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| gai wakil partai republik 
| gara bagian Minnesota 

 Mentjemaskan 

| ' dari Canberra, Pembesar2 itu me 

“3009 Mobil 

pemerintah no. 39 tentang peng 

raut Hidajat selandjut 

       
     

     

   

    

   

   

Judd Andjarl 
tuknja Nematja 

pp, WALTER H.- 
dewan perwakil 

     

ngan NATO, Ditan 
wa organisasi 2 
sadja harus' 
dari Kongres, 

    

Amerika kini se 
pentingnja, Asia | 

| Judd jang per 
agama di Tiongkok 
adakan pembitjar 
mengenai masalah? h 
(ANP). 2        

   

    

Djerman Utk. Indonesia 
    

Australia? 
PAP & An SA 

PEMBESAR2 Kementerian Lu 
ar Negeri Australia menerangk: 
kemarin di Canberra, bahwa Aus 

  tralia mengamat-amafi denga 
penuh perhatian” berita2 didalam 
surat2 kabar Indonesia jg belum 
ditegaskan, bahwa' Indonesia ber 
maksud akan mempergunakan 
orang2 Djerman sebagai pelatih2 
militer, sebagai. ganti Missi Mili 
ter Belanda. Demikian Reuter 

ngatakan, bahwa Missi Militer 
Belanda akan tinggal di Indonesia 
hanja sampai achir tahun ini. Bila 
mercka telah pulang, maka Indo 
nesia sendiri jang akan menentu 
kan siapa jg akan melatih tentara 

Daan “Fi $ 
# : 

Mn memperhatikan 
soal ini, karena penggantian pela- 
tih2 Djerman, akan membawa orang 
orang Djerman kembali dekat kepan 
tai . Australia, sebagaimana mereka 

   

   
   

     
    

    

   
   
   

“Sadikin: 
IDi Kalimantan 

    

    
   

  

      

     
    

    

isi (hati Minggu 

Pelatih? Militer 

  

          

kan Oleh 

Amerika Lebih “Tj 
' “Bersila 

   

  

   

    

    

     

     
   

Tetap 
Selama Masih Tunggu 

e| Besiit Dari Pemerintah 

n| mi Tentara! SADIKIN, Pangli 
mz Tentara/Territorium VI jan 

tiba kembali dari 
Djakarta, dalam pertjakapan de 
ngan .Antara” Bandjarmasin me 
perangkan a.l: ,,Saja masih tetap 

|di Kalimantan, selama masih be 
lum ada beslit kepindahan dan se 
bagai perwira, saja harus ta'at ke 
Tr putusan, biar bagaimana 
juapun bentuk dan . tjoraknja.” 

Ditanja bagaimana pendapatnja 
mengenai keputusan partai2 poli 
tik di Makasar, supaja diberikan 
kesempatan bekerdja terus kepa 

Ida Let.-Kol. Warouw sebagai pe 
mangku djabatan Komandan Ter 
ritorium VI, Sadikin terangkan, 
bahwa ia tidak turut fjampur dgn 
soal itu, : 

»Partai boleh mengambil “keputus 
an jang mengenai apa sadja. tetapi 
saja sebagai alat negara harus tun- 
duk kepada perintah”. : 

Mendiawab pertanjaan apakah dji 
ka ia djadi pindah “ke Makassar, 

lakan dapat kerdja sama dengan Gu- 
bernur Sudiro untuk mengatasi ke 

keruhan disana, Sadikin terangkan, 

bahwa diluar pendapat apakah ia 
pindah atau tidak, ia hanjia meman 
dang manusia dari satu djurusan, ja 
itu baik semua”. Demikian antara 
lain Kolonel Sadikin pada Antara”. 

  

AKAN TERUS MEMEGANG 
DJABATAN. 

Dewan eksekutif W.H.O. (Organi 
sasi kesehatan sedunia dari PBB) pa 
da hari Senin mengumumkan dengan 
resmi di Geneve, bahwa kontrak di 
rektur W.H.O. di Asia Tenggara, Dr 
Chandra Mani dari India diperpan   di Irian Timur sebelum Perang Du- 

nia pertama. Demikian Reuter. 

Paha mp 

“Bantuan 

djang dengan lima tahun lagi. 

mg ap En RE LA 

“Militer 

Tak Dapat Diterima 

Bantuan Baru Amerika 

.. MENJAMBUNG BERITA 
TCA sebagaimana diumumkan ol 

“Iam harian kita kemaren, dibawa 
“mi jang telah dikeluirkan oleh 
. pada hari Senin jl. di Washingto 
kepada Indonesia itu telah dirob 
Sekarang, demikian dinjatakan d 

  

    

    

   

  

   

              

   

ka djalan untuk mengadakan perundingan2 lebih 
kedua pemerintah mengenai besa 
untuk tahun padjak 1953, jang 
jang akan datang. 
  

Pemerentah 
Akan Didjual 

SESUAY DENGAN peraturan 

hematan kendaraan, dari ketua 
“panitya perentjana penghematan 
tsb., tuan Hidajat, P.I.-Aneta 
memperoleh keterangan bahwa de 
wasa ini sedang dilakukan seleksi 
terhadap mobil2 pemerintah teru 
tama mobil2 jang sudah tua un 

' karena Bahajakan Politik Bebas Indonesia — 
Chusus Soal Ekonomi 

Dan Tehnik Sadja 
tentang penggantian MSA Gjadi 

eh kem. luar negeri Indonesia da 

h ini kita muat pengumuman res- 

kementerian luar negeri Amerika 

n sbb.: Bentuk bantuan Amerika 

ah dari M.S.LA. mendjadi T.C.A. 

alam pengumuman itu, telah dibu 
landjut antara 
an Amerika itu ja dan isi bantu a 

sista 390 Djuni berachir pada tanggal 

Mengenai perkembangan2 sam 

pai tertjapainja bentuk persetudjuan 

haru itu, ig mulai berlaku pada 1gl. 

5 -Djanuari, antara ' lain ditundjuk- 

kan pada bantuan militer jg tertjan 

tum dalam  persetudjuan  MSA. itu 

dan terbukti tidak “dapat diterima 

oleh pemerintah Indonesia, karena 

Indonesia — berpendapat, bahwa -hal 

ini akan membahajakan politik be- 

bas jg. didjalankannja.  Persetudjuan 

baru “ini, - demikian selandjutnja di 

kemukakan dalam pengumuman. tsb., 

menetapkan dilandjutkannja bantu- 

an ekonomi dan tehnik kepada Indo 

nesia dan menghapuskan bantuan 
militer atas dasar. pemberian. itu.   tuk didjual kepada umum. Menu 

| kira-kira 
sedjumlah 3000 buah mbbil se 
dan akan diapkir dan didjual. 

Mengenai ' peraturan pemerintah | 
no. 39 sendiri, tuan Hidajat. mene- 
rangkan bahwa sampai sekarang per- 
aturan tsb.. berdjalan dengan. hasil 

ssih dalam tingkatan penjelesaian ad- 
ministratief. 7 NE : 

| 'Tiap2 pegawai jang diperbolehkan 
membeli mobil pemerintah, tidak sa- 
Gia akan memakai mobil tsb. untuk. 
keperluan sendiri tetapi djuga untuk 
keperluan dinas, sedangkan ongkos2 
akan dibagi sedemikian rupa hingga 
ada pemisahan antara ongkos2 prive 

         

USA Ke Indon. 
Departemen Perdagangan Amerika ' 

Serikat mengumumkan hari Ming- 
gu ibl., bahwa Amerika Serikat telah ' 
mengexport 1.000.000 pon beras ke! 

| Indonesia selama masa dari 1 Agus 
—tus sampai 31 Desember 1952, Demi 

kian dikabarkan oleh UP: dari Wa- 
shington. Selandjurnja pengumuman 
itu mengatakan, bahwa selama masa 
tersebut diatas, “Amerika “ Serikat 
mengexport atau mengizinkan untuk 

diexport beras ' sebanjak” 7.337.965 
pon kenegeri-neseri lain, Kedalam 

“djumlah ini tidak termasuk beras un 
tuk. tentara Korea dan beras untuk 

ng penduduk preman disana. 

   

  

    
na 

jang agak baik. sedangkan “peratu- 
oran tentang djual-beli mobil untuk 

| para pegawai jang ditentukan, ma- 

Menurut kementerian luar negeri 
Amerika Serikat, Indonesia sendiri 

telah mengambil inisiatif untuk me- 
ngadakan - perundingan2 — mengenai 

persetudjuan 'baru ini. 

, |. Djumlah bantuan. 
“ sDalam rangka persetudjuan jang 
lama pemerintah Amerika hampir 
selesai melaksanakan bantuan untuk 
th. 1950 jang didasarkan atas pem 
'berian dan terdiri dari alat2 perleng 
kapan untuk mendjaga keamanan se 

“harga 5.000.000 doilar. Pemerintah 
| Indonesia telah menjatakan maksud 
“nja untuk membajar sisa dari alat2 
'perlengkapan jang belum diterimanja 
ittr —seharga $ 12.000-—- — sesuai 
dengan kehendaknja untuk memba- 

tidak lagi menerimanja sebagai pem 

'berian belaka”, demikian disiarkan 

dalam pengumuman tersebut. 
  
“Bantuan Amerika kepada Indone- 

Isia dalam tahun2 padjak 1951 dan 

11952 seluruhnja  berdjumlah kd. 

16.000.000 doilar. Dari djumlah ini 
pemerintah Indonesia telah minta k.. 

  

'8i produksi bahan makanan, 4.000. 

000. dollar untuk pemeliharaan kese 

ihatan umum, 2.000.000 dollar untuk 

pembangunan industri dan 2.000.000 
dollar untuk keperluan pengadjaran 
dan pendidikan vak. : 

(Dalam tahun padjak 1953 hanja 

telah dipakai dana2 jang telah dise 
diakan lebih dulu. Bantuan Amerika 
dalam tahun padjak ini masih harus 

ditentukan. Duta besar Indonesia di 
Amerika, mr. Ali Sastroamidjojo ba 
ru2 ini menerangkan dalam suatu 

konferensi pers, bahwa bantuan Ame 
tika untuk tabun ini akan berdjum   (tar, — Red). 

  

Eisenho 

HARIAN |, NEW YORK Timzs ». pada “bsk Katak dapa i 
kabar dari sumber2 PBB di New York, bahwa perdana menteri Ir 

vda | pemerintahan Eisenhower | 
ertahanan A sia Tenggara untuk 

n Pakt Atlantik Utara (NAT 

. Menurut ,,N. Y. Times” bakal men | 
teri luar negeri Amerika John Fos|- 
ter Dulles kabarnja telah menaruh | 
perhatian terhadap usul Churchill | 
itu, tetapi menurut pendapat Dul- | 

(en am 

|jar bantuan militer Amerika itu dan 

6.900.000 dollar untuk memperting | 

    

dong Pakt : 
Umum . 

snteri Ing- 

   

  

    
    

  

  
) di Eropa. 

les sebelum persekutuan demikian 
itu diusahakan, 
Inggris dan negara2 jang nanti 
akan diusulkan mendjadi anggota | 
harus memperoleh persetudjuan le 
bih dulu mengenai politik bersama 
jang akan dilakukan terhadap pe-' 

pemerintah RRT, 2 
Dalam pembitjaraan?2nja dehgan 

Dulles, Churchill kabarnja telah 

menjerukan pula supaja organisasi 

tidak2nja dapat dimulai dengan 
Amerika Serikat, Inggris, Peran- 
tjis, Australia, New Zealand dan 

diberi nama ,,Pakt Asia Tenggara”, 
jang menganding arti bahwa Chur 
chill tidak menjarankan ikut ser 
tanja Djepang dan Korea Selatan. 

|. Pendirian Amerika 
Harian, ,,/N.Y - Times” selandjut 

aja mewartakan, bahwa pemeri..! | 
tah Eisenhower djelas berpendapat 

sahwa kini saatnja telah tiba utk 

ganisir pertahanan dibagian dunia 
itu, tetapi pemerintah baru Ameri 
Ka ini diduga lebih menginginkan 

pembentukan suatu pakt pertaha 
kan umum dPAsia, dalam mana ne 
'ara2 Asia sebagai India, Pakistan 
1an Indonesia. akan bersedia meng 
ambil bagian. t 
Dixatakan olehgharian itu, bah- 

wa dalam musim semi ini Dulles 

bermaksud menguhdjungi India, Pa 
kistan dan negara2 Asia lainnja un 
tuk mendapat ketentuan sampai be 

berapa djauh negara2 ini sanggup 
bekerdja bersama “dengan rentja- 
122 pemerintah baru Amerika jang 
litudjukany, untuk meng-koordinir 
sertahanan terhadap agressi komu 
nis di Timur Djauh 

Harapan Inggris 
sN.Y. Times” dalam pada itu 

mengemukakan, bahwa pemerintah 

Tiongkok Nasionalis di Taiwan ru 

panja tidak dimasukkan dalam sa 
ran Churchill mengenai pembentuk 
an Pakt Asia Tenggara itu. Selan 

skdjutnja. pemerintah. Inggris “kabar . n £ | 

nja mengakui, bahwa India, Birma |nesia wadjib memupuk factor2 jang 
.hian Indonesia untuk waktu ini 
mungkin sekali tidak akan meng- 

zabungkan 'diri dalam pakt terse- 
Dut, tetapi Inggris berharap bahwa 
negara2 ini akan mau ikut meng- 
ambil bagian dikemudian hari. 

Sementara itu salgh satu kebera 
tan terpenting jang dikemukakan 
oleh Amerika menurut ,N-Y Ti- 
mes” ialah djika Amerika harus 

mendjamin. pertahanan koioni Ing 

3ris Hongkong,-jang sekarang sa- 
ma sekali  tak-berdaja - terhadap 
suatu serangan oleh pihak RRT itu,: 

ketjuali djika Inggris dan Amerika 
Serikat telah mendapat kata sepa 

kat mengenai politik bersama terha 
Sap Tiongkok. 

Demikian menurut ,.N. Y. Times” 
(Antara). : 

Pasukan 
Djerman 

Diandjurkan Pembentukan- 
nja Lg Lekasnja Oleh 

idgway 

Panglima Tertinggi pasukan2 
| Serikat di Eropa, Djenderai Mat 
thew Ridgway, ketika hari Ming 
gu mengumumkan, ga mepu 
rut pendapatnja ,.perlu sekali se 
lekas2-nja dibentuk - pasukan2 
Djerman”, untuk dipergunakan 
dalam tentara NATO di Eropa. 

Pernjataan Ridgway tadi  di- 
utjapkannja dalam tanja-djawab 
dgn wartawan Amerika Edward 
Murrow ketika hari Djum'at j.L, 
dan pada hari Minggunja disiar 
kan melalui program radio televi 
si CBS. : 

Ridgway mengatakan  setertis 
nja, bahwa pada saat inn NATO 
kekurangan pasukan untuk dapat 
melawan sesuatu serangan dari 
lawan. : 

Dikemukakannja 2 sebah jang 
| mendesak. mengapa harus: dike- 
rahkan tenaga Djerman: 1. Untuk 
melatih pasukan2 baru, dibutuh 
kan waktu, 2. Beban? tenaga ma 
nusia dan ekonomi. jang “ sarapat 
sekarang harus dipikut oleh nega 
ra2 NATO, supaja dapat diringan 
kan. Ridgway mengatakan sete- 
rusnja, bahwa untuk melatih sa- 

Itu divisi combat sadja susah di- 
butuhkan waktu 18 bulan (Ant). 

KITA KAUM muslimin, ideolo- 

sis, adalah ummat jang berdiri dite 

ngah, Dunia sibuk memperkatakan 
dua ideologi jang berperang-perang- 

an ,dengan alat-alat baik jang dingin 

maupun jang panas, dan dunia lu- 
pa, bahwa masih ada djalan ditengah 
jang memberi kesempatan untuk ka   

  

merintah Tiongkok Nasionalis dan | 

pertahanan jang diusnikan itu se- | 

Muang Thai sebagai anggota2, dan | 

meneruskan usaha2 guna mengor-| 

lawan agres ka 

Amerika Serikat,| 

mempunjai kembali negara jang mer 
deka telah menentukan sikapnja ig 
tegas ialah memilih damai dan mem 
perdjoangkan 

mempertahankan perdamaian dunia. 

djalan memperkuat kedudukan dan 

ngan dengan RRT, pembukaan kedu 

   

  

   

  

   
SPA 

Pasukan Pertahanan Djepang jang diperlengkapi dengan ulat-alat per- 
sendjataan Amerika, « Sepasukan tank-tank berat bikinan U.S.A. dari | bagai 

2 Harian Umum-Anggsuta SPS. 

Na 

   
     

tvpe M-45, berat 20 ton, baru-baru ini-pun dipergunakan oleh: pasukan2 
tadi dalam suatu manoeuvre didekat 
bahwa sesudah takluknja Djepang pada tahun 1945, 

pergunakan sendjata berat lagi. 

Perang atau Damai 
|djantung, jang telah diderita oleh 

Tokio. Ini “adalah pertama kali, 

Akan Ditentukan Dalam Tahun 1953 
Ini Nanti—Pandangan Djody Tentang| 

Situasi Dunia 

MR. DJODY GONDOKUS 
ketua seksi luar negeri Parlemen, 
pers tentang soal2 politiek luar 
sia dewasa ini Sbb: Tahun 1953 
perang atau damai. Factor2 jang 
lah adanja activiteit dari negara2 

Internasional 

UMOo, 
memberi keterangan kepada 

negeri jang dihadapi oleh Indone 
adalah tahun jang menentukan 
menudju kedjurusan perang ia- 
besar untuk mempertinggi pro- 

ductie alat2 perang, memperkuat kedudukannja - masing2  didae- 
rah-daerah ji 
Tjina, tindakan2 reactionair dari 
djoangan kemerdekaan  rakjat 
sok dunia. Faktor2 jang mengha 
Perserikatan Bangsa2, activiteit negara2 Arab dan 
litiek keseimbangan dan perasaan 

Rakjat Indonesia jang baru sadja 

mati-matian — untuk 

Bebas dan actief untuk perdamaian 
adalah satu-satunja politiek luar ne 
geri Indonesia jang harus dipegang 
teguh. : t 

menghambat terbitnja perang dunia 
seperti jang diterangkan diatas dgn 

prestige P.B.B., membulatkan keku 
atan keseimbangan antara dua blok 
besar .dan  mempertebal perasaan 
rakjat untuk tjinta damai. 

: Hubungan. 

Untuk keperluan maksud itu maka 

jang dalam tahun ini harus menda- 

pet- perhatian penuh dari pihak Indo 
nesia ialah soal2 seperti! perhubu- 
ngan Indonesia dengan negara2 te- 

tangga, perhubungan Indonesia de- 
ngan Djepang, melantjarkan perdaga 

faan di Peking dan Moskow dan pem 
bukaan kedutaaan2 dinegara2 Ameri 
ka Latin. 
“Mengenai perhubungan Indonesia 

dengan Nederland pendirian kita dju 
ga telah djelas dan tegas, jaitu kita 
ingin perhubungan atas dasar interna 
sional jang biasa dilakukan terhadap 
negara2 lain dengan segala konse- 
kwensinja, ialah Uni dibubarkan, per 
setudjuan2 KMB jang merugikan rak 

jat Indonesia diganti dan NMM dipu 
langkan. 

— Claim nasional kita atas Irian Ba 
rat harus tetap diusahakan supaja le 
kas tertjapai dengan djalan tekanan 

kpd. Nederland, offensief diplomatik 
dan menjusun kekuatan didalam ne 
geri. 

Suatu kemadjuan. 
Dalam tahun jang lampau maka 

hasil2 jang diperoleh dalam soal2 
politik luar negeri boleh dikatakan 
madju. Hal ini sebagian disebabkan 
karena kerdja-sama antara Pemerin 
tdh (Menteri Luar Negeri dan Staf 
Kementerian Luar Negeri) dan Par 
lemen (Seksi Luar Negeri) baik seka 
li. Mudah2an suasana baik ini dapat 
dilandjutkan dalam tahun ini dan se 
terusnja. 1 

Sebagai penutup maka diandjurkan 
agar keadaan didalam negeri diusa 
hakan supaja stabiel, sebab stabili- 
teit didalam negeri merupakan factor 
besar dalam menjusun kekuatan po 
litik Juar negeri jang menguntung- 
kan negara dancrakjat. (Antara). 

Menurut kantor “ berita RRT 
»Hsin Hua” pada hari Senin. para 
pembesar dipropinsi Tiongkok  Sin- 
kiang telah menggerakkan kampanje 
baru perobahan agraria- Dalam mu- 
sim dingin ini djuga, tanah2 milik 
tuan tanah di 59 ,,kabupaten” akan 
dibagi2kan diantara kaum tani. Dju- 

Berhubung dengan-.itu maka Indo! epa    
jang dianggapnja strategis, perang di Korea dan Indo- 

negara2 tertentu terhadap per- 
dan perang dingin diseluruh plo- 
mbat terbitnja perang ialah adanja 

Asia untuk po 
rakjat jang tjinta damai. , 
  

    
S1 

DJEPANG PADA hari Selasa de 
ngan 2an memberi peringat- 

an kepada Sovjet Rusia, bahwa pe 

sawat2 militer Sovjet jang dikemu 
dian hari terbang diatas wilajah 
Djepang mungkin dapat ditembak 
djatuh oleh angkatan udara Ame- 

rika. 5 £ 

Peringatan Djepang itu termak- 
tub dalam sebuah komunike jang 
diumumkan di Tokio pada hari Se 
lasa oleh Pemerintah Djepang de- 
ngan persetudjuan sepenwhnja dari 
dutabesar Amerika George Murphy 
dan panglima tertinggi pasukan? 
AS djenderal Mark Clark. 
Dalam komunike tersebut hanja 

dikatakan tentang pesawat2 suatu 
negara asing”, tetapi jang dimak- 

sudkan oien. pemerintah Djepang 
Gjelas ialah pesawat2 Sovjet Rusia. 

Dalam beberapa bulan achir? ini 
banjak pesawat2 asing, menurut du 

gaan pesawat2 Sovjet, telah ter- 
bang diatas pulau Hokkaido diba- 
igian paling utara Djepang. Pulau 
Hokkaido hingga kini sama sekali 

Giserahkan kepada pasukan? Ame- 
rika sesuai dgn perdjandjian perta 
hanan antara Amerika dan Dje- 
pang, dan di pulau itu pasukan- 
pasukan Amerika sekarang. mem- 
punjai 4 pangkalan udara jang 
besar dan kira-kira 
terbang lainnja untuk keperluan 
latihan? (Antara). Kania 

  

Tidak Benar 
Indonesia Bukan Batu 
Lontjatan Penjelundup 
Kominis Ke Pilipina 

Mengenai berita2 dari Pilipina ig 
menjatakan daerah Indonesia bagian 
Utara didjadikan batu lontjatan oleh 
orang2 Tionghoa komunis untuk 
memasuki daerah Pilipina, menurut 
keterangan kepala Kantor. Imigrasi 

Makassar kepada Antara”, sampai 

hari ini ia tidak melihat ada ' tanda2 
kebenaran berita tsb. Ia akui hanja 
ada orang2 Indonesia jg melakukan 
penjelundupan barang2 dari daerah 

Utara Sulawesi kedaerah Selatan Pi 
lipina, tapi sebaliknja djuga: ada pu 
la orang2 Pilipina ig datang memba 
wa barang2 selundupannja kedaerah 
bagian Utara Sulawesi, suatu kedja     

& 

mlah ,,kabupaten” di Sinkiang ada 
78 buah. 5 

x 

ma Islam”, demikian kata Galal Hus 
sein dalam pidatonta dimuka tjorong 
R.R.E. kemarin dulu malam.   

Galal Hussein, adalah seorang ang 

gota Madjelis Tinggi Mesir, jang be 
berapa waktu jang lalu dari Kairo 

datang di Djakarta, sebagai utusan 

dari Organisasi Ekonomi Islam. In 
ternasional, untuk mengundang Indo 

pitalisme dan djuga mendjamin Ke- Jnesia menghadiri kongres organisasi 
lah antara lima dan enam djuta dot sedjabteraan sosial didalam sesuatu Jini, jang 'bakal diadakan 'di Kairo 

iNegara. Djalan tengah itu ialah aga Fbulan Maret jang akan datang. 
: Lambada Kebudajaan Indonesia 

sKon. Betaransih Comnonkichap 
saaKunste   

dian jg timbal-balik, Demikian kepa 
la Kantor Imigrasi. (Antara). 

(Dua ideologi inilah jang kini me 

robek-robek dunia”, kata Galal Hus 

sein lagi, ideologi kapitalis jang di 

anut negara-negara Barat dan ideo- 

logi komunis jang dianut Russia dan 

Tiongkok. Dalam keadaan ini, maka 
untuk  kepentingannja sendiri kaum 
Muslimin harus berdiri ditengah dan 
bergabung lebih rapat, baik dalam 

perdagangan maupun dalam pergau- 
lan sehari-hari, Dan didjalan tengah 
inilah Organisasi Ekonomi Islam In 

Men Wetan ec ha onar 
  

      

pasukannja “ mem-| 

jang terpilih lagi sebagai 

Ihidang, 

2» | kebangsaan 

8 lapangan | 
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Pama 

| Komplotan 
. Pemimpin 
Komalo'an ,, Bersama” Digulu 17 - 83 

. Djawab Atas Matinja Zhadanov Karena 
Tan “alah k 
“SEMUA HARIAN di Moskou pada hari Selasa mewartakan bhw 
8 orang dokter telah ditangkap berdasarkan tuduhan mempunjai ,,perhu- 

jang djahat” dengan organisasi ,,Bersama” Jahudi-Sosialis urusan 
politik dan derma, jang aktif di Eropah, dan disamping itu mela 

an pekerdjaan mata2, melakukan terror dan pembunuhan2, terutama 
bertanggu djawab atas pembunuhan terhadap pemimpin? Sovjet al- 
marhum Andrei Zhdanov dan A.S. Scherbakov. 

bungan 

  

Ta 

Menurut Tass para dokter tsb. 
meimpunjai perhubungan, jang 
erat dengan Organisasi Bour- 
'geeisi Nasionalis Jahudi bernama 
»Bersama", jang didirikan oleh 
Dinas Rahasia A.S. dan bertu- 
|djuan memberikan bantuan ma- 
terjeel kepada orang2 Jahudi di 
negara2 asing. Organisasi ini, de- 
Mikian Tass selandjutnja, dipakai 
sebagai kedok untuk dapat me- 
njelengarakan pekerdjaan mata? 
dan sabot setjara besar2an dipel- 

li negara al. Sovjet Uni. di- 

  

bawah pimpinan Dinas Penjeli- 
Pak AKB Hi 4 

| Memberikan perawatan 
"jang salah. 

Pemeriksaan2, jang telah dila- 
kukan, menundjukkan — bahwa 
'dokter2 tadi telah menjebabkan 
meninggalnja Zhdanov dengan 
djalan memberikan tjara perawa- 
'tan, jang salah, dari penjakit 

Zhdanov. Djuga telah dapat di- 
buktikan bahwa dokter2 ini de- 
|ngan memberikan perawatan, jg. 
salah dan berbahaja, telah me- 
njebabkan meninggalnja Scher- 

| bakov. 
Dokter2 tadi telah ditahan dan 

mereka telah mengakui bahwa 
mereka dalam memeriksa penja- 
kit, jang telah diderita oleh 

Zhdanov, telah memberikan diag- 
nose, jang salah. : 

: e Dokter2, jang telah 

itubernama Vovsi, Chimelowitcu, 
Miheelis,  Vinogradov, Cohen, 
Egorov,  Feldman, Etinger dan 
Kaionov. Diantara mereka terda- 
pat seorang ahli penjaxit : 
saraf, dan seorang ahli penjakit 

telinga dan kerongko- 

ngan. Pendjelasan?2 lain tentang 
dan djenis kelamin 

para dokter tsb. tidak diumum- 
kan. 

Professor Vovsi mengaku telah 
mendapat instruksi2 dari organi- 

sasi Bersama” “dp ALS. untuk 
membunuh pemimpin? pemerin- 

Ufc 

Itahan di Sovjet Unmj. Vinogradov, 

| Cohen dan Egorov mengaku..per- | 
hah mendjadi mata2 dalam dipas 
rahasia Inggeris. 

, Korban2 dari komplotan. 
Menurut pengumuman  peme- 

rintah Sovjet, jang dimuat olen 
harian2 Moskou tadi, maka dok- 

'ter2 itu bertanggung djawab atas 
meninggalnja: A. Zhdanov bekas 
anggota Politbiro dan pembentuk 
Kominform, jang meninggal du- 
'nia dalam tahun 1948: AS. 
Scherbakov djuga bekas anggota 
Politbiro: Marsekal A.M... Vassi- 
levsky anggota Sentral. Komite 
Partai Komunis Sovjet: Marsekal 
M. Govorov anggota djuga dari 
Sentral Komite: Marsekal I. Ko- 
hiev bekas komandan angkatan 
darat Sovjet Uni, djenderal Ser- 
gei M. Shtemenko bekas kepala 
staf umum: dan laksamana P.T. 
Levchenko bekas wakil menteri 
angkatan laut Sovjet Uni. 

Achirnja Tass mewartakan 
bahwa pemeriksaan lebih landjut 
dari Komplotan ini segera akan 
dilakukan. (Antara). 

| Pantai Emas 

Bergolak 
Inggris Diantjam Akan 
Kana Peristiwa Pen- 

ting Didjadjahannja 
Tadi 

| INGGRIS agaknja akan menga 
lami kesukaran2 baru didjadjahan 
nja di Pantai Emas di Afrika, ka 
rena pada hari Senin kongres par 
tai rakjat di Pantai Emas (Afrika 
Barat) memperingatkan — Inggris, 
bahwa dalam tabun ini akan ,,ter 
djadi sesuatu jang penting” di 
Pantai Emas, terketjuali apabila 

Inggris memberikan pemerintah 

sendiri bagi djadjahannja itu. 

K.A. Gbedemah, kepala departe- 

men perdagangan Pantai Emas jang 

berpidato dalam upatjara peringatan 

tiga tahun  berdirinja partai rakjat 

Pantai Emas. menerangkan bahwa 

partai tersebut mengirimkan wakil2 
nja dalam parlemen jang dikuasai 
oleh Inggris. 5 

»Kita sekarang 'mempunjai batu 
lontjatan, demikian katanja ..jang da 
pat melepaskan kita dari pendjadjah 

an”.  Selandjutnja ia mengutjapkan 

beberapa antjaman kepada Inggris. 

(UP).   
Kaum Muslimien Harus Berdiri Ditengah2 

ternasional bekerdja, untuk mening 

gikan tingkatan penghidupan kaum 
peke 

  

erdja dinegeri-negeri Islam”. 
| Selandjutnja Galal Hussein mene- 
rangkan, bahwa kedatangannja di In 
'donesia adalah untuk mengadakan 
perhubungan dengan beberapa kala 
ngan Indonesia, dan memeriksa ke- 
mungkinan bagi perhubungan dagang 
antara Indonesia dan Mesir. Dapat 
dikabarkan pula, bahwa Galat Hus- 
sein, Rebo tgl. 14 Djanusri ini hari 
pulang lagi ke Kairo. 
g 

  

Dokter2, jang telah ditangkap | 

D 
Pa 

Sovjet 
As 
11 21) JUN) 

awatan - 

  

'Blokkade Dan 
Gempur RRT 
Andjuran Laksamana King 

SALAH SATU ahli Amerika 
dalam peperangan di laut, Jaksa 
mana Ernest King, memberi an 
Gjuran supaja diadakan 
terhadap pantai RRT oleh angka 
tan laut Amerika dan mengguna 
kan pasukan2 Tiongkok Nasiona 
lis serta pasukan2 dari negara2 

|Asia lainnja untuk menggempur 
RRT. Andjuran itu dikemukakan 
dalam pertjakapan dengan madja 
lah ,,U.S. News and Worid Re 
port” jang diumumkan hari Senin 
ini. 

Laksamana King jang sudah di 
pensiun tetapi suka dimintakan 
nasehatnja oleh Pentagon (Kem. 

Pertahanan Amerika), katakan 
bahwa blokade itu akan mentje- 
gah pengangkutan barang? ke 
RRT. 

King tidak pertjaja blokade ini sda 

'pat mengakibatkan perang dengan So 

vjet Uni. . 
Atas pertanjaan tentang pemakai- 

an bom atom, King menjatakan bah 

wa menurut pendapatnja, Amerika 

harus bersedia-sedia untuk pemakai 
an bom atom itu terhadap sasaran? 

militer. Tetapi" achirnja dikatakan 

oleh King, bahwa ia mempunjai ke- 
pertjajaan atas kesanggupan djende- 

ral Eisenhower dan “ mengharapkan 
Fisenhower akan sanggup menembus 

djalan buntu di Korea sekarang ini. 

3000 Pasukan 

Muang hai 

Utk Vietnam? 

DALAM komentar — harian 
»Rakjat” jang terbit di Peking, 

ketika tgl. 7. Januari j.L. antara 
lain dikatakan bahwa sedjak Pe- 
ranftjis menderita kekalahan2 he 
bat di Vietnam Barat-iaut dan di 
tanah datar Vietnam Utara, maka 
Perantjis mengharap2kan akan 
mendapat bantuan. dari Amerika 
Serikat. 

Dewan NATO ketika bulan De 
sember j.l. menjetudjui sebuah re 
solusi mengenai Indo-Tfjina, jang 
menjatakan bahwa tindakan2 mi 
liter jang dilakukan Perantjis di 
Indo-fjina itu memang sudah se 
patutnja terus disokong oleh nega 
ra2 anggota NATO. 

Disamping itu, kata barian Pe 
king tadi, Muang Thai telah ber 
djandji kepada Amerika Serikat, 
'antuk mengirimkan S bataljon in 
fanteri dan 2 bataljon tentara 
laut ke Vietnam, jang terdiri dari 
8.000 orang. Dikatakan bahwa 
pengiriman mereka ke Vietnam 
akan dilakukan dalam bulan? jg 
pertama dari tahun 1953. 

(Antara) 

— Djumlah anak buah kapal minjak 
Swedia .,Avanti” jang hari Kemis pa 

tah mendjadi dua dimuka pantai Oki 
nawa, jang hingga  Djum'at malam 
telah tertolong ada 33 orang. Pani- 

tia keamanan laut  Djepang dalam 

pada-itu menerangkan bahwa masih 
ada 8 orang lagi jang belum dikete 
mukan dan mungkin masih hidup di 
bagian sebelah lagi dari kapal tsb. 

Selandjutnja menteri 
undang2 ontslag, 

- 

Dokter? Utk Bunuh 

blokade | 

  

Bu Karno: Kemaren 
Melahirkan Seorang 

Putera 

Dari Istaa Merdeka didapat 
kabar, bahwa Bu Karno  djam 
11.45 hari Selasa kemaren telah 

melahirkan anak lelaki. Keadaan 
ibu dan anak selamat. 

| 

| 

  

Anak jang baru lahir ini seba. 

gai diketahui adalah anak Bung 

dan Bu Karno jang kelima sesu 

| dak Guntur, Megawati, Rahmawa 
ti dan Sukmawati. ' 

Dokter ig merawat pada waktu 

kelahiran jalah Prof, Sarwono 

dan Dr. Suharto. , 

Dienderalisimo' Stalin malam Sela 

sa menghadiri pertundjukan konser 

di Moskou. jang diadakan oleh rom “ 

bongan dari Polandia. Stalin nampak : 

nja dalam keadaan sehat. . 

Selandjutnja “hadir pula Molotov, 

Beria, marsekal Bulganin dan anggo 

ta lainnja dari presidium Komity Pu : 

sat Partai Komunis Soviet. : 

Demikian djuga korps diplomatik 
luar negeri dan wakil2 pers luar ne 
geri nampak dalam pertundjukan kon 

ser. tersehut. 

Pro Mesir 
Republik. 

a 3 - 

95. Pet Dari Lk 225-000 
Suara2 Orang Mesir 

Menurut suratkabar Mesir ,,Rosa 
al Yussuf” “pada hari Senen,  dart 
225.855 orang Mesir ig ditanjakan 

pendapatnja mengenai “bentuk peme 

rintah Mesir dimasa Lad., lebih da- 
ri 9590 menjatakan bahwa merekaji 
tjondong kepada bentuk republik. 

Mingguan tadi seterusnja menga: 
takan, bahwa selama 3 bulan bela- 

kangan ini dilakukan perenpiruk 3 
pendapat diantara 225.855 orang. 
215205 orang ataw 952 Io menjata 
kan menghendaki republik. Djum- 

lah orang jg tetap menghendaki'ada 

nja keradjaan, “ hanja ada “10650 
orang. 

Menurut mingguan tadi, diantara 

orang2 terkemuka ig menghendaki 

pembentukan republik, terdapat be- 
kas2 menteri Taha Hussein dan Mu 

      

  

  hammad Ali Allouha, dan n 
industriahis Ahmad Abboud. 

USA Komunis 
Laporan Panitya Senat 

Amerika 5 

'Panitya ketiil senat tentang keama 
nan. Amerika hari Senin' katakan, 
bahwa penjelidikan pendahuluan di 

sekolah2 di Amerika Serikat telah 
menundjukkan beratus2 guru Ame- 
rika adalah orang2 Komunis. 

Dalam laporannja "mengenai soal 
tersebut, panitia ketjil itu “selandjut 
nja menuntut supaja Kongres jang 
baru melakukan penjelidikan jg sek 
sama untuk mengetahui Itasnja pe 
ngaruh  subversif dalam penjelidikan “ 
Amerika. (Antara). 

  

PCS TENTARA DISERANG 
GEROMBOLAN. 

Berita terlambat merjatakan, bah: 
wa pada tgl. 1I/t djam 16.00 pos 
tentara di Pangkalan (distrik Djong 
gol Kabupaten Bogor) telah diserang 
gerombolan jang terdiri dari Ik 399 
orang. Setelah ' mendapat bantuan 
dari epasukan jang berdeketan djam 
17.00 gerombolan dapat diusir. Keru   gian difihak tentara 1 orang luka?. 
Difihak rakjat 3 orang Mika berat.   

Routine Kabin 
Soal? Peristiwa 17-Oktober Tidak Dirundingkan— 
Tanda Sudah Ada Persesuaian Faham Dg. KSAD? 

6 perburuhan telah ' mengadjukan pula 
jang pembitjaraannja masih belum selesai 

Korban difihak gerombolan belum 
Jiketahui. 

et: 

Dewan menteri pada hari Selasa telah mengadakan sida | tan beberapa soal routine. Antara lain Karan 
jui rantjangan undang2 tentang pernjataaan perlunja beberapa t 
Hau dikembalikan mendjadi tanah negara, Na 
merintah tentang penguasaan tanah2 negara dan rantjangan perdjandji antara Indonesia dan Belanda untuk mentjegah padjak aa Na 
dapatan dan atas kekajaan dan untuk mengadakan peraturan? jang lain tentang padjak? itu beserta rextjana penukaran: 

kabiney telah menjetu- 

ranfjangan peraturan pe- 

nota2 mengenai hal tsb. 
rantjangan 

  

Selandjutnja menteri  penera- 
ngan Mononutu menerangkan pu- 

la, bahwa mulai hari Selasa per- 
dana menteri Wilopo mulai me- 
mimpin lagi sidang kabinet. Atas 
pertanjaan ' menteri “ Mononutu 
menerangkan, bahwa mulai hari 
itu “otomatis perdana “menteri 
Wilopo memegang djabatan men- 
teri pertahanan ad interim untuk 

menggantikan wakil perdana 
menteri Prawoto Mangkusasmito. 

Pada achirnja Mononutu atas 
pertanjaan menerangkan, bahwa 
soal2 disekitar penjelesaian beris- 
tiwa 17 Oktober tidak dibitjara- 
kan oleh kahinet. 

Para, penindjau berpendapat, 

bahwa tidak dibitjarakannja soal2 
disekitar angkatan darat ini, meo- 

rupakan suatu. tanda, bahwa mo   ngenai hal ini sudah ditjapai se: 
matjam persesnuaian faham. ds 

/ 3 

  

Trumam Bakal 
Anggota DPR? 

Kabar2 bahwa presiden Triman 
datarn beberapa waktu ig akan da- 
tang “akan mentjalonkan diri untuk 

mendjadi  anggauta dewan perwaki- 

lan rakjat Amerika Serikat pada ha: 
ri Minggu telah diterima di Kansas 
City dengan pendapat2 ig berlainan 
satu sama lain. Dalam beberapa ka” 
langan orang menjatakan pendapat, 
bahwa Truman tidak. akan men 
djumpai banjak kesulitan untuk me- 
rebut kursi dalam dewan perwaki- 
lan rakjat. 

ngan pendjabat KSAD uatuk me- 

lesaikan soal? sekitai 

17 Oktoher lebih dandjut. 

DOLAis 1 
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Anak Jg ke 5 

Sstalin Sehat 2 

(Antara). « 

Ratusan Guru 
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' tambangan Indonesia. Karet, teh, timah, kinine, vanille dil. adalah 

— Kan, bila betul-betul Amerika menghendaki rasa-persahabatan kita. 
“Benar kita membutuhkan dollar! Tetapi untuk mendapatnja, kita 

2: beratkan beban rakjatnja sendiri -dengan mengeruk uang belasting 
— rakjatnja untuk - kemudian “dile 

  

Ff Kabar Kota 

Penghematan Uang Negara Terutama 

( djauh, bahwa dalam tahun 1953 ini (UP: 

  

| SUARA 
MERDEKA 

SEMARANG, REBO 14 DJANUAKI 1953. 

  

    

: Perlu 

  

      
    

1 

mban: 

  

dari Peking untuk m 1 Ke 
babkan beberapa hal, 
njatakan bahwa ja diundi 
nesia, padahal Hamka sei   aa mmm mn £ 

DI — x5 — Setelah tidak sedikit menghamburkan debu perti- Kuan politik di Jagoan, konirnja berhasil djuga rentjana bantuan 
MSA Siganti dengan baniu.n TCA. Bila bantuan jang pertama itu 

  

    

tadi banjak sedikit me 1jai tjorak jang mengikat Indonesia ka 
rena sifatnja jang menghendaki suatu matjam ,,kerdja-sama” dlm 
lapangan pertahanan, bantuan jg achir ini hanja bertjorak bantuan | 

kerdja-sama teknik melulu. Dengan demikian dirasakan “politik be 
bas kita tetap bisa dipertahankan. Sendirinja dirasakan puja tidak 
banjak lagi alasan2 untuk berkeberatan terhadap bantuan TCA ini. 

a a 
    

  

     3 sa B apada itu pantas diperhatikan betapa ketjl' 
sebenarnja. djumlah Pen anaakan Amerika untuk bantuan TCA : 
tadi. Hanja berdjumlah sekian djuta dollar sadja. Djika dihitung ' 
rata, menurut  pengira-ngiraan kasar, bantuan tadi djatuh. hanja ' 
kira-kira 5 dollar sen untuk tiap penduduk di Indonesia ini: 5 dol 
lar-s&n per capita. Sungguh djumlah jang sangat ' mengedjutkan, 
bukan karena rojalnja, tetapi karena sangat ketjilnja..... | 
— — — — — Mengingat itu, sukarlah bagi kita untuk tidak me 
ngemukakan 'pertanjaan: Apakah djumlah jang seketjil itu se- 
imbang dengan ia hiruk-pikuk politik jang dikobarkan terlebih 
dulu olehnja ? Apakah untuk menerima bantuan seketjil itu, sebe 
narnja Indonesia tidak terpaksa menelan self-respect-nja sendiri, 
karena sedia menerima suatu bantuan 5 sen untuk tiap penduduk 
nja: jang berarti suatu djumlah jang biasanja diletakkan atas telem 
pak tangan seorang pengemis jang diatjungkan ? Apakah tidak ada 
tjara lain untuk bisa mendapat dollar, guna pembelian kebutuhan2 
kita di luar negeri?” “ : 

Kiranja djawaban atas pertanjaan2 tadi, tidak sa 
dja penting diperhatikan oleh Indonesia sebagai pihak jang. mene 
rima, tetapi pun djuga- oleh Amerika sebagai pemberi. Terlebih- 
lebih Amerika, jang kini tampaknja berdaja keras untuk mentjari 
kawan2 dimana-mana: dengan mengobral-obral dollarnja kalau di 
rasanja perlu. Dan “agaknja, mengenai Indonesia, Amerika djuga 
akan tjoba-tjoba ,,membeli” sikap-persahabatannja dengan djalan 
pemberian bantuan dollar via TCA-nja itu. 
3— — — — — Berkenaan dengan ini, baiklah Amerika memper 
hatikan, bahwa Indonesia dalam keadaan apa-pun tidak terbeli. 
Rasa persahabatan Indonesia tidak diperuntukkan sesuatu pihak. 
Tetapi tersedia bagi semua pihak jang mau damai dan kerdja-sama 

- dengan Indonesia, dalam suasana saling membantu jang djudjur 
dan harga-menghargai. Djika Amerika menghendaki. persahabatan 
ini, kiranja tidak perlu ia memberikan bantuan jang karena ketjil 
nja itu malahan bisa dianggap suatu penghinaan. Tetapi masih 

| banjak sekali djalan lainnja jang bisa ditempuh. Diantaranja mi- 
sainja jang djelas ialah suatu .,fair treatment”, suatu perlakuanvjg 
pantas, jang bisa didjalankan oleh Amerika terhadap barang-barang 
eksport kita jang berupa hasil pertanian dan perkebunan serta per : 

  

  

merupakan bahan2 eksport, jang bila dihargai sepantasnja bisa me 
rupakar sumber dollar jang kaja. s 
1— — — — — Tetapi Amerika selalu bersikap murka. Dengan 
menggunakan kedudukan politik-nja jang kuat, ia mentjoba dan 

berhasil pula, menekan harga2 barang eksport tadi, hingga hampir 
hampir harganja djatuh. Karet terkena oleh embargo, hingga terha 
lang masuknja ke daerah ,,Tirai-Besi”. Sendirjnja Amerika bisa 
merebut kedudukan ..single buyer” (pembeli satu-satunja) terhadap 
karet kita. Sendirinja pula Amerika bisa semau-maunja menentu 
kan harga karet serendah-rendahnja, karena ia tahu bahwa kita 

“toh tidak bisa atau sukar mendjualnja kepada pihak lain. Timah 
kita, diadu-dombakan harganja dgn timah Bolivia. Bahkan untuk 
Cimah Bolivia ini, sengadja Amerika memberikan harga jg lebih 
pantas dari pada timah kita. Dan begitulah seterusnja. 

5 — — — Praktek sematjam itu. selekasnja harus ditinggal 

“lebih suka menempuh djalan jang. debih. pantas, jang “Ngak periu 
mengorbankan rasa kehormatam dan 'zelfrespect kita. Salah satu 
diantatanja ialah penaksiran harga. jang pantas bagi hasil2.ekspcrt 
kita itu tadi. Kiranja mengenai soal 'ini, bila Amerika mau me- 
ngekang nafsunja untuk ,,main menang” sadja, bisa dilakukan dgn 
Tn Dan bagi Amerika sendiri, tjara sematjam ini pun akar 
merupakan suatu keringanan. Karena tidak akan perlu lagi ia mem 

drKan , ke-kanan dan ke-kiri da 
lam bentuk ..bantuan” sebagaimana hadnja dengan TCA ini, jang 

“toh tidak akan diterima dengan gembira oleh mereka jang mene- 
rimanja an ' 

: — Jang djelas, kiranja tak ada seorang Indonesia- 
pun jangy masih tjukup rasa harga-diri sendiri-nja, akan merasa 
.Siukur dan terima kasih” dengan ..bantuan” 5 sen «untuk tiap 
orangnja itu. Kita tak butuh S5 sen. Jang kita butnhkan tak lain 
perlakuan jg. pantas bagi barang dagangan kita ! 

  

    

Ma nanya 

10.000 Pegawai 
kan Berhenti 
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sRovtine Uitgaven” 
ting PF 

Mengen 
(00 AGl:5 waryawan kita) 

DALAM PI RTJAKAPAN dengan ,,Suara Merdeka”, sdr.    

 
 

   

1 Propinsi Djawa Tengah menerangkan, 
je akan dilakukan pemerintah utk tahun 

mempengaruhi penglaksanaan pembangunan nega- 
ra. Penghematan ini terutama hanja akan ditudjukan pada ,,rou- 

tine uitgavem” sadja, ialah pengeluaran sehari2, misalnja orskos2 
perdjalanan, biaja pembelian alat2 kantor dsb., jang ternjata pada 
tahun2 jang lalu sangat di-obral, dengan tidak memperhitungkan 
sjarat2 keuangan sebagaimana mustinja. 

Untuk menghilangkan keragu- 'akan dibebaskan — dari — djabatannja 
raguan tihak2 jang bersangkutan | karena sudah masanja pensiun (pen- 
seterusnja perlu ditegaskan, bah- |sioen-rijp). — Dengan — adanja ,.af- 
w. ongkos hotel bagi pegawai2 |vloeing” pegawai negeri ini, depat 
jang belum mempunjai rumah ser (diharapkan keuangan negara akan 
la biaja ,scheidings-toelage” ba- | sedikit dapat dihemat. 
gi mereka jang harus berpisahan 
dengan keluarganja,- untuk se-| 
mentara tidak akan dikurangi. 
Untuk Djawa Tengah sadja tiap | - 
buian telah dikeluarkan uang se- | 
banjak Rp: 120.000 guna ongkos | 
hotel pegawai. PPAS 

Mengingat — pengeluaran V 
penginapan jang demikian ba-| «et 
njaknja. oleh fihak pemerintahan | SIARAN R.R.I. SEMARANG. 
Djawa Tengah sudah diadjukan | Kemis, 1gt. 15-1-1953: 
permintaan biaja Rp: 1000-1000 Djam 17.00 Pembukaan: 
lebih sebagai 
membangunkan 

   “uang | 

17.05 

5 pa 'pe- Ingengan kanak2: 17.30 Pengumum- 
c-“wai. Tjari demikian dalamlan dan berita daerah: 17.45 La 
djangka pandjang tentu |Cumparsita: 18.00 Sendja gembira, 
bih hemat daripada pengeluaran | 18.30 Pengadjian: Sendja gembira: 
uang hotel jang demikian banjak- | 19.00. Tanda waktu — warta berita, 
n'a. Menurut peraturan baru dari |19.10 Ibu Kota hari ini: 19.15 Tin- 

djauan Mingguan ekonomi: 19.30 
(Langgam dan kr. aseli oleh O.K. Si- 
'nar Baru: 20.00 Sari warta -berita: 
20.05 Siaran Pemerintah, 

      

  

pemeriatah, untuk. mengurangi | 
adanja pengeluaran ongkos hotel 
ini, tidak akan diadakan mutasi 
pegawai negeri kelain tempat, bi- 

“dia perumahannja. “Injanji: 21.00 Berita bahasa Djawa: 
£ 60.009 Pegawai “akun ber- 121.15 Langgam Malaya: 22.00 War- 

Te oa 3 Ita be 
' Sementara itu diterangkan lebih ti: 22.15 Aneka warna, 23.00 Tu- 

ita berita: 22.10 Programa besok ha- 

di seluruh Indonesia akan ada 60. WENDIRIKAN ASRAMA. 
000 orang pegawai negeri jg diber-| Oleh ,.Jajasan 17 Agustus” Sema- 

hentikan dari djabatannja. Pengura rang akan didirikan sebuah asrama 

“ngan tenaga ini terutama akan me-|untuk beristirahat para peladjar da- 
njangkut pada pegawai2 jg dianggap|lam hari2 istirahat di Salatiga dgn. 
sudah Tera dipertahankan lagi beaja I.k. Rp. 100.000,— jang di- 
karena dipandang kurang perlu dan ' ambil dari wang tabuang ,.17 Agus- 
sebagian besar adalah tenaga2 admi tus” jang diseluruh daerah kini telah 
nistratip. Pun ada djuga jg memang terkumpul sebanjak Rp. 569.000,—. 

   

  

  
“ " - 

Dan kini ia telah memenuhi unda 
ngan dari Amerika karena undangan 
terachir ini tidak disertai sesuatu 
sjarat dan semata-mata utk. membe | 
ri kesempatan guna menindjau soal2 | 
kerochanian dan kebudajaan dine- 
gara tersebut. 

Saja tidak dapat mengatakan bah 
wa Amerika itu sorga, dan kalau 
akan dipakai djuga istilah sorga-sor- 
gaan, maka disana ada sorga dan | 
ada. neraka, demikian Hamka selan 
djutnja. Tetapi jg djelas, bangsa 
Amerika tidaklah “ setan sebagai-jg 
sering kita dengar dari propaganda 
musuhnja, dan tidak pula malaikat | 
sebagai pandangan ' orang jg telah 
kabur matanja melihat kemadjuan 
Amerika. Mereka adalah manusia 
biasa, ig hidup antara dua sifat ada 
ig baik dan ada jg buruk, tetapi da 
lam hidup duniawi terang ia lebip | 
madju daripada kita, demikian kat 
Hamka. 

Tentang penindjauannja mengenai 
keagamaan - di Amerika Serikat, 
Hamka. menjatakan - pula bahwa di! 
pandang dari sudut sociologi- dan 
psychologi, tidak ada suatu negara 
ig begitu harmonis kemadjuannja jg 
tida ada. dibelakangnja - background 
keagamaan. Rasa keagamaan itu 
akan menemui tempatnja pada dua 
bentuk, sebagai pendorong ataukah 
terdorong sehingga ia terpaksa ber- 
gerak untuk madju. 6 z 

Demikianlah pula Amerika Seri- 
kat, suatu negara jg kalau di-ingat 
sedjarah kebangunannja tidaklah ter 
lepas daripada “ keagamaan Kristen. 
Kita masih ingat perdjalanan . dari 
Christopher Columbus jg. kemudian 
disusul oleh golongan independent |: 
ke Amerika ini ditahun 1620, dan 
sampai sekarang “hal ini berpenga- 
ruh pada hidup keagamaan di Ame- 
rika Serikat. : 

Sebenarnja, Amerika Serikat ada- 
lah negara Kristen, 6076 -penduduk- 

7 "87 "bihaan In F 2 

HAMKA, SASTRAWAN Indonesia jang 
man Minggu malam telah memberikan tjeram 
mahasiswa dan peladjar Islam di Djakarta menge 
selama empat bulan melawat di Amerika Serikat. Mula2 oleh 
Hamka dikemukakan, bahwa dahulu ia telah menolak undangan 

idiri konperensi perdamaian disana dise- 
antaranja karena didalam undangan i 

sebagai utusan perdamaian dari Indo- 
| merasa tidak | 

but dirinja utusan 'dari Indonesia untuk pergi kesana. 
| diberikan menu-| 

200.000 kaum Muslimin 

Ikita dengar itu dikatakan 

yang katanja, bahwa jang 

tidak bisa subur disana. 

iywood dan saja pernah menge 
mukakan pendapat saja pada di 
rektur Universai, 

   

    
! en 

ama Uk 
an Dan 

beraliran 
ah didepan para 
genai kesan2nja 

«untuk menje- 

  

     

    
   

  

peladjaran2 agama 
rut kejakinan mas sedang dise- 
kolah2 pemer erdjumlah ki 
ra2 4096 itu seka sedang tum- 
buh aliran- baru jg menghendaki 

    

  

agar dimasukkan didalamnja pela- 
djaran2 maan, dan djanganlah 

ekolah ggi militer 
Eisenhower atau 
aar Bradley dgn. 
didikan keroha- 

    

  

    

  

   chidmat diberi 
nian didalamn 

. 200.000 ummat Islam. 
Tentang kedudukan “ummat Is 

Yam: dikatakan: ' “bahwa .di"ntara 
160 djuta pe UK Amerika Se 
"kat sana stbeh kire-kirs 

n Mu jang ter 
nentjar-pentjar diberbagai kota 

Dan tentana mesdi'd Washine 

on (Mesdiid, Diam?) iang sering 
seka- 

   

    

rang hampir selesai. Mesdjid ini 
didirikan atas usahania kaum 
Muslimin jang datang dari berb: 
gai pendjuru dunia, dan sekak- 
kali tidaklah karena dibiajai oleh 
nemerintah Amerika Serikat. 

0 Rakjat: tidak setudju'" 
Komunisme. 

Mengenai komunis. . meskipun 
Hamka tidak banjak menjinggung 
njinggung soal ini, namun jg te 

anti 
pada komunis itu ialah rak'at dan 
-masjarakat Amerika sendiri. Mes 
kipun pemerintahnja jang demo 

| kratis itu membolehkan partai ko 
'munis, namun rakjatnja tidak me 
njukainja, masjarakatnja mem 
bentji, karena itulah faham. ini 

Saja djuga berkundjung ke Hol 

bahwa  tiim2 

dja| 

eraliran ke-Isla- 

itu di- | 

  

  

| Tempat-tempat pemondokan di Ber lin-Barat jang disediakan untuk para 
pelarian dari Djerman Timur, maki n lama makin mendjadi penuh, hing- 
ga terpaksa tempat-tempat jang bias anja 
seperti gang2, tempat istirahat dll., 

  
vi 

ga sebagai tempat tinggal. Pada ga mbar: loteng jang biasanja diguna- 
kan untuk simpan barang2 tua, kini dengan 

ring, bisa djuga digunakan sebagai kamar tidur darurat. 

sekarang terpaksa dipergunakan dju- 

diperlengkapi rumput-ke- 

  

bunga2.   
Amerika kebanjakan merusakkan 
nama Amerika diuar negeri ter 
utama ditanah - air “kami Indone- 

nja Protestant dan 40960 - Katholiek: 
40 Presiden telah silih berganti dan 
semuanja itu terdiri dari orang Kris 

— |telah dikundjungi gerombolan 

“dari djurusan Renggong. Persen- 

.pengatjau. 

ten. 
Hamka telah mengundjungi 24 

kota2 penting di Amerika Serikat, 

ke Washington atau New York, De- 
troit ataupin Hollywood: ia telah 
mengundjungi 19 universiteit jg be- 
sar2 dan berbagai matjam pusat ge- 

redja, | melihat dan bertukar fikiran 

tentang soal? kerochanian dan kebu 

dajaan. 

“ Negara kristen. 

Berbitjara tentang pendidikan aga 
ma.  disekolah-sekolah — dikatakan 
oleh Hamka, babwa lebih dari 6076 
sekolah2 di Amerika Serikat adalah" 
kepunjaan partikglir dan didalamnja 

  

Samudera” Di- 
serang D.I. 

. Kerugian? Ojuta Rupiah 

DARI PIHAK resmi didapat 
keterangan, bahwa pada malam 
Sabtu jl. onderneming karet ,.Sa 
mudera” jang terletak didaerah 
Gumelar, kawedanan Adjibarang, 

D.L jang terdiri dari kurang lebih 
259 orang bersendjata lengkap 

djataan mereka lengkap dan oto 
matis,-“pakaian mereka bermatiam 
matjam. Mereka menjerang on- 
derneming ,,Samudera” dari bebe 
'rapa djurusan. Pasukan pendjaga 
an onderneming jang terdiri dari 
18 orang polisi dan pengawal ke 
bun tak berdaja menolak sera- 
ngan itu. Lima orang diantara 
polisi. pendjaga onderneming itu 
beserta employ€ Verstegen berha 

sil meloloskan diri dari kepungan 

Tidak diketahui bagaimana kesu- 

dahan serangan jang dilakukan ge- 

rombolan D.I. terhadap onderneming 

karet itu. Jang dapat diketahui hanja- 

lah bahwa tembakan? jg dilepaskan 

sia, dan tidaklah lebih baik kalau 
Hollywood lebih banjak 
luarkan film2 pendidikan jg ber 

sak nanu oleh Italia umpamanja, 
demikian kata Hamka. 

rima oleh suatu pihak, akan teta 

segala sesuatunja 
business, keuntungan dan 
ran luas, maka itulah jg melahir 
kan fiim2 jang menjolok: 
sampai dimana hal ini dapat di 
pertahankan, 

Idirinja sendiri. Djanganlah kabur 

menge 

nilai tinggi supaja djangan terde 

Faham ini sebenarnja bisa dite- 

Di pihak lain jang” mendasarkan 
pada ukuran 

pasa 

dan 

| baiklah sedjarah 
nanti mendjawabnja, kata Hamka 
pula. 

2x Keseimbangan antara pe 
ngetahuan dan Agama. 

Sekembali saja dari Amerika 
Serikat ini, bertambah kuat keja 
kinan saja bahwa antara ilmu 
pengetahuan dan ke-agamaan ha 
ruslah ada keseimbangan, dan di 
atas dasar itu hendaknja pendidi 
kan di Indonesia kita adakan: ka 
lau tidak, maka berarti kita akan 
memulai perkara jang telah disu 
dahi dan - ditinggalkan orang. 
Orang disana pada waktu ini bu 
kan sadja lagi mentjari, tetapi 
mem-praktekkan pendidikan kese 
imbangan itu, demikian Gitekan- 
kan oleh Hamka. 

Achirnja, Hamka mengatakan 
bahwa Timur tidaklah tinggal Ti 
mur dan Barat tidaklah tinggal 
Barat, karena kedua-duanja - sa- 
ing butuh-membutuhkan. Kita 
ambil mana jang baik dari Barat 
dan kita tinggalkan mana jang 
buruk, |tetapi jang paling berba 
haja ialah orang kebarat-baratan 
atau ke-Amerika2-an sehingga ia 
lupa kepada pribadi bangsa dan 

mata memandang karena kita di 
pudji atau diterima orang dengan 
hormat sehingga kita lupa dara- 
tan, demikian antara Tain kesan2 
jang diberikan oleh Hamka. 

dibakar. 5 

Kerugian djiwa tak ada. Kerugian babyfood 
“Iseluruhnja dari paberik ditaksir tak . h 

kurang dari satu djuta rupiah. (An- 1s ere 

pindjaman untuk |Lagu2 tjipta'an Bu Sud.: 17.10 Do-4 

20.30: 
| la untuk pegawai ini belum terse- Mimbar Islam: 20.45 Indonesia me- 

kan oleh api tadi. 

Menurut salah seorang official 
Tionghoa jg menjelenggarakan per- 
tundjukkan ini kira2 pukul 2 kurang 
seperampat merupakan waktu: jang 
baik, karena pada waktu itulah de- 
wa2 akan turun. ke dunia untuk me 

lindungi orang2 jg akan  berdjalan 
diatas api dadi dengan kaki jg vidak 
beralas. 

Sekonjong-konjong terdengar bu- 
njian gong disusul dengan segera 

oleh seorang jg tampil dimuka 
udjung bara api tsb. Setelah diada- 
kan upatjara  sembajang tertentu, 

orang tadi kemudian dengan tak ra 
gu2 sedikitpun " berdjalan “diatas ba- 
ra api tersebut sampai “keudjung 
lainnja. Segera disusul oleh kawan2- 
nja. jg mengikuti » djedjaknja sambil 
berlontjat-lontjat serta lari2 diatas 
bara api jg panasnja antara 1600 
sampai 2000 deradjat celsius itu. 

Mereka bukan sekali sadja me 
nempuh. djarak tadi melainkan 
berulang-ulang, sedangkan tumit 
mereka terbenam didalam arang 

Tidak ada seorangpun jang ga- 
gal dalam pertundjukan ini, jang 
berlangsung kurang lebih selama 
15 menit. Dalam menempuh dja 
rak api tsb. mereka di-iringi oleh 
bunjian gong jang pada suatu 
waktu mentjapai puntjak rythme 
nja. Pada saat ini mereka minta 
air bukan untuk membasahi kak: 
mereka melainkan untuk menjira 
mi lapangan disekitar bara api 
jang sementara waktu telah me 
njala2 tinggi itu dengan air jang 
sutji tadi. 

Sehabis ini orang2 tsb. kemba 
h lagi ke altaar tsb. dan melaku 
kan lagi upatjara sembajang se 
bagai permulaan tadi. 

/ Pemeriksaan duka 

Segera setelah pertundjukkan ini 
selesai, seorang dokter jg diundang 
menjaksikannja pula, memeriksa ka 
ki salah seorang pengikut dan ter- 
njata bahwa telapak kaki pengikut 
tadi tidak mengandung luka? keba- 
karan sedikit pun djuga, sedangkan 
suhu kaki itupun boleh dikatakan   gerombolan mulai djam' 18.30 ber- 

henti kira2 pada djam 20.00 dan se- 
ripada biasa. 

  lama kurang lebih tiga djam kemudi 

an dari tempat djauh terlihat api me 
njala2 dari arah pabrik dan gudang? 
onderneming Samudera itu. 

Menurut keterangan jang didapat 
kerugian2 jang diderita dalam peris 
tiwa di onderneming Samudera itu 
ndalah sbb: Pihak polisi pendjaga ke 
hilangan 2 sten-gun, 2 mauser dan 1 
pestol: pihak pengawal kebun 2 mau 
ser dan 1 pestol. Semua perlengkapan 

dinas dan perseorangan dari polisi 
dan pegawai paberik, begitu djuga 
paberiknja sendiri serta gudang dan 
sebuah mobil Austin milik paberik 

favourite 

  

Sikap FNI 
Djawa Timur: 
Pertahankan Bambang 
Sugeng Sky KSAD i 

Dari kalangan ig mengetahui, P.I, 
Aneta memperoleh kabar, bahwa 

PN. Djawa Timur telah mengirim 
kan surat kepada dewan partai PNI 
dan kepada pemerintah — pusat, da- 
lam mana dimuat pernjataan tja- 
bang partai tersebut jg bunjinja se- 

bagai berikut: 

Kolonel Bambang Sugeng hendak 
nja dipertahankan sebagai kepala 
staf angkatan darat dan beleidnja 
hendaknja disetudjui oleh pemerin- 
tah karena dewasa ini ia merupakan 
suatu faktor jg sukar sekali untuk 
digantikan. Selandjutnja tjabang par - 
tai tsb. menghendaki supaja ditjegah 
terdjadinja krisis kabinet sedangkan 

pengangkatan kolonel Sadikin men- 

again 

countries. 

  

    djadi panglima ' teritorium VM hen- kem Distr, Jacobson. van 
daknja ditindjau kembali.   

Goo news 
Yr babres / 

    

      

Glaxo is the carefully balanced 
babyfood with added vitamin, D 
and iron. Glaxo is especially suited 
for feeding babies in tropical 

   

   in sealed | Ib. tins 
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Pe ana 
Vy antar Mera 
INA COO 
PLACE tuk mn 
bannya HPO 
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BABYFOOD   den Berg & Co, N.V.'   

  

  

Berdjalan Atas Api 
Panasnya 2000 Celetus ' 
Suatu Demonstrasi Besar-2an Jg 

Mengagumkan Di Bandung 

BERTEMPAT dipekarangan dibelakang gedung Chung Hua 
Tsung Hui Bandung dalam achir minggu ane “Tama 2 
adakan pameran jang mengagumkan. Dipekarangan tersebut dile- 
takkan lapisan arang jang menjala-njala sepandjang 6 meter, dite- 
ngah-tengah kurang lebih setinggi 40 cm menurun kedua-belah 
sisi. Pada udjung ,,permadani” arang jang menjala-njala itu ditem- 
patkan sebuah altaar jang dikelilingi oleh buah2-an, sadjian2 dan 

Beratus-ratus penonton mengelilingi ,,permadani” arang 
tersebut dalam djarak jang tertentu dari tempat api tadi karena ti- 
dak dapat mendekatinja berhubung dengan panas jang dipantjar- 

jang tak terhingga panasnja itu. 

normal, bahkan lebih dingin lagi da| 

  

lampau telah di- 

2 

Penari? Bal 
Seniman-Seniwati Terbesar 

Th 1952 

Rotterdammer” menga- 

barkan, Jajasan Kesenian Nasional 

New York (U.S.A.) telah menetap- 

kan pilihannja, bahwa penjanji Kir- 

sten Flagstad dari Norwegia, ahli se 

Miles dari Swedia, 

penulis sandiwara Glan Ocasey dari 

4 

.Nieuwe 

ni patung Cari 

Irlandia dan penari2: Bali jg telah 

berkeliling di Amerika Serikat, ada- 

lah seniman-seniwati terbesar dalam 

tahun 1952. 

Pilihan tsb. diselenggarakan dgn. 

bantuan penasehat2 dari 17 negeri. 

tidak digunakan untuk tidur, | 

kesulitan2 terutama 
disatu pihak dan meningkatnja 

perdagangan. 

Dalam sebuah karangan Izin 
nja ,,New York Times” menulis. 
|bahwa kedudukan ekonomi Indo 
aesia terhadap lusr negeri lambat 
laun. berobah. @-derland djatuh 
mendjadi leveransir jang ketiga 
bagi barang2 untuk Indonesia. 
Amerika mendjadi leveranvir per 
tama dan Djepang jg kedua. 

Pada hakekatnja Indonesia m 
sih banjak melakukan import dari 
Nederland akan tetapi terut.mas 
barang2 modal, jang dapat me: 
djadikan negara ini kurang mer 
“eka. Export mkin lama maki. 
Jitudjukan kepada daerah dollar, 
Jan dengan dem.kian mengiulang 
kan apa jg pernah mendjadi tuang 
perdagangan Nederland. 

Sebuah karangan lainnja lagi 

dalam ..New York Times” ditu 

djukan kepada kedudukan modal 
asing di Indonesia. 

DikataKan didalamnja, bahwa wa 

laupun banjak pemimpin2 Indonesia 

dengan terus terang menjatakan 

tjondong kepadN penanaman2 modal 

asing pers nasional dan partai2 poli 

tik jg sangat nasionalistis melan- 

djutkan kampanjenja terhadap mo 

dal asing. Pemerintah Indonesia ta- 

hun jg lalu sampai empat kali me- 

ngumumkan, bahwa akan disusun 

suatu  undang2 terhadap penana- 

man2 modal asing, jg dapat 
njapkan kechawatiran tjalon2 pena- 
nam modal dan memberikan pedo 

man kepada “perlindungan dari dan 
sjarat2 bagi penanam2 modal. Djan 
dji ini tidak ditepati. Setelah meng- 
ingatkan kepada keterangan2 mente 

ri2 Djuanda, Wilopo,  Sumanang 
dan Sumitro mengenai penanaman2 
modal asing, ,,New York Times” 
menulis, bahwa ,,hingga dewasa ini 
pemerintah belum menganggap poli 

tik bertanggung djawab  mengadju- 
kan suatu rantjangan mengenai per- 
lindungan modal asing dan perusa- 

haan2 baru, karena politik hanja di 

anggap ,,fatsoenlijk” untuk berpikir 
menurut pedoman2 nasionalistis dan 

nasionalisasi.” (Pia). 

  

EISENHOWER AKAN BERUN- 
DING DENGAN TAFT. 

Senator Robert Taft dan pemim- 
pin2 partai republik lain dalam se- 
nat hari Senin menerangkan di New 
York, bahwa presiden Eisenhower te 
lah menjetudjui untuk mengemuka- 
kan tjalon2 jang akan diangkat oleh 
nja guna mendiMuki djabatan2 pe- 
merintah. 
Keterangan ini diumumkan setelah 

presiden Eisenhower pada hari Senin 

mengadakan pertemuan “dengan: ang 

men £   Demikian, Antara Amsterdam. gota2 senat partai republik. 

Kedaulat innja ? 
DALAM PEMANDANGAN tahunannja mengenai soal2 

keuangan dan ekonomi ,,New York Times” menulis, bahwa Indo 
nesi menghadapi pertjobaan ekonominja jang paling 
pengakuan kedaulatan. Madjalah ..tersebut menguraikan, 

Indonesia dilain pihak. Keadaan ini menimbulkan 
pengertian dan sikap dingin antara Indonesia dan Amerika Serikat. 
Indonesia menghendaki lebih sedikit bantuan 

mele- | 

   

Pertjobaan Ekonomi 

—. Jg Paling Kritik 
Dihadapi Oleh Indonesia Semendjak Penga'uan 

kritik sedjak 
bahwa 

disebabkan karena djatuhnja harga2 Pa 
harga2 dari import Amerika ke 

banjak salah 

dan lebih banjak 

  

| Organisasi 
Pentjulik 

Surabaita 
Digulang Oleh Polisi : 
LiantaraAnggotanja A da 
Seorang Kaptin ALRI 

DARI PIHAK kepolisian Sura 
baja didapat keterangan, bahwa 
hari2 belakangan ini polisi ber 
angsur2 telah dapat menggulung 
organisasi pentjulik2 jang harus 
bertanggung djawab terhadap “ki 
ra-kira 8 kedjadian pentjulikan 
selama tahun 1952. 

Jang telah ditangkap sampai 
saat ini ada 10 orang, terdiri dari 
orang2 Indonesia dan Tionghoa, 
diantara mereka seorang Kapten 
dari ALRI Surabaja. Salah se- 
orang pemimpinnja dapat ditang 
kap setelah terdjadi tembak-me- 
nembak dengan alat negara jang 
menjababkan pemimpin tjulik itu 
menderita luka2. 

Dari pemeriksaan sementara dida 

pat keterangan, bahwa uang tebusan 
ig harus dibajar oleh 8 orang. itu 

berada antara Rp 30.000.— sampai 
Rp. 300.000.—, dan djumlah jg te- 
lah dapat dikumpulkan dengan dja 
lan demikian ada kira2 Rp 500. 
000.—. 

Pihak polisi tidak memberikan 
djawaban djelas apakah uang itu di 
kumpulkan untuk sesuatu maksud 

tertentu lain daripada mentjari un- 

tung melulu. Polisi jakin bahwa me 
reka jg bergerak dikota Surabaja sa 
dja ini bernaung dibawah satu orga- 

nisasi. Beberapa sendjata api dapat 
dirampas. Keterangan lebih djauh 
belum bisa didapat. (Antara). 

MUANG THAI BERIKAN TAN 
DA DJASA KEPADA 
SERDADU2 A.S. 

Djenderal major pangeran Pridi 
Dhappone Davakui, wakil  Muang 
Thai dalam panitya PBB untuk persa 
tuan dan pembangunan Korea pada 
hari Senin telah tiba di Seoul dgn 
pesawat terbang. Pangeran tsb jang 
djadi saudara sepupu dari radja Mu 
ang Thai Phumiphon Aduldet, pada 
hari Selasa dalam suatu upatjara di 
markas “besar tentara ke-8 akan   memberikan tanda? djasa kepada ser 
dadu? Amerika. 

    nara   

BIRKAD - 

DALAM PIDATO laporan 

djo 

jang meliputi seluas 400 HA. 

Kemadjuan didaerah 
Mirit. 

Daerah katjamatan Mirit jg mem- 
Ipunjai penduduk 51.216 djiwa deng- 
an luas tanah sawah 3474 h.a., te- 
galan 1165 ga, pekarangan 2226 
h.a., Bonorawan 772 h.a. dan tanah 
kepunjaan pemerintah (GG) dipan- 

tai selatan 274 h.a. telah mempunjai 
pertenakan sapi 1310 ekor dengan 
17 pematjek, kerbau 2204, kuda 357, 

domba 2159 dan kambing domba 
sebanjak 2216 ekor. Buat memadju- 

kan peternakan rakjat oleh pendu- 
duk telah didirikan “perkumpulan 
MARM dengan modal Rp. 71.000: 
Tanah seluas 186 h.a. dipantai sela- 
'tan ditanami ketela rambat dan 
njamplung, rumput gadjah didesa 
Tlogopragoto. , 

Rakjat giat membangun. 

Dapat dikatakan, bahwa rakjat di 

pantai selatan giat membangun 

usaha2 kearah kemakmuran,  dise- 

pandjang djalan jang kita lalui, di- 

sebelah kanan kiri djalan Diponega- 
ran, kita dapat menjaksikan  pelba- 
gai tanaman padi gogo, kedele, ka- 
tjang tanah d.l.I. meliputi seluas 
3000 h.a., sedang tanah jang dikata- 
ikan ,.berosengodjo” seluas 2000 h.a. 
sebagian sudah ditanami tanaman 

jang dikemudian hari akan mendja- 
di pupuk, dapat ditanami tanah2 itu 
dengan polowidjo. Pekerdjaan dise- 
lenggarakan oleh penduduk berganti- 
ganti setiap harinja tidak kurang da- 

ri 500 orang termasuk djuga anak2 
sekolah PBH dan. murid sekolah 
rakjat. Banon, wakil kepala Inspeksi | 
Djawatan Pertanian Rakjat propinsi | 
Djawa Tengah setelah mengadakan 
penindjauan, memperoleh gambaran 
keadaan jg. sebenarnja menjatakan | 
kepada wartawan kita, bahwa bila-| 

mana keadaan memungkinkan Mirit, 

AA TENGAH 
  

Kebumen Subur 
Dalam Tahun Ini Bahaja Hongeroedeem Ber- 
kurang - Tanah? Kosong Ditanami Karangkitri 

(Oleh pembantu sendiri) 

bupati Kebumen Prodjorahar- 
di Mirit Kebumen kepada residen Kedu R. Muritno. waktu 

mengadakan penindjauan djalan baru2 ini dipantai selatan Kebu- 
men, menerangkan bahwa melihat beberapa usaha jang telah diker 
djakan, di Kebumen tidak ada tanda2 timbulnja 
Kini sedang dikerdjakan gerakan penanaman ketela rambat dida- 
erah katjamatan Mirit, Sadang, A mbal, Klirong 

penjakit lapar. 

dan Petanahan, 

Tidak ada tanah sedjeng- 
kalpun jg. tidak ditanami. 

Dalam laporan wedono Pedjagoan 

di Petanahan kepada residen Kedu, 
dikemukakan bahwa rakiat di Peta- 
nahan djiwa gotong rojong terpeli- 

hara baik, didesa Karanggadung, Te 
galretno dan Karangredjo telah di- 
adakan gerakan penanaman ketela 
rambat, menurut rentjana dalam 
tempo jang pendek supaja didaerah 
kawedanan Pedjagoan  nantinja ti- 
dak ada tanah sedjengkal pun jang 
tidak ditanami. Residen Kedu da- 
lam kata sambutannja dikemukakan 

bahwa' 8 tahun jang lalu didaerah 
pantai selatan Kebumen, karena pe- 

merintahan Djepang pada waktu itu, 
banjaklah penduduk jg. mengalami 
penderitaan hohgeroedeem, melihat 
usaha2 penduduk sekarang ini, resi- 
den menjatakan kebanggaannja, bah- 
wa semangat penduduk gotong ro- 

jong itu dipelihara selandjutnja. 

Rp. 850.000 disediakan 

pembelian bibit ketela 
rambat. 

Selandjutnja dari kalangan pihak 

Djawatan Pertanian, didapat kete- 

rangan, bahwa untuk pembelian bi- 

bit ketela rambat lima kabupaten 

dan 1 kotapradja didaerah Kedu, 

oleh pemerintah telah disediakan 
uang sebanjak Rp. 50.000.—.  Ke- 
tjuali itu, mengenai bibit lain-lain- 
nja oleh djawatan pertanian kepadaj 

5 . liadi, wakil ketua I Suharto, II Ma- 
Pendidikan para petani dalam wi- 

penduduk diberi dengan tjuma2. 

lajah katjamatan Kebumen ,,Mardi 
Tani” baru2 ini telah diresmikan, 
pembuatan gedung tsb. dengan beaja 
sebanjak Rp. 23.500,—.. Disamping 
itu disediakan tanah buat ditanami 
jang diperlukan, “seluas 0,61 h.a. 
Dapat diterangkan disini bahwa   Ambal dan Petanahan untuk me-' 

ngerdjakan tanah pemadjagan 3000 
ha. itu, perlu sekali selain dikerdja- | 
kan dengan tenaga manusia, baik | 
sekali kalau ditambah dengan trak- | 
tor pertanian jang nantinja dalam | 
tahun ini, djawatanja akan meneri-   ma lagi 5 buah dari luar negeri. 

BPMD ,,Mardi Tani” adalah jang 

kedua buat kabupaten Kebumen. Jg. 

pertama dengan diberi nama ,,Mar- 
go Muljo” di Sruweng jang sudah 
menghasilkan. 18 orang kader tani 
serta buat tempat  pendjualan ba- 
rang-barang keperluan pertanian.   Perhatian rakjat sangat memuaskan. 

SOLO 
PEKAN OLAHRAGA SEK. 
LAH LANDIUTAN LUAR 

KOTA SURAKARTA. 

Pada tanggal 19, 20 dan 21-1 jad. 
di Wonogiri akan dilangsungkan Pe- 
kan - Olahraga Sekolah Landjutan 
Luar Kota Surakarta, guna mere- 

but kedjuaraan tahun 1953  me- 
ngenai tjabang2 olahraga: athletik, 
pantjalomba, trilomba, ' sepakbola, 
bolakerandjang, volley-ball dan 
rounders. 

Pekan olahraga tsb. akan diikuti 

oleh peladjar2 Sekolah Landjutan 

dari kabupaten2 Klaten, Sukohar- 
djo, Sragen, Bojolali,  Karanganjar 
dan Wonogiri, jang semuanja ber- 
djumlah I.k. 500 orang peserta. 

Untuk keperluan tsb. telah diben- 
tuk Panitya Pekan Olahraga Seko- 

lah Landjutan Luar Kota Surakarta, 
jang diketuai oleh Hadi Sugondo 
dari S.M.P. Wonogiri. 

Minggu siang jl. sekira djam 15.00 
disalah suatu djembatan dekat Ta- 
wangmangu telah terdjadi ketjela- 
kaan mobil dalam mana sdr. Sudar- 
no Kepala Desa Papahan, Ketua 
S.B.G. dan djuga Ketua Dewan Pim- 
pinan Tjabang Persatuan Pamong 
Desa Indonesia Karanganjar, beserta 
isteri dan seorang kemanakannja te- 
lah meninggal dunia.  Mobiel jang 
ditumpangi oleh sdr. Sudarno tsb. 
karena sebab2 jang belum diketahui 
telah terpelanting dari djembatan 
tsb. hingga rusak. Dua Orang anak- 
nja mendapat luka2 ringan dan ke- 
bajannja jang ikut dalam mobil tsb. 
dapat melontjat dengan selamat, 

di Ngidjo (Tasikmadu) Karangani 
Surakarta Senen: siang, Hn 

MAGELANG 
PANITYA PON KE-III DA- 
ERAH KEDU TERBENTUK. 

Pada hari Minggu bertempat di 
N.V, Kedu Magelang telah diada- 
kan rapat pembentukan Panitya Pon 
ke-III daerah Kedu, dengan dihadiri 
oleh - Major Dr. Mohf." Abdullah, 
Mardanung dan Hendra dari peng- 
urus panitya PON ke-IlI Djawa Te- 
ngah jang. berkedudukan di Solo. 
Susunan pengurus panitya PON ke- 
LI didaerah Kedu terdiri: Ketua Su- 
  
jor Sukarjadi, penulis I Kolbiun, pe- 
nulis II Sudarnadi, bendahara Jar- 
man dan dari wakil CHTH, Bagian 
Usaha: Sumitro dan Baroja, Bagian 
perlengkapan Suprapto (guru) dan 
Widjaja, Bagian Penerangan: Su- 
prapto (Antara) Suwito (RRI) dan 
Ramelan (Djapen kota). Perwakilan 
di kabupaten Temanggung. Tjokro- 
wardojo dan Sujadi, Kebumen Kus- 
no, Prawirosudarmo dan  Ragilpu- 
djono. Kabupaten Wonosobo. Sutjip- 
to dan Sudibjo. Bagian technis Wi- 
djaja, Jetnan Sukardjo Kaheri dan 
Suroso. Bagian wanita Kusbandijah 
dan Nonah Any. 

  

Djenazah korban2 tsb, dimakamkan 
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sikap dingin daripada perwira2 baru 

PN 
Nag 

. pembagian jg sama di Timur, seba- 
— gaimana 

| bahan dari suatu sedjarah kolonial 

wet itu mendjadi djelas. 

»prefabricated” di Barat 

lebih dari itu. 
. suatu. koloni 
hanjalah untuk menghasilkan keka- 
jaan bagi negara lain. Dari ketiada- 

ea 

    Serikat. Beberapa waktu jang lalu ia t satu tahun lamanja di Indonesia untuk 
kebudajaan Ih Ia menulis: ,,Republik Indonesia jang baru — j I 

dengan "4 pandjang tigaribu mil antara Singapura dan Manila, 
: ima dua bulan jang 

. Kekatjauan2 ini mulai pada tgl. 
“17 Oktober, “ketika kalangan rakjat 

| djelata memasuki gedung parlemen. 
Selama beberapa hari jg berikutnja 
ketegangan meningkat -dan achirnja 

  

  

arlemen direseskan. Kem 

   
|.pa perwira mengoper pimpinan 
| sI2 dikepulauan2 jg djauh 
Hn aa 

Kini parlemen - telah bei 

  

   
k 

        

  

   

  

nbitjarakan 

telah mengalami 
'agai pendjabat tentara dan per- 

| telah diberhentikan dengan 
untuk meredakan perasaan 

    
ng 

  

   

    

  

jg sangat ruwet, dapat dika- 
bahwa kekatjauan? jg terdja 

2 ini merupakan gedjala2 
a konflik azasi jg sedang 

timbul disemua negara Asia jg baru. 
'Persengketaan “ini jalah diantara 
dua aliran pendapat. Jg satu jalah 
terutama memikirkan keseimbangan 
negara dan berkehendak agar pero- 

terdjadi dengan sedikit mungkin 
penderitaan. Kabinet Indonesia pa- 
da umumnja berpendirian sedemiki- 
an dan pendapat ini disokong oleh 
pemimpin? tentara, tetapi parlemen 
mempunjai pandangan lain. Dgn. 
mengabaikan soal2 politik dan eko- 
nOmi, anggota?nja memutuskan utk. 
dengan segera menjelesaikan revo- 
lusi terhadap kolonialisme dengan 
tidak memandang korban. Haluan 
jg serupa terdapat pula didalam ten 
tara diantara bekas pedjuang2: geril- 
ja terhadap Belanda, jg merasa diri 
nja tersinggung dengan disiplin dan 

ig mempunjai pendidikan akademis. 
Pandangan Barat. 

“Kebanjakan orang2 Amerika dan 
penindjau2 Barat dainnja  mentjari 

mereka biasa melihat di 
Barat. Dalam setiap  persengketaan 
mereka hendak mentjari tahu, pihak 
mana jg pro komunis dan pihak ma 
na jg anti dan siapa jg mendjadi 
alat2 daripada masing2 pihak. Ada- 
lah sukar bagi . mereka untuk me- 
ngerti suatu perdjuangan melalui ga 
ris2 jg berbeda sama sekali. Orang2 
Amerika tidak mengerti keadaan di 
Indonesia, - karena "mereka melihat- 
nja dengan ngga ig terlampau Ba- 
rat, karena mereka tidak menginsa- 
fi sifat intern dari konflik ini. 
Orang2 Indonesia tidak dapat dise- 
but progresif, atau revolusioner, 
atau komunis atau anti Amerika, ka 
rena golongan2, ini adalah terlam- | 

DIBAWAH INI kami berikutkan sebuah kar 
»The Nation” oleh Hans Konings berger, 

embali dan atjara jg pertama jalah| 
membit undang2 pemilihan 
umum, jakni jg pertama kali diada- 

an dinegara ini. Selandjutnja kabi- | 
reshuffle dan 

- sebenar-benarnja dalam waktu sz 

| 3ap kurang lemas. ,,Perdagangan 

  

angan 

gerakan 

lalu, sebelum surat-kabar 

'Guotation (atau tjetjek dua —”) da 

Kedaulatan Indonesia den i 
anna 1 a dengan formi 

|sember 1949. 
tidak lama kemudian seorang wak: Duich Sheli jang lajak me agetahui di Indonesia menjatakan kepada saja, bahwa ,,Negara ini 'menudju kepada suatu chaos jg 

itu tahun.” Ia telah menjaksikar kekatjauan — dan imkompetens. :kononai dan pertjaja, bahwa ha) ni berarti keruntuhan bagi suatu legara, Mmcupun bagi suatu peru 
sahaan. Sekalipun demikian repu Mk mengatasinja. Republik telak diselamatkan oleh -kelonggaran trukiur jang seakan-akan menan 
dakan suatu keruntuhan dalam 
waktu jang singkat. f 

Kelonggaran2 jang besar dian 
tara pelbagai alat? pemerintahan 
mentjegah kegagalan jang satu aja mempengaruhi jg lain. Mo 

| goknja satu roda, atau sepuluh 
roda pemerintahan tidak meng 
hentikan seluruh mesinnja. Disini 
ada banjak kelonggaran bagi ke 
salahan2. 

: Kristallisasi nasional. 
Jang penting bagi Indonesia ja 

lah, bahwa proses kristalisasi na 
sional berlangsung terus dengan 
tidak diganggu oleh urusan2 luar. 
Pemerintah jang sekarang ini le 
bih mengetahui daripada pemerin 
tah2 jang sebelumnja, bahwa pe 
njelenggaraan ara dalam ne 
geri harus mutlak dan kejakinan 
ini membawa tenaga baginja. 

Kabinet Sukiman djatuh pada 
tgl. 23 Pebruari setelah diumum 
kannja suatu persetudjuan dianta 
ra menteri luar negeri Subardjo 
dan dutabesar Amerika Serikat 
Cochrg#n, bahwa Indonesia akan 
menerima dollar2 Amerika sesuai 
dengan ketentuan? Mutual Secu- 
rity Agency: T 
" MSA merumuskan kembali sja 
rat2-nja dan hanja minta bahwa 
Indonesia berdjandji untuk ,,ikut 
menjumbang tenaga kpd. kekua- 
tan negara2 merdeka dan berdau 
lat”, dan bukannja -untuk ,.ikut 
menjumbang kekuatan pertaha 
1an dari dunia merdeka”. Akan 
tetapi sjarat2 inipun masih diang 

ang baik” dari menteri luar ne 
eri merugikan kepentingan? jg   pau Barat untuk dapat meliputi ali 

ran2 politik dalam negeri. 

menggambarkan 

dak akan menjebabkan realitet jg ru 

pemerintah modern telah 
dan telah 

di-import oleh suatu negara jg me- 
nemukan dirinja sendiri merdeka di 

“ “Alat2 

antara tenaga2 jg saling bersaingan 
dan jg sudah djauh perkembangan- 
nja. Akan tetapi alat2 itu hanja me 
rupakan perabot kantor dan tidak 

Kemaren Indonesia 
jg adanja didunia 'ini 

an politik ini adalah suatu djalan 
“mendaki jg djauh kearah kedudu- 

| lah jg dihadapi 
. Jefferson, Lincoln, 

kan jg bertanggung-djawab dalam 
Suatu dunia jg saling bertentangan. 
Pemimpin2 negara Indonesia dari sa 
tu generasi harus menghadapi masa 

oleh “Washington, 
Roosevelt sam- 

“pai kepada Truman.-Mereka harus 

Mi 

    

menentukan haluan suatu negara jg 
. telah mengalami sepuluh tahun pepe 
rangan dan pendudukan, jg mempu 
njai penduduk 1 | jg 9096  butahuruf 

n jg masih senantiasa harus me- 

  

| ngatasi kelaparan, wabah? dan pem 

   

    

     
   
   

    
| pura. Keadaan peralihan 

berontak2 gerilja. 
| di jalah dari model jg terachir, akan 

| tetapi soal? 
kan-Barat. 

Gram, 
Ta satu 

,Alat2 kantor” ta 

jg dihadapinja jalah bu 

| Dalam hal sumber2 alamnja, In- 
- donesia hanja dilebihi oleh Amerika 

“- Serikat dan Rusia, Indonesia 
2... mendjadikan 

| tiga abad Tamanja. Orang? Djepang 

telah 
Belanda kaja untuk 

teh dan kopi Indonesia dan 
dalam sekedjap mata menduduki ke 

ulauan ini setelah djatuhnja Singa 
a diantara 

penjerahan Djeparfg dan kembalinjA 
Belanda, memberikan kesempatan 

     

  

| jg sudah lama dinanti-nantikan oleh 
ear 

  

   

  

       

times 

tjara untuk memneringo 
“ti djasa2 mendiang ajahnia, me 
rupakan tanda peringatan 
terindah bagi mendiang Mahatma 
Gandhi. : Oa ea Sia 
. Devdas Gandhi menerangkan ' 
seterusnja, bahwa diseluruh dunia 
ada kira-kira 4 sampai 5 d 
orang, jang menderita 

dari djuihlah tadi, 
udi India an 

“keadaan ini dibiarkan sa 
aka dalam beberapa tahun 

  

sadja 
kusta di India akan meningkat 
djadi 3 djuta orang, kata D. Gan 
dhi. Oleh sebab itu maka India 
harus berusaha sekuat2nja untuk. 
memberantasnja. : 
| Jajasan tsb. diatas tadi gidiri 
kan dengan dana jang diterima 
dari ,.Gandhi National Memorial 
Trust.” (Antara) 

  

| yaardigheid”. 

Satu2nja jg di Indonesia dapat di inta | hent un 
bagi dengan tegas dalam merah dam) menzeri2 lainnja melepaskan diri. 
putih jalah bendera nasional. Usaha) dari tindakannja itu, kabinet dja 

negara ini dengan| tuh dengannja. k 
istilah jg demikian sederhana itu ti-| jang baru, mr. Wilopo dan 17 re 

“pa jang disebut 

a adalah mendjadi maksud Inggris un 
Ituk memperbanjak pengaliran modal 

djuta | : 

penjakit 
jang 2 | 

djumlah penderita penjakit | 

ebih vital daripada soal ,.crediet 
Subardjo terpaksa 

berhenti dan walaupun 

Perdana-menteri 

can2-nja semuanja berasal dari 
oleh presiden 

Sukarno” daerah netral diantara 
Jua pihak jang bertentangan.” 

Parlemen telah menerima baik 
yotum kepertjajaan terhadap po 
itik ini dengan djumlah. kelebi- 
han suara jang besar jg meliputi 
sartai2 Islam, nasionalis dan kc 
munis. 

Bukannja suatu keperlu 
an sadja.' 

Politik kenetralan bukannja di 
“imbulkan oleh keperluan sadja. 
'ndonesia memandang dunia, dgn 
'ebih objektif daripada kebanja 
kan negara di Eropa Barat. Ahli? 
Solitik Barat, seperti djuga dari 
dunia komunis, merasa bahwa 
mereka harus membagi dunia da 
lam dua warna sadja. Politisi In 
donesia menolak gambaran jang 
sedemikian itu dan pilihan jang 
terkandung didalamnja. 

Tidak “ada lain jang dapat 

nasionalis dan pada tang- 
gal 17 Agustus 1945 republik jang 
merdeka telah diproklamirkan. Em- 
pat tahun lagi jg penuh perdjuangan 
dan perundingan2 masih harus ber- 

n ter-|| e Belanda djadi beberapa ,.coup” dengan tiada »jg terachir menghilangkan tanda? 
umpahan darah dimana  bebera 

diviyri perkataan ,,Republik Indonesia”. 

tahun itu djuga. 

.Oleh In donesia 

  

ripada  pandangannja terhadai 
masalah Kara Walaupun “Inah 
nesia mendjadi anggota PBB, pe 
merintah tidak melihat suatu ke 
wadjiban moreel untuk ikut tjam 
pur tangan ,,dua blok jg sedang 
mengukur tenaganja di Korea.” 

sebagian besar dari penduduknja 
Tionghoa jang berdjumlah dua 

mempunjai dua kebangsaan. 
Suatu saran tidak resmi dari 

Amerika, supaja penindjau2 In 
| donesia mengadakan pemeriksaan 
di kamp2 tawanan di Korea ' te 
lah ditolak, karena antara lain 
Korea Utara tidak ikut membuat 
nja t 

Pilipina baru2 ini mengundjungi 
Indonesia, ia kepala negara jang 
pertama jang mengindjak bumi 
republik. Banjak perkataan2 per 
sahabatan telah diutjapkan, akan 
tetapi soal jang terpenting bagi 
Ouirino, jakni pakt Pasifik tidak 
disinggung-singgung. Surat2 ka- 
bar Indonesia, baik jg berhaluan 
kanan maupun jg berhaluan kiri 
sebelum kedatangan Ouirino dgn 
tegas menjatakan, bahwa masuk 
nja negara Indonesia didalam sua 
tu pakt jang demikian itu tidak 
masuk akal. Dengan demikian 
mentalitet Indonesia jalah untuk 
berada didaerah netral. ' Mereka 
tidak sendirian karena dalam hal 
ini India ada pada pihak mereka. 

Prinsip ,,Rukun” merupakan 
suatu' soal jang penting dalam hu 
kum Islam. Indonesia berusaha 
untuk mendjadikannja suatu rea 
litet politik dalam pertentangan 
diantara Timur dan Barat. 

Kapal2. Dagang 
Amerika Rugi 

Akibat Perselisihan Po- 
litik Amerika — Russia 

GABUNGAN Perkapalan Na 
sional Amerika dalam statement- 
nja baru2 ini katakan, bahwa po 
litik golongan jang berkuasa di 
Amerika jang mempunjai maksud 
untuk sama sekali menghentikan 
perdagangan dengan Sovjet Uni 
dan negeri2 Demokrasi Rakjat 
lain2-nja serta perselisihan jang 
makin hebat diantara negeri2 ka 
pitalis sendiri, telah menjebabkan 
sangat merosotnja pengangkutan 
barang2 myatan oleh kapal2 da- 

jaran Islam Utk ,,Rukun 
—. Akan Didjadikan Suatu Realiteit-Politik : 

Mentaliteit Indonesia Berada Di Daerah “Netral 
dalam madjalah mingguan Amerika | 

seorang wartawan Belanda jang kini berdiam di Amerika 

daerah dan 14 penduduk Ameri terachir ini mendjadi gelanggang kekatjauan? politik. Be 
dukan pemerintah Indonesia da 

pa Indonesia mengakui Mao Tse . 
diserahkan dalam bulan De- | es, “bagai Suatu kenjataan — 

djuta itu pro Mao dan - atjapkali | 

Ketika presiden Ouirino dari 

  

Seperti pernah dikabarkan, baru-ba 

seorang korban jang tewas 

hydrogeen di Nagoya, telah meledak. 
orang mati. Pada gambar, waktu pasukan penolong mengangkut salah 

       

     
    

    

  

   

  

   

ini sebuah tempat penjimpanan 
Korban ketjelakaan tadi, 16 

Flt 

dalam ketjelakaan tersebut. 

  

Sudan 
Harapan Besa 

Stevenson dengan pemerintah men 
Djurubitjara pemerintah Mesir, 
kan selandjutnja, bahwa perdana 
adakan pertemuan dgn. duta besar 
dari 

da umumnja orang beranggapan b: 
kan segala pokok2 jang telah dip 
Kairo dan London. 

Kalangan? Inggris di Kairo pertja 
ja, bahwa naskah itu akan diterima 

oleh pemerintah Mesir. - Kalar.zan2 
tadi selandjutnja berpendapat, bah- 

wa tuduhan bahwa Inggris akan me 
misahkan selatan Sudan dari Sudan 
Utara untuk kemudian dimasukkan 
dalam wilajah Inggris, adalah tidak 
benar. 

Kalangan2 tadi menundjukkan bah 

wa Inggris menghendaki penggabung 
an antara kedua bagian Sudan itu. 

Sementara itu kalangan penindjau 
berpendapat, bahwa apabila Mesir   gang Amerika. 

Gabungan tersebut jang mewa- 
kili sebagian besar. dari kongsi2 
perkapalan Amerika selandjutnja 
katakan, bahwa selama triwulan 
terachir tahun 1952 djumlah pe- 
ngangkutan barang? muatan me- 
rosot hampir 254 bila diban- 
dingkan selama triwulan pertama 

Menurut tjata- 
tan jang diumumkan oleh: gabu- 
agan tersebut makin kurangnja 
muatan barang2 jang diangkut 
oleh kapal2 dagang Amerika da- 
lam tahun 1952 telah mengaki- 
batkan pemetjahan sebanjak 25. 
000 pelaut (buruh kaval2 da- 
gang) dan sedjumlah 550 kanal 
Jagang terpaksa terhenti dan tak 
Iapat berlajar. (Tass.) 

PERUTUSAN MILITER 
MESIR AKAN KUNDJUNGI 

PAKISTAN 
Suatu perutusan militer Mesir bu- 

lan depan ini akan mengundjungi 
Pakistan atas undangan pemerintah 
Pakistan, demikian diumumkan di 
Karachi pada hari Djum'at. 

' Missi tersebut akan terdiri dari 8 
orang dan akan tinggal di Pakistan   menggambarkan lebih djelas kedu kira2 selama 2 minggu. 

  

lam tahun ini akan lebih besar. 

Inggris dan n@geri2 Commonwe- 

alth lainnja telah mentjapai sepakat 

untuk mengadakan segala usaha da 

lam memperkembangkan daerahnja, 

kata Eden. Dan itu berarti, bahwa 
Inggris harus mengadakan penanam 
an modal didaerah2 seberang lautan, 

|dan Inggris akan hanja dapat mena 
nam surplusnja dengan memperbe- 
sar eksport dari pada importnja. Dan 

dari London ke daerah2nja, tapi ka- 
ta Eden selandjutnja, djangankan 
memperbesar pengaliran modal itu, 
sedang untuk mempertahankan eks- 
Iport Inggeris dewasa ini harus di- 
adakan segala usaha dengan sung- 
guh-sungguh. 

Eden achirnja kemukakan paling 
sedikit 4 sjarat jg harus. dipenuhi bila 
menghendaki usaha2 itu supaja ber 

hasil: 1. harus mengandjurkan serta 

(menghargai kerdja keras: 2. harus di 
usahakan supaja  ketjakapan tehnik 
Inggris dapat diperkembang dan di 
gunakan dengan sepenuhnja, 3. ha 
rus memberikan kesempatan sepenuh 

inja bagi tiap usaha. 4. achirnja Ing 

gris harus mendjalankan  politiknja 
itu dalam lapangan industri dan per 
'niagaan dengan berusaha mentjipta- 
kan keadaan, jang memungkinkan un   tuk mengadakan penghematan lebih 
besar. (Antara — AFP). 

  

Kerdja Keras 
Sjarat Mutlak Bagi Inggeris Utk Perbesar 
Eksportnja—Eden Jakin Pem. Konserpatip 

Dapat Makin Kokoh 
MENTERI LUAR negeri Inggris, Anthony Eden, hari Senen 

katakan, ia jakin bahwa dalam memasuki tahun 1953 “pemerintah 
konservatif Inggris apa lebih ko Aa aan endapat umum dan 
kongan dari pihak umum jang lebih luas. 1 

di distrik pemilhamnja di Warwick njatakan, bahwa djumlah ka- 
um penganggur kini adalah 400.000, djumlah mana sebetulnja te 
lah berkurang dari pada bulan Maret jl. Walaupun telah diadakan 
perobahan dalam rentjana pertahanan, kewadjiban2 Inggris da- 

n jang berbitjara 

  

FOSTER DULLES AKAN KUN 
DJUNGI ASIA. 

Harian New York Times hari 
Senin mengabarkan bahwa bakal 
menteri luar negeri Amerika Se- 
rikat John Foster Dulles dalam 
musim panas ini bermaksud  me- 
ngundjungi ' beberapa negara 
Asia, antaranja India dan Pakis- 

Itan. Menurut harian tersebut tu- 
djuan kundjungan Foster Dulles 
tadi ialah untuk mengetahui hing 
ga mana negara? Asia bersedia 
bekerdja sama berdasarkan pro- 
gram pemerintahan baru Ameri- 
ka Serikat, dalam rangka organi- 
sasi pertahanan terhadap  komu- 
nsime di Asia. (AFP). 

djandjian dapat diadakan dalam wak 

dalam perundingan adalah menge- 
nai soal kekuasaan luar biasa dari 
gubernur djenderal Sudan di wilajah 
selatan negeri tersebut. 

kalau gubernur djenderal, Sir Ro- 

bert Howe, diberikan kekuasaan luar 
biasa untuk ,,melindungi” mereka se 

menjetudjui naskah itu, maka per- 

Penghalang utama sampai sekarang 

Fihak Selatan lebih  menjetudjui 

lama masa peralihan tiga tahun, jang 
didahului dengan pengakuan hak 
menentukan nasib sendiri. 

Major Salah Saleh, utusan istime- 
wa dari djenderal Nadjib jang ba- 
ru2 ini kembali di Kairo, kabarnja 
telah dapat 'merobah pendirian par 
tai republik sosialis Sudan Selatan. 

Ia telah berhasil merobah pendiri 
an partai, jang mewakili 3.000.000 
sukubangsa, untuk melepaskan tun- 
tutan2 luar biasa mereka. 

Partai Sudan Selatan kini telah 
membentuk sebuah front dengan tiga 
partai2 lain, jakni partai Ummah 
(partai rakjat-jang tersebar di Sudan) 
partai nasional, dan partai persatuan 
nasional (partai, dalam mana organi 

sasi2 jang pro Mesir atas desakan Na 
djib bersatu). 

Ke-empat partai itu baru? ini meng 
umumkan akan memboikot usul pe 
|milihan jang diadjukan oleh Inggris, 
terketjuali apabila amendemen2 djen 

deral Nadjib, sebagaimana ditjantum 
kan dalam lampiran nota Mesir tgl 
2 Nopember, dimasukkan dalam un 
dang2 dasar. Amendemen2 jg diusul 
kan oleh djenderal Nadjib itu me- 
nuntut, supaja gubernur djenderal ti 
dak diberikan kekuasaan luar biasa 
di daerah selatan Sudan, tetapi se- 
bagai penggantinja ia harus menga- 
djukan setiap pertentangan? kepada 
Inggris dan Mesir sebelum mengam 
bil sesuatu keputusan. Apabila kedua 
fihak dalam tempo sebulan tidak da 
pat mentjapai kata sepakat, maka 
parlemen Sudan akan mengambil ke 
putusan. 

  

Gelombang 
Belalang 

Memasuki Jordania: 
Panenan Terantjam 

Tiga gelombang besar belalang jg 
datang dari Saudi Arabia hari Senen 

bergerak memasuki  wilajah Jorda- 
nia dan merupakan bahaja baru ter 
hadap panen dinegara2 Timur Te- 

ngah. Gelonmbang2 itu kini belum 
begitu membahajakan. tetapi bila di 
biarkan menetaskan telor, maka pa- 

nen akan terantjam oleh belalang2 
muda. Kini semua negara di Timur 
Tengah dengan dibantu oleh organi 
sasi2. internasional sedang  menjiap- 

kan satuan2 untuk memberantas ba- 

Beres ? 
r. Perundingan Inggris-Mesir Mem- 
bawa Penjelesaian 

SEORANG: DJURUBITJARA pemerintah Mesir hari Senin 
malam menjatakan harapan, bahwa dalam tempo 24 djam ini 
akan ada ,,berita jang menggembirakan” mengenai landjutan 
rundingan hari Senin antara dutabesar Inggris di Mesir, 

pe- 
Sir Ralph 

genai status hari depan Sudan. 
kolonel Anwar Sadat menerang- 
menteri Nadjib meminta meng- 
Stevenson. Naskah rantjangan 

a satu hari depan Sudan itu belum diumumkan, tetapi pa- 
ahwa didalamnja akan dimasuk 
erbintjangkan antara Khartoum, 

Amendemen2 lain jang dikemuka- 
kan oleh partai2, ialah mengenai 
tuntutan penarikan mundur seluruh 
pasukan? Inggris dan Mesir, sebe- 
lum undang? hak menentukan nasib 
sendiri itu didjalankan dan djabatan 

ini diduduki oleh pegawai? Inggris 
dan Mesir, diserahkan kepada warga 
negara Sudan. (Reuter). 

Indonesia “TN 
kong Tunisia 

Bukannja Karena Rak- 
jatnja Islam: Tetapi Ka- 
rena Indonesia Ingin Su-| 
paia Tunisia Djuga Me- 
ngenjam Kemerdekaan 
PALAR DALAM pertjakapan 

dgn Ray Brock, wartawan Ameri 
ka jang sudah mengelilingi . selu 
ruh negara Timur-Tengah baru2 
ini, dan penulis buku ,,Blood, oil 
and sand”, dimuka pemantjar 
WJZ, New York, pada tg. 7 Dja 
nuari menegaskan bahwa sikap 
Indonesia mengenai Tunisia ia- 
lah menjokong sepenuhnja tiap2 
perdjoangan kemerdekaan rakjat 
djadjahan, bukan sadja sebagai 
negara jang berpenduduk sebagi 
an besar orang Islam, tetapi seba 
gai bangsa jang belum lama mer 
deka dan ingin supaja bangsa dja 
djahan ikut pula mengetjap rasa 
kemerdekaan. Demikian Pa 
keterangan dari Kementerian Pe 
nerangan. 
Diwartakan selandjutnja bahwa 

'atas pendapat Ray Breck, bahwa ke 
adaan di Tunisia akan mendjadi ru 
suh dengan adanja elemen komunis 
bila sekarang diberikan kemerdeka- 
an, Palar menjatakan bahwa djustru 
Perantjis jg tidak hendak memberi 
kemerdekaan itu, mendjadikan kea- 
daan pada waktu ini lebih mengcha 
watirkan. : 
Ditambahkan pula, bahwa hubu- 

ngan antara Perantjis dan Tunisia 
adalah sebagai dua negara berdau- 
lat jg masing2 menanda-tangani per 
djandjian tetapi kemudian status Tu 
nisia diturunkan sebagai koloni bela 
ka. 

Sebagai djuga di Indonesia, dahu 
lu di Tunisia rakjat dari segala ali- 
ran dan ideologi berdjoang bersa- 
ma2 melawan kolonialisme, tetapi 
djika mereka terdjepit banjaklah ke- 
mungkinan ideologi jg tertentu akan 
mengambil pimpinan perdjoangan 
rakjat dan dalam hal ini keadaan 
Tunisia dan Marokko sekarang sa- 
ngat mengchawatirkan. 
Dibantahnja pernjataan — Ray 

Brock, bahwa ,,rakjat Tunisia dan 
Marokko belum tjakap merdeka” 
dan disebutkannja sebagai tjontoh 
Indonesia, jg pada permulaan revolu 
si selalu dikatakan ,,belum masak” 
untuk berdiri sendiri. 

“Palar kemudian mensitir Zafrul- 
lah Khan dalam Sidang Umum PBB, 
jg memberikan perimbangan dari ke 
madjuan di Tunisia dalam lapangan 
pengadjaran, kesehatan,  perhubu- 
ngan dan sosial, dengan Pakistan jg 
dikatakan berlipat ganda bedanja. 
Djika Pakistan sudah merdeka lima 
tahun jg lalu, mengapa Tunisia dika     haja belalang tsb. 
takan belum tjakap untuk merdeka? 
Demikian Palar. (Antara). - 

minggu : 
memperoleh kemenangan mengenai 

djabatan pemerintah, jang sekarang | 

| Akan tetapi meskipun pernjataan 
Imereka itu berulang-ulang dikeluar- 
kan dan pelbagai tjara jg mereka 
Ipergunakan — untuk mengeluarkan 
pernjataan itu, namun belum pernah 
mereka setjara djelas mengemuka- 
Ikan atas bentuk konkrit manakah 
perobahan dalam politik mengenai 
Asia itu harus terdiri. Mereka ha- 
nja menjatakan bahwa partai Repu- 
lik menghendaki supaja didjalan- 

kan politik anti komunis jg lebih 
'kuat lagi di Asia, daripada jg sela- 
ma itu didjalankan oleh partai De- 
mokrat, dan bahwa $ untuk mentja- 

pai ini mereka ,,akan menggeser- 

kan ketegasan “politik Iuar negeri 
Amerika dari Eropah ke Asia. 
Tindakan2 apa jg akan ' mereka 

|ambil untuk mentjapai tudjuan mere 
ka itu tidak pernah ' dikemukakan 
oleh para tjalon partai Republik 
tsb. Mungkin rahasia mereka dalam 
lapangan ini hendak disimpannja 
sampai tanggal 20 Djanuari, supaja 
pemerintah Demokrat selama dua 

bulan terachir dalam mana mereka 

masih memegang tapuk pemerinta- 

han tidak mendapat kesempatan utk. 
mempergunakan politik jg didukung 
oleh partai Republik tadi, demikian 
beberapa orang diplomat luar nege- 

ri setjara mengedjek mengemuka- 

kan pendapatnja. 
Sebaliknja diplomat2 

demikian pula beberapa pembesar 
tinggi dari kementerian luar negeri 
Amerika Serikat — berpendapat, ba 

hwa selama kampanje pemilihan itu 
para pemimpin partai Republik sa- 
ma sekali belum mempunjai rentja- 
na konkrit mengenai politiknja ter 
hadap Asia, akan tetapi hanja bebe- 
rapa tjita? sadja mengenai arah ke- 

lainnja — 

mana politik ini harus ditudjukan. 
beberapa Bahkan setelah lampau 
Republik sesudah partai 

politik ini mereka hanja mempunjai 
tjita2 umum sadja dan apabila de- 
wasa ini telah disusun rentjana utk. 
mendjalankan aksi. jg lebih definitif 

lagi, maka rentjana. tsb. mungkin 
telah disusun selama atau sehabis 
konperensi jg telah diadakan antara 
Eisenhower dengan para pembantu- 
nja dari partai Republik dipulau 
Wake, ketika ia berada dalam per- 
djalanan kembali ke Amerika Seri- 
kat setelah mengundjungi Korea, de 
mikian kalangan tadi. 

Belum banjak petundjuk2. 
Akan tetapi hingga kini belum ter 

dapat petundjuk2 jg dapat dipertjaja 
bahwa rentjana sematjam itu — di 

wasa ini memang telah ada — telah 
disusun sampai kepada detail2nja. 

Bakal menteri luar negeri Ameri- 

ka Serikat, John Foster .Dulles, pa- 
da waktu terachir ini beberapa kali 
setiap minggu telah mengundjungi 
kementerian luar negeri dan melaku 
kan pekerdjaan2 didalam sebuah ka 
mar jang disediakan baginja sendiri. 

Akan tetapi ia hanja sedikit sekali 
mengadakan perundingan? menge- 
nai soal2 politik dengan para ang- 
gauta staf menteri luar negeri dewa 
sa ini, Dean Acheson. Bahkan pem 
besar2 jg diduga akan tetap mendja 
lankan tugasnja dibawah pemerin- 
tah jg baru ini (hanja menteri muda, 
para pembantu menteri Acheson 

dan pembesar2 lainnja jg telah di 
angkat sendiri oleh presiden, setjara 
otomatis akan meletakkan djabatan- 
nja apabila presiden Eisenhower mu 
lai mendjalankan tugasnja) hingga 
kini tidak banjak mendapat kesem 

patan untuk mengadakan  pertuka- 
ran fikiran dengan bakal menteri 
luar negeri Foster Dulles itu. 

Foster Dulles adalah seorang jg le 
bih suka memetjahkan sendiri soal2 

jg penting dan djika perlu hanja de- 
ngan segolongan: ketjil terdiri dari 
para penasehat jg dapat dipertjajai- 

nja. Hingga dewasa ini Dulles be- 
lum memberitahukan siapakah jang 
olehnja dikehendaki akan diangkat 
mendjadi  pembantu2nja, meskipun 
pers Amerika telah menaksir bebe- 
|rapa nama jg akan diangkat dalam 
djabatan tsb. Karena demikian ma- 
ka bahkan pada kalangan jg terting 
gi dikementerian luar negeri sedikit 
sekali diketahui tentang detail2 dari 
rentjana politik Foster Dulles. 

Kesimpulan2. 
Akan tetapi para pembesar jang 

mempeladjari dengan seksama per- 
njataan2 serta tjita2 para pemimpin 
partai Republik jg akan duduk da- 
lam pemerintahan baru itu dapat 
menarik kesimpulan jg dapat mem- 
beri gambaran djelas mengenai apa 
jg dapat diharapkan akan terdjadi. 
Penindjauan2 dibawah ini didasar- 
kan atas pertjakapan2 jg telah diada 
kan oleh koresponden P.I. Aneta de 
ngan para pembesar tersebut. 
Pertama-tama dikemukakan bah- 

wa pemerintah Eisenhower mulai 
melakukan tugasnja pada saat bhw 
semua ketentuan dalam lapangan po 
litik terhadap Asia dikuasai oleh pe 
perangan di Korea sehingga oleh ka 
renanja semua aspek2 politik Ame- 
rika terhadap Asia terutama harus 
ditindjau dari sudut perbandingan 
aspek2 ini dengan peperangan di 
Korea. 

. Pertanjaan: Bagaimanakah poli- 
tik Eisenhower terhadap Asia itu” 
oleh karenanja tidak dapat didjawab 
sebelum soal ,,Bagaimanakah poli- 
tik Eisenhower terhadap Korea” di 
petjahkan. 

Kemungkinan2. 
Mengendi Korea pemerintah baru 

Amerika harus menghadapi tiga ke- 
mungkinan jg tak dapat  dihindar- 
kan lagi jakni:   
umpamakan bahwa rentjana tsb. de-f 

Asia, 

a) melepaskan prinsip dipulang- 
.kannja kembali para. tawanan pe- 
rang atas kemauan sendiri dan me- 
ngadakan perdjandjian gentjatan sen 
djata dengan menjetudjui prinsip fi- 
hak Utara mengenai soal ini, 

b) menarik kembali seluruh ang- 
katan perang Amerika Serikat dari 
Korea dan mendjelmakan pedoman 
Ig selama pemilihan? pendahuluan 
didukung - oleh mereka: Biarkan 
bangsa Asia berkelahi dengan bang 
sa Asia sendiri”. 

c) melipatgandakan kegiatan utk. 
keperluan peperangan baik di Ame- rika sendiri maupun di Korea dgn. 
harapan supaja dengan demikian fi- hak Utara dapat dipaksa menerima 
sjarat2 jg telah ditetapkan oleh Ame rika. 

emungkinan hanja sedikit sc ali bahwa Eisenhower dan Du: es akan mau melepaskan prinsip sebagai termaktub dalam fatsal a. Kemerdekaan dalam memilih apa kah para tawanan perang mau atau tidak dipulangkan kembali 
tu merupakan prinsip jg penting 

di kalangan pemerintah Amerika. 
Prinsip ini bukan sadja didasar- 
kan atas soal peri-kemanusiaan, 
akan tetapi djuga atas pertimba 
ngan bahwa diantara para tawa 
Dan tadi mungkin terdapat bera 
tus-ratus atau beribu-ribu pelari 
an2 potensiil dari Rusai dan nega 
ra2 komunis lainnja. 

Prinsip ,.pelabuhan jang aman 
pada waktu penjerahan”, “apabila 
D1 tetap akan dilaksanakan di Ko 
"ea, akan merupakan unsur jang 
kuat dalam peperangan psycholo 
zis apabila antara negara2 jang 
bukan komunis dan komunis ke 
lak akan timbul peperangan. 

Kemungkinan kedua supaja: 
Bangsa Asia dibiarkan berkelahi 
dengan bangsa Asia sendiri” pa 
Ja kenjataannja hanja populer da 
lam kalangan? jang paling menga 
ingkan diri di Amerika Serikat. 
Akan tetapi oleh kalangan? jg 

ebih luas dikandung ' keinginan 
supaja pendidikan dan pemberian 
serlengkapan kepada  pasukan2 
Korea Selatan diperluas guna da 
bat menggantikan pasukan? Ame 
ika Serikat, sehingga dgn demi 
«ian. achirnja pasukan2 Korea 
selatan dapat menduduki sebagi 
in besar dari garis medan per 
empuran jang sebenarnja dan 
menggantikan pasukan2 lainnja 
Amerika Serikat untuk ( mendja 
'ankan dinas pada medan pertem 
suran tsb. Akan tetapi tjara ini 
telah didjalankan sedjak bebera 
»a lama dan akan memakan wak 
Uu jg lama sebelum dapat dilak:' 
sanakan seluruhnja. 

Akan Merupakan 

djui dalam prinsip pembentukan 

dalam lapangan kemiliteran 
didaerah Asia Tenggara. 

Salah satu dari tugas2 pertama, 
Jari staf sekutu jang direntjana 
tan itu, menurut keterangan pem 

sesar2 Perantjis, ialah untuk me 
jusun rentjana2 operasi sampai 
kepada detail se-ketjil2-nja gunz 
nenambah bantuan jang dapat d. 
sverikan oleh angkatan udara dan 
aut Amerika-Inggris terhadap pa 
ukan2 Perantjis jang bertempur 
nelawan Vietminh di Indo-China. 
sekiranja keadaan disana  sema- 
kin bertambah genting. 

Perantjis sekarang sangat meng 
harapkan bantuan angkatan uda- 
ra dan laut Amerika-Inggris seki 
ranja pasukan2 Vietminh di Indo 
China sampai mempunjai kekua- 
tan untuk: menghantjurkan kekua 
tan Perantjis serta tentara Viet- 
nam, atau bila Republik Rakjat 
Tiongkok mengirim tentaranja ke 
daerah itu. 

Perantjis tidak mengharapkan 
Amerika Serikat atau Inggris me 
ngirimkan  tentaranja ke Indo 
China, meskipun Pierre De Che 
vigny, menteri pertahanan dalam 
kabinet Pinay jang baru meletak 
kan djabatan, mengatakan kepa 
da  koresponden International 
News. Service bahwa Perantjis me 
njambut dengan gembira kedata 
ngan pasukan ground-crew angka 
tan udara Amerika disana. 

De Chevigny mengatakan sete- 
rusnja, bahwa angkatan udara 
Perantjis jang mengadakan ope- 
rasi di Indo China harus mengu- 
rang! kegiatannja berhubung de- 
igaa kekurangan . ground-crew 
(personeel didarat) untuk  peme- 
uiharaan serta perbaikan pesawat2   terbang. « 

Dikatakannja lebih — landjut, 
bahwa Perantjis mengharapkan 
pula memperoleh lebih. banjak 

  

Perkara 
MAHKAMAH AGUNG Hong 

kong kemarin dulu  menjetudjui 
perkara hak milik kapal pengang 
kut .,Tasikmalaja” jang 3.679 
ton beratnja, jang telah enam bu 
lan diperkarakan dan kini masih 
ditahan . dipelabuhan Hongkong, 
diserahkan kepada Privy Council 
Inggeris, Mahkamah Appel jang 
tertinggi demikian dikabarkan 

  
Kapal »Tasikmalaja” Masih Berekor Lagi? 
oleh Reuter dari Hongkons. 
Mahkamah Agung Hongkong 

memberi Yuan Ysmael & Coy 
Inc, dari Manila izin untuk me- 
madjukan appel terhidap kepu- 
tusan Mahkamah Agung jang me 
lindungi kekebalan diplomatik da 
ri konsul-djenderal — Indonesia, 
Kwee Djie Hoo, untuk 'mengha- 
diri pemeriksaan pengadilan. 

KA 

Sebagai dikabarkan Yuan Ys- 
mael & Coy mengatakan didalam 
kantor pengadilan, bahwa ia jang 
sepenuhnja mempunjai hak atas 
kapal ,.Tasikmalaja”, dan Hakim 
C.W. Reece menolak mosi Peme- 
rintah Indonesia, bahwa Kwee 
Djie Hoo dan seorang kurir di- 
plomatik harus dilindungi dari pe 
meriksaan. 

1 

Tetapi kemudian Mahkamah 
Agung Hongkong bulan jang lalu 
menolak keputusan Hakim Ree- 
Ce. Yuan Ysmael & Coy lalu me- 
minta izin kepada Mahkamah 
Agung untuk memadjukan appel 
kepada Privy Council. Kemarin 
dulu Mahkamah Agung menge- 
lusrkan izin itu, 

Noot Red. ,,Antara”: Berita 

diatas agak berlainan dengan be: 
rita jang lalu jang  menjatakan, 
bahwa bukan sadja Mahkamah 
Agung tersebut membenarkan ke 
kebalan pihak perwakilan Indo- 
nesia, tetapi djuga membenarkan 
bahwa pendjualan kapal kepada 
Indonesia itu sudah sjah, 

nkan oleh pem erintah ap Selama kampanje pemilihan pada musim rontok 

man2 pedas terhadap politik luar: negeri jai 
Dengan tegas mereka Sa SN 

»mengadakan perobahan”, 

    

   
   

   
harus: dihadapinja ialah: meng- 

tersebut terhadap Asia, 

jang akan menduduki yi ngan 

Dengan demikian tjara 
but tidak akan merupakan suatu 
langkah kedepan jang dapat meng 
aasilkan dipetjahkannja  aengan 
segera kesulitan dalam soal pepe 
rangan di Korea itu sedangkan di 
samping itu tjara tsb. belum “ber 

|arti dapat mendjamin akan diper 
olehnja hasil dgn segera. . 

Kalangan tsb. selandjutnja men 
duga bahwa kemungkinan 'ini 
idak akan begitu menarik bagi 
semerintah Eisenhower. 
Dengan h 

1an jang ketiga itu merupakan jg 
terbaik jang dapat diterima oleh 
pemerintah Eisenhower. Akan te 
api djuga kemungkinan ini meng 
radapi pelbagai kesulitan2 jang 
sesar. (Aneta). : 

      
SEDJUMLAH besar ulat 

mengerumuni rel-rel kereta 
kearah Victoria (Australia) 

di.suatu tandjakan, Ik. 100. 
Iari Melbourne. Ae ya 

Roda2 lokomotip terputar dgn 
kentjang, namun kereta api tak 
dapat berdjalan karena . htjinnja 
rel-rel sebagai akibat menggiling 
alat-ulat tsb.” 

Setelah didorong | 
buahnja sebagian demi sebagian, 
barulah kereta-api itu dapat me 
neruskan perdjalanannja. 

ORANG2 JAHUDI jang kema 
Han sanak keluarganja, -hari- Se 
nin jl. terpaksa membawa sekop 
lan patjul ke pekuburan Jahudi 
li New York untuk menggali ta 
aah guna memakamkan keluarga 
jang meninggal itu, karena buruh 
pekuburan: sedjak lima hari 
mengadakan pemogokan. Menu 
rut sjarat2 agama Jahudi, orang 
jang meninggal dunia harus dima 
kamkan dalam tempo 24 djam. 
Hal tsb. memerlukan Sat Haha 
karela untuk mentjangkul 
di ke empat pekuburan Jahudi di 
New. York.. Enam keluarga Jahu 
di pada hari Sabtu terpaksa me 
tjangkul sendiri untuk dapat me 
makamkan anggota keluarga jg 
meninggal dunia. Sg ee 
(Buruh pekuburan jang terga 

bung dalam A.F.L. telah mogok 
karena menuntut kenaikan gadji 

T3 
3.   antara, 5 dan 10 dollar semingg 

merantjang pertahanan Asia Tenggara jang: “anggauta2nja 1 
dari ahli2 militer Amerika, Inggris, Australia, dan Zealandia. Ba- 
ru. Tugas badan ini ialah untuk menjusun rentjana2: kerdja-sama 

(jika terdjadi serangan2 agresi baru 

Pusat Pertahanan 

SUMBER2 PERANTIJIS jang mengetahui meramalkan, bah- 
wa pada awal tahun ini akan dibentuk staf. Planning Militer Seku- 
tu jang permanent berkedudukan di Singapura untuk mengkoordi 
nasikan rentjana2 pertahanan Asia Tenggara. Sumber2 itu. menja- 
takan seterusnja, bahwa Amerika Serikat achirnja telah. menjetu- 

sebuah  badan-bersama untuk 
terdiri 

Amerika Serikat. Kata Chevigny 
usaha Perantjis utk memberikan 
bantuannja kpd pos2 terdepannja 
jang mengalami serangan pihak 
Vietminh baru .ini telah terhalang 
disebabkan. kekurangan pesawat 
terbang untuk mengangkut serda- 
Ju pajung ketempat itu. : 

Sampai sekarang pihak Peran- 
tjis sudah tiga tahun lamanja ber 
usaha mendapat djaminan supaja 
Inggeris dan Amerika Serikat 
akan memberikan bantuannja bi- 
la suasana di Indo China : sudah 
tidak dikendalikan lagi, atau dji- 
ka tentera Ho Chi Minh menje- 
rang daerah itu. : 

Dibulan Mei, 1951, alm. djen- 
“deral de Lattre de Tassigny, pang- 
ilima tentera “Perantiis «di Indo 
:Shina, telah membitjarakan soal 
tersebut dengan opsir2- Amerika 
Inggeris di Singapura. 

Kemudian dia telah memper- 
bintjangkan pula soal tersebut 
lengan  djenderal Dwight D. 
Eisenhower, ketika jang belaka- 
(agan ini masih mendjadi pangli- 
na pasukan2 sekutu di Eropah. 

'Bisenhower. memberikan doro- 
ngan kepada de Lattre, jg pada 
waktu itu dalam perdjalanannja 
ke Washington, untuk mengambil 
sikap jang: tegas dalam menuntut 
djaminan 'bantuan dari Amerika 
djika keadaan di Indo China men 
djadi genting. 

Ike” djuga telah membitjara- 
kan dengan de Lattre kemungki- 
yan mempergunakan “pasukan2 
Tiongkok Nasionalis di Indo Chi- 
aa Gjika Republik Rakjat Tiong- 
tok turut tjampur tangan dalam 
masaakth Indo China. 

Sebagai hasil dari permohonan 
de Lattre itu Military Stading 
Grou Inggeris-Amerika-Peran- 
tyis di Washington telah melantik 
sebuah panitya istimewa untuk 
mempeladjari soal itu. Dari hasil 
usaha panitya ialah timbulnja 
rentjana untuk membentuk Staf 
Planning Militer Sekutu jang per 
manen di Singapura itu. Pihak 
Perantjis djuga telah berhasil da- 
lam mempengaruhi Dewan At- 
'antik Utara jang berapat di Pa- 
“is baru ini untuk 'mengumum- 
kan, bahwa badan ' itu mengakui 
usaha blok Barat untuk merinta-   agi blok Timur. 

  

ah- 

demikian ' kemungki 

Ba
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n 

si
 

USA-Perantjis-Inggris#dan Australia? 
(Oleh. pembantu istimewa kita) " 

a Serikat jang baru “dibawah pimpinan 

gasnja pada tanggal 20 Djanuari jang akan 

| Polirik Bi mabes Terhadap Asia 3 
semua-Semuanja Dititik-Beratkan Pada Soal Korea? 

1 $ E 

APABILA “PEMERINTAH partai Republik Amerik 
“| Dwight D. Eisenhower akan mulai mendjalankan tu 

datang, maka salah suatu soal terbesar dan terpenting. jang, segera 
ambil keputusan politik manakah jang akan didjala i 
demikian koresponden P.I. Aneta di Washington. tahun jang lalu, Eisenhower dan tjalon2 partai Republik lainnja 
dalam pemerintahan baru ini mengeluarkan ketja 
djalankan oleh Roosevelt dan Tr uman terhadap 
wa djuga dalam lapangan ini tiba waktunja untuk 

terse”". 

jang... 
menjetop sebuah kereta - narana NN 

pk RN 

oleh | anak : 

Har 

Sa 

pesawat pengangkut-tentera dari ' 
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N DEWAN PEMERINTAH DAERAH 

  

KABUPATEN BOJOLALI 
—mun 

t x 

|. PENGUMUM 
NO. 

Pada antar Panen Daerah Kabupaten Bojo « dapat di- 
tempatkan : 

1. PEGAWAI PEMERINTAHAN DAERAH: 
Ja. Seorang Kepala bg. Perundangan dgn. tingk. Metland IV7e. b. id. ' Pengawas Keuangan 2 1 IVte, te. id. Kepala bg. Umum RU sa “IV/b, Id. id. untuk bg. Personalia 2 1 » IV/ b. Bi Dua orang Penata Usaha 3 gk 3s, (bd. 
12, Sjarat penerimaan : : 

|a. Warga Negara Indonesia. 
|b. Umur 25 — 45 tahun. 

an sekurang-kurangnja S.M.P. atau jang sederadjad. 

d. Berpengalaman dalam urusan (Pemerintahan) sebagai dimaksud 
pada sub 1 sedikit-dikitnja 2 tahun. 

e. Untuk djabatan tersebut sub I alinia b, terutama diperlukan 
tenaga jang memiliki idjazah Boekhouding A. dan B. 

3. Tjara melamar : 

elamar harus mengadjukan lamaran tertulis kepada Dewan 
merintah Daerah Sementara Kabupaten Bojolali dengan di- 

: Riwajat hidup. 

. Salinan idjazah beserta lampir annja nilai udjian jang diatatika 
  

   
   

, kalangan ig. lajak dipertjaja 
kabar, bahwa kemaren siang 

sedjumlah gerom- sa    

     

  

r f ' kemudian pena Bui 
babu nd lantas menghilang. Berapa 

kerugian belum didapat a : . an 

telah ter- 
, dima- al 

— berat 

Hkg” 

   

  

       
lalui oleh sebuah truk: tentara lain- 
nja, tetapi akibatnja telah terdjadi 

     
diserahkan pada 
trian Djawa Tengah. 

ton, tetapi djumlah 

    

   

  

   
   
     

  

Du pekik” Kakek Semarang. 
jaitu an Solo dan Pompa 

  

       
   

ban hubung ctega 

0, dengan segera i 
    

    
   

   

    

    
    
   

  

    

  

jang disimp disalah” Pt gudang- | 
nja Tj. M-'K. K ip 
masih dalam 

   

     

    

     

   
    

   
   

  

   

   
     

   

   

  

    

  

   

      

      

    
E 

njatakan, supaja tiap2 « 
menerima pembagian tjengkeh, 
pi keadaannja tidak se n 

mestinja hendaknja p 
djadian tersebut. Perlu Ki 
Lean Y 

“426 orang jang Hangag 
karena mana diberitahuka 

"3 1. Kalau hendak me 
.. wijs haruslah betul2 
23 aa “untuk diudji k 

Re. 

   

. Semua Ta akan 

ta? ada keketjil 
      af nak 2 

1g Jar     

     
    Ea denga 1 tida 

  

djam 07.00 di-| 

aa tadi. Truck OBI. ini ters | 

   

Kudus, memang dapat bagian $ 50 

     

    
   
   

  

aa menurut h0MOr urutan, se- |. 
“hi a 

|. oleh Pamongpradja. 

: Ta keterangan berkelakuan baik, dari Pamongpradja — 
olisi. 

. Surat persetudjuan dari Kepajla Djawatan (misbaarheidverkla- 
ring) bagi mereka jg sedang bekerdja pada salah satu instansi. 

. Berbadan sehat. : 
“ 

Surat-surat lamaran jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut sub 
2 dan 3. tidak diperhatikan. 

Mengenai ditempatkan 2. Naa pada djabatan tersebut sub 
1 tidak diadakan tanja dja 

Bagi para pelamar akan diberitahukan mengenai 
tidaknja lamaran jang diadjukan olehnja. 

Pendaftaran ditutup pada harike 30 terhitung 4 dari keluarnja 
pengumunggn/i Naa ani. Ke 

an pi 
Bo jold tanggal 13 Djanuari 33 

ni n. Dewan Pemerintah Dazrah Semkitaki 
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sertai : £ 

an atau 

  

     

    

  

  

   

   

BIT ENDANG“ terhadap upatjara 
| demikian djuga atas bantuan 

seoul Nan terima Na 

akn Ka jang bong 

Noto Suta rdjo 

         

  

TA dari Kk dan Ne 

     
   

        

Saudara-saudara sekalian, 

   

    

    
    
   

   
dan keluarga. 

  

  

  

      
   

  

—SEI ESAR Rp. 
DIAN UAN GG 

I terbagi atas 250.000 surat undian A Rp. 
:10.001 sampai dengan 260.000 dan selembar surat undian herba 
lagi atas surat2 undian seperempat A 

2.500.000.— 
10.— jang bernomor 

Rp. 2.50 guna 
4 Ii PENGURUS JAJASAN 
(DANA BANTUAN” DI DJAKARTA 
  

Djumlah hadiah. besarnja Rp. 
| hadiah dari Rp. 

1 »» 

l 2 2 2 

4 ». 3g" 

: 10 A3 ya 

20 F aa 
Ga anna 

460 
1604 

,5 

9 

Djumlah 2170 hadiah 

     

  

1.250.000,— jaitu : ta 
125.000,— Rp.  125.000,— 
75.000, -— ..., 15.000,— 
50.000,— ' 50.000, — 
25.000,— 100.000,— 
10.000,— 100.000, — 
3.000,— 100.000,— 
1.000,— ,, 69.000,— 
500. 4. 230-000,— 

. 401.000,— . 

Rp. 1.250.000.— 
  

3 Pra undian dapat diperoleh : 
b     

   

  

uang jang sah :    
“3 Ka tidak « 

Menado, Pac 
gal, Telok 

tw
 Setjara ,.pengiriman tertjatat” 

! Tjirebon. 

strasi dan pengiriman. 
PEMESANAN. 
COMPTOBANK N.V. 

  
    

  

Er 

akan pendjualan), 

HANJA (MELULU 

Y 

2 dan bank2 jang tersebut dibawah “ini, Penuaan 

KN.V., Djakarta, Nusantara 25 (di Piala 
Bandung, Makassar, Medan, | 

ang, Palembang, Semarang, Sibolga, Surabaia, Te- 
dan Tjirebon. 

DE JAVASCHE BANK di Bandjarmasin, Malang, Pontianak. 
melalui pos, paling banjak 10 su- 

rat undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan pengiri- 
man poswesel kepada Escomptobank N.V. Djakarta, (Posttrom- 
mel 58), Bandung, Makassar, Medan, Menado, Padang, Palem- 
bang, Semarang, Surabaja, Sibolga, Tegal, Telok Betong dan 

Untuk tiap2 satu surat-undian penuh” atau bahagian dari satu 
surat undian penuh harus dibubuhi Rp. i.— guna 'bea admini- 

PADA KANTOR2 ES- 

“. Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk dikirim telah 
: habis terbagi semua, maka poswesel. jang dikirim sesudah itu 
| dapat ditahan untuk undian uang jang berikutnja, tetapi demi- 

#3 kian ini dilakukan menurut pertimb 
ENARIKAN di DJAKARTA PADA 27 dan 28 PEBRUARI '33. 

an Escomptobank N.V. 

  

  

  

  

  

Je 
me

 
N
a
a
s
 
tr

 
a
a
n
 
N
N
 

NN
 

in
n 

n
a
a
t
 

sa
na

 
. 

. 

  

  

  

Pa mg 

: E
t 

ik   
    

  
  

  

  

    

  
    

  

  

  

  

    

  

  

    
  

  

     
GNE Me Ng IM 
MONEY BEFoRE | warnin' 
IL BUST YOU IN TOY 
THAT FAT FACE/)/ LET coli 

   
    

  

2 pp YOUR VIRTY WORK, 
RUSTLN' SUNNY KANE 

i aa AN! RUININY 
: N/5 RAIL- 

   

sang Saja telah kerdjakan pekerajas — Berikanlah uangku, sebe- 

jang gemuk itu! Kane dan merusakkan djala- 

Ja Saja pringatkan kepada- Hogan! Saja “nan  kereta-apinja Sa 
menghendaki — bagianku sekarang mu......... Le ! 

.djuga! ! “   deradjat, demikian £ peng 
ri Polisi Latu, 2 F:     
    
   

— Djangan sentuhkan tanganmu 

sena, saja 2 : sam    

2 1 WAS GOING: TO PINVY 
WITH YOU WHEN I WAS 

, KEADY, BUT NOW Yk 

      

| anmu jang kotor, mentjuri ternaknja lum — aku hantjurkan mukamu an apabila saja su 
sekarang kau dapat......... 3 

-—— Saja akan berikan kau bag 
siap, tetapi 

     

     

  

  

      

  

       

   

          

      

      

    

SYNDICATE, 

Kai Ain nol belaka!      

  

  

        

  

  

Pa dihadapan Kantor Notaris R. M. SOERO!O, ketjuali djika tang- Ne en See IA 
Kabupaten Bojolali, gal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. Tanjaklah Lagu- lagu Z, . 2 Ken Djikalau surat2 undian tidak terdjual habis, maka hadiah2 akan jang Tuan inginkan 

Te 3 | dikurangkan menurut perimbangan. 
M. S. HANDJOJO. Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam surat kabar (PIRINGAN HITAM) 

RA £ BA | tidak boleh dianggap i daftar resmi.» :# 
1 Daftar2 penarikan jang re f dapat dikirim oleh Escomptobank Pada: Toko ..PARADISE” 

n , z DN, denga pertjuma ra permajgkaan. 2 Aloon-Aloon Barat I? 
PENDIDIKAN .OE TAMA” MULAI PENDJUALAN " PADA 2 @REBRUARI : 1953. (Blakang Mesdjid) 

Pusat: LABUAN 16 Smg. Tjabang: Djl. Mataram 440 Smg. - 5 SEMARANG. 

LULUS DLM. UDJIAN MENGETIK tg. 11—1—1953: 5 1 — , 5 

Abubakar-Chamid, Hoo Kiem Djoen,—Liem Tiet Nio, z 2 o 
Nj. R. Soemantri, Soedarnti dan Kasni. j - 8 - 2 - 1 

PELADJARAN MENGETIK Rp. 15,— sebulan : : 
: Masih menerima peladjar baru. , : Ns 

BUKU PELADJARAN MENGETIK Rp, 15, tiap buku. 
R. MOEHJIDI/Kewa. ui! fa PHILIPS ROXANE 

4 Le if : 

eminta seoran Sudah Terima : na g 1 
si OMOTO 2 "ALAT: ALAT KANTOR (KANTOOR BEHOBETEN) , 5 A KL E S 

"PU MAINAN ANAK-ANAK MABE IN GERMANY, 5 untuk barang2nja di Indonesia 
$ ALAT-ALAT SPORT (OL AH-RAGA). : Pa : 

REIS-TASSEN LUAR NEGERI D.L.L. . ' Lamaran2 dengan keterangan jang lengkap 

“ ANNEX: $ Pera : mengenai pendidikan, pengalaman dil. 
TAILOR & MODISTE SRIKANDI : harap. di sampaikan bawah No. 1163 da 

2 ea : E G 1 Djakarta TOKO SRIKANDI, BODJONG 664, N. V. COTEY, Kotakpos 5, Dj 
SEMARANG. 2 

: 2 3 11 , , 2 Yk 4 Re pe 3— re) g . . 
aa Raon DA Ben elan In Na K. Jacobsen ongkos VRIJ. RIGASTA PILL.| Ini Malam Premiere 

era: g Banon wakil kepala Inspeksi Per cari : speciaal untuk laki2 tahan lama ORION STD (13 tk) 
'Kemaren malam, kira2 djam 3.30 | nian Prop. Djawa-Tengah — mene- : rts'. (nikmat) R P 20.—-3 ds. Rp, 37. 2 

telah timbul kebakaran pada kiosk | engkan, bahwa dalam th 1953 In Tjandi Baru 2a SORGA ISTRI PILL. Rp. 20.— Wilhats Bendix Max Bear 
Idimuka bioskop Orion, jaitu di speksi Djawatan Pertanian Djawa VITANOL untuk laki2.  VITA- 

2 |Aloon2 Barat, dimana 2 Ea Tan Tengah akan menerima $ buah trak (Udjung Kintelan baru) Tn an Be nnaa Rp. 20—/,,1WO ! MUGS 
oIdisewa oleh Pak Roes toko Buku, tanda ai 3 atebiat Pn s. Rp. 57.— lembek, dingin le- |- »$ 

Idan satunja lagi toko pendjual ra- aa Siang sudah telah Srerntaka Untuk Penjakit Kulit dan Penjakit kas tjape, tulang2 sakit, ada naf- FROM BROOKLYN 
Idio, sedangkan dua toko disamping- 10 buah dan Pesemuanja" itu: “kini Onlanan kentjing. su kurang tenaga, makan 3 ds. REX EX 500 7.00 9.00 

An Warung Makan ,,Terang isedang untuk selandjutnja  dipergu DJAM BITJARA: (9—10) tangg. dapat tenaga muda EX- (17 Ta 
2, ” dan Warung Makan ,.Kita” Ihakan setempat2 jang membutuh (11-18) TRA KERAS Rp. 60-— untuk G F 1 

h tu | sebagian: habis terbakar. Ea Se -—- |orang ada umur atau jang sa- aa Dp Coburn 
'Sebab2nja kedjadian kebakaran | Tk Hn Hi ngat lembek. PUISJERIN piLk, | Gloria De Haven-Janet Leigh 

itu belum diketahui, tapi kerugian | BIS DIHENTIKAN t Rp. 20.—. BEDAK & ZALF a|,,THE DOCTOR & 
'ditaksir ada Rp. 10.000.— lebi | GEROMBOLAN. t. belum diketahui djelas. Kemudian | Rp. 3.— tangg. dapat lekas hi- THE GIRL” 
Kerugian ini “belum lagi termasu Pada tg. 12 Djan. '53 kira2 djam |gerombolan itu telah merampas ba-|langkan kukul besar dan beren- aa PIR 

kerugian harga kiosk miliknja Kota |14.30, didjalan umum dekat desa|rang-barang penumpang seharga I.k.|tok BEDAK TELOR Rp. 5.— METROPO Pa IGading jang terletak antara Tun-|Rp. 1395,— dan achirnja lalu meng- Porto. Rp: 2.—. Masih sedia lain2 LE 5.00-7.00-9.00 27 ai tang dan Salatiga, otobis ,,Muria” hilang. Pengedjaran jang telah 'dila-| obat. Prijse. gratis. ta. KABUR 

-Ir H-8131 telah dihentikan oleh gerom-|kukan oleh Polisi tidak membawa ind, Kruiden-TNIO GIOK GIEM R : 
P3 R Ro ers 1 5 6! bolan bersendjata - jang djumlahnja (hasil. Korban manusia tidak ada. Gang Tengah 22 — Ng d. Mochtar — Nartp HBera- | oy 8 1 

wati- Komalasari- Darusalam 

»HIDUP BARU 
aa Indonesia jang paling baru 

DJABALAN 7-9-(u. 13 th.) 

Ali Rahman— Zubaidah 

“MRAJUAN SUKMA" 
Film Malaja jang terbagus, 

AKAN DATANG : 
dapat Academy 
ditaafa mana : 

pPAISAN” 
A fim by Roberto Rosrelini 

AKAN DATANG : 
TYRONE FOWER 

Linda Darneli- Rita. Haywarth 

Hang & SAND" 

  

Film jang men. 
Award dan pudian 

Pertjetakan Sing. No. 584/IN/A/718 

tor your ot £ ( £ 

  

OADTRAK” wa Pa “purpose type 
8 studded tread pattern provides Han Ne “an roug 

lonsa surinces and N Is agualiy suitabio en. t 

Bul 
yag MR RUBBER COY NDONESIA)LTD.I ANAH ABANG . 8.22 OAKARIA 

“Akan datang: 

Yinggal ini malam dan besok malam. 
In d ra (a17 th) 
4.45-6.45-8.45 P. RAMLEE —ROSENANI Tr 

BERBARENG A. Rachim — Siti Tandjung Perak “3 5 

ROYAL SEDARAH 
:815 715-915” Film Malaya jang Mengg erhparkan!   
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IG Gap apa 
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ROADTRAK 
TYRES 

   
      

    

   
          

for nsrmal 
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       Kab M1. ——a   

    APA Te Pa 

M.S. Bakongan tanggal'20 Januari. 19537 

Terima “muatan untuk PONTIANAK —SINGKA | 

WANG — PEMANGKAT. 

M.S. Tobbeli kira? pada tg. Jan. 1953. 
Terima' muatan untukgBANDJARMASIN. 
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Satu Pembantu Wecala Bangsa) 
Jang mengarti 

urusan EXPORT dan IMPORT, serta 

jang faham correspondentie dalam bahasa 
Ingsris. 

         Surat2 pada no. adv. 4 1076 ini surat kabasi 

  

      

  

  
       
    

            

  

   
    

  

Lean La 2 
Lu T Ini Malam d.mb. (u. 13 1 ) 

20 SID CAESAR -ALFRED DRAKE-JANET BLAI     

     
Pa, AN TAG sTars And Spats 

(PELAUT dan KORPS WANITA). 

Musical sensatie! Penuh dengan hiburan dan lagu- lagii, 

jang termashur Si badut bikin penonton tertawa dari 
bermula sampai pewehabisan. 

G ran d Tinggal Ini Malam dan Paman 

B27- tu. 18 th) Jehnny Sheffield (Bomba) - Danna Martal 2 

     

       
            

     
         

                  
: »Elephant stampede?” 

Jungle sensatie jang menggemparkan ! Ba 

Joban Evans-Melvyn Douglas Ayun Bari Si 

IN, Be y ce 1 want to have d 

sOn The Loose nobody's going tb stop me! 

Scheolgirl by Day. . :.Thrill-Seeker by Night. :.!! 

'A'lot of things you neverfind in schoolbooks | 

     

  

  

              

    

    

   
   
   

    

      

   

   

      

  

     

  

Tidak kenal mengeralsatu sama lain, Mengeliling 
Dunia sambil menjasji dan menari, 
Penonton akan ketawa- Menangis dan gembira 

Akan Datang: Moh Said — Ratna Asmara ““R, Ismai 

Dr, 3 A MN tg 1” ig jang n 
dan menggemp arkan! 

R @ Xx Y Tinggal ini malam dan” besok malam 

Film Indonesi 

Ba Louis Hg — Dennig O'Keefe 
Louis An 5 

1.1 "Wol A Crooked Mile 
Heibat « dan G sempat! Aimorjoa'a Ba Golumn hiastad, By LB.F. 

Akan Datang: LIL KUA — Chen Chang Ya A3 

stlung € Tarian sh ieh Yang bebuta 
bk K3 

kKuo 
     


