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Menurut sumber2 tersebut, dua 
faktor jang senantiasa telah men- 
djadi perhatian ialah: eta 
dengan meninggainja Stalin pe- 
merintah Sovjet telah etenan 
seorang 
berpengalaman dan jang pada 
umumnja mempunjai sikap ber- 
hati2 dan jang pula telah men- 
dapatkan daerah Kekuasaan baru 
bagi negerinja berupa wilajah2 
dan negara2 sekutu". Dikemuka- 
kan oleh sumber2 itu bahwa tiga- 

serangkai Malenkov -, Molotov - 
Beria jang sekarang memegang 

ahan di Sovjet | 
Uni itu, baik sendiri? maupun 
bersama2 tidaklah mempunjai 
pengalaman2 jang sama sebagai 

mungkin dapat melemparkan 
djauh2 sikap berhati2 itu. Selain- 
nja itu tiga-serangkai ini diduga 
tidak mempupjai kemampuan se- 

bagai Stalin untuk segera me- 
nangkap arti dan memberi reaksi 
terhadap kedjadian2 diluar Sovjet. 

Faktor kedua," menurut  sum- 
ber2 tersebut, ialah kenjataan 
bahwa hanja Stalinlah mempu- 
njai prestige jang luar biasa di- 
seluruh dunia komunis. Sebagai 
akibatnja pemerintah di Kremlin 
dibawah pimpinan Stalin telah 
mempunjai kekuasaan jang besar 
di RRT dan negara2 sekutu Sov- 
jet di Eropah serta mempunjai 
pengarur jang besar pula dian- 
tara banjak partai2 komunis di- 
luar negeri. ' 1 

Kenjataan bahwa stiga-serang- 
kai Malenkov-Molotov-Beria ti- 
dak mempiinjai prestige ini me- 
nurut sumber2 tersebut mengan- 
dung kemungkinan bahwa dike- 
mudian hari dapat timbul perpe- 
tjahan2 jang membahajakan di- 
dalam blok Sovjet. Tiap tanda: 
jang menundjukkan perkemba-| 
ngan demikian itu akan diperha- 
tikan dengan saksama oleh pe- 
merintah2 Amerika Serikat dan 

Inggeris untuk mengetahui ba- 
imar empatan2 ini dapat    

    

        

   

  

      

“diktator jang sangat | 

bil dengan 
dan karenanja mereka| Dewan Pimpinan P.N.I. 
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SIDANG Dewan Partai Nasio- 
nal Indonesia 7 berlangsung 
di Djakarta pada tanggal 8/3 me 
mutuskan: a. membenarkan pen- 
dirian Dewan Pimpisan Partai 
(P.N.I, dan menjetudjai usul mo- 
si.Rondonuww dan b.. mengin- 
struksikan kepada fraksi PNJ. 
dalam Parlemen untuk dilaksana- 
kan. Putusan tersebut telah diam- 

mengingat pendirian 
| P ig. akan 
menjokong usul mosi beban ata 
dan dengan mendengar pertimba- 
ngan jang saksama dari anggau- 
ta2 Dewan Partai P.N.I. Sebagai 
diketahui, mosi Rondonuwu ada- 
lah mengenai pembukaan perwa- 
kilan R.I. di Moskow tahun ini. 

Susunan Dewan Partai. 

Djumlah anggauta Dewan Pirnpi- 
nan ditentukan 12 orang anggauta, 
jaitu: Sidik Djojosukarto Ketua U- 
mum, Suwirjo dan S. Mangunsarko- 
ro Wakil Ketua Umum, Sutojo Mer- 
todimuljo Sekretaris Djenderal dan 

anggauta2 S. Rasjad, “Manai So- 
phiaan, L.B.P. Manuaba, - Saleh 
Umar, Subagio Reksodipuro, S. Ha- 
dikusumo, "Nj. Sudarman dan Iskag 
Tjokrohadisurjo. Gatot MangKkupra- 

jaan 
   

  

   

  

Politik2 “Sovjet dari Eh " n 

Tinggi Harvard, Merle Fainsod, 

sebagai perdana menteri Sovjet 
Uni untuk menggantikan Stalin 
hanja merupakan : 
ma dari perebutan tempat Sta 
lin.” Fainsod jang memberi kete 
rangan itu dalam sebuah sympo- 
siam dengan atjara ”Meninggal- 
nja Stalinw” dimuka Radio Bos- 

menurut kesannja jg pertama, pim 
pinan Sovjet sekarang sedang ber 
usaha mengadjukan sebuah front 
kesatuan kepada dunia. Menurut 
Fainsod, Matenkov menduduki 
iempat sentin 

sikap jg berhati2 bagi kita untuk 
tidak terlampau tergesa2 menarik 
kesimpulan bhw soalnja sekarang 
telah selesai samakali, demikian 
kata Fainsod. 

Benjamin Schwariz, seorang peni- 
bantu mahaguru dalam ilmu ke-tata- 
negaraan di perguruan tinggi Har- 
vard jang djuga ikut dalam sympo- 
Sium itu meramalkan bahwa kepala 
negara RRT -Mao Tze Tung akan 
muntjul sebagai suatu kekuatan 
jang lebih besar dalam  masalah2 
Asia”. Dikatakan bahwa menurut 
pendapatnja meninggalnja Stalin 
akan berakibat bahwa .,tokoh Mao 
akan tampak lebih besar di RRT, 
sedangkan dengan hilangnja tokoh 
Stalin bagi Mao akan lebih mudah 
untuk tampak lebih besar lagi di 
Asia”.  Schwartz -selandjutnja ber- 
pendapat - bahwa ,.ketegangan jang 
besar” dapat timbul antara RRT 
dan USSR djika golongan? jang 
berkuasa di Rusia sekarang tidak   dja diangkat sebagai Sekretaris (K2 menggunakan ,,ketjakapan Stalin da- 
lam menghadapi pemimpin2 RRT”. 

  

ohon 

  

pala Kantor). 

Bahwa APRA Dapat Bantuan Dari Pa- 
28 aikinja antik Ke sundan — Keteratigan Wirmmataka 2 

untungan negara2 Barat. Dalam   hubungan ini jang terutama akan |. 
diperhatikan ialah “RRT, jaitu 
negara sekutu ,Sovjet jang ter- 

kuat dimana penghormatan dan 
kekaguman rakjat terhadap Sta- 

lin djauh melebihi penghormatan 
terhadap tiap  pemimpm Sovjet 

lainnja. Demikian sumber2 jang 
berkuasa di Washington menurut 
U.P. (Antara). 

| . 

Tito Sedia 
Menemui Pemimpin” 
Sosialis Dari Negara? 

Blok Russia 

MARSEKAL Tito telah mene 
rangkan kepada djuruwarta ma 
djallah ,,Observer” di Belgrado, 
bahwa pemerintah Yugoslavia ber 
sedia mengadakan pertemuan de 
ngan pemimpin2 gerakan2 sosia- 
lis progressif dari negara2 jang 
kini ,,ada dibawah pengaruh Sov 
jet Uni”. Dikatakan, bahwa mak 
sud pertemuan semafjam itu ia 
lah untuk mentjoba mengadakan 
hubungan jang erat dengan gera- 

  

kan2 ita dan untuk kemudian | 
mengadakan pertukaran fikiran 

€ masalah2 Eropa Te- 

.ngah dan Eropa Timur. : 
Tito selandjutnja menegaskan, ba- 

hwa Yugoslavia bersedia mengada- 
kan 'persetudjuan2 jg serupa den. 
persetudjuan jg baru2 ini ditanda- 
tangani dengan Junani dan Turki, 
dengan negara? lainnja. 

Madjallah ,.Observer” adalah sua 
tu madjallah Inggris jg terbit pada 
tiap2 hari Minggu. 

S5 . 

. . 

Hudjan Abu Di 
Bondowoso 

Kemaren malam sedjak sore di 
Bondowoso terdjadi lagi hudjan “abu 
halus dan langit disebelah Timur 
kelihatan gelap gulita karena hudjan 
abu dengan asap jang tebal dari gu- 
nung Raung, tapi tidak terdengar 
bunji menggelegar seperti 'biasanja. 
Lebih djauh dapat diterangkan, bah- 
wa hudjan abu demikian  terdjadi 
djuga pada tanggal malam 374, 4/5 
dan 3/6, sedang pada tanggal 5/3 
terdjadi hudjan abu hitam halus dim 
ga diwaktu siang harinja: Disamping | 
hudjan abu itu terdengar, djuga sita- 
ra menggelegar dari arah gunung 
Raung jang terdengar djelas “dari! 
Bondowoso, Djember' dan Situbondo 
pada tanggal2 tersebut diatas. Pada 
tanggal 5/6 dipuntjak gunung Raung 

kelihatan kemerah-merahan 
jang berkedap-kedap seperti api jang 
meledak sedang suara menggelegar 
pada waktu itu lebih. keras kedenge- 
rannja dari biasanja. Keadaan pen- 
duduk umumnja tenang. 

PEMILIHAN UMUM DI 
: INGGRIS. 
Menurut Dr. Edith Summers- 

kill, bekas menteri Sosialis, "pemi- 
lihan umu mdi Inggris akan di- 
adakan pada bulan Oktober j.a.d. 

Hal ini dikatakan oleh Sum-: 
merskill dalam sebuah rapat po- 
litik jang diadakan di York pada 
Minggu malam. : 

suma Mengenai 

Bela diawasi oleh Inggris “untuk me- 
: k nambah bahan pembakar. Seper 

Gerakan APRA 
“Dan Perkara Hamid 

R.A.A.M. WIRANATAKUSUMA, bekas Wali Negara Pasun- 

| DIREKTUR bagian Penjelidik 

pada Minggu malam menjatakan | « 
bahwa pengangkatan Malenkov | 

"tingkat perta 

ton, selandjutnja mengatakan bhw | 

    

     

  

iberhubung dengan pengumuman di 

dan, menerangkan kepada ,,Antara” bahwa ia bersedia urtuk mem- 
beri pendjelasan, bahkan untuk mendjadi saksi dalam perkara Ha- 

(mid II, kalau Mahkamah Agung membutuhkannja. Sebagaimana di- 

ngan dan mendapat bantuan dari 

tentu, 

Mengenai duduknja perkara dit2 
rangkan oleh Wiranatakusuma, bah- 
wa sebelum terdjadi  ,.peristiwa 23 
Djanuari 1950” di Bandung itu, Wes 
terling telah memadjukan ,,rekest” 
Supaja ,strijdkrachten” jang dipim 
pin olehnja itu diakui. Berhubung 
dengan adanja rekest tersebut maka 
Anwar. Tjokroaminoto jang pada 
waktu itu mendjadi Perdana Mente 
ri dan merangkap Menteri. Dalam 
Negeri -ai. Pasundan, memanggil 
Westerling. Dalam tanja-djawab dgn 
Westerling itu hadir djuga Menteri 
Penerangan Pasundan, seorang Over 
ste dari TNI. ' 
R.A.A.M. Wiranatakusuma melan 

djutkan keterangan: ,,Saja waktu itu 
baru datang dan dalam sebuah xat 
tebeHletje saja meminta kepada Per 
dana Menteri Pasundan, apa boleh) 
hadir atau tidak. Permintaan itu di 
kabulkan”. Mengenai pertemuan itu 
:R.ALA.M. Wiranatakusuma “mene- 

rangkan: ,,Saja masih ingat telah me 
madjukan beberapa pertanjaan kepa 
da Westerling, antara lain “apa sebab 
nja ,.pasukannja” itu dinamai-APRA 
apa maksudnja ingin diakui, dari ma 
na sendjatanja, siapa membiajainia 
dsb.nja. Tentang nama APRA, Wes 
terling mengatakan, bahwa'ia telah 
dengar dari seorang Indonesia, ke- 
nalannja dari Djawa Tengah, jang 
menggambarkan keadaan waktu itu 
(permulaan 1950) mirip sekali “dgn 
keadaan akan datangnja Ratu Adil, 
jaitu meradjalelanja kekatjauan. 

Maksudnja ialah untuk 'bersiap2 
menghadapi kekatjauan dan dengan 
ssetjara legaal melindungi ' rakjat” 
Westerling menjebut2 kekuatan pasu 
ikannja sebanjak ,,30.000 orang” di 
seluruh Indonesia, bahkan ada jg 
masuk T.N.I. djuga, katanja. Ong- 
kos2nja didapatnja dari kenalan2nja 
jang kaja. Mengenai dapat tidaknja 
“bantuan dari luar negeri, Wester- 
|ling tidak mau menerangkan. ' 

Terhadap pertanjaan, bahwa pasu 
kan2 bersendjata kalau mau diakui 
barus disesuaikan dan dimasukkan 
kedalam machtapparaat RIS, Wesizr 
Ting berpendapat: .,dat hangt er van 
af, wie boven mij staat”. 
Demikian keterangan R.ALA.M. Wi 

ranatakusuma, jang mendjelaskan se 
"landjutnja bahwa tentang tanja-dja 
wab itu dibuat ,.notulen” “untuk dila 
'porkan kepada pemerintah . pusat 

RAK: e 
Ditegaskannja djuga,. bahwa Pasun 

dan sebagai negara bagian tidak bi 
sa mempunjai ,,strijdkrachten” sendi 
fi. Hal ini adalah kompetensi pusat. 

5 Ulimatum Westerling. 
R.AUA.M. Wiranatakusuma mene- 

ruskan keterangannja, bahwa Wes- 
terling  mendesakkan “ultimatum” 
supaja pemerintah Pasundan dalam 

| ketahui, saksi Frans Najoan Gaiam perkara tersebut telah mengata- 
kan, bahwa Westerling menerangkan mempunjai perhubungan de- 

  tempo satu minggu menetapkan si- 
kapnja. Sebagaimana diketahui, Per 
dana Menteri Pasundan Anwar Tjo-   

beberapa kalangan, serta menje- 
but2 nama R.A.A.M. Wiranatakusuma. Atas pertanjaan, bekas Wa- 

.h Negara itu menjatakan, bahwa bisa djadi Westerling tidak berka- 
. ta begitu, dan bisa djadi berkata begitu djustru dengan maksud2 ter- 

kroaminoto membawa ,,notulen” 
tanja-djawab itu ke Djakarta utk. 
disampaikan kepada pemerintah pu- 
sat. Kabarnja, ini telah terdjadi, ta- 
pi kemudian, jaitu. tanggal 23 Dj 
nuari 1950 APRA melakukan pem- 
bunuhan2 di Bandung. Anwar Tio- 
kroaminoto ditahan di Djakarta. Se 
sudah itu R.A.A.M. -Wiranatakusu- 
ma djuga pernah pergi ke Djakarta 
dan memberi keterangan “ringkas 
kepada Presiden Sukarno tentang 
gerakan APRA Westerling tsb. 

Sen. Maj. Engles tidak 
tahu-menahu tentang 
APRA. : 

Atas pertanjaan, apakah sebe 
jum Westeriing melakukan keke- 
djaman2nja di Bardung itu R.A. 
A.M. Wiranatakusuma telah ber 
hubungan dengan Gen. Mai, Eng- 
les, didjawab, bahwa selaku Wali 
Negara Wiranatakusuma sering 
meneriraa pengaduan2 dari rakjat 
Tjililin tentang kekedjaman Wes 
terling, sehingga ia . dipindahkan 
ke Sumedang, tapi djuga di Sume 
dang Westerling terus kedjam 
djuza. Tentang gerakan2 APRA, 
Wali Negara hanja mendapat ke 
terangan dari Engels: ,,Saja tidak 
tahu-menahu.”  Pertanjaan ten 
tang. bantuan keuangan dari pe 
merintah Pasundan, didjawab, 
oleh bekas Wali Negara, bahwa 
keterangan tentang bantuan itu 
bohong belaka. Ia selaku Wali 

| Negara tahu tentang fonds2 pe 
pgejuaran, tapi tidak ada jang di 
sumbangkan kepada Westerling 
cs. 

Kenapa mendjumpai Wes- 
terling. : 

Achirnja R.A.A.M: Wiranatakusu 
ma menerangkan, bahwa ia hanja ber 
djumpa satu kali sadja dengan Wes 

“Iterling, jaitu pada waktu ada tanja- 
djawab tersebut. Didjelaskannja, bah 
wa tanja-djawab itu adalah kewadii 
ban dari pemerintah Pasundan utk 
mengetahui apa maksud2 gerakan 
APRA dan Westerling tersebut. 

BEAN Ag "M3 
mengharapkan supaja ,,notulen” jang 
telah disampaikan kepada pemerin 
tah pusat RIS dulu itu diumumkan 
untuk mendjernihkan suasana dan 
menghilangkan sjak-wasangka terha 
dap dirinja, sebab — demikian dite 
tangkannja lebih djauh — orang ra 
mai. masih mempunjai prasangka bah 
wa ia ada sangkut-pautnja dengan 
gerakan APRA dan Westerling, se- 
hingga sering menderita karena edjc 
kan2 orang. Oleh karena itulah R.A. 
A.M. Wiranatakusuma bersedia un 
tuk memberi pendjelasan di. muka 
Mahkamah. Agung tentang duduk- 
nja perkara Westerling itu. 
Demikian | keterangan R.A.A.M. 

Wiranatakusuma. 

Lsampai sekian djauh mereka belum 

Wiranatakusuma- 

      

   

        

  

  

   

    

   

  

   
   

"Ting papa 
PEDJABAT2 di natik 

Washington hari Mir 
rangkan, bahwa waktu ini ada ke 
mungkinan kapal minjak Finlan- 

ja ,,Wiima” untuk sementara 

   

    

    

'akan dipelabuhan Singa- 
pura. Ped 
maklumkan, b: 
buah kominike- 
Juarkan oleh menteri Juar negeri 
Amerika John Foster Dulles dan 
rekannja dari Inggris, Anthony 
Eden, terdapat suatu pasal dalam 
mana chusus telah diatur kedudu 
kan kapal ,,Wiima”. Pasal ber 
sangkutan  sengadja dimaksudkan 
sebagai suatu peringatan langsung 
kepada sesuatu kapal netral dari 
suatu negara merdeka jg hendak 
mentjoba mengangkut bahan2 
strategis kenegara2 komunis. 

Dalam pasal tsb. seterusnja di 
njatakan, bahwa Inggris akan 
memberi bantuannja pula dengan 
mengambi! tindakan2 untuk men 
djamin bahwa tidak ada. kapal 
dari blok Sovjet ataupun dari ne 
gara2 lain jang membawa bahan? 
strategis, mendapat kesefmpatan 
untuk singgah di pelabuhan2 jg   

hi diketahui kapal ,.Wiima” mem 
Ibawa muatan minjak jet untuk 
RRT dan ia telah singgah di Si- 

    

han bahan pembakar. 

Sementara itu dikabarkan, bahwa 

Inggris kini sudah mentjapai kata se 
pakat, bahwa kapal2 jang mengang 
kut bahan2 strategis kenegara? ko- 
munis tidak diidjinkan mengambil 
bahan pembakar dipelabuhan? jar? 
dikuasai oleh Inggris, oleh pemoe- 
sar di Singapura diterangkan bahwa 

  

menerima instruksi2 tentang hal ter 
sebut. 
Sementara itu kalangan? perkapa 

lan di Singapura beranggapan, bah- 
wa kapal minjak Finlandia ,.Wiima” 
jang kini sedang berlabuh dimuka 
pelabuhan Singapura dengan muatan 
minjak jet untuk RRT, sekarang bo 
leh dibilang tidak berdaja apa-apa 
lagi. # 

memaman, 

8000 Angg. AP 
Minta Berhenti 
Sekitar Demobilisasi Di- 

daerah TT VIL 
DALAM keterangannja kepada 

pers mengenai keadaan umum di 
T.T. YVH, teristimewa mengenai 
reaksi2 sesudah » dikeluarkannja 
pernjataan dari 16 partai politik. 
di Sulawesi, Let. Kol. Warouw 
menjatakan bahwa sikap bataljon 
bataljon T.N.I. didaerah pedalam 
an Sulawesi Selatan sebenarnja 
sceptis. Diterangkannja selandjut 
nja bahwa ketika ia di Djakarta 
oleh pd. KSAD ia telah diminta 

luas mengenai penjelesaian kea- 
manan di Sulawesi Selatan itu 
untuk dipeladjari, sedangkan pan 
dangan2 pokok jang didasarkan 
atas desentralisasi pemuda2 kita 
didaerah ini dalam lapangan pem 
bangunan telah diberikan. 

Mengenai demobilisasi Angkatan 
Perang jang baru? ini “dibitjarakan 
didalams rapat para Panglima dite- 
rangkan, bahwa demobilisasi itu ha- 
rus diadakan untuk efficiensi . Ang-| 
katan Perang. Mereka jang akan d@i- 
demobilisir ini ialah anggota A.P. 
jang invalide, jang usianja telah lan- 
djut, jang mempunjai aklak djelek 
dsb. Dalam. hubungan ini diterang- 
kan, bahwa sampai hari Senen . di- 
daerah T.T. VII: sudah ada ham- 
pir 8.000 orang jang telah menga- 
djukan permintaan untuk keluar 
dari Angkatan Perang dan jang ter- 

lapangan ketentaraan. Mereka ini 
berpendapat, bahwa dengan keada- 
an seperti sekarang ini mereka tidak" 
akan dapat membantu negara dalam 
lapangan - ketentaraan dan lebih: 
menjukai berusaha dalam lapangan? 

tinggi di Washington 
zalnja Stalin dan tampilnja Malen 
ntahan di Sovjet Uni dapat didu 

   
igapura guna mengambil tambay 

Isara ahli tersebut.” - 

memberikan konsepnja jang lebih: 

banjak ialah mereka jang serisus di-j 

“TAHUN KE VII No. 23.    
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a Mao Tse 'Tung 

pada hari 

akan adanja retak dan mungkin 
an RRT. Soal2 militer dan diploma- ! 
penjerahan pimpinan jang tiba2 di 
dalam tiga puluh tahun ini kini se- 

| diperhatikan sepenuhnja oleh pemerin- 
ut sumber2 jang mengetahui perkemba- 
mungkinan akibat2nja di RRT dan Ero- 

mbitjaraan2 pula di Gedung Pu- 
menteri Juar negeri Inggris An- 

    

      

- Hubungan Barat dengan 
Soviet. 5 

Sumber2 diplomatik -itu selan- | 
djutnja menjatakan, bahwa  un-' 
tuk sementara ini Inggris dan 
Amerika Serikat telah bersepakat 
untuk menempuh djalan jang sa- 
ma dalam hubungan2 mereka de 
ngan Sovjet Rusia, hingga para pe 
mimpin Sovjet jang baru nanti 
memperlihatkan, apakah mereka 
akan terus mendjalankan politik2 
Stalin atau akan mengadakan pe- 
robahan sikap jang lebih Junak 
atau keras terhadap negara2 Ba- 
rat. Dikatakan bahwa sikap Ame- 
rika dan Inggris terhadap Sovjet 
sementara tidak ada perkemba- 
ngan2 baru itu tidak akan ,,lu- 
nak” dan. tidak pula akan ..pro- 
vokatif” baik dalam politik2 di- 
plomatik maupun politik? mili- 
ternja. “ 

Hubungan RRT dengan 
Sovjet. 

Para ahli strategi dalam politik 
luar negeri di Washington semen- 
tara itu telah sangat memperhati- 
kan kemungkinan2 “akan adanja 
perhubungan baru antara Sovjet 
Uni dan RRT sebagai akibat da- 
ri meninggalnja Stalin, dan dalam 
hubungan ini mereka menduga | 
bahwa perkembangan nanti da- 
pat menundjukkan bahwa RRT 
akan mengalami ,.kemerdekaan 
baru” jang bebas dari pimpinan 
di Moskow. Dikemukakan oleh 
Sara ahli itu bahwa hingga seka- 
rang pembesar2 RRT tidak mem 
bolehkan pihak Sovjet untuk me- 
agadakan perembesan dim. struk-/ 

   
   

Ise Tung dihari2 jang akan da- 
tang sedikit2nja akan terbukti le- 
bih ,sulit untuk didekati” oleh 
Moskow, setelah Stalin sekarang. 
tidak ada lagi, demikian pendapat 

'Malenkov tak dapat me- 

Dikatakan seterusnja bahwa si- 
kap demikian itu dapat mempu- 
njai akibat2 jang penting terha- 
dap kesudahan perang di 
sekarang, dimana RRT memikul 
beban jang paling berat dipihak 
Utara. : s 

Selainnja itu terdapat dugaan 
pula bahwa Mao Tse Tung meng- 
anggap dirinja sebagai seorang 
teoritikus. komunis jang besar jg. 
hanja kalah dengan Stalin, dan 
oleh karenanja ia mungkin akan 
segan untuk menuruti perintah2 
dari seorang jang tidak bisa me- 
injamai kebesaran Stalin. 
Bertalian dengan ini para diplo 

mat di Washington ' mengemuka- 
kan bahwa Malenkov :,tidak mem 
Dunjai sesuatu jang dapat disama- 
kan dengan prestige Stalin seba- 
gai pemimpin komunis dunia baik 
selama hidupnja maupun sesudah 
meninggalnja”, dan karenanja itu 

| orang meragukan apakah Malen- 
'Kov akan dapat memperoleh ke- 
kuasaan “diktatorial jang begitu 
'effektif sebagai jang didjalankan 
oleh Stalin sebagai ,.pemimpin 
besar kaum “komunis diseluruh 
dunia”. Demikian tulis wartawan 
U.P. Gonzales dari Washington. 

“Mengapa Mao Tse Tung 
. tak pergi ke Moskow? 

Sementara itu kalangan diploma- 
tik dan para ahli'urusan Sovjet Uni 
di London pada hari Minggu mena | 
ruh arti jg besar kepada. kenjataan, ! 
bahwa Mao Fse- Tung “tidak pergi 
sendiri ke. Moskow untuk. menghad- 
liri upatjara: pemakaman — djenazah 
Stalin, melainkan hanja — mengirim- 
'kan menteri luar negeri Chou En 
“Lai sadja. (Dengan begitu berita 
|djuruwarta Sunday Times” jang di 

kutib dalam: S.M. kemaren, bhw 
Mao “ke " Moskow, tidak betul 
Red. S.M.). 

Hal ini oleh kalangan tsb. lalu di 
nubungkan pula dengan  kenjataan, 

kongres Partai Komunis Sovjet Uni 
dalam. bulan Oktober jg lalu, jg ter 
njata merupakan kongres jg mene- 
tapkan Malenkov sebagai, pengganti 
Stalin. Djuga pada kesempatan ini 
sing hanja mengirimkan Chou sa- 
Ya YA : 
Selandjutnja kalangan. itu menja- 

takan, bahwa Mao, meskipun men- 
djundjung tinggi pimpinan  Stalin, 
hampir senantiasa menolak nasehat2 

tg aa n.militer di 
RRT, sebagai telah didjalankan 

oleh j linegara2 sekutu- |: 
mur... Satu. teori- 

a pemimpin RRT Mao | 

Korea | 

bahwa Mao djuga tidak menghadliri | 

  

an India) 

pustakaan India jang dilakukan oleh 
Pada pembukaan itu telah diadakan 
oleh duta besar India, Mr. Bhagwat 
wakil2: dari kementerian penerangan 
di. Djakarta. Gambar: Dr: 

  

| Meriam 

  

  

Malam Minggu jbl. di Djakarta dilangsungkan upatjara pembukaan Per- 
menteri P.P.K. Dr. Bahder Djohan. 
pemotongan pita jang dihadiri pula 
Dayal, anggota2 corps diplometiek, 
dan masjarakat India jang berada 

Bukder Djohan sedang melihat-lihat buku? 
perpustakaan jang baru itu, 

  

Dalam Udara D 

- Sovjet Uni selama 28 tahun, 

jang dibuat dari batu 
diri di Medan Merah, disamping 

deret-deret 

Sementara itu rakjat berdjedjat2! 
menunggu-nunggu diluar, ditepi dja- 
lan antara Gedung Serekat2 Seker- 
dja dan Mausoleum, dalam tempe- 
ratur dibawah nol. deradjat. - Ge- 
dung2 ditepi djalan tadi dihiasi de-i 
.ngan bunga2 jang” sengadja dida- 
tangkan dari daerah jang tjukup pa- 
nas, ialah daerah Laut Hitam. Ma- 
war merah dan putih, narsis, tulip, 
mimosa dll. Rakjat menanti2 deng: : 
an diam. : 

Ditepi djalan berderet-deret satu- 
jan-satuan terpilih dari garnisun Mos 
kow, siswa2 akademi militer dan 
angkatan laut. 

Djam 10 pagi, Malenkov — jang 
sepandjang malam mengawal djena- 
zah — dan pembesar2 lainnja me- 
manggul peti djenazah keluar dan 
ditaruh diatas affuit meriam. Jang 
mengawal djenazah dalam gedung 
tadi ialah pembesar2 militer dan si- 
pil serta delegasi? Komunis dari 
luar negeri. 

Orkes memainkan Mars Pemaka- 
man tjiptaan Chopin. Didepan se- 
Kali berdjalan delegasi2 buruh, ang- 
katan perang dil., memanggul -ka- 
|rangan2 'bunga. Dibelakangnja ber- 
djalan opsir2 jg. membawa bantal2 
beledru merah, penuh dengan me- 
dali-medali dan  lambang2 Stalin: 
'Opsir2 ini dipimpin 
Semyon Budenny,- kawan seperdjo- 
angan Stalin ketika perang saudara, 
pembentuk pasukan kavaleri Merah. 
"Dibelakang mereka  berdjalan se- 
rombongan  djenderal dan laksama- 
na. Kemudian peti djenazah diatas 
affuit meriam, ditarik. 6 ekor kuda 
hitam.  Dibelakangnja tampak Ma- 
lenkov, Beria, . Molotov, Bulganin 
dan pembesar2 lainnja. serta. keluar- 

  

kan revolusi Tiongkok. Stalin kabar 
nja' telah - mengandjurkan . kepada 
Mao. supaja bekerdja bersama den. 
Chiang Kai Shek untuk. mentjapai 
kekuasaan, akan tetapi andjuran ini 
ternjata tidak pernah dilaksanakan 
oleh Mao. Demikian kalangan itu. 
Dalam pada itu John D. Hayes, 

seorang pendeta Katholik, jang per- 
nah berdiam di Tiongkok selama 
3 tahun, hari Senen katakan bahwa 
RRT kini mulai ,,bosan” dengan 
Rusia oleh karena Rusia masih be- 
lum ikut serta dalam pertempuran? 
di Korea. 
Dalam pertjakapan dengan madja- 

lah ,,U.S. News and World Report” 
selandjutnja dikatakan, bahwa me- 
nurut pendapatnja Mao Tse Tung 
mungkin akan mendjadi Tito kedua 
karena Mao sebenarnja adalah se- 
orang patriot. 

Hayes pernah tinggal di Kwei- 
yang, ibu kota propinsi Kweichow, 
Atas tuduhan - melakukan kegiatan 
mata2, ia ditahan selama 10 hulan     ekonomi, pertanian dsb. Stalin mengenai tjara2 mengemudi- 

JOSEF VISSARIONOVICH STALIN, 

pintu gedung tadi ditutup untuk umum, 

Pemakaman Stalin 
Moskow Dihias Bunga' Mawar Merah 
Patih - Meriam" Dan Sirene Mengaum 
Selama 3 menit -- Upatjara Chidmad : 

ingin Membeku 
pemimpin tertinggi 

t dje nazahnja hari Senin kemaren te- 
pat djam 12 waktu Moskow-telah dimakamkan dalam mausoleum 

pualam berwarna merah dan hitam jang ber 
guru dan kawannja, Vladimir Le- 

nin jang meninggal ketika 1924. 72 djam lamanja djenazah Stalin 
a dalam ruangan upatjara Gedung  Serekat2 

5 djuta orang selama waktu itu telah memasuki gedung tadi untuk 
menjampaikan hormat untuk achir kalinja kepadanja. Dan ketika 

Sekerdja. 

maka orang masih ber- 
sepandjang 10 'mil. Tinggal para djenderal besar dan 

sadja jang masih adadalam gedung tadi, serta keluar- 
# 

ga”Stalin. “Korps -diplomatik- sudah 
menanti2. 

Nikita Khrushchev, ketua panitya 
pemakaman, membuka upatjara dan 
dipersilahkannja Malenkov, Beria 
dan Molotov berbitjara. Tepat djam 
12.00, djenazah dimasukkan ruang- 

am-meriam berdentum, baik di Mos 
kow maupun di Leningrad, Sev 

   

an mausoleum. Pada. saat itu meri- ! 

Duel Kanon Antara RRT 
Dan KMT Di Ouemoy 

taknja dekat pantai Fukien pasu- 
kan2 Chiang Kai Shek setiap ha- 
ri melakukan tembak-menembak 
dengan pasukan2 RRT, demikian 
diberitakan oleh wartawan U.P. 
Frederick Panton. Selain Korea 

kali adalah satuZnja tempat dima 
na setiap hari terdjadi tembak-me 
nembak. Dari suatu tempat meri 
am2 Kuomintang dan RRT ha- 
nja terpisah tidak lebih dari pada: 
satu mil. Menurut seorang kolo- 
nel Kuomintang, meriam2 RRT 
setiap hari menembaki pulau itu 
dan tembakan2 ini sewaktu2 di- 
balas oleh meriam2  Kuomintang. 

Pasukan? Kuomintang membuat 

dikenal djuga 
men. 

Opsir2 Kuomintang katakan, bah- 
wa 
njak tank2 dan meriam?” untuk me-, 
nangkis serangan . pasukan?  RRY 
terhadap pulau itu. 

Letnan djenderal “Hu Lien, 
mandan “ pasukan? gerilja Kuomin- 
tang di pulau itu menerangkan, bah-. 
wa pulau itu adalah garis pertahan- 
an jang utama dari Taiwan terha- 
dap serangan pasukan2 RRT dan 

mungkin djuga akan merupakan ba- 
tu lontjatan dalam menggempur Ti- 
ongkok Darat. 

Hu Lien selandjutnja katakan, 
bahwa  diseberang pulau Ouemoy, 
RRT mempunjai pasukan2 sebanjak 
180.000 orang, terutama dibilangan 
pelabuhan “Amoy. - Disamping ini 
RRT mempunjai 5 lapangan ter- 

bang di propinsi Fukien jang ber- 
hadapan dengan Taiwan. 

Kepada wartawan U.P. tadi- Hu 
Lien menerangkan, sebabnja tidak 
melihat banjak pasukan Kuomintang 
di Ouemoy, sebabnja adalah karena 
mereka berdiam di bawah tanah da- 
lam terowongan2. Tetapi djika pa- 
sukan2 RRT menyerang, beribu-ribu 
pasukan Kuomintang segera akan 
keluar dari terowongan2 “tersebut. 
(Antara). 

5 

Pindah Ke 

Irak? 
Menteri pertahanan Irak Nuri Al 

Said hari Minggu telah- membantah 
desas-desus jg. mengatakan, bahwa 

''markas-besar pasukan2 Inggris di Ti 
| mur Tengah akan dipindahkan dari 
iFayik (daerah “terusan Suez) ke 
Irak. Sangkalan tsb. diutjapkan- oleh 
| menteri pertahanan dalam parle- 
| men ketika mendjiawab  pertanjaan 
: dari anggota Tawfik- Mochtar. De- 

| sas-desus tsb. banjak tersiar sedjak 

  

. f : : 

DI PULAU OUEMOY jang le 

dan Indo China, tempat ini barang 

banjak terowongan di pulau itu jang . 
dengan nama Kin- 

mereka mempunjai tiukup ba- 

ko- 

  

topel, Leningrad, Stalingrad, Vla Tperkundjungan baru2 ini ke Bagdad 
vostok dll. Tepat pada itu pula. se- | Yari djenderal Sir Brian Robertson, 
gala pekerdjaan dipabrik2, Gjalan'! panglima pasukan2 ' Inggris di Ti- 
kereta api, dilaut dan disungai2 ser-| pyr Tengah. Kabar2 itu dim ming- #5 i' ay 1 1 £ “ . ta diladang2 berhenti selama 5 Me- | gu 'jg lampau telah dibantah pula 

oleh Marsekal 

nit. Sirene2 pabrik, kapal, lokomo- | oleh perdana menteri Irak Jamil Al 
tif berdengung selama 3 menit. 

Dentuman meriam berhenti. Rak- 
jat. tetap sunji-senjap, tak seorang- 
pun berbitjara. Disiplin teguh. Lagu 
kebangsaan " dimainkan. Pasukan2 
tentara berbaris Upatjara selesai. 

Menurut wartawan UP “di Mos- 
kow, mausoleum tadi hanja akan 
merupakan -makam sementara sadja. 

Madfai. 

  

Telah diumumkan rentjana2 untuk 
mendirikan sebuah gedung panthe- 

On, Gimana akan ditempatkan djena- 
zah-djenazah  Lenin dan Stalin. 
(Noot Red.: Mengenai keadaan Mes 
kow, harap lihat djuga dihalaman 
3 

  

Biaja Rp 
SEKSI2 PARLEMEN hari S 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 

oleh pemerintah. 

Hanja soal pemberian legalisasi ke 
pada para badal sjech sedang diper 
timbangkan oleh pemerintah, sedang 
usul pengiriman delegasi ke Hedzas 
untuk membitjarakan  soal2 'trans- 
port, perumahan dan lIain2 guna ke 
pentingan para djemaah pun dipan 
dang sebagai usul jang simpatik teta 
pi pemerintah masih perlu menin- 
djaunja lagi serta '' mempertimbang- 
kan kapan dapatnja dilaksanakan 
berhubung dengan keuangan negara. 
Seterusnja diter/igkan oleh ketua 
seksi, bahwa dalam tahun ini diusa 
hakan oleh pemerintah supaja djum 
lah diemaah hadji I.k. 14.000 orang 
dengan beaja I-k. Rp. 22.000.000,— 
dibanding dengan tahun jang” latu 
12.000 orang dengan beaja Rp. 23. 
djuta. “Seksi” Luar Negeri Par- 
lemen hari Senin telah memutuskan 
untuk mengundang pemerintah gun: 
mengadakan rapat kerdja mengenai 
mutasi2 anggauta2 perwakilan Tuar   oleh pembesar2 RRT, tetapi kemu- 

dian dibebaskan. (Antara). 
negeri jang direntjanakan oleh pe- 

| merintah. 

  

PRESIDEN Pilipina, Elpidio. Gui- 
rino pada Minggu malam mena: 
tang pemimpin partai Nacionalista 
Pilipina, senator Jose P. Laurel, sam 
bil mengadjak dia beradu dalam pe 
milihan2 presiden di, Pilipina dalam 
bulan Nopember jang akan datang. 
Seperti diketahui, Ouirino telah meng 
umumkan bahwa ia bersedia untuk 
dipilih kembali. “Laurel adalah la- 
wan terbesar dari Guirino ketika di 
langsungkan pemilihan2 presiden di 

  tahun 1949. Laurel sementara itu 
telah menjatakan, bahwa ia menjo 
kong bekas menteri pertahanan Ra 
mon  Magsaysay untuk — ditundjuk 
oleh partai Nacionalista sbg. tjalon 
partai ini dalam pemilihan2 jg akan 
datang, akan tetapi beberapa diantara 
pengikut2 jang kuat dari Laurel men njatakan, 
desak supaja ia menjalonkan dirinja 
sendiri untuk melawan Ouirino. 

Dalam pertjakapan dengan pers 

d 

Ouirino Menantang Jose Laurel 
pada Minggu malam, Ouirino mene 
rangkan: ,,Saja tidak tahu siapa jg 
akan ditjalonkan oleh partai Nacio 
'nalista akan tetapi suatu hal jang 
boleh mereka jakinkan, - jaitu bah- 
wa mereka akan berlawanan deng- 
an saja sendiri”. Ta seterusnja me- 

bahwa djika Laurel. me- 
maksakan  pentjalonan  Magsaysay 
maka itu berarti bahwa Lau. 

rel takut untuk melawan saja dan 
| sebaliknja djika Laurel tidak mentja 

| 

  

lonkan Magsaysay maka berarti pu 
la, bahwa ia menghambat- hambat tji 
ta2 Magsaysay. 

Dalam pada itu diduga, bekas mer 
teri pertahanan ' Magsaysay “dengan 
resmi akan menggabungkan diri pa 
da partai: Nacionalista apabila pads 
“Senin malam diadakan pertemuan 
ramah-tamah untuk memperingati 

bari ulang-tahun Laurel jang ke-62, 
(U.P) 

14.000 Djemaa 
Ditetapkan Untuk Tahun Ini— 

usul2 untuk perbaikan perdjalanan hadji pada 

    

22 Djuta 
enin mengadakan rapat Seksi PPK, Agama dan Kesehatan, mengadakan rapat kerdja denoa. i 

Agama untuk membitjarakan soal2 disekitar . Ba 
reformasi Panitia Hadji Indonesia. 
tersebut, soal reorganisasi dan reformasi itu telah disetudjui 
rintah dan sedapat mungkin dilaksanakan dalam bulan ini 

usaha reorganisasi dan 
Menurut keterangan ketua seksi 

me- 
djuga. 

Achmad jang berisi 
umumnja disetudjui 

laporan Z.A. 

Penentuan, kapan waktunja rapat 
kerdja itu, diserahkan kepada peme 
rintah. 

Perumusan usul mosi ten- 
tang peraturan devisen. 

Menjambung berita tentang peru 
musan usul mosi dari anggauta2 sek 
si Perekonomian Parlemen .menge- 
nai peraturan devisen baru, lebih 
landjut didapat keterangan, bahwa 
hari Senin Seksi Perekonomian telah 
memutuskan untuk: menjerahkan so 
al tersebut kepada suatu panitya. 
jakni untuk mem-formuleer usul mo 
si itu. Kabarnja panitia tersebut di 
ketuai Mr. Assaat, sedang maksud 
pokok daripada usul mosi itu ialah 
meminta supajA semua peraturan ig 
mengenai bea dibikin dengan un- 
dang2 sebagaimana jang dimaksud 
oleh Undang2 Dasar. Usul mosi ka 
barnja baru dapat dibitjarakan sesu 
dan Parlemen reces dibulan April. 

Atjara-atjara parlemen. 
Sementara .itii parlemen kemarin 

malam mengadakan sidang tertutup 
untuk mendengarkan keterangan pe 
merintah tentang peristiwa 17 Okto 
ber 1952 dan soal djawab mengenai 
keamanan. 

Selasa pagi ini Parlemen akan 
mengadakan sidang pleno terbuka 
untuk mulai membitjarakan fatsal 
demi fatsal rentjana undang? pemi- 
lihan anggauta2 Konstituante — dan 
Parlemen. Sebelum rentjana itu di 
fjarakan terlebih dulu akan diputus 
kan usul mosi Sutardjo cs jang min 
ta supaja ru. itu hanja mengenai 
pemilihan anggatu2 Konstituante, ti 
dak termasuk pilihan anggaita2 Par 
lemen. :   
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She, djl. Stadion dan pada tg. 12 

' kepada pelbagai pembesar di Dja 

  

|. SUARA 

  

| MERDEKA 
    

SMG., SELASA 10 MARET 1953 

Suatu Kewadjiban 
Bahwa soal keamanan selalu mendjadi perhatian pe- 

merintah dapat kita ketahui dari beberapa berita jang menjatakan ke- 
aktipan alat-alat kekuasaan regara, untuk memulihkan keamanan. Di- 
samping bergeraknja alat-alat tsb:, maka pemerintah djuga mengadakan 
penerangan dipeloksok-peloksok dengan maksud, supaja rakjat insjaf 
akan arti pemulihan keamanan. 1 3 . 
— — — —. — Untuk mengembalikan keamanan, maka salah satu soal 
penting jang tidak boleh kita abaikan ialah menindjau sampai mendalam 
jang mendjadi akarnja gangguan keamanan. Benar djuga, pemerintah 
telah meneliti pokok-pangkalnja gangguan keamanan, tapi sampai seka- 
rang masih sadja meradjalela. Akibat aksi gangguan keamanan itu rak- 

  

| jat Djawa Tengah menderita kerugian puluhan djuta rupiah, seperti jang 
kita muatkan dilain bagian. Dalam pada itu usaha penerangan jang di- 
bantu oleh rakjat dengan keinsjafan dari sedikit-ke-sedikit telah terasa 
djuga hasilnja. Dan untuk mempertebal keinsjafan rakjat, maka ditegas- 
kan pula, bahwa membantu pemerintah dalam usaha memulihkan ke- 

“amanan adalah suatu kewadjiban jang tidak boleh diabaikan. 

— — — — — Sementara itu rasanja perlu djuga kita tegaskan, bahwa 
untuk menanam rasa keinsjafan serta kewadjiban pada rakjat satu sjarat 
jang harus dipenuhi ialah pandai bergaul untuk mengambil hati rakjat. 
Djika kita telah mendapat mengambil hati rakjat, maka usaha selandjut- 
nja tidak begitu sukar. : 2 : 
— SL — Lain daripada itu usaha lain jang susah ialah memberi 
pengertian pada mereka jang tersesat dan turut dalam grombolan. Sudah 
kita ketahui, bahwa banjak djuga anggauta grombolan jang mestinja 
tidak perlu turut dalam aksi mengganggu keamanan. Karena ketjewa 
dalam masjarakat, maka mereka dengan tidak dipikir lebih pandjang 
turut sadja dalam aksi gangguan tsb. Untuk mereka perlu didjelaskan, 
bahwa keketjewaan itu perlu disingkirkan. Bahwa djasa mereka dalam 
perdjoangan tempo hari adalah suatu kewadjiban dari putra negara ha- 
rus mendjadi pengertian jang mutlak. Pengertian inilah harus ditanam 
benar-benar dikalangan mereka jang ketjewa itu. Dengan djalan ini rasa- 
nja hati mereka dapat terbuka dan kembali pada masjarakat jang kemu- 
dian dapat disalurkan pada pekerdjaan lain jang penting djuga bagi ma- 
sjarakat. 

Kabar Kota 
aa ane naa 

  

  

Ritonga Dipetjat 
Perpetjahan Diantara Kalangan Buruh 
G.B.P. Akibat Perkara Kerdja Lembur 

BURUH PELABUHAN jang tergabung dalam G.B.P. mulai 
hari Senen kemaren telah meniadakan aksi anti kerdja lembur, se 
telah mengadakan rapat kilat dan mengesahkan anggauta pengurus 
sementara jang diketuai sdr. Sudarjo, sedangkan sdr. Mt. Ritonga 
sudah tidak diakui lagi sebagai ketua. Mengenai perkembangan2 
buruh pelabuhan ini dan untuk menghindarkan salah faham da- 
lam kalangan masjarakat dan kalangan buruh pelabuhan chusus- 
nja, maka pada Senin siang oleh Walikota telah diadakan konpe- 
rensi pers jang dihadliri oleh anggauta pengurus baru, kepala P4 
Daerah dan lain2 instansi Pemerintah. Dalam konferensi tsb. oleh 
Walikota diterangkan, bahwa semendjak beberapa bulan G.B.P. 
dibawah pimpinan sdr. Ritonga telah mengadakan aksi anti ker- 
dja lembur berhubung tuntutan mengenai upah tidak disetudjui 

- #oleh madjikan, sedang keputusan dari P4 pusat ditangguhkan hing 
— ga nanti 1 Djuli 1953. 

Dalam pada itu selandjutnia Wali 
Kota menuturkan kedatangannia be- 
berapa isteritburuh pelabuhan jang 
minta idzin pada beliau agar suami2- 
nja diperbolehkan bekerdja hingg# 
sore hari (kerdja lembur), karena 

para isteri buruh tadi mengira bah- 
wa kerdja lembur itu dilarang oleh 
Walikota. Peristiwa ini bertamban 
lagi pada pagi harinja dengan da- 
tangnja beberapa puluh kaum bu- 
ruh pelabuhan dikantor Walikota jg. 
minta idzin perumahan. Kesalahan? 
ini setelah diselidiki ternjata bahwa 

Sebagaian para Aanggania diundang 
oleh wk. Ketua. “Rapat ini dinj: 
kan oleh Ritonga tidak sjah denga 
alasan “tidak mentjukupi dourum. 
Setelah mengalami perdebatan dens- 
an anggauta? pengurus jiainnja ke- 
mudian Ritonga menjatakan mele: 

takkan djabatan sebagai - Ketua 
G.B.P. dan mengantjam. akan me- 
nuntut dan achirnja dia. meninggal- 
kan sidang. Mengingat  keruhnja 
suasana perburuhan dalam G.B.P. 
chususnja dan kepentingan masjara- 
kat aumumnja maka rapat ialu mem- 

   

  

     

“sumbernja berpangkal pada adanjajbentuk Panitya pengurus baru dar 
aksi anti, kerdja lembur. Kemudian! memutuskan meniadakan aksi anti 
oleh Walikota dengan persetudjuan- | kerdja lembur. Keputusan2 ini oleh 
nja fihak Ketentaraan, Kepolisian i anggauta G.B.P. pada Senen pagi 

dapat diterima. 
Rahasia Ritonga terbong- 
kar. 

Sementara itu oleh Walikota di- 

dan Kopei diambil sikap jang tegas 
Gan demi kepentingan umum dide- 
sak pada Ritonga ketua G.B.P. su- 
paja kerdja lembur. diadakan (deng- 
an surat tg. 6 Maret 1953). terangkan, bahwa setelah diadakan 

Hati buruh telah msudong ' penjelidikan? lebih Iandjut. ternjata 
kel. 3 bahwa selama Ritonga memimpin 

Desakan dari Walikota dilaksana-' 9-B.P. dalam waktu 3 tahun belum 
kan oleh Ritonga jang memerintah- pernah mengadakan pertanggungan 

kan supaja kerdja lembur diadakan. | SJawab terhadap SA Nsa Nanga. Uang 
Tetapi rupanja mereka telah men-' fonds sebesar Rp. 5.000, dari ma- 

dongkol terhadap Ritonga dan tidak | Sjikan dan Rp. 5.000, — dari NU 

mempertjajai lagi. Mereka mengira Sat (D. sepeserpun tidak diketahui 

bahwa perintah kerdja lembur ini Oleh anggauta pengurus lainnja.. Be- 
hanja untuk sementara sadja dan lam terhitung uang koperasi. sedang 

hanja terbatas pada memuat bosi2 SOkongan lain?nja belum pernah di- 
tua ke kapal Perkapi dimana Ri- Pertanggung djawabkan. Anggauta2 

tonga sendiri mendjadi Direkturnja. tertekan diiwanja dengan antjaman, 

R'tonga mengundurkan - kalau tidak mengindahkan perintah- 

  
  

diri. | aja. GI: aa 
Setelah usaha Ritonga gagal ma- | Pada waktu jang aciirZ imi Ri: 

ka pada Saptu malam gt 7 Maret tonga menghasut kalangan Aa a pada S:z a t. r 5 2 £ Na 

atas andjuran Walikota diadakan ra- 9-BP. supaja terus mengaduka 
aksi anti kerdia lembur dan kalau 
tidak mau, maka Ritonga mengan- 

, . -tjam tidak akan memperdjoangkan 
' - Peran BN : | gratifikasi dan hadiah lebaran un- 
KEDATANGANNJA KONSUL tuk mereka. Tetapi setelah Walikota 

DJENDRAL RRT. -menanjakan hal ini pada S.S.P.V., 
Dari Panitia Penjambutan “didapat ' ternjata madjikan ini telah berscdta 

kabar, bahwa kedatangannja Kon- memberikan hadiah lebaran dan 
sul Djenderal RRT setjara resmi pu-' gratifikasi. ' Malahan oleh S:S.P.V. 
da tgl. Il Maret. Kepada wakil2 telah didirikan Jajasan dengan akte 
perkumpulan diseluruh Djawa Te- | notaris jang akan mendjamin kaum 
ngah jang akan ikut menjambutnja buruh pada bari tuanja, jalah Jai 
di Kalibanteng Semarang, diharap-' san Hari Tua dengan modal ses 
kan berkumpul di CHTH Gg. Te- tengah djuta rupiah. 
ngah pada djam 8 pagi. Demikian antara Jain keterangan2 

Selandjutnja pada. hari 'itu. djuga ' Walikota jang diberikan pads pers. 
djam 19.30 malam” akan diadakan abah 
malam resepsi digedong . Sin Yoe 

pat kilat anggauta pengurus G.B.P. 

  

    

KADIEN TIDAK DIDATANGI 
Maret  Konsui Chou Chung  Sze| . GEROMBOLAN. 
akan mengundjungi Gubernur Dja-/ Menjambung berita jang ter- 
wa Tengah, Panglima Divisi Dipo-| muat dalam harian ini tangga! 
negoro dan Wali Kota Semarang. 
Malam harinja mengadakan resepsi 
dengan wakii2 Pemerintah dan Ko 
Shia Thoan. Pada ig. 13 Maret me- 
ngundjungi pelbagai Sekolah Tiong- 
hoa dikota Semarang. 

Kabar selandjutnja mengatakan, 
bahwa Kensu!l Chou akan berdiam | 
1 minggu lamanja di Semarang. 
Penduduk Tionghoa diserukan pa- 

da tg. 11-3 mengibarkan bendera 
RRT disampingnja bendera R.I. 
N. O. TIDAK SETUDJU PER- 
WAKILAN R.I. DI MOSKOW. 
Dalam rapat pengurus2 tjabang 

lengkap jang dihadiiri pula oleh 
ranting2 N.O. seluruh Kota Besar 
emarang pada tgl. 27 Pebruari 

1953 digedung S.R.L-N.O. Pung 
kuran Semarang telah diputuskan 
sbb.: 

Tidak menjetudjui usaha2 atau 
gerakan2 untuk membuka perwa- 
kilan R.I. di Moskow jang akan 
mengakibatkan ” pembukaan per-| 
wakilan Rusia di Djakarta, ketjua 
li telah dapat didjamin bahwa hal 
itu tidak akan menambah kegiatan 
dan semangat anti Islam jang kini 
sudah terasa bagi Ummat Islam 
Indonesia. : 

Putusan iai telah disampaikan | 

28 Pebruari 1953 dengan berkepala 
.Kadjen diserang” maka Diawatan 

| Penerangan 
merasa perlu mengemukakan bahwa 
'isi berita tsb. ada sementara hal2 
jang tidak sesuai dengan kedjadian 

jang sesungguhnja. « 

mikian: $ 
Pada tgl 26-2-53 gerombolan itu 

masuk-—dari Katjamatan 3 
pul (Kabupaten Pemalang) ke Katija ' 
matan  Kandangserang (Kabupaten 
Pekalongan) dan berhenti disitu se 
lama satu malam sambil mengada : 
kan teror, seperti jang telah tersu-. 
rat dalam berita itu. ! 

Setelah mengalami serangan (ka- 
npnade) dari pihak tentara kita, esok 
harinja (tgl 27-2-53) gerombolanj 

| meninggalkan tempat tersebut menu ' 

dju ke timur, achirnja masuk kedesa 
Lembanggelung (Ketjamatan Paning : 
garan). | 

dari tentara kita, mereka mengun- | 
|durkan diri kebarat dengan mening) 
galkan beberapa orang korbannja. | 
Dan pada tanggal 28-2-53 keluar da 
ri daerah Ketjamatan  Kandangse- | 
.rang, masuk ke wilajah Kabupaten , 

Pemalang lagi. 
Tjatatan Red.: Kabar tentang pen- 

(dudukan Kadjen itu, kita terima da- 
ri Antara.   karta dan Sernarang. 

Kabupaten Pekalongan ! 

Watukum- | 

ground Aktivitet 

bul ga 

pentjurian, penjamunan dan pe 

Didaerah Pekalongan dan Sema- 
rang sadja, kerugian ditaksir tidak 
kurang dari Rp 25.000.000, jaitu jg 
langsung diderita oleh rakjat, akibat 
pembakaran rumah I.k. 2.500 va- 
njaknja, ditinggalkannja  sawah-la- 
dang oleh penduduk dsb.nja. Bc- 
lum terhitung kerugian jg diderita 
oleh negara, seperti tergulingnja ke 
reta-api, dirusaknja alat? perhubu- 
ngan lain2-nja jg penting, misalnja 
dari PTT. Kerugian djiwa Lk. 500 
orang jg dibunuh, jaitu .anggauta2 
pamongpradja, pamongdesa, polisi 
OPR, pegawai sipil, petani dsb.nja. 
Dalam tahun jg lalu itu pernah (se 
bagian masih) dilakukan pengunssi- 
an oleh I.k. 3.395.000 orang, keba- 
njakan “dari Tjilatjap, Banjumas, Pe 
kalongan dan Solo. Dalam beberapa 
minggu sadja dalam tahun itu jg ber 
wadjib keluarkan bantuan berupa 
uang Rp 1.200.000, dan selain itu 
beras, pakaian dll. Pengatjauan di- 
lakukan terutama oleh D.I. dan ge- 
rombolan Merapi-Merbabu - Kom- 
pleks, selain itu kedjahatan terdjadi 
karena faktor2 ekonomi. 

Usaha2 mengatasinja. 
D.I. mulai mengganas pada tahun 

1950, gerombolan M.M.K. tahun 
1951. Jg berwadjib telah mengerah- 
kan tenaga2-nja untuk mengadakan 
pembersihan, tetapi rupanja, bila di 
daerah jg satu membawa hasil dgn. 

berkurangnja kedjahatan, dilain dae 
rah lagi bertambah. Dibandingkan 
dengan ditahun 1951, didaerah Se- 
marang ditahun 1952 jl. djumlah ke 
djahatan turun dari 4.100 mendjadi 
1.470, dan daerah Solo dari 6.100 
mendjadi 1.300. Tetapi sebaliknja di 
daerah Pekalongan, dari 10.200 te- 
tah mendjadi 29100. Daerah ini jg 
memegang ,.rekord” dalam kedjaha 
tan diseluruh Djawa Tengah. Menu 
rut laporan wartawan ,,Antara” 
Jogja, daerah Jogja boleh dikata- 
kan daerah jg paling aman: ,,lain 

daripada jg lain.” 
Menurut laporan wartawan ,.An- 

tara” Solo, untuk lebih mengintensi- 
veer gerakan? mengembalikan kea- 
manan didaerah MMK, maka se- 
djak tg. 20 Pebruari tahun ini telah 
diadakan gerakan jg dinamakan 
Gerakan - Tritunggal”, jaitu Tenta- 
ra, Polisi dan Pamongpradja, sedang 
pendudukan tentara diadakan lasi. 

Selain gerakan? operasi, diadakan 
pula penerangan? jang dimaksudkan 
untuk mengembalikan kepertjajaan 
penduduk — terhadap kesungguhan: 
alat2 negara guna- mengatasi keka 
tiauan itu. Isinjapun berupa tegen- 
campagne terhadap propaganda ge- 
rombolan jang memutar-balikkan ke 
adaan: Misalnja singkatan M.B. oleh 
pihak gerombolan dikatakan ,,Mili 
ter Belanda” dsbnja. 
“Dalam usaha penerangan ini dar 

rah M.M.K. dibagi mendjadi 3 dae 
rah pertama, daerah tidak aman, di 
sini penerangan dilakukan oleh ten 
tara atau polisi, kedua daerah sete 
ngah aman, disini penerangan diser 
tai pertundjukan bedanja antara alat 
alat keamanan negara dan gerombo 
lan: ketiga daerah jang mungkin men 
dapat rembesan dari daerah? jang ti 
dak aman, disini penerangan dilaku 
kan oleh djawatan? jang bertugas, 
misalnja Djawatan Penerangan dsb- 
nja: 
“imp Gerakan Tritunggal” 

ini instansi2 lainnja berusaha untuk 
menstabilisir keadaan, terutama dila 
pangan ekonomi, jang terpenting pro 
duksi bahan makanan. 

Mengenai ini masih belum didapat 
keterangan jang bulat. Banjak pen- 
dapat2. Kedjahatan jang ketjil2, jg 
banjak terdjadi, dan sebagian. dari 
jang besar2, dianggap timbul terute 

  
  

| RESEPSI KONFERENSI 
S.T.LL 

Konperensi Serikat Tani Islam In- 
donesia wilajah Djawa Tengah jang 
berlangsung di. Semarang  sedjak 
tanggal 7 Maret 1953 pada hari Se- 
nen fnalam telah mengachiri kon- 
perensinja dengan mengadakan re- 
sepsi bertempat digedung Gris. 

Resepsi tsb. dihadliri oleh Mente- 
ri Pertanian Moh. Sardjan ' jang 
'memberikan amanat2 berharga bagi 
para peserta konperensi. Antara lain 
diterangkan oleh beliau, bahwa pem: : 
belian padi untuk Pemerintah tahun 
ini berdasar pengalaman2 pada ta- 
hun jl. dan meskipun banjak keku- 
rangan2nja Pemerintah - masih me- 
netapkan terus menggunakan orga- 
nisasi rakjat, terutama “organisasi 

|tant ” untuk melakukan pembelian 
padi. Diterangkan bahwa pada ta- 
hun jl. masih ada uang jang ketjan-. 
tol pada organisasi2 pembelian padi 
sedjumlah Lk. Rp. 13.000.000,— 
dan beliau mengharapkan, bahwa 
'djumlah tsb. pada tahun ini dapat 
diperketjil, karena peraturan? me- 
ngenai ini dalam tahun iai telah di 
perbaiki. Politik beras Pemerintah, 
adalah merupakan suatu seg: dalam 
kebidjaksanaan ekonomi dan sosial 

|jang sengadja direntjanakan, demi- 

Djalan peristiwa ini jang betul de, kian Menteri Pertanian. 
Adapun  keputusan2  konperensi 

S.T.LI. ini jang terpenting antara 
lain: Menjokong sepenuhnja politik 
pembelian padi Pemerintah untuk 
tahun 1953/1954, sedang melantjar- 
kan pembelian padi supaja pembe- 
rian uang voorschot paling sedikit 
Rp. 50.000,—. Peraturan pemberian 

|hak tanah kepada warga uegara bu- | 
kan asli dihapuskan. -: 

API UNGGUN DAN 
DEMONSTRASI. 

   
   Rakjat Rugi ea — Djuta 

srombolan Dan 
Mengatasinja — Jogja Paling A 
BERHUBUNG DENGAN sedang dibitjarakannja 

nan oleh kabinet, wartawan kita mengu 
resmi mengenai keadaan keamanan di Djawa Tengah 

angguan keamanan itu, latar-belakangnja dan usaha2 
ngatasinja. Berdasarkan angka2 resmi naa pat diku 
lama 1952 di Djawa Tengah tertjatat 118.900 perk 
diantaranja 34.100 terdiri atas perkara2 perampokan, 

“ AN 

  

  

       

wa Tengah, se 

    

|ma karena faktor2 ekonomi, mi at- 
Inja didaerah Pa j 
Sedang didaerah 

| dan Semarang (t 
'Tengaran, Salatiga), 

    

   

  

tik. D.I, disamping mengadakan pc 
ngatjauan2, berusaha pula memben 
|tuk organisasi2 sematjam negara. 
Antara gerembolan bekas Bn. 426 
dan gerombolan -M.M.K. dalam pa 
da itu tidak pernah ada kerdja-samn 
dalam menghadapi alat2 negara. Me 
nurut keterangan jang” TA war 

| tawan ,,Antara” Solo, beda dari D.I. 
gerombolan M.M.K. tidak berusaha 

Pemimpinnja, — Multajat, dikatakan 
hanja ,,beroepsgrajak”. sekalipun da 
lam plakat2 mereka gerombolan ini 
sering menamakan diri ,,Pembela 
Proklamasi 17 Agustus”, dan meng 
rangkan, bahwa organisasi mereka 
adalah ,,Persatuan Korban Rasionali 
sasi”. : 
Ada lagi jang menerangkan, bah- 

wa ketidak-amanan ini sesungguh- 
nja ,,een jeugdprobleem”, karena se- 
bagian terbesar dari orang2 jg meia- 
kukan kedjahatan ini adalah ,,uit 't 
lood geslagen jeugd”: pemuda? js 
sudah ,,tumbang” dari ikatan masja 
rakat jang normal, jaitu anak2 muda 
berumur antara 20 dan 25 tahun, jg 
sedjak pendudukan Djepang kira2 10 
tahun jl sampai sekarang hidup ter 
'segak-serak, lepas dari bimbingan jg 
biasa, tidak Jagi biasa bekerdja dan 
tidak puas. Mereka ini mudah di- 
asut oleh elemen2 jang kurang baik, 
jang dengan insjaf ingin meanimbul 
kan kekatjauan. Sampai dimana ke 
benaran pendapat ini masih. perlu 
diselidiki, karena dari hasil penjeli 
dikan itulah bisa diperoleh pedoman 
kebidjaksanaan bagaimana mengha 
dapi kekatjauan tsb. 

Rakjat sergsara dan dim 
angef-psychose. 

Dalam pada itu terdapat keterang 
an, bahwa rakjat umumnja memang 
menghendaki keamanan, menghenda 
ki djaminan keamanan, supaja dapat 
bekerdja, menghasilkan kebutuhannja 
sehari-hari. Keterangan2 jang sering 
diutjapkan di-podium dikota-kota bz 
sar tentang adanja ,.krisis, achlak” 
dsbnja jang katanja telah menghins 
gapi rakjat Indonesia, adalah suatu, 
penjakit jang tidak bisa ditempelkan 
pada rakjat umumnja, terutama rak 

jat tani. Mereka tidak ada ambitie 
lain ketyali memperoleh hasil. dari 
keringatnja sehari-hari. Dan ternja 
ta, dimana ada keamanan, disita ha 
sil produksi bahan makanan ber- 
tambah. :? 
Didaerah2 jang tidak aman -angst- 

kuasaan desa sendiri besar sekali, me 
reka takut gerombolan, tetapi dju- 
ga takut pada alat? negara jang ber 
sendjata. Sering mereka tidak dapat 
membedakan, mana jang Mobbrig. 
mana jang gerombolan, karena 'atjap 
kali gerombolan memakai pakaian 
itu pula. Keduanja minta bantuan: 
gerombolan minta bantuan makanan 
dan alat2 negara minta bantuan pe 
tundjuk dimana ada gerombolan. Ma 
sing2 mengandung risiko besar, di 
tuduh membantu, gerombolan dan 
ditangkap, atau dituduh  mendjadi 
mata2 alat2 negara dan disembelih 
gerombolan, sekurang-kurangnja di 
bakar- rumahnja. Sebab “itu tidak 
mengherankan kalau banjak pendu- 

aman mengungsi, menjingkirkan diri 
sementara waktu, baik kalau gerom 
bolan datang ataupun alat2 negara. 
Dalam pada itu semua sefaham, 

bahwa soal keamanan ini adalah so 
al urgent jang harus selekasnja ditja 
ri tjara pemetjahannia. Disamping 
bagi rakjat, sangat urgent bagi alat2 
pemerintahan sipil didesa—-desa, jang 
tiap hari menghadapinja, dan diba 
njak tempat jang tidak aman paling   
sering dimusuhi gerombolan, sehing' 
ga banjak jang telah mendjadi kor 
ban. 

| Dapat ditjata, kalau: sebelum pe. 
.rang di Djawa Tengah ada 900 huip” djuara akan dilakukan 
“ magistraten, kini hanja ada I.k. 300, 
sedang kriminalitet bukan sadja ,,ma 
dju” sifatnja, djuga bertambah ba-| 
njak. (Antara) 

    

SIARAN R.R.I. SEMARANG 
Selasa tg. 10 Maret 1953. 5 
17.00 Pembukaan, 17.05 Gending- 

gending Semarang oleh karawitan 
studio: 17.30 pengumuman dan be 
rita daerah, 17.45 gending2 Semara 
ngan: 18.00 serba-serbi Angkatan Pe 
rang, 
Langgam Hawari, 19.00 Tanda wak 
tu Warta Berita, 19.10 Ibu Kota Ha 
ri Ini, 19.15 Dunia olah.raga, 19.30 
Hidangan Walter Gieseking: 20.00 
Sari Warta Berita: 20.05 Siaran Pe 

O.K. Studio Bandung: 21.00 Berita 

lam hid. sekuntum melati: 22.00 
Warta Berita, berita olah raga, 22.51 
Tindjauan esok hari: 22.20 langgam 
malam hid O.K.- Kembang Katjang: 
23.00 Tutup. 

SIARAN R.R.I. SOLO 
Selasa tg. 10- Maret 1953. 2 
Djam 17.00 Pembukaan, 17.05 Du 

nia kanak2,. 17.30 Maklumat dan 

  
Hari Saptu malam jl. dilapangan | Warta Daerah: 17.45 Charles Willi- 

Karimata 
gun oleh pandu K.B.I. 
sebagai upatjara pelantikannja  ke- 

pasukan. dari pandu tsb.  Upatjara | 
ini dihadliri oleh Pengurus Besar 
dan Kwartier Besar K.B.I. dari 
Diokja. : 

Pada Minggu paginja di lapangan 
tsb. diadakan demonstrasi — (pamer- 

lan) ketjakapan oleh pandu2 K.B.I. 
tib. Smg. dan pada siang harinja 
diadakan rapat anggauta bertempat 
dirumahnja Ketua tjabang. 

telah diadakan Api-ung- | ams & Sidny Torch, 
tib. Smg. |tjrita pak Slamet, 18.18 Hiburan pe 

18.00 anak2: 

tang O.K. Redla: 19.00 Tanda wak 
Sesudah mengalami serangan lagi pala pasukan dan pembantu kepala |tu Warta Berita: 19.10 Ibu Kota 

hari ini: 19.15 kontak dengan pende 
ngar 19.30 pilihan pendengar: 20.00 
Sari Warta Berita, 20.05 Siaran Pe 
merintah: 20.15 Ichtisar pers: 20.30 
Triklasik: 20.45 Pak Bares dengan 

isi hatinja: 21.00 “Berita bahasa 
Djawa: 21.15 Atjara esok hari: 21.20 
Klenengan manasuka: 22.00 Warta 
Berita: 22.15 Klenengan manasuka, 

24.00 Tutup. 

    

   

  

     

    
   
    

    

en 

ga), dan didaerah ' 
M.M.K. dikatakan bertendens .po!i | 

membentuk organisasi2 kenegaraan. |. 

psychose pada rakjat dan alat2 ke-i 

duk kampung didaerah2 jang tidak ' 

18.15 sendja gembira, 18.30 

merintah, 20.15 Ichtisar Pers, 20.30: 

Bahasa Djawa: 21.15 Sekumtjup ma |. 

  

IM. Nitisemito 

1 

Tambang 

an disekitar 

rintah daerah kabupaten Kendal 

rah tersebut. Menurut rentjana, 
kan tersebut bilamana kredit seb 

sin, minjak tanah dil.nja. 

  

   
HASIL2 DALAM PEKAN 

OLAHRAGA MOBRIG. PADA 
TG. 7 DAN 8 MARET. 

Pertandingan? dalam Pekan Olah- 
raga Mobbrig. pada tangal 7 Maret 
adalah sbb.: 

Volley-ball: Regu Mobb. 5146 — 
5150 angka 3—0. Regu Mobb. 5142 
— 5138 angka 3—0. Rebu Mobb. 
513 — 103 angka I—0.- 

Badminton: Regu Mobb. 5168 — 
5146 angka 0—3. Regu Mobb. 5166 
— 5155 angka 1—2. Regu Mobb. 
513 — S144 angka 12, 

Sepak "bola: Kes. Mobb. 5138 — 
5150 angka 1—0 dan Kes. Mobb. 
5155 — 5146 angka S—1. 
.Hasil2 pertandingan pada tanggal 

8 Maret adalah sbb.: 

H5 ananaka 3 ta 
' Bulutangkis: Regu Mobb. 5146 — 

5155 angka 1—2. Regu Mobb. 5144 
— 5142 angka 1—2. Regu Mobb. 
5146 — 5144. angka 1—2, , 

5146. angka O—I. 
. Hasil2 selandjutnja jang diperoleh 
dalam Pekan Olahraga Mobbrig. 
Diawa Tengah -sbb.: 

Sepakbolas 
» Djuara I: Mobbrig. Rayon Jogia 
"Komp. 5155: II. Mobbrig. Res. Dja- 
wa Tengah Kie II 5138: HL Mob- 
AA Rayon Pekalongan Kie/Komp. 
5146. 

Volley-balls 

longan Komp. 51465 - II. Mobbrig. 
Rayon Surakarta 5142: III. Mo5- 
brig. Res. Djawa Timur Komp. 
5114. : 

Bulutangkis: 
Djuara I “Mobbrig. Rayon Jogja 

5155, HI. Mobbrig. Rayon Solo 5142: 
III. Mobbrig. Res. Djawa Tengah 
Komp. 5144. 
Menembak: 
Djuara I. Regu Mobbrig. Diawa 

Tengah Komp. 5138: II. Mobbrig. 
Rayon Pekalongan Komp. 5146: III. 
Regu Mobbrig. Rayon Semarang 
Komp. 5110. 
Menembak (Komandan Patroli): 

  
Djuara IL, Regu Mobbrig. Res. Dja 

wa Tengah Komp. 513: TI. Regu 
 Mobbrig. Res. Djawa Timur Komp. 
.31145 MT. Mobbrig. Rayon Jogja 
. Komp. 5155. 

| Tembak dengan repolper: 
- Djuara I Inspektur Polisi Kelas I 
Sdr. Sudono Kie 5/3: II. PIP I sdr. 
“Surono Kie HI Komp. 5138: IlI. Prp 
i1 sdr. Maksum Kie I, Komp: 51535. 

Pemberian hadiah2 kepada para 
dalam ma- 

lam perpisahan Pekan Olahraga 
Mobbrig. Djawa Tengalr jang 2kan 
diadakan digedung. GRIS. Bodiong 
(pada malam ini djam 19.94, k 

1 

Adapun perlombaan Berenang ig. 
hania merupakan perlombaan hi- 
'buran dengan hadiah” “bukan piala 

'“Iberachir sbb.: : 
Schoolslag: A. Sdr. Soedjoed. Cie 

5166 dalam waktu 51.06 detik, 2, 
sdr, Karjoredjo Cie 513 dalam wak- 
tu $2.09. detik. dan 3 sdr. Diumadi 
Cie 5110 dalam waktu 53.05 detik. 

P Vrijeslagi A4. Sdr. Alex, Cie 513 
dalam waktu 35.03 detik, 2. sdr. Su 
kardi Cie 5138 dalam waktu 45.03 
detik dan 3. sdr. Markam Cie 5i6s 
dalam waktu 46.00 dstik, 

HASIL PERTANDINGAN 
" BASKETBALL DI SIN YOU 
CHUNG SHIOH SHEUH SMG. 

Pertandingan Basketball dila- 
pangan S.Y.C.S.S. Djl. Stadion 1 
Semarang jang diadakan pada tg. 
7 dan 8 Maret j.i. berachir seba- 
gai berikut: 

Gadjahmada Djokja 
Chung (wanita) angka 12—0, 

Gadjahmada Djokja Sin 
Chung (lelaki) angka 22—40 dan 

Sin 

Gadjahmada -.Djokja — Lung 
Hua (wanita) angka 5—16. 
Gadjahmada Djokja —- Lung 
Hua (lelaki) angka 16—46. 

Permainan dari  Gadjahmada 
boleh dikata speltekniknja ada 
baik hanja mereka tak mempu- 
njai tukang tembak jang djitu. 

  

:SAMSON AND DELILAH” 
Bioskoop .Grand” dan ,,0Oen” Ku 

dus. mulai pada nanti tanggal 14 

Maret, 1953 akan memutar film ig. 
terkenal ,,Samson and Delilah” ig. 
menggemparkan. Menurut keterang- 
an kontract jang dibikin buat men- 
datangkan film tersebut lebih tinggi 
dari pada film2 klas satu jang lam 

Untuk djealsnja harap batja ad- 
pertensi hari ini. 

  

Volleyball: si 5 : 
SNN Pn en at at ipada bulan Desember j.l. telah di 

“jan Gubernur -cs. tersebut 
“ “Sepak bola: Kes. Mobb. 5138 — membawa dikabulkannja- permin- 

Djuara I Mobbrig. Rayon Peka-! 

        

Waktu djenazah mendiang NM. Nitisemito diberangkatkan dari rumahnja 
untuk dimakamkan di makam Krapjak, Kudus, pada hari Saptu sore djam 

6.00. (Foto: .0en”7) 
N 

,Klantung” 
Sanggup Hasilkan 900 Ton Minjak 

t Sebulannja : 
GUBERNUR Djawa Tengah Budiono dan Residen Semarang 

Milono dengan diikuti oleh anggauta2 DPD propinsi dan bagian ke- 
uangan propinsi Djawa Tengah Djum'at j.l. mengadakan penindjau 

Perminjakan Klantung 40 km selatan Kendal. Penin- 
djauan tersebut berhubungan dengan permintaan kredit dari peme- 

sebesar Rp. 3.000.000.— jang chu- 
sus untuk membangun dan mengeksploitir tambang minjak didae- 

kata Sukarmo pemimpin Perminja- 
esar itu telah ditjapai, tiap2 bulan- 

nja akan dapat diprodusir minjak sebanjak 900 ton jang berupa ben 

Perminjakan Klantung jang Iu- 
|asnja 225 ha tersebut terletak di- 
' daerah hutan dikaki gunung Pe- 
rahu. Ia merupakan psrusahaan 
pemerintah  otonoom kabupaten 
Kendal jang dibelinja dari N.V. 
Algemene Petroleum Co. sehar- 
ga Rp. 60.000—, dan dgn. beaja 
pertama sebesar Rp. 516.054.— 
tiap2 harinja menghasilkan mi- 
njak sebanjak 400 liter. Hasil ter- 
sebut sebagian besar jang berupa 

ibensin dapat digunakan untuk 
(memenuhi keperluan bensin mo- 
'bil2 pemerintah dari seluruh ka- 
bupaten. 

Pekerdjaan dan hasil jang se- 
karang merupakan hasil ,,sam- 

“ben”, disamping memperbaiki dan 
membikin perlengkapan2 sumur- 
Ibor. Dari 13 bor2an- jang ada ba 
:ru dapat diperbaiki 5 buah dan 
|diantaranja baru sebuah jang da- 
ipat diambil minjaknja. 

Patut ditambahkan, 
kompleks  perminjakan 

  
bahwa 

tersebut 

periksa oleh pihak Djawatan Per- 
tambangan Pusat. Belum diketa- 
hui, apakah pemeriksaan Djawa- 
tan Pertambangan dan penindjau- 

akan 

taan kredit itu. (Ant). 

Berita Daerah ' 

SOLU 

MAU MENGIKUTI UDJIAN, 
Pihak Djawatan P.P.& K. Kabupa 

ten Sukohardjo mengabarkan bahwa 
sampai kini telah tertjatat 1817 orang 
anak murid Sekolah Rakjat jg akan 
mengikuti udjian pada tanggal 390 — 
31 Maret 1953 ke S.M.P., S.G.B., S. 
T.P., K.P.K.P.K.B. dan jang sede- 
radjat. Lebih landjut dikabarkan, bah 
wa mengenai pembangunan gedung2 

Sekolah jang dikerdiakan oleh jang 
wadjib, kini telah selesai. S.R. Karto 
suro dan S.R. Sukohardjo, masing? 
dengan beaja Rp. 45.000.—, sedang 
jang masih dalam pekerdjaaan S.R. 
Modjolaban dan S.R. Baki. 

BOJOLALI 

  

  

    

  

  Ju. 

POS PENDJAGAAN Di 
SOLO. 

Baru-baru ini Kepala Dinas gu- 
nung berapi bersama-sama dengan 
Bupati Bojolali memerlukan datang 
di Selo untuk menindjau  tempat2 
jg telah direntjanakan guna penem 
patan pos2 pendjagaan gunung ber- 
api dilereng Gunung Merapi. 

“ Menurut rentjana di Sele akan di 
adakan dua pos induk dimana akan 
dipasang seismograaf dan satu .pos 
pembantu untuk penghubung. 

Adanja. pos2 pendjagaan gunung 
berapi itu sangat perlu untuk men- 
'djaga- keselamatan penduduk sebe- 

api. 

SEBERAPA ARTJA KUNO DI- 
KETEMUKAN DI BOJOLALI. 

Dari Bojolali diwartakan, bah- 
wa diladang seorang penduduk 
Kelurahan . Kiringan Ketjamatan 
Kota Bojolali telah diketemukan 
beberapa artja kuno didalam  ta- 
nah, dan disamping itu djuga be- 
berapa batu2 jang rupanja .adalah 
bekas dinding2 suatu tjandi. 

Artja2 itu telah diketemukan 
oleh Imanmihardjo pemilik Ia- 
dang tersebut “ waktu 'ia sedang 
mentjangkul diladangnja. Setelah 
diketahui oleh penduduk kelurah- 
an, itu, maka penggalian selandjut 
nja diteruskan oleh penduduk ke 
lurahan tersebut dengan setjara 
gotong-rojong. 

| Hingga berita ini ditulis 
diketemukan sebanjak 5 buah ar- 
tja, 4 diantaranja masih dalam ke 
adaan baik sedang jang satunja 
putus kakinja. 

Sedjak tersiarnja berita tentang 
diketemukannja artja2 kuno ter- 
sebut maka kelurahan Kiringan di 
bandjiri orang2 dari sekitarnja 
jang ingin menjaksikannja. 

Apakah artja2 itu 
sebagian dari suatu tjandi, masih 
belum diketahui. 

KUDUS 
D.P.D. KUDUS EXIT 

Kelandjutan sidang pleno DPRDS 
kab, Kudus, telah diteruskan pada 
tanggal 9 Maret 1953 diam 9.45 di   

  

lum terdjadi peletusan gunung ber- 

telah. 

merupakan | 

pendapa kab. Kudus. Sebelum Ke- 

Ulung— Waktu M 

Pemakaman | Radja Kretek:  Nitisemito 
Meskipun TakgSekolah Djadi Pedagang 

antu Bikin Pasar 

Malam—Pernah Dapat Hadiah . 
Kuda Dari Sunan Paku Buwono X 

(Oleh: Wartawan Kita): 

Dengan terkedjut kabar tentang meninggalnja pak Nitisemito 
diterima oleh sebagian penduduk, terutama jang berdekatan 
keluarga Pak Niti terutama jg tidak mendengar saki 
nja, karena hanja menderita sakit selama 10 hari, -lazimn 
sakit ,tua”, umur almarhum sudah mengindjak kd. ' 
Kapan tanggal dan hari serta t 
dapat memberi kepastian, walau 
ada buku tjatatan jang meneran 
rumahnja (kampung Djagalan) ditepi Kali Gelis, jang mem 
Kudus Wetan dan Kudus Kulon. Dengan mendapat perhatian 
agak besar, djenazah dimakamkan di Krapjak pada pukul 16.00 
da hari Saptu jl. 

M. Nitisemito tidak pernah se 
kolah, tetapi untuk sekedar mem 
batja dan menulis dapat djuga, 
karena beladjar sendiri. Sedjak 
umur 14 tahun sudah pergi ke 
Modjokerto (Djawa Timur) untuk | 

kota Kudus terkenal bikinannja. 
Ajah beliau mula2 djuga se- 

orang saudagar jang agak berada, 
tetapi karena rugi terus berhenti. 
Atas pilihan rakjat dikampungnja 
ajah Pak Niti dipilih mendjadi 
lurah. Karena pekerdjaan lurah 
amat banjak, Nitisemito dipanggil 
pulang ke Kudus - oleh ajahnja, 
untuk  didjadikan ' djurutulisnja 
(tjarik). Pada waktu itu umurnja 
sudah 20 tahun. 

. 

Ingin dagang. 

Tjita2 Pak Niti berlainan dengan 
ajahnja. Ja ingin berdagang. Waktu 
itu tembakau sudah “banjak dibutuh 
kan oleh pengusaha? rokok jg dju- 
ga sudah ada tjampurannja tjeng- 
keh. Pak Niti membantu mentjari- 
kan tembakau “dari pelbagai kwali- 
teit untuk didjualnja, maka untuk 
menambah  madjunja perdagangan 
ia djual daging kerbau jg besar dju 
ga kemadjuannja. Menurut ketera- 
ngan diwaktu - senggang ' Pak Niti 
membikin rokok kretek klobot utk. 
di-isap sendiri, jg disuguhkan "epa- 
da sahabat?nja jang ,,djagong”. 

Karena rasanja sedap dan disu- 
kai, Pak Niti -diberi andjuran mem 
perbanjak rokoknja buat didjual ke 
pada” umum. Pikiran ini menimbul- 
kan harapan baru, “antara tahun 
1900, Pak Niti mulai mendirikan 
»paberik”. rokok jg masih sederha- 
na sekali bentuknja, dan belum me 
makai merek dan tjap. Tetapi sudah 
dapat dikirimkan ke daerah Modjo- 
kerto (jg harus diurus oleh adiknja 
sendiri bernama - Atmosumito) se- 
dang buat daerah Semarang diantar 
kan sendiri oleh Pak Niti. Rokok- 
nja waktu itu terkenal dengan na- 
ma rokok klobot made in Nitisemi- 
to? 

Karena tambah populair dan ma- 
dju, antara tahun 1910 - didirikan 
rumah untuk paberik jg sampai ki- 
Ini masih belum berobah, dipinggir 
kali Gelis Kudus. 

Bal tiga membawa redjeki. 

Untuk mendjaga djangan sam 
pai ditiru"oleh orang lain, mula2 
rokoknja dibikin dengan mema- 
kai tjap ,.Segi Tiga” jg menje 
rupai ”Apollinaris” merek air Be 
landa, tetapi karena digugat oleh 
jmporteur. "Apollinaris”, tjap itu 
diganti, walaupun tjap tsb sudah 
mendapat pengesahan. Tjapnja 
jang kedua dan gagal, jaitu ”Bal” 
satu, ini tidak mungkin, karena 
tjap tersebut sudah dimiliki orang 
lain, lalu diganti tjap ,,Kodok” 
Tak tjotjok, kemudian diganti Ia 
gi dengan tjap ”7 bola berbaris” 
dii-nja, sehingga beberapa advies 
dan. "kepertjajaan”, merek dan 
tjap “Bola Tiga” lah jang sesuai 
dan. membawa redjeki. 

  
Kemadjuan usaha Pak Nitise- 

mito, dalam lapang perindustrian 
rokek ini tidak sadja terletak da 
lam giatnja berdagang melulu, 
tetapi jang istimewa adalah tja 
ra. membuangnja rokok itu me 
niru fjara jang dipakai oleh orang 
Europa, jaitu banjak buang re- 
klame, propaganda  dan........... 
advertensi di surat2kabar. Sam- 
pai sekarang ini tjara jang demi- 
kian itu terutama dalam lapang 
advertensi “barulah Pak Niti jang 
paling unggul tjara memasang 
nja, dan boleh dikatakan, bahwa 
usaha memasang advertensi 
Pak Nitisemitolah pelopornja. 

itu 

Bolehlah disebut sebagai radja 
ig tak bermahkota” nama Nitisemi- 
to popularnja diluar kota Kudus. 
Sumbangan2 jg diberikan utk. usaha 
amal, dan pendirian2 rumah jatim, 
mesdjid dan sekolah atau madrasah 
selalu ada sumbangan dari. Nitisemi 
to, baik berupa uang atau barang2 
ig berupa lontjeng besar, ketjil, dju 
bin jg kesemuanja itu memakai tjap 
Bola Tiga”. Tidak sadja di tanah 
Djawa sumbangan itu. diberikan, te 

  

tua memulai 'atjara, terlebih dahulu 
oleh Ketua DPRDS dibatjakan su- 
rat ,pernjataan” dari Ketua fractie 
Masjumi (Sdr. S.' Soepardi), jang 
isinja antara Jain menjatakan, bah- 
wa mulai tgl. 9 tsb. anggauta2 Ma- 
Sjumi jang duduk di D.P.D. jaitu 
Sdr. R. Soelicha dan Much. Saleh 
ditarik kembali dari kedudukan 
DPD, disebabkan beleid DPD sam- 

pai sekarang ini tidak dapat diteri- 
ma. t 

Dengan demikian anggauta DPD 
jang lima itu tinggal 3“ orang, ke- 
mudian oleh Oemar Farouk diba- 
tjakan surat “.Mosi tidak pertjaja" 
terhadap beleid DPD, terutama se-' 
telah mendengarkan dalam sidang- 

  

berdagang kain dan badju, jang | 
memang . pada Waktu itu buat! 

t jg diderita 

  

       

   

ahun dilahirkannja tak 
putera2-nja sendiri, | 

g kan. Pak Nitisemito 

3g 
pa 
   

   
tapi sampaikan kedaerah Sumatera 
dan Kalimantan, lontjeng tjap »Bal 
Tiga” dan djubinnja buat mesdjid 

pun ada. 

Perhatian besar, tetapi su- 
kar bertemu. 

Nama Nitisemito dibuat kenang2 
an, ingin melihat wadjahnja. Tetapi 
untuk bertamu atau menemui, sukar 

sekali, lebih mudah menemui Resi- 
| den atau Controleur pada waktu 
sebelum perang dari pada ingin ber 
djumpa dengan Pak Niti, lebih2 ka 
lau hanja sekedar mau melihat wa 
djiahnja sadja. Diwaktu  djaman 
sHindia Belanda” Sri Susuhunan 
Pakubuwono X, dengan keluarga 
pernah didjamu dirumah Pak Niti- 

| semito, malah karena 'simpatinja Sri 
|Susuahunan itu berkenan mengha- 
diahkan se-ekor kuda jg bagus kepa 
da Pak Nitisemito, jg memang me- 
melihara kuda adalah hobbynja. 
Sajang kuda itu telah mati dipin- 

djam oleh opsir. Djepang, dinarki 
tanpa irama (terus menerus di 
naiki tanpa ngaso). Dgn. Ketua 
D.P.R.D.S. Prop Djateng jang 'se- 
karang. Moeljadi Djojomartono 
Pak Nitisemito terhitung sahaba: ka 
rib. Tetapi dengan oom Parada Ha- 
rahap sukar dinamakan sahabat, te- 
tapi musuhpun bukan. Sebah dikala 

Parada mengelilingi tanah  Djawa 
sambil mentjari object (tahun 1940) 
oom Parada kebentus adat jg aneh, 

| tapi njata, jaitu tidak mudah mene- 
| mui ,,Radja2 rokok, malah lebih 
mudah menemui Gouverneur Gzne- 
raal. 

  

— Mendiang M. Nitisemito — 

Keistimewaannja. 
Kegemarannja akan kuda tidak da 

pat disangkal. Kudanja bagus dan 

istimewa, orang lain menaiki auto 
model terbelakang, Pak Niti tjukup 
naik bendi (dokar) dgn. kudanja jg. 
djalannja ,,kemaju”. Karena senang 
kuda, pada suatu hari ketika sedang 
menaiki kuda, Pak Niti  terdjatuh, 
serta djari tangannja keseleo, jg me 
ngakibatkan kalau menulis tanda ta 
ngan lengkak lengkok jg istimewa 
dan sukar dipalsu atau ditiru. Wak 
tu sebelum perang dan menghadapi 
perang dunia kedua,  djumlah bus- 
nja ada 12, truck 2 dan auto per- 
soon 12, jg kesemuanja itu hilang 
musna pada waktu pendudukan Dje 
pang, karena diminta oleh Djepang. 
Walaupun Pak Nitisemito tidak per 
nah sekolah, tetapi anak?nja ig ie- 
laki sekolahnja tjukup. Mas Scema- 
dji Nitisemito keluaran sekolah me 
nengah, dan Mas Soeprat jg kini 
masih bersekolah “menengah di Se- 
marang, dan tjutjunja Mas Akuwan 
Nitisemito, djuga keluaran Sekoluh 
Dagang, jg dalam umur kl. 21 ta- 
hun merentjanakan fabriek jg me- 
dern di Djati Kudus, dengan gedung 
nja jg mentereng dan modern (anta 
ranja 240 kamar ketjil) dan dapat 

I memuat kl. 20.000. buruh, tetapi 
semua rentjana itu gagal, dan ge- 
dung pabrik jg hebat itu achirnja 
dibuat markas tentara (antaranja 
pernah dibuat markas bat. 426). Se- 
babnja kegagalan, menurut ketera- 
ngan, karena buruh2 rokok umum 
nja dari desa dan tani, lebih suka 
bekerdja diluar paberik (abon) dari 
pada terus menerus tinggal dikota. 

Kalau 
kerdja. 

Seingat kami Pak Nitisemito per- 
nah mempunjai kerdia mengawin- 
kan Mas Sumadji Nitisemito jg se- 
bagai pasar malam ketjil dengan me 
makai halaman di sekitar kali Ge- 
lis dengan tontonan rakjat jg pada 
masa itw amat digemari. Sedang la 
manja keramaian kl. 3 hari. 
Kabar jig tersiar, bahwa rumah 

pak Niti itu djubinnja terdiri dari 
ringgit emas, ini pernah menggem- 
parkan dikalangan pembesar2... pa- 
djag, tetapi berita itu ternjata hanja 
isapan djempol sadja. Memang di 
akui, bahwa kekajaan Pak Niti dju 
ga besar, terutama kalau melihat ru 
mah dan tanahnja-jg ada di sepan- 
djang Djalan Raya dll. tempat di 
Kudus, Semarang, Solo tetapi utk 
mendjubinkan 
ini kabar jg terlalu, demikiari anta- 

ranja sangkalan jg kami dengar da- 

pak Niti punja   
inja sedjak tgl. 14/2 sampai tgl..5/3 ti Mas Sumadji. 
|jang lalu. Mosi tersebut ditanda ta- | 
Ingani oleh 9 orang, jang oleh si- 
'dang diterima dengan sepuluh suara 
(melawan 5 suara dan 2 blanco. 

Anggauta? DPD tsb. Sdr.2 Soe- 
nadi dari PGRI, 18. Hardjono (SS 
KDN), Kisworo (BTI) dan 2 lain- 
nja dari Masjumi seperti tsb. diatas. 
Untuk mengangkat  anggauta? 
DPD jang baru sidang menjetudjui 

hakan dilangsungkan besuk — pada 

tanggal 19 Maret, dan: sementara 
itu DPD jang baru di mosi tadi de- 
misioner. 

  

Untuk lebih mempopulairkan na- 
ma Pak Niti, Njoo Cheon Seng wak 
tu tahun 1939 pernah membuat film 
dirumah Pak Niti dengan lakon 
.Harta berdarah” dengan Dahlia, 
Soerip, Poniman, Fifi Young dll. se 
bagai pemainnja. 

Kini Pak Nitisemito telah kembali 
keharibaan Tuhannja, semoga usaha 
dan tjita2nja buat memperkuat in- 
dustri rokok dari bangsa Indonesia, 
Seperti jg di-idam?2kan Pak Niti da- 
pat diteruskan oleh anak2nja dan 

jgeneraSi baru jg mendatang. 

  

dengan uang ringgit : 
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(8 peta jang akan 

: bes 2 Tea Sa 
: csar jang 

, panglima2 
' dan udara 

  

»Perang | 

E ropas 

- 

- e 
pa jang berkedudukan  pali Tinggi sesudah, djenderal way, pada hari Senen 
»latihan perang-pes 

    

tjara begini « 

buat peta relief itu sadja telah di-|tement tsb. oleh kedutaan 
«hdi Indonesia telah disampa 

perlakukan waktn2 berbulan2. - 
Diatas peta itu gerakan? dari pel 

bagai tentara dilukiskan dengan si- 
nar ultra-violet. Setiap bagian ko- 
mando NATO di Eropa diwakili da 
lam- latihan | 
Omar Bradley, kepala staf2 gabu- 
ngan angkatan perang Amerika me 
mimpin ..pasukan2” Amerika, Pe- 
rantjis, diwakili oleh marsekal Juin, inspektur-djenderal - angkatan pe- 
rang Perantjis dan panglima pasu- 
kan2 angkatan darat NATO untuk | 
Eropa Tengah. Selandjutnja . hadir 
pula kepala2 staf angkatan darat, 
laut dan udara dari NATO. 

Warisan 
G.B. Shaw” 
Bikin Posing Kepala 

Inggris 
(Corr. Sendiri) 

'njia sudah diketahui 

    
Tapi Diatas Kertas 1 "3 

£.. MARSEKAE Montg mery dari ? Inggris, panglima Sekutu di Er 

   

  

keadaan |tak ada, sedang beras jg didapat da 

tersebut. — Djenderal 

“Itang komunisme 

| komunisme. 

y! on. Djalan 
$ 

£ 
3 

3: 

  

      

    
   

   

    
     

  

    

an Tak Djalankan Politik Embargo 

| DALAM SUATU STATEMENT jang dikeluarkan oleh Per 
Kav ggs Ceylon maa soal pendjualan karet pg ba 
“kepada RRT jg dalam pan: 1 Amerika adalah pelanggaran 
atas embargo jang didjalankan kepada negara2 komunis, didjelas 
ikan sikap Ceyion dalam soal tsb. Diterangkan pula apa seb 

      

  

    
   
   

  

  perundingan jang diadakan berka li2 antara Ceylon dan . Armmerik 
idjualan karet dari Ceylon ke Amerika Se 

an dalam surat pengantar dari sta: 
    

                  

   

    
ndapat harga jang lajak bagi karetnja dito 
jang hendak dibelinja dinaikkan. Menteri | 
kemudian terbang ke Amerika dan beru | Bahan Makanan 
beras bagi rakjatnja, tapi usul2-nja me saha keras untuk 1 er 

“Statement lagi dari pihak Ameri- 
ka jg telah disiarkan pers, ig menja 
takan bahwa beras dapat dibeli Cey- 
lon di Burma telah melupakan bhw 
tak ada kemungkinan membajar 
Burma dengan uang, k | uang 

Amerikat Serikat bikin 
embargo. CE , 

Lalu Amerika Serikat di PBB de- 
ngan memperoleh hasil ig besar me 
.madjukan resolusi - larangan. export 

j o lapat da pada Tiongkok Baru d K 
ri RRT dibajar dengan karet. Sta- 1 Belina otak 8 

1 BB dibulan Maret 1951 itu disusul 

  

    

  

pada pers di Djakarta.“ “ “ kannja undang2 jg :terkenak dengar 
. Dalam keterangannja itu oleh Per nama ,,Kem  Amendmen?” legisla- 
|dana Menteri Ceylon ditegaskan, tion. Undang2 itu menepatkan, bhw 
bahwa adalah mendjadi kewadjiban ,,hantuan” ekonomi ' Amerika Seri- 
dan tugas jg 'utama dan jg terpen- kat harus dihentikan kepada negeri2 

(napun djuga ,untuk mendjamin dan' 'ketjuali dalam hal2 dimana sesuatu 
| menjelamatkan  kesedjahteraan: rak- negeri telah meminta dan mendapat 
jatnja. Ceylon aa turut ser. dari Amerika Serikat supaja 'ia di! 

|ta dalam sesuatu politik jg mengor- bebaskan ' dari berlakunja ,,Kem: 
bankan kesedjahteraan ekonomi rak Amendment” itu. Hampir pada wak 

jat untuk tudjuan2 politik jg hanja nu jg bersamaan, jaitu “dibulan Dju- 
jakan menimbulkan akibat2 ig harus ni 1951, pemerintah Amerika: telah 
dihindarkan atau dihilangkan, mes-| memadjukan usul2 kepada: pemerin- 

     

   

      

sangat dipersukar keadaannja setelah 

kepada pemerintah Amerika Serikat | : 

  

| Rumah kediaman mendiang M. 

bahan2 strategis, termasuk karet, kel 

Utara. Resolusi ig: diterima “oleh PB! 

- Oleh Amerika Serikat dengan diada-! 

ting daripada tiap2 pemerintah ma-' jg melanggar resolusi embargo tadi, | 

Ba 

o jang berkumpul djuga dengan 

terkenal itu. Rumah dan pabrik ini dibangun pada pabrik-rokoknja jang a 
Sa An La NA tahun 1870, ditepi kali Gelis. 

       
    

Perantjis Takut Kekuatan Djerman Raya — 
... Russia Takut Djerman Mihak Barat 
(Oleh : Kingsbury Smith — Chas ,,Suara Merdeka”) 

RUPA-RUPANJA ANTARA Perantjis, Inggris dan Rusia   kipun pemerintah  Ceylog. menen- tah Ceylon. untuk: membeli sedjum- 
».dan bersimpati de- Jah besar karet-dari Cevlon. Peme- 

|rintah Ceylon dengan. girang mene- 
rima usul itw dam-lalu diadakan pe- 
rundingan, jg telah gagal karena | 
Amerika Serikat hanja mau membe | 

.li karet Ceylon dengan - harga jg 
lumum di Singapura. . Pemerintah | 
“Ceylon menghendaki harga jg ber-i 
laku dipasaran Colombo. 

Tetapi anehnja, meskipun dengan 
Ceylon Amerika Serikat  berkeras 
hanja mau membeli karet Ceylonj 
dengan. harga pasar di Singapura, | 
pada bulan itu djuga Amerika Seri 

ngan negara2 Barat jg menentang 

—. Hanja mau borong karet 
Dalam “statemen itu diterangkan, 

bahwa  usaha2 untuk memperoleh 
(pengawasan “internasional atas ka- 
ret, jg dilakukan oleh Amerika Seri 
kat, mulai tampak pada konperensi 
'London dibulan Pebruari 1950. Pa- 
da konperensi karet itu Ceylon ha- 
dir (djuga Indonesia — red). 
“Konperensi- London itu dari mula 

akan gagal,       AHLI2 HUKUM Inggris da | 
"Jam waktu jang singkat harus me iha sekeras2nia 
ngambil putusan apakah pe 
George Bernard Shaw lebih be: 
sesudah dia meninggal 
waktu dia masih hidup. 

Shaw meni duni 

tahun. Semendjak saat meninggal 
pja maka penglaksanaan dari su 
rat warisannja jang mengandung 
19.000 perkataan tidak dapat ber | 
djalan lantjar berhubung dengan | 
keistimewaan keinginan almar- 
hum ita mengenai pemakaian 

harta peninggalannja (jang mem 
purjai harga lebih kurang 1 djuta 

'semua persediaan karet 
"harga jg mereka 

dengan tidak memperdulikan kepen 
itingan 

unia tg. ' Suatu usul jg sangat pantas dari pi- 
2 Nopember 1950, dalam usia 94, hak penghasil, supaja diadakan per- 

! dian diadakan di Rema pada bulan 
| April 1951 telah gagal, karena tidak 

ri2 konsumen. 

oleh karena pihak konsumen berusa 
untuk memborong 

hanja atas! 
tetapkan sendiri 

kat telah mengadakan persetudjuan ' 
tentang pembelian karet dari Thai- 

| land. Dari Thailand pemerintah 
"Amerika Serikat bersedia membeli | 
karet ,,dengan harga jg berlaku di! 
pasar dunia pada waktu 
Sikap tidak tetap demikian dari pi-| 

  
negeri2 jg menghasilkannia. 

setudjuan internasional mengenai ka dapat dimengerti lagi dalam perun- i iga i Nenni . £ , Na 2 : UN- raan pihak ketiga maka masing?j ni. 
|ret atas dasar Persetudjuan Gandum dingan2 ig sesudah itu diadakan Ia- sama LA Ka MA paham| Sehabis pembitjaraan ini Nenni 
ang telah ditolak oleh pi- gi dengan Ceylon jg telah “gagal mereka supaja- djangan sampai ter-/ dengan ' segera memberitahukan 

ak negara konsumen. : djuga. Yi PB tjapai persetudjuan mengenai unifi-| kepada semua wakil! negeri2 asing 
Djuga konperensi karet jg kemu-, Pada tg. 10 September 1951 Cev-. kasi Djerman. di Moskow, bahwa Stalin telah 

'lon telah mengemukakan  kepadai 

  

dollar), jaitu untuk dipakai guna 
usaha mengadakan —perobahan 
atas alphabet Inggris. : i 

    

jang istimewa sulitnja.” 
| mendjelaskan kedudukan 

Seorang ahli hukum pada kan jpengawasan internasional ig didia- 4 

terdapat persamaan paham untuk BAN Dierman 

setjara formeel antara Inggris—Pe- 
| rantjis disatu pihak dan Rusia dipi- 
hak lain, semuanja melahirkan tiita- 
tjita untuk “ menjatukan: 

kembali. 
(jang mau ditjap penentang dari uni- 
fikasi itu 

!' pihak akan mempergunakan pernja- 
tawaran.” 'taan itu sebagai bahan propaganda. 

hak Amerika Serikat semakin tidak ' sidak langsung atau dengan peranta- 

Aa tela 4 Amerika Serikat, supaja dibebaskan fikasi Djerman oleh karena hal itu 
tertjapai ketjotjokan diantara nege-, dari berlakunja ,,Kem Amendment” sudah pasti akan memberi kesermpa- 

atas export karet Ceylon. Hal ini di tan kepada Djerman' untuk mendja- 
lakukan oleh Ceylon terutama utk. dj negara jang berkuasa di Eropah 

: .Cevioa Barat dan ia mungkin pula 
dan apa sebabnja Ceylon menentang menjeret blok Barat kedalam kan- 

dalam keadaan terbelah dua buat w jang tak ditentukan. Dua 
orang anggota kabinet Perantjis dan seorang dari duta2 besar Se 
kutu jang terkemuka di Paris masing2 telah menjatakan kejakinan 
mereka, bahwa Perantjis, Inggris Ya: Rusia tidak menjetudjui 
Djerman dipersatukan (unifikasi). Ketiga negara itu mengchawatiri 
unifikasi Djerman, karena alasan-alasan jg berlainan. Tak seorang 
djuga dari wakil2 tiga negara ita mau melahirkan alasan2-nja itu 
dimuka umum karena chawatir akan akibat propaganda terhadap 
mereka di Djerman. Hee KO an 

Dalam perundingan2 - diplomatik telah mempunjai kejakinan, bah 
wa tindakannja itu perlu pula 
berhubung dengan telah adanja 
irentjana Barat untuk mempersen 
djatai kembali Djerman Barat. 

. Seorang diplomat: Barat jang 
terkemuka di Paris mengingatkan 
kepada pembitjaraan antara per 
dana menteri Stalin dimusim pa 
nas jang lampau dengan pemim 
pin partai Sosialis Italia, Pietro 

Djerman 
Tak ada diantara mereka 

karena chawatir masing2 

Hanja dengan perhubungan jang 

Pihak 'Perantjis chawatir atas uni- menjatakan kepadanja bahwa dia 

telah mendapat kepastian bahwa 
:tidak akan mungkin tertjapai per 
setudjuan dengan Barat mengenai 
unifikasi Djerman. Oleh sebab itu akan I geatin e & 
Stalin, menurut Nenni, menjata 

'ngan Ural. Ajahnja diduga 

— Kenalkan: 

1 pembitjara2 lainnia. 

Dan pada kesempatan ini, ia 
Imengadjukan semua laporan poli 
'tik jang penting, jang dimasa jg 
sudah2 biasanja dibatjakan oleh 
Stalin sendiri. Pidatonja “dalam 

| kongres ini sudah memberikan pe 
(tundjuk2 tentang politik Sovjet 
jang mungkin akan didjalankan 
dibawah pemerintahan jang baru 

| Isekarang ini, jang antara lain me | 
IHiputi seruan kepada negara2 non 
''komunis supaja melepaskan diri. 
'dari pengaruh Amerika Serikat 
|dan menggalang perhubungan jg 
damai dengan Sovjet Uni. 

- Kapitalisme disamping 
' komunisme - 

Orang tidak banjak mengetahui 
tentang Malenkov ini, demikian 
djuga tentang kejakinannja. Jang 
dengan pasti dapat diketahui ia 
lah, bahwa ia tidak memustahil 
kan azas dapat hidupnja kapita 
lisme disamping komunisme, se 
tidak-tidaknja dalam keadaan du 
nia dewasa ini... . 

Malenkov kini berusia 51 .ta 
hun, seorang politikus Sovjet ber 
kaliber besar jang paling. muda. 
Tentang asalnja tidak banjak di 
ketahui, ketjuali bahwa ia: dilahir 
:kan pada tanggal 8 Djanuari 1902 
dikota Orenburg, didaerah - Ko- 
zak, sebelah barat-daja . pegunu- 

se- 
orang Kozak pula dari lapisan 
bawahan. 

Ia masih bersekolah sewaktu 
revolusi petjah. Ia kemudian me 
ninggalkan bangku sekolah untuk 
mentjeburkan diri dalam Tentara 

an opsir2-nja karena ketangkasan 
nja: 

Dalah tahun 1919 ia mendja 
di ,,komisaris politik” pada eska 
dron kavaleri dan dalam tahun 
1920 diterima mendjadi anggota 
partai komunis. Kemudian ia di 
angkat mendjadi ,,komisaris poli 

kestan dan sesudah itu ,,komisaris 
politik” di Caucasus. 

, Pemuda harapan bangsa 
Ketjakapan dan kesanggupan- 

nja dalam menenuaikan kewadji 
ban adalah luar biasa sekali, se 
hingga partai lalu menetapkan dia   jah peperangan dengan Rusia su- kan perlunja ditjari sebuah rumu 

  

  

  

lah tehnik, jaitu 

sebagai seorang pemuda jg dapat 
diharapkan. Demikianlah ia lalu 
dikirim ke Moskow untuk menje 
lesaikan peladjarannja pada seko 

dalam tahun 
1922, dan tinggal disana sampai   Warisan2 jang diuntukkannja tor urusan Public Trustee menga jlankan oleh satu pihak ig herkenen nyi 5 uk yisan baru utk. mentjiptakan ..Djer 

bagi keluarga serta sahabat2-nja kui, bahwa sungguh sulit untuk | tingan dan bukanutk menghindarkan An tag Pasi: man jang bersatu dan Sebar. 
tidaklah mendjadi kesulitan bagi mengetahui dimana kita harus | diangan sampai Ceylon tidak akan anexeer oleh Rusia dan Polandia. | Rumusan ' ini “akan ' didasarkan 
Public  Trustee, FF. Wyndham mulai dengan gerakan merobah | mendapat ,.bantuan” dari Amerika”, SA Pe BAE |atas "“pendj maan dua . negara 
Hirst. Tapi tentang “jang: menge alphabet Inggris itu. - Serikat. . 2 One ka NE Sebagai “daerah .,,pen-  Djermap jg terpisah » Kana Ia sekali, 
nai perobahan alphabet itu sudah" Katanja: Ceyion tak pernah da- damai”. 000 Jeatu jang mempunjai ubungan | 
diclas bisa bikin pusing kepala." Sebelum kami dapat mengeta pat bantuan” Amerika ' | Pihak Moskow | kabarnja merasa| dengan “Rusia dan jang satu lagi Tak seorang djuga jang dapat hui berapa banjak dari uang pe' Serikat . chawatir bahwa bila Djerman telah| dengan (Barat. 
   menetapkan berapa ongkos gera 
kan merobah alphabet itu, semen 
tara honorarium dari buku? jang 
dikarang oleh Shaw masih terus 
mengalir. Hirst menjatakan kepa | 
sa International News Service, 
bahwa pengadilan dari London 
Chancery akan mengambil putu | 
san dalam musim panas tahun | 
ini mengenai berlaku atau tidak | 
pia surat warisan Shaw itu. Kata : 
nia: ..Djika pengadilan memutus : 
kan surat warisan itu tidak ber j 

a maka semua soal dengan 
'irinja sudah mendjadi sja |     api djika pengadilan mengesjah 

kannja, maka disitulah baru tim 
bul sakit kepala kami.” ,,Semua | 
warisan2 jg meliputi harga lebih 
kurang satu djuta dollar memang : 
tidak sedikit menghendaki tenaga | 
dari kami, tapi warisan Bernard 
Shaw ini menimbuikan masalah2 

ninggalan Shaw itu jang dapat di 
keluarkan maka kami belum bisa' 
berbuat apa-apa. Semua men 
terdahulu untuk mentjoba mero 
bah alphabet Inggris telah ber- 

Sebab sebenarnja, 'Ceylon tidak 
pernah menerima ,,bantuan” dari 
Amerika Serikat, meskipun telah 
ditanda-tangani 
an dibulan Nopember 1950 dian j 

achir dengan kegagalan sedang |tara kedua pemerintah, jaitu per 

ongkosnja tidak sedikit pula.” | setudjuan mengenai ,,bantuan teh 
Waktu surat warisan Shaw di- 
umumkan pada bulan Desember 
1950 ,,pihak2 jang bersangkutan 
segera memadjukan perkara kemu 
ka pengadilan” dengan alasan, 
bahwa bunji warisan Shaw itu ber 
tentangan dengan ,.kepentingan 
umum, akan mempunjai akibat 
besar terhadap bahasa radja di 
masa lampau dan dimasa seka 
rang, dan akan membawa akibat 
pahit pula atas kesusasteraan Ing 
gris. 

Perkara ini kemudian - ditarik 
kembali dengan tidak memberikan 
alasan apa-apa. 

nis”. kepada Ceylon berdasarkan 
Point Four Programme Amerika 
Serikat. Permintaan Ceyion supa 
ja dibebaskan dari ,,Kem Amend- 
ment” jalah antara lain disebab 
kan karena: Pasaran karet Ceylon 
adalah bebas dan pengawasan 
oleh satu pihak jang berkepenti- 
ngan akan mengurangkan kebeba 
san itu dan tidak boleh tidak ha 
nja akan menekan harga karet. 
Perekonomian Ceylon sangat ter 
djalin dengan pendjualan karet 
nja dengan harga2 jang pantas. 
Tiap2 keturunan harga karet jang | 
tidak sewadjarnja akan merusak 
usahanja untuk mengangkat -dera   

  

23 Tawanan Diternbak 
sedjumlah Serdadu2 PBB Dihantam 

| Batu Dan Botol2 
Keributan2 Berkobar Di Kamp Yonchondo.... 

SERDADU2 pendjaga PBB di pulau Yonchonde jang terletak 
disebelah Selatan dari pulau Koje, pada hari Sabtu telah menembak 
mati 23 orang tawanan dan melukai 42 orang ketika kira2 2.000 
orang tawanan 
kan oleh Komando PBB di Kor orea, Sedjumlah serdadu PBB telah Iu 
ka2 kena batu2 jang dilemparkan oleh para tawanan perang. Keribu 
tan timbul ketika dikeluarkan perintah untuk menjerahkan seorang 
tawanan perang jang melanggar peraturan, tetapi perintah ini tidak 
diindahkan. 

Para tawanan perang malahan mel 
njerang seorang komandan bagian j 
dengan seorang pembantunja jang se 
dang mengawasi pembagian makan. 
Kedua orang tsb. “tidak bersendia- 
ta. Tawanan2 perang menjerang de-| 
ngan melemparkan batu2 dan ber. 
teriak2 kepada serdadu2 piidjaga 
jang datang menolong kedua orang 
tersebut diatas. Untuk mendjaga dja 
ngan sampai terdjadi pelarian besar2 
an dari tawanan perang pasukan? 
pendjaga telah diperintahkan untuk 
menembak, sehingga keributan dapat 
diatasi. , Nan 

Keributan ini adalah keributan jg 
keduakalinja terdjadi dalam dua ha 
ri di Yonchondo, dan djuga keribu 

djat perekonomian rakjat. 
' Pembebasan dari ,,Kem Amend 

ment” oleh Amerika Serikat telah 
diberikan kepada India, Pakistan, 
Indonesia, Inggris, Canada dan 
beberapa negeri Eropa. Dalam 
'keterangannja tsb. diatas oleh 

wa pengangkutan pertama karet 
(Ceylon dengan kapal ke Tiong 
kok Baru terdjadi diachir . bulan 
September 1951: Kemudian disu 
suf lagi oleh beberapa pengang 
kutan. Pengiriman” karet Ceylon 
itu terdjadi atas- dasar “dagang 
semata2 diantara kaum pembeli 
Tiongkok dan kaum dagang Cey 
lon, dengan tidak turut tjampur 

Inja pemerintah Ceylon setjara 
aktif. 1 : : 

| Protes2 dari pihak Amerika Se 
Prikat telah didjawab oleh Ceylon, 
bahwa pasaran Ceylon adaiah ter 
buka bagi siapa sadja dan bahwa 
Amerika Serikat djuga bisa mem 
beli karet sebebas jang telah dila 
Ikukan oleh Republik Rakiat 
Tiongkok. ' Pemerintah  Ceylon 
tidak dapat menjetudjui begitu 

keributan2. Demikian diumum- 

-. . 

Anti-Marxisme 
7 Orang Guru Besar 
Rumania Ditangkap. 

| PARA AHLI urusan Rumania da 
"ri kementerian luar negeri Perantjis 
kini sangat tertarik — perhatiannja 
oleh ,,serangan2” jg dilakukan oleh 

organ - Partai Komunis — Rumania, 

njata akan menimbulkan kerugi- 
an2- ekonomi kepada rakjat Cey 

bersatu. kembali maka ia akan me- 
milih blok Barat dan. bukan pihak 

“Rusia, dan dengan demikian perim- 
AN pangan kekuatan di Eropah akan 

suatu persetudju 'berpindah ketangan sekutu buat se-| 

"menteri luar negeri Inggris Anthony 
Eden telah mengatakan Kepada re- 
kan2nja di Perantjis baru ini, bhw 
menurut pandangannja hidup-bersa- 
ma setjara damai antara, Rusia dan 
negara2 Barat di Eropah  hanja da- 
pat dipertahankan bila Djerman  ti- 
dak bersatu. 

menteri Inggris,: Winston Churchiti, 

PM. Ceylon.- dikatakan. pula, bah |. 

sadja suatu embargo jg dengan | 

menawan i 

'BUKU2 STALIN DI RUMANIA | 
600 DALAM DJUMLAH 

2 BESAR. 
ama-lamanja. Seorang anggota ka-|- Radio 'Tass menurut pekaba- 
binet Perantjis mematakan kepadalran2 dari Rumania mengatakan, 
International News Service, " j r bahwa | bahwa di Rumania telah tersedia 

sedjumlah besar buku2 karangan 
Stalin. Karangan2 Stalin: ,,Soal2 
ekonomi “sosialisme “di USSR”, 
»Masalah2 Lenin”, ,,Marxisme 
dan ilmu bahasa”, dan partai ko- 
munis di Sovjet Rusia (ichtisar2 
pendek) semuanja terdiri dari 

Pihak Inggris kabarnja mengcha: 3.160.000: djilid. 
watiri djuga saingan ekonomi Dier- 
man apabila negeri itu telah bersa- 
tu. kembali. : 

Oposisi “terhadap ' unifikasi Djer- 
man itu merupakan satu perobahan 
dalam politik jg didtalankan oleh 
Inggris. Dalam konperensi2 tiga- 
besar dimasa peperangan, ' istimewa 
konperensi Yalta kita lihat perdana 

BATISTA DIBUNUH? 
Kantor penerangan istana pre- 

siden Cuba pada hari Minggu se- 
tjara katagoris menjangkal beri- 
ta2 dari luar jang menjatakan, 
bahwa presiden Batista telah di- 
bunuh. 5 

Dikatakannja, bahwa berita2 
tersebut adalah palsu sama sekali 
dan keadaan diseluruh Cuba ada- 
lah tenang. . 

menentang keras desakan pihak Ru- 
sia untuk memetjah2 daerah Djer- 
man bila kalah. Pihak Rusia mende 
sak supaja Daerah Djerman dibagi- 

bagi kedalam beberapa negara jg 
terpisah. : 

Takut Djerman mihak 
Barat. 2g 

Sewaktu timbul “perang di- 
ngin” antara Rusia dan negara2 
Barat, maka pihak Rusia pula 
jang berusaha sebagai pengandjur 
terkemuka bagi unifikasi  Djer- 
man. | Hal ini adalah sebagian 
dari rentjana Moskow untuk. me 
mikat Djerman supaja . djangan 
berpihak kepada blok Barat, 

Buat beberapa lamanja Krem-|.k 
lin menganggap pihak Komunis tuk. “keperluan tsb. 
mungkin berhasil memegang ke |Sekurang2nja ',.s6 »'Cadillac” 
kuasaan politik sesudah “Djerman |akan dipergunakan pula dan kenda: 
"bersatu kembali. Sekarang pemim |raan2 itu akan ditempatkan. di, pel-. 
'pin2 Sovjet mempunjai pendapat bagai djarak dari pusat ledakan tsb. 

lain dan telah mengambil kejaki Para pembesar — pertahanan 
nan bahwa bila Djerman telah 
bersatu lagi maka Sudah dielas ia 
akan menjebelah kepada blok Ba 
rat. 5 Lg $ 

Untuk menghindari kemungki 
pan ini pemerintah Sovjet kabar 
nja telah memutuskan untuk tidak 

. s 

Pengaruh | 
Atom Ditjoba 
Dalam. Tedakan “atom jg akan di 

tjoba pada kira2 tgl. 17 Maret ig 
akan datang akan dilihat, bagaima- 
na pengaruh ledakan itu atas orang2 
jg berpakaian beraneka warna, -ma- 
tjam2 kendaraan serta model2 ba- 
ngunan dewasa Wi, oa ra 

Di “kabarkan, bahwa “pengusaha? 
1. memberikan “1     

        

  
   

la pengaruh atom terhadap pelbagai 
matjam, bahan makanan, termasuk 
wol, tjita biasa, karet kulit. 
»-Sekurang2nja 2 buah model ru- 
'mah seharga $ 40.000 akan. dipergu 
nakan dalam  pertjobaan ledakan 
atom tsb. Ruangan dari rumah2 itu     ,Scanteia”, terhadap 7 orang guru- | 'on sendiri. 

besar terkemuka dari Universiteith “Demikian statement jg dikelu 

Rumania, diantaranja menteri perdajarkan oleh Perdana Menteri Cey | 

gangan luar negeri dan anggota sen- | lon. 3 
.tral komite partai buruh Rumania, | : 

“Alexander Barladeanu. Surat kabar|   tan jang terbesar sedjak kerusuhan? 
di pulau Pongam pada bulan Desem 
ber jang lalu, dimana 84 orang tawa 
nan sipil telah mati sedangkan 118 
lainnja Tuka-luka. en 

  

SEKITAR PERDIANDJIAN 
TIONGKOK-RUSIA 1945. 

. Pemerintah Tiongkok Nasiona- 
lis hari Djum'at dengan resmi me- 
ngadjukan pembatalan perdjandji- 
an Tiongkok-Rusia jang dibuat 
tahun 1945. Pemimpin delegasi 
Tiongkok Nasionalis di PBB, Ting 
Siang dalam seputjuk surat kepa- 
da sekretaris djenderal PBB, Tryg 
ve Lie meminta supaja mendaftar 
kan pembatalan itu. Perdjandjian 

| pau. 

. menteri Nguyen Van Tam berse- 

tsb. telah menuduh 7 orang guru- 
besar tsb. sebagai orang2 jg berse- 
mangat “ menjerah kalah, anti-Mar- 
xisme dan anti-Leninisme. 

3.000 TAHANAN POLITIK DI- | 
BEBASKAN DI VIETNAM. 
Perdana menteri Vietnam, Ngu 

yen Van Tam hari Minggu telah 
memerintahkan pembebasan 3.000 | 
tahanan politik berkenaan dengan 
peringatan  penjerahan kemerde: 
kaan oleh Perantjis kepada Viet- 
nam tepat empat tahun jang lam- 

  

SEKALIPUN di Moskow pada ha. 

ri Minggu banjak turun saldju, na- 

mun tak putus-putusnja arus manu 

sia jang mengalir kedalam gedung 
markas -besar serikat buruh Soviet 
(Uni untuk memberi penghormatan 
penghabisan kepada Stalin. Semen 
tara itu seluruh perhatian penduduk 
diarahkan kepada pemakaman jang 
menurut rentjana akan dilangsung- 

hari Senin sore. Semua kegiatan rak 
jat ditudjukan terhadap pemakaman 
itu jang tampaknja akan berwudjud 
dalam suatu penghormatan terbe- 

Dalam sebuah pidato perdana: 

ru kepada ,,kaum nasionalis . se- 
djati” jang berdjuang dikalangan   itu dibatalkan oleh pemerintah 

Tiongkok Nasionalis bulan Pe 
bruffi di Taiwan. 

nasukan2 Vietminh, supaja mero- 
bah perdjuangan mereka dan me- 
milih fihak Vietnam. 

sar. jang pernah diberikan kepada 
pemimpin jang meninggal dunia itu. 

Seluruh djalan2 memberi peman 
    
akan menarik tentaranja dari dae | akan ditempati oleh orang2 jg .me- 
rah Djerman jang “didudukinja. | ' lakukan bermatjam2. pekerdjaan, da 

Selain daripada itu para diplo ri. tidur hingga jg. melakukan peker- 
mat Barat merasa bahwa Kremlin djaan “dapur. Ea t 

meng: |. 
harapkan, akan dapat ditentukan pu 

tahun 1925. 
Disamping peladjarannja, Ma 

lenkov djuga menundjukkan ke 
tjakapannja dilapangan  organisa 
si: Dalam tahun 1924 ia mendja 
di sekretaris organisasi pemuda 
komunis, Komsomol, dan sedjak 
itu ja sangat memperhatikan. -se 
pak terdjang pemimpin2  kemu 
nis. Dan dalam mengagumi pe 
mimpin2 komunis itu ia rupanja 
memilih Stalin sebagai szorang 
jang akan didjadikan tauladan. 
Dan pilihan ini ternjata mendjadi 
dasar jg kokoh dari kemadjuan2 
nja kemudian. 

Sekretaris pribadi Stalin 
Tidak lama sesudah ia menje 

lesaikan peladjarannja, ia mendja 
di sekretaris pribadi Stalin dalam 
tahun 1925. Dalam kedudukan 
inja ini, ia mendapat kesempatan 
untuk lebih banjak mengetahui 
tentang seluk-beluk kepartaian 
dan untuk lebih mengenai kawan 
kawannja separtai. 

Pada permulaan mendjabat dja 
batan ini, ia mulai menjusun sua 
tu himpunan riwajat hidup . dari 
pada pemuka2 "partai jg lengkap 
sekali dan daftar riwajat: hidup 

lini kini masih ada dan kabarnja 
berisi keterangan? jang lengkap 

jet jang terkemuka. 
Sampai tahun "1941 Malenkov 

belum banjak dikenal orang, baik 
di Sovjet Uni sendiri, maupun' di 
luar Sovjet. Baru beberapa bulan 
sebelum invasi Nazi ia mulai di 
kenal orang, jaitu sewaktu mengu 
tjapkan suatu pidato jang berapi- 
api dalam suatu konperensi par 
tai di Kremlin, dimana ia menje 
rang dan  mentjutji-maki kaum 
birokrat. Dalam pidatonja ini ia 
mengandjurkan perbaikan dalam 
“perekonomian Sovjet dan menja- 
rankan usaha memperbesar. pro 
duksi. 

Kritik jang tadjam. 
Dalam pidatonja itu Malenkov 

mengemukakan kritik jg tadjam 
sekali tentang kurangnja industri2 
jang menghasilkan lokomotif, mo 
bil, tenaga listrik, - kertas, ikan 
dan bahan2 untuk bangun2-an. 
Dan dalam beberapa hari sadja, 
sedjumlah komisaris urusan indus 
tri dipetjat, termasuk njonja Po 
'lina Zhenchuzhina, isteri Viache 
slav Molotov, jang waktu itu men   

dangan iang bersih dan rapi. Semua tempat dan pendjuru tergantung 
seruan2 dan andjuran2 jang berane gambar2 Stalin dan dimana-ma- 
ka-warna tjoraknja pada papan? dan | na berkibar bendera2 merah dan 
tiang2 reklame — sudah dikeluarkan j hitam.. Segala sesuatu telah di 
dan diganti dengan kertas putih jg siapkan untuk pelangsungan ba- 
blangko. Diatas papan2 untuk pe| bakan terachir daripada peris- 
ngumuman didjalan2 terus tertjam- ' tiwa jang. menjedihkan: pemaka- 
tum berita2 resmi dan pernjataany man jang Minggu sore akan di- 
sebagai penghormatan kepada Sta- (mulai. Pada waktu itu  djenazah 
lin dansdisana tetap sesak dengan | Stalin jang sudah dibalsem akan 
rakjat jang sedang berkabung. diletakkan pada kaki tembok se 

Mereka ' datang dari pabrik2 |tinggi 1.80 meter jang melingku 
dan kantor2 di ibukota ataupun (ngi Kremlin, tempat kediaman 
dari daerah2 disekitar kota. Da- | Stalin selama 30 tahun. Stalin 
lam keadaan demikian lalu-lintas "akan mendapat tempat peristira- 
kendaraan bermotor boleh dikata ' hatan untuk selama-lamanja di 

  

djabat wakil komisaris urusan per 

“Moskow Dalam Suasana Perkabungan 
penegak negara Sovjet Uni. Dje 

nazah2. kedua pemimpin Rusia 
ini akan berdampingan didalam 
batu nisan raksasa jang dibuat 

dari marmer berwarna merah- 
djambu jang melambangkan kebe 
saran dan kebanggaan arsitektur 
Sovjet Uni. Sebelum - djenazah 
almarhum Stalin - dimakamkan, 
Malenkov akan menaiki tangga 
Jg menudju kedataran jang terda 
pat diatas batu nisan dan dari 
sana Ia atas nama seluruh rakjat 
Sovjet Uni 
pernjataan penghormatan jg ter   terputus — samasekali. Disegala samping Vladimir Ilyits  Lenin, 

V 

achir kepada Stalin. 

  

tik” Tentara Merah didistrik Tur 

sekali tentang tiap2- pembesar Sov 

akan mengutjapkan | 

Malenkov 
(Orator Ulung—Kawan Nomor 2'/,—Dan Ber- 
kejakinan Bahwa Komunisme Dapat Berdam- 

lbs pingan Dengan Sosialisme 
GEORGI MAXIMILIANOVICH MALENKOV adalah se- 

Orang jang lebih dari 25 tahun lamanja. ada disamping Stalin, mula2 
sebagai sekretarisnja, kemudian sebagai orang partai jang aktif dan 
achiruja sebagai wakil perdana menteri. Sebagai seorang jang tenang 
dan tidak suka banjak berbitjara, Malenkov tidak pernah menon- 
“djol-nondjoikan diri sebagai salah seorang pemimpin Sovjet terke- 
muka jang mungkin akan menggantikan Stalin. Akan tetapi dalam 

“| bulan Oktober tahun jang lalu, dalam kongres Partai Komunis So- 
vjet Uni jang pertama sedjak 13 tahun jang lalu, dengan sekonjong- 

| konjong ia tampil kemuka dengan , 
| anta 

segala kemampuan jang nampak 

industrian makanan sedjak tahun 
1937. 

Setelah kaum Nazi mengada 
Ikan penjerbuan, Malenkov men 
idjadi seorang diantara 5 . orang 
vanggota kabinet perang tertinggi 
Stalin dan diserahi urusan pro 
duksi perang. Dalam kesibukan- 
nja waktu itu, tempat tidurnja di 
tempatkan disamping medjatulis- 
nja di Kremlin dan selama masih 
berkedudukan di Moskow ia tidak 
pernah meninggalkan kantornja. 

Ia berhasil mendirikan paberik 
paberik raksasa dengan daja meng 
hasilkan tidak kurang dari 40.000 
pesawat terbang: dalam waktu se 
tahun. 

Kawan nomor 212. 
Dalam tahun 1944 ja mendjadi 

komisaris tinggi untuk daerah2 
Soviet jang telah dibebaskan dari 
pendudukan kaum Nazi. Pengang 
katan ini ternjata dengan mudah 
membuat dia seorang diktator 
bagi sebagian dari rakjat Sovjet 

| Uni. Tugasnja jalah mengembali 
ikan daerah2 jang telah rusak se 
bagai akibat pendudukan dan pe 
perangan, selekas mungkin men 
djadi daerah2 jang hidup dan 
menghasilkan. 

Ia bekerdja keras dan dalam 
tahun. 1947, sewaktu Cominform 
terbentuk di Polandia, ia terma 
suk salah seorang pemimpin par 
tai jang tertinggi. Dalam konpe 
rensi di Warsawa inilah Malenkov 
menerangkan, hahwa kapitalisme 
dapat hidup disamping sosialisme. 

| Dengan ini Malenkov meningkat 
  

Merah dan sebelum “berumur 20 lagi dalam susunan partai dan te 7 kov, Govorov, Koniev, 
tahun ia sudah mendjadi perhati | rus demikian, sampai hanja Stalin ky, Meretskov, Malinovsky dan Bu 

| dan Molotov sadjalah jg menurut 
lhierarchi lebih tinggi dari pada 
Inja. Dan dalam tahun 1950 ia 
“mendesak” lagi dengan kuatnja 
keatas untuk menandingi Molotov 
sebagai orang kedua sesudah Sta 
lin, sehingga orang menjebut dia 
sehagai ,,kawan pomor 2/2”, 

Orator jang ulung. 
Sebagai wakil-perdana menteri 

' Malenkov mendjadi seorang ora- 
itor jang “ulung dalam tiap2 upa 
'fjara memperingati Revolusi Ok 
| tober selama beberapa tahun jang 
terachir ini. Dalam pidatonja jg 
sematjam itu pada tahun 1949, 

lia berhasil membangkitkan keja 
|kinan kepada dunia, bahwa Sov- 
jet Uni mempunjai bom atom. 

Katanja: ,,Apakah orang masih 
dapat ragu2, bahwa perang dunia 
ke-3-ekan. sangat. menjedihkan 
basi kapitalisme :» dunia?.  Djika 
ada perang: lagi, maka akan ba 
njak kaum ibu menangis di Ame 
rika Serikat” 

  

TUBRUKAN DITERUSAN 
SUEZ. 

Seorang penumpang tewas dan 
t orang lainja mendapat luka2 
berat sewaktu kapal Yalia ,.Tos- 
Sana” bertubrukan dengan kapal 
minjak Amerika ,,Cowanesguac” 
diterusan Suez. 

  

5 Djuta 

Orang 
Akan Lakukan Penghor- 
matan Thd Stalin— 
Chcu Di Meskow 

PERDANA MENTERI me- 
rangkap menteri luar negeri RRT, 
Chou En Lai, dan perdana2 men 
teri negeri2 blok Sovjet lainnja 
Minggu malam ikut  mendjadi 

' pendjaga kehormatan bagi djena 
zah Stalin, jang dimakamkan 
cjam 09.00 GMT hari Senen ke 
maren. | : 

Chou tiba di Moskow dengan 
pesawat udara hari Minggu dan 
ia segera menudju ke gedung Se 
rekat2 Sekerdja Sovjet,, dimana 
djenazah Stalin' dibaringkan. Sete 

  

Chou ikut mendjadi pendjaga 
penghormatan dekat djenazah Sta 
Iin, jang akan mendapat kundju 
ngan seluruhnja Lk. sebaniak 5 
diuta orang sebagai penghorma- 
tan jang terachir, sebelum yua 
ngan tempat djenazah Sialim di 
tutup djam. 07.60 GMT hari Se 
nen. 

Pemimpin2 negeri2 blok Soviet 
lainnja jang telah tiba dan ikut ser 
ta mendjadi pendjaga penghormatan 
disamping P.M. Malenkov serta pe 
mimpin2 Sovjet lainnja, diantaranja, 
P.M. Klement Gottwald dari Tjekos 
lowakia, P.M. Boleslaw Bierut dari 
Polandia, P.M. Rakosi dari Honga 
ria dan P.M. Gheorghe Gheorgshu 
dey dari Rumania. 

Selain itu telah tiba pula P.M. Ur 
s0 Kekonon dari Finlandia dan de- 
legasi pemerintah Finlandia - “jang 
menempatkan karangan bunga pada, 
djenazah Stalin. Para  pemimpin2 
itu datang ke Moskow dari Eropa 
dan Asia dengan pesawat . udara 
dan kereta api: Penduduk dari luar 
ibu kota Moskow datang dengan 

naik kendaraan dan berdjalan kaki. 

Radio Moskow malam Senen te- 
lah mengumumkan pula, bahwa pe 
mimpin2 tertinggi dari ketentaraan 
Sovjet' mendjadi diuga - pendjaga 
penghormatan bagi Djenazah Staiin. 
diantaranja, marsekal  Vassilevsky 

Sokolavs 

  
denny. 

Smokkel 

Besar 
Terbongkar Di Sumatra 

Timur   Tanggal 26 bulan jg lalu Polisi 
| Perairan dan Reserse Kriminil Su- 
| matera Utara telah berhasil menjita 
“ barang2 jg hendak diselundupkan ke 
Malaya seharga lebih kurang sete- 
ngah djuta rupiah. Bersama dengan 
itu telah ditahan pula tiga orang 

| Tionghoa ig tersangkut “dalam per- 
tjobaan hendak menjelundupkan ba: 
rang2 tsb. Barang2 'itu dimuat dlm 
sebuah tongkang terdiri dari 12 go- 

ni kopi beratnja 1175 kg. 14 “goni 
lada putih dari 1266 kg, 8 drum mi 

'njak nilam beratnja 600 kg. 14 peti 
kemenjan putih seberat 1000 kg, 

11737 lembar kain pandjang halus, 
600 lembar kain sarung halus, 6 ka 
rung dan 5 kaleng roti berisi wang 
perak. Malang bagi sipenjelundup2, 
mereka kepergok oleh alat2 kekua- 
saan negara ketika hendak. menjebe 
rangkan barang2 itu dari pantai Su 
matera antara Belawan dan Atjeh. 

  

Sovjet terhadap Turki. Perdana m 

| luar negeri Georges Bidault. 

|. Menurut kalangan jang mengeta- 
hui mereka dalam pada itu akan 
menindjau keadaan internasional 
berhubung dengan telah meninggal 
nja Stalin Jang (gipntikan oleh Ge- 
orgi, Malenkov. Pembesar2  Peranjjis 
itu kiranja akan menerangkan, kepa 
da, Perantjis tentang hubungan te 
gang dengan Sovjet Uni, sedjak th. 
1945 setelah tak ada hubungan per 
sahabatan antara Turki. dan Soviet 
Uni. Sebaliknja. Perantjis akan mem 
beritahu kepada Turki tentang ke- 
madjuan jang telah didapat menge- 
nai rentjana2, untuk mempersatukan 
Eropa, terutama. mengenai  adanja 
harapan akan  diratifikasinja Per- 
djandjian Tentara Eropa. Menurut 
kalangan “tadi dalam konperensi itu 
akan dibitjarakan - tentang usaha2 
Turki untuk membentuk suatu blok 
pertahanan Balkan jang kokoh dan 
mengadakan kerdja sama dengan 
Junani, dan Yugoslavia dan kemung 
kinan tentang usaha2 Sovjet “ Uni 
untuk mentjegah pembentukan suatu 
benteng jang kuat untuk memper- 
lindungi Selat Dardanella dan djaian 
menudju ke Timur Tengah. 

Sementara itu djurubitjara kemen 
terian luar negeri Perantjis katakan, 
bahwa keadaan di Timis: Tengah 
akan dibitjarakan  bertalian dengan 
usaha2 Barat untuk membentuk ke 
satuan komando bagi daerah jang 
kaja dengan minjak serta penting da 
lam arti siasat. Soal2 lainnja, jang 
akan. dibitjarakan ialah tekanan So 
vjet terhadap Israel jang kiranja me 
rupakan suatu usaha Sovjet untuk 
menarik negara2, Arab dan masa- 
lah2 ekonomi mengenai kedua ne- 
geri tsb. 

52 ORANG ANAK BUAH 
»SOLLUM” TEWAS. 

Menurut pengumuman resmi 
jang dikeluarkan di Cairo . pada 
hari Minggu, djumlah anak buah 
kapal. ,,Sollum” jang tidak terto- 

long dan tewas ada 52 orang. 
Seperti telah dikabarkan, -ka- 

'pal penjapu randjau ,,Sollum” da 
ri angkatan laut Mesir karena di- 
serang badai mendapat ketjelaka- 
an. 

  
  

sBlok Balkan” 
Turki Usahakan Pertahanan Bersama Untuk 

Hadapi Russia 
TURKI DAN PERANYTIJIS hari Senen mengadakan konperen- 

si tingkat tinggi berturut2 jang terutama akan membitjarakan ten- 

tang kemungkinan akan adanja tekanan jang bertambah besar dari 
enteri Turki Addan Menders dan 

menteri luar negeri Fuad Koprlulu bari Senen tiba di Paris untuk 
“mengadakan pembitjaraan dengan P.M. Renen Mayer dan menteri 

Arrla Lagu 
PADA WAKTU diadakan pe- 

milihan lurah desa Nguter, Ketja 
matan Nguter, Kabupaten Suko- 
hardjo (Solo) telah kedjadian se- 

| perti demikian: 
| Salah satu dari pada  tjalon2 
lurah itu, bernama T., dgn. bantu 
(annja seorang hartawan dari de 
sa Gunungan, bernama K. telah 
membikin pengumuman jang an 
tara lain menjatakan bahwa tiap2 
orang jang memilih sebagai lurah, 
akan diberi hadiah 1 beruk be 
ras. Dengan tjara demikian rak- 
jat memilih sdr. T. dan dgn. men 
dapat kelebihan suara banjak se 
kali, dia diangkat mendjadi Ju 
rah desa Nguter. Hal jang seper 
ti demikian itu tentu melanggar 
peraturan dan telah mendapat 
protes dan tjelaan banjak orang 
antaranja dari Barisan Tani Ran- 
ting Nguter, dan Org. Pertaha- 
nan Rakjat Nguter, ' jang telah 
mengadjukan surat2 protes. 

PASUKAN2 Korea Utara di. 
front Tengah pada malam Ming 
gu jl. mengadakan pertundjukan 
istimewa  chusus bagi serdadu2 
Korea Selatan. Alat2 pengeras 
suar2 pihak Utarav pada malam 
itu memperdengarkan lagu2  pili 
nan, sedangkan penjiarnja seben- 
tar-sebentar berkata: ,Saudara2 
serdadu2 Korea Selatan jang ku 
tjintai, siaran ini kami adakan 
chusus utk. menghibur saudara2: 
djanganlah menembak kami 
Akan tetapi apa daja. Suara meng 
gelegar jang terdengar kemudian 
memusnakan semua alat pengeras 
suara itu. Kesafuan artilleri Ame 
rika beraksi dan ,,Korea Utara” 
dan ,,Korea Selatan” sama-sama 
ketjewa...... 

  
  

lah meletakkan karangan bunga . 
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UNDANGAN 

Bank Timur N.V. 
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“|| N.B. Mereka jang tidak trima surat undangan berhubung kealpaan jang tidak disengadja, Advertentie dalam 

  

! . Tuan GAN TIK BIKE, 
| 0. TIOA TIIAUW LIEM, 

“Toko MAS HAM GIE 

harap ix Advertentie suka dianggap sebagai gantinja. 

Internafie Bodjong 
Gg. Pinggir 14 

Machinale Houtzagerij 

TAN TJIOE SWAN N.V. 
”— Semarang. 5 
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$ 
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Jang ditunggu2 oleh penduduk KUDUS 
Sudah datang, film jang terbesar: 

SON and DELILAH” 
ia Technicolor (Berwarna.) Film jang sukar ditjari bandingannja 

Main di KUDUS mulai tg. 14 Maart 1953 | 

' Matinee djam 9.30 mulai 15—17 Maart Aa es GR AND” 

    

2 Datanglah sedikit pagi, agar djangan kehabisan Kaartjis, 5-7-9, 

dan daerah sekitar kota keretek, 

    

   

        
   

    
   

an tetap mendjadi . kenang2an 
. 

       

  

  

  
   
   
   
    

  

     

     

4 0uaKA 

za 

Sulu tB     

  

   

    

Tinta “Fountain Talens:dapat tahan lama se) 
mentjiptakan. Tuan- kesenangan”karena-mudah 

  

      

      
   

   
   

Rekat Gluton merekat dengan mudah sekali 
pun pula mudah kering. t 
Untuk keperluan kantor tersedia pot-pot besar 

jang dapat menguatungkan. 

   
    

  

      

    

        

  
  

  

     

   

  

   

  

   
   
            

   

    

   
“Suara Merdeka || 

  
3 

  

  

Bertunangan 

Solo 8 Maart 1953 
Djakarta   LIE KIM HOA 

dengan 

TJEE PO AN 

“ 

    

TUGAS KEWADJIBAN Djawatan Angkutan Motor R. L. (DAMRI dari kementerian Perhubungan, semendjak revolusi 1945, menurat Peraturan Pemerintah no. an: 
'garakan pengangkutan dengan kendaraan motor diatas djalan raya untuk kepentingan rakjat dan Pemerintah. Bersedjarah didalam re- 
yolusi dan | nasional asli, sebab dibeajai oleh Pemerintah menurut hukum ICW (Indische Comptabiliteitswet), djadi sekarang 
bukan IBW (Indische Bedrijvenwet), 

“Selandjutnja diterangkan, oleh 
karena itu “menurut” hukum ke- 
uangan selama DAMRI masih |900—- bar 
berstatus ICW, seperti lain-lain 
ICW instansi Pemerintah, DAM- 
RI belum dapat dikenakan hu 
kum untung rugi setjara perusa 
haan. Dikemudian hari apabila 

. DAMRI telah mendapat modal 
dan alat2 jang tjukup dari Peme 
rintah, setjara jajasan IBW, DAM 
RI tentu akan dapat menghasil- 
kan jang sebaik-baiknja sesuai de 
ngan UUD Sem. fatsal 38 ajat 2. 

Mengenai alat2 pengangkutan 
didjelaskan, bahwa jang berdjalan 
tiap2 hari ada 40 buah otobis, 
untuk tjadangan 20 buah dan un 
tuk trajek baru jang sedang di 
minta 19 buah atau djumlah selu 
Tuhnja 79- buah. $ 

Trajek dan pendapatan. 

demikian keterangan jang di- 

|terima Rp 3.700.000. kekura 
ngan uang anggaran Rp 1.200. 

ang2 jang masih dida 
lam persediaan 'Rp 750.000.) 
atau seluruhnja Rp 4.150.000.— 
Djadi keuntungan DAMRI Dja 
teng th. 1952 Rp 890.000.-— 

PELANGGARAN TERA.: 
Tiga pedagang di Semarang jang 

tidak mentaati peraturan Tera baru2 
ini telah diperiksa oleh Pengadilan 
Negeri. Terdakwa K. telah didenda 
Rp. 300,—, terdakwa TTH didenda 
Rp. 750,— dan S. Rp. 75,——- 

TRAJEK BARU DAMRI 
Terhitung mulai tg. 12 Maret jad:, 

DAMRI akan membuka -trajek oto- 
bis baru “antara ' Semarang—Rem- 
bang dan  Kudus—Djepara—Bang- 
sri. Mengenai keberangkatannja bis2 
ini silahkan membatja iklan jang   Trajek bis jang dilajani DAM 

RI Djateng sebanjak 20 trajek, 
diantaranja hanja 3 trajek jang 
gemuk, dengan menempuh tiap 
hari 140 djalan2 dengan djarak 
8400 km. dan sebulan 252.000 
km., “jani paling banjak 1076 
dari kekuatan angkutan penum- 

Pendapatan sebulan Rp 420.000. 
Uang2 anggaran jang diterima 
dari Pemerintah (ICW) untuk th. 
1953 hanja Rp 330.000 untuk 1 
triwulan, hingga tidak mentjuku 
pi pengeluaranZ jang sangat diper 
lukan sekali a.l. bahan bakar dan 
onderdil2 mobil. Tambahan uang 
anggaran ini telah mendjadi per 
timbangan dan perhatian jg ber 
wadjib. Kak pedang diusahakan, 
agar DAMRI memperoleh status 
nja sebagai instansi IBW dengan 
menerima modal dan alat2 jang 
tjukup serta penambahan trajek2 | 
bis baru jg menguntungkan guna 
themenuhi igas selandjutnja. 

'Menutut neratja untung rugi 
DAMRI Djawa “Tengah setjara 
ICW th. 1952 sbb.: 

Pendapatan Rp. 5.040.900:— 
Pengluaran (uz . jg di 

   
      

dimuat hari ini. 

  

-- 
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BLOEDDRUK 
DN OP NI ALAN 

Dharmamon 
MENJEMBUHKAN - TEKANAN DARAH-TINGGI. 

(ANTI HOOGEBLOEDDRUK) 

SOE EN TAN KL NT 
MESTI SEMBUH ! 

Pen AN cas Ba 

     

    

Na " K2) 

1 tabe Rp. 7. 1 blik Rp. 16. 
ongkos kirim Rp I. Pusat Pendjual: 
Toko ,ASTAGINA", Kawatan 
146 G. Surabaia, 

  

  

  

€ 

PEBECO 
OBAT: CICI 

bersih - 
|” dan 

  

   
     

  

  

  

  

  

ALDJABAR !!! 

  15 tahun 1949, jalah menjeleng- 

  

  

  

  

Dipakai disegala negara? 

besar diseluruh dunia, 

pada waktu ini dibuat 

di INDONESIA.    

      

   

   
     

    

Buku-buku dengan harga? Hang : .” sh | 3 Pn 

GUNAKANLAH KESEMPATAN INI DAN PESANLAU NG Aa ana 
SEKARANG DJUGA AGAR TUAN TIDAK KETINGGALAN — “— sa 

Abidin. Prof. S.M., ALDJABAR - Hi SMP ...... a Rp. - DAPAT DISEMBUHKAN DENGAN 
Idem Y 3. 29 5... ».... Ga Tap Bp At 1: 2 Be Ta an 1 35 SEGERA SEGALA PENJAKIT 
Idem 5 3 3 Tn BA matiin SN 31 3 3 DEM AM dari 
Idem - 5 Bah “3 MA Ae bas PN Tapa 3 , : | : 

Abdoel Hakim , ALDJABAR I ,, SMP ...... »» I0- SAKIT KEPALA 
» » 33 EN 39... P 1 

Idem : 2 MI ap matte ».» 9-5 Tablet "ASPRO' tjepatmeringankan, 
rs. CJ. ALDJABAR IL ......... , PR ERNAN PP nan 

NN T HR na An” BEN «6.20 karena dibikin oleh achli-achli jang. 
Abdul Karim. cs. , ALDJABAR utk. SMA. ......... .. SN PER MA Ga aa 
Balnadi Sut. M. 9s. Sekolah — berpenga Isa La 

Landjutan ,, ,, 5.45 lam hal memberantas demam, sakit- 
Idem : », MH, Sekolah 5 ag ni : » Tanitatan sakit dan penjakit Negeri pa 
Idem : 3 IT ,, Sekolah 2S 

2 Landjutan ., 9.50 
Idem , KUNTJI ALDJABAR III Pn 

utk, Idem,, ,/ 750 
Siahaan. R. , ALDJABAR T utk. SMP ......... 25. Gan 
Sentot. K. Prajitno, ILMU ALDJABAR I SMP ...... » aur 
Soemarno . ALDJABAR IT utk. ,, ..... 2 5 TAN 

2... “Idem HERE Suk 1 ., Da ana Sa ai TT 
Wijdenes. P. cs. , ILMU ALDJABAR I ,, ...... 5 Ifa IN 

Idem 4 Ide MS MP 5 B— 
Pesanan2 luar kota per poswesel dan harus tambah Port: 
dikitnja Rp. 0.60). : . 
Pedagang dan Toko-Buku dapat potongan jang memuaskan. 
PERHATIAN. 3 
Selain dari buku2 tersebut diatas kami djuga sedia buku2 batjaan/ 
pengetahuan dalam segala lapangan dan tingkatan dari Luar dan 
Dalam Negeri. , Be , 
Sesuatu keterangan dapat kami berikan bila diingini. 

Toko-Buku ,,GUNUNG AGUNG" 
d/h Thay San Kongsie, 

- Kwitang 13, Kotakpos 135, 
Telp. 4678. Gmb. — Djakarta. 

1076 (se- 

  

  

'TrajokZ Otobis kasa untuk 

DAMRI 
Terhitung mulai tgl. 12/3-”53, DAMRI menga- 

dakan perdjalanan otobis baru antara Semarang— 

Rembang dan Kudus— Djepara— Bangsri. 
1. Semarang brangkat djam 6.30 
2. Rembang . ,, 1 Oak 

3. Kudus 2 »  6.00—9.30—11.30—15.30 

4. Bangsri 3 2 Skl 3 A5 17 20-14. 15 

    
   
   

  

Mieholas Product 

(SEKOLAH 
KLEERMAKER 
  

“ Peladjaran: Theorie - 

tahun berpengalaman 

  

  

" Berdiri sedjak tahun 1940 
| dja Praktik dan Praktiik Umum 

Systeem: Frans - Amerikaans 

Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan 

besar dan ketjil. Lebih landjut mintalah keterangan 

Kp: Kelengan - Ketjil 
. No. 696 
Semarang 

dalam usaha kleermaker 

  

    

  

Datanglah pada :   Damri Pusat Djawa-Tengah. 

     
Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati2. 
Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian hari, If 
kau dapat mengelakkan banjak rintangan. Ban 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan menerangkan 
kehidupanmu. Periksalah djika kau hendak memetjahkan kesulitan. 

M. S. RAHAT occultist 
Seteran 109 — Semarang. 

Pena 

  

| Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermctor Tjitarum” | 

— Djl. Tjitarum 21, telp. 1808, Semarang : 

Pada tgl. 17 Maret 1953akandibuka tjabang di KUDUS 
Pendaftaran (sementara) tiap hari kerdja di Semarang 
Hari Minggu di Pekodjan 85 KUDUS ) 

    

Letensarma 

  

  

rim, 

ja kepada ' Rufus 
u berpakaian radjin itu.   

S saja tidak ipernah me- 
engkau iri hati terita- 

.— Saja tidak iri hati. Hanja saja 
1 Slade 

OLGHT THANKS FOR NY oucit & 
TO! LIVEp SHOWING ME 

AROUND, MRS. 
PRIM/ LLL BET 
YOU. KNOW ALL 
THE HISTORY 
OF PIKEVILLE/ 

  

MY LIFE, 

SLAPE/   
    ta     Ahigail "telah kembali dari “ber- 

putar2 — melihat: pemandangan 
di. Pikeville. 

— Terima kasih, saja diadjak 
berputar2 dikota, Nj- Prim. Sa- 
ja akan  mentjeriterakan  Njo- 
njah tentang sedjarahnja  Pike- 
ville. 

—- Memang seharusnja begi- 

HERE ALL 
DD OPEERTE AROUND HERez 

MISTER IL ba - : 

/ ponT some outaws) (Yer.Asout Ten 3 
CALLED THE KARP -j | Years Aco. THevee GANG LisE To ALL PEAD OR IN 

PRISON NOW. Tts 

WONDER 
WHY HE'S 
NTERESTED IN 

THE KARP 
GANGI - 

  
Dalam pada itu Slade' dan 

  

"keliling sini? 

Apakah :perampok2 8 
tang dinjatakan diluar hu- 
kum dan dinamakan 6s 
rombolan Karp itu telah 
mendjalankan rolnja  dise- 

    ERVED pe 

, sepuluh tahun jang 
telah lalu. Mereka telah mati semua 
atau masih dipendjara sekarang. Sa- 
ja heran, mengapa dia begitu terta- 
rik kepada gerombolan Karp”, de- 
mikian fikir Nj, Prim. 

    

    

5 tu. Saja bertempat tinggal di- | 
4 sini sedjak masih ketfjil, Tuan 

2 Slade. 

  

. Teristimewa mengerdjakan : 

   HONG HWAT" 

  

Apakah Mobiel Tuan2 ingin bagus ? 

BENGKEL DUCO & LAS 

»HONG HWAT« 
BRUMBUNGAN — MAWELLAAN NO. 27 SEMARANG. 

DUCO, LAS, BEKLEEDING, dan MOBIEL jang RINGSEK 
bisa disunglap mendjadi BAGUS sampai tidak ada bekas. 
OVERSPUIT (ganti kleur) mobiel dalam 1 minggu selesai 

.. PEKERDJAAN DITANGGUNG RADJIN 
KAA Ea DAN MENGKILAP ! 

Menunggu dengan hormat, 

Pa aa 

  

  

“Did dan Besok Malam 
ORION-5.—7.-—0.-.- (7th) 

AnnfSheridan—Jack Ouakie 

    

     

  

  

uan 3) 

Nun 
PR win 
na 

Se
ge

ra
 

Da
ta

ng
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EDWAI Muna IN 
SK ara Ka ane Besi aa 
Mg Bekabten aa aan 

A METRO-GOLOWYN-MAYER PICTURN 

("RATULOJUWITA")   
»Navy Blues”| 

  

INI MALAM PREMIERE 

KEK 5 TG 113 thd 
Stan Laurel- Oliver Hardy 

sEra Diavolo” 
(Grombolan Setan) | 

Sangat Kotjak-Sangat Lutju! 
  

Metropole 5.-7-9.- (13 th) 
Errol Flynn — Olivia De Haviliand 

»Gaptain Bloods 
Warner Bros-Copy Baru 
  

Besok Malam Prerainyd. 
Djagalan 1.0.- 113 th.) 

Roy ROGERS (Radja Cowboy) 
TRIGGERS (Kudah Adjaib) 

Sunset in the West? 
In Trucolor 
  

Ini malam pengh -7.-9.- (17 th) 
Shia Mong- Han Fei   PN 

  

  

   

  

   
   TERR. IV./DIV. DIPONEGORO 

CORPS INTENDANS A.D. 

PENGUMUMAN 
No,: 01/0ff. 02/Pb1./'53 

IL. Diumumkan bahwa Corps Intendans Terr. IV. 
akan membeli : 
a. kopi bubuk kwaliteit 

30.900 kg. 

b. un tjutji kwaliteit T. 3. sebanjak 152.754 
- 

        

  

    

    

     
      

   
Robusta  sebanjak 

         

      

  

c. katjang idjo kwaliteit baik sebanjak 35.100 
kg. : : 

d. beskuit kwaliteit baik sebanjak 27.840 ko. 
1. Penjerahan: Franco Guminter IV H.W.7 Sm 

III. Waktu penjerahan: Untuk : 

  

    
   

    

   

  

3
 

@ 

a.b.c.separo dari party paling lambat tgl.15 April 
1953 dan sisanja tanggal 15 Mei 1953. 

d. paling lambat tanggal 15 April 1953. 
IV. Keterangan lain2 dapat diminta pada Staf In- 

tendans Terr. IV. urusan Pembelian (bekas 
gedung N.LS. Bodjong Smg.) kamar No.: 67. 

V. Penawaran ditutup pada tanggal 16 Maart 1952 
djam 10.00 pagi. 

Dikeluarkan ditempat.   Pada tanggal : 5 Maart 1953. 
» djam 10.00 pagi. 

TERR. 1V./DIV. DIPONEGORO 
CORPS INTENDANS A.D. 

PL 
(Kapt. R. A. KOENTO) 

Stb. No.: 15621. 

    

  

   
    
   

    

  

    
   

  

    

    
TE CITY CONCERN CINEMAS ——— 

KU K5 a10. Ini malam (untuk 13 tahun.) 
Stephan MC. Naily — Gail Russell — Alex Nico! 

"AIR Et A D FE “het The Story of the Jet-Flyers! 
, penuh “sensatie ! 

Action ! — Danger! — Adventure ! Trails of Glory! 
EXTRA : Bintjana alam (Stormramp) di Negeri Blanda (Bagian ke II). 
Akan datang: Frankie Lane — Blliy Danisis— Charlotte Austen 

Rainbow Round MysShoulder” 
Color by technicolor! dgn. Gadis jg. molek dan lagu2 jg. tersuhur ! 

GRAND 5.-7.-9.- Ini malam (untuk 13 tahun.) 
DOROTHY LAMOUR — GEORGE MONTGOMERY 

CHARLES 

Lavcuros sciril from Manhattan" 
The delisious Story of America's most beautiful model ! 

And 3 men who led a Model—Life ! 
Kotjak! Lutju! Menggumbirakan ! 

Akan datang : Farley Granger — Shelley Winters 

»sBehave Yourself” 
Shes a Wolt Whistle in long Black Nylons ! 

INDRA Ini malam premiere (a. X1 th.) 
Da PAT Ou Florence Marley - Robert Peyton. 

TS O k Yy Oo Fil e $ 12” Spy-Mystery ! 

Sensational melodrama of spy intrigue -filmed entirely in Japan, 
Penuh sensatic : Menggemperkan ! SA, 

  

  

  

"ROYAL 

»MENJAMBUT KELUARGA" 

Ini malam d.m.b. (u. segala umur) 
T. Sumarni - Darussalam - S. Poniman 
Astaman - Mien Sondak - M. Budhrasa 
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film Indonesia baru dgn. 12 lagu. Merdu — Lutju dan Gumbira 

ROXY Ini malam penghabisan (u. segala umur.) 
59. Chou Man Hua: Pei Jun 
Pi Yu Ch Gi Tusukkonde dari 
" Batu Giok ! 
Besok malam Wong Kie Chun — Wong Hao 
Yeh Hwa Na You Chia Hwa Hsiang” 
Kembang Latar dan Kembang Rumahan. Untuk Segala Umur, 

Djaga hari mainnja: film Malaya AM baru dari SHAW BROS RO 
ROKIAH—D. HARRIS | “199” 

SITI TG. PERAK 2 A T I P l A an U $ 

Tjerita bermanfaat serta bernilai tinggi — dengan lagu2 merdu serta 
merawankan hati diseling dengan penggeli hati! Na an EN PSPS DA en 

casan    
Tg.: 9 s/d Il Maret 1953 - 

Suka Duka seorang Djanda dengan 12 anaknja. 
Suatu tjontoh jang baik bagi Tuan/Njonja dan sanak 
keluarga saudara. 

Lari Jeanne Crain — Myrna Loy — Debra Paget 
Un 3 dim. film TECHNICOLOR 

SBELLES ON THEIR TOES" 
Film tsh. mendapat hadiah ,,Blue Ribbon Award“ 

THEATER — NANTIKANLAN : Anthony ,VALENTINO" Dexter 
Phone : 245 Akan segera mengajunkan anggarnja dlm film 
SOLO TECHNICOLOR 

| »The BRIGAND” 

       

    
  

      

Pertjerakan Sg. No, 9584/1117 A/ (40


