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(8 Luar Negeri. 
Dalam menguraikan soal ini 

Presiden kemukakan pendapat 
pemerentah bahwa, keadaan du | ' 
nia masih tetap tegang dan pe 
nuh bahaja. “Dimana-mana ter 
lihat stormhoeken darimana 
dapa, meletus taufan interna- 
sional, 

     

  

merdekaan L 

bahwa sedjak perang dunia II 

terang menghebatnja kehendak 
negeri2 jg dikolonisir atau se- 
tengah dikolonisir untuk mele- 

mengikat tubuhnja. Di Viet 
Nam pertempuran antara Pe- 
rantjis dan tentara Viet Mingh 
masih berdjalan terus dan be- 
lum ada tanda2 bahw, pertem 
puran itu akan lekas selesai. 

Soal Tunis dan Iran. 
Pun di Tunisia, Perantjis 

menghadapi soal2 jg sulit. Me- 

Presiden katakan, bahw, peme 
rentah Indonesia berichtiar su- 
paja soal Tunisia itu menda- 
pat penjelesaian 'g memuas- 
kan, baik untuk Perantjis mau 

nian, perekono 
agama, penerang 

wai negeri Lebih 8 I 4 Indonesi 

nja adalah mengenai dalam neg 

    

    
   

  

Pe men Pee NP 

Presiden: 

   am Sri 1 

  Amanat 

    

1 singkat darj | 
, dalam negeri, ahanar 
n, pekerdjaan umum dan tenaga, perhu 

Pa Pe an oleh Presiden untuk 

aa kete tangan Ito 

dan dalam hal ini 
krisis Gezag dan perlunja segen rakjat mena accent usa 
ini kepada pembangunan. : segan naroh accent tmpanja 

   
   esia, jang disebut 

Juar negeri Indone 
lisme dan soal? se 

  

pat memberikan pemetjahan 
soal, sehingga negeri2 itu me- 

sulitan2 jg besar 
dalam lapangan perekonomian, 
Sudah b g tenty — kata    

  

Presiden — “Kit, sebagai bang- 
sa baru : merdeka. “apa la- 
£1 memang suatu  bang- 
Sa jg berideologi kemerdekaan 
bagi tiap2 bangsa didunia ini, 

mengharap dengan sangat su- 
paja se pertikaian itu da- 
pat diselesaikan kearah kemer 

dekaan penuh bagi bangsa2 ig 
bersangkutan. Tetapi harapan 
kita itu kita hubungkan djuga     

  

dengan harapan dapatkah ki- 
ranja penjelesaian itu diada- 
kan setjara perundingan, jg   pun untuk Tunisia. Wakil In- 

donesia dalam bersama- : 
sama dengan wakil2 Negara2 | 
Arab dan Asia berichtiar se- ' 
kuat tenaga, 2gar soal Tunisia 
dapat dibitjarakan dimuka Ge 

iy-jang akan da-| 
dengan demikian 

mungkin dapat dibereskan se- 
tjara damai. Dikatakan selan- 
Gjutnja oleh Presiden, bahwa 
hubungan antara Iran dan Ing : 
gris dan antara Mesir dan Ing- 
grispun masih tetap tegang 
Perundingan2 jg telah dilaku- 
kan sampai sekarang tidak da- 

    
     

  

i 

| kan adanja bahaja : 

berarti menguntungkan kepa- 
da kedua be'ah fihak. 

Pertentangen dua blok. 
Selain itu Presiden kemuka- 

    

     pnla-dari pers 3 
bersumber pada be- 
sar antara ftont Rusia dan 
frong Amerika. 

Perundingan tentang perle- 

takan sendjat, antara pemim- 
pin2 tentarg Korea-Utara dan 

tentara Tiongho. disatu pihak, 
dengan pemimpin2 tentara 
PBB dilain pihak, jang dimulai 

Beladjarlah Baik? 
Untuk Kepentingan Nusa Dan Bangsa 

0 Andjuran Presiden Pada Para Peladjar. - 

Bak SANGAT terbaru mendengar utjapan seorang ka- 
wanmu atas namamu sekalian,” demikian sambutan 

Pres. Sukarno dihadapan sedjumlah para peladjar sekolah2 
landjutan di Djakarta jg telah berkumpul dimuka istana Mer- 
deka pada tg. 17 Agustus jl. djam 5 sore. Di waktit para pe- 
muda peladjar ifu sedang berkumpul ditempat tsb tampil ke 
muka seorang wakil peladjar, jg mengutjapkan kata2 jz di- 
tudjukan kepada Kepala Negara. Dalam kata2nja jg mengan 
dung djandji mengabdikan diri kepada masjarakat, diantara 
lain wakil pemuda peladjar iva mengutib pidato Bung Karno 
pada beberapa detik sebelum mengutjapkan proklamasi 3 
Agustus 1945 dulu, jg dianiaranja berbunji: ,,Hanja bangsa jg 
berari 

mendjadi bangsa jg kuat”. 

Selandjutnja Bung Karno me 

. ngatakan: ,,Utjapan bapak pa- 
Ga tg. 17 Agustus 1945 bebera- 
pa detik sebelum membatjakan 
proklamnsi seperti jg ditirukan 
tadi, memang pantas mendjadi 
pegangan bagimu semu. Dajam 

hal mengambil nasib serdiri, ini 
telah kita lakukan. Dalam arti 
kata ,,kita” itu adalah kamu 
pemuda2 sekalian, Selangkan 
kami, jg tua2, tidak lama lagi 
akam meninggalkan alam jg fa- 
na. Kamu angkatan muda ing 
menggantikannja!” Ie 

»Memang benar”, kata Bung 
Karno  seterusnja, ,,15 djuta | 
orarg bangsa kita telah meng- ' 
ambil nasib sendiri. Tetapi na- 
sib ini dipertjajakan kepadamu, ' 

tanganmulah nasib bangsa In- | 
karena itu, beladjarlah baik? 
utk kepentingan nusa dan bang 
sa, agar bangsa kita mendjadi 
bangsa jg kuat. 

: Djangan lupakan 
0... kewadjiban. 

"Orang tuamu mempunjai 
pengharapan akan dirimu, 
agar mendjadi orang jg baik2, 
t/erdas, berfaedah bagi masja- 
rakat dapat mentjari sandang 
pangan, Harapan demikian itu 
pun mendjadi h 
rentah, Oleh sebab itu peme- 
rentah menjediakan  sekola- 
han2. Oleh karena itu, seka- 

| pang tergantung dari isi hati- 
mu sendiri, dari tekadmu sen- 
diri, Belad'arlah baik2 dan me 
om kepada Nusa dan Bang 

A . 3 2 

Lebih landjut Presiden ber- 
1 
He 

harapan peme- 

il nasibnja sendiri dlm tangannja, dia akan 

kata, “Sekarang ini kadang2 
bapak chwatir, kalau2 dianta- 

ra kamu ada pemuda jg lupa 
pada kewadjiban. Lupa akan 
sekolah, akan orang tua akan 
nusa dan bangsa. Bapak chwa 
tir, karena bapak melihat ke- 

lakuan beberapa pemuda. Dgn 
mendengar uticpan wakilmu 
tadi njatalah bahwa kamu se- 
dar, Semoga kamu diberkahi 
oleh Tuhan jg Maha Esa, Ka- 
mu adalah generasi jg akan 
membawa kehormatan Nusa 

dan Bangsa hingga achir za- 

man!” 

CHOU EN CHAI DUTA- 
BESAR RRT DI 
POLANDIA. 
(3 1 Ri 

: Radio Peking hari Ming 

gu mengumumkan bahwa 

pemerintah RRT telah me- 

"mengangkat Chou En Chai 
sebagai dutabesar RRT 
untuk menggantikan Kun 
Ming Tsu, jang telah di- 
panggil kembali. 

  

menga. 

pidato Presiden di. 

pad, bulan Djuni tahun jang 
lalu, sampai sekarang belum 
menghasilkan 
Selain itu kata Presiden — per 
lulah kita memperhatikan kea- 
daan2 di Eropah-Tengah dan 
Eropah-Barat. Disitu terlihat 
bahaja jang amat besar pula. 
Perdjandjian perdamaian anta- 
ra Dierman-Barat dan Sekutu 
mengakibatkan negeri Djer- 
man petjah mendjadi dua, jai- 
tu Djerman-Barat jang berpi- 
hak kepad, Amerika Serikat, 

| Inggeris dan Perantjis, — dan 
' Djerman-Timur jang ada dipi- 

  
| hak Soviet Rusia. Perpetjahan ' 
ini menurut Presiden Sukarno 
menimbulkan bahaja 
jaitu kemungkinannj, perang- 

tegangan diseluruh dunia ini, 

bagai negeri mendjadi bertam- 
bah sulit, hal mana menambah 
besarnja bahaja. 

Politik luar negeri 
Indonesia. 

Dalam pertikaian2 ini — kata 
Presiden selandjutnja — Repu- 

'blik Indonesia berichtiar sekuat 
“tenaga untuk  mengurangkan 
iketegangan Internasicnal. Ini 

bukan tugas jang mudah, kare- 
ha kita akan sering mendapat 

tuduhan cari kedua, belah pihak 
Satu pihak akan menuduh kita 
menjondong kepada Blok Barat, 

pihak lainnja akan mendakwa 
kita bersahabat dergan Blok 

    

Na Zimur: Meskipan"demikian, si-| 
kap ini akan kita pertahankan 
sedapat mungkin, karena kita 

jakin, bahwa dengan bertindak 
demikian, kita dapat membela 
lebih saksama kepentingan ne- 
gara kita sendiri jang masih 
mula kemerdekaannja itu. Ke- 
Sukaran2 didIm. negeri kita sen 
Giri adalah banjak: dan besar, 
Gan oleh karena itu, dimana bisa 
kita akan mentjoba menjingkiri 
tertariknja negeri Kita dalam 
air-putarannja xertikaian inter- 
nasional. 

Menjokong usaha2 PBB. 
Selandjutnja, Republik Indo- 

nesia akan menjokong sekuat- 
kuatnja tindakan PBB, jg. dju- 
ga menghendaki terdjaminnja 
perdamaian dunia. Saja sendiri 

| jakin — kata Presiden — bah- 
| wa PBB dim. keadaan dunia se 
karang memegang peranan jg. 
penting Dalam lingkungan 
PBB semua perselisihan antara 
negeri? dapat dibitjarakan dan 
difjarikan penjelesaiannja. Ke- 
madjuan sedjarah-manusia me 
mang sudah datang kepada 
tingkat. dimana suatu organisa- 
Si internasional adalah penting 
sekali untuk mendjaga djangan 
sampai negeri jang lemah men- 
2d korban dari negeri jang 
kuat. - 

  
Benih2 peperangan 

total. 
Sesudah mengupas bahwa pada 

masa sekarang ini keadaan interna- 
sional tjepat sekali berobahnja, se- 
hingga sukar untuk meramaikan se- 
karang perobahan2 jang akan  ter- 
djadi, Presiden katakan, bahwa sua 
sana dunia sekarang ini mengandung 
benih2 peperangan total, jang bila 
tidak ada kebidjaksanaan dari pe- 
mimpin2 jang bertanggung djawab 
untuk meredakannja, dapat menimbul 
kan bentjana-raksasa ig akan meng- 
hantjur-leburkan segala nilai2 pera- 
daban kemanusiaan. Djika sudah 
sampai sedemikian djauhnja, maka 
tidak akan ada satupun negara di- 
bawah kolong langit ini jg dapat 

bat2-nja. Ini adalah satu tantangan 
masa jang dihadapkan kepada kita 
— kata Presiden — dan menghenda 
ki suatu djawaban kita djuga jang 

2 peladjaran pokok. 
Dikatakannja, bahwa dari se 

djarah perdjoangan kita selama 
ini, kita telah dapat menarik 
dua peladjaran pokok, jaitu: 

Pertama: Sedjak peristiwa 
Madiun, maka kita menarik sua 

  

. persetudjuan, | D1 

besar, 

Saudar, seperti di Korea. Ber- | 
sama-sama dengan adani, Kke-: 

maka keadaan ekonomi dipel- 

menghindarkan diri dari segala. aki- ' 

bidjaksana. Apakah djawaban kita? ! 

    
   

    

   
   

  

    

  

narik pengalaman, ba 
#mengenjahkan pendjadjahan 4d 

negara? Asia jang masih 

nurut Presiden kita pegang te- 
guh sebagai pedoman peak 
luar negeri RI, jang tidak pe 
mah berobah, jaitu politik jang 
dikenal sebagai ',politik bebas 
jang aktif menudju kepada per- 
dalmaian”. g 

Presiden dijelaskan, bahwa me 

lan L. N. jang menjangkut ke 
pentingan Indonesia, ditindjau 
menurut isi soalnja masing2. | 
mendjadi ukuran penindjaus 
ini ialah, apakah sesuatu tinda- 
kan kita keluar dapat disesuai- 
kan dengan kepentingan nasid- 
nal kita, dan apakah ia dapat 
disesuaikan dengan djiwa Pan- 
tja Sila. Ukuras inilah — kata 
Presiden — jang menentukan, 

apakah kita didalam sesuatu 
persoalan internasional harus 
bertindak, atau harus tidak ber 

tindak. 

    

     
Bukan opportunisme dan 

bukan isolasi. 
Ditegaskannja bahwa ini bu- 

Ikan suatu opportunisme, dan ti 
arti dak pula mengandung 

wa kita hendak .me 
diri kita didalan 
did isolation”, Fo 
ta adalah politik bebas j 
tif mendekati semua neg: 
tudjuan memadjukan te 
nja perdamaian dunia, sesua 
ngan kepentingan. nasional 

Paritja Sila. Berdasarkan 
filsafat inilah — kata Presiden 
kita ikut serta didalam -ker 
dja-sama antara 15 negara2 
Arab-Asia untuk memperdjoang 
kan hapusnja penijadjahan di 
Tunisia. Kita jakin, hahwa dgn 
kerdja-sama jang demikian itu, 
satu saat akan tiba, jang kerdja 
sama itu akan merupakan desa- 
kan jang tidak dapat diabaikan 
oleh moral-dumia, tidak dapat 
dianggap sepi oleh kekuasaan 
mana pun djuga. Malahan tidak 
hanja di Tunisia, - tetapi 
dimaha-manapun, pendjadsjahan 
harus dilenjapkan. 

Irian Barat dan Uni Ind.- 
Bid. 

Presiden katakan, bahwa di- 
dalam mukaddimah UUD R.I. 
dengan tegas tertulis bahwa 
pendjad'ahan adalah berien- 
tangan dengan perekemanusia- 

an. Dimanapun ada pendja- 
djahan, haruslah ini dihapus- 

kan. Di Irian Barat tidak ter- 
ket'uali, Bangsa Indonesia me- 

rasa dirinja belum 100Y, mer- 

eka, selama masih ada daerah 
dalam tanah-airnja jang belum 
merdeka. Soal Irian-Barat 
hingga sekarang masih tetap 
merupakan satu tantangan, 

kata Presiden tantangan bagi 
proklamasi kemerdekaan 17 
Agustus 1945. 'Ia tegaskan, 
bahwa sediak tutupnja tahun 

1950 kekuasaan Belanda di Iri- 
an Barat ialah tidak dengan 

persetudjuan kita. Daerah Iri- 

an Barat adalah ,,daerah pen- 
dudukan” oleh Belanda. Ke- 
wadjiban kita semualah untuk 
memperdjoangkan berachirnja 
pendudukan itu. Dan - Presiden 
jakin bahwa didalam tuntutan 

   

    

   
    

   
   

  

   

  

bah 

menghapuskan  pendjadjahan 
dari tiap2 bgian bumi Asia 
ini, Indonesia tidak berdiri 
sendiri, Pendjadjahan adalah 
pendjadjahan, apakah ia ber- 
rupa Naziisme, ataukah ia dise 

but Fasisme, ataukah diberi 

nama apapun Gjugg sampai 
ikepad, rechtvaardiging jang 

muluk2 seperti ,,mission Sa- 
| crte” white man's burder” 
“dan lain2 sebagainja. Korena 
'itu, katy Presiden, maka ha- 
“pusnja  pendjad'ahan dari 
Irian-Barat adalah claim ke- 
manusiagn terhadsxp moral du- 
nia. Dan bagi bangsa Indone- 
sia djuga c'aim keamanan. 

  
(Sambungan dihalaman 4) 

     

  

nurut politik ini, tiap2 persog- | 

    

   

Bertepatan dengan hari nasio na   
& 

Persiapa 
Tjuma ,)Misi Routine” Be 

R 
ke Moskou dibawah pimpinan 

      

   

ngan penindjau di Mos- 
“berpendapat, bahwa sete- 

lah datangnja missi RRT itu 
| maka di sana akan diadakan 

Nai soal2 keuangan, industri, 
militer dan politik luar negeri 
RRT dan Sovjet Russia, Soal2 

jg akan dibitjarakan itu akan 
bertalian dengan perlaksanaan 
perdjandjian saling bantu mem 
bantu dianicra kedua negara 
itu, jalah perdjandjian jg ie- 
lah di tandatangani di Moskou 
pad, lebih dua tahun jl.s 

Satu kedjadian 

»routine”? 
Dalam pada itu djury bitja- 

ra dari Kementerian LN. Ame 
Triks, Michael MeDermott di Wa 
shington mengatakan, bahwa 
pertemuan di Moskou itu nis- 
tjata akan bersifat “routine” 
belaka. Pertemuan sematjam 
itu dianggap adalah lumrah, 
mengingat bahwa Russi, dan 
RRT ada terikat dalam per- 
djand'ian saling bantu-memban 
tu. Ia mengatakan, bahw, tak 
ada alasan untuk menjangka, 
bahw, perundingan jg dibuat 
itu akan membaws hasil2 ig 
menggemparkan, 

Taipeh kuatir 
agressi baru. 

Dilain pihak menteri IN. 
Tiongkok Nasionalis George 
Yeh di Taipeh memperingat- 
kan, bahwa maksud tudjuan 
kundjungan missi RRT ke Mos   

| 

  

.kou itu mungkin untuk menga 
tur persiapan buat satu agres- 
si baru. 

Selandjutni, George Yen, se- 
rukan kepada dunis demokrasi 
untuk bersatu supaja dapat 
mengadakan aksi perlawanan 
terhadap apa jg olehnig di na 
makan sebagai 
avontuur merah baru”, 

Ia ramalkan, bahwa missi 
RRT ity akan meminta soko- 
ngan militer dan ekonomi dari 
Moskou, .“untuk kekuasaan 
agressi di dalam lingkungan 
Tiongkok Merah”, Ia, menga- 
takan bahwa missi RRT jg di 
perlengkapi dengan kuasa2 be- 
sar itu adalah terdiri dari pem 
besar2 urusan. militer dan eko- 
nomi jg berpangkat tinggi. Me 

“reka ini, kata Yeh selandjut- 
nja, akan mementingkan soal2 
levering alat2 perang dan ba- 
han2 strategis jg tama di 
samping soal kerdja-sama di 
Ilapangon ekonomi. (Pia), 

5 Tahun Ke VII 
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segenap pembesar sipil dan mi liter di Semarang, 

ngan bunga diatas suatu ma kam pahlawan. 

“kemungkinan 

  

    
    
        

      

    

     

    ie No, 151 

kemaren dulu, 
telah berziarah 

kemakam pahlawan. Tampak pada gambar: Panglima Divisi Pa- 
ngeran Diponegoro, Overste Bachrun, sedang meletakkan kara- 

1 kita, 17 Agustus   (Ipphos). 

nAgresi? 
Sekitar Kundjungan Misi RRT Ke Moskow 

laka — Kata Washington. 

ADIO PEKING hari Senen kemaren dalam siarannja 
menjebut nama? dari 15 anggaula missi RRT jg pergi 

Chow En Lai, perdana menteri 

Untung dalam peristiwa keba- 
|karan ini tak ada djatuh kor- 
|ban manusia, hanja seorang 
|anggauta MB Polisi mendapat 

Y 

Angganta2 missi RRT. 

Selandjutnja AFP-Ant. me- 

ngabarkan, bahwa kundjungan 
missi RRT' di Moskow itu lidu- 
ga akan membitjarakan soal pe 

ngembalian Port Arihur dan 

ujalaman Kercta Api Manchuria 
pada RRT dim tahun ini djuga. 
Selain dari Chow En Lai, missi 

teri industri 

memeri urusan bahan. bakar 

Chen Yu, wakil kepala staf 

umum urusan militer Su Yui, 

komandan angkatan udara Liu 
Ya Lou, wakil komandan angk. 
laut Lo Chun Chu, watil koman 

dan pasukan meriam Chu Chu- 
ang Cheng, sekretaris politik ke 
menterian LN Shi Che, direktur 
kementerian LN urusan Soviet 
dan Eropa Timur Hsa Yi Hin, 
dam direktur K.M. urusan Asia 

Chen Chis Kang. 

  

   

    

HANJA ”PASUKAN2 PBB” 

Markas besar Tentara ke-8 
Amerika mengumumkan pada 

|harj Minggu bahwa mulai seka 
rang semua pasukan? (Serikat) 
ig bertempur di Korea hanja 
akan disebut sebagai pasukan2 
PBB. Peraturan ini mulai ber- 
laku pada Minggu tengah hari. 

     PAMA NE Lea 

Itu terdiri rula. dari wakil psr- : 

Cana menteri Cheng Yun, men- | 

Nang Ho Shou,! 

  

  “Penerbit: 

Alamat: 
Tilp. Redaksi: 

    

Aa ALA Kap, 

Gud 
Merata 

  

ADI PAGI, tepat djam   
keatas 
tanah tinggi 

rah menggampal 
tsb dilihat dari 

telah ledakan2 terus bertalu2, 

kota Semarang.   
|. Sebagaimana 
' dang tempat penjimpanan pe- 

luru itu terletak digumuk 
(heuvel) dalam tanah didesa 

Krapyak sebelah selatan dja- 
lan raya Kendal — Semarang. 

| Gudang2 tadi bukan dibuat da 
ri beton, tetapi dari gedek 
bambu. Menurut keterangan da 
ri fihak ig mengetahui dlm gu- 
Gang2 tadi tersimpan pelbagai 
mat'am peluru, dari peluru ke- 
tjil peluru2 mortier, handgra- 
naten, Can djuga bom2. Un- 

tung kebakaran tadi belum 
sampai mendjalar pada tem 
pat bom2 hingga ledakan2 jg 

lebih hebat lagi dapat ditjezah. 
Ledakan hebat jg terachir terde 
ngar pad, djam 5.30 tadi pagi. 
Menurut. keterangan seorang 

perwira jg mendjaga didekat 
tempat kebakaran tadi, kira2 
ada 4000 ton peluru jg habis 
dimakan api, 

Tak ada korban 

manusia. 
Waktu terd'adinja kebaka- 

ran pertama, rupanja api te- 

lah merusakkan kawat tilpun, 
hingga bagi pengawal tempat 
tadi sulit mentjari sambungan 
kota untuk minta pertolongan 
barisan pemadam api. Setelah 
barisan pemadam api Kotapra- 
dja dan Pelabuhan datang di 
tempat kebakaran, ledakan2 
kam berkobarnj, api sudah de 

| mikian hebatn'a, hingga menju 
|litkan usaha pemadaman api. 
(Untung dlm peristiwa kebaka- 
ran. ini tak aca djatuh kox 
manusia, hanja seorang anggau 

"tp. MB Polisi merdapat 

(luka2 akibat ledakan sebuah 
: Ge'onator terlempar keluar 
i gudang. 

diketahui gu- 

  

    

ig 

Penduduk mengungsi. 
i Wartawan “Suara Merdeka” 
jg sengad'a menindjau tempat 
kebakaran tadi menuliskan ke- 
sanZ2nja sbb: Pendjagaan di 
tepi djalan 'g menudju ke tem 
pat kebakaran didjaga dengan 
tertibnja oleh CPM dan Polisi. 
Pun lalu lintas antara Kendal 
— Semarang hari ini ditutup. 
Kendaraar2 umum dari Sema- 
rang kearah Barat hznja bisa 

sampai di persimpangan tiga 
lapangan Kalibanteng, lebih 
dari itu dilarang. Akibat leda- 

kan2 tadi malam ban'ak ru- 
mah penduduk rusak, genting- 
nja berhamburan kena iteke- 
han hawa. Djuga ada beberapa 
rumah penduduk jg habis ter- 
bakar karena kedjatuhan api 
jg terpental sampai 200 meter 
djauhnja dari gudang tadi. 
Penghuni rumah2 diseki'ar 
tempat kebakaran tadi sama 

  

Pp 
dengan tidak ada a2 

bah 
jang merupakan 

nan perang 

Sebagai dikabarkan djende- 
:ral Nam Il ketua delegasi Uta 
ora, berkali2 telah menuntut su 
paja pihak PBB mengembali- 

“kan sedikit2n'a 116.000 tawan 
an Utara jang berada ditangon 
nja, akan tetapi komando PBB 
sebaliknja han'a bersedia me- 
ngembalikan kewilajah Utara. 

Beberapa pembesar di Wa- 
Shington sementara itu menja 
takan pendapat mereka, bah- 

    
  

Kundjungan MacDonald ,,Resmi Tetapi ,,Informil“ 
IEORANG djuru-bitjara res- 
mi di Singapura pada hari 

Sabtu jl. mengatakan bahwa duge- 
an2, bahwa Komisaris Tinggi Ing- 
geris di Asia Tenggara Malcolm 
Mac. Donald akan mengadjak Indo- 
hesia turut dalam suatu sistem per: 
tahanan Pasifik selama kundjung- 
arinja ke Indonesia, adalah tidak 
peralasan, Mac. Donald akan meng 

  

undjungi Indonesia peda bagian ter- 
achir bulan ini sampai pada per- 
mulaan bulan September. Menurut 
keterangan resmi jang dikeltarkan 
dari pihak pemerintah Inggeris di 
Singapura, dikatakan, bahwa sete- 
lah mengadakan  kundjungan jang 

| pendek ke Djakarta, ia akan te- 
rus pergi ke Bali sebagai orang 

| partikulir, Di Djakarta Mac  Do- 

  

1 

  

nald akan menemui pembesar2 dan 
pemuka? Irdonesia. Demikian kete- 
rangan "resmi itu. 

Tentang kundjungan Mac Donald 
ig akan datang itu selandjutnja Dja 

tratan. Penerangan Kedutaan Besar 
Inggeris di Djakarta Senin malam 
mengumumkan, bahwa Mac Donald 

latan mengadakan kundjungan ,,res- 

mi tetapi jang bersifat informeel” 
ke Djakarta. Kemudian ia akan ber- 
libur di Bali. Ia akan tiba di Dja- 
karta pada tg 19 Agustus ini dan 
maksud  kundjungannja itu talah 
untuk memperbaharui  perkenalan- 
nja dengan orang2 Indonesia ig 
terkemuka dan untuk bertukar-fiki 
ran mengenai soal2 hangat jang 
menjangkut kepentingan ' bersama, 

  

Lembesa Kebudejaan Indonesia 

Kon. Batarasseh Gencotschap 

aa sehappan"   

  

Tetapi ia tidak akan mengemuka- 
kan usul2 atau melakukan  sesuati 
bentuk perundingan. Demikian Dias 
watan ' Penerangan Kedutaan 
sar Inggeris tsb. Dikatakan pula, 
bahwa pada hari 
4.15 sore, Mac Donald akan me- 
ngadakan konperensi pers ditempat 
kediaman Duta Besar Inggeris ' dis 

“djalan Imam Bondjol 1 Djakarta. 

  

| 

SamaNg 
Tak Ada Harapan2 Baru. Dalam Pe- 

rundingan Korea 
ERUNDINGAN2 GENTJATAN sendjata di Korea pa- Bitjara Divisi Diponegoro me- 
da hari Minggu telah mendekati achinja recess 7 hari ngumumkan berita nomer 160 

fana dari pihak delegasi PBB maupun 
: dari pihak delegasi Utara bahwa salah satu pihak akan mero- 

sikapnja mengenai masalah pertukaran tawaran perang 
djalan buntu itu. Perundingan? akan di- 

mulai lagi pada hari Selasa jad. sesudah recess Y hari jang 
diminta oleh ketua delegasi PBB, djenderal Harrison, setelah 
pihak Utara tetap menghendaki pengembalian semua tawa- 

Be- 

Selasa ini pukul 

ototnja... 

wa pihak Utara mungkin dgn 
tengadja sedang menghalang- 
halangi penjelesaian perdamai- 
an di Korea, 

gai alat propaganda dalam Kon 
perensi Perdamaian di Peking 
jang akan diadakan pada bu- 
lan September jad, dan dalam 
Sidang Umum PBB di New 
York pada bulan Oktober. Para. 
penind'au di Washington dlm 
pada itu menduga bahwa pihak 
Utara kini sedang mentjoba 
membuat kesalnja pihak PBB, 
dan dengan demikian memaksa 
pihak PBB menjetudjui pengem 
balian semua tawanan perang. 
Diduga bahwa kemungkinan la 
innja ialah bahwa Sovjet Rusia 
sekali lagi akan mengad'ukan 

djalan buntu dalam perunding- 
an2 gentjatan sendjat, itu ke- 
pada PBB untuk penjelesaian, 
Demikian para penindjau tsb, 
Antara — UP),   

N.V. ,Suara Merdeka Press”, 2 
Penjelenggara: Hetami (Dim, perdjalanan keluar negeri) | 

Purwodinatan Baraf II — 20 Semarang. 
1228 Smg. tilp. rumah 1798 

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

Krapjak Meledak 1 
Beberapa Ribu, Ton Mesiu Dimakan 
Api—Penduduk Sekitar Kalibanteng 

Mengungsi 
(Oleh: Wartawan Kita Sendiri), 

njenjak tiddir, mendadak dikedjutkan dgn suara leda- 
kam dahsjat, hingga menggontjangkan pintu? dan djendela2 ru 
mah, Ledakan iri kemudian disusul lagi dgn beberapa leda- 
kam lainnja, Banjak orang lalu keluar rumah, dan melihat ke 
arah Barat, dari arah mana ledakan? tadi terdengar. 

tampak terang, 

adanja kebakaran di lapangan Uerbang Kalibanteng, tetapi se . 

dak dan terbakar tsb ialah tompat penjimpanan mesiu di desa 
Krapyak, Kalibanteng, kurang lebih 4 kilometer sebelah Barat 

dengan harapan : 
akan menggunakan hal itu seba ! 

        

  

    

  

    

Mesiu 

  

3.25, selagi penduduk Semarang 

Api me 

terutama bila hal 
Tjandi. Mula? orang menduga 

sadarlah orang, bahwa jg mo'e 

mengungsikan diri: menilik ba 
njaknja petiahan2 granat gem 

“pilan2 peluru jg terserak2 sam 

pai dihalyman2 rumah2 kam- 
pung tadi, maka dapat di me- 

ngerti bhw memang pengungsi 
on penduduk dari daerah jang 
berbaha'i, tadi sudah pada tem 
patnja. Tadi pagi bapak guper 
nur dan bupati djuga memerlu 

kan menindjau keadaan tem- 
pat kebakaran ini, 
Menurut tj:rita seorang per 

duduk dekat tempat tadi, mula2 
mereka melihat api berkobar 

mendjulang ke angkasa dari 
gudang mesiu dan setelah api 
agak padam , mendadak terde- 
ngarlah ledakan jg hebat jang 
kemudian disusul dgn beberapa 
ledakan lainnja. Mulai saat itu- 
lah penduduk lalu mengungsi, 
karena rumah2 mereka mulai 
gontjang, pintu2nja terpental, 
genteng2 berhamburan. Keba- 

njakan mula2 menjelamatkan 

diri ke tengah sawah. “ 

Kapal terbang tidak 
' turun. 

Bangunan lapangan terbang 
Kalibanteng jang terletak ku- 
rangvlebih 600 meter dari tem- 
pat kebakaran tadi, pun me- 
ngalami kerusakan2 ringan, 
beberapa katja djendela dan 
pintu hantjur kena tekanan ha 
wa, sedang plafond eterniet- 
nja pun ada jang runtuh keba- 
wah. Pintu depan “dari kaju'jg , 
terkuntji rapat, akibat ledakan 
tadi dapat. terpental terbuka 
sendiri. 

Karena hal tersebut, maka 
kapal terbang pagi dari Sura- 
baja (djam 4.30) dan jang da 
ri Djakarta (djam 8.25) tidak 
turun dilapangan #Xalibanteng. 
Entah kapal terbang siang, fi- 
hak direksi GIA Kalibanteng 
masih menunggu instruksi2 le- 
bih djauh dari Djakarta. Kere- 
ta api dari Semarang ke djuru- 
san Barat dapat langsung me- 
nuruti trajeknja seperti biasa. 
Hanja kereta pagi, jang semus 
tinja berangkat djam 6.00 te- 
pat agak mengalami kelamba- 
tan, disebabkan masih menung 
gu keterangan2 dari fihak jang 
berwadjib. 

Sampai ditulisnja berita ini 
(djam 10.30 pagi) menurut se- 
orang pendiaga dekat tempat 
gudang tadi, kabarnja masih 
ada sebagian ketjil api jang be 
lum dapat dipadamkan, hingga 
masih -erlu diambil tindakan2 
pendjagaan seperlunja guna 
mentjegah terdjadinja ketjela- 
kaan manus:a. Tetapi ked'adian 
kebakaran ini tidak mengura- 
ngi perhatian rakjat jang di- 
tundjukkan kepada arak?an 
»Sam Poo” jang berlangsung 
pagi ini. Rakjat tetap memban 
djir menudju Simongan. 

Berita interlokaal terachir 
dari pembantu kita di Salatiga 
menjatakan bahwa getaran aki 
bat ledakan djam 3.30 pagi 
djuga . terdengar dan tera 
Sa di Salatiga. Mula2 banjak 
orang 'g mengira adanja gu- 
nung jg meletus. 

Keterangan fihak 
Divisi. 

| Dalam pada itu fihak Djaru 

. 

  
sebagai berikut: 

Tadi pagi, djam 03.30 gudang 
mesiu di Kalibanteng terbakar. 
Oleh para komandan polisi dan 
militer telah dilakuka» tinda- 
kan? seperlinja, Diharap se- 
mua penduduk tinggal tenang. 
Djurubitjara Staf TT IV: Ter- 
tanda: Harsono — Kapten In- 
famteri. 

Belum terang asal 
"“ mulanja. 

Hingga ditulisnja berita ini, 
wartawan kita belum memper- 

oleh keterangan2 resmi menge- 
nai.sebab2 terdjadinja kshaka- 
ran tsb. Apakah hal tsh dise- 
babkan karena ,,broeien” (men- 
Gidih) akibat hawa panas pada 
musim kemarau ini, ataukah 
ada sebab2 lainnja, belum dike- 
tahui, 

Mr SARTONO DIRA 
WAT DI RS. PMI BOGOR. 

Ketua parlemen Mr. 
SARTONO, jang seperti 
diketahui kini menderita 
sakit lagi sudah 4. hari ini 
dirawat dirumah sakit P. 
M.I. Bogor. 

     



     
   

    

   

    
    

    

    

   

    

  

"3 € “ gal |co—n0g1 
5 | Istana M 

Westerlin Akan 
Didengar Ketera- | 

anoja Dim Pe. | riksaan Peris- ||»            

1 

O “Mir 

1 pe Saa T 

     
2 | Upatjara di Istana Merdeka 

Sela. Minggu pagi dihadiri oleh ang 
ne | 89uta2 kabinet, korps diploma- 
ufuk, anggauta2 parlemen wa- 

let, jranja tampak djuga 'pemim- 
| |din komunis Alimin, sedang 

diluar pagar dan dihalaman 
rakjat berdjedjal-djedjal. Keti- 
ka Presiden mengutjapkan pi- 

   

   

        
    £ $ Tentang penurunan. ' kapal datonja satu sadt ter, : "Manik am”, lebih landjut dapat ja, at terpaksa pi 

dato ini dihentikan karena rak 
jat diluar “menjerbu” kedalam 

    7 Hak Ka bahwa aa tsb 
.« Mungkin akan bertolak ke Indo halaman jg sudah “penuh itu, 
. Mesia dalam bulan “Oktober ge: sehingga ribut dan ada bebe- 

2 Ngan anak buah aa Tn rapa orang jg tergentjet kare- 
.. da. Kapal tsb adalah Maa Padat Seorang tampak di pi- (0 dari enam kapal? semat'am itu | 

Nu £ Ts.) $Kul oleh para pandu kedalam, 
jang agek benak hentakan: dakstannia tampak berdarah, 

  
    

          
    

  

    

  

  

Bo SEMARANG 19 AGUSTUS 1952. 

. Kabar Kota 

. 17 Agustus Di Semarang 
2 Berziarah Ke Makam Pahlawan- 
(0. .m Resepsi Di Pendopo Kabupaten 

Pa — Pawai—Olahraga-Dil 
|. Semarang telah merajakan dgn meriah peringatan Hari 

. Kemerdekaan, tg. 17 Agustus, Menurut afjara jz telah disusun 
Oleh panitia. Perajaan berdjalan lanijar Can berkat pendjagaan 

jg semparua dari pihak polisi, segala sesuatu dapat berdjalan 
dgn lantjar dan beres, tak terdjadi insiden apa2, terutama po- 

. Hisi bagian lalu lintas telah mendjaga ketertiban djalanar2 dgn 

4 Merhagan pelblik donsakka AD madsku ma ang di se- 

merah putih, ,ribuan orang mewbandjiri sepandjang Bodjong 
"sekalian melihat pawai jg pandi2rignja 

   
   

     

     
    

     

     

   
    

    

   

    

     

  

   
     

  

    

   

  

2 
o 

  

Djam 8.30 pagi dilangsungkan 
upafjara penaburan bunga di Taman 
Pahlawan, dihadiri para pembesar 
sipil dan militer, dll. upatjara diachi 
ri dengan membatja do'a. Pertemuan 
di pend Xp kabupaten pada djam 
945 mendapat perhatian besar. To- 
lah dibatjakan tekst proklamasi 17 
“Agustus 1945 oleh sdr. Sadono dari 
“Djapen Propinsi. : 
- Berpidato pak Muljadi Djojomar- adakan kesempatan untuk had fono, ketua DPR prop. jang sing- lirin memberikan selamat 'kepa 'katnja sadja menerangkan, bahwa da Gubernur dan Panglima Di- takjat Indonesia merasa sjukur ke- pisi P. Diponegoro berserta | hadlirat Tuhan Jang Maha - Esa, | : & Balita dengar kerunia Wah isa de Ibu Budiono dan Ibu Bachrun. 

pat memiliki Negara jg merdeka dan | 
| berdaulat, berkat djasa2 perdjoangan | 

para pahlawan kita. Untuk menga: 
“tasi segala kekurangan dan kesuli- ' 

tan, perlu diperhebat rasa saling de 
kat mendekati antara pemerintah dan 

| rakjat, hingga dapat “mewudjudkan 
satu rangkaian mata rantai jang ko- 
koh kuat. Ae 

Sambutan Gubernur. 

negara jg terkaja di Asia Teng 
gara, Gerakan menabung, ben: 
tukan ko-operasi2 rakjat ada: 
lah dialan satu?nja jg njata 
untuk mempertjepat proces 
perbaikan ekonomi kita, demi- 
kian sambutan Gubernur Bu- 
diono, 

Tabungan dan baji 
17 Agustus. 

Di lain udjung di pendopo 
kabupaten pagi hari itu telah 
dilangsungkan “pembagian ha- 
diah bahan pakaian dll kpd. 

163 orang djomda dan anak2 
piatu jg suami dan ajahn', tlh 
“gugur dalam perdjoangan di 

952, peringatan ke-7 Proklamasi kemerde- akan dengan meriah di Ibu-Kota Republik Indo- : 12 jang sampai pada kita dj ' Indonesia 

uduk, dirumah? sepandjang 

1ndjukah Aa obemi 

IX12 partai dan golongan, anta ' 

Ik. 3 km. Pedagang? 
pasar-Pjohar, ketjiati n Sajur-majur dan buah2 telah tu- ' 
tap 1 hari, sedang Sang Merah Putih berkibar meriah di ru- 
mah2 penduduk, gedung? perkawpulan dan kantor?. 

Setelah selesai berpidato, di 

Dalam kata sambutan Guber Semarang. 

“tis, asalkan kita pegang teguh 

bekerdja dengan K8fampingkan' 

| nur Budiono antara lain dise- 
salkan soal masih adanja gang 
guan keamanan, dengan mana 

| gendirinja telah menghambat 
pembangunan negara. Guber- 
“hur menjerukati: marilah kita 
dengan bantuan selurih rak- 
jat kita pad, saat ig keramat 
ini membaharui tekad kit, utk 
memberantas terror tadi sam- 
'pai ke Gkar2nja, baik jg keli- 
hatan maupun jg tidak. Tidak 
perlu kita ' 'mendjadi 'pesimis | 

“idiologi nasional kita dan me- 
.pjingsingkon lengen badiy utk. 

segala sembojan2 - jg mulus? 
"dan simbool2 jg indah2. 

—. Bumi kita Indonesia j4 Inas: 
dan kaia raja dengan peadu- |?" 

Menurut laporan jg diterima 
pada hari Minggu hanja ada 
seorang baji 'g lahir tgl. 17 A- 
gustus di klinik Mardi Walujo 
Peterongan seorang baji perem 
puan. Oleh Bu Milono telah di 
berikan hadiah bahan pakaian 
dan pakket baby, 

Telah diterima laporan se- 
mentara oleh kantor kareside- 
nan Semarang mengenai tabu- 
ngan 17 Agustus, didaerah Pur 
wodadi diterima Rp 60.000, da 

ri kabupaten Demak Rp 45.000, 

ini belum terhitung tabungan 
didesa2 luar kabupaten. 'Se- 
mentara itu anggauta2 Angka- 
PE 

Tu 

Semarang telah mengumpulkan 
& tabungan sebesar Rp. 

  

tan Perang dalam Garnizoen' 

n 

“duknja jg tjukup padat-dan ter Pembebasan tawanan 
kenal keulatannja,  kesemua- | ji S.9.B. 
nja itu adalah modal kita ig , 
pertama. Bila ditamban .ign 

  

Dari doorgangskamp Bulu 

|hari ini telah dibebaskan 119 

slahnia dan kapitalnja untuk 
suatu kader ahli untuk mengo 

-mengongkosinja, maka 'insjz | 
Allah, negara kita mendjadi 
  

'orang tawanan SOB, mereka 
akan dikembalikan kemasjara- 

kat dan dipulangkan kedesa- 

nja masing2, 'aitu 13 orang ke 

daerah Semarang, 28 ke Ken- 

“Warung-Makan La |dal, 110 ke Demak 22 ke Pur- 

Masakan Evak, “Harga Murah ! 

  

     

. Sebelah Bioscoop Royal 
Bodjong — Semarang 

IDjepara. Menurut 

'wodadi 3 ke Bojolali, 1 ke Ba 

njumas 1 ke Kedu dan 1 ke 

Djepara keterangan 

pada j ibebas pada tgl. 23 jad. akan di bi 

kan lagi 250 orang tawanan   KIMLO - TJAP DJAE - BAKMI SOB. dari.kamp Ambarawa. 

  

kemurahan hati teman? 

dar, 

       

er 

&.. Utjapan Terima kasi 
| 4Dg. djalan ini saja mengutja 
- 8 adan $ jang telah menjumbangkan 

PA Neon lab pada saja, ketika saja bloedding sehabis men- 
ratie. NA 

diperbanjak terima kasi atas 

Hormat saja: 
ONNY JUONO 

SMA. — P:G.R.I. Semarang, 

  

      
dan Pa 

Menurut perkiraan 60—80 ribu orang hadir. Ne 

su sean he kaka 
Upatjara dilakukan menurut pro- grama, dimulai dengan pidato Ketua DPR jang. diutjapkan 

man 2 ini hari—Red.), jang menitik- 
beratkan pada 

(lihat “dihalaman 

    
  

    

   
   

   

   

   

  

a
g
 

   

  
  anat Presiden 

ri ini—Red:) 
    

     2   
cjang mengupas soal2 luar negeri :dan | 
dalam negeri. Sesudah itu dilepaskan ' 
tembakan. meriam 17 kali jang di- | 
sertai bunji sirene, lontjeng  geredja 
dan bedug2 di mesdjid2.. Pembatjaan 
Proklamasi 17 Agustus 1945 dilaku- 

    

kan oleh Mr. Abdul Wahab. Kemu- | 
dian disusul oleh” pembatjaan dwa 
jg dilakukan oleh Kijai Hadji Adnan, 
ig selain “itu djuga  mengutjapkan | «$ : 

pidato, jg menimbulkan suara2' he- 
ran dikanan-kiri. Ia | al: njatakan, 
bahwa pemerintahan kita kini adalah 
pemerintahan merdeka jang” ke-7 da- 
lam sedjarah Indonesia. Jang “perta- 
ma ialah Modjopahit, kedua Bintara, | 
ketiga Padjang. keempat Mataram, 
kelima Kartasura, “keenam Surakarta 
dan ketudju RI. jang sekarang. Ke- 
mudian dilakukan upatjara menghe- 

.ningkan tjipta, jang disusut “oleh 
| upatjara menaikkan Bendera Pusaka. 
i 

Bendera PKI, Masjumi 

dll. berkibar bersa 

ma-sama. 

| - Sementara itu kawat dari Bandung 
mengabarkan, bahwa dalam upsatjara 
umum perajaan 17 Agustus dilapang 
Tegallega Bandung sesuai dengan 
bentuknja.. panitia “iarn mengandung 
semanga! kompromidianfara partai2 

dan organisasi? disamping bendera 
Merah Putih dipasang pula pandji2 
dari 7 partai politik, PKI, PNG 
Wasjumi, Permai, Parki,  Parkindo, 
dan Partai “Buruh. “Kedjadian tni 
busi di Bandung adalah 'jang "perta- 
ma kali, lebih2-karena pawai keliling 
kotapun didahului oleh bendera2 'g 
sama besarnja dari P.KI., Masjumi 
dan Parki, dibelakang barisan musik 
tenfera dan diikuti oleh barisan2 dari 
berbaga organisasi. 

Di London. 
:Seterusnja hari Minggu malam 

Guta-besar Indonesia di 
mengadakan resepsi tdakresmi di- 
gedung kedutaan jang dihadiri oleh 
orang2 Indonesia dan sahabat2 Ihn- 
donesia, untuk merajakan 17 Agus 
tus. Demikian dikawatkan ,,Antara” 
London. 

  
“Lebih dicuh dari kantor be- 

sat djawatan Pendjara PIA 
mendapat kabar, bahwa diselu- 
ruh Indonesia telah dibebas- 
4375 orang2 hukuman don 
17246 orang hukuman lainnja 
mendapat keringanan huku- 
man, 

leh « :Wakil : 

masalah2 perekonomi |» 

   
   

    

   

    

   

      

        

    

   

   
   
   

        
   

   
   

  
   

   

  

    

  

     

  

   

  

    

  

   SA : Uu AS 

'Djandji 130 Partai 

— faDibelakan 
NN .  Fentingi 

      

    

    

         

   

    

   
    

    

man Jang 

ngan 

da Sang 
Raya 
merdekaan, 

Sambutan wakil rak'at dgn 
Rualu pernjataan jg diutjap- 
kan oleh wakil Walikota Sar: 

Merah Putih jang 

dan organisasi di 

Presiden sebagai lambang tan 
Ga bakti dari seluruh partai: 

Negara, Pernjataan 130 partza 
dan organisasi itu berisik: 
suatu djandji akan tetap be 
diri bersatu dibelakang Pro- 

ngutjapkan — pidato-tambutan' 

lesai, Presiden meninggalkan 
ruangan dan kemudian diada- 
kan ramah-tamah dengan 'ber- 
bagai pertundjukan, 

Pidato-sambutan Presiden 
Dalam pidatonja ig kurang le 

bih setengah djam laman'a 
Presiden Sukarno mula2 meng 
utjapkon sjukur kehadirat Al- 
lah s.w.a. bahwa disaat jg pen 

ting seperti sekarang ini ter- 
wudjud tekad bersatu dan te-   Pawai dan upatjara 

lain2nja. 
Sedjak tgl. 12 il. diberbagai | 

tempat diputar film Si Pin- | 
tjang dan Api nan tak kundjung 
padam. Tepat tgl. 17 Agustus 
di klenteng2, mesdjid2 dan ge 
redja2 diadakan sembahjangan 
doa sekumat, sedang dirumah 
sakit, di pendjara dan di tem- 
pat2 tahanan seri, di asrama! 
penderit, tjatjad diadakan hi- 

buran. Di pelabuhan diadakan 
perlombaan perahu, dan per-j 
lombaan menangkap itik. 

Sore harinja diadakan pawai 
ig pandjang, dari awal sam- 
pai achir kira2 telah makan 
tempo 2 djam mulai berang- 
kat dari lapangan selatan Sta- 
dion. Pawai dipelopori oleh ba 
risan musik tentara, kemudian 
menjusul barisan tentara, pela 

djar2, Pa Ke bener, 
ganisasi2, murid2 sek -par 
tai2 dll, paling belakang pa- 
wai bagian Tionghoa dengan 
liong 5 buah dan beberapa bu- 

kad kerdia sama jg seerat2nja 
untuk mempertahankan dan 
membela Proklamasi jg dinja- 

   
    
         

  

ndonesia jg telah mewakili nama: baik Indo- 
ang ha" sangat di Helsinki baru2 

ko dangsdr. Sudarmodjo.” 

    

         

    

      

    

Dibela 
jOrganis asi Tetap 

ang Proklamasi Sangat 

(Sambutan Prosiden Sabtu Matan. 
“DD ERAJAAN HARI ulang tahun ke-VII kemerdekaan Be- 
JEC — pablik Indonesia di Djakarta Sabtu malam telah dimulai 
engan suatu pertem Siselenggarak: 

dja Djakarta bertempat diged 
lam upatjara perajaan itu hadir Presiden Sukarno, anggota2 
kabinet, pembesar? lainnja beserta para undangan Sesuai ile- 

rentjana, sebelum Presilen mengutjapkan pidato-sam- 
terlebih dulu Ola upatjara penghormatan pa- 

tjipta untuk memperingati korban? ke- 

   

    

    
   

    

     

    
    

    

  

Gjonoaias “nama 130 partai | 
organi: Djakartaf 

Gan pen'erahan bunga kepada 

dan organisasi kepads Kepala, 

klamasi 17 Agustus ' 1945. Se-| 
sudah 'itu barulah Presiden mer) 

inja. Setelah upatiara resmi Sell. 

| 

dan pula oleh 
'anggauta2 ' team - didjemput 

Gambar: ketiga “atlit, dengan 
dari kanan kekiri: “Sdr.  Thio 

(Ipphos) 

i Masih 

atu panitya   
  

Artinja 

n oleh kotapra- 
ung pertemuan umum. Dida- 

gi dengan lagu Indonesia 

sena 
j 

' Pendjualan 

  

  | Tidak Dihentikan 

   : gam bagian Lalu-lintas 
Darat dan Sungai mengumum- 

n hari Sabtu sbb.: Oleh bebe- 
pa dealer kendaraan bermo- 
T, pengumuman Kementerian 

Dua ja Open kang San gua 
pemegang2 surat izin pem- 

belian (SIP) tidak diperkenan- 
Ta membeli kendaraan bermo. 

Or, 

Kementerian Perhubungan 
dengan ini ' memberitahukan, 

bahwa pendjualan tidaik dihen- 
tikan, ' dengan pengartian, 
bahwa aias S.LP. jang sjah 
jang dikeluarkan tertanggal 
tidak liwat dari 12 Agustus 
1952 dapat, bahkan harus di- 

dual kendaraan jang bersang- 
kutan. Ini berarti pula bahwa 
kendaraan2 bermotor stock la-   takan oleh 130 partai dan or- 

ganisasi itu. ”Pernjataan itu 
Saja terima . dengan perasaan 

terima kasih dengan djiwa Pro 
klamasi dan terima kasih saja 
utjapkan atas sumbangsih ka- 
rangon bung, jg menandakan 

ketjintaan kita terhadap Pro- 

klamasi”, Demikian Presiden. 

| dipesan dan sedang berada di- 

i 
1 

ma kendaraan2 bermotor jang : 

pesan menurut devisen lama, 
tetapi belum diangkut, semua- 
nja masih dikenakan harga la- 
ma, dan pembeliannja berlaku 
atas S.P. dari P.U.D atau P, 
U,M: sampai achir tahun 1952. 
Importir2 dan dealer2 kenda- 

dan 63 anggauta 

y an “ Ui Lahar 

| ,Backershagen” di Wassenaar 

(donesia, jg. di Nederiand 

Utk. djiwa Proklamasi. UE :. | raan bermotor jang menolak 
“Diterangkan selandjuntnja pembelian sjah Seperti jang di- 

oleh Presiden, bahwa, kepu- 

tusan jang diambil oleh 130 
sebut diatas melanggar ',.0r- 

3 

gi
 

& 

Antara 

      rawak teka 
lankan ser : 

In pesawa ngan Pp ta kepo 

    

  

7 Agustus 

| WYAATUSAN orang Indone- 
. Sia dan beberapa puluh 

orang Belanda pada hari Ming- 
gu Pasi telah hadir di kedian:- 
an Kowisaris agung Indonesia 

    

untuk merajakan hari kemerde 
kaah Indonesia, Selain daripa 
da pembesar? Indonesia dan pe 
gawai? komisaris agung Indos 

Nesia serta organisasi? Indone- 
Sia di Nederland, hadir pula se- 
djumlah tjalor perwira Angka- 

tjalon? perwira Angkatan Da- 
rat RI darj Breda, perwira? In 

se- 
dang memperdalam pengetauan 
nja. mahasiswa? dan anak bu- 
ah kapal dari Rotterdamse Llo- 
yd dan  Maatschappij Neder- 
land, Sebuah delegasi memba- 
Wa papan dgn, tulisan ,,Depose 

ce 
Kuasa Usaha Indonesia ci 

Nederland, mr. Susanio Tirto- 
prod", mengutjapkon sehuan 
pidato dimana ia mengingai- 
kan akan perdjuangan kemer- 

dekaan dan mengulangi bebera 
Pa pokbk, jang telah dikemuka 
kan oleh presiden Soekarno da 
lam pedatonja pada hari Minz- 
gu pagi di D'akarta. Mr. Susan 
to mepjerukan kepada bangsa 
Indonesia jang berada diluar 
tanah-airnja untuk bersatu da 
lam pembangunan Indonesia. 
Baru sad'a ypatjara resmi sele 
sai hadirin terpaksa mentjari 
perlindungan dibawah tenda be 
say dihalaman Backershagen 

karena hudjan lebat mulai tu- 

run 
Setelah sang Merah Putih di 

naikkan pada tiang bendera 
dan Ginjan'ikan lagi kebangsa 
an Indonesia Raya, hadirin 
mengheringkan tjipta untuk pa 
Is pahlawan bangsa jg sudah 
gugur dalam memperd'uang- 
kan kemerdekaan tanah-airnja. 
Kemudian diutjapkan pedato2 
oleh mr. Sunarjo, ketua Kamar 
Dagang Indonesia di Eropah, 
seorang mahasiswa dan se: 
orang anak buah kapal. Mr. Si 

nario berbitjara atas Nama, ka 
langan dagang Indonesia di Ne- 
derland. sdr. Sumantri atas na 
m, mahasiswa2 Indonesia di 

'Nederland dan sdr. Sudirdio 
atas n2ma buruh Indonesia di 
Nederlang, terutama anak bu- 

ah kaval, : 

Dilain-lain tempat di 
Nederland. 

Minggu malam berlangsung wupa. 
tjara2- .perajaan hari kemerdekaan 
Indonesia di Groningen dan Eh- 
schede.. jang diselenggarakan ceh 
Perhimpuman Indonesia Pada Sela. 
sa 'malam.ini akan dilangsungkan 
malam perajaan engan bertempat 
di Minerva-paviljun di Amsterdam. 
Senin: malam “Gi gan” di- 
langsimgkan resepsi Tresmi  berke- 
nam Sengan hari ulang tamuh ke.7 
roklamasi kemerdekaan Repub'ik 
idonesia. 

INDAKAN PENGHEMATAN 

. Pemerintah Iran pada hari 

2 polisi di Se Tawalks) 

tan Laut RI dari Den Melder, ' 

of the Round Table Conferen- j 
43? 85 , 

Minggu telah memutuskan un- Gonnantie geconiroleerde goe- 
partai dan organisasi itu 8a- deren” dan dapat didjatwhi hu- ! 

ngat penting artinja. Prokla- | kuman, antara Igin Ma 

masi memang masih perlu di- | beslahan barang2nja. 

bela dan dipertahankan, kare- mana # 

na. — menurut Presiden — di- |. Akan telapi sampai 17 Agus, 

waklu jang achir2 ini sebagian tus 1952 ini ternjata, Te 
hangsa kita tidak hidup dalam baik dilapangan politik, 'eko- 

jiwa Proklamasi. Pada tgl 17 nomi dan sosial belum. tertja- 

Agustus 1945 kita seia sekata Dai 10074, maka dari itu masih 

menjatakan diri kita bangsa perlu Proklamasi dibela dan di- 
Indonesia seluruhnja merdeka pertahankan. Perniataan jang 

:dengan ' tiada perketjuali- demikian, besar sekali harga-   
ah Samsi, dil, 
“Upatjara lain iaitu perlom- 

baan membatja j 
hari Minggu di Si Kp. Kali 

untuk mengudji “ketangkasan 
pengikut? PBH disemua ketja- 
matan, Tiap ketjamatan mengi 
rim.5 orang, Hasilnja ialah jg 
mendapat angka terbaik sbh: 
pertama dari” Djatingaleh (ks- 
tjamatan Semarang Selatan), 
kedua Sumeneban (Smg.-Uta- 
ra), ketiga Sendangguwo (Smg 
Timur) ke 4 Kranggan (Smgz- 
Tengah) dan ke 5 Tawangra- 
Gjekwesi (Smg.-Barat), Mere 
ka menerima hadiah2 penghi- 
bur sedang bagi ketjamatan 
masing2 akan diberi hadiah. 
oleh panitya, 

Sepakbola dil. 
Sabtu sore diadakan gerak 

djalan. Pertandingan rounders 
dan volleybal diadakan (“TM 

tgl. 18 sampai tgl. 22 jad, Se- 
Dabdota PE donat berkesuda 
han sbb: Tgl. 15 Smg-Timur 
lawan Smg-Tengah 0—2, Smg- 
Selatan lawan Smg-Utara 1—-3, 
tgl. 16 Smg-Barat lawan Smg- 
Tengah 0—5 dan tgl, 17 Smg- 
Utara lawan Smg-Tengah 2—6. 

diadakan : 

an merdeka dalam arti nja bukan sadj, buat menerus- 
.kan tekad tapipun menggem- 

4 sesuai 

tuk memanggil kembali semua 
atache militernja jg berada, di- 
Juar negeri. Tindakan ini ialah 

dg. tindakan? lainnja- 
jg. telah diambil oleh pemerin- 

'tah Mossadeg untuk menghe- 
.mat alat2 pembajaran luar ne- 

   
SIARAN RRI SEMARANG: 

Selasa 19 Agustus: djam 17.05 Ta.   litis kita merdeka dari sege- 
nap pendjadjahan, ekonomis kan tjita2, 130 Organisasi dan | 
kita menudju kepada tanah air partai sedjak dulu sudah men- ' 
jang bebas dari belenggu eko- d'adi pelopor akan tetapi  ke- 
nomi dan sosial kita n'atakan mudian mendapat tantangan 
Ingin mendjadi bangsa jang 80- perpetjahan. Kalau persatuan 

sial merdeka, dan tidak ada kekal kekal pula kemerdekaan, 

Penis ane dan sosial. 
birakan untuk memperdjuang- 

man Kepanduan. 18.00 Serba serbi 
Angk, Perang. 18.15 Krontjong Sen- 
aja. 19,15 Dunia olahraga. 20.05 Sia- 
ran pemerintah. 20:15 Ichtisar pers. 
21.15 Klenengan Gandem Marem. 

Rebo 20 Agustus: djam 17.05 Ta- 
man Kusuma. 18.00 Pendidikan 1o- 
chani. 18.15 Manasuka Angk, Perang. 
19:15 Tindjauan mingguan ekonomi. 

penghisapan oleh  golongan2 
sesuai dengan U.U.D. kita. 

Smg-Tengah, karena pada ta- 

hun jg lampau d'uga Smg-Te- 
ngah ig mendjadi djuara. . 

: Rapat2 pen'uluhan arti 17 
Agustus telah diadakan di 
Gris Sobo Karti dan Sing You 
She dengan mendapat perhati- 
an besar, 

20.30 Lembaran Budaja. 20.45 Suara 
tunggal. 21.15: Lambaian malam Em 

pat Sekawan. 22.15 Irama Malaya. 

Demikian antara lain amanat 

Presiden Sukarno. 

SDR, HETAMI TIBA DI SAM PO, ae 
LONDON. 

Suatu delegasi jg, terdiri 
atas pembesar? pemerintah dan 

| wartawan Indonesia  (Hetami 
| pemirapin redaksi harian ,,Sua- 
Ya Merdeka”) tanggal 17 Agus- 
tus tiba di London untuk kun- 
djungan 4 minggu lamanja di 

5 Pala Inggeris dan mendjadi tamu Ke 
Di berbagai RT, GRT dan mmenterian Luar Negeri Inggris. 

Kelurahan2 diadakan djuga pe Atjara perkundjungan itu an- 

rajaan, sedang depan kam- tara. lain mempeladjari tatas 
pung2 dipasang gapura2 jg me Tn dan Keran ja par- 
narik dengan ada djuga jg di pipa, verserikatan huruh..per. 

LO! Mankpag alam |irdustrian, pertanian, p beri penerangan waktu m mat" dan perongagan, DER 

hari, Inggris sdr. Magna akan tecata 
AMA $ menindjau pelbagai negara Ero 

aa Nat ai pa Barat atas beajanja sendiri, 
,. bahwa | a 

kini Kelea AHI Bora 1 meli DJAGALAH KEBERSIHAN DIRI IRI. 
abatan sekretaris “DPR propinsi Kemaren sore oleh Djaw. Keseha- 

Ea Tengah, jaitu tuan2 H. Is-j tan Kota djadaka, | 

        2 

    Dengan kesudahan ini kes. ke- 
tjamatan Smg-Tengah keluar   tahun ini tetap dipegang oleh 
sebagai djuara., Piala beralih | kusen difeima 

mail, Radja Sri Muda, dan seorang | ke'urahan  Tjandi-'ama, 
lagi dari anggauta DPR prop. Kepu. | penjuluhan jg 

atau tidaknja lame- 

Diberikan 
soal penjakit   

2 berdere 
al pat puluhan  djumlahnja, 

Menurut naluri tiap tahun diada. 
kan pawai' (arak9any Sam Po pada 
hari tahunnja ' Sam. Po Tay: Djien. 
Berangkat dari Klenteng Gg, Lombok 
pagi. hari ini djam 8 menudju ke 
Gedungbatu kemudian kembali lagi 
Penamaan dani meliwati kampung2 
Tionghoa jg ada klentengnja. 

Bertepatan dengan hari tahunnja 
am Po, tadi ma'am djustru dijatuhi 

malam Selasa Kliwon, maka di Ge- 
dongbatu ramainja bukan main, pe. 
ngundjung2. dari. luar kota nampak 
'banjak, "wuto2 den serinomor dari 
Ia , ret sam 

Sedangkan 
Grang2 Ig sengadja menginap di Ge. 
Hi djugai tidak sedikit djum- 

4 A 

SAJEMBARA BERDJUANG, 

Dalam surat kabar kita hari ini 
ketjuali di beberapa daerah ada lam- 

| Heramah di. ' piran Sajembara Berdjuang dari Ja- "19 
jasan Bekas Pedjuang ,Berdjuang” 

4 : $ 4 "gx Liro £ Tenliya sie disenteri, tobhua Han otot dan @i | Si Jogja dengan hadiah2 biasa dan Gan bendahara A. Ngalim,,u 
terserah - pada putusan si- andjurkan agar ba manajaga | hadiah istimewa, Silahkan pembatja 

“dang "DPR aa, | kebersihan. MAAN ARGO AAA perdesaan. 

Nan £ Ni i Wi j 
  

halaman SMA Negeri 

i Serawak Dan Kalimantan Barat 
(Polisi Serawak Giat Mentjari ,,Sarang Gerilja”. 

EMERIN djadjahan-Inggeris di Serawak pada hari 
Pp INA Hayam NS aan antara Sera- 

wak dan Kalimantan Barat, dimana'menutut pembesar? di Se 
Dal botuah Jnatikas besap 
aa terhadap Sera wak, : t terbang telah tiba di Kuching seorang opsir 

lisian jang bersendjata lengkap jg. akan 

F kowunis, jang mendja- 
An hari Sabtu pagi dex 

1 (wentjari. pangkalan 
'sefangan? dl Serawak, 

dimana dilakukan 
rsebut minggu js. 
erintah diadjahan 

| “mengumumkan 
arurat. Dengan ada- 

Yu ini semua Ila- 

3 djaan9 anta- 
| Barat dan Se- 

ang. Selain daripa- 
erintah Serawak pa- 

da hari Sahtu telah mengusir 
lima orang Tionghoa, jang -di- 
anggap orang2 asing jang ti- 
dak disukai. Mereka dengan di- 
kawal oleh polisi diangkut de 

ngan pesawat terbang RAF ke 

Singapura untuk dikirim sete- 

rusnja ke Tiongkok. (Reuter). 

Delegasi 
Perdamaian 
s(Menghadap PM 

hari 

.. MWilopo 
Amy LAMA, L,. djaim, 
1“ Sabtu, dari djam 10.30 

'Sampai 11.00, perutusan dari 
Panitia Nasional untuk Konpe- 
pensi Perdamaian se-Asia Gan 
Pasifik, bertemu lengan Perda 
na Menteri Wilopo, berkenaan 
dgn maksud? Panitia Nasional 
untuk mengadakan ,/Pekan Per 
Camaiar” dan pengiriman dele- 

“gasi ke Konperensi Perdamaian 
se-Asia dan Pasifik dj Peking 
bulan muka, Perutusan jg ter- 
Giri darj 4 orang, dan diketuai 
Sidik Kertapati, dim, pertemu- 
annja dgn. Perdana Menteri itu 
mendjeiaskan .maksud?nja un- 
tuk mendapatkan  ”understan- 
ding” sebaik baiknja dari pi- 
hak pemerirtah dgn. perghara- 
pan segala usaha2 Panitia Na- 
sicnal nanti lantjar dan terhin- 
dar dari kesalah fahaman 

Perdana Menteri Wilopo da 
lam pada itu memesankan su: 
paja.pihak Panitia Nasicnal 
mendjaga dan berusaha me 
ngurangi pertentangan perten- 
tangan dalam masjarakat ke- 
arah kelani'aran usaha2 'pem- 

bangunan, dan pertjaja bahwa 
niat2 Panitia Nasional itu 
akan dapat terselenggara den- 
gan Jantjar. Perutusan men'c- 
takan kesanggupannja untuk 
herusah, sesuai dengan pesan 
Perdana Menteri tersebut dan 
mendjelaskan, bahwa titik be- 

rat usaha2 Panitia Nasional 
jalah perdamaian” jang diu- 
sahakan supaja meliputi se- 
mua lapisan masjarakat den- 
gan tak pandang pendirian po- 
Titiknjo, 
SEUMUR HIDUP KEPADA 
SEORANG KOPRAL 
“Hukuman pendjara seumur 

'hidup telah didjstuhkan oleh 
Pengadilan Tentara, ig hari 
Sabtu bersidang di Garut, atas 
diri seorang “Kopral bernama 
SBS, Kopral “itu dipersalahkan 

telah membumuh seorang ha- 
@ji Makmur atas budjukan se- 
orang hadji lainnta jg berna- 
(ma. Mahmud. 

PEMBETULAN.. 
| Dalam karangan Sdr. Saifud 

din Zuhri jg berkalimar "8 ka- 
IN 17 Agustus” dihari ini tgl. 
16 jl lembaran kedua halaman 
dua, terdapat satu kekliruan 
set pad, sebuah kalimar jg ber 

    

   
   
    
    

  

  

   

  

  

  

akan menjembah,” ig sebenar- 

kita tiday akan menjembah." 
Harap para pembatia maklum 

adanja. 3 datang 

(BERITA? SINGKAT. 
— Anggauta2 tentara dlm gar- 

nizoen Semarang jg mempunjat 

Ikeulungan bridge - drive oleh 
panitia pertandingan segitiga 
terr IV bag, bridge-drive di- 
minta utk mendaftarkan diri di 
Balai Peradjurit Sms. jg sslan- 
djithja akan “dipilih merdjadi 
djago2 bridge-drive lm meng- 
kadapi pertandingan segitiga 
ja.d. Pendaftaran dibuka sam- 
pai tg. 21 Agustus. 
— DP tjab, SBIM Smg. I mem- 
beri tahukan, bahwa pernjataan 

' aksi SBIM jg diumumkan tg. 28 
Djuli, dibatalkan berhubung su- 
dah didapat penjelesaian dalam 
perundingan tg. 14 jl. dengan 

pihak madjikan (firma Kie Lie 
Hing). ee | $ 
— Exposisi djawatam Penempa- 
tan Tenaga diadakan dari tg. 18 
s/d. 22' j.a.d, tiap pagi djam 
10 Sampai 12 dan sore djam 17 
sarcpai 19 di Sajangan 138. 
— Rebo tg. 20 CHTCS akan me 
ngadakan pameran portret ha- 

'sil buatan anggauta perk. tsb. 
Pameran dibuka utk umum ber- 

tempat di dj. Mataram 427 Yari 
djam 19: 3 ai 29. 

IL. Pandu Rakjat Indonesia ibu 
Suku Tjahja Dharma pada ts. 
17 mengadakan ani unggun di 

dj. CGei 
“Tiong Ham. Malam itu djuga 
telah diresmikan susunan pengu 

kwartier tjabang, ketua 
£dr, Sunardi, penlurat Parbowb 

  
imat pengurus Lemahgempal 45, 
alamat kwartier Bubudan 19. 

Ikan 

ina. Menteri Jawaharlal 

Giri oleh duta besar 

      

Kedjuaraan athletik 
Djawa Tengah. 

Alas usaha PASI daerah Dja 
wa Tengah, pada tg. 30 - 31 
Agustus jad. di Solo akan di- 
langsungkan Perlombaan kedju 
araen Atletik ustukiseluruh da 
erah Djawar Tengah, 

Dalam perlombaan ' ini akan 
mulai diperebutkan PIALA 
RAKSASA tingginja 1.15 m, jg 
dihadiahkan kepada - tjabang 
PASI jg. memperoleh. angka 
terbanjak, sebagai ::piala ber- 
edar abadi. Selain itu disedia- 

pula 25 piala "ukuran 
biasa untuk pemenang? perseo 
rangan. Untuk ikut serta harus 
melalui Pengurus tjabang PASI 
setempat, dan pendaftaran di- 
tutup pada tgl. 18 Agustus '52. 
Alamat panitya penjelenggara: 
Bandjarsari Lor 6, Solo, 

Lustrum BBS A. 

Atas undnagan BBSA Dja- 
karta berhubung lustrumnja 
pertama Persis akan melawat 
ke Djakarta. Djumaat tgl, 22 
jad. akon diadakan pertandi- 
ngan BBESA — UMS, Sabtu 
UMS — Persis dan Minggu Per 
sis — BBSA. Selama diadakan 
pertandingan tsb oleh Gepsi 
akan diadakan totalisator, ha- 

Isilnja untuk usaha2 amal, 

  

£ Utjapan2 
“ Selamat 
Pada Presiden Berhu- 

» bung 17 Agustus . 

  

R. RAJENDRA PRA- 
SAD. Presiden India, te 

lah mengirimkan kawat berikut 
iri kepada Presiden Soekarno 
pada hari peringatan kemerde- 
kaan. Indonesia jg, ketudjuh: 
»Patia hari peringatan kemeride 
kaan Paduka Jang Mulia, rak- 
jat India dan saja wengutjan- 
kan selamat kepada Paduka Tu 
21 Gan rakjat Indonesia, dan 
mendo'akan. mega? Indonesia 
madjza dan makmur, -dan-rak- 
jatnja berbahagia”, 

Dari Pandit Nehru. 
Sementara itu, berhubung 

dengan hari kemerdekaan In- 
donesia jang ketudjuh Perda- 

Nehru 
mengirimkan ut'apan selamat 

kepada Presiden Sukarno jang 

kemarin pagi disampaikan sen- 

India. di 
Indonesia, Mr. Bhagwat Da- 

ya: 

,Pada hari ulang tahun ke- 
merdekcan Indonesia jane ke- 
tudjuh sa', bersenang hati da- 
pat menjampaikan kepada Pa- 
duka Jang Mulia dan kepada 
pemerintah serta rakjat Indo- 
vesia salam saja seichlasnja 
dan doa selamat dari" pemetin- 
tah dan rakjaf India" Kami se- 
lamanja berdaja-upa'a dengan 
Sesungguh hati untuk ' mem- 
pererat ikatan petsahabatan jg 
telah terd'dlin antara dua ne- 
geri kita semendjak bangsa ki- 
ta  mentjapai kemerdekaan- 
dg? nja”! 

h—
 

Utjapan “selamat Truman 
kpd. presiden Sukarno.   Djuga presiden Truman hari 

Saptu mengirimkan kawat kke- ' 
pada presiden Soekarno, ber- 
kenaan dengan peringatan hari 
kemerdekaan Indonesia. Dalam 
kawat tsb dinjatakan: Pada 
hari ulang tahun kemerdekaan 
Indonesi,. saja bergembira da- 
pat mengirimkan kepada Pa- 
duka Tuan dan bangsa Indone- 
sia utjapan selamat dari bang- 
sa Amerika”, (Antara). 

Dari Mao Tse Tung. 
Dari ketua Pemerintah 

Rakjat Pusat Republik Rakjat 
Tiongkok” Mao Tse Tung, 
oleh Presiden diterima kawat 
demikian: 

»Bertepatan dengan  peri- 
ngatan Hari Nasional Repu- 
blik Indonesia, saja mewakili 
pemerintah serta .rakjat dari 
Republik Rakjat Tiongkok me- 
njampaikan utjapan selamat 
jang sangat ichlas kepada Pa- 
duka Jang Mulia dan Takjat 
Indonesia, dan mengharap 
ugar persahabatan antara ne- 
gara Paduk, Jang Mulia dan 
negara saja dibawah tudjuan ' 
jong sama untuk mentjapai 
perdamaian dan keamanan di 
Asia dengan bersama-sama 
akan dapat berkembang den- 
gan lebih madju selangkah”. 

Deri Ratu Juliana. 
Kawat-utjapan-selamat dari Ratu 

Juliana berbunji: ,,Pada kesempatan 
hari perajaan nasional Indonesia, 
kami  menjampaikan utjapan-sela- 
mat dan moga2 negara dan rakjat 
F'J:M. berbahagia dan makmur”. 

— Dari lain-lain. 
.Selandjutnja,  kawat-utjapan-sela- 

mat'telah diterima djuga oleh Pre- 
siden dari radja Saudi Arabia Ibnu 
Saud. radja Belgia Badouin, Presi- 
den Tjeko Slowakia Klemet “Gott 
wald, radja Swedia Gustaf Adolf, 
Presiden . Birma “Dr. Ba.LI, kepala 
negara Syria Djenderal Na . 
Iran Reza Pahlevi, Presiden talia 3 
LUIGi  Bindnaudi, radja Irak Abdul   Illah dan Presiden Djerman Timur Ti 
Theodor Heuss, 05 2 banf urin 

  

   

    

  

  



    

  

  

langkah kedala 
lidasi. 

tetapi tiap kali djuga ternjata, 

dan selalu kita terpelihara dari 
akibat? jang katastrofaal Png   

  

Sian besar, pera. 
Na SNN ae Tamora” tahan ditaerah?, Kini sudahlah 

o
m
a
 

    

     

  

. ekonomi. 
j belum dapat lebih 

  

    

    
Mei Sa Kenetpa 
kedudukan “modal asing didalam | 
maan na jang pentioe2, “ 

kita mendahului waktu, ehin 

  

ang 

dan 

  

sebelum Santinja dan ada ka- 
lanja disana sini ame kegaga 
lan karena rentjane2 beser2 dimu- 

  

Susutnja produksi. 
' Supaia negeri kita sebagai sumber 
bahan2 export tidak terlalu terpenga- 
ruh oleh turun-naiknja kebutuhan 

  

   

      

   

  

   

      

   

    

itu Teruslah Menudju 
rlemen Pada 17 i 

      

   

Kemakmuran Rakjat 
k beratkan Pada 

- 
si 17 Agustus, jang diw “ 
Sakif, menitik beratkan pada ma- 

ke 4 jang harus diperhatikan dimasa 
tah pusat gan menghindarkan pertumbuhan biro- 

, 2. mengu ikan penjelenggaraan pemerintahan de- 
kat, 3. mempertjepat transmigrasi dari panadak ulau 

produksi barang kebutuhan rakjat, barang Poukan 
. merehabilitasi perusahaan? besar untuk | 
wukaan perusahaan baru dan meluaskan 

mbulnja perusahaan micro, dan me- | 
dasar? dan membantu perkemba- 

esaikan selekas2nja soal ikatan unie 
n ekonomi nasional dan 17, menje- 
pandjangnja 81, halaman itu sbb.: 

   

  

   

   

“ fiang laina 

“' Fdaan sukar, 

:n| Diberi 
Melawan ,,Zionisme & Kominisme" 
N/TENURUT berita? pers di Damaskus pada 

, selama 
5 Itomian ini akan 

ngannja, sehingga dap 
“nilai perniagaan kita « 

£ 

, Perusahaan2 ti 
3 tangan bangsa 

| Perusahaan? ketjil dan menengah 

Pee ae peng u esia dam itula. ija mengapa 
"600 perusahaan besar 'jang baru 
didirikan “atas bantuan. pemerin.- 

: nja IK. 10 proson jang da. 
ps | terus, sebab Pa 

, " perusahasdi osar 

buh dari barisan-besar perusa- 
aah menengah, sedang perusahaan2 

menengah tumbuh dari barisan.besar 
usahaan2 ketjil. Esa 

beras dan hrga kebutuhan hidup 
serta menempatkan bu. 

ruh dan perusahaan dalam 'kea- 

  

Faktor ekonomi dan 

keamanan. 

Untuk memetjahkan faktor 
padatnja penduduk di Djawa 
perlu tumbuhnja perindustrian 
besar, tetapi utk. itu perlu ada 
modal besar dan tenaga listrik, 
sedang tenaga listrik sadja be- 
lum tjukup utk. kepentingan pe 
nerangan Djalan jg. kedua ia- 
lah mengadakan transmigrasi 
20 sampai 30 djuta djiwa dari 
penduduk pulau Djawa dalam 
waktu jang singkat. 

Gangguan keamanan berda- 
sar politik dan kedjahatan su- 

wa Barat Djawa Tengah dan 
Sulawesi Selatan dan Gjika fak- 

penghalang, maka faktor ke- 
amaran disebagian besar 
daerah Indonesia tidak lagi 
menghalangi perkembangan ke- 
hidupan jang bebas dari takut 
akan antjaman atas djiwa, har 
ta dan usaha, Ada kemauan. ke 

“Kep 
Bagian Baru 

        

IYA Kolonel Adib Shishakli, 

hamad Nadjib. 

»Satuz antara 2: Arab 

atau Jahudi jang pergi”. 
“Berita AFP dari Kairo se-   luar negeri terhadap bahan2 tersebut, 

seharusnja kita memperkuat kedudu- 
kan didalam lapangan produksi, teru' 
tama sekali dilapangan produksi ba 

Pa han2 kebutuhan sendiri, disamping 
- mempertahankan produksi bahan utk! 
: perindustrian luar negeri. Kini pro- | 

duksi disegala lapangan susut sekali, | 
maupun produksi bahan2 export oleh 
kebun dan perusahaan2 besar, atau- 
pun jg diusahakan berketjil2an oleh | 
rakjat. Penderitaan hebat jang dideri 
ta perusahaan2 besar "karena perang 
dunia dan revolusi belum sembuh 
dan selama pemandangan atas perhu 
bungan perusahaan besar dan pere- 

konomian didalam inegeri belum dicr 

  

  

apa 

     
     

                

   
   

      

    

  

  
     

    
   

    

  

        

propinsi Assaa, (Int 
achir2 ini sibuk me 
peralatan. Kaum ani 
imerajakan perk 
kodok. Mereka be 
     

  

  
Hadi angbi Kentang 

  

tetaii badan SebiNoka 
djatuh, Karena itu, maka pen- 
duduk sibuk mengawinkan ko- 
(ok2 lainnja, TT 

  

pakan menang. 

Ih at 22 

  

telah Dena leh FI 
Angia Djakart jang : 
surat ng menera tah. 3 E 
pegala ses er iapa 
jang men 1) 

mentarg itu mengutip tulisan 
korespenden istimewa harian 

Mesir ,,Al Ahram”, jang telah 
mengadakan tanja-d'awab de- 
ngan Kolonel Shiskhakli, Dalam 
pada itu Shishakli mengata- 
kan bahwa daerah Timur 'Te- 
ngah tidak tjukup luasnja 
untuk bangsa Arab dan bangsa 
Jahudi bersama2:” oleh sebab 
itu maka karus dipilih salah 
satu antara 2 d'alan, atay 

bangsa Arab iang dilemparkan 
kelaut, atau bangsa Jahudi jg. 
harus pergi. Menurut penda- 
patnja bangsa Arablah jang 
'al Selandjutnja 
Shishakli mengatakan, bahwa 

:fia bersimpati dan kagum akan 
Djenderal Muhamm3a Nadpu, 
Serta coup @etat jang -dipim- 
pinnja. G 

Shishakly bertjita2 

kan satu partai di 
Syria. 

Mengenai soal2 dalam negeri 
Syria, Shisakli mengatakan bah 
wa program partai? politik dt 

t Syria itu sama sad'a dan oleh 
1 Sebab itu “sudah tjukup apabi 
: Ta hanja ada satu partai sadia,” 
Dan djika sudah terbentuk par 

ang tunggal tadi, maka “da 
pat dilakukan vemilihan2 lagi, 
hingga dapat terbentuklah sua 

parlemen jang effektif.” Me- 
al perundingannja 'achir2 
“dengan perdana menteri 

    

     

   

    
     

dim 
1Irag, Shishakly menfangkal sa- 

bahwa mereka telah bitja 
Takan soal pertahanan Timur 
Tengah. “Bagaimanapun gjuga 
selama bangsa Arab belum ter 

"(penuhi #jita2nia. maka rentia 
hegara2 Barat itu tidak 

akan diperhatikan.” 

Melawan zionisme dan 
komunisme. 

| Semenitar, itu perdana mente 
lap merangkap menteri dalam ne 

api | Seri Mesir Aly Maher hari Ming 
4 (80) telah membentuk satu bagi 

an bary dalam kepolisian Me- 

bus, Sir. jang diberi nama departe 
ik | men keamanan negara. Tugas 

terpenting dari bagian baru ini   
  

ialah untuk melawan Zionisme 
(gerakan Jahudi Internasional 

  

   

  
tor2 ekonomi tidak mendjadi | 

dari | 

bermaksud mengundj i pan 
buta en awub dengan pers achir2 ini, 

Shishakli memudji2 tindakan tentara d: Mesir jang telah me- 
rebut kekuasaan itu dan dikatakannja bahwa kini sudah da- 
tang saatnja apabila Mesir dan Syria menjusun rentjana ber 
sama antuk kepentingan Dunia Arab, dalam keadaan interna- 
sional jang berbahaja ini. 

giatan dan keberanian un- 
tuk ngambil — inisiatip 
pada rakjat untuk beker. 
dja dan berusaha memper- 
tinggi tingkat kehidupannja dan 
menguatkan perekonomian. da- | 
lam negeri. Jg dibutuhkan oleh 
rakjat ialah bimbingan, pimpi- 
nan, dorongan, bantuan, tundja 
ncan dan perlindungan seperti 
jang telah disebutkan dalam 
program tiap kabinet dan diten- 
tukan dim. UUD. $ 

Seruan. 
Demikian pokok pidato ketua par 

lemen jg diachiri dengan seruan ke- 
pada rakjat, parlemen dan pemerin- | 
tah, supaja didalam keinsjafan pa- 
da kesatuan maksud dan tudjuan, da | 
lam kerdjasama erat dan dalam sua- | 
sank mau menerima dan mau mem- 
beri, bersama-sama terus-menerus 
menjelenggarakan usaha untuk me- 
ninggikan kemakmuran rakjat dan 
mendjamin bagi setiap orang ' dera 
diat hidup jang sesuai dengan mer- 
tabat manusia untuk dirinja serta ke 
luarganja”. Kekuatan rakjat didalam 
lapangan. ekonomi berarti kekuatan 
negara keluar kedalam dan kekuatan 
menjelenggarakan politik luar negeri 
jang bisa manfaat bagi perkemba- 
ngan jang baik kedalam negeri. De- 
mikian pokok2 pidato ketua parle- 
men Mr. Sartono jang diutjapkan 
oleh Wakil Ketua I Mr. Tambunan. 

  

PABRIK ATOM BARU DI 
OHIO SELATAN. 

Wakil partai republik untuk 
Oh Charles Alston hari Sela 
sa menjatakan bahwa panitia 
tenaga atom. Amerika Serikat 

dah susut, tinggal didaerah Dja | telan merentjanakan. pembikin 
an sebuah paberik atom baru 
di Ohio-Selatan. Untuk keperlu 

an tsb ditaksir biaja sebesar 1 
miljard 200 djuta dollar, demi 
kian ditambahkannja. 

Paberik baru ini terutama 
akan menghasilkan juranium 
235 jakni salah satu tenaga inti 
atom, kata Aeston. 

lisianMesir 
Chusus Bertugas: 

panglimabesar tentara Syria, 
limabesar Mesir Djenderal Mu 

ig al. bertudjuan mendirikan ne 
gara Israel sebagai tanah-air 
bangsa Jahudi — Red) dan Ko 
munisme. 

Perumusan kompromi an- 

tara Inggeris'Mesir menge- 
nai sebutan radja Fuad? 

Seterusnja menurut sumber2 jang 
mengetahui di London “pada hari 
Saptu, kabarnja antara Inggeris dan 
Mesir 
san 
kesulitan 

kompromi 
tentang sebutan ' Radja 

Inggeris, Sir 
Diduga, bahwa 

ru “dari dutabesar 
Ralph Stevenson. 
Stevenson dan 
bersepakat, bahwa dalam surat2 ke- 

pertjajaan ddutabesar “Inggeris itu 
akan 'hanja tertjantum 
Radja Fuad ke-2”. Sementara 
menurut dugaan kalangan di 

tjajaannjia akan mengakui 
Radja Mesir da Sudan. 

|| Vrienden- 
|! Systeem 
i Dilenjapkan Oleh 

te
va
ne
wt
is
   

3. (PANGLIMA BESAR ang- 

Minggu es ermganipanggng See 
mn sekara segala, Tavori- 
Haa Netinakan di Mesir. Pe 
ngumuman tadi diatjapkannja 
ketika ia memberikan peringat 
an kepada angkatan perang, 
melalui tjorong radio, bahwa 
barang siapa mentjoba mentja- 
ri keuntungan dari kedudukan- 

nja militer jg. sekarang ini, ma 
ka ja akan didjatuhi hukuman. 
Natjib menerangkan hahwa ge 
rakam militer jg. achir? ini di- 
pimpinnja, adalah bertudjuan 
memberantas kornpsi dan pe- 
ngangkatan2 jg, disebabkan ka 
rena pilih-kasih, 

      

  

  pak "mempelai wanita dan laki2 
putih pada rambut dan melingkar 

  
Perkawinan Indonesia diluar negeri. Dikantor »Burgerlijke Stand” 
di London, tg. 8 Agustus jl. telah dilangsungka 
tara pelukis muda Indonesia berasal dari Sapt 
dengan Nn. Kartika Affandi ig berumur 19 tahun. Upatjara per- 
kawinan selandjutnja djuga diadakan dikedutaan Indonesia. Tam- 

3 

n pernikahan ,an- 
sdr. Sapt ojo 

Pa 

Solo,   keduanja memakai "bunga2an 
leher- 

  

,Mekar 

: nga Madjapahi!” jg 
Ga Puteri Indonesia bagian 
dan 16 Agustus jbl. sebagai 
masi, benar? merupakan 
yi. Pantas kita kagumi, 
tampil keatas parggung 
kalau iri sengadja kita 
mang usaha utk menghidangka 

suatu 

         

telah tertjapai suatu perumu- 
untuk mengatasi 

Fuad dalam surat2 kepertjajaan ba- 

Aly Maher telah 

»Baginda 
itu 

Lon- 
| don, duta2besar India, Pakistan, Ju- 
nani dan Italia dalam surat2 keper- 

sebutan 

. katan perang Mesir, 
Djenderal Muh, Nadjib, malam 

1 bahwa 

sjarat tertentu. 

(dialoog — 'antawatjana), soal: 
gerak (action), soal dekorasi: 
dan pakaian, harus lain dari 
pada suatu tjerita modern: ka 
lau dalam seswustu tjerita mo- 
dern segala gerak laku, pakai- 
an dan antawatiana dapai ki- 
ta mentjontoh dari .k se 
'hari2, tak demikianlah halnja 
dalam melakonkan suatu tjeri- 
ta sandiwara 'klassiek, di ma- 
nc segala2nja harus disesusi- 
kan atau setidak?nja harus 
mendekati dengan djiwa, tjeri- 
ta pada diamannja, Itulah se 
babnja, maka usaha PPI dim 
menghidangkan tjerita klassiek 
"Mekar, Bunga Madjapahit” 
ini kita namakan suatu kebe- 

Membitjarakan: 

Bunga Madjapahit, 
 Succes Gemilang Dari Am 

“Pantas Mendjadi Dorongan 3 

ERTUNDJUKAN SANDIWARA 

  

“akan ba 

Tenaga? Amatir Jang   
penggemar ,,Mekar Bu- 

dihidangkan oleh himpunan Pemu- 
Kebudajaan Semarang pada tg. 15 

sambutar menjongsong hari Prokla 
Succes jg pantas kita bukai to- 

karena keberanian pemudi? kita untuk 
dgn suatu tjerita klassiek, Tak salah 
sebut suatu keberanian, | karena nse- 

N perlandjukan sandiwara klas- 
ent jg banjak risikonja, ba- 

bagi sandiwara penggemar, me menghendaki adanja beberapa 
2 12 

Misalnia sadja pertjakapan| lah "Tolvast'-nja 

Wahjoedi jg memim | 
pin permaitan ini. rupanig be- 
nar2 menaati adjaran? teorie 
sandiwara, dengan memperha- 
tikan posisi tiap pemain, perim 
bangan panggung didjagamja 
teguh2 hingga panggung tak 
pernah kelihatan berat sebelah, 
Ha kelihatan terisi berim- 
bang, Perimbangan “panggung 
ini ditjapai dengan Na Ka Gjalan me-rouleer 'posisi pe- 
main2. waktu berbitjarg dls., 
Sajang ketelitian regisseur dlm 
memimpin serak permainan 
dan dialoog, dibarengi djuga 
oleh kurang telitinja dalam me 
milih dekorasi. Dekorasi babgk 

  

  ranian. Dan keberanian ini ter 
niats berhasil dengan bagus. : 

Pemainan bagus. | 

Meskipun semua pemain ter- . 
diri gtas tenaga2 amatir bela- | 
ka, namun mereka telah dapat 
membawa isi tjerita ini keda- 
lam permainan mereka  ma- 
sing2: action jg sober tak ber 
lebih2an (karena memang se- 
bagaimana dikehendaki dalam 
dasar2 tjerita klassiek) berha- 

“sil diperkuat dengan gerak mi 
miek 'g tegas, hingga menutup 
kekurangan “gerak luar ini: 
bahkan dalam babak terachir 

|lau diambilkan gambar dekor 

satu misalnja. lebih tjotjok ka. 

petamanan. Djuga bangsal ke- 

rapatan kurang teratur, kursi2' 
rupahja batrdkuia 'Sadja me- 
ngaturnja, “dalam hal tsb, re 
gisseur sebenarnja harus lebih 
teliti lagi. Sajang. Tapi kesa- 
lahan2 ketiil ini tak berariilakr 
kalau dibanding dengon succes 
jg ditjapainja. 

. kan, bohwa India iang teruta- 
| ma bertudjuan memelihara per 

(pada usaha2 melalui PBB dari 

'nisasi2 pertahanan itu hanja 

  

1Kalau RRT Tidakr 
|. Turut Diundang 

i India ,Tak Akan 
Negara2 Pasifik - 

Pidato Radio Duta India di USA, 

UTABESAR India di Amerika Serikat BR, Sen, hari 
NP Minggu menjatakan dimuka tjorong radio ,, Columbia 

Broadcasting System”, bahwa India tidak akan menghadiri se- 
suatu konperensi negara? Pasifik, apabila RRT tidak diun- 
dang. Dikatakannja bahwa pada waktu ini India tidak chawa- 
tir akan diserang, karena merasa bahwa tetan 
hormati wilajahnja dan ideologi 
utjapkannja dalam suatu tanja- 
Asian Story”. dim, ana duta-besar2? negara? Asia dan Pasifik 
ikut serta, 

Sen selandjutnja mengata | | : 

i 

damaian itu, lebih tjondong ke 

pada perdjandjian2 sedaerah 
(regional). Ditandaskannj, bah | 
wa PBB adalah satu badan utk 
semua negara sedangkan orga | 

  

bersifat sedaerah, Dan daerah» 
jang dimaksud tadi mengira ba 
hwa keamanan mereka teran- 
tjam oleh negara2 lainnja jang 
tertentu. Diterangkann'a, wa 
laupun India tidak menentang 
Prinsip kerljasama sedaerah 
tetapi toch pendirian bahwa di 

adakannja suatu komperensi ne 
gara2 Pasifik dalam mang RRT 
tidak ikut serta itu pad, suatu 
ketika akan menimbulkan sua- 

tu blok-lagi' Dan ikut-serta da 
lam salah suatu blok ini ber- 
tentangan dengan politik India. 
India berusaha mendjalankan 
politik “Tetangga Baik” di Asia 

dan Pasifik, kata Sen, dan oleh 
sebab itu bersikap tidak gang- 
gu-menggangu thd, RRT, 

Inti Demokrasi: ,,Live 
and let live” 

Sen selandjutnja menerang- 
kan, bahwa inti daripada Demo- ! 
krasi jalah bahwa setiap nege 
ri 'itu diperbolehkan menjusun 
Sisitim pemerintahan jang dike 
hendakinja sendiri. Jang d'adi 
perhatian kita adalah penga- 
ruh internasional dari negeri2 
tadi atas “negeri kita sendiri. 
Oleh sebab itulah, maka India: 
merasa bahwa politik Tetangga 
Baik itu adalah benar. Dikata- 

kannja bahwa Asia pada saat 
ini Sedang menghadapi soal2 
azasi jaitu taraf “penghidupan 
rakjatnja dan nasionalisme. Ke 
dua hal ini merupakan perhati 
an langsung dalam hati-sanu- 
bari rakjat. Mereka pada wak 
tu ini tidak terlalu memikirkan 
soal2 internasional jang besar? 
jang mendiadi perhatian bang 

    

  

Sidang U- 
mum PBB 

| (Masalah Tunisia 
Konp.2 ||! Akan Dimasukkan 

2 ea iran Atjara —.. 

i 

2»
 

Hadiia 

     

      

   

    
     

  

TJARA. semenrara Ssi- 
dang umum PBB jg ter 

diri atas 65 pasal? pada hari 
Sabtu telah diumumkan di New 
York, Diantaranja terdapat se- 
buah pasal mengenai usul Pe- 
rantjis supaja diberikan sebu- 
tan ,/untuk PBB” Kepada mere 
ka jg, telah tewas dalam wela- 
kukan tugas PBB. Pasal? dalam 
atjara sementara itu akan dibi- 
tjarakan dlm, rapat “sidang 
umum PBB jg akan dibuka pa- 

4 1 gga2nja meng- 
nja. Pernjataan Sen tadi di. 
djawab dalam rangkaian »The 

  

Kambodja 
'Perantjis 

Beruoding Utk Hadapi 
Pasukan2 Ho dan 
Khmer Jsesarak 

PE MKAN hari Ming 
S1 Gi Pnompenh, ibu k ta. Keradjaan Kambodya ae 

wa pada hari Selasa jini. Dewan 
Militer Tinggi Kambodja-Peran tjis. jg dibentuk oleh radja No- rodow: Sihaneuk, dengan mak- Sud nnttk mengkoordinir se- mia usaha memberantas kegia tan pasukan?  Klimer Issarak 
(tentara, pembebas Kambodja) Tah Nang Ho Chi Minh, 
akar mengadakan si ja, j Manga Sarakan Sidangnja, jg 

Anggota2 dewan tsb, ialah: 
Tadja Sihanouk sendiri: pange- 
ran Monireth, komisaris tinggi 
Kambodja di Paris: pangeran 
Sirik Motak, menteri pertaha- 
nan Kambodja: Jean Letdur- 
neau, menteri-residen 'Perantjis 
jang hari Senen ditunggu keda 
tangannja di Pnompenh: Jean 
Risterueci, komisaris tinggi Pe 
rantjis di Kambodja, dan d'en 
deral Girot ge Langlade, koman 
dan pasukan? Perantjis di Kam 
bodja. Kalangan, jg dapsit diper 
tjaja, mengatakan bhw dewan 
tsb akan menjusun rentjana   lengkap untuk mengamankan 
Keradjaan Kambodja- dalam 
waktu 2 tahun. Dikatakan bah 
wa di Kambod'a terdapat kira2 
9000 kaym gerilja terdiri atas 
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“Dfika Kenaikan   sa2 dibarat, 
be
ja
na
, 

Rakjat harus punja hara 
pan akan kehidupan jang 

lebih sempurna. 

Ser menerangkan seterusnja, ba-i 
hwa jang mendjadi perhatian ter- ! 
utama di | India adalah bagaimana $ 
tjara menambah bahan men kase 
dan soal “ini kini sedang dilaksa-! 
nakan dengan sistim ' pembagian ' 
tanah jang bertudjuan ,,mengha-! 
pus tuar2 tanah jang tak berbuat | 
sesuatu “apapun  kefjuali menerima | 
uang sewa”. Akan tetapi dalam pa-'! 
da itu ada perbedaan dengan ne- ! 
geri2 Komunis. Di India, peme-! 
rintah memberi pengganti kerugian! 
jang lajak kepada mereka jang ta-! 
nahnja. diambil, kata Sen. Masa" 
rakjat sekarang sudah terbuka ma- 
ranja akan haknja2 didalam masja-, 
rakat. Mereka mengingini bebera- 
pa hal jang tertentu. Mereka harus 
mempunjai harapan untuk men- 
trjapai kehidupan jang lebih sempur- 
na. Oleh sebab itu maka musti   Jang agak kurang mengartikan ba 

gi kita, ialah soal pakaian dan tari- 
an. Memang kalau ditilik dari perim: 
bangan warna, memilihnja warna? 
memang dapat merupakan kesatuan 
jang harmonis dan menarik, misalnja   jg sedih, dua pemain, Andjas- 

mara (Sn. Rochma) dan Dewi 
Ratih (Laksmi) dapat mengu- 
tjurkan airmatanja, hingga 
tak sedikit penonton jg djuga 
ikut terharu karenania, Ke- 
dus bakat "pemain ini-bila di 
pelihara baik2, mungkin mem- 
bawa  harapen2 bagus untuk 
mendjadi pemain2 sedih jang 
plung. Mudah2an bakat jg ter- 
Simpan ini terus dikembangkan 
dalam pertund'ukan2 lainnja. 
Djugx Logender (S.  Witri) 
kuat sekali permainannja dlm 
memperlihatkan sifat tjongkak, 
sedang Bhre Wengker, (Sonny 
Wathy)' meskipun hani, me- 
megang peranan ketjil tapi da 

| 
makuta tjat emas didasari merah dan 
kain biru maja, ditambah lagi dga 
permainan lampu jang tepat, kese- 
muanja menundjukkan tatawarna jg: 
indah menarik, tetapi sesuaikah .pa- 
kaian2 tersebut didjaman Madjapa- 
hit? Kiranja batik dan pakaian setja 
ra pakaian Bali lebih tepat lagi. 

Tapi idee dari pentjiptanja (an. 
Chatidjah) berani mentjiptakan paka 
ian serba baru ini, patut djuga kita 
.pudji. Demikian pun soal tarian: tari 
setengah balet jang di-Indonesiakan 
ini, agak kurang memadai sebagai" 
hidangan tari keraton Madjapahit, 

Djuga dalam ' menjelenggarakan 
iringan musik (oleh sdr. Carry Rian 

.fo) dengan piringan hitam, "dapat 
berhasil baik. Ini adalah ' satu idee 
jang patut ditjontoh oleh sandiwara2   pat mempengaruhi djaolannja. 

kerapatan Madjapahit, dengan 
actionnja jg kuat. Damarwu- 
lan (S. Ratna) tjukup keras 
dialoogn'a, sajang  actionnja 
kurang dikekang sedikit. Ratu 
Suhita (S. Indra) benar2 dapat 
memperlihatkan sifat keagu- 
ngan seorang ratu, tiada mu- 
dah terpengaruh berita baik j 
maupun djelek, namun begitu 
perubahan - mimiek dari sifat 
s€dih mendjadi gembirg, dalam 
babak ketiga, djelas tampak 

1   njata, zonder herlebihZan. 
Jang patut kita kagumi ia- 

| 
1pu tjukup, dapat memberi bantuan 
| mentjiptakan suasana jang dikehen- 
| daki djalannja tierita, hanja sering 

amateur lainnja, bahwa sonder mu- 
sik hidup jang mahal, dapat djuga 
ditjapai effect jang baik dengan pi- 
ringan hitam biasa. Permainan lam- 

terlalu | banjak  mengganti2 warna 
lampu, Dalam hal ini sebetulnja da- 
pat lebih berhasil lagi, bila diada- 
kan .djuga spotlights. Tapi pukul 
rata pertundjukan Mekar Bunga 
Madjapahi'” adalah suatu. hasil ig 
gemilang jang boleh diketengahkan 
pada umum. Saluut kita pantas kita 
utjapkan kepada penjelenggara sdr. 
Rukmowati jang tak mengenal dje- 

(tanggal 17 Agustus 1952 

ada perdamaian. Kalau tidak ada per 
dameian, melainkan peperangan, ma 
ka segala usaha kita akan sia2 be- 
laka dan kita akan mundur 2 
abad. Dimikianlah pernjataan 'du- 
tabesar India dimuka  tjorong-radio 
NBC di Washington. (UP-Antara). 

  

he 

21421 HUKUMAN DA- 
PAT PENGAMPUNAN. 

. Dari Djawatan Kepen- 
djaraan Pusat di Djakarta 
»Antara” mendapat kete- 
rangan, bahwa berhubung 

dengan Hari Tahun ke-7 

kepada sedjumlah 21.421 
orang hukuman diseluruh 
Indonesia diberikan pe- 

membawa suatu 

“2 Dikendalikan: 

menjatakan 
ruh dutia harus 

diduga akan terdjadi, 

Masalah pokok. 
Menurut Dr. Notestein, jang 

merupakan masalah pokok ia- 
lah bagaimana men-stimulir pe 
robah dengan tiada 

keruntuhan 
sosial. jang gapat menud'u ke 
bentjana. Ia mengusulkanbebe 
rapa tindakan jang dimaksud- 
kan untuk memungkinkan pe 
ngurangan angka2 kelahiran 
dan ig dapat menudju kearah 
kemadjuan ekonomi. Tindakan 
tindakan jang diusulkan, dianta 
ranja ialah: menambah umur 
rata2 untuk perkawinan, dan di 

Perumahan 
Di Russia 

Buruh Tambang Diri- 
kan 2000 Rumah 

Setahua 

URUH. pertambangan di 
Sovjet Uni dalam ta- 

hun ini telah mendirikan lebih 
dari 2,000 buah rumah, Rumah2 
tadi adalah milik mereka sendi- 
Ti. Dalam wusaha ini, pemerin- 

nu Ha 
an Sosial 

  

  ngampunan, terdiri dari 
4375 orang jang menda- 
pat abilisi (pembebasan) 
dan 17.046 orang merkda- 
pat remisi  (pengura 
ngan). 

tundjukan tersebut: sedang kepada 
regisseur Wahjoedi dan S. That 
kita utjapkan selamat atas succes-nja, 
Dan tidak lupa semua pemain boleh 
bangga, dapat menjadjikan permai- 

    rih pajah atas terselenggoranja per- 

tah beri pertolongan jg besar. 

uang sampai 10.000 rubel, jang 
dapat dibajar kembali di. tem 
po beberapa tahun, 

Banjak diantara pekerdja2 
tadi membia'ainj, dengan uang 
Simpanan sendiri. Selama za- 
man sesudah Perang Dunia II 
ini, diperkampungan2 pertam- 
bangan telah didirikan lebih da 
ri 85.000 rumah, dan dim djang 
ka waktu ini pemerintah Sovjet 
telah memberikan ' pindiaman 
lebih dari 500.000.000 rubel se 
luruhnja, semuanja dim djang-     nan jang demikian  baiknja. Kita 

menanti. pertundjuka2  selandjutnja 
Madju terus!!! 

Resencist. ka pandjang. (Tags), 
  

Jen akan diwakili da- 
lam suatu kongres para bekas 

pedjuang Asia Tenggara jang akan 
dilangsungkan pada" pertengahan   kedua bulan September di. Baguio, 
demikian keterangan jang diberikan 

   

oleh Terry Adepose dari 
kepada United Press pada hari Sab- 
tu di Bangkok. Dikatakan olehnja 
tebih  “landjut, bahwa enam 
dan daerah ' telah mendjandjikan 
akan mengirim utusan2nja ke kor- 

Indon. Hadliri Konp. Ex-Pedjua 
Pilipina perensi tersebut. Adevoso Jang pa 

hari. Djum'at malam telah tiba di Bang 
kok di Thai akan mengadakan hubu 

dgn para pemimpin tentara dgn 

djuga mengi. 
onperensi tadi, 

  

negeri (ngan 

| maka meminta supaja 
"rim 'utusan2 Thai pet 

  

Dikatakan olehnja, bahwa Indo | 
nesia, Kalimantan Utara, Singapu- 
ra, federasi Malaya, Serawak dan 
Vietnam telah memberitahukan akan 
mengirim utusan2nja ke konperensi 
itu, Bahkan Vietnam akan diwakili 

ng Se-Asia 
oleh ' menteri pertahanan dan kepala 
staf “angkatan  perangnja.  Dika- 
takan oleh Adevoso, bahwa organi- 
sasi2 bekas pedjuang jang terpenting 
di Indonesia bermaksud antuk me- 

Akan Me- 

Hd 

Ramalan2 
Ekonomi USA 

India Dan RRT Akan. Alami Kelaparan 
Lebih Hebat? 

VA ORANG AHLI ekonomi Amerika pada Sabiu malam bahwa kenaikan djumlah penduduk diselu- | Gun : dikendalikan untuk 
terdjadi lagi pertumpahan darah ton ja pas sn nan dimuka 3409 nian Internasional, Dr, Frank Notestein. dari kanto penjeli- Gikan penduduk Perguruan Tinggi Princet j Hai , bai . & $ on a wa Timur Djauh adalah nok hat ) a Dikatakannja, bahwa Eropa dan Ame- Tika Serikat telah berhasil dalam usaha Mel Na kenaikan djumlah penduduknja, 

   

    
    

    

   

   

    

    

    
   

   

     
   
   
    

   

   
   

da tgl 14 Oktober di New York. 
Diantara pasal2 lainnja terda- 
pat pula atjara pembitjaraan 
masalah Tunisia jg diusulkan 
oleh 14 negara? Arab dan Asia 

Selandjutnja terdapat “soal 
pembitjaraan laporan wakil 
umum PBB untuk pemilihan 
pembitiaraan laporar2 sekreta 
riat dienderal PBB mengenai 

organisasi ekonomi dan sosial 
dan organisasi perwakilan PBB. 
dan mengenai pemilihan ang- 
gauta2 untuk dewan2 ini, Pem 

bitjaraan mengenai masalah 

Korea akan disusul dengan per 
debatan mengenai pengurangan 
angkatan2 bersendjata dan per 1 

sendjataann'a, mengenai tjara- 
tjara jang dapat ditempuh utk 
mempertahankan dan 'memper 
kokoh perdamaian dunia. dan : 
mengenai pemasukan ' anggau- 
ta2 baru dalam organisasi PBB 
— (Reuter). 

PENANGKAPAN PEMIMPIN2 
PARTAI KOMUNIS. " 
Diwartakan bahwa pada' ha 

ri Selasa jbl polisi telah meng 
adakan penggerebekan rumah- 
rumah beberap, pemimpin par 
tai komunis di Casablanca dan 
menahan pemimpin2 tadi utk 
diperiksa lebih landjut. Menu- 
rut keterangan parg pembesar 
maka, penggerebekan tadi dila- 
kukan.oleh polisi penjelidik adi 
ran masjarakat. 

  

orang2 komunis dan orang2 hu 
kan komunis tetapi anti Peran 
tis, (UP): 

Tjelaka. 
Penduduk Tak 

mcentjegah djangan sampai 
dan kekatjauan. Dlm. pida- 
peserta Kenperensi Perta- 

terpenting dimana kekeruhan 

Samping itu mengurangi djum 
lah kanak2 dengan djalzm mem 
beri penerangan diseluruh, Ti- 
mur Djauh mengenai pemba- 
tasan kelahiran memberi pen 
didikan lebih baik kepada rak 
jat dan menambah gaja berge 
rak orang2 muda 

Kelaparan lebih hebat di 
India dan RRT? 

John Black dari Perguran Tinggi 
Harvard meramaikan bahwa di In- 
dia dan RRT' akan ada bahaja ke- 
laparan jang lebih hebat lagi. Di- 
katakannja bahwa tidak ada 'satu 
negara, “tidak pula Amerika Seri- 
kat, akan dapat memberi "makan 
kepada penduduknja untuk waktu 
tak tertentu, djika negeri'itu terus 
bertambah penduduknja dengan 2 
atau sekalipun ' dengan IV  seta- 
hunnjai Menurut Black penduduk 
India dan ' RRT sedikit2nja ber-   tambah dengan ketjepatan itu. Di 
Amerika Serikat dan sebagaian be- 
sar Eropa, kata Black, kenjata- 
an ini tidak banjak artinja karenu 
kedua daerah itu mempunjai -ke-   

berupa tarah dan pindjaman |: 

  ngirim utusan2nja kekenperensi tadi, 

madjuan produksi bahan makanan 
jang lebih tjepat daripada kenaikan 
djumlah. penduduknja. ' Akan tetapi: 
hanja separoh dari djumlah pendu- 
duk dunia berada dalam keadaan 
jang demikian. Demikian Black. 

Dr, S.R. Sen, penaseliat dko 
nomi dan Statistik pada kemen 
terian bahan makanan dan per 
tanian India merijatakan bah- 
wa djumlah penduduknia, telah 
bertambah dengan lebih dari 
109 djuta rang dalam waktu 
30 tahun jang lalu ini, sedang 
kan selama waktu itu penghasi 
yan tiap hektare tangh tetap sa 
ma,  Dikatakannja bahwa 
India telah mulai dengan Ren- 
tjana S-tahun jang dimaksud- 
kan untuk mentjegah  bertam- 
bah burukn'a keadaan, Rentja 
na tsb telah dimulai tahun jg 
lalu guna menambah penghasi 
lan“bahan makanan. utk men 
hadapi kenaikan djumlah 'pe 
duduk jang ditaksir berdji 
lah amtara 13 hingga 14974 pada 
achir tahun 1956 jad ini. Akan 
tetapi kenaikan pergtasilah, ba 
han makanan ini tidale akan ber 
arti sama sekali Ojika angka? 
kelahiran tidak dibatasi, demi- 
kiga Dr, $, R, Sem... Su Ipa, Dal  
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1 satu 

: i ber- 

selatan, 

    

       

  

Negara tetangga kita ja ada djauh Nut 
Jang mengatakan, bahw,, bagi. ap lean Un arat adalah sa- 
— demikian Presiden — Ea kita soal Irian Barat adalah 

Seorang wanita jang bidjaksana s lalu pandai 
memilih. Pandai memilih pakaiannja, pandai me- 
milih hiasannja dan pandai memilih sabunnja. 
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lebih2 lagi satu soal kea- 3 Gigi bagus: gigi jan manan! Sa Ya Dia memakai sabun Colibrita, karena hanja Henunan? BE! JANN Mengenai Uni Presiden ka. Dia memakai sa Kaku 18 putih seperti mutiara, dan 
     

     

dengan sabun ini keharuman badannja akan 
terdjamin. Berkat tjampuran 

takan bahwa dengan tekad jg. 
1? 

kuat dan persatuan jang bul” ketawa berseri?... berkat       
   

  

           

Ha »2 $ . 

: Merintananti Vatat siapaja pe. ih didalamn Nm Na mpe hadapi kita, Tee terpili 3 Na 2 ai jang paling baik!        
     
   

Sama didalam suatu perun- 
dingan mentjari djalan jang 
damai hash terhormat untuk 
memetjahk Soal hubungan Uni-Indonesia - Belanda — dan | 
Soal Irian Barat. Sungguh pe- 
metjahan dua soal ini adalah | 
Sangat penting artinja bagi pe- | 
meliharaan hubungan-baik an- 

: tara bangsa Belanda dan bang- 
Be: sa Indonesia, sekarang dan di- 

       
      

  

   
     

    

   

  

   

        

Tube sangat besar 

R. 2.50 
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Tube sedang 

    

    
   

    

B 4 kemudian hari. Ditegaskan : Fs 0 0leh Presiden, bahwa kepen- 
R 1 15 

|... tingan Belanda di Indonesia 
Ns DAA 

    
sangat banjak dan vital bagi 

Bs kehidupan nasionalnja di Ero- 
“3 pah Barat Kenjataan ini tju- 
3 kup untuk memahami betapa 

pentingnja menghilangkan se- 
2 gala penghalang bagi terpeli- 
8 hara-baiknj, hubungan antara 
Pa Belanda dan Indonesia, Hing- 

ga sekarang ini hubungan itu 
sangat ,gevoelig” karena ma- 

$ sih tergantung2-nja kedus soal 
2 tadi. Presiden katakan, bahwa 

»gevoeligheid” ini bertambah 

negeri diganggu oleh gerombo- 
lan2 bermatjam-matjam. Satu 
dari pada sebabnja jg terutama 
ialah penjakit kurang menghor- 
mati Gezag. Di Indonesia seka- 
rang berdjalan satu paradox, 
kata Presiden jaitu berpuluh2 
tahun kita ingin mempunjai Ge- 
zag sendiri, dan sesudah kita 
mempunjai Gezag sendiri itu, 
Gezag itu tidak kita hormati. 
Kesadaran bernegara belum ber 
tulang-sungsum di sebagian da- 

  

    

M.S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109 — Telf. 1123 Smg. 
Specialist untuk WASIR (Am- 
beien) ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain? Penja- Pembetulan at. | 

Di. bitjara 9—12 Pagi Didalam Pengumuman Pers No. 0402/Bpen/VII/'52, tang, ' 5 —7 Sore 
gal 11 Agustus 1952. Perihal: 4 Pangkalan Udara AURI Men- ' : 
dapat Nama2 Pahlawannja. Terdapat KHKURANGAN dan 

KEMENTERIAN PERTAHANAN 
STAF ANGKATAN UDARA 

BIRO PENERANGAN. : 

    

  
Bean Lema n naa Karaan ame anNaa akn 

        
Kementerian P.P. & K. $ 

Kantor Urusan Demobilisan Peladjar 
      besar dengan soal2 seperti soal | siaga rakjat : isie | KESALAHAN. Propinsi Djawa-Tengah : K3 : jat, Adanja ,,krisis . # an : Berat dn djuga Gozag” ini di oleh Berita di Bab III ajat 3 mustinja sbb: Seng aan menda alan Na bereskan. . #Presiden pada 4 matjam krisisl, 

: Dalam negeri. 'lainnja jg pernah disebut, jaitu |” ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA, KOMODOR PENGUMUMAN 
UDARA (Posthuum) 

Pada perang dunia ke-II mendjadi navigator ,,Bomber 
Command R.A.F.” dan telah mendjalankan 44 , missions" 
diatas Djerman dan Perantjis dengan pesawat? ,,Libera- 
tor” dan ,,Lancaster”. Ketika Balatentara Djepang da- 
tang beliau menjingkir.ke India dalam pendidikan seba. 
gai opsir terpedo pada Angkatan Laut Belanda. Kemudian 

No. 25/KUDP/Djt/52. 

Berdasarkan Kawat K.U.D.P. Pusat No. 
tus 1952, dengan ini di umumkan bahwa 
PAN. pendaftaran ikatan dinas P.P. 32 di undur sampai 
31 AGUSTUS 1952. 

“Mengenai hal ini Presiden (krisis politik, krisis alat? kekua 

' minta segenap rakjat memban- Isaan negara, krisis fjara berfi- | 

dingkan harapan jang mengisi | kir dan krisis moril. Meskipian 
kalbu kita pada 17 #auntan | menja harapan belum terpenu- 
1945 dengan kenjataan2 jang $ hi, Presiden melihat adanja ba- 

sudah kit, tjapai dalam waktu j njak kemad juan dim banjak 

“tudjuh tahun ini, Politik. ha- fhal2 detail selama "7 tahun ini, 

197 tgl. 14 Agus- 
BATAS PENUTU- , 

tgi. 

Semarang, 15 Agustus 1952. 
K.U.D.P. Djawa-Tengah   
  

    

    

  

    

    

  

  

  

       
   

   

    

    
      

  

  

    

  

   
    

         

   

  

           

      

ahul : H . 2 pindah ke R.A.F. untuk memperoleh latihan di Canada 
Bag. Pendidikan/Penerangan, rapan kita ialah penktngun Pn dlm laporan? ke- dan turut mengambil bagian menggempur Djerman dalam (PURWAATMADJA).. satu Republik jang .meliputi en Na Perang Dunia ke-II. Mulai Pebruari 1946 menggabungkan seluruh tanah-air Indonesia, Pada  achirnja Presiden diri pada AURI dan duduk dalam Markas Besar Angkatan 

jg. berbentuk kesatuan, jang j mengharapkan kembalinja Udara sebagai organisator, pula pindah ke Bukittinggi | Pa Sa TS “demokratis dalam tjara peme- | Djiwa Proklamasi pada sege- (Sumatera). Gugur pada tanggal 14 Desember 1947 di | Ing! Para 5 | rintahannja: ekonomis harap- | nap rakjat, kembali kepad, sa- Tandjung Hantu (Perak) Semenandjung Melaju dengan | Pa an kita jalah membangun satuf ri-intinja jang sedjati, jaitu pesawat ,,Avro Anson” RI-004 jang dikemudikan oleh Pe- 2 (2 MA ET AB Tana $ tanah-air jang tjukup sandang jpertama, diiwy merdeka-na- meriang Oppt. Udara Jewehjada Sh AAA Tia dan tjukup pangan, jang self- fsional jaitu tak mau dihing- Dengan ini maka KEKURANGAN dan KESALAHAN di. | CEO v 2 6 supporting diatas segala la-j gapi oleh pendjadjahan sedi- |dalam Pengumuman Pers No. 0402/Bpen/VII/'52, telah DI- t :9 / au pangan rezeki jang penting2: jkitbun djuga, kedua djiwa |(BETULKAN. . z Mi ad : & # 1 ES Sosial, harapan kita ialah mem- jichlas mengabdi tjita-tjita, ke- Djakarta, 14 Agustus 1952. 4 : (See 
bangun satu masjarakat Indo- Itiga djiwa persatuan sedjati, MARKAN SEA A NON AA DAN aan 5 (Gromitoen O nesia jang berdasarkan kepada j keempat, djiwa pembangunan. Biro Penerangan. , ai a0 ee 9 2 — aa keluargaan, satu masjarakat  Hanja djikalau kita kembali Gerak” ma h AA S3 : jang ,gemah ripah” tak me-|kepada djiwa jang demikian . 3 TI AO Sunshine ngenal penghisapan gan kemis- itulah — kata Presiden — kita — Anak ketpit mempunjai permulaan jang sehar da- i Ta Musical kinan. : jbisa melangkahi dengan tjepat lam"! ans#i.,.... ia mendapat ELEDON I Bai Lan 
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