
   

  

     
    
   

1 Ai en $ hari 5. tampak ada dlm. kalangan Angkatan Darat berhubung 
pes STAN naa Ruslan: Abdulgani tentang perdjalanan Pres:den Soekarno ke Sovjet Unie dll serta soal2 .Situas:2 jang Umbui achir2 ini, sesudah berlangsungnja rapat 
sing2 mayan ata » r “eat ep Indonesia-Sovjet Unie, maka beberapa partai Pemerintah sudah mula 'antara Panglima2 seluruh Territorium dengan KSAD serta SU 

mengadakan rapat2 untuk mendengar keterangan dari Menteri mereka masing2 jang d AD kini boleh dikatakan sudah pulih mendjadi reda kebal: 
ngadakan sidang p 
uja untuk menei 
tang iointstatement j 
tangani baru2 ini F Mami : 
Luar Negeri Ruslan, pesen 

Negeri dan Wk. Menteri Luar 
Sovjet Uni-Gromyko. 

ix unan Nasution dari M 
atakan, bahwa “keputusan tera- 

chir mengenai joint-statement itu 
akan diambil dalam rapat malam 

    

      

) i lajah Birma ? tu, sehingga sikap Naa iku jang dapat tertangkap diluar, ia : ! Pn terhadap anggauta2 Angkatan Da » dalagi sidnng antena lasa ma djadi Teladan La Mena Kanak, TA Biaja Froses Schmidt GEGER HONGKONG rat jang tersangkut dalam korp|U Nu Akan Minta £u am nanti te bisa pai rita ini 1oua bi j , ap 8 - 0 Aa cepiatan) itik sis kan oleh Menteri2 Masjumi kel Kata Pres. T.to Dari masih belum kelihatan dengan Dan Jungschlager Seorang anggauta kepolisian 9: Tenan Per paia regera Ditariknja pada kabinet. djel s. apakah partai2 besar Pe Hongkong jang memakai topeng ijuga diusahaka as 
Dikatakan, bahwa sebelum ini 

Masjumi djuga telah mengad 
kan sidangnja, Tana 5) PRi . Josipj tidak Pena adanja pendirian 8 'G sulitan2 jang selama ini Mata Burma. U Nu men satakan ker a aa na 
Tae engan Se in oleh sekretaris Us. Merta menudju reshuf- ja Rp. 10.000 jang sebagaian be- | keributan2: adi menimbulkan ba-|!sb- atas dasar “kepentingan ne-| bahwa dia akan ne eminta kepada 
sudah itu djuga Menteri2 Masju|I “Partai Pekerdja Rumania fle oleh beberapa partai Pemerin poli Panggah Tahi Kn Ba sink korbagggpdi, Tihak polisi te- rta - Man 3 Naupun BN aa , Pa ta 
mi telah memberikan laporan sore Gheorghiu Dej dan| tah tampaknja dipelopori oleh) polisian Te mg Itarar (TON mempergfmakan diuga bom?| Kebarnja dalam TAN DU oa jah Burma bagi an PN — berdasarkan laporan? jg diberi P. Chivu Stoica, bahwa ne-| Masjumi, tetapi partai ini sendi-|apa tang. 21 Ge ba gas air a membubarkar| 'ula suasana ig tjukup ,,hangat EN Ik moutak moncadal: ne kan Menteri Luar Negeri Rus- . Sosialis harus mendjadi| "i sai berhati-hati untuk tidak mann an na si keruw -kerusuhan. karena terdiadinja  debat2 seri bitjaraan2 tentang af aa NN 
lan Abdulgani kepada kabinet. dalam hai penvaturan menjatakan sesuatu pendapat se|P jang Jalam tukar-menukar pendapat. Pesing dalam minggu ini. Sementara 'itu Ketua PB: Nol 

» ai 3 em keteranga' diperoleh , : | jan U Nu jang memimpin delegasi Kjai Dahlan menerangkan kepa' aan Huh lanangan kubu- | Perdirian partai-partai pemerin- | menurut n is Cc d M bs 1 Kabarnjia KSAD dalam waktu da "Antara”, bahwa pra be apr meamrber NI tah lainnia setiara tegas. Singkat| “Antara” dari 1 pih resmi di a A3 a 2 Sig singkat ini akan menghadap 2 beng ana mna 
untuk kepentingan jg sania. me| $ : nja, Masjumi kelihatan ragu-ragu| Djakarta. « Presiden Sukarno untuk membe ne na : garakan 

    
     

  

  

     

  

  

  

  

  

jang ikut dalam Teen en Presiden. 

Perkembangan sampai hari 
Minggu petang belum  menun- 
djukkan suatu pendjelasan, ketju 
ali nampak udanja usaha2 untuk 
membawa persoalan jo1int-state- 
ment itu kearah suatu "krisis po 
liik” jang hendak dipantjing de 
ngan beberapa. usul, diantaranja 

  

N Bana Sosi- 
alis Harus Men 

Jugoslavia 
'merintah berani merisikokan sua 
tu krisis kabinet dan  karenanja 

IN Jugoslavia 

an antara mereka sendiri belum mengetahui bagaimana 

    
el Jotnt. ea Bapa “Hendak 

|. Diguoukan Untuk Pantjing Krisis Politik j8 
SESUDAH KABNET BERSIDANG minggu ji untuk mendengarkan lapuran Makin 

   An kabinet dan mendengarkan djuga pendjelasan2 jang diberikan oleh utusan2 mereka 

  

Habiskan | 
Rp. 10.000- 

PROSES pemeriksaan perkars 
Schmidt dan Jungschlaeger jang 

untuk orang2 tahanan. Demikian 

  

   
     

  

   

  

— ANGGAUTA 
“ 

      

5.2.5. 

  

  

             

  

     

gas sedang menggiring salah se- 
orang pemimpin keributan? jang 

      
    

   

  

  

MAA Mat ancam 

  
Giperoieh wartawan ,,Antara” 

Dalam rapat tsb. pada - hari 
Saotu jl. ketjualr dibahas setjara 

mendalam sekali hal2 jang timbul 

achir2 ini. a.l. sekitar pembentu- 
kan Panitya Ad' Hoe, istruksi 
KSAD untuk bertindak kedalam 

Hapai pemetjahan jang merupa- 
kan ,,djalan keluar” daripada ko 

  

TAHUN KE VII No. 

Ketegangan Dlm A.D. 
Sudah Reda Kembali 
Rapat Para Panglima Pn 

Menemukan Suatu 
KEADAAN DAN .SUASANA HANGAT” jg beberap. 

walaupun belum 1009c. Demikian menurut keterangan2 jang 

  

  

206 

. 

ETJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. 

aa 
Pe Aa 

” Ne TMT Pu Li PN RA Da HOME: 1 ae mati ml Ia 

Es 4 3 
| 

“ 

3 

“- 
£ 

5 
“9 

Te 

HARGA LENGGANAN: , 
DLM. KOTA : .Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13, — 
»Suara Merdeka”/,,/Minggu Ini” Rp. 13,— 4 Rp. 3p— -— Rp. 16,— 
LUAR KOTA : ,,Suara Merdeka” (dengan materai) -— Rp. 14,— : »Suara Merdeka”/,/Minggu Ini” Rp. 14,— & Rp.3— — Rp. 1, — 
Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp.0,95 per mm.-kolom. , 

»Minggu Ini” Rp. 1, — 

  

K.S.A.D. Telah 
lan Keluar" 

dari pihak militer di Djakaris. 

Masih Ada Ten- 
tara ART Diwi 

Mundar 
BEKAS PERDANA Menteri 

bahwa Presiden U Ba Swe telah 
ngadakan rapat pengurus Gheorghiu-Dej mendiawab bahl dan diika toch hendak bertinlak. Semeritara itu pihak 'pengadilan rikan laporan umum segala sc PemudaLiar ar. 
Senen malim kemaren. seear |wa Rumania mengikuti -adjaran maka akan dilakukan bersama? neberi Di Na aan suatu mengenai soal2 dalam ling| Meminta padanja agar dia me- 2 5 » geri Djakarta menerangkan ba Pan g i £ Su ntt aa BA Kiai Dahlan katakan, bahwa|Lenin bihwa proses perobahanf Pw:ai-partai nemerintah lainnja | Ya dalam peradilan Jungschlnger Masalah Keli Pe-| kungan” Angkatan, Darat “terutama RRT asi mila Wan an Menteri2 NU Selasa malam| menudju ke Sosialisme itu mem) Sehingga tidak akan “dielas nam aan “Sehmiat sesungguhnja ham- | Masalah Keliaran Erma mengenai soal? jg timbul sefkansRRT dari wilajah Wa dan 

   

  

   

      

      

  

   

   

    

    

    

   
   

  

nanti akan menjampaikan sikap punjaf bentuk? jg berlainan di pak bahwa Masiumnitah jang melpir tidak ada jang dikeluarkan se lama Presiden tidak ada ditanak perbatasan Burma sebelah utara. muda Di Afrika     
  

NU dalam sidang kabinet. tiap-tiap regeri. ialah disesuai| mebabkan timbulnja krisis pe li- |suatu biaja oleh pihak pengadilan " £ 5 air. Dalam “peda itu diketahui, r PS Pal Ea Seperti telah dikabarkan. PSI kan dengan sifat2 keadaan jel dik. Mean aa arya Mihaponen Kerap .KAREN arga gadis ,,luar | hahwa antara KSAD  Nasutior N ANK pertolak ke Paling An diuga mengadakan sidang Pu-l konkrit dinegeri2 tadi masing2. Tetipi keterangan? jang dapat| merupakan biaja tetap untuk tiap | biasa men nja,” maka halldan PM Ali dalam kedudukan gai ketua partai terbesar jakn tiuk Pimpinan malam Selasa. - (Antara). dikumpulkan toreuand Suara | perkara jang diputus (Antara). ah satu faktor | nja sebagai Menteri Pertahanan Liga Kebebasan Rakjat Anti-Fas 
bulkan kelia- Merd AR : En — BEBERAPA GAMBAR DRAMATIS DARI HONGKONG — 

« b & MM T am ban. egg MAKA La erah2 Afrika ig| nan senantias,, diadakan kontal Dikatakannja, bahwa dia tidax| Beberapa gambar diatas ini diambil ketika terdjadi huru-hara di 
er um Uu: "Pemerintah kelibatannja — sudah . Puing Lagadkaaken Pak ana Lana an & mengharapkan perundingan2 jg | Kowloon, Hongkong, beberapa waktu jbl. Garibar atas: mobil . njelesaian sekitar — masalah2 da-f.... Fe inja ak: ipa: de edutaan S$ : : a 2 an Sa ah joia Hipnotisme Akan mengena n pemuda jang | lam Angkatan Darat tsb. akan dipeloporinja akan  dapa'| dari kedutaan Swiss jang digulingkan ditengah djalan oleh kaum 

serta pihak Kementerian Pertah: |cist. 

  

perusuh dan kemudian dibakar. Seorang wanita penumpangnja 
tampak ditolong aa mobil. Gambar tengah: selain mobil kedu- 
taan Swiss tadi, djuga banjak mobil2 dan bus2 lainnja jang djadi 

menjelesaikan seluruh — masalah 
Jan dia berseru kepada pers dan 
seluruh rakjat agar mengharap 

dilangsung Kampala, Ugan 
da. 3 

Diterangk 

(Antara). duh Panitia Ang ket P-4 :statement itu. Nehdatul Utama 
rupa?nia mempuniaj dua pendiri-    

  

      

Digunakan Dim 

    
    

  

   

  

   

    
   
     

       

   
    

    
  

Fa an, jaitu ada golongan jang ha | bahwa mas 2 Pa on lelesa asalah ini dgn | korban kerusuhan, dibakar dan dihantjurkan. Tampak sebuah taxi usat 1 aK ju jur aja menganggap prosedurenia kul Pengobatan manga” HA ae Bgn niaga T ri l Lan- Pe menalah ini dgn dibakar badan : so raja a Pa bat eta Tagih jan mengerikan 5 Eng Nan ank sedano isinja ti-) SEGOLONGAN para peng- sebagai suai ada”dan peresmi erialu pn NA Hi Ran ikut dibakar bidara disandera s1 San mobilnja ea Haa ts . a Si 2 | arie ang te G ang0oon Si 25 Dalam Melakukan engan Mengengs: Nak Pa a mana Tn Sa merenij Lam sekarang. 1 an Tan an Ne un 54 ani ai barg “api: 'Gambaribasrah: recenuka2 his ara TN NN 
BT 1 janakan &@kan membentu suatu Afrika jang 'ter J 2 g : ke Po ini diambil sehari setelah padamnja kerusuhan2 itu. -..... Masalah Pemogokan ruh Minjak t Aa aa eh Haa Mag, badan jang terdiri dari ahli2 hip: KA  didjuak p r takan gerakan2 pasukan RRT ke 1 P1MPINAN2 PUSAT Perbum gan S.B.M.M. telah mes fo bia Pi KAN Pattai NU: Inorisnte jang: terlatih baik: pa membaja:| Pegawai Pendjara FP u-turmu ttupi hinega | Pa bea K - T S D E ngirimkan surat bersama kepada Menteri Perhubungan dan "mutlak2kan” dan mungkin ti membantu dokter2, dokter? al ini mendo-( kuli Tawanan Sampai Pa Nu risis ierusan uUez as 

dan kepentingan umum - lainn 
Menurut sekretaris, Perhimpunan 

Dewan Menteri jang isinja, selain menjesalkan keterangan pe- 
merintah jang dikatakannja | t  selajaknja, dj 3 NK 

dan mendjalar- 

ni tidak berla 

dak lama lagi akan dikeluarkan 
pernjataan tentang sikapnja jg se 

     

   
Meninggal Myitkyina suatu kota dekat per-   pat Hantjurkan NATO ? 

      

      

    
   

    

      

    

    

    

   

  

      
            

  

    

    

     
   

   
          

    

   

  

    

  

benarnja menghadapi joint-s:ate- Ahli, Hipnotism censland- F-| ku ba ana ,ikatan| ' DARI TJILATJAP dikabarkan (batasan Burma dengan provinsi kan duduk persoalan jang sel raja dan meng pelan Hmengtitu. 1 iprofisime. Du € u d: a ikatan bala it Mentan dari ih j thohtrek 2 seluk Ii : 5 : L| bahwa: dalam sidang: Pervadilan | Tiongkok Yunnan |dari  tempai tatannja jang telah en an segera Hiondapakea pen 3 (White gg: TMP 0 AN DANP NA bebas” 3 pa Kana Negeri. disana: hari' Kemis jl. |itu pula sebelum kini terdjadi pe Abli2 Mil ter NATO Tidak Senang Atas 
Disa 3 at. perkembangan seperti | 1Otismae dibutuhkan, suatu ruang" akui se aty adat jang ter Pb seolah 3 5 2 Na jab rekat bata Bp. Uidesak pula, 2 pemerin 2 itu. tampak . betapa, terum|an musik: jang besar dan Oem. hormat). 2' jang dilahirkan Pa ea Pera Tenaga Pa kewilajah Lean : Akibat2 Krisis Terusan Suez 2 han $ 4 tia Ai : 4 Pusat jang | 2ng-ambin endirian partat-| kan. bagi (kebaikan umum. Ane-|karena i bebas tadi (didae- kuman 4: , Sementara TN penata AI ACHLI2 MILITER dari Organisasi Perdjandjian Atlantik dika 3 rap di: dan tidak djudjur didalam me jp -ketiil ae jang biasanja|xora2 dari Perhimpunan itu me-!rah2 diman awal Kenendiara | umikan telah menjergapumar|. | A4 2 i Pa Pen ang lakukan tugaanja. " - Na tidak mempunji (pendirian jang| lipeti dosen2 ilmu diiwa dari :sua Haku adat, Be atar Masiti 1 ska kas besar kaum | pemberontak| Utara jang bersidang di Washington guna merantjangkan: lapo 

Kerrangan Pp AAN Sa aa ban pena ana Ha L Pa sad Ha “melihat | ta Universitas, tahli mpi an Jain KARENA 5 “dipersa tahkatr ma smear. Karen kira2 25 mil sek lah utara ran tahunannja telah menjatakan suara2 jaug tidak senangatas 
una bahwa Sa yan ba. bonu: dalan pati? Id aga. ., berbaga “lapangan, demikian sef ak ketjilisudah berlkui sampai mengmui “adjalnja| Rangoon.. Pengumuman itu katef akihat2 jang merugikan dari krisis Suez terhadan perenfjanaan nisas SI TA gu Utndids | mata Saga ini akan ite Na-pLAntaru Reuter). kai gelandangan didjalan: (Antara). | atas diri seorang larian: dari (kan" bahwa “pasukan pemeriptahf NATO) demikian sumber2 diplomatik hari Sabtu. Sumber2 itu hak SKB Tan Ta Hp me Men ntun m | pat gambaran kema ab 1 T FTTNUS3 angan permana ee an tan MI TAMpaS o bANAR | mengatakan Dabwa'soal itu beluka #nentjapsi "Ghgkites' balitik bahad2 sidru' adalah me gs tg Tan Kemang, sebaga ". i AH : sekali. p diaan termasuk SA ag 2.3 Sana F ,       

  

rern- aja" Th Sa Meera 
per sediaan obat2ati pes" hendak” ditudju 

  

kabarnja telah menjetudjui “bah Tetapiskepala2 ' pertahanan ig ! 5 
Wa 'krisis Suez telah menjebab membentuk Panitya Militer NA 

iyangan. ag ldak esejaki “| s1 diata, 1 btjapkan,, oleh pemerintah. kase | lg 
| “maa K Akan Ferajudi' 

Id: na “Hermapg BrotodiredjoL, 

€ 

'na ujntutan, perbaikan tjuti, Aa NS 
itu adalah ' tuntutan ketiga” orga// 
nisasi jg tergabung dalam KPO: 
BM, jg. berarti bahwa dari kon- 

sep tuntutar sampai kepada pem 
belaannja serta pemberian ba- 
han? baru kepad, P4-Pusat ada 
Lh selalu dirumuskan dan dipu 
tuskan bersama didalam rapat2. 
Apa jg dikemukakan didalam 
ucaring2, baik oleh wakil Per- 
bum, SBMM atau SKBM adalak 
mewakili kepentingan segen:f 
kaum buruh minjak anggota ke 
tiga organisasi itu dilingkungan 
modal BPM. 

Seperti diketahui pemerintah 
tidak membenarkan pemogokan? 
Perbum dan SBMM karena ber 
tentangan dengan kesanggupan 
Perbum dan SBMM untuk mem 
bat:Ikar aksinja. : 

Isi surat tsb. “antara lain ber 
pokok seperti berikut: 

Sangat menjesalkan keterangan 
pemerintah ig sumbernja dari Pa 
nitya Angket P4-Pusat jg menjaj. 
takan, bahwa penindjisuan-kembz 
li sesuatu putusan  P4-Pusat hz 
nja dilakukan atas dasar adanje 
bahan2 baru dari pihak buruh is 
belum diketahui oleh P4-Puset 
Padahal bahan2 baru telih ba 
niak dikemukakan dalam sura' 
protesnia bulan Agustus ig lalu 
da, dalam hearing tgl. 27 Ser 
tember 1956. bahan2 mna sam 
pai hearing terachir tel 15 Okte 
ber 
kebenarannja oleh Panitya Ang- 

j 

Kai keterangan jang me- 
njatakan, bahwa didalam hearing | 
tanggal 13/10-1956 pihak Perbum | 

tidak datang, didjelaskan, bahwa 

1956 tidak pernah dibantah 

Mengenai Persetudjuan 

seksi luar negeri Parlemen, atas 
pertanjaan bagaimana pendapat- 

a Blok A-A 
Pati Ni. Ii 

  

lam Dernlatan bersagan itu ig| 
menjatakan, bahwa Uni Soviet 
tidak ckan  menghalang-halangi 
masuknja Diepane sebagai anggo 
ta PBB. Kalau Djepang diterima 
sebagai anggota PBB sebelum 
masalah Irian Baret dibitjarakan, 
ia berpendapat. bahwa sudah 
adan'ia  Diepang dalam PBB 
"akan memperkuat blok Asia- 
Afrika ig .menjokong claim Indo 
nesia”, 

Ditania apa dasar daripada 
pendapatnja itu. Ni. Pudio kata- 
kan: "Hal itu tidak perlu kita 
sangsikan lagi, karena Konperen 
si A-A jg lalu. dim: na Diepang 
turut serta. dengan suara bulat 
telah menjatekan sokonsansia ter 
hadap  perdiuancan Indonesia 
Depan Irian Barat”. 

Akan Terdjadi Keribu 
tan” Lagi Di T.M.S.U. 

Bila Putusan Pemerintah Menjimpang Da- 
ri Jg Telah Didjandjikannja—Kata Sumadi 

: DELEGASI TAMBANG Minjak Sumatera Utara terdir 
dari 6 orang jang diketuai oich Soemadi dalam keteranganni: 
kepada pers menjatakan, bahwa dalam pembitjaraan2 jan: 
dilakukan delegasi tersebut dengan instansi2 pemerintah pusa 
pada pokoknja Menteri2 dapat memahami pendjelasan2 jang 
diberikan oleh delegasi mengenai status, pimpinan dan organi 
sasi TMSU dan mereka berdjandji akan membawa persoalan 
TMSU itu kepada sidang kabinet. 

Diepang - Rusia 

NJ. PUD TORO, ketua 

nja tentang pernjataan-bersama | 
URSS - Djepang, jang sudah di 
anggap berarti penghentian ke- 
adaan perang antara kedua ne- 
zara tsb.” menerangkan kepada 
»Antara, » bahwa bagi Indonesi2 
ini sekurang gnja berarti 
suatu kedj n “jang akan mem- 
perkuat kedudukan blok Asia- 
Afrika, terutama di PBB. 
Dalam hubungan ini Ni. Pu- 

djo sebut Ta ketentuan . 

    
  undangan Mn tgl. 15-10-1956 

oleh :M.NV 
12-10-1956, sedang 
baru tgl. 13-10-1956 djam 
diterimanja. Kemudian undangan | 
jang belum sampai didatangi itu 
disusul dgn undangan melalui te- 
lepon kepada S.B.M.M. pada tang|m 
gal 12-10-1956 jang maksudnja 

   

me mpertin waktu hearing pada | Ra 
tanggal 13-10-1956, susulan mana 
baru diketahui oleh Perbum pada 
tgl. 13-10-1956 tengah hari. Oleh 
karenanja kegagalan hearing jang 

mendadak itu dikatakan bukanlah 
karena kesalahan Perbum, melain 
kan adalah karena kurang baiknja 
tjara bekerdja - Panitia Angket 
P4-Pusat. 
Tentang keterangan pemerintah 

iang menjatakan bahwa' Perbum-| 
S.B.M.M. telah melanggar djandji | 
nja utk menghentikan  aksi2nja, 
dibantahnja dgn keterangan, bah- 
wa Perbum-S.B.M.M. tidak per- 
nah berdjandji utk menghentikan 
aksi2 jang telah ditentukan oleh) 
KPOBM.  Perbum-SBMM hanja| 2 
mau berdjandji akan menghenti- 
kan aksi2-nja apabila Panitia Ang 
ket mendjandjikan pula akan me- 
robah putusan P4-Pusat No. 4951 
kearah perbaikannja. ' Tetapi dlm 
bearing tanggal 15-10-1956 itu rPa| 
nitia Angket hanja berdjandji hen' 
dak menindjau putusan tsb dan 
akan memutuskannja tgl. 18-10- 
1956, suatu Pa “jang menurut 
Perbum-S.B.M sukar utk dipe 
gang dan Prana mar la 
kan kepada massa kaum buruh 
jang sudah lama sekali gdengan 
sabar menunggu dan jang pada | 
waktu itu sedang didalam keada- 
an beraksi. 
Mengenai proses tuntutannja di 

dielaskan, bahwa. sedjak tuntutan 
tsb dimadjukan kepada BPM sam 
pai kepada diterimanja oleh Pd- 
Pusat sebagai perselisihan perbu 
ruhan, KPOBM selalu berusaha 
agar tuntutan tsb dapat diselesai 
kan den djalan berunding. Teta- 
pi walaupun : tuntutan 
diangket selama 21, bulan, usaha 
pihak buruh kurang: mendapat per 
hatian semestinja dari P4-Pusat. 
Demikian antara lain surat Per 

bum-S.B.M,M, (Antara), 

      

diterima tanggal raan2 dengan Seksi F dan Seksi 
oleh Perbum|A Parlemen, diperoleh saling pe- 

11.45 .ngertian untuk menjampaikan. per 

tersebut Fa 

Lpada tgl. 

Demikian pula dalam pembitja-snddin Hassan.  Direntjanakan 
bahwa DPP TMSU akan ditam- 
bah dengan 3 orang jang terdiri 
dari tokoh2 minjak di TMSU Isoalan tersebut kepada pemerin 

tah sebelum pemerintah mengam- | sendiri. 

bil sesuatu keputusan mengenai Diterangkan, — bahwa apabil: | 
TM putusan pemerintah mengenai 
Djurubitjara delegasi TMSU A. TMSU itu nanti menjimpang dari 

pendjelasan2 jang sudah diberi- 
kan, -maka ada kemungkinan 
akan timbul keributan lagi dika- 
langan buruh minjak — TMSU 
seperti jang pernah terdjadi ke- 
tika Menteri Kasimo dulu me: 
mutuskan mengangkat Djohan 
sebagai koordinator. Semua pen 
djelasan2 jang diberikan kepad: 
pemerintah pusat dan Parlemer 
itu, menurut Soemadi, adalah 
merupakan bantuan dari buruh 
minjak jang berpengalaman utk 

chim, menerangkan, bahwa de 
Yegasi TMSU itu mewakili- selu- 
ruh golongan, kepala2 bagian dan 
terrein2 chef TMSU. 

Keributan akan timbul 
diika putusan pemerin- 
tah menjimpang. 

Ketua “delegasi Soemadi  se- 
mentara itu menjatakan, bahwa 

21 Oktober jl. telah 
mulai diadakan sidang pertama 
dari DPP TMSU jang akan me- 
nentukan program pelaksanaan 
dari DPP best jang dihadliri mengatasi persoalan TMSU dan 
oleh Mr. Ni! noiudo, Prof. Ir. ketenteraman dikalangan buruh 
Soetomo, 'Z.E. dan Sjam minjak. (Antara) 

    
Djauh dari 1942 sampai | 1946, ja 

pada tgl./berturut2 dimuat dalam harian 
muka memuat! tersebut. Dalam karangan2 itu 

«. ir| Helfrich menjatakan, bahwa po- 
bekas panglima litik Inggeris tidak mengizinkan 
“Indonesia, jang| pemulihan kedaulatan Belanda 

t' bunga ten-| atas Hindia Belanda. 
tara Indonesia tel dihantjurkan : 
oleh tentara” Pi dalam per- 
tempuran di Bea pada ta- 
han 19958 

Rotterdam 

      
       
   

  

Pa Christ is 
tentara serikat d 
mengatakan he 

Djenderal sir Philips Christison 
menerangkan dalam suratnja, bhw 
megkipun pasukan2 Belanda ber 
"guna untuk maksud2 pendudukan 
sesudah tentara Inggeris  meng- 
hantjurkan sbunga tentara Indo- 
nesia ', namun mereka tidak tju 
kup kuat utk menghadapi .pem- 

, Keterangan itu diberikan - oleh 
r Philip Chbristison sebagai dja 

bomb atas karangan2 laksamana   
  

tan perang Belanda     (CELL. Helfrich, panglima angka 
di Timur! berontakan Indonesia”, Selandjut 

   

. Pertam paham Darah 
Di pola 

Dulles Ramalkon Tidak-Akan Digunakan- 
nja Kekuaton Militer Untuk Menindas 
Gerakan Li Folan — Rokossovsky Tok 

Dipilih Sebagai Anggauta Politbiro 
MENTERI LUAR NEGERI Amerika Serikat mengatakan 

Gimuka camera televisi di Washington malam Senin bahwa 
menurut dugaannia, di Polandia tidak akan terdjadi pertum- 
pahan darah. Dulles mengemukakan dugaannja, bahwa di Po 
Jandia tidak akan terdjadi penumpasan jang banjak mengalirkan 
darah terhadap proses pembebasan jang tclah damupekan oleh 
Partai Persatuan Pekerdja Polandia. 

gran (Memberikan 4 keputusannja 

  

bahwa usaha (pemadaman) 
akan dilakukan dengan tindakan2 
iniliter besar2an”. 

Atas pertanjaan wartawan, apa 
kah: pasukan2 Sovjet mungkin 
akan dipergunakan guna menin- 
das gerakan ini, Dulles mendja- 
wab: »Saja kira tidak akan ter- 
djadi pertumpahan darah. 'Tam- 
paknja tipis sekali kemungkinan 

itu 

Djenderalbesar  Rokos- 
sovsky tidak dipilih. 

Sementara itu Central Comite 
| Partai Persatuan Pekerdja Polan 
dia malam Senen telah memilih 
politbiro baru, jang terdiri dari 9 
orang, dan meresmikan pemilihan 
Wladyslaw Gomulka sebagai se- 
kretaris I CC partai ini. 

Dalam politbiro baru ini tidak 
duduk Djenderalbesar Konstanty 
Rokossovski, menteri pertahanan. 
merangkap panglimabesar angka- 
tan perang Polandia, jang dalam 
Perang Dunia mendjadi marsekal 
dalam tentara Uni Sovjet. 

Central comite terdiri dari 77 
orang. Kesembilan anggota polit 
biro jang baru ialah: Jozef Cyran 
kiewicz . (perdana menteri Polan 
dia), Vladyslaw Gomulka, Stefan 
Jenikowski (dalam politbiro lama 
ia djadi anggota-pengganti), Jerzy 
Morawski. loga Saw inski, 
Adam Rapacki, Roman Zambrow 
ski, Edward Ochab (bekas sekre 
taris I CC), Aleksander Zawad 
ski. 

tulisan jang menggemparkan dim 
harian partai, ,/Trybuna Ludu'", 
jang meluntjurkan gerakan ,,de- 
Stalinisasi” di Polandia. Ia baru 
sekali ini djadi anggota politbiro, 
walaupun ia mendjadi salah 'se- 
orang sekretaris CC. 

Rokossovsky berusia 69 tahun. 
Dalam Perang Dunia I'ia djadi 
major dalam tentara Tsar Rusia: 
1917 menggabungkan diri dalam 
Tentara Merah (URSS). Agus- 
tus-September 1941, Perang Du- 
nia Il, ia melakukan tugas difront 
Tengah URSS, Okt: -1941 front 
Mozhaisk: Nov. '42 — Okt. "4 
panglima besar front Don. 1943 
ia. memimpin ofensif didaerah 
Don Ilir dan operasi pengepu- 
ngan didatrah Stalingrad. Okt. 
1943 komandan front Tengah dan 
front Byelorusia. 1944 menerima! 
anugerah dan gelar Pahlawan 
Uni Sovjet: | 

  
Riwajat singket Gomulka. 

Wladyslaw Gomulka berumur 50 

tahun. Tahun 1927 djadi sekreta- 

ris. beberapa serikat buruh dan 
pemimpin kelas pekerdja Polan- 
dia bertahun-tahun lamanja. Be- 
berapa kali dipendjarakan karena 
“melakukan kegiatan2 demokratis 
dan anti-fasis ketika pemerinta- 
han Sanacja. Tahun 1939 aktif 
ikut mempertahankan Warsawa la 
wan tentara Hitler. Menjusun sa 
tuan2 Tentara Rakjat Polandia 
di Polandia bagian Selatan. 1942 
sekretaris daerah Warsawa  Par- 
tai Pekerdja Polandia. Ia segera 
djadi anggota partai ini sesudah   Cyrankiewice- dan 

sial Demokrat Polandia 
dah dibubarkan. ' 

Jerzy 'Morawski adalah tokoh 
jang pada tgl. 27 Maret jl. muat 

: Belanda 

jang su 

'nja ia mengatakan bhw pasukan2 
Inggeris tidak Lan untuk mak 
sud2 offensif melawan Indonesia, 
tetapi Inggeris mengakui kedaula 
tan Belanda di Hindia Belanda. 

Laksamana Helfrich menulis 
karangan2 tersebut, setelah se- 
buah laporan parlemen Belanda 
diumumkan jang menjatakan bhw 
sikap Inggeris dalam tahun 1945 
sangat merugikan  kepentingan2 
Belanda di Timur Djauh” dan 
bahwa sikap itu adalah ',,berla- 
wanan dengan perdjandjian2 jang 
dibuat oleh Inggeris 
rang”. 

Rapaeki 
dulu adalah anggota Partai So-| 

pembentukannja. Sedjak 1943 se- 
kretaris CC Partai Pekerdja. Dia- 
lah jang ambil inisiatif utk me- 
(langsungkan persidangan Dewan 
Nasional Pelandia. Djuni 1945 
wakil PM I Pemerintah Persatuan 
Nasional Polandia: inti pemerin- 
tahan ini terbentuk di Moskow. 
Partai Komunis, sampai peleburan 
dengan Partai Sosialis mendjadi 
Partai Persatuan Pekerdja. Ke-3 
muidian “dimasa pengutukan Tito, 
ia dipetjat dan dikenakan taha- 
nan. Sebagaimana dikatakan Go- 
aa pena di muka sidang 

CC Djum'at j.L, ia sam 
ai Penataan kembali tidak per 
nah dibawa kemuka pengadilan, 
walaupun ia, didakwa melakukan 
penjelewengan Titois dsb. 

Komisi Istimewa di Po- 
landia, 

Seterusnja CC Partai Persatuan 
| Pekerdja Polandia malam Senen 
enam bahwa badan ini 

| telah memilih sebuah komisi ,,utk 
penentuan tanggung djawab Par 
tai dari orang2 jg dalam tahun2 
ig. Jalu menilik kegiatan badan2 
keamanan”, (Antara-UP), 

Noot Red. S.M: Mengenai per 

  dari Rotterdam, 

  

   

  

Kom Barus 
van Ka 

4 

   

        

» Gernotachep 
Tatang s0oma"    

  

orang pegawai desa Madjingkiak 
jang dihadapkan dalam sidang 
tsb. menjatakan antara lain bah- 
xa waktu itu mereka telah tang 

kap pelarian Sastrodimedjo dan 
bermaksud membawanja  kekan- 
tor Ketjamatan Kaliputjung utk. 
diserahkan kepada jang berwa- 
djib. - Ditengah djalan mereka 
bertemu pendjabat Saidi tso. jg. 
sedang berpatroli dengan 2 orang 
terpendjara jang telah mendapat 
kevertjaiaan. Saidi minta agar 
pelarian itu diserahkan  kepada- 
nja permintaan mana diluluskan 
oleh saksi2. Sesudah Sastrodime- 
djo ini berada dalam tangan Sai- 
di terus sadja ia dipukul dengan 

gagang senapan pukulan mana 
ditambah oleh salah seorang ..ka 

wan” dari Saidi tsb. 

Pemukulan 'ini terdjadi pada 
bulan Maret 1955 . kira2 djam 
11.00 dan djam 14.00 kemudian 
pelarian Sastrodimedjo  mening- 
gal dirumah-pendjara jang  tadi- 
nja ditinggalkan jalah, Batu Nu- 
sakambangan. 

Dalam pada itu terdakwa Sai- 
di: menjatakan didepan sidang 
bahwa tindakannja jang sedemi 
kian itu bukannia disengadja me 
Jainkan terdorong oleh rasa ma- 
"1 jang emat meluap. -Ia baru 
bssumur 30 tahun. (Antara). 

  

Krisis Suez 
Telah Lewat 
Tidak Takut Lagi — 

Kata Nehru 
PM INDIA, Jawaharlal Nehru, 

bari Minggu katakan, bhw ting- 
katan akut dari krisis Suez telah 
lampau, walaupun masih banjak 
terdapat kesukaran2. Dalam kon 
perensi pers tak lama setibanja 
di gedung pemerintah di Kalkni 
ta dikatakannja, bahwa 6 prinsip 
jang telah disetudjui oleh Dewan 
Keamanan baru2 ini adalah baik. 
Walaupun India tak duduk da- 
lam Dewan Keamanan, tusas ser 
ta pekerdjaan jang telah dilaku 
kanmnja telah membantu kearah 
itu. 

Sementara itu menteri luar ne- 
seri Pakistan Firoz Khan  Noon 
mengatakan di Lahore hari Sabtu 
bahwa setelah antiaman kekera- 

san 'atas sengketa Suez  dihilang 

kan dengan mengadjukan soal 

itu ke PBB, Pakistan - mungkin 
akan mempertimbangkan — kem- 
bli untuk ikut serta dalam Per- 
himpunan Pemakai Terusan Suez. 

Dia mengatakan kepada suatu 

rapat umum bahwa Pakistan mu 
lanja telah menolak ikut Perhim 

punan Pemakai Terusan - Suez 
karena kemungkinan  digunakan- 

rdan bahan Hakaman ( Ant ara-UP.) 

penjakit malaria. 

TO akan melaporkan kepata pe 
merihtah2 nja setelah mereka me “yoada tgl. 15/11 depan sesudah isa 1 

mendengar kata pembelaan daril DAERAH TUBAN DISE- ae nan 2 
terdakwa Saidi sendiri. : . RANG MALARIA. sampaikan pandangan? ' mereka 
Menurut 2 orang saksi jaitu| Menurut berita dari Tuban | kepada sidang tingkat menteri 

seorang anggauta OPR dan se-|lewasa ini didesa Ton”k (Tuban) NATO dalam pertengahan bulan 
Ik. 160 orang penduduk diserang| Desember. Ditindiau dari segi se 

mata2 militer kepala "pertahanan 

Pengangkatan' Berda- 
sar Politik Merugikan 
Menteri Perhubungan Akan Adakan Re 
organisasi Di Dj watan2 Jong Berada D 

Bawoh sementeriannja 
MENTERI PERHUBUNGAN Suchjar 'Tedjasukmana 

menjatakan pada pers, bahwa Kementerian Perhubungan kini 
mendasarkan segala rentiara untuk memadjukan perhubungan 
dalam negeri, sehingga pembelian? kapal atau kapal udara ha 
pja diutamakan jang dapat digunakan untuk maksud2 dalam 
negeri. 

  
RAB Akan Se 
lesaiz Di DPR 
Sebelum Diadakan Re 

ces Besuk 20 Des, 
PANITIA Permusjawaratan 

Parlemen telah  merentjanakan 
atjara2 sidang Parlemen dari fgl. 
19-10 sampai 19 Desember 1956 
.ad. Diika sidang2 Parlemen 
dapat berdjalan seperti rentjana 
tu, maka sebelum Parlemen re- 
ces tgl, 20-12 akan dapat disele- 
saikan pembitjaraan RAB (Ren- 
tjana Anggaran Belandja) 1956, 
segitu djuga RAB 1954 dan '55, 
serta rentjana tambahan angga- 
ran 1953. 1 

Sementara itu Panitya Negara 
akan bersidang tgl. 1/11 js akan 
datang untuk menjelesaikan ren- 
tjana peraturan tata-tertib si- 
dang2 Konstituante, Sampai kini 
elum didapat kabar positip, ka 

pan Konstituante mulai bersi- 
dang, meskipun kabarnja sudah 
ada antjer2, jaitu 10 Nopember. 
Hari Sene, panitya pemeriksa si 

Latar belakang perftanjaan jang 
diadjukan oleh pers itu ialah, bah 
wa hingga waktu ini perhubungan 
pelajaran dalam negeri sering-se 
ring mengalami kelambatan, hal 
itu disebabkan karena kurangnja ! 
tonnage perkapalan dalam negeri 
sendiri. 
Dikatakan selandjutnja, bahwa 

maksud utk adakan pembelian 'ka | 
pal2 jang sifatnja lux “dan kapal? 
rudara untuk penerbangan inter- 
continental utk sementara ini di- 
tunda. 

pengangkatan politik, 
Untuk menambah effisiensi pe 

rusahaan pelajaran jang dimiliki 
oleh negara, ' Suchjar katakan, 
akan didjalankan  reorganisasi. 
Reorganisasi itu dimaksudkan utk 
mengadakan perbaikan dan meng 
hindari pengangkatan2 setjara po 
litik. Tindakan sematjam ini akan 
dilakukan pula. pada djawatan2 
jang ada di Kementerian Perhu- 
bungan. 

Untuk perusahaan pelajaran jg 
dimiliki pemerintah pengangkatan 
nja akan dilakukan atas dasar 
ketjakapan dan keperluan . dar' 
perusahaan2 tersebut. 1 

rat2 kepertjajaan akan meniek Menurut l pengalamannja, peng- 
2 nggota2 ” Pn an Ge tg Nan angkatan2 jang bersifat politik 

dalam banjak hal menundjukkan begitu djumlah jg akan selesai di akibat? jane Mak ea   

  
Untuk effisiensi, ditjegah 

  

kan 
kan kepada seluruh perentjanaan, — 
militer NATO, demikian -sum- 
ber2 tadi. 

Akan dapat menghantjur 
kan NATO? 

Antjaman itu didasarkan 'atas 
kenjataan bahwa walaupun teru- 
san Suez terletak diluar daerah 
geografi NATO akibat2 jang me 
metjah-belah dari sengketa itu 
timbul karena “ada perbedaan 
sapproach” dari anggota perseku 
tuan NATO terhadap soal itu 
terletak didalam NATO. 

Dalam hal ini sengketa Suez 
berbcda sekali dari tekanan2 lain 
nja pada kerukunan NATO di- 
masa lampau seperti tindakan mi 
liter Perantjis di Aldjazairia, per 
selisihan Inggris-TurkiJunani di 
Cyprus dan seruan Eslandia utk. 
penarikan mundur pasukan A.S. 
dari pangkalan NATO Leflavix. 

Oleh karena terusan Suez ter- 
letak di luar lingkungan daerah 
NATO anggota2 NATO: masing2 
terikat oleh perdjandjian2 jang 
berlainan dan oleh pak2 regional 
jang menjebabkan politik jg ber: 
lainan. : 
Walaupun sidang NATO menga 

lami kemadjuan — telah berachir 
hari. Djum'at malam sumber2 
diplomatik melaporkan bahwa Pe 
rantjis menjatakan pendapatnja 
bhw perselisihan2 antara anggota- 
anggota NATO tentang persoalan 
sematjam. Suez dapat menghan- 
Daan Kena rangka NA- 

  

FILM PERDJALANAN PRESI- 
DEN SUKARNO KE A,S. DL 
PUTAR DIDAERAH DJADJA- 

HAN INGGERIS. 
Dalam kundjungan routine jg 

dilakukan oleh Konsul Djenderal 
R.I. di Singapura“ Drs. Hermen 
Kartowisastro ke beberapa dae- 
rah djadjahan Inggeris di Kali- 
mantan Utara baru2 ini, oleh 
kepala dinas penerangan pada 
Konsulat Djenderal tersebut tlh 
diputar film kundjungan  Presi- 
den Sukarno ke Amerika Seri- 
kat. Demikian dikawatkan dari 
Singapura. 

kup banjak tenaga “ahli dan ter 
latih untuk dapat” menggantikan 
djabatan2 jang kini baniak dipe 

an leh tenaga2 tua, demikian periksa  surat2  kepertjajaannja i TeRA : 5 sampai hari Senen Ik. 400 ang| Dalam waktu singkat, ia ha-| Menteri Perhubungan Suchiar Te 
gota dari Ik. 500 anggora. rapkan. Kementerian Perhubu-| djasukmana - mengachiri  ketera- 

(Antara). ngan akan dapat memperoleh tiu ngannja. (Antara). 
  

SULTAN Marokko Sidi Mu- jang menghendaki 
hammad Bin Yussuf pada hari dengan Debapgjis. 
Minggu malam berseru agar per- | Sultan Marokko 
tikaian Aldjazairia diachiri jang selandjutnja bahwa keinginan 
dia lukiskan sebagai suatu bahaja | masjarakat Arab Afrika Utari 
kepada stabiliteit Afrika Utara, luntuk bekerdja sama dengan Pe 
perdamaian internasional dan hu rantjis akan dapat melaksanakan 
bungan antara  Perantjis — dan |keinginannja itu apabila perda- 
Afrika Utara. maian di pulihkan kembali di Al 

Sultan jang membuat statemen |djazairia. Kepada pemimpin? dari 
ini kepada pemimpin2 dari Front |Front Pembebasan Aldjazairia di 

kerdja-sam: 

mengatakan   Pembebasan Aldjazairia, dalam Ikatakannja bahwa perdamaian di selama pe-|golakan “di Polandia ini lebih nja kekerasan masih ada dan se (Suatu interview di Rabat menga- |Aldjazairia akan memberikan 'dja 
Demikian berita Reuterf djauh harap lihat beritanja  di- aa Senang itu“ “dihas'takar bahwa suatu masjarakat |minan atas kepentingan2 Peran- Tt eraterrarr ar puskan Pakistan tidak mau ikut. Arab jang ad ika 1g. dihpnt  Kabma 2 aga am haia Kaban ioaa Sai b jang ada di Afrika Utara tjis disana sebagai halnja di   

Sultan Marokko Serukan Penghen- 
tian Pertikaian Aldjazairiah | 

negeri2 Afrika Utara lainnja: 
Sidi Muhammad Bin Yussuf 

katakan bahwa masjarakat jang 
dia telah sebut diatas .itu harus 
mempunjai hubungar antara: du- 
nia Muslim Arab di 'Timur' dan 
Dunia Barat. ' Pernjataan Sultan 
itu tidak merupakan “suatu per- 
njataan. bersama Marokko-Aldja- 
zairia tetapi dibuatnja sendiri 
pada saat berachirnja pertemuan 
dengan pemimpin2 Front Pembe 
basan Aldjazairia, Demikian me- 
nurut komunike jang dikeluarkan 
hari Minggu malam, 
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reka hanja mau sed 
5 |jita-tjita Itas 

“Imalang bagi mereka: mereka 

negara? ”satelliet” dalam 

dimuka peleton penembak, « 
pula Clementis dan S! 

  

7 

IMikoyan melantjarkan de-Stali 
Kominis ke-20 pada bulan F 
chev-Bulganin mengadakan .”rap 

   

bahwa "banjak djalan menu 

Khrushchev ini akan mempunjai 

  

achirnja di-benarkan sendiri oleh 

dilikwideer karena bersemangat 
     

10 service 
— Djakarta.    

    

"kemenangan” Polandia sendiri, 

mulai tampak di Hongaria. 

mulai bersemi 
landia” itu. 
mma jt 

  

   

  

udjud pertama jang njata dari 

sadja tidak “NX 
tjukup lagi untuk baji! 
. Tidak lama sesudah lahir, susu sadj 

tidak tjukup lagi buat baji untuk 
memenuhi kebutuhan pertumbuhan 
badannja mendjadi kuat dan giat. 
Itulah sebabnja dokter menasehatkan 
'Guaker, Oats sebagai makanan tam- 
bahan disamping susu dan ongkosnja 
ringan. 5 

@uaker Oats mengandung lebih 
barjak zat? makanan jang penting 
dari, pada susu! Kalau baji diberi 

- Ouaker Oats dengan tetap, berarti 
mendapat. lima kali lebih banjak 
hidrat arang, limabelas kali lebih 

| banjak vitamin B1 dan empatpuluh 
"kali kebihbanjak zat besi jang berguna 
untuk tumbuh badan mendjadi kuat 
dan sehat. Susu sadja tidak tjukup! 
Berilah baji makanan jang mengan- 
dung segala unsur? pokok, gampang 
ditjernakan — Ouwaker Oats! 

gikan Rp.   
penggelapan uang pada Djawatan 
jang meliputi beberapa 
lebih djauh dari pihak 

na pemeriksaan 

kan oleh terdakwa Skn, pegawai 

Rp. 191.000,— dan dalam perkara 
bagai terdakwa. 
Sebagai terdakwa pertama ialah 

Skn. jang dalam pemeriksaan per 
Gahuluan mengaku terus terang 
perbuatannja. ia menuturkan a.L., 
bahwa kedjahatan tadi dapat dila 
kukan dengan mengangkat 2 
orang sebagai pegawai Djwt. PP 
ygan K jang masing2 tinggal di 
Brebes (Bn) dan di Tegal (Djn.). 
Dua orang itu setelah membikin 
stempel dalam surat menjuratnja 
kepada Djwt. PP dan K di Se 
marang (Skn) pada suatu tempo 
telah: menjebut adanja S.R. jang 
terletak..di pedalaman jang per- 
lu mendapat subsidi. Karena letak 
nja S.R. 'itu didaerah jang masih 
ada gerombolan, maka perminta 
an subsidi ifu tidak dapat dikon 1G, pa trole -lebih dahulu dan achirnja k : : j dilulusi, Padahal soal itu terlebih 

|. GUAKER | 
dahulu ”dikompromikan” dengan 
Skn. Kompromi': tadi  menjebab- 

»—hanta anak tum. 

    kan, bahwa segala permintaan jg 
diadjukan oleh Bn. dan Djn dgn 
mudah dilulusi Skn. sekalipun 
keputusan terachir terletak kepa 
da kepala Djawatan sendiri, jaitu 
SA perkara itu disebut nama 

UNIK 

Karena S. pertjaja penuh akan 
urajannja Skn, maka segala per 
mintaan dari Bn. dan Djn. lalu 
dilulusi. Keputusan itu kemudian 
Gisjahkan djuga oleh SI. jang be 
Kerdja sebagai pegawai. dikantor 
Propinsi untuk mengirim mandat 
kepada fihak2 jang bersangkutan. 
SI. berani memberi mandat itu, 
karena surat jang diadjukan 'oleh 
Skn. kepadanja telah G@isjahkan 
pula oleh S. sebagai Kepala bja 
watan PP dan K jang mempu- 
njai sangkut paut langsung, tapi 
menurut Skn. pun diadjak kom- 
promi, Demikianlah duduk perka- 
ranja kedjahatan itu jang belaka 
ngan ini dapat diketahui. Subsidi 
untuk dua sekolah itu 
sebenarnja tidak ada dan sedjum 
lah uang jang dikirimkan itu ha 
nja dipergunakan untuk kantong 
nja sendiri. (Dalam perkara tsb. 
telah disita sebuah sepeda motor 
merk ''Goricke”” 350 cc milik Skn, 

NK EC OKIKE: 
ae Orang 

asa telap kuat! 

  

46010017 .50 
TEA LAS AN Pi 

  

  
HADIAH Rp12.500,— 
Para pembeli di “Toko kami mendapat kutika buat bisa 
memiliki Rp. 12.500,—, sebagai hadiah pertama dengan 
TJUMAS", dan masih ada 369 HADIAH? laennja jang ! 

Pase karen Hap KTOBER 1956 | Pembukaan tanggal 30 OKTOB $ | 5 g Diangan Tenatkan kutikasjang baget in Datangkah dis | |fatstah At. ane Mane pe TOKO LLIMOLAS” Ikan rumah di Jogjakarta. Selain 

4 

  

  

  

   

  
  

TAN MATA F : | itu Skn. mempunjai lebih dari 1 : DJALAN MATARAM 942 Sa SEMARANG. 8 listeri. Singkatnja terdakwa? tsb. 3 BA Sa MTA Be SA KAN Na AR Tianggap melanggar art. 417 an nak an KUHP. Kedjahatan? tadi mulai 
dilakukan dalam tahun 1953. 

    

UAT UNTUK LAKI-LAKI 
Dapat beli pada: 5x Segan 

Pusat Pendiual SU NYVERSAL STORES” 
BODJONG 6-8 — SEMARANG. 

Agen? : Toko "SHANGHAI", 

  
SIARAN RADIO R.I. 

SEMARANG, 24 "Oktober "56: 
Djam 06.25 - Rajuan Pagi. 07,10 

Warna warni pagi. 13,15 Orkes 
Lima Serama: 14,10 Orkes Ball- 

  

2 : Pasar Djohar Semarang: 
1? 

: Ha Being 
room Victor Silvester. 17,00 Ta-' Toko Obat "SINGAP RE. ” ” man Kusuma. 18,15 Krontjong Toko HINDY, Kp: Melaju 62 Sendja, 18,30 Ruang DPDAD. Toko "SINAR BAROE”, Djl. Station No. 5 Purwodadi. 118,45 Krontjong Aa na 
tan). 19,30 Tepatkah..... 

keras Pa iba ka 
MN LL KI MRI, MU KKU KAA Kh 9 

Telah lahir dengan selamat, anak kami jang ke III laki? | 

R. Bambang Tri Hartono 

  an 4 

chani. 21,15 Gending Bonang 
22,15 Larasmadio Diseling Motjo 
pat. 23,30 Penutup. 
SURAKARTA, 24 Oktober '56: 
Djam 06.10 Lagu2 Waltz. 

  

      
       

        

    

, 1 " 
06,30 : Ae 5 Tx 7 , 2 pada hari Kemis Paing malam Djum'a: Pon tgl. 4/5 Okto- Rajuan pagi. 07,20 Lagu? India. ber 1956 djam 22 | ah, Atas bastuan Bidan (Nj, Dar 07,30 Orkes Kulintang. 07,45 Indo 2 Tn Na Ab t Na an K 3 : nesia Gembira. 13,10 Klenengan moatmodjo) dengan | nja kami utjapkan diperbanjak dari Puro. 14,10 Klenengan dari terima kasih. $ ak Puro (landjutan). 17,00 Dunia Tj Aek 

anak2. 17,40 Varia Djawa Tengah. 

   

Bram mann ja 50 Sendja gembira, 1815 Ru. Anak ke 1 R IBANG SOEHARTO tgl. 15-9-1951 HE Tiar HA PS Sta ai Anak ke 2 Rr. ENDANG YULIATI tgl. 20-7-1953 $ Isicia dan Piano Tod5 Penaninah 
pendengar. 20,45 Pentingkah PBB 
bagi dunia.? 21,20 Klenengan Ma 
nasuka. "22,15 Klenengan Manasu 

“Ika Gandjutan). 24,00 Penutup. 
JOGJAKARTA, 24 Oktober '56: 
Djam 06.10 Bonangan pagi. 06.35 

Genderan pagi. 07,20 ' Genderan 
pagi (landjutan).. 1310 Njanjian 
Lena di. 14,10 Orkes Puspa Rema 
aja. 17,00 Taman Kepanduan. 
1740Rajuan Petang. 18,15 Suara 
Timur. 18,30 Peladjaran Lagu Dja 
wa... 19,40 Ujon2 Mataram. 20,15 
Ujon2 Mataram (landjutan). 21.15 
Ruangan Djapendi. 21,15 ' Malam 
Manasuka. 22,15 Malam Manasu- 
ka (landjutan). 23,00 Penutup, 
DJAKARTA, 24 Oktober '56: 

  

aa Manar 5 Keluarga 
DR SOEPARMAN SOSENDJOJO 
   

   

        Djam 06.10 Orkes Balaian Sa- 
jang. 06.30 Kwartet Irama, 07,10 

,Seni Sunda Studio Djakarta. 13,10 
(Alam Minangkabau. 13,30 Game- 
'lan Tjirebonan. 14,10 Radio Or- 
kes Surakarta.. 17,00 Maya Sero- 

| dja. 17,30 Peladjaran Njanji. 18,30 
|Orkes Dupa Nirmala. 19,30 Diplo 

  

  

mudjarab dan Juarbiasa faedahnja 

     
sini lebih. me I- — — Keinginan f kaka tanah berhasilnja Tito menentang Russia jang ingin menekankan tjara2- nia kepada Jugoslavia, Tjontoh Tito banjak difoba ditiru Dp Inesara. Laszlo Raik mentjobanja di Hongaria, Clementis,  Rudol 'Slansky di Tjekoslovakia dan masih banjak lagi lainnja. Hanja 

ktasaan dan pengaruh Stalin jg berkeras 3 
an 

“Ikuat. Achirnja Rajk mengachiri hidupnja di ti: g gantung: 

—— &— Keadaan 'agak . mendjadi lain setelah 

  

mengadakan ."rapproachement” ngeluarkan pernjataan di Belgrado jang historis 
ke arah sosi 
'bahwa tindakan? 

negara? "satelliet” jang selama itu merasa sekali "tekanan2” jang 
erat dan berat dari Russia: Mereka r : 
'Khrushchev tadi sebagai isjarat bahwa ne 
Ipempuh tjara mereka sendiri menudju « T 
usah meng-'copy” tjara2 Russia. Mereka melihat bahwa Tito 

bahwa tuntutan? Tito untuk me-rehabiliteer pemimpin2 jang dulu 

Russia. Djadinja mereka achirnja berpendapat bahwa Tito benar, 
(—-.— — Kita bisa menduga bahwa- segala kehebohan di Polan- 
'dia sekarang ini adalah manifestasi 1 
membenarkan Tito tadi. ' Dikembalikannja Gomulka — dulu di- 

Jasingkan karena dituduh Titois — sebagai sekretaris pertama Par- 
tai Pekerdja Polandia (Komunis) adalah petundjuk ke-arah ini. 
Penengak nasional di Polandia tampak semakin berkobar. Dan 

ila kehebohan di Polandia sekarang ini bisa berachir dengan 

anggap bersekongkel pula dengan SI. 
En. di Brebes (Pekalongan) dan Dj. di 

Gema. Malam. 21,00 Santapan Ro 

   
       Harga ... 

yu rika 
Agent2 : Toko Obat 21 

—. Djohar, Toko Obat ,,A-A” G 
(0 Obat ,,PO NING.TONG? 
. SAUDARA" Pekodjan Ifa K 

213 PATI. Pu 1 

oleh: Tabib M.S. RAHAT 

t 

  

   

SIR: memberhentikan darah, meng- 
nja. Zalf ini memberikan kesehatan 

IR, 
Rp. 20,— 

NGHAT” dan ,,SINGAPORE” Pasar 
Gg. Pinggir 9 SEMARANG. — Toko 
Pemotongan 9, SALATIGA. — Toko 
& KUDUS. — Toko ,,MOT” Djl. Raya 

mat Gub. 20,40 Dendang ' Pauh 
Aembilan. 21,00 Lembaran Wani- 
ta. 22,15 O. M. Bukit Siguntang. 
23,00 Penutup. 
,TJIRBBON, 24 Oktober '56: 

Djam 06.40 Komponis  Maurice 
RavelTzagana. 07,10 Abdulgani 
all. 13,10 Sidney Bechet. 13,40 Bi 
duan2 Studio Bandung. 14,10 Ke 

   

        Ly 

  

mau mer. ee 
na     

  

   

dupnja 

   

  

an Kongres Partai 

A10 "GAN me 

serta utjapan? 
serta penting di 

  

akibat jang luas 

  

menterdjemahkan  utjapan2 
negara2 mereka bisa me- 
sosialisme dengan tidak 

Khrushchev. Mereka melihat pula 

'Titois, diluluskan semua oleh 

dari kesedaran akan rasa 

  

'Berkorban Untuk Mentjapai Penghidapan 
.. Lebih Baik Bagi R 

DALAM MENUNTUT ILMU pada sekolah tinggi, mahasiswa Indonesia djanganlah 
djabatan se-mata-mata atau membuka praktek 

diri selekas mungkin, tetapi mereka hendaknja bertjita2 untuk turut menjumbangkan tenaga 
inja kepada pembangunan negara dengan kesediaan berkorban untuk mentjapai kehidupan 
jang lebih baik bagi rakjat Indonesia. Demikian andjuran Wakil Presiden Moh. Hatta dalam 

' Tugas mahasiswa dalam masa pembangunan” jang diutjapkan dihadapan 
siswa pertanian dan ke dokteran hewan di Bogor Sabtu pagi. 

adapat dorongan kuat setelah 

Irang, tapi djanganlah  mahasis- 

    :-Ma 
     1 P

i
 

hendaknja 

tjeramahnja tentang , 
kurang lebih 700 malu     

sia dahulu berbeda dengan seka: 

wa Indonesia sekarang menjim- 
pang dari tradisi jang gilang ge- 
milang jang telah diperoleh pe 
muda terpeladjar Indonesia dlm 
Iperanannja - sebagai pendorong 
dan pelopor berdjuangan nasio- 
nal sedjak tahun 1908 hingga 
11945. Kalau tugas mahasiswa da 
hulu ialah meruntuhkan pendja- 
'djahan, berani menghadapi hi- 
dup sengsara, dan undang2 je 
dapat mendjiratnja, maka masa 

ini mahasiswa Indonesia berke- 
wadjiban memberikan tenaga jg 
konstruktif kepada pembangunan 
negara, jang lebih2 menghendaki 
keberanian dan tjita2 jang tinggi 
Tjeramah Wakil Presiden ini 

dihadiri djuga oleh Dekan Fa: 
kultas Kedokteran Hewan Prof. 
Dr: Titus dan sekretaris Fakul-   pastilah hal ini akan berakibat 

lebih luas lagi di negara2 ”satelliet”. Mereka bisa diduga akan 
mengikuti djedjak Polandia djuga. Sekarang-pun tanda2-nja sudah 

Tuntutan2 para mahasiswa untuk 
menghapuskan mata peladjaran-wadjib bahasa Russias tuntutan 
sasterawan2 untuk lebih memurnikan partai tsb. adalah bibit2 jg 

jang menundjukkan pertumbuhan kearah ,,tjara Po- 

Apa pun djuga terdjadinja nanti, kedjadian2 di Polan- 
dia adalah hal jang memaksa perhatian, karena ini merupakan 

de-Stalinisasi sebagaimana telah di 
'lantiarkan oleh Khrushchev-Mikoyan itu sendiri. 

Djwt. PP Dan K Diru- 
197.000. 

Oleh 4 Orang Pegawai Jang Dituduh 
: Bersekongkel : 

BEBERAPA BULAN berselang dikabarkan tenta terdjadinja 
PP & K, Djl. Stadion Semarang 

puluh ribu rupiah. Menjambung berita itu 
resmi didapat kabar, 

kini sudah diserahkan kepada pihak Kedjaksaan 
bahwa peristiwa itu 

di Semarang, kare 
jang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk semen tara waktu ini sudah dianggap selesai. Djumlah uang jang digelap 

bag. subsidi PP dan K. jang di 
dikantor Propinsi Djateng, 
Tegal meliputi djumlah Ik. 
akan diadjukan 4 Orang se 

Gara? Sawah 

siladiah” 
Latar, Belakang Pem- 

bunuhan Kaswi 
MANJAMBUNG berita tentang 
terdjadinja pembunuhan dimuka 
asrama CPM Kudus pada tgl. 19/ 
10 jl. jang mengakibatkan tewas 
nja Kaswi, lebih djauh dalam 
pertjakapannja dengan korespon- 
den kita, Sudarman sebagai pem 
bunuhnja antara lain menerang- 
kan, — bahwa pada waktu fadjar 
tgl. 19/10 sewaktu Sudarman per 
£i ke sawahnja diketahui ada 
seorang lain jang mentjangkuli 
sawah Sudarman, Orang tsb. ber 
nama Sugijo dan waktu ditanja 
menerangkan, bahwa sawah tsb. 
telah dibeli dari Kaswi seharga 
Rp. 800,— 
Mendengar keterangan itu kemu 

dian. Sudarman pulang untuk me 
.ngambil sabitnja (parang) jang 
'selandjutnja dengan mengendarai 
sepeda ia menudju kekota Kudus 
untuk mendjumpai Kaswi jang 
belakangan ini telah berpindah 
tempat didesa Pandjunan dalam 
kota Kudus. Sesampainja dikota 
itu Sudarman mendjumpai Kaswi 
jang sedang duduk dimuka asra 
ma CPM, Dan dengan menuntun 
sepedanja ia menghampiri Kaswi 
dengan ajunan  parangnja jang 
tepat mengenai leher Kaswi 
sehingga leher tsb.  terpanggal 
hampir putus dan menjababkan 
Kaswi tewas seketika itu djuga, 
Habis memanggal tsb. Sudarman 
terus naik betja menudju kantor 
Polisi Kaliwungu utk. menjerah- 

“kan diri. Menurut  Sudarman 
ja menjatakan amat menjesal ka 
rena tadinja tidak mempunjai 
maksud untuk membunuh Kas- 
wi, tetapi dengan maksud untuk 
melukai sadja jang ia “anggap 

tsb. 

  

sebagai pengadjaran. Dan ia meni: 
djadi kalap setelah mengetahui 
bahwa sawahnja didjual oleh Kas 
wi. : 
Diterangkan, bahwa ia bukan 
bekas anak" menantu Kaswi, teta 
pi sebagai anak angkatnja, dan 
sawah tersebut jang luasnja Iba 
hu itu adalah miliknja sendiri jg 
tadinja diterima dari Kaswi seba 
gai hadiah pada th. 1953 jl. ag 2. tanda saksi dari Lurah desa Ga 
mong Ketjamatan Kaliwungu Ku 
dus. Sebagai dikabarkan mereka 
itu kedua2nja berasal dari desa 
Gamong daerah Ketjamatan Ka- 
liwungu (Kudus). 

Diperiksa Lagi 
Oleh CPm 

SEHARI setelah tiba kembali 
idari perdjalanan keluar negeri, 

war, masing2 pemimpin redaksi 
harian “Indonesia Raya” dan 
“Pedoman”, Djakarta, pada hari 
Sabtu jang baru lalu telah dipe- 
riksa oleh pihak CPM, bertempat 
dimarkas besar CPM djalan Mer- 
deka' Timur, ' 

mimpin redaksi suratkabar terse 
but kali ini antara lain dilaku- 
san berhubung dgn statement-ber 
sama jang dikeluarkan Mochtar 
Lubis dan Rosihan setibanja kem 
sali ditanah air pada bari Djum: 
'at jg lalu, serta sebab2 pergi me 
reka keluar negeri sebelum pe- 
meriksaan jang dilakukan CPM 
atas diri mereka beberapa wak 
:a jg Iu se'esai. 
Kedua pemimpin redaksi surat 

sabar itu — sebelum berangkat 
keluar negeri utk menghadiri kon 
perensi pemimpin2 redaksi  su- 
rat2-kabar di Zurich -- sedang 
berada dim tingkat pemeriksaan 
CPM berhubung dgn berita/tu- 
isan jg termuat dalam kedua ha 

rian itu jang dianggap melanggar 
peraturan KSAD. 

Statement bersams kedua war 
tawan itu jang diumumkan, seti- 
ba mereka kembali ditanah air. 
pokoknja menguraikan — sebab2 
serta maksud kepergian mereka   senian Surabaja. 17,00 Dongengan | 

untuk kanak2. 17,30 Siaran A. P. | 
19,30 Sweet populer. 20,30 Pilihan 
Pendengar, 21,16 Gamelan Seder- , 
hana. 23,00 Penutup. 

keluar negeri, serta tekad kedua 
nja untuk terus berdjuang guna 
mempertahankan — kemerdekaan 
pers, serta kemerdekaan menjata 

| Presiden Hatta menjatakan 

Rosihan & Lubis 

Mochtar Lubis dan Rosihan An- 100 

1 
Pemeriksaan terhadap kedua pe-' 

tas Pertanian Prof. Dr. Goedhals, 
|Walikota dan Residen Bogor 
(dan para mahaguru kedua fakul 
1 tersebut. 

|. Dalam tjeramahnja tadi Wakil 
keja 

,kinannja bahwa apabila  maha- 
siswa Indonesia disamping bela- 

bertudjuan  mentjari 

  

Mahasiswa Indonesia Djangan Ber- 

| n Mengedjar Kedudukan 
ta: Pesan 

Lan tundjangan sebagaimana mes 

aja tapi hal inipun dikemudian 

lari akan mendjadi baik”. 
Mahasiswa punjai tradisi 
»gilang gemilang”. 

Hatta menguraikan bagaimana 
sedjak tahun 1930 pemuda ma- 

merasakan keharusan 'untuk tu- 
tut memperhatikan dan memper 
soalkan masalah politik terutama 
dalam hubungannja dengan per- 
ijuangan untuk mentjapai kemer 
lekaan nasional dan. sedjarak 
tolonial. Mahasiswa jang me- 
ampuh “djurusan ilmu2 ' bukan 
semasjarakatan waktu itu terpak 

sa, mempeladjari djuga buku? 
'entang “politik, tentang pergera 
kan2' nasional dilain2 negara se 
perti India, Turki, Mesir dan 
sebagainja, semuanja “untuk da 
pat memperoleh alasan2 bagi pe 
nuntutan hak " rakjat Indonesia 
sebagai bangsa jang merdeka. 
Karena itu maka mahasiswa da 
hulu sering menghadiri kongres2 
politik internasional di beberapa 
kota di Eropah untuk mempropa 
gandakan  tjita2 Indonesia mer- 
deka. 
Dan setelah menamatkan pela-   djar djuga memperhatikan dan 

urut memetjahkan masalah2 jg. 
angsung dihadapi oleh. masjara 
al, proses pembangunan negara 
kan berdjalan djauh lebih tje- 

Dat. 4 
Sebrgai tjontoh jang: baik . di- 
'adikan pedoman oleh  maha- 

siswa Hatta .menjebut utjapan 
'ana terkenal Max Weber jg. 

men'atakan bahwa ,,dalam ilmu 
yrang harus berkorban”, 
Menurut Hatta mahasiswa se- 

karang “harus mengarahkan piki- 
rannja djuga pada-pertanjaan ba 
zaimanakah pembangunan nega 
ra dapat dilantjarkan? Di-Neder 

  

and dan negara? Ergpah ' Barat 
- - - 1 - 

'ainnja mahasiswa eladjar de- 
ngan tudjuan satu2nja mentjari 
Ihabatan dalam masjarakat jang 
sudah penuh. Masalah dan uru 
san politik dinegara2 Barat itu 
adalah urusan orang: | ua2 jang 
sudah berpengalaman lama da 
lam pekerdjaan djabatannja ma 

'onesia berlainan 

ra2 tsb. sehingga 

wa Indonesiapun 

Wakil Presiden: 
W3 mahasiswa In 
“ane teroanggu ke 
karens peraturan 
nurut PGPN ig tida 
tapi ia menjatakan, 
'ah tugas jang haru 
terhidap negara. 

    
   

  

        

   

  

Kekusutan 2 : 

  

Dezentje Bekas Su: 
perintendant- SW 

Ditahan 
MENGENAI peristiwa keku Bi 

tan. pada Sholiered Wo 
»Dr. Suharso” di Solo jg telal 
kita beritakan beberapa waktu jl. 
ebih landjut wartawan ,,Suara 
Merdeka” 
ngan, bahwa beberapa 'hari jl. 
oleh pihak Kepolisian telah dila- 

Dezentie, bekas Superintendent 
Sheltered Workshop tersebut. 

Sebelum itu telah ditahan 
pula dua orang anggauta Pengu- 
rus lainnja guna didengar ketera 
ngan2-nja disekitar — terdjadinja 
kekusutan? pada S.W. tersebut. 

Sampai sebegitu djauah masih 
belum didapat keterangan menge 
nai hasil2 pemeriksaan itu. 

Perlu diterangkan, bahwa B. 
E. Dezentje adalah seorang War- 
ganegara Belanda. 

WONOSOBO 
DI WONOSOBO RIBUAN 

ORANG HONGER OEDEEM. 
Untuk meringankan penderita- 

an rakjat jang tertimpa honger- 
oedeem didaerah kabupaten Wo- 
nosobo dan Kebumen, oleh Ke- 
menterian Dalam Negeri, melalui 
gubernur. Djawa Tengah, kepada 
pamong pradja setempat - telah 
diberikan bantuan uang sebanjak 
Rp. 195.225.— , 
Dari djumlah tersebut Rp.- 

180.850.— adalah untuk Wonoso- 
bo. Menurut keterangan, didaerah 
Wonosobo penduduk jang “kekura 
ngan makan ada meliputi djum 
lah 72834 djiwa, termasuk jang ada 
di Wadaslintang dan Kaliwiro. 
Dalam pada itu, oleh pihak jang 
bersangkutan di Purworedjo bu 
at memberi 

penduduk didaerah Grabag 
(jang dichawatirkan djuga keku- 
yangan makan) kini sedang  di- 
mintakan bantuan kepada peme 
rintah pusat. 1 

'KUTOARDJO 
as 4 

IKATAN KELUARGA MARHAR- 
NIS KERETA API. 

Hari Minggu jbl. di Kutoardjo 
dilangsungkan rapat untuk mem 
bentuk Ikatan Keluarga Marhae 
nis Kereta Api. Anggauta2 dari 
Ikatan itu meliputi wilajah dari 
Setasiun Purworedjo sampai Gom 
bong. Adapun pengurusnja terdi 
ri dari Ketua I dan II: Renong 
Sumarto dan Srijitno. 
Suwarno. Bendahara: Martosudar 
mo dan Toekoel dan bagian sosi 
al ekonomi: Sudihardjo dan Mar 
toatmodjo: Rapat pembentukan 
Ikatan tsb. al. dihadliri oleh Ke 
tua Umum IKMKA sdr. Sumar- 
lan dan sdr. Hadisubeno. dari 
DP PNI. Djateng jang memberi 
kan pendjelasan2 seperlunja. 

TJIREBON 
PEMBANGUNAN DIDAERAH 

KAB. KUNINGAN. ) 
Didaerah kabupaten Kuningan 

dalam tahun ini telah selesai di 
bangun oleh rakjat setjara bergo 
tongrojong 166 buah S.R., | 
ajembatan, 103 dam pengairan, 
922 rumah miskin dan 953 ruamh 
pengungsi. Selain itu telah selesai 
pula dibuat 145 mesdjid, 136 balai 

  
286 

desa, asrama2 polisi dan bivak2 
tentara. Biaja seluruhnja jang 
dikeluarkan  rakjat untuk keper 
luan ini berdjumlah tidak kurang 
dari Rp. 7 djuta. Gedung2 Seko 
lah Rakjat sebanjak 166 buah jg 
dibangun rakjat itu disewakan 
kepada Pemerintah didaerah se- 

kan pikiran dan pendapat, (Ant) tempat, 

sing2. Tapi tjorak “masjarakat In 

UNS.W.«1Solo | Tuang” untuk berbagai lapangan 
pembangunan, Pemerintahan, pe- 
(ngangkutan. 

memperoleh  ketera- ' 

sukan penahanan atas diri B.E. 

bantuan kepada 15.- 

Penulis: 

djarannja mahasiswa Indonesia 
di Nederland kembali ditanah air 
ikut dalam perdjuangan nasional. 

.Sedjak tahun 1908 maka pemu 
da mahasiswa jang mendjadi pen 
dorong pergerakan politik jang 
waktu itu masih tidur njenjak. 
Dalam tahun2 sesudah 1908 tim- 
bullah pergerakan nasional jang 
dipelopori oleh a.l. Douwes Dek- 
ker, Suwardi Surjaningrat (Ki 
Hadjar Dewantara) dan Dr. Tjip 
to Mangunkusumo, 
dan lain?2nja. ,,Saja dapat kata- 
kan disini bahwa pemuda maha- 
siswa Indonesia sungguh mempu 

TPI Beban 

Penampungan 
Pelarian2 Dari 
“Irian Barat 

(Pem, Prop. Iran Brt. 
. Sediakan Biajanja 
“UNTUK - tahun “anggaran be- 

landja tahun 1956 ini untuk pro 
pinsi Irian Barat Pemerintah Pu 
sat telah menjediakan sedjumlah 

ngangk pertanian, pengair- 
an, pendi, , “djuga termasuk 
biaja untuk membantu sedjumlah 
pengungsi2 jang lari dari daratan 
Irian Barat jg diduduki Belanda, 
Demikian diterangkan oleh Gu- 
bernur Irian Barat Zainal Abidin 
Siah kepada ,,Antara” di Ternate. 
  

Anggaran belandja untuk ta- 
hun 1946 itu meliputi  objek2: 
pekerdjaan umum, kesehatan, 
pendidikan. pengadjaran. sosial, 
kehewanan, pertanian,- Pemerinta 
han, pengangkutan dan lain2. Jg. 
terpenting, kata Gubernur. ialah 
biaja untuk penampungan  pe- 
ngungsi2 jang telah melarikan 
diri dari daerah pendudukan Be 
landa diwilajah Irian Barat. 
“Meskipun propinsi baru sadja 

dibentuk, perbelandjaan jang su 
dah dikeluarkan Pemerintah un 
tuk objek2 diatas itu ialah Rp, 
422.750,—. Untuk pengangkutan 
darat disediakan 10 buah jeep. 
alat2 mesin, prabot2, alat2 per 
tjetakan dan agregat pembangk:! 
listrik. 

“dua buah jang akan dipakai buat 
laludintas, sedang sisanja akan dimintakan gantinja dengan ka: pal-motor laut. 

: Tambahan rentjana anggaran 
Selandja utk tahun 1956 ini ber 
: Yumlah Rp. 2.583.000, terma 
nk utk perikanan dan perbaikan 
esa jang tadinja belum dikeluar 
«an. Guna Djawatan Pendidikan 
liminta jeep atau kapal-motor, 
dang buat pekerdjaan umum 
'iminta 'tambah sebuah truck 

lan sebuah jeep. Prinsipnja 
Aa dari anggaran belandja ini 
Tipikul oleh rakjat dan sisanja 
eh. Pemerintah. 
Langkah pertama ig akan di- tempuh — jang. terpenting ialah 

memperbaiki djalan2, djemgatan2 
Tan pengairan: sedangkan dilapa ngan kesehatan akan diusahakan 
pembangunan rumah sakit, Un- 
tuk pendidikan akan dilakukan 
pengluasan £edung2 dan pembu .kaan sekolah2 Tandjutan. Demi: kian Gubernur Irias Barat pada 
Antara”, 

Atoom Eksperi 
mentil Di A. S. 

KOMISI TENAGA Atom (A. E. C.) Amerika Serikat kini se. jang mengadakan perundingan 
Jengan Aerojet-General Corpo- 
'ation of Azusa, California, me- 
jagenai pendirian bangunan  se- 
juah pusat tenaga atom eksperi- 
nental dengan reaktor pendi- 
agin gas, demikian diumumkan 
hari Djum'at. 
Reaktor pendingin gas adalah 

Suatu type jg tertjantum dalam 

akjat 

yasiswa Indonesia di Nederland! 

Ir. Sukarno: 

AN Na PG LG    

Hatta 

sen-   
USA AI Wakil Presiden Wentatikan Basi belum sanggup ' memberi njai sedjarah jang gemilang, dju- 

Khrushchev dan 'bahwa tugas. mahasiswa Indone- za lam masa revolusi sedjak ta 
hun 1945 demikian Hatta, ,, Maka 
ingin saja serukan kepada maha- 

Soal2 jang patut 
kan mahasiswa. 

Hatta kemudian menundjukkan 
dengan beberapa tjontoh masalah 
masalah masjarakat apa jang pa 
tut diperhatikan oleh para maha- 
siswa sekarang ini. 

Disebutnja pertama masalah 
mempertinggi produktivitet perta 
nian jang menurut pendapatnja 
sekarang ' sudah - merosot sekali. 
Djuga soal transpor bahan maka 
nan jang begitu menjulitkan se- 
hingga beberapa daerah di Indo- 
nesia sering mengalami  kekura- 
ngan “bahan makanan. Wakil - Pre 
siden meminta kepada para ma- 
hasiswa untuk memikirkan pula 
mengapa Indonesia harus meng- 
impor beras beribu2 ton sedang- 
kan menurut rentjana Pemerintah, 
Indonesia sudah dapat mendjadi 
selfsupporting dalam waktu jang 
tidak lama. Chusus untuk maha- 
siswa pertanian Wakil Presiden 
memberikan persoalan apakah dg 
mesin2 dan alat2 modern jang su 
dah banjak diimpor ke Indonesia 
ladang2 kering tidak dapat didja 
dikan lebih produktif dan meng 
hasilkan beras. jang lebih baik ? 
Djuga mengapa kita harus meng- 
impor begitu banjak bahan2 pem 
bangunan (bouw-materialen) se- 
dangkan ahli2 luar negeri sering 
bertanja mengapa kita tidak mem 
pergunakan bahan2 jang terdapat 

diperhati- 

siswa pada masa pembangunan 
sekarang: Djanganlah menjim- | 
pang dari tradisi gilang gemi- | 
lang ini”. | 

' 

    

       

  

rai 

SPS.Dan PWI Ben- 
"tuk: Panityaj Aksi” 

14 5 z Hoa BAM 2 

Untuk) Le ih", Memperkuat Tuntutan" Me- 
reka'Untuk?Menghapuskan Peraturan 

“1148 September KSAD 
SPS (Sarikat Perusahaan Suratkabar) dan PWI (Persatuan 

Wartawan Indonesia . dalam pernjataan-bersama jang dikelu 
arkan hari Std Yr Mengumumkan, bahwa kedua organisasi 
pers itu telah mM 

Pi 

         eibentuk sebuah Panitia Aksi jang terdiri 
dari wakil2 SPS 'diih 'PWI, berhubung dengan belum ditjabut 
aja Peraturan KSAD (mengenai pers) no. KPM/001/9/56. 
Lengkapnja perirjatidn-bersama itu berbunji sbb: 

It ARA 6 Serikat. Perusahaan Suratkabar 
uda Tan Persatuan Wartawan Indone 

Membina Dan sia setelah mendalami Peraturan 
M 4 iv 4 hi i KSAD no. Apek naa 

NO ro dikeluarkan pada tangga sep 
Ng "| B pns “ember 1956, dan jang, Kekanaa 

“pada mulanja  tela isanggah, 
si Irian arat saik oleh S.P.S. pada tanggal 19 

: September, maupun oleh PW.I. 
DI IBUKOTA propinsi Irian sada tanggal 20 September 1956, 

Barat oleh partai2 dan 'organisa dan setelah masing2. apa askon 
si2 rakjat, pemuda, wanita, baru siKapnja. sekali lagi, ma 4 Je ka 
baru ini telah dibentuk suatu dan P.W.I. bulat sependapat tetap 
organisasi bernama Badan Koor menolak peraturan tersebut, 15 

i : 1 iz' versama menuntut, supaja pei- 
Ta Henna Ka Pen aturan itu SN, ditjabut. Hinaga 

: sekarang ampau satu bu- 
bagai pimpinan dipilih . Misings Pa Ine RR ara. 
Sagafassagaf, Runtu Tambiullah! en SPS. dan P.W.I., belum 
djumati serta sekretariat jg ter lagi terlihat tanda? terpenuhinja 
diri dari Ariffabanjo, Solemen,! ntutan pentjabutannja. 
Mobammadiminuddin dan “ njonja Berhubung dengan itu, maka 
Aisahamdjah.  ' S.P.S. “dan P.W.I. kini merasa 
Sesudah dibentuk -seksi dani perlu mempersatukan “usaha dan 

perwakilan? diwilajah propinsi. langkah 'perdjuangan  selandjut- 
maka kongres pertama akan di 
adakan pada hari Pahlawan tgl. 
10 Nopember jg bersedjarah.- 
Pembentukan Badan Koordi- 

nasi Pembangunan dan ' Perdjua 
ngan Propinsi Irian “Barat itu 

nja kearah pentjabutamnja. Seba- 
gai langkah pertama telah di 
bentuk sebuah Panitia Aksi jang 
terdiri dari wakil? S.P.S. dan 
P.W.I. Panitia Aksi itu akan me 

merupakan suatu pemusatan te ngatur djedjak Tapgkan Degama 

naga perdjuangan  rakjat diprofselandjutnja dalam rangka tuntu- 
tan pentjabutan Peraturan KSAD 
no... PKM/001/9/1956. Kepada 
anggota S.P.S. dan P.W.I. selu- 
ruhnia diserukan dan diharapkan 
kerukunan dalam: melaksanakan 
putusan2 Panitia Aksi itu- nanti. 

pinsi Irian Barat je senjata2nja, 
sebagai dukungan jg diperlukan 
bagi perdjuangan itu. Demikian 
dikabarkan dari Tidore. 

-— 
  

PERSIS SOLO DJUARA. 
Selama tgl. 19 s/a 21 - Otober 

1956 ai Pekalongan diadakan per   dihutan2 kita sendiri, 
sDjanganlah hanja beladjar sa 

dja,tapi lihatlah bahwa hasil 
studimu akan mendjadi sumbang- 
an pada pembangunan negara" 
demikian Wakil Presiden, ,,Nege 
ri kita sangat banjak kemungkin- 
an-kemungkinannja dan besar ke- 
kajaan alamnja, tapi semuanja itu 

    

  
Dibanding 1952 Gadji Pe 

SUNGGUFPUN ANGGARAN Belandja dan Nct 
lemen pada hampir penutup tahun, 
rakan. Dengan mengetahui seluk-beluknja angka2 itu, 
pa kehidupan kita sehari2 ini makin terasa sulit. Gadji 
ini hendak menekan tiap2 ummat manusia sehingga « 

Dari djumlah jeep tsb.. hanjs j 

tidak ada" gunanja bila tid: ada 
orang jang dapat mengerdjakan- 
nja jaitu pemuda2 Indonesia jg 
ber-keahlian”, kata Hatta. 

Lebih Dari Separo Penerimaan 
Negara Digunakan Utk Keamanan 

gawai Lipat Dua Kali — 
Tidak Langsung Bagi akjat : 

— Oleh: Agus Sujudi — 

namun s9alnja tjuku 

| Didalam nota keuangan, maka 
'penerimaan Negara dim tahun 
(1956. ini “ditaksir, sebanjak 182 
imiljard. Djumlah penerimaan “tsb: 
idjika dibandingkan. dg p 
lancth. 1955 memang-djauh Jebitr 
banjak. Penerimaan. .tahun 1955 
hanja 13.5 miljard: Pembatja:ten 
tu bertanja, dari manakah hatsil 
penambahan itu? memang,  -dji 
Ka halaman ' surat-kabar tidak 
terbatas pada 4 'halamatnj' “'sebe: 

    
dja negara 'ini sebaiknja' “dibi 

Jja negara itu pada. pokok pang 
Kalnja sdalah diisi oleh kita ber 
sama. Sungguhpun demikian, ada 
baiknja diketengahkan, bhw kenai 
kan djumlah penerimaan antara 
lain disebut2 bahwa padjak2 akan 
bisa diterima sampai 3,5 miljard. 
Ini berarti naik 500 djuta  djika 
dibanding dengan penerimaan ta- 
hun 1955. Bea ijukai dari 3.6 
miljard ' mendjadi 4,5 miljard, 
TPI dari 1,9 mendjadi 5 miljard 
Sektor ini berarti naik kurang Je 
bih 160 pCt. 

Daripada angka? itu kelihatan. 
bahwa tambahan berlipat dari 
TPT itu adalah jang paling ba- 
njak.- Djika dikadji setjara  se- 
rieus, maka TPI itu hakekatnja 
merupakan padjak tidak lang- 
sung, iang toh dipikul oleh kon: 
sumen, dus mendjadi beban (se- 
bagian besar) buruh dan tani. 

Pengeluaran-pengeluaran 
Dalam hal pengeluaran Nega 

ra, terbagi didalam dua djenis, 
Jakni pengeluaran dinas ' biasa 
dan pengeluaran dinas modal. 
Dari pengeluaran dinas biasa 
bisa dilihat bahwa untuk keama 
nan mendapat 574, untuk ke- 
makmuran 185, kebudajaan 
9,3Yo, sosial 4,54, umum 9,85 
dan untuk luar negeri mendapat 
176. Daripada angka2 jang ter 
tera itu tampak, bahwa untuk 
keperluan keamanan tersedia Ie 
bih banjak daripada lainnja. Ma 
lahan kalau untuk keamanan itu 
dibanding dengan pengeluaran 
netto," terdapat 66,345. 

Pengeluaran untuk ' keamanan 
ang besar itu tampak bahwa 
nesalahnja memang: memerlukan 
beaja jang banjak sekali. Andai- 
ata untuk keamanan itu disedia 

Lan 100 pCt, apakah soai keama 
1an bisa dipulihkan dengan se- 
sera? Kemungkinan mempergu- 
lakan seluruhnja untuk satu 
sektor sadja, tidak ada. Sebab, 
ngsalah keamanan senantiasa 
sunja sngkut paut dengan soal2 
lain. Misalnja bersangkutan dju- 
ga dengan soal2 ekonomi dan 
djuga soal politik. 

Malahan sebaliknja, djika kelak 
ternjata keamanan sudah pulih 
kembali, maka untuk keperluan 
keamanan itu tidak perlu dgn. 
579o. Ia bisa diperketjil misalnja 
sampai 2076 sadja. Hingga dgn 
sendirinja sisa daripadanja akan 
bisa dipergunakan untuk pemba 
ngunan. 

Melihat keadaan2 je demikian, 
maka diika masalah keamanan 
itu bisa selekasnja mendjadi nor 
maal kembali, dengan sendirinja 
kemadjuan perekonomian akan 

  

Itandimnsan segi tiga antara kesebe 

a Keuangan 
p menarik perhatian untuk dibitja- 

akan lebih mudah mengetahui, menga 
sekian tidak tjukup. Seolah-olah dunia 
ukar sekali bernafas. 

enerimak: 

harnja mengenai! anggaran belar P 

rakan setjara luas, Scbah,' belan- | 

SultanHamengku. 
buwono Akan Ke 
Djerman Timur 
WALIKOTA DRESDEN, 

Dictriech, jang sedjak beberapa 
hari jl. berada di Jogjakarta utk 
menghadiri Pekan Raya 200 th. 
berdirinja kota Jogjakarta, telah 
mengundang Sultan Hamengku 
Buwono dan Walikota Jogja, Mr 
S. Purwokusumo, untuk mengun 
djungi Dresden  (Djerman Ti- 
mur). Undangan itu telah diteri 
ma baik oleh kedua pedjabat 
tersebut. ' Walikota  Dietriech 
Djum'at siang jl telah mening- 
galkan Jogjakarta menudju Dja- 
karta. Sebelum itu Walikota 
Jogjakarta, Mr, S. Purwokusumo 
telah menjampaikan sebuah tanda 
mata kepadanja bertempat dikan 
tor Walikota, 

Dietriech dalam memberikan 
kesan-kesannja tentang kundjung 
annja ke Jogjakarta - menerang- 

lasan2 PSIS (Smg), Persis (Solo) 
dan Persip (Pekalongah).' Hasil2 
dari pada pertandingan 'itu sshb.: 
tgl. 19 PSIS — Persip 7—3 (bu 
kan 7—3 Sebagaimana. . dikabar- 
kan), tgl. 20: Persis — PSIS 32 
dan tgl. 21 Persip —.- Persis 4—3. 
Dengan angka? tsh., maka kes. 
Persis Solo mendjadi djuara, 
PSIS no. 2 dan Persip no. 3. 

1956 sampainja di Pari 

  

Tihat “semangat, -beladjar dikasi 
Jangan 'pemirta-pemuda ' Indones. 

(sia. “Ta berpendapat, “bihwa se: 
-mangat “dan kesanggupan? pc 
imudz2 itulah ang memberi dja-" 
minan bagi mengatasi 'semua kesu 
litan jang masih dihadapi Indone 

“Laporan Kuslan 
'Abdunlgani «Ke- 
“pada DPR: 
“'MENTERI Tan Negeri Rus- 

   

    
    

    

lan Abdulgani hari Sabtu petang|sia dan bagi melenjapkan  segaia 
bertenyu iWakil 'Presiden - Mohrl sisa2 pendjadjahan jang masih 
Hatta. DApansut keterangan, Rus-fada: iDietriech..menbatakanbah- lan. memberikan laporan tentang) v “Ig hendak -menjampaikan:rasa » 

  

perdjalanan, sPresiden ke. Uni So- 

baru, Inifsr 

' Selain. diketahui, bahwa" Rus 
lan Abdulgani hari Kemis nanti 
akan pula memberikan laporan 
kepada Parlemen. (Serupa dgn jg telah dilakukannja sesudah Pre- siden berkundjung di “ Amerika 
naa La negara2 Eropa Barat 
em Dari) sampai Minggu ma. lam belum diketahui Kat Walikota. . pendirian partai2 Pemerintah se ' Dewan Kotapradja Dresden ber Yara resmi tentang “oint-state- anggota 90 orang. Para wakil 

Sovjet, rakjat disana pada waktu2 terten 
ment Indonesi, — Uni 
Dat, paus keterangan akan tu memberikan keterangan . ke- Goal PAN On SPAN pn Ka pada rakiat didalam rapat umum . setelah. Rustam Ai Tai al bhasil mekar 4 memberikaw Amporonn da mengenai hasil pekerdjaan me 

reka. Dengan demikian segala se 

dulgani 
pada Kabinet, jang telah dilaku , suatunia dapat diikuti dan dike- 

tahui oleh rakjat, demikian Wa- 

kannja beberapa hari: jl. 

Pimpinan PS. ibitja- likota Dresden. Sementara tu data, Tak Diadjak 
Berunding 

  

ruh, Simpati, kepada Indonesia. 
Pentang susunan pemerintahan 
Kotapradja Jogjakarta ia  kata- 
kan, bahwa ada nersamaan dgn. 
”pa jang terdapat didalam , kota 
Dresden. Misalnja adanja Dewan 
Perwakilan — Rakjat disamping 

  
bahwa dalam menghadapi lapo- ran Menteri Luar Negeri tentang 
Pan Ni rn Jak Statement!Rusia- lain kepada Parlemen pekan ini, hari Senin Indon. Dibuat Tanpa tgl. 22-10 pimpinan PSIIL menga- dakan rapat untuk membitjara- 

Perundingan Dulu Dgn 

  

kan Soal pernjataan-bersama “In- Anggauta2 Rombongan donesia - Uni Sovjet. (Antara) | Presiden — Kata Dr 

| Leimena 
njak 5,4 miljard rupijah, Daripa — ATAS pertanjaan sekitar per- da angka ini sadja sudah tam- njataan-bersama Indonesia - Uni Ya kehaikan 1 miljard- rupijah. Sovjet, Dr. J. Leimena Ketua embatja akan lebih terkedjui Umum D.P.P. Parkindo  mene- lagi djika saja bandingkan dgn 
pengeltaran untuk belandja pega rangkan kepada "Antara", bahwa partainja sampai hari 

belum membitjarakan pernjataan- 
bersama tsb, dan masih harus 
menunggu pendjelasan dari salah 

nja sebanjak 3,7 miljard rupijah. 
ti | nan untuk: djarak 

u ahun, guna yelua- ran. belandja Pemai Ba seorang Menteri anggota Parkin- dah hampir berlipat dua kali.  9o, jang setelah menerima pendje . Soal 'ini, saja tidak akan men lasan dari Menteri Luar Negeri ijamputi fihak2 jang menganggap Ruslan Abdulgani akan memberi bahwa djumlah pegawai negerj laporan kepada Dewan Partai terlalu banjak, Jang terang sa- untuk dibitjarakan, dia, nilai rupijah kita sudah se     

ak Ka Sayan en Dah bisa diatur setjepat2nja, berlipat 
Perantjis, dan Uni Sovjet dika anda daripada keadaan  seka: 

rang ini. 

Hampir dua kali lipat 
utk gadji pegawai. 

Didalam mentelaah anggaran 
belandja ini ada jang sangat me 
uarik perhatian. Untuk belandia kan untuk mengalirkan panas pegawai2 negeri didalam angga: dari reaktor 'itu agar diperoleh ran belandia tahun 1956 ada listrik jg berkekuatan besar, De sebanjak 6,2 miljard rupijah. Sc 

barkan djuga sedang merentjana 
kannja. Reaktor pendingin gas 
adalah sebuah reaktor dalam mana sesuatu gas, seperti karbon 
dioksida, 1g lebih baik daripada 
air atau tjairan logam diperguna 

    
demikian rendahnja, Sehingga un — Seterusnja Dr. Leimena jg se- an menolong pegawai negeri perti diketahui, telah mengikuti ja: anja dengan menaik- erdjalanan  Presi | i kan gadji mereka masih Sangat Sania Te Mn ) aa tidak berimbang. Kenaikan gadji slowakia, Ula B: d $ 
dam Tamat i $ akia, n Bator dan RRT, Enaikan harga merupakan menjatik bh : suatu balapan jang sekali tempo "Watakan, bhw Tai din nampak bahwa balapan ini diti PErsoalan ' mengenai pernjataan- hak harga. barang selalu akan bersama itu hendaknja dilihat da mendjadi djuaranja. ri dua sudut, jalah soal prosedu- Paling luar biasa, 're ditanda-tanganinja pernjataan- 

Kek Ang peng | Agan kemana. Ikakan Jk andja 1 ja Leimena bc- an ta kita MA pagu leng lum dapat mengemukakan penda ap mempunjai 'ir begroo- patnja, sebelum soal ini dibitjara detapi, bah- kan dalam Dewan Partainja. “Se 
ting lain2 negara. 
wasanja mempergunakan | lebih dangkan mengenai prosedurenja, dari separohnja djumlah peneri menurut Leimena, adalah Iebih 

        

maan negara untuk or kea- baik djika sebel j 
9 YUK 1 5 a um pernjataan- manan, dibanding”kengan lain? bersama itu ditanda-tangani, pa- luar bia | Sa 

negara adalah: terma 
sa sekali, Lah 

Terketjuali barangkali 
sadja jang bisa" un 
perbandingan, ituptin 
gara. tersebut 
menghadapi 
rang, 

“(ra anggota rombongan jang. me- Mesir AKI partai2 Pemerintah ikut $ Ikan Selta diadjak berunding, Menurut Make JUMAKAN 7 cimena, baik di ang itupun. justru AN Pa Uni ang Se Hlap2 gota2. lairaja seperti Dr, Suki- kemungkinan 2 man, Sutarto dan Sebagainja Sa- NN ima sekali tidak diadjak berbitya 
Dengan — keadgamwodemikian, Ta Sebelumnja, , sendirinja sedikit “sekali ' adanja Atas pertanjaan apakah per kemungkinan untak Fanfjana2 in-lu djuga Kabinet dimintakan aa vestasi, setudjuan lebih dulu, Leimena Djustru karena itu, masalah menjatakan, bahwa itu tidak per pembangunan 'sebenarnja tidak Iu, tjukup djika anggota2 rom- bisa dipisahkan dengan tisaha2 bongan itu sadja diadjak beruv-   mikian dikabarkan oleh Reuter, dangkan tahun 1955 ada seba: 

  
pemulihan keamanan, ding. (Antara), 

& 

An Ten Keran: 90r persahabatan Yakjat" Djetman ITA 
dan sebagainja: baru mur kepada: rakjat “Indonesia: sPe si 

2 Mimpin2 “Djerman “Timur mena 

Kan, bahwa'ia sangat kaguni' me- 
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w 
di Poznan pada achir 

jl, La 

nomi antara 1 
dia. Menurut desus se-akan2 pasukan 

tee Uni Sovjet- telah -digerak 
dari Djerman Timur dan 

    

    

   
   

   

    

     

seba. i an jjan 
sawa. : Senang 4 sedang bergerak rintah dengan kene 

Uu aa ha “8... omul a , kam 

- Gomulka: Hormati Lan Pa eonlrana bala 

Polandia : ad aa aa jakan bahwa agen2 
badan2 asing jang : 
buruh. Ia seterusnja menjata 
simpati dengan buruh Poznan 
berdjuang ita. 23 

   
da 0 $ 
Warsawa Sabtu petang 

rekaman pidato jang 
:oleh Gomulka dimuka 

tai Persatuan Pekerdja,: 

    

     

  

   

  

    

   
    
   

   
   

   

  

    
     

pi melepaskan 
1 Sovjet m 

h RDD 

  

1 telah terdj 
an antara Pp: 

& dari: 
“ Djerman. 

bahwa  komanda 
minta idzin 

memasuki 
(masuk Szcze- | 

:cin). Waktu pihak Polandia men 
laknja, dan pihak Sovjet henda 
memaksa djuga, pihak Polar 

1 tembakan2. 
      
     

  

jah Aa 

| Apa jang 
     

     
         

    

    
   
      

        

  
    
      
    

    

  

    

  

    i insiden 
sukan Po- 

n sebuah resimen tenta 

r “Pihak 
engundurkan diri kewila 

“diperundingkan aa 

  

E KN Skets? Dari Sovjet Uni (LI) « 
  | MemangiTerdjadi Ge- | 

| rak-Gerik Pasukan?! 
“Russia Di Polandiaf| 

  
  

  

Pasanstte”S.... 
ngan'Stefan : Sekretaris'Kota War- | 

. Isawa —5CC5-Partai Pekerdja  Polandia| | 
IIMentertawai “Djenderal Rokossovsky —| 

&
 

  |.Kabar2 Bentrokan Di,Szczecin?Men- || 
11 #itertawakan | | BER Eh jae Kalimah 

'STEFAN STASZEWSKI, sekretaris kota Warsawa dari' 
"Pasaaszte!” 

angan gedung Lembaga Polyicknik di Warsawa Sabtu 
KN ada 
ng jl. bahwa didalam wilajah Polandia memang telah ter Na 

|dan  pandjang   
tjara Djawa Tengah. 

Baru mengerti saja, 
di Russia Tuan 4kar 
kan minum. rokok 
saaszte”, disuruh 
dengan - "pasaaszte”: 
kan duduk, berdiri, 

kan bhw CC partainja Saptu itu 
telah menerima laporan menge- 
"ah gerak-gerik” pasukan? ” Uni 

FPS Mulai »sPros 

vinsialistis ?« 
Minta Pagawai2 Didae- 

Ih Sunda Lebih" Uta. 
'makau Orang2 'Sunda 

Sendiri 

wa dalam sidang “CC partatnja 
(dalam mana ia hadir pula selal 
ku anggota-pengganti) hadir pu 
la marsekal Konstantin Rokos- 
sovsky, ialah seorano  djenderal 
besar tentara Uni Sovjet jang se 
sudah achir perang ' mendjadi 
menteri pertahanan Polandia. Ro/suk kamar dengan — "pasuasz 
kossovsky dalam sidang tadi di-!Bahkan mau pergi ke kamar ke 
tanjai mengenai soal gerak-gerik Uil sekalipun Tuan akan. dipersi 
pasukan2 Sovjet tidi. Djawabnja, lahkan dengan "pasaaszte” 
menurut Staszewski:  .Satuan2 Pasaaszte, - Kalimahnja singkat. 
iu kembali dari latihan2 pes Tetapi lambat laun bagi saja i 
rang”, ..Sidang CC tertawa ter 'mendjadi Jambang dari segala 

  

dipersital 
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h ia-dipilih djadi sekretaris I K 3 5 OA dengan Khrushchev ? F bahak2 waktu Rokossovsky' me ramah-tamah, rasa persaudaraan 3: A en ta erus suh: dikota 3 - » y 1 Bg gg & : , 2.239 3 "3 8 aan 

. Gomulka memperingatkan aker an 5 Pa aan Sean Ba Front Pemu- outiapkan kata2 ini” kata Stas dan none yana bangsa Russia 
AS $ aja negara? lain menghormati | Berita UP dari Wiena menga I C€ Partai Komunis Sovjet.Ni-|9a Sunda” jg dilangsungkan di| zewski, Kemudian Rokossovsky Ig selama 3 minggu mendjadi 
dari W. 3 :daulatan Polandia dan bahwa. kar beb Mean an 9a- kita Kbrushchev, “bekas menteri | Bogor memutuskan, menuntut ser| mengatakan bahwa ia sudh mem tuan-rumah ig royaal bagi saja 

War at Polandia akan memperta- | akan bahwa menurut keterangan juar negeri URSS Molotov dan|ta mendesak, al: berikan perintah supaja satuan? dan rekan2 saja itu. 
15.000 dan. mkan diri dengan segala daja Hcorang diplomat Barat jg hari wakil? PM Mikoyan dan Kagano- IA, “Segera diselesaik : itu kembali kepada garnisun me at 

ui “ aja, ,agar supaja Polandia dj" Minggu tiba di Wiena dari Po- Dn dara jun TP Dana Alan doain & Kumat reka masing2. |. Saja dan rekan2 saja tiba wak- 
ota | n sampai disapu bersih dari ana Djum at dan Sabtu jl Partai Persatuan Pekerdja Polan|ja dau Adjam D. Sjamsupradja Persahabatan harus sama- tu tengah malam dilapang  ter- 

jang menudju ke-demo-fielah berkobar bentrokan2 antara dia mengadakan sidang lengkap, (dan meminta diadili dimuka “ si- Genpajah bang” Moskow. Hawa sangat 

  

       

         

Peratisasi??" | 
“Seterusnja i, mengatakan, bah 
a Sosialisme itu bisa berdienis 
jenis, misalnja jang ada di Ju 

goslawia atau Uni Soviet. Satu 
satunja prinsip dalam Sosialisme 
Tiang tidak bisa diubah-ubah ia- 

. penghapusan  exploitasi oleh 
Jangn atas orang lain. Andai- Pane. Ol 

serdadu2 Uni: ovjet .k 
sian Polandia “dikota “Polandia, 

am ini tim- Lignice. Ke Et i 
sulnja sesudah Djum'at j 
sebar ratusan helai poster2 'jang 
menurut diplomat Barat tadi : ber- 
bunji: ,,Kami utjapkan selamat 
djalan pulang kekampung I 
man, kpd teman2 dari 

  

   

          

    

    

   
  

   

    dgn Wladyslaw ( soal-soal penting jang vjet." 
  

umumkan di N 'arsawa ak | Lignice letaknja sebelah barat 
.banjak” pabrik Jainnja eammaaememeamameae | Wroclaw (di Silezia, dulu Bres- 
djadi ,,manifestasi2”. . 
Wartawan Polan 
tur2 suratkabar pada 
mengadakan ra 1 

lau), merupakan markas tentara 
Uni Sovjet jang ditempatkan di 
sana sedjak Perang Dunia II 
Idekat perbatasan Ojerman. 

Gomulka disambut dgn 
gembira. 

menentukan sikap mereka terha 

.dap tulisan2 Polandia jang me 
, nuntut supaja proses destalinisa 

““si dipertiepat”. (UP). 

    

     
      
   

       
    

        

            

          
    

       

    

        

           

         

     

ngatakan, bahwa Sabtu 

sa dilapangan gedung Lembaga 
Polyteknik 
10.000 orang. 

    

pada Fakultas Tehnik Ban- an 
2 , 2 Ikarang djadi sekretaris I C.C, 

Be Ian) uan Ma NN Ipartai itu. Hadiiria denga para 
berkepala »Pari yi bsa 2 gemuruh menjambut gembira pe- 

« produksi bahan mi besi a Ingumuman ini. — 

inan2 penggunaannja dim. ekonomi | Mariam nota Kanaan” 
a pabrik ja sebagai training centre. jjang ter it di ino I, Polan 

- Peng dung S3 Djasa untuk dia selatan, Para gen jbl. 
| ai boh. £ dam “badja|Sihubungi dengan “telepon : dari, produksi bahan, besi dan: : bagja ag Lae ba Ban Nu 

ikan besa artinja dan akan| in Barat, dan menerangkan pisan: Desa Pun bhw kaum buruh dikota industri 

   

            

    

       

   
    
   

  

     

     

        

   

    

seterusnja menuntut supa, 
tsb. tadi Da mabpla d 
ninis jang sungguh?” Sete 
diterangkan bahwa ia tak men 
dengar sesuatu kabar mengenai 
gerakan -pasukan2 Sovjet di 'Po- 
landia. Tati 5 

Kantorberita Polandia PAP 
Sabtu j.I. mewartakan bahwa ba| 
'dan pimpinan Serikat buruh Per 
tambangan Polandia kini sedang 
menjusun sebuah perdjandjian 
kerdja kolektif bagi buruh per- 
tambangan. : : 
Gomulka menundjukkan bahwa 

perusahaan2 tani perseorangan 
di Polandia hasil2-nja  ternjata 

lebih memuaskan daripada peru- 
sahaan2 tani kepunjaan negara, 

terutama dilapangan peternakan. 

Gomulka tentang keada 
an industri & pertanian, 

Menjambung berita ' mengenai 

nja, 1 

“Berhubung dengan kenjataan 

bahwa dinegara ini kurang kesem 

'patan untuk latihan praktek da- 

illam pabrik2 jang chusus. 

inirut . Stromburg, 

Sem “ dikiri utk memperluas 

on stahuan mereka pada achir 

empa 

   
   
   

   

dan untuk mendapat “ke 

ae memperoleh  pengalam- 

sraktek. Untuk pembangunan 
sadja dibutuhkan 

jang teoritis terdidik, 

ga dan terutama insinjur2 

terlatih praktek. Kalau kita 

japat kesempatan supaja tiap 

n wa dapat bekerdja prak- 

tek selama 1 tahun, dalam pabrik 

'Ipabrik sebelum menempuh udjian 

jang terachir seperti jang di 

kan di Djerman, maka stu 

akan lebih bermanfaat dan 

kwaliteit insinjur lebih ting 
. - ' $ n 

tang ini. Lan 2 
an           

         
      

     

         

     

       

  

     

  

   

  

       

        

tnja diuraikannja  pel- 
tjam tjabang jang ber-       

      
          
      

  

    

  

       
    

  

     

   

   

Pa BOT Gatot de- Ibidato Gomulka dimuka C.C.| 
pn i : em 'Ipidato dimuk 

Bana MR Partai Persatuan Pekerdja Polan 

'Stromburg “djuga menge- |dia, seterusnja Radio  Warsawa 
“bagaimana tjaranja me 
n dan mendirikan Ppa- 

mikian. Para mahasiswa 
“tiap bagian tehnik dibawah 

an dosen2 export aa Tg 

rentjanaan an ini 
Kn utk pekerdjaan 

sambil melatih para 
itu. Dengan demikian 

s patan bagi para 
ha tk beladjar dulu dan 

melihat 

menjiarkan bahwa Gt Ika te- 

lah menjerang pedas banjak segi 

daripada keadaan — perindustrian 

dan pertanian Polandia. Ia meng- 

analisa statistik2 resmi jg telah: 

diterbitkan tentang keadaan di 

lapangan2 itu. : 
Seterusnja ia 
jadinja ..,main sunglap” n djadinja .. “jang mengenai 

          
         
     

       
   bangunan negara 
seperti Amerika 
da, Afrika-Selatan, 
ma, Pakistan, Indi 

   

                  

      

    

  

  
mentjela keras ter 

dalam           
    

: lah 1 nulai dari peren- 'statistik2 resmi 
Djepang. telah an sampai “eelhaA produksi. 'masalah2 keuangan koperasi kope 
begitu pula jakr ra mahasiswa men rasi. ,,Penanaman2 modal — jang 
               

  

an pekerdjaan roduktif, lebih besar s 

ca mereka Pe ig meneri- ternjata telah mentjapai . hasil2 

“sehingga dengan demi- jang lebih ketjil”. Dibandingkan 

vannja tanpa biaja. De- nja kemudian angka2 produksi ba 

u maka sebagian besar tubara 1949 dan 1955. .,Politik jg 

1 : dan pendirian telah dilakukan: oleh pemerintah 

dapat dilaksanakan ternjata mengakibatkan kemeroso 

Ba mahasiswa dan tan dalam produksi batubara, 

2 f hingga timbul depressi”. Ditjela- 

kerdja demikian menu nja pula politik upah pemerintah 

g menguntungkan 

gunakan inc didalam koperasi2 

badja untuk da 
industri L € 
kan taraf 
tjapai 1daa 
kepada negara 
krisis. 

       
    

   

    
   

   
            

    
            

         
   
              

    
   

    

   
    
   

        

  

    

    
dalam rentjana p .ekonomi jg baik: au h : : #latih,” bahkan : 
tahun. Kiba ha Sa Saga pat Eisen oOwer    

    

“terlatih, dan ini didja 

a. pengeluaran istime 

Iban 

   

  

Mengenai Ttg Polandia 
   
   

    

    

      

      
       

         

       

  

   

   

'hingga sidang ini terpaksa -ditun ' 
da untuk beberapa djam. Komu 

satuan  Pekerdja “ Polandia, 

untuk ,,merundingkan 

   
kepentingan kedua partai", 

. Sementara itu harian Perantijis 
»le Monde” menerima “kawat da 
ri Ikorespondennja di Warsawa 
Philippe Ben, bahwa keadaan d 

" Polandia sangat tegang”. Me- 
ngenai perundingan antara pemu 
ka2 Partai Komunis Sovjet dan 

Berita UP dari Warsawa me Partai Persatuan Pekerdja : Polan 

' siang dia harian tadi mengatakan: ,,Di 

telah dilangsungkan rapat raksa- Satu pihak, pemimpin Sovjet jg 
Warsawa 

jang dihadliri “oleh itu ,,pura2 menerima baik” peng 
Sekretaris kota hentian djenderalbesar Konstan- 

Warsawa dari Partai Persatuan tin Rokossovski, menteri perta- 
Pekerdja, Stefan Staszewski, me hanan merangkap panglimabesar 
ngumumkan bahwa Gomulka se- angkatanperang Polandia 

datang berunding ke 

major Alexander Zawadski”. 
kata 

le Monde, , diterima kawat dari 
berbagai bagian Polandia! 2 

|tang bterdjadinja gerak-gerik spal. 8 
sukan2 ' Sovjet, "diantatanja zr 
rakan' 800 buah 

»TAPI dipihak lainnja”, 

Ida pemimpin2 Polandia: ,,Kamik 
-kelah mengalirkan garah kami. ui 
Ituk membebaskan negeri ini (da 

ri tjengkeraman Djerman Hitler), 
Idan kamu sekarang mau menje- 

Amerika?” rahkannja ' kepada 
»Tapi ini tidak akan sampai te 

djadi?” - Demikian 
Monde, menurut Reuter. 

Berita Reuter 

wartawan Reuter disebut 

rekan2?nja telah disesatkan 

ditempuh oleh Partai 
Pekerdja Polandia. 
Kalangan tadi mengemukakan 

bhw setjara teorotis, — Polandi 

mereka malahan 
akan terdjadi ,,Putsch” 
butan kekuasaan) oleh orang2 j 

dak sebelum terlambat. Tap 

tindakan 

oal lain. 

lok Sovjet”. 

adaan jang sesungguhnja 
landia, dimana kaum Komun 
sedang menempuh 

di URSS   

    

  

  

      

   
   

  

     

   

  

    

3: | tahun sadja ma 5 5 kota Maan Wesialis2 tehnik jg ') PRESIDEN Eisenhower Sab 
produksi badja bentuk dan bisa diguna-'ty jl. mengatakan di Denver se 
Prof.  Stromburg untuk pembangunan industri. bejum pulang ke Washington, 
bahwa untuk pe djutnja di Indonesia. Demi-  hw ,dari Polandia telah datang 
si di Kalimar : aa Sinjai dari berita2 jg menundjukkan adanja 

an-petjahan c jang diutjapkan dalam pergolakan dan kegelisahan di 
dengan mem man itu,  dikupasnja sana. ' Lapo ini disertai tje- 
proses pem | proses2 baru utk | rita2 mengenai pasukan2 Sovjet 

bidji besi dan badja. 
a Na 3 

19 Dapat dikabarkan, bahwa Prof. ' 

bur “adalah gurubesar 

1: - dan berbangsa 

“jang dilantik di Ban- 
| pernah bekerdja pan 

-werke di Osnaburck,. di 
zaven. Ia tiba di “Indone 
hain September: 1954. 
kira2 53 tahun. 

jang bergerak. Saja mempunjai 

kontak erat dengan menteri Dul 

les, Te San untuk Sena 

hui faktaZnja. Sudah ng te) 

tu segala sahabat rakjat P olandia 
bersimpati dengan kerinduan me 

reka akan kebebasan dan kemer- 

'dekaan”. Demikian kata Eisen- 
hower. (UP). ba 

a Sangkang &Anggin Tun- 
alikan Kalimantan Utr. 

dituntut oleh 12 orang keturu- 
nk sultan Sulu lain. Kedua frak 

  

   

   

    

    
   

  

          

      
        

         

   

   

hula akan dipergu 
bersifat     segala tjara jang Nia aa j | dan sesuai dengan tata hu si ini ber endirian bahwa dalam 

| ega disaring maka tahun 1817 Kalimantan | Utara 
      

    
   

  

      

disewakan kepada Alfred  Dent 
Jan Baron Overbeck dari ,,Bri- 

tish North Borneo Company” 

diper, kekelasan, 
« akannja bahwg negeri 

m akan menjokong apa 

        

     

an dengan URSS. 

nan dari 

sapabila Polandia 
sendirian, maka : 
ia”, kata kalangan tsb. tadi. 

di Moskow. 
Menurut sebuah komunike j 

dikeluarkan oleh C.C. 

sudah selesai perundingan antar 

jl, delegasi partai: Polandia jan 
dikirimkan ke Moskow tugasnj 
ialah "berunding ' dengan   

  

sebanjak 50.000 dollar Mexico. 
Tapi Kalimantan "Utara sekarang 
merupakan Crown colony” Ing 
gris, sesudah kongsi tadi menje 

     

   
     Filipina memutuskan suntuk 

ngusir Inggris dari Kaliman- 

tara.           

          

    

    

Saad" Usman “menun- rahkan emerintahan disana, dan 

5 Dae wilajah Kaliman kakak: hepi pemerintah 
“Inggris. Separoh lagi ' Inggris, mulai berlaku 15-7-246. 

A4 4 

perkukuh kerdjasama politik da 
ekonomi antara Republik Rakjat 3 

: serta 33 Orang, tetapi 

persa- ketika itu 45 orang. 
Polandia dan Uni Sovjet, 
memperkukuh konsolidasi 
habatan jang bersifat persaude 
raan dan ko-existensi,” (Antara) (Antara), 

nike pemerintah Polandia menga 
EIM- takan sesudah perundingan anta 
ter- ra pemuka2 Partai Komunis Sov 

et dengan pemuka? Partai Per 
bah- 

wa tamu2 dari Sevjet itu datang 
1 masalah2 

hala- dimasa sekarang jang mendjadi 

ten 

'ge- 333 

“tank, dari, Poz- 

al. tulis le 

dari Warsawa 
mengatakan bhw apa jang oleh 

»Ko- 

munis2 orthodox Polandia” me- 
ngatakan, bhw Khrushchev - dan 

oleh 

orang2 Polandia, jang. memberi- 
kan keterangan2 sedemikian ru- 
pa hingga memberikan gambaran 
buruk mengenai haluan baru jg 

Persatuan 

adalah negara demokrasi rakjat 
jang sudah paling madju. Pe- 
mimpin2 Sovjet. gelisah “menge- 
nai kedjadian di Polandia, dan 

takut kalau2 

-(pere- 

paling teguh keinginannja supaja 
proses demokratisasi di Polandia 
berdjalan lebih tjepat. Oleh se- 
bab itu, kata kalangan tadi, pe- 
mimpin2 Sovjet 'hendak bertin- 

apakah tindakan ini bisa disebut 
jg diplomatis, adalah 

an .. Djago 
#Sato2nia harapan bagi js Cah 

rut wartawan Reuter di Warsawa 
— bahwa bagi pemimpin2 Sovjet 
sukarlah untuk memahami an 

di Po 

suatu babak 
evolusi, jang lain daripada apa 
jang hingga kini sudah diketahui 

Dikemukakannja bahwa di Po 
landia tak ada sesuatu partai jg. 
menentang adanja persekutuan 

Satu2nja 
rapan bagi Polandia didalam 

dunia jang terbagi2 dalam blok 
kekuatan adalah ikut dalam blok 
Sovjet. Alternatifnja ialah teka- 

Djerman. Sedjarah Po- . Otobis 
landia memperlihatkan bahwa 

tjoba berdiri ' 
tenggelamlah 

(Antara). ' Kendaraan itu menabrak djem - 
Tugas delegasi P.P.P.P. batan dan terdjungkel 

“kali Tjitarum. Cou Di 
9" Djatuhnja adalah kira2 sedalam Pp 

1 Partai g meter, atas padas, karena kali 
Persatuan Pekerdja Polandia se- Tjitarum sedang surut. 

pemuka2 Partai Komunis Sovjet 
dan pemuka2 P.P.P.P. Djumat 

GC 
Partai Komunis Uni Sovjet me- 
ngenai soal2 untuk lebih 'mem- 

Rapat buruh dan ' mahasiswa dingin. Mungkin 6 deradjat Cel- 
tadi telah menjetudjui “beberapa cius. Sesala formalitet 
Sana diantaranja ada jang si, douane dsb. 
berseru supaja 'piha ili j at tiep: 1 si : aa Ban kue sja neat tjepat. Mungkin karena kita 
& Pa Kaum buruh. Imerupakan tamu dari kantorbe- Sebuah lagi berbunji: ,Kita ses! situ Tegal Iin ia - berauhati P Gi rita Hi Bass”. Djadinja koper2 udju bersahabat dengan “Uni 4:44 NA : : Sa ? 3 d3: tidak usah diperiksa: tidak dima- S0vjet, tapi persahabatan ini Da atukan Ben Ii 
rus bersifat persahabatan antara etik 1 Sg 3 : ta Da : . SEA NP eni ang sudi azit al: 'e dua pihak jg sama" deradjatnja. 3 i Aa : aa Gelang : vu: 1meriksaan2 douane dan Soalnja susunan politbi-/,., : ta KAA ah: PON 

ro :baru: 'C.O”-PP.P,P, ? " NN n Pena. sala Wartawan: "Reuteg” “Sidney! : cran, Mapangan terbang ba- 

Taylor mewartakan. dari Warsa-| NAK djuga pelajan2 jang bertu- 
wa bahwa menurut keterangan Sas membawakan koper2 orang 
sumber? Polandia" disana ma-| lain. Padahal menurut tjerita ka- 

lam Minggu jl, Khrushchev (se-| wan saja, seorang mahaguru ba- 
kretaris I C.C. ' Partai Komunis hasa Indonesia di Leningrad, di 
Sovjet) “telah mengantjam akan| Russia katanja tidak ada ,,koelie” 
memasukkan“ pasukan2  Sovjet,/jang mengangkut barang? orang 
kalau Partai Persatuan Pekerdja' lain. Semua orang harus mene- 
Polandia menghentikan djenderal angkut barang?nja sendiri. Te- 
besar Rokossovsky dari politbiro! tapi toh ternjata koper2 "kita di- 
nja jang baru Diwartakan bah-langkut oleh petugas? j h 1 jang dili- 
wa » Khrushcheymengutjapkan hat dari pakaiannja, memang ker 

dang umum. Sebelum diadili “di 
muka pengadilan, supaja sdr. 
Adeng S. Kusumawidjaja ditahan 
diluar berkenaan dengan keseha- 
tannja jg tidak mengizinkan. 

2. Segera merobah politik pe 
merintah didalam. menjelesaikan 
soal keamanan didaerah Pasun- 
dan sesuai dengan: keadaan, sifat 
dan djiwa masjarakat Sunda dgn 
konsepsi 'jang tegas dan teratur. 

,|Mendesak, agar penjelesaian ke- 
ilamanan -itu diserahkan kepada 

putera2 “Sunda. Agar didalam 
pimpinan 'ketentaraan segera di 
tempatkan tenaga2 pemuda Sun- 
da jang tjakap serta penuh  pe- 
ngetahuan dan. kewihawaan. 

3. Menggantikan tenaga. jang 
berasal dari luar jang terdapat di 
dalam djawatan2 serta lapangan? 
lainja “didaerah Pasundan, jang 
kwaliteit serta ketjakapannja' se- 
benarnja masih banjak - terdapat 
dimasjarakat Sunda, dgn tenaga2 

| 
: : 
immigra- 

dikerdjakan sa- 

jang 

   

  

hi kaul ratu bana Manda ina 5 ultimatumnja ini Djum'at jbl., da djanja mengangkut koper2 par: 
warganegara Uni Sovjet), dan menga Palang $ TN Fan perundingannja dengan Pe-ipenumpang. : mi 
segala anggota politbiro partai tehnis Diamuk sosial kata LP Orang EN Perantauan Pakar Seberarnia ingin sangat saja 
ketjuali kepala negara, djenderal Ne, ( Antara) dja Polandia. Pemilihan politbiro tahu berapa upah ale "pe Sinai 

  

Nata Na diadakan hari orang? itu tadi. Tetapi tak sem- 
“Suobo Ae ain," kan P2 sebab terburu kita dimasuk- 

Iwartawan « Reuter, Beban 23 kalam Petak gang bkan ng 

«bahwa. pemimpin2' irfai sifat “nekukkija ke Moskow jg. djauh Tara telah, .ditangkis Ne aku “ing nja Ik. 30 KM. darislapangan 

reka datang, di'|(Warsawa | untuk bang: 

Fosil Binatang : 

    

   
ta 
ter 

  
San 
PARA 

    
     

   

  

   

    

  

   

  

    

menghemat banjax barang? Im-Sealinogrod' telah 'kirim “ sebuah : rel | dt 
port itu. Bahan2 mentah dan bilfesotusi kepada CC Partai Persafnan kearah W akn Iekb ni 5 | mendiktekan siapa2" 'jang “boleh F ie ir |dji2 jang “baik bisa diperoleh difiian Pekerdja Batin mela En bag ba Ban PEN Ha asi zeojogi stelah dndukndaam. polio Pola, Naga Daan engan Ema 
sini. njatakan sokongan penuh kepada I pipesikannia demikian Tega Aa baaag topan  tu alan here (satuan Pekerdja Polandia. Sum-| Gtane- raja Moskow masih tam- i Li I Dampaani Ken ae Tangsel an njaksikannja, demikian »le Mon| Kana , Jang UP (bersumber tadi mengatakan bah | Pak, famai. Rakjat: masih .keliba- 

ersiapan Ban Handa Lc. Diterangkan bhw. de”, Khrushchev waktr tiba “di ISO Tntot an ja tamuZ2 dari URSS "Hu “tidakitan" mondar mandir, Samsat saja 
Selandjutnja - Prof. Stromburgi ecolusi ini disetudjui dalam: ra. Wartawa . Djum'atsi.le kelihatan: | Arkan yo Jin mewarta. (dipersilahkan memghadliri. sidang |pethafikan pakaian mereka. jang 

gemukakan, bahwa seal jangg "... Matah ji... Be-inja tidak bisa menahan nafsiinjaf nggu. Radio: cking mew h Ma Aan Aa ikan ebi Ta warbanja itusdz Aa Hi membangun  in- |pat raksasa buruh industri. /Re- PO Maan Dea Pioner andi kam bahwa ipara ehli ang sebes jiler6 PN eneg ana ama "2. Siar Danga itu dam por 
selalu harus terse- |daktur ,,/Frybuna Robotnicza' me |'s?. Bau sadja ia Turn dari REI uinja sedame menjelidiki sumber (dia, dang oleh ssebab 'itu “sidang|tongam badan mereka jang. tam 
Nanga rn Ka nerangkan bahwa .resoh Pi sawat terbang, ia “berteriak. Kepa minjak. telah menemu adobe af tadi ditunda. Seterusnja 'diperokkh "bak robust, besar dan (agak. ke- 

keterangan bahwa menurut ran- 
ngan da politbiro baru-itu 

sdes|tidak akan "duduk - Rokossovski 
2 dan orang2 lainnja jang diduga 

menentang -pendemokrasian nega- 

KMT Siapkan Ke-i: Pepubiik: Rakjat' Pelanira 
“Demikianlah wartawan Reuter 

gemukan..iFTerutima :saja perhati- 
Kan para wanitanja jang hampir 

    dan langsing. 
Agaknja perhatian saja ini ter- 

tangkap djuga oleh djurubahasa 

2 saja.   rusuhan Di Macao jang mengabarkan bahwa ia| f3 agok pandai djuga berbaha- 
5 mendapat keterangan2 “Ani darilsa Indonesia. Udjarnja pada saja 

TudukanRadio Peking sumber2 Polandia” di 'Warsa-| dalam bahasa Indonesia: ,,Tuan 
RADIO PEKING dalam sia- Ya perkatika, perempuan? Russia?” 

Kabar? 

“ta Persatuan Pekerdja Polandia, mengumumkan dalam ra Jaikit, tekanan - pada  bagaian ta ass", seorang wartawan 

pat raksasa jang dihadiri eleh 10.000 buruh dan mahasiswa | pa” kemudian setjara andantefh kita bersama 9 wartawan? 
dengan suara jg menurun sedikit 

|. bagaian 
“saas2”: untuk kemudian dengan 

Idjadi gerak-gerik pasukan2 Soviet. kel Istaceato berhenti setjara menda || £4- Mulgi hari ini dan sete- 
PA : | Sovjet, Diterangkannja bahwa Dak p nga bonatan 10”, Banjak Mena: Kakan beberapa se- 

L Dalam rapat raksasa tadi Stas satuan2 tentara Sovjet telah di-|SEGIxI Jara 2 menguap annja rie-artikel, wartawan kita 
“zewski menjatakan bahwa Wia-lrarik kembali dari wilajah' Repu TG seperti Ja ang Lilan jp akan memaparkan “kesan2- 
dyslaw Gomulka sekarang “djadi blik Demokrasi Djerman, dan Na an aa AA aan AA perdjalanannja tadi dalam 
sekretaris I 80 partai tadi, ini (bersiap-siapkan diri ' “disekitar Iyanja saja pada Aa naa 2 harian ini, Ia tidak akan me- 

»isudah -satu kenjataan, walaupun (bahwa satuan2 tentara Polandia Gb #Ah, itu artinja, (|: Muis, soal2, jang pretentiens 
pemilihannja baru dilakukan ' ha-/Warsawa. please!” : ia tidak akan mentjoba men 

ri Minggu. Staszewski mengumum|  Seterusnja is menerangkan bah| Please atau "monggo” “kalaufp diadi ahli? tentang Sovjet- 

mengapa 

dengan” pa- 
makan-minum 

dipersilah- 
djalan, ma 

tak ad, seorangpun- jang berba 
    

  

— Oleh: Hetami — 

  

Pengantar : 

Atas undangan kantorberi- 

lainnja telah mengundjungi 

Sovjet Uni selama 3 ming- 

Unie dgn. mengemukakan 
pendapat2 jang ,,gaik-gaik”. 

1 Ia hanja akan memaparkan 

setjara' ,fotografis'” apa jang 

ia dengar dan lihat sendiri 
selama  perdjalanannja itu. 

Tulisan2-nja akan lebih ber- 
sifat skets2 daripada "suatu 

analisa. Tentulah sadja bah- 
wa. apa jang akan ia kemu- 
kakan itu tidak terlepas dari 

perasaan dan pikiran sebagai 
orang Indonesia. 

»     

Pasaaszte— Perempuan Tebal n 
Toast |Non-Stop Dan Spaziba 

t 

! itulah Kalimah Rusia jang pertama kali mendjemput, telinga saja 'waktu saja tiba 
di Moskow. Tak saja kira bahwa kalimah ini akan mengikuti perdjalanan saja selama 3 ming, 
gu di Russia, di Leningrad di barat Jaut Russia, sampaipun di Tashkent Uszbekistan dibagia: 
tenggara Sovjet Unie jang sangat terpentjil ifa. " 

Ini d? 
utjapkan dengan irama dan lagu 
jg melodieus. Dimulai dengan se 

viaar dari laut Kaspia, dan Wod- 
ka: banjak wodka. 

Di medja-makan inilah  sebe- 
narnja saja menemui satu-satunja 
spenderitaan” saja selama kun: 
djungan saja di Russia. Pada per 
temuan2 jang agak resmi, orang2 

Russia agaknja merasa sebagai ke 
harusan untuk mendjamu tamu2- 

nja dgn. berlebih-lebihan. Makan 
makan diatas medja, dan djuga 
di- sekeliling medja. 
«It is our custom? — Ini adalah 

I kebiasaan dan adat kitay “kata 
| djurubahasa saja. Fe 

Dan semua makanan jang se- 

jus dihabiskan. . Dam harus  di- 
iringi pula dengan wodka,  ba- 

'njak wodka. Kalau tuan ketahui 
bahwa wodka mengandung 4244 
alkohol, Tuan mengerti mengapa 
upatjara. — ja, benar upatjara 
— makan2 seperti makan malam 
di Hotel Moskow tadi merupa- 
kan sematjam ,,penderitaan” jg 
tak terhingga bagi seorang jang 
kurang tahan alkohol sebagai 
saja ini. : 

Diatas saja sebut makan2 tadi   
ata 

»Ja,” djawab saja dgn. sedikit 
kemalu-maluan e dgn. perasaan 
seperti orang mata-kerandjang jg. 
ertangkap basah. 

Ah, kata djurubahasa 

Ijutnja, disini perempuan2 

MANA ta TEBAL!” 

sApa2 Tebal? “tanja 
dengan kurang mengerti. 

selan- 
se- 

saja 

perempuan? tebal: eeech, 
Gee sn. GEMUK uda 

Ijurubahasa.  Achirnja “ia 
rhasil menemukan kalimah 

Indonesianja jang tepat djuga. 
. Mengapa perempuan pada 

:emuk2 ?” tanja saja lagi. 
Karena orang? laki disini se- 

nang perempuan? gemuk. Djadi- 
nja perempuan terus bikin badan 
djadi gemuk,” djawabnja. 

sTuan senang perempuan te- 

bal, eh gemuk,” tanja saja pada 
djarubahasa. 

Senang,” djawabnja dgn tje- 
pat jg seterusnja ia susul dengan 
pertanjaan : ,,Bagaimana perem- 
puan? di Indonesia ?” 

«Di Indonesia,”  djawab saja, 
perempuan? disana, eh ti- 
pis 1” 

Ha ha ha,” gelak sang djuru 
bahasa dgn terpingkel-pingkel. 

ijadi keheran-heranan saja 
melihat dia  terpingkel-pingkel 
itu. Apakah kiranja ia mengeta- 
hui bahwa bahasa Indonesia saja 
salah, ataukah memang ia me- 
nganggap seorang Wanita jg ber- 
badan langsing itu lutju. Pikiran 
saja: ..ja, tunggulah sadja sam- 
pai kau lihat Ermina ' Zaenah 
atau Titien Sumarni nanti kalau 

kau bisa“datang di Indonesia. 
au engkau masih terpingkek- 

pingkel, biarlah 'engkau bersaha- 
bat sadja dgn. Srii Mulat!”.... 

»Ja, 
aan 

     

   

    

  

Saja bersama para rekan  di- 
inapkan. di..hotel Moskow. g“Se: 
buah" hotel modern, bertingkat 10 
jang. mendjadi pusat tourismedi 

Moskow. 1 Rt 
Barussaaja :tiba, kita terugsgi 

| persilahkan makan: $ 

Astaga, pikir saja, djam Setes 
ngah dua malam makan? . Kita 

ersilahkan masuk  (pasaaszte) 
am suatu chambre separce, ka 
makan tersendiri. 

Di medja makan penuh hida- 
(ngan makan2-an jang serba leng- 

Ikap.  Ajam panggang , potato- 
Ichips, zalim dari sungai Wolga, 

ikan sturgeon dari Leningrad, ka 

  
| m 
| 
) 

  e Ega : ttg. bentrokan 
rannja pada hari Minggu" me- Pn Gg : 
wartakan bahwa menurut ' kala- na dibantah: 2 t ny) 

ngan jang dapat dipertjaja agen? hatehahak” 2 1 ys a ari 

Kuomintang di Macao kini mem- Seorang “redaktur — suratkabar 
persiapkan kerusuhan di Macao, 
daerah djadjahan Portugal jang 
terletak seberang menjeberang de 
ngan “Hongkong. 
-Diterangkan bahwa 200 orang 
agen Kuomintang: dan anggota 

perkumpulan? rahasia dari Hong 

kong a.l. orang. jang mendjadi 

biang keladi kerusuhan di Kow- 
loon baru2 ini telah datang di 
Macao utk mengumpulkan gang 
ster2 dan 'anasir2 djahat di kota 
ini, dan agen2 tsb djuga menje- 

lundupkan di Macao dari Hong wearakan melatui telepon kepa- 
kong sebuah kapal penuh bahan "Ya wartawan k-b. Amerika ,,Uni 
ledak. Dari Macao sementara itu ted Press”? di Frankfurt, bhw kea! 
tidapat kabar bahwa tak benar daan diseluruh Polandia tenang- 
di kota tsb diadakan djam -ma- tenang 'sadja. Dikatakannja bah- 
lam seperti — telah |" diwartakan wd ia dan anggota-anggota staf 
oleh Radio Peking “pada hari Jainnja daripada harian ,,Stettin 
Saptu jbl. (UP). Kurier? tertawa gelak-gelak tak 5 Hee depan » 
DJAGO TINDJU DIHUKUM ada habis2nja, sesudah mende 

: , ngar menganai kabar jang di- 
PENDJARA 5 BULAN , : an $ Badi PWI Beterhuidon muat dalam harian Amerika New 

G2 De York Times itu. Diterangkannja 
Dian buka hayan 9 mendengar. kabar "tadi 

di Szczecin (kota pelabuhan di 
udjung barat-laut Polandia, de: 
kat tapal-batas RDD, dulu Stet- 
tin) hari Minggu dengan tegas 
telah membantah kabar2 seakan 
akan malam Sabtu j.l telah ter- 
djadi bentrokan antara serdadu? 
Uni Sovjet dan serdadu2 Polan- 
dia dekat kota tsb. tadi. Kabar 
tadi dimuat dalam “New York 
“Times.” 

Wartawan tadi, jg tidak man 
menerangkan 'siapa-siapa dia, me 

a but2 Koperasi Batik ,,Batar?” « 

rangan telah menjampaikan k 

koknja menjatakan sangkalan   keluar, djika hal ini tidak meli 

garan Dasar seria keputusan 

takan dalam surat itu. 

Mengenai tambahan pegawai 

jang dilakukan oleh pengurus 

diterangkan, bahwa tambahan pc 

gawai itu adalah mengingat ma 

kin tambah lapangan usaha dan 

pekerdjaan koperasi. Disebutkan, 

bahwa pekerdjaan pemeriksaan 

pada mereka jang menerim, mo 

ri jang djumlahnja 1.300 peru 
sahaan dahulu dikerdjakan oleh 

2   i, 

: : : ndjara 5 bulan oleh Pengadi i Paha Pplasi Se | sekar cerna. komuni —otho Pdf, Kuta oleh, Pengadaan pi bai Ar Dima Pera San ha 
aa Nana Tu ehuF persalahkan . telah, melakukan Yeka” jang memantjarkan dari Ma Sma Hanan sendiri dengan jang contineu, 

Selandjutnja mengenai soal pe 
metjatan “anggauta2 jang belum 
memenuhi sjarat diterangka, bah 
wa pengurus memang tidak mau 
memetjat anggautanja dengan tja 
ra jang tjieroboh. Pengurus seka 
rang ini hanja menerima pening 
galan dari pengurus jang lama 
dimana “waktu penerimaan ang 
gauta2 tidak mengharuskan mem 
punjai idzin H.O, 
Anggaran Dasar Batari baru 

sekarang ini mengharuskan setiap 
anggauta mempunjai izin H: 0. 
dan 'betul2 bekerdja batik. Teta- 

k 5 pi pengurus tidak hendak meme- 

jang menempuh trajek Bandung — Tjililin ini, pada tjat anggauta2 lama jang belum 
waktu membelok masuk djembatan Tjitarum telah terlepas se berizin H. O. Pengurus membim 
krup stourstangnja, sehingga tidak dapat dikendalikan lagi oleh bing mereka dan berusaha agar 

supirnja. ' mereka itu segera mendapat izin 
H.O. karena mereka itu betu'2 
bekerdja dan kenjataannja seka- 
rang ini mereka itu satu demi sa 

tu mendapat Izin tsb. 

Achirnja  dinjatakan, bhw dim 
Batari tidak ada kliek. systeem, 

Pengurus bertindak sebagaimana 

mestinja sesuai dgn AD dan ART 
serta perturan2 koperasi kepada 
seluruh anggautanja dgn tidak 

membeda?kan aliran agama atas 

telah digulingkan oleh direktur partai, Pengurus Batari sampai 

akademi militer Honduras djen- sekarang tidak dimonopoli oleh 

deral Rogue J. Rodriguez, koman (SAlah satu golongan, pegawainja 
Idan angkatan udara Honduras Pun demikian djuga. Pada waktu 

kolonel Hector Carraccioli dan pembentukan pengurus sekarang 
oleh maior Roberto Calvez, Pen- ini, oleh formateur telah diadjak 

djelasan tak segera dapat diper: pula berunding anggauta2 ig mc 
oleh, (UP) 

pen pelavan main Rn. 11000: Berlin Barat (Antara, 

Bis, Harip Milik H.Mak- 
Ta ip Hb 

mur Membawa Maut! 
137Orang Tewas Van:32 Orang Luka? “Ke: 

tika Bis Terdjungkel Masuk Tjitarum 
OTOBIS MERK ..Hurip” no. D 18487 hari Minggu jl 

kira2 pukul 11.00 terguling dari djembatan kali Tjitarum an 
tara Batudjadjar dan Tjililin, jang mengakibatkan 13 orang 
dari penumpangnja tewas dan 32 orang mendapat Juka2 berat. 

  

is   
  

kedalam 

Honduras 
PADA HARI Minggu diamum 

kan di Tegucigalpa, ibu-kota 
Honduras, ' bahwa pemerintahan 
presiden Nicaragua Julio Lozano 

A|- Diantara jang meninggal terda- 
pat pemilik otobis itu sendiri, 
bernama Hadji Makmur, selan- 

djutnja kondekturnja sendiri, dan 
seorang wanita dan bajinja seka- 
li jang sedang dipangku. 
Semua korban diangkut keru- 

n mah sakit Tjimahi dan Bandung. 
Muatan otobis itu maksimum 

jang diangkut 
Selain itu 

1 djembatan Tjitarum sudah gojah. 

g 
a 

  berikan mosi tidak pertjaja, te- 

Tak Dimono- 
poli Suatu Golongan? 

Batari Sangkal Adanja Korupsi Dikalangan 
Pengurusnja 

BERKENAAN DENGAN tersiarnja berita jang menje 
li Solo jang menimbulkan kesan 

seolah2 penguruh koperasi tsb. berbuat korup dan mengham 

burkan2kan uang, maka pihak Koperasi ,,Batari” Bag. Pene 

eterangan tertulis jang pada po 
terhadap berita2 jang telah ter 

siar itu. Pengurus sanggup hendak mendjamin 25 anggauta jg 

inggar dasar2 koperasi dan Ang 

rapat anggauta, demikian dinya 

Rakjat Polan- 

dia Akan Be 

rontak ? 
Kalau. Sovjet Tidak 
Menjetudjui Kemer- 
Mekaan -RelatifzBg. 

Polandia 
KORESPONDEN harian Swe 

dia “Expressen” (Liberal) di 
Warsawa, D.M, Winter, mewar 
takan Sabtu jl. bahwa terpilih- 
aja Wladislaw Gomulka sebagai 
sekretaris 1 Partai Persatuan Pe- 
kerdja Polandia ,,merupakan pu- 
kulan oleh Central Comite PPPP 
terhadap persetudjuan jg Djum'at 
jl. telah tertjapai antara para 
pemuka Partai Komunis Sovjet 
dan P.P.P,P,” 

Sekarang sudah diketahui, ka 
t. wartawan Swedia tadi, bahwa 
Gomulka telah memberikan ul- 
timatum kepada pemuka2 Sov- 
jet, jaitu bahwa rakjat Polandia 
akan berontak kalau Sovjet ti- 
dak menjetudjui permintaan Po 
landia akan kemerdekaan rela 
tif”, Seterusnja ia mengabarkan 
bahwa Sovjet mengerahkan ,,se- 
buah divisi tentara” dari Djer- 
mam “Timur ke Polandia.. Tapi 
pemimpin PPPP Ochab telah 
. memaksa” Khrushchev. untuk 
menghentikan gerakan divisi Sov 
jet.itu kearah Warsawa, dengan 
djalan 'mengantjam akan mening 
galkan perundingan jang waktu 
itu sedang berlangsung. (Antara) 

  

tapi hal ini ditolak. Anggauta2 jg 
dipandang tjakap dan berpenga- 
ruh didalam Batari djuga telah 
diadjak pula duduk dalam pengu 
rus' sekarang ini. Demikian a.i. 

pendjelasan dari fihak Batari ke 
pada Suara Merdeka”, 

| 
  

sebagai “upatjara. Ja, memang 
benar2 ia merupakan . upatjara. 
Karena terlalu lamanja dan sifat 
formeel-nja. Orang Russia  ge- 
mar menjampaikan toast.. Djuga 
pada kesempatan makan? ' ma- 
lam tadi jang sebenarnja bisa 
bersifat sederhana sadja. Belum 
kita mulai makan, tuan rumah 
kita sudah mengangakat gelas 
dan mengutjapkan toast untuk 
keselamatan kedatangan kita se- 
kalian. Toast dng wodka. Dan 
agaknja orang Russia akan me- 
njesal sekali, kalau tamunja men 
djawab -toast tadi tidak dgn 
wodka. 

Barg kita mau mulai makan2 
kita, diadjukan lagi toast. Dgn 
wodka. Kali ini untuk perkena- 
lan. Kita akan mulai dgn ajam 
panggang, astaga, toast lagi. Dju 
ga wodka. Kali ini untuk persa- 
-habatan. 

Saja kira, sekarang kita bisa 
dengan tenang mulai makan. 
Adoeh maaak, kata orang Dja- 
karta, tuan rumah “angkat lagi 
gelas wodka-nja.. Toast untuk 
sukses:nja perdjalanan kita” di 
Sovjet Uni nanti. Kalau sdr Pira 
bahwa sesudah sekian kali teast. 
orang Russia “akan . kehabisan 
objekt2 untuk di-td#8I lagi, sdr 
akan keliru sekali. Berkali-kali 
sesudah itu, gelgs masih diangkat 
tagi. 
Untuk Indonesia: untuk Russia, 
untuk Buag Karno: untuk Voro- 
shilov, dan tentu sadja utk buah 
hati seluruh bangsa Russia, jaitu 
objekt jang sangat populair: ,,za 
mir, za mir” — untuk perdamai- 
an — untuk perdamaian. 

» 
aka 

Toas non-stop: dan makan-ma 
kanan jang sangat 'berlimpah-lim 
pah, benar21 merupakan ,“mo- 
mok” bagi siapa sadja jang men 
djadi tamu Russia dan -mendjadi 

    

sisTuan Rumah. Dar 
takut, segan da Tm 
kali “ialah para dip   mendapat. undangan tek eng 
hadliri. ,.upatjara” m aan tale 
matik situs 3 

“'Dreadening”, kata Chip Boh- 
len duta” Amerika mengenai upa 
tjara makan2 dan minum2 “di 

»Saja lebih sanggup disuruh 
kerdja 14 djam sehari, daripada 

minum2 di Russia ini”, kata ses 
orang diplomaat muda kita di 
Embassy Indonesia.! 

Saja dan kawan2 jang untuk 
pertama kali mengalami  pertjo- 
baan dari tjara makan-resmi dan ' 
toast non-stop tadi dengan sung 
guh bisa 
right you are: alangkah benarnja 
pendapatmu itu |... : 

tk 
Dengan  agal 

kami sekalian diantar ke kamar- 

lam otak saja jang “ sudah agak 
"buthek” karena “ terlalu banjak 

roshilov: zalm Wolga:  kaviar- 

ka bersilih ganti menduduki piki 
ran saja jang telah mulai berat 
dan -kabur. 

Susah sekali bagi saja jang 
sudah sedikit mabok itu untuk 
memasukkan kuntji pada pintu” 
kamar. Untung djurubahasa kita 
datang menolong. 
njum Jebar ia membukakan pintu 
dan dengan gerakan tangan jg 
mempersilahkan kami masuk in ia 
mengutjap kalimah jang sudah 
sangat saja kenal “itu: “Pa: 
saaasztel Vu 

se 
sk 

P.S. 
Kalau sdr dipersilahkan ' dgn 
Pan djawabnja :  Spazii- 

a. 
Menurut djurubahasa “artinja 

.terinta kasih.” Menurut orang 
lain lagi jg .,merasa” lebih tahu, 
katanja artinja: ,, Tuhan menjam 
pingi engkau.” Katanja spaziiba 

kebiasaan zaman Czaar dulu. 
Saja tak tahu mana jg benar, 

Tetapi baiklah. Pasaaszte 
Spaziiba ! 

ngairan Baik" Dan 
' Bukan Politik 
RESIDEN Sumatra Barat Su- 

mardjito menerangkan “ didalam 
upatjara pembukaah kepala ban- 
dar (perairan) di Lubuk Basung 
kabupaten Agam hari Rebo i.k, 
bahwa petani2 didesa perlu air 
jang tjukup untuk mengairi sa- 
wah-sawah mereka. Soal2 atau 
idiologi apa sadja tidak akan 
membawa manfaat langsung bagi 
petani. Keterangan itu diberikan 
nja dalam upatjara jang dihadliri 
oleh para Bupati, kapala2  dija- 
watan pertanian dan P.U, Usaha 
pembukaan kepala bendar itu di 
kerdjakan rakjat dalam 7 kali 
gotong rojong oleh sebanjak 
20.000 orang. Empangan dan 
lima buah tali bendar jang digo- 
tong-rojongkan itu, dapat mengs 
airi seluas 1200 Ha sawah di 
samping 600 Ha kemungkinan   

# 

| banjak tadi sebisa mungkin ha- 

Dengan wodka tentunja. ' 

“korban” dari keramah-tamahan . 
j selalu 

SE ai 
Inai 

jang karena: kedudukannja selalu # 

Russia itu. "Sangat menakutkan”. . 

disuruh menghadliri makan2 dan " 

membenarkan: How : 

sempojongan, 

wodka.itu. Za mir, za miri Vo- 

kaviar: «bung Karno-toast: wod- 

Dengan se- 

ini adalah kalimah “peninggalan 

Petani Perlu Pe- 

pembukaan sawah baru, (Antara) 
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hotel kita masing2, Pelbagai ma 
tjam pikiran bersimpang siur da" 
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“ BINTANG TIMUR (jakarta) — P. O. 
-PADA TGL. 26-27-28 OKTOBER 1956 DI STADION SEMARANG. 

| Tanggal 27 Oktober 1956 BINTANG TIMUR — TIONGHOA 
—. KARTJIS MASUK? — TIDAK TINGGI! 
—.x9): Klas I — Rp, 10,— Klas Il — Rp. 6— Klas III 

—— Tanggal 26 Oktober 1956 P. O. P. 

"KENA APA TIDAK DJADI B.BS.A.? 

1 Karena BBSA dapat ditjukur gundul oleh UMS 
at Karena UMS kalah”dari CHUNG HUA dengan 3 KAN 
2). Karena CHUNG HUA kalah dari BBNTANG YIMUR dengan 

4 23, 

INER PILLS 
(MENJEHATKAN PIKIRAN) : 

| Segala terbit diusakan oleh 

Otak, Pikiran Kuat, semangat 
bertugas Menguatkan terbitan, 

& dan djuga penjimpan ingatan, 

| Goles Brainer Tablets, dewasa 
Atom ini, istimewa Kedokteran 
jangtersebar diseluruh Dunia 

  

ND MA TA AMA ML LA ML ML LL data. a 

GOLES PURIFYER 1 
(OBAT MEMBUNUH KL 
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BINTANG TIMUR 

    

  

dengan 11—1 ). Tentara dan 
2—3 

  

x Na Rp. 3.— - 

LM) Anggauta PS    
   

ABLETS 
AN2) 

Darah mengandung Kotoran seperti 
. berdjalan didalam urat. Wa 

  

   

            

    

   
   

   
   
   

   

      

badan gat: 
gumbira, sudah tidi 
'padanja. Tekaslah memakai Purifyer 
Tablets. telah dipudjikan untuk | 
membunuh kuman? didalam darab 

  

  

  

      
   

    

  

' Bila kita memperhatikan tjaranja orang berpa- 

kaian, tepat djuga djika dikatakan: ,.Pakaian 
menundjukkan kebangsaan." Setiap daerah, se- 

pakaian jang dibuar dari kulit pohon kaju atau kulit binatang. 

    adalah suatu gambaran jang selaras dengan sifat 

pribadinja. Baik didalam pergaulan maupun didalam pekerdjaan adalah 

penting sekali untuk berpakaian rapi, karena hal ini membangkitkan 

kesan jang baik.dan penghargaan atas diri seseorang. Kerapian dan ft, 

keindahan pakaian itu sebagian besar terletak pada tjara 

tjinja. Dalam hal ini sabun bubuk RADION setiap waktu bersedia 

untuk membantu Njonja. Dengan memasukkan 3 sendok makan 

terhalus direndam dalam air jang bertjampur 

:A RADION itu, maka dalam waktu jang singkat 

bersih dan bersinar seperti baru. Lagi pula 

““diuti dengan RADION pakaian Njonja 
| dapat.bertahan lama, karena RADION 
“ “istimewa menghemat juyian | 

NA ain 2 1 haru ios 

“ : 13 
  

  

Djam untuk pesan tempat : 
: "- Maraaak” 3 “Me 
“er” "Ona “el 
Gris - Indra - Royal: 10-—11.— 

(INI DAN BESOK MALAM: 

. Massimor Serato - A. Revellei 
”SLAVE OF VENICE" 

AGENDA YETAP. abu " 

Bedagan 571 Semarang. 
TERIMA PEKERDJAAN, a.l. 

: Ganti Stemblok Baru, Piano T 
Djuga masih sedia HARMONIUM B 

5 Th Ob “(17 th) 

   

tersendiri. Begitu pula dalam tiap? pekerdjaan dipakai orang 

pakaian? jang tertentu , pakaian dinas dari seorang djurumudi 
tentu berbeda dari seorang imam. Dengan demikian kita dapat 

menerka asal keturunan dan djabatan seseorang. Djika diselidiki lebih 

djauh, maka djelaslah bahwa soal pakaian ini memegang salah satu 
peranan jang penting dalam sedjarah kebudajaan bangsa?. Nenek mojang 
kita pada zaman purbakala sebelum mengenal.kain tenunan, mengenakan 

) modern 'ini kita dapat membatja watak atau & 

perangai seseorang dari pakaiannya. Umpamanja I » 

bubuk ini kedalam se-ember air (sebaiknja suam? kuku), 
kemudian tjutjian Njonja dari jang kasar sampai jang 

  

   
   

Dan beberapa HARMONIUM KETJIL BARU. 
Baik sekali untuk ORKEST GAMBUS / MALAJA. 

itu, 
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Diwaktu itu | 

memang nikmat 
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Berdiri th. 1929. 

octsen Baru, dll. - 

aa SO An Ra RA Aa SALON 

GOLES.WHITE-CANDLE TABLETS 
    

  

   
   

  

     

    
   
   

  

canlah... « 

masakan djadi njaman-lezat! Dua chasiat baik 
dalam satu bungkus... mendjamin hidangan isti- 

D 

Sung 
P, (Pekalongan/50olo) 

met Rp. 3g 

Polisi berpakaian seragam di Tribune Timur — 

IS melalui perkumpulan masing2 dapat beli pada 
Sdr. M, KUSRIN d/a Kantor Polisi Lalu Lintas untuk Klas Il — Rp. 3— 

ae Aa S0 “An 

GOLES    BAT SAKIT KENTUING AA 

Penjakit kentjing Nana. 

kentjing Panas. kentjing Darah. 

kentjing Pedes. sakit baru maupun 
lama. Goles White Candle Tablets. 
mustadjab tolongi penjakit ter 
sebut, untuk membunuh kuman? 

dan menghapuskan segala penja 

kit kentjing, : 

   

  

     

    

     

   

  

   

    
   

  

SN SN SANA AN 2 ANA LH MN. 

CHETAI .TABLETS 
| Kel Na Na Ni An 

BOLA D 
TIONGHOA 

Tanggal 28 Oktober 1956 “TIONGOA 

PENDJUALAN DIMUKA PADA : 

lap 
  

"). AMERICAN SALON, Pekodjan 83, Semarang 
"). TOKO ARLODJI A. GAOS, Pasar Djohar, 
“). JUWELIER "TIO”, Bodjong 58, Semarang. 

f 

Se TA LA La na Teo TA To 0 LO na LO na te Le Tu Ran 8 0 0 ad Ta 0 Tn Tes Ken Tae Te Tee Tie io ts us s0 Kent Cave aye ye To tee te to Le 

n Tukang ari : 
(Surabaja) : 

P. O. P. 

g
e
 

M
L
 

a
t
 

Semarang 

“) 'YHE SPORTING HOUSE, Djl, Gadjah Mada 45, Semarang 
“). TOKO BUKU 
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'$ ikEe cs) 

Didalam kalangan 10 prem 

puan ada sembilan jang kena 

penjakit keputian, Wadjah mu 

ka kuning dan lemah-lesu. ti 

dak tjotjok datang bulan me 

ngurangi tenaga dan, hilang 

ketjantikannja obat ini tolong del 

ngan segera menjembuhkan penja 

kit baru atau penjakit lama, 

  

  

BB.VR.7-140-B 

   

   
    

    

Ilah..! Iian..: 

r Blue Band 

untuk roti dan dapat menjulap 

ewa bagi sekeluarga! Lagi pula 

    

.amat menguntungkan! 

   
     
     
     

   

  

2 

1 V2 kilo Rp-5.25 

    

    ESAR (untuk. Gredja). 

DATANG BULAN 
TERGANGGU 

Sakit peranakan dsb.   
  

«INI MALAM PENGHABISAN :| 
“?GRAND” 5» 7. 9.-(13 th) 

—. €higuita 

  

. Bill Bryant - Wanda Curtis 3 
“ "KING OF DINOSAUR” 
INI MALAM PENGHABISAN, 

"GRIS” MINGGU KE II 

(Widescreen) 
Minggu 2st" KampaLen 

    

   

5.007.090 9.00 (u. 17 th)|$ Datanglah bitjara dengan : 
NJONJA GOUW 

Depok 20 Tilp. 791 

  

Tn RA 

”"ROYAL” BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17 Hn 
Rostiaty — D. Sundawa — R. Sjamsu — Wolly Sutinah: “ 

?”ADA GULA ADA SEMUT” 
Kisah jang paling realistis tentang manusia2 djaman sekarang.. 

djika kaja semua memudja! djika miskin semua 
Se PN MAAN ya ! 
Sebuah film Indonesia jang berani melukiskan dengan sedjudjur- 
djudjurnja ! 

... 

  

  

Cotar wy TECHNICOLOR wioe- can 
  

"AGUAR" aa OTT Pena na Ba ke 2 Nana (ai INI MALAM PENGHABISAN : 5 
"ORION” 5x 75 Is (13 th) 

Film Wild-West jang paling tegang dan dahsjat............. KR: 
Djas Hudjan 

  

  

NAAR MAAT 
(Menurut Ukuran) 

say Lap 

  

  

Randolph Scott - A. Lansbury "A LAWLESS STREET” 
(Color by Technicolor) 

1 Li am ag INI MALAM PENGHABISAN : 

  

  

Tae 2 Ie UR An NGAN DIL PIN DRA 5 | agan |" KONIG Daan “NN ae NN “ON EAGWAN ig, | (Radja Circus) Cheer Minars 
Min ggu Ke II Film India Tekst Indonesia. — | pahwa: "GRIS” 5.70 PEN Tn 
  

' 

”ROXY” 5.007.090 9.00 (17 th.) 
tgi.22 

.Nederland” mempermaklumkan 
kepada para penerima muatan 

| i 
BESOK MALAM PREMIERE! S.M » KAKI 

TAILOR ,,/TJOAN” 
Beteng 69 Stoomvaart Maatschappii 

Semarang. 

Telah Bertunang «1 
NJOO PING AN 

dengan 

October 1956 telah masuk HOO HAY ING 

  

  

  

    
  

  

"INDRA" 
S5 Supilin - Mi 

M. Sani - BING S 

F ”DJAGALAN” KATA. 
Cho Man Hua - Lo 
"NU CHi CHEH” 

(Wartawan. Wanita) Na 
TA gn - - 

MUCH. DJUHARI 
Sokka 39 aa e 

“Selalu menerima 
. tersebut diatas, kwaliteitnja baik 
| dan memuaskan, LA 

  

   
I' PEKARANGAN lebar 8.509 M3 terletak di Pedurungan dja- San otak dan kekuatan djiwanja Te Semarang/Purwo- dengan tjara jang salah ! 

Keterangan pada : 
S. REKSODISASTRO 

: dil. Tirtojoso 171 « Soto, |rah muapun angkat sendjata !        

   
   

"ROYAL" 5-75 0. (17th) di pelabuhan Semarang dengan | SEMARANG 21 Oktober 1956 Raym. Massey - Debra Paget muatan dari Eurdpa. BNN Inka Jet. Hunter - Larry Pannell Merabeah aheeoaeheemP aman enemamaerap | KP. GROBOKAN 35 "SEVEN ANGRY MEN” SELAT LA S5 mm Me Sa ben Nm ba an ME KAN Sin ba Kap lan an Hn PE 1 Oa PA emas "DJAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17 th) ! Pa en nat Oa t CHO MAN HUA »x » (Wartawan : 

Aa Da Ea ATAS PERMINTAAN PARA PENONTON... segera di "REX” BESOK MALAM : S..T.2 Oz (13 th) 
LAME ! T "DISIMPANG DJALAN” 

(17 th) 
Wie 

  

gang Genteng & Bata 

Kebumen,   
. 

Kisah mysterieus tentang kehidu- 
8 pan seorang hypnotist jang mem- 

punjai kebesaran dalam kekua- 
“tan gmbar, dan tentang 
bagaimana ia gunakan ketjerda- 

Kekedjaman dan ke-tak-puasan 
isterinja mengakibatkan ia ber- 
tindak kedjam mengadakan pemn- 
.bunuhan tanpa pertumpahan da- 

  

  

Tanggal 22 sampai 24 OKTOBER 

sIhe Gamma People" 
dengan 

Riwajat 
didjadik 
Ketjinta 

Padat d 
ngan ke 

.Sophia LOREN. in: 
Walaupun tadinja ia berlaku angkuh terhadap si-pemuda, 
kemudian ia djatuh tjinta kepadanja 
mau mengakui anak jang sedang dikandungnja 

"GRAN D” BESOK PREMIERE BESAR 5.09 7.00 9.00 (17 th.) 

Extra: SABAN SORE djam 300 

   
sTRUCOLOR " conan ne sn 4 WILIAM DIETERLE PRODUCTION 

starting 

NYONNE DE CARLO - CARLOS THOMPSON - RITA GAM - VALENTINA CORTESE 

pada tiga wanita dari tiga dunia.......... 
njebabkan seluruh dunia memudja dirinja ! 

Film musik jang realistis, tjerita roman jang mengagumkan | 

”WOMAN OF THE RIVER” (Color) 
tapi 

jang achirnja tak 
socunesunaa .. 

(WIDESCREEN) 

  

HERBERT J. YATES presents 

Magic Fire 

hidup Richard Wagner jang sebemarnja jang pertama kali 
an film dengan pasangan bintang? terkenal ! 
annja pada segala jang indah menjebabkan ia djatuh tjinta 

dan musik telah me- 

engan klimaks, penuh kemesraan tak putus?nja di-isi de- 
tegangan ! " 

  

EVA BARTOK — PAUL DOUGLAS   Iype Perti. SEMARANG” Idzin No. 3498/111/4A/171 

aa TI LL Lai 

  

Na Nina India 

Tekst Ind.) 

DITUNGGU : Nirupa ROY — Trilor TAPUR 
”G 2 A3 ”"BHARAT MILAP” 
        

      

   

                

   

  

   
   

  

BESOK Pr : PREMIERE fe : . BESAR: 3 aa PEPATE RP Cecil B8. DeMille's 
"ORION'P 
4.45 7.00 9.15 
(utk. 17th.) 
Extra: 

mightiest 

adventure! 

Saban Sore 
djam 2.30 

Pertempuran 

vika dgn bang 
sa Indian .. 
&oman per 
Jintaan jang 
Serapi-api | 

    

pertjetakan 

Harga 1 

sadja, nanti tgl, 

rangko (ongkos 

  

PENERBIT 

  

  

— ga 

a)  Losman's Vigosen Tablets Rp. 15,— 
Obat ini menambahkan darah, terutama member: 
tenaga baru. Sangat berguna bagi orang Lelak: 
atau perempuan jg. badan lemah dan berpenjakit. 
b) Losmaw's Emmenagogue Tablets Rp. 15,— 
Obat pendapat baru untuk Orang Perempuar 
datang bulan tidak tentu, darah mengumpet, peru: 
berasa sakit, kurang darah, muka putjat, kepalz 
pusing dan pinggang linu pegal. 
Cc)  Losmam's Leucorrhoea Tablefs.... Rp. 15,— 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 
(Pektay). ! 
d) . Losmar's Syphilis Tablets....... 3 Rp. 15— 
Berguna sekali buat perempuan sakit. keputihan 
ce) Losmaw's Santal Cystol.......... Rp. 15,— 
Istimewa buat penjakit kentjing (Twitjing). 

.....c.. 

f) Losmaw's Chocolate Laxative Pil 
PER DUREN aa PUMA NN Oh Rp. 0,7: 

Pil urus2 mandjur untuk bersihkan perut. 
fA) Losman's Kidney Tablets........ Rp. 15,—   dari seorang 

sudak belian 
ign. seorang 

      

   

  

   

  

   
   

Ita tu 

INA nil Na 

     

Ka Saga aji Na 
IIPTAAN ASN MT Nara : 1 
Na UNCONOUERED 3ESAR DI NN Nan JA Tail Nata JUNIA. . 

sEGIL BB: HOWARD DA SILVA -60RIS KARUOFE- CEO KELLAWAT -WARD R01: JeMILLE 0 Piodutad ang Directed 0g Ceri B Oelite «Serep oem Ban is MTA an desa Ls ak dapat di- B3se8 on Ine p0vei Dg NEK. Swatsen » A PARAMOUNT RE RELEASE ui upakan ! Ya Ha (Berhubung pandjangnja tidak ada voorfilm.”— 
TP RO AK   

Men AU 

Batjalah Harian : 
»Suara Merdeka” 

— — LAM 2 -. 

Untuk menjembuhkan gegindjal, (buah pinggang 
jang lemah dan kosong, tenaga laki2 kurang, ba 
dan lemah dil. 
8)  Losman's Hemmorhoids Pil... Rp. 15,— 
Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dar 
lama. 
h) Losman's Colosion Tablets...... Rp. 15,— 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala 
batuk. 

i)  Losman's Neuring Pil............ Rp. 15,— 
“ Istimewa buat mengobati otak lemah pikiran tidak 

tentu. £ 

    2 RANK 
UMBIRA DALAM RUMAH) 

BUKU PENTING! 

ILMU PEITANGAN & RESEP OBAT! 

Pada tanggal 5 Noepember 1956 akan sudah selesai dan keluar dari 

KITAB PRIMBON 
»Hiway Yong Pusaka 
jang tebalnja 150 halaman, terisi ilmu petangan dan resep? obat 

jang mandjur, terutama tjontoh2 HOE ada 80 matjam banjaknja, 
warisan tunggal dari SUHU GO HWAY YONG SIAN SENG 
almarhum di Djombang. 

diilid : 
boleh kirim Poswesel hanja Rp. 25.— (Duapuluhlima-rupiah) 

   
OSMAN'S 

tem “END 

”KENG?, Djl. Mataram 133, Semarang. 
AS Na ag 2 Tapa 0 “0 “NN 3 “M0 “ae | “R0 “Ra. 2 “Ru “Wa. Aa 0 AN TA. “Ma     

Bahan Istimewa Jang terpilih, 
mustadjab dan tidak memba 
hajakan badan, sudah dapat 

surat pudjian untuk lelaki dan. 
wanita, tidak seperti jang ter 

djual di pasar? itu, 

WARISAN BERHARGA! — 

Rp. 50.—, tetapi djikalau pesan sekarang, 

5 Nopember j.a.d. segera kami kirim 1 djilid pe- 

bebas) per Pos Tertjatat ! 

Seliwatnja Oktober harga tetap Rp. 50.— lain ongkos kirim. 

N.V. TJERMIN — Pasar Besar 76, — 

SURABAJA. 

  

       

   
          

SANA! 
PL BTN 

) | Losmar's Anti Pollution Tablets.. Rp. 18,— 
bat adjaib hilangkan bongsiat. 

»)  Losman's Deafness Pil Rp. 15,— 
Jbat adjaib buat menjembuhkan telinga tuli. 

)  Losman's Rheumatic Pil Bp. 15,— 
Jntuk sakit tulang entjok d.LI. sakit rhcumatiek. 

Liniment (obat gosok luar)...... Rp. 15,— 
ntuk Rheumatiek, entjok, linu dl. 

2) Losmar's Bloodtonic Tablets...... Rp. 15,— 
#engandung Vitamin A, B, C, Untuk orang sakit 
'aru sembuh badan lemah muka putjat makan ti- 
lak enak. # 

U  Losmaw's Nier & Blaas Tablets.. Rp. 15,— 
#ustadjab sembuh sakit Pinggang, begindjel le- 
nah, djalanan kentjing berasa sakit d.LI. 

»)  Losman's Antacid Powder........ 
miat sakit Ulu Hati, 
idak hantjur, 

Rp: 5,— 
kelebihan asem, makanan 

p)  Losman's Pepermint Rp. 5,— 
Untuk segala penjakit Pilek, Batuk, Perut, Ulu- 
hati dan lain-lain. 

ps Losmanis TAMEAN SN SUN Rp. 2,50 
Zalf mandjur untuk segala sakit kulit, Exceem,   

Harga2 tersebut diatas adalah harga per botol. 
Rp. 2,50, 

“Agen: Rumah Obat TEK 

uka Ringan. 

Untuk luar kota tambah ongkos kirim per botol 

SENG TONG. Semarang 
Bisa dapat beli pada Toko2 Obat Tionghoa diseluruh Indonesia. 

    

  

  

CACTUS! HE SAID HE 

RoyRogers 
No 53 

/ hy! 
para peterr 

     Ditempat perkemahan 
Saja 

ma, Cactus! Dia berkata hanja canyon itu untuk beberapa mill 

rinja, Dale!   
   

1 WONPER WHAT'S KEEPING ROY, 

     
1 yak didekat Boulder Canyon... 

eran apa jang menjeb ahkan Roy itu hingga begitu la 
“akan pergi untuk 

Kalau dia tidak lekas-lekas kembali, saja akan pergi mentja 
«ida BA, 

   
   

    

      

   

      

   

KIE HEA:NT NP) MAYBE ILL USE | WITH MELEAN , 
WAS ' ONLY BACK SOON, Y, THOR, MY LEAD OUT TO RUN 3 

LLL GO LOOK JL | STEER AS AK NUS, Iis IS Ni 
FOR HIM, 5/31 | SL00ERGAMAI J NO TIME | 
DALE/ SA TMAW/ BANI KT FOR Jokes, 1 4 

S4 Ss CACTUS/ , 1 

LG 

    

  

menindjau 

Dengan 
bahwa mungkin 

— Mungkin saja akan meng 
gunaka,. Thor, lembu pilih 
an kepunjaan saja ini sebo 
gat penundjuk djalan! Haw! 
Haw! 

IF MCLEAN's 
GANG Is 

CAMPED UP 
t THERE, 

THEY'RE SURE      

  

Sementara itu. 
-— Kalau komplotan MecLean 
berkemah disana, mereka tentu 
diam-diam sadja! (fikir Roy) 

kemungkinan 
MeLean 

akan menghantjurkan kita, 
sehingga ini bukan waktunja 
untuk berkelakar, Cactus! 

e
n
g
a
n
 

  

AL P
ag 

aa
n 

Ba
na

 D
ea

n 
r
a
 
a
a
 
L
I
 
N
E
 

    

P
P
A
 N 

Ka
t 

TAN
 

ud 
M
S
 

  

A
N
 

ea 

   


