
     

    

Satu mesin hi 
dam) 'baru-ba 
Amsterdam, N 

      

  

    

Semua Nagara 

Arra (automatische relais-rekenmachine Amster 
dengan: resmi telah mulai dipergunakan di 

7 ri Belanda: Mesin hitung ini : 
hitungan djumlah jang biasa dalam seperdelapan detik, 
kan hitungan lipat jang agak sukar dapat diselesaikannja dalam setengah detik. Mesin hitung Arta ini adalah jang pertama dalam matjamnja jg dipergunakan di Nederland. 

An Lie 
Berlomba—Lomba Ber: 

   

    

  

    

dapat mengadakan 

sedang   
sendjata Katanja Utk Perdsmaian...... 

RIS DJE 
  Ss 

  

EKKETARIS DJENDERAL PBB Trygve Lie pada hari 
Rabu memperingatkan Sovjet, bahwa dilandjutkannja peperangan Korea merupakan penghalang jz utama utk mem perbaharui usaha kearah penjelesaian setjara umum, soal? jg 

mengenai Eropah dan Asia. Lie mengatakan, 
tak tampak 
ngan Korea. Lie 
diberikan 

bahwa dewasa ini 
enjelesaia jg menentukan dari pepera- berbitjara pada suatu djzimuan makan, jang n oleh anggauta? perhi mpuran wartawan. 

Seterusnja dapat dikemuka- ' 
kan bahw, Lie dalam pembi-.: 
tjaraan tadi mengatakan, kea 
manan internasionaj itu meru- 
pakan dan akan tetap merupa 
kan suatu goa. duni dan soal 
ini tidak dapat selama2nja di 
petjah-petjah mendjadi bagi- 
an2 geografis. Hendaknja pe- 
merintah2 negars anggot, PB 
B jg ikut dalam persetudjuan2 
pertahanan sedaerah, bilateral 
atau berdiri sendiri dalam hal 

  

  

bangkan tjara2 sebaiknja utk 
Sokong-menjokong antara per 
setudjuan? tadi dan PBB, dgn 
satu tudjuan untuk memben- 
tuk “benteng jg kokoh terha- 
dap agressi andaikata ini pada | 
Suatu saat terdjadi.” 

Patjuan sendjata ha- 
silnja ekonomi 

3 bobrok. 
Dalam pidatonja tadi, Lie 

seterusnj, mengemukakar ba- 
hwa dunia kini sedang menim- 
bun-nimbun sendjata2 perusak, 
dengan ketjepatan dan djum- 
lah jg sangat besar, “Tiap2 ne 
gara jg melakukan 'penimbu- 
nan sendjat, ini mengatakan 
bahwa politik jg mereka laku- 
kan ini bermaksud memeliha- 
ra perdamaian”, kata Lie. Di | 
peringatkannja, bahw, mem- 
persendjatai ciri untuk pertaha 
nan itu dapzii memulihkan ke- 
seimbangan kekuatan, dan me 

4 

rupakan untuk sementara pe- | 
matang terhadap tendens2 
agresi, akan tetapi perdamai- 
an adalah suatu hal jg tidak | 
pelnah dapat diselamatkan ha | 
nja dengan sendjat, sadja. 

Tak lama lagi akan datang- 
lah saainja, bahwa, perlomba- | 
an persendjataan ini musti di 

akan hantjur leburlah pereko- 

nomian nasional. 
Diperingatkannja supaja dja 

nganlah menunggu nunggu sam 
pai negara2 ig berlomba mem 
persendjata &ri itu "kehabisan 

nafas” dan didesaknj, supaja 
dilakukan usaha bersama utk 
mengadakan pengurangar, 'per- 
sendjataan setjara berangsur2. 

Diakuinj, bahwa pembitja- 
raan 4 kini sedang ber'ang- | 
sung dalam Komisi Perlutju- | 
tan Sendjata PBB itu hanja 
sedikit sadia kemungkinannja 
untuk mentjapai hasil jg baik, | 
akan tetapi, “setiap negeri ha | 

   

  

-|pada malam-Reho. ha) 
tidak setudju Ggn dia 

kalau tidak, pasti | 

  

Amerika Tak 
Setudju 

Sidang Umum PBB Run- 
dingkan Soal Tunisia 

WYSEIL AS di PBB, Er- 
vest Gress, takan 

AAS. 

  

     
    

|san 
|bom atom dan me 
|katan berserdjata, sebelum di- 
jadakan 
(ngan? mengenai kekuatan mili- 
| ter masing2. | 

    sidang istimewa untuk membi 
tjarakan soal Tunisia oleh Si 
dang Umum PBB. Dalam tanja ' 
Gdjawab dimuka televisi Gross ' 
mengatakan bahwa A.S, meng 
anggap diadakannja 
tsb. tidak akan dapat menjele 

Isaikan soal perhuburgan 'Tu- 
nisia-Perantjis. Ia menerangkan 
bahwa soal perhubungan 
hanja dapat diselesaikan oleh 
suatu program perbaikan, jang 
ia harap dapat dilaksanakan dj 
Tunisia. 

   

Ludruk & 

T
T
 

Lebaran Di 

ENGAN BERTEMPAT 

Kiri, jang 
Perajaan 

. Kuasa Indonesia, Mr, Susanto 

| “Situasi dunia pada wakiu 
ini sangat gentng dan berba 
haja, katy Mr. Susani-o, kare- 
na dunia masih terbagi dua, 
|antara golongan jang bermu- 
Suhan, jang masing2 mentjoba 
menguasa: dunia, Sebagai aki 
bat gari pertentangan ini, ma 

ka timbul'ah dua tabiat jang 
buruk, baik rada tap» manusia 
maupun pada tiap bangsa. Dua 
rabiat ini, kata Mr, Susanto se 
landju:nja, adaah pertamg ke 
serakahan 'pribadi jang meru 
gikon orang 'ain, dan kedua 

sidang ' 

| Terra, 1 ga dipindahkan ke 

  

Masjarakat Indonesia “Rajakan 

Hikmah Pantjasile Perlu Dipraktekkan Utk 
Selamatkan Dunia — Kat a Susanto. 

2 V Kepala Perwakilan Republik Indoresia dinegeri Belanda 
| (Den Haag) tg. 24 Juni jbl. telah berlangsung perajaan Idul 

itri j diselenggarakan oleh Madjclis Islam disana. 
itu dimulai djam 10 pagi. dan mendapat perhatian jg. 

memuaskan: lebih dari 500 orang Indonesia jang hadir dan di- 
antaranja anggauta2 dari corps diplomatigue, 

rug bertekun dalam usaha ini | 
dan djanganlah “mendjadi Iu nafsu hendak menguasai orang 

n katian hinvoa m. SIN, baik dilapangan kebenda ngung ea Ma an dan kebatinan, maupun di 
tun harapan. Dan manan iiptakan ckonorif 'dan palitik Sajarah J8 Sspatuinja menje | yr, Susanto mengandjurkan lean soa pertentangan Supaja orang mempraktekkan 
antara Blok Barat dan Bok | epanttasi sebagai satuZnja Timur kata Lie. (Antara). | 1 unuk menghindarkan 5 ajalar 
.PEDOMAN RAKJAT ————/ |kesukaran dan bentjana dunia 

DIPROSESPERBAL. 

    

  

     

  

1 ini, derutama keinsjafarn akan 
Panitia Pembagian Tilpon ! Tuhan, kemanusiaan dan ke- 

Mekasar telah mengadjukan ' adi an sosial, 
tuntutan pada pihak polisi ber- |. 4 daa 
hubung dengan Suatu surat ki-j Pernjaan meriah.   riman jang dimuat oleh harian 
Pedoman Rakiat da am podjok- . Gam, d 

nia, Surat Kriman itu berisj su Incrva Pavilja 

di Amster- Pada malamnja 

  

   
atu tuduhan, bahwa ada perbu | kan pu a peraiaan Lebaran ig 
atan tjurang didalam panitia 
tsb. Hari Sabtu pagi polisi me- 
lalukan vroses perbal terhadap 
redaksi Pedoman Rakjat jang | 
jang diwakili o'eh rekan MA. 
Kamah.. 

  

   

meriah oleh. Panitya Lebaran 
Amsterdam, Pada perajaan i'u 
dipertundjukkan kerontjong, 

tari2an dagelan dan Judruk. 
Perhatian umum besar gekali, 
(terutama dari pihak kaum pe 

    

| 

promi 

Dekatkan Pendapat 
Pengurangaa Per. 

sendjataan : 

Keamaran hari Selasa — me- 
ngemukakan rentjana kompro- 
mi perjuijutan sendjata. Ren- 
|tjana tsb jg menghendaki peng- 
laksanaan perlutjutan sendjata 
llm 8 tingkatan berusaira men- 
dapatkan kompromi diantara: 1. 
usul Sovjet Uri, jg menghenda- 
ki supaja pertama? semua ne- 
geri memberikan keterangan? 
mergerai kekuatan militernja 
dan selandjutnja mengadakan 
pemeriksaan tentang kebenaran 
atau tidaknja keterangar? jang 
telah diberikan oleh negeri? jg 
bersangkutan dan 2. usul Ing- 
|Seris/Amerika,: jg menghendaki 
|Ssupaja pertama? ditjapai putu- 

utk pemakaian 
: ang 

  

kar-menukar ketera- 

Tiga tingkatan peng'aksaan 
jang sdiandjurkan oleh Moch 
ialah: 

1. menghentikan perlombaan 
perlutjutan sendjata dengan 
membatasi pengluaran2 untuk 
kepentingan? militer: 2, dja 
ngan memperbanjak alat2 sen 
dja'a jang telah ditentukan 
oleh perdjandjian (konvensi): 
3. melarang pemakaian bom 
atom serta menghantjurkan 
rersediaan. bom atom jg kini 
ada. Moch selandjutnja menja 
rakan supaja dibentuk suatu 

badan pengawas internasional, 
(ATP), 

  

DUTA BARU ITALIA. 
United Press pada hari Sela- 

sa mendapat kabar di R,,ma, 
bahwa Italia akan mengirimkan 
seorang duta baru ke Indone- 
sia. Menurut kalangan2 jang 
mengetahui, maka duta Italia 
jang sekarang diibu kota Jorda 

dania, Amman. Pier Luigi La 

F pun OPPOSISI Inggris, 
- sebagai suatu tindakan jg dapat me 
Korea dan dapat mengakibatkan 
laannja itu dlm debat di madjelis 

| Usul Kom- 
(pemboman 

3 Saran Perantjis Utk | sg 1 

Yan Perantjis, Ju- | 
les Moch, dim sidang Pa | dig: 

nitia Perlutjutan Sendjata — jg | 
diadakan setelah sidang Dewan | 
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| Ia antara lain 

      
   

   
     
    

  

   
    

    

   
   

& 
geri Anthony Eden, ix ser 
tara ini telah mengadakan : 
bitjaraan dengan menteri 

tahanan Ear! Alexander 
menteri negara Selwyn Lloy 
jg pada Rabu pagi tiba 
li. di London dari Wz 
setelah mengadakan k 
ngan di Korea. - 

  

    
      

    

    

   

   

  

    

    

    

  

    

   
   

Eden antara . lain menjai 
kan, bahwa politik Inggrig € 
Korea tetap tidak berob 
Ada ah tetap mendjadi tudj 
kita untuk membatasi 
kaian dj Korea. Adalah 
pula mendiadi politik kita 
berusaha sekuat. tena, 
mentjapai perletakan 
jg lajak dan pantas dj 

Demikian Eden. Dalam 
itu Eden menegaskan bahw 
pemerintah Inggris sebelur 
nja tidak diberitahu dan tidak 
pu'a diminta pendapatnja me- 
ngenadi maksud untuk membom 
5 setasiun pembangkit tenaga 
listrik Yalu itu, Sungguh saja 
sesalkan hal ini. Akan tetapi 
oleh karen, keputusan itu 

telah diambil, maka kita, 
kipun menjesa! karena tid 
diminta pendapat kita, haj 
menjokong djug, sekutu kita 
dalam hal ini. 

Demikian Eden. 

. Mengenai debat tentang pe 
boman atas bangunan2 pem- 

bangkit tenaga listrik disungai 
Yalu oleh angkatan udara A- 
merik, Serikat di madjelis ren 
dah Inggris lebih landjut dika 
barkan, bahwa pemimpin sa- 
jap kirj dalam partai buruh 
inggris, Aneurin Bevan, djuga 
memperingatkan akan kemung 
kinan petjahnj, perang dunia 
ke-III sebagai akibat tindakan 
ini, Selandjutnia sebagai dja- 
lan untuk menjelesaikan per- 
tikaian dj Timur Djauh is me 

     
    

    

  
Dagelan 

Di Nederland' 
Yu 

Amsterdam 

Oi ,Baockershagen”, kediaman 

Antara lain 
Tirtoprodjo mengutjapkan kata 

laut jang i-elah mogok, dan 
mendapat kemenangan da'am | 
perdjuangannja. 

Berkat sokongan dari bebe 

"rikat mengakui RRT, 

njerukan gupaja Ameriks Se- 

    

  

   

   

Ma Sean Kata 

Pengeboman | web 

    

   

    

      

  

   

    

Indonesia Te- 
rima Baik? 

r |Utk Mengirim Penjn- 
djau Ke Korea 

TT IGA dari 5 negara netral 
jang diundang supaja 

memeriksa kamp? tawanan pe 

pendapas kalangan jang me- 
ngetahui di Washington hari Se 
lasa. Tiga negara ini adalah Pa 
kistan, Swiss dan sangat mung- . 
kin Indonesia jang djawabannja | 
segera akan diterima. Kalangan | 
tadi berpendapat, bahwa Nehru 
dapat dikatakan telah menolak 
undangan itu, demikian pula de 
ngan pemerintah Swedia. 

Dalam pada itu Radio Pe- | 
king hari Seasa.teah menge- 

|luarkan keijaman pedas terha 
dap usul presiden Truman utk 
mengundang lima "negara ne- 

'tral guna melakukan penjelidi- 
ikan tas tjaranja Amerika   

2 untuk “menijutji tangannja da 

& An ig dilakukan Oleh Amerika 

“organisasi ig benar2. bersikap 
“netral akan menjetudjui atau 
(.lakan mau turut 

mendja ankan beeidnja di: 
'kamp2 tawanan perang seba- 
gai usaha presiden Truman | 

ri pembunuhan setjara besar? 

terhadap para tawanan perang 
fihak Utara." Truman berusa- 
ha untuk member: ratjun jg di 
selubungi dengan gula dan me 
Teka jo bodoh sekali mau me- 

nelannja akan merasakan aki- 

'bat2-nja, demikian Radio Pe- 

king, ig mengutip suatu komen 
tar dari harian Rakjat resmi 

jg terbit di Peking "Tidak ada 
Suatu negara jg djudjur atau 

dengan 'per- 
aa -djahat jg dengan nja | 

ta te'ah dilakukan oleh peme- 
rintah Amerika itu, atau akan 
mau membantu agresor Ame- 

rika untuk menerangkan bhw 
pembuatan2 djahat jg dilaku- 
kan oleh. Amerika itu dapat di 
perianggung-djawabkan. (UP), 

Kursus Se- 
minar 

13 Pegawei Indonesia 

   

  
Kata Bevar “Kalau pemerin 

tah Amerika tidak  hanix me- 
nentang agressi di Korea sa- 

dja, me'ainkan disamping mau 
pula mejakinkan pemerintah 
RRT, bahwa mereka (Ameri- 

ka) menerima revolusi Tiong- 
kok itu sebagai suatu kenja- 
taan jg tidak dayet disangkal 
lagi, dan dengan demikian ber 
sedig menerima RRT sebagai 
anggota Dewan Keamanan dan 
membubarkan pas? Chiang 
Kai Shek di Formosa mak, pe 
rund'ngan2 perletakan sendja- 
ta di Korea pasti akan dapat 
mentjapa: hasilnja dengan mu 
dah.” 

Bevan mengemukakan pen- 
dapatnja itu sesudah Eden 
mengachiri keterangannja, 

(Antara-UP). 

Perantjis djuga tak 
diberitahu   rapa kantor dagang Indonesia 

dan beberapa firma Belanda, 
perajaan ini mendjadi satu suk 
ses besar. Karenp: hpnjaknja 
tamu iang datang dua-ruang 
an jang besar disana penuh se 
sak, Inilah perajaan Lebaran 
gang tebesar2nja di Nederland 
sehabis perang. Demikian me 
nurut war-awan “Antara” di 
Nederland. 

Dapat dikabarkan, bahwa pa 

dg perajaan Lebaran di Miner 
va-Paviljcen itu, ikut pula per 
kumpu an mus'k Suriname utk 
menundjukkan simpatinja ke 
pad, bangs, Indonesia. Lagu2 
nja meridapat gambutan gem 
b'ra dari hadir-'n, 

ENURUT BERITA dari Pu- 
LY1 san, jang diterima dengan pos 

udara, di Korea Selatan terdapat 
5.000.000 ayang jang telah  kehila- 
gan kampung-halaman sebagai aki- 
bat perang sekarang ini: kaum pe- 
ngungsi dari Korea Utara, jatim-pi- 
atu, djanda, pengemis, hampir semua- 
rja kehidupannja tergantung dari 

  
pertolongan pemerintah, Korea Sela- ' 
tan, jang dahulunja merupakan gu- 
dang beras, sekarang terpaksa men- 
datangkannja dari luar, Achir2 ' ini 

Menteri luar negeri Peran- 
“djis, Robert Schuman, mene- | 
rangkan pada harj Rabu, bhw 
Peranijis sebe umnja tidak di 
beritahu tentang maksud utk 
membom  bangunan2 tenaga 
listrik disungai Yalu. Dalam 
pada itu Schuman menambah- 
kan, bahwa soal pemboman 

| Beladjar Ke Australia 

pan RENTJANA 
Bantuan 'Techniek ba- 

gian dari Rentjana Kolombo 
(rentjana bersama utk pemba- 
ngunan (ci regeri?2 jg agak ter- 
belakang dan jg diusahakan 
oleh negeri2 Commonwealth) 
pemerintah Australia telah me 
ngadakan semitar didalam ad- 
ministrasi pemerintahan untuk 
pegawai? pemerintahan Indone- 
sia, 

Hari Djum'at nanti 18 pega- 
wai Indones.a dari berbagai 
kementerian akan berangkat 
dengan kapa! terbang @antas 
(perusahaan 'penerbangan Aus 

|tralia) menudju ke Australia, 
Kursus dan mata? peladjaran 
mengenai berbagai soal admi- 
n.Strasi pemerintahan dan se- 
minar tsb berlangsung kira2 ti 
ga bulan. Jg akan memberikan 

tinggi dari 'pemerintahan sipil 
Ausiralia. Peladjar2 akan di 
berikan pula kesempatan untuk 
menjaksikan sendiri pekerdja- 
nja berbagai bagian dari dja- 
watan2 sipil Australia dan me 
nindjau2 keadaan kota? dan 
desa2, 

  
  

SR. INDONESIA MURNI. 
Baru2 ini di Djakarta telah 

didirikan suatu organisasi rak- !   

  

   
Nak Ke Vr — No. 106 

rang di Korea, akan menerima ' 
(baik urdangan itu, demikian 

dengan tenteram, walaupun da 

ilam pedato? jg diutjapkan di 

peadjarannj, ialah pegawai? | 

Korea—Ne 

itu adalah semata-mata suatu ' jat jg terutama bergerak di'a- | 
soal operasi militer dan tidak pangan sosial dan ekonomi ' 
mempunjai arti dip'omatik. dengan nama Satuan: Rakjat . 
Schuman selandjutnja msajata | Indonesia Murni, Selain di Dja. 
kan, bahwa pemboman i1tti su- | karta, anggauta2nia tersebar 
dah barang tentu merupakan | didaerah Bogor, Krawang dan 
pukulan jg hebat kepad, indus | Purwakarta, diantaranja be- 
tri alat2 sendjata Tiongkok. kas pedjoang2. Ketug organi- 

(Antara): |sasi tsb I. Achim Usman, 

butuhkan. diadakan kontrak dengan Thai untuk 
mendatangkan beras sebanjak 24.000 
ton. Pemerintah mengadakan alokasi 

7 djuta dollar untuk beli 54.000 bar- 
ley dari Amerika Serikat dan kini se 
dang dipertimbangkan untuk menga- 
dakan alokasi dagi sebanjak 9 djuta, 
guna pembeli 64.000 barley. Tapi ini 
masih sangat kurang, 

Menurut perkiraan resmi, setengah 
dari penduduk Korea jang  berdjum- 
lah 21 djuta, tidak tjukup penghasi- 
lannja untuk dapat membeli beras jg 

mereka sangat 
tiortoh dapat dikemukakan, 
disebelah utara Seoul gerak-gerik | 
tentara kedua pihak kian-kemari itu 
pada tahun jl. telah memusnahkan 
beras sebanjak 240.000 ton. Di 3 
propinsi Korea Selatan panen gagal, 
karena hudjan kurang, hingga 160. 
D00 ton beras lenjap. 

Dengan adanja kaum pengungsi jg 
melarikan diri dari kantjah pepera- 
ngan. maka konsumsi-tahunan telah 
(bertambah dengan 170.000 ton. Ba- 

| sie | 

ap 

    

     
en pen mera dana — 

    

  

  

| 

Tgi. 22 Djuni jl. telah tiba di Semarang untuk ikut mengambil 
| bagian dalam perlombaan2, rombongan peserta Pantja-Lomba dari 
Maluku dan Sulawesi. Gambar atas: Rombongan tadi 
bersama dengan Ibu serta Bapak Residen Milono. Bawah: 
bongan dari Sulawesi Selatan beraksi dimuka lens. (Ipphos) 

| “Paserok 1 NV Kunrg 
| Penjelenggara 1 Kebun, 
Alamat i 
Tilp. Redaksi 

banskhaivabediaut ah Kena 

Merdeka Prssa” 

  

s 

1 Purwodinatan Barat IV - 40 Semarang 
1 1228 Smg. tilp, rumah 17998 Semarang. 

Tilp. Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang. | 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10— didalam kota. : 
Rp. 11.— luar kota, (ditambah Rp. 0,30 utk. meterai). | 
Adv. 80 sen per m.m. kol, Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

  

Peserta2 
Pantjalomba    

bergambar 
Rom   

  

Koktil Molotov 

BEE EN hi 
LAN Tam NOPANy en anapar ni TENAA 

Pemboman - 
Di Yalu 

Di-Ikuti Seksama Oleh 
Ka'angan Djakarta — 
Akaa Ada Akibat Be: 
sar Dari Aksi PBB itu? 

ALANGAN2 PEMERIN 
Ia TAH dan politik di ibu- 

kota menaruh perhatian besar 
terhadap pemboman jg telan di 
lakukan oleh pesawat? terbang 
PBB atas bangunan? tenaga 
Isirik di sungai Yalu di Korea 
Utara. Perkembangan? interna- 
sicnal selandjutnja :ig akan tim 
bul dari pemboman itu diikati- 
nja dgn saksama. Orang ingin 
mengetahui bagaimana reaksi 
Moskou dan Peking atas pemba 
man itu jg telah memutuskan 
alirah listrik ke Manchuria seba 
gai pusat industri RRT jg-per- 
ting. Pada umumnja kalangan? 
Pemerintah dan politik di Dja- 
kdrta menginsjafi kemungkinan 
akan terdjadinja akibat2 jg be 
sar dari aksi PBB itu. 

Dalam hubungan pemboman '   
Banjak Beterbangan Dim Demonstrasi2 : 

Di Dj epang 
Djenderal Clark Luka Karenanja — Demonsirasi2 
Utk. Protes Adanja Pangk alan2 Amerika di Djepang. | 

ARA DEMONSTR.AN komunis hari Rebo di Tokio dan 

Osaka telah melemparkan ,,/Cocktail Molotov” kepada 
fihak polisi dlm suatu demonstrasi jg ribut yada upatjara per- 

ingatan ulang tahun kedua (dari peperangan di Korea Bebera- 
pa orang Amerika dlm demunstrasi ini mendapat luka2. Kaum 
demonstran di Osaka telah mslemparkar sebuah botol 
belirang kepada pintu mobil djenderal Carter W, Clark. koman.: 
dan tentara Amerika di Djepang selatan, Dengan luka? terba- 
kar dimuka dan dadanja djenderal tsb segera dirawat dalam 
rumah sakit, tetapi kemudian 

nja. 

Rumah2 jg didiami orang2 

Amerika di pangkaian udara 
Itami telah d:lempari dengan 
bom2 bensin. Kaum demon- 
stran di Osaka telah berka.i- 
kali bertabrakan dengan fihak 

polisi, Di Tokio terdiadi per- 

tempurar antara polisi dengan 
kaum demonstran dikoty mu- 
ka Sinjuku pad, hari Rabu ma 
lam, ketika 3.000 orang jg ber 

simpati pd. perdjuangan. bang- 
sa Korea Utara mengadakan | 
pertemuan raksasa untuk me- 
merotes jg berwadjih terhadap 

perdjandjian jg mengidjinkan 
ditempatkannj, pangkalan uda 

ra Amerika di Djepang. Rapat 

itu selandjutnja dimaksudkan 
untuk menghukum peperangan 

Korea, 
Rapat sebenarnja berdja!an . 

keluarkan kata2 jg mengha- 
sut, tetapi ketika rapat bubar 
mereka telah mendjadi gusar 

ketika diketahui bahwa fihak 
polisi membetuk kordon2 

Serangan Udara 

berisi 

dapat berangkat lagi ke kanfior- 

PBB Besar2-an 
Pada Hari Selasa Sampai 

1274 .Kali Sehari 

1 OMUNIKE ANGK. udara 

RK Timur Djauk mengumum 
kan hari Rebo bahwa sataf sa- 
tu serangan besar pernah dila- 
kukan oleh pesawat? ,Superfor 

sLasodjak petjah perang Ko- 
rea, aiadakan pada jrari 
Selasa terhadap remusatar? pa 
sukan?2 Utara dan depot2 di be- 
lakang garis front. | 

Pada hari Selasa itu angka- | 
tan udara ALS. te'ah melaku- 
kar sampai 1274 
kali dengan menggunakan pe- 
sawat2 B-26, jg berpangkalan 

di Okinawa, Serangan udara, 
jg terbesar, telah dilakukan 

oleh pihak PBB dalam bujan 
Agustus iahun 1950, wakty, 'pe 
sawat2 B-29 teah mendjatuh- 

kan 850 ton bom diatas sebi- 

dang tanah, jg luasnja 26 mil 

serangar erangan 

  kuat disekitar tempat rapat 
itu dadakan. 

“Mereka melemparj batu dan 

lebih dari selusin 
Mo'otov" kepada, parg agen Po 
si ig mengelakkan diri dari 
projektil2 itu dengan papan2. 

Fihak agen2 polisi membentuk 
kordon melintasi djalan raya 
untuk mengha angi serbuan fi- 
hak demonstran. 
Menurut berita2 pertama 74 

Orang telah ditangkap berhu- 
bung dengan kerusuhan ini, Ti 
gapuluh polisi Djepang dan 
dug orang polisi militer Ameri 
ka mendapat luka2. 

  

PRES. OUIRINO 16 DJU- 
LI BERANGKAT KE 
INDONESIA. 

Menurut keterangan 
sumber resmi di Manila 
pada hari Rebo, Presiden 
Ouirino dari Filipina pa 
da tanggal 16 Djuli jad. 
akan berangkat dari Mani- 
la untuk melakukan kun- 
djungan resmi ke Indone- 
sia. aa! 

MR. ROEM AKAN BERKUN- : 
DJUNG KE AMBON. 

Menteri dalam negeri mr, 
Moh. Roem menjatakan 'kepa- 
da PI Aneta, bahwa ia dalam 
mirggu perlma bulan Djuk 
akan berkundjung ke Maluku, 
utk. merundirgkan soal pembe 
basan para tahanan SOB. Me- 
nurut kelerangannja dewasa 

t 

“Cocktail- | 

persegi sepandjang sungai 

Nakton (Antara). 

PROTES RUSIA ATAS PER 
SETUDJUAN2 TENTANG 
TRIEST, 

Hari Selasa Rusi, telah me-   njampa'kan 'protes kepada Ing- 
gris dan Amerika mengenai 
persetudjuan2 paru jg telah di 

adakan mengenai daerah 

Triest jg dikuasai oleh Ingge- 
ris Amerika, dalam mang di 
tetapkan bahwa Ita'ia akan di 

beri lebih banjak kekuasaan 

dalam memerintah daerah isb. 

pesawat2 terbang. PBB atas ba 
ngunan2 tenaga listrik di Korea 
Utara itu kalangan2 politik me 
nundiukkan pada pentingnja 
pertemuan jg diadakan di Lon- 
don antara Menteri Luar Nege 
ri Amerika Dean Acheson dgn 
Menteri Luar Negeri Inggeris 
Anthony Ecen dan Menteri Lu 
ar Negeri Perantjis Robert 
Schuman. Seperti telah dikabar 
kan, soal2 jang dihitjarakan ia 
lah mengenai Timur bjauh dan 
Korea, sedang pd. kesempatan 
itu Duta Besar Amerika di Mos 
kow, George Kennan akan ber 
temu dengan Dean Acheson. - 

AMERIKA TIDAK AKAN 
MENJOKONG USUL2 
BLOK AA, k Maa 

Kalarigan2 jang mengetahui . mes 
nerangkan pada hari Senin, bahwa 
Amerika Serikat tidak akan mt- 
njokong usul2 blok  Arab-Asia di 
PBB  supaja diadakan sidang” luar 
biasa Sidang Umum untuk membi- 
tjarakan keadaan di Tunisia. » 

Kalangan2 resmi dari  kemente- 
rian luar negeri Amerika Serikat 
hari Senin menerangkan, " bahwa 
keadaan kini sedang dipeladjari de- 
ngan memperhatikan 
di Tunisia dan rentiana jang - da- 
lam minggu. jang lalu. telah dise- 

perwakilan rahkan kepada dewan pt 
rakjat Perantjis oleh menteri  Iuar 
negeri Perantjis Robert Schuman. 

PERTJOBAAN MEMBUNUH 
SYNGMAN RHEE GAGAL. 

Presiden Syngman Rhee dari Ko- 
rea Selatan hari Rebo hampir men- 
djadi korban pembunuh, ' ketika 'ia 
sedang berpidato dimuka kira2 
50.000 orang di Pusan, berhubung 
dengan hari ulang tahun ke-2 dari 
petjahnja - Perang Korea. Ketika 
Rhee tengah2 berpidato, maka - se- 
orang laki2 jang berumur kira2 60 
tahun sekonjong2 berdiri kira2 119 
meter dibelakang Rhee dan mentjo- 
ba menembakkan seputjuk  pestol 
otomatik. Dua kali pestol tadi ma- 
tjet dan achirnja komandan polisi 
Korea Selatan Yoon Woo Kung 
memukul orang tua jang hendak 
membunih Rhee tadi. , 

BEKAS PM KAMBODJA DI- 
MERDEKAKAN KEMBATI, 

Bekas perdana menteri Kam 
bodja Yen Sambaur jg telah 
di tangkap pad, tanggal 8 Djir 
ni jg lalu atas tuduhan te'ah 
turut serta dalam kompleian 
untuk mengganggu keamanan 
di alam negeri, kinj telah di 
merdekakan kembali untuk se 
mentara, demikian menurut Ia 
poran2 jg diterima dari Phom 
penh, TEA 

  

Utara 
Kesatuan2 Tank” 

Boleh Dibanggakan 

Kuat 
& Lapis' Badjanja 

Arina 
Pesan Nam Il Pada Hari Ulang Tahun Perang Korea. 

B : 
isi karangan oleh Djenderaj 

ERTALIAN DENGAN hari ulang tahun ke-2 dari Pe- 
tjahnja Perang Korea, maka Radio Peking menjiarkan 

Nam Il dari Korea Utara, jang a.l, 
mengatakan bahwa dalam tempo 2 tahun jl. ini tentara Korea” 
Utara telah tumbuh mendjadi 
Angkatan udara Korea Utara sudah dewasa 

tenaga bertempur jang kuat. 
dan kini masih 

bertambah kuat lagi, Demikian pula kesatuarg tank dan lapis- 
badja. 

Sererusnja Nam Il tulis, ba 

hwa tehnik Amerika jang yng 

gul itu telah di "hantjurkan” 

karen, ketangkasan berperang 

sela keberanian iang tak ada 
taranja darf 'kmiara  rakjak 
Korea serta pasukan2 sukare'a 

Tinghoa. Berhubung dengan   ini di Maluku masih ada. ku- 
rang lebih 1000 tahanan SOB. 

gara Jg Menderita Akibat Pepera 
Sebagai gi kebarjakan orang, beras tidak atau timbunan2 beras mereka dari Pusan 
bahwa | hampir tidak terbeli lagi dengan peng ke Seoul. Mereka — pedagang2 be- 

hasilan mereka, hingga tak menghe- 
rankan bahwa timbul berbagai ma- 
tjamu kedjahatan. 

Dan ditengah-tengah segala ma- 
tjam kesengsaraan ini, ada pula go- 
Jongan jang hendak menarik keun- 
tungan dan menggendutkan perut. 
Ketika ada maksud bahwa pemerin- 
tah Korea Selatan akan dipindah 
ke Seoul lagi dari Pusan, maka sau 
dagar2 . beras mulai memindahkan 

  

kebangkitan  tentarg Korea 

ngan 
ras — melamunkan kota Seoul jang 
penuh-sesak penduduknja,  kekura- 

ngan bahan makanan dan... harga2 
| tinggi. Pemerintah .ternjata tak djadi 
dipindahkan ke Seoul, 

Demikianlah suatu gambaran ke: 
tjil sadia, dari pada penderitaan rak 
jat di Korea, 2 tahun sesudah petjah 
perang antara Utara dan . Selatan 
serta tentara? jang ada dipihak ma: 

    sing2. (Antara —“ APP). 

Ujara ini, Nam Il menjatakan 
terimakasih kepada Sovjet Uni 
Gan RRT, Hua 

Menurut Nam I!, bertambah 
kuatnja tentara Kores selama 
peperangan berkobar ini dise- 
babkan karena "keunggulan ta 
la sosial dari Republik Demo- 
krasi Korea, karena pimpinan: 
Nodong Dang (Partai Komunis 
Korea Utara) dan karena so: 

kongan — baik berupa benda 

"maupun moril — dari bangsa? 

jang bersahabat, jang dipim- 
pin o'eh Sovjet Uni dan RRTY 
Apabila. Amerika perani meng 

gagalkan perundingan perletak 
an gendjata, kata Nam Il ma 
ks "medan perang Korea tidak 
bo'eh tidak akan mendjadi ku 
buran kaum imperialis Ameri 
ka dan budak2nja: mereka 
akan mengalami pukulan2 jg 
menewaskan dari tangan tenta 
Ta rakiat Korea serta. sukare 
la Tionghoa." (UP), 

  

perkembangan ' 

  
    

  

 



     

          

    

   
   

  

          
       

    

    

   

   
   

   
   
    

  

    
      

    

        
Na apparaat perniagaan 

keperluan 

    

   
     ntuk mendjual dan men- 

jangkan barang2. Untuk itu 
ipparaat ini Gjuga memper- 

Oleh penghargaan, Tetapi ha- 
ruS kita njatakan bahwa ap- 

paraat 'perniagaan ini timbul 
oleh karena : perhubungan  ko- 

loniaa'. Oleh Karena itu pun 

" permaRaLN impor: dan export 
“jdi Indonesia rempun jai suatu 

: | Sirat jang tertentu sebagai aki- 

|| bat..dari kepentingan2 jang 

erutama dikedjar oleh pernia- 

gaan jong dimiliki oleh" bang- 

sa Belanda. 

Tugas perdagangan dan 

sjarat2-nj ja. 

Baniak orang  mendjalankan 

perdagangan sebagai mata 
pentiahariarnjas Teranglah ba 

   

   

   

  
  

26 DJUNI 1952. 

di Yalu 
L 'setjara besar?an oleh lebih 500 

Amerika atas. stasiun? listrik di su- 

peristiwa jg nistjaja bukan mempe- 

1 sulit utk kita fahamkan bagaimana. 

i 1 Petakan Ata Mabarthur ber- 

z nd: ra dan terus menjerbu men- 

| dekati sungai Yatu tadi. Dan RRT sangat kuatirkan bahwa 

| stasiun? listrik tsb dikuasai atau ahkan oleh ,,pihak jg 

sahabat”. $ a jun? listrik itu memberikan 
: Fa di 1 an ng Re bagi pusat industri 

dapat dibandingkan pentirgnja seba- 

  

pat bakpia perundingan Panmunjom, maka pemboman itu 
“akibat jg sebaliknja. Cle- 

tan dewan Rendah Inggeris 

»psyehologische fout”. 
itu kita kuatirkan sekali, bahwa 

Sovjet Russia, tidak 

1 1 mengambil tindakan- 

aM, ak & dikiraken terlebih dahulu 

bagai tindakan2 pembalasan itu tak akan 
1 tjarkan dgn satu dari 

maupun Asia Tenggara. Sepan- 

, maka saat sekarang ini, setelah 
L Hk jg kritik sekali. 
  

sERIyan KEDATAN GAN PRESIDEN. 

Sebagai | diketahui pada tgl. 30 
huni. i.a ali tiba di Semarang 
Lx Bean uintirk ke-esokan 
Inarinja a pertandingan Pan- 
Aa Kanan Landjutan Sslu- 

Sonan 30 30 Djuni tombongan Presi- 
. den sertai Tomb. menteri PP dan 

: n Kalibanteng,' di- 

7:2 ambut Rombongan 
Saka Mena @kediaman Guber. 
4 i.diam 17.00 sampai 

mengadakan perdjala. 
. (route-nja. masih   bupatan Pesen 

1g Oakan Men 

pertandi.    

  

ai Bet zang Merah ' 
9 ama ep 2 Negara me enga. | 

an kundjungan ita. 

Ak SEKOLAH AN. 

dari Zuster Fran- 
anessen akan mulai dibuka j 

ida tgl. 7 Djuli jad, 

UANG KELKBIHAN, 
m | Kementerian Agama R.I. di 

Djakarta mengumumkan, bhw 
oleh karena tiap2 (tjalon) dje 
ma 'hadji jang menumpang | 

“kelas dek pada kapal2 

Npa i Tiga" hanj, mendapat 
“| tempat "seluas, 1,6M2-djadi bu- 

  

  

  
kan 
"Kongsj Tiga” itu, Yang berke- 

tingan (penumpang2 kelas 
berhak menerima kembali 

     

'risiko perniagaan dan imema- 

hwa nekerdiaan - dalam perda- 

an di Korea sadja, tetapi mungkin 

akibat2 jg. sangat menguatirkan utk 

kan, bahwa pemboman itu semata- 
Sebagai peringatan belaka kepada : 

: hap me ngara djalannja Dari En kai jg sebenarrja di luar negeri 

Eropa Barat. Untuk mempertje- 

para pembesar Djawa-Tengah I- 

udian pada djam | 

ng ea kedudukannja ' perdagangan 
1. dengan kepentingan2 perkembangan | 

| masjarakat di Indonesia. 
Supaja merta! 

| mjat 

dikabarkan, bahwa kur: ! samakan dengan warna kulit bangsa 
tahun ini dari semua | Indonesia. 

2-M2, maka dari pihak | 

  : ena, tum Ang aan 

    

konsumen. Tugas 
mengumpulkan berang, 
barkan, memilih 
kwaliteit, menjimi sngang 
ku barang2 tsb. serta mengu- | 
rus financiering menanggung | 

     

  

    

        
    
         

    

   

    
    
    
   

     
   

    

     
     
        

  

   

    

   

   
    

      

   
   

     

          

   

     

   
   

    

  

    

        

   

   
    
   

   
   

      

    
     

   
    
   

  

   
   

    

   

     
   
   

     
   
    
   

    

    

  

   
    

   
   

  

   

    

   

  

    

    

     

    

  

   
    

     
   
   

   
    

    
   
       
   

    
   

  

      

   
   

    

   
    

     

    

    

     
   
     
      

    
   

  

   
    

djukan pendjualannja, . 

Terang | Perniagaan. 

Serirg diutjapkan bahwa per 
njiagaan hanja menjebabkan 
naiknja harga barang cteh ka- 
rena karang2 melalui banjak ta 
ngan sebelum dibeli oleh korsu- 
men, Tiap perhubungan: memin 

pen n atas. “djasarja 
dan ole “karena itu perhiagaan | 
menjebabkan tambah mahalnja 
harga bararg2 Fikiran ini se- 
betuinja tidak henar. :. Selama 
penghasilan (preducent) atau 
segolongan — perghasil tidak 
sanggud mendjual barang2-rja. 
langsung | kepada  sivemakai| 
(konsument). Maka Gjasa2nja 
perriagaan masih diperlukan. 
Djika perniagaan Gapat dising- | 
kirka# seluruhnja, berarti dari 

    

ka dengan sendirinia merniaga- 
an dim. hal itu tidak lagi mem- 

peroleh penghargaen Can ag 

Ilah tugas pernjagaan tadi & 
masjarakat. 

Utk. Kane siapa ? 
Perniagaan pada umumnja 

harts memenuhi tugasnja utk. 
kepentingan produsen dan kon- 
Sumen, Perraagaan di. Indghe- 

“Lsia pada chususnja harus mem- 
perhatikan kepentingan piogu- 

5 |sen di Indonesia dar konsumen 
Gi Indonesia, Produsen Inaone- 
Sia harus memperoleh harga jg. 
setirggi-ingginja untuk hasi: 

hasilnja, Oleh karena hasil2 In- 
Gonesia lagi tergantung dari 

“luar negeri, maka perriagaan di 
Indonesia harus meniijapai har- 
|ga2 jang se-tinggi2nja dengan 
“perhubungan langsurg antara 
penghasil Indonesia dan pema- 

Itu berani bahwa perniagaan 
|expert di Indonesia harus meng 
adakan perhubungan langsung 

kantara Indonesia dan negeri 1g. 
(memerlukan karang2 tsb. : 

Tiap penghuburg mengurang 
kan sebagian dari harga pen- 

|djualan, oleh karena itu pernia- 
gaan penghubung (trarsito) 
melalui negeri “Gan/ 
atau Sirgapore mergambil seba 

tuk perniagaan di negeri tsb. 
“Konsumen di Indonesia . se- 
“dapat-dapatnja, membajar har- 
|ga jang: serendah-rendahnja | 
untuk barang? iang. diperlukan 
ja. Dia djuga meminta kwali 
teit jang sebaik-ba' knja dgn 
harga jang. serendah-rendahnja ' 

Perniagaan import jang. rapat 

pertaliannja, dengan industri 
| Be'anda 'idak akan melakukan 
pekerijaan ini dengan hasil jg | 
sebaik-baiknja. Perusahaan im 
port harug terutama memper- 

hatikan kepentingan konsumen 
“di Indonesia dan bukan kepen 
tinga leverarcier diluar negeri. 
Apparaat berniagaan di Indo- 
nesia dalam struk ur ekonomi 

| jang timbul dalam perhubung 
an ko'oniaal cleh kareng itu ti 
dak dapat memenuhi tuntutan2 
nasional kila,' 

“ Berhubung dengan ini : te 
:ranglah alasan? untuk 'mem- 
perkembangkan suatu appa- 

|raat perniagaan Gengan sifat 

“nasional. 
Sifat nasional. 

Ava arti sifat nasional berhubung | 
  

"Untuk mentjegah kesah: fa- 
ham maka perlu diterangkan bahwa 

nasional. tidak “ semata-mata 
“terletak pada bangsa Indonesia asli 
dan sifat nasional tidak “boleh di- 

Nasional bukan 
'berati-raciaal seperti Hitler 
almarhum mempertahankan dalam 
»Blut uond Boden Theorie”.  Kete- 
rangan ini perlu oleh karena pada 
masa ini. pe emandangan terhadap hal 
ini belum djelas. Suasana. di Indo- 
nesia dengan penuh sentiment  me- 
ngeruhkan  dasar2 perkembangan 
masjarakat kearah fjita2 kita, seper- 
& diwudjudkan. dalam Pantja Sila 
kita. Djika alam fikiran pedagang2 
bangsa Indonesia tidak berlainan 
dengan sifat dan. sikap “pedagang 
asing maka terangleah bahwa pe- 
kerdjaan perdagangan jang  didia- 
lankan oleh pedagang bangsa In- 
donesia ini tidak bersifat ' nasional. 
Sebaliknja djika seotang asing atau 

a t aa Na ap RE “Tapi 

.|da'am menjir akan 'programa 
: Ge akibat « Ari 

      

  

rs matjamaja .k kebudajaan di 

djasa2 ini tidak perlu lagi. ma-j 

dian dari harga pendjualan un-. 

Es. ata Senang, 

:: H ledah “ini sebalik- 
na Sa Kama 

lian jakni pada pe 

  

    

   

   

   
         

    
    dapat noda eh djenis. progra- 

L dari pada di Amerika an- 
- 

tata, NN an berdfenis-dje- 

Indonesia. : # 
Tuan. Mal: i menerangkan, 

bahwa dengan paberik? radio 
Amerika in telah merund: ng- 

kan. kemungkinan pembelian 

   

    

1 Maan “ 

an 

Oleh arggduta2 staf Keran 

2 parlemen dan gurubesar Lan 

mempertal hankan “perdamaian 

| merupaka Faktor 'Paning: Untuk 
Perdamaian, Dunia 

ALAM MEN GHADApI   
4 'biok Ketika, netral 

: ia io ag dada Sordiadi 
ndanja perang tsb. 

Ke. a2-diatas Ini diatyagkan 
daam bagian pokok dari tjer 
Mah ahli sed'arah jang te an 
ma Ptof. Dr. J. M, Romein dan 
jang ciutjapkan di Djakarta 
hari Ahafi dengap berkepaga 
"Het pntwaken van Azid'en sijn 
voorgesch! edenis” (Kebangun 

Asia dengan sedjarah pen 
ihu'uannja) Tieramap tsb di 

selengg garakan oleh Kementeri 
an Penerangan dan. Gihadiri 

3
:
 

  

  

      

   

“kementerian, beberapa angga 

“ Dikatakan oleh Prof Jan Ro 
mein, bahwa politik ketiga da 
ri Asia itu harus berdasarkan 
atas kemauan betu2 unuk 

Gan kemauan utk betul2 mau 
netra! dan tidak mempunjai 
maksud dihati-keljil- untuk me 

'm'hak pada sa'ah satu blok. 

dak ada velaksanaan" tjita2   pesawat2 penerimaan gelom- 

bang pandjang jg dapat 
djual oleh “Amerika dengan 
harga murah apabila dipesan 
sekaligus “beberapa ribu. Sung- 
guhpun demikian belumlah di 
ambi! keputusan, karena tuan 

Maladi terlebih dahulu ingin 
memb: tjarakan tawaran? jg di 
terimanja Jebih dahulu, 

dan Djerman, 5 

akar, mengandjurkan pemerin- 

30.000 pesawat? radia utk. di- 
'paxai dlm. sekolah2 dan badan | 
kadan pemerintah. 

nerangkan, bahwa tuar Gerrit 
Cia Wilde, pemimpin djawatan 
teknik dari Radris Republik In: 
donesia dalam beberapa mirggu 
Jagi akan tiba di Amerika utk, 
membeli alei? perlengkapan 
proieksi.jang telah disetudjul | 
oleh pemerirtah Indsnesia. 

Tnan Maladi bermaksud akan 
“berdiam Gi Eropah selama 6 
mingcu, bukan sedja v'k, mem- 
peladiari industri2 radio dlm, 
pelbarsi. nerara, tetani dirga 
uk. mewakih Indanesia seha- 
pai sekretoris Komite Olymnia- 
de Indonesia Oi Helsinki Gtem 
p2f mana- bepdera Indonesia 
akar berkibar utk. pertama ka 

  

  

Jinta. dim. sedjarah akatna 
O'ymepiade, 

dengan sjarat2 “ guna" kepentingan 
negara dan masjarakat, maka pe- 
kerdjaan seorang bukan asli tersebut 
bersifat nasional: . 

Lintuk menimbang Kaka seo- 
rang pedagang baik asli maupun bu- 
kan asli: memenuhi. sjarat2- kepen- 
tingan negara dan masjarakat: per- 

lu ditindjau lebih. landjut apakah 
keuntungan “dan kerugiannja “dari 
pedagang: seimbang dengan. kepen- 
fingan negara pada. umumnja. dan 
kepentingan. produsen. dan. konsu- 
Ynen di Indonesia pada chususnja. 

Teranglah bahwa sjarat2 jg 
Naturaitan tsb. diatas dapat dipa 
Kai sebagai pedoman guna me- 
nimbang ini, Dan timbangan ini 
terletak kepada pemerentah 
Gan rakjat. Baik pemerentah 
(Apparaat Pemerentah) mau 
(pun rakjat akan memutuska: 
apakah seorang pedagang bersi 
fat haSicnal dan berdasar atas 
ini akan menghargai kedudukan 
nja dan bersedia utk membajar 
djasa2-nja, Seringkali suara? 
timbul tidak setudjurja dengan 
kedudukan perusahaan besar 
import & export bangsa asing, 
Gan perusahaan2 grossier bang 
sa.asing: 

.. Suara2 ini sebetulnja dapat 
Gimengerti, akar 'tetapi suasa- 
Te anti pena bangga 
as iri aja ah se-maftaz 
'negatief. Djika kita tidak setu 
dju dengan kedudukan perusa 
'haan2 ini harus dielag buat 
kita mergapa kita tidak setu 
dju. Apakah karena mereka 
bangsa asing belaka ataukah 
karena, kedudukan mereka... ti- 
dek sesusi dengan sjarat? so- 
ciaal-economisceh Ci negara In- 
donesia jang berdaulat. 

Alasan pertama ialah noga- 
tief, Alasan kedua clapat- disa- 
jurkar dengan tjara positief ja- 
itu bahwa. pedagang: Indoresia 
jang sanggu Kanan aja ha Na 
rus membuktik: jasa 
aja dapat memenuhi. Ha Bg gu 
na kepentingan Negara dan 
Rakjat dergan dasar 'keadilar 
pembagian penghasilan 'nasio- 
xal (matiotat inkomen). 
Dengan sendicin ta, diiia peda 

gang bangsa « Indonesia. dapat 
membuktikan sjarat2 ini, maka 
tidak ada kedudukan lagi buat 
perusahaan bargsa asing jang 

'tidak bersifat nasional, ' Dia- 
nganlah alasan tsb. dipakai ka- 

rena kita iti hati dengan peru- 

    
  

  

bat kedudukannja dengan Fidak 
memberhatikan " “kepentirsan 
takjs4. melainkan mengedjar 

dar ka “besar dan ingin menda   warga, negara, bukan asli menger- 
ja“ sdagai 

  

Pen ana diri sendiri berke- 
dalam Lapang pa nAsiO- 

“ndl. uagaita harus terang, Ala: 

  

di (lusi jang lebih utama dari pa 

dari Kk” 
firma2 di Nederland Norwegia 

Djika perlx ia bermaksud - 

tah Indonesia. unjuk membeli 3 

Tuan Maladi selardjutnia me | 

“Gan pendjelmaan tudjuan revo 

la usaha. meninggikan dera- 
idjat penghidupan rochani dan 

Gdjasmani dari masjarakaj| ba- 
injak dan disamping itu men- 
tjiptakan faktor2 untuk dapat 
Gipertahankan perdamaian du 

dan blok. ketiga jang 
penting sekali untuk dapat menije 

Dan bagi Indonesi, sendiri ti k 

  nia, 

Kedua blok tidak be- 
iul2 menghendaki 

5 perang. 

je ' Dalam permulaan penindjau 
kezdaan dunia- sekarang 

Prof. Romen mengingaikan pa 
Lea kata2 P, M. Nehru jang per 

ah menjatakan, bahwa kemer 

“Gekaan itu tidak berarti pula 

Semakin tinggin. ja  deradjat 
penghidupan rakier. banjak. 

“Faktor jang terpenting untuk 
“dapat ter aksananja kata2 Nen 
ru itu ialah diadakanni, usaha 

modernisasi dalam produksi de 
ngan dialan industrialisasi. 

Adalah Merubakan suasu para 
doks, demikian Prof Romein, 
balwa proses mecdernisasi dan 
“verwesteijking” dinegeri2 di 
Asia bari dapa: berdjalan be 
tu'2 sesudah negeri2 tsb bebas 
dari dia Barat. Dinjatakan, 

    

  

   
    

    

alan tehnis. Jang'mendiadi per 

kah keadaan dunia pada wak 
Iu ini menguntungkan untuk 
usaha modernisering itu, 

Timbutaja 2 blok 
. raksasa. 

Ditundjukkan o'elinja tim- 
bulnja kedua b'ok gesudah pe 
rang dunia kedua, Dengan me 

ngemukakan adanja kedua 
blok raksasa itu keadaan dunia 

betum lenjap tergambarkan se 
bab dunia tidak hanja terdiri 
dari kedua hlok itu. Pemimpin? 
negara pada waklu ini keba- 
njakan kurang insjaf betul2, 
bahwa didalam persatuan usa 
ha negara netral terletak ke- 
mungkinan2 jang besar sekali 

jang mengemukakan, apa da- 

mempunjai ekonomi jang ber- 
dasarkan industri jang kuat 
mempertahankan politik ne- 
tral dalam pertentangan anta 
ra kedua raksasa,” Tapi, demiki 
an Prof Rome'in apakah dgn 
ini berarti, bahwa ita dengan 
beri ekuk lutut menunggu na- 
sib jang akan menimpa, kita di 

waktu. jad. 
Dinjatakan, bahwa, |dari: ge- 

mula politik netral jang dipe 
ate oleh Nekru 1 .dapat: di 

a'akan ckan mengalami .kega 
aan kalau kedua b'ok jang 
bertentangan “itu betul2: meng- 
hendaki- adania perang dunia 
ketiga itu. Kalau kedua. “blok 
memang “betul2 menghendaki 

perang, maka memang dapat 
KN An Uepn blok: netral 

  

san2. Te bengenaa structuur 
perdagangan harus: didasarkan 
atas kedjudjuran terhadap per- 

2 | dioargan- kita. Mengingat ada- 
nja koerban2 djiwa, dlm, perdjaa 
ngan, kita serta golongan?'dim, 
masjarakat jarg masih mende- 
2 sebagai akibat perdjoangan 
kita 20 

pada: umumnja iholeh. “dllehta 
kan bahwa seorang ' Indoresia, 
mempunjai dasat2. utk. mendja 
lankan perdagargan: jang bersi- 

   
fat nasional. Maka oleh sebab 
itu pemerintah tela, | mulai: pas 
da waktu: penjerdhan. kedaula- 

teem dan merentijanakan dasar 
pekerdiaan dimana bangsa Trido 
nesia dapat berkembang dalam 
lapangan perdagangan guna. ke- 
pentingan Negata dan aja 
yakat, 

Mana   
Babat 

bahwa soal industrialisasi dine, 
ger2 di Asia pa da waktu ini. 
lebih banjak merwpakan perso'j 

tanjaan sekarang ialah, apa- ! 

untuk perdama'an dunia, Ada | 

pat negara2 di Asia jang tidak | 

tani “itik. menjusun, Sakit sya- | 

bk antara “kedua 
Pviok, spam pada, waktu, Ri negara? di. Asia Tenggara 
“me tandjutkan politik nefraliteinja jang konse kwen, 

didunia sekarang Ini selalu 
: mendapaikan ae dapa ag baru jang  mempunjai potensi, 
di Asia, Afrika Amerika selatan dan fikenua Eropah sen- 

iri, kalau politik metrat itu didjalarkan 
dalah mendijadi kepentingan jang maha-utama 'utk, kehidu- 

mOnusia, bahw 

dengan lebih positip. 

perang dunia jg. 
Detraj ita 

2.     

Gamalan akan gagal. 
kan, bahwa seperti djuga Dr, 
Yan Blankenskein ia. tidak per 
ijaja bahwa Sovjet Un'ie meng 

damaian” jang sedang dilaku 
kan oleh Moskow. Kenjataan 
nja ialah, demikian Prof Ro- 

mein, bahwa sedjak 1946 Sov 
uljet Rusia teah mempunjai 

wakdiu.6 tahun lamanja untuk 
'menjerbu ke Eropah-Barat dan 

mendapatkan keuntungan2 dgn 
agak mudah tapi hal ini tidak 
mereka lakukan. Menurut fak 
(k12: jang ada sekararg ini, ma 
ka Sovjes Unie kini. masih 
mempunjai waktu 2 tahun lagi 

untuk melakukan itu, 

Kedudukan RRT. 
Mengenai RRT . dikatakan, 

bahwa ja tidak melihat bahwa 
pemerini-ah Tiongkok ini pada 
Waktu ini mempunjaj tjita2 un 
tuk melyaskan daerahnja meli 
wati batas2 negaranja. Dinja 
takan, bahwa iku:nja RRT dim 
peperangan di Korea tidak da 
pat dikatakan suatu usaha im 
perialisme. Dari sedjak dulu 
memang pendudukan oleh nege 
2g asing dari gemenandjung 

Korea dipandang oleh Tiong- 

kok sebagai antjaman pistool. 
Dikemukakan olen Prof, 

mein gfel.2 Jang 
dari revolusi dan pemerintahan 

“Gi Tiongkok hingga sekarang 
ini. 

. . Dea 

rang mMaka sendjatanja tentu 

tidak menghendaki betul2 pe 
rang dunia jang ketiga tentu 

tdak akan bersedia memberi- 
-kan sendjafa untuk usahy, me 

'nimbulkan berang dunia oleh 

Tiongkok. Djugg Amerika Seri 

kat tidak menghendaki betui2 

Robert Taft dan Mac Arthur 

dari Partai Republik A. S. men 

Tana Tania keraenangan dalam 

dan akan memaksakan adanja 
peperangan untuk melawan ne 
gara2 komunisme, masih ada 

golongan? lain dinegeri ts» jg 
menentang politik tadi. 

3 Fase 
Melihat i-yu semua terletak 

tanggung djawab besar bagi In 
Gonesia dan negara2 di Asia- 
Tenggara guna menjelenggara 
kan blok ne'ral dar menjelang 

garakan faktor2 untuk perda 
ma'an dunia, Da'am mengurai 

kan tentang sedjarah keba- 
ngunan Asia dinja' akan, bah 

itik mengadakan perantara- 
an untuk terselenggaranja jer , 

Dikata- 

  

      
hendaki. perang. Kepertjajaan | 
ini dengan sendirinja tidak di | Lan kaum £ dal. me 

| dasarkan pada “kampanje per a 

  

  

  
di Asia, Hui ea, Pia la" an Haa 

       
     

tiga, bagian: .c.. fase perlawa 

me-awan. 

  

  perlawanan. kaum. intel! legens 

di 
didikan Barat dan c. fasa 

ga ialah perlawanan massa. Di 
njatakan, bahwa - politik Dje- 
pang untuk melakukan per:a- 

wanan terhadap Barat dengan 
djalan menjesuaikan diri dan 
meniru Barait mempunj al, pes 
ngatuh besar pada kebangunan 
nasional di Turki, Indi, dil.dan 
pengaruh tsb semakin besar 

dengan . kemenangan Djepang 

atas Rusia da'am permu! aan 

abad keduapuluh. Pa 

'Sedjarah. Asia. 
Dalam menguraikan sedjarah Asia 

itu dikemukakan dari sedjak semula 
dengan timbulnja agama? besar di- 

dunia hingga sampai waktu permu- 

laan timbulnja-revolusi- industri -di 
Eropah dan dengan. demikian . tim- 
bul perbedaan semakin besar antara 
negara2 di Asia jang statis dan ne- 
gara di-Barat jang dinamis. Kea- 
daan Asia diwaktu? jang lalu jang 
statis itu memang dapat dimengerti.   

'm ieri sedia x ra2 Umpamanja sadja Tiorig- ' mentjeritakan -sedjarah - negara 

ikok. menghendaki betul2 

1 5 1 diadakan: perubahan -sosial 
perang dunia, Kalau go'ongan. 

  

Ini disebabkan karena adanja pro- 
ses produksi jang statis, jaitu pro- 

. ses produksi jang berdasarkan per- 

Ro-: 
“gematigd” : 

“tidak 

tanian. Peperangan, pemberontakan 

dan sebagainja jang timbul di Asia 
Jain ialah disebabkan karena 

itu. Dalam 
di 

dikemukakan, bah- 

sifat dasar jang statis 

Asia diwaktu jl. 
wa karenajadanja penghidupan jang. 

: 1 i didasarkan atas 
nja akan didapatkan dari Sov , 

-jet. Rusia. Dan Sovjee Rusia jg : 

ekonomi 
jang statis itu, maka tidak sterdapat 
kaum pertengahan jang bebas. jang 
merupakan. ,,overgang”' antara. go- 
longan atas jang kekajaannja berle- 
bih-lebihan “dan golongan: masjara- 
katsiang hidup sangat” miskin. Dan 
sesudak tertjapai pembebasan dari 
impertalisme diberbagai regeri .se- 
karang ini, disitupuni: tidak. dapat 

setjara 

besar?an,- selama tidak diadakan pe- 
rubahan dalam proses produksi jang 
statis .itii Demikian -Prof...Jan ..Ro- 
mei 

SIARAN BRI. SEMARANG: 
Kemis 26 Bjuni 

17.10. Dongengan - kanak,. .18.00 
Adzan dan pengadjian, 18.15 Irama 
djuita Indonesia, 19.15 Mimbar Pe 
neraagan Djapen prop., 19.30. Lang 
gam Hawaii, 2030 Mimbar Islam, 
2115 Sandiwara radio tjerita Pahla 
wan Terpendam, .22.15  Krontiong 

Djun'at 27 Diuni 
06.15. Pengadjian-dan tafsir “Al- 

Guran. 12.05 Chotbah «dan sembah 

Fang Djum'at dari -Mesdjid - Besar, 
1340 Periang suksma, 18.03 Adzan 
dan selingan, 18.15 Pertanian, 19.30 
Pantjaran Irama Tossema, 20.30 Wa 
jang-erang. Ngesti Pandowo tjerita 
Gatutkatja krama. 

  

TP BENUSTI BAN ANG 
Pl, HERO MANA, 

h f ia! Deh kihak GPM: Semaran 

ia jang mengapa) kan. Ba Lap idiant, 02:00 .telah,. dilakukan, pe- 

agraria, 

  

  

.pada 
: tanggal, 2 malam 22 Djuni jl seki- 

Taneanaa. atas: diri sdi. 
anykupranofo, seorah am ta 

“DPD Kota Besar pa a 
nangkapan ini. dilakukan. “dirumah 
sda Supardi. Sclain mendjadi 'ang- 
daa DPD Semarang, sdr. Supardi 
adalah anggauta dari GPIL tjabang 
Semarany, Seterusnja pada. malam 
it djuga" sekira diam. 0300 telah 
dilakukan penangkapan “atas “diri 
sd:. Muhamad. Damhari, sekretaris 

“GPM tjabang Semarany. . Penang- 
Repan2 'ini diduga ada hubungannja 
dengan periksakan. pemberontakan ex 
"BR oya au € 13 

Uu NDIAN BARANG KE XI. 
Hasil penarikan “undian ba- 

rang ke XII Jogja jg dibuka 
tg. 30 dan 21 Djuni.ada sbh.: 
5: Hadiah ke 1 mobil Dodge 
Kingsway djatok No. 21005 di 
Surabaja. 

Hadiah ke2 mobil Fiat 500 
djatoh-No. 32558 di Jogja. 

Hadiah ke 3 sreda-- motor 
TWN djatoh No. 29306. -4i Ma- 
kasear, idem No. 44921 Ji Dbja- 
karta. 

ardi 

Hadiah ke 4 scecter djatuh 
No 85541 di Jogja, idem No. 
66327. di Malang. 

MALAM KESENIAN. 
Beriempat d. gedung Palang 

Merah Indonesia tjabang Sura- 
karta pada tgl. 28 Djini jad, 
Ini Ikatan Seni Musik Surakar 
ta (ISMS) 'akan menje engga- 
Takan Satu malam kesenian, se 
bagai suatu peringatan berke- 
haan dengan jusirum ISMS. Se 
sir itu, malam Kesenian djuga 
Giadakon untuk anggauit, Pa- 
tang Merah Internasional dari 

Geneve, 
Pada malam tsb akan mem- 

perdengarkan permainannja 
ataupun Sua'ran'g sebagai so- 
list: 1. Nj. Renee Tafarts (ma 
haguru pada Music School Jog 
ja) dengan permainan biola: 
Ng. Yap (dafi saty conserva- 
sana Illinois Amerika) piano, 

Gentif djuga piano, Sdr. 
Dn tenor dan ne Chia 
Ping Gwan, bas, 

Paras peminat pad, malam 
kesenian situ selandjutnj,. da- 
pat menikmatkan Orkest ISMS 
G€Engan 'perjanji2: Nj. Renee 
Tafanos (scpraan) dan Nn, Si- 
ti Aisiah Gani (sopragn), Se- 
laimitu Orkest ISMS bagian re 
timuran din akan memperde- 
hgarkan.lagu2nja.   

  

  

Bosen sudah aku masak. aa -patikku tak mna 
3 Sara 

  

  

      

    

|Laku mentjo 

  

Nambah rasa 'asli dari,   
ee un UN   

Seumur hidupku aku pun akan 
' berterima kasih kepadamu j 
“kerna nasehatmu menjuruh | 8. 

“Palmboom. ig 

  

“harcibretonak. 
Palmboom senantiasa menijintakan site: “hidiygan Ig, 

|fimewai 1 : Maraarinasf ! tulen: | berwarna Akuning-emas. Ini ' 

buat hidangan” mendjadi. hidapyan” PESIA Lahan 

ketjuali dari 'itu “ta singgih” 'menjehatkan Blak: sara" 
Kekajainyin akan. Vitamin” A dan Di 

  

Mungkin kau pakai mi 

Pjangan lekas putus asa. Pari 

Srine jang bukan moon 
aa sekarang dihgan Palmboomu jaitu peno- 

sewaktu masak, Dan rasa sedap | 
  

3: 

  

    

langmu sedjati 5 

. kenjam, sewaktu makan: Bukan mainij : 

  

  

  

  

    

  

  
aa "sehat asa, 

tiap | makanan: « dan.mem. 

An Gigi Nang aetak 0 7 Mba 

e Margarine Palmboomi bata Tan Baling ice 

hu 

      
     

  

     

mari, diwaktu masak. or ang. mentjari 
Sitaru, diroti nasanja mendjadi luar kiasan Blangan 

Naela saja Sg meng nptenlaln 

P
a
 

j 
1 4 : 
3 

   



  

- tiap 1000. butir 

    

        

    

   

    “| sia telah membe 
IN tawatar2 

Pe munisme setjara mp uni 

    

   

    

ai 

  

     
    

  

   

diri “am falah Unit kabi 
net koalisi terdiri atas 15 
orang menteri dan 7 
orang wakil menteri. | 

    

Kirag serbu orang — sebagi 
an besar terdiri dari orang2 jg 
menaruh simpati kepadkr Ko- 
reaUtara — pada hari Rebo pa 
gi telah menjerang polisi Die 

pang kota Fuita, dekat pang 
kalan udara Amerika Ser'kat 
Itami, daeray, Osaka. Kaum de 
monsiran tadi melemparIkan 
bahan2 peledak “cocktai' Moro- 

tov” kepada polisi, hingga — 
menuruti laporan2 resmi jang 
pertama — sekurang2nja ai 

5 dp t 
anggota kepolisian 
luka?. Demonstran? tadi mem 
bawa sembojan2 jang berbunjj 
”Hanijurkanlah pengkfan uda 

Ma mendjalankan  tug 
2 “#Sakhalin. 

4 jg terutama adalah menjebar- 
" kan. . propaganda? 

.menjerang Aiherang d dan pente- ' 
alat sen| rintahan Yeshida, di pjepang 

| dewasa ini, 
3 menerbitkan surat. kabar jg 

ERLAND : “enartiasa memuat “cg en) Ga . usaha Bi .hgiba at 

anis, dafi mehondjol-no : 
isa tentang apa ig dinamakan se- 
“ Ibagai “exp'oitasi-imperialis” di 

"| Djepang. 

|xensi jg kemudian menghasil- 
ik, kan perdjandjian Frisce, pani- 

|tya itu telah mengatakan ba- 
(hwa apabila Amerika mendja- 
|d'kan Djepang sebagai “dja- 

  

“membebaskan Djepang dari 
'pendjadjahar Amerika," 

| mentara pihak Moskou dan Pe 

king mentjsla kepada Amerika 
| dan pemerintahan Yoshida, de- 
ngan mengatakan bahwa mere 

Djepang, adalah diain “pihak 

gauta2nja panitya itu sendiri, 
be'rah Mempergunakan " berba- 

HDjepang kepada. Amerika, dan   ra padam )“ dan "Anti Perang 
Tn eat “ 

  

Dje212 Baru Jang Membawa 
Harapan Baik 

1 H. 4. Tanah Dapat Menghasilkan, kecimol, 

  

    

   
     

     
     

hasi! paling “be'akang dari 
rangkaian penjelidikan dan 
tjobaan tuan Jagus jang dila 

  

“kukan selam, 12 tahun” belas | Tak 

kangan, Keterangan diatas di 
berikan oleh djurubitjara jaja 
san “Budj Djaja” da am pertja 
kapan dengan koresponden PI' " 
Lan Manan “ud 

  

lan: 

itu memberikan 
suatu gambaran tentang perbandi 5 

Duta keterangannja, lebih 
djut djarubitjara 

  

    

  

    
   
   

  

   

    

   

  

   

   
    

  

   

   
   
   

“padi baru ini de 
'banjak ditanam rakjat. 
9. misal padi rodjolele 
ataja 3 tidak banjak. be 

diatas 
dengan 

rate2 bisah 
al. Apabila 

k dan bebas! 
asi Rodjolete 
wintal: padaf 
pw iii jang 

(angka 

    

     

   

    
        

        

    

    

  
ih dari 502 Dp 

berat butir R 

beratnja 2 ara 
ini 8 Agan 

baru Fat diterangk 
winan Ipned 

   

  

   roboh. Pertinjaan 
mah padi djeni : 

dari: tanah jang 
kan bahwa pera 
twur” oa aa 
akad: bisa 2 

2 beban makanan jang 

a
n
e
h
 

si pemerintah jang bersangkut 
jan dengan perkanian, Padahal 

an Budi Djaja, untuk menda- 

a | Karen, kenjataan2 diatas itu, 
Hem maka aba jang sekarang bisa 

u | man 'itu atas tanah jang milik 

  

Aang 
kan. Pembentukan 

Korr, 

   
iban 

Djepasg” di Sakhalin 
(antak bania gerakan 

s0a1 Asia Timur js 
da anti-Komunis bale 
para perindjau itu Dn 

    
   

   
    
   

  

   

omunis 

al di 

bantuan 
12 militer Djen yi 

Panitya 
  itu sudah sekian la- 

nj: di     

Maksud-tudjuan 

jg bersipat 

Pun panitya' itu 

   la se- 
ist 

Komuf' 
djolkan 

ah ditjapai d 
   

Sebelum dihim Dunia konpe 

djahannja di Asia”, maka pa- 

ri ya tsb akan mengambil se- 
gada maijam tindakan untuk 

Anehnja setelah perdjondji 
an Frisco itu disahkan, dan se 

ka ie'ah melia kedau'atan 

paniiya di Sakhalin iba | setap 
tinggal bungkem. Tetapi ang- 

gat 'pemanfjar radi9 di Russia, 
untuk menjiarkan “pidato? jg 
mendakwa Yoshida. mendjual 

mentje'a Amerika te'ah men- 
Gjodiah negara Djepang itu. 

»Perang-radio” 
Makara pembiklerag adi 

'a.p 

ne 
Ak. 
   

"om Sat alaik 

benih, 

Atas Dertanjaan mengenai 5 resi) 

  

Haman padi dis cas ari 
selekasnja — masjarakat 

edahnja. djurubi 
gkan bahwa me 

g mendja T tjita2 jajasannja bisa: 
ikut memetjabkan soal kekurangan 

sekarang se- 
Gg Akan teta 

pi tidak bcleh dilupakan, “Jemikian' 
djurubitjara itu, ' bahwa keinginan 
itu terbentur pada adanja peraturan 
zaman lampau jang sekarang asih 

berlaku. 

Tadongsi, a. 

  

Peraturan mana |.idak me- 
mungkinkan pendapatan baru 
dilapang pertanian untuk di 

| pergunakan o'eh rakiat umum 
sebelum disjahkan oleh instan 

Jtelah berkali2 ditjoba oleh tu- 
an Jagus, baik selaku perseo- 
rangan 'mandun da'am hubung 

patkar pengesiahan itu, tetapi | 
jidak pernah didapatkan sam- 

butan sebagai jang diharapkan 

dilakukan oleh Budi Djaja haj 
nfalah mengusahakan penana 

t Cisewanja sendiri, sedang 
iliki tanah demikian -hing 

duhan Bah va Russia Merontjang- 

Diepang 
t Sadja Ataukah Kenjtan? 

| didapat kepastian | ata San 

1g, jg telah diberikan mJatihan2” Ko- 
ya Pembebasif» Djepang”. 

Ssi Pemerentah. 

Istimew “da — 

  

jet: Bussia se- "a Sov. mengatakan, h 
pembentukan satu ,Pemerirtakti Rakjat | 

ataupun di kepulauejp Kurilen 
Ci Biepang, 

    

xi, bawa memang berar Rus- 
nja “kepada rombongan bekas 

itu terdapat seorang wanita 
Djepang, 

pang  sedjati jg tjir a kemer- 
dekagn, dan jg kini ada di Rus 
sia pada satu waktu ig baik 
nistjaj, gkan bergerak untuk 
jMmemerdekgkat negara Dje: 
,pang dari pendjadjahan, Ameri 
ka" itu" 

Bemendiat Ietilari Oktober JL 
radio Kiew di Russia setiap 
hari menjiarkan programma 
Djepang jg pandjang dan jang 
ditudjukan istimewa untuk Dje 
pang. Bagian terbesar dari 
programma itu terdiri dari ko- 
mentat2 tentang keadaan di 
Asia Timur oleh komentator2 
Djepang. Sifatnja komentar2 
itu senantiasa anti Amerika di 
satu p'hak dan pro-Russia di 
lain pihak. Beberapa komentar 
demikian bersifat sangat me- 
njerang kepada pemerintahan 
Yoshida dan partai Liberal jg 
kini berkussa di Djepang, dan 
mengandjurkan rakjat Die- 

oleh para perindjan ag 
al dipar: dang sebagai sabu propagan |! B 

attuk kepentingan blok-Barat. Tetapi | 

   

  

     

    

jg tidak habis2nja | 
menjerang Amerika dan peme- | 
rintahan Yoshida dan mengata. | 
kan pula bahwa “putera? Dje- | 

3 
t 

Dalam menghadapi aan an2   Nae 'uxford nat 

“bangan: di Inggris, pada waktu ini anggauta2 Corps. Wanita Ang 
“katan Udara Inggris: giat me ngadakan latihan2. 
dengan b: pakaian rok berwarna biru 

     

  

    
   

        

   
   
   

             

     
      
       

    

     

antara balik atasi pener. 

“Pada gambar: 
dan blouse putih gadis2 

dang pula berlatih.   
  

Pemboman2DiYala 
Tai: Menghendaki Penjerangan2 

2... biuos Di 

M 
siun pembangkit tenaga 
berdasarkan alasan? militer, L 
pers selandjatnja meram 
kan sendjata di Korea tidak se 

Dikatakan, bahwa kini be- 
lum waktunja untuk mengura 
ngi gerakan mili-er dsn bahwa 
setiap orang harus terus ber- 
usaha di Korea dan tidak men   pang buat membentux “peme- 

rintahan rakjat sedjati untuk ' 
“kesedjahteraan rakjat sendiri.” 
Perlakuan Rus thd. bekas ' 

ttutanan2 Djepang. ' 
Sebegitu djaun dapat dike- 

tahui dengan pasti, bekcig ta- 
wancn2 perang Dispa"g jang 
berd'am ditanah daerah Sovjet 
tidakah diperlakukan buruk, 

diberikan 'pekerdjain2- techuik, 
dan mendapat perlakuan 'se- 
rupa dengan buruh Rus' lain- 
nja. Karena dimasa “terahir 
ini Russia sangat simpatik si- 
kapnja terhadap golorgan2 ta- 

tertentu, maka dapat @: mengar- 
Ta. bahwa mereka itu achirnjaf 
djadi Koniunis dan berkejaki- 
nan urfik membuat Djepang 
mendjadi ,,Reptiblik Demokra- 

“Si Rakjat "Bukan satu perka- 
ta "mustahil, demikian orang 
mendugi, bahwa” Panitya Pem- 

:bebasar Djepang jong di 
“Sakh'in itu kisi sudah menda- 
ipa petundjuk2 darj Kremlin, 
ditam Mernjusua organisasi 
dikalangan ' sendiri, 1Whringga 
siap buat dapat bertindak se- 
bagai ,.Pemerintahein Rakiat 
Djepang”, dan imemperha: bat 
'kegiadtan Komunis di dalam ne 
gara Djepang sendiri. 

Pangkalan2 per- 
tahanan 

"ata didapat ' kepastian, bahwa 
Russia sudah membentuk satu rentet- 

an pariokalan2 pertahanan di Sakha- 
lin Selatan ita, dan dikepulauan Ku- 

filen, sebagai satu persiapan militer 

di Asia Timur. Kalangan partai Li- 
beral di. Diepang ' mengemukakan 
bahwa maksud tadjuan jang terutama 
dari pembentukan pangkalan2 : tsb., 
hanjalah buat memberikan kemung- 

1 

kas tawanan2 perang Diepang. untuk 

merembes masuk ke pulau Diepang 
jang paling utara, Hokkaido, dimana 
pihak komunis sudah mempunjai ,,da- 
erah2 pocket”, jang ' mempersiapkan 
diri buat perang gerilia,. Ditindjau 
dari sudut itt, maka bukan satu per- 
kara" menoherankan, apabila kaum 
Komunis Diepang iang berdiam. di 
tanah daerah Sovujet achirnja foh 
akan mendirikan sebuah ,.Pemerin- 
tahan Rakjat,” sebagai pertjobaan 
untuk  menfjiptakan “ kerenggangan 
dim. kerdia-sama. diantara Amerika 
dan Diepahaidewasa ini. 

Hal mana iman 

tanam “oleh kebiasaan orang sekes 

Tdinana. tapi Setelah melihat bukti 
bahwa hasil penjelidikan dan per- 
Kobaan tuan Jagus memberikan ha- 

"sil lebih menguntungkan, maka “kini 
didaerah Klaten bisa disaksikan ti- 

, 'sawah2' milik. rakfat ig. 

  

  
udi Djaja” itu 'diterang” 
'"hasil penjelidikan tuanj 

Ketjoali jang paling belakang 

Blilanutan ini, oleh djuru:| nis 

   

    

gt senditi “ditanami die: 
i pendapatan Jagus (padi Sri 

Malam), Karena memang menda: 
'pat keriaikan hasil, petani? tidak | 
Tagi mempersoalkan apakah “djenis     

      

   
   

  

BA Dea Dah Bonin kepada Dje- 
banjak | Pang. Demikianlah menurut war 

enis lain lagi. Walau: 
kita aa dasatrnja ber: 

padi jang ditanamnja ita sudah di: 
setan Tai belum, leh instansi jg. 

  

  

ga Pa “Oki pawa — 

    

tawan AFP Let Prou, jg memr- 
ceterangan ini dari ka- 

gan2 jepang 1g lajak diper 

j: Dutebenar Amerika di To 

   

   

  

  
      

      n Mind ag jang? p 
. Titan" in “Djep Penta Dadi 

di Hakene dan dikahatkan btw 
- mereka telah bitjarakan soal 
pengembalian Ryukyu & Besin 
Seterusnja kalangan tadi me- 
nerangker, bahwa pihak Ameri- 
ka tidak akan mempergunzskan 
pasal 3 dari perdiandjiah San 
Frangisep, Menurut pasal ini, 1. 
Amerika boleh minta kesada 
IPBB utk menempatkan. Ryukyu 

   

2g 4 Rn 

  

hari ulang -ahun ke-2 dari pe 

Kebanjakan diantarg - mereka 

wancn militer Djepang jang 

#4 wa beberapa 

tepi sungai Yalu atau sasaran 

kinan kepada rombongan2 pilihan be- |. 

Tetapi kelangan? pembesar | 

Diepang seridiri' “berketak: Sa Pu 
bahwa pemerintahan sematjam 

“padi jang difanam, dan tidak gam" 
pang merubah “djenis padi jang di-| 

djadi ketji! hati dengan run- 
| dingan perletakan sendjata jg 
' tidak ada habisnja. Ini adalah 

rang Korea. Perang ini menun 
jukkan, bahwa bangsa2 mer-j 

Gek telah siav untuk membea 

kemerdekaannja Gengan sen-| ngan beras, 3 ks | 
Oa, demiki: jan Lovett, terdapat banjak : 

akan tetapi Jaga ber- 
Politik sekutu tidak pai dont 1 endudak . 

p penduduk. Shanghai berobah. — seperti “djuga diseluruh 

Atas perriataan para was 
tawan, Lovett menjataken, bah 
wa pemboman setasiun listrik 
di. Valu tidak herarti wolitik 
PBB telah herobah.. Pemhomanji 
ni harja suatu tindakan strate-! 

sis jg diambil oleh ' djenderal 
Mark Clark utk mengurangi po 
tersil perang Korea Utara. Lo- 
vett mengumumkan, bahwa dien 
deral Clark telah minta izin pa 

Initia staf gaburgan utk pemho- 

man setasiun listrik Suiho pada 
srngai Yalu dan izin itu segera 
diberikan. Lovett mengakui bah 

regara jg mempu- 

njai pasukan di Korea tidak di 

tanjakan pendarainia mengenai 
pemboman Suiho tadi. Tetapi di 
kevaskan bahwa komandan pa- 
sukan? PBB di Korea mempu- 

piai kekuatan penuh utk mela- 

kukan pemboman di Korea ter- 

hadap setiap sasaran. “Hanja di 

nerintahkan supaja menemiakan 
dahulu pendapat Washington 
sebelum menierang sasaran di 

ig terletak di Manchuria, 

Tetapi dalam keadaan jang 
sangat mendesak, demikian di 
katakan selind'iu:nja o'eh Lo- ! 
vett, dienderal Mark Clark dibe 

Ti hak untuk mengambil kepu 

  
  

itu tak akan mendapat penga- 
nut2 jarg kuat dipihak rakjat, 
Gan semata-mata hanjg akan 
merupakan trompet2 Russia 
beaka, Tjuma kalangan» tsh. 
ijukup insjaf, bahw, adonja 
pemerintahan 'jahg demikian 
itu, dapat m ndjurkan ter- 
djadini," berpa kaa Komunis 
di Djepang, sebagai safir per- 
Mulagn untuk menerbitkan pe- 

rang Ketjil diduam negeri. 
"Dilath pihak, kalangan? jiu- 

mm mengatakan, bahwa pe- 
merlitahan “Yoshida sudah 
siap dengan tindakan? jang 
tepat buat memberaitag sesud- 
tu kerbutan, baik jang ditim- 
bu'kan o'eh siapa afau partai   

    

tapa-pun? 

Bagaimana akcn djalannja' 
perkembangan gerakan Komu- 
-ms-Djepang tadi tetapi rasa- 

h tak keliru untuk meramal- 
kan disini, bahwa Sakhalin Se- 
Jatan dan kepw'auan  Kurilen 
itu, nistjaja. akan mendja'ari- 

ikan peranan jang tjukup pen- 
ting da'am "gelangga"g politik   | daerah tsb. (Antara). 

kanDikem balikan pd. Djepang? ? 
| sadja kepada : “bjapanig: Akan dj San Francisco djuga. Menu): 

hay 2. Djepang wadiib Ni tetapi, dalam pada 'itw. Ameri- | rut 

kyu A 
beredan 5 Ber 1 dibawah 

  

  internasional d'kemudian mari. 

perwalian 

hjokonig permintaar' tadi: 
Amerika sementara itu akan : 10! 
megang hak? kedaulatan admini 
stratif dan hukum di pulau2 tsb. | 

| 

Menurut kalangan tadi, ka- Ryukyu, Bangunan2 militer ta! kepada Djepang, be'um 
rena terdorong oleh keadaan in di akan. diserahkan oleh. Dje- | ketahui, akan tetapi menurut 
ternasional, makx Amerik, am pang kepada: Amerika, dibawah : kalangan? jg mengetahui di 
bil keputusan untuk mengem- Man AAU keamanan Ameri | 

balikan Gontaha tadi begitu . 

Reaksi2 Terhadap Tindakan Djendral Clark, 

ENTERI PERTAHANAN Amerika, Robert Lovett, hari 
Selasa menerangkan bah wa putusan utk. membom 'seta- | 

listrik di 

Sen PBB tolah berusaha untuk “mani jamal media sendjata 

(hadiri karsus? politik. Demiki- 
'anlah menurnt pengungsi tang 
“kini Ata dipu 1 

  

    

  

      

Manchurla - 

XYalu telah diambil hanja 
ovett jang berbitjara kepada 
1, bahwa harapan utk, perleta- | 
bagaimana, dikehendaki, walau- 

     ks: Base na di- im 'stjaja akan bertanja, "Kena: 

   

| Tiongkok — Giwadjihkan meng- 

Bento Kah ola 

  

  

tusan sendiri jang anna 
baik dan panitia. gabungan 
staf Amerika . Serikat dapa 
memerintahkan, pemboman: 
Manchuria dengam #iada berun 
ding dahuu dengan negara2 
jang empunjai .pasukan2 di Ko 
rea. Kata Lovett, bahwa ia kif 
hi menunggu hasilnia pembom 
an hari Senin sebelum meng- 
ambil keputusan apakah se asi 

un2 Istrik tersebut' harus di. 
bom lagi. Achirnja Lovett mem 
b@narkan, bahwa Petagon me 
njetudjui pengangkalan seo- 
rang opsir Inggris sebagai 
bantu kepala staf- untuk 
deral Cark di Tokio: Putusan: 
tentang ini kini terserah pada 
pemerin ah Tenan, en 
Lovett, 

5 Clark: Kita kedittahal 
2 # Sie 1 

Sementara ihar Manan tertinggi 
pasukan2. PBB. Hi Kores, djenderal 

i Selasa menerang: 
kan, bakuwa ia mengharapkan ter- 
tjapainja. perletakan sendjata,  tefa- 
pi sementara itu pasukan2 PBB su- 
dah bersiap untuk menghadapi se- 
gala kemungkinan. Dalam statement 
nja berkenaan dengan hari “ulang 
tahun ke-2 dari perang Korea untuk 
pasukan2 PBB, selandjutnja — Clark 
mengatakan, bahwa » kaum agres- 
sor kini sudah dapat," “dihentikan” 
dan miss kita adalah meritjapal 
perletekan sendjata jang terhormat”. 
Kita lebih menjukat mentjapai per- 
letakan sendjata, dengan 'djalan ber- 
unding, demikian  dienderal Clark, 
tetapi “diika musuh lebih suka den: 
gan kekerasan dan“mengulangi lagi 
pertempuran2 dahsjat dari tahun 
1950-1951, kita sudah bersedia : un- 
tuk itu. Dikatakannjas pula” bahwa 
tanggung dijawab untbik' perdamatan 
atau peptrangan kimi berada" dita: 
ngan Korea Utara: Komandan ten: 
tara Amerika ke, “djenderal James 
van Fleet, djuga. memberi pesan se- 
rupa kepada tentaranja. Dikatakan, 
bahwa tentara ke:8 king sudah siap: 
"sedia ntuk Ta “segala. kes 
mungkinan. 

Taft mengherehiMus 
churig, diserang. 

» Se'landjutnja djuga, Senator. Ro. 
bert Taft (republikein) jang s6 

: Kamu -hania mendjual kita”, 
"PBB bukanlah untuk kita.” 

    
   

   

  

      

              

     
      

    

   
   

   
     

  

1 tjoba -memantjing 
ikat Pu sungai Imjin dengan 

rgunak tang2 pan- 
tjing buatan sendiri ig berane 
ka matjam bentuknja itu, Me- 

awa dan bersendau 
rtanja kepada “kami, 

Aga! soklatkah?” Orang balas 
dengan ehtum dan berikan be 
berapa potong: sok'at kepada 
mereka. Kalau orang dapat ber 
omong-omong lebih landjut de- 
ngan pemuda? dan pemudi2 
itu! 'orang 'akan dapat kenjata- 
an, bahwa mereka lebih mena- 
roh: perhatian kepada penghi- 
dupanin, sendiri dari pada 

| Soal penjelesaian in- 
ternasional aj 'Kereg itu. ' Dan 
Sa dari sudut ke 
ac i Panmunj itu bela: 
ka, 'maky Korea daa memang 
tidhkk lebih diri pada satn ta- 
nah “datar jg rata dah sunji. 

| a “Ciantara pemuda? jg 
berbeinandangart “Serieus” 

  

    

  

   

  

itu 

pa kay tgk berenti berunding, 
dan pergi sadja dari Korea?" 

petara tai 

| DPessiminedi won 
Dah makin orang mendekati 

kepada, Seoul ig penuh dengan 

tanah2 jg berlobang karena le 
Gakan2 bom itu, orang akan 

dengar parg pemuda2 dan pe- 
mud2 Korea disana terus-te- 
rang mentje'a pimpinan tente- 
ra PBB dan mengatakan kepa- 
da “wartawan2 PBB disana, 

Tes 

iogjt Kata?.inimelukiskan- dengan 
rundingan perletakan sendjata di 
jalan penjerbuan” bersedjarah 
n. apung De ai “ita 

a 1 Mardi dari 

. Gentjatan-Sendiata. 

anting bagi “Kores, kiat NP Ht semalini Sudah ten aman padi 
Sa ama Me dan pemboman jg siste enjap, rata dgn 

1 tem krena perletakan sendjara, maka 
perkemahan? 

Disatu sudut Tain, seorang 
wartawan Utara dan' seorarg 

| (wartawan PBB, jg: pernah la. 
ma berdiam di Tiongkok, sedang: 

1 jdsbat mengenai masakan-ma Sa 
kan Tionghoa jg. paling enak, 

dapat melupakan Panmunjo 
Satu2nja keada'an jg. asak 

menarik hati di Panmunjen 'itir 
adalah jg” timbul dari hub 
ngan setiap hari diantara para? 
wartawan2 pihak Utara dan P. 

setiap hari itu, maka mereka 

telah menjukai Satu sama lain, 
tetapi tak dapat bersatu menge- 
nai pandangan? politiknja, 

Manifestatie perang: 
1. Ideologie. 

Disamping adanja wartawan2 
Utara dan P.B.B. itu, maka ada- 
nja anggauta2 tentera jang tak 
bersendjata dari Korea Utara, 
Tiongkok dam PBB. disekitar 
tempat-perundingan itu, senan: 
tiasa memperingatkan orang 
tentang artinja perang ideologi 
jang kini sedang terdjadi di ta- 
nah Korea, dan bahwa bukti jg. 
praktis akan pertentangan ideo- 
logi tsb: dapat dilihat dim. tja- 
ra tjara dan gerak-gerik dari 
anggauta2 tentera dikedua“ pi- 

hak tsb: Sementara  anggauta2 
tentara P.B.B. “tampaknja  su- 
dah bersikap djemti dan setiap 
hari mengharap achirnja akan 
ditjapai djuga penjelesaian: 
adalah “anggauta2 — tentera 
Tionghoa tampaknja serisus dan 
berpendapat, bhw sesuatu per- 

“Isetudjuan untitk 'mengachiri pe: 

perangan di Korea itu haruslah 

menurut sjarat2 ig. dituntut 

oleh pihak Korea Utara. Pihak 

Korea Utara itu tampaknja 

sungguh2 menghendaki supaja 

didapat satu kemenangam dim. 

perundingan: tak perduli apa 
djua jg. akan terdjadi. 

Propaganda wartawan 
2... Utara. 

Satu hal jg “patut: ditjatat,   
Pandangan sebagai jg terda- 

pat diantara para2 pemuda2 
dan vemudi2 Kcreg itu memba 
jangkan tegas, bahwa djalan-j 

buntu jg kini meliputi suasa- : 
na Korea itu sungguh ada Sa- j 

tu soal besar. 

Tak ala berita bagi 

wartawan. 

Di Panmunjon tidak ada be- 
rita-berita bagi wartawan2 pe- 
rang. Oleh karena itu warta: 
wan-wartawan tadi tjoba meng: ' 

1 hibur diri sendiri dng. elf 
1 |tjatar Sementara seorang war- 
tawan akan tjoba bersoal-djai |! 
wab dng seorang wartawan pi: 
hak Utara, adalah pula seorang 

. wartawan 'lainnja akan tjoba 
bersenda dng seorang warta- 
wan Utara Jainnja, semata-mata 
untuk melewatkan hari jing 
Sunji itu Mitsalnja seorang 
wartawan P.B:B. akan berkata 
kepada seorang wartawan Uta- 
ra, ,, sepatu jg: kaw pakai ba 
gus sekali Runanja Russia tes 
lah memperhatikan kau dng: 
baik.” “Wartawan Utara Hd 
akan membalas, Sepatu kau 
pun bagus itu tjukup mengeta- 
hui, bahwa imperialis Amerika 
memberi upah jg. bagus untuk 

engkau supaja menjebar neka- 
Laran djusia. 

nerangkali, bahwa ia tidak pertiaja 
pemboman stasiun pembangkit te 
naga listrik pada sungai Yu da 
pat meletuskan. perang dun'a keti 
P: Dikatakannja. bahwa pemboman 

sb sebenarnja harus dilakukan se 
diak lama can menambahkan, bah 
wa pangkalan? Wi Manehuria. pun 
dapat (setang setjara langsulig. Se 
bagai diketahui, pemboman - terha 
dam. setesiun . pembatigk:t tenaga 
listrik Suiho merupakan serangan 
tidak langsuhg terhadap Manchu. 
ri 

. “Babak baru politik 

PBB di Korea? 
' Dalam, pada itu. pers Amerjka 

Gan kebanjakan Kalangan diploma 
tik malam . Rebo  mengemukakali 
pendapatan, Se Sa au 

ur nasa Sera 

pada sungai Tatu. adalah , merupa 
kan: babak batu dalam, polit'k PBB 
di Korea, sekalipun menteri ta 
hanan Amerka Robert Lovett msre 
gaskan, bahwa seratigan tsb ' tidak 
berarti berobahan. politik PBB di 
Korea. Pata ponindjau tdak pertia 
ja. bahwa pemboman itu semata2     dang berusaha untuk  mendjadi 

presiden Amerika, hari Selasa me 
katena pertimbangan? strategis. 

(AI 
  

bka masih akan. tetap mengugs 

| sai pangkalan ' udara Yaksasa 
di Ok'nawa. dan bangunan? 

langkatan laut dikepulauan 

  

/ Yg Uitendatangani 

perdjandjian ini. djuga, di 
| pulang : Djepang sendiri Ameri-! 
kg diperbolehkan mempunjai 

pangkalan2, Bilamang Ryukyu 
dan Bonin akan dikembalikan- 

gi di 

Tokyo, tidak lama lagi. 

y| dipakai 

adalah serombongan wartawan 
Utara jg. tjerdik,-telah  melun- 

, jurkan sematjam aksi-propa- 
'ganda perdamaian jg. tak resmi, 
Idng. mana mereka tjoba mem- 
'pengaruhi djalannja pikiran 
para wartawan2 PB.B. Setiap 
pagi, segera sesudah rombo- 
ngan P.B.B. datang, beberapa 

wartawan, Utara akan menghu- 

bungkan dirinja dng. sesuatu 
wartawan P.B.B. jg tertentu 
dan, mulai bitjara tentang per- 
damaian, 

1 'Djatan-Penjorbuan Kublai 
kukikaa Kore1—Sekarang Tempat Perandingan 

tepai peta dani seorang “warta 

jg: mereka ingin makan ' supaja 

B. B. itu. Karena perhubungan: 

   
   

  

al Khan ik 2 

Perang aa Dasi: Pnamngetaihe Antara Wartawan2 Ke al Pa 

»5 Olah: Lamar Lahiri Kor, Istimewa. — Ta Utara Dan p BB. 2 

  

   matis “bom?” n “ 
disitu telah 1 mendjelma 

£       

sak 
F 

pemuan DESA Tae 
ra bagian D rman Ti- 

mur Taring diketemu 
kan Segumpat roti dlm, keadaan : 
masih baik, jang dibuatnja keti 
ka Zaman Perunggu (Broze 
Age antara Zaman Batu dan 
Zaman Besi)  ber-puluh2 ribu . 
tahun jang lampau. 
»Nenek-mojang” roti kita bot" 

diketemukan ketika didesa tadi 
dilakukan pekerdjaan2 men 
gali, Nb 

Mereka Mengatakba, bahwa 
baik Peking maupun 'Pyong- 
yang, keduanja inginkan perda- 
majan. Hanja “Amerika sadja- 
lah jg. karena terdorong oleh 
maksud-tudjuennja jg. impera- 
listis, jg senantiasa ' mengha- 
lang- kalangi ditjavainjai perda- 
majan itu Adapun  wartawan2 ' 
P.B.B, sendiri, untuk mentjegah- 
terdjadinja hal2 jg: kurang me- 
njenangkan, lambat-laun .telah 
membiasakan “diri buat. me- 
tangkis , serangan” wartawan2. 
Utara itu, dng. -djalan obral Se- 
njumnja dan mendjawab, nbe- 
tul, betud, betul!” 

Demikianlah "suasana Pan- 
munjom,setiap harinja., 

DJENDERAL AMERIKA na 
BUNUH DIRI, Sura 

.. Polisi Amerika ikatan 
Bi Ke iga “bahwa tm ab 
djenderal telah menembak diri 
Sendiri dalam kantornja di Pem 
tagon. Ia diangkut ke rumah 
Sakit militer dan dznj 
Ijend. ita sudah meninggal. Ke 
menterian pertahanan Amerika 
menerangkan, brigadir djende 
ral Francis G. Brink, kepala pa 
ra penasehat militer untuk ban 
tuan militer kepada Indo China, 
pada malam Bebo ini telah me 
ninggal karena tembakan Se- 
waktu ia berada dalam kantor 
nja di Pentagon, .. 

5785 PEMUDA Dj. TIMUR . 
LARI KE BARAT. 
Menurut keterangan Otto 

Bach, kepala kantor “urusan 
pengungsi dj Berlin Barat pa- 

da hari Se'asa, sedjak tgl. t 

Djuni — ketika Djerman Ti- 

mur mulai menutup tapalbatas 
dengan Berlin Barat dan Djer 
man Barat — sampai pertenga 

han bular Djuni, 5.185 pendu- 
duk Dierman Timur, teristime 

Ad 

  

0 Ta nga ..   wa pemuda2, telah minta per- 
lindungan di Berlin Borsi. 

  

'Polisi-Rakiat 
D jerman. Timar 

Ka Dan Propaganda2 Supaia 
Para Pemuda 
EDJUMLAH BESAR: 

5 bada waktu 'ini 
man Timuf, untuk mengadjak 

  

   

Memasukinja 

ykani pidato berkeliing-di Djer 
“para pemuda AN an Tag 

san polisi Rakjat. Gerakan: ini ditudj 
da2 jang berumur " antara 18 Sampai 24 tahun, apn Meaa 
ig berusia 16 tahun jg ingin masuk setjara sukarela bisa 
djuga. diterima, 

Menurut keterangan 'jg dite- 

rima, maka pabrik2 Djerman 
Timur telah mendjandjikan un 
tuk menjerahkan 3046 dari bu 

ruhnja jg. masih muda untuk 
dikerahkan kedalam barisan 
polisi tu. 

Dari Saxony dikabarkan, ba 
hwa pemuda2 ig tidak mau ma 
suk barisan polisi. tersebut. di |. 
petjat dari Dek Oni PADA Oo: 'eh 
madjikannja. 

Dalam. pada itu pembesar 
Djerman Timur telah mulai pu 
Ix mendaftarkan pemuda2 utk 
dinas “tentera. nasional”, Se- 
mua pemuda berumur antara 
18 sampai 26" tahun diwadjib- 
kan memeriksakan ' badannja, 
jg oleh pihak pemerentah Djer: 
man Timur: dikatakan “untuk 
mengetahui keadacn : keseha- 
tan rakjat Djerman Timur. Ha 

sil dari pemeriksaan ini ditera- | Lond 
patkan pada kartu2 istimewa 
oleh 'pemerentah' untuk dapat 

bila datang masanja 
"Inanti, . : 

Sementara, itu: pers Djerman | 

Timur masih terus. memuat 'ik 
lan: mengenai kesempatan gemi 
lang dalam barisan “polisi: sete' 
lan banjak: pemida2,. dalam su 
rat kepada. Ketua. “Sidang Pe- 
ngarang, menuntut supaja mo' 
lompat. dengan pajung-dan lati- 
han menembak dengar sendja-. 
ta ringan, " didjadikan “olah 
raga nasional,” Beberapa pe- 
muda. konon “kabarnja, telah 
mendjandjikannja: ikan. mema- 

jam it 
Nan menerangkar/ 

    (datar). EPA dala ala “Sukarela 
pan na Kaka nata Na 

menurwi berita tetachir, 

  

Dr Bruun 
! Ketjewa 
Tak Berhasil Hana 

kap. Ular-Laut . 

Ha Pn BRUON, ) ye 

idik dasar 

SA ng 

BN Handal setelan me 
dunia tiba di London ., Dela 
perdj lanan ini ia ZRsija gagal 
Ne sat. kal da tidak dapati 
menemukan ea Jang: kte- 

aa mate Ha k Saja jisohita sema 
Ha BA demikian . Dr. 

“dhko jang mengin 
aja d kaan Denmark di 

"Ular2 laut itu denilidlan 
Dr, Bruun Lumesatya besar 
nja luar biasa dan mereka hi- 
dup “didasar lautan jg sangat 
da'am. Mungkin mereka hidup 
dalam karang? jg terletak dim 
laut, Mungkin pula mereka ha 
rus ditjari- didaerah" je letak- 
nia antara Sint Helena dan 
Capetown,”, Dr. Bruun '“ ada- 
lah seorang ahli ilmu hewan 
dan bekerdja pada, perguruan - 
tinggi di Kopenhagen, Sedjak 
bertahun-tahun is mengadakan 
penjelidikan tentang mahjuk2 
jg 'hidup didasar laut, Menurut 
pendangt laro 

Suki barisan. polisi.itu, setjaras'dj patnja ular2 laut itu pan 
pia. antara 30 din 50x 

HO ul hama 
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ng Besok malam: 

  

  

   

  

   

  

MASTRIBUTORS FOR NORTH - SUMATRA AND     
  

  

    
JAVA 2 NY. MANDI Mu: ORA ARIES 

  

   

  

  
buatan UNILEVER - 
8852-2-2-.150-8 

: (margarine... giat 
j jang diidamkan oleh kaum Ibu! 

  

Beribu-ribu kaum Ibu jang menjatakan 
.8. keinginannja tentang margarine jang 

0. diidamkan, sekarang terkabul Hn permintaannja dalam 
2 . Blue Band. 

          

   

  

— Telah lahir dengan slamet pa- 
da tanggal 19 Juni 1952 anak 

May Young 
Atas pertulungannja Bidan 

Lie Fung Hing serta Pemban-' 

banjak2 terima kasih. 

  

. dengan Njonja. 

Menghaturkan 
Slamet Hari Raya Idulfitri, 

Mm. Jani 
Kamp: Bokoran 173 

Semarang. 

2   
  

  

    Sato AUTO! S E 

f 

DAN DODGE 
(KINGSWAY Model Taun 1952. Baru 

Ditjara peda djam 5 sawpai 6 sore Seteren dalem 4. 

  

  

    

.. Gumanti — P. Ramlee »» 

2 CITY CONCERN CINEMAS 
Ke Grand : 5— Tam 9. — Ini malam Pk M. B. (17 tahun) Ta 

ALOHA“ 

Tt Ha mananana 

  

£ 

NI 

0 KOTJAK! — LUTJU! — GUMBIRA! 
  INDRA INI MALAM Lux 

Pe (17 tahun) 445-6.45-8.45 
“Gino Cevi “H 
(Gino Cesi De Yzeren Kroon'"" 

(MAHKOTA BESI) 
Yvonne De 

Menggemparkan ! 

Carlo — Richard Greene 

  

remiere H Haa aa ai 4 Pa Desert Hawk: 
(17 tabu) Color by TECHNICOLOR 
Royal  5.—7.—9.— INI MALAM Isegala umur) 
M.Budrara-5. Poniman Nan : ta “Cai Hero” sRUmah!i Hantu 
GEMPER!  —  LUTJU!  — SEREM ! 
  

Roxy 7.-— 3.— Ini Malam PREMIERE (17 tahun) 
Bagian 

  

MENACE" 
  

  

Ada Dika». Bea Dot 

5 PLATEN” 
Lagu-lagu barat, 

Toko, PLS" KRANGGAN TIMUR — 
'No. 77 SEMARANG. -. 

T 

Ini Malam D. M.B. 
,ORION" 5.-7.-9.- (seg. um.| 
Burt Lancaster — Steve Cochran 

,Man of Bronze" 

“Film Tiongkok Paling Baru 

  

Besok Malam PREMIERE 
Rex 5.—7.—9.— (17 tah) 

Joan Crawford — David Brian '   Selamat Hari Raya Idulfitri. 
Smj. € 

Adm. D.P, Bes, Tere VI | 
. Djl. Tjempaka No. 20/G. 3. 
Pontianak (Kalimantan-Barat.) 

Varia olah-raga. 
|. Setelah mengasoh sebulan dibulan 
Ramadhlon, mulai .Minggu tg. 28: 
jad. kompetisi PSIS akan dilandjut- 

- kan lagi. hari itu jang j 
kes. CHTCS Za lawan CHTCS 25, 
sedang tg. 29 CHTCS 3a akan ber-' 
hadapan dengan CHTCS 3b:' Kedua 
pertandingan akan berlangsung di 

- Pandanaran dan dimulai djam 16.30 
Kompetisi baru dari Pelti (tennis) 

akan dimulai tg 29 jad. diantara per 
kumpulan2: PTI Ilawan STC IL 
CHTCS I lawan PTT Temanggung, 
DBC I lawan PT Kendai dan PTC 
II lawan PTS TT Salatiga. Pertandi- 
ngan2 berlangsung di STC baan Pan 
danaran. : Ne 

Kesudahan pertandingan bulutang- 
| kis PO Asia lawan Pandowo bertem 

   
   

    

  
pat di lapangan Bedakan pada ming - 
gu jl. jaitu 5—2 untuk PO Asia, 

    

9 masih ialah | | 

»The Damned Don't Cry 3 

PA serta Keluarga Ini Malam Pengab: 5.-7.-9.- 
Robert TAYLOR — Greta GARBO 

M-G.Ms 3, Camille“y 
Besok Malam PREMIERE : 

Metropole 5.-7.-9.- (17 tah.)| 
Fred ASFAIRE — Red SKELTON 

Arlene DAHL 

»Ihree, Little
 Words" | 

— Vera ELLEN 

M-G-M's in TECHNICOLOR 
PERHATIAN: Tiap2 pertunjukan 
ini Lim, utk. penonton KIl.I — 

IL diberi HADIAH setjara und an 
20 FOTOS dari ESTHER WIL- 

LIAMS, JANE POWELL, CLARK 
GABLE, ROBERT TAYLOR, 
WALTER PIDGEON, ELIZABETH 

TAYLOR, 
| BAN, FRED ASTAIRE, HOWARD-' 

KEEL, JUNE ALLYSON, AVA 
| GARDNER.. . «. dll, Simpaw ah 

ba k2 potongan Kartjis pertunditu. 
kan tsb. utk ditiotiokan dan di-|. 

  

  

tukarkan... 

In Malam Pengab : Sh. 
Paramount' H : : , 

Technicolor »Vir gina 
  

Druk. VII mo, 58/1I1/ANT18 

(Didjuali Bebas 

|| Columbia Motor Coy Lid. 

| Pengumuman 

  
Diagalan 7e— 9. (seg- um.) | 

sIze Yeh Keh"! 

RICARDO MONTAL. | | 

fe   

ma 

  

FARGO Truck 31 tom 1952 
FIAT 1100E Sedan 1952 
SKODA Sedan 1951 
FIAT 500 Convertible 1952 
FORD V3 Sedan 1943 
FIAT Bertone Cabriolet 
FIAT 1livuC 1941 

kami jang pertama: 13 

tunja dengan ini kami utjapkan | - 

Tan King Sien| 

  Francis Barnett 200 cc 

    Purwodinatan Timur 28 — SEMARANG — Telf. 921 
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I. Kepolisian Negara berkehendak menerima pemuda-pemuda 
dari umum jang nanti akan dididik sebagai tjalon pegawai 

sipil bagian tehnik kendaraan naotor, tjaion pembantu mcn- 
|tir dan montir, dengan sjara:-sjarat sebagai betikut: | 

1. warga negara. : : 
2. harus mempunjai kelakuan baik, tidak terikat oleh mi: 

numan keras dan tjandu, jang dibuktikan dengan surat 
. keterangan Kepala Polisi Kabupaten dimana kandidaat.. 

itu tinggal. 
Bagi mereka jang tinggal di Kota Djakarta, surat 
keterangan diberikan oleh Kepala Polisi Djakarta Raya. 
belum pernah dihukum atau tersangkut perkara Polisi, 
hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan 
Kepala Polisi Kabupaten dimana kandidaat itu tinggal. 
Bagi mereka janz tinggal di Kota Djakarta, surat kete- 
rangan diberikan oleh Kepala Polisi Djakarta Raya. 
berbadan sehat, jang dibuktikan dengan surat ketera- 

1 ngan dokter. ' : 

wa
 

5. sanggup ditempatkan diseluruh Indonesia. - 
6. beridjazah sedikit-dikitnja Sekolah Tehnik Pertama Ne- 

geri bagian mesin atau beridjazah sedikit-dikitnja sa- 
ma dengan Sekolah Tehnik Pertama Negeri bagian 
mesin. 

7. berumur sedikit-dikitnja 18 tahun, sebanjak-banjaknja 
: 24 tahun, dan belum beristeri. 

8. sanggup bekerdja dalam kalangan Kepolisian selama 5 
tahun terhitung mulai ia lulus udjian penghabisan pada 
achir pendidikan. 

s9, untuk mereka jang sudah bekerdja pada suatu instansi. 
diharuskan melampirkan surat keterangan dari Kepa- 

' lanja jang menjatakan tidak keberatan. i 
II. Pendiaikan lamanja 6 bulan di Sekolah Polisi Negara Suka- 

bumi. Selama berada dalam pendidikan murid bertempat: 
tinggal di asrama dan mendapat makan serta wang saku 
sediumlah Rp. 108.— (seratus delapan rupiah) bersih, tiap 
bulan, : 

III. Surat lamaran dialamatkan: ,,Kepada Kepala Kepolisian: 
Negara di Djakarta”, disertai surat2 keterangan, turunan2 
surat idjazah dan riwajat hidup, dan disampaikan kepada 
Kepala Polisi Kabupaten dari tempat kediamannja. 
Bagi mereka jang tinggal di Kota Djakarta, surat lamaran 
harus sudah diterima oleh Kepala Polisi Kabupaten c.g. Ke- 
pala Polisi Djakarta Raya. 

IV. Udjian akan diadakan dalam bulan Djuli 1952 di: 
Bandung, Semarang, Surabaja, Medan, Makassar, 
Para pelamar jang telah memadjukan surat rekes kepada 
pendjabat-pendjabat tersebut pada sub III, diharuskan 
menghadap Panitia Udjian penerimaan jang ditundjuk oleh 
pendjabat tersebut. 
Segala, biaja dipikul sendiri, 
Segala surat-surat aseli harus dibawa. 

V. Mereka jang lulus dalam udjian tersebut, akan diterima 
' mendjadi murid tjalon pegawai sipil bagian tehnik kenda- 

raan motor. 1 
Biaja untuk berangkatnja dari tempat kediaman sampai di 
Sukahumi, dipikul oleh Negeri. : . 

VI. Segala keterangan2 bisa didapat pada tiap2 kantor Kepala 
Polisi Kabupaten, #Santor Kepala Polisi Karesidenan, Kan- 
tor Kepala Polisi Propinsi dan Kantor Besar Polisi Dja- 
karta Raya. 

— DJAKARTA. 14 Djuni 1952. 
KEraLA KEPOLISIAN NEGARA, 

(R. 5. SOEKANTO).   
  

WANGI SEt 

GURIH Sr 

Terdapat di semua toko makanan dan minuman 

dalam kaleng" dari 4 kg-4 kg -1 kg-2 kp. 
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20. B. M. 1 
"Perusahaan - Batu - Merah" 

Bouwmateriaal. 
dil: Sukoredjo 44 WELERI. 

Kita Menghaturkan Selamat Hari Lebaran IDHUL FITRIE, 
Pada SEGENAP. Sdr.2 Sekalian, SEMOGA DIPERMAAFKAN. 

Ketua Perusahaan. 

MW. MUCH. TAJIK. 

.. 

  

  

Pensumumnan 
SEKOLAH ELECTRO RADIO menerima murid baru, dengan 
sjarat beridjasah Sek. Ra'jat 6 th. Masa sekolah 3 th. tamat. ' 
SEKOLAH RADIO VAK akan membuka lichting baru, sjarat2: 
telah tamat dari S.M.P.: Sek. Pertukangan atau sekolah2 jang 
sederadjat. 

Dapat segera mendaftarkan di Djl. Ngarus No. 7, Pati, dengan Ga 

    

disertai Uang Pangkal Rp. 10. g : 

Seruan: Negara masih kekurangan achli technik. 1x 

DIRECTEUR. 
Te wa aa am ad Pra ma mam, 

  

Ta ana ma PR 

ox Rogers 550 
  

    

Y HO-Ho- HO! IF YOU ARE 
DEGO'S FRIEND, SENOR. 
ROSERS, THEN YOU WiLL $ 
DIE, TOO/ BESIPES, IT WAS 
ONLY SENOR O'b00 

HEY, MISTER HAPPY JosE/ 
IF DON DEGOo or RANCHO RNERA 15 DYING, WHY TAKE 
US TO HIM TIED UP Like 

(THIS? IM HIS FRIEND/     
       

  

     

  
- CO! 

bola ter Tan Tn ega Pn Don Diego dari Rancho Rivera 
relah mat, mengapa kaubawa kami kemari & i-ike og? Alir Hemaraya ari dengan di-ikat begin: 

— Ho, ho, ho!! Djika tamu temannj 
mu pun harus mati pula. 
ley jang kuingin tangkap, 

: a Diego, tuan Rogers, ice 
Selain itu, sebenarnja hania tuan O Doo- 

bukan kamu !! 

Hi mon Painan ma, Ka 
Sal sn MAN san. 

      
     

    

    

WANT YOU? 3 

      

   

  

   

      

You HEAR THAT, WILL? Yg 
WHY WOULDP PON BIEGO :$ Ag ya Puja Ga A REWARD OF MANY 

PESOS, sENOR | 
O'POOLEY/ For 
Ta .NOTHING / 

  

   NOL GOT ME, ROY4 
bal TANI BATA OMA 7 

THIS JOSE'S TALkK/ 
“— HE LAUGHS 
KG Too MUCH/ 

    
     

  

      

    

, Bar SE monomer! Pamela 
at Kaudengar itu, Wil: — 'Siapa jang dapat menangkap 

lic? Mengapa Don Diego kamu, akan memperoleh hadiah be 
menginginkan kamu ? rafus-ratus pesos, senor  O'Dooley. 

- Aku tidak dapat me Untuk Rogers.... tidak !! (sambil 
ngerti bitjaranja Jose itu! menundjukkan sehelai kertas pengu Ia terlalu baniak tertawa !! "muman dengan 'isi: Hadiah 500 dol 

lar! Untuk siapa ig dapat menierah 
'kan Willie O'Dooley dalam keadaari 
hidem. Jim Lynch). 

Ian 

ta anita au :    


