
    

       

    

  

    

   

romi olan Bersen- 

djata Merampok 
750 Ramah 

   

   
Menurut borit eta: 

“sekali ini mendapat 

      
   

rsebuf kepada jang ber- 

- dtungsikan kelain tempat jang gi- 
pandang aman. Tentang penjera- 
Tanah erombolan tersebut lebih 

ih « kan, bahwa djumlah 
gerombolandditaksir 600 orang dan 
menurut orang jang mengetahui 

pakaian seragam. Penjerangan ge. 
" Sean diketahui na djam 

1 kampung? Sang- 
kan, desa Tjibeet dan Babakan de- 
sa sa z ! 

   . Menurut keterangan itu persen | 
djataan gerombolan itu kuat, di 
antaranja bren, watermantel dan 
karabjn, dan penjerbuan dilaku- 

kan darj $ djurusan. Akibat pe 
njerangan ini ditaksir 150 rumah 
dirampok dengan kerugian pendu 
duk kira2 56.000 rupiah, Belum 

terhitung kerugian rumah2 se- 
. djumlah 18 jang dibakar habis, 

tk jang sekarang min 
ta supaja diungSikan itu ialan pen | 
duduk desa Tjibeet, Ibun, Duku, 

Pangguh"dan desa Talun, 
Sementara itu dikabarkan pula 

bahwa pada hari Sabtu jang lalu 
18 rumah dikampung Djapati de 
sa Tjihanjir, Tjitjalengka, telah 
dibakar gerombolan, akan tetapi 

dua minggu sebelum itu pendu- 
duk kampung2 tersebut sudah le 

.bih dahyilu mengosongkan rumah 

rumahnja dan mergungsi kedesa 

Narawita. Berapa korban manu- 

Sia akibat penjerbuan gerombolan 

diatas belum diketahui. 

Tentara-Polisi sedang la 

kukapr pengedjaran. 
“Kabar selandjutnja jang diteri 

ma menjatakan, bahwa terhadap 

erombolan2 itu polisi, tentara dan 

CPM kini sedang melakukan penge 

djaran dan sampai djam 19.00 

minggu malam tembak-menembak 
masih terdjadi, sedang gerombolan 

mulai mundur kehutan meskipun 

paginja masih kelihatan sisa2nja 

yang mau mentjoba mengadakan 

Seperti diketahui daerah operasi 
gerombolan tersebut diatas itu le- 
taknja diperbatasan Kabupaten 

2 dan Garut jaitu pegunu- 
ngan daerah Tjitjalengka diatas ta 

| mah datar sebelah Timur Madjala 
. ja dan berbatasan Jangsung dgn. 

daerah pegunungan Leles, Garut, 
"jang achir2 ini sering dikabarkan 
masih didjadikan sarang2 gerom. 
bolan bersenjata. 
Diduga gerombolan2 didaerah ini 

dapat mengadakan hubungan de- 
ngam gerombolan2 jang terdapat 

i distrik Blubur-Limba- 
ngan. (Antara). 
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. Gerakan 
| 2.8. : . 

Anti.Russia? 
Terdapat Di Ukraina 
EV E. DOBRIANSKY, ketua 

: Panitia Kongres Ukraina di 
Amerika Serikat, pada hari Ming- ' 
gu menjatakan di Washington, 
bahwa ia telah menerima sebuah 
seruan dari siatu gerakan dibawah | 
tanah anti-komunis di Ukraina jg. ' 
minta bantuan dari Amerika Seri- 
kat. Dalam keterangannja kepada 

'Dobriansky mengatakan, bah- 

   

  

  
wa organisasi dibawah tanah itu | 

sadakan operasi?nja di pegu- | 
nungan  Carpathia, sedangkan | 

markasbesarnja berada di suatu | 
lereng gunung di Ukraine dekat | 
perbatasan? Polandia, Tjekoslowa- 

kia, Hongaria dan Rumania. 
Dikatakannja, bahwa ja telah | 

menerima suatu permintaan ter- | 
tulis dari organisasi itu melalui sa- ' 
luran2 dibawah tanah, dalam ma- | 
na dikatakan, bahwa mereka mem 
butuhkan sendjata2 Tommygun, 
obat2an, alat2 pertjetakan jang | 
mudah dibawa, alat2 potret, tinta 
dan kertas. nk 

Ia mengandjurkan supaja Ame- 
rika Serikat menjediakan 100 dju- 

. ta dollar untuk projek jang ,,tak 
akan merugikan itu”. Kata Do- 
briansky, ,,sendjata2 Tommygun-' 

nja dapat membunuh orang2 ko- 
munis, obat2annja dapat menolong 
orang2 antiskomunis, alat2 pemcs 

. tretnja dapat mengambil, gambar2 
“untuk dinas rahasia kita. dan clat2 
pertjetakannja dapat menjiarkan 

propaganda”. (Antara-UP) 

DUTABESAR INDONESIA BER- 
TEMU DENGAN RUSE. 

Mr. Ali Sastroamidjojo, Dutabe- 
sar Indonesia, sehabis mengundju- 
ngi Wakil Menteri Luar Negeri | 
Amerika Serikat untuk Urusan Ti- 
mur Djauh, Dean Rusk, mene- 
rangkan kepada pers, bahwa me- 
reka telah membitjarakan ,,masa- 
'lah-masalah jg mendjadi kepenti- 

bersama”, senayan a bike 
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Terror Madjalaja 
   

    

  

     
it dan Permimpin Umum: 

  

  

Wee Panin aa karsa, 

  

Djalan2   
Di Front Barat 

— Offensif PBB Terhenti 
Di Sektor-Tengah Pasukan2 Pihak Utara Terpukul. 

e 

  
« Waktu serdadud PBB memasuki salah satu kota ketjil jang baru sa- 
dja dapat direbutnja dari tangan musunhuja dalam gerakannja menu 
dju ke Seoul, Gambar menundjukkan pemandangan 

penuh dengan halangan2. sedangkan banjak pula rumah? dan 
gedung2 jang telah dirusakkan, 

Di-tengah2 Puing 
Peperangan ) 

  

i 

pada kota tsb. 

   

   
   

   

  

    
$ 

(pi, 

  (International) 

, 

| 
t 
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ASUKAN?2 PBB pada hari Senin bergerak madju kearah ujara 
mefalui djalan? peganungan jg berlumpur di sektor timur me- 

dan pertempuran tengah untuk mengedjar pasukan? Komunis jang 
mengundurkan diri @gn tidak teratur. Pasukan? RRT dan Korea 
Utara semsntara ita Ign sengit mempertahankan kedudukan?nja di 
sepandjang sungai Han di sebelah selatan dan sebelah timur Secul, 
tetapi lebih ke timur lagi di medan pertempuran tengah mereka ma- 
sih terus mundur dibawah serangan? jz kuat oleh pasukan? darat 
dan angkatan udara PBB. 

Kesatuan2 PBB jang telah ma 
dju kini sedang membentuk suatu ' 
garis PBB jang “praktis meman ' 
djang dari pantai barat ke pantai | 
timur Korea lebih kurang pada | 
garis jang sama dengan letaknja ' 
Seoul, Djika pembentukan garis | 
pertempuran ini diteruskan, ma | 
ka pasukang PBB akan 'mengan 

Ijam lambung pasukang Komunis 
jang menduduki kota Seoul. (An 
tara — UP), 

Koresponden UP Poats mewar 
takan, bahwa serangan pasukan2 
PBB telah terhenti disepandjang 

sektor barat medan pertempuran 
tengah oleh perlawanan jang Se- | 
ngit darj pihak pasukan2 RRT di | 
tambah dengan daerah jang sukar 
dan udara jang buruk. Menurut : 
Poats kira2 4 Korps RRT jang 
terdiri dari 60..000 hingga 80.000 

serdadu kinj mengambil kedudu- | 
kan2 pertahanap didaerah antara 
Hongchon dan Seoul. Pemusatan 
kuat pasukan2 RRT lainnja dika 
barkan berada dekat tempat di- 
mana sungai Pukhan mengalir ke 

sungaj Han, 15 mil sebelah timur : 
Seoul. Menurut Japoran pengintai 
an udara, didaerah itu terlihat 
kira2 10.000 hingga 12.000 serda 
du, mungkin dari Korps ke-50 R 
RT, jang diduga sedang membu 
at kubu? pertahananan baru un 

tuk mempertahankan Seoul terha 
dap kemungkinan Serangan PBB 
dari lambung timur, (Ant.-UP). 
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Walaupun udara diatas Korea 

sangat buruknja pada hari Senin, 

pesawat2 PBB melandjutkan se- 

rangan2nja terhadap kedudukan2 

pasukan? Komunis digaris depan 
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Djepang 
Tak Mampu 

Bajar KerngianPerang | 
ERDANA Menteri Djepang ! 

“Shigeru  Yoskida  menga- 

takan dalam parlemen pada hari ' 

Senin, bahwa Djepang tidak akan | 

mampu untak membajar kerugian 

perang. Biarpun Djepang dim nta 

membajar kerugian sebesar $ 8.006 

900.009 pun Djepang tak akan da 

pat memenuhinja, kata Yoshida, 

Ditegaskan bahwa Djepang tidak 

akan dapat membantu dunia da 

lam usaha mentjegah timbulnja pe 

rang, djika Djepang tetap netral 

dalam keadaan internasional seper 

ti sekarang ini, suatu perdjandjian 

perdamaian dengan Djepang jang 

tidak memberikan hak-memperta 

hankan, diri kepada negeri tad', 

tidak ada faedahnja, kata Yoshida. 

(Antara-UP.). 

Dengan retmi dikabarkan, bah 
wa Mr, Tirtawinata bekas ketua 
Mahkamah Agung, hari ini akan 
dilantik Presiden mendjadi Duta 

| Besar Indonesia di Irak 'menggan 

£iken almarhum. H. Dahlan Abdud 

lah, ! 

Pengangkatan Mr. .Tirtawina 

ta tersebut telah ditanda tangani 

Presiden tanggal 26 Peb, kemarin, 

tan Gigaris belakang. Pesawat2 
pembem B-29 telah mendjatuh- 
kan 15 ton bom diatas sebuah 
djembatan kereta api di Pyong- 

. hingga Fuchs sendiri 

yang, sedangkan 4 pesawat lain-' 
i nja mendjatuhkan 32 ton bom 
atas sebuah djembatan di Hwang 

yang.. 14 pesawat B-29 lainnja 
i ju, 21 mil sebelah selatan Pyong- 

sementara itu dengan alat? radar . 
mendjatuhkan lebih dari 100 ton 
bom atas kota2 pusat perlengka- 
pan Hamhung dan Wonsan dipen 
tai timur Korea. 
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Semarang, Selasa 27 Pebruari 1951 

dara2 Adalah 
ta-i ndone

si a" 

Pesan, Presiden: Kepada Atlit2 Kita Jang 
Akan Menudju Ke Gelanggang New. Delhi 

5 AUDARA? $ EKALIAN ialah duta? dari Indonesia. Sekarang ini 

  

  
P dunia masih terlampau sedikit mengenal Indonesia, tidak hanja 

di lapangan olah raga, tetapi djuga didalam lapangan? lain. Ketika 
saja mengundjungi New Delhi dan Manila saja antara lain mendapat 
pertanjaan? seperti: ,,tidakkah Indonesia bertindak imperialisfis 
untuk Bea atap Barat?”, demikian antara lain utjapan presi- 
den Sukarno padi: 

Asia. 

hasia 
Atoom 

Lebib 'Banjak Di- 
| sObrais Oleh Ponte- 
corvo Dari Pada Fuchs 

Ss 
hilang ketika sedang 

sesungguhnja adalah seorang ko- 
munis jang fanatik selama ia be ' 
kerdja dalam projek2 atom Ing 
gris dan Canada Jebih dari 714 ta | 
hun lamanja itu. Demikian menu ' 
rut surat kabar Inggris, jang bia 
sanja mengotak »Daily Express” 
di London pada : ri Senin. 

tian 

Menurut harian tersebut, Pon. 
tecorvo telah menjampaikan de- 

. tail2 jang djauh lebih penting 
mengenai ledakan? atom kepada 
Sovjet Rusia daripada sardjana 
mata2 atom Klaus Fuchs jang te 
lah didjatuhi hukuman pendjara 
14 tahun oleh pengadilan Ingge- 

ris untuk tuduhan? spionase. Pon 
tecorvo telah demikian pandainja 
menutupi aliran komunismenja 

jang telah 
bekerdja bersama dengan Ponte- 
tecorvo tidak mengetahui bahwa 
ia adalah seorang komunis, demi 
kian ,,Daily Express”. (Antara— 
AFP). : : 

    

PERPUSTAKAAN PENERA- 

Sumatera Selatan adalah jang 
pertama dari seluruh propinsi2 Ne 
gara Indonesia diluar Djawa jang 

. mendapat buku? jang akan diper- 
| guneskan untuk perpustakaan pe- 
nerangan ditiap2 ketjamatan, ka- 
bupaten dan ibukota propinsi. 

- Mu'tamar Islam 
Berhasil Lebih Meluaskan Islam Sebagai 

Adjaran jg Bisa Mengatur Hidup 
Dan Kehidupan 

s ALAH SATU HASIL daripada kongres Islam sedunia, jg baru? 

ini diadakan di Karachi jg langsung mengenai umunat Islam di 

Indonesia, jalah bahwa telah lebih banjak kerdja-sama antara um- 

mat Islam di semua negara dalam hal penjebaran agama Islam jang 

berarti memberitahukan kepada seluruh dunia, bahwa Islam sebagai 

agama berarti pula sebagai tjara hidup dan dapat mengatur hidup dan 

kehidupan”, demikian keterangan tuan A. Harjono, anggota pengurus 

besar Gerakan Pemuda Islam Indonesia kepada Aneta, 

Tuan Harjono telan ikut serta 
dim perutusan Indonesia ke kon . 
gres Islam sedunia. Dikatakan se 
landjutnja, bahwa kongres Istam 
sedunia itu tidak menjinggung so 
al komunisme, Titik berat dalam 

kan kepada keagamaan. Hal2 jg 
telah dibitjarakan jalah diantara 
nja mengenai pendidikan, penje- 

baran agama Islam, kedudukan 
sosial ekonomi darg, ummat Islam 

| dan terhadap djalan2 pengangku | Leo radar bude Mengenai soal pendidikan dise- 
tudjui untuk memberikan peladja 

ran lebih banjak tentarg bahasa 

jang dipakai dalam: @uran (bu- 

kannja bahasa Arab semata2). 

Dalam kongres Islam sedunia 

itu dipergunakan sebagui bahasa 

pengantar bahasa Ingger'is, baha 

sa Gur'an dan Bahasa Urdu. 

Mengenai pendapat para peserta 

kongres tentang Indonesia, dika- 

takan, bahwa oleh kedatangan per- 

utusan Indonesia pada umumnja 

perhatian terhadap Indonesia ber- 

tambah. Boleh dikatakan, bahwa 

perutusan Indonesia mewakili 

kaum muslim jg terbesar djumlah- 

nja. “Tuan Harjono menerangkan 

selandjutnja, bahwa dim panitia 

pekerdja jg ditempatkan di Kara- 
chi telah duduk sebagai wakil! In- 

donesia tuan Maimun « Habsjah. 
Tuan Maimun Habsjah adalah se- 
orang anggota dari kedutaan besar 
Indonesia disana. 
Akan tetapi duduknja dim pa- 

hitia tsb. adalah sebagai persoon 
dan bukannja dim kedudukannja 

dlm kedutaan tsb. 
Dikandung maksud untuk meng- 

adakan kongres Islam sedunia jg. 
kedua. Dua negara memenuhi sja- 

rat-sjaratnja untuk ini, jakni In- 
donesia atau Mesir, demikian ke- 

terangan ' tuan Harjono kepada 

Aneta, 

t 

Beras-Synihetis 
MEINURUT SIARAN All India 

Mm Radio jg ditangkap di Paris, 
menteri pertanian India telah me. 

madjukan suatu mosi kepada par: 

kongres tersebut terutama diletak ' gag! itali arupea ana silan ,,beras syntetis” (beras bi- 
" kinan dari prosede kimia) jg di- 
| buat dari tapioca dan katjang se- 
bagai menu-baru untuk mengha- 
dapi krisis kekurargan makanan 
dewasa ini. Pembuatan beras bua. 
tan itu tidak Jama lagi akan di- ' 
mulai sefjara besar?2an. Menurut 
kalangan jg mengetahui, beras 

(buatan ini mengandung lebih ba- 
njak zat? kananan 
ras aseli, 

1 

Pemerintah Vietnam (Bao Dai) 
jang baru dibentuk telah minta 
kepada Perantjig 1.500 djuta pias 
ter untuk,membentuk tentara se 
djumlah 100.060 orang dalam ta 
hun ini, demikian menurut kala 

ngan jang lajak dipertjaja hari 
Minggu. 

: perdjamuan makan jg diadakannja pada hari Se- 
nin siang di istana Merdeka untuk para peserta pekan olah raga se- 

ARDJANA ATOM professor . 
Bruno Pontecorvo jang telah . 

liburan 
Italia pada musim panas jang lalu, | 

| ian  mempunjai kewadjiban be- 

"maksimum dari kepandajan sau- 

dari pada be- ' 

KEK 
: 

|. Tigapuluhsembilan orang attiit 
dan pemain sepak bola, jang me 

. makai pakaian seragam, djas abu ' 

. Gbu, tjelana' planel putih, keme | 

. Aja putih, dasi merah dan lam- ' 
bang Indonesia didada sebelah : 
kiri duduk dimedja makan dige- 
dung kepresidenan, Djuga hadir ' 

' pada perdjiamuan makan itu njo 
| nja Soekarno, ketua panitya olym | 
piade Indonesia, Paky Alam dan : 

I 

menteri pengeadjara,, dr, Bahder j 
Djohan, 

! 

| 

| 
| Langkah demi selangkah | 

: kah Indonesia di- | 

: kenal orang. | 
Dalam pidatonja, presiden Soe : 

karno menundjukkan, bahwa se- | 
' mendjak proklamasi kemerdeka- | 

| an pada tanggal 17 Agustus 1945, | 
| Indonesia Jangkah demi selang- | 
| kah mendjadj terkenal diseluruh | 
Indonesia umumnja dan di Asia 
chusuSnja. Walaupun pemerintah 
Hindia Belanda dulu mengada 
kan biokade namun pemuda2 Indo 
nesia telah sampaj djuga kekota2 
seperti New Delhi, Manila dan ba 
gian2 lain dari dunia, hanja de 
ngan satu tudjuan, jaini memper 
kenalkan tjita2 pemerintah dan 
rakjat Indonesia. Dengan disevah 
kannja kedaulatan pada tang-al 
27 Desember 1949 Indonesia men 
djadi lebih terkenal lagi didunia, 
tetapi hal jni belum pula tjuku». 
Dengan tegas presiden Soekar 

.R0 menerangkan: "Saudara2 seka 

Selain daripada saudara2 
menundjukkan 

rat. 

sekalian harus   
i dara2 didalam lapangan olah ra 

ga, saudara2 pun berkewadjiban 
untuk memperkenalkan dj New 
Delhi negara dan rakjat Indone- 

sia. Saudara2 berkewadjiban un- 
tuk mempererat persahabatan 

| dengan bangsa2 lain,” 

Paradoks sedjarah 

»Kewadjiban saudara2 itu men 
djadi lebih berat lagi, djika sau 
dara2 insaf akan paradaks sedja. 
jang mendjadi sifat dari abad ke- 

, 20 ini, sekarang ini ada tendens un 
| tuk menghapuskan batas2 negara 
| dan menghapuskan bangsa2, djus 
| teru pada waktu bangsa2 baru, ne 
| gara dan tenggelam lahir kembali, 

! 

1 
j 

| 
i 
t 
1 
! 
! 

! seperti India, Burma, Vetnam dan 
' Indonesia. 

Djuga di New Dehli saudara2 : 
i menghadapi paradoks sedjarah. : 
| Sdr.2 berkewadjiban menghilang- 
| kan segala sesuatu jang memisah 
|kan Indonesia dari negara2 lain, 
| tetapi saudara2 djuga berkewadji. 
| ban untuk mendjundjung nama In 
donesia setinggi.tingginja dan me 

| ngisafkan dunia, akan adanja bang 
| sa dan negara Indonesia. Indonesia 
| mempertaruhkan nama dan kehor 
| matanja: lambang Indonesia jg. 
| melekat pada dada saudara? itulah 
jang mendjadi buktinja. 

3x 

Saja mengutjapkan selamat dja 
lan, selamat berdjoang dipekan 
olah raga dan saja berharap, bah 
wa saudara? akan mendjalankan 
kewadjiban itu dengan tjara jg. 
memuaskan”, demikiap presiden 
Soekarno mengachiri pidatonja. 

|. Kepada pemimpin team Indone 
sia, Paku Alam VII darj Jogja- 

' karta, presiden Soekarno menjam 
| paikan lambang Indonesia jang 
| dibuat dari benang emas, : 

Sesudah makan presiden Soe- 
karno dap isterinja beramah ta- 
mahan dengan para atlit' dan pe   main Sepak bola itu. 

Team Indonesia ke New Delhi ' 
| berangkat pada hari Selasa tang j 
| gal 27 Pebruari dengan pesawat | 
terbang, | 

& Musim dingi 

okali dib 
     

   

   

  

           ak    
'unungan A veg pen di Pe 

ini: engerahan tenaga 
eribu2 ton       200 orang 

mn angin ribut ( 

   

    

Ii dan Austria, Tampak pada gambar 

i negara Swiss untuk bersama2 me- 

saidju mana telah menutupi trowongan itu 
Jang baru sadja terdjadi dan menjebabkan kematian 

          

        

        

      
di negeri Swiss. (Eropa) 

neeuwstorm). Angin ribup jg 
li, gpalasi kalau ini terdjadi didaerah 

  

pintu trewongan St. Gothard Pass, 
karena suatu angin ribut 

lebih - dari pada 
(Inpernational)   penduduk, 

  

' Pakt Perdamaian 
Perlu Segera: Diadakan 

PBB Banjak MengetjewakanHarapan Bangsa2. 

EWAN PERDAMAIAN DUNIA jang disokong oleh kejuma 
komunis, pada hari Minggu dengan suara bulat telah meneri- 

ma baik resolusi, jang menjerukan kepada Amerika Serikat, Sev- 
Jet Uni, Republik Rakjat Tiongkok, Perantjis dan Inggeris supaja 
mengadakan suatu ,,Pakt Perdamaian”, Resolusi itu menjatakan, 
bahwa Dewan Perdamaian Dunia akan menganggap penolakan oleh 
salah satu dari negara? itu untuk ikut serta dalam konperensi gune 
menghatisilkan pakt tsb. ,,sebagai bukti dari maksud? agressif 
fihak negara ita.” 

- 

ak 

Dalam resolusi 
ga diterima dengan suara bulat, 
Dewan Perdamaiar Dunia me- 
njatakan maksudnja, untuk me- 
ngirimkan suatu delegasi ke Per- 

serikatan. Bangsa? dengan diberi 
kewadjiban, minta kepadas orga- 
nisasi internasional itu untuk 
berpegangan lagi pada peraturan 
jang telah ditentukan oleh pia- 
gam, jaka supaja merupakan 
tempat persetudjuan antara pe- 
merintah2 dan'-bukannja meru- 
pakan Cat bagi sesuatu yolongen 
jang memerintah”, 

Suggesti Pakt 

Perdamaian 

Resolusi pertama, jang menje- 
rukan supaja diadakan Pakt Per- 
damaian darj 5 Besar, memberi. 
kan suggesti, bahwa Pakt itu 
hendaknja dibuka bagi semua ne- 

gara. Pakt sematjam itu, kata 
resolusi tsb., akan memenuhj ha- 

rapan2 dari berdjuta2 penduduk 

darj seluruh dunia, bagaimana- 
pun djuga pendapat2 mereka me- 

ngenai alasan2, jang dapat me- 

ngakibatkan bahaja atau suatu 
peperangan dunja, 

Maksud resolusi ke-2. 

Mosi tentang putusan untuk 

mengirimkan suatu delegasi ke 

Perserikatan Bangsa2 menjata- 

kan, bahwa PBB telah ,,menge- 

tjewakan harapan2 bangsa2” ters 

utama dengan mentjap RRT ses 
bagai agressor di Korea. 

Selandjutnja mosi itu menuduh 
PBB, dengan sengadja tak mau 
tahu akan pesanan jang dikirim- 
kan kepadanja oleh Kongres Per- 
damaian Dunia di Warsawa, jang 
memuat usu!2 untuk memelihara 
perdamaian. 

Delegasi darj Dewap, Perdamai 
an Dunia itu akan mendesak ke-: 
pada PBB, supaja memperhatikan 
usul2 itu, demikian ditambahkan- 
nja dalam mosi itu. Delegasi akan 
terdiri dari pemimpin partai so- 
gialis kiri Italia Pietro Nenni, jg 
mengetuai kongres di Ber!in de- 
wasa ini, Y.T. Wu dari RRT, pe- 
njanji negro Amerika Paul Robe- 
son dan djuga wakil2 dari India, 
Inggeris, Austria, Belgia, Peran. 
tjis, Sovjet Uni, Tjekoslowakia, 
Chili dan Mexico. Dewan Perda- 
majan Dunia itu dibentuk sebagai 
badan jang tetap oleh Konperensi 
Perdamaian Warsawa pada bulan | 
Nopember jang lalu. Sidang jang 
kini diadakan gisektor Sovjet 
Berlin dimulai pada hari Rabu jg. 
lalu. (Antara—AFP.). 

L 

» 3 

ke-2 jang dju- ' 

di 

dari 

! 

| 

Konsulat2 
RR. Tiongkok 
.Sebab2 Mereka Belum 
|Djaga Dapat Diadakan 

Di Indonesia 

mn ENGENAI belum  selesainja “ 
soal penempatan pai 

RRT di Indonesia sampai - 
rang, Mr. Tambunan, ketua seksi 
Luar Negeri Parlemen menerang- 
kan kepada ,Antare” bahwa jang 
mendjadi sebabnja jalah: Pertama 
pemerintah masih belum bisa me- 
nentukan djumlah warga negara 
ERT di Indonesia jang atas dasar 
djumlah itu oleh pemerintah akan 
ditentukan  djumlah  konsulsa# 
RRT dsini, kedua. karena peme 
rintah ragu? terhadap sikap dan 
pendirian komunisme. 

xx 

Atas pertanjaar bagaimana se 
harusnja sikav Indonesia, andai 
kata RRT membeli bahan? men 
tah dari Indonesia, misalnja ka- 
ret, Mr, Tambunan mendjawah, 
bahwa sebagai negerj jang men- 
djalankan politik bebas, Seharus 
nja Indonesia pun mendjualnja. 

Mengenai soal ini ja berpenda- 
pat, bahwa tidak ada suatu nege 
ri lain jang berhak melar ke 
pada Indonesia untuk berbuat de 
mikian, 

Tentang soal bahan2 mentah 
ini, kalangan2 Pemerintah menja 
takan pendapat jang sama dga, 
Mr, Tambunan, (Antara). 

Kabinet Tindjau Seal 
Mogok Dan P.P. 39 
Sidang kabinet jang dilangsung 

kan hari ini, antara taip, akan tin 
djau perkembangan sekitar seal 
pemogokan sedjak berlakunja pe 

|raturan larangan mogok tangga 
13 Pebruari itu, Ketjuali itu dida 
pat kabar, bahwa djuga mengenai 
Peraturan Pemerintah No, 89 jg 
mendjadi sumber ketegangan "an 
tara parlemen dan kabinet dewa 
Sa wi akan dibitjarakan dalam 

sidang hari ini, | 

  
  

55 ORANG FAMILIE-TRANS- 
MIGRANT AKAN DATANG. 

Mendjelang achir bulan ini di- ' 
pelabuhan Pandjang ditunggukaa : 
kedatangan 55 orang dari Djawa, 
jaitu familie-transmigrant sesuai 
Jengan permintaan gari beberapa 
»kolonisasi” didaerah ini. 

  
Distribusi Bahan Mentah Internasional 

EMERINTAH2 Amerika Se- 
rikat, Inggeris dan Peran. 

Lris mengumumkan dalam sebuah 
komunike bersama, bahwa sembi 
lan negeri laimnja telah menjetu 
djui turut Serta dalam pembentu 
kan sebuah organisasi, jg, akan 
mendjamin kerdja sama interra 
sional dalam soal2 pembagian ba 
han2 mentah, Disamping ketiga 
negara jang telah mengambil 
initiatif untuk memetjahkan soal 
kekurangan. dunia terhadap 
han2 mentah penting itu dengan 
djalan kerdja sama setjara inter 
nasional, terdapat negarag lain 
jang bersedia mengikuti djalan 
tersebut ialah: Australia, Belgia    

ba | 

(atas nama Benelux), Canada, 
Chili, Djerman Barat, Italia, Me 
vico, Norwegia, dan Peru, Nega 
ra2 ini akan duduk dalam pani | 
tya2 untuk bahan? terpilih, | 

Panitia pertama gari organisa 
si baru itu jang diberi nama ,In 
ternationa) materials conference” 
mengadakan sidangnja di Wash. 
irgton pada hari Minggu,  Pani 
tia ini mempunjai, tugas dalam 
pembagian tembaga, seng dan ti 
mah. dan karena itu diberi na 
ma ,,panitia tembaga, seng dan 
timah dori International materi 
dls conference”, Panitia ini akan 
mengadakan sidang?nja di Wash 
ington, Pada tg, 1 Maret akan 

    
& 

bergidang Panitia Welirang dan 
akan dihadiri oleh waki2 Austra 
lia, Belgia, Bragilia, Canada, Pe 

ka. Panitia katun jang akar ber 
sidang tg. 5 Maret akan diwaki 
li oleh Belgia, Bragilia,  Djer 

man, Perantjis, India, — Mali, 
Mexico, Peru, Inggris, Amerika, 
Sidang tg. 8 Maret dari Panitia 
Tongsteen dan molydenum “akan 

dihadiri. oleh. wakil2 dari Austra 
lia, Bolivia, Braziia, Ohi, Djer 
man, Perantjis, Portugis, Spa- 

njol, Swedia, Inggris dan Ame 
rika, 

Panitya margaan, nike dan ko 

  

| oleh Belgia, 
: Cuba, Djerman, 

rantjis, Italia, New Zealand, Afri ' 
| ka Selatan, Inggris das Ameri, ' 

. ma dari 

  

balt tg. 12 Maret akan dihadiri 
Brazilia, Canada, 

Perantjis, India, 
Norwegia, Afrika Selatan, Ing 
gris dan Amerika, Sidang perte 

Panitia wol akan #i 
umumkan kemudian, Negara? jg, 
Diwakih dalam sidang2 panitia 
tsb, demikian pengumuman, ber 
sana sama mewakili 80 hingga 
90 dari negara? jang menpu 
njal kepentingan dalam produh 
si atau konsumsi dari bahang ja 
terbanjak, Kepada negarag jang 
tidak turut serta akan, diberikan 
fasilitet2 untuk "memperhatikan 
kebutuhan mereka, demikian ko 
munike, ( Ameta-Reuter), PN 

     



   

    
   

  

sambil bagian senomor sekalipun, djika 
pemain melakukan kewadjibannja dgn 
mendjundjung tinggi sjarat2 dan ,,hukum 
mendjadi ukuran utk menentukan berhasil 
negara keluar dari medan perlombaan. 

» ga. polisi 

. bung tsb: didapat keterangan, bahwa ! 

. kampung “itu. terganggu. 

.tah Jainnja disekitar Kp. Petolo- | 

sementara kamj terima dari pihak 
AP, jan boleh diper tjaja “diterang- 

1 NA Muda TA OA DJ 

    

Ke New Delhi 
ERA ai — Asian 
hanja 10 negara jg akan turun 

  
  

— SEMARANG, 26 

— SUARA 
MERDEKA 

PEBRUARI 1951. 

di gelanggang mengadu ketangka- 
san. Berita terbelakang bilang, bahwa djuga RRT akan mengirimkan 
atlit. Djadinja 
mengadu keta: 
bersilaturachmi, 
batu dasar untuk 

   

  

donesia, bahwa In 

  

11 negara Asia jg akan bertemu. Di gelanggang 
kasan dan kebagasan tubuh. Di luar gelanggang 
saling berkenalan, bertukar pikiran dan meletakkan 

k menjelenggarakan perhubungan selandjutnja. De- 
ian diharapkan akan timbul saling mengerti, jg mendja- . 

dinja kerdjasama jg kekal dan kuat. Sajang sedikit bagi In- 
donesia hanja dapat ambil bagian dua nomor. Se- 

lympic Games telah didepan pintu. Semula | 

palebola dan atletik. Namun, bukan banjaknja nomor jg penting, tapi : 
rwiraan (sportiviteit). Biarpun andainja hanja 

dalam perlombaan itu para 
selalu mengindahkan dan 

dan tidaknja sesuatu 

— — aa — — Memang, hatsil jg biasa, dan bagi pengertian umum, 

  

je dikatakan hatsil, 
kita tidak demikian. 

ialah kemenangan dlm perlombaan. Pendapat 
Para atlit jg berlomba itu, mewakili negara dan 

bangsanja. Perlombaan atau pertandingan itu sendiri, hanjalah sua- 
tu alat atau suatu bentuk belaka dari kesanggupan dan keperwiraan 
esuatu bangsa, Djadinja, jg penting bukan harus mendapat kemena- 

ngan, tetapi memperlihatkan kepada dunia, budi-pekerti jg halus dan 
tinggi. Orang sopan tidak akan mengukur budi-pekerti atau semangat 
sesuatu bangsa dgn kalah menangnja dlm perlombaan olahraga, teta- 
pi jg dibuat ukuran jalah kesanggupan bermain baik dgn penuh sema- 
ngat keperwiraan. Tentu, sedapat mungkin harus mendapat kemena- 
ngan. Tapi'kemenangan itu hanja boleh ditjapai dgn permainan jg 
baik, jg ulet dan perwira. Sembojannja para pemain harus: berani 
menjerang, berani diserang, 
kepala, dan kalah tidak usah dan mengandung dendam, 

para djuara kita bukan sadja karena permainan jg baik, ulet dan 
perwira, z @kan memperlihatkan kepada dunia, bahwa ,,dalam badan jg sehat terdapat semangat (geest) jg sehat”. Pula dgn badan jang sehat dan semangat jgsehat, terwudjudlah 
kebangsaan jg tidak mengandung anazir?2 

kebangsaan 
bentji 

jg sehat, 

bangsaan ig tidak mau menang dan unggul sendiri, melainkan ke- bangsaan 1g mengandung Peri-kemanusiaan dan bersemangat Ke- tuhanan, sebagai suatu sjarat mutlak kerdjasama jg adil dgn bang- sa-bangsa untuk bersama memenuhi pang 
menjusun masarakat dunia jg tertib dan 
sarakat jg adil, makmur dan bahagia. 

gilan hidup jg utama, jakni 
damai, sebagai dasar ma- 

Dengan olahraga melaksanakan Pantjasila! 

    NE On 
PANDAN YA 1g H. MUNA- 

Sebagaimana pernah kita kabar. 
kan, bahwa beberapa KUMPULAN 

“ISLAM minta DIBATALKANNJA 
pemindahannja Sdr. H. Munawar 
Chglil ke lain tempat, selandjutnja | 
kita terima kabar bahwa: 1. Ba- 
dan Wakaf Islam: 2. Nahdlatul- 
Ulama: 3. Muhammadijah: TIDAK 
TAHU MENAHU SOAL ITU. Dan 
apabila berita tsb. benar, mereka 
menjatakan TIDAK KEBERATAN 
atas kepindahan Sdr. H. Munawar 
Cholil tsb. ke lain tempat. 

. PENINDJAU KE TIONGKOK. 
“Utk mel'hat keadaan |, 

: Jg sebenarnja. 
. Sema. 13 

rang didapat kabar bahwa me. ! 

Dari 'pihak Sin Yiu She 

reka berhasrat membentuk se. 
buah rombongan penindjau, jang ' | 
akan dikirimkan ke Tiongkok. 
Badan tsb akan terdiri dari wa ' Si 

kil2 kalangar, dagang, Industri, 
dan kaum terkemuka dimasjara- 
kat . Tionghoa, ' jang 'banjaknja 
Sbb: 10 orang dari kalangan dga- 
gang, 5 orang dari kalangan in- 
dustrie (madjikan dan buruh), 2 
Gari kalangan terpeladjar, 5 
Grang dokter, adpokat dan warta 
Wan dan 3 orang garj kalangan 
kaum terkemuka. Keberangka- 
tannja direntjanakan pada bulan 
April dan kembajj ke Indonesia 
lagi sebelum penghabisan bulan 
Djuli j.a.d. ini. 
“Route penindjauan sbb: - Mela- 
luj Kanton, Hankow, Peking 
Mukden,  Changchun  Darbin, | 
Pentzi, Antong, Dairen, Ansan, | 
Sze-chiachua, Taichuang, Taiyen, 
Tientsin, Nanking, Shanghai dll. 
Percngkosan untuk keperluan 
penindjauap ini direntjanakan 
sebagai berikut: kapal kelas 2, 
kereta-api, berikut makan dan ti 
dur kira2.R 8000 dan kelas 3 ki. 
ra2 R 4.000—. 
PEMBERSIHAN DLM. KOTA. 

' Disekitar Kp. Pandean. 
h 2... Dargo dan Mlaten. 
Berdasarkan atas keterangan? 1 

pihak jg bersangkutan, maka £ 
hai Saptu malam Mirggu jg batu lalu 
ini, Kireg djam 3.30, sedjumblah ang 
gtuta MBK rlengan dibcntu oleh cng- 
gsuta2 CPM, MBB dan beberapa tena- 

Negara telah dilakuken 
pembersihan disekitar kampung Mla-.| 
ten, Dargo dan Pandean. Pembersihar ! 
tsb, “berdjalen Tantjar las berada di ! 
bawah pimpinga Komisaris Muda MBK 
Hartolo, sedangkan djalan2. disekitar | 
kampung tsb: telah "liblokkeer. 

Sedjumblah -orarg 19 difjurigoi se- | 
mentara ditahan demikian pula -bebe- 
rapa barang disita, ' dan perkarcrija 
ikas diselidiki lebih Iandjut, Dalam 
pembersihan tsb. tidak kedapatan 
sendjata-api gelap. 

Dari bebarapa penduduk di 

  

kam- | 

sedjak beberapa lama, keamanan di 

“ Sen, - . » | Tadi pagi, kira2 djam 3.30 te- 
leh dilakukan lagi pembersihan | 
oleh anggauta2 MBK, CPM, Poli 
si Negara dan aparaat pemerin- 

ngan. Menurut keterangan jang 

    

  

     

Peladjaran Sekolah Menengah Pertama 3 th. bag. B. dengan su- 
rat dalam 5 bulan, 10 bulan 20 

“Mintalah ' keterangan Na 
SR 3 KN i ? f d ma Ng 

at 

  

: hati 

: daraan Motor Indonesia 

“dimintanja, harus 

, oleh PUM. 

| Juan Pemerintah daerah otonoom' 
diberikan oleh PUM atas usul pa- 
nitya daerah jg: bersangkutan. 

Lemp ujangan Wangi No. 1 Jogjakarta 

   

kan, bahwa Gjalannja pembersih- 
Lan tersebyt lebih lantjar dari pa 
| da pembersihan jang dilakukan 
pada harj Minggu malam Senen 
Jang baru lalu ini disekitar Kp. 

| Pandean, Dargo dan Mlaten, 
Penduduk Kp. tersebut tinggal 

tenang dirumahnja maSing2, se- 
dangkan hasil pembersihan terse 

na pekerdjaan sewaktu kami me 
muat berita ini sedang dilandjut 
kan. Beberapa orang jang ditju- 

|rigai ditahan gung diperiksa per 
| kargnja lebih landjut. 

PEMBAGIAN KENDARAAN 
MOTOR INDONESIA. 

U untuk  Pemkagian 

Otor Indonesia jang oleh 
rhubungan telah 
17 Pebruari 1951, hari 

Pasitya 

  

    

itu 

  

telah 
j ertama. 

| i persiapan2 untuk pembagian 

araga bermotor sudah selesai dan 
'-kepada Paniiya Pembagian Kendara- 

notor di Daerah2 sudah dikirim 
uatuk bekerdja, 

  

    

   
Sebagai- 

jakpi untuk tiap-tiap 
icn untuk Djakarta Raya 

  

Istrnewa Jogjakaria 
2 satu panitya. 5 

erlu diterangkan. disini, bahwa jg i 

akan dibagikan :itu ialah bermatjam2 ! 
mobil, seperti mobil sedan  (passen- 

, pick-up, bis, jeep, truck, spe- 

, Gutolette, statioawagon dan     

  

   

umumnja "mereka jang hendak 
mengadjukan permintaan membeli ken- 

daraan bermotor dimiata berhubungan 
dengan Panitya Daerah dan memper- 

kan pedceman jang tersebut diba-    

PEDOMAN No. I: 
kendaraan 

diadjukan atas . surat 
biasa ,jang ditetapkan 

Pembagian Ken- 
di masing2 

ibu-kota jang dianggap sjah. 
2, Formulier2 jang. sjah ini harus 

dibubuhi dengan meterai R 10,— (se- 
puluh rupiah). 

3, Untuk tiap2 

1. Semua permohonan 
motor harus 

permintaan 

oleh Paritya untuk 

kendaraan imotor jg 
dipergunakan satu 

formulier dengan satu meterai R 10,— 
(sepuluh rupiah). 

4, Tiap-tiap pemohon kendaraan mo- 
tor harus diberi kesempatan untuk 

mendapatkan  formulier  pernnohonan 
dengon membajar R 25»— (dua puluh 

lima rupiah). 
5, Formulier2 harus di-isi oleh pe 

mohon kendaraan motor menurut ke- 
adaan sebenarnja. 

PEDOMAN No. 2: 
1. Trucks d/c (dengan  cabine) 

dengan muatan 1 ton keatas, 
akan dipergunakan utk. angkutan 
umum, akan dibagikan oleh PUM. 

2. Bus2 (truck tde.) dengan mua 
tan lebih dari 7 crang termasuk 

supir, jang akan dipergunakan utk. 
angkutan umum, akan dibagikan 

3. Trucks d/c guna angkutan 
sendiri dari perusahaan diserah- 
kan pada panitya daerah (,,contin 
gent”). | : 

4. Jeep2 akan dibagikan oleh 
PUM. TN 

5. Ambulances akan dibagikan 
oleh PUM atau usul atau advies 
Kementerian Kesehatan, 

6. Kendaraan motor "utk. keper- 

  

ARLAH!! 

bulan atau 40 bulan. 
Instituut: 

sUPRI” 

Djawa Tengah. 

olahraga”, maka itulah jg 

menang tidak mendjadi tjongkak, besar 
merasa malu 

djika kekalahan itu memang sewadjarnja. 
Semoga, dalam perlombaan besar di New Delhi itu, 

dan dendam, ke- - 

but belum dapat dikatakan, kare 

   

   

    

    

  

    
     

     

   

     

     

  

          

   

      

  

Gunem, Bulu dan Binangi 
tetapi kini dikatakan seda 

dilakukan pembantrasan 
|giat-giatnja. | Pr 

ngan Tionghoa, diterangkan, dju- 
ga terdjadi perkawinan ,1'ar” dan 

antara pihak Kenaiban dan jn- 

    
   

hun 1950 itu sudah Pe ana golo- 
ngan itu jang mentjatatkan diri 
untuk kawin setjara Islam. Lebih 
Gjauh d'tu 1, sebab? banjak- 
rja perkawinan ,liar” itu ialah 
berhubung dengan adanja orang 

min". Kepertjajaan ini 'dikataka 
jai adat-istiadat sendiri mempunjat 5 

rang dalam soal perkawinan. 

sanak”, isteri” dan ,,kawin”, 
Tentang ,,anak” disebutnja turu 
nan,  ,ister-suami” dikatakan 
»dulur tunggal karep” (saudara 

sekemauan), demikian Kamter Pe- 
nerangan Agama. (Ant.). 

SOLO. 

“1 

  

Tiap2 Katjamatan dlm. 
Kata Solo diperi Polj- 
kliniek dan Consultatie 

Bureau. | 
Ditiap2 Ketjamatan dalam Ko- 

| ta Surakarta, jalah Lawejan, Se- 
| rengan, Ps. Kliwon, Djebres dan 
| Bandjarsari, kini oleh Djawatan 
| Kesehatan Balaikota Surakart, telah didirikan Polikiniek dan 

  
.' Consultatie Bureau. 

Maksud daripada Polikliniek 
tsb. adalah: 3 “ 5 
.1. memberi pertolongan kepa- 

da penduduk Umum dalam ge 
ngobatan dan sebagai pusat 'e- 

meriksaan Kesedjahteraa, Anak 
(dan Ibu. : , 
| 2, memberi obat dengan tju- 

| ma2 kepada para penderita jang 

mulai dengan sidangnja | 

“dsb, Selandjutnja pada bin Maret jad. 
| direntjandkan di ketjamatan/ kaweda- 

1 | nan Wirodesa, Limpung dan Bawang. 
J2. 

| 
| 

ma
r 

' watan2 masing2 pada Bjawatan 

| dapat 

      

| tidak mampu. Untuk para pende- 

' rita jang agak mampu diperke- 
Narkan memberi Sekedar soko- 
ngan. 

dilantik ' 3. kepada anak? sekolah dibe- 
'Tikan pengobatan dengan tjuma2. 

4. kepada pegawai negeri pe- 
| meriksaan dan pengobatan de- 
. ngan tjuma2, hanja untuk mem- 
bajar perongkosan administrasi 
dari 25 sen sampai 100 Sen. 

Polikliniek2 tsb. djuga -men- 
djadi tempat untuk Kursus da- 
jjam Kebersihan dan untuk mem- 
' beri pertolongan 'kepada orang 
bersalin, bagi-para dukun baji. 

INDRA” dibuka tgl. 

28.2. na 
Gedung Bioseoop- ,,Indra' di 

Purbajan, kepunja'an N. V. Per- 
febi Jogjakarta kini telah mende- 
kati penjelesaiannja. Pembuka'an 
'resmi dan pemutaran film jang 
pertama akan dilakukan pada tg. 
28-2 j.a.d. pada djam 17,00. 

Pada upatjara pembuka'an tsb. 
diundang wakil2 partai2, organi- 
sasi organisasi dan pembesar2 se- 
tempat. Dengan dibukanja ,,Indra” 
tsb. Kota Solo mempunjai 6 buah 
gedung bioseoop. Tg 

PEKALONGAN. 
Pendjelasan tentang 
Padjak peredaran. 

Campagne ' Penerangan bersama? 
Djawatan Padjak dan Djaw, Pererang- | 
an Kabupaten Pekalongan sudah me- 
ngadakan pendjelasan/penerangan ten- 

tang padjak peredaran. Tempat2 'jg 
dikundjungi di entaranja Kedungwuni, 
Pekadjangan dan Batang.  Djawatan 
Padjak oleh Sdr. Maksum dan Sdr. 
Hartwig dan Djaw. Penerangan oleh 
Siswomargono,  Pengundjung2 terdiri 
dari Kepala2 Djawatan/Daerah, Lurah2, 
pedagang2 Indonesia dan “Tionghoa   

Pula sedjak tg..20 Febr, 1951 Djaw. 
Penerangan Kabupaten “Pekalongan 

Bag: Penerangan Rakjat sedang me- 
njerbu di lereng2 gunung jg'tak dapat 
didjalani oleh kendaraan, utk memberi 
penerangan dgn Wgjang Beber dan 
Wgjang Suluh. Rombongan isb sdipim- 
pin oleh.Sdr. Maksudi dan Sdr. Hadi- 
suwarno sbg dalangmja. 

liar jang meradjalela teruta- : 

ma dalam Kenaiban Sun 

    
Ka 

Liar 212 

    

peringati hari ifa, dihadliri 
itu..Pada gambar: 
Wensveem dengan   

: ARI 
£ hwa 

dahulu 

Dalam prirsipnja, Pemerintah 
daerah tidak menaruh keberatan 
untuk memberikan konsesSie2 itu, 
asal sadja mempunjai arti: bah 
wa kembalinja onderneming? itu 
membawa kemakmuran kepada 

   

rakjat. Dan inilah sebabnja da- 
hulu pernah,kita kabarkan, bah 
Wa dalam soal pengembalian ba 

| rang milik dan hak modal? asing 
didalam daerah Djokjakarta, di 
rasa perlu dibitjarakan bersama 
oleh organisasi rakjat jang lang 
sung bersangkutan dengan soal2 
itu, antaranja “termasuk djuga 
BTI, STII, SBG, Djawatap peng 
Giran, Djawatan Pradja all., de 
ngan wakil2. dari Vorstenlands 
Cultuur Mj. : 

Sebagai diketahui, untuk itu 
telah dibentuk , Panitia Pengem 
bdliar barang milik asing”, dike 
tuai oleh Honggowongso, dalam 
mana wakil V.C, My turut du 
duk sebagai anggauta. 

perundingan bersama, — maka 
achir?nja Panitia itu telah me 
ngambu putusan tidak kebera 
tan. atas kenatan “8 onderne- 
ming” itu, tetapi dengan sarat? 
beberapa belas matjam, antara 
nja: : 

Sjarat2n ja 

1. bahwa tidak lagi memper- 
gunakan kontrak pandjang: 2. 
bahwa soal sewa menjewa tanah, 
harus langsung dibitjarakan ' de- 
ngan rakjat jang bersangkutan, 
atau dengan organisasi2 rakjat 
jang bersangkutan: 3, pahwa ha- 
rus ditegaskan, bilamana mulai 
bekerdja, dan apa jang akan di 
taramnja. 4, bahwa nasib2 buruh 
harus didjamin, menurut keten- 
tuan2 jang ditetapkan oleh Pa- 
merentah d.LI. “Dalam putusan? 

tidak bisa menjetudjui semuanja, 
karena Giantara sarat2” itu, ada 
beberapa jang tidak memungkin- 
kan dipenuhi, karena beberapa 
sebab jang sangat bertentangan 
dengan tehniek. Diantaranja te- 
lah dimadjukan keterangan, bah: 
wa untuk menentukan bilamana 
mulai bekerdja, tidak bisa diten. 
tukan dengan tegas, terutama bi- 
la kepastian itu dimint, seka- 
rang, sebab untuk mulaikan pe- 

hantjurnja bekas2 onderneming 
itu, terutama jang berupa goede- 
deren-kapitaal, maka ' haruslah 
lebih dulu diperiksa untuk me- 
nentukan rentjana biajanja: ren- 
tjana itu Pun tidak Jantas bisa di 

|kerdjakan, karena onderneming 
itu bukan milik satu-dua orang, 
tetapi miliknja kongsi, jang da- 
lam sesuatu langkahnja harus di 
bitjarakan mafak2. 

  
Lain dari itu ada dimadjukan 

djuga satu permintaan, bahwa 
oleh sebab onderneming2 itu se 
belum perang telah mendapat 
hak atas tanah2 conversie, maka 
ia masih djuga mengharap atas 
,TANGGUNGAN” supaja ia bisa 

99 | 

Setelah beberapa kali diadakan | 

kerdjaan lagi, berhubung dengan 

    

FIHAK RESMI di Jogja 
sampai sekarang dianta 

mempunjai lapangan pekerdjaan di 
Na TN Ba anu Pa lagi, baru 3 sadja, jaitu: 
Wanudjojo, Sorogedug dan dung. Sementara jang lain? sampai Sekarang masih belum ada kabaria 1 daki Me ant iaa perusahaan 8 lagi, entah menantikan bagai- mana s2 jang didapat daripada 8  enderneming j mula'kan melangkahkan kakinja tsb. diatas. » "PTP 

1 An Ne hari jang lalu bertempat di H 
. Serikat Perkumpulan Wanita Makassar teleh dirajakan harj ulang tah: | “Kelima dari perkumpulan tsb. Pertemuan ea haram ag ana 

aleh 7 perkumpulan wanita je 
susana meriah dalam pertemuan tsb. « Tampak Nj. berbakaian aseli Maluku sedang mengutjapkan sam- 

butannja, : 

| Onderneming? Jogja 
Baru Ada 3 Jang Minta Bekerdja Kembai 

aa 0.0. (Oleh pembantu »Suara Merdeka”). 

Lan akan mendjadi 

    

     

   
    

    

Wanita Makassar 

   
   

    

   

  

    

el Negara Makassar, «leh 

jang diadakan untuk niem” 
ada dikota   (Anota) 

kita mendapat keterangan, 
ra beberapa belas ondernem'ing jg. 

Djokjakarta, jang telah 

entah memang tidak menghen 

Bung 

Tomo 
Minta Tunda Pemben- 
tukau DPRD Ojatim 

'OBRESPONDEN Ameta di Su- 
rabaja memperoleh kabar, 

bahwa Bung Tomo baru? ini me- 
ngirimkan seputjuk surat kepada 
gaberrur Djawa-Timar, dalam su- 
rat mana ja mengusulkan untuk 
menunda pemilihan bagi anggota? 
Dewan perwakilan dasrah propir- 
si Djawa-Thnur. 

Alasan? jang diadjukan oleh 
bung Tomo jalah diantaranja si 
kap beberapa partai? jang pen 
ting seperti PNI, PSII berhu 
bung dengar mosi, Hadikusumo: 
kemungkinan bahwa ketegany- 

besar, djika   
Pi
sa
 

en 
BA
B 
S
N
 

da
na

ng
 
n
a
t
 

. kannja, sebanjak jg dibutuhkan, 

pemilihan2 tsb, dilangsungkan 
sebelum ada keputusay mengenai 
mosi Hadikusumo: kemungkinan 

bahwa DPRD Djawa Timur jang 
dibentuk dalam suasana tersebut 
lidak tjukup representatif. 

  

mendapat tanah2 untuk perkebu 

sebagei “permulaan hanja 1.800 
ha, Tanggungan itu ia tuntui, 
sebagai gantinja hak2 jang te 
lah ia dapat sebelum tanah con 
versie itu dihapuskan. 

Oleh sebab pendapat ini tidak 
bisa diterima oleh Panitia, ma 
ka dari fihak wakil Vorstenlands . 
Cultuur Mij, telat memadjukan 
minderheidsnota, dgn beberapa 

' tjatatan, sebagai pembelaan pada 

itu, anggauta jang mewakili Vors. : 
terlanas My, dalam Panitya itu i 

  

“Perdana Menteri 

waktu usul Panitia itu dibitjara 
kan oleh Pemerintah. 

Demikian'ah setelah putusan 
itu dimadjukan, maka anggauta 
tsb, telah memadjukaa perminta 
dn untuk beraudientie kepada 

Moh, Natsir, 
untuk member, keterangan ten 
tang sebablbnja “dari fihak Vor 
stenlands Oultuur Mij. memadju 
kan keberatang atas beberapa sa 
rat jang dimadjukan oleh Pani 
tia, dan terutama. apa sebabnja 

TC, Mij, menuntut djaminan se 
bagai pengganti hak jang telah 
didanat sebelum peraturan con- 

| versie dihapuskan, karena ia ang 
gap behwa dim soal itu, adalah 
hak jang bersedjarah. 

Tetapi oleh PM. Natsir permintaan 
itu tidak bisa “dibenarkan, “ seberym 
wakil dari V.C.Mij, beraudientie lebih 
dulu kepada Kepala. Daerah Istimewa 
(Provincie) Djokjakarta, 
Berhubung dengan 'ini, pada saat 

Kepa'a idasish Djokjakarta Pak Alam 
akan berangkat: ke New Deihi untuk 
memimpin djago2 Olympiade, wakil 
dari V.CMij. bersama-sama dengan 
Rnggauta?2 Panitia, telah 'beraudientim 
untuk membitjarakan tjatatan2 jang 
berkenaan dengan  minderheidsnotanja. 
Tetapi karena waktunja sangat  sem- 
pit, maka scal itu akan  dibitjarakan 
lagi setecsh Paku Alam kembali. dar 

Mew Delhi, demikian tulis Wartawan 
Suara Merdeka. 

  

7. Umumnja keperluannja ken 
daraan motor utk. pagtatahan 
akan diberikan oleh PUM. 

8. Keperluan kendaraan motor 
guna Angkutan orang utk. djawa- 
tan2 Pemerintah pusat, djadi dja 
watan2 jg. langsung dibawah pe- 
ngawasan Pemerintah pusat (ter- 
masuk perusahaan pemerintah —- 
»Gouvernements-bedrijven” .. misal 
nja PTT, DKA dan ' sebaga'nja) 
harus diadjukan oleh kepala dja- 

Perdjalanan Negeri, Gambir Sela- 
tan 3 di Djakarta, melalui Kemen 
terian masing2. 

9. Semua 'permintaan2 jg. tidak 
dikerdjakan oleh panitya 

daerah, misalnja jang mengenai 
   

ma oleh panitya daerah dibubuhi 
dengan pendapat atau timbangan 
dari panitya daerah jang bersang. 
kutan harus diteruskan kepada 
PUM. 

10. Permintaan2 dari perwaki- 
lan2 negara asing hendaknja ha- 
rus diadjukan kepada PUM mela 
lui Kementerian Luar Negeri. 

' Perlu ditambahkan keterangan 
disini, bahwa PUM selain anggau- 
tanja terdiri dari wakil2 Kemente- 
rian dan Kantor Uurusan Perdjala 
nan Negeri, djuga mempunjai 2 
(dua) penasehat, seorang dari De 
“wan Perwakilan Rakjat dam se- 
orang dari Dewan Ekonomi Indone 
sia Pusat, "Selain daripada itu 
PUM telah membentuk suatu Ba- 
dan Pekerdja utk. dapat menjele   bab 1, 2, 4, 5 dan 6, setelah diteri | 

  
  

   paikannja pekerdjaan2nja dengan "Umum Kementerian Perhubungan, 

lebih tjepat. Badan Pekerdja tsb. 
terdiri atas wakil2 dari tiga sek- 
tor dari masjarakat ialah: 

Sektor Sosal (mewakili Kemen. 
terian Sosial, Kementerian Kese- 
hatan, Pendidikan, Penerangan, 
Perburuhan, Agama dan Luar Ne 
geri). 

Sektor Keamanan (mewakili Ke 
menterian Pertahanan, Kehaki: 
man dan Dalam Negeri) dan Sek 
tor Pembangunan (mewakili Ke 
menterian Keuangan Pertanian, 
Perdagangan/Perindusterian, Per- 
hubungan dan Pekerdjaan Umum) 
sedangkan Ketua Badan Pekerdja 
ialah Ketua PUM sendiri dengan 
dibantu oleh Sekretarisnja. 

Demikian diumumkan oleh Ba, 
gian .Penerangan dan H ubungan 

J aksi polisionil kedua, fiim itu mes- 

      

oFilm 

resolusi itu minta film 
menurut persangkaannja, film 

Gah orang menuduh dan 

Karena itu perkembangan pem bangunan sering-sering tidak dja 
lan lantaran itu. Lain dari itu, 
resolusi itu tidak mengerti rupa- nja, pendiriamija itu, kalaw di anut Pemerintah, akan berarti 
mematikan segala produksi dida 
lam negeri, malahan semua per 
tundjukan film mesti dihentikan, 
Apakah "barangkali itulah jang dikehendaki oleh para pembuat 

Medan itu hendak membuat Film 
tentang Bali, bersandar tuntutan 
nja itu, dengan sendirinja mere 
ka itu akan menggambarkan ke 
budajaan aseli Bali, Menurut ke 
budajaan Bali aseli, para wanita 
disana, tubuhnja “sebelah atas 
mesti terbuka. Saudara-saudara 
pengurus resolusi itu sudah se 
mestinja senang menggambarkan 
keaselian kebudajaan Bali itu 

para pemuda Bali dan para 
wanitanja pasti akan protes, bi 
kin resolusi! Dan saja akan turut 

itu. 

Andai kata pengurus resolusi 
itu hendak membuat film tentang 
Sumatra Timur, tentunja akan 
menggambarkan kehidupan orang 
bangsawan, dunia orang berda- 
tang sembah, artinja dunia feodal, 
karena dunia itulah jang dapat di 
pandang kebudajaan aseli didaerah 
itu. Ataukah kebudajaan aseli ia 
lah kebudajaan sebelum orang Me 
laju datang di Sumatra Timur? Di 
dalam hal keaselian Sumatra Ti- 
mur, akan timbul nafsu hendak 
“lebih aseli dari golongan lain, se. 
hingga tidak bisa membikin film 
tentang Sumatra Timur sama se- 
kali. Tentang film ,,Antara Bumi 
dan Langit” sendiri. Film itu me 
ngambil background kedjadian2 
achir tahun 1945 dan permulaan 
tahun 1946. Para peranan orang2 
perdjuangan didalam film itu, 
apa mesti kita suruh pakai tum- 
bak, pengganti mitraljeur? Sepatu 
lars diganti dengan sandal: pakai 
an ketenteraan dengan kain? Se 
muanja itu lantaran hendak ingat 
kebudajaan aseli? Karena itu dju 
ga, orang naik auto mesti kita 
ganti dengan naik kuda atau di. 
suruh djalan kaki? 

Andai kata ada film lain, mem- 
perlihatkan seorang wanita turut 
didalam salah satu pertempuran 

ti ditolak, lantara, menurut ke 
budajaan aseli dj Sumatra Timur, 
wanita itu mesti di dlm pingitan 
dan sumbang sekaji seorang wani 
ta memperlihatkan diri didepan 
umum, apalagi berpakaian laki2? 
Djangan dikata lagi, wanita jang 
pegang senapan, kalau ada dalam 
film itu, pengurus resolusj itu ten 
tu bikin resolusi baru jg lebih he 
bat lagi. 

Kalau didalam sebuah film, dua 
orang laki isteri berdjalan, lalu 
sang isteri diperlihatkan berdjalan 
didepan, apa film itu mesti ditolak, 
lantaran menurut kebudajaan ase- 
li, wanita itu “mesti  berdjalan 
Gjauh dibelakang lakinja? 
Tjontoh-tjontoh sematjam itu ba 

njak sekali. Njatalah pendiria,, re 
solusi itu djauh “akibatnja, kalau 
dituruti, malahan menjuruh kita 
membikin film jang mesti feodal, 
dan mesti memperlihatkan dada 
wanita terbuka. 2 

Lain dari itu, dapat kita berta- 
nja, misalnja: seorang perempuan 
merokok didalam film Indonesia, 
apakah itu menurut kebudajaan 
aseli, apa tidak? Didalam hal itu, 
pendapat akan berbeda-beda, me- 
nurut daerahnja. Untuk didaerah 
Djawa Tengah, perempuan mero- 

saan "kebudajaan 'aseli”, 
itu, kita bertanja, siapakah jang 
menentukan, apa sesuatu masuk 
kebudajaan aSeli Indonesia, apa ti 
dak? Dan kehidupan orang asing, 
apa boleh dalam film kita apa ti- 
dak ? Kalau boleh, apa mereka mes. 
ti digambarkan hidupnja menurut 
skebudaja'an 'aseli Indonesia”? 
Kita bukan negara dictator jang 

akan memaksa minoriteit mele-' 
paskan tjara2nja hidup. Dan kita 
bukan zaman Djepang, semua di- 
bohongkan. 

Kita belum kenalkebu- 

Sebab 

kisan Terhadap Reso! 
29 AOlen! Arnilin. PON 

. 1 melemparkan wasjangka, deng 
riksa lebih dahulu, dengan terburu-buru sudah melemp: 
man, sehingga orang jg sebetulnja kawan mendjadi dia: sedang orang jang ' sebenarnja musuh keliru dipandang teman. 

resolusi itu? Sebab itu perlu seka 

rus Peladjar Islam Indonesia dit 

Serta protes dan bikin resolusi $ 

Kebudajaan kedaerahan. 

kok, tidaklah menjinggung pera- 

  
dajaan nasional | 

Dan djuga kita bertanja, apa- | 
kah ada ' kebudajaan aseli Indo 
nesia”? Kebudajaan aselj Djawa, 
kebudajaan 4seli Sunda, dsb, me 
mang ada, tetapi kebudajaan 
aseli Indonesia tidaklah ada. ,,Ke 
budajaan Indonesia” ada, artinja 
kebudajaan itu lagi “berbentuk, 
lagi berwudjud. Dan kebudajaan 
itu tidaklah aceli. Kebudajaap In 
donesia jang Sedang berwudjud 
itu ialah atas pengaruh kebuda 
jaan asing dan didalamnja ter 
masuk unsur-unsur  kebudajaan        —

 

asing, Batjalah verslag kongres 

       

   

     

'— Di singkatkan).      

Ep ALAM BEBERAPA surat kabar dan madjalah ada dimuat , sebuah resolusi tentang film ,,Antara Bumi dan Langit”, ja- itu resolusi ,,Peladjar Islam Indonesia” di Medan. Pada pokoknja 
»Kebudajadn aseli Indonesia”, dan karena 

lah bersifat begitu, maka menurut pendapafnja, film itu tidak sela- 
jaknja dipertundjukkan di tanah air kita i ini. Zaman sekarang mu- 

n tidak pe- 
1 huku- 

yo lawan, 

   
   

  

Penerangan 
Belanda 

Kini Dibentuk Di Irian 

N KNURUPL - bariaa .,,Nicaw 
Haagse Courant” pemerintah 

penerangarnja di Irian. Untuk 
menguruskan organisasi ddjawaian 
Ni dikirimkan dari Nederland 
Irian, P.A. Warsimk (tatinja be- 
kerdja prada ,,Alzemeen Handels- 

'blad” dan gjawatan penerangan 
di Makassar) dan W.X. Tausent 
(tedinja bekerdja pada ,,Nieuwe 
Haagse Courant” dan ,,/Bataviaa's 
N-uwsblad”), demikian berita jg. 
kita terima dari Nederland (Ant.). 

kebudajaan dj Magelang jang di adakan dalam tahun 1948, waktu 
hebatnja masa antar4 aksj poli 

djuga didalam kongres itu 
menjangkal akan adanja unsur2 
asing itu. Batjalah 'pidato Bung 
Karno dalam kongres itu, kata 
nja antaranja: ,,Didalam sedja 
rah kita, kita belum mengenal, jin . € 
kebudajaan nasional”. 

Akibatnja membahajakan 
Teranglah kiranja, sebutan re 

solusi 'jtu tentang »kebudajaan 
aseli” kurang dipikirkan matang 
matang akibatnja, 'jaitu "akan 
membawa perpetjahan, akan me 
rusak kesatuan Indonesia. De 
ngan mengakui dan membenar 
kan Sebutan ,,kebudajaan aseli In 
Gonesia”, apalagi kalau didjadi 
kan sendi sesuatu peratura, Pe 
merintah, berarti mengakui mu- 
suh didalam selimut, berarti me 
Nikam diri sendiri, karena fede 
ralisme dibenarkan melulu kare 
na berselimut kepada perkataan 
»aSeli” dan ,Indonesia”. 

Pendapat Ki Hadjar 
Dari sikap mempertahankan 

film ,kebudajaan 'aseli Indone 
sia”, resolusi itu melompat hen 
dak menahan segala 'tjontoh tela- 
dan dari film Amerika dap film 
dari Barat, Sedang Ki Hadjar De 
wantars tidak boleh dibilang tu 
kang pudja kebudajaan asing, be 
liau sendiri antaranja ada mema 
Gjukan jang begini, didalam kon 
ferensi kebudajaan jang enam 
bulan jl. diadakan di Djakarta 
dan oleh beliau, saja jang dipilih 
membatjakan praeadviesnja, ka 
rena dj dim pokoknja kami 1 pen 
dirian: “utk kemadjuan hidup # 
tumbuh kebudajaan, diperlukan 
adanja hubungan dengan kebuda 
jaan2 lain: ambillah segala ba 
han kebudajaan dari luar, jang 
dapat ,,memperkembangkan” (jak 
ni memadjukan) atau ,,memperka 
ja” (jakni menambah) kebuda 
jaan sendiri” Konferensi Indone 
sia di Djakarta “itu sendiri anta 
ranja memutuskan, bahwa bang 
sa Indonesi, membuka diri setja 
ra aktif dan kritis terhadap pe 
ngaruh kebudajaan “asing. Bagi 
kalangan konferensi kebudajaan, 
bukan rahasia, didalam panitia 
penjusun kesimpulan konferensi 

itu, ajalah salah seorang jang 
mempertahankan dimasukkannja 
pengertian ,,krftiS” itu. 

  
Pembikin resolusi itu berkata, tidak 

periu meneladan film2 Amerika dan 
film dari Barat itu, karena aliran iyu 
dengan insjaf atau tidak aman menim- 
bulkan akibat jang akan merisakkan 
kebudajaan kita dan kalau hal itu di- 
diamkan sadja, berarti akan 'merusak- 
kan #chlak pemuda-pemudi, terutama 
peadjar di Indonesia”, Bung, para pe- 
tadjar di Indonesia di Indonesia, ser 
muanja beladjar dari imu barat, me- 
ngapa orang dari dunia film tidak bo- 
leh belaijar dari. negeri asing untuk 
menjempurnakan fi'm Indonesia? Ka 
lau para peladjar itu tidak «kan me- 
rusakkan kebudajaan kita, dan' tidak 
merusakkan achlak pemuda-pemudi, 
mengapa pula film jang meneladan itu 
akan merusakkan kebudajaan kita? 

Saudara-saudara hendak — mengukur 
dengan dua ukuran, “lalu  menjuruh 
pengusaha film  djangan ' meneladan 
film Amerika dan film Barat, tetapi 
meneladan film Timur, jaitu film Me- 
sif “atau Tiongkok? Kalau disana su" 
d2h madju, ja, baik, t@tapi sekarang 
ini belum, karena 'itu bukanlah lebih 
baik, be'adjar langsung? Apalagi film 
Mesir ja .. , Umum tentu atau be 
pendapat, belum baik beladjar film 

, kesana. Pemuda Islam Indonesia ten- 
tu maklum apa jang s8ja maksudkan, 
Tetapi kalau mak'um, tandanja sudah 
menontonmja! Kami bertanja, apa para 
pemuda jang beladjar ilmu asing atu, 

.merasy didjadjah? Bagaimana pula se“ 
(buah film, jaitu kepandaian luar ne 
|geri akan mungkin terasa mendjadjah 
: kebudajaan kita. Laranglah semua 
pertumdjukan film, djangan produksi 
film Indonesia sadja, sebab  pertun- 

djukan film pasti sama pengaruhnja 
dengan pertundjukan film Indonesia, 
"sera kalam betul pendirian resolusi 
itu, . 

(Sambung pagina 8). 

|Sionil pertama dan kedua, Meski" 
Pun begitu, tidak ada satu orang 

jang & 

“ 

Ira, 

Belanda akan membuka djawatan 

ke . 
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KAmTa SewaT Tenan towar 
. DJAMU SEHAT WANITA 

: (Series No. 9) 

@ 

Menambahkan kasehatan bagi ka- 
um Wanita dan mendjaga supaja 

- tetap bertenaga 
tuwa, , 

pai di hari 

Menjegah segala gangguan penja- 
kit, menjegarkan badan 'menghi- 
langkan rasa malas, lesu dan tja- 
pe-tjape 

. arsa 1 pak R 0,50 

Iesihgoag 

MENEER AN)     - 

MU MPN ERA 

| SAI 

F "TOKO PEDAMARAN 90 — TELP : TJABANG: SOLO:  TJOJUDAN Tan 

  

" MAGELANG: DJ. TIDAR 2 

D0 BANDJIR PATI 
En . 

a— 

KABAR KOTA 
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ag 

KEPADA DAERAH 

Pada hari Minggu kemarin, oleh 
Bapak dan Bu Gebernur telah di 
lakukan penindjauan ke daerah 
Pati. Turut serta dengan: beliau 
beberapa wakil dari PMI tjabang 
Semarang, dketuai oleh Tn. Sja 

Bi. rif. Maksud terpenting dari pada 
Nu penindjalan inj ialah penjerahan 

telah kita kabarkan, 

nian, akan tetapi mengingat be 

  

itu telah diserahkan ke Solo. Dj 

SARA 
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oleh Bu Budiono kepa 

uang bantuan dari Panitia Malam 
Kesenian Semarang jang diserah 
kan oleh Ibu Budiono. Seperti 

uang hasil 
malam kesenian jang akan dise 
rahkan kepada korban? bandjir. 
di Pati ini sebanjak R 11202,38, 
ialah 7092 dari haSi malam kese 

n 

tjana alam itu pula menjerang So 
la, maka R 2000,— dari djumlah 

a 

di uang 'jang kemarin diserahkas 
da Badan 

Penolong Korban Bandjir daerah 
Ra” Pati ialah sebanjak R 9202,38. : 

Dalam tindakan perikemanusiaan 
: BNN ini pihak PMI tidak mau pula ke ' 

tinggalan dan kemarin telah pul 

kita sadjikan lain kali. 

PANITYA PENJELESAIAN 
PERBURUHAN. 

“ta ditundjuk sdr, Sadono, k 

3 TAHUN HUKUMUAN PEN. 
DJARA, KARENA PEM- 
BEGALAN. 

orang bernama H. jang didakwa 
beberapa waktu berselang telah 
melakukan pembegalan dengan ar 
tjaman didjalan Pandanaran. 
(Terdakwa dim. keterangan me- 

njangkal tuduhan tsb. Setelah di, 
gar keterangan saksi2 lainnja, 

achirnja terdakwa mengaku kesa- 
annja. 

Selandjutnja Hakim djatuhkan 
Dean pendjara padanja 3 ta- 
un. 

IDAK LAGI DENDA UANG, 
TETAPI MASUK BUI. : 

Telah dihadapan dimuka hakim, 
beberapa tukange tjatut kartjis 
bioskoop, dan sebagai peladjaran 
bagi mereka itu, maka padanja 
telah didjatuhkan hukuman pen- 
djara masing2 14 hari lamanja. 
Hal ini berlainan dari pada hu. 

kuman2 jang telah didjatuhkan 
pada tukang2 tjatut beberapa wak 
tu berselang, jg. hanja diberi huku 
man denda uang, denda mana oleh 
mereka dapat dilunaskan setelah 
habis sidang. 

KAMPIUNSCHAP 5 
SEMARANG. 2 aa 

1951 jang diselenggarakan oleh 
Persatuan Tjatur Semarang de- 
ngan diketuai Sdr, R.J. Soetadi, 
akan dimulai pada nanti tgl. 3 
Moret djam 4 sore di Palmen- 
laan Barat no. 7 Semarang dan 
seterusnja dimainkan tiap2 Saptu 
Sore dan hari Minggu selama bu- 
las Maret 1951, 

Jang ambil bagian untuk golo- 
ngan A berdjumlah 32 orang dan 
golongan B 6 orang, dari dalam 
dan luar kota diantaranja banjak 
hn aa ta asing lagi dalam 

| Hadiah2 untuk pemenang2 jg 
-#kan diberikan nanti jalah dari: 

1, Fa. A. Gaos, Pasar Djohar — 

djong — 1 stel alat tjatur 3. Fa 
Kolff, Bodjong — 3 buah buku. 

" SEPAK BOLA KANTOR TGL 82/51. 
Klas A: OTHC — BPM, ditap. Union: 

. wasit Kcentadi (DKA), 
Klas B: PPR — Locomotief, dilapa- 

  
: ngan Sportlaan, wasit Th. Flohr (Mar 

: Claine).. Mulai djam 16,45. 
Pertandingan jg dilangsungkan pada 

tg. 21-2-1951 antara Djago — Garuda 
Mas, berachir dgn 
Tea 

Ol 3. 

  

dibawa sekali sekedar oleh2” be 
rupa 800 potong pakaian, bantu 
an mana memang sangat dibutuh 
kan oleh penduduk daerah ban , 
djir tersebut. Kabar lebih landjut ! 
tentang daerah bandjir ini akan 

“Dari pihak Kantor Penjuluh Per 
buruhan Dj. Tengah didapat kabar, 
bhw mereka baru2 inj telah mene 
rima telegram dari Kementerian 
Pertahanan Djakarta, supaja di 
wilajah Djawa Tengah segera di 
bentuk dpan Baen per- 
buruhan am ambat sudah 
terbental achir bulan ini. 

Sebagai ketua Panitya tsb., oleh 
Kementerian Pertahanan Djakar- 

pala Kantor Penjuluh Perburuhan 
Djawa tengah, dan dibantu pula 
oleh beberapa orang laitnja dari 
pelbagai instansi atau perusahaan 

Hari Saptu siang, hakim Smg. 
telah memeriksa perkaranja se- 

Pertandingan untuk merebut | 
djuara 'Tjatur Semarang tahun ' 

1 tafelklok 2. Fa Van Dorp, Bo- : 

 PROGRAMMA PERTANDINGAN 

a 

e 

|lam Kota Semarang: 

  

  

    

  
' 

     

  

Mn TN 

loepat 
    

| Djangan 
Rumah2 diatas perceel R.v.B. da- 

Mlaten-Trenggalun 16 & 16a Blakang Kebon 3 
Petekan 69 & 69a 

Antaranja satu rumah lantas bisa 
kosong. Boleh beli dua gan boleh 
beli semua. Na Ketr. lebih djauh pada:  . Batjaiah | PETEKAN 69a SEMARANG. SUARA MERDEKA Tiap hari dari djam 13.30 sampai 

17.00.   Tentu memuaskan . 
    
  

  

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
BAHAGIAN PENERBANGAN SIPIL 
Djalan Hajam Wuruk 2 — Djakarta. 

PENGUMUMAN 
No. 492.017/3.27.51 Tn ST 

1. Bahagian Penerbangan Sipil, Kementerian Perhubungan di 
Djakarta akan mengadakan pendidikan untuk mendjadi 
penerbang (piloot) pada Kementerian Perhubungan Bagian 
Penerbangan Sipil. . 
Lamanja pendidikan 2 (dua) tahun. 

. Sjarat2 penerimaan: 
a. Warga Negara Indonesia. 1 5 

Laki - laki. Rx 
Berumur 18 tahun sampai 25 tahun. , 
Tinggi sekurang2nja 1.60 Mtr. 
Tidak berkatja mata. 
Belum kawin. 
Tamat sekolah S.M.A. atau sekolah jang sederadjat 
dengan itu. 4 KA 
Harus sanggup mengadakan ikatan dinas dalam Pe- 
nerbangan Sipil sekurang -kurangnja 5 tahun, gengan 
menanda-:angani perdjandjian (contract) pada waktu 
diterima sebagai murid. 

4. Pelamar2 harus mengadjukan surat lamaran jang ditulis 
sendiri kepada Kepala Bahagian Penerbangan Sipil, Dja- 
ian Hajam Wuruk 2, Djakarta disertai: : 
a. Riwajat hidup. 

b. Dena surat idjazah/surat keterangan disertai ang- 
ka2. 4 aa 

Cc. Surat keterangan berbadan sehat dari seorang dokter 
(pada tempat jang ada dokter A.U.R.I. akan diberikan 
Kesempatan untuk diperiksa dengan tjuma2). 

d. Surat keterangan kelakuan baik dari Pamong Pradja 
atau Polisi. 

e. Surat keterangan dari Kepala Djawatan (untuk mere- 
ka jang bekerdja), bahwa Kepala Djawatan tidak ber- 
keberatan untuk melamar. 

I. Alamat lengkap. 

5. Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 diatas akan menerima 
panggilan dengan perantaraan radio R.R.I. dan dengan 
surat dan akan diperiksa galam berbagai2 pengetahuan: 
Setelah lulus dalam pemeriksaan pengetahuan, akan dila- 
kukan pemeriksaan kesehatan badan untuk penerbangan 
(Vliegmedische Keuring). 

- Mereka jang menerima panggilan harus dengan segera 
menghadap kepada alamat Kementerian Perhubungan, Ba- 

7 

10 

11 

12 

A'/n. Menteri Pertahanan 
( Kepala Staf A.U.R.I., 

Pp. 
a
r
o
 

po
 

»
 

gian Penerbangan Sipil, Djalan Hajam Wuruk No. 2, Dja- 
karta. 

Untuk mereka jang 
dengan Kereta- Api: 
Untuk mereka jang berasal dari luar Djawa, jang berada berdekatan sesuatu pangkalan udara A.U.R.I. atau sesuatu lapangan jang diliwati pesawat D.A.U.M., akan diberikan 
bantuan pengangkutan oleh A.U.RI, 
Untuk pertama kali akan diterima 20 peladjar. 
Pendidikan akan diselenggarakan di Sekolah Penerbang2 ALU.RI. di Bandung dan selama pendidikan pada mereka berlaku peraturan jang sama sebagai murid2 A.U.R.I. 
Sesudahnja kursus selesai mereka akan dipekerdj pa 

1 mi : jakan pa- da na an Sipil dari Kementerian Marunda, ngan, pada saat itu mereka akan diangkat pula i Perwira Tjadangan A.U.R.I. " Pn 
Pelamaran ditutup pada tgl. 15 Maret 1951, d idi- kan di mulai tgl 1 April 1951. La AN 
Pengumuman ini gapat dilihat pula pada tiap2 Sjahbandar Penerbangan Sipil atau Komandan A.U.R.I. Hari Ta la- pangan terbang 

MENGETAHUI: 

berasal dari Djawa supaja bepergian 

» 
w 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

Kepala Bagian Penerbangan Sipil, 

t.t.d. Ir. R. SUGOTO 

t.t.d. S. SURYADARMA 
(Komedor Udara) 

/ ,KORRA” S
m
a
 an

g, 

      

( BARU TERIMA: .. 

Kertas Celiophane 
ukuran 99 X 166 :jap BENDERA INGGERIS « 

£ Kwaliteit baik. 

Bisa dapat beli pada: IMPORTEUR: « 
TOKO SEK HOO GWAN HOO & Co. 
Pedamaran 35, Gang Tengah 14, 

Telp. 1073 Semarang. Telp. 1093 Semarang. 

    
  

  

KABAR PENTING 
Mulai sekarang Sinche Tuan TJHIE SONG LIOK jang baru 
datang dari Tiongkok, berada di tempat kita, speciaal untuk 
memeriksa segala maijam penjakit orang? dewasa dan anak2. 
Djuga bisa dipanggil dirumah. , : 

DJAM BITJARA: Pagi djam 10—12 siang. 
Seliwatnja itu djam berada di Rumah. 
Djalan Mataram No. 155 — Semarang. 

Hormat kita: 
Toko Obat KONG Di:u Tone 
Peko djan No. 105 — Tilp. 1885 Pn 

  

PERNJATAAN TERIMA KASIH 
Kepada Dokter dan para Djuru rawat gari RUMAH SAKIT ,PU- 
SAT” Surakarta jang telah merawat waktu sakit sehingga wafat, 
dan kepada Saudara-saudara Handai-taulan dan Perkumpulan-per- 
kumpulan jang sudah mengrukti, melajat, memberi bantuan, pendju- 
rung dan sumbangan berupa fikiran, tenaga dan benda pada wafat 
dan pemakaman: isteri kami: 

R. AJ. SALMINAH ATMOPOESPITO 
pada tanggal 14-2-1951. 

  

Jang berduka-tjita, 
R. NG. SOEDADI ATMOPOESPITO 

dan 
KELUARGA JCEDONAGORO. | 

  

  
' 
$ 

! 

.Roy Rogers 254 

| Hotel OEWA & ASIA 
Telf. 1554 | 
Semarang. | 

BENAR GR RENA 

      

Djakarta, 15 Pebruari 1951. '( 
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| Bisa dapat beli : 
LAMPU BOOGLAMP dan STORMKING matjam2 merk 

   

    

(6) 

(O 

Pa 

H. 

2s 

(perihal: 

SEPEDA ketjil -roda dua ukuran 24x1 !) 
— Merk ,PHILLIpS.s 

TOKN SEPEDA . , 

ABDULKADIR 
DUWET 10 — TELBFOON 1954 - SEMARANG 
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CO. T.D, Th./Div. Diponegoro 
STAF PENERANGAN. 

No: Ne Aa Pa Me 
Panglima Tentera & Territorium - Diponegoro. 

Ulangan pengumuman tentang berlakunja S.O.B. un- 

tuk daerah Djawa-Tengah (Territorium IV). 
Untuk menambah pengertian dari chalajak ramai tentang 

tindakan jang telah diambil oleh Pemegang Kekuasaan Militair 
(Militair Gezag), bersama ini diumumkan sekali lagi sebagai 
berikut: se 
(1) Dengan pengumuman Panglima Tentera & Territorium 

IV/Div. Diponegoro tanggal 1/9-50 No: 19/T/B.2/D.III/50 
telah diumumkan, bahwa sedjak tanggal tsb. Pemerintah 
Militair diseluruh Djawa-Tengah dihapuskan dan diganti 
dengan Kekuasaan Militair (Militair Gezag). 
Kekuasaan ini menurut Peraturan Pemerintah No: 7 tahun 
1950 didjalankan-oleh J.M. Menteri Pertahanan dan un- 
tuk daerah Djawa Tengah (Territorium IV), menurut ke- 
putusan Menteri Pertahanan tanggal 1-8-50 No. 357/MP/ 
50, oleh Panglima Tentera & Territorium IV/Divisi Di- 
ponegoro. 
Kekuasaan Militair ini didjalankan galam batas2 tsb. da- 
lam Peraturan ,,Staat van Oorlog en Beleg” (S.O.B.) 
Staatsblad 1939 No: 582 sebagai telah dirobah dan ditam- 
bah. 
Beberapa dari hak kekuasaan Pemegang Militair Gezag 
dan perbedaan antara pengertian ,,Pemerintah Militair” 
dan militair Gezag” telah didjelaskan dan diumumkan 
dengan pengumuman tanggal 1-9-50 No: 19/T/B.2/D.III/ 
50 tsb. diatas. : 

Sampai ini waktu hanja sebagian ketjil sadja dari hak ke- 
kuasaan tadi jang dipergunakan oleh Panglima Tentera & 
Territorium IV/Div. Diponegoro sebagai Pemegang Mi- 
litair Gezag, karena bermaksud memberi kesempatan ke- 
pada masjarakat selekas mungkin menjehatkan diri kem- 
bali sehingga tidak dibutuhkan lagi adanja Militair Gezag. 

Perlu dan tidaknja hak kekuasaan tadi dipergunakan lebih 
luas, tergantung dari keadaan masjarakat, teristimewa 
engenai keamanan gan ketertiban umum. 

Agar semua Djawatan/Instansi Pemerintah dan umum 
mengetahui adanja. 

Dikeluarkan di: Stafkwartier. 
Pada tanggal: 14 Febr. '51. 
Pada djam 12.00 

PANGLIMA COMANDO TERRITORIUM 

DJAWA TENGAH 

t.d.t. 
(KOLONEL GATOT SUBROTO.) 

DIUMUMKAN: 

da tanggal: 14 Febr. 1951. 
Djam : 2000. 
Oleh 

PERWIRA MENENGAH TERR. IV/DIV. DIP. 

Tan Naat, 
(MAJOOR SELO ALI.) 

    

      

    

    

Eg. 
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Ii 

12. 

13. 

14. 

15. 

16 

Ie 

jang “ perlu sekali diketahui oleh umum, " s 
Keputusan2/Peraturan2 dan Pengumuman2 jang telah dike- 
luarkan' oleh Panglima Tentara & Territorium IV Divisi 
Diponegoro jang hingga kini masih beriaku ialah sbb: 

. Pengum 

. Pengumuman tentang KEKUASAAN MILITER No: 2/T/ 

- Keputusan tentang ORGANISASI PERTAHANAN RAK- 

- Keputusan tentang ORGANISASI PERTAHANAN RAK- 

. Peraturan tentang SENDJATA API No: 14/T/B.5/D.MI/ 

- Instruksi tentang SENDJATA API No. 14/B.1/G,M,III/50 

“No: T/P.1/Tr/50 tertanggal 24 Djanuari 1950. 

. Pengumuman tentang MERUSAK KAWAT TILPON No: 

man2 selandjutnja akan 

T.D.Th./Divisi Diponegoro 

PENDJELASA 
Staf Penerangan Divisi Diponegoro memberi pendjelasan 

bahwa Instruksi2/ 

uman tentang KEKUASAAN MILITER No: 19/ 
T/B.2/D.I11/50 tertanggal 1 September 1950. 

B.4/D.III/51 tertanggal 19 Februari 1951. 

JAT No: 36A/T/B.4/D.M1/50 tertanggal 17 Oktober 1950. 

JAT No: 36B/T/B.4/D.II1/50 tertanggal 17 Oktober 1950. 

Peraturan tentang SENDJATA API No: 3/P.II/Tr/50 ter- 
tanggal 12 Djanuari 1950. 

50 tertanggal 3 Agustus 1950. 

tertanggal 25 Februari 1950. 
Pengumuman tentang PEMBUNUHAN/PENTJULIKAN 

6/P.1/Tr/50 tertanggal 10 Djanuari 1950. 
Instruksi tentang LARANGAN BOYCOTT No: 1/T/B.1/ 
D.1II/51 tertanggal 2 Djanuari 1951. 
Pengumuman tentang LARANGAN PEMOGOKAN No. 
1/T/B.4/D.II/51 tertanggal 13 Februari 1951. 
Peraturan KEKUASAAN MILITAIR tentang LARANGAN 
PEMOGOKAN No: 1 tahun 1951 tertanggal 13 Februari 
1951. (Peraturan ini dikeluarkan oleh Pem. Pusat). 
Keran tentang PENDAFTARAN PEMANTJAR RA- 
DIO No: 12/T.5/G.M.III/50 tertanggal 21 Djuni 1950. 
Peraturan tentang RAPAT-ARAK-ARAKAN No: 4/P.II/ 
Tr/50 tertanggal 12 Djanuari 1950. 
Peraturan tentang RAPAT/ARAK-ARAKAN No: 8/P.II/ 
Tr./50 tertanggal 27 Djanuari 1950. 
Peraturan tentang PENGIBARAN BENDERA No. 10/B. 
5/G.M.III/50 tertanggal 18 Februari 1950. 
Peraturan tentang PEMINDJAMAN KENDARAAN No: 
6/P.II/Tr/50 tertanggal 19 Djanuari 1950. 
Adapun instruksi2/Keputusan2/Peraturan?2 dan pengumu- 

. diumumkan seluruhnja satu persatu. 
Sekian, 

Disiarkan ttg. 23 Februari 1951. 
Co. T.D.Th./Divisi Diponegoro 

KEPALA STAF PENERANGAN 
(HARSONO) 

Kaptin-Infanter:e 

  

  

  

  
WHOA, TRISGER/ ThHosE 3 
CRIES FOR HELP CAME 
FROM AROUND HERE 
SOMEWHERE ! 
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&. Inc World Tahta pesen d1         
— Trigger! !/ Suara minta to- 

long tadi 'kan datang dari tem 
pat ini, da    

  

| ( COmN, PARDNER/ S0 THIS 
AL. WHY 

-1 
HOMBRE SLUGGED ME FOR 

Ta Marilah Trig 

    is 1 
THAT BOOT MEGANN — G3 

        

  

IN. CURIOUS ABOUT 
A CRASH! 

         Sean" NP Nan, 
ger, Djadi inilah jang menjebabkan McGann tadi 

  

tergesa2, Dan ia mengira bahwa saja datang untuk menghalang: 
halangi 

    

maksudnja, 
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Nona tentu 

merasa panas dan letih. 

Akan tetapi ingin djuga ber- 
hibur nanti. Mandilah dulu 
dengan sabun toilet Lifebuoy 
jang banjak dan sedjuk bu- 
sahnja. Segera nona akan 
merasa...... 

LRT. 501 —105— & 

SURAT PUDJIAN. 
Saja Tan Jit Tjoen, Solo, sakit pulung hati seglamae7 tahun, djika 
kumat sering muntah, pinggang sakit dan air keringat keluar 'ba- 
njak. Sedang isteri saja selama 7 tahun, kalau buang kotoran tiap 
bulan tidak tetap dan perut sakit. Lantas saja periksakan pada 
Sinse Min Kho diobati gan makan obat 3 bulan, itu sakit sama se- 
kali sudah sembuh betul. Sekarang isteri saja mengandung - 4 bulan. 
Dan itu semua saja sudah saksikan sendiri. Sinse Min Kho tinggal 
di Gandekan 20 Jovia gan terima panggilan. 

: Jang berobat. 
Irak. TAN JiT TJOEN. 
  

  

SUDAH DATANG: '" 
ARROW - SHIRTS 

Dengan dia punja , 
STJFBOORD dan PASYORM jang SAMPURNA 

Harga TIDA tinggi 
Harap suka datang £JERAT, 

Uw Modehbuis 

SEMARANG — STORES 
Bodjong 23A “elf... 

  

  

» UX” 5.-7.-9- INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah.) 

Film peperangan 
Rusia jang terbesar | sThe Third Stroke" 
.“PUKULAN KETIGA” Satu diantara 10 film2 jang menggambarkan 
pertempuran2 kuntji kemenangan Tentara Sekutu dalam perang Dunia II. 

Satu Semi-Documentaire film jang berharga! 

GRAND 5.—7.— 9. — Ini malam penghabisan (13 tah) 
sCARNIVAL in COSTA-RICA4 

RHUMBA — CONCA — MUSIC — SONG — DANCE in Technicolor, 

BESOK MALAM PREMIERE -film jang kotjak dan lutju 

JACK CARSON in ,The GOOD HUMOR MAN" 

ROYAL 5. — 7. — 9. — INI MALAM (u. 17 tah.) 

sSRATJUN DUNIA" 
RCA curtE sihleves Highway” RICHARD CONTE 

ROXY 5. — 7, — 9, — Ihi malam d.m.b. (seg um.) Us Cia Hm SAN HSIAU" dis, dan Pei Yuun dim.     

  

»OJAGALAN” Ini Malam d.m.b. 5.00-7.00-9.C0 (13 th.) 
Film Tiongkok PALING BARU jg. dapat PRIJS di PRAAG '50 

»Puteri2 Gerilja Tionghoa" 
.REX" Ini malam pengabisan 4.45-7.00-9.15 (17 th.) 

Gregory Peek oo The Great Sinners Ava Gardner 

,ORION” Ini Malam Pengabisan 5.00-7.00-9.00 (17 th.) 
Sa sBLUE SKIE EK Paramount's 

  

  

Technicolor 

»Metropo!e” Ini malam pengabisan 5.00-7.60-9.00417 th.)   
  

Bea TAmikorr »OUIPOST in MOROCCO” 
    

    

BESOK MALAM 
Tentaneae pesun 
pn (IT th ) 

» REX" 
4.30 - 6.45 —9.00 

» ORION « 
445 —7,00—9.15 

PEN la Ni Ka 
at Ia ol Si 

53 : 3 

      

Metropoie' 
5.00 —7,15 - 9.15 JUAN | 

Lama 

  

Donluan: Djago 
Anggar, Djago 

pertjintaan, tidak 
mengenal takut, 

gagah perkasa, 
brani mati, mem- 
bela keadilan... 
Satu film Ber- 
warna PALING 
BESAR 
Warner 
dengan memakan 

ongkos Milliovan 
dollars ! 
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HOA j 
“ra, telah 
5 bangsa Tionehar di Asia-Tengga- 

suatu hal jang oleh 
.- 

Tetapi. sebagaimana   
Pengikut Suata 

"& Mrs Dorothy Mae Stevens dari Chicago (Amerika) baru2 ini telsh 
menderita beku badannja hingga 64 deradjat Fahrenheit dibawah nol, 

mana dikabarkan, di 
djiwanja dapat terfjolong. Tampak nj. Dorothy sedang diperiksa 
dx. Mary Ann Silver dengan suatu thermometer istimewa 

sakit Michael Reese (Chicago-Amerika). 

Tindakan Radikal 
Pemereutab Junani'Menjukur Djenggot 

  

  

   
Sudah tak ada harapan 

Suara Merdeka". achir2nja 
oleh 

di rumah 

Sekte Geredja 
Balasan Sekte: ,,4ntjaman Akan Adakan Pembunuhan”. 
SEBvan 

pemerintah Junani, tek 

  

antjaman mereka, kalau 
melakukan agamanja dengan 

Tan Kah Kee: 
Andjuran Kepada Ho- 
akiao Asia-Tengga- 

ra Utk, Lawan 
Amerika 

Aa 
Hse terkemuka di Singapu- 

jukan kepada 

  

| 1, bahwa .persendjata 

2n kembali Djepang sebenarnja ha 

Serikat untuk mengusai Asia, dan 
kemudian menguasai seluruh du- 
nia 

Tan Kai Chee minta kepada 
bangsa Tionghoa di Asia-Teng- 

4 se gara, supaja ingat akan penderi- 
| tama mereka dibawah pendjadja- 

et han Djepang dan dinjatakannja 
kepuasannja terhadap  demon- 

strasi2 anti-Amerika jang dilang- 
| sungkan di Tiongkok. 

Dalam “pada. itu suratkabar 
. Namiong Yango jang tersebut di 
. Kantor telah memberikan kabar 

lebih landjut mengenai demon- 
. staasi2 anti Amerika jang telah 

| dilangsungkan pada hari per- 
. djuangan melawan kolonialisme” 

| pada tanggal 21 jang Jalu itu. 

6300 orang Tionghoa jang ber- 
— asal dari rantau telah ikut serta 

  

  

dalam demonstrasi2 tersebut, jg. 
ditudjukan terhadap keputusan 
Amerika-Serikat untuk. memper- 
sendjatai kembali Djepang demi- 
kian menurut surat kabar terse- 

|. but. Oleh para demonstran telah 
dikirimkan pesan kepada orang2 
Tionghoa girantau, dalam mana 
dinjatakan protes mereka terha- 
dap kelakuan Amerika-Serikat, 

.jang mempergunakan orang2 
Tionghoa sebagai umpan peluru 
di Korea dan sement#ra itu mem- 
bedakan mereka dari orang2 
Tionghoa jang hidup di Ameri- 
ka Serikat sendiri. Kepada Ing- 
gris djuga Wadjukan protes, ber- 
hubung dengan penguberan. jang 
Gidjalankannja terhadap orang2 
bangsa Tionghoa di Malaya. Pro- 
tes jang sedemikiaipun disam- 
paikan djuga kepada pemerintah? 
Perantjis di Indo-China, 'Muang 
Thai dan Pilipina, - Selandjutnja 
diambil keputusap untuk mem- 
bentuk suatu cerganisasi di Mala- 
ya guna menjelidiki ' keadaan 
orang2 Tionghca jang hidup da- 
lam kamp2 pengasingan disana. 

» (API EE 3 st 

  

Canadotrophin 
Obat ,Mu'djidjat 

1G m bing        

: “Ta nak du Ng 

  
  | tidak lagi sekali setahun, demi- 

kian dikabarkan di Londen, Hal ini 
  

  

  

— hormon Canadotrophin pada ming- 

— gu ketiga setelah kambing itu me- 

| lahirkan pada musim semi, Djika 
penjuntikan ini sudah dilakukan, 

| maka kambing itu akan mendapat 

| anak lagi pada musim rontok, de- 

| mikian diumumkan oleh sekreta- 

  

njalah merupakan usaha Amerika | 

SEKTE AGAMA Junani jang mendjadi ,, ik 
aja pada kalender lama" Pan 

elah mengeluar antjaman 
akan mengadakan pembunuhan, setelah mereka 

2p v sel menjatakan kepada perdana 

jang dilarang oleh 
keras di Athene 

memprotes terha- 

bahwa mereka akan melaksa 
mau mengakui hak mereka 

merdeka. 

| Pemerintah Junani bulan jang 
talu telah bertindak drastig ter- 
hadap sekte ini, pemimpin2 me- 
reka ditjabut stoga”nja, sedang- 

kan djenggot merek ditjukur. 
Ini terdjadj sesudah dilakukan 
penangkapan atas dirinja ibu 
Mariam”, seorang pendeta mere- 
ka jang berumur 30 tahun. Polisi 
mengadakan penjelidikap atas 
perbuatan2”ja berhubung dengan 
hilangnja seorang gadis Junani 
bernama Ileana Spirides jarg ber- 
umur delapan belas tahun, Mere- 
ka tidak menemukan apa2 dalam 
biara. Ibu Mariam, tetapi jang 
didapati oleh mereka adalah se- 
orang jang sudah tua jarg dekat 
pada @adjalnja didalam sebuah 
ruangan rahasia, Polisi Junani 
kim menuduh Ibu Mariam, bahwa 
ta telah melakukan pemerasan 
dan lain2 perbuatan2 djahat, 

Sekte ,.pengiku: kaum jang per 
tjaja pada kalender lama” terse. 
but memisahkan diri dari Geredja 
orthodox Junani dalam tahun 1923 
ketika jang tersebut ach'r ini me 
lahirkan kepertjajaan kepada ka- 
lender Gregoria, jang sudah biasa 
dipakai cleh dunia agama. Sekte 
tu tetap memegang teguh Kalen- 
der Julia, jang menjebabkan hari 
Natal djatuh pada tg. 7 Djanuari. 

Didalam minggu jl. ratusan ang 
gauta dari sekte itu (orang2 pe- 
rempuan berpakaian hitam dan 
,spendeta2 berpakaian preman) de 
ngan membawa salib2 masuk ke 
dalam kota Athene dengan me. 
njanjikan lagu” kembalikanlah pe 
mimpin2 kami.” Polisi hari Djum 
at mengadakan pendjagaan dikeli 
ling istana primat Junani, Aarts- 
biskop Spiridon, setelah mereka 
mendapat kabar tentang niat 
sekte itu untuk menawan pembe- 
Sar2 ini sebagai gijzelar sampai di 
bebaskan pemimpin2 mereka. 

Demonstrasi tsb. telah berachir 
dengan tidak terdjadi apa2. 

(Reuter). 

    

disebabkan oleh penjuntikan dgn. 

Tidak Tjukup ? 
Persediaan Minjak 

Russia 

ENURUT EP. SELLIN 
dalam masa peperangan do. 

sen pada balai perguruan tinggi 
Harvard dalam a  peladjaran 

| Keo-politik — maka Rusia tidak 
akan dapat mendjalankan  pepe- 
rangan terhadap dunia selebihnja, 
apabila negara tersebut hanja da- 
pat mendjagakan persediaan mi. 
njaknja jg. sekarang sebesar 35 
djuta ton setahun itu. ,Djumbl,,h 
itu tjukup utk. menimbulkan keka 
tjauan jg hebat didunia akan tetapi 
dak mungkin bisa mentjukupi un 

. tuk mendjalankan peperangam to- 
'tal jg. lama”, demikian Sellin me- 
njatakan kepada beberapa orang 
pengusaha Djerman pada hari Diu 
mahat. ,,Di Eropah tidak bisa di- 

  
adakan peperangan dengan tiada 
minjak dari Timur.Dekat”, kata- 

| nja. (UP). 

5 Pasal Stassen Utk Menangkan” USA Atas Russia 
TEHAROLD STASSEN Presiden 

Balai Perguruan Tinggi 

Pennsylvani, dan pemimpin Par- 

|taj Republik, hari Djum'at telah 

1 mengadjukan suatuerentjana jang 

terdirj dari 5 pasal, jang menurut 

| dia akan memungkinkan ,,tertja- 
painja kemenangan bagi Ameri- 

ka Serikat dan negara2 jang be- 
bas lainnja, dalam pertikaian an- 

tara negara2 Barat dap “Timur 
ini, dengan tiada berperang”, 

  
  

| Baik P.B.B. 
Yjari Habungan Dga 

Lake Suce- tersiar di 

kebenarannja, salah seorang 

PBB telah mentjari hubu- 
ngan dengan pemerintah 

gota tadi membitjarakan ke- 
mungkinan untuk memulai 
lagi pembitjaraan2 perdamai 
an di Korea. 

Pembesar2 PBB tidak dapat 
memperkukuh kabar tadi, Seperti 
diketahui, Panitya Djasa? Baik 
tadi terdiri dari Nasrollah Ente- 
zam dari Iran, Sven Grafstrom da 
ri Swedia dan Padilla Nervo dari 
Mexico. 

Dikabarkan bahwa diadakannja 
hubungan dengan pemerintah RRT 
tadi ialah melalui duta Swedia di 
Peking. (Antara-Reuter). 

Dj. Koniew: 
Kalau Perang Mele- 
tus—Imperialisme 
Akan Lenjap! 

Marserar IVANSKONIEY ha 
ri Djumaat meramalkan, ba- 

hwa sistim imperialisme dunia 

  

Sovjet dengan sungguh? mendja- 
ga perdamaian dan perbatasan ta 
nah airnja serta kepentingan2 ne- 
garanja. Marsekal Koniev adalah 
panglima besar tentara darat Sov 
jet Uni dan menulis demikian dlm. 
harian Pravda, berkenaan dengan 
perajaan 33 tahun berdirinja ten- 
tara Sovjet. (Antara.Reuter). 

Goal! 
Tuntutan Buruh Kere- 

ta-Api Inggeris — 
“ 12000.000 Pound 
Kenaikan Tiap Th. 
JIMPINAN DJAWATAN kere- 
ta api Inggris pad, malam 

Saptu telah mengabulkan tuntutan 
serekat2 buruh kereta-api, hing 
ga gadji buruh kereta api Ing. 
gris dinaikkan dengan £ 12.000, 

dalam satu tahun  se- 
| Jaruhnja, Dan dengan demikian 
“maka pemogokan 500.000 buruh 
kereta api dapat dihindarkan. Se- 
mentara ini 5400 buruh kereta 
api telah mulai mogok, sedangkan 

20.000 orang lainnja mengadakan 
»kerdja.lambat2” (Slowdown) di- 
seluruh negeri. Pemerintah tun- 
duk, setelah sedjak hari Senin 
diadakan perundingan dengan ?2 

    
serekat buruh kereta api jang ter- 
besar, (Antafa-UP). 

BEVIN AKAN BERHENTI? 
“Di kalangan? parlemen di Lon- 

don hari Djum'at tersiar kabar2 

angin, bahwa menteri luar negeri 
Inggris, Ernesy Bevin tidak lama 
lagi akan mengundurkan diri. Ki- 
ni Bevin berada di Eastbourne, di- 
mana ia baru sembuh dari sakitnja 

itu perdana menteri dalam tempo 
empat hari atau selambat-lambai- 

nja tiga minggu akan mengangkat 
| seorang gantinja. 

M ENURUT KABAR2 jang 

cess jang belum dipastikan 

anggota Panitya Djasa Baik 

RRT. Dikatakan bahwa ang- 

IDalam Menghadapi Jg Disebutnja 
Ih Adakah Kepergian Mao Tse Tung Ke Moskow Berarti '— Minta Bantuan Itu? 

P ENI Np3AU2 DI HONGKONG pada hari Saptu mentjoba mera 
— waktu ini sedang direntjanakan oleh RRT setelah achir2 ini 

dan memperluas kampanje propagandanja terhadap Amerika Serikat jang dituduh sedang mempersen- 
djatai kembali Djepang, demikian menurut U.P. dari Hongkong. Kampanje itu mentjapai puntjaknja 
pada hari Rebo ketika menurut Radio Peking demonstrasi? besar?an telah dilakukan bersamaan di 35 
kota di seluruh RRTsebagai perotes terhadap apa jg di 
sendjatai kembali dan mengadakan perdjandjian perdama 

Komisi Djasa2| 

(RT icah untuk mentjegah ber 

radang di paru2. Menurut kabar? | 

2 3 3 ! agresi Amerika terhadap RRT itu 
akan lenjap, bila petjah perang du. | 
nia lagi. kata bos dn. tentara | 

| menderita korban pasukan2nja di 

dio Peking dan Radio Moskow. 

   

    

Penindjau2 itu memperirgatkan 
kembali kepada utjapan perdana 
Menteri RRT Chou En La' dua 

nggu icng lalu jang memperi 
ngatkan “kepada Ameriks Serikat 
bahwa salah satu tudjuan terpen 
ing dari persekutuan Sovjet — R 

  

     

ulangnja agreSsi bersendjata eh 
Djepang. Dalam pada itu organ 
resmi “Peiping Peoples Daily 
News” menjatakan, bahwa suatu 
ketegangan baru timbuj di Timur 
Djauh djika rentjana2 Amerika 
itu akan diteruskan, Diantjamnja 
bahwa RRT aken mengambil tin 
dakan apa sadja jang dipandang 
periu untuk  menghalauktn mak 
sud2 agressif dari Amerika Seri 
kat “tu. 

Pernjataang itu oleh kalangan? 
di Hongkong dianggap sangat me 
njerupai pernjataang RRT pada 
bulan Agustus tahun jl, ketika 
pembesar2 di Peking memperi 
ngatkan, bahwa mereka tidak 
mungkin dapat membiarkan pe 
rang Korea. 

Penindjau?2 di Hongkong menge 
Kaban bahwa Peking tidak 

n melakukan kampanj ro 
ganda jang demikian bkstnja itu 
ketjuali djika mereka bermaksud 
mengambil suatu tindakan. Spe. 
kulas'2 jang dikemukakan disini 
berpusat kepada kemungkinan, 
bahwa RRT dapat minta pertolo- 
ngan berdasar perdjandjian Sovjet 
RRT jang berisi djaminan akan 
bantuan Sovjet bila RRT akan ter 
libat dalam suatu peperangan ten 
tang soaj agressi Djepang. Menurut 
pernjataan2 RRT, maka dipersen- 
djatainja kembali Djepang dan Ko 
rea sebagai pangkalan? untuk 

adalah alasan? jang tjukup jang 
dapat membenarkan permintaan 
RRT untuk bantuan militer dari 
Sovjet-Uni. 

Amerika tidak heran. 
Sementara itu kalangan2 diplo- 

matik di Washington berpendapat, 
bahwa RRT jang telah. banjak 

Korea itu, memang mungkin me- 
nerima bantuan Sovjet menurut 
sjarat2 dari perdjandjian Sovjet- 
RRT untuk saling membantu me- 
lawan agressi. Beberapa diplomat 
luar negeri, jang menganggap bah 
wa suatu tjampur tangan oleh So- 
vjet itu sangat mungkin'- akan 
terdjadi, mendasarkan pendapat- 
nja itu kepada rangkaian perkem. 
bangan peristiwa2 achir2 ini, ja'ni: 

1. tuduhan Sovjet bahwa Ame 
rika Serikat mempergunakan pasu 
kan2 Djepang dalam perang Ko- 
rea: 2. tuduhan2 bahwa Amerika 
mula: mempersendjataj kembali 
Djepang untuk kelak memperguna 
kan pasukan2 negeri itu dalam 
agressi.nja terhadap daratan Ti- 
ongkok: 3. pernjataan jang tegas 
darj Stalin dalam interview-nja de 
ngan koresponden ,,Pravda” baru2 
ini, bahwa Amerika Serikati pasti 
akan dikalahkan di Korea, ketjua- 
li djika ia menerima sjarat2 per- 
damaian jang telah dikemukakan 
oleh RRT: dan 4. perotes2 terha. 
dap rentjana2 agressi Amerika dan 
pernjataan2 tentang solidariteit So 
vjet-RRT jang disiarkan oleh Ra- 

  
minggu jl. 

Selainnja itu dugaan2 tentang: 
kundjungan Mas Tse Tung ke Mos 
kow baru2 ini sedikit banjak djuga 
telah memperkuat pendapat -para 
diplomat tsb. (Ant.-UP) 

  

£ Rombongan kesebelasan Indonesia, 
jang nantinja akan membela kehot- 
matan dunia sepakbola Indonesia di 
gelanggang Olympiade Asia, dan hari 

atleer, bertolak ke New Delhi. Tam-   
  

: 
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#     
Stassen ' mengatakan dimuka 

panitya hubungan dengan luar 

negeri dan panitya angkatan pe- 

rang Senat Amerika, bahwa apa 

jang dikatakan oleh pemimpin2 
militer Amerika itu, musti gidja- 
lankan, dan djangan sampai Kon- 
gres menentang pertimbangan 
mereka, 

Stassen kemudian mengemuka- 

kan rentjananja, seperti termuat 
dibawah ini,     

  pak mereka sedang digambar dilapa” | 
ngan terbang Kemajoran. 

(Ipphos) 

  

x 1, Dirikanlah angkatan uda. , 
ra jg sedemikian kuatnja, "hing | 
ga  dimulainja perang dunia | 
oleh Kremlin itu”, akan meng- : 
hantjurkan potensi perang So- 
vjet Uni karena pemboman2: . 

Buatlah pangkalan2 udara ,,ra. 
hasia”, jang dipertahatikan oleh 
pasukan2 darat dan rlengka- ! 

  

pi melalui laut, disemua tempat2 | 
| mi Amerika jang sehat dan xa- jang penting diseluruh dunja. 

1x 2. Susunlah pertahanan da- 

rat di Eropa Barat jang tjukup 

ba2 tindakan apakah jang 

Bantuan 
,Agressi-Amerika' 

pada 

dengan djelas mempergiat 

duhnja rentjana2 Amerika untuk memper- 
n tersendiri dgn bekas negeri musuh itu. 

  

Kemungkinan 
Lan KAK a 

«Serangan... 
: Kominform 

— Atas Jugoslavia 

| ALANGAN MILITER 

Inggris hari Djumaat 
katakan, tiap tindakan mili- 
ter negeri2 Kominform ter- 
hadap Yugoslavia akan di- 
dahului oleh grombolan2 
partisan anti-Tito jang diben 
tuk dan diperlengkapi di ne- 
geri2 pengikut Sovjet. Dika- 
takannja, infiltrasi bersen- 
djata sematjam itu jang akan 
dinamakan ,,pedjoang2 par- 
tisan” kemudian akan diper- 
kuat oleh pasukan2 Ruma- 
nia, Bulgaria dan Hongaria. 

Tetapi kalangan tadi berpenda- 
pat Yugoslavia akan sanggup 
menghadapi gerakan  sematjam 
ibu, selama Sovjet tak mengirim. 
kan pasukan?2nja. Menurut taksi- 
ran kalangan tadi, tentara Yugo- 
slavia ada lk. 300.000 orang atau 
30 divisi (menurut berita UP se- 
belumnja ada 700.000 orang. Red.), 
jalah lebih banjak dari pada djum 
blah tentara negeri2 Barat untuk 
pertahanannja. 

Mereka menduga peringatan? 
dari negeri? Barat belakangan ini 
terhadap Sovjet dan negeri? pengi 
kutnja supaja djangan menjerang 
Yugoslavia boleh djadi akan me 
rupakan penghalang besar akan 
adanja aggresi langsung. 

Tetapi itu tak dapat sebagai 
ganti dari pada usaha» untuk 
mengadakan persiapan2 setjara 
besar?an. 

Hingga kini belum ada pembi- 
tjaraan2 tentang perdjandjian2 
militer antara Barat dengan Yu- 
goslavia, katy kalangan tadi, Te- 
tapi sebagaj diketahui negeri2 

Barat telah mendjandjikan kepa- 
da Tito bantuan militer, bila di. 

| butuhkannja. Dan Tito-dalam pi- 
datonja belakangan ini mengata- 
kan ia akap minta bantuan sema- 
tjam itu, bila Yugoslavia dise- 
rang. 

Demikian kalangan milite, Ing- 
gris. (Antara-UP). 

Menurut kalangan diplomasi di Lon” 
Gon pada hari Djum'at. pada pertenca 
han bulan Maret akan diadakan pem- 
bitjaraan2 tidak resmi tetapi penting 

jantara pemimpin2 negara dari Italia 
: Gan Jugoslawia. Kundjungan perdana 
menjeri Ptalia Alcide de Gasperi, ke 
London dalam bulan depan itu, akan 
Gjatuh bertepatan dengan kundjungan 
Moshe Pijzde, menteri negara Jugo- 
slavia. Pijade akan memimpin suatu 
Fombongan anggota parlemen Jugosia- 
wia, sedengkan de Gasperi akan me- 
ngadakan pembitjaraan dengam perdana 
menteri Inggris. 

Menurut parg penindjau, de Gasperi 
tkan mengadakan pembitjaraan tidak 
resmi dengan Pijade, tentang situasi di 
Balkan dan didaerah Lau: Tengah ba- 
ian Timur, (Antara”Reuter). 

  

ANGGOTA FAKULTET DI 
CHUNGKING DIHUKUM MATI. 

Li Chung Ying, seorang anggota 
rguruan tinggi Chungking, sete 

ah diadili oleh sebuah pengadilan 
rakjat, baru2 ini telah Jihukum 
mati. Ia dipersalahkan telah men 
djalanKan ,,sabotase politik” terha 
dap pemerintah rakjat Tiongkok, 
ig. disiarkan oleh kantor berita 
Gemikian menurut sebuah berita 
Tionghoa RR. 

S
i
   

kuat, ,,hingga tiap2 serangan Ko- 
munig akan dipukul mudur”. 

# 3. Hasut dan bantulah ,ber- 
djuta2 orang” jang ada didalam 
»pendjara bangsa2 Komunis”, jg. 
,ingin dimerdekakan” itu, 

k 4. Perbaikilah penghidupan 
dinegeri2 anti-Komunis di Afri- 
ka dan Asia. 

#$ 5, Djaminlah adanja ekono- 

ngat produktif”, sebagai dasar 
jang musti ada” bagi Amerika 

Ya 

  

8 

  

  

  

  

£ Bung Karno dengan diriring oleh sdr Maladi, memperkenalkan diri 
kepada atleet kita, jang nantinja akan bertanding digelanggang New 
Delhi. Pada wadjah beliau tampak membajang kepertjjajaan beliau, bah- 
wa atleet kita ini nanti tak akan mengetjewakan harapan bangsa kits. 

(Tpphos)   
  

Siapa-Siapa Jg Akan 
dnu-Pemudi Indonesia 

pertama di New 

India mengirimkan djumlah ter- 
besar djago2nja jaitu 187, nomer 

dua ialah Djepang dgn 83 orang, 
kemudian Burma dgn 80 orang, 
Iran 43, Afghanistan 41, Indonesia 
dan Filipina masing2 33, Thailand 
22, Singapura 18 dan hanja Nepal 
dari Federasi Olahraga Sebelas 
Bangsa Asia tidak mengirimkan 
team. 

83 Orang dari team Djepang di- 
kabarkan menaruh kepertjajaan- 
nja jg besar akan kemenangan 
teamnja dan mendapatkan hadiah2 
kehormatan perseorangan. Ke- 
tjuali atletik mereka djuga serta 
dalam pertandingan2 sepakbola 
dan basketball 

Tjatatan Red.: Dalam berita di- 
atas ada beberapa jg tidak tjotjok 
dgn apa jg diberitakan lebih dulu 
antara lain telah diberitakan India 

kirim 181 orang, Djepang 80, In- 
donesia 42 dan Singapura 24 dan 
Ceylon (diatas tidak ada) kirim 7 

orang. 
Patut ditambahkan bahwa telah 

hi. 

Dalam pada itu mengenai pe- 
main2 dari Djepang itu lebih lan- 
djut UP dari Tokyo mengabarkan, 
bahwa hari Minggu tertjatat se- 
bagai hari terbesar “dalam sedja- 
rah olah.raga Djepang sesudah pe 
rang, karena pada hari Minggu itu 
rombongan pertama attlit Djepang 
kepertandingan 'Olympiade Asia 
bertolak dari lapangan terbang 
Handda. Rombongan kedua akan 
berangkat tgl. 27 Pebruari jad. 

Ini adalah untuk pertama kali- 
Inja semendjak olympiade tahun 
1936 di Berlin, bahwa Djepang me 
ngirim delegasi kaum atlitnja ke- 
seberang lautan. 

Mengikuti akan pentingnja ke- 
pergian delegasi itu dalam mem. 
bantu penjelenggaraan goodwill 
Gan saling mengerti antara bang- 
sa2 Asia jang bertanding itu, pe 
merintah Djepang telah menjedia 
kan bantuan sebesar 25.000 dollar 
bagi beaja keperluan2 delegasinja 
itu. 

Pemimpin2 sport Djepang tegas 
kan pentingnja Olympic Games di 
New Delhi itu, karena pertandi. 
ngan2 itu akan merupakan ,,per- 
sSiapan” bagi ikut sertanja Dje- 
pang dalam Olympiade tahun de- 
pan di Helsinki. 

Dengan dikepalaji oleh Doktor 
Kimichi Asiano, direktur djende. 
ral dari Federasi Atletik Amatir 
Djepang, delegasi terdiri dari 10 
orang2 resmi beserta sekretaris2- 
nja, 35 atlit2 laki-perempuan, 16 
pemain gepakbola, 12 pemain bas- 
ketball, 6 pengendara sepeda dan 
2 pengangkat besi. Para atlit itu 
telah berkumpul di Tokyo semen. 
djak beberapa hari jl. untuk men 
dapatkan latihan2 seperlunja. 

Pelatih menjatakan, bahwa pa- 
ra atlit Djepang itu nanti akan 
dapat mempertundjukkan ketjaka 
pannja sebaik2nja, terutama dim. 
atletik. Diramalkan bahwa, pemu- 
di2 Djepang akan menggondol ke 
menargan dalam sebagian besar 
pertandingan2.   
Serikat dan negeri2 dari dunia 
bebas lainnja. NG 

t 6, Stassen mengatakan dimu- 

ka panitya2 Senat tadi, supaja 
Amerika Serikat  mengirimikan 
pasukan2 darat untuk memper- 
tahankan Eropa Barat gan dika- 
takar pula bahwa kegelisahan 
dan perlawanan” di Sovjet Uni 
sedemikian besarnja, "hingga Cu 
nia bebas dapat mentjapai kemena 
ngan dengan tidak berperang”. 
(Antara-UP),   

diberitakan bahwa djuga RRT me- ! 
ngirimkan delegasinja ke New Del- 

Asian-Games 1951 
Ikut,? -— Pesan Pemu- 
Kepada Djago2 Olah- 

Raga Kita — Subarayan Mendjamu 
Atlit2 Indonesia 

| ba PERTANDINGAN Olympiade Asia 
Delhi dalam 

akan serta, lebih djauh UP kabarkan dari New Delhi ba: 
hwa Olympiade jang akan dimulai tanggal 4 Maret sam- 
pai 11 Maret jang akan datang itu akan diikuti oleh 544 
djago2 atlit dari 10 negeri2 Asia. 

jang 
mana Indonesia 

Seruan kepada rombo- 
ngan atlit ke Asian 

Games. 
Pada hari Sabtu pagi dimuka gen 

Gadung kemenfteryan pengkdjainn telah 
dilangsungkan penjerahan Sura pia- 
gam jang berisi suatu seruan kepada 
Lombongan atlit2 jang akan berang- 

kat ke New Deihi. Upatjara ini diha- 

tiri oeh menteri pengadjaran, gr, 
Bahder Djohan, sekuetaris  djenderal, 
para pembesar den pegawai kemente- 
Tian tersebut, serta wakil2 sekoiah 
rakjat, sekolah, landjutan, den maha- 
siswa. : 

Setelah di perdengarkan lagu ke- 
bangyarmn Indonesia Raya, seorang 
mahasiswa membatjakan seruan asli 
ini, jang berbunji seberti berikut: 
Kami para murid dar mahasiswa 

Djakarja sRaya dengan ini menjerukan 
penghargaan kami kepada saugdara2 
para atlit, jg hendak bertolak ke New 

' Deihi untuk turut serta dalam Asian 
Games, agar kiranja saudara2 pada se- 

kala saat dan tempat memperlihatkan 
Sikap sahir batnin jg mendjundjung 

tinggi kerolah ragaan, bertindak seba- 
gai wakil bangsa Indonesia dan demi- 
kian memberikan kepada dunia luar 
gambaram jang sesuai dengan sifat 
dan tjita2 bangsa kita”. ” 

Rombongan ke New Delhi 
didjamu oleh duta 

besar India 
Pada hari Sabtu malam duta besar 

jIndia di Djakarta, dr. Subbarayan:ite 
Hah menjelenggarakan resepsi untuk 
(rombongan aflit Indonesia jang akan 
turut bertanding dalam pekan oli 

'piade Asia di New Ne:hi. Resepsi tsb 
antara lain dihadiri pulz oleh - men- 
teri luar negeri mr. Moh, Roem, 

Lt. Subbarayan membatjakan smas 
nat dari perdana menteri Nehru jang 

ditudjukan kepada semua  peseris 
pertandingan olah raga jang akan di- 
adakan itu dalam mena Nehru ms 
njatakan selamat datang kepada mer 
reka dan mengharap, bahwa pertan- 

dingan ini hendaknja merupakan sum" 
bangan untuk mengalakan penzertian 
ysaik antara bangsz2. 

Dr Subbarayan berkata, bahwa 'ia 
merasa ketjewa, bahwa Pakistan fidak 
turut dalam pekan olah raga ini. Ia 
mengharapkan, bahwa negara ini mur 
deh2"an akan mendaftarkan aja 
untuk turut dalam periombaan ter” 
sebut, Achirnja ia mengutjapkan se- 

i 

| 
! 

lamat tinggal di India kepada rom 
bongan atlitB Indonesia itu, 

Pemimpin2 rombongan itu, Paku 
Alam, mengutjapkan terima “kasihnja 
atas sambutan? ini 

| Berita Ekonomi ! 
Kerugian devisen ka- 

rena pemogokan. 
Kerugian jang diderita oleh In 

donesia akibat pemogokan2 diper- 
'kebunan2 di Sumatera Timur, pa 
da saat ini maSih sukar untuk di 
hitung. Lebih sukar lagi untuk 
menaksir berapa besarnja kerugi- 
an jang diderita oleh perkebunan 
tembakau. 

Ini hanja baru dapat ternjata se 
sudahnja panen selesai sekarang 
ini tidak ada orang jang dapat me 
ngetahuj berapa besarnja. 

Tetapi mengenai perkebunan2 

jang tarnam2nja tetap, seperti ka 
ret, kelapa sawit dan 'teh, bisa di 
adakan pengira.ngiraan jang kasar 
tentang besarnja kerugian, jang 
disebabkan cleh pemogokan2 itu. 
Menurut keterangan jang didapat 
dari fihak AVROS, :kerugian peng 
hasilan kebun untuk ketiga perke 
bunan ini (dihitung diatas dasar 
djalannja pemogokan minggu2 jg 
lalu) ada kira2 sebesar I'ma pulph 
djuta rupiah Belanda tiap2 bulan 

  

  
nja. j 

Ini berarti, bahwa Indonesia 
karena diamrja produksi karet, 
muinjak sawit, bidji kelapa sawit 
ian teh itu sadia di Sumatera Ti- 
mur tiwp2 bulanvja menderita ke- 
rugian devisen 50 djuta rupiah 
Be'larda di tambah dengan R 50 
djuta (Indonesia) untuk sertifi- 
kat9 divisen, , 
Kerugian dalam produksi karet 

dihitung diatas dasar keadaan 
pemogokan baru? im (menurut 
harga cif-Belanda) kira? ada se- 
besar f 85 djuta (Belanda) tiapg 
bulannja. Mengenai minjak kela- 

pa sawit kerugiannja itu ada se- 
besar f 14 djuta, bidji kelapa sa- 
wit f2 djuta dan teh f 1.4 djuta, 
Kerugian2 produksi2 itu setiap 
bulannja semuanja: ady sebesar 
1 52.4 djuta rupiah Belanda,   

     


