum ' djuga selesai: 
Pekerdjaan mereka baru mulai, de 
ngan arti, bahwa para wartawan 
itu seharusnja memulai perdjoa- 
ngan baru dalam pembangunan ne 

»Kaum wartawan itu mempu- 
njai kedudukan jang penting dida- 
lam masjarakat untuk. memberi- 
kan pedoman kepada rakjat kea- 
rah jang seharusnja diikuti. Pada 
waktu ini wartawan Indonesia ber 
kewadjiban turut membantu mem 
beri isi jang berharga kepada ke- 
merdekaan nasional ini” demikian 
menteri Pellaupessy. Ia menambah: 
kan, bahwa. pemerintah akan mem 
berikan bantuan jang diperlukan 
untuk mempermudah pekerdjaan 
para wartawan. 1 

Kesukaran2. 
Tentang keadaan sekarang ini men- 

teri Pellaupessy menerangkan, bahwa 
pada dewasa ini Indonesia mengaadapi 
banjak kesukaran9, jang hanja dapat 

diatasi dengan mengadakan kerdja sa- 
ma jang erat antara semua golongan2 
didalem masjarakat, Achirnja ia mer 
njatakan bahwa wartawan Indonesia 
itu seharusnja memadjukan rakjat dan 
harus mentjegah segala sesuatu jang 
mungkin merugikan rakjat, 

Kemadjuan. 
Ketua pengurug besar PWT, Djawoto, memberikan uraian tentang pekerdjaan 

PWI selama pendiriannja dalam tahun 
1945 di Solo, Ia menerangkan, bahwa 
kelima tahun jang terachir ini pers nasional ju pada umumnja, telah me- 
ngalami kemadjuan. Ta mengandjur" 
kan kepada anggota2 Pwr untuk mem” 
pereraf kerdja sama dan persaudaraan 
untuk meninggikan mutu dari korps 
wartawan Indonesia, Resepsi berlang” 
sung sampai pukul sebelas malam, Pa” 
da hari Minggu para wartawan , terse- 
but telah 'berdarmawisata ke kawah 
Tangkubanperahu, (Aneta), 

  

mobil? keduabelas ribu penduduk 

“ Belum lama berselang ini telah terdjadi ketjelakaan 
penggempur- type C-48 jang akan mendarat, entah karena kerusakan mesin, entah karena suatu keehilafan za 
dari penerbangnja, telah melanggar Suatu truck militer jang kebetu! 1 Seorang dari anak buah kapal terbang tsb, dam Ik. 15 orang lain” 

kaan ini telah menjebabkan kematia 

| 

s-|-Jain, pasti akun 

    

Gi salah 

an 

nja luka-luka berat. 

paham 

tadi, 

skak ak 
Djika petjah» petang dunia, ka 

ta Nehru, maka negeri? lainnja 
baik di Asia meypun ditempa? 

Te Ferei pula, 
Banjak hal jang tergantung da 

Ti pada penjelesaian soal persen- 
djataan kembali Djerman, kata 
Nehru. Apabila petjah perang, 
maka jang akan paling besar pen 
deritaannja, ialan bangsa di Euro 
pa, kata perdana menteri India se 
terusnja. 
Mengenai hubungan antara In 

dia dan Amerika, Nehru mene 
rangkan, walaupun terdapat per 
bedaang dalam lapangan politik 
ia akan tetap memelihara hubu- 
ngan jang baik dengan Amerika 
Serikat, 

Masalah Kashmir. 
Tentang soal Kashmir Nehru 

berdjandji akan menta'ati djandji- 
nja bahwa rakjat Kashmir sendiri 
jg akan menetapkan masa depan 

negeri mereka. Seterusnja menu- 
rut kantorbitjara AFP jg menang- 
kap siaran Radio India itu, Nehru 
menegaskan bahwa sudah satu ta- 
hun lebih, India berpendirian su- 
paja pemerintah RRT diwakili da- 
lam PBB. 

»bpabila RRT diterima dalam 

PBB, nistjaja banjak diantara ke 
sulitan2 jg sekarang ini, akan da- 
pat. dihindarkan.” 

Demikianlah antara lain kata2 
Nehru dalam parlemen India. — 
(Ant.-UP). 

Awas Infiltrasi 
Modal Asing !! 
L USTRUM PWI jg pertama di 

Jogja mendapat perhatian 
besar dari para undangan dan di- | 
adakan di hotel Garuda pada ma- 
lam Minggu jl. 

Dalam upatjara ita diutjapkan 
sambutan oleh wakil Paku Alam jg 
njatakan betapa pentingnja kedu- 
dukan pers guna kepentingan 
masjarakat dan negara, Dikemu- 
kakan pula betapa perlunja adanja 
hubungan jg erat antara wartawan 
dgn instansi? pemerintahan. 

Ruslan Abdul Gani Sekretaris 
Djendral Kementerian Penerangan 
dalam pidato sambutannja antara 
lain menjampaikan salam P. Mm 
Natsir jg berhalangan datang un. 
tuk kundjungi perajaan itu, 

sk ah 
Djuga memberikan kata sambu 

tannja let, kol, Suharto, Ketya P 
WI kring Jogja dalam pidatonja 
antara lain njatakan hendaknja 
wartawan dan masjarakat Indone 
sia selalu waspada akan usaha in 
filtrasi modal asing dalam pers di 
Indonesia jang bermaksud tidak 
sadja hendak membunuh usaha 
nasional, tetapi djiuga bermaksud 
hendak menguasai alat2 pembim 
bing public opinion dan meman 
tiing wartawan2 Indonesia dalam 
kekuasaannja kareng mereka ta- 
hm bahwy, wartawang Indonesia sa 
ngat lemah dalam soal keuangan, 
(Antara). 

suatu tempe difront Korea, 

Bajangan Perang Du 
MengantjamiLagi Sebagai Akibat Diterimanja 

—-- 3 Resolusi Amerika - 
Pernjataan Nehru Didepan Parlemen India. 

IP TEDANA MENTERI India, Jawaharlal Nehru, 
2 RRT sebagai agressor dan perselisihan 

sendjataan Djerman itu, telah memperbesar bahaja dunia. 
tentang Korea ketika berpidato dimuka parleme 

PBB untuk mentjap RRT sebagai agresor 
segala harapan akan tertjapainja penjel hwa Korea dan Timur Djauh dengan tjepat berobah mend kemari oleh tentara2 jang bermusuhan. 

hari Senin di New 

AA, suntuk sementara 
esalan Setjara damai”, 
jadi reruntihan belaka, 

  

  

| tung diperkuat. 

3 

Suatu pesawat 

Ci lapengam terbang  Ketjela-   (@nfernational) 

Delhi mengatakan, bahwa d'- ANLATA negara? besar mengenai soal per- Sesudah memilik sed -1 an n India tadi, Nehru 
jarah pembitjarpan2 

hongatakan bahwa di- 
waktu sekurang2- 

Dikatakan pula ba- 
diindjak-indjak kian 

2 

Perintah “ 
— Chu-Teh 

Perkuatkan Perta- 
hanan Kwantung 

  

ENURUT suratkabar »Kung 
, Sheung Pao” jang terbit di 
Hongkong, panglimabesar RRT, 
Djenderai Chu Teh, telah memberi 
perintah supaja pertahanan dises 
pandjang pantai propinsi Kwang- 

Dikabarkan bahwa 
suatu kesatuan bermesin dari divi- 
si ke-14, jang merupakan bagian. . 
dari korps ke-15 dari tentara ke-4 
Djenderal Lin Piao, telah dikeraks 
kan kedaerah Sungai Mutiara, 

aka 

5 kapal meriam jang sedang be 
sarnja, dipindahka, dari daerah 
Kanton kesekitar Taiping dekat 
perbatasa, dengan daerah Ingge 
ris di Hongkong. Beberapa puluu 
disepandjang sungai Mutiary te 
lah diperkuat tangsignja dengan 
balabantuan, jang kini sibuk mem 
buot kubu2 pertahangp itu. (Ant. 
— Reuter). 

Besuki MakinGenting 
Didapat kabar, bahwa ke 

adaan Besuki semakin gen 
ting oleh tindakan2 penga- . 
tjauan, sebagaimana jang te 
lah pernah kita kabarkan. 

Bataljon Safiudin berhu- 
bung dengan kegentingan 
itu dikirim dari Surabaja ke' 
daerah tsb. Dalam pada itu 
pihak jang berwadjib di Sura 
baja telah meminta kebidjak 
sanaan pemerintah pusat das 
lam hal ini. (Aneta), t 

Pusat Pemuda 
Islam Seduni3” 
Kini Sudah Dibentuk. 

ONPERENSI pemuda Islam” 
K jang merupakan bagian dari 
konperensi Islam Sedunia pada ha- 
ri Minggu memutuskan untuk men 
dirikan suatw organisasi pusat pe. 
muda Islam jg. bertugas mengkoor 
dinir usaha? organisasi? Islam di 
seluruh dunia. Komnperensi pemuda 
jang dipimpin oleh duta besar Me- 
sir di Pak'stan, Dr, Wahab Azzam 
Bey, djuga memutuskan supaja se 
lekas mungkin diadakan konperen 
si pandu? Islam. Jang berb: tjara 
dalam konperensi Ini antara” in 
ialah utusan? dari Indonesia, ta 
ki, Pakistan dan Libanon, js: « 
pada umumnja menjatakan sy 
patinja kepada perdjuangan ang 
mat Islam dalam usaha merek 
mentjapai kemerdekaan, (Ant, 
ATP 

  

- 

    

: 5 C 
: o 

1 1 

“ 

A
       

   

  

     
         
    

  

   

   
H 
AA 

' , 

7 
« 

t 

5 
f 
i 
t 

| | 

K
a
 

S
A
N
 

M
E
T
»
 

  

Lab 
m
e
a
n
 

Ta



  

   
   
    
     

   

      

    

   

$ djukkan:. tampang , “melancholiek”, 

,» mah-rumah ropoh jg sebetulnja : 

    

    
    
   
   
       

     

      

      

      

  

Iri pelukis 4 

L.| kasih 
: bajinja 

   

e 5 kipun 
ran warng ini demi | 

lalu indah. : 
ialah ”Di | 

rupanj 

| (mung 

Ldja”. 
| ketjil i 

besar 

     

melihat akan tersebut, ani 
hebat murkanja sang laut, gelap2 | 
membadai. Sedang seorang ibu 
dengan dua anaknja jang bersan 

dar pada sebuah, Dagak meman 
dang lepas ke arah laut, memba 
jangkan dengan tegas, perasaan 
njn jang gundah, tjemas harap , 
menanti melihat setengah tiang | 

' kapal hilang terbenam. Tiada dihi | 
'raukan adanja udara gelap, jang | 

tepat dilukiskan oleh Sdr. Si Ab, 
dullah. 

Tetapi pada lukisan2nja jg lain, 
njata bahwa ia adalah pengikut | 

aliran naturalisme jg sengadja ha- | 

nja mentjari keindahan belaka. 

Lukisan2nja: -,,Mendjual buah2”, 
dan ,,Sulastri” dipandang dari su- 
dut dasar2 naturalisme memang 
tepat perspektip anatomi dan pu- 
Iasan warna 'jg halus2 harmenis 
memang indah, tetapi rasanja lalu ' — 
tak melebihi dari suatu potret | 

bar reklame. Entah sukar ba- 
kita untuk menerima, mana | 
yanja”, sedangkan gadis Men- ' . 

Buah” seolah-olah menun- | 

bass” 
biasa 
dansa 

HANJA 
UNTU 

   
   
   
   

    

        

   

    
   

    
    

     

r 
uv 

aju. 

sedih tiada tepat “bagi sifattsel Fi 
orang pendjual jgesebenarnja ha- | 
rus gembira menarik pembeli. | 

“Kekuatan pelukis Hadi. 
emikian pun sifat2 Kita, | ai 

lukisan2 R. 
De 

dapati pada 

Hadi. 
. Pun pelukis ini agaknja hanja ! 

mentjari keindahan belaka, aa | 
kian usahanja kearah ini, hingga : 
pada lukisannja ,,Ketenteraman 

.Kampung” (lukisan di Bandung), 
halaman jg betjek air menggenang | 
-di halaman kampung diantara ru- | , 

J£ 
sdr. 

'menimbuikan rasa iba bagi si peli- 
-hat, malahan berkat ketangkasan | 
pensil sdr. R. Hadi jg istimewa di- 
tudjukan kearah permainan tjaha- 

« 'ja matahari jg menjinari halaman 
- “di tengah2 rumah2 kampung tadi, 

'a muda, dan Oei Tiang Oen. ng 
ah Minentontoni n, sebagian besar. tjiptaan Pr 

'“sannja aka « 

  

Tidak | 

    | Anak" Yabak 
Na memeluk anak- 

Sy 

mengagumi lukisan tsb. Mes- 
bunganja tak ,,diindahkan” 

dgn warna2 'jg. halus, harmonis 

nnja, hin e (dan menarik, tetapi ada daja jang | 
10, ae | menghidupkan” bagi bunga tsb. 

Pukul rata, pameran lukisan ini 

dr, Abdullah patut mendapat perhatian 'sepe- 
hai » .muhnja dari umum, hanja sajang, 

a kurang diperhatikan tjara 
menjusunnja “letak gambar2 tsb. 

kin karena kurang tempat) 
| hingga seolah-olah memberi kesan 
' pada kita ,,asal digantungkan sa- 

Bagi suatu exposisi, soal jg 
ni pun membawa effect jang 
terhadap lukisan2 jg dipa- 

merkan, masakan ada lukisan2 jg ! 
digantungkan tjampur aduk dgn. 

tempat sandaran sebuah ,contra- 

lan alat2 musik lainnja, jg ' 
dipergunakan utk malam? : 
di ,,Lido” 

A MENDAPAT R 71.000.000 
" 3. 

sebesa 

pemberantasan 

h Indonesia ini, 

uncrto, kepala Dja- 

can Na hh 

  

in “buta huruf, jaitu 

ice Ia Aa Teng" at tehaga gura", 

uati. Hi. di Jogja 
Penilik Masja- 

See SMP 

aj bergerak 
akat, bodi ing sedikit 

bekerdja ' sebagai 
menerima gadjinja 

bagi erang-orang 
It - uang saku tiap2 

diberikan 
: Ontara "lain 

kepada 

ialah sosio- 
. Diojodikusumo, theo- 

y Kalah 1 Lati io Kartosubrc- 

Ia “Oleh Brodjo 

serta” di-indahkan dg» pulasan Na “radjarah Tate-Nogara okah 
warna2| jg menarik, sebalikrja |“, Le an dan ma Na 

lerera. tur Naninka LO1CEL Mus 

mendjadi suatu pemandangan SEA kan ditembatkem ditiap-tiap Kabupa- 
sebaga kampung jg indah. ten diseluruh Indonesia ini, 

Kekuatan pelukis Hadi ini ter- 
wink terletak pada “ tjampuran2 | PENJERAHAN PENGAWASAN 
warnanja jg menarik, serta pers- | PERUMAHAN PADA K.P. 

aan .pektip-perspektip pemberian baja- 
ngar dan sinar2 matahari. Ini dje- 
las pada lukisan2nja : »Ketentera- 

man kampung” dan ,,Kuadjiban 
Selesai”. Gaja dan ketenangan tji- 

sampi jg kembali ke kandang- 
'nja sesudah keadjuban selesai, te- 
pat betuj dilukiskan dgn .ir ingan 
tjuatja matahari jg. Sudah tjon- 
“dong hampir terbenam. 

Lukisan2 sdr. Osi Tiang Oen jg 

“beraliran expresionisme memang 

sukar dimengerti bagi orang2 jang 
kurang faham tentang hal tsb. Te- 
tapi djustru dgn tjorak2nja jang. 

— istimewa ini, dapatlah dirasakan 

| apa jg sebenarnja hendak dikemu- 

: Kakan oleh si LA Dalam luki- 
  

   
“ari Kemis tg. 

ot rumah-tangga dari Tuan Ir. M. 

je — zitje dari 

LITE 110 V/1250W dll. 

  

sdr, B. 

      

   

  

    
    
    
    

    

   

  

   

    
   

    

   

   
   
   
    

   
   

  

   

    

    

   

       

      

15 Februari 1951 

djam 9-pagi di Karangasem ng 11. 

banwa 

24 ini akan ditaxu- 

san perumah- 
an Kota" Pradja 
2 "Resident Se- 

ak diatas terang 

1 Kota. Predja “ini, 
akcon di-urus oleh 

Ses marang, sedangkan 

Sih entar “0. sHulsvesting Organi- 
b enetnein terus, tetapi 
awasan  Balaii “Kota. 

adja didapat kete- 

ih, bahwa: “dalem 
in dilakukan. pen- 

    
. FABIUS diantara 

kaju-djati-— ag ra — lake 

mari katja — sepeda — medja2 — lichtagregraat 

BANJAK UNTUK DISEBUT SATU PER SATU) 

: REBO 14 Februari 1951 djam 4—6 sore. 
F.VAN L00. 

      

ara Merdeka 
ARAKAN dan TJANDIROTO : 

A. HAKIM, 

Dji. Klenteng No. 370, Parakan. 

jang berkepentingan 'hendaknja berurusan dengan 

au 

  

“lada bantuan rakjat," 

wuscn2 mengenai 

sedangkan pada lukisan- ' hao Paha 
nja ,,Bunga aer bras” (maksudnja px 
gerbera" s?) mau tidak mau, kita an 

    
   
   

  

   

  

akar Aa Ne 
'nja, bahwa Ambon kini sedang re 

| pot sekali dalam pekerdjaan mem 
| Bangun, 

Geredja dibangunkan | 
' kembali. 

Alat? serta wang sudah disedi- 
| akan oleh pemerintah. Misalnja te- 
lah disediakan ' oleh “kementerian 
agama wang satu se- | 
tengah djuta rupiah, 'untuk memba 

| ngun lagi geredja2 di Ambon, jang 

   

hantjur karena pertempuran. Dari | 
kementerian pengadjaran Ambon 

| menerima sedjumlah besar alat2 
| peladjaran. Meskipun pemerintah 
berbuat segala sesuatu untuk pem 

| bangunan Ambon, demikian guber 
nur selandjutnja, tetapi Pan 1 

akan mengjapai hasil jang Ka 
askan. Aneta). 

TEMANGGUNG. 

Himpunan seni asli.   Baru? ini di Tjandiroto telah 
terbentuk perhimpunan ,Angoedi 

Kebudajaan Kesenian Indonesia” | 
(AKKI) dengan tudjuan mem- : 
persatukan dan memelihara se- 
mua Kesenia, Asli jang ada di 
daerah tsb. Sebagai Ketua jalah 

Alat negara actief. | 
Atas kegiatan fihak Kepolisian- 

Negara Parakan, maka pada -tgl. 
4 kl. djam 5 pagi telah dapat di- 
bekuk 4 .orang ,pendjahar jang : 
be ta pistor sedang mereka 
dalam ' kereta api pertama jang | 
akan meninggalkan 'Parakan. Pe- 
nahgkapan ini didasarkan karena 
adanja pelapora, pada djam 3.30 

'pagi, bahwa antara djam 1 ma 
lam telah ada perampokan di 
desa Tanuredjo Ketjamatan Pa- 

“pakan. Waktu mereka ditangkap, 
“terdapat pula 2 buah pistol dan 
barang2 hatsil bengkel. 

SOLO. 

   

1 50 ion rami seharga 

R 250.000 terbakar habis. 
Pada hari Djum' at malam Sab- 

tu jbl. sekira djam 21.40 telah 

timbul kebakaran pada salah sa- 

tu gudang dari pabrik karung De- 
'langgu (Solo) jg telah membakar 
| habis persediaan rami dalam gu- | 
"dang tersebut ' sedjumlah 150 ton 
seharga 250.000 rupiah. 

Menurut keterangan, pembaka- 
| ran tsb. dilakukan oleh dua orang 
jg masuk kedalam gudang dgn. 
menggergadji 'kuntji pintu depan 

|dari gudang tsb. Waktu api mulai 
menjala beberapa orang tentara jg 
“berada did 
' melihat bel 1 
| gudang tsb. Tembz “£ 
' paskan kepada orang2 itu tak me- 
| ngenai sasarannja. 

Perlu diketahui bahwa perse- 
'diaan rami tsb. didatangkan dari 
' luar daerah buat rentjana pembu- 
ka'an pabrik bulan Maret depan 
ini: Dengan terbakarnja persedia- 
an rami tsb. maka beberapa ratus 
orang pegawai jg semulanja akan 
ditempatkan kembali terpaksa ga- 

  
      

dari balon maha besr jang mem 

sdr. Surjoatmodjo. Tg 

   

  

    

dang tsb. telah ! 

  gal. Siapa pembakarnja Man ki. 
'ni belum diketahui. 

  

Anggur Bajamak Gap Sembilan Belas' 

        

   

    
   
     

      
       

    

   

  

Rukman   x Baru? ini telah dilakukan pembersihan San 3 kan DI "hn 
kitar gunung Guntir. dekat Garut. Djawa Barat. Gambar atas: Overste 

Gengan stainja waktu sedang melakukan: pembersihan tsb. di 
daerah gunumg Guntur dengan mendapat bantuan dari rakjat disana. 

: Gambar bawah: Sepssukan T.N.L, s2 dang Pe Raga ke suatu markas D.I, 

   

  
3 (Ipphos) 

Piring Terbang” 
Benar Ada-Tetapi Tidak Dari Planet Mars 

EORANG SARWANA dari angkatan Imut Amerka Serikat 
pada hari Senn menjatakan, 

guh2 ada 

bwah karargan da'an madjalah ' 

bahwa , piring? terbang” itu sung 

tidakhh lain darpada bagian bawah dari balon? jang 

maha besar, jang dgurakan dalam penjelidikan kosmos. Dalam se- 
»ook” jang terbit beberapa wak- 

tu jang lalu, dr. Uner L'ddell, jang bekerdja pada karior penjel- 
dikan jimu pengetauan dari angka atari laut Amerika Serikat, me- 
njatakan bahwa piing?2 ita merupaka" sebagian dari rensjana pc- 
kok penjelidikan ilnu pengetahuan 0leh pemeritiiah, hal mana sama 

pentingnja, walaupun tidak begita dramatis sepong kundjargan per- 
duduk-Ma Si 

“ Liddell menulis tahwa kantor 

nja diberi tugas menrjelidiki ”pi- 

ring2 terbang”. Ia menegaskan 

bahwa kini tidak pelu dirahasia 

kan lagi. Piring terbing itu, demi 
kian Liddell, adalah tagiay bawah 

i punjai garis tenga tiga puluh 
' meter dan diberi nam “Skyhook”. 
. Balon2 itu membaui instrumen? 
jang bekerdja sange teliti untuk 
menjelidiki keadaan kosmos, Ke 
tiepatannja ialah 30 km sedjam 

"pada tinggi 30 km. 

Mahar Levusnja Kap-| 
ten Thonas Mantel! 

Lidoll Neta NN peristiwa 
tewasnja penerbang Amerika, kap- 
ten Thomas Mantel! dalam tahun 
1948, jang rupanja ewas karena 
kekurangan zat pembakar, ketika 
ia Na tinggi "6100 m. sedang 

Tt ,piring brbang”. Me- 

'penjelidikan g kami laku- 
ikan, demikian Lidoll kapten Man- 
tell sedang mengedjir balon type 
»Skyhook” itu, tetap'ia tidak ber- 

ihasil mentjapai tingi dgn ketje- 

     patan balon itu. Lidil jg menge- 
palai bagian kernphyica dari kan- ! 
tor penjelidikan itu menjatakan 
selandjutnja, bahwas.piring2 ter- 
bang” itu dipakai daam penjelidi- 
kan tentang pengawisan atas te- | 
naga atoom, jg timbu karena per- | 
petjahan dalam atmoifeer. dan ti- | 

"hdakoleh ledakan dar sebuah bom | 

4 

  

atoom. (UP-Aneta). | 

$ 
t 
3 

Kesebelasat Djawa — ' 

| 00 Pasis I-. 1 

Pertandingan sepaibola antara 
kesebelasan Djawa dngan Persis " 
(bond Solo) distadioi Solo Saptu 
jol ini berachir denga, 1 — 1. Pe 
nonton “sangat  ketjwwa gisebab 
kan lapangan sebagia besar ter 

genang air hingga kejakapan pe 
main2 kedua' pihak tidak nampak 
njata. Djam 16.00 kiri itu hu 
djar baru berhenti hingga panitia 
mengerahkan tenaga untuk me ' 
nimbar air dan pertaldingan ba 
ru dapat dimulai djam 17.00, Se 
bagaimana “diketahui | kes. Dja 
wa. terdiri dari pemain2Djaw, jg 
sedang dilatih di trainng-centre- 
Ma | 

si 

Ada satu2nja Anggur ig.   

  

  

sepesidl menulung berem- 
paan baru habis “besalin, 4 
sering kepala pusini, mau'. 
plau (semaput), Kei ta- 
ngan dingin, gampar ma- 
suk angin dan Ke enak 
makan. 
Membikin bersih kapan) 
kotor,” melantjarkan aer 
tetak dan menjegdh buah 
tetek mendjadi keras 
Perempuan Bunting dila- 
rang keras minum, 4 

Aturan minum sehai 3 

kali satu seloki. 

Dikeluarkan: | 

Rumah Obat 

JIE KIM TIE' 
    

  

ni LAUW TJIN 
SEMARANG 
Afd. an   
  

Mood 6—8, Tilp. 13BU 
Surabaja.   

sepertidichawatirkan Oleh umum”. 

31 Orang 
Bekas AUI 
Dibebaskan Dari Ta- 

. wanan 

Jpari PURWOREDJO pihak jg 
berwadjib mengabarkan ke- 

pada ,.Antara” Magelang, bahwa 
belum Tama berselang oleh 'jang 
berwadjib di Purworedjo telah dibe 
xi kebebasan kepada 31 orang ta- 
wanan AUI Kebumen. Dalam upa 
tjara pembebasan tadi selain di- 
hadiri oleh pihak militer, djuga 
pembesar? sipij setempat. Dapat 
Kita kabarkan hahwa sebanjak 31 
Orang tawanan tad: 16 dari taha- 
han pendjara Kutoardjo dan 15 
orang lagi dari tahanan rumah pen 
djara Purworedjo. Setelah mereka 
Giberi beberapa nasehat dari pihak 
CPM dan kepala Djapen Purwore 
djo, maka dengan berkendaraan 
track para tawanan tadi oleh p'- 
bak militer diantarkan sampai di 
tempat rumahnja masing2. (Ant). 

Demokrasi 
Apa Diktator ? 
Pertanjaan  Mohama- 
dijah BagianjTardjih 
Kepada Alim Ulama 
Terkemuka Mengenai 

Agama Islam 
Ka para, Alim Ulama dan 

tjerdik-pandai diminta pen- 

dapat fikirannja tentang “Islam 
Itu demokrasi atau diktator 2” dan 
mengirimkan keterangan dan ala- 
tan? (dalii2) ita — setjara tertu 
lis — kepada Muhammadijah bagi 
an Tardjih djalan Kawi Y Malang, 

  

Gem'kian salah satu keputusan jg | 
diambil pengurus Muhammadijah 
bagian Tardjih Malang dalam si- 

dangnja jg pertama pada tg. 9 Fe 
bruari jbi. Setelah tjukup diter'- 
ma keterangan? dan djawaban2 
dari mana2, segeralah akan diada 
kan sidang Madjlis Permusjawara 
tan dgn. /memanggit para Alim 
Ulama, guna merundingkan soal? 
tersebut” Demikuan keputusan jg. 
dimmarkan oleh pengurus Muham 
Ka mane Malang. (Ant) 

Jaitu . boeat 

  

. Sakit Kentjing manis 
$ Perempoean 

Dan djoega sedia obat2 o 

mana boektinja. 
Dan soedah banjak orang jang berobat disini semoga semboeh. 
Kiriman surat pertanjaan jang tidak di sertai prafko tjukup tidak 
dapet balesari, Kalau bajar vol Sakit Kentjing Manis atau Sakit 
Lepra saja tanggoeng 3 boelan semboeh seperti: dahoeloe, gan sakit 
Ambeien) jang soedah 50 tahoen dalem 15. hari saja tanggoeng baik 
dan tidak berasa dan tida kombali' 

Menantikan dengan hormat 
TABIB SAID MOHAMMAD HOESEIN HERBALIST 

Kp. Poelisi No. 658 
(Tinggal tetap gan tidak pindah lagi) 

| mimpin komunis tersebut ini, 

| ra penindjau politik berpendapat, 
| bhw, Becch'a, jg ditemani dlm per 
djalumamnja 'ke Moskow ini oleh 

|| senator komunis dari Bolegna Ar 

  
Kesehatan lebih berharga dari 

ILMOE FALA 

tjangan terhadap pada keadaan dalam doenia, atau 

nasibnja socatoe manoesia. 
Dengan perantaraan Ilmoe Falakiah dapat meramal- 
'kan jang beloem, serta dapat  poela menerangkan 

. dan menjemboehkan segala matjam penjakit maoe- 
“poen penjakit Rahasia, “dengan memosaskan serta 

sedjelas-djelasnja. 
Sakit AMBEIEN 

- Jang soedah 50 tahoen lamanja, dapat disemboeh.- 
kan dalam tempo 15 hari dengan zonder operatie dan 
semboeh buat salamanja. 

KITA BISA KAS 

toek segala matjam penjakit 
Ramalan? saja brani GARANTIEH (tanggoeng 10075) tentoe tjotjok 
“tentang obat2 tocan dan saudara2 dapat menjaksikan sendiri bagai- 

Ka nis Ifah ke Soviet Rusia, 
tai ini, dan mung: 

rakan Dem ea 
Bae Italia terbad 

SY Seechia dengan 
dimana Palmiro Togliatti, 
berdiam, « waktu kedengaran 
munis, Valdo Magnani dan Tajuga 

Sedjak berhentinja kedua pe 
ke 

gelisahan jg. terdapat dalam par 
te: bertambah-tambah buruk. Pa 

n.jang timbul 

turo Colombi pergi ke Moskow 
untuk melaporkan tentang keada 
an jg timbul oleh sebab berhenti | 
nja Magnani dan Cucchi dam utk 
mengadakan perundingan dengan 
Toglatti. mengenai langkah2 jang 
akan. diambil untuk menghambat 
gerakan politik jg akan d'dirikan 
oleh kedua pemimpin komunis jg 
sudah berhenti tadi. 

“Gerakan buruh jang 
demokratis 

Dengan tidak mau menggabung 
kan diri dalam anasir2 Titois dan 
Trotkis jang sudah ada di Itali, 
Magnani dan Cuechi berusaha ke- 
ras untuk menarik massa proletar 
Itali untuk mendirikan suatu ge- 
rakan buruh jang bersatu dan mer 
deka jang bertekad untuk mem- 
pertahankan demokrasi. Kedua be 
kas pemimpin komunis ini mene 
rangkan, bahwa demokrasi harus 
dipertahankan sebagai suatu tja- 
ra dan sebagai suatu tudjuan. 
Berhubungan dengan ini kedua 

pemimpin komunis jang herontak |. 
ini mengumumkan malam Minggu 
jg. lalu tent segera akan mem 
bentuk suatu ,,Panitya Bertindak” 
guna memudahkan' mengadakan 
perhubungan dan pembitjaraan2 
dengan anasir2 Pierto Nennis dari 
Partai Socialis jg pro komunis dan 
dengan anggota2 Partai Socialis 
Iganazio Silones dan dengan se- 
djumlah besar buruh jang meman 
dang, bahwa mereka tidak lagi di 
wakili cleh sesuatu partai kiri. 

Initiatip ini diambil oleh kedua 
pemimpin komunis jg berontak ini 

sesudah mengadakan perundingan2 
jg berturut-turut antara mereka 

dan beberapa kawan2 dari golo- 
ngan politik lainnja. Melihat ke- 
adaan ini sangat sulit sekali untuk 
meramalkan dgn segera tentang 
apakah akibat2 dari perpetjahan 
Partai Komunis Ttali ini. Mungkin 
tindakan kedua bekas pemimpin 
komunis ini akan mengakibatkan 
kerugian? besar bagi Partai Ko- 
munis dan “untuk semua partai2 
socialis baru “di Itali. Dan djuga 
mungkin akan menimbulkan per- 
petjahan dan akibat jg terachir'ia- 
lah sudah tentu akan menghambat 
kesatuan kekuatan2 Socialis Demo- 
krat di Itali jg baru2 ini telah 
mendapat kemadjuan jg sangat 
pesatnja. 
Bagaimanapun, konvensi Partai 

Komunis Itali jg akan dimulai per- 
mulaan bulan Maret jg'akan da- 
tang ini, akan mengambil keputu- 
san-keputusan jg penting untuk 
membasmi sesuatu gerakan perpe- 
tjahan dan untuk membersihkan 
anasir2 pemberontak dari kalangan 
kalangan pemimpin2 jang berse- 
suaian dgn instruksi jg akan diba- 

wa oleh Togliatti dari Moskow. 
Menurut taksiran, kekuatan Par. 

tai Komunis Itali sekarang ini ia- 
lah 1.800.000 orang: (Ant-AFP.). 

PEMBAJARAN KERUGIAN 
PERANG DJEPANG KEPADA 
FILIPINA. 

John Foster Dulles, penasehat 
kementerian luar negeri Amerika, 
hari Senin mengatakan di Manila 

bahwa soal pembangunan kembali 
itu sebagian besar tergantung dari 
pada apa jg dapat tertjapai di la- 
pangan ekonomi. 

PERUNDINGAN DULLES- 
9UIRINO. 

Pada hari Senen satuan Amerika 
Serikat John Foster Dulles akan. me” 
ngadzrkan perundingan dengan presiden 
@uirino. pembesar2.  Filippina  lainnja 
mengenai soal penjelesaian perdjan- 
ajian perdamaian dengan Djepang dan 
soal2 Djepang 'Jlaimnja. : 

Dulles tiba di Manillay dari Tokyo 
pada hari Mi dan menemui presi— 
den @uirino diistana Melacanan Senen 
pagi. Selain itu Dulles djuga akan me 
ngadakan pembitjaraan dengan acting 
menteri luar negeri Felino Neri, wakil 

presiden Fernando Lopez dan ketua 
HDNaA Marjano .Jesus Cuenco. | 

ada harta benda. 
TAg 

symbool2  perbin- mengetahui 

Komunis: talia 
Sekitar Perpotjahan Dalam Kala. 

| ngan Komunis Italia To 

EFERGIAN PIRTRO SECCHIA, yakin sekretaris Partai, Komu- 

djuga Moskow, 

iplin ceminform j 

Pendapatan Padjak Di $ 

| patan dari padjak rumah. tangga, 

    
II OBAT 

Badan mati sebelah. Sakit 
Batin tidak kocat. ” 

lagi itoe penjakit, sampai hidoep. 

Semarang ' maa   
Lihat ang: tangan dahulu baru bisa menerangkan segala rahasia, 

| padjak. Demikianlah ket: 

|| Spesial sakit AAN 

   
     

   

   

   
   undjukk 
   
    hoberapa walkt    

  

      

sangat | susah 
an pin 

  

   

  

         
        
    
        
         
   
    

    

      

  

   

   

  

   
   

Hrg nond fisa 
teri Iuar nogeri Robert 
para malam Senen mei ngg 
Paris dengan kereta 'api ! 
Santa Margherita did: 

Ta. Itaa, untuk. .ber 
perd na menteri | 
'Gasperi,! dan menteri 
Carlo Sferza, dimana m 
merundingkan kerdja ia 
tjis-Italia. ' Perundingan 'i 
lai pada hari Senen. 

       
   
   

  

    
   

        

     

      

     

        

    

   

   
    

  

    

    

Menurut Reuter, jang Can 
mendjadi pokok persoalan dalam, 
perundingan pada he 

antara “ialah: 1, penglaksa 
persetudjuan “beg tjukat 
La ada antara kedua 

    
   

   
       

       
    
     

  

djih besi dari Tn 
ipa soal immigrasi da 
bertatian dengan $ yag 

ta buruh Italia di Perant 
8 hubungan nat Tn 
hagan Eropa, derut 7 
tal'ian dengan .ker 
njusun politik bersar 
persendjataan kembali | 
Sebelem berangkat ke Sa 
gherita perdana menter 
Alcide de Gasperi, . 
kepada pers di 
peruhdingaga Pera 
lia 8 akan memperkuat s 
riteit Atlantik dan  Epopa. ( 
AFP). “ . Sr 

Seret 
Masuknja 

  

     
     

     
   

     
   

          
       
    
        

  

        

      

        

    

    
     

    

    

    

      

         
   

      

                
        
      

   
          
    

          

       
    Kedu Banjumas 

Berkurang 
        

  

    
     

  

  

sudirdjo Kepada ,,Antara” mene- ' 
rangkan, bahwa pendapatan pa- 
Gjak didaerah karesidenan edu 
dan Banjumas selama tahun I9od 
terhitung mulai bulan Maret 1 
setelah berdirinja kantor In 
keuangan di Magelang ada R 5. 600. 
ribu. Djumlah tsb. meliputi 

        

  

   
        
      

       

       
         
      
     kendaraan bermotor, bea 

meterai, kekajaan, nee pa 
djak bea balik nama, sedang pa- 
djak2 radio dan upah pemungutan 
nja dilakukan oleh kantor Pos “ 
dan dalam pekerdjaan ini Inspek- 

si Na aa hanja 

       
    
     

        

    

  

      

     

          

    

  

   

   

tahun 1950, Aa dori an 

“an padjak peralihan, sedang utk 
tahum 1951 pendapatan jang ter & 
besar diharapkan dari padjak per 
edaran, jane seperti telah diketa 
hui telah mulai berlaku sedjak 
tanggal 1 Djanuari 1951 jl. Sela 
djutnja diterangkan, djika diban te 
dingkan dengan tahun2 jang lala 
sebelum perang, pendapatan pa 
djak tahun 1950 adalah mundur 
sekali karena dulu pendapatan? pa 
djak sebagian besar didapat dari 
onderneming2, misalnja teh, kopi 
tembakau dil, sedang pada waktu 
sekarang ini onderneming2 "prak 
tis tidak bekerdja lagi atau dji 
ka sudah bekerdja nye Na ti 
dak seberapa. 
Kesukaran2 jang kini masih ba f 

njak dihadapi oleh Inspeksi 'Keu- 1 
angan jalah kesukaran? techn's, Tah 
kekurangan tenaga achli dan ken- 
daraan2, Selain itu masih ada pu 
la kesukaran jg masih timbul di. 

,dunia vadjak” disebabkan masih 
terdapatnja kesalahan paham an 
tara bangsa Indonesia sendiri ten- 
tang kewadjiban Map padjak. 
Masih banjak or jang berpen- 
dapat, bahwa dal. am Negara mer- 
deka kita tidak perlu membaji: 

| 
A 

Subroto Prawirosudirdjo In 
Keuangan Padjak untuk h 
karesidenan Kedu dan Pe umas,   

  

ZONDER OPERA TE 

Ba an : 2an Bi 

    

           
    

   
   

  

   

    

   
   
   

    

   
     

orang Laki korang ko 
IMPOTENTIE orang Pero 
sakit KEPOETIAN dan ' 
tjok Darah. 
'Tangong bisa bikin baek. 
Segala waktoe kita bisa kirim 
obat2, 
1. Obat Sakit Aambeien f 50x 
2. Obat Keputian of tidak 

tjotjok bulan orang 
Biar BA ANA an ug | 0 

uat orang Laki2 f 50.-— 
ai B. Surat2 harap disertai “. 
f 2.50 buat gemes 

Depan K 95/ KT 
5 3 Oo
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Kami pegang satu bai gi ? i sat 
Gan keluar, Naa Pa 

        

      

   

  

Dinas Bia Hindia taka Gea #erritorium Dj. 
ita jang “dikepalai oleh K3. SOEKMADI. 

    

   

t 
pan ea 6 "1g 

  

Tn cten jang dikeluarkan oleh D.s. K.T. 

| 5 urusan sosial maupun kereujahteraan, harus diperbaharui dan 

na Kemah Pagunganan ini FN berlaku lagi.   

$ Dikeiharkan di: Staflewartier. 

x Pada tanggal : 2 Febr. 1951 

Pada djam .: 09.00 

Hi EA 

Ne SA 'T.D.Th./Divisi Diponegoro 

Ba (SOEHARSO) . 

PEN Ae 23 LA 3 Majoor — 

    

  

     
   

      

    
   

    

   

    
   

    

    

   
   
     

  

  

: 320 halaman, terhias gambar. 
i HARGA R. sa, 

Ongkos kirm 104 

Berisi sajembara Gapura 8 

ADIAH R. 3.900-— 

  

    

uat rupa2Djamu TIndiy 
jk Djamu Anton2, un 

  

LISTEN!! 

PUSAKA 
ig: istimewa. Sederhana  sempurna,- mandjur 
kembung: ' Senindjong galian, unt. orang tua jg. 
hamil dilarang minum) — # Tudju 'Senindjong. | 

| unt. kaum wanita jg. ingin badannja lebih (nadi 
dengan wadjah bertjahaja — “ Djamu Samba: "dan 
darah merah, — “Djamu Keputihan, matjam2 dan 
ta sehat, segar dan wadjahnja bertjahaja muda: 

— & Djamu Tjatjar, djamu istimewa jg. telah dibukti- 
1950: '—.$ Djamu Sakit Pinggang, mandjurnja luar 

Dan masih banjak sekali djamu2 lain, pusaka , 

     
   

Sewonanancnsanwaanonosebann 

| Ba tidak ditanggung!) 

2D JING oten: Kramat 2 — Kudus 
  

   

      

   
   

  

   

  

   

  

   
   
   

  

(| (MRRIED 
(4 Abdul Wahab Chohan   

F. H. yan Stralendorif. 0) 
Ma , Pakistan ' 
  

  

    

   

  

    

    
   

   
     

   

   

Ada sedia: Korsi2 Rotan Model jg. | 
pelak, baru serta Kap2 lampu de-| 

tes. Dan sedia Aju- 
ia & Bahan? 

kan Tuan2 dan Njonjah da- 
sendiri dan menjaksikan. 

ok HIN 2 AA. 
Nnawet 38. Memarang KE 
   

  

  

  8 an $ ala . 
pan SUSA & SENAN 

-Pertjintaan, Reranpa Peker- |. ae 

1g Bata Dinas bersgkat mempunjai tugas dan tang- 

1 lain2. Rahasia di pet 3 2 

    
lama dan Yna? ditanda tangani oleh kami, baik jang mengenai P Nana ng 

Hotel OEWA & ASIA 
Blakang Kebon 3 Tel 2 

4 

.Opticiin 
     

  

   

   

  

membikin Katja Mata Mndern, 
Pekerdjaar j £ 
harga murah. 
DAN DJUGA TRIMA RESEP 

omi 34. 
  

   
  

          

  

     
aa fd. Kep. DUKT/DUST. Terr. IV. 
AI E3 2. 

nan 

SUARA | MERDEKA 
         
  

  

  

djatuh 
$ Na: Sinto mangsa 

xsehi 22 Maret 1925. 
- Pasarlama, - Taju, — 

jang ditanjakan dja- 

  

     

    

       

Loe panas ang Katja Bioscoop dan Stempel 1 Karet   
  di 

merata Pa arnpokEi 
ng djuga diper guna- 
agen. 2 J 

itu menimbulkan kesan, bah- | MEND AL 

entara kit& ikut seria dalam pe- 

  

ada jg mempunjai kenda:- memuaskan. 
jam “it       

iponegoro 

   

      

     
   

    WENTER DIREK dan OBAT BATIK 
rampokan. itu, karena “umum mengang- £ : Silahken Tuan2, dateng membuktiken, 

  

Tanggung 100. pct, 

KAUMAN 22 
SEMARANG 

        
      

      

     en Ta Toko nTJAHJA" 

  

  

   

    

   
   

  

? Djawab mondiri 

1 Dengan kirim Postwissel f 20.. 

Akan terima Buku: 

Sapta 5 
PUDJANGGA 
(Remelad # Pudjangga dan Kenjataanoja) 

Tjetakan Ke XI. 
  

ijai Sapta ta Rengga dan laio2 Ramalan jang akan terdjadi! 

| untuk mengetahui apa jang akan terajadi, baik mengenakan 
Zicrocosm) maupun Negara dan Dunia umumnja (Mecrocosm). — 
jobojo, nakan Dzaman, Sijuatie Polijiek, Evolutie dan 
Kupasan Djojobojo, mengupas apa jang sudah dan jang akan 
dari dzamannja Suljan Pakubuwono IV, Dzaman Kolobendu 
Perampokan), Suljan Herujjokro (Dzaman Perang) Ratu 

a dan seterusnja sehingga Kiamat Kubra— “&£ Ramalan 
Bok Djanda kehilangan Kisa, isinja Gula Kelapa”, Sia. 

kis ag Djanda”, dipikir tentu ketemu, ,,Kisa” diartikan 
,Gula Kelapa” udalah Bendera Sang Merah Putih.— # Sjaid 
3 mEeoNR Jurik separanparam, Pak Tjilik golek dalan. Pak 
mau ina ” dan banjak Pali etanga pula jang semua. 

k bahasa In donesia lagi.—  « Sindiran Djojobojo, 
M noPan jang telah djitu dan ta' bertedeng aling2.— 

auw Phik Oen, ramalan3 jang hebat benar!. Mengapa Tiongkok 
T,? Mengapa nanti tinggal Tiong, Tik dan Gie?? Apakah arti. 
Puspa s.aneka Ilmu Tua, warisan dari Kijai Sapta 

ari baik guna - segala sesuatu: mentjari tau pentjuri, 
mel “djodo dll— & Asfrologie dan Horoscope, rahasia 

sup orang ' ung Galam Penghigupan, Perjjinjaan dan Kesehajan.— 
3 Sedjarah Tdonea sedjarah jang lengkap djangkap, luas, bebas, menu. 
rut tjatatannja Fahian dan ditambah pula hingga mulai Dzaman Purba sam- 

ntlonesia Mendeka dan Berdaulat— « Puyusan Konferensi Gaib, rapat dari 
, #” ig hendak membasmi orang2 jg. djahat dan melupakan pe 

hingga penduduk tinggal 50752222221. 
tersebut, diatas itu didjadikan sebuah Buku SAPTA PU- 
harus dibatja Ja dipunjai oleh tiap2 penduduk di Indo- 

sk 5 1 : d mana ta akan mendjadi BASI sehingga 

        

    

    

    
    

    

      
   

  

   
    

  

  

    

     

   

    

Luar kota 

wa GIOK eU G     

  

  

     
      
       
   

  
mempermaklumkan, bahwa mulai dari tanggal 12 FE- 2 

— BRUARI 1951 harga? hasil minjak dinaikan seperti ter-     

    

   

  

BENZINE dengan 7 ct. seliter . 
HIGH "SPEED DIESEL sp MU : 

2 (Solar) 2 
INLAND DIESEL Ang im & 
FUEL (Residu) » Baen "Ia x 

Harga MINJAK TANAH (Petroleum) TIDAK DIRU- . 
BAHKAN. 25 j 

Sorafaum Board 
Semarang Branch 
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: 1 jang berkali merem alukn 

| erdja di Onderneming ,SOEKAMANGLI” di Sukore- 
djo/Kenc il dengan gadji R. 225,— sebulan, terhitung PA 
ngan dil. Mendapat yrij rumah dan lampu. 

Surat lamaran dengan keterangan supaja dikirim ke 

NM, 'Semarangsche Administratie Mij. 
Purwodinatan 2 19012 — Semarang. 

bh 

  

   

    

  

preman Pake 

n tentard 
2 Ayana jumuin. di 

latan2 tenta a 
dis 

ra, 'Ajolah, kawan2 mati   

WE'LL EIND OUT SOON 
.FEAN OUT AND 

RUN HIM. DOWN, MEN! 
L ADMT THIS Mn 

» bah T THE CACT 
Toga KT THE SHROUD. ACRES// 

       
    

FiRer You Tes TO HANG Y se 
. AND NOW YOLIRE | | YOUR GUESTIONS, ROGERS. 2! 

(SET TH! CACTUS || WHEN We Nas THE CacTU 1 
ID, AGRES Nya d3 ae Ten 

  

  
— Saja kui, Inf adalah kuda Cactus Kid — Mula: mula tjptau becak: H5 Tak ingin aku mendjawab 

. Idi, Cactus Kid bukanlah The Shroud, Acres II 
— Biarlah itu kita selidiki dahulu baik-baik dan Bendo saga. 

kita berangkat, j 

untuk menggantung saja... dan pertanjaan2 darimu, Rogers... 
sekarang kamu akan menangkap Djika kita telah selesai m4: 
The Cactus Kid, Acres, bolehkah nangkap Cactus Kid kawanmu, 
saja bertanja, mengapa kamu sdja akan kembali ' untuk ber: 
et demikian 1 tanja tentang sesuatu Kgpat: 

FT DONT HAVE TO ANSWER     

mu:   

gusaha dan tiap Rumah tngga || 

ki Ga ditambah dengan Ramalan Lauw Phik Oen, Ilmu | 

40513 
41523 
42090 
42563 
43381 
44250 
45161 
45854 
47023 
48101 48225 48331 48364. 48437 “48468 “48584 48599 " 48726 8: 
2 48983 - 49014. 49026: 49134 49290. 49856 Ke? 2946 

49509 49525 49729 49990” 50140 50253 50292 50322” 5041 2 
50551 50614 5066 2067 30698 50920 51209 51288 - 512994: 
51432 51727: «51641 51684 51760 51769. 51870 “51999 52126 . 
52163 52243. -52257 . 52382 52461 52560 52630 52696 . 52858 
53919 . 6354 “93797. “63811 152038: 54 

        

     

   
    

    
    

  

   
     
       
   

  

   

      

   

  

      

      

   

       

  

    
  panas. s. Dari ita suruh- 

lahg me mereka “mandi 7 dengan 
“sabun” toilet, Lifebuoy jang 
banjak ” “dan 'sedjuk busahnja. 1 
Mereka dapat lagi memusat:” 
ikan 1 perhatian” “pada " peker- 

Pa bdiaan sekolah, sebab sudah... 
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Sambungan daftar penarikan Undipe Uang "3 
Pan. Fonds Amal Kedu 31/1-'51 3 

6C0 HADIAB a R- 255m. Wi 

(pu
 - 

0577. 40786 40818 40827 41001. 41359 1Y41368 41374 
41545 41547 415975 41644 41694 417764 (1799 41898 
42126 - 42195 “42228 42289 “42309 “42310: "42458 - 42492 
42761 42995 43007. 43064 43108 - 43138.“ 43171 43175 
43464 43575 43770 43824 43829 43915 - 44052. 44178 
44309 44365  444IP 44597 44851 44854 44879. 44893 
45310 45359 45380” 45519 45710 45717 210746 45786 
45871. 45989 - 46174. 46334 46394 46594 46618 46756 
47125 . 47160 47282 47285 "47571 - 47810 47834 47925 

       
      

    

  

126 

54676. 54708 54812" 5494 54962 55010 550294 59118” 5 Ba 2 
18 55311 55312 55352 55403 “55418 55424 5D Sa UD 6 

55783 55982 56013 58125 56127 56176 56178 56202 

56462: . 560271 56772, A8998:-57116 . 57195 57204 57273 
57506 57582 57788 57821 58104 “58129 58266 583035. , 38462 

58533 SB7I4 “58777 58863” 58913 59123 50136. - 59319 59386 “SWAG. 
59492 59534 59535 59599 59647: 59672 59711 59876 59946. aga EN 

Semua undian terdiual habis. Hediab2 dibajar penuh 100Pct. 
Hadiah2 dapat diambil mulai tgl. 15 Pebruari 1951 pada N. v. Kant 
Pontjol 76 MAGELANG, Ppap 3 
diluar kota MAGELANG boleh Rea perentaraan Agen2. AS 2 

PENGUMUMAN 
STUDIE-CENTRUM Li 

Diumumkan bahwa mulai tanggal 2-1951 untuk sementara 
pendaftaran bagian S.M.P. dan S.M.A, (examenklas) tel 
wITUTUP, ' 4 Direktur: 7 

R. 3 Pen ena: 

       
   

  

GRAND 5.00-7. 002 9.00 Ini Malam Penghabisan G3 EN 
Ra Me Se »MOON OVER MIAMI in Tech- 4 

nicolor. 

Besok malam premiere: Tjerita dari Alexandre Dumas 2 
»BLACK MAGIC”. dengan Orson Weiles- Nancy Guild 
  

  

LUX INI MALAM mb ui tah) 
5.00-7.00-9.00 EN Sera — JANIS CARTER 5 

, Romance jang Merggem erkan! 
AA, RA M E D Dramatic ih 

ROYAL Ini malam Penghabisan (segala um.) ' 
5.00-7.00-9.00 WALT DISNEY'S New Wonder Production 

.RELUCTANT DRAGON” 
Besok Malam premiere — Jon Hali - Margaret Lindsa 

BH ri 

Vigilantes Return" (ebi Gonpa ri 
ROXY INI MALAM D- M. B. (13th). 
5.00-7.C0-900 film Ticngkok — OH LEE TJOE dalam 

»Hsieh Yang Ku Ch'eng'' 
      
  

REX' INI PLAN 1 D.M.B. 4.45-7.0 
'OLIVIA DeHA 9 -1.00.- 9,15 (17 ta) 
MONTGOMERY CUT! '» THES HE IR ES NN , 

»Djagalan” Ini & Besok Malam 5.— 7.— G5 na D 

sFlower Street Sia 
.ORION“ Besok MALAM Premiere 5.- 7.- ng 17 

Bp an 9e pln This OuwLife' 
Sendara penopang. ten Drmusuh sempat mati Bet Apa jg 
membentji pun terhadap mereka ig ia sangat ' tjintakan, Bette dorong 
suaminja ke djurang kematian fapi tjoba merebut suami nda, 

Ini malam pengabis n 
5.15—719-9.15913 th) sInspector  Generat" 

Metropolo Besok Malam Premiere 5, Core CC-9 CO (13 th:) 
Alan Ladd 

beer Wild Harvest" 
Riwajat Ig menarik Sekali dari dua Lelaki ig kasar Ig suka dgn bahafa? 
dan satu Nona tjantik brani meti maen bersamars: ai 
mengalamin kedjadian2 heibat. Nu anna 
MENARIK DAN MENGGEMPARKAN DISELING DGN ROMANCE, 

l l sngabi $ 
TA PN (13 th) » Woman who came back. 

2s 

UP Theatre «4 Dana Na 
pai SOLO. »Hamlet" “ja. Pekroonde film th, 1948. 
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baik seks 
hui 'keadaan penghidu 

| hidupan wartawan mereka. Orang 
    

“ (otak) kepada chal: i,. 
harus dimengerti kedudukannja 

ngan masarakat. 

  

TN Puki & 

      
aa 

KAN DAPAT MENEMPAT. 
La KAN PWI jang kini telah 
'berulang lima tahun: berdirinja, 
perlu diketahui sekedar sedjarah- 

ja. Bukan sadja sedjarah PWI 

-ehusus. Pula sedjatah perkumpu 
rtawan di Indonesia. Per- 

«wartawan Indonesia, 
nan wartawan “Jang 

  

     

  

   

  

ebiasaan War jang 
Terutama djika wartawan 

ri sudah mempunjai lapa- 
1 jg. chusus, jaitu per 

Sau 
an Pers atuan rtawan 

PWI berkenaan dengan 
nja .kelme, dan me- 

'tindjayap itu kehadapan 

tja suratkabar 
k sedikit mengeta 
idupan dan ke- 

       

    

orang jang tiap hari memberi san 
Ba Ni dan makanan benak 

chalajak ramai, 

dimasarakat dan panggilan. hidup- 
La dhani , 

Bukan hanja wartawan sendiri 
dan kaum suratkabar terutama, 
pun semud lapisan masarakat ha- 
rus tahu arti pers dan pengaruh 
djurnahstik jang baik. Pegawai 
negeri semua “kalangan, lebih2 

- jang mempunjai hubungan lang- 
sung dengan umum. harus tahu 
benar arti dan kedudukan vers dan 

kerahatnja dan menginsafi penga- 
ruh djurna'istik jang baik, 

« Dengan mengetjudlikan mereka 
jang sudah insjaf,:dan lepas dari 
persoalan belum semua wartawan 
tahu diri den berderadjag selajak 
kedudukannja dalam "masarakat 
jang madju dan sopan, harus di- 

ategaskan disini, bahwa masih bd- 
njak pegawai negeri, basar ketjil 

gaai lingkungan, jg, be-    

  

    

Maa.    

perselenggaraan hidup 
adiuan serta perkemba- 

1 Karenanja se- 
ring kedjadian hal2, terutama di- 
dadang "jang seharusnja' “vidak 
terdjadi" Kedjadian? itu jalah mi- 
saimja “menganggap sepi kepada 
wartawan dan tidak bersedia mem 
beri bantuan jang berkak “diper- 

Ma aa . € 

£ Di Manilla Philipin?' kini sedang 
giat. dikerdjakan geduig kedutaan 
Indonesia. Gedung itu 'udah hampir 

4 selesai. diberi perlengkapan? dan ig 
serba lengkap a.l. tangga listrik, alat 

bukan | 

  

    
oleh wartawon “dim menunaikan 
kewadjiban Ajurnalistik, 
Kewakiban djurnalistik jang 

pada pokoknja hanja bertjabang 

dua, jaknis memberi penerangan 

dan mendidik kepada rakjat. 

Lahirnja PIK.I. 
PWI didjelmakan revolusi/ Ne- 

gara kita jang kala itu kurang le- 
b' baru berdiri enam bulan, 'ter- 
antjam keganasan kolonjaal-im- 
perialisme, jang lambat laun nja- 
ta2 hendak mengganas tanah “air 
dan bangsa kita lagi, dengan ban- 

tuan tentara pendudukan (Ingge- 

ris). Negara berdiri pada 17 Agus 
tus 1945, “pada 'permulaan 1946 
presiden diikuti hampir semua pe- 
mimpin negara dan pemimpin pe- 
merintahan pusat, terpaksa harus 
pergi dari Djakarta, Pusat peme- 
rintahap dan ibu-kota negara -pin- 
dah dari Djakarta ke Jogjakarta. 

Pers nasional sebagai pelopor 
pergerakan nasional, pers kita se- 
bagai pembangkit semangat dan 
menggembleng keberaniar rakjat, 
pers nasional jang selalu menja- 
lakan kobaran-api perdjuangan 
nasional, menginsjafi betapa gen- 
tingnja keadaan jang kian-hari 
tambah meruntjingkan ketegakan 
negara dan keselamatan rakjat. 
Hendaknja.. diingati, bahw, pin- 
Gahnja pusat perdjuangan Repu- 
blik ke Jogjakarta itupun. “mula 
pertama karena andjuran jang di- 
dorongkan oleh pers nasional be- 
laka.   

  utk pendingin ruangan2. dsb. Gam- 
bar: gedung kedutaan isb. kelihatan 

telah mulai bagus dan megah. 

Untuk lebih” mendapat kepasti- 
an.dan djaminan dalam menjala- 
kan api perlawanan rakjat kepada 
imperialisme Belanda, maka kaum 
peradjurit jang bersendjata pena, 
datang berhimpun .di Solo ' pada 
tg. 9 dan 10 Februari 1946. Para 
djuara pena pedjuang kemerdeka- 
an seia-sepakat menggalang ' per- 
kumpulan baru, jalah. PWI seka 
rang. Wartawan - berkoriferensi 
atau berkongres, tidak terutama 
me'ulu membintjangkarn kepenti- 
ngan sendiri. Kaum wartawan ber 
konferensi 5th. lampau di So- 
lo itu,: terdorong oleh panggilan 
hidupnja. Negara terantjam. Rak- 
jat ada dalam bahaja.: Imperialis- 
me Belanda masuk lagi ke Indone- 
sia dengan bantuan tentara pendu 
dukan serikat. 

Wartawan nasional Indonesia 
menjatakan taatnja pada naluri: 

(tradisi), Wartawan Indonesia pa 
tuh pada panggilan hidupnja. ber 
djuang untuk keadilan dan kebe- 

  (Aneta) 
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asifuk 
s Amerika - Akan Membantunja — Chiang” 

2 
Kai Shek Enthousiast 

: P EMBANTU . MENTERI luar negeri Amerika Serikat - urusan 

“bahwa Amerika 
Da perkembangan jang 

Timur Djauh, Dean Rusk, menjatakan pada hari Djum'at jl, 
Serikat menaruh perhatian dan simpati ke 

2 menudju kearah terwudjudnja Pakt Pa- 
Gjika negeri2 didaerah ibumenganggapnja sebagai usaha utk. 

bersatu lebih erat. Dean Rusk memberikan keterangannja itu dalam 
pidatonja jang Giutjapkan disemua perhimpunan politik luar ne- 
geri Amerika, 

Kata Rusk, djika "negeri9 Asia 
dan Pasifik berkesimpulan, bah 
wa waktunja sudah datang untuk 
bersatu lebih erat dalam usa 
hanja mendjamin keamanan dan 
kesedjahteraan di Timur Djauh 
maka Amerika Serikat akan me 
naruh sympati terhadap perkem 
dangan sematjam itu, 

| Selandjutnja' Rusk — monjata 
kan, bahwa Amerika Serikat tlh 
diminta untuk - memberikan ban 
tuan “militer dibeberapy negeri 
Asia-dan bantuaa ekonomi dan 
tehnik '.dinegeri2. Asia lainnja. 
Usaha itu akan minta supaja ki 
ta mengorbankan sebagian. dari 
sumber kekuatan kita pada saat 
kita sendiri sedang sangat mem 
butuhkannja, akan tetapi permin 
taan sematjam dari rakjat- Asia 
adalah suatu permintaan jang 
akan diterima oleh Amerika Seri 
kat dengan sefila kesendngan ha 
ti, demikiam Dean Rusk. Antara 
— RenterJ Ss & : 

  

Chiang Kai Shek penjo- 
kong pakt Pasifik. 

Menurut “wartawan — ,Maniila   aren an baru datang dari 
Taipoh. da 'pertjakapan . dgn. 
djenderalismo. Chiang Kai Shek 
'menjatakan. bahwa kalau nsgeri2 
“demckras, dapat mengalahkan ko 
munisme di Asia, mka di Airova ti 
dak akan terdjadi kekatjahan2 ko 
mayo. 1 #5 

ikatakan, bahwa Chiang Kasi 
Shek adalah pesjokong suatu Pakt 

Pasifik jang mendapat bantuan pe | 

  

Daging 
Manusia 

Didjual Dipasar... 
& OLISI DI Stanleyville di Con- 

go djadjahan Belgia sedang 
menjelidiki kebenaran kabar? jang 
mengatakan. bahwa didekat kam- 
pung Opala telah ada kedjadian2 
perbuatan (kanibalism ). 
Orang2 Afrika jang menurut ka- 
bar hilang dari kampang tersebut, 
telah dibunuh dan dagingnja.... 
didjual dipasar, 

  

nuh dari Amerika Serikat dan pro 
gram jang konkrit untuk mentje- 
gah meluasnja komunisme. 

(Ant.-UP). 

Menteri Iuar negeri Tiongkok Nasio 
nalis, George Yeh, hari Saptu,. menga” 

takan, bahwa tiap 'Pakt Pasifik seperti 
Pakt Atlantik Utara herus mempunjai 
Gasar anti-komunis,- Kepada UV. P. di” 
katakannja. pangkal permulaan . dari 

'Pakt sematjam itu, jalah bahwa harus 
diarang sdanja komunisme di negeri2 
jang ikut setia. Dan itu akan meru 
“pakan dasar bagi keamanan dari ne 
gorinegeri jg ikut serta Kata Yeh. 

6 Tiap-hegeri jang ikut. serta, “dalam 

Pakt itu harus mengambil semua ting 
drkan untuk. pelatamg , komunisme di 
da'am negst Nja,,kata Xen. .. alay” tak 
demik'an, Pakt tsb akan hak, effekriv 
dan tak aka dapat mentjapai tudju 

, Xeh mengadakan statement: de 
1, sesudah. pembentu menteri Juar 
Amerika - Lean RUuSk, da'am tt 

tementnja baru? ini Mmenjatakan, bahwa 
Amerika akan menjetudjui tiap usaha 

    

  

negeri2 Asia keatah pembentukan Pakt | j 

Pasifik, (Antara UP), 

Persatuan | 
Menoleh Kebelakang — Melihat Keadaan Sekarang — Dan Mendjenguk Ke Hari 

  

naran, membela jang lemah, -me- 
hndungi. jang tertindas. Dalam 
hubungan djadjahan wartawan 
itu sendiri merupakan pelor dari 
pada kertas, seperti “gambaran 
Carnegie, Pelor jang se'alu dile- 
paskan kebenteng pendjadjahan, 
Wartawan perlu bersatu « untuk 
lekih membulatkan “tekad . dan 
mereperkuat serta . menjempurna- 
kan kesatuan aksi dalam meng- 
hadapi  antjaman imperialisme 
tua. bangka jang mentjoba hen- 
Gak memperbudak !agi kepada 
70.000.600 manusia. | : 

Harus ada kesatuan aksi dan 
kerdjasama antara  surat2 kabar 
Indonesia dalam menunaikan ke- 
wadjiban jang mutlak, -meraper 
tahankan kemerdekaan jang se- 
kalilah tertjapai dan menegakkan 
kedaulatan negara jang seka'i te- 
lah terebut, 

Pertama2 suratKabariah jang 
menanam kesadaran “dan " mem- 
bangkit keinsafan dikalangan ka- 
um terpeladjar sebagai bunga 
bangsa. Suratkabar djugalah jang 

  

Oleh: Chroniguer 

  

kemudian mendidik keberanian 
bangsa kita bersikap berani kare- 
na benar dan takut karena salah. 
Dan setelah lahir ,.Budi-Utomo” 
jang membiarkan pergerakan.na- 
sicnal, suratKabar pun djuga jang 
memupuk dan mendjalankan sema 
ngat pergerakan nasional itu. 

Memang, kurang benar djika 
dikatakan, bahwa. tumbuhnja pers 
nasional bersama. dengan - tumbuh 
nja pergerakan nasional.  Djuga 
agak salah bila dinjatakan,  ba- 
hwa tumbuh kembangnja pers na- 
sional sehiring sedjalan dengan 
tumbuh kembangnja pergerakan 
rakjat, jang seperti dimana pun 
djuga dipelopori oleh fihak kaum 
terpeladjar. golongan masarakat 
jang mengerti. 

Adapun jang sesungguhnja be- 
nar, jalah: sedjarah tumbuh kem- 
bangnja pers nasional ialah sedja- 
rah tumbuh kembangnja pergera- 
kan nasionaj djuga. 

Dikatakan demikian, sebab pers 
nasional itu jalah pergerakan rak- 
jat itu sendiri, 

Pergerakan” nasionay dirintis 
oleh pers bangsa kita. Selandjut- 
nja pun, pers nasionaj dan per- 
djuangan kemerdekaan - jalah sa- 
tu, tidak terpisahkan, Sebab su- 
dah terang: 

Zonder surat kabar nasional, 
bangsa kita takkan terbuka hati- 

nja. 
Zonder suratkabar bangsa kita, 

rakjar tidak "akan tersiap dalam 
perdjuangan menuntut kemerde 
kaan, mengusir imperialisme Be- 
landa dari bumi Indonesia, 

Zonder suratkabar awak, -perge 
rakan tidak akan tumbuh. 

Zonder suratkabar sendiri, Be- 
landa akan tetap mendjadi tuan 
disimi, Tn 

Zonder suratkabar Indonesia, 
pergeraka» takkan hidup menjala 
kan api kemerdekaan jang tak 
kundjung padam, 
. Bedjarah dan naluri (tradisi) 
dalam sedjarah itulah jang me 
lahirkan PWI di Solo lima tahun 
lampau, 

Retno-Dumilah” dan 

»Medan Prijaji”.     

  

(
 

'artawan I 
bangsa, jalah perkembangan per 
gerakan-rakjat itu pula sendiri. 
Maka djika kita menjedjarahkan 
persunasional dan perkumpulan 
wartawan, berarti kita. meriwajat 
kan perdjuangan nasional dan 
pergerakan rakjat. » 

Perkumpulan wartawan 

pertama... 

PWI jang dipertagati ulang ta- 
hunnja “wu, ialah - perkumpulan 
wartawan Indonesia jang ketiga. 
Jang kedua jalah Prerdi, ,,Per- 
satuan Djurnalis Indonesia”, 83 - 
1942. Djuya Perdi lahirnja di 
Selo pula. : 
Adapun perkumpulan wartawa, 

jang pertama, berndma Inlandse | 
Journalisten Bond, IJB, pula didi- 
Tikar di Solo atas andjuran djago 
peng ulung dan politikus terma 
Sihur, Dr. Tjipto Mangunkusumo. 
IJB berdiri pada th. 1916. Terga- 
langnia IJB itupun kareng perten 
tanga, jang kian tadjam antara 
pendjadjah dan terdjadjah. 

Belum 'banjak surat kabar kita 
waktu itu. Hampir semua jang 
ada, harian dan madjallah,. tidak 
bersifat umum. Hampir semua di- 
terbitkan oleh perkumpulan. atau 
partai” politik, dan atau oleh se 
golongan Kaum pergerakan. 
Pemimpinnja  sendirinja orang 

pergerakan djuga. Di Semarang'se. 
lain harian dalam basa Belanda, 
»De Indisr” (disamping ,,De Ex- 
pres' di Bandung), ada mingguan 
Guntur” dari kaum Indiese Par- 
tij. ' Pemimpinnja. Darnakusuma 
(kakak marhum Duta Kusumaning | 
rat), jang kini masih diwahjuishi- 
Gup di Bandung. Di Solo a.l. ,,Du- 
nia Bergerak” dalam bahasa Me- 
laju dan ,Sarutomo dalam bahasa 
Djawa, diterbitkan kaum ' Sarekat 
Islam, jang kedua2nja dipimpin 
marhum Marco Kartodikromo, 

Darnakusuma day Marco dan 
beberapa penulis lain, oleh Justisi 
djadjahan dikalungi' rantai ran- 
djau. Sekaligus beberapa tulisan 
mereka dikenakan perkara. Pada 
hal. mereka itu masih harus mem, 
buat perhitungan dengan hakim 
utk, perkara jang lama, jang be- 
lum diperiksa...... 

Antjaman. kepada kehidupan 
pers nasional dengan djalan hen- 
dak menghukum para wartawan 
nja itulah jang mendorong lahir-   nja IJB. 

Baik IJB, Perdi, maupun: “kini 
PWI, dalam perdjuangannja lebih 
bersifat sebagai perkumpulan poli 
tik daripada perkumpulan vak (sa 
rekat sekerdja). Wartawan jang 
hakekatnja ,,buruh” tidak meng 
hadapi venerbit sebagai ,,madji- 
kan «sebab ,,antit ” demiki 
Itu tidak ada, tidak terasa dan 
atau tidak terasa. sehingga tidak 
dipersoalkan. 2 

KE Ea 
Wartawan bekerdja 

   
   F2 tjis 

ta2, Karenanja dasarnja kebak- 

tian kepada masarakat dan pe- 
ngobdian kepada bangsa dn aa Nu: 

sa, maka wartawan sedjak lahir- 
nja jang sebagai mar 
rus makan) Isi, berm 

23 | h 5 @X, n 

dia sebagai “wartawan tidak me 
rasa dirinje , buruh”, melainkan 
pengidam (idealis, pendukung 
tjita2). : 

Gadji atau djaminan lain tidak 
mendjadi soal utama. Mereka djam 
dinjapun hasja dapat yang saku, 
atau makan dan tempat kediaman 
tjuma2..Jang tidak demikian, mi- 
sainja Dr,-Tjipto, malahan tidak 
dapat apa2.. Sebaliknja kadang? 

   
   

  

             
     

  Sebelum Bapa Pergerakan, Wa- 
hidin Sudiro Husodo membuat per 
djalanan diseluruh Djawa. menga- 
dakan rapat dan pertemuan, me- 
ngadjak kaum tjendekiawan bang- 
sanja bergerak, 1906 dan 1907, ma 
ka pada th. 1904, Dr. Wahidin di 
Jogja, menerbitkan ratkaba: 
Gua kali seminggu, ,,Retno Dumi- 
lah”. Dalam bahasa Djawa dan Me 
laju. Djalan jang akan ditempuh, 
lebih dulu dirintis Sega surat 
kabarnja, jang ia terbitkan dan ia 
pimpin sendiri. 

»R.D? 'sebagai perintis. menje 
bar pengertian, menanam “kesada- 
ran dan membangkit keinsafan, 
menjuluhi (mengobori) masarakat 
jang keadaannja sangat gelap ge- 

142, : 

Taraf kedua jang diindjak surat 
kabar nasional, jang memulai djur 
nalistik Indonesia, jalah taraf per 
lawanan « kepada. tindakan tidak 
adil dan sewenang-wenang. dan 
kritik kepada fihak pemerintah. 

Suratkabar kedua itu, dua kali 
sebulan, bernama ,M edam Pri. 
jaji? di Bandung, dibawah pm 
pinan Tirtohadisurjo, seorang be 
kas murid Stovia, MP ini tiap ter 
bit memuet  karangan2 pembang- 
“kit keberamian- “menjatakan pen- 

: dapat, menuntut orang. kita supa- 
ja berfikir kritis dan memuat kri- 
tik2 hebat kepada kandjeng2 tuan 
jang dalam mendjalankan peme- 
rntahan berlaku .radjamahadi- 
radja. 

M.P. kemudian berenti terbit, 
sebab  Tirtohadisurjo “diimternir 
ke Batjan, karena . pekerdjaan 
djurnalistiknja, 

Perhubungan djadjahan  mela- 
hitkan Wahidin dan Tirtohadisur 
jo, pelopor pers dan perintis djur- 
nalistik nasional, jang meletakkan 
batu dasar pergerakan rakjat atau 
perdjuangan nasional,  penghalau 
kekuasaan asing ditanah-air, 

Njatalah ' senjata2nja. bahwa 
pers nasional jalah pergerakan na 
sionaj itu sendiri. Pula terang ben 
derang dalam, sedjarahnja, bahwa 
tidak ada bedanja pemimpin per- 
gerakan dengan pemimpin . pers, 
tak ada bedanja wartawan dengan 
orang pergerakan, 

|. Landjutan perkembangan pers 

ang mendjadi tiermin kehidupan 

  
  

suratkabar 

kantong sendiri untuk membelan. 
djai surat kabar. jang diterbitkan 
partai, perkumpulan atay golo- 
nganja. Memang dulu wartawan 
kita boleh dibilang tiada jang chu 
Sus menerima upah sebagai war- 
tawan, Mereka itu sudah mempu- 
njai mata-pentjarian lain, Atar 
kalau tidak, urtuk menambah, naf 
kah, mereka mehtjari hasil loin.s 

Djadinja ada jang terpaksa um- 
pamanja merangkap -pekerdjaan 
Pe La aa (zaakwaarne- 
mer), jang istilahnja dulu. ,,pokrol 
bambu”, 

Senjampang itulah, maka djasa 
wartawan angkatan tertua (zaman 
Darnakusuma, Marco, Sosro Kur: 
nlo.. Abdul Moeis, Hadji Salim, Da 
tuk Tumenggung, Pangemanan, 
Wigjadisastra, Tjondrokusumo dll. 
sbg.) adalah sedemikian hesarnja, 
sehingga kita mesti , menghormat 
dan tidak boleh melupakannja. 

Ea
 

  

2 
Depan 

Pada azasnja memang sifat war 
tawan Indon. , jalah idieel, Sifat 
ini tetap hidup menjala hingga 
kini: Hanjalah keperluan “hidup 
sebagai manusia jang berhak dan 
harus menikmati kehidupannja se- 
bagai .manusia, kemudian lambat- 
laun pun tidak dapat diabaikan. 
Tidak boleh terus-menerus “harus 
berkorban sadja (zonder gadji. ha 
nja uang saku atau menerima se- 
dikit), sebab keperluan dan tun- 
tutan. hidup “dalam zaman jang 
kian banjak hadjad (kebutuhan- 
nja) mengharuskan wartawan In- 
donesia tjukup, lengkap dan sem- 
purna sjarat2nja. 

Pengulah benak (otak), pema- 
sak santapan rochani, penghidang 
makanan otak, dan penjuluh ma- 
sarakat, tak mungkin selalu baik 
pekerdjaannja, bila keadaan hi- 
dupdan rumah-tangganj, tetap 
djelek dan melarat,. tiada proba- 
han dor kmadjuan dan perkemba- 
ngannja. Untuk kepentingan pe- 
kerdjaarnja jang tak kena tem- 
pat dan waktu, tidak terikat atau 
terbatas tijd en ruimte, wartawan 
Indonesi, harus bergadji tjukup 
berumah. sehat, berpakaian pan- 
tas, mempunjai mobil, mesin tik 
telepon dan radio... " 

Kini Pun dengan lambat laun, 
dan setjara tahu sama tahu, me 
ngingat umumnja suratkabar kita 
ekonomis lemah, dan bedrijf-com 
mercieel belum sempurna, PWI 
mulai. memperhatikan dan. ,,mem 
perdjuangkan” nasib wartawan 
sebagai ,,buruh”, Dan disamping 
itu pun PWI mulai memperhati 
kan pendidikan wartawa, jang 
harus lebih baik dan lebih ada da 
sarnja jang subur, 

don. 

Perkumpulan wartawan 
lainnja. 

Jang saja ketahui djuga pernah 
ada journalisten-kring Belanda, 
tapi tak dapat hidup lama. Djuga 
mereka tak pernah berhubungan 
dengan wartawan Indonesia jang 
dianggap mereka tidak ada. Djadi 
nja hal journalisten-kring Belan- 
da di Indonesia jang pernah ada 
itu, tidak perlu ditulis pandjang, 
karena jg hendak disedjarahkan 
pun tak ada. - 

Para rekan Tionghoa jang tidak 

nah mempunjai perkumpulan jg. 
bernama Tjoe Piet Hwee di Sema-   

mesti mengeluarkan duwit dari 

rang 1922. Pula tak hidup lang- 
sung. Pertentangan ssk. Tionghoa- 
Melaju dulu sangat tadjam dan 
hebatnja. Sedemikian rupa hingga 
mereka itu seperti kutjing dengan 
tikus. Djadinja pun lebih baik ti- 
dak bergaul dan bertemu...... 

| “WKarena, masibnja jang sama. schagai , 
W. 1 kulit berwarna jang  diper- 
lakukan sangat djelek dan tidak - adil 
oleh pemerintah Belanda“dan masara- 

“Kat “djadjahan dulu, serupa nasib agn 
wartawan Infionesia, dan diperkuat 
oleh nasir - kebangsaan“Asia. maka 
wartawan Tionghoa lebih dekat dengan 
rekannja Indonesia. Terutama, karena 
kebemnjakan pembantu atau koresponden 
harian Tionghoa-Melaju, “ialah orang2 
kita djuga, Malahan belakangan dirasa 
perlu oleh pers Tionghoa-Melaju  ms- 
naruh tenaga2 Indonesia dalam redak- 
Si. Bahkan ada jang mendjadi. pemim- 
Pin redaksi atau duduk didalamnja 
Tjondrokusumo, Pengamanan, Bintarti, 
Moh,. Junus, Syaranamusi, Saerun, “dil. 
sbg.). 

Maka sebelum Perdi lahir berdirilah 
di Surabaja Serikat Journalist Asia, ! 
dan di Jogja Perserikatan “Journalist ' 
Asia, Sifatnja lokal. 

Djuga SJA Surabaja dan PJA Jogja- 
i karta itu lebih bersifat perkumpulan 
politik, Inilah hanja lebih memperkust 
bukti kenjataan “bahwa pada azasnja 
terutama ditanah djadjahan, wartawan 
memang lebih mengutamakan kepenti” 

N UMUM, « kepentingan nasionaal, 
daripada kepentingan penghidupan sen- 
Giri sebagai ,. buruh”. 

| Wartawan Indonesia dan  Tionghos 
. 18 Sama naSibnja dan sama pula deri” 
i tanja sebagai sesama orzng Asia jang 
. terdjaNjah inperialisme barat, bersatu 

: Crganisasi. Tak lama  hidupnja, 
| tapi besar. artinja Sedjarah - ngmun 
membuktikan, bahwa pers Tionghoa 

Melaju, terutama dalam hal2 jg pro 
pagandistis, banjak bantuannja kepada 
pergerakan rakjat. 

Ditahun 1980, sebagai hasil  konfe- 
rensi wartawan di Semarang berdiri- 

"lah Perserikatan Kaum Jurnalis  me- 
an untuk wartawan Indonesia, dsn, 

tawan “dapat “mendjadi 
anggota luar biasa. PKJ katjau, : ng dise 
babkan menumbuk kenjataan. 
“Wartawan Indonesia jang “ bekerdja 

pada korem reaksioner, koran kaum 
sana, koran kaum pendjadjah, jalah 

korean Belanda, djuga dapat diterima 
mendjadi enggota. Sentimen nasional 
.kala itu jengah2nia subur menjala, Ke” 
tegasa arus ada. Wartawan Indone” 
sia tidak boleh , netral” ataw ,,zonder 
warna”, Dalam perdjuangan  nasionsi, 
wartewat Indonesia tidak boleh tidak 
turut sana, tidak ikut sini, 

| Karena itu, maka timbullah garis 
demarkarsi zsntara wartawan jang me 
njebut difinja nasional atau wartawan- 

boleh diabaikan peranannja, per- | 

  

  

K emerdekaan Pers 
EMERDEKA'AN PERS (information) adalah hak 
azasi: bukan sadja hak Pemerentah, bukan sadja 

hak kantor? berita: tetapi adalah hak rakjat. Mendjadi 
kewadjiban moreel dari pers dan kantor? information 
lain utk mentjari kebenaran dgn djudjur dan membe- 3 
ritakan kenjata'an dengan tidak ada maksud jang dja- 
kat. Memenuhi kewadjiban2 moreel ini berarti ikut Mem- j 
bantu mentjari pemetjahan soal-soal dan masalah masa- d1 Si 
lah dunia: akan memadjukan rasa hormat pada hak hak 
Manusia dn mengadjukan rasa-pengertian dan kerdja- : 
sama antara bangsa-bangsa: 

memelihara perdamaian dan keamanan internasional. . 

Seksi Kemerdeka'an Pers Dan »“ 

Y 
pula akan ikut membantu” 

Piagam P.B B. » 

. 

Information   
  

Djepang, 

perdamaian 

lah diadakan mengenai 

  

Mengungsi Dari 
Kanton 

Hamer SEMUA penduduk 
bangsa Anierika telah atau 

dalam waktu 48 djam ini akan me 
yinggalkan Kantor demikian di 
katakan oleh seorang docen bang- 
sa Amerika hari Djum'at di Hong- 
kong. Docen tsb. djuga baru me- 
ninggalkan Kanton, 

Ia seterusnja mengatakan, ba 
hwa keberangkatnja dari Kanton 
'bu karena ia dengan kawan?nja 
tidak mau mendjalankan propagan 

: da komunis jang harus dilakukan 
|nja, Sekarang di Kanton hanja 
| terdapat sedjumblah keffil orang2 
1 Inggris dan lain? orang asing sa- 

ja. 

  
  

(pengidam (journalist idieel) dan we 
| tawan jang disebut wartawan-dageng 
j (journalist commercieel). Wartawen 
ipengidam memisahkan diri, tidak mau 
| masuk PKJ, Pendirian ini ada jz me 
 njalahkan, Seb2iknja masuk sadja utk 

: merebut pimpinan dan mendjiwai PKJ 
dengan djiwa nasional Tapi wartewan- 
pengidam tetap tidak mau masuk PKJ 
Gan achirnja berdirilah Perdi, Adalah 

| keicdhlasen Saerun dan Saruhum, bah- 
iwa PKJ lalu menjatakan diri terlebur 
|dalam Perdi: 23 

Jang dihadapi 

PWI kini. 
Nationale strijd atau perdjuangan 

nasional sungguh? belum habis. Djadi- 
nja amay salah apa jang dinjatakan 
Nieuwsgjer baru? ini, bahwa perdjua- 

3 na nasional kini sudah harus beren- 

| Perdjuangan nasional “masih #erus 
| berdjalan. Irian belum masuk kekua- 
Saan Republik Pembangunan negara 
baru mulai dalam keadaan jang sulit, 

| Masarakat jang adil, makmur dan se- 
| Gjahtera belum yersusun Ikatan? so- 
| Siah ekonomi belum lenjap, ' Kemerde: 
saan jang telah kita fjapai, belum zeri- 
Si. Pantjasila masih -djadi persoalan 
bentuk dan perlaksanaannja. 

Kantor berita masionsl belum ada, 
Antara” hingga kini belum diresmikan 
pemerintah sebagai setudnja persbiro 
dinegara merdeka. Surat2 kabar kita 
Danjak jang belum mempunjai pertje- 
takan sendiri dengan begian2nja jang 
penting. Oplaag koran Indomesia belum 
2da jang 20.000 sadja. Koran nasional 
belum ada jang mempunjai ,millipenen- 
gebouw": belum ada jang mempunjai 
pemantjar radio sendiri: belum zda ig. 
mempunjaj pesawat terbang sendiri, 

Warjawan Indonesia masih  banjak 
jang belum tjakap: masih banjak jang 
belum mempunjai flairs, masih  banjak 
jang terpengaruh rasa-rendah (min- 
derwaardighejdscomplex), dan sebalik- 
nja ada beberapa orang jang  jerpe- 
ngdruh rasa lebih, masih banjak jang 
kaku dalam pergaulan: masih banjak 
jang mentah dalam kegiatan, sebalik- 
nja.ada jang kena penjakif Ameri: 
kamisme: masih banjak jg belum tahu 
tjara bagaimana ,,bergerak” diresepsi: 
masih banjak jg: ngawur dalam mem- 
buat interhitus janasih bamjak — jambi 
Gjalan kak,i naik sepeda atau betjak: 
masih. banjak jang. berumah - dikam- 
BN aa . 

Mutu pers nasional dalam  opvoe- 
dende waardenja belum memadai, Nilai 

ta (berichtgeving). Ada kemadjuan da- 
lam pemberitaan dan mengajur andam: 
(opmaak), tapi kekurangannja masih 
banjak, 

Semua itu jang Kini dihadapi PWI 
dan SPS. 1   

  

    
  

  
  

Perdamaian Djep. 
Menurut Dulles: Djepang Akan Gembira 
Kalau Pasukan2 Amerika Masih 

Tinggal Di Djepang Sesudah 
Perdjandjian Perdamaian 

OHN FOSTER DULLES, penasehat state department jang ber 
tugas menjelesaikan masalah perdjandj'ian i 

menjatakan pada hari Saptu, bahwa pemerintah Dje- pang ,,telah menjambut dengan hangat” tawaran Amerika Serikat untuk menempatkan pasukan?nja di Djepang Setelah perdjandjian ditanda-tangani. . Dulles 
dalam statementnja jang dikeluarkan 
rangkat ke Manila. Selandjutnja dikatakan, bahwawperund'ngan? te- 

persetudjuan?2 keamanan sementara, 

Tetap ' 

perdamaian dgn. 

memberikan keterangan ' tsb. 
beberapa djam sebelum:ia be- 

Kata Dulles, pendapat Djepang 
jang sampai kepadanja telah me- 
jakinkan dia, bahwa usul Amerika 
Serikat untuk meninggalkan. pa- 
sSukan2nja gi Djepang setelah pen- 
dudukannja selesai memang “,,s&a 
ngat diingin” oleh Djepang. Me- 
ngenai pembitjaraan tentang tin- 
Gakan2 keamanan sementara anta- 
ra Amerika Serikat dap Djepang 
Dulles menundjukkan kepada re- 
solusi senator Vandenberg ttg. 11 
Djuni 1948 jang menentukan, ba- 
hwa tiap2 persekutuan keamanan 
kedaerahan (regional) dan/atau 
kolektif,. dimana Amerika Serikat 
ikut serta, harus berdasarkan sa- 
ling membartu, dimana semua pi- 
hak harus dapat menolong diri 
sendiri setjara effektif untuk sete- 
rusnja. 

Dulles menerangkan kepada rak 
jat Djepang, bahwa mereka. sidak 
akan, besitu sadja mendapat per- 
lindungan Amerika Serikat “atau 
PRB, melairkan akan mendapat 
kesempatan untuk menjusuni seba- 
gian besar dari pertahanannja sen 
diri (mungkin dengan sematjam 
persendjataan kembali setjara”ter PS 
batas). 

Lapangen2 perundirfan   

-Ihaknja untuk mempertahankan 

tadjuk rentjana tidak seimbang pewar: 

  

Dulles 
tinggal lebih dari 2 minggu lama 
nja di Djepang untuk merunding 
kan dengan pembesar2 Djepang 
scal penjelesaian  perdjandjian 
perdamaian. Dalam pada itu ia 
menjebutkan 4 lapangan perundi 
ngan jang terutama, ja'ni 1. prin 

sip2 jang du'u telah dibitjarakan 
dengan negara2 Serikat dan jang 
mungkin terwudjud dalam per 
Gjandjiantija nanti: 2. keamanan 
Djepang dikemudian hari: 3. ma 
salah2 ekonomi jang dihadapi 
Djepang setelah ' memperoleh 
kembali kedaulatannja dar 4. per 
kembangan perta'ian kebudajaan. 
antara rakjat Amerika dan rakjat 

Djepang. Ta 
Keta Dulles, ,,kita menghendaki su" . 

atu perdjandjian perdamalan, jg ' des 
agan isi jang sederhana. setjara resmi 
mengachiri perang, mepjerahkan kem” 

bali kedeulatan kepada Djepang, mer 
nentukan daerah geografis “dari . kes. 
Gaulatan itu, mengusahakan Keanggor 
taan. PBB bagi Djepang, ANN 

Irj 
baik setjara perseorangan mau" 

pun setjara kolektif. membentuk pe 
wekilan2 dagang ' sementara sambil 

menunggu tertjapainja  persetudjuan2 
dagang jang tetap dem mengusahakan 
penjelesaian bagi tuntutan2nja, 

j Pasukan2 
ta 

@ - 

ku 4 Bulgaria 
PDitudjukan Arahnja 
s“EKe Jugoslavia? . 
GEBUAH LAPORAN jang di 

terima di Ankara dari seme: 
nandjung Balkan pada hari Dju- 
m'at menundjukkan. bahwa pengi- 
riman? pasukan2 Bulgaria jang 
hingga achir2 ini ditadjukan ke 
arah Turki, kini sedang - di . 
tudjukan kearah Yugoslavia. Se- 
bagai dikabarkan lebih dahulu, ne 
gara? sekutu Sovjet pada waktu 
achir2 ini sedang memperkuat an 
tjaman?2nja terhadap Yugoslavia. 
(Antara-AFP). "3 

sendiri 

  

PASUKAN? KOMUNIS KEHI- 
LANGAN 200.000 ORANG.” 

Djenderal J. Lawton Collins, pe 
m'mpin staf tentara Amerika, ha 
ri Djum'at menerangkan di Chi 
go, bahwa pasukan? Pi diseme- 
nandjung Korea, semendjak bulan 
Djanuari telah menjebabkan  te- 
wasnja 200.000 orang Tiongkok 
dan Korea Utara. Orang? ini tes 
lah tewas d'medan pertempuran. 

  

  

t Pada waktu inj Inggris terus mer 
nerus melakukan latiham2 pendata- 
tan2 helikopter diatas platform ka" 
pal induk, Latihan2 ini dilakukan 
pada waktu udara baik maupum dje 
lek. Pesawst2 Helikopter sangat bet” 
guna djika diperlengkapkan 
suatu kapal penempur 

untuk membantu kapal penempur 
itu djika berdjumpa dengan suatu 
kapai, selam. Pada gambar: kapal jig 
membawa perbekalan Inggr's, 
Duguesne” dan sebueh ket'kspter je- 
melatih akan mendarat di platform- 

rada 
antata Isin 

Fort 

nja, (ANP)   

  
sa 

    

— 

menjatakan, bahwa,ia.. # 

  

ag
 m
ne

mm
n 

tm
n 

Olga 

  
 


