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hampir semua 
Lena. jang 

Holtinki aer   
    

  

  

    na (menerima tawaran tsb. 

  

Sana BODAPIe AN 
central comite Partai Pekerdja Hongaria hari Minggu H. telah 

mengambil keputusan untuk menjerahkan kekuasaan jang di 

kepadanja oleh 

"p
e 

ti! 

  

K ebebasan 

2 mempunjai pend 

    

at Nasser 

untuk mendjadi pena, 
petertatah Mesir untuk 

dan ekonomi. 

« . Mengingat pekerdjaan dan tu 
rekor gasnja didalam negeri, Dr. Su- 

mitro tidak berkesempatan utk. 

aiiaenotak tawaran untuk mendja 

Djenderal ECA- 
FE. DEinikian tulis sik. Pedo- 

  

   

ke-3 partai tadi, kepada 

sebuah komisi jang diketuai oleh. Janos | Kadar — sekretaris I 

CC Partai Pekerdja nan aa ialah pengganti Erno 

Geroe. 5 
' Suara "Radio : 
an” di Gyoer. 

Berita Tenar dari Wiena m 
ngatakan bahwa . menurut si. 
"Radio Kebebasan” -di Gyoer | 
Mingu, ,,Dewan naas. disana 

telah mengeluarkan sebuah 

  

   
    
    

  

festo jang menjatakan bahwa Imre menjerah kepada tentara Sovjet, 

Nagy adalah seorang Ia 
tabel sebagai se ng aon 
Hongaria, tapi banjak dhostnsa 

menteri2nja tidak. -— Ai 
Siaran tadi seterusnja. menuntut | 

supaja Hongaria diberi kemerde- 

    

kaan sempurna dan supaja dilang| 
sungkan pemilihan umum jang be: 
bas selekas-lekasnja. 

Pemberontak? 
njerah hepame Bag, 

Berita United Press ress € 

  

SETELAH Ibnu H 
dia menta'ati pangsit Pengin 
Militer Kalimantan Selatan, 

  

erah di n 
tadinja katjau, sudah 
bali. Demikian tulis 
Kaban Bandja: 
mengadakan penindjauan 
Sungai dan sekitarnja baru2 

Keadaan di Hulu an 

sebelum tahun 1951 j 
Ium timbulnja kemioya . 
pung? sudah ramai 
duduk sudah kembali    

  

tara “ifa fatu-tinta 
malam-pun sda, ram 
biasa. 

Satu hal jang mengisikan 

  

srkali mengenai per 

amanan di Hulu Pa ini 
La tidak adanja tanda2 tim 
embalasan dendam 
ng tadinja menteri 

Sedunia (' 

nai masalah Hongaria kepada 
wan Keamanan. 
kan bahwa sablongan? kontra-re| 
volusioner jang bermusuhan la-|dengan sokongan2 dari luar dan 

dibantu oleh pers kapitalis jang 
enjesatkan pendapat umum du- 

telah meluntjurkan kegiatan2 
ubversif jang sudah direntjana- 

wan Sosialisme jang berusaha me- | 
rebut kembali privilege2 mereka, Im 
dengan djalan mempergun kan ke 
bebasan2 demokrasi di H ngaria 
telah mentjoba untuk menungga- 

tu jg menggulingkan sistim Demokrasi ,ka”', "propaganda bohong” 

Rakjat dengan kekerasan. Orang2 'da” menjatakan bahwa ,petuala- 
la ngan anti rakjat ini hasil peker- 

Idjaan dibawah tanah jang sudah 
jang dilakukan oleh negara 

lis”, (Antara-Tass) 

aj Keaaan jang tertentu 
| kerdapat an a 
an yi Hongaria 

. mereka mengobark 

    

'Ian, untuk berusaha 

  

    

      

    
   

  

lalu" mengirimkan patroli2 istime- 
wa tentara Hongaria kedjalan-dja 

penghentian tembak-menembak. 
Menurut wartawan UP, harapan 
ada bahwa pemerintah Hongaria 
dan pihak pemberontak akan men 

| japai persetudjuan. 
oleh keterangan bahwa 

1 penembak2-djitu dari pihak pem- 
berontak jang bersembunji diatas 

'atap2 gedung di Budapest telah 
g 
tjegah ambulan2 tentara Sov- 

sebelah barat Sungai Donau). 
Medan ini diduduki pemberontak. 

Semnjak lawan tank2 Sovjet.   

“Redi siarkan lagi bunj   
   

   
    
   

    

   
        

    
   
   
   

   
   

  

    
   

    

    
    

    
   
   

  

      

   
     : TU) Ban menjam- 
paikan sebuah pernjataan "menjam , 

lontjeng2, 
"bana Reuter dari Wiena me- 
spa bahwa hari Minggu ut! 

tak pemerintah Demokrasi Rakia' 

| pemerintah Imre Nagy. 

6 hari. 
  

api i Budapest mengumumkan hari 
Vin bahwa terhitung semen 

ke- dak sal. 23 Okt. jl, barisan ini 
telah dipanggil memadam kebaka 

Panggilan 
San en, paling hebat ialah panggilan 
arena) ke gedung Museum Nasional — 

5. Sampai 1 kali. pe pertama djauh harap lihat di halaman 3. 

ran sampai 260 kali. 

dalan 
   

  

Dok: ria Mann 'sokongan serikat2 bu- 
ruh sedang melakukan tindakan? 
guna memperbaiki keadaan rakjat 

e|nekerdja, golongan2 kontra-revo- 
 menjata lusioner telah mentjoba merintangi 

pelaksanaannja. Gerombolan2 ini 

    
   

   
    
    
    

    
   
   

  

   

     

   
  

: 1 mengatasi korupsi dan lain2 ketjurar 
terdapat itu baik dipusat maupun didaerah2 Kedjaksa 

Ian dan menganggap periu sekali 
( tindakan2 keras dengan tidak kepalang tenan 
"jang selama ini Mom ta| dilaksanakan. 

"Dalam ju ungan ini sering dil 
“alami bahwa dari beberapa go 
jongar diusahakan untuk mengu 
rangi ketegasan sikap jang selama 
ini didjalankan oleh Kedjaksaan 
Agung itu, -misalnja orang2 jang) & 

Penuntut) » 
Umum perlu dit.han mengingat| 
kepentingan2 perkara oleh  go- 
longan tsb. diminta supaja dikef 
'luarkan dari tahanan. Demikian| 
Djaksa Agung Muda A. Moro jg.| 
menambahkan bahwa hal2 jangk 
Cemikian itu kadang2 dilaksana 
kan dengan meliwati. orang2 jg 

penting 
ia djabatan negara. Siapa 

Bi ai 2nja dan “dari "golongan ma 
ha, A. Moro tidak bersedia men 

iitro Dimin 
Pjadi Pena 

Dr. Sumitro Djojohadi 
10, bekas Menteri Keuang 

a kini dekan Fakultas Eko 
versitas Indonesia, bebe 

bari jang lalu telah menda 
permintaan, agar menjedia- 

Permintaan tsb. diadjukan :me- 
Line lalui PBB, dan telah disampai- 

3 hikan kepada Dr: Sumitro oleh wa 
Ikil PBB di Djakarta. DimakSud- 
kan, agar Dr, Sumitro untuk se 

n lamanja membantu mem- 

EA insehat kepada Presiden Nas 

Seperti 

Ia mekar 

Kiba Senin, bahwa | 

Pong kan bahwa pembe- 

“ rontak2 jang hari Minggu belum 
.djuga menjerah, 
untuk menjerah kepada tentara 

hari Uni Sovjet.— . 
- Pemerintah Hongaria sadar bah 

mani- wa pemberontak2 tadi tidak mau 

telah menolak 

mentjapa' 

jet untuk memungut serdadu2 So- 
Ta jang luka2 atau tewas di Me 

: Moskow di tengah2 Buda 
“ (ialah bagian Budapest jang letak 

| Dibunderan Zigmondo Moricz| 7 
hai bagian selatan Buda terdjadi 

enguasa| clash hangat antara pemuda2 per. 

pertama kalinja semendjak terber 

aria,. beberapa tahun'j.l., Ra 
apest menjiarkan lagi bu- 

ji Ie tenteng 'geredja sebelum mc 
jiarkan wartaberita pada tengah 
ari. Seterusnja siaran tadi disu- 

g sul dengan Chotbah oleh pendeta 
Katedral Karoly Wortok, jang ber 
seru supaja kaum Katolik menjc 

- 260 kali kebakaran dim 

-Markasbesar barisan “pimadpmi 

- Benar Sudah 

er keralela Dimana? 
da Djaksa Agung Perlu Dibe 

Seluas2nja Utk Ber 
ta Djaksa Agung Muda 

AGUNG MUDA Abdul Muthalib Moro di. | 
dengan ,,Antara” Senin siang kemarin menerang Ie 

korupsi dan lain2 Sajan ketjurangan dewasa ini 
ir semua daerah di 

it diketahui Kpaa 

menurut pendapat 

mempunjai kedudukan 

djelaskan. 

Diterangkan bahwa 

instansi jang berwadjib 

djaksaan Agung djuga 

rikan instruksi?2nja. 

Diterangkan, bahwa dalam ha 

suatu probleem jg atjapkali ter: 

menganggap, bahwa perlu pda- 

ini, Djaks, Agung 

pat dimana-mana 
dalam - sek « 
pat diberantas den 
Saba Kn 

Ta pasti akan menga 
lami defisit dalam anggaran bel 
landjanja. 

Djaksa Agung Muda Abdul. 
Mutalib Moro menerangkan, ke- 

                  
     

   

Itjuali terhadap kaum koruptor 
djuga terhadap-orang2 jang me- 
laksanakan tindakan2 jg. tak ber 
tanggung djawab serta ' merugi- 
kan negara misalnja orang2 jang 
memberikan uang suap,  sogok 
kepada pedjabat2  negara- serta 
kaum penjelundup perlu sekali 
diambil tindakan2 tegas. Disam 
»ing tindakan2 tegas. Disamping 

indakan2 tegas berupa penang 
kapan dan penuntutan  djika 
orang2 jang mendjalankan  per- 
buatan2 seperti disebutkan d' 
atas ternjata adalah orang2 asing. 
Kedjaksaan Agung — mempunjai 

pendirian untuk mengadakan per 
timbangan2 dan mengusulkan ke- 

pada Pemerintah untuk  menge: 
njahkan orang2 demikian itu dc 
ri Indonesia. 

Mengenai undanp2 anti korup- 
si A. Moro menerangkan, bahw: 
undang2 anti korupsi itu sangat 
perlu bagi negara kita, teristime 
wa dalam keadaan dimana «& 
ngat banjak terdapat hal-hal jg 
bersifat melanggar hukum. Tapi 
menurut pendapatnja  pribad 
Diaksa Agung Muda A. Moro 
kepada Diaksa Agung sebaga 
badan penantut umum tertingg 
dalam hal ini hoerns dibari br 
sempafan seluas2nja untuk ber- 
gerak dan mendjalankan tugas 
setiara bebas dengan tidak mem 
perlukan insfruksi2 jang sanga' 
mungkin akan dapat mempenga: 
ruhi objektivitetnia.  Demikiar 
Djaksa Agung Muda Abdul Mu 
thalib Moro. (Antara) 

  

'dan kedua dari gedung ini habis 

terbakar, musnalah kumpulan her 

batu. 

kan nasional Hongaria ' 
(Antara—UP)   

k membakar dan mengge- 
sa, lembaga2 umum, meng 

anjak pabrik, mengge lama, 
ba rumah kaum negara imperia 

Aan dan membunuh mereka, 
membunuh pendjabat2 serikat bu- 
ruh dst. Demikianlah al. bunji 
pernjataan WFTU jang dikeluar 
kan di Praha, Tjekoslowakia. 

Seterusnja 

sepenuhnfa 
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Minggu Ini” Rp. 1,— 
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pemerik- 
saan2 terhadap perkara2 korupfj 
si jang penting2 atau besar jang, 
terdjadi didaerah? dilakukan olehf 

setem-| 
pat seperti Kedjaksaan dan Ke- 
so!isian, dan dimana perlu  Ke-j 

membel membitjarakan. soal 
'ment dalam sidangnja pada hari'tai2 Pemeriniah terasa adanja 

| Selasa jang Jalu, tetapi sudah bo 

    
   

  

ini ada satu hal jg merupakan 

dapat dalam kenjataan Pr 3 
birwa orang2 warganegara Indoj - 
nesia keiurunan -asing jg melak 
sanakan perbuatan? tsb. diatas, 
pada hal sebagai warga negara) 
mereka tidak dapat diusir. Ter 
hadap keadaan demikian itu 
Djaksa. Agung Muda A. Moro 

takan pada 
Joint statememi itu tkiak perlu 
dichawatirkan telah mela 

nja djalan pemetjahan. ” Dalam 
membentangkan hal2 disekitar 
korupsi dil. ketjurangan dewasa 

Muda -atas 
Ipertanjaan dengan tegas menjata 
kan, djika korupsi . banjak terda 

      

da2 dari Afrika, mineral dan batu 

Berita UP dari Wiena mengata' 
kan bahwa malam Senin. telah 
smendarat sebuah pesawat terbang 

pihak pemberontak Hongaria d' 

Wiena — sebuah pesawat DC-3 
untuk mengambil plasma darah 
dan obat2an. Penerbangnja ternje 
ta adalah seorang anggota ,.pasu 

Noot Red. S.M. : Mengenai be 
rita2 pergolakan Hongaria lebih 

"Pravda'” dan “Iz- 
vestia”, 2 suratkabar Sovjet ter- 
penting, hari Minggu mengatakan 
bahwa jang bertanggung djawab 

atas pemberontakan 
di Hongaria adalah negara2 Ba- 

kan Naa dulu, dengan maksud rat, danterutama ,,mata2 Ta 
rav 

Meskipun kabinet tidak djadi - 
joint-state 

dipastikan, bahwa soal ani ti 

tik jang bisa menimbulkan ke 
antjangan terhadap kedudukan 

Kabinet. 
Dalam putusan NU itu diaja 

pokoknja, 

    

politik bebas Indonesia, kar 
statement -itu  sifatnja tidak me- 
ngikat keduabelah pihak. 
san jang diambil oleh NU ini be 
sar sekali pengaruhnja terhadap 
partai2 lainnja jang hingga se- 
karang belum mengambil sikap 
jang djelas dan masih menunggu 
dan melihat2 perkembangan kz 
|adaan. 

Diantara ketiga partai “besa 
Jiang belum menentukan pendiri- 

   
                          

annja — ketjuali beberapa. ner-|. 
Lega ear 

perse 
-hanialah Manna? “Dikalangar 
Masjumi memang t:mpak. ada- 
nia dua aliran dalam menghadz 
Di soal joint stasement itu, tapi 
apapun pendiri», jang akan di- 
ambil oleh Masiumi. namun si- 

| kapnia Ini diduga 1dak akan me 
nimbulkan kehebohan. 
Bagaimana pun diuga sulitnia 

  

Puluhan Im- 
poriir Akan” 
Di-schors”” 

Krn Tersargkut ) Dlm 
Hutang J. P. P. 

OLEH PIHAK Biro Depiser 
Perdagangan2 belakangan ini, £: 
lah diputuskan akan adanja pe- 
njekoresan terhadap puluhan im 
portir jang tersangkut pada hu. 
iang JPP. 
pimpinan BDP, mereka jg akar 
disekores itu tidak mau menepat 
peraturan2 js diumumkan Kem. 
Perekonomian jang menjatakan 
bahwa pihak importir jang ber 
hutang pada JPP diharuskan mx 
Randa fangani accep sebesa 
djumlah hutang mereka dengar 
JPP. Batas waktu penanda ta 
nganan accep itu ialah tg. 31 O'! 
tober. 

Menurut keterangan 

P-da pihak importir jang ber- 
Jutang pada JPP tsb., pemerin- 
tah telah memanggilnja untu! 
mengadakan perhitungan dengan 

YPP, tetapi hingga kini banjak Ji 
ntara panggilan tsb. jang tidak 
Ypenuhi. Menurut pimpinan BD 

(2. nada importir2 tsb. sedjak 1z- 
na tslah diberikan kelonggaran. 

tan Boru diadakan sikap tegas 
tarj Kem. Perekonomian  sete- 
tah masa kelenggaran diberikan 
Isiam waktu il. (Antara). 

  

Rahasia Kema 

tian Hartojo 
Perkaranja Diserahkan 
Kepada Ujikes Agung 

pembunuhan 
(atau penggantungan diri?) se- 
orang tahanan dirumah pendjara 

PERISTIWA 

VMiagelang pada tgl. 14 Djuli '55, 
bernama  Latip Hartojo, oleh 
pihak Kedjaksaan Magelang per 
karanja sudah diserahkan kepa- 
ya Kedjaksaan Agung di Dija- 
karta. Bila perkara ini diserah- 
kan kembali belum diketahui 
lebih landjut. 

Menurut keterangan Kepala 
Kedjaksaan, Djaksa Adikusma di 
Magelang, dalam pengusutan jg. 

didjalankan oleh pihak Kedjak- 
saan untuk membongkar - raha- 
sia pembunuhan tsb. ternjata bah 
wa beberapa orang pegawai Pen 
diara Magelang jang tersangkut. 
Pihak Kedjakszan Agung ingin 
mensetahui kematian Latip Har- 

menggantung diri 
atau dianiaja. Seperti diketahsi, 
pemeriksaan pendahuluan atas 
diri Latip Hartojo dilakukan sam 
pai mendalam. Majat Latip Har- 
tojo pada tanggal 22 Pebruari 
1956 digali kembali dari kuburan, 

tojo karena 
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. Lembaga 
   

van Kunat 

  

          

   

  

akan menimbulka, krisis po 

bahwa 

'a 

Putu 

  

   

        

    
       
     
       

    

  

     

  

    
        

   

  

. NASIONA 23 
Dieimat malam jbl Bhrtempat di Hotel Kla nias Diatkrtn tlh dilang 
sungkan resepsi Hari Nasional Iran. Tampak pada gambar Menteri 

: Negeri Ruslan Setan daa, dan Pp 
   

Iran sedang aan 

  

Tidak Akan Yimbul- 
kan Krisis Kabinet 

Isuasana Politisi Ibukota Dingin Lagi Se- 
telah NJ Putuskan Tak Besar2kon 

Soal Tersebut 
an — Oleh: Koresponden Kita — 

AH JOINT-STATEMENT INDONESIA-SO- 
Ta semula tampak menudju kearah an krisis po 

Pa me reaksi dari berbagai partai Pemerintah jang 
rang menjetudjuinja, ternjata tidak mentjapai puntjaknja 

esudah NU mengambil kopataaka utk tidak besar Bah 

masalah itu. 
mengatasi msih joint stata- 
ment itu, namun dikalangan par 

keinginan jang kuat sekali untuk 
lidak menimbulka, kegontjangan 
dalam kabinet. Agaknja pendiri 
an jang demikian inilih jang me 
njebabkan, bahwa penjelesaian 
masalahnja tampaknja tidak be 
gitu sulit didjalankan. 

Semula memang terdengar ka 
bar2, teruiama jane bersumber 
pada partai2 jang tidak meniesu 
djui- joint-statemest itu, bahwa 
djika- penanda--tangana, joint 
statement ita dianggap keliru dan 

aanggar politik bebas ki- 
ta, maka kekelirk: an ita hendak 
nja dilimpakan 'sadja “kepada 
Menteri Luar Ngzeri. Pads wak 
tu itu suatu kris kabinet me- 

nja, tapi untuk “mengatasi im: 
Menteri Luar Negeri harus ber- 
tanggung djawah dan untuk 
“Drag aindarkar. 
maka ia harus. mengundurkan di 
Ia 

Pendirian ini tidak dapat di- 
terima oleh PNI, karen, partai 
nj tidak bersedin mengorbankan 
seorang menterinja dan mengang 
gap bahwa persoalan joint sta- 
icment- itu adalah persoalan 'se 
luruh kabinet. 

Sesudah pendirian partii2 seka 
rang mendjadi dielas maka per 
soala, joint statement ini akan 
dibawa ke Parlemen dimana Mes 
teri Lu:r Negeri diharapkan da- 
vat memberikan pendielasan2 le 
bih Iandjut dalam hubungannia 
lengan perdjalana, Presiden ke 
Inar negeri 

Pendjelasin2 kepada Parlemen 
ini dianggap perlu oleh sementa 
ra anggota. karens ketka Presi- 
Ten mencadakar kundjungan ke 
Amerika Serikat dulu itu, oleh 
Men eri Luar Negeri djuga telak 
diberikan pendjelasan2. 
Dari pendrelisan2. jang d'be 

rikan kepada “Parlemen itu. 
nengkin djuga bisa menimbulkar 
lebat terutama terhadap joint- 
statement Indonesia Sovjet Ume 
tr sebab diantara para anggota 

Polehnyja, setalu diberi keterangat 
'apakah dengan perbuatan2 iti 

| negara mendapat rugi atau ti- 

perbendaharaan d:n terhadap p 

mang -sud-h -keliharan bajangan 

bxisis-.. kabinet, k 

Pada: 

  

ak edaran Menteri Keuangar | 

&r, antara lain DPK telah me/ 
minta perhatian semua Menter. | 

surat2 keputusan mengenai pe 
meijatan sementara ataupun pe- 
lepasan seorang pegawai negeri 
berhubung “dengan perbuatan? 
tertjela dan lain2 jg dilakukan 

dak. Dalam bul ini oleh Dewar/ 
masih banjak diterim, surat2 ke 
putusan jg tidak berisikan keteru| 
ngan jg dimaksudkan tadi. 

Oleh karena itu, maka agar su 
paja keragu2an jg sering timbul 
pada Dewan dapat . dihindarkan. 
Dewan telah menjarankan kepa 
da Perdina Menteri supaja didja 
lankan kembali tjara jg telah di 
pakai sebelum perang, jakni men 
bubuhi tiap. salinan surat keputt: 
san sematjam tsb. diatas jg diki 
rimkan kepad, Dewan, dengar 
suatu keterangan jg berbunji se: 
bagai berikut: dengan  tjatatan: 
bahwa dalam peristiwa ini nes: 
ra tidak menderita kerugian 
atau dengan tjatatan. bahwa di 
lam peristiwa ini negara mende 
rita kerugian, Ke 

Mengenai ketekoran pe 
bendaharaan. 

Lebin Jandjut dikemukakan p 
la tata-tjar, sipil terhadap ber 
daharawan mengenai ketekorar 

gawai ig menimbulkan kerugiai 
pada negara. Oleh: karena D 
wan mengira, bahwa pada beb 
rapa instansi mungkin terdapa 
salih paham tentang djalan is 
harus ditempuh dalam men'ek 
saikan ketekoran2 perbendahzra 
an, maka Dewan Pena 
kan kepada para Menteri, bahw: |. 
untuk menielesaikan ketekoran?! 

aa harus dilakukan tjara2 is te” 
maktub dalam pasal 79 80 cr 
26  Undang2 Perbendaharaar 
(Yaatsblad' 1925 No. 443). D 
lam pasal2 tsb. telah ditet?pkar 
bahwa veradilan perbendaharaa: 
harus d'akukan oleh Dewan P: 
ngawas Keu-ngan. 

Perkara tuntutan ganti kerug 
'an tidak dilakukan oleh kekuas 
an kehakiman (pengadilan nsg 
ri). Perkara itu hrus  diselesa'" 
kan menurut ijara2 hukum adm' 
nistratip, Hal ini telah ditetar 
ikan. dalam ' undang? -perbendah: 
rsan, bahwa pemerintah ig hs 
rus memu'uskan tentang nembe- 
banan ganti kerugian ig diderita 
oleh negara terhadan pesawai jr 
bersangkutan. Pelaksaraan tat?- 
tiara adminis'ratip ig dimaksud- 
kan-seperi! “diatas itu. tidak ter 
santuno pada hasil2 tuntutan p! 
dana. jg dalim perbuatan ketjv 
Tangan -atan nengeelapsn mung: 
kin skan dilakukan terhadap p- 
gawai! bersangkutan. 

Achirnja ditegsskan.- bahwa ce 
ra'2 keputsan baik dari Dewer 
Pengawas Keuarean. mernun Az 

ri pemerintah tentane moarsheha. 

nan .ganti kerugian ig diderita 
oleh negara. memnunia? batu: 
STen ip .s”ma derang. kentnsap 

dalam lenancan. hukum perdta 
'a telah mendana' keknatay “in 
tik didialantan Demikian ps 
Wan Peneawne Kenenoan. 

  

saan Menteri Luar Negeri. 
Ada kemungk'nan djwa, b-! 

Wa djika sampai terdiadi Park 
men diberi kesempatan un'ul 
membitjarakan jo'nt-statemen 
itu. Pemerintah akan  memint: 
votam kepertjaiaan dari par:   terdapat jang setudju dan jang ti- 

dak setudju terhadap kebidjaksa' 

ditunda 3 atau 4 hari. 
Sidang darurat Dewan Keama 

nan nu diadakas, atas perminta 
an Amerika Serikat, Inggris dan 
Peran.jis hari Sabtu. 

Pemerintah | Hongaria dalam 
surstnja jo disampaikan kepada 
sekdien, PBB, Dag  Hammars- 

kioeld, dengan keras memprotes 
difjantumkannja masalah Honga- 
ria dalam atjara. 

Wakil tetap Hongari, dalam 
PBB, Dr. Peterkos, katakan, bah 
wa penempatan masalah Honga- 
ria dalam atjara: merupakan sua 

perkosaan terhad:p kedaulatan 
Republik  Rakjat Hongaria dan 
djelas pula bertentangan dgn. 
prinsip2 io ditjantumkan “dalam 
Piagam PBB. 

Sobolev protes. 
Wakil Uni Sovjet, Arkady So- 

bolev, jang diberikan kesempa- 
tan untuk berbitjara dalam  si- 
dang segera memprotes  diada- 
kannja sidang tsb. dan menuduh 
ketua Dewan Keamanan dutabe- 
sar. Perantjis Bernard ' Cornut 

entille, tak mengadakan kon- 
sultasi dengan dia sebelum. me- 
nentukan waktu untuk bsrsidanp. 
Hal sematjam itu tak dapat di 
benarkan, kata Sobolev. Sifat 
mendesak dari sidang tsb. tidak- 
lah sesuai dengan keadaan2. 

Ketua Dewan Keamanan, B. 
C. Bentille, katakan kepada So- 
bolev. bahwa adalah kewadjiban 
rja sebagai ketua untuk memang 
gil sidang D.K. bila seorang 
anggota memintania.  Kewadii-   ban tadi lebih mendesak lagi, 
bila ada permintaan sidang da- 
turat, katanja. Semua anggota 
D.K. telah diberitahukan dengan ' 
segera mengenai akan diadakan 
nja sidang, Ta mengingatkan ke 
sada Sobolcv bahwa D,K, se- 

Kebudajaan Indon “si «Kon. Bataviaseeh Genootrehap 
on “1 Wetenschsopam” 

Dewan Keamanan Bitja- 
rakan Soal Hongaria 

Wakil Hongaria Protes - Rusia Keberatan 
WALAUPUN ADA protes dari negeri jang bersangkutan 

jalah Hongaria dan keberatan dari pihak Soviet, Dewan Ke 
amanan dalam sidangnja hari Minggu dengan suara 9 lawan 1 

dan 1 blangko (Yugoslavia) menjetudjui untuk membifjarakan 

keadaan di Hongaria. Dengan perbandingan jang sama pula 
Dewan Keamanan telah menolak usul Sovjet supaja sidang 

tu tjampuriangan mengenai uru 

san dalam negeri Hongaria sera 

anggota mengenai. bele'd. Mente 
ri luar negeri itu. 

bagai badan tetap PBB dapa 
diminta untuk segera bersidany 
bila diperlukan. Dan tiada sc 
orang jang akan menjangka 
bahwa keadaan di Hongaria mc 
merlukan adanja sidang, sekai. 
pun hari Minggu, kata Bentille 

Kemudian Sobolev berbitjari 
kembali dan menja:akan. bahw, 
ia tidak keberatan terhadap pro 
sedur dewan tsb, tapi terhadap 
pelanggaran “ tradisi dengan «ai 
mengadakan konsultasi dengai 
semua anggota dewan, sebeluri 
ditentukan tanggal sidangnja. 

Selandjutnja sidang dengan su: 
ra 9 lawan 1 dengan 1 blangke 
(Yugo) menjetudjui penempatan 

Pegawai-Pegawai Ja. 
Merugikan Negara 

«Pemetjatanoja Harus Diberi 
Keterangan Jang Djelas 

MENJAMBUNG PEMBERITAAN Dewan Pengawas 

Keuangan tahun 1955, diantaranja dapat dikemukakan sekitar 
“pemberitahuan Dewan tersebut tentang kerugian jang diderita 

oieh negara karena penggelapan atau perbuatan2 Lg 
Dengan mengingatkan kepadz/   

9 Djanuari 1954 No. 1811/, Wy szaynski 
Dibebaskan |: 

Djadi 
Kepala Geredja Ann, bung 

lik Di Polandia 
PEMERINTAH Polandia hari 

Minggu telah membebaskan kem 
sai Kardinal Wyszynski dan me 
nulihkannja kepada kedudukan: 
nja semula, jakni sebagai kepala 
Aprimaf) geredja Katholik Rem: 
di Polandia. Demikianlah menu 
rut pengumuman resmi ' 
keluarkan di Warsawa. 

Tindakan ini dilakukannja te- 
»at 25 bulan sesudah Wyszynsk' 

kedudukannja 
dan dikenakan hukuman 

dan para Gubernur supaja pada | 

kuru- | perensi 

| Seperti diketahui, satu 

'untutan penting dari 

waktu dia 

.hari2 hangat” sebelum Wlady- 
law Gomulka diangkat 
“adi sekretaris I CC Partai Per-| gara2 

|atuan Pekerdja Pol: andia, 
Sembebasan kembali 

ah Gee ah dilangsungkan 

“ngan antara Wyszynski 

:n Zeon Klismko, 

1 menteri kehakiman jang heel ada pesanan pada Djepang 
'm an meseiang ini diangkat. 

perun | 
sendiri) 

en amataka in Es Ti a 

i li- bee oya 

Gomulka 

    

hi toskow bertalian 

  

dalam pengurusan perbendaharz | 

Tjemburu 
Maut Di Sae 

AH merjarjikan lagu ,P1 bo secir 

    

   s1 Pangesi nan, 1g Kk “3 melarikan dir, 

mai bibir kekasihnia setelah diket 

Inna tpr sadah tidak berrjawa tagi, Konon fiemburas 2 

altssn pembunuhan itu, menurut keterangan 

ang terlambat. Pol'si king sedang memburu 

  

"3 itu merfti 

  

. sa adi is jane da 

  

- 

herpedoman pada prinsip , 

  

    
   

  

'2smi D 

  

ye
n 1 23 Oktober 

    

  

     

   
lesaikan soal “p 

yasa gan lekas. Djika 

tsb. diselesaikan dengan.  tjepat, 
Litn akan membawa keuntung 

: kemakmuran kepada ke 
i Ali, 

ensi perdjuangan — Indo- 

jang berpedoman. pada se- 
t Bandung. “Ali Sastroami- 

dioio mengrangkan, bahwa  bu- 

kan hanja negara2 peserta kon- 

€ Asia-Afrika melainkan 
d'uga semua negara didunia hen 

daknia berusaha untuk memper 

1 in perdamafan dunia dan 

nadjukan persahabatan “dgn. 

an mendjelmakan semangat 

Bandung, misalnja dalam ' meng- 

   

   

     

    

   

      

    

    
ms 

kembali hadani soal Terusan Sues  ne- 

Asia-Afrika  berwadjib 
ialah | membanting tulang untuk menje 

ikan soal tsb. dengan dijalan 

kem- (berunding berdasarkan prinsip 
Bandung. 

| 

seorang wa | Atas pertanjaan apakah  Indo- 

mengengi sont Irian Baret, didia 

ah pula oleh Ali. hahwa pendu 

Odakan Pelanda'di Irian Barat ber 
terhadap ke- 

  

iaslotan Ir 

  

'esia sehinosa  In- 

Jangsin. meneruskan perdjuangan 

Pnfas untuk. melawan “kolonialisme | ti 

engan Polenda inna sedemikian itu. Ber 
hubung donean usaha -Indonesig 

  

Membawa 

z aan 
    

  

Harus Atas Dasar 

i»Give|: And? 
"Usul Djepang Mengenai Pampasan 
Harus Kasionil — Kata P.M. Ali 
INDONESIA PASTI akan menerima baik usul pihak Dje 

bang mengenai pampasansdjika usul Djepang itu ,rasioni?”. 

Pada hemat saja perundingan mengenai soal tersebut harus 
Cc and take” dengan mentjari dta 

bi tengah. Demikian diterangkan PM Ali Sastreamidjojo ke 
ada wartawan harian Djepang ,,Yomiuri” dirumah kediaman 

m Merdeka Selatan 6 menurut harian ,, Yomiur?” 

1m interview itu PM Indo- 

mengatakan, bahwa perhu- 

in SP donesia dengan ' Dje- 

normalisir dehigan 

  
tinlehsiIng 

gister dari London. 

   

     

    
    

g 
He 2 

Take“: 3 

    

di 

          

    

   

   

   untuk PA an soal Irian Ba 

iat dalam sidang PBB jad., di: 

harapkan oleh PM “Alis supaja 
Djepang memberi sokongan pada- 

Irdonesia-di PBB dengan menger 

baik2 tuftutan Indonesia me- 

ngenai Irian Barat, djika Djepang 

nanti telah diterima masuk PBB. 

Demikian diberitakan warta: 

wan ,,Antara” dari Djepang. 

2 Kompi Ser- 
dadu Djepang 
Di Morotai? 
SEORANG bekas bintara Dje 

pang, jang baru sadja tiba kem- 
bali di Tokio dari Indonesia, me 
purut UP menjatakan, bahwa de 
wasa ini masih ada dua kompi 
serdadi2 Djepang dipulaa Moro 
a 

   
      

  

      
   
    

             
             

    

   

        

   
    
   
   

    

   
   

  

             

        
           

  

     
i. 
Bekas bintara Yeshisto Naka 

mura, jang hari Minggu il. pu- 
lang ke Djepang, selama perang 
masuk dinas polisi militer Dje- 
pang dan sesudah perang ikut 
bertempur dalam tentara Indone S 
sia. 

Kemudian ia bekerdja pada se 
perusahaan dagang di Su- 

Nakamura menerangkan, 

bahwa di Morotai masih ada dua bd 

kompi Djepang, akan tetapi “ia 
idak dapat menaksi berapa 

jumlah serdadu? “Djepang “ itu. 
Na ut bekas: bintara tsb., ia 

Izspat ketergngan itu dari se $ 
teman Tionghoa. 

djutnja diterangkan “oleh 
bahwa sehabis "pe- 

! serdadu Djepang mem 

Tn perdjuanga n- kemerdekaan 

ia den kira2 604. dari 

Teen telah tewas dalam 'per- 

Sekurang?nja “enam 

ota. tentara Djepang” 
ja di Indonesia. 

      
   

   
     
    

   
   

    

          

  

   

  

                

  

     
            

            

          

          
       

    

      

  

       

  

     

    

        
  

  

        
       

   

   

  

         

   

  

      Sebelas kapal dan. djumlah ton 
nage 13.930 ton sedang dipesan 

nesia dan “kini sedang 
dibangun di Inggris, Djerman Ba 
rat, Nederland dan negara2 lain 
nja, demi an menurut Lloyd Re 

     

   

  

   

        

    

      

  

, 

  

       

  

   
     

  

  

b Sementara itu Ketua P.B. 
Patas pertanjaan Mena 

katakan, bahw a pembubar an 

kakan tumbuhnja persatuan. 
Isih memerlukan waktu utk mem- /— menurut 

pb buat- analisa tentang 
bkang andjuran Presiden. 
- 

menerangkan, 

andjuran Presiden 
karno, apabila Ba Ne 
pb merasionalisasi partai2 

Sekdjen PKI 
P bhw kini harus ditjarikan 
Fkeluar untuk mempersatukan 

pekerdjaa n2. jang 

hingga semua 

Ldjurubitjara Masjumi dgn sing 
kmenjatakan, bahwa ia belum mem 
bpunjai komentar terhadap : 
Pran Presiden Sukarno, i 
Pta Junan — soalnja memang 
(dapat dilewatkan begitu sadja. 

   

  

ka- Demikianlah pokok2 
tak IWangunsarkoro jang seterusnja 

Presiden perlu 

Mangunsarkoro 
Pkil ketua umum I PNI, 

bhw kita perlu memperhati- 
kan latar belakang andjuran 

bisa Aan   masalah Hongaria dalam atjara. 
Setelah saran Sobolev supaja 

sidang ditunda ditol:k djuga, ia 
mengatakan. bahwa Amerika Se 
rikat, Inggris dan Perantjis me 
ngadjukan  si.uasi Hongaria un 
tuk dibitjarakan dalam DK h 
nja untuk terus menghasut pem 
berontakan2 bersendjaia' dari ge 
rakan reaksioner dibawah tanah 

di Hongaria. Per:no dalam nege 
ri di Hongaria hanja merupakan 
masalah dalam negeri  semata2 
dan bahwa Piagam PBB mela 
rang pembitiar:an masalah tsb. 
oleh DK. Amerika Serikat, Ing 
gris dan Perantjis berusahs setja 
ra terang2an mengadakan tjam- 
Dea mengenai urusan da 
am psbeel rakjat Hongaria, kat 
Sobolev, 

Sementara itu ketua DK min'a 
wakil Hongaria, Dr. Pe terkos, 
supaja ikut serta dalam perdeba 
tan. tanpa bemungutan suara. Se 
belumnja Hongaria diuga tel-h 
tninta subaia ikut serta.   
Kemudian sidang ditunda un 

tuk lebih landjut diberitahu me 
ngenai perdebata, seterusnja. 

sudah memenuhi tugas dani 
Psinja dgr baik? 

- Menurut penglihatan saja, 

dup kepartaian pada waktu 
lada ekses jang 
ksatu atau dua orang pemimpin jg 
bmempergunakan partai itu 
ktmentjapai keuntungan materiil bawa apabila 
hei diri sendiri dan inilah sebenar- 
tnja jang djadi sebab utama, me-lan, ia kuatir plan 6 tahun tak 
bgapa timbul ekses2, 
Untuk objectiefnja, perlu djuga 

(saja kemukakan disini, bahwa hal 
Miang sedemikian 

kata Jitu, tetapi dikalangan     (Antara). 

YPP El l lb lRllblllrlaa ME Le Te AAN Yap 

Latar Belakang Andjuran Pre. 
“sidem Perlu Diperhatikan” 

”"Pemuks-'emuka Pertsi Atcs Saran Presiden 
Untuk Penguburen Portai-Portai folitik 

PIDATO PRESIDEN Sukarno Minggumalam jang mengandjurk 
hari Senin kemaren mendapat sambu 

bagai Dai ntad politik, a.l D.N. Aidit dari PKI menjetudj: 

»rasionalisasi” partai? politik, sedangkan Junan   
tidak dapat dilewatkan begitu sadja. 

rapkan adanja kesadaran bartai? politik supaja berani mengadakan 

bagi kepentingan rakjat dan men djauhkan kepentingan? diri sendi 

Leimena dari Parkinde menganggap, bahwa seharusnja 

oleh semua partai? politik. 

N.U. PNI itu berpendapat, bahwa ka- 
no co! n|lau kita sekarang mentjari djalan 

PGI, 
Par- Isebab jang pokok daripada ekses2 

(tai2 itu belum mendjadi djaminan litu. Selama sebab jang pokok itu 
Ia ma ibelum dapat. dihilangkan, maka 

Ikeluar, haruslah dipertimbangkan 

Mangunsarkoro — 
bela-'!baik ada partai2 ataupun tidak, 

keadaan tetap tidak akan sehat. 

PKI Dikatakan pula, bahwa kini sam 

bhw soalnja adalah pailah pada waktunja bagi partai 

(karena di Indonesia ini terlalu balutk mengadakan 'self-koreksi, su 
- Ipaja djangan sampai ideologis jg 

Su- Ididjundjung tinggi oleh -masing2 
untuk (dalam prakteknja. djadi kuda tung 

gangan utk, menutupi maksud di- 
ri sendiri guna mentjari keuntu- 

dah ngan. 
par| Dalam hal ini Mangunsarkoro 
se- Imenjatakan perasaan ,Sjukur", 

mejakukan |bahwa djumlah pemimpin2 partai 
ditudju- |jang selalu mentjari. keuntungan 

i se- Idiri sendiri seperti digambarkan 
praktis, (diatas itu, dianggapnja tidak ba- 

s pembatalan (njak. 
'KMB, dapat dilaksanakami:sebaik: Tiap2 partai dan pemimpin2dnja 

jang masih tetap berpegangan pa 
da ideologienja, menurut. Mangun 
sarkoro, harus berusaha djangan 

at Isampai partainja disalah gunakan 
oleh satu-dua pemimpin. 

pendapat 

menjatakan, bhw dengan teratur- 
nja organisasi dan tambah kuat- 

andjuran nja pengawasan rakjat umum, 
diperhati- Imestinja dapat diusahakan ' per- 

baikan2 dalam perdjalanan hidup 
. Wa- Ipartai2, sehingga tidak usah kita 

menjata- berpikir tentang pembubaran par 
tai2 itu. 

Pre- Mangunsarkoro pertjaja, bahwa 
(siden Sukarno itu, Na za Kita Jachirnja akan dapat ditjapai titik 

Se-'pertemuan jang Sehat, asal tiap? 
partai itu berpegangan pada pen 

Wakil ketua umum PNI itu ber dirian bahwa adanja negara itu 
bahwa keadaan partai2 Juntuk kepentingan 

politik sekarang 
kemakmuran 

dise- Irakjat lahir. dan bathin dengan 
Manguns sarkoro, merata. , 

Pi susunan tatanegara demo- 

tugasl Dr. Leimena 
dan funksi tertentu dan merupa-jdo) berpendapat, bahwa apa jg 
kkan dasar2 jang LA dalam hi- Jdiutjapkan Presiden 
hdup kemasjarakatan 
kliharaan haluan politik negara 

Parkin- 

Mingguma- 
peme- jlam memang seharusnja demikian, 

JEldan andjuran Presiden itu harus 
dipikirkan oleh semua partai2. Se 
bab, kata Dr. Leimena, sekarang 

( sudah sewadjarnjalah, kajtak ada seorangpun jang sudah 
lau suatu negara jang berdasar- Ipuas terhadap keadaan 
(kan demokrasi mempunjai partai2, lini. 
kkata Mangunsarkoro jg selandjut 
bnja berpendapat, 

dewasa 

Menurut Dr. Leimena, kita se 
soalnja sekarang mesti mengusahakan ter- 

2 itu lbentuknja pemerintahan jang ku- 
funk-Jat dan mempunjai | , kewibawaan, 

sehingga timbullah problim ten- 
katajtang bagaimana pemerintahan ig 

Mangunsarkoro, memang dalam hi mempunjai kewibawaan itu harus 
Mi Idibentuk. Dr. Leimena menutup 

oleh Iketerangannja, dengan menjata- 
kan, bahwa sebagai salah satu 

untuk Itjontoh dapat dikemukakan, bah- 
, tiada. pemerintahan 

kuat jang mempunjai kewibawa- 

dapat dilaksanakan, 

Sementara itu, ketua Umum 
hanja IPRI, Sutomo, menjatakan ke- 

hterdjadi didalam partai2 sadja, tajpada pers, bahwa partainja belum 
Ppi djuga dikalangan kepegawaian, Imenentukan sikap terhadap hal 
Pkepolisian dan ketentaraan, 
p Mangunsarkoro, 

Solandjutnja wakil ketua umum 'dapat bahwa Bung Karno me ngu 

pimpinan 
partai menurut Sutomo, ada pen-   

  

linja kalau andjuran itu diartikan 5“   

Ss 

andizran Presiden itu dipikirkan 

  

   

    
   

    

     

    
   
   

  

    

    
   

    

  

   

     

  

   
   
     

   
     

  

    

    

   
     

    
    
   

     

   

  

    

    
    
    

    

   

     

     
   
   
   

  

        

   

    

    
    

     

    

     
   

      

     

  

Tg ! 

Lan dikuburnja parta!3 politik,  (ki- 
an jang beraneka-warna dari ber- 

sution dari Masjumi menjatakan 
Mangunsarkoro dari PNI mengha 
seli-koreksi utk benar? bekerdja 

Ti, sesuai dengan tugas dan fung 

    

tjapkan itu karena “kedjengkelan $ bhw 3 partai besar Masjumi, PNI ti dan N.U. tidak suka mendukung e Kongres Rakjat, jang dianggap 1 oleh Bung Karno Sebagai alat per | Ana perdjuangan bangsa Indo- 1 3 

Sutomo setjara ersoor 
pendapat, bahwa Pata E Karno memanggil semua pemim- pin partai2 politik, utk. memberi- kan pendjelasan tentang impian dibubarkannja partai?” itu. 

aja berpendapat, bhw 
baik utk mentjari dja HW dalan jg dari keadaan gelap sekarang ini bukanlah dgn membubar kan par- tai-partai, demikian Sutomo, 

K. H. Dahlan: No comment, 
Sementara itu Ketua P.B, NU: 

K. H. Dahlan atas pertanjaan 
Antara” katakan: ne commont. 
Tapi ia menambahkan, bhw 4an- 
djuran Presiden ' harus ditindjau 2 
setjara integral dan hal Hu akan 
dibitjarakan oleh partainja. 2 
Dalam pada itu Arduji Kartawi e 

aata dari. PSII katakan, bahwa ia 1 
masih memerlukan waktu untuk 
bisa menganalisa serta memahami 
latar belakang dari utj japan Pre- 
siden, jang mengandjurkan pada 
Han untuk mengubur partai? 
itu. 
Sebab kalau tekanan kata dari 

andjuran Presiden diletakkan pa 
da persatuan, maka dikuburnja 
partai2 itu belam bisa saja teri 
ma sebagai djaminan, bahwa per 
satuan akan tumbuh dengan sen- 
dirinjas dari segi apapun kita 
menindjaunja, demikian Arudji. 

Apa bukan karena sj - 
kelan? Ta : 

Sebab itu untuk sementara tik 
lah saja bertanja pada diri sen- 
Giri, adakah utjapan Bung. Karno 
itu karena kedjengkelan hatinja 
semata-mata, karena” terpengaruh : Oleh persaksiannja keluar negeri, 
betapa hebatnje pembangunan bi- 
sa dilaksanakan dinegara jang di 
kundjungi, baik di Eropa Barat, 
maupun Timur, jang telah menga 
lami suka derita akibat pepera- 
ngan jang lalu. Kalau diukur dgh 
kenjataan dengan apa jang disak 
sikan diluar negeri, maka nilai 
pembangunan dinegeri kita tidak 
lebih tidak kurang hanja merupa- 
kan ,,kiaderspel" semata-mata 
pembangunan. jang tidak disertai 
dengan disiplin, per tanggungan 
djawab, kedjudjuran dan moril jg tinggi, menurut pendapat saja 
sulit menemui kelantjaran, baha 
kan sebaliknja daripatia itu akan menjuburkan sarang korupsi, de- 
mikian Arudji. 1 

  

Sesungguhnja pandangan Bung Karno djangan setjara. ,/eenzij- dig” hanja diletakkan pada partij wezen, semata-mata, akan tetapi perlu diteropong dari sudut peme 
rintahan, a.l. adakah kewibawaan pada pemerintah, kesanggupan dan keberanian budi utk 'bertin- dak tegas memukulkan tangan ke kuasaannj ja atas tiap2 perbildtan Siapapun djuga jang terang2 mes rugikan prestige negara, d 3 , demi Kn kian



      

     

  

    
    
   

    

  

   

  

    

   

   

«tsb. adalah tidak 

tjetakan ,,Semarang” dan 
jatakan turut berduka tjita 

TOREDIO 
    

  

   

     

at tempat jang selajaknja di Alam 
a Ilaihi rodj'un. 

enghaturkan terima kasih 
jang telah memberi bantu- 
djuga dan jang telah sudi 

makam Bergota. 
h kepada'para Dokter serta 

pertolongan serta perawatan? 
hingga wafatnja. 5 

f Jang berduka tjita, 
(00 Keluarga 
MARTOREDJO. 

          

     

   Aeon 

Sakit    

  

   

   

  

    

Ug 
Berhubung dengan usaha 

  

erbitan Buky ,,SEMARANG” 
» DJAWATAN PENEI AN KOTA BESAR SEMARANG 

'a ini sudah sampai kepada taraf pentjetakannja, maka di- 
ikan. kepada segenap peminat, pembantu2 dan pemasang? 
, bak Sak" Rn Nag 
Terhit mulai an tgl. 1 Nopember 1956 Djapen K.B.S. 
Stok Ma: r Bea hingga usaha2 iklan sesudah tgl. 

nendjadi tanggung djawab. Djapen K.B.S. 

   
     

  

lagi.    

   
     

  
Atas segala bantuan dan minat Instansi2/Organisasi2/ pema- 
sang2 iklan dil. diutjapkan terima kasih sebesar?nja, dan 
Kepada pemasang2 iklan serta jang berkepentingan lain2nja 
jang belum menerima Surat Pemberitahuan kami tgl. 24 Ok- 
tober 1956, No. B/2412/151, ataupun pula jang sama sekali 
belum mengembalikan formulir2, segeralah berhubungan de- 
ngan alamat tsb. dibawah ini. 

j0 DIAWATAN PENERANGAN 

    

&— — — Untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda pada . I2S Oktober para pemuda di Djakarta engada 
umum. Dalam rapat itu telah di 

z Itidak puas, Dan rasa 
. Panda muat, saat 

1g” pada hari Sabtu tgl. 27 MH Ng Tan Je 

  

  1 

    

  

menjatakan, bahwa masjarakat 

imbullah keinginan 

terlampau djauh. 
|-.& — Apa jang terdengar da 
(terasa lama. Masjarakat seolah-o ak 
keadaan sekarang ini jang penuh keketjewaan 
itu, Tetapi untunglah, bahwa ditengah-tengah 
dapat kalangan pemuda-pe $ t 

   

  

   

  

   
| “sebagai hari Aan Miom, 2 

Dengan keputusan itu dapat diharapkan, bahwa semua ' 
pemuda dari berbagai aliran bersatu-padu menjatukan diri mendo- 'brak keadaan jang bobrok den pengertian akan melahirkan 
imasjarakat jang adil dan 

: 2 Rp ai jan 'ajatakan, hari 28 Oktober itu s 
he 

  

      

         

    
   

  

  

        

   
   

  

    

   

     

              
   

      

$ — KONP. JAJASAN BEKAS PEDJOANG ' — 
Bertempat di gedung B.R.N, Mlatihardio, pada hari Minggu ma-.   

  

     
      

& —,— Dengan langkah dan kesedaran pemuda-pemudi ini kami 
harapkan djuga para bapak jadg berlomba-lomba dalam kepartai- an bisa insjaf, bahwa djumlah 'partai sekarang ini terlalu besar, 
Djadinja sudah sewadjarnja, djika diadakan perembugan diantara 
para pemimpin untuk menjederhanakan kepartaian. Dan perembu- 
gan itu wadjib diusahakan selekasnja untuk mengimbangi penger- 
tian pemuda-pemudi jang telah memutuskan serta menjatakan, hari 28 Oktober mendjadi djuga Hari Persatuan Pemuda. Kaum tua 
pun pantas melahirkan Hari Penjederhanaan Partai2 umpamanja. 

Singapura Kimi Mu 
lai Tenang Kembaii 
Hingga Hari Minggu Sudah Ada 
16 Orang Jg Tewas — 600 Orang 

— Ditangkap Polisi 
. KOTA SINGAPURA hari Minggu pagi keadaannja te 

Inang, demikian menurut berita dari UP. Dikabarkan oleh Reu 
ter dalam pada itu, bahwa menurut seorang Gjurubitjara pe 
merintah Singapura, pasukan2 tentara dan polisi jang telah 
dikerahkan untuk menindas (kaum demonstrator2 di pulau 
Singapura itu sedjak malam Djum'at H. kini telah dapat ,,me 
nguasai keadaan sama sekali”. s 

    

    

15 Tetapi ia ramalkan suatu ,,ba- wimurkas besar serikat buruh sa- 
bak ketegangan politik” akan ter jap kiri. Ia katakan, bahwa dim 
djadi berkenaan dengan tindakan Yokumen-dokumen itu direntjana 

| Perkara Darmansjah 

sa d
a
a
 
a
a
 

an
a 

3”
 “T
A 

lam telah dilangsungkan pembukaan Konp. Jajasan Bekas Pe: 
djoang Bersendjata PP 16/1954. Konperensi ini (akan berlangsung 
'hingga besuk tgl. 31 Oktober jad, Tampak ketika ketua panitia 
penjelenggara konperensi sedang mengutjapkan sambutannja. 

, (Foto: Siguntang) 

Suksmantojo Djelaskan Soal Penerimaan 
—. Uang Sakongan Untuk Partainja 

Lewat Terdakwa 

SABTU PAGI kemarin dulu perkara Darmansjah Kepala In 
speksi Perdagangan (Insda) Rajon V (Djawa Timur) jang seperfi 
Gikabarkan dituduh menerima uang suap Rp. 205.000,— serta me 
njalahgunakan kedudukannia sebagai pegawai negeri, telah dipe- 
riksa kembali oleh Pengadilan Negeri Surabaja. Sidang pemeriksa 
an dipimpin hakim Soebeno dengan djaksa Soejono. Dalam peme 
riksaan Saptu pagi itu, selain Mr. Soedarno jang sudah mendja- 
di pembela terdakwa disidang2 jang lalu, djuga Mr. Soejoedi ber 
tindak sebagai pembela. 

narnja saksi bisa menolaknja apa 
bila ia mau. 
Masalah uang Rp. 125.000,— 

ini ada hubungannja dengan Mas 
dulhak jang dalam pemeriksaan 

Saptu pagi itu tidak datang. 

Menurut berita atjaranja, seha- 
rusnja hakim Saptu pagi itu 

mendengarkan keterangan dari 
saksi2 Rasjid Dunggio, Suksman 
tojo, Sardju, Masdulhak dari Fir 

ma ,,Tigas Mas” Surabaja dan 

Hatu.upi. Tetapi saksi2 Dunggio 
dan Masdulhak ternjata tidak 
tampak datang, sedangkan sam 

pai berita ini ditulis, hakim ma- 

Sekitar uang sokongan 

kepada partai. 

Saksi Suksmantojo Sekretaris 

Idiadjukan definisi tsb oleh pread 
Iviseur, sedang atas pertanjaan jg 
'kedua itu antara lain dikemuka- 

Idalam masjarakat Indonesia, jg 

|. KOTA BESAR SEMARANG 
mp “1 Dil. R. Patah 23, Telp. 349 Sing. 

arang, 29 Oktober 956. , 
  

  

aksi pemerintah dalam membu- 
barkan aksi protes peladjar2 se- 
kolah menengah Tionghoa ter 
dap pemerintah Lim Yew Hock, 

kun utk mengadakan demonstra- 

St-demonstrasi selandjutnja ,,jang 
bertentangan dgn undang-undang 
hukum”. Dikatakannja, bhw tin- 

sih sedang mendengar 
an2 5 

Djenderal Dewan Daerah partai 

keterang 

Suksmantojo (Sekretaris 

a tai Djenderal Dewan Daerah par 

Pake di Djawa Timur, kepa 

da hakim mendjelaskan pandjang 

lebar sekitar penerimaan uang SO 

.AD.K.W. 125 ce 

.AilChrome de Luxe 
ET pada 

  

    
| 

5 

: | 
: | 
1 Y 

| BODJONG 72/74 (tilp. 1666/2014) — SEMARANG. | 

Pendidikan SOETAMA" 
Tiab.: Dil. Mataram 440 - Smg. 

  

  
  

"saf: Dil. Labuan 16 Smg. 
SLADJARAN MENGETIK Rp. 15:— sebulan. 
ASIH. MENERIMA -PELADJAR2 BARU. 
atuk rombongan PAGI, SORE dan MALAM. 

Ha - R. MOEHJIDI/Ketua. x 

  

  

DRES JANG PALING BAIK UNTUK ALAT:ALAT FOTO 
saia 

  

  GEMA HAK EA 

dan penangkapan2 jang dila 
kan oleh pemerintah Singapu 
itu atas diri pemimpin2 serika 
buruh sajap kiri. f 

dakun pemerintah itu adalah un 
tuk menjelamatkan serikat-serikar 
buruh dari ,,eksploitasi komunis”. 

Berita terachir menjatakan bah 
- J k wa djumlah orang ..jang tewas 

lebih landjut menundjukkan hingga “hari Minggu itu adalah pada insiden2 jang terdjadi f 

G
E
 
EK
F 

Djurubitjara pemerintah 

a
a
.
 

£ 16 orang, sedang jang luka-luka 
Daan ana Da 2921714 orang. Sementara itu 600 
Pera pergulatan ' politik orang ditangkap oleh. pihak po- Singapura, jaitu: pertama, p Isi Lancara) : 
ter-poster -anti pemerintah tel e : 
banjak terlihat kendatipun adi- 
nja djam malam jang dinjatak 
berlaku mulai djam 14.00 waktu 
setempat hari Sabtu dan jang 
ditjabut kemudian hanja untuk 
selama 2 djam pada hari Minggu 
pagi: kedua, serikat buruk 
pangkalan angkatan laut Singa- 
pura menjokong serikat buruh 
sajap kiri sedjak penangkapan? 
itu dan untuk mengutuk penang 
kapan atas diri sekretarisnja. 

Selandjutnja sitaeme, itu me- 
njatakan .perlu diperhatikannj: 
ketegangan “dalam masjaraka: 
umum jang disebabkan oleh ti 
dakan jang tidak demokratis oleh 
pemerintah. 

Dikatakan bahwa pembakaran 
atas sebuah gedung sekolah Ing 
geris di djalan Tamponis (seko 
lah Inggeris jang kedua jang di 
baka cadalah apa. kampanje 
tang telah diatur”. Sementara itu i ali kementerian pendidika,, “dan pe Pena Ba San Ka 
ngadjaran mengumumkan bahwa hat Ini mereka hendaki” Monusl bari Sen'n besok semua sekolah Dalkes: "dana aa deka” el 5 : akan ditutup. : 53 Ti Kemudian dikatakan pula, bahyWai kewadjiban untuk memberi san segala bantuan kepada rak- 
wa kira2 4 ribu tentara Inggeris telah d'datangkan dari “Malaja at Hongaria. Hal itu dikemuka untuk. memberikan bantuannja| kan oleh Dulles dalam pidatonj: menindas demonstran2. . Idi Dallas (Texas) tentang politik 

Lim Vew ' Hoek tudish uar negeri Amerika Serikat. 

1 

S 

  

Bantuan Ame 
jrika Kepada 
1$ Hongaria” 
“ Didjandjikan Oleh 

00 Dulles 
MENTERI Luar Negeri 

Amerika Serikat, John Fos- 
ter Dulles, hari Sabtu mendjan- 
djikan bantuan besar2-an kepada 
Hongaria dan negara lainnja jg 
berusaha ,,melepaskan diri dar. 
pada kekuasaan Uni Soviet.” D: 
djelaskan, mereka bisa mendapat 

4   (lnsda. , 

terdakwa, PNI, di Djawa Timur), 
: kongan untuk partainja dari para 

serta masih belum selesai. 
i i j ilui terdakwa simpatisan2nja, melalui terdakw 

ah dalam kedudukannja 

   rti Batja: 
tau Tidak 

Karangan Tjabul Ialah Karangan Jg Tidak Mengan- 
dung Suatu Nilaipun — Kata Takdir  Alisjahbana — 
Pembrantasan Buku2 'Tjabul Djangan Diserahkan 

pendapat preadviseur. 
Pertukaran pikiran jang 31, 

|djam lamanja, terutama berki- 
sar kepada pertanjaan: apakah 
'baras2 dan ketentuan2 jang me- 
netapkan tjabul tidaknja suatu 
karangan jang dapat dipakai se- 
bagai pedoman? Bagaimanakah 
'fjara jg se-tepat2nja utk membe 
ipantas atau sedikitnja menjalur- 

Ikan kegiatan penulis karangan? 
'tjabul kearah djalan jang sehat? 

Atas pertanjaan jang pertama 

kan pendapat, bhw sebaiknja di 
bentuk suatu -panitia jang anggo 
ta2nja terdiri dari pihak2 jang 

srat hubungannja dgn soal ka- 

ang mengarang, penerbitan, pen 

lidikan dan sebagainja guna me 

metjahkan masalah tsb. 
Prof. Takdir Alisjahbana ber- 

pendapat, bahwa soal tjabul ha- 
kekatnja adalah hanja sebagian 
ketjil sadja dari runtuhnja nilai2 
(krisis etik) jang kini sedang di 
hadapi oleh seluruh masjarakat 
dan seluruh bangsa2. Ketjabulan 

pada dasarnja harus dilihat dari 
segi bertemunja pelbagai kebuda- 
jaan jg mengandung structuur ni 
lai2 jang sifatnja ber-beda2, ha- 
rus pula dihubungkan dgn kega- 
galan usaha mengisi masjarakat 
Indonesia dgn hal2 jang positif, 

terutama kepada pemuda2 Indo- 

nesia, sehingga dgn kegagalan itu     Atas pertanjaan hakim, terdak- 
wa Darmansjah' terangkan ania 

ra lain bahwa hubungannja seba 

gai Kepala Insda dengan peng- 
usaha2, antara lain dengan Dung 
sio (C.V. ,,Dunia” Trading Coy.) 

dan Masdulhak (Firma ,,Tiga 
Mas”) setjara langsung, adalah 
merupakan tugas2 pekerdjaan- 
nja jang bersifat routine dan bisa 

didjalankannja tanpa memerlu- 

kan instruksi fihak atasan. Teta 
pi kata terdakwa, kira2 pada 
awal bulan Desember tahun jang 
lalu, ia telah pernah memberikan 
nota kepada Masdulhak supaja 
dalam segala. “urusan selandjut- 
nia. berhubungan langsung sadja 

dengan fihak2 jang Pr berari 

: ida melalui a sedjak bulan Mei ingga 

Nan an Tas PEnasa ini, uang2 - sokongan itu 
diserahkan kepada .Bank...Umum 
Nasional dgn : penjetoran tunai 

(rekening N.N.) Penjetoran N.N. 

ini hanjalah apabila jang menje- 
rahkan uang itu anggota2 ana 

Daerah partainja dan jang sering 

kali adalah Darmansjah, Sutadji 

dan Sumidjan. Sedangkan apabila 
jang menjerahkan itu orang2 lain, 
misalnja simpatisan2 sendiri, da- 
pat dilakukan dgn penjetoran atas 
namanja sendiri djika dikehen- 
daki. 

: - Selandjutnja menurut Suksman- 
hakim ' mendje-tojo, segala pertanggungan  dja- 

laskan kepada terdakwa, bahwa wap: menenna Henpa ini ada 
4 - KOnperT: 1, 

peneu Peae Hak Pn Ke ta telah “dikemukakan kepada se 
000,— itu sebenarnja belum dite fuah Komisi Verifikasi jang ke- 
rima kembali atas permintaan ter Tati had Pee aa 

La ia an Berlin 
Jakwa. Keterangan hakim ini di Han umum jang harus dihadapi 

benarkan oleh terdakwa Dat- oleh partainja waktu itu, maka se 
mansjah. Sebabnja, menurut ter- gala djumlah uang2 jang diterima 

sebagai anggota pengurus Dewan 

Daerah partainja, pada Bagian 

Umum. Bagian umum ini menurut 

Suksmantojo, antara lain diuga 

bertugas mengusahakan perbenda 

haraan partainja, terutama dalam 

menghadapi pemilihan umum jang 

lalu. 

j tahun 1953 bulan Djuni 

pe aa Mei 1954, sebagian 

uang2 sokongan terutama jg - 

djumlah besar, baik oleh terdak- 

wa Darmansjah maupun oleh ang 

gota2 Bagian Umum lainnja, 2 

rapkali diserahkan kepada: Ban 

Negara, untuk rekening partainja 

di Djawa Timur. Sedangkan dlm 

hal2 jang insidentil, uang2 soko- 

ngan tsb diserahkan langsung R3 

pada kas. partai, diterima oleh 

saksi sendiri. Tetapi sesudah 

Bank Umum Nasional berdiri, ma 

Dalam pada itu hakim Soebe- 
10 menundjukkan kepada terdak 
wa sebuah kwitansi, tanda bahwa 
uang pindjaman terdakwa kepa- 
da Dunggio sebesar Rp. 125.000 
telah dibajarkan kembali. “Kwi- 
'tansi tsb. ditanda tangani oleh R. 
Dunggio dan menurut hakim, ie- 
lah didapati pada Dunggio.   Selandjutnja 

sebelum ' 

TER AE Ia 

  

   
1! He Uneguatled Skid 

Protection 

Yx No Sgueal or Whine 

  

  
li serikat2 buruh kiri, 

elua menteri Singapura, Lim Yew Hock, hari ba ita me nuduh serikat2 buruh sajap kiri 
mengobarkan kerusuhan? “di Si ngapura. Dalam utjapan2nja jg. 
kemudian disiarkan pula  radic Malaja, Lim Yew Hock,  mene- 
rangkan kepada rakjat daerah djadjahan | Inggeris itu tentang mengapa ia bari Sabtu memerir 
lahKan untuk menangkapi 234 

sajap kiri. Diantara mereka jang 
ditangkap itu terdapat Lim Chin 
Siong, anggauta dewan madjelis 
Partai Aksi Rakjat dan sekretaris 
djenderal dari serikat buruh pa- 
brik dan toko, Deyan Nari, se- 
kertaris serikat buruh bus Singa 
pura. : , 

Dikatakan pidato radio Lim 
Yew Hoek. itu diutjapkan tak 
lama setelah diumumkannja oleb 
pemerintah berlakunja djam mz 
Jam (pembatasan djam keluar) 
pada hari Senen sepandjang hari, 
ketjuali antara djam 7.00 dan 
11.00. Dikatakannja olehnja bhw 
dalam suatu rapat jang diadakar 

orang pemimpin2 serikat buruh: 

Rakjat2 jang “dikuasai Uni 
Sovjet harus mengetahui bahwa 
rakjat AS adalah sahabatnja dan 
mereka bisa memperoleh bantuan 
Amerika Serikat dalam masa si | 
litnja jang memang tidak Gapa. 
d'hindarkan dalam usaha mereka 
untuk mengabdi kepada rakjat 
sendiri dan bukan kepada ,,tuan” 
mereka jang mengeksploitasinja, 
demikian Dulles. 

  
& Selandjutnja dikatakan, bahwa | 
Amerika Serikat mempunjai mak 

nja supaja ,.negara2 satelit Sov 
iet? itu memperoleh kemerdeka- 
an, Kehendak AS. adalab supaja 
negira2 itu mempunjai lagi ke 
daulatan dan mempunji pemer 
tah menurut pilihannja sendiri. 
Amerika Serikat memandang ne gara2 itu 'sebagai tjalon sekutu 

militer. tetapi memandang mere 
ka sebagai Sshabat2, selaku ba 
glan Eropa jang tidak lagi terpe- 
'jah bel:h. ' 2 

Menurut Dulles, djandji pe- 
rang dunia jang lalu tentang ke- 

sud jang mulia dalam kehendak" 

dakwa, adalah karena ia (terdak- Serta segala perbendaharaan (in 
wa) diperbolehkan untuk  mema 
kai uang tsb. dahulu. 

Seperti telah dikabarkan,  da- 
lam sidang “pemeriksaan  Saptu 

(20/10) iang lalu, saksi Dunggio 
menjatakan, bahwa terdakwa per 
nah minta uang sebesar Rp. 125. 
000,— - kepadanja. Permintaan 
tsb: diksbulkan, meskipun sebe- 

  

1. 

  

SIARAN RADIO R. 

SEMARANG, 81 Oktober 1956: 

Djam . 06.25 Irama pagi. 07,10 
Vertaumte Melodien. 07,45 Sesan 
do Timor. 13,15 Radio Orkes Sura 
karta. 14,10 “Rumpukan Ki Da- 
lang. 17,00 Taman Kusuma. 17,30 
Dunia Anak2. 18,15 Dari dan utk 
Angk. A.P. 18,30 Ruang: DPRAD. 

ventaris) partainja, oleh konperen 
si di Malang tg. 26 dan '27/3 jl. 
diputuskan utk tidak dapat  di- 
umumkan serta tidak boleh dike- 
tahui orang lain. Djuga Komisi 
Verifikasi ini menurut saksi, te- 
lah meminta pertanggungan-dja- 
wab Bagian Umum, dalam mana 
terdakwa Darmansjah djuga du- 
duk sebagai anggotanja. 

Mengenai sokongan uang dari 
Tiong Hoen, saksi Suksmanto 

io terangkan bhw Go Tiong Hoen 
adalah ,,orang jang dekat dengan 
partainja”. Go Tiong' Hoen per- 
nah memberikan sokongan sebe- 
sar Rp. 50.000,— jang kemudian 
melalui terdakwa diserahkan ke- 
pada Bank Umum Nasional. Dari 
mana terdakwa Darmansjah mem 
peroleh uang sokongan itu, menu- 
rut saksi Suksmantojo adalah bu 
kan mendjadi urusan partai. Te- 
tapi penerimaan? uang dari Dar 
mansjah utk partainja itu, telah 
dipertanggung djawabkan kepada 
konperensi. Demikian saksi Suks- 
mantojo. 5 

Kemudian “atas pertanjaan ha- 
kim, Suksmantojo  mendjelaskan 
bahwa Tjoa Sing Kim jang dalam 
pemeriksaan2 jang lampau menga 
ku bukan anggota maupun sim 

tidak dapatlah ditimbulkan nilai2 

banjak dari pendjelmaan kebuda- 
jaan2 manusia, “kita tak dapat 
menolak bahwa kita harus me- 
ngambil keputusan pada waktu 
dan saat sekarang. 

5. Pemandangan dalam nega- 
ra-negara jang dikatakan pendu- 
duknja beragama Islam maupun 
Kristen, tak dapat memberikan 
pedoman ukuran etik perkelami- 
nan Kristen maupun Islam jang 
tertentu dalam kehidupan masja- 
rakat dan kebudajaan jang njata. 

6. Tak dapat disangkal, bah 
wa dalam penjelidikan ilmu dji- 
wa dan ilmu masjarakat modern 
djelas: benar ada: ketjenderungan 
orang berpendapat, bahwa teka- 
nan dan paksaan etik tertentu jg 
terlampau keras dalam pendidi- 
kan, akan berakibat ' penjakit2 
pribadi dan masjarakat jang lebih 
berbahaja bagi individu dan ma- 
sjarakat: demikian dalam banjak 
hal kita sekarang “ menghadapi' 
perseregangar' antara nilai2 “etik 
jang dihasilkan oleh penjelidikan 
ilmu djiwa, ilmu masjarakat dan 
ilmu -kebudajaan dengan 
etik agama. 

1. Termuatnja karangan? 
dan gambar2 jang dianggap tja- 
bul dalam madjalah dan buku jg 
dianggap tjabul, malahan  ter- 
muatnja karangan2 dan gamba- 
ran-gambaran jang demikian da- 
lam suratkabar, madjalah — dan 
buku jang tidak dianggap tjabul, 
oukanlah ukuran, bahwa anggota 
anggota masjarakat kita sesung- 
guhnja bertambah tjabul. 

2. Tentang hal ketjabulan ka   guna mengisi pendidikan kepada 

Imasjarakat Indonesia. Prof. Tak 
dir menitik beratkan pendapat- 
"ja pada soal relativitet tentang 
tiabul dgn menerangkan, bahwa 
tentang hal ketjabulan karangan, 
gambar, patung dan lain?nja ha 

rus kita: ingatkan, bahwa jang 
menentukan ketjabulan adalah 

dua fektor, jaitu etiket orang jg 
mentjiptakannia dan etiket orang 
jang membatja ateu melihatnja, 
dan tentang hal ke-dua?nja itu 
amat sulit diperoleh satu: ukuran 
objektip. 

Debater Hamka berpendapat. 
bahwa soal ketjabulan djangan 
terlalu dititik beratkan kepada 
soal relativitet, tetapi hendaknija 
kepada realitet. Buku2 tjabul di 
donesia menurut. Hamka sa- 

ngat laku, ini suatu tanda, bah- 
wa buku2 tjabul berpengaruh, se 
dang pengaruhnja itu tentu Ie- 
bih merugikan daripada - me- 
nguntungkan. Ta mengandjurkan 
supaja dilakukan “ penjelidikan 
sampai dimana buku2 atau film 
film-tiabul 'mempengaruhi murid 
“murd dan kanak2. 

Debater Gajus Siagia, mengi- 
ngatkan. bahwa pembantrasan 
buku2 tjabul djangan diserahkan 
sadia kepada und?ng2. Ia me: 
ngandjurkan supaia dikeluarkan 
buku2 ig baik sebagai #peng- 
ganti” buku? tjabul 'itu, didiri- 
kan perpustakaan2 antara lain 
dengan dialan . mengumpulkan 
uang sekedarnja -ti'p minggu 
oleh murid2. seperti jang dulu 
dinamakan (Maandag-cent), di- 
usahakan pen'ngkat"n penshidu 
pan penulis2 dan didirikan sua'u 
panitia chusus untuk menjelidik: 
buku2 tjabul setjara lebih men- 
dalam. 
Pertikar-pikiran diketuai 

Drs. Marbangun. 
Pokok? 'preadvis - Mr. Takdir 

Alisjahbana adalah sebagai beri- 
kut: 

I. 1.-Soal ketjabulan dlm buku 
dan madialah adalah sebagian Ja 
ri soal ketjabulan jang luas, ig 
disebut diuga soal krisis etik, jg 
banjak sekali dibitjarakan dalam 
masjarakat kita dalam beberapa 
tahun achir ini. 

2. Sebagai soal krisis etik, soal 
ini adalh sebagian daripada aki 
bat perubahan struktur masjara- 
kat dan kebudajaan jang sedang 
berlaku dinegeri kita sebagai ba- 
cian dari perubahan struktur ma 
siarakat dan kebudajaan modern 
'g berbangkal pada achir abad 
pertengahan, 

3. 'Tak dapat disangkal, bah 

oleh 

  

rangan, gambar, patung dan lain 
lain, harus kita ingatkan, bahwa 
jang menentukan ketjabulan ada- 
lah dua faktor, jaitu itikat orang 
jang mentjiptakannja dan itikat 
orang jang membatja atau meli- 
hatnja. Tentang hal kedua2-nja 
amat susah diperoleh suatu uku- 
ran jang objektif, 

Dalam mempertimbangkan 
karangan2 jang dianggap tjabul, 
djangan dilupakan, bahwa kanak 
kanak  se-sama2-nja, " malahan 
orang dewasapun dalam. pergu- 
rauannja, sering Sekali mengeluar 
kan utjapan2ygang djika diban- 
dingkan dengah karangan? jang 
diterbitkan itu, tak kurang tjabul- 
aja. AG 

4. Hendaklah “dipertimbangkan 
djuga untuk .menjelidiki “hingga 
mana jang.dinamakan tjabul-itu 
sesungguhnja berakibat: ketjabu: 
lan dalam masjarakat dan h'ng 
ga mana is. mendjadi veiligheids- 
klop untuk djiwa anggota2 masi 
rakat. Sena 

5. Sebab jang terbesar daripa- 
da ketiabulan dalami masjarakat 
kits dilihattari 'djurusan etikske 
budajaan lamaf -adalah perubah 
an Struktur desa mendiadi struk 
tur kota jang mengakibatkan ke 
miskinan dan terlepasnia indivi 
du2 dari ikatan2 jang lama. se- 
hingga entara lain mengakiba'- 

nilai2: 

Kepada Undang2 — Kata G. Siagian 
»KARANGAN TJABUL ialah karang an jang tidak mengandung suatu nilaipun, se 

lam keinginan mendapatkan uang (keuntungan) dengan membangkitkan bawa nafsu”. De 
mikian lebih kurang definisi Prot. Mr. Takdir Alisjahbana tentang buku tjabul, diberikan 
pada bagian achir djawabannja atas pertanjaan2 mengenai preadvisnja tentang bukuzZ tya 

bul. Preadvis ini diberikan didepan para undangan Djun'at malam di Balai Budaja Dja 
karta atas inisiatip Organisasi Pengarang Indonesia. Sebagai debater daripada preadvis Tak- 
dir Alisjahbana ialah Hamka dan Gajus Siagian jang pada garis2 besarnja banjak sesuai dgn 

6. Segala faktor2 .kemadjuan, 
antaranja bertambahnja tanggung 
djawab dan kebebasan wanita da 
lam masjarakat, menimbulkan ke 
adaan2 dan kemungkinan2 baru 
tentang perhubungan dan pergau 
lan antara laki2 dan perempuan, 
jang tidak diperhitungkan dalam 
suasana kebudajaan dan pendidik 
an jang lama. 

7. Dilihat: dari. djurusan per- 
kembangan kebudajaan  bipokrisi 
tak kurang lebih djelek dari ke- 
tjabulan. : 

8. Dengan menerima. kemungki 
nan kesubjektifan jang tak da- 
pat dielakkan, pada pikiran saja 
aturan2 jang ada dalam undang2 
pidana sekarang ini telah mentju 
kupi untuk mengatasi gedjala2 jg 
tampak dalam masjarakat kita. 

9, Berhubung dengan perkem- 
bangan pribadi dalam susunan de 
mokrasi berbeda dari dalam sua 
Sana diktatur jang penuh tjuriga, 
pendirian undang2 adalah lebih 
baik seorang pentjuri terlepas da 
ripada seorang jang tak bersalah 
terhukum. Dalam hubungan per 
kembangan kebudajaan hal itu 
berarti bahwa dalam segala hal 
tjiptaan seni dan ilmu harus .men 
apat lapangan jang se-luas2inja, 

tak terganggu — oleh ketakutan 
akan undang2 ketjabulan. 

III. 1. Sebaliknja daripada tje- 
mas ber-lebih2an melihat gedjala 
gedjala ketjabulan, kita harus ber 
usaha sungguh2 untuk mengerti 
proses dinamik masjarakat kita 
sekarang ini, sehingga banjak te 
naga, pikiran, perasaan, fantasi 
jang keluar, jang harus diberikan 
saluran jang sehat dalam priba 
di, masjarakat dan kebudajaan, 

2. Dalam hubungan ini kehebo 
han tentang ketjabulan, selain 
Garipada mungkin “ mem-besar?Zan 
jang ketjil dan. dalam beberapa 
hal mempropagandakan jg diang 
gap tjabul itu (ingat sadja ba- 
njak orang jang tidak tahu nama 
nama buku jang. dianggap tjabul 
itu, dan setelah mengetahui mu- 
lai mentjarinja) adalah suatu ge 
djala,. bagaimana karena kekoso- 
ngan djiwa kita sebagai pemim- 
pin2 masjarakat dan kebudajaan, 
kita senantiasa menghadapi soal2 
masjarakat dengan negatief, jaitu 
terutama dengan tjelaan, larang 
an, dsb. 

3. Demikanlah soal masjarakat 
dan kebudajaan kita jang sesung 
guhnja berhubung dengan soal ke 
tjabulan ini, adalah bagaimana 
dengan positif mentjiptakan ke- 
Imungkinan2 perkembangan djiwa 
dan usaha pemuda2 kita kearah 
ilmu pengetahuan, hobby, sport, 
pekerdjaan “sosial, seni, bertama- 
sja dll. Lalang hanja berkuasa di 
mana tak ada pohon2 jang kuat 
Gan rindang. £ 

4. Dalam hal ini 
ha2 . pendidikan, kebudajaan dan 
penghiburan masjarakat kita, 
memperlihatkan kegagalan jang 
se-besar2nja. . Pemuda? kita bu- 
kan 'sadja tidak tjukup mendapat 
motif2- perkembangan hidup jang 
sehat jang sesuai dengan djiWa- 
nja dan zamannja, tetapi djuga 
kurang sekali mendapat kesempa 
tan dan kemungkinan untuk me 
makai waktunja jang senggang. 
sehingga bioskop, kenalan jang 
bukan2, batjaan tjabul, tidak tju 
kup mendapat saingan jang sehat. 

5. Sebagai sasterawan Kita ha- 
rus mengakui, bahwa sebagian 
daripada berkuasanja karangan? 
jang tjabul itu adalah kegagalan 
ita memberi batjaan jang tjukup 
menarik, jang Sesungguhnja ber- 
djalin dengan kehidupan masjara 

sekarang ' usa 

  
  

  

       

PURWODADI 
aa 

KAKAK JG MEMBUNUH 
ADIK SENDIRI. 

Oleh jang berwadjib di Purwo 
dadi Grobogan telah ditahan Sas 
troredjo dari dukuh Kepoh Sulur 
sari karena tersangka telah mem 
bunuh seorang bernama Sojo, 
adiknja sendiri. 
Duduknja “perkara menurut be 

rita dari sana dapat dituturkan 
sebagai. berikut: 
Beberapa ' hari “jang lalu diru 

mah Pak Kromo - telah terdjadi 
pertjektjokan mulut antara 
Kromo itu dengan anaknja sendi 
ri. Sojo. Pertjektjokan men-djadi2 
dan Sojo jang rupanja telah mata 
gelap itu terus ambil sebuah pa 
rang. Dengan barang ini maka di 
uberlah ajahnja untuk dibatjok 
nja. Tetapi sebelum maksudnja 
kesampaian keburu datangnja 
Sastroredjo untuk segera memisah 
nja. Rupanja “tindakan Sastrore- 
djo ini telah menimbulkan lebih 
kalapnja 'Sojo dan dengan demi- 
kian timbullah kemudian perlawa 
han antara adik dan kakak. Sojo 
terus. menjerang tetapi jang se- 
nantiasa dapat ditangkis oleh Sas 
troredjo jang sementara itu telah 

  
   

  

   ...on Curves 

  

oleh Partai Aksi Rakjat, Lim merdekaan dan piagam PBB te- 18,45 Dari dari untuk Angg. A. P, patisan partai terdakwa”, adalah 

    

  

      

  

OTTE TRADING Cor. URUK, DJAKA          
Sedudni 

| BUKU PENTING! 
    

       

    

    

   

    

   

AA 

— 

pertjetakan 

KITAB P 

warisan tunggal dari SUHU GO 
almarhum di Djombang. 

    

»tiway Yong Pusaka' 
jang tebalnja 150 halaman, terisi ilmu petangan dan resep2 obat 
jang mandjur, terutama tjontoh2 HOE ada 80 matjam banjaknja, 

  

Chin Siong dan Devan Nari telah 
|mengutjapkan — pidato2nja jang 
berapi2. menentang pemerintah: 
(Rapat tsb. diadakan di Bukit Ti- 
mah, dimana rakjat banjak setelah 

| meneriak2kan slogan2 anti peme 
|rintah dan bernjanji2, melempar 
dengan batu2 polisi jang sedan 
bertugas ,,melindungi orang2 tua 
murid dan peladjar2”. Te 

  
Dikatakannja  selandjutnja, bah 

wa ia dapat memperlihatkan ba- 
gaimana ,,benarnja pemerintahnja 
bertindak utk mempertahankan 
ketentraman dan keamanan??, de- 
ngan bukti-bukti dokumen-doku- 
men jg diketemukan oleh polisi 

      

WARISAN BERHARGA ! 

“ILMU PETANGAN & RESEP OBAT! 

Pada tanggal 5 Nopember 1956 akan sudah selesai din keluar dari 

RIMBON 
» 

HWAY YONG SIAN SENG 
Harga 1 djilid Rp. 50.—, tetapi djikalau pesan sekarang, 

| boleh kirim Poswesel hanja Rp. 25.— (Duapuluh-lima-rupiah) 
sadja, nanti tgl. 5 Nopember j.a.d, segera kami kirim 1 djilid pe- 
rangko (ongkos bebas) per Pos Tertjatat ! 

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

PENERBIT :N.V. TJERMIN — Pasar Besar 76, — 
SURABAJA. 

  

Imah karena berusaha memperta- 

ah dilanggar di Eropa Timur 
Gan suatu pendudukan hanja di 
gantikan oleh lain matjam pen- 
dudukan, - bukan ' pembebasan. 
Tetapi semangat tjinta negeri 
dan kemerdekaan merupakan te- 
naga2 'besar jang achirnja dapat 
mematahkan belenggu2 besi itu. 
Hal ini sekarang dibuktikan oleh 
rakjat Polandia jang telah mele- 
paskan tjengkeraman Sovjet atas 
'negeri jang ditjintainja. Dan rak- 

ini lebih menghargai kemerdeka- 
an daripada. djiwanja sendiri. 
Semua oraug jang menikmati ke- 
merdekaan mempunjai  kewadji- 
ban untuk mengusahakan supaja 
mereka jang kini tewas 'u 

  
dengan sia-sia, demikian Dulles. 

Kelemahan Uni Soviet, 
Melandjutkan  pidatonja itu, 

Duiles mengatakan bahwa kele- 
mahan imperialisme  Sovjet” 
bukan kelemahan militer, kini 
telah njata. Imperialisme itu le- 

hankan tirani jang tidak sewa- 
djarnja, 

Uni Sovjet. Mereka djuga mem- 
punjai harapan, kata Dulles. Per   

06.45 : 
07,20 Irama Indonesia. 07,50 Ben- @iberikan oleh 

t 4 2 2 - 2 nak2. 17,40 V 
jat Hongaria jang perkasa itu) aa Dian Pen Ta Train 
telah menantang tank2. Rakjat| tndonesia. 18158 Ruangan A. P. 

19,30 Imbauan Malam. 19,45 Kon 
sert dengan pendengar. 20,30 Sa- 
rasehan 
21,15 Sandiwara Radio. 
ma Malam. 23:00 Penutup. 

untuk JOGJAKARTA, 31 Oktober 1956: 
kemerdekaan itu, tidaklah tewas 

pagi (landjutan). 13,10 Aneka Ke 
timuran, 
17,00 Warna warni sore. 17,45 Tun 
tun 
ho dengan pianonja, 
djaran Lagu Djawa. 19,40 Kron- 
tjong Asli. 

21,30 Ketoprak ' Mataram. 
Ketoprak Mataram 
24.00 Penutup. 

DJAKARTA, 831 Oktober 

(andjutan). 19,30 Tepatkah...... ? 
20,30 Rajuan Bersama. 21,00 Ru- 
djak Uleg Semarangan. 21,15 Hi 
dangan dendang remadja. 22,15 O. 
H.. Penghibur Hati. 23,00 Penu: 
tup. 

SURAKARTA, 31 Oktober 1956: 
Djam 06.10 Orkes Krontjong M. 

Sagi. 06.30 Felix  Mendelssohn. 
Njanjian Barat Populer, 

ny. .Goodman dan  Artie Shaw. 

Kasusasteraan  Djawa. 
22,15 Ge- 

06.30 
Genderan 

Djam 06.10 Soran pagi. 
enderan pagi. '07,20 

14,10 Hiburan - Siang. 

an Agama Islam. 18,15 Muljo- 
18,30 Pela- 

20,15 Camprice Fis- 
agnol Op. 20,30 Atraksi Achir 
ulan. 21,15 Ruangan Djapendi, 

22,10 
(landjutan). 

"561 

mendjadi anggota partai terdak- 
wa, Dalam hal ini saksi Suksman 
tojo menundjukkan bukti kepada 
hakim, berupa tanda anggota. Din 
ga Tjoa Sing Kiem ini menurut saksi Suksmantojo pernah mem- 
berikan uang sokongan sebesar 
Rp. 10.000,— atas permintaan ter dakwa Darmansjah dan kemudian oleh Darmansjah diberitahukan 
kepada saksi. Pane sokongan itu 

joa Sing Kiem 
kira2 dalam bulan Nokernar 1954 

18,10 13,10 Klenengan dari Puro. jang lalu. Demikian antara lain 
1440 Klenengan dari Puro (landju Suksmantojo (Antara). 

MENTERI Kehakiman 
Mr. Muljatno pada Sabtu 'siang 
jl dalam pertjakapan singkat 
dengan pers Semarang atas per- 
tanjaan mengenai Peraturan K.S, 
AD. tgl. 14 September tentang 
pembatasan kemerdekaan pers me 
njatakan: ,,No comment”. Tetapi 
terlepas dari Peraturan KSAD itu, Menteri Kehakiman menga- 
takan bahwa ia tidak setudju ter 
hadap sesuatu peraturan jang di 
maksud untuk memberangus pers, 

Prof. 

  Achirnja Dulles mengatakan “Waktu Ditjttak Atjara Belum 
tentang kemungkinan - diadakan- Datang. | 
nja hubungan dengan  rakjat2 

TJIRBBON, 831 Oktober "56: 
Djam 06.10 Rajuan Kartiri Ab- 

2 : dulgani dll. 06.35 Komponis dan 
kembangan industri menimbulkan tiiptaannja. 0710 | Rajuan bersa- 
permintaan2 untuk keamanan pri ma. 07,40 Alam | Padang Sidem- 

badi jang lebih besar dgn djalan 5 
perlindungan oleh undang2. Me- 
nurut Dulles, rakjat Amerika-Se- F 
rikat nanti bisa djuga mempunjai 

puan, 13,10 Lagu? Barat gembira. 
3,40 Gamelan Bali. 1410 Hidang 
n OR.J. 17,00. Pendidikan Budi 
ekerti. 17,30 Siaran Al Pj 18:15 

Dunia Olahraga. 18,35 Album Pui 
6 Naa si. 19,20 Musik |Bia. 19,30 Orkes 

hahengan Persaidaraan dengan Seroja. 20,15 Instrumentalia, 
rakjat Uni Sovjet. 20,30. Pilihan Pehdengar. 21,15 Ga 

melan Si Geger, « 22,15 Gamelan | 
(Antara-UP-Reuter) iSigeger dandjutan), 28,00 "Penutup. 

m
e
g
a
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  he AMAN Ja Wajah “3 a Din Pant MN at at Mak 

Dan sebaliknja, terhadap pers 
jang menjalahgunakan kebebasan 
nja ia setudju untuk diambil tin 
dakan semestinja. 

Mendjawab pertanjaan selam: 
djutnja' Menteri Kehakiman me- 

Ment. Kehakiman Tak Setudju Pe- 
raturan Jg 

wa penjelidikan antropologi dan berhasil “mendapatkan sepotong sediarah tentang “'kebudajaan2, kaju. Dengan barang inilah achir baik jang “bersahadja” mauptik nja Sojo .terpukul sedemikian ru 
. Lana 133 5 a sehin i i jang “tinggi”, menundjukkan, bah Na Sen in Ajuta 5 5 ia roboh dan menemui  adjalnja. wa pemandangan etik itu rela- Sesudah itu setjara diam? majat 
tif, bergantung kepada struktur Na Ma j P NN : : , m ak Kro kebudajaan jang membajangkan so tetapi “jang belakangan dapat suatu sistim nilai2 jg tertentu. 

4. Dengan menerima kemu 
digali oleh pihak jang berwadjib 

ah Pn net bau bahwa me 
kinan, bahwa tjorak atau tjorak Winggalnja Sojo itu' karena diania : : 4 1 Ja. Apa sebab “sampai terdjadi tiorak kebudajaan jang berkuasa pertjektjokan antara anak aan ba di Indonesia sekarang ini adalah pak” Kromo tersebut diatas atas 
salah satu dari kemungkinan2 jg diketahui. 

Memberangus Pers 
lan Peraturan KSAD 
tgl. 14 September tadi. 

no. 001 itu, sistim Pengadilannja Krimi- 
nil masih bekerdja dgn Undang2 
Pidana Hindia Belanda jg berasal 

Atas pertanjaan .mengenai tun dari Nederland pada abad ke-19. 
tutan terhadap Pemimpin Redak- |Kata , Menteri Kehakiman, kalau 
si “Indonesia Raya” Mochtar (kita sekarang ini mendjalankan 
Lubis jang perkaranja termasuk (keadilan kriminil, sebaiknja  di- 
perkara summier, Menteri men- sertai dengan organisasi jg ber- 
djelaskan, bahwa sesuatu perka- Isendi pada segi-segi kemasjara- 
ra bisa sadja diadili setjara sum- |katan dan segi2 Nasional. Untuk 

  

     

  

   

       
   

   

  

kan. perkembangan pelatjuran.|kat kita dan teristimewa" dapat dil 4 mendjiwai pemuda? kita. Rf 

anang Nanas aa mana DaaN ana sananng iaam 

tam 1893, 
21 F. Z Sea D2 LA ATU EP 5 Enak 

    

KLATEN 
ai 

PONGGOK MEMBANGUN. " 
Baru2 ini penduduk Pon E Ear 

Polanhardjo, telah -menjelesaikan 
pembangunan- . berudjud 'sebuih 
bendungan dalam daerah tsb. de 
ngan menelan  biaja Rp. 12.117.009 
jang didapat dari pindjaman Da 
na Pembangunan Ketjamatan se- 
tempat: " Beaja sebesar itu akan 
(dikembalikan oleh para petani jg 
mendapat ontjoran air dari. bendu 
hgan tsb. sesudah panen dalam 
tahun ini. 
Bendungan itu bisa mengontjo 

ri sawah2:. tadahan/sawah gadu 
Ten dan tanah2 tegalan seluas 

a. 

TJILATJAP 
ai 

DUA ANGGAUTA GEROMBO 
LAN TERTEMBAK MATI. 

Sepasukan MB jang baru? ini 
mengadakan pembersihan diseki- 
tar. desa Sarwodadi  Kawungan- 
ten telah mendjumpai gerombo- 
lan  bersendjata tembak  menem- 
bak terdjadi beberapa menit, jg. 
kemudian gerombolan melarikan 
diri dengan meninggalkan 2 orang 
kawannja jang tertembak mati. 
Dalam ' pertempuran itu seorang 
anggauta MB menderita luka? di 
tangannja terus dirawat di RSU 
Tjilatjap. 
Sementara itu satu regu pasu- 

kan TNI jang malam itu ajuga 
mengadakan pembersihan diseki- 
tar gunung Puser telah kehilang 
an. Komandannja, karena gugur 
tertembak oleh. sergapan gerom- 
bolan. Menurut keterangan peris 
tiwa itu terdjadi sewaktu Koman 
dan pasukan berdjalan dibela- 
kang karena terganggu keseha- 
tannja. (Antara) 

(TJIREBON 
“USAHA GOTONGROJONG DI 
KABUPATEN KUNINGAN, “ 

Dalam bulan September dan 
Oktober ini rakjat. desa Garawa 
ngi  Ketj. Garawangi Kuningan 
dengan bergotong rojong telah 
selesai membangun sebuah balai 
desa, asrama polisi dan djemba- 
tan, dengan biaja Rp. 83,066,— 
tidak terhitung tenaga jang mes 
ngerdjakannja. Dalam pada itu 
rakjat desa Purwosari dengan tja 
ra serupa telah dapat mewudjud   mier djika sederhana dalam pem- |memperoleh hasil2 jang lebih ran 

buktiannja, dan sederhana dalam Itjar dan sempurna  diandjurkan 
lain-lain hal lagi. Demikian Men- Jagar supaja organisasi2 Reklase- 
teri Kehakiman Prof. Mr, Mul- Iring tsb. diselenggarakan — oleh 
jatno jang seperti diketahui pada pihak partikulir, dengan anggota 
Saptu siang jl. berada di Sema- anggotanja jang terdiri dari pel- 
rang untuk menghad'iri pembu- bagai lapisan masjarakat dan di 
kaan " kohperensi Perhimpunan sampingi oleh para penasehat jg 
Reklasering Djawa Tengah. Da- ahli. Menteri selandjutnja meng- 
lam kata sambutannja pada kon- harap, agar supaja dalam tahun   ngatakan' bahwa ia bisa menje- 

tudjui pendapat bahwa pers jang 
menjalahkan kebebasannja itu di 
ambil tindakan berdasar fatsal2 
dalam KUHP Dalam hal ini 
Menteri mendjelaskan lagi bah- 
wa pendapat jang demikian itu 

perensi itu, Menteri Kehakiman 1957 jang akan datang itu telah 
menerangkan, apa sebab2-nja ia dampak ' adanja aktiviteit 
mengambil inisiatif untuk meng- perkembangan2 organisasi  Re- 
hidupkan kembali inisiatif2 rekla-| klasering jang mentjukupi sjawat, | 

Menteri " Kehakiman,   terlepas sama sekali dari persoa- 

19 

A 
Y 1 

4 Pap 
Da3 daa SANA GEA   

masjarakatan dan segi2- Nasional keuangan, 

- 

Jan SKMARANG, 20 Oli 

sering tersebut, disebabkan kare-| dan untuk mentjapat hasil2 'jang 2? karat: ajaai 
oa Negara Indonesia jang Mer-| sempurna 
'deka dan berdasarkan pada ke! bersedia mengusahakan bantuan? Idan 

kami tidak . menerima tjatatannja, 

kan 6 buah bangunan baru beru 
pa, gedung SR, Mesdjid, djemba 
tan, langgar dan balai desa, jg. 
seluruhnja menelan biaja lebih 
dari Rp. 188.000:— Djuga rakjat 
kampung Bugel ketj, Subang pa 
da waktu jang telah selesai pula 
membangun sebuah mesdjid dgn. 
biaja Rp. '32.500.— 

Sa RA SLS Ta Tae 

HARGA EMAS, 

Chtusus untuk "Suara, Merdeka” 
ber. '86: 

    
24 karat: djual Rp. 41,50 

“ Sebeli Rp. 46,50 
Inna Rp: 44,50 

, Work naa Pp. 42,50 Utk, harga emas Djakartn Me- dan Luar Negeri hari ini 
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Hari Sump 

dalam bulan 
n besar. Akibat2 

  

    
  
ja ja 

   
    

      

   
   
   

  

   
   

     

  

   
     

   

  

       

  

utjap- Jd atau sesudah perang 
r- pertama dan kedua, seperti Un 

Isovjet, Tjekoslowakia, RRT 

Kaum progressif d hadiri oleh 
kata Presiden pemudi itu,- 

bhw inti daripada « 
da pada tanggal 8 
adalah persatuan. Pre 
ta kepada para pemuda 
mudi supaja tidak hanj: 

Irotusi 
emanusiaan. 

rarkan pei ialah berdirinja negara? luar negeri tentang adanja paraf 
"Dika : Pa na : « 14ox2 sedjarah. 3 meniokp sional. Kita alami  fenimena : i J £8g i, dan kita sekarang sedang da Bangsa2 Asia—Afrika telah men 

djuang mengkikis 

rasa kedaerahan, “ 
lainnja jg me 
antaranja penjakit 

Di Shanghai si 

lam proses mendirikan 

          

   

            

   

da berdirinj 

    

Nan , jandjurkan oleh golongan2 pro-/| tmbikan « ketjuali memerlukan  per- He 1 Mn ? | mp malam m. “Isiapan ideologi, memerlukan pe : daknjalah pa njelengaraan praktis. Disebutnja|, Ada pula lain paradox. Keluar 
pin2 partai2 P persiapan ideologi lainnja, jaitu kita .mempersatukan bangsa2. Di 

musjawarat 1 merdeka, " anti-kolonialis- dntonaja Oitahun 1925 Mao mengambil me, dan tjita2 supaja Indonesia tjita2 persatuan negara2 Asia. 
as kembali, 

jang merdeka. 
jang dikerdjaka, oleh 

bur partai2. | 
Sukarno jang 

  

Lp negi 

   

    

    

   

Jugosla- 
dan ketiga, tentang re- 

berdjuang keras supaja re- 
atom itu diputar agar mem 
kebahagiaan bagi segenap 

Salah satu daripada karakteris 

negara 
al itu. 
pah pemuda adalah salah 

ipada persiapan ideologi 
a negara nasional Repu 

Indonesia, kata Presiden, jg 
kan, bahwa tiap2 pembentu 

mendjadi - suatu | 

   Pa , 

Dali 
    

h Pemuda 
   

Presiden Sukarno menjatakan, bahwa apa jang di 
pember 1945, jaitu untuk memba 

ng buruk sekali kita rasakan se 
penjakit kepartaian (jang menimbulkan perpetja 

: Mean disamping | penjakit2 kedaerahan 
mengemukakan pikiran supaja pemimpin2 par 

dunia | masih menjimpang dari sumpah- 
i'mu? 

Rasa kedaerahan, 

kan Partai? I am Th. 1945 
salahan Besar — Kata 'Beliau 

    

  

    

  
    Minggu pagi tgl. 

    

.— HARI "SUMPAH PEMUDA" 

   

      
    
    

  

   

  

     
     
    

  

    
— 

me, penjakit partai. ag Malas at ad man £ tman 
:| Menurut Presiden,  kebanjakan | MING Ag: . 28-10-1956 bertempat di Ta « Supra ti 
ilajawabnja ialah, bahwa rasa ke |karta telah dilangsungkan rapat umum untuk mem | Hari 
,|daerahan — meradjalela. — Disana |"Sympah ”, Pada gambar tampak Chaerul Saleh sedang 
orang mau mendirikan negara da ber dare 2 RENA Ae 1 $ 1 Ai ME 5 x 
'erah, dilain tempat. mau" mendiri pOeTPiGaro, oo : 
kan negara federasi jang sudah 
kita kubur 'itu, Rasa 

den, jang kemudian 

gas batas: k 
sebaliknja makin kekal pula pei 
hubungannja, : , 
nja lalu-lintas jang lebih tjepat, 

pertukaran ekonomi, dan .teruta- 

    

    
   
     
      

  
Dan di: Konperensi Bandung pun 
Indonesia paling aktif dalam usa 
'hanja untuk mempersatukan. Se 

apakah jang muda2 dalam tahun 1928 adalah Sudah Konperensi Bandung, Indo 
terlaksana atau suatu djas., jang hebat sekali. jo nesiapun TA 5 Pe 

Pan Me tida Ha al Nail, 1 nja supaja ada persatuan antar hu. Tetepi 'bukan nur boleh tidak harus diperinga gua blok besar jang berhadapan 
ga para pemud aa Pa satu sama- lain, Dalam hubungan 
     

     

  

    
   
    

4 : Belum selesai. 
»|  Selandjutnja Presiden katakan, 
#bahwa apa jang dikerdjakan oleh 
pemuda2 pada tgl. 17 Agustus Tn 11945 mma pendobrakan keada- na as hebat. Jan, permulaan praktis daripada an san pidatonja Pre pembentukan negara ana ia siden menjatakan bahwa keada-jadalah permulaan penjelenggara- an bangsa Ha dewasa ini an. Dengan demikian maka me- mega emeri Dn, nurut Bung Karno negara nasio- 
nal kita “ini belum terbentuk 
10095. Masih banjak hal jang 
masih harus dikerdjakan. 
: Apa jang kita hadapi sekarang 
ini adalah masih djauh beda 

k Karena semangat 
- jang achir2     

  

  
    

      

  

Bung Karno angi apa daripada apa jang disu Ta jang telah d raikann ketika ber oleh pemuda? ad ea kundjung “Giberbagai negeri baru tober 1928. Kata Presiden: Kalau baru ini mengenai k: istik saja berbitjara dengan pemuda? abad ke-20, jaitu pertama, ten- saja mengalami, bahwa mereka Lag bangunnja negara2 Asia kurang puas. Benar, kalau saja san terbentuknja 'negara2 nasio- pemuda, sajapun akan kurang 
: kedua, iter "berdiri “danpuas: saja akan memberontak ter 

tersusunnja negara? sosialis, baik hadap keadaan. Apakah jang 

emuda Djakarta Ula: 
1 ,Sumpah Pemuda" 

usa: ' Tanoh Air Indonesia — Satu: 
Bangsa :sBangsa Indonesia — Satu Bahasa : 
Bahasa. Indonesia—Sotu-Bendera':”Meroh 
Putih Pusaka — Satu" Lagu :Kebangsaan : 

2... Indonesia Raya : 
— DALAM RAPAT umum pemuda sebagai peringatan hari 

     

     

    

   

    
   

      
      
Nusa 

ini Presiden menerangkan tentang 
politik bebas dan aktif Indone 
sia. 5 
DiSjanghai Presiden menjata- 

kan harapan supaja ada pakt non 
agressi Pasifik. Djadi keluar kita 
mempersatukan dengan aktif, ka 
ta Presiden, tetapi kedalam kita 
sikut-sikutan satu sama lain. Ini 
lah paradox. 

Dalam hubungan inilah Presi- 
den Sukarno menjebut tentang di 
lakukannja kesalahan dengan an 
djuran supaja dibentuk partai2 
dalam bulan. Nopember 1945. Di 
tambahkannja, bahwa memang di 
kehendaki oleh ',,pihak sana” -lah 
supaja kita  petjah-belah. Di 
tjeritakan oleh Presiden tjontoh 
India, jang menurut seorang Ing 
Igeris, dapat dikuasai oleh “Ingge- 
ris hanja dengan 40.000 orang,: 
karena 300 djuta- orang India da 
pat dipetjah-belah. Tetapi orang 
Inggeris itupun katakan, bahwa 
segera sesudah bangsa India ber 
ka Inggeris boleh gulung ti- 
ar. G 
Demikian Presiden, jang “pada 

achir pidatonja mengharapkan su 
paja sumpah pemuda itu bukan 
sadja diikrarkan, tetapi mendjadi 
suatu geloof, suatu .obsessi. 

Sumpah Satu Tanah Air 
belum tertjapai. - 

Dr. Abuhanifah sebagai tokoh 
tahun 1928 antara lain menjebut 
masih perlunja Bung Karno dan 
Bung Hatta tetap merupakan dwi 
tanggal untuk menghadapi situasi 

pekarangan An eni KA 
Selain itu ia. menguraikan ten- 

tang masih adanja berbagai orga 
nisasi kedaerahan pemuda dita- 
hun 1926, Ketika itu sudahlah di 
kandung tjita2 untuk mempersa 
tukan pemuda, mengingat bahwa 
pemuda2 dinegeri lain telah ber- 
satu. Keinginan itulah jang men 
Gjadi pendorong diadakannja 
Konggres Pemuda pada - tahun 
1928, dimana para pemuda meng   »Sumpah Pemuda”, pemuda2 Djakarta jang terdiri dari ber 

bagai golongan dan aliran mengulangi ,,Sumpah Pemuda”, sa 
tu nusa, tanah air Indonesia, sata bangsa, bangsa Indonesia: 
satu bahasa, bahasa Indonesia, satu bendera, merah putih pu 

6 n, Indonesia Raya. 
#  sapat umum ini, jang menu- 

ut panitia penjelenggara dikun- 
“ ajungi oleh lebih kurang 10.000 
“pemuda jang tergabung dalam 

      

          

   
  
rgenisasi2 peladjar dan maha- 

  

       

   
    

      

  

-anti pt meme “Tana hi $. aa 2, Pemuda Rakjat, GPII, Per 
tangan terpenting jang harus di bepsi, Pemuda Demokrat, Gerak 
atasi selekas mungkin sebelum an Pedjosng Rakjat Indonesia, 
perdaganna AN 2 Jean Oam sea dilangsungkan Minggu pa- 
PANgA “dapat Pa demi- gi dilapangan depan Gedung Per 
kian aan 3 et Ko temuan Umum Djakarta. 
Ke 1 ana 2ajk Pembitjara2 dal.m rapat ini 
kepinda tar Oh berturut-turut, Chairul Saleh, sa 

lih seorang tokoh pemuda pro- 
Aa “delegasi “da-|Klamasi, Ismail Hasan dari Ge- 

jang Minggu sIrakan Pemuda Islam Indonesia, 

   

    

  

      

  

j Pp ng j 3 

, "ah tiba di Djakarta. Sukatno, seorang tokoh pemuda 
hun Menurut Sir ksud “kun|k Ismail Kartasasmita to 

djungan delegasi ke Indonesia iafkoh peladjar pedjoang, dan Ab- 
lah untuk ,,menindjau - keada: dul Madjid dari Pemuda Demo- 

ekonomi dan keuangan Indone-|krat. 
sia”- Delegasi dagang D 1g jet 
dipimpin oleh bekas M S |iSemua pembitjara ini bsk po 
ea na 2 SP Ikoknja mengadjak pemuda mem 

uangan Djepang - InOm MAYA,| perbaharui tekadnja untuk me- 
sebelum tiba di Ba — telah| jak ikan sumpah pemuda, dan 
mengundjungi ula beberapa n€e| menggalang persatuan pemuda 
gara Asia Tenggara lainnja' “dengan mendjauhkan pertentang 

maksud jang samas 20 O gaku bana. Diantara per 
f Ak SN AA i | masjarakat Indonesi. se 

tidak ada hubu Tn en sOal| karang ini jang menurut pembi 
pamp:san Ljepang, dal t diha- tiara itu penuh pertentangan dan 
rapkan bahwa sekemba nj Il kepintjangan, sebagai hasil dari 
Djepang pemimpin delegasi kamu ami| hidup 6 tihun dalam ikatan K. 
akan memberikan nasehat2nja ke| M.B. Dan hanja dengan persat . 
pada Pemerintah Djepang- ten- AN aan kepintjangan in 
tang soal ini”, demikian Siriha-| An , 

ta. na Nu Dan schirnja rapat mengamaii 
Isuatu resolusi jany isi pokoknu 

  

   

  

     

   
   

  

   

  

    

  

    

   

   

        

  
  Sirihata jang di K 

Laur Negeri Djepang 
     

(utjapkan sumpahnja: satu bang 
sa, satu tanah air dan satu baha- 
sa. Sumpah satu tanah air kini 
belum tertjapai, karena Irian Ba 
rat masih diduduki Belanda. 

Dr... Abuhanifah kemudian me 
nerangkan, bahwa diterimanja ba 
hasa Melaju sebagai bahasa Indo 
nesia ketika itu adalah satu hal 
jang sangat penting dan menje- 
babkan kita lebih beruntung dari 
pada beberapa bangsa tetangga ki 
ta jg kini masih menghadapi soal 
bahasa nasional. Dr. Abuhanifah/ 
menerangkan djuga tentang berat 
nja perdjuangan ketika itu, kare 
na tindakan2 Belanda jang dalam 
tahun 1926 mengasingkan fasal 
153 BIS dan TER terhadap pemim 
pin2 dan menjukarkan para stu- 

$ Penta 
harus kita berantas, kata Presi- 

mengulangi 
'apa jang telah diuraikannja di- 

dirikan NG3ANG2 nasional, jang tej 
pemisahannja. Tetapi 

sebagai akibat ada 

adanja perhubungan kawat, radio, ' 

ma sebagai "akibat persatuan jg: 

“wa ada 7 buah divisi 

         

   

     

   
   

  

“ 

   
- jPasuk 

Ditarik Mundur — 

B 
  Kau 

  
'semendjak permulaan pem 
13.500 orang jang m 
kit2 di Budapest, 

nja bahwa malam Minggu jl. 
dah menjerah di Budapest. M 
tapi pertempuran2 masih ada, 

    
    

  

jemonkrasi B 

endapat luka2 telah diangkut kerumahsa 
dan 250 orang diantara mereka telah me 

ninggal dunia. Siaran Radio Budapest mengatakan sebelum 

ng Tewas Dim| 

     
Hongaria 

ikan,Tembak 
Rusia:/Sudah yMulai 

dah Ada Persetudjuan 
Pemb 'ontak)Hendaki. 

. 

RADIO BUDAPEST merjiarkan hari Minggu, bahwa 
| emberontakan hingga hari Minggu ada 

ada 800 pemberontak jang su 
alam itu agak lebih tenang”, 
dan tank2 Sovjet sedang ber 

tempur didekat gedung Akademi Pertanian. 

Berita UP sementara itu me- 
'ngatakan bhw ,.Radio Eropa Be 
bas” malam Minggu j.l. menjiar 
kan seruan ,,Panitya Pembebas 

an Hongaria” jg berpusat 
Gyoer (Hongaria), dalam mana 
diminta kepada seluruh dunia su 
paja kirim  obat2an, pembalut, 
plasma darah dil., guna meno- 
long jang mendapat luka2. 

Seruan tadi diteleponkan dari 
Gyoer kebarisan pendjaga tapal 
batas Hongaria-Austria. 

Pemberontak akan tjari 
bantuan Barat ? 

Berita UP dari Nickerldorf 
(Austria, dekat batas Hongaria) 
mengatakan bahwa menurut kete 
rangan seorang kapten laskar 
pemberontak Hongaria jang tak 
mau menjebutkan namanja, 
pertempuran? selama beberapa 
hari jl ini telah banjak sekali' 
orang jang tewas. Di Budapest 
sadja ada 7.600 orang jg tewas. 

Seterusnja ia mengatakan bah- 
tentara 

Hongaria jang menjeberang ke 
pihak pemberontak, dan mereka 
dipusatkan di Tata (30 

belah barat Budapest), untuk 
mempertahankan Hongaria Barat 
terhadap sesuatu serangan tenta- 
ra Uni Sovjet. . 3 

Kapten tadi memberikan kete- 

'rangannja ini pada hari Minggu. 

Ia seterusnja mengatakan bahwa 

| malam Senin ini atau pada hari 

Senin” sebuah delegasi pembe- 

rontak akan tiba  ditapalbatas, 
untuk mentjari bantuan dari ne- 
gara-negara Barat. 

Kapten pemberontak memberi- 

kan keterangan ini waktu berada 

dalam perdjalanan menudju ke 

Salzburg, Austria, untuk menga- 

dakan hubungan dengan pemim- 

pin-pemimpin Hongaria dari re- 

gime lama. | 

: Menuntut pembentukan | 
Demokrasi Barat?” ' 

Sementara itu  Koresponden 
United Press Kurt Neubauer me 
wartakan dari Gyoer (Hongaria 

| Barat) hari Minggu, bahwa me 

nurut keterangan djurubitjara ba 

gi ,,Dewan - Nasiona?” ' urusan   den dengan menghalang-halangi 
orang2 tua mereka mengirimkan 
uang djika peladjar2 itu ikut da 
lam pergerakan nasional. (Antar) 

Akan Diusir 

Dari Indon. 
Orang2 Asing Jg Laku- 

kan Kedjahatan 
KALANGAN kepolisian di 

Medan mengatakan, bahwa  de- 
wasa ini telah mendjadi keputu- 
san untuk nanti mengadjukan 
sedjumlah orang2 asing jang me- 
lakukan — perbuatan destruktif 
buat dikeluarkan dari Indonesia, 
Tindakan itu segera akan didja- 
lankan apabila nanti proses pe- 
ngadilannja selesai. — Dikatakan, 
terutama tindakan itu akan dila- 
kukan berhubung dengan perbua- 
tan-perbuatan jang ' merugikan 
negara dilapangan perekonomian, 
Sementara itu mengenai perka- 

ra A Yu jang tersangkut dalam 
penjelundupan dan bersekongkol 
dengan gerombolan sehingga me   

             

  

   

urut me- menghendaki pelaksanaa,, pemb 
ngurus soal pampasan dengan talan KMB, menuntut kemhalinrs gara2 Asia dan Pasifik DK Darat Kedalam wan Re ta dalam delegasi itu djusteru publik Indonesia, ikut sertarwa 
rena soal pampasan 1pas pemuda. dalam ' pembansunan 

Atas pertanjaan dan pernjataan hari 28 Oktober   

    

kah: Kesan gas. '“'Dje- sebagai hari Persatuan Pemuda 

ngan soal impor tekstil dari Die '”” 

pang dalam rangka pembtjsiara | nana 

pembelian Peak us dari | Ikatan Pendukung Kemerdeka-      

  

   

ja an Indonesia (IPKI) akan melang 
- Sungkan kongresnja jang pertama 

'me mulai tanggal 4 Nopember 1956 
f tanggal 10 Nopember 1956 

Amerika Serikat. Sirihata 
takan: ,,Sam, sekali 

    

3 Pa : bertempat di Surabaja, sebagai 
orang2 terkemuka aan PEllandjutan dari kongres pendahu- 
rusahaan guna berti # 
dan pendapat tentang soal2 | 
nomi dan keuangan umumi 

uan jang telah dilangsungkan da 
1 In Mei jang lalu. Demi- 

umuman D. P. IPKI. kian peng 

|Ada S    

  

   

SNe ng 
Sementara itu diperoleh ke 

rangan bahwa sebuah di 
Dijepang lain jang terdiri 
enam wakil2 perusahaan mini 
tanah Djepang kini sedang E 
ada di Indonesia untuk membitja 
rakan kemungkinan ' pembelian| 
miniak tanah mentah dari Indo- 

Dalam hubungan ini dise- 

    

  

si 

k 
T 

  

|" TENTANG kabar2 jg menga- 
Itakan, bahwa PSII telah petjah, 

    

        

Des ata en Ini disejaitu ada PSII Arudji dan PSII 
Aa Ap RE smoga by Abikusno, dengan tegas | Arudji 

La Tiri dari T. Yamakatakan di Medan hari Sabtu 
gasi ini al. terdiri dari 1. Yama: Al babi $ ah th 

shita. Presien Iepan Petroleumlibl, bahwa PSII tida petjan. 
   
    

     

Trodisr Coy. K. Okadaki 

kas Menter# L.N. Diepang danj: 
S. Sisimoto. Direktur Maruzen| me 

lemang, demikian Arudji selan- 
ja, ada anasir2 jang hendak 

h-belah, kata Arudji. 
tanjaan, seolah-olah 
suara2 tentang petjah- 

“ini disebabken PSI 
gkulan” dgn — pihak 

| atakan, bahwa 
bekerdja sama dengan 

ipun setjara insidentil, 

| 5 
"Ti 

  

  

       

          

  
  

  

rugikan negara lebih dari Rp. 
|33 djuta, didapat kabar, bahwa 
perkaranja sedikit hari lagi akan 
|diadili. Dalam pemeriksaan pi- 
hak kepolisian A Yu tidak me- 
(ngaku melakukan perbuatan2 se 
demikian. Disamping itu didapat 
kabar pula, bhw dewasa ini se 
'dang dilakukan penjelidikan un- 
tuk menjita barang2 kepunjaan 
Guan Tjang jang kini melarikan 
diri karena tersangkut dalam pe 
nielundupan , jang menimbulkan 

kerugian negara. berpuluh djuta » 
rubinh. (Antara). 

prinsipilideologis.  Gembar-gem- 
bor jang - mengatakan, bahwa 
PSII telah. menjeleweng dari per 
djuangan semula, demikian dika- 
takan Arudji lagi, itu adalah satu 
"afleidings-manoeuvre” dari Abi- 
kusno untuk membelokkan opinie 
umum dari proporsi persoalan jg 
sebenarnja jang sebetulnja hanja 
berkisar pada. urusan Abikusno 
melulu. Sk 

|. Kemudian  Arudji terangkan, 
ibahwa Abikusno pernah 
schors oleh partai, karena menje- 
robot kedudukan Menteri Perhu- 
|bungan dalam kabinet A.A. jang 

kerdjasama  setjara'lalu, Schorsing atas dirinja ini 

  

di-| 

Hongari,, Barat jang baru. sadia 
terbentuk disana, .pasukan-pa 

sukan nasionalis” akan berbaris 

ke Budapest kalau “pada “diam 
8 malam Senin pasukan-pasukan 
Uni Soviet tidak diperintahkan 

keluar dari wilajah Hongaria. 
Seterusnja djurubitjara tadi me 

ngatakan, bahw ,,Dewan Nasio 
na?” Hongari,, menuntut pemben 
tukan negar, Hongaria jang dida 
sarkan. tas demokrasi Barat. 

P.M, Hongaria  perifhtah- 
kan penghentian tembak- 
menembak. 

Dalam pada itu P.M. Hongaria 

Imre Nagy hari Minggu meme- 
rintahkan supaja pasukan2 peme 
rintah segera menghentikan tem- 
bak-menembak, dan hanja menem 
bak apabila diserang. Demikian- 

lah siaran Radio Budapest: Di- 
siarkan bahwa perintah penghen 
tian tembak-menembak ini -bertu- 
djuan menghentikan pertumpahan 

darah. 
Penjiar mengatakan bahwa se 

karang bukanlah saatnja untuk 
merundingkan mengapa kabinet 
telah mengeluarkan perintah ini. 

P.M. Hongaria: Satuan? 
tentara Sovjet sudah mu- 

! lai mengundurkan diri. 
Radio Budapest hari Minggu 

djam 17,30 menjiarkan pidato per 
dana menteri Hongaria Imre Na- 
gy, dalam mana diumumkan bah 
wa satuan2 tentara Uni Sovjet jg 
bertempur di Budapest sudah mu 
lai mengundurkan diri. 

rusnja bahwa perundingan dgn 
pemerintah Sovjet mengenai pana 
rikan kembali tentara URSS dari 

dimulai. 
Seterusnja ia menerangkan bah 

wa pemerintah Hongaria telah 
memutuskan untuk minta supaja 
tentara Sovjet segera ditarik kem 
bali dari Hongaria, dan bahwa 
pasukan2 nasional Hongaria jang 
terdiri dari tentara Hongaria dan 
milisia buruh harus mengoper ke 
kuasaan pengawasan ditanah-air- 

ja. 
Selandjutnja ia mengatakan bah 

uara' Jang Katakan Psi 

| »RkangkuP'an“ Dgn Fihak Kiri 
diputuskan dalam kongres par- 
tai, tapi Abikusno tidak meneri- 
manja dan tidak mau meminta 
maaf. Karena, kata Arudji lagi, 
Abikusno merasa bahwa dia tak 
"bersalah. Keputusan jang telah 
diambil kongres: dan tidak diteri- 
ma Abikusno itu, kata Arudji 
selandjutnja, adalah satu dosa 
besar bagi seorang Islam jang 
duduk sebagai anggota partai 
Islam. 

Achirnja Arudji tekankan lagi, 
bahwa PSII sama sekali tidak 
|petjah “dan PSII menempatkan 
Arudji pula dalam Kongres Rak- 
jat Seluruh Indonesia, (Antara)   
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di 

Imre Nagy mengumumkan sete 

wilajahnja Hongaria akan segera | 

wa perundingan dengan URSS itu 
akan dilakukan atas dasar kesa 
maan deradjat kedua negara. 

Lambang negara kembali 
kepada jang dulu. 

Imre Nagy seterusnja - mengu 
mumkan bahwa lambang negara 
Republik Rakjat Hongaria jang 
sel sudah dinjatakan tidak 
berlaku lagi, dan lambang negara 
diganti dengan lambang negara 

jang dipakai oleh: pahlawan ke- 
bangsaan Hongaria jang terbesar, 
Kossuth. Seperti diketahui, Kos- 
suth dalam pertengahan abad ke- 
19 memimpin perdjoangan rakjat 
Hongaria melawan tentara Kaisar 
Austria jang pada zaman itu men 
djadjah Hongaria. 

Tentara Hongaria menan- 
da-tangani persetudjuan 
perletakan sendjata. 

Seterusnja radio Budapest me- 
njiarkan bahwa hari Minggu tih 
ditandatangani persetudjuan per- 
letakan sendjata oleh tentara pe 
merintah - Hongaria dan wakil2 
”Panitya Revolusioner. Mahasis- 
wa”. 

Tak lama kemudian, pemantjar 
tadi menjiarkan bahwa walaupun 
sudah ditandatangani persetudju- 
an perletakan sendjata, para ma 
hasiswa masih terus sadja bertem 
pur melawan pasukan2 .pemerin- 
tah. Kementerian pertahanan Hon 
garia menjiarkan seruan “kepada 

mahasiswan supaja mereka 
mil se-menghentikan 'pertempuran2:. Ka, 

-mele an sen Jaw tidak segera 
djata, pihak 

nal, am Buta pa : 
Pemerintah sudah meme 

nuhi banjak tutan” 
Berita AFP dari Wiena semen 

tara itu mengatakan bahwa menu 
rut siaran Radio Budapest djam 
13,45 GMT hari Minggu, int 

pepenga ani |. tembak- bak 
itu berlaku 
ria. | 'Pertempuran2 mendekati 
achirnja. Budapest mulai tenang 
kembali. Pemerintah sudah meme : 
nuhi banjak tuntutan. Ini akan 
memuaskan segala pihak, teruta- 
ma dalam hal perundingan supaja 
pasukan2 Sovjet ditarik. kembali 
senfuanja dari i 
dan dalam hal masalah2 ekonomi 
jang penting. 

Pemberontak 
kota ? 

Achirnja berita2 (laporan2) res 
mi jang diterima di London me- 
ngatakan bahwa hari Minggu 
kaum pemberontak Hongaria men 

kuasai 5 

duduki 5 buah kota dan mengaku 
mengawasi 6 buah kota lagi, di- 
antaranja Debrecin. Kelima kota 

  

Skets? Dari Sovjet Uni (VI) : 
  

  

Selama perdjalanan kita 3 ming 
gu di Russia, kita sekawan ber- 
kesempatan naik pesawat terbang 
Ibeberapa kali, menempuh djarak 
jang agak djauh. 

Dari Moskow ke Stalingrad, te: 
rus ke Baku di Azerbaijan, terus 

Ike Uszbeck di Asia-Tengah dan 
kembali ke Moskow lagi. Djauh 
djarak jang totaal  djenderalnja 
hampir sama dgn. djarak  Dja- 
ikarta ke Roma. Djadinja agak 
»kenjanglah” kita, serta tjukup 
pula pengalaman2 serta kesan2   

    

  

pemerintah akan k 
i.melakukan tindakan2 tak ..menge tadi ial 

5 menem 
bagi seluruh Honga- ra 

wilajah Hongaria : 

kita mengenai perdjalanan dgn. 
pesawat2 terbang Russia. 
ke Berbeda dgn. diluar Russia, di 
mana penerbangan sipil umum- 
inja diselenggarakan oleh  ba- 
lan2 partikelir, di Russia pener 

'bangan ini diselenggarakan oleh 
.Aeroflot” (Armada Udara), sua 
tu- organisasi resmi jang kabar 
nja mendjadi bagaian dari ' ke- 
menterian perhubungan. 

Aeroflot  agaknja mempunjai 
route dan dinas jg sangat luas 
sekali. Route-nja menentang dari 
Kopenhagen dibagian barat, sam 
pai di Wladiwostock dan Peking 
di timur. 
Dan agaknja, djumlah  pesa- 

wat2 jang dipakainja merupakan 
djumlah jang terbesar sendiri di 
banding dgn. djumlah 'pesawat2 
jang digunakan 'dinegeri2 Jain 
oleh maskapai2 penerbangan ' si- 
sil, Pi lapangan Vnokuvo, di 
Moskow, pernah saja . menghi- 

"— Oleh: Hetami — 

tjil dan enteng dan tidak begitu 
tjepat dibanding dgn.  Convair. 
Djuga pesawat2 bermotor empat 
dari type TU-70 digunakan Aero 
Flot, tentunja utk. perdjalanan2 
jang agak djauh. 
Dan satu kemadjuan dalam 

lapangan penerbangan jang sam- 

pai sekarang belum bisa dikc- 
djar oleh Barat, ialah  diguna- 
kannja “pesawat penumpang jet 

TU-104. oleh Aeroflot dalam 
dinas2nja ke Timur Djauh. 

Menurut — para ahli, pesawat 
TU-104 ini djauh lebih madju 

Hari pesawat2 penumpang jet jg. 
kini digunakan oleh dinas2 pener 
bangan Barat: lebih baik dari pe 
sawat Comet III dari BOAC atau 
pesawat  ,,Caravelle” dari Air 
France. Dan dibanding dalam 
soal pesawat penumpang jet ini, 

bahkan Amerika jang demikian 

madju itu, boleh dikata masih 
merupakan negara terbela- 

kang. Buktinja sadja, baru nanti 

kira2 tahun 1959 Amerika akar 

menggunakan pesawat - penum 

pang jetnja jang pertama, Boeing 

707. 

s5 

Djika sdr. masuk pesawat pe- 
numpang Russia, tentu sdr. akan 
terperandjat dgn kesederhanaan 

jg sdr akan djumpai. Interieur da 
lam pesawat memang sangat se- 
derhana kalau dibanding dengan 
pesawat2 di Barat. Pengertian 
lux agaknja pengertian jg masih   ting Ik. 75 pesawat terbang Aaro 

flot berdjadjar dipinggir: landa- 
san-terbang serta masih - berpu- 
luh puluh lagi ditengah tengah Ia 
pangan sedang diperbaiki. Be- 
lum “dihitung puluhan tainnja jz. 
terbesar dilain2 lapangan - ter- 
bang, di Vorones,  Azahabad, 

Charchow atau Kiev dan ratu- 
san Tapangan terbang lainnja lagi 
“ang tersebar “diseluruh  Unie 
Soviet. : 

Pesawat2 jang digunakan Aero- 
flot biasanja pesawat: Ilyushin 
bermotor dua, jang di Indonesia 
dini bisa disamakan dgn. pesawat 
'Convair jang. dipakai oleh GIA. 
Hanja Ilyushin tadi agak lebih ke 

  
8 

tx 

    

£ 

ah Gyoer, Szopron.. Szent 

Gottard, - Miskole dan Magyaro- 
var. 
| Reuter seterusnja mengabarkan 
dari: Wiena, bahwa menurut pan 
dangan umum jang dilukiskan 
oleh pers Austria hari Minggu, 
kaum -pemberontak Hongaria me 
nguasai sepenuhnja Hongaria ba- 

t dan- selatan. Mereka telah 
membentuk dewan2 setempat jang 
mewakili. segala partai, tapi jang 
aling besar pengaruhnja adalah 

'pekerdja2 muda dan mahasiswa & 
'peladjar. Pertempuran2 sedikit 
sekali 'atau tidak ada didaerah2- 
tersebut tadi. 

| Sebagai sisa2 pertempuran pada 
hari Minggu diwartakan, bahwa 
menurut. laporan2 jang diterima 
(di. London: jang bersifat resmi, 
pertempuran menghebat.. dipulau 
Csepel, pusat industri dekat Bu- 
Gapest. . Kaum pemberontak ber- 
hasil merebut amunisi jang disim 
pan didalam .Gisuatu ben- 
teng kepunjaan polisi "keamanan, 
jang letaknja sebelah. timurlaut 
Budapest. — "(Antara-UP). 

  

Republik Demokrasi 
Timur memperkeras  pendjagaan 

mur jang tiba di Berlin Barat 

lidikKan saksama. (Ant.-Reuter) 

Sendjata Adjaib 
» Lulus 

  
SendjatijAtom Utk Me- 
"lawaa Kapal Selam 

tan laut Amerika Serikat 

mempunjai sendjata atom 

tjapai bermil-mil sedan 
nurut konvensi h 
ran yard  sadja, de 
rangkan oleh wakil 
rasi angkatan 
na muda 'W. 
bat 

Menurut penduduk Djerman 'Ti- 

pasukan2 pendjaga kepolisian di 
segala djembatan pintu kereta- 

daerah RDD, dikenakan penje- 

'SEORANG laksamana angka- 
jang 

mempunjai kedudukan tinggi me 
Inerangkan bahwa A.S. kini Ta 

jang 

sanggup menghantjurkan kapal2 

selam dari djarak bermil-mil ter 

Kekuatan penghantjurnja, men- 
an me 

anja dalam uku 
mikian dite 
kepala ope 

laut AS, laksama 
V. Davis Jr. pedja 

termaksud diatas. jg selan 

djutnja menerangkan bahwa un 

tuk itu kapal pembawanja lebih 

Djuga Mahasiswa'Djer- 
man Timur Bergolak? 
KALANGAN?2 bukan Komunis di Berlin Timur menga 

takan bahwa berita2 dalam suratkabar jang mengatakan bah 
wa suasana dikalangan para mahasiswa universitas Humboldt 
di Berlin. Timur adalah. tegang, adalah ',,berkelebih2an”. 
Sementara itu “alat-alat negara) ' - 

Djerman 

  

SeruanPaus 
Spj Dilakukan :Upa- 
tjsra2 Sembahjang" api, persilangan djalan, setasiun2, : 

“lk diperkuat. Terutama pe-| Bagi RakjatHongario 
numpang2 jang masih muda, jgk Te BIN 5 
sedang menudju ke Berlin daril paus PIUS XII hari Minggu 

telah an aa Na 
rat apostolik ke para uskup 
didunia, dalam mana Paus minta 
supaja- mereka -menjelenggarakari 
upatjara? sembahjang bagi rak- 
jat Polandia dan Hongaria, 

Paus minta supaia “ di an 
penjembahjangan, untuk ' memo- 
honkan ,,perdamaian jang dida- 
sarkan atas keadilan bagi rakjat 
Hongaria dibinggapi oleh per- 
sengkei 2 jang banjak menum- 
pahkan darah.” 

»Mudah2an djelaslah bagi se- 
tiap orang, bhw ketertiban tidak 

N 

hitung dari tempat meledaknja| jah bisa dipulihkan den djalan ke 
sendjata itu. Sendjata ini telah| kerasan sendjata — ialah pem-|d 
dipamerkan kepada  pembesar2| bawa2 maut — ataupun dengan 
angkatan laut A.S., dan dinama-| melakukan kekerasan terhadap 
kan ,,Lulu”, 5 rakjat jang perasaan-halusnja ti- 

dak bisa dipadamkan, atau de- 
ngan teori2 salah jang merusak 
djiw, dan melanggar hak2 Aga 
ma das hati-naruri sivil serta 
djiwa Keristen”. ,.Tidak dapat 
pula kerinduan akan kebebasan jg 
sewadjarnja dipadamkan dengan 
kekerasan djasmani”, kata Paus, 

| (Antara-Reuter) : 

dahulu harus melemparkan "alat 

pelempar” sendjata itu guna me 

menuhi ukuran dalam jg dibu 

tuhkan, sebab daja ledaknja ter 

lampau besar. (Antara). 

  Seluruh Du 
SELURUH Dunia Arab, mu- 

lai dari Lautan Atlantik sampai 
ke Teluk Parsi, hari Minggu me- 
langsungkan pemogokan,” 'untuk 
memprotes penangkapan 5 orang 
pemimpin perdjoangan Aldjazai- 
ria oleh Perantjis. Kalangan2 se- 
tengah resmi mengatakan bahwa 

  

Pengadilan ” Negeri Surabaja, 

Saptu jbl., telah mendjatuhkan 

hukuman pendjara 3 tahu, dipo 

tong waktu selama dalam taha 
nan atas diri Suwarno Permadi, 
karena ia dianggap bersalah te dia f emogokan ini diseruk i Li- 
lah 3 kali melakukan penipuan Panai Sura ak" Nb 
dengan mengaku  mendjadi let Irag, Libia, Marokka, Tunisia   nan infanteri. Karena ia sudah 
selama 2 tahun Jebih didalam ta 
hanan, maka tinggal “beberapa 
bulan lagi sadja jg harus didja 
lani, 

dan Aldjazairia. Di Kairo, sega- 
la pesawat terbang   di-elakkan 
dari lapangan-terbang kota. Ka-.diketahui, kelima tokoh perdjoa- 
langan2 jang.patut dipertjaja mengan Aldjazairia tadi 

asing di Aeroflot. Djuga. service 

ngat sederhana sekali. 

sekarang saja masih tidak tahu 
apa-sebenarnja pekerdjaan . ste- 
wardess ini. Ia tidak menjambut 
penumpang2 jang masuk: . tidak 
menghibur penumpang jg mumet 
atau mabok-udara: djuga tidak 
menjediakan makanan dan  mi- 
niman. Pernah kita sekalian tet- 

Ibang 14 djam dgn hanja mengaso 
mendarat dua kali, dan selama 
itu tidak pernah kita ditawari 
minum: apa lagi makan. Baru 
setelah seorang kawan kita minta 
teh, keluarlah hidangan teh. Lu- 
tjunja setelah keluar 6 gelas teh, 
persediaan teh sudah habis 
Akibatnja “penumpang2  lainnja 
jang berdjumlah-puluhan..itu..tak 
kebagaian' minum. 

Kalau sdr. untung mergoki pe 
sawat Aeroflot, dimana -stewar- 
dess benar2 menjediakan makan2 
an, paling banter jg disediakan 
itu tjuma “biscuit dan permen. 
Buat perdjalanan2 jg agak djauh, 
pelajanan sematjam ini memang 
kurang memuaskan, karena pe 
rut bisa kapiran. 

Stewardess-nja pun agaknja bu 
kan pilihan. Djangan tjari wani 
ta2 muda jg tjantik-manis serta 
rameh tamah dikalangan stewar- 
dess2 Aeroflot. Sebagaimana ke 
biasaan potongan badan wanita? 
Rus, mereka umumnja gemuk2. 
Tak djarang ig bergigi-emas. Ba 
hasa asing. banjak is tidak: ke 
nal, Melulu bahasa Russia sadja. 
Atau kalau toh kenal salah satu 
bahasa asing, kebanjakan bahasa 
dari salah satu negara. Balkan 
atau Eropah Timur. Uniform 
mereka — kalau kita boleh kata 
.kan uniform — kurang diperhati 
kan. Pernah saja mengalami se 
orang stewardess jg berpakaian 
jurk katoen-kembane biasa ig di 
tambahi dengan sudah tua, se- 
buah 'badiu hitem ( dengan uku 
ran ig agak kebesaran sedikit) ig 
dilengkapi dengan lentjana Aero- 
flot.. Agaknja lentjana inilah sa 
tu2nja tanda bahwa ia seorang 
stewerdess. Dan diangan sdr. tia 
ri stewardess jg memakai minjak 
wangi atau pemerah bibir! 

& 
akh 

Dalam pesawat2 Aerofiot tidak 
ad, pengikat badan (safety belts). 
Djadi. sdr. hanja tinggal duduk 
sadja  dikorsi sdr., dan, rrrt, pe 
sawat terus naik. Menurut kete 
rangan, tidak adanja safety-belts 

“ini memang mendjadi prinsip da 
ri Aeroflot. Pokoknja tidak. per- 
tjaja akan gunanja  safety-belts 
ini, dan bahkan menurut penda 
pat Aeroflot, . pengikat badan 
ini memberikan effekt psycholo 
gis jang meNatis kepada para. pe 
numpang. Satu hal jang sangat 
imentjengangkan, ialah“sangat tje 
patnja pesawat2 Russia kalau tu 
run atau mendarat. Tidak perlu 
meladju sampai setengah pan- 
djangnja landasan terbang pesa 
wat sudah naik. Begitu pula ka 
lau mendarat. 300 Meter agakniz 
sudah: tjukup. dan pepsawat terus 
me-naksi berdjalan ke  temppat 
pemberhentian. Djuga memanas- 
kan mesin dulu sebelum naik. 
agaknja tidak, dikenal oleh pe- 
nerbang2 Russia. Kalau pesawat 
akan naik, tjukup distarter me 
sinnja: terus tunggu sebentar izin 

ari menara-pengawas untuk bo 
leh terbang, dan dg tidak banjak 
proseduur lainnja lagi. pesawat 
terus na'k begitu sadja Ka 
lau mendarat, ada kalanja lebih 
tjepat dan lutju Iagi. Pernah ki- 
ts sekawan mendarat di Stalin- 
igrad. Baru sadja pesawat berhen 
ti dan mesin? pesawat belum ma 
ti semuania, sang n»'loot dgn me 
ngempbit: tasnja: sudah lari. terle 
bih dulu keluar pesiwat terbang. 
Satu2nia salam iang is utiankan 

  
ngatakan di Kairo bahwa menu- 
rut dugaan mereka, pemogokan 
ini akan menghentikan segala pe- 
ngangkutan'umum diseluruh  du- 
nia Arab, ketjuali jang sangat 
perlu. Terusan Suez diketjuali 
kan daripada pemogokan ini. 
Tapi segala perdagangan diselu- 
ruh Mesir berhenti hari Minggu. 
Di Jordania, Radja Hussein sen- 
diri jang menjerukan supaja pe- 
mogokan ini dilangsungkan dise- 
luruh tanah-airnja. Sebagaimana 

mendjadi 

dan pelajanan dalam pesawat sa-, —. » 5 
au, ? "au: |gasi wanita2 Norwegia, terdjatuh ar-| 

dess memang ada. Tetapi sampai | 

Ilyushia Dan TU 104 Seria Ste- 
wardess Jang Tidak Dj 

0... Apa Pekerdjaanja 
elas 

2 

KAPAL TERBANG di Russia adalah merupakan suatu ,,pengalaman tersendiri.” Karena sifatnja jang tersendiri pula serta perbedaan2 jang memang uniek kalau dibanding dengan dunia penerbangan sipil di dunia barat. Terlebih-lebih bagi mereka jang biasa terbang dengan KLM atau SAS misalnja dengan segala service-nja jang selalu memandja-mandjakan 
| para penumpang, atau dengan GIA kita sekalipun jang service-nja boleh dikata sangat se- 

| derhana itu, maka perbedaan dalam soal pelajanan dalam pesawat terbang Russia akan sa- ngat terasa. Perbedaannja boleh dibandingkan dengan pengalaman seseorang jg biasa nginap B | di hotel ,,du Pavillon” umpamanja, dan sekonjong-konjong harus pindah nginap dim. salah 
“ fsatu Iosemen2 jang sederhana dr Kampung Kauman 

kepada para penumpangnja sam 
bil lari, ialah pemberitahuan: 
skioa di “StalingradI” ME 

Djuga keadaan lapangan2 ter- 
bang di Russia sangat ,,istimewa”. 
Agak mengherankan bagi negara 
jang sudah demikian madjunja itu, 
masih banjak sekali menggunakan 
lapangan2 terbang jan g tidik di 
perkeras Jandasamnja. Lapangan 
terbang rumput masih sangat ba 
ajak dipakai di Russia. Dan di 
musim hudjan, sudah barang ten 
tu landasan2 ini malih mendjadi 
lapangan lumpur. Tetapi lebih 
mengherankan dan menakdjubkan 
lagi, dalam keadman jg demikian 
tampaknja para penerbang2 Rus- 
sia tetap enak sadja naik dan 
mendarat dengan tidak banjak ke 
rewelan. Memang sungguh istiwe 
wa para penerbang2 Rus ini. 

Susahnja segala diatas menge- 
nai djumlah penumpang dan ba- 
rang jang pernah diangkut oleh 
Aeroflot, tidak pernah diumum- 
kan sebagaimana biasanja dilaku 
kan oleh tiap maskapai2, pener- 
bangan di Barat. Djadinja pula 
agak sulit untuk mentjeritakan 
apakah pernah dan berapa kali 
terdjadi ketjelakaan2 dengan pesa 
wat2 Aeroflot. Namun demikian, 
agaknja relatief toh aman djuga 
naik pesawat2 Rus ini. Sepenga- 
tahuan saja, selama 1956 ini be- 
um pernah terdjadi satu ketjela- 
kaan-pun. Hanja ditahun 1955 jl, 
pernah terdjadi ketjelakaan besar, 
sewaktu sebuah pesawat jang pe 
nuh ditumpangi oleh suatu dele- 

waktu akan mendarat. 
2 it 

Sedjalan dengan makin besarnja 
peranan jang dilakukan Russia da 
lam lapangan politik dunia, Aero 

  

(Benih Re 
volusi 

Caba? 
SEKELOMPOK orang bersen- 

djatakan mitraljur ringan djam 4 
pagi hari Minggu telah menjerb 
kedalam night-club ,,Monmartre 
di Havana, lalu menembak mati 
kepala djawatan rahasia tentara 
Cuba, Kolonel Antonio Blanco 
Rico, melukai wakil komandan 
angkatan udara Kol. Marcelo Ta 
bernilla, isteri Tabernilla dan 
isteri seorang kapten Cuba. Pada 
waktu ita, rombongan tadi se- 
dang bersukaria sepandjang mia- 
lam. 

Presiden Batista, presiden Cu- 

ba, setelah mendengarkan ketera 

'ngan2 mengenai “ peristiwa tadi 

'mengatakan bhw pembunuhan 
itu adalah rerbuatan atas perin- 
tah pemimpin2 Gabungan Maha 
siswa Universitas Havana, jang 
bertindak atas instruksi2 - bekas 
presiden Cuba Carlos Prio Secar 
ras. Prio Socarras sekarang ber- 
tempat tinggal di Miami, Flori- 

da, AS. 
Sementara itu alat2 negara Cu 

ba segera melakukan  penang- 
kapan2 atas diri anasir2 jang di 

tjurigai (Anfara-UP). 

  
  

flot sekarang sedang “ber-siap2 
untuk ikut tc djun dalam lapang 
an penerbangan internasional. 
Dan dalam usaha ini, jang tentu- - 
nja akan merupakan ' kompetisi 
dan konkurensi jang berat dgn 
maskapai2 penerbangan luar nege 
ri, Russia akan emenggunakan pe- 
sawat-mahkotanja jang masih su- 
kar ditjari bandingannja itu, TU- 
104. Djuga soal service dan pela 
janan akan sangat diperbaiki utk 
bisa menandingi service luar nege 
ri. Dan tentulah bukan lagi biscuit 
dan permen jang nantinja akan di 
suguhkan kepada ' para penum- 
pang, tetapi kaviaar, anggur Geor 
gia dan buah appel dari Alma 
Ata jang sebesar djeruk Bali itu 
lah jang akan dibanggakan kepa 
da para penumpang. 

Dan Barat tidak 'memperketjil 
kesanggupan Rusia untuk ikut 
berketjimpung dalam dunia pener 
bangan sipil internasional ini. Me 
reka menunggu dengan berdebar- 
debar muntjulnja lambang palu- 
arit pada badan pesawat2 pesum 
pang jet raksasa jang akan men- 
darat dilapangan2 terbang mereka 
sebagai tanda ' mulairfe ' Russia 
ikut berlomba. merebut supremasi 
mereka dalam lapangan penerba- 
ngan internasional.   

  

“ngan 5.B. 

Sistim2 Jang 

buruh disetiap-perusahaan den 

jang turut ditentukan oleh piha 

pimoin jang dilakukan oleh p 
Permintaan? lain jang dinjata- 

kan dalam ,,Piagam Hak” sarekat 

buruh tsb. ialah: 

1, diadakannja segera peraturan 
baru mengenai upah. Semua ga- 
dji dibawah 800 forint sebulan 
hendaknja segera dinaikkan dgn 
1575 dan semua gadji dibawah 
1.500 forint sebulan dengan 1076. 
Diadakannja batas maksimal 3.500 
forint bagi gadji bulanan. 

2, ditinggalkannja sistim nor- 
ma produksi jang diadakan oleh 
Uni Sovjet, berdasarkan mana se 
tiap buruh harus menghasilkan 
suatu guota tertentu menurut ren 
tjana jang disusun oleh pemerin- 

  

Pekan Irian 

Barat Disela 
rah Indon. 

Akan Diadakan Besuk 
Tgl. 107danf11 Nop. 

Ja. d. 
WARTAWAN “Antara” me- 

ngabarkan dari Soa-Siu, bahwa 
pada tanggal 26 Oktober jbl Gu- 
bernur Irian Barat berangkat me- 
nudju Halmahera Utara untuk me 
nindjau daerah perbatasan sesuai 
dengan rentjananja semula. Sekem 
balinja dari penindjauan itu, Gu- 
bernur Zainal Abidin akan ber- 
angkat ke Djakarta untuk membi 
fjarakan soal2 penting dengan Pe 
merintah Pusat. 

Antaranja mengenai soal2 jang 
ada hubungannja dengan dimasuk 
kannja sengketa Irian Barat dalam 
sidang umum PBB jang akan da- 
tang. 

Menurut keterangan jang diper- 
oleh ,,Antara”, Gubernur, akan 
memberikan bahan2 kepada dele 
gasi Indonesia. untuk melengkapi 
bahan2 dalam perdebatan masalah 
Irian Barat di PBB. " Selain itu 
akan dibitjarakan perlengkapan2 
guna Propinsi Irian Barat teruta- 
ma mengenai anggaran belandja. 

Dalam pada itu dari pihak Dja 
watan Penerangan Propinsi Sula- 
wesi Antara” mendapat ketera- 
ngan, bahwa pada tanggal 10 
dan 11 Nopember jang akan da- 
tang akan diadakan Pekan Irian 
Barat oleh partai2 dan organisasi 
organisasi beserta Pemerintah gu 
na menggembleng seluruh potensi 
nasional didalam menghadapi per- 
djuangan masalah Irian Barat. Pe 
kan Irian Barat menurut ketera- 
ngan diadakan serentak diseluruh 
Indonesia. (Antara)   

nia ArabMogok 24 Djam 
tamu2 Sultan Marokko dan se- 
dang terbang menudju ke Tuni- 
sia, waktu pesawat jang mereka 

tumpangi itu dipaksa turun oleh 
6 pesawat pemburu Perantjis di 
Aldjazair. Sebelum itu, putera 
mahkota Marokko Moulay Has- 
san sudah memberitahukan kepa- 

da ' pemerintah Perantjis akan 
kundjungan ' pemimpin2  Aldjazai- 
ria itu. Pihak Perantjis sudah Ine 
njatakan tidak berkeberatan,. tapi 
sekonjong2 menjergap kelima pe- 
mimpin, (Antara-UP)   

, Piagam Hak“ Gabu- 

Hongaria 
“AntaranjeF Minta. Dihapuskannja 

Meniru Rusia 
DIDAPAT KABAR di Wina pada hari Sabtu bahwa 

presidium Dewan Sarekat Buruh Hongaria telah menandatanga 

ni suatu ,,Piagam Hak” jang menghendaki pembentukan dewan 

gan turut-sertanja tjendekiawan 

jang bekerdja di perusahaan, diadakannja pimpinan perusahaan 

k buruh, dan perobahan radikal 

setjara serentak dari sistim perentjana pusat dan ekonomi ter 

emerintah. : 

tah, terketjuali di paberik2 dimas 

na dewannja buruh menghendaki 

tetap diadakannja sistim norma 

produksi itu. 5 : 

3. penghapusan 475 padjak jang 
harus dibajar oleh mereka jang 
budjangan dan kepala keluarga 
jang tak beranak. Sistim ini di- 
adakan djuga di Uni Sovjet. 5 

4. penambahan pensiun jg teren 
dah dgn mengingat masa beker- 

dja. 
. penambahan uang tundjangan 

keluarga guna mendjamin  perbaik 
an radikal dalam keadaan mate- 
riil keluarga2 jang “ mempunjai 
anak banjak. : 3 

6. dipergiatnja program pembi- 
kinan rumah jang diadakan oleh 
pemerintah utk mendjamin bahwa 
koperasi2 pemerintah dan organi- 
sasi2 lainnja meluntjurkan suatu 
gerakan sosial kuat guna membi- 
kin rumah setjara besar-besaran, 

gy mengadakan perundingan dgn 
pemerintah Uni Sovjet dan lamn2. 
negara utk mengadakan hubungan 
ekonomi jang akan mendjamin ke 
untungan bersama dgn memegang 
teguh azas persamaan “hak. 

6 Pokok umum jang ditetapkan 
oleh Gabungan - Sarekat Buruh 
Hongaria dalam pada itu ialah: 

1. hentikan pertempuran, mengu 
mumkan pengampunan dan mulai 
mengadakan perundingan dgn tu 
rut sertanja wakil2 sarekat buruh 
dan golongan pemuda. 

2. bentuklah suatu pemerintah 
jg mempunjai dasar rakjat iang 
luas dgn Imre Nagyv mendiadi 
PM dan turut sertanja wakil-wa- 
kil sarekat |buruh dan pemuda, 
dan berikan suatu gambaran jang 
djelas . tentang keadaan ekonomi 
negara. 

2. mendjamin dgr undang? bhah- 
wa bantuan materiil akan diheri- 
Ikan kepada mereka. jang dalam 
Ipertempuran jang tragis itu men 
|dapat luka2 dan kepada keluarga 
Imereka jang tewas dalam pertem 
puran- tsb. 

  
4, memperkuat polisi dan- tenta 

ra dgn suatu pendjagaan nasional! 
bersendjata. jang terdiri atas. bu- 
ruh dan pemuda, guna mendja- 
min ketentraman. 

5. membentuk suatu organisasi 
pemuda buruh dgn sokongan kuat 
sarekat?2 buruh. f 

6. pemerintah baru jang hendak 
dibentuk, segera mengadakan pem 
bitjaraan utk mendjamin penarik- 
an mundur pasukan? Uni Sovjet 
dari. Hongaria. (Antara-Reuter). 

Peradaban Dunia 
( Akan Runtuh: 
Bila MartusiafiTidak 
Dapat:Awasi Bom 

A. & H, 
EARL ATTLEE, bekas perda- 

na. menteri Inggris,” mengatakan 
hari Djum'at di Jaipur (India) 
bahwa kalau umat manusia tidak 
mempunjai tjukup kebidjaksana- 
an dalam mengawasi bom2 atom 
dan hydrogen, ,,peradaban kita 
dapat runtuh seperti halnja per- 
adaban2 didjaman2 HI. menudju 
kekehantjurannja dgn tjepatnja.” 
demikian menurut P.T. 

Sementara usahs mentjegah pe 
rang merupakan segi jg negatif, 
pekerdjaan2 PBB membesar per 
damaian merupakan seginja- jg 
positif, Sebab2 timbulnja perang 
harus diselidiki dan diperunding 
kan, katanja menambahkan. 

Ada keadaan2 di dunia dewasa 
ini ig dapat menjebabkan timbul 

Inja peperangan, kata Attleesdan 
keadaan2 itu misalnja  kemiski- 
rian, tekaran2, tak adanja persa 
maan. hak dan kegagalan dalam 
memberikan kemerdekaan, 

(Antara), 

        

7. memegang djandji Imre Nas M3
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istri, mama, mama (mertua, ai) 

- 

gawang. 

Houwlie (anak pe- 

rempuan): 

1. OEI TAUW NIO.— 

2. OEI TAT NIO. 

3. OET HAN NIO. 
   

    

    

Bi 5. ORI OEN NIO: 

an Tan 
perempuan Juar):. 

1. GO DJOEN SIOE. 

S1 2. E. GH. De VOS. 
3 IBL Met, 

IBI 4. YVONNE TAN. 
| Bs. KWEE SWAN ING. 

Sc. KWEE SWAN IEN.    

2 Mantu tjutju : : 
#1. THE SU LAN NIO 

    

Tiet (kaponakan) : 

Si 2. Nj. OEI EK KONG. 
3 3 OEI HOO KIAT 

BI. OEI OEN LAN     

DIAM UTK. PESAN TEMPAT: 

91 2-— 
adra - Royal: 1 10.—11.— 

- “Grand Pa UN 
"Orion” 3 

Tax” 

"Rex 
Gris - Indra - 

"LUX? 52 5 Tx One (17 th.) 
(Widescreen) 

J Crawford - CI. Robertson 
”AUTUMN LEAVES' 

RExX” 55729 (7 “a) 
(CinemaScope) 

& (Kartu bebas tak berlaku) 
| Richard Todd - Jean Peters : 

?7A' MAN CALLED PETER” 

(Color by De Luxe) 

Ini DAN BESOK MALAM : 
"POYAL” 5-72 9 
“Lloyd Bridges - Lee J. Cobb 

TEE TALL TEXAN 

Yi DAN BESOK MALAM: 

"GRIS" 5... 7 OS. (47 th) 
M. Melani - B. Na 

Ketty Kentawati - Judiono 
AKU BERDOSA" 

Ini DAN BESOK MALAM: 

"INDRA" 4457.-915 (17th) 

2 darat Jabcen - Bhagwan 
Tim ia "CHAR MIN 2 

Fekst Ind: AR 

INI MALAM PENGHABISAN : 
  

”GRAND” 5.- 7- 9.15 (17th) | 
Si (Widescreen) 
Yvonne DeCarlo - Rita Gam 
Char!. Thompson - V. Cortese 
TE. "MAGIC “ RIRE" 
2 4Color by Trucolor) 1 Ke AT ai 
TINGGAL SEDIKIT MALAM:| 
"DRION” 5- 7- 9. (17 th) 
3 (Widescreen) 
“Den Duryea - Elsy Albiin 
S#TERROR.- STREET 

INI MALAM PENGHABISAN : 
OA YE 55 70 UE An) 

“Rich. Todd . Giynis Johns 
"THE SWORD & THE ROSE 

(Color by Technicolor) 

INI MALAM PENGHABISAN : 
”"DJAGALAN” 5.7.9. (seg. um.) 

Film R.R.T, jang terbaru: 

  

. SENI AKROBAT TIONGKOK 
(Cha Chi Yi Su Piao Yian) | 

BESOK MA MALAM PREMIERE! 

  

“ “GRAND” 5.80 7.00 9.00 (13 th) e   
VISTA VISION 

  

THE RANK ORGANISATION srssente 

SEREENPLAY BY PETER BLACKMORE 
OMECTED BY MURIEL BOX 
PRODUCED Br TEDDY BAIRD 

| VISTA Mana i 

Kisah kehidupan suami isteri pe- 
. main Televisi jang permainannja 
menghebohkan dan mengagum- 
kan para penonton! Tapi kereta- 
kan dan ketegangan rumah tang- 
ganja tersembunji dibalik tirai ke 
bahagiaannja jang palsu !!! 
Kebesaran dalam permainannja 
agak -mundur akibat tak ter- 

S: ana Kato at 
Kak Im 

Berduk: 
Telah "meninggal dunia pada 

2 3. TAN KHIK SIOE. 
. 47 GO TONG YANG. 

2 1. OKI EK TER sean Nifas. 

Latiessoen (tjutju keponakan dalam) : 
Tg Njenjah. 

. (47th) 

terlahir 'ONG KIEM TIET NO 
| dalem: “una 72 tahun. 

Hari kabisia ditetapkan Sa tanggal 5 November 1956 hari Senen Wage, mena 
# dari Sana di Mritjan No. 53, Semarang djam 9 pagi menudju 

Jang berduka tjita: 

(NK N GA, OEI 

3. O.J. De VOS 
4- TAN KONG HAN. 
8 KWEE SIK HWIE. 

Gwasoenlam (tju- 
tju lelaki luar): 

st TAN HWAN LAN. 

2. GO TONG KIEN 
. dengen Njonjah. 

5: A. TAN LIONG 
PA 

6. TAN LIONG HIEN 
T. KWEE SWAN - 

HONG. 

' 8. KWEE SWAN 
DJIANG. 

9. KWEE SWAN 
TJIAUW. 

i 

p
a
p
u
b
u
p
 

| 

angga 27 October 1956 diam 9 pagi dengen tenan 
ma, ag atjo kami jang te rtjinta : 

Njonjah OEI TJIK NGA 

Sudara : 

1. ONG KIEM TJIANG. 
2. ONG TJOE GWAN. 

. OEI SEE KIEN: 
OGEI SEE SENG 

OEI SEE DJOEN ,, Bag 
. OEI SEE JAT 4 

. OEI PING TJIOK. 
OEI SEE AN dengen Njonjab. 

8. OEI SEE SIONG. 

      

ke. kuburan Karang- 1 

    Sa “wd ba Nai 

Houwlam (anak 
laki2) : 

. OEI KIEM LIONG 
. OEI TJHING BING 
. OEI EK TJONG. 
. OEI TIET LAM. 

      
I
a
 

La
o 
j
a
e
 

    

Sienpo (mantu pe- 
rempuan) : 

1. ONG ENG daan 
NIO. Ta     

2. LIEM TIEN NIO. | 

    
Laijsoenlie (jutju 

    
perempuan dalam):- 

1. OET KIEM TIE 
NIO. 

2. OEI MOI HWA. 1 

Laij Soen (utas 
laki2 dalam): , 

1. OEI PING HOO.. 

dengen Njonjah. 
dengen Njonjah. - 

” ”-   
  TT Tarra 

  
      

  
Tan UT NN fe   

oma Giman membantu ajah- 

nja, tetapi ia lekas merasa lelah. 

»Istirahat sebentar dan nikmatilah hidang- 

an roti berlapis Blue Band,” kata ibu. 

     

      
     

    

  

    

     
       
    
       

      

   

  

      
     

  

    
    
      

      
     

  

    
     
    
     
    

  

      
    
      
       

   

        
      
    
    

     

   

                    

   

    

H(WIDESCREEN) 

    

NE PIA On MDR USA Rai Pe N De en 
EP 2S) c 

  

  

  

TS 

. matjam? 
. POMPA AIR 

Tan m
e
n
a
r
a
   

Indonesia 150 x 54 
Untuk didjual lagi 

— aidapat potongan 

- istimewa. 

        

  
   

rambut. 

  

Prihadi Trading Soc. Ltd. 
DJAKARTA : DJ. TIHANG BENDERA 90. Tilp. K.1582. 
BANDUNG: : DJ. ASIA AFRIKA Pa tia 4626, 

SURABAIA : DJ. PETJINAN KULON 67. “,, U. 1291. 
SEMARANG : DJ. RADEN PATAH BAL Naa 674, 

brilliantin dan minjak. 

INI & BESOK 
MALA M 
aU Re 

5.00 - 7.00 - 9.00 
(atk. 17 th.) 

Joan Crawroro 
PD 
AN tahu, bahwa 

— — — Ja tidak 
ia harus 
membajar begitu mahal untuk tjinta ! 
Joan Crawford, actrice jang tersohor dalam peranannja jg meng- 
ikat hati dan gilang-gemilang sebagai seorang wanita jang hidup 
seorang diri dan haus sama............ asmara !!! 

a : : 

ft. SAKIT BAARMOEDER, 
Maandstoornissen, bitjaralah 

dengan tak ragu" pada: 
NJONJA GOUW sendiri. 

Depok 20 Tilp. 791. 

  

    

Diijari Dengan Lekas : 
Diesel Las 

aim || Ag gregaat 
30 s/d'300 AMP. Atau Lebib. Baru/Bekas 
Sebutkan Harga, Merk Dan Keadaan 
Surat-Surat Dapat 'Dialamatkan 

Pada Harlan Iai Dengan No. 

  

BRYLcREmMm 
1 

untuk rambut berkilap 

dan kesehatan kulit kepala... 
@ BRYLCREEM memelihara supaja rambut 

dan kulit kepala sehat dan bersih — 

mentjegah kelemumur dan keringnja 

   

@ BRYLCREEM memberi kilap kepada ram- 

but, jang sangat dikagumi kaum wanita. 

@ BRYLCREEM adalah crime jang murni 
dan bermutu — lain -sekali 

@ BRYLCREEM adalah obat rambut jang 
sempurna, terpudji karena rambut 

rapi, terpudji karena kulit kepala sehat, 

BRYLCREEM 
untuk rambut rapi dan sehat 

113981   

    

   

  

   

      

    

  

dari 

  

    
        
    
     

  

   

        

   

    

  

SEMARANG    
   Sa Djangan 

tunggu sampai kasip ! Pakailah 
PUJER BATUK »NUM AT: 

Tjap Gangsa 
terb dan terbukti "untuk me- 
njembuhkan «segala matjam Ba- 
tuk, bagai Anak? - “maupun De- 

    

Musim 

    
3 BOLA TENNIS TERBARU - BERBULU TEBAL 

'B DENGAN LAPISAN ,MATCHMASTER” DIBA- 

t
i
n
 

ten
 

ini: 

  

  

Dapat beli dimana? Toko Obat. 

»Numapharm" 
. BODJONG 57a       

  

    
NV. Icimex 

BODJONG 68 
SEMARANG 

  

  

DITUNGGU Di 71 U Xx”! 
- 
amati BAN One PAMA Ti   

  

  

Tenaga Giman timbul kembali, dg.giat dan 

teen dia meneruskan pekerdjaannja. » 
hk. 

  PPU 

IM.S. RAHAT   TABIB. 

SETERAN 109 - SEMARANG. 

s/d 31 Desember 1956 

tidak terima tamu 

“KELUAR KOTA. 

Sudan r im 

  

| INI DAN BESOK MALAM : 

Paris 5.00 7.00 9.00 (17 th-) 

    
TUH PRODUCTION Da Mempersembahan:— 

TJERITERA JANG 
MENGANDUNG BA- 
NJAK TELADAN..... 

, TJERMIN PENGHI - 

Film Indonesia jang sangat meng 
'harukan !   
  

    
BLUE BAND aa 

  

Kay MALSH - BIL OKEN 

KOWAND UNDENDOWN ana 

ROBERI MORLEY "3 

“Achirnja semua. teratur rapi. Dengan 

bangga Giman menundjukkan  hasilnja,      

       

Berkat usaha Ibuku 

    

ALSOL STAKRNG 

FELLA co : ALA EOMONg TECHNICOLOR 
 Ptartuceg and Directed by 

“MKMAEL MELPM & BASIL DEAROEM | 

Figenat Sereenptap by TI. & 9 CLARKE 
A1 ARIMUR KANK OnLANISATIOKE PALSENTATION 

(PAHLAWAN MUDA) 

    

Dia adalah anak seorang dinda, 
jang tjuma punja pendidikan me- 
Ingendarai kuda, tani berkat ke- 

KAKAK NKKMANKTNAKSKKKS LL uletannja dan keahlian gurunja, 

  B BB. 12 -140-B.- 

M BSE densan tangkas ia berani mematju 
au beli: . 5 nja . ditengah pelanggang 

ST Ong tajah Mula" “sebagai gu rum j ata OOMLIER ebagai gurunia jang 
mengadjar keahlian untuk terdjun 
ke..arena perlombaan.......... 
tapi tiba2 kemudian mendjelma 
diadi aiah tiri-nja..... lan aa 
SEBUAH FILM JANG MERE- 
s. AP!!! 4 

Zi . z atas CE RN 

Keterangan: | Pp MI : 3 ne | : £ sie 

2 CYLINDER | 
werdruk 6 ato ! 

hefvermogen 3 hingga : 

  

  

    

  
  

      
  

  

       

       
adjaib bisa 

- mentjapai se-       

  

gala apa jg. EREORiL VERONICA 
dikehendaki . MARCH-LAKE 
s.co.o.x ! Release: Frieder Films, Inc. 

DITUNGGU ”G R15”! 
  

  

- GIAN LUAR 
5 5 

H Bola jang terawet - Kang bagi djuara—djuara tennia, 5 

karena dapat dikendalikan dengan teliti ,,Matchmaster” | 

adalah bahan DUNLOP jang terbaru, jang mengandung : 

serat Terylene dar Nylon, untuk mem Ka usia ) 

9 bola serta menghidarkan lengas (voehtp. £ ! 

Dapot dibeli pada distributeur buntop f 
# 

UNTUK MENTJAPAI SETS LEBIH BANJAK SERTA PER- | 
355-028 MAINAN SEMPURNA : 

» 3 
i | 

The Dunlep Rubber Co. (Indonesia) Ltd., Tanah Abang Bukit no. 3 Djakarta, offers all assistance and technical aid free of charge u 

io National Importers to enable them to import Dunlop products direct from Dunlop factories throughout the world. p 
Hi 

: 5 Pe ena Mn DAN lt 2 £ 

Ea | SN an ana so A KONGGRES KE - VII | dgn. tadjam “ Love -potions and - 1 

'elukiskan h Lovely Motions ! 5 

aa 5.B.G.—5.O.B.S.I | 
jg tjuma dgn - 2 @ e @« oiJoe 

kekuatan 
29 OKTOBER — 3 NOPEMBER 1956 

DI SEMARANG " 

Untuk : Penguasaan Pabrik2 Gula Belanda oleh Pemerintah 
sebagai Realisasi Pembatalan K.M.B. 

PANITYA KONGGRES KE-VII S.B.G. 
BAGIAN PUBLIKASI 

  

”R 0 x Y” BESOK MALAM PREMIERE 4.15 6.45 9.15 (47 th.)) 
  

:Naseem - Shyam ,, » (Tari2an Berwarna) 
Sapru - Cuckoo NA aan Film India tekst Ind. 
Sebuah film India terbesar dengan bintang? besar pula.......... 
Saksikanlah CUCKOO (Ahli Tari Wanita India) mempertundjuk- 
kan tari2an (DALAM WARNA JANG INDAH) jang mengagum- 

kan ! 7 

”DJAGALAN” BESOK MALAM PREMIERE 5 
Li Mei — Lo Wie »8S Hi LEN?” 

“7529. 7th.) 
“Film Tiongkok 

  Chiu P'in — Wang Po paling baru 

SEGERA DATANG: RANJAN - KAMINI KAUSHAL - AGHA 
“Royal” / “Indra” : SH AHENSHA H” NA Tan na   Sebuah film India dalam GEVACOLOR jang terhebat.......... 
“Tjeritaan 1001 malam dengan biaja lebih dari 2 djuta Kak! 

5.06 7.00 9.00 (17 th) 
  

”REX” INI MALAM D.M.B. 

20th Century-Fox presents 

"A Man Called Peter" 
CiNemaScopE 

! Color by DE LUXE In the wonder of STEREOPHONIC SOUND 

  

Kisah jang paling intiem dan paling tjotjok buat membangunkan 
segala keindahan disetiap dada se- seorang ! 

MLM MAEEA LEAN LAN AA TEN ML   
  

  

FACT IS, T THINK WE     

     

  

5 ton, 

  

     
   

    

     
     

3 

SAID 
IL WAS 
SORRY, 

« ROGERS/ 

  

    
   

  

   1 DON'T GET IT, MELEAN: 
FIRST YOUR MEN GRAB Penawaran dialamatkan kepada : Ha G 

ME AND Tn you LET ANEMAET & Co. 
HAD ORDERS TO KEEP 
EVERXBODY AW 
UNTIL T. DRILL A 
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Roy Rogers MUA 
—— Kenji ataannja adulah 
bahwa kami dengan tiba- 
tiba telah Dane aan ng 

t jang mengandung ba- 
Tak santai didekat si- 
ni! Bawahan saja telah 
mendapat perintah2 un- 
tuk mengusir. seseorang 
jang datang kemari sam: 

' pai saja membuat lubang 
pertambangan! 

ha Saja sama sekali tidak me- 
ingerti tentang ini, McLean! Per 

. tama-tam,, orang-orangmu mes 
nangkap saja dan sekarang eng- 
kau melepaska, saja! 

0 — Saja sudah berkata bahwa sa 
ia merasa menjesal, Rogers! 
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   HAVE TO TAKE BEAT IT AND BUT IF ANYTHING HAPPENS TO 
YOUR WORD, BUT “ STAY AWAY Ag OUR CATTLE DRIVE THROVGH 

IM STILL NOT FROM MY ea CANYON, I'LL BE 
CONVINCED! , PENNTANG! N 
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— Kiranja saja Bisa menerima 
alasan-alasanmu itu, tetapi saja 
masih belum begitu pertjaja! 
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— Itu tambah Ca lagi, Mc 
Lean! Tetapi: djika terdjadi 
suatu apa nanti dalam peng 
giringan ternak kita melalui 
Boulder Canyon itu, saja 
akan kembali lagi kesini! 

”—- Bagaimana? Sekarang sabar 
sadjalah dan pergi dari daerah 
operasi saja ini! ( 
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Can lebih awet dipakai. Paling 

pentjukur Gillette.    
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