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    tiabang Canberra. Ia 
adalah tidak masuk akal untu 
membajangkan adanja suatu pe- 
merintahan manapun di  Tiong- 
kok daratan jang cma membiar- 
kan keadaan Taiwan seperti se- 

         

Ditambahkannja bahwa djika AS 
mempertahankan politik sematiam 
ini, maka tak mungkin akan terda 
pat peredaan  'ketegangan2 antara 
RRT dan A.S. Selandjutnja  Lind- 
say mengatakan bahwa A.S. harus 
mendjalankan politik sematjam di 
bawah ini terhadap Tiongkok: 1. 
Merobah politiknja jg bertalian de- 
ngan Taiwan. 2.  Menghapuskan 
embargo terhadap perdagangan de- 
ngan RRT jg ,sama sekali tak ma 
suk aka?” itu jg menurut pendapat- 
nja ,,merupakan pukulan sendiri 
terhadap maksud2nja jg semula”. 
Dalam hubungan ini ditambahkan- 
nja bahwa ketika ia di Djepang ba 
ru2 ini ia melihat bahwa para pe- 
ngusaha. Djepang lebih anti Ameri 
ka karena - embargo itu memutus- 
kan mereka dari pasaran? Tiong- 
kok, 

3. Memperbolehkan RRT men- 
djadi anggota PBB. (Antara-UP). 

"Aksi Buruh 
Seluruh Indon? 

Didapat kabar. bahwa untuk 
menjokong delegasi Indonesia di 
PBB dalam tuntutan Indonesia 

  

supaja soal Irian Barat dibitjara- 
kan lagi antara Indonesia dan 
Belanda, kaum buruh diseluruh 
Indonesia hari Sabtu akan meng- 
adakan aksi. Bagaimana sifat ak- 

nantang Indon,! 
Politik A gr Ssh 

  

Akan Lakukan   

berkata 
untuk | 

bahwa ,,Irian Barat 
penting untuk melakukan 

persoalan mengenai hari depan 
nurut UP, diutjapkan oleh Sir Percy 
lia untuk Amerika Serikat, ketika di 
ngenai tuntutan 

“litik PBB Spender menjatakan, 
pada pendirian, bahwa 
tuntutan Indonesia itu”, 

jadakan 

»tidak ada keben 

    

itu, me- 
Spender, duta-besar Austra 

debat di PBB me- | 
Indonesia atas Irian Barat. Kepada Panitia Po- 

bahwa pemerintah Australia tetap 
aran dan sifat sah pada 

  

|Terhadapf Tiap2 Persoalan Menge- 
nai Hari Depan Irian Barat 

HARI REBO kemaren dulu wakil Australia 
selama-lamanja merupakan 

  

menerangkan, 
n  batu-lontjatan 

I penjerbuan kedaratan Australia”, sebab 
jitu ,Australia akan melakukan politik agressif terhadap tiap2 

pulau itu”. Pernja i 

    

Barat akan selama-lamanja mendja 
di batu-lontjatan penting untuk pe- 

“Injerbuan ke Australia”, kata Spen- ' 
der. ,,Tuan2, saja minta dengan se- 
rins, sukalah kiranja tuan2 - memi- 
kirkan itu”, kata Spender selandjut- 
nja, jg kemudian tegasnja, bahwa 

h.tidak ada organisasi politik atau 
orang-seorang . di Australia jg me- 
njangkal, bahwa keamanan Austra- 
lia dan Irian Barat tidak dapat di 
pisah-pisahkan”. Ini tidak kurang, 
tidak lebih, berarti, demikian Spen- 

der selandjutnja, bahwa kami -ber- 
kepentingan  supaja daerah itu te- 
lap stabil dan aman, baik didalam 
keadaan politiknja sekarang,  mau- 
pun djika nanti rakjat disitu sudah 

siap untuk . bekerdja « menentukan 
nasib sendiri. 

Ditegaskan sekali lagi, bahwa 
Irian penting sekalir bagi perta- 
hanan Australia. Sebab itu ia 
mendesak, supaja PBB tidak me- 
nerima tuntutan, supaja Irian se- 
belah Barat itu diserahkan ke- 
daulatannja: 

—m 

Australia memeriatah bagian 
Timur dari pulau kedua jang ter- 
besar didunia ini, sebagai trustee. 
Berteguhnja kedudukan Sekutu 
di Irian dalam perang dunia ke- 
dua, kata Spender, mendjadi per- 
mulaan kemenangan Sekutu da- 
lam perangnja didaerah Pasifik 
Barat-daja. Ia tambahkan, bahwa 
bukan sadja Indonesia tidak 
mempunjai hak atas Irian Barat, 
tetapi djuga bahwa ,,natives” di- 
sana terdiri ,,dari suku2 jang sa- 

»Jang ada hanja: peladjaran jg di 
berikan oleh Djepang, bahwa Irian Sudjarwo: 

Indonesia Akan Tolak 
Perwalian Ppp Atas 

Irian Barat 

ABUHANIFAH dan Sudjarwo 
Galam keterangannja kepada Pers 
mengetjam keterangan memeri 
luar negeri Luns dengan menjata- 
kan ,,Luns menggunakan tjara2 
jang berbahaja”. Sebagai diketahui 
kepada Pers menteri luar negeri 
Belanda itu menerangkan bahwa 
Nederland tidak akan dan sidak 
suka lagi  membitjarakan soal 
Irian Barat dengan Indonesia”. 

Utjapan2 Luns ini bertentangan 
dengan segala aturan PBB, demi- 

kian anggauta2 delegasi Indonesia 
itu. Selandjutnja mereka  mengata- 
kan: ,,Djika kita hendak  melang- 
sungkan hidup PBB sekurang2nja 

kita harus bersikap djudjur terha- 
dapnja. Kalau tidak, buat apa PBB 
dibiarkan terus hidup?” Mengenai 
»Hak rakjat Irian Barat untuk me 
nentukan nasib sendiri” jg diton- 
djol2kan oleh Belanda dan Austra- 
lia, anggauta2 delegasi Indonesia 
itu menegaskan ,.Alasan jg di ke- 
mukakan itu membingungkan” Tri- 
an Barat adalah satu “bagian dari 
wilajah Indonesia. 

Lihat Texas. 
Tjara2 fihak Belanda dan Austra 

Ya mengemukakan ,,hak menentukan 
dasib sendiri" bagi rakjat Irian Ba 
rat itu, gandjilnja adalah serupa dii   ngat primitif”, sehingga mereka 

lebih dulu harus beladjar kearah 
ketentuan nasib politiknja sendi- 
ri dihari depan. (Antara).   sinja ita belum diketahui. | 

  

T Tan 5: ui 

Umumka 
kuwmen Pendaratan?: 

hee Sisa 

  

Kampanje Pers Luar Negeri Thd Soal 
Irian —Parool Tjela Luns Dan Pudji 

Siasat Mr. Sudjarwo 
REAKSI PERS di Nederland Pn Pn aa .... 

kini dib'itjarakan di PBB tiepat sekali i 2 1- 
sterdam hari Rebo kemaren dulu. Sebagian besar dari ssk Belanda 
hari Rebo memuat afdruk foto-copy, jang katanija telah disampai- 
ikan pula oleh Komisaris Agung Belanda di Indonesia kepada pe- 
merintah Indonesia, menggambarkan sebuah dokumen (jang dike- 
temukan pada B. Kersapa jang ditangkap di Irian Barat? Red. 
Ant). Ditegaskan, bahwa B. Kersapa itu mempunjai status pre- 
man, tetapi, menurut p'hak Belanda, ia masih mendjadi anggota 
resimen infanteri 25 bagian dari 

Foto dokumen itu menundjuk- 
kan tanggal diberikannja, ialah 
»27-1-1955”, tetapi dalam kete- 
rangan gambar dinjatakan, bah- 
wa dokumen itu diberikan pada 
tg. 17 Djanuari 1954. Tanda-ta- 
ngan ..Soetarto, Kapten” nampak 
pada gambar itu. harian? Neder- 
land memuat verslag2 lengkap 
dari pembitjaraan?2 di PBB me- 
ngenai Irian Barat. 5 

Luns bersikap ,.fak ke- 
nal damai”. 

“Koresponden ,,Het: Parool”  me- 
njatakan, bahwa. sikap ,,tak kenal 
damai” dari Menteri “Luar Negeri 
Luns sangat menarik perhatian, se 
sudah orang mendengar pidato wa 
kil Belanda di PBB Vap Balluseck 

ig lunak itu. Menurut pendapat ko 
responden itu, pernjataan pihak Be 

Mogok Makan 
Karena Ruangan Makan 

Ditjampur Kandang 
—. Kerbau 

HARI Rebo 700 kaum bu- 
ruh KPM  Tandjung Priuk 
dari ' prauwenveer, — mesin, 
motorboot, — krani  buiten- 
dienst, kuli bulan, krani gu- 
dang, mesin semen dan tu- 
kang2 bengkel seling kapal, 
dengan serentak telah meno- 
lak makanan jang telah di 
sediakan oleh — maatschappij 
KPM. Alasan penolakan tsb. 
didasarkap pada anggapan, 
bahwa ,,makanan2 jang di- 
sediakan itu tidak memenu- 
hi sebagaimana jang sudah 
diputuskan P4 Pusat”.  Di- 
tegaskan, tidak” memenuhi 

kesehatan ' (kotor sekali), ti- 

dak  menjukupi bagi semua 

buruh (selalu kurang2 sadja) 
dan ruangan makan di tjam- 

pur kandang kuda dan sapi/ 
kerbau jang berbau busuk. 
Kata pihak buruh,  protes2 

' ternjata tidak “ada hasilnja. , 
Dapat diberitakan, bahwa 
pekerdjaan  berdjalan seperti 
biasa. Pihak madjikan  me- 
njatakan, bahwa kalau bu- 
ruh tidak mau makan, itu 

| adalah -soalnja sendiri: ma- 
djikan tidak bersedia mem- 
beri ganti kerugian uang. 

. (Antara). 

A — lh £ re 
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landa, sekalipun disertai ,,argumen2 
kuat”, telah mendjadi lemah, sebab 
tidak ada pikiran2 konstruktif. di 
dalamnja. Akan lainlah sifatnja, “de 
mikian koresponden - itu,- djika pide 
to yan Balluseck itu disertai - pen: 
djelasan . mengenai rentjana2 peme- 

rintahan sendiri dan hak menentu: 
kan nasib sendiri bagi rakjat Irian 
Barat, berupa djandji jg riel, dgn. 

menjebut djangka waktu jg tegas. 
Alasan van Balluseck, bahwa 

kemadjuan rakjat di Irian Barat, 
dihambat oleh keadaan dipulau 
tu jang tidak dapat dimasuki, 
menurut koresponden ,,Het Pa- 
rooY?” adalah terlalu lemah dan 
tidak mejakinkan didalam pergau- 
lan, dimana usaha2 kearah ke- 
merdekaan negeri2 jang masih 
terdjadjah, makin hari makin 
mendapat kemenangan. 
Menurut koresponden itu, Su- 

djarwo wakil Indonesia di PBB 
lebih pandai dalam memainkan 
sentimen anti-kolonial, Djika Ne- 
derland ingin mentjegah soal Iri- 
an Barat ini bertahun-tahun Ia- 

I manja mendjadi atiara jang ter- 
katung-katung, menurut kores- 
ponden itu, perlulah  Nederland 
menemukan dijalan untuk mela- 
kukan inisiatif. an 

ate Robert Casey. 
.New York Herald Tribune” da- 

tam pada itu muat sebuah tulisar 
Menteri L.N. Australia Robert Ca- 
sey, jg berisi alasan2, mengapa Aus 
tralia menentang tuntutan Indone- 
sia. 

2. Indonesia bukan sadja berusa: 
'IFha- mengoper suatu daerah jg luas. 

tetapi djuga rakjat sebanjak sati 
djuta. Diika ini terdiadi, tidak 'ad: 
sesuatu negara, djuga PBB, jg se- 
'andjutnja akan dapat turut sert: 

| dalam soal2 mengenai politik rak 

|tat Irian Barat dihari depan. 
2, Antara ,,rakjat Papua ig pri 

mitif” itu dan rakjat Indonssia ti- 
Idak ada ikatan racial ataupun keb" 
dajaan, jg diperlukan supaja, penje   'rahan seperti itu dapat membawa 
hasil, sekalipun rakjat Irian. Barat 
mau. Tetapi rakjat Irian. Barat ti- 
dak. mau, 

3, Indonesia menghadapi  soal2- 
nja sendiri jg sangat besar, jaitu 
untuk pembangunannja sendiri ke- 

kurangan modal dan tenaga ahli, 
djangankan untuk daerah jg luas jg 
lain. 

4. Australia anti-komunis interna 
sional. Sebab itu djuga ' lebih baik 

baginja, djika Irian Barat dikuasai 
oleh negara jg tegas anti blok ko- 
munis, Demikian Casey. (Antara). 

Irak djika Irian Barat diserahkan ke. 

ka orang menanjakan, apakah rak 
jat Teras dalam Amerika Serikat 
itu mempunjai hak untuk menentu 
kam nasib sendiri? Delegasi Indone 
sia dengan tegas menjatakan meno 

EA : 1 

an PBB. Mereka menegaskan, bahwa 
keadoan rakjat di Indonesia dalam 

menghadapi soal Irian Barat ini ,.sa 
ngat explosil,” tapi pemerintah In 
dorewa ingin menjelesaikan soat in 
sedjara danai. Mengdnai tifluhan2 

'infitrasi diregaskannja, bahwa tudu 
han tersebut sedang diseEdiki kebe 
narannja. Sampai sekarang bukti2 
tidak ada. Perkataan ,,infiltrasi” itu 

sendri ditentang oleh anggauta2 de 

legasi Indonesia, sebab Irlan Barat 
cedelah wIdiah Indonesia (Antara). 

»CALAPOGONZUM NUCIROI- 
DES”, PENAHAN EROSI. 
Pemerintah negara bagian In- 

dia Madras telah melakukan per- 

muaskan, dalam hal penahanan 
erosi. Tjara baru ini ialah mena- 
nam sedienis tanaman-djalar dan 
naik jang berasal dari Amerika 
trop'ka, namanja ,,calapogonium 
muciroides”. Tanaman ini telah 
ditanam dipantai barat Madras, 
suatu daerah banjak hudian. Dji- 
ka ditanam dikebun2, tanaman 

jini ternjata baik sekali untuk 

an-hama., 

Korea Selatan 
Tjurigai Indonesia 

MENTERI LUAR negeri Ko- 
rea Kelatan, Pyun Yung Tai, pa- 
da hari Rabu menjatakan di New 
York, bahwa Korea Selatan tidak 
akan  menjetudjui - diadakannja 
pemilihan2 untuk kepentingan 
persatuan kembali Korea, ketjua- 
1 diika pemilihan2 itu d'adakan 
dibawah pengawasan komisi PBB 
“untuk persatuan dan pembangun- 
an kembali Korea (UNCURK). 
Ditegaskannja. bahwa pemerin- 
tahnja tidak takut kepada pemi- 
lihan2 bebas, asal sadja pemilih- 
an2 itu d'lakukan dibawah peng- 
awasan PBB. : 

Selandjutnja  Pyun  menjatakan. 

Rebo sore presiden Sukarno 
dan menteri perhubungan A.K. 
pesawat terbang. Tampak pada 
kendaraan jeep terbuka menes 
ngat meriah. Gambar bawa 
resepsi pembukaan Kongres 
pan sedang jang berpidato 

£ 

& 

Tuntutan 1 

dengan pembesar2 Kemente 
naj ,,resolusi Irian” di PBB did 
resolusi jang dimadjukan kepa 
paja perundingan2 dengancpihak: 
reka katakan, bahwa apa jang di 

    
   

  

  
tjobaan jang hasilnja sangat me-. 

mentjegah tumbuknja tumbuh2- 

lunak sekali jang terutama dimak 
jang lebih banjak dari negara2 ra 

Seorang pedjabat tinggi jang 
petent didalam masaalah Iri 
rat di Kementerian Luar Neg 
ngatakah: Sebenarnja kita b 
madjukan tuntutan jang lebih 
umpamanja mendesak — agar 
menjatakan bahwa wilajah Iria 
rat adalah hak Indonesia dan 1 
mengakui kekuasaan Pemerintah 
landa disana. Tetapi tuntutan | 

   

   

   

   
   
   

   

     
   
    

  

Indonesia Belanda akan — mendjad 
makin tegang, padahal Indonesia| 

masih tetap menghendaki hubungan 
baik dengan semua negara. 

Oleh karena itu, demikian pedja- 
bat tinggi itu, kita harapkan agar 
Belanda insjaf akan hal ini dan ber- 
sedia pula memenuhi keinginan In- 
donesia untuk mengadakan perundi- 
ngan kembali. mengenai soal Irian 
Barat itu. 

Harapan baik resolusi di- 
terima. 

Tentang kemungkinannja usul. 
resolusi Indonesia jang menghen- 
daki diadakannja lagi perunding- 
an tentang soal Irian Barat itu, 
didapat keterangan selandjutnja, 
bahwa delegasi Indonesia mempu 
njai harapan baik jang usul reso- 
lusi itu dapat d'terima baik oleh 
PBB. Ini terutama djika diingat 
akan hasil pemungutan suara ke- 
tika soal Irian Barat hendak di- 
masukkan dalam agenda sidang. 

Hasil pemungutan suara pada 
waktu itu adalah sbb. : Jang tidak 
menjetudjui Swedia, Inggeris, Aus 
iralia, Belgia, Perantjis, Turki, 
Afrika Selatan, Tiongkok (KMT), 
Denmark, Luksemburg, ' Norwe- 
gia dan Belanda. 

Jang menjatakan abstain ialah 
Amerika Serikat, Ysland, New 
Zeeland, Peru, Republik Domini- 
ka, Etiopia, Venezuela, Kanada 
dan Kolumbia. 

Beberapa hal jang mengenai 
has pemungutan suara itu perlu 
diperhatikan, seperti umpamanja 
sikap Australia. Australia jang 
menjetem anti, adalah negara itu 
sudah a priori takut akan adanja 
kekuasaan Republik Indonesia di 
wilajah Irian. Barat oleh karena 
hal itu dianggap dapat mempe- 
ngaruhi suasana politik di Irian 
Timur. Sikap Perantjis, Belgia, 
Inggeris dan Afrika Selatan jang 
djuga menjetem anti jalah kare- 
na sikap negara2 tsb. jang masih 
kolonial. Dan dalam hubungan 
ini dapat disebut tjontoh,  jaitu 
Marokko, “Tunisia, Indo Tjina, 

tjis, nn. Maria, Machont. 

djambon telah dilangsungkan per 

    

    

    

  

   

    

| Pemberontakan Di 

  

  

  
'oleh Menteri PPK Muh. Yamin 

telah tiba di Semarang dengan 
ar atas: waktu presiden dengan 
butan rakjat Semarang jang sa- 

lam harinja presiden  menghadliri 
ampak beliau duduk dideretan de- 
adalah seorang utusan dari Peran- 

(Foto: Nappho). , 

    

   

    

    

   

  

Cita Lunak 
Jg Lebih Banjak Dari 

Harapan Resolusi Kita 
al — Kita Sebetulnja 
Lebih Keras 

a Di Djakarta) 

DALAM PERTJAKAPAN koresponden “Suara Merdeka” 
» Luar Negeri di Djakarta menge- 

pat keterangan, bahwa bentuk 
PBB itu ialah menghendaki su- 
Belanda dapat diadakan lagi. Me 
kehendaki oleh Indonesia adalah 
sudkan akan mendapat sokongan 
anggota PBB lainnja. 

PPK Akan 
Dibubarkan: 

Karena Tugasnja Su- 
..dah Selesai 

“Dewa Wienteri-Pe- - 

temuan antara pemerintah dgn 
fraksi2 serta partai2 pendukung- 
nja jang dipimpin oleh Perdana 
Menteri Ali Sastroamidjojo. Sele- 
sai . sidang djurubitjara rapat 
Menteri Penerangan Dr. F. L. To 
“bing menerangkah kepada ”An- 
tara”, bahwa pertemuan tersebut 
-anfaranja telah menjetudjui utk. 
membubarkan Panitia Perbaikan 
Kabinet jang diketuai oleh PM 
Ali Sastroamidjojo, karena diang 
gap, tugasnja sudah selesai. Kepa 
da anggauta2 panitia tersebut di 
utjapkan terima kasih atas usa- 
ha-usaha mereka selama ini utk. 
memperhatikan susunan kabinet. 

Menurut Menteri Tobing seterus 

nja, pertamuan itu telah menindjau 
pula soal2 “disekitar usu mosi tidak 
pertjaja dan usul angket Margono 
Djojohadikusumo jang 'baru2 inj te 
tah diaVYukan dalam parlemen. 
Ssmentara itu menurut keterangan 

keterangan jang diperoleh .,Antara” 

disekitar parremuan malam itu, per 
:emuan tsb. lebih banjak ditudjukan 
dalam usaha untuk lebih mengerat- 
kan hubungan antara partai? pendu 
kung pemerintah, terutama dalam 
menghadapi persoalan2 js. ditimbul 
kan dalam parlemen. 

Pertemuan tersebut dalam menin- 
'djau usul mosi Mr. Jusuf Wibisono 
cs. telah memutuskan, — menundjuk 
ketua fraksi PNI dalam parlemen 
Manuabe untuk membentuk 

  

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg, 

Rp. 12.— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai). 

Adv. Rp. 0.80 per m.m, k@. “3 
dlarga etjeran 60 sen p. lembar, "3     

— EDISI POS. 
  

pk @ : |Irian Barat! 
Sorong Diserang Dgn Mendadak—Djuga 
'Beberapa Orang Belanda Ikut Mem- 
brontak— Belanda Kerahkan Pesawat2 
Terbangnja—Kol. Visch Usulkan Supaja 
“Tentara Belanda Di Jrian Diperkuat 
—. DARI PEMIMPIN PEMBERONTAK di Irian Barat diterima 
laporan, bahwa memang di Irian Barat telah timbul pemberontakan. 
Dalam satu serangan kaum pemberontak terhadap kota Sorong 
baru2 ini, dua anggota KL mendapat luka2 sedangkan dari p'hak 
kaum pemberontak ada jang tertangkap dan disita granat-tangan- 
nja. Berhubung kedjadian itu Belanda telah mengadakan pengin- 
taian dengan pesawat terbang. mengadakan pendjagaan teliti dan 

  

    
   
   
   

   

  

suatu | 
panitia jang akan membitjarakan se-' 

  

Dalam laporan itu dikatakan, bah 
wa apa jang disinjalir dalam komu 
nike komando TT. VII baru2 ini, 
jang membantah tuduhan Kementeri 
an Luar Negeri Belanda dan mendje 

laskan adanja prgolakan pemberonta 
kan, memang benar. 

Pada satu malam ketika sedang di 
putar film dikota Sorong tiba2 dila 

kukan serangan oleh pasukan bersen 
diata pemberontak itu. Satuan? ten 
tara keradjaan Belanda (KL) jang me 

lakukan pertempuran melawan sipe 
njerang, menderita dua orang luka 
luka. Seorang luka dibagian pahanja 
dan seorang dibetisnja. 

Perlawanan sengit telah diada- 
kan oleh pihak penjerang. Aki- 
bat kedjadian itu kota Sorong 
nendjadi sepi. Orang2 jang ma- 
suk keluar kota mendapat penga- 
yasan keras, terutama mereka jg 
berdiam dilain daerah. Szbelum 
peristiwa itu. sering2 tengah ma- 
lam kedengaran bunji tanda ba- 
haja (sirene). Ketika terdjadi pe: 
njerangan itu, dipihak penjerang 
ada iang tertangkap, granat-ta- 
ngannja disita. 

. Orang Belanda turut be- 
rontak? 

Lebih djauh menurut laporan 
itu, kaum pemberonak jang la- 
kukan serangan di Sorong itu ter 
diri sebagian besar-dari penduduk 
Irian-asli dan penduduk berasal 
dari Maluku. Disamping itu ter- 
dapat djuga orang? Belanda. Ber 
kenaan dengan aksi pemberon- 
takan itu pihak Belanda .elah me- 
ngerahkan pesawat2 terbang pe- 
ngintai guna mengawas, gerak- 
gerik pemberontak. Maksud peng 
intaian ini guna menemeramkan 
penduduk kota Sorong. D'sam- 

: aing ika, dinda akan djuga lat han2 
Sendjata kaum pembe- 
rontak. 

Tentang sendjata2 jang digunakan 

oleh pemberontak dikatakan, bahwa 

sendjata2 itu peninggalan tentara 
Djepang ketika perang dunia kedua 

dan bukan semata2 terdiri dari pa- 

ta2 tersebut disembunjikan Djepang 
digua2 terdiri dari peluru, meriam, 

karabijn dan senapan mesin, dan 
ada pula jang telah diketemukan 
oleh Belanda. Mengenai luasnja pem 

berontakan dikatakan, bukan sadja 
disekitar Sorong, tetapi sampai ke- 

kota2 tertentu lainnja. Demikian 
antara lain pokok2 laporan itu jang 
diterima ,,Timbangan” Makasar. 

r Yentara Belanda di Irian 
Barat harus diperkuat. 

Sementara itu dalam pembitja- 
raan anggaran belandja angkatan 
pei.n: dan marine, anggota Ka- 

| alk dim Tweede Kamer Belan- 
da kolonel Viscn (KVP) menjata- 
kan, supaja. di Irian Barat tentara 
Belanda tjukup kuat 'guna mela- 
Ikukan pukulan jang keras  dji- 
Ika militer Indonesia melakukan 
| pendaratan lagi dipulau itu”. ,In- 
'donesa akan lebih besar keingi- 
j99nn'a utk melakukan infiltrasi 
.djika kekuatan tentara Belanda 
ka ran Barat tidak tjukup dan 
| reridu lemah u'k membela diri,” 
! demikian psmb'tjara itu, jang me- 
|njatakan pengertiannja, mengapa 

.mer 'ntah Belanda tidak bersedia 

  

keras terhadap orang2 jang masuk-keluar Sorong. 

gala persoalan jang akan ditimbul- Mengumumkan kekuatan tentara 
kan oleh usul mosi tersebut. Panitia, Blenda di. Irian Barat. 5 Ga 
itu akan terdiri dari berbagai bagi-, Atas nama fraksi Katol'k ia 
an jang dipandang perlu, seperti pa-' pudis ketangkasan kesatuan2 Be- 
nitia chusus untuk menghadapi soal2 ! 

  

perekonomian, dan lain2. - Tentang 

soal usul angket Margono cs. dalam 
pertemuan tsb. telah diputuskan, 
bahwa pada prinsipnjia usul tersebut 
dapat disetudjui dengan sjarat2, bah- 
wa orang2 jang akan duduk dalam 

panitia tersebut '.hendaknja - dipilih 
orang2 jang tidak mempunjai ke- 

dak - mempunjai N.V. atau Firma.   Hongkong, Kongo dll jang masih 
dikuasai oleh negara2 tadi.   bahwa pemilihan2 sematjam itu ti- 

dak dapat diadakan dibawah penga 
wasan wakil2 dari ig disebutnia ne 
gara2 satelit seperti . Tjekoslowakia 
atau. dari negara2 netral seperti In 
dia atau Indonesia. Pyun memberi 

kan keterangan tsb. dalam  inter- 
view dengay United Press. Seperti 
diketahui, Pyun dikirim oleh peme 
tintahnja untuk menentang  tiap2 
usaha di PBB jg dimaksudkan utk. 
mengusahakan  diadakannja pemili- 
han2 diseluruh Korea. 

: Ha (Antara—UP). 

Amerika menjetem blanko di- 
sebabkan sikapnja jang hingga se 
karang masih ragu2 
Indonesia, jaitu apakah Indonesia 
ini kiranja dapat diadjak atau 
tidak untuk menentang komunis- 
me. : 

Agar usul resolusi Indonesia men 

tjapai hasilnja, maka suara jg me 
nentukan harus  sedikitnja 24 dari 
djumlah seluruh anggota PBB Ka- 
lau djumlah anggota PBB seluruh- 

nja ada. 60, maka haruslah - dapat 
ditjapai paling kurang 40 suara. 

terhadap. 

Untuk kelantjaran ini pertemuan 
akan diadakan lagi dalam waktu ig. 
belum. ditentukan. (Antara). 

AAL AN TA TA 
Meskipun perdjuangan ' pengembali- 
an Irian Barat di PBB ini tidak be 
gitu mudah dan untuk mentjapai 
suara sebanjak jg diperlukan tidak 

begitu gampang, namun berdasar 
hasil2 pemungutan suara ketika so- 

cal Irian Barat hendak dimasukkan 
dalam agenda, maka suatu optimis 
me jg tidak berlebih2an adalah su- 
dah pada tempatnja dalam mengha 
dapi pemungutan suara ja.d, ten- 
tang usul resolusi itu. 

pentingan, sepertinja orang2 jang tis. 

1 

| 

! 

: Perantjis Min- 

“ta Tolong AS 
Utk Adakan Intervensi- 
nja Di Afrika Utara 

KEMENTERIAN luar negeri 
Perantjis Rabu malam membe- 

(hnarkan bahwa masalah intervensi 
AS pada pemerintahp Spanjol 
dan Mesr bertalian dengan do- 
rongan2 kepada kaum nasionalis 
Afrika Utira telah dimadjukan 
dalam perundingan2 baru2 ini 
antara Perantjs-AS di Washing- 
ton. Seorang djurubitjara kemlu 
Perantiis jang mengutarakan hal 
diatas lebih djauh menambahkan 
bahwa pengaruh AS hendaknja 
2kan mempunjai affek jang tje- 
pat di Ka'ro dan Madrid. 

(Antara-AFP). 
  

PEMERIKSAAN perkara D.N. 

Aidit, Sekdjen merangkap Ketua 

Politbiro PKI (jg sebagaimana. di- 

ketahui dituduh dengan  sengadja 
menghina Wakil Presiden R.I. Drs. 
Moh. Hatta dengan djalan menulis 
surat berisi seruan kepada umum 
jg disiarkan melalui pers “di Djakar 
ta tgl. 13 Sept. 1953 disekitar peri- 
ngatan peristiwa Madiun”), untuk 
kesekian kalinja ditunda oleh Pe- 
ngadilan Negeri Djakarta sampai 
tgl. 27 Djanuari tahun depan, sesu 

dah dalam sidang pada Kemis ke- 
maren selesai dibatjakan surat tudu 

  
8 '& 

3 “ah 

“4 

. 

dana 
aa aa Aan KN ganas, 

han oleh Djaksa Dali 
kemudian disusul dengan tangkisan 

pihak pembela jaitu Mr. Suprapto, , 

terhadap tuduhan2 itu. Penundaan 
pemeriksaan perkara ini ditetapkan 
oleh Hakim G.A. Maengkom  sesu- 
dah kepada pihak pembela dan ter 
dakwa diberi kesempatan berunding 
sewaktu sidang dischors, jaitu sesu 
dah selesai pembatjaan tuduhan 
oleh Djaksa dan tangkisan oleh pi- 
hak pembela. Karena perhatian ter 
hadap pemeriksaan ini sangat be- 

sar sekali, maka terpaksa diadakan 
pembatasan bagi orang2 jg di bo- 
lehkan masuk keruangan sidang. 
mau sama 

PING eta 

fara 

1g 

mua 

Mutiara ig, Pokok tuduhan2 jg dilantjarkan 
“terhadap diri D.N. Aidit jg tersim- 
pul dalam sub primair, subsidair 
dan lebih subsidair lagi, sebagai- 
mana beberapa kali dikabarkan, ja 
lah berkisar pada statement D.N. 

#Aidit tgl. 13 September 1953 dise- 
kitar soal peringatan .,peristiwa 
Madiun” ig oleh PKI ditahun? jl. 
diperingati oleh PKI dan organisa- 
si2 rakjat, tidak hanja setjara in- 
tern, tetapi djuga setjara umum, 
dan sekarang diperingati djuga oleh 
pihak oposisi ig legaal maupun il 

|legaal seperti pemimpin2  Masjumi 
dan pemimpin2 gerombolan Di 

Perkara Penghinaan Aidit Pada Hatta 
TIL. Tapi, kata Aidit menurut tu- 
duhan itu, jg mereka peringati bu- 
kan orzng2 jg tewas sebagai aki- 

“bat provokasi" jg kedjam, sebalik 
nja mereka agungkan .,keganasan” 

Pemerintah Hatta, Sukiman dan 
Natsir jg dengan tjara ' menimbul- 
kan ..provokasi” telah  ,,berdjasa” 
menimbulkan perang saudara dan 
membunuh dengap kedjam orang2 
seperti Muso, Sardjono, Mr. Amir 
Sjarifudin,  Suripno, Dr. Wiroreno, 
Dr. Rustam, Oey Gee Hwat, Drs. 
Maruto Darusman dan lain2. 

(Antara), 

anda jang ,,telah menghadapi 
iksi 'ndones'a jg terachir”, 

Seland'utnja ia desak, supaja 
Orang2 Papua” diberi kesempa- 

     
   
   

Kapal Se- 
'lam Rusia?) 
“Terlihat Di Afrika s 

Utara 

ANGKATAN LAUT Inggeris 
mengumumkan pada hari Rebo 
di London bahwa dalam suatu la- 
tihan jang telah diadakan oleh 
kapal2 perang negara2 sekutu tlh 
terlihat ,,suatu sasaran jang tidak 
dikenal dibawah permukaan laut 
tetapi dapat dipastikan ialah se- 
buah kapal selam” jang menurut 
laporan para ahli tidak disangsi- 
kan lagi ialah salah satu kapal 
selam Sovjet model baru chusus 
untuk djarak djauh. Diterangkan 
bahwa latihan tsb. telah diadakan 
oleh kapal2 perang Inggeris, Pe- 
rantjis dan Uni Afrika Selaian. 
dalam ' bulan Djuni jl didekat - 
Afrika Selatan. : 

Dalam pengumuman tsb. selan- 
djutnja dikatakan bahwa kapal2 pe- 
rang 3 negara sekutu tadi telah me-   ten dengan tjara2 mereka sendiri 

turut serta dim pendjagaan kea- 
manan di Irian Barat. 

»Papua-Brigade” | 
Anggota Ritmeester (VVD) mengu 

sulkan supaja diadakan ,,Papua-bri 
gade”, sebab, menurut dia, orang2 | 
Papua tjakap untuk melakukan per 
tempuran2 dalam rimba, bahkan le 

bih tjakap daripada marinier2 Belan 
da.” Ia sebut lagi tentang adanja ,,in 
filtrasi2 Indonesia", jang — menurut ' 

pendapatnja ,.tidak boleh dipandang 
terlalu enteng”. ,,Nederland harus be ' 
rikar4 pukulan -keras, djika terdjadi la 
gi perampokan dan pembunuhan”. 
Demikian Ritmeester. 
Anggota2 lainnja djuga merasa ke 

watir dengan ,,adanja infiltrasi2 itu". 
Anggota Tilanus (Chr. Hist.) me 

njatakan, bahwa djika infiltrasi2 itu 

dilakukan terus-menerus, ,,Nederland 
tidak boleh ragu-ragu untuk meng 

gempur pangkalan, dari muna infil 
Pusi2 itu dilakukan?” 

| diambil sesuatu tindakan karena ka- 

'satu2nja kapal selam jang turut ser- 

| mukaan laut. 

' pelajaran 

lihat di tabir rAdar masing2 benda 
jang mentjurigakan itu, tetapi tidak 

pal selam tadi, djika benar sebuah 

kapal selam, berhak sepenuhnja un- 
tuk ada dalam perairan itu. Ketika 
benda itu tampak di tabir radar, 

ta dalam latihan tsb. jaitu kapal se- 
lam Inggeris ,,Tudor” berlajar diper- 

Para ahli dari kala- 
ngan angkatan laut Inggeris menga- 

takan bahwa' kemungkinan besar ka 
pal jang tidak dikenal tsb. ialah mi- 
lik Sovjet mengingat bahwa negara2 
dunia bebas” mengadakan pertuka 

ran keterangan untuk mendjaga ke- 
amanan dimana kapal2 selam ma- 
sing2 Sedang berlajar. Tetapi para 

ahli tsb.. berselisih paham apakah 
kapal selam itu sedang melakukan 
kegiatan mata2 atau sedang dalam 

antara Laut Baltik dan 
Timur Djauh atau melakukan kedua- 
duanja. (Antara-UP). 

  

Melihat? 

E:. | (Oleh: 

BADAN URUSAN tourisme 
|”Intourist”, kini sedang meniusun 
  
kembali tourisme di Soviet Uni, mungkin dalam musim panas j.a.d. 

Se jara resmi belum dikeluarkan sesuatu maklumat mengenai ren 
. fjana ini, akan tetapi menurut dugaan kalangan luas di Moskow, 

velantjong2 darj luar negeri akan'd.perkenankan lagi mengundjungi 
URSS, asal sadja keadaan internasional tidak mendjadi buruk. 

nah, tombak dan sumpitan. Sendja-, 

Kira2 setahun jl. ,Intourist” te- 

lah merantjangkan maksud demiki- 
an pula, tetapi ternjata dalam tahun 
ini belum dilaksanakan, mungkin 

atas keputusan ' dari pihak atasan. 
Sebelum “ petjah Perang Dunia II, 
pemerintah URSS dengan resmi 
menghidup-hidupkan tourisme, dan 
»Intourist” mempunjai agen2nja di- 

berbagai ibukota dan kotabesar di- 
luar negeri. Kundjungan2 ke URSS, 
pada umumnja melalui laut ke Le- 
ningrad, diwaktu itu populer “dan 

“murah. Beribu-ribu orang asing da- 
tang ke sana, untuk  menjaksikan 

,experimen Komunis dalam  prak- 
tek”. Ketika perang petjah, sekali 
gus dihentikan kundjungan2  pelan- 
tjong dari luar negeri, dan hingga 
kinipun tourisme belum lagi bang- 
kit. 

Sesudah perang: rombo- 
ngan2 tamu darj L.N. 

Sesudah Perang Dunia FI, So- 
vjet Uni lebih mengutamakan un- 
dangan2 kepada negeri2 asing 
'supaja mengirimkan delegasi2 bu 
ruh dan kaum tjerdik-pandai. ig 
— menurut Weiland — biasa- 
nja di inssers dj .,pilih” oleh 
organisasi2 sepert" Perhimpunan 
untuk Hubungan Kebudajaan de- 
ngan Sovjet Uni ,,atau badan2 
lainn'a jang pro-Sovjet”. 

Delegas2 ini setibanj, di UR 
SS pada umumnja disambut se 
wara beri mpah-limpah dan ke- 
pada mereka diperlihatkan pro- 
isk2 pembangunan, rumahsakit? 
dan seko'ah2. Mereka kalau pu- 
lang mendapat kesan2 jang baik 
darj URSS. 

Dalam tahun 1953 ada 53 de 
legasi sematjam itu jang mengun- 
djungi URSS. masing2 terdiri da- 
ri 10 sampai 20 orang. Dalam 
'ahun 1954 murigkin sangat lebih 
besar, , 

Sovjet Uni masih keku- 
rangan hotel. 

Dewasa ini, URSS sangat kekura- 
ngan hotel. Disana tidak ada ..tu 
mah2 penginapan” partikelir, sedang 
kan di Moskow, sebuah kota jang 
berpenduduk 6.000.000 djiwa, jang 
tiap2 harj dikundjungi oleh ribuan ta 
mu dari berbagaimbagian URSS, ha 
nja ada 13 buah hotel kepunjaan pe 

merintah. 3 diantara hotel2 Moskow 
didialankan oleh ,,Intourist” dan di 
sediakan hampir  chusus?” bagi 

Siapa Mau Plesir g 

Kemungkinan Tahun Depan Rusia Akan 
Buka Pintu Bagi Kaum Tourist — Tapi 
Hotel Sangat Sedikit — Kota Moskow 

Tjuma Punja 13 Hotel 
Sidney Weiland — Korr, Reuter di Moskow) : 

Rusia? 

' kepunjaan pemerintah URSS, 
renfjana2 untuk menghidupkan 

      

    
    

4.000 Djuta 
Penduduk Dunia Besuk ' 

Tahun 1980 
JOHN D. DURAND, acting di- 

rektur bagian urusan penduduk di 
PBB, menjatakan dalam ' tjeramah- 
nja di Universitas Chicago pada 
malam Kemis, bahwa berdasarkan 
ketjenderungan2 djangka  pandjang 
dalam perkembangan djumlah pen- 
duduk dunia dewasa - ini, maka 
djumlah penduduk dunia dalam ta- 
hun 1980 akan dapat mendjadi se- 
besar 4 milliard orang.  Djumlah 
penduduk dunia sekarang ini mezu « 
rut tafsiran adalah sebesar 2.500. 
000.000 orang. Selandjutnja di ka- 
takan, bahwa ' djumlah penduduk 
Amerika Serikat, jg menurut  tja- 
tjah djiwa dalam tahun 1950 adah 
lah sebesar 150.000.000 orang, da- 
lam tahun 1980 dapat diharapkan ' 
akan mendjadi sebesar 200.000.009 
orang lebih. Menurut tafsiran Du- 
rand,  djumlah. penduduk Sovjet 
Uni sekarang ini adalah sebesar 
215.000.000 orang. Djumlah ini. me 
nurut Durand dapat meningkat men 
djadi 290.000.000 orang dalam ta- 
hun 1980. (Antara). 1 

Masih Belum 
Marasa Kuat 
Talbott Andjurkan Supa- 
ja Angk. Udara Amerika 

Diperbesar . 
MENTERI angkatan udara 

Amer ka Serikat, Harold E- Tal- 
bott, dalam pida.onja dihadapan 
perh.mpunan pers nasional Ame- 
rika Serikat pada hari Rabu meng. 
hendaki suatu angkatan udara ig: 
lebh besar bagi Amerika Serikat 
dengan menegaskan, bahwa Ame- 
Fka Serikat tdak dapa, menjan- 
darkan diri kepada pesawat? pem- 
buru pantjar gas atau peluru2 
ant-pesawat terbang jang dapat 
dikemudikan, dalam usahanja 
menahan serangan2 pesawat2 
pembom, musuhnja, 

Menurut pendapat Talbgtt, Ame- | 
rika Serikat harus mempunjai kesa sg 
tuan2 penjerang jg lebih besar dan : 
tidak boleh hanja menjandarkan di 
ri kepada meriam? penangkis uda- 
ranja ssadja. Dalam hubungan ini 

$ 

      

  orang2 asing: ,Metropole” (250 ka 
mar). diseberang Bolshoj — Theater: 
.Nationel” (150 kamar), menghada 

»i Medan Merah dan Kremlin: dan 
.Savoy (100 kamar). Ketiga gedung 
ini didirikan waktu zaman tsar2. Se 
djak achir perang, telah didirikan 3 
buah hotel jang baru: Hotel ,,Mosk ' 
va” jang bertingkat 15, Hotel ,.Sov 
jet” jang sangat mewah jang didja ' 
dikan penginapan buat tamu2 jang 
paling penting, dan hotey -,,Lenin 
grad”, sebuah gedung pentjakar Ia! 
ngit 28 tingkat dengan 350 kamar, ' 
Ketiga hotel ini diluar pengawasan 
Intourist, 

  
  

ia menambahkan pertanjaan, da- 
patkah sekiranja pesawat2 pemburu 
pantjar-gas mendjamin keselamatan 
kota2 kalau mengingat bahwa pesa 
wat2 pembom zaman sekarang da- 
pat terbang dengan ketjepatan 600 
mil sedjam, jg berarti 'pesawat2 
pemburu. jet itu mungkin hanja da 
pat melepaskan satu tembakan sa- 
dja. Achirnja Talbott memperingat- 
kan, bahwa perkembangan dalam 
pemakaian peluru? djarak — djauh 
pada suatu ketika akan mentjapai 
taraf jg sedemikian, hingga pesa- 
wat2 pemburu pantjar-gas jg paling 
tjepat tidak akan berguna iagi. 
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Didjual: 
Persil R.v. E. di Ungaran, lebar: 
2119 m?, 100 m dari djalan besar. 
Sekarang sedang ditempati. 

| Keterangan” advertensi harjan ini 
"no. 5/3481. 

“Inna Lillahi Wainna Illaihi 
“ Rodji'un 

Telah pulang ke Rochmat- 
tullah dengan tenang dan ten- 
ram, Isteri/Ibu kami pada 

hari Senin Kliwon. tg, 22-11 
954, pk. 15.30x (3.30) siang, 
arena sakit selama 3 minggu 

dalam usia 50 th. : 
|R.Aj. Prasadja Tjakrawardaja $ 

Dengan ini kami mengha- 
turkan banjak2 terima kasih 
kepada : Bapak2/Ibu2, Sau 

| ya-saudara, Saudari2, famili2 
dan teman2 dalam - dan luar 
kota atas kundjungan . dan 
bantuan2, baik jg berupa te-| 
naga lair-batin.  karangan2 
bunga maupun alat2 keperlu- 

   
        

    

   
   

    

   
    

    
  

      
      

     

       

        

   

3| Tuan2/Njonja2 jang menderita 
#isakit WASIR (Aambeien) dan 

sudah berusaha di-mana2 dengan 
Itidak berhasil. Datanglah pada 
Iatamat dibawah ini untuk obati 
WASIR dengan garansie sembuh 
di dalam 12 hari sampai RON- 

1 | TOK akar2-nja, ZONDER OPE- 
an lain2-nja, serta penghorma-$ E. 
tan terachir, pada waktu me- (RATIE. t. 
ninggalnja  Isteri/lbu id a M. 5. RAHAT 
tersebut: diatas itu, mes . Tabib 
turun hudjan tak henti2nj — SEMARANG 

C1 : | C 

Prasa dfa Tjatrawardaja 

   

   

   

  

             

      

  

   

P.M.I 
Ni seneran 109 

  

      
Progo. III/18 — 

| Rumah Sakit Darmo 
di SURABAIA 

MENTJARI dengan segera 

Djururawat?. Wanita 
jang BERIDJAZAH 

Tidak memandang kebangsaan. 

Lamaran dengan surat harus disampaikan 

pada Directrice dari Rumah Sakit DARMO, 

Djl. Raya (Darmo No. 90 Surabaia 

  

1B antulah 

    

  

  

  

  

  

  

Minggu Pagi 
Mintalah berlangganan madjalah ,,MINGGU PAGI”. 

| Satu-satunja mingguan penghibur, enteng tetapi berisi, diseluruh 
| Indonesia. Ditjetak diatas kertas halus. 

Ka 
Ia 
Bai 
Ka pi 

Beraneka warna isinja, dihiasi pula dengan banjak gambar. 
Diantara rubrik madjalah ,, MINGGU PAGI” 

»APA DAN SIAPA” 
melukiskan penghidupan orang2 ternama. 

»SUKA DUKA” 
menggambarkan suka dan duka seseorang anggauta masjarakat 

. TJERITA KI DALANG” 
kkupasan tauladan dalam hidup kita sehari-hari diambilkan da- 
ri tjerita2 wajang. 

k 

  

PETUNDJUK2 DALAM SOAL PERTJINTAAN” 
»TJERITA PENDEK” 

.SPIONASE CONTRA SPIONASE” 

.SKETS MASJARAKAT” 
»PENGETAHUAN TENTANG ALAM” 

  

2. KIA: tika 
“10. ,LAJAR PUTIH” 
11. ,OLAH RAGA” 

. Dan lain-lain lagi jang menarik. 

  

Dalam bulan Desember 1954 akan d'-apa siapa-kan : 

hari Minggu tgl. 5 Desember: Alm. Dr. Soetomo 

hari Minggu tgl. 12 Desember: Kolonel Nazir 
hari Minggu tgl. 19 Desember: Kolonel Soedirman 

hari Minggu tgl. 26 Desember: Ibunda Bung Karno 

    
   

  

| Harga langganan Rp. 10,— sebulan . 

Etjeran Rp. 2,50 

3 Mintalah berlangganan kepada Agen-agen kami ditempat 
— Tuan, atau berhubunganlah langsung pada kantor pusat di Jogja. 

Ban abah Tata Usaha 

Madjalah ,,Minggu Pagi” 
5 Telp. 901 — Tugu 42 

JOGJAKARTA. 

  

  

  

Anggur Obat K. 1 
. (Atawa tjap TUAN dan NJONJA) 

   
Untuk orang Lelaki, Wanita Tua dan Muda. 

ini Anggur Kolesom merk ,,Fie Min” jg terbuat 

dari akar? tumbuh2-an sari anggur jang masih 

segar dan kolesom terpilih kelas satu, serta obat- 

obatan pendapatan paling baru, jang dapat meli- 

pat-gandakan kekuatan dan kesehatan badan. 

Istimewa untuk orang lelaki jang sudah tua baik 

pun muda jang kurang sehat, terutama bagi 

orang muda jang belum menikah, dapat mentje- 

gah rupa2 penjakit seperti : tak napsu makan, 

zenuw lemah, muka putjat, badan kurus, sering? 

kentjing, pinggang pegal, sakit nier, mata ber- 

kunang2, kuping berbunji, badan selalu tjapai, 

“ kurang darah, sakit rheumatiek dan lain-lainnja. 
Untuk wanita jang badannja selalu kurang segar, tak suka 

makan, datang bulan tidak tentu, lama tidak dapat hamil, perana- 
kan dingin, kaki tangan pegal, datang bulan perut sakit, sering ke- 
pala pusing, darah : ang, badan lemah dan sebagainja. 

20. PUSAT PENDJUAL : 
' Toko Obat ,,FIE MIN YOK FONG” 

GANG WARUNG No. 10 — Telp, 2183 — SEMARANG 

2... Agen Djawa-Timur : N. V. TJIE MIN Songojudan No. 1 Surabaja. 
. Agen Djakarta: TOKO ,,GIE HOAT HO” Pasar Tjikini No. 1 K 

igen Depok : TOKO ,,HAP HIN” Djalan Parung 2. 
- ul mi 4 : ds j, : 

AN ova 
Tanah dan Rumah Batu Besar 
Di MANGKUKUSUMAN No, 115 dalam kota TEGAL. 

Luas tanah 156 ru? — 4 2213 m'. 
Baik sekali untuk Hotel dan Perusahaan2 lainnja3 
terima kosong. 2 

. Jang berkepentingan dapat berhubungan dengan : | 
00000000 Sdrs SOEPONO — Mangkukusuman 40a Tegal. 

    
     

     

    

“KABAR SENANG 

Kolesom Merk ,, FIE MIN” | 

» 

Kabar Kota 

"generasi-tegas” pada tahun 1920, 

dikatakan, bahwa untuk mentjapai 
kemakmuran dan keadilan menghen- 
daki sjarat jang muthlak, jakni In- 
donesia Merdeka. Generasi ini pada 
tahun 1930 disusul dengan apa jang 
dinamakan generasi pentjoba dan 
pada tahun 1945 adalah ' generasi 
pendobrak, jakni jang mendo- 

sa Indonesia. : 
Saja memberi penghormatan se- 

tinggi-tingginja pada angkatan "45 

tapi, adanja generasi 45 itu adalah 
kelandjutan daripada generasi2 jang 

Hampau.' Dengan tiada generasi jang 
lalu, belum tentu ada generasi 45. 

— Djangan mengutip se- 
potong2. 

Meski tidak setjara langsung, 
dalam pedatonja ini Presiden men 
tjoba hendak menjangkal tafsiran 

sementara orang mengenai pedato 
nja di Surabaja, jg oleh sementa 

ra orang dikatakan bahwa Bung 
Karno men-tiadakan angkatan 45. 

Saja katakan — demikian Pre 
siden — tidak akan ada angkatan 
45 kalau tidak ada angkatan 26 
dan angkatan 30. Djanganiah 
orang mengutip sepotong-potong 
sadja dari apa jg saja utjapkan. 

Selandjutnja Presiden 'mengemu- 
kakan tjontoh, kalau orang menjebut 
sLaillahaillallah”  hanja mengambil 
sepotong, “djadi hanja mengutjap 
»Laillah”, itu berarti orang tersebut 
mengutjapkan ,,tiada Tuhan”, jang 
sendirinja bertentangan dengan mak- 
sud kalimatnja jang lengkap. 
Dalam pedatonja itu Presiden me- 

sjatakan penghargaannja pada djasa 

para guru, jang membentuk manusia 
susila jang tjakap dan warganegara 
jang demokratis. 

Sebelum menjatakan bantahan 
dan pendjelasan diatas, Presiden 
dalam sambutannja depan resep- 
si Konggres PGRI itu lebih dulu 
menegaskan betapa pentingnja ke 
dudukan guru dalam menghadapi 
tugas "nation building”. Lebih2 
terasa pentingnja sebab ..saja 
sendiri anak guru”, demikian 
Presiden jg kemudian menjatakan 
bahwa masjarakat sudah seharus 
inja memberi perhatian besar ke- 
pada para guru. Guru adalah 

“pembentuk. manusia, pembina 
angkatan pelaksana, jalah jang 

(melaksanakan tjita2-luhur bang- 
sPENGALAMAN ANEH-ANEH DALAM PENGHIDUPAN sa. Pendidikan adalah seharusnja 

“man-making-education” — jalah 
jang terutama mendidikkan ,,ke- 
pribad'an tinggi”, Demikian Pre- 
siden jang selandjutnja lagi meng 
andjurkan supaja pendidikan di- 
djauhkan darj sifat2 ,,/ntellectua-   'Iistis” dan memperingatkan bah- 
wa pelaksanaan tugas ,.nation 
building” (pembangunan bangsa) 
jang menghendaki waktu Jama 
enar2 membutuhkan keuletan, 

keridhoan, ketjakapan dan lain2. 

Tiap propinsi satu pw. 

guruan tinggi 
Sebelum Presiden mengutjapkan 

pedatonja, terlebih dulu Menteri P.P. 
S K. Mr. M. Yamin mengutjapkan 
pedato sambutannja jang diberi na- 
ma Kebaktian 
Bangsa”. Dalam pedatonja itu a.l. 
dikemukakan djuga bahwa -untuk 
meleksanakan rentjana. memperluas 
sekolahan2 di Indonesia diperlukan 
adanja P:T.P.G. (Perguruan Tinggi 
Pendidikan Guru) jang bersifat uni- 
versiter ditiap2 propinsi. Akan te- 

| tapi untuk memenuhi ini akan ter- 
: gantung pada beberapa sjarat jang 
s muthlak, misalnja: perumahan, tena- 

' ga pengadjar dsb-nja. Maka untuk 

  
»' tahun ini baru diberdirikan 3 buah 

P.T.P.G., jakin di Malang, Bandung 
dan Batusangkar. 

Perbaikan nasib guru 
Sesudah Menteri mengemukakan 

adanja rentjana pengadjaran di Irian 
Barat, kemudian mengemukakan bah- 
wa pemerintah sangat mengharga- 
kan kegiatan para guru dan para pe- 
gawai lainnja dilapang perguruan. 
Usaha jang positip untuk membawa 
mereka kepada perbaikan nasib ia- 
lah membukanja kesempatan baginja 
untuk mentjapai wewenang jang le- 
bih sempurna. Untuk sebagian besar 
guru2 S.R. telah tertjapai penjelesai- 
an jang memuaskan. Daripada pel- 
bagai golongan guru S.R. ada bebe- 
rapa golongan jang hingga 
1954 terlantar nasibnia karena tidak 
mendapat pensiun. Dengan PP 35 
tahun 1954 kepada mereka jang te- 
rang telah menjumbangkan - tenaga- 
nja djuga untuk pendidikan bangsa 
Indonesia, diberikan hak untuk me- 

Guru Penting Dlm 1 
2. @ Bao 4 13 

Hadapi ,,Nation Building 
(Presiden Peringatkan: Djangan Potong2 Pidato 

Saja Di Surabaia 
PRESIDEN SOEKARNO dalam pedato 

resepsi konggres P.G:R4. di Semarang pada malam | 1 
mendjelaskan pendapatnja mengenai tingkatan perdjoangan bangsa 
Indonesia. Oleh Presiden disebutkan adanja "generasi-perintis”, 
jakni pada zaman perdjoangan mendiang H. O. S. Tjokroaminoto 
dan H. A. Salim pada tahun 1908. Kemudian menjusul “adanja 

jang dengan tegas menghendaki 
adanja keadilan dan kemakmuran -bagi bangsa Indonesia. 

Dalam generasi itu dengan tegasnerima pensiun, terlepas daripada 

'rang 80.000 guru. 

brak agar terleksanalah tjita2 bang- | 96 aa 
““Ibah persediaan uang guna pembiaja- 

Lan pendidikan. 
Demikian pedato mr. Moh. Yamin. & 

itu, kata Presiden selandjutnja. Te-| 

| dengan rombongannja dan para ta- 

'sepsipun sampai djauh malam, jakni. 

|Rebo djam 16.30 jang diikuti oleh 

Guru Mendidik: 

  

  

'ugas| 

    

ambutannja dalam 
lam Kemis kembali 

& 

soal apakah mereka sekarang mem- 
punjai kedudukan sebagai pegawai 
negeri atau tidak. Dengan demikian 
maka dapatlah tertolong lebih ku- | 

' Selandjutnja Mr. Yamin mengata- 
kan bahwa pemerintah mengharap- | 
kan, agar keuangan negara akan se-: 
gera memungkinkan untuk menam- 

Resepsi kongres P.G.R.I. tsb ber- 
langsung diruangan Sekolah Pelaja- 
ran, dengan mendapat kundjungan 
jang besar sekali. Selain Presiden | 

mu undangan, tampak hadlir djuga 
utusan2 dari luar negeri, jakni dian- 
taranja dari Perantjis nonah Maria 
Marchant dan Marcelino Batista da- 
ri “Philipina, “Singh dari Malaja: 
Fung Ming, Chang Chao, Pei Yung 
dari Peking. Mereka berduapun tu- 
rut mengutjapkan pedato. Sambutan2 
pedato lainnja, selain dari panitia, 
djuga dari Walikota dan Gubernur 
Djateng. 

Daripada pedato2 sadja jang ren- 
tjananja bisa selesai djam 21.30 ter- 
paksa melewati waktu jang direntja- 
nakan, sehingga waktu bubarnja re- 

sesudah diadakan pertundjukan ,,La- 
ngen Sekar" dan koor jany dilaku- 
kan oleh sementara murid SGA dan 
anak2nja pak Jan dari RRI. 

Rombongan Presiden 

Dengan pesawat terbang Convair, 
Presiden tiba di Semarang pada hari 

Menteri Perhubungan Dr. A.K. Gani 
dengan isteri, Menteri P.P. & £X. Mr. 
Moh. Yamin dengan isteri, beberapa 
orang dari Kem. P.P. & K. Pak Har: 
djo, Major Sugandhi, Tukimin dan 
beberapa wartawan dari Djakarta. 
Kedatangan Presiden di Semarang 

kali ini djika dibandingkan dengan 
kundjungan pada tahun jang lalu, 
sambutannja tidak terhitung hebat. 
Dilapangan terbang sebagaimana 
biasa diadakan penjambutan barisan ' 
kehormatan,  pendjemputnja para 
Pamong Pradja dan militer: Djuga 
sambutan disepandjang djalan tidak 
ramai seperti pada kundjungan. Pre- 
siden tahun jang lalu. 5 

Satu hal jang terang menguntung- 
kan kundjungan Presiden ialah, pa- 
da waktu" kedatangannja" Semarang 
tidak hudjan, walaupun sedjak hari | 
Sabtu terus-menerus sampai Rebo 
siang Semarang turun hudjan ' dan 
udara diliputi awan jang sangat te- 
bal. 

  
Pertemuan rahasia. 

Selandjutnja dapat dikabarkan, 
bahwa antara djam 8.30 — 10.15 
Kem's pagi kemarin, di Watugede ' 
Semarang Presideh mengadakan 
pertemuan dengan Kepala Staf 
T.T. YV dan Komandan2 Resimen 
Giseluruh T.T. IV, untuk mem- 
btjarakan sesuatu jang sangat 
dirahasiakan. Pertemuan jini sifat- 
nja rerfutup sekali, sehingga Gu- 
bernur Djawa Tengah pun tidak 
dapat menghadlirinja. Selandjut- 
nja diam 10.30 Presiden dan 
rombongannja mengundjungi Eks- 
posisi PGRI di gedung Gris. 

Kepingin klengkkng. 
Lebih djauh mengenai berita kiri- 

man 175 ekor ikan 16l€ dari Kudus 
untuk Bung Karno, ternjata jang di- 
kirim hanja 40 ekor. Ikan 1€le ini 
dimasak bumbu petjak. Dalam hu- 
bungan ini, didjelaskan, bahwa ikan 
1616 itu bukannja ,pesanan dari Pre- 
siden tetapi atas kehendak sendiri   dari tuan rumah (Gubernur) 
mengetahui bahwa bung Karno ge- 
mar sekali makan ikan 1€l€. £ 

Sebagai bingkisan jang dibawa 
kembali ke Djakarta siang ini, Pre- 
'siden membawa satu besek buah 
mangga dan djeruk kwaliteit no. 1. 
Tetapi bung Karno sebenarnja ke- 
pengin sangat membawa buah Kleng 
keng. Keinginan ini tidak dapat ter- 
penuhi, karena Djawatan Pertanian 

hanja sedikit menjediakan buah itu 
jang hanja tjukup untuk dimakan 
di Semarang sadja. 

Ach'rnja dapat dikabarkan, 
bahwa rombongan Presiden kem- 
bali terbang ke Djakarta dengan   

tahun 

pesawat Convair pada djam 11.45 
Tetapi dalam rombongan itu 
Menteri Perhubungan Dr. Gani 
dengan Njonjah tidak ikut serta, 
oleh karena Menteri Gani masih 
akan mengadakan  kundjungan 
bada Djawatan2 di Semarang ig 
berhubungan dengan Kementeri- 
annja. 

  

dari 

  
| 

| 
Alamat Kawat: 

| jang sangat bersaingan, 
| ae 

KURMA ZAHDI 
IRAK 

Kwalitet terbaik, peng'riman tjepat, harga 'bersaingan. 

JETHABHAI GOKAL Co. 
BASRAH (Irak) 

Partnernja HAJI ABDULHUSAIN GOKAL untuk kundju- 
ngan singkat di Indonesia di ,,Jacatra Hotel” — Djakarta 
(Indonesia) antara djam 4 — 7 sore, dapat menetapkan harga 

VAHANVATI 

  

  

  

K6. 

jang | 

  

  

Berhias, tetapi tidak memakai tjat 
dari korps kadet nasional di India sedang dipeladjari tjara2 memakai 

|. pakaian untuk menjamar dalam suatu latihan perang-perangan. 
menanam. 0 5 

    

Tana 

PEMALANG 
“LATIHAN PEMUNGUTAN 
0 SUARA. 
Untuk memberikan pengertian 

kepada rakjat dalam melaksanakan 
pemungutan suara pada pemilihan 
umum, kini didaerah Pemalang su- 
dah dimulai dengan latihan2' pemu- 
ngutan suara oleh PPK, PPS dan 
menda “bantuan dari beberapa | 
instansi lainnja jg berhubungan. | 

Begitulah baru2 ini telah dilang- 
sungkan latihan pemungutan suara 
untuk kawedanan Tjomal bertem- 
pat di desa Ambo-Wetan Ketj. Ulu- 
djami. Orang2 jg mengikuti latihan 
tsb. je diambilkan dari para pemi- 
lih desa Ambo Wetan-Ambo Ku- 
lon, Pagergunung dan Lawa dari 
Ketjamatan  Uludjami dan Tjomal 
sebaniak 297 orang. i 

Latihan pemungutan suara jg di- 
lakukan oleh 297 orang tsb. dapat 
diselesaikan memuaskan. 

Penjelenggaraan latihan pemungu 
tan suara itu diusahakan sedemiki- 
an rupa, sehingga. dapat  mentjer- | 

minkan bagaimana nantinja dan da 
pat dipergunakan sebagai. pedoman | 
oleh PPK-PPS dalam akan mener- 
tukam tempat2, pemungutan suara 
nanti... 

TEGAL 
Ang GOTA POLISI D.I. 
—. DI TANGKAP. na 

Seorang jang dituduh mendjadi 

anggota gerombolan gelap D.I. ber- 

asal dari Tegal jang dalam gerom- 
bolan tersebut memahnai Lan 

agai anggota ,.polisi bagian per- 
lengkapan”, Benua Djenal ajas | 

    

an
 

   

  

     

    

Kadran, kemaren telah ditangkap | 

oleh k polisi ditempat tinggal 

ora di desa Senajan, daerah 

Kebajoran-lama. Penangkapan atas | 
g itu dilakukan oleh polisi 

ta atas permintaan polisi dae 

Tegal. jang sengadja datang ke 
Djakarta untuk mentjari orang jang 

dituduh mendjadi anggota polisi D.I. 

tsb. Demikian diperoleh katar dari 

ga kepolisian Djakarta Ra- 

ang 

TIREBON Kn 
MESDJID BARU SELESAI 
En DIDIRIKAN. 
Oleh fihak DPDS Kotabesar Tji- 

rebon dikandung maksud untuk men   

bibir. Kelihatan disini divisie-wanita 

T
o
r
n
r
a
 

TJILATJAP 
— BANDYIR DIDAERAH 

2 BANDJAR. 
Dibeberapa daerah sebelah teng- 

gara Bandjar telah terdjadi bandjir, 
karena meluapnja beberapa anak 
sungai kali Tjitanduj sebagai akibat 
hudja, lebat jang turun terus mene- 
rus. 
Dikampung Bantardawa (desa La- 

ngen) ada 1.k. 300 buah rumah pen- 
duduk terendam air jang meluap 
dari kali Tjitanduj, sehingga paling 
sedikitnja djuga 15 ha. daerah sa- 
wah jang baru ditanami dan tana- 
man palawidja rusak. 
Dikampung Pesawahan, kampung 

Tjatjabat termasuk desa Bandjar air 
djuga meluap dari kali Tjiseel, jaitu 

anak sungai Tjitanduj. Berapa djum 
lah rumah jang tergenang air dan 
kerugian jang diderita penduduk be- 
lum terhitung. : 

Selandjutnja didesa Mangundjaja, 
desa Tjigandeng (ketjamatan Pada- 
herang) air kali Tjitanduj dan anak2 
sungainja meluap dari tepi2nja. Jang 
sudah diketahui Lk. 5 ha. benih dan 
tanaman lainnja terendam. 

  

  

.WONOSOBO 
TJANDI2 RUSAK AKAN 

DIPERBAIKI. 
Oleh Djawatan Kebudaiaan Pusat 

kini dikandung maksud untuk mem- 
bangun kembali tjandi2 jang resak 
akibat kurang pemeliharaan -didae- 
rah pegunungan Dieng (daerah Wo- 
nosobo). Tiandi2 itu adalah tjiandi2 
Semar, Ardjuno, Bimo, Gatutkotio, 
Punta Dewa, Nakula dan Sadewa. 
Menurut penjelidikan dan dugaan 
orang tjandi2 tersebut diketemukan 

pada abad ke-19 oleh seorang geo- 
leog bernama Van Erp. 
"Patut diterangkan, bahwa lebih 

kurang 5 km. disebelah barat daja- 
nja dari tjandi2 itu, didaerah jang 
termasuk dalam . kabupaten Bandjar 
negara terdapat kawah Kidang jang 
mengandung belirang jang menurut 
keterangan penduduk letaknja telah 

berpindah, jaitu dulu dipegunungan 
Gadjah Nguling, sekarang lebih ke- ' 
selatan lagi. 

KLATEN 
PEMBAGIAN HADIAH PER- 

LOMBAAN PADI.   
dirikan gedung Balai Peristirahatan 
Matah untuk wilajah Karesidenan 

Ejirebon jang dapat memuat 250. 
orang di complex - Pesanggrahan | 
Linggardjati (Kab, Kuningan) jang | 
terkenal sedjuk hawanja. Tentang : 
beajanja fihak DPDS Kotabesar Tji 
rebon dalam waktu jang singkat 
akan mengadakan perundingan de- 

rebon, agar dapat dipikul bersama- 
sama. Diterangkan bahwa untuk 
mendirikan sebuah gedung Balai 
peristirahatan buruh ditempat itu jg. 
memenuhi sjarat2 kesehatan, diper- 
lukan beaja paling sedikit sebesar 
Rp. 500.000,—. 

“BALAI PERISTIRAHAT 
P BURUH. 

Baru? ini dikota distrik Djatiba- ' 
rang (Indramaju) telah selesai di- 
barigun sebuah 'mesdjid baru hasil 
gotong-rojong rakjat dengan beaja ' 
sebesar Rp. 50.000—. Sementara | 
itu penduduk desa Malangsemirang 
ketjamatan Djatibarang telah sele- 
sai pula mendirikan sebuah gedung 
S.R. 6 tahun dengan beaja sebesar 
'Rpx 5.000,— jang diusahakan de- 
ngan tjara jang serupa. 

  

KERETA API TAMBAHAN. 
Bagi para penonton pertandingan 

Kalmar FF di Semarang pada tgl. 
27 Nop. nanti, jang hendak kem- 
bali ke djurusan Solo, oleh Djawa- 
tan Kereta Api telah disediakan ke- 
reta api tambahan. Kereta api tam- 
bahan ini berangkat dari Semarang 
Tawang djam 18.35 dan sampai di 
Solo djam 22.42. 
KARENA INGATAN TAK: 

BERES 
Menjambung berita kota 'menge- 

nai seorang ibu tingal di Bulu Sta- 
lan Semarang jang membunuh anak 
nja sendiri dengan pisau dapur ke- 
maren, lebih landjut dapat dikabar- 
kan bahwa selain peristiwa tsb. ibu 
tadi djuga telah menusuk leher sua- 
minja sendiri. Untung luka pada sua 
minja itu tidak begitu berat hingga 
djiwanja dapat tertolong. Ibu tadi 
baru berusia kira2 20 tahun dan ber 
nama S. Menurut keterangan jang 
kita peroleh, S. itu dahulu pernah 
menderita sakit djiwa, dan hal ini 
djuga diberarkan oleh fihak Kepo- 
lisian bahwa ingatannja S. memang 
tidak beres. 

MA   - Tiap hari 

ngan fihak DPDS2 kabupaten auto- djinan menjelenggarakan 
noom dalam wilajah karesidenan Tji-| pengairan. (Antara). 

Tanggal 23 s/d 26 Nopember 1954 
Suatu film jang dengan berani membuka 
tabir kenjataan kehidupan PERAWAN dan 
DJEDJAKA djaman sekarang 

denga: 
JOHN CRAWFORD — NEVILLE BRAND 

Oleh djawatan Pertanian Delang 
gu telah diadakan upatjara pemba- 
gian hadiah2 kepada Petani jg me- 
mang dalam perlombaan menanam 

padi. 6 Desa telah berhasil meme- 
nangkan perlombaan jg mendapat 
hadiah uang sedjumlah Rp. 1.200.-. 
Sementara itu djuga dibagian ha- 
diah kepada Kelurahan2 'jg me- 
nang dalam perlombaan dan kera- 

saluran2 

Suwardi 
»Kmd. Medan De- 
mokrasi” Tewas 

DALAM USAHA2 membasmi re 
rombolan MMC jg sering2 melaku 
kan perampokan, sehingga menje- 
babkan kegelisahan dikalangan pen 
duduk, hari Senen jg lalu tentara 
bataljon 439 telah melakukan peng 
gerebegan: pada markas pendjahat2 
itu jg terletak dilereng bukit du- 
kuh Babadan, kelurahah Gondang- 
Sari, katjamatan Pakis, Magelang. 
ebagai hasil dari  penggerebegan 
itu, Suwardi ,,komandan” MMC 
sektor F 27 R.I. didaerah jg di na- 
makan ,,Medan Demokrasi” telah 
tertembak mati karena melakukan 
perlawanan dengan  sendjata sten- 
gun dari guwa tempat ia bersem- 
bunji. 

| Selandjutnja dapat disita pula 27 
matjam alat perlengkapan tentara, 
iantaranja terdapat 1 putjuk sten- 
un, 1 pistol, 1 houderbak-sten, ma 

tjam2 peluru 241 butir, 1 sepeda, 
e badju kuning, 18 jungle pet, 1 
ampu petromak, 3 pasang sepatu 

laars baru, 4 ban sepeda, 1 kotak 
peluru, 12 bidji plaat gramophon 
dan beberapa potong pakaian jg di 
duga asalnja dari perampokan jg di 
lakukan oleh anak-buahnja. Di ka- 
takan, bahwa gerombolan MMC jg 
bertahan dalam guwa itu lebih ku- 
rang 8 orang, tetapi pada. waktu 
dilakukan penggerebegan kebetulan 
»tugas” keluar. Didapat lagi ketera 
ngan, bahwa gerombolan MMC se 
lain membentuk daerah2 operasi jg 
dinamakan Medan - Demokrasi”, 

djuga diadakan ,,Medan Pantjasila” 
jg daerah operasinja sampai karesi 
denan Surakarta. Suwardi bekerdja 
menurut petundjuk2 Joso, .,koman- 
dan” territorial ,,Medan Demokra- 
si”, asal dari desa Posengan, katja 
matan Ngablak, Magelang. 

| (Antara). 

jalah 

N CRAZY” 

Matinee djam 9.30 pagi. 

nesia dan Belanda mengenai soal 

Luns berbitjara dalam suatu 
konperensi pers tidak lama se- 
sudah Panitia Politik PBB mem 
btjarakan claim Indonesia atas 
Irian Barat Luns katakan, peme- 
rintahnja mula2 "agak ragu2” 
apakah ia akan turut: serta dim 
'ebat mengenai soal ini. Katanja 
ach rnja pemerintahnja: memutus- 
kan utk turut serta diugay hanja 
supaja negara2 Jain mengetahui 
soalnja dengan sebenarnja. 

Luns memperingatkan. 
Saja ingin memperingatkan, kata 

Luns, djika tuntutan sematjam jang 

dikemukakan Indonesia itu — jaita 

tuntutan absurd — dapat djuga di- 
bijtarakan dalam PBB, ini akan me- 

rupakan tamparan bagi PBB sendiri. 
Saja merasa kewatir akan aspek ini. 
Djika kami memutuskan untuk tu- 
rut serta dalam pembitjaraan ini, 
maka, kata Luns, ini adalah untuk 

jang terachir. Saja jakin, katanja, 
bahwa delegasi-delegasi lainnja akan 
melihat keadilan pendirian Belanda. 
Didesak apa jang dimaksudkannja 
dengan pernjataan ,,untuk jang ter- 
achir” itu, ia sebut claim kedaulatan 

Indonesia jang dikemukakan dalan. 
PBB itu. Ini tidak berarti, demikian 
didjelaskannja, " bahwa kami tidak 
bersedia memberi. djaminan2 dan 
merundingkan dengan Indonesia se- 

tiap kekewatiran jang timbul pada 
mereka mengenai hari depan  dae: 
rah tsb. 

Mengena: usuj Indonesia supaja 

bantuan dalam perundingan bilateral 
mengenaj Irian Barat, Luns katakan: 
»Djika Sidang Lengkap PBB mene 
rima usul Indonesia itu, dikemudian 
hari mungkin Indonesia akan datang 
kembali dgn. menuntut Timor Por 

tugis dan Kalimantan Inggeris.. Ini 
akan bertentangan dengan Piagam 
PBB”. Ketika ditanja, apakah menu 

rut dugaan dia dapatkah pertika'an 
meng2nai wilajah'ini akan mend,a 
di begiu besarnja, seh ngga mendja 

di permusuhan, Luns djawab: Saja 
akan sajancican ini bagi Indonesia 
sendiri dan bagi dunia,” Karanja Ja 
gi: Saya jakin, Indonesia mempu 
njai tjukup pikiran sehat, untuk ti 
dak melakukan agress: terhadap bu 
miputera Irian Barat.” 

Menurut dia pasukan2 bersen- 
djata Indonesia telah empat kali 
melakukan jnfil.rasi dipulau itu 
sehma 5 tahun in. jang paling 

'achir bulan jang lalu. Pemerintah 
Belanda mempunja bukti2 me- 
ngenaj infilirasi itu, kaa Luns. 
Inf Itrasi jang dibantu dan dige- 
rakkan oleh tentara Indonesia. 
Ini adalah suau tjara jang paling 
buruk jang dapat dilakukan oleh 
sesua'u negara guna mentjapai 
sesuatu jg dikehendak.nja, kata 
Lurus. 

  
| 
' 

Sekretaris Djendsral PBB memberi ' 

  Penargkapan2 dilakukan. 
b F ) SN EN TO Yin Silang paras Oh -Su- 

i 
' 

dadi Irian Barat melarang bumi- 
putera disana (perkataan jang digu- 
nakannja ialah ,,natives” Red.) dila- 
rang mendengarkan siaran radio Dja 
kartas ia tambahkan, sedikit sekali 
jang dapat lakukan 'itu. Orang2 bu- 
miputera Irian Barat jang ditangkap 
dan dipendjarakan, menurut: Luns, 
adalah orang2 jang telah didjatuhi 
hukuman karena berkomplot ,,ter- 

hadap keamanan Negara Indonesia”. 
' Ditanja, apakah claim Indonesia 

Litu.ia pandang sebagai bahaja bagi 
| Irian jang dikuasai ' oleh Austra'ia, 
|ia djawab ,,itu tergantung pada ang- 
| gapan mengenai nafsu memperluas 
| daerah ke daerah2 jang tipis sekali 
| penduduknja”. 
"Kata Luns, Belanda akan meneta 
pi diandjinfja mengenai “hak menen 
tukan nasib sendiri dari penduduk 
ae Barat. Tentang perniataan p' 

ak Indonesia, bahwa rakjat pendu 
duk Irian Barat adalah pula orang2 

Indonesia, » Luns 'katakan: ,,Perbeda 
an antara orang2 Papua dgn. orang2 
Indonesia, adalah lebih besar daripa 
da perbedaan antara orany2 Indone 
sia dan orang2 Belanda.” 

' Dem'kian Menterj Luar Negeri Be 
landa itu. PN 

P.dato Von Balluseck:. 
P dato wakil tetap Belanda pa- 

da PBB, Von Balluseck, dalam 
sidang Panitia Politk.  sinckat 
sadja. Ja katakan, bahwa Neder: 
land .sudah leb'h dari pada” men 
tukup'”” kewadjibannja utk berun 
ding dengan "pihak Indonesia, 
,Nederland tidak” negatf, “dan 
telah ' mengemukakan berbagai 
tjara penjelesa'an jang semuanja 
ditolak oleh Indonesia. Kini kimi 
telah mentiapai batas kesed'aan 
kam' dan kesanggupan kam' utk 
melalui d'alan2 jang hania sam: 
pai pada kegagalan.” Demikian 
Von Balluseck (Antara). 

  

HARGA EMAS. 
Chusus ,,Suara Merdeka”. 

Semarang, 25 Nopember .'54: 
24 karat. diual ...... Rp. 49,50 

: Doli Uut, Rp. 49.— 
22 karat: djual ...... Rp. 45.— 

: BA aa Rp. 43.50 
D'karta, 24 Nopember '54. 
24 karat fap gr. ...... Rp. 49,75 
22 karat tiap gr. ...... Rp. 48,75 
urabaja, 24 Nopember '34: 
dak d'terima tiatatan harga. 

“ sogpore, 24 Nopember '54: 
Tidak diterima tjatatan harga. 
Tonden, 24 November ?54: 
Harra emas internasional menu- 
ru hifungan dollar Amer,ka ada- 
lah sbh.: 
Emas Rer't tiap ounce 35.22 
Fnas Macan tip ounce 37.47 
Fmas Hongkore sap ounce 37.72 
Emas Bangkok tiap ounce 37.96 
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Belanda Tetap 
Keras Kepala 

Tidak Mau Dan Tidak Suka Menerima 
Resnlusi PBB Jg Mendesakkan Dilaku- 
kannja. Perundingan Dgn Indonesia 

Mengenai Masalah Irian 
A. H. LUNS, MENTERI LUAR NEGERI Belanda, menurut 

UP Senin terangkan, bahwa Nederland sesudah Sidang Lengkap 
PBB ini tidak akan suka membitjarakan lagi claim Indones a 'atas 

kedaulatannja atas Irian Barat. lapun tegaskan, bahwa pemerintah 

Nederland "tdak akan dan tidak suka” menerima sesuatu resolusi 
PBB jang mendesakkan dilakukannja lagi perundingan antara Ingo- 

kedaulatan atas Irian Barat. 

  

  

SI GRUNDEL     

(Chusus Untuk Kongresisten 
P.G.R.L) 

Pena aa kalau SAJA disuruh 
djadi guru, paling seneng ten- 
tu djadi ,,Guru-Laki” 

124 Spion 
'Amerika 

Ditangkap Di RRT — 
Kata Hsin Hua 

KANTORBERITA resmi RRT 
.Hsin Hua” mengabarkan Rabu 
dari Peking. bahwa 124 orang 
agen istimewa jang telah d.djatuh 
kan dengan parachute di RRT 
oleh ,,Cen.ral Iniel'gence Agen- 
cy” A.S., dan pemerintahan 
Chiang Kaji Shek telah tertang- 
kap. sedangkan 106 orang agen 
lagi telah ditewaskan. Dalam 
djumlah tsb tadi sudah .erhtung 
penerbang2 Amerika Ser kat John 
Knox Arnold Jr. dan John Tho- 
ms Downey, jang telah diwar- 
takan pada hari Selasa jl. Di:- 
umumkan seterusnja bhw kedua- 
r2'ustgapuluh orang agen adi 
telah tertangkap atau d tewaskan 
antara tahun 1951 dan 1954, ter- 
dr, dori orang2 T'onghoa dan 
Amerika (Antara-AFP). 

    
  

KEDJUARAAN SILLIARD SE- 
INDONESIA DI SURABAJA 
MULAI DARI TG. 23—26 

LA.D. 
Pusat Organisasi Biliard Selu- 

ruh Indonesia minta Antara me- 
ngumumkan sbb.: 

Pertandingan kedjuaraan bl- 
liard untuk merebut djuara selu- 
ruh Indonesia tahun 1954 dalam 
permainan 300 carambol  cadre 

rabaja pada tg. 23 s/d 26 Desem 
ber 1954. Pertand ngan diseleng- 
garakan oleh Tsing Nien Hui Su- 
rabaja atas nama Pusat Organisa- 
si Billiard Seluruh Indonesia. 

  

SIARAN RRI : 
Semarang, 27 Nopember 1954: 
Djam 06.10 Trio Ouartet dan 

Sextet, 06.40 Orkes Hawaiian Teru- 
na:. 07.10 Lagu2 Sumatra, 13.15 
Gadon Seton, 14.10 Gadon Seton 
(landjutan): 17.00 Krontjong sore, 
17.40 Hammond Organ: 18.15 Hi- 
dangan Irama A.D.: 18.45 Njanjian 
Hanafi: 19.390 Lagu2 Melaju: 20.30 
Atjara. Sabtu malam, 21.15 Suara 
Ratna, Siti Nurrochma dan Benny, 
22.15 Orkes Progressip: 22.30 Tu- 
tup. 

Surakarta, 27 Nopember 1954: 
Djam .06.03 Sydney Thompson: 

066.15 Waltz dan Slowfox: 06.30 Hi- 

dangan Enam Serangkai: 13.03 Hi- 
dangan “Sekuntum Melati» - 13.45 
Konser biola, 14.15 Hidangan Or- ' 
kes Sareha, 17.05 Dendang bersama, 
17.30 Gending2 Bonangan: 18.15 

Mimbar Kesehatan: 18.30 Njanjian 
Sutjis 19.30 Djenak Djenaka, 20.15 
Gamelan Degung: 21.15 Indonesia 
Populer: 22.15 Irama Seriosa, 22.30 
Tutup. 

Jogjakarta, 27 Nopember 1954: 
Djam 06.10 Rajuan Melaju gem- 

bira: 06.35 Wals Vocal dan Instru- 

mental: 07.10: Irama Trio dan Ira- 
ma Masa: 13.10 Konsert siang: 
13.45 Suara Saulius dan Nilakusu- 
ma, 14.10 Dwi Gitar Bagong dkk.: 
14.35 Rajuan2 gembira: 17.00 Soran 
diwaktu sore, 17.40 Radio Orkes 
Surakarta: 18.00. Bingkisan malam 
Minggu, 18.15 Irama Tarian Barat: 

1430 Lagu2 Melaju: 49.40 Puspa 
Remadja: 20.15 Musik" Melukiskan 
Keindahan Alam: 20.30. Siapa Mau 

Boleh Ikut, 21.15 Varia: Dari dan 
untuk Pendengar: 22.10 O.K. Peni, 
22.30 Tutup. 

Djakarta, 27 Nopember 1954: 
Djam 13.10 Lembaran Wanita: 

14.10 Radio Orkes Djakarta: 17.00 
Lagu2 Mars: 17.15 Orkes Kr. Ira- 
ma Baru, 18.15 Aneka warna Me- 
laju, 18.45 Uning-uning: 19.20 Or- 
kes Studio Djakarta: 21.00 Wajang 
Golek diiringi Seni Sunda Studio 
Djakarta, 22.15 Wajang Golek (lan- 
djutan): 05.57 Tutup. 

KEHILANGAN SURAT2. 
Selasa malam jbl. sdr. Sudiwardo- 

jo tinggal di Kp. Mertodjojo 111 Se- 
marang telah kehilangan sebuah 
dompet jang berisi surat2 penting, 
dimuka gedung bioskoop Orion kira 
kira pada djam 19.00. Kepada siapa 
jang menemukannja, diharap  me- 
ngembalikan surat2nja kepada ala- 
mat tersebut diatas, 
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(mytnologi H.nanu — diperlihatkan | 1 
“Yoga. Latihan itu adalah suatulran cenerasi muda. baik ifSerikat dan Eropah banjak j yoga. Lahu dalah ' Suatu 3 (3 £ rohani fSerikat dan Eropah banjak jang me 
Sta jang Ten Tn inang An jasmani, (madjukan permintaan untuk masuk 
“gari le asans' (latihan). | Banekitni « ali ian sekolah itu. Ymdsing2 Tempa keba.kan dam | Bang “» nja kembali perhatian £ olah i 
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“manusia. Asal usulnja. penuh dij 

“cetics dan uewa2 dalam lukisan2 

- (postur2 Yoga mempunjai persa- 

—.fmar' Yoga mengaku, bahwa s.s- 

A itenaga individu, sementara Yoga 

/ kat, Ada orang mengatakan, bahwa 
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| Sesudah mengundjungi negara2 Barat jang memakan waktu 53 hari la- 
manja, perdana menteri Yoshida dari Djepang telah kembali lagi di 
Tokio. Kelihatan disini kira2 1000 anggauta2 dari partijnja jang men- 

djemput perdana menteri Yoshida dilapangan terbang Haneda. 

  mma name mana. 

  

| Kekebalan ,,Yoga” 
Satu2nja Ilmu Latihan Djasmani Jg Bisa Tjegah 
Daja Kadio-Aktif — Bikin Orang Pandjang Umur 
Dan Sehat — Djuga Nehru Lan Nurnaningsih 
Mempeladjarinja — Kini Di Rusia Akan Diadjar- 
3 2. kan Djuga 
: | (Oleh: V. M. Nair —: Chusus ,,Suara Merdeka” 

KARENA JANG AKAN bisa selamat: dari serangan atom 
gunakan dalam peperangan dimasa depan 

1 el a orang mystis Hindhu jang mempraktekkan se- 
matjam latihan djasmani India kuna Gp3, Sinamakan Yoga”, 
Hem.kian diterangkan oleh Yogacharya Sa a Deo dari Mana- 
sarover, seorang jang terkenal dalam ilmu Yoga dan mystik Hin 
gu. Sankar Deo jakin, bahwa hanja yogalah jang bisa melawan 
radio-activite.t jang dilepaskan Ojeh bom atom dan bom zat air. 
» Dalam perang atom, demikian di ilmu Yoga tadi). Suduh banjak 
terangkannja kepada pers di Delhi, Ya Hebekrod Baar Kg dedak 
seluruh umat manusia akan lenjap perhatian besar terhadap latihan ku 

no ini. Instruktur2 latihan djasma- dari muka bumi ini karena kena 
udara ig radio-active. Tapi, kata-gni pada Unipersitet Yale di Ameri 
hja, mereka ig telah. dapat MENSUAI ka Serikat, baru2 ini mengambil op- 
sai rohani dan djasmaninja dengan| name pilem dari postur? Yoga pa- 
perentaraa, yoga akan selamat da-| ja Lembaga Yoga di Mysore dan 
ri bahaja radio-active itu, Walau- belakangan 'mengadjarkan — latihan2 

un tak ada sardjana atau Mystic | Yoga itu kepada mahasiswa2nja de 
ngan bantuan pilem tadi 

     

'indu lainnja jg menjokong kejaki 
nan itu, namup masih ribuan bang 
Sa India dan Eropa jg mempunja 
kepertjajaan, bahwa Yoga, jaitu 
'sistim latihan djasmani India, pada | 
dasarnja djauh lebih tinggi .mutu- 
nja dari methode2 latihan djasma- 
ini- Eropa: 1 3 

e Methode latihan djasmani | 
Yoga adalah metnode latihan | 

:djasmani jang paling tua d.kenal 

Ian 
Akan diadjarkan di Rusia? 

. Seorang pembesar Sovjet baru? 
ini mengundjungi lembaga2 Yoga 

|di Inda. Kabarnja dia merentja- 
aakan akan mengusulkan kepada 
pemerintah Sovjet supaja latihan 
Yoga dimasukkan dalam daftar 
mata peladjaran unipersitet2 Sov- 
jet. Dikalangan bangsa India sen: 
diri tidak sedikit pula jang me- 
agusulkan supaja latihan Yoga 
dimasukkan pula dalam daftar 
“mata peladjaran universitet2 In- 

lpuu kegaiban dan bisa  ditjari 
“dalam sedjarah india kuno. As- 

a. Hal ini, kata mereka, sudah 
idalam berbagai postur (latihan) | -entu akan memperbaiki keseha- 

  

Itah Rusia akan bersedia djuga utk. 

Idjadi 

tara Rusia dan Barat di Eropa. 
pelaksanaannja hilang 

Paris mengenai menghubungkan 
tik akan mendapat persetudjuan 

Amerika Serikat, Inggris dan Pe 

belum perdjandjian2 itu diratifisir 

hadiri perundingan2 baru dengan 
Rusia tentang  masaalah  Djerman 
dan pertahanan Eropa. Apabila ke 
pada Rusia sudah djelas bahwa ba 
ginja tidak ada lagi harapan untuk 
bisa memblokade pemasukan “Djer- 
man Barat kedalam sistim pertaha- 
nan sekutu, maka diduga pemerin- 

mengikat suatu perdjandjian hidup- 
bersama di Eropa. 

Dikalangan 
Barat pada waktu ini sedang di la 
kukan penjelidikan seksama menge- 
nai bentuk  perdjandjian. sedemikian. 

Kekuatiran Rusia. 
Kemungkinan  perdjandjian “itu 

akan didasarkan atas unifikasi Djer 
man telah dihapuskan. Sudah men- 

suatu kesimpulan 'jg pasti, 
bahwa pembagian Djerman dalam 
dua ragam ideologi politik akan 
berdjalan terus untuk waktu jg tak 

dapat ditetapkan. Rusia telah me- 
nundjukka, bahwa dia tidak berse 
dia melepaskan pengawasannja atas 
Djerman Timur. Disamping Rusia 
dalam konstellasi sekarang ini ti- 
Jak suka melihat suatu Djermap jg 
telah bersatu dan merdeka menda- 
pat kebebasan untuk mengga- 

bungkan diri kepada Barat, 
Moskow kabarnja chawatir pula 
bahwa dengan melepaskan Djerman 
Timur pada waktu sekarang mung 
kin akan mengakibatkan. keruntu- 
han daerah kekuasaan Sovjet di Ero 
pa sebagai akibat timbulnj: sema- 

orang terhadap Yoga telah tersebar 
dikalangan segala golongan rakjat 

India. Baru ini banjak  anggauta2 
parlemen membentuk perkumpulan- 

nja sendiri dan mulai melakukan Ia 
tihan2 Yoga dibawah pimpinan se- 
orang ahli. Tidak sedikit dari mere 
ka mengatakan kesehatannja bertam 
bah baik karena latihan itu. Dibebe 
pa kota ada pula sekolzh2 istimewa 
melatih Yoga. Dipropirsi Bombay, 
sebuah sekolah menengah jang telah 

berusia tiga tahun jang memberikan 
latihan Yoga kepada peladjar2nja, 
ternjata sudah mendjadi sangat po- 

puler. Peladjar2 asing dari Amerika   
  'effek creatietnja. Dalam banjak 

    
   

     

    

pengge- 'djasmani Eropa. Tapi 

(Barat sangat meletihkan 

“memungkinkannja untuk menda- 
keuntungan dengan tiada 

   

  

  

   

   
   

    

    
   

      
   

    

  

jang sangat penung dari tubuh ma 
YuSIH, sementara postur2 Yoga me 

a tenaga jang penting ini dar 
ikannja keseruruh ba- 

tuouh. Hampir semua orang jg. 
tekkan Yoga mempunya. 

dat sehat, demikian diterang 

Yoga bisa memandjangkan usia ma 
#akapak 125 atau 150 tahun. 3 Djuta Ouran 

: Salah 
a|Dimasukkan Ke Indon. 

TUBAGUS Manshur Ma'mun 
dan R. H. Z. Arifin dari. Kantor 

Yoga | Penerangan Agama Pusat dan D 
oleh | PP Djanr'ijatul Gurra wal Huffads 

dalam kundjungannja “ke Bukit- 
inggi, menjatakan kegirangannja 

. | berhubung dengan Dean 
ica Iperguruan2 Our'an di Sumatera 

aa en ih. Djam'ijatul gurra wal 
| Huffadz jang berpusat di Djakar 
ta dan mempunjai tjabang selu- 

Indonesia berusaha mendjaga 
tjian Our'an. Didjelaskan se 

andjutnja bahwa sebagian besar 
segera | dari Ouran jang salah tjetak itu 

ia, |telah banjak jang diketemukan di 
Djawa dan Sumatera. Menurut 
penjelidikan sedjumlah 3 djuta 
exemplaar Our'an salah tjetak itu 

Idimasukkan ke Indonesia dengan 
|harga Jebih rendah. Sudah tentu 
pegangan Ouran salah tjetak 

“Fini mempunjai maksud2 jang ter- 
tentu, Bentuknja telah diketemu- 
kan dua matjam dan mempunjai 

« an jang hampir bersama- 

   

    

     
   

  

   

        

  

   

  

   

    
      

       

    
   
        

   
   

  

    

  

   

   

    

   
   

  

   

   
   

“| Selandjutnja didjelaskan bahwa ke 
Isutjian Omr'an akan tetap terpeliha- 

“Ita bila umat Islam tetap menumpah 
Ikan perhatiannja kearah itu. Di In- 

di-|donesia sekarang ini diterangkan ter 
| dapat 386 orang hafiz (hafal) Our- 
'an. Sebagian besar terdapat di Dja- 
wa Tengah jaitu sebanjak 70 orang. 
diantaranja terdapat anak2 jang bs- 

-|lum dewasa laki2: dan perempuan. 
Organisasi “tersebut telah berdiri di- 
seluruh Indonesia dan mempunjsi   

Kerdjasama' Komunis- 

Nasionalis & Islam 
Berdasar" Kenjataan—Program Kabinet 

Ali Tjukup Baik—Kata Arudji | 

SEBAGAI PENUTUP dari Konperensi Daerah PSII jang | 

berlangsung pada ts. 19—21 Nopember 1954, sudah dilangsungkan 

sebuah rapat umum diruang Balai Pertemuan Pegawai Kotapradja 

Palembang, dimana teiah turut berb'tjara Abubakar dan Arudji, 

masing2 dari L. T. PSII. Hadir pada rapat umum jang diadakan 

pada malam hari itu kira2 400 orang. Abubakar dalam p datonja 

menitik beratkan kepada masalah persatuan dan kerdjasama antara 

semua partai2 guna menghadapi pemilhan umum dan Belanda. 

HarapanD 
Tanda2 Makin Njata Bahwa Blok Barat Dan Rusia Kini 

Saling Mendekati Dan Akan Dapat Hidup Bersama 
| ( Oleh: Kingsbury Smiih — Chusus .,Suara Merdeka” ). 

—. DIKALANGAN PEMERINTAH negara2 Eropa Barat pada waktu Ini timbul harapan, bahwa 
dalam tahun depan besar kemungkinan akan tertjapai penjelesaian hidup-bersan 

Harapan seperti ini sudah pernah djuga ada 
lenjap waktu timbul djalan buntu dimedja konperensi Ei 

tetapi sekali ini pihak sekutu, termasuk djuga Amerika, memandang bahwa harapan untuk mem- 
| peroleh suatu perdjandjian terbatas dengan Rusia di Eropa adalah lebih besar pada tahun ig aa 

rantjis telah menegaskan, bahwa se 

mereka tidak akan bersedia meng-' 

pemerintah2 Eropa lah 

  

Dijalang jang sudah dipersendjatai 
, rj ya 

datang daripada dimasa sebelumnja semendjak perang dingin di mulai. Kejakinan diatas didas 
kan atas dusaan, bahwa bila diadakan lagi suatu perundingan den 

ma jang realistis an- 
imasa Jampau, dan 
pat Besar. Akan 

    

pan Rusia maka perdjandji 
embal' dengan Aliansi Atlan- 

banjak sehingga penglaksanaannja sudah dapat dipastikan. 

ngat kemerdekaan dikalangan negz 
ra2 satelitnja. Berdasarkan pada 
pandangan diatac, maka para di- 
plomat sekutu jakin bahwa setiap 
perdjandjian jg bisa diikat dengan 
Rusia akan harus didasarkan atas 
rangka status guo, setidak2nja me- 
agenai Djerman. : 

A 5 3 dasar. 
— Ada tiga matjam Sang jang 
mungkin d'pakai untuk mengikat 
erdjandjian hidup-bersama di 
ropa itu. Dasar2 itu ialah: 
1. Suatu perdjandjian untuk 

mengurangi dan membatasi djum 
| angkatan bersendjata pada 

kedua belah Tirai Besi di Eropa, 
dan terutama sekali di Djerman: 

2. Suatu saling pengertian un- 
tuk meng'zinkan hubungan lebih 
rapat antara kedua bagian Djer- 
man dengan djalan menghapus- 
kan blokade2 perdagangan, mem- 
berikan dorongan dalam kerdja 
sama dilapangan kebudajaan dan 
menjokong gerakan2 Djerman 
pada kedua bagian itus 

3. Mengikat perdjandian per- 
lamaian dengan Austria. 
Pihak Perantjis menumpahkan 

perhatian istimewa kepada ke- 
mungkinan untuk mengikat per- 

| djandjian dengan Rusia mengenai . 
| pengurangan sendjata di Eropa. 
| Harapan kedjurusan ini menda- 
pat sokongan pula dari tindakan 
Komisi Politik PBB baru ini jang 
dengan suara bulat menerima 
suatu resolusi jang mendapat so- 
kongan baik oleh Rusia maupun 
oleh Barat mengenai dilakukan- 
nja penjelidikan dalam masalah 
pengurangan sendjata. Inilah buat 
pertama kalinja sedjak tahun '46 
suatu usul pengurangan persen- 
diataan disokong bersama-sama 
oleh blok Rusia dan negara2 Ba- 
rat.di P.B.B. 

Dikalangan resmi Perantjis te- 

ngenai kemungkinan, bahwa Djer 
man Barat boleh djadi akan me- 
njetudjui, sebagai satu bagian 
dari. saling pengertian antara 
Barat-T mur mengenaj pengura- 
ngan persendjataan di Eropa, 
untuk menunda membentuk selu- 
ruh 12 divisi Djerman sebagaima 
na telah disetudjui dalam  per- 
djandjian2 Paris. 

Sebagai balasan atas ini, Rusia 
diharapkan akan membatasi djum 
lah dan persendjataan angkatan 
bersendjata Djerman Timur serta   

| mengurangi kekuatan militer Sov- 
jet di Eropa Timur pada umum- 

nja. 5 : 

Kekuatan blok Timur.   
Arudji dalam pidatonja menjang- 

kal PSII mendjalankan politik bu- 
rung onta sebagaimana dikesankan 
oleh sementara kalangan. Djuga di- 
njatakannja, 
statement PSII, golongan oposisi te- 
lah datang pada PSII dengan for- 
masi kabinet baru. Mengenai pidato 
Presiden tentang adanja pendjual2 
bangsa dan negara, Arudji tundjuk- 
kan kedjadian2 di Iran, dimana ra- 
dja2 minjak Inggeris bisa “berkuasa 
kembali dengan djatuhnja- Mosaddek 
dan dihukum matinja Husein Fatemi, 
sebagai akibat -pengchianat2 dan 
pendjual negara. Pengedukan bera- 
tus2 djuta rupiah setiap tahun oleh 
Stanvac dan BPM dari tanah air In- 
donesia, dikatakannja sangat melu- 
kai perasaan nasional jang tak da- 
pat dibiarkan terus berlangsung dan 
Suatu waktu musti kita miliki sen- 
diri. : 

Selandjutnja Arudji sinjalir ada- 
nja usaha2. melemahkan persatuan 
dan potensi nasional, jang dilakukan 
djustru pada saat kita menghadapi 
perdjuangan Irian Barat “diforum in- 
ternasional dengan antara lainnja 
mengkrisiskan kabinet, jaitu tindakan 
jang menguntungkan Belanda. 

Program kabinet Ali dikatakannja 
sudah tjukup baik dan menguntung- 
kan rakjat banjak. Berdasarkan ke- 
njataan " inilah. PSII menghendaki 
adanja persatuan nasional antara se- 

mua golongan "dan aliran2 dan ker- 
djasama jang baik antara komunis, 
nasionalis, Islam dan lain2.  Dzmi- 
kian Arudji. - 

Siape sadja jang mendjalankan 
program jang menguntungkan rakjat 
banjak “akan disokong oleh PSII jg 
selalu siap sedia untuk bekerdja sa-   ma. Demikian pula hendaknja sikap 

bahwa setelah adanja | 

Menurut taksiran Sovjet Ru- 
sia, Djerman Timur dan negara 
satelitnja di Eropa Timur mem- 
punjai lebih kurars enam djuta 
serdadu jang d'persendjatai. Kira 
kira 412 djuta daripadania adalah 
dari angkatan darat. Sovjet Rusia 
mempunjai 22 divisi barisan de- 
pan jang d tempatkan di Djerman 
Timur, sementara angkatan pe- 
rang nesara2 satelitnra berdjum- 
lah lebih kurang 80 divisi. 

Uni Erova Barat. 
Menurut rentjana Uni Eropa Ba 

rat, maka Djerman Barat, Peran- 
tiis, Inggris, Italia dan Benelux te 
lah menjetudjui untuk membatasi 
djumlah angkatan bersendjata jg 
akan ditempatkan dibenua Eropa. 
“Tapi masaalah jg masih sulit me 

ngenai perdjandjian pengurangan 
persendiataan itu ialah soal penga- 
wasan dan inspeksi, istimewa di. be 
lakang Tirai Besi. ' 
Sungguhpun demikian dalam. no- 

tanja jg terachir ..kepada- negara2 
Barat dan pada medja konperensi 

Empat Besar di Berlin pada awal 
tahun ini pemerintah Rusia telah 
membajangkan tentang suatu sis- 
tim pengawasan is dapat didjalan- 
ikan setidak2nja “di Djerman. 

Dalam notanja pada tgl. 24 Ok- 
tober, pemerintah Sovjet telah me- 
njatakan bahwa Dierman Timur ti 
dak akan “mempunjai keberatan 
atas ,,verifikasi ditempat”  menge- 
nai diumlah dan type sendjata dari 
»Pasukan polisi”. 

Dalam nota itu djuga Rusia me-' 
negaskan lagi» usul jg dimadjukan- 
nja pada konperensi Berlin untuk ' 
menguranvi djumlah pasukan2 ber- 
sendjata Rusia dar sekutu di Djer- 
man. Usul itu menjerukan  penari- 
kan mundur pasukan2 pendudukan, 
»ketjuali suatu diumlah ketjil”. 
Dengan demikian pada pikiran 

pembesar2 Perantjis terbukalah pin 
tu untuk mentjapai suatu perdian- 
djian dengan Rusia mengenai djum 
lah pasukan2 sekutu dan Soviet jg 
akan ditempatkan didaerah Djer- 
man. 

Suatu saling pengertian dengan 
Rus'a mengenai hubungan lebih 

    golongan2 lain. Arudji harapkan su- 
paja kerdjasama jang baik seperti 

. sekarang berdjalan terus hingga pe- 
milihan umum berhasil ditahun de- 
pan. Arudji tiba di Palembang pada 
hari Sabtu jang lalu. (Antara) 

  

ga 30. tjabang. (Antara). 

    

  

    

        
YA tak ibersua 

»Berita2 sajang” 
ibahwa redaksi lupa 

ini, Lama tak: 
ti makin rindu makin | sil 

    

diri : 

ma mendjadi warganegara Indone- 

Sia — Entah karena rindunja, tak te 

tang, Tapi seorang jang tak diketa 
hui nama dan asalnja, telah berha- 

nentjuri 500 buah gambar bin- 
m dari maskapi MGM. Ini 

pada tanggal 21 jbl. dikan- 

IM di Djakarta. — Kabar jg. 
irangkan dari Bandung menja 
bahwa, beberapa hari jl. 89 

'grombolan telah menjerahkan 

pada jang berwadjib di Bogor. 

cr | Diantaranja terdapat 8-orang wanita 

1! — Suatu ,,mysteri” telah meliputi de 

Sa Ngelo di Ploso (Djombang). 3 
bulan jl. lurah desa Ngelo tersebut 
bersama anak isterinja telah mening 
galkan rumah mereka. Kemana per 
ginja tak ada jang tahu Rumah se- 
isinja mereka tinggalkan begitu sa- 
Gja. — Mari sekarang kita melewa 
ti batas dalam negeri, mentjari be- 
rita2 sajang keluar negeri. Pertama2 
dari Djerman Barat kita dapat ka- 
bar, bahwa mahkamah konstitusi 
Kan dalam sidangnja hari 
elasa telah memeriksa tuntutan pe- 

merintah Djerman Barat, supaja me   

    

   
   
    

   
   
   

    

   
   
   

  

   

larang partai komunis disana — Ki 
ni 4 buah kapal selam Belanda se- 
dang disiapkan untuk  diperlengka- 
pi dengan pendapatan2 baru jang re 
volusioner. Kapal2 selam tadi akan 
dibuat lebih tahan explosi2 serta te 
kanan air — Pergolakan Jordania 
— Israel belum  djuga reda, menu- 
rut pengumuman fihak Israel, kata 

nja pada hari Senin jbl. seorang 
bangsa Israel mendapat luka2, kare 
na mendapat serangan tentara Jorda 

lah dtumpahkan “perhatian me- I- 

“nimbuikan 

dekat antara Djerman Timur dan 
Djerman Barat dipandang sangat 
mungkin pula pada konperensi 
Empat Besar jang akan datang, 
sekiranja Moskow betul2 ingin 
hendak mentjapai suatu penjele- 
sajan. Pada konperensi Berlin itu, 
menteri luar negeri Soviet, Vya- 
cheslav Molotov. mengusulkan 
pembentukan suatu .,Panitya se- 
luruh Djerman” untuk ,,meng- 
-koordinasifan” segala soal me- 
ngenai perdagangan, transaksi ke- 
uangan, pengangkutan, batas ser- 
ta soal2 lain ja berhubungan 
dengan dagang”. 

. Usul au itu dipandang se | 
bagai tawaran untuk mengadakan 
unifikasi perekonomian buat 'selu- 
ruh Djerman. Akan tetapi disaat 
itu pihak sekutu tidak mengingini 
penjelesaian separoh2 dengan Ru- 
sia. Waktu ini rupanja pihak. seku- 
tu telah bersedia untuk  memper- 
timbangkan langkah2 jg dapat men 
dekatkan hubungan antara Barat 
dengan Timur, walaupun tidak sam 
pai kepada memberikan keuntungan 
kepada pihak Komunis dari unifi- 
kasi ekonomi itu. 

Kemungkinan masih tetap ada, 
bahwa sebagai bagian dari perdjan 
djian di Eropa, maka Rusia mung- 
kin akan sedia untuk menarik mun 
dur pasukan? Sovjet dari Austria 
Timur. Inilah satu?nja soal jg meng 
hambat pengikatan perdjandjian per 
damaian dengan Austria pada kor 

'Fserikat 

    

amai Di Eropa coup Ja Ga 
t . 

al Di,kusia 
| Anak “Stalia Dituduh 
Bersekongkol Lawan 

Malenkov | 

YURI RASTVOROV, seorang 
bekas Jetuan ,kolonel dan diplo- 

- UR S Fang sebelas bulan j.l. 
he arkan dr, .kepihak Amerika 

waktu ditempatkan di 
Tokyo, har, Rabu menul:s dalam 
m ngguan Amerika Serikat ,Li- 
.€”, bhw sebelum Georgi Malen- 
kov d.angkat sebaga, perdana 
menteri URSS dan Lavrenti Be- 
ria ditangkap, di Sovjer Un, relah 
terd,adi per.jobaan perebutan ke- 
Kesgaag jang gagal. Menurut 

astyorov. komplotan adi diran- 
| tjangkan waktu Perdana Menteri 

sef Stalin sak't keras, oleh La- 
vreni Beria bersama2 Le.nan- 
djenderay Vasili Stalin, anak Jo- 
sef Stalin. 

Seterusnyja dikatakannja, bahwa ma 
sih ada beberapa djenderal lainnja 
jang ikut dalam komplotan ini, ialah 
Kolonel-djenderal Pavej Artemiv, ko 

“ mandan distrik militer Moskow, Let. 
Djend. N.K. Spiridonov, komandan 
Kremlin: dan let. djend, K.R. Sini 
lov, komandan kota Moskow, Bagai 
mana' nasib djender:!2 tadi sesudah 
kcmplot Beria t2rbot.3kar, tidak dike 
tahui. Seterusnja Ras. vorov tulis, bah 
wa Djenderalbesar Georgi  Zhukov 
beserta pembesar2 militer lainnja 
taat kepada Malenkcy dan Partai Ko 

munis, dan demikian maka tertum 
paslah komplot Beria. (Antara-UP) 

TASS ' TENTANG 
VYSHIN :KY: 

Memperingati Cjasa2 ' Vyshin 
sky jang hari Senin setjara menda 
dak meninggaj dunia”, TASS hari 
Selasa mengatakan bahwa rakjat 
Soviet tidak" akan melupakan 
Vyshinsky: sebagai pedjoang jang 
aktif untuk “kepentingan  Sovjet 
Uni, kamp perdamaian dan demo 
kras', untuk perdamaian dunia 
Ian memperkuat persahabatan an 

  

  

  perensi Berlin. ara pegara2. 

Inilah Keanehan Asia 
Surplus Beras Makin Besar—Tapi Ba- 
ojak”|Orang Jg'jiKelaparan, Dan Beras 

2 Dibiarkan Bus uk Digudang2 
(Oleh: Loroy Hansen Kora UP di Tokyo) 

ASIA DENGAN penduduknja jang lebih dari 1.000.000.000 

Asia mengalami kel 
djiwa itu, kihi"rmenghadapi masalah jang aneh 

ebihat “paher 

dan menjedihkan: 
beras,” tetapi- banjak penduduk- 

nja jang menderita kelaparan. Leb'h dari 1.000.000 ton beras ter- 

timbun dalam gudang2 d'beberapa negeri Asia, sedangkan dibebe 

rapa ne 
njelamatkan djiwa orang. Surplus dari u 

uang Thai mendjadi busuk dalam gudang2, dan semen 
tara itu petani2 “diseluruh: Asia 
tuk musim ini, de 

i lainnja satu mangkok sadja mungkin sudah dapat me- 
un jl, terutama di Bir- 

sudah selesai dengan panen un- 

(Kompromi 

Tionghoa dan Tamil) 

(wartawan, dalam bah. Melayu), 
Tionghoa). 

Pimpinan sementara. 
Sebagai ketua-sementara partai 

baru ini telah diplih Dr. Toh 
Chin Chye, lektor pada Univer- 
sitas Malaya: Sekretaris: Lee 
Luan Yew: Bendahara: Ong Eng 
Guan, Panitya: Mofradi bn Haji 
Noor, Tann Wee Keng,. Ismail 
Rahim, Fong Swee Suan, Lee 
Gek Seng, S. Sockalingam, GC. V. 
Devan Nair dan Chan Chiaw 
Thor. Partai baru ini akan me- 
langsungkan konperensi jang per- 
tama kali sebelum bulan Djuni 
1959, 

Lee serang Partai Buruh 
dan Partai Progresif. 

Dalam pidatonja, Lee Kuan 
Yew menjerang konsttusi2 baru 
Malaya, menjerang Partai 'Pro- 
gresif, Partai Buruh dan perun- 
dang2an dalam keadaan darurat. 
Lee menolak konstitusi2  Singa- 
pura dan Federasi Malaya, kare- 
na kekuasaan dan pengawasan 
tertnggi masih tetap ada dita- 
ngan negara pendjadjah dan bu- 
kannja ditangan rakjat. Peopl's 

ma sesuatu konstitusi jang. me- 
ngurangi kedaulatan rakjat. 

Ia melemparkan nama2 tsb. di- 
bawah ini terhadap anggota2 Par- 
tai Progresif dan “Partai Buruh: 
oportunis2 ambitieus, orang2 jg ke 

takutan dan suka djilat, dls. Tetapi 
jg terutama diserangnja ialah per- 
undang2an dalam keadaan darurat 
ig berlaku sekarang ini. Dikatakan- 

nja bahwa perundang2an ini mem- 
berikan -kekuasaan  sewenang2 ke- 
pada pemeringah, hingga tak mung 
kin tumbuhlah gerakan2 kebangsa- 

ig sungguh2, dan membuka dja- 1 
Ka bagi ,.phoneys” (partai main2- 

bawang pupuk”). 

Tudjuan' ,.People's Ac- 
tion Party”. 

Lee seterusnja mengatakan bah 
wa perundang2-an dimasa daru- 
rat (Emergency Regulations) ini 
merupakan perintang pertama 
bagi kemerdekaan, jang akan di 
singkirkan oleh Peoples Action 
Party. 

Tudjuan2 partai ini ialah: 
1. Mengachiri kolonialisme 

dan membentuk negara nasional 

dn sadja,   an demikian, maka surplus beras akan ber- 

tambah besar lag dengan 300.000 ton. 

Faktor? terpenting: jang me- 
keadaan jang. menje- 

dhkan ini, terutama jalah harga2 
tinggi dan perintang2 perdagang- 
an jang dibuat-buat, inilah sebab- 
nja maka beras jang sangat dibu- 
tuhkan oleh negeri2 lannja tidak 
djuga keluar dari negeri penim- 
bun.. Seor pembesar pemerin- 
tah Amerika Serikat jang ada di 
Tokyo mengatakan, bahwa me- 
nurut dugaan beberapa ahli da- 
lam soal beras, soal surplus be- 
ras ini adalah satu soal sementa- 
ra, jang dapat dilenjankan aba- 
bila timbul panen buruk, atau 
dengan tjara harga2 jang lebih | 

realist s. 

Birma dan Muang Thai mempu- 
njai sisa2 panen tahun “jang lalu 
jang paling banjak. Kedua negeri 
ini, ditambah dengan Korea, Tai- 
wan, Pakistan dan mungkin. djuga 

Vietnam, akan mengalami surplus 
didalam tahun ini. Pembesar jang 
tidak mau disebut namanja tadi me 
ngatakan bahwa dalam panen 1952 
—54 ini, Asia sebagai keseluruhan 
akan mengalami surplus beras 'se- 
banjak kira2 1.200.000 ton. Menu- 
rut perkiraannja, surplus dalam ta 
hun 1954-55 akan  berdjumlah 
1.500.000 ton. “Tetapi surplus ini 
tidak -terlalu besar, djika kita. 'me- 
ngingat bahwa produksi beras tahu 
nan Asia adalah 115.000.000 ton. 
Kementerian pertanian AS mera- 
malkan bahwa produksi 'beras dise 
luruh dunia dalam tahun ini akan 
merosot sebanjak 4.000:000 ton, se 
dangkan surplus dinegeri2 surplus 
beras Asia (Birma, Thai, Taiwan, 
Korea, Pakistan “dan  Indotjina) 
akan merosot dengan 250.000. ton. 

Sebab terdjadinja penim- 
bunan beras. 

Pembesar  A.S. tadi mengatakan 
bahwa export: beras sedunia sebe- 
lum perang” “djumlahnja 8.000000 
ton, tetapi sekarang  hanja 3 djuta 
ton sadjai Sebabnja jg terpenting, 
kata pembesar tadi, maka terdjadi 
penimbunan jg merupakan surplus 
walaupun  perdagangannja berku- 
tang, ialah: 1. Harga beras jg ting- 
gi, terutama djika. dibandingkan de 
ngan harga bahan2 makanan lain- 
nja. -2. Perintang2 dagang jg di 
buat-buat, seperti pengawasan atas 
alat pembajaran Iuar negeri dap tin 
dakan2 ,perintang djalan” lain2nja 
ig dikenakan oleh negara2 jg ingin 
hidup berhemat. 3. Konsumsi - per 
kepala, (bagi beras) telah ' merosot 
|dan rakjat Asia mulai beralih keba 
han makanan lainnja, terutama ha 
sil2 gandum. : » 

Pembesar tadi ' mempersalahkan 
perintah2 Birma dan Thai. Dikata- 
kannja bahwa dikedua negeri ini be 
ras mendjadi sumber penghasilan 
jang terpenting bagi ' pemerintah. 
Pemerintah2 ini beli beras seharga 
kira2 $60 per ton dan. didjualnja 
setinggi2nja, kira2 $200 per ton. 
Waktu harga2 mulai turun kira2 

18 bulan j.., Birma dan Thai tidak 
mau bertukar haluan dan tidak mau 
menurunkan harga berasnja, de- 
ngan harapan jang keliru bahwa 
harga beras akan naik lagi. Akibat 
nja ialah bahwa di Birma beras ber 
timbun dalam gudang dan lama ke 
lamaan mendjadi busuk.. Kedua ne 
gara ini tiap2 tahun mengexport ki 
ra2 1.500.000 ton beras. 

India, jang tiap2 tahun - membu- 
tuhkan beras kira2 25.000.000 ton, 
selama 2 tahun ini sangat berku- 
rang kebutuhannja untuk - mengim 
port, karena mengalami panen jg.     nia didekat Boitar diwilajah Darussa 

lam, 

3 kk Sa 

baik, 
Jeram 1 sik sai 

| Malaya jang merdeka, ig wilajah- 
nja meliputi daerah2 jg sekarang 

DNA RAN: 

Action Party tidak bisa meneri- 

Merdeka Dan Segera 
Tidak Bisa! 

k . 3 BP 

IF Sembojan 'Partai Baru“ Di, Malaya 
: »People's Action Party“ 

MENGENAI PERESMIAN pembentukan partaj politik baru 
»People's Action Party” di Singapura pada hari Minggu jl., sete- 
Irusnja harian ,,Straits Times” mengabarkan bahwa, thema 
peresmian ini adalah: ,,/Merdeka - 

sebaga mana dinjatakwm oleh salah seorang pembentuknja, 

Kuan Yew. Ia disokong oleh pembitjara2 (dalam bahasa Melayu, 
lainnia dan oleh Tengk@ Abdul 

(Pres'den UMNO, Organisasi Persatuan Kebangsaan Melayu) dan 
Dato Sir Cheng Lock Tan (Presiden MCA, Perhimpunan Tiong- 

hoa Malaya). Pidato Lee Kuan Yew disusul oleh pidato2 dari 
A. K. Arrupiah (sekretar's Serekat Buruh PWD), 

rapat 

tidak bisa”, 
Lee 

segera. Kompromi 

Rahman 

Samad Ismail 
dan Chan Chiaw Thor (guru 

disebut Federasi Malaya dan 
»Colony” Singapura. 

2. Membentuk pemerintahan 
Malaya jang demokratis dan uni- 
taris, jang didasarkan atas pemi- 
lihan umum: mereka jang berhak 
memilih ialah orang2 jang dila- 
hirkan “di Malaya atau meng- 
adaptasi kebangsaan Malaya. 

3. Menghapus ketidak-samaan ce 
radjat jang tidak adil dalam lapang 
an kekajaan dan kelonggaran, jang 
inherent dalam susunan masjarakat 
sekarang ini, membina susunan eko 
nomi jang akan memberikan hak ke 
pada setiap warganegara untuk be 
kerdja dan menerima hagl2: ekono 
mi jang penuh daripada pekerdjaan 
dan ketjakapan mereka, mendjamin 

kehidupan jang patut dan keama- 
nan sosial bagi mereka jang tidak 
dapat bekerdja lagi karena sakit, le 
mah atau terlalu tua. 

4. Menanamkan semangat persatu 
an nasional, harga-diri (self respect) 
dan pertjaja akan diri sendir kepa- 
da rakjat Malaya, dan menimbulkan 
semangat bertindak untuk membina 
masjaarkat jang makmur, stabil dan 
adil. 
Tengku Abdul Rahman mengata- 

kan bahwa Malaya adalah salah sa 
tu negeri Asia jang masih didjadjan 

oleh negara asing dan didjandjikan 

nja bahwa UMNO akan menjokong 
partai baru ini. (Antara). 

KABINET YOSHIDA TERIMA 
SUAPAN $ 9.000.000 

Menurut sebuah berita dari 
Tokyo jang diterima di Peking, 
apa jang disebut ,,sumbangan2 
politik” sedjumlah 3.200.000.000 
yen (kira2 $ 9.000:000) tih diba- 
jarkan kepada kabinet Yoshida 
oleh perusahaan2 perkapalan, ber 
talian dengan skandal perkapalan 
jang sudah terkenal itu. Ketera- 
ngan ini diberikan oleh Shoji Ta 
naka, ketua dari salah satu pani- 
tya madjlis rendah, ketika | hari 
Minggu jl. Perkara ini masih te- 
rus diselidiki oleh panitya ini, 
akan fetapi sudah dapat dibukti- 
kan bahwa sebagian dari djum- 
lah uang tadi telah diberikan 
oleh Yoshida kepada tjalon2 Par   tai Liberal jang terkemuka, tak 

lama sebelum d'mulai pemilihan 

umum tahun jl. enroeen 

    
Ha 

  

Keluarga kaisair Hirohito. Dari kiri ke kanan: puteri Suga, putera mahkota Akihito, 
kaisar Hirohito dan permaisuri Nagako. 

  

lakukan Setjara   DALAM WAKTU tdak lama 
lagi Keizer Djepang mungkin 
akan mendapat kembali ,,kedau- 
latan” dalam arti kata seluas2- 

Inja, berhubung undang2 dasar jg 
didesakkan kepadanja oleh kekua 
saan pendudukan, jg menetapkan 
kekuasaannja hanja ,,sebagai lam 

g negara” sadja. rupanja su- 
dah akan d'buang kedalam keran 
djang sampah.  Djika  sekiranja 
segolongan kaum politici jg besar 
pengaruhnja mendapat  kemena- 
nga dalam tuntutannja supaja di 
adakan perobahan2 drastis atas 

maka Keizer akan mendapat ke- 
kuasaan kembali untuk memak- 
lumkan perang atau memer'ntah- 
kan rakjatnja meletakkan sendja- 
ta seperti jang telah dilakukannja 
pada tgl. 15 Agustus 1945. 

Tapi ini belum lagi semua. Da- 
lam daftar kekuasaan2 jg dituntut 
.untuk Keizer termasuk kekuasaan 
untuk melakukan pengawasan” le- 
bih luas atas pemerintahan, berbe- 
da dari apa jg dimaksudkan oleh 
sekutu. Disamping : mempunjat hak 
untuk memaklumkan perang “atau 
damai, kekuasaan2 itu akan membe 
tikan kepada  Keizer hak2 untuk 
(4) membubarkan parlemen (2) me 

maklumkan — keadaan darurat, (3) 
mendjalankan — undang2 — darurat, 
(4) mengangkat . serta memetjat 
menteri2: kabinet. 

Undang2 pendudukan. 
. Undang2 dasar jg ditjiptakan oleh 
pemerintahan pendudukan dibawah 
pimpinan djenderal - Douglas Mac- 
Arthur melarang peperangan dan 
persendjataan kembali. Tapi golo- 
ngan jg hendak merobah undang2 
dasar itu akan menghapuskan fa- 
sal ini dan menggantinja dengan fa 
sal jg hanja akan-melarang Djepang 
melakukan ,,perang agresi”, Aspek 
persendjataan kembali menurut un 

  
  

Hirohito Akan Berkuasa Kembali? 
Kemungkinan Perobahaa Undang2 Pendudukan Akan Di. 

pangeran Yoshi, 

1   
Tegas — Yoshida Tjampur Tangan 
(Chusus ,,Suara Merdeka”) 

dang2 dasar jg diusulkan itu men- 
dapat backing dari Amerika  Seri- 
kat. Dalam kundjungannja ke To- 
kyo baru ini, Wakil Presiden Ame 
rika, Richard Nixon, telah mem- 

buat suatu ,,kesalahan” dengan me 
masukkan larangan persendjataan 
kembali dalam undang2 dasar Dje- 
pang. 

Jang mendorongnja. 
Kekuatan dibelakang gerakan un- 

tuk merobah undang2 dasar Dje- 
pang itu diberikan oleh ,,Panitya 
Merobah Undang2 Dasar” dari par 
tai Liberal jg dipimpin oleh perda- 
na menteri Shigeru Yoshida. 

Panitya itu telah mengumumkan 
laporannja beberapa waktu berselang 
jg tidak ragu2 untuk mendjalankan 
apa sadja guna mengusahakan agar 
Amerika Serikat memberikan perse 
tudjuannja terhadap perobahan un 
dang2 dasar itu. Sebelum laporan 
itu dikeluarkan, parlemen Diepang 
atas andjuran ' Yoshida telah ba- 
njak menghapuskan perobahan2 sja 
rat2 pendudukan mengensi organi- 
sasi kepolisian, buruh, pengawasan 
monopoli dan pendidikan. 

Penuh rahasia. 
Kegiatan2 panitya perobahan un- 

dang2 dasar 'itu, sampai perisaga- 
han bulan Oktober, masih diseimu 
ti rahasia, walaupun “anggauta2 par 
iemen sering memadjukan pertanja 
an. Kepada para penanja  Yoshida 
memberi djawaban bahwa 

  

perlukan 
demikian perdana menteri Yoshida 
memberikan - peringatan 

bahap untuk menghapuskan segala2 
nja jg dikemukakan oleh pihak pen 

dudukan. Mereka jg mengingini pe 
robahan undang2 dasar itu menga- 

rang masih ,,asiag” basi Djepang 
dan bahwa undang2 dasar itu di   

  

panitya 
itu. hanja ,,membitjarakan” peroba- | mungkinan besar sekali, bahwa dji- 
han undang2 dasar jg mungkin di: ka perdana menteri Yoshida tergu- 

dibelakang 'hari. Dengan ! 

desakkan atas Djepang oleh pihak 
pendudukan. 

3 Tidak realistis. 
Semendjak kekuasaan pernak. 

kan Amerika berachir dalam bulan 
April 1952, golongan  konserpatip 
di Djepang — jg mempunjai kele- 
bihan suara mutlak dalam  parle- 
men — telah menuntut apa jg di 
namakannja ,,ratifikasi” dalam pe- 
tobahan sjarat2 pendudukan jg me 
nurut pandangannja telah terbukti 
»tidak realistis”. Sebaliknja, menu- 
rut para penindjau, tuntutan2 poli- 
tis untuk merobah undang? dasar 
telah. mentjapai  puntjaknja setiap 
kali pemilihan umum sudah dekat 
waktunja. Masaalah ini merupakan 
suatu bahan kampanje jg sangat 
baik bagi rakjat Djepang jg insaf 
akan kedaulatan. Manouvre poli- 
tik pada waktu ini untuk memben- 
tuk sebuah partai konserpatip baru 
guna mendjatuhkan Yoshida mung- 
kin akan mengakibatkan - perdeba- 
tan hangat dalam parlemen setelah 
perdana menteri Yeshida telah 
kembali dari kundjungannja ke 
Washington. « 

Peranan Nobusuke Kichi. 
Panitya undang2 dasar itu di ke 

tuai oleh Nobusuke Kiski, jg djuga 
mendjadi salah seorang tokoh ter- 
penting dalam gerakay mendirikan 

| partai. baru 'itu dengan udjud utk, 
, mendjatuhkan Yoshida. 

Kalau begini suasananja,  penin- 
djau2 politik merasa bahwa ke- 

ling dari kedudukannja, maka gera 
“kan untuk merobah undang2 dasar 

terhadap! itu akan mendapat 
mereka jg ingin mengadakan pero-! sar dalam pemilihan umum jg akan 

datang. Untuk mendialankan 
tu perobahan dalam undang2 dasar, 
menurut undang2 Djepang diperlu- 

f | kan kelebihan 2/3 suara dalam ba 
ku, bahwa undang2 dasar jg seka-: lai perwakilan dan balai tinggi di 

sokongan be- 

sesua 

tambah dengari refcrandum dengan 
kelebihan suara mutlak, 

2. 
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ROXY 5.-7.-9.- INI Malam & BESOK Mean Naa 10 tah.) 
SRIMULAT — KUNTJUNG — S. daa 

Me AAA ASMAH — HERMAN — M. JUSUF 
.. ROYAL ' MIMI MARIANI — RIBUT RAWIT 

          

  

) TIBEMARANG. . 
| Dimulai djam 16.00 . 

Tea 

(SWEDIA) (SEMARANG) 

    

    
       

  

. Ya Ang. P.S.LS. dapat beli kartjis setengah harga ditambah 

Sa NN LN OA Up Aa dg Ra PU TA jaga LAN ita ANE Lia MA ON ND 2 RN 14 " Tn en | 

! | | 3 1 8 2 a € 

3 “ 

Lg Pertandingan Sepakbola Internasional | Tg. og Nopember TOSa 24 bak HARGA TEMPAT: 2 PENPJUALAN KARTYIS DALAM KOTA "SEMARANG : , . 2 Ka | 2 | ea Fa | PMN ANTO ME kata aan Se Kn nata Naa KV YURA $ 50x—— : AA. : johar. 
. RI « , MA " " a 1 ib : NE AN AB Meta TAN AE AN PTUN » —— 2, J li 55 P3 . ( i 

Di Stadion | XI KALMAR FF... XL P.S. IL Sop Kidune Kotii “.nro oo Pen NB aan Ta et PP 
Angg. Angkatan Perang, Polisi, dengan berpakaian seragam 

ngan padjak untuk Tribune Ketjil. 

  

    

        

    

4. Rumah Makan ,,L 1 D 0”, Bodjong. 
5.. Sdr. Pradoto, d/a Kantor Jajasan Panen Bahan Makanan, 

Bodjong. 

  

  

  

  

  

P. Agar tertjapaihat- 
sil baik dalam hal ini dan 
ena? lainnja.... pakai- 
ah Parker. Ovink. jang 

pakai solv-x.   

  

...SEKARANG HADIAH: 
— JANG PALING DISUKAI 
DARI MASA JANG Tn 
BIDAN Ter pan AA 

Bi Kk 

PARKER SN dang Tatan AS 
1 ber-tahun? jang terbanjak 
diminta didunia, sekarang mer Sana "Ta 
djadi tambah kesohor dari masa 
jang sudah?. Karena udjung | 
mata-pena istimewa ini diper« : 
lengkapi dengan Plathenium, TA Ma MU 
maka tjepat sekali ,,menjesuai- : si 
kan” pada tiap seseorang jang. 
diberikan hadiah dan sifat ini 
akan puluhan tahun lamanja 
tetap begitu. Ditambah lagi 
dengan Tjara Tinta Aerometric wan 
dari 
mengisinja djadi mudah dan 
tiap pengisian tjukup untuk 
ber-djam? menulis lantjar dan 
teratur. Pilihlah Parker ,,51” 
jang indah ini untuk hadiah. 
Udjung mata-pena dapat dipilih 
dalam segala ukuran.     

- 

: Harga2: Rolled Gold Cap Pen: Rp. 480.—, Potlot: Rp 2401— 
Perwakilan Paberik dan Servis-Reparasi: 1 

LAWSIM ZECHA & Co., N.V. Nusantara 9 (atas) Djakarta k 

—     
  

  

WE ON 

obat terkenal untuk segala 
rupa penjakit kerongkongan.” 

  

    
  

    Ane TE ERAN . 

— “CITY CONCERN CINEMAS — 
LUX INI MALAM D.M.B. MELINGKAN INDRA 

5.00 - 7.00 - 9.00 (u. 17 tah.) INI MALAM “ 5.15-715-9.15 
BARRIE SULLIVAN - CHARL MC. GRAW - DOROTHY MALONE 

»L 00P HOLEs THE HOT SPOT! 
Pentjurian di Bank jang sangat menggemparkan ! 

Penuh sensatie ! Terkedjar sampai tertangkap ! Hebat — Gempar ! 

GRAND 5.007.009.090 INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah) 
The HIGH and MIGHTY SAGA of the JET BLASTING ACES 

  

   Released thru F2 LAN By Color Core. of America United Artists 
  

Tugas di Medan Peperangan dari JET PILOTS jang gagah berani. 
Pengedjaran dan Pertempuran hebat antara JETS dan MIGS ! 

Penuh sensatie! Hebat! Serem dan Menggemparkan ! 
2 P1 

BESOK MALAM PREMIERE: Film India Terbesar Ga. 17 tah) 

INDRA : YP oma 
4.30 -7.00-9.30 YAI Tn : GDA : 

ROYaL NN” AKA A AP 
5.00 -7.30 - 10.00. “IN KAh AE af K 
Film India terbesar 

   
samping FULL | Ra 

nadjubkan ! : 

Tjerita jang mem- utk 
beri HIBURAN di- f 

ACTION dan TA- 
“ RIAN2 jang me- 

NJANJIANZ jang meraju Sukma — KEADJAIBAN jang mengherankan. 
Pertarungan seru dan dahsjat ! Achirnja LAIN DARIPADA LAIN ! 
  

- 730-930 17 A 9 0-19020 LENGGANG DJAKARTA? 
Sedikit air mata! Banjak Tertawa! dengan 9 lagu2 Populer ! 
Film Hiburan penuh lelutjon Kotjak — Lutju ! Istimewa ! 
  

TA AA TA Ta TA TS TA AS LS AA AL LA AL 

  

  

DESPERATE MAN ON ' 

maba   
LELANG UMUM 

Pada hari Senen, Tanggal 29 Nopember 1954 djam 10 Pagi, ber- 

  

  
  

(tempat didesa Pekuntjen, Ketjamatan dan Kawedanan Wiradesa, 
kabupaten Pekalongan, akan didjual dimuka: umum dengan pem-- : 

Ibajaran kontan: e 2 : 
j2. satu.rumah gedung jang belum selesai dengan pekarangannja - 

terletak didesa Pekuntjen (WIRADESA) persil No. 3d II 
lebar 0,61 d.A. dengan batas2 : : (33 
Utara: Pak Sipoer Selatan : Dji. Besar, 
Timur : Sdr. Hari, Barat: Pak Durdjan. . 

b. Persil No. 25d III lebar 0,37 d.A. terletak didesa Pekuntjen 
(WIRADESA) dengan batas2: TES ET 

Barat : Sdr. Kangi, Timur : Sdr. Warjani, dan 
Utara : sawah Sdr. Woerdjan, Selatan: Djl. Besar. $ 

c.  Persil No. 24 d Il lebar 30 d.A. terletak didesa Pekuntjen (WI- 
RADESA) dengan batas2 : 3 | 

Utara : Djl. desa, Selatan : Sdr. Tasrip dan 
Timur : Wangan, Barat : Sdr. Saringin. 

d.  Persil No. 35 d HI lebar 23 d.A. terletak didesa Pekuntjen (WI- 
RADESA) dengan batas2 : : 

Utara : Sdr. Waspi, Selatan : Sdr. Amad Kasan, dan 
Timur : Sdr. Warkidjah, Barat: Sdr. Bijah. 

Dan rupa2 Perabot rumah tangga. 
Pendjualan lelang guna mentjukupi bunji keputusan Pengadilan 
Negeri PEKALONGAN tgl. 16 Djuni 1954 No. 42/1953 P.N.O. 
Jang minta lelang: KOPERASI PERIKANAN INDONESIA MI- 
NO-SOJO WONOKERTO. 
Jang dilelang barang2nja: Sdr. SARDIJAN HADISOEWIGNJO, 
berumah di desa PEKUNTJEN WIRADESA. $ 

Panitera-pengganti pengadilan Negeri PEKALONGAN 
SOEGIRI. : 
  

  

  

Pisau Tjukur Blue Gillette 

Blue Gillette Blades 
»Agar mentjukur dapat halus 
Pakailah pisau2 Blue Gillette, 
Pisau? tjukur tertadjam 
diseluruh dunia': 

£ 

  

  

  

  

  

     — UGT, HIPPO! THose 
JAGGED ROCKS IN TH" 
RIVER OUGHTA 
FINISH HIM! 

  

    
    

  

ROGERS IS OT LIKE ") 

   

- SS mt 2 Pena Th $ 

— Rogers kelihatanja ringan, Hippo. Batu2 padas jang menjongol 
dalam sungai ini akan menghabiskan riwajatnja. ' 

— Hey. Gadis itu melarikan diri. 1 

: /   a Merdeka Suar 
      

ROY ROGERS — No. 53 

  

Parker jang terpudji ini, Ba 

SATU ANDJURAN 
- JANG BAIK 

  

bseorang da 
Nasihat sala mab $ 

ri ribuan nj
onja-ru 

ae 

dapat mendj
adi 

hidangan 
lezat bila 1 

aduan Susu, telur, 2" 
£ 

dan sedikit Blue Ba ta 

digoreng. 
Inilah pen Ta 

jang memuaskan 
NJO 2 

dan menggirangk
an 

Inargas 

Roti lama 

85.53-9-148-8, 

   

      

    

   
    

  

      

   

Sudah selajaknja pertjakapan jang de- 

mikian terdengar setiap hari disekitar 

Njonja. 

nurut kehendak ribuan njonja-rumah. 

Dengan tjara ini terdapatlah warna, 

keharuman, dan rasa jang 

sungguh tepat. Djangan 

ragu-ragu . .... 

287 Tjiumlah! "sg 

Tjitjiplah! 

Terdapat dalam kaleng 

dari JI, 1 dan 2kg 

adalah nama kehormatan bagi margarine jang terbaik 

BLUE 

  

    

      

     

   

    

» Tentu, saja selalu memakai 

Blue Band tjap Bunga 

Matahari! 

     
Karena Blue Band dibuat mes 

Lihatlah! 

    

  
  

   
  

  

| Kast kaju, 5 lampu, antenne, 2 gelombang tangkep dengen 

  

  
    

lam sungai). 

  

“MURPHY 
: RADIO'S TYPE 238 D 

£ 

mudah dalem dan luar negeri, pemakaian stroom hanja 
19 watt. — Harga Rp. 650,— 
DARI PERSEDIAAN : 

# ACCU Radio's ketjil dan besar 
# GARRARD RC 80 M, GARRARD RC 90, 

PHILIPS AG 1000 
“ LUIDSPREKERS: PHILIPS 6 dan 12 inch, PLESSEY: 

8 inch, PEERLESS: 8-dan 12 inch. 

| RADIO OMEGA 
        DJL. MATARAM (KR. TURIE) No. 572 — TILP. 1937. | 

  

  

        

   

     
   

   

ostmar 
SHIRTS 

Amat digemari karena bentuknja 
manis, dipakainja enak (pas- 
vorm) kantjing?nja sekian lama 
pun tida muda terlepas 
Dalam aneka warna, polos dan 

Ka FT tjorak, 7 
EA NE NAN TP en lb 

  

SHE'S OLIT OF RANGE! 
OUR ONLY CHANCE IS 
TO HEAD FOR TH' 
MINE ON FOOT! 

SHE SPOOKED 
TH! HORSES! 
WE'!RE STUCK! 

'a   
   Djegur (Roy dilemparkan da- — Dia membawa lari kuda2 

kita. Kita tidak dapat melandjut- 
kan rentjana2 kita. 

— Dia telah — berada ' diluar 
tembakan kita.  Satu2nja kesem- 

patan bagi kita adalah meonudiu 
ke tambang dengan  berdjalan 
kaki. 

| 

  

  
(Pesan "tempat: 9x mo 12 

      
M-G-M brings together a big TECHNICOLOR    

      

      

   
   

   

Nk Naa " screenful of stars to tell the 
PREMIERE ——sormworn', thrilling story of three loves! 
BESAR! an 

(u. 17 th) 

Rex ' 
4.45 -7.00-9.15: #ancinous 

    

      

   
    

      

' BKTRKA: Un 
SABAN PAGI 

djam 10.- 

Gri 
4.15 - 6.30 -8.45 Z 5. 5 

Mena PERAK 1 ak si by 20MN COLUER, JAN Nu GEORGE an 2 
9.- — 12) Storma by Arneid Philips, Ladislas Yoido and Jacauer Marar L 
Perbatikan Directed by GOTTFRIED KAN: NN aa At 8 Produced by MONEY FRANKLIN 

diam main! ("KISAH TIGA PERTJINTAAN") 
NAFSU DAN PERTJINTAAN PERTAMA: 

di Itali jang romantis, tua tradisinja, tapi muda masanja ! 
SENSASI DARI PERMAINAN AKROBAT: 

dalam sebuah circus besar di Parijs, kota penerangan ! 
HALUSNJA TARI-TARIAN : 5 3 

ditengah-tengah premiere tjemerlang disebuah panggung Londen! 
Osibu Ini-malam d.m.b. “| INI MALAM PREMIERE! 

5.00 7.00 9.00 (17 th.) DJAGALAN 5.-7.-9.- (seg. umur), N 
aa ea idi i jet : , “ig EXTRA : SABAN SORE djam 3.00 Aa 

    
    

  

, 1 "3 sOn The Circus Arena" 
(dalam Warna agfa jang indah) 

Film Circus beraneka warna, dima- 
na mendapat sambutan jang hangat 
diseluruh dunia ! 
Baik buat muda dan tua ! 

  

     

   

This year the 
BIG adventure is 

  

    

     

     

  

   

       
   

    

BIDAN set ar, Ke, 
Film DL ARSON MANNING 

Tu musical MO Woman Mg h 

“« LEOGERN Jiang ter: 
AKN PETURE «IL WARMIK PRODUCTION hebat ! 

Sg AKAN 
TECMNICO 

hy SAKALI « dirserag 3» David 
D ATANG ! Screan Play by Sam Halinon, Tieharg Wait, 

Francis Swann ang James Kata Basad on Original Story &y Richard Wait W   
ML Lean aMMMsmkatay 

P.M.I. Bantulah   “TG | 

L Type Perti. #SEMARANG” Idzin No. 1882/111/4/171. 
  


