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Selasa pagi, djurubitjar 
resmi, bahwa setelah 
komando TT. VII aka 
Len jang berada di wila 

VI akan memberik 
ini dalam tahun 1953. ' 
akan diadakan. Djurubitjara 
djak beberapa hari letr 

urusan dinas. Di Minahasa 
den Soekarno. 9 

Selain konperensi, dengan para 
gubernur, komandan TT WII akan 
melangsungkan pula pertemuan de- 
ngan wakil2 organisasi? dan partai?, 
pemimpin? bekas pedjuang dll. Me- 
inurut keterangan djurubitjara, Nu. 
ruddin Sjahadat jang belum lama 
berselang ditahan karena pemberita- 
annja, kini hanja dikenakan tahanan 

'rumah. Pihak jang berwadjib tidak 
melihat suatu alasan untuk ,melaku- 
kan penuntutan. Mengenaj  hasil2 
terachir operasi Halilintar, diterang- 
kan, bahwa dalam minggu kedua bu- 
'lan ini didekat sebuah kampung di 
Polopi oleh sebuah pos militer telah 
ditembak mati dua anggauta gerom- 
bolan, jang hendak menahan sebuah 

bis. Sebuah pos didaerah itu djuga 
, menewaskan tiga orang anggota ge- 
rombolan. Selandjutnja baru2 ini di 
Paleko (Takalar) terdjadi tembak- 
menembak dengan gerombolan jang 
mengakibatkan seorang penduduk te- 
was karena peluru njasar. Hari be- 
rikutnja gerombolan itu didjumpai 
lagi dan tiga anggota gerombolan te- 
was sedang seorang ditawan. 

| Selandjutnja djurubitjara atas per- 
'tanjaan?2 menerangkan mengeriai si- 
kap tentara terhadap Kahar Muzak- 
kar dkk. bahwa sikap ini Pa non 
compromistis. Sikap ini dinjatakan 
dengan dua djalan: a) tindakan? mi- 
liter, tindakan bersendjata terhadap 
pengatjau2 jang bersendjata dan me- 

Kominike itu menjatakan, bahwa lalukan agitasi, dan b) mendjalan- setelah  mempeladiari. kedudukan kan kebidjaksanaan tidak menum- ekonomi Nederland dan djuga ber- pahkan darah. 
kenaan dengan kenjataan, bahwa — Kini dilakukan 'aksi pembersihan persediaan emas dan dollar Neder- seperti dimaksud pada a. Djalan jg land telah bertambah besar selama kedua (b) memberikan kemungkinar 6 bulan jang pertama dari "tahun kepada Kahar Muzakkar untuk kem 1952, maka pemerintah telah me- bali lagi kemasjarakat seperti telah 
mutuskan untuk tidak menerima la- dilakukan oleh Daud Sidja di Maris. gi bantuan ekonomi Amerika buat| Hal ini berarti bahwa mereka ha sementara waktu. rus menjerah kepada tentara dengar 

Ditambahkannja, bahwa persedia- membawa alat sendjatanja anasir” an-persediaan emas dan dollar Ne-|kriminil ditahan untuk diadili da: 

  

  
i Beberapa orang pengungsi dari 
» . desa Semedo jang sampai ke Purwo- 

kerto menerangan, bahwa gerombo- ! 
lan D.I. jang masuk ke-desa mereka 
itu mengumpulkan orang2 desa jang 
ada dan memberi penerangan. Di- 
samping itu mereka mengantjam dan 

, membakar beberapa rumah jang di- 
) tinggalkan lari oleh penghuni2nja. 

Mereka meminta djuga djaminan 
makan kepada penduduk. Djumlah 
korban dan kerugian belum dapat 
ditaksir. (Antara). 

Tak Butuh Bar- 
tuan MSA 

Nederland Tjukup Perse- 
diaan Emasnja 

Menurut  kominike kementerian 
luar negeri Belanda jang diumum- 
kan pada hari Selasa, pemerintah 
Nederland telah memutuskan untuk 
melepaskan" bantuan ekonomi Ame- 
rika bagi tahun padjak 1952/1953. 

   

    

Ompromistis 
rakan Kahar Muzakar 
DALAM SUATU konperensi pers jang diadakan pada hari 

tjara komandan TT. VII menerangkan dengan 
kundjungan presiden Soekarno ke Sulawesi, 

akan menjelenggarakan konperensi dengan tiga | 
rad Hajah TT. VII, jakni gubernur Sulawe- 

Maluku dan Sunda Ketjii. Dalam konperensi Tr 
ay San tebang tentang tugas tentara didaerah 
Tahun jang lalu konperensi sematjam 

selandjutnja menerangkan, bahwa se- 
letnan koloncl Warouw berada di Menado utk | 

ia akan menunggu kedatangan presi- | 
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tisi Belanda terhadap Go Gien 
Tjwan dan Sunito, sampai seka ' 
rang belum diketahui pasti. Da | 
lam pertjakapan telepon antara 
Menteri Djustisi Belanda dan 
pembela Go, Mr. Gerbrandy, Mr. 
Donker katanja tidak bersedia ber 
djandji, bhw Go dan Sunito tidak ' 

| disuruh berangkat dari Rotterdam 
dengan menumpang .,Johan yan 
Oldenbarneveldt” tg. 29 Djanuari | 
Karena itu jang berkepentingan 
menduga, bahwa Go Gien Tjwan 
dan Sunito akan berangkat dgn 
kapal ,,Johan van  Oldenbarne- 
veldt” tsb. Demikian dikawatkan 
oleh ,,Antara” dari Amsterdam. 

  
ihari ulang tahunnja jang ke-63. 

$ 

ai 
| kuning” serta air sutji pada kaki 

(Pada tanggal 15 Djanuari jbl. Sultan Perak te 
Pestawini diadakan -di Istana Ipoh di 

Malaya! Sebagai salah satu adat naluri Sedjak dahulu kala, dalam upatia- 
ra jang demikian ini jang terpenting ialah penaburan bunga dan ,,berasi 

"pati didaerahnja sebagai tanda penghormatan. 
Radja Ketjil dari Sulong, salah satu diantara 3 radja didaerahnja, se- 

dang membongkok melakukan upatjara ini terhadap Sultan Perak. 

    

   

lah mengadakan perajaan 

Sultan Perak oleh ketiga pangeran 

Tampak : pada “gambar 

Dulles Peringatkan 
Negeri Amerika 

Dulles, memperingatkan dalam 

man dan Inggris masing2 akan 

Ingin melihat Eropah jang 
bersatu. 

Selandjutnja ditegaskannja, bhw. 
djika masih tetap nampak tidak ada 

'perobahan dalam usaha2 mengada- 
kan persatuan di Eropa dan diika 
Perantjis, Djerman dan Inggris ter- 
jutama masih tetap menempuh dja- 
|lannja senditi2, maka Amerika Seri 
Ikat terpaksa perlu sedikit lebih ba- 
.njak memikirkan politik luar negeri- 
nja sendiri dalam hubungannja dgn. 
Eropa. Dikatakan, bahwa Amerika 

| Serikat ingin melihat Eropa jg ber- 
“satu, berserikat dengan Amerika Se 
rikat dan Canada untuk menjusun 

,suatu persekutuan jg tjukup kuat 
untuk menghadapi tiap2 agressi jg 
dilakukan oleh pasukan? merah” 
terhadap Eropa Barat. Sekarang ha 
rapan jg demikian ini terletak kepa 
da Perantjis dan Djerman 
usahanja membentuk satu  perseku- 
tuan pertahanan Eropa, jg bersama- 
sama dengan pasukan2 Sekutu lain 

inja akan berusaha mentjegah terdja 

  
  

  

Go Gien 

harian de 
,Rakiat 
supaia 

Mengenai pengusiran 
Tjiwan dan Sunito ini, 

Waarheid menulis, bahwa 
Belanda keras menghendaki 
Sahabat2nja diperlakukan dengan 
hormat, dan bukan diusir seperti 
pendjahat. Karena itu rakjat mene- 
harapkan, Go dan Sunito akan di 
bebaskan.” i 

Selandjutnja harian tsb. memper- 
bandingkan sikap Menteri Djustisi 
Belanda terhadap Go dan Sunito 
dengan sikapnja terhadap bekas ke- 
pala Gestapo di Amsterdam, Lage: 
jg diberinja ampun. 

  
sung dari djam 17.00 sampai 21.15. 

menarik kembali rentjana undang2 

umum babak pertama D.P.R. tenta   derland sudah mentjukupi — untuk jang. lainnja ditampung melalu 
menutupi kekurangan dollar untuk | BRN. : 
tahun padjak 1952/1953. | Atas pertanjaan djurubitjara me 

230 nerangkan, bahwa langkah pertami: 
Ae aa IU ea Nang telah .diambil. oleh: partai? po 6,4 KG EMAS DISITA. Titik jang dengan demikian menjata 

Baru2 ini polisi Palembang telah |kan keinginan sebagian. besar dar 
mengeledah 6 toko mas dikota tsb. (masjarakat telah diterima oleh ke 
6.4 Kg. mas telah disita. Penjitaanlmando TT VII. dengan penuh pe 
ini dilakukan berhubung dengan pe Ingertian. Djurubitjara dalam hubu 
langgaran?2 peraturan harga dan per ngan ini menjebut pernjataan bersa- 
aturan tarif. Kini pengusaha2 ke-'ma partai2 untuk memberikan kepa 
enam toko tersebut ditahan oleh po da letnan kolonel Warouw - kesem 
lisi untuk dimadjukan kedepan pe patan sebagai-panglima TT VII un 
ngadilan, demikian kabar jang di- tuk mengembalikan keamanan didae 
peroleh Pl-Aneta dari Palembang. rah ini. 

Utk Serbu R.R.T. 
Tsiang Jakin Pasukan Nasionalis 

Sudah Tjukup Kuat Zonder 
Bantuan USA 

DR. TINGFU TSIANG, ketua delegasi Tiongkok Nasionalis da- 
lam PBB, pada hari Rebo mengusulkan supaja Tiongkok Nasionalis 
,atas kekuatan sendiri menjerbu dan membebaskan daratan Tiong- 
kok.” Tsiang selandjutnja berseru supaja diberi bantuan untuk mem 
perkuat kemampuan angkatan laut dan angkatan udara Tiongkok Na 
sionalis agar pemerintah di Taiwan dapat menggunakan kekuatan 
pasukan? daratnja sekarang untuk penjerbuan terhadap daratan Ti- 
ongkok. Akan tetapi ia dalam pada itu dengan tegas menolak tiap 

   

  

  

rentjana jang menghendaki pemakaian kekuatan angkatan laut dan 
angkatan udara Amerika untuk membantu penjerbuan demikian itu. 

Dr. Tsiang jang berbitjara. da- 
lam pertemuan ,,Young Republi- 

can Club” di New York, mengata- 
kan bahwa kedudukan . Tiongkok 
Nasionalis di. Timur Djauh adalah 
sama dengan kedudukan Djerman 
Barat di Eropa. Djika Djerman di 
biarkan djatuh ditangan komunis 
kata Tsiang, maka ini berarti bagi 
Barat ,,kehilangan Eropa”, Peneri 

satu ,fait accompli” tak boleh ti- 

dak berarti membiarkan seluruk 

Timur Djauh djatuh ketangan ko- 
munis, tidak perduli usaha2 apa js 

akan dilakukan di Korea, Indo Ch: 

ha dan Malaya. Apabila daratar 
Tiongkok Nasionalis tidak dipulih: 

kan, komunisme di Asia tidak akar 
mungkin ditahan Demikian Dr. 
Isiang. 

maan pemerintahan RRT sebagai Dr. Tsfang lebih landjut menjata 
kan ,bahwa penjerbuan jang diusul 

kannja itu menurut kejakinannja 
akan disambut dengan gembira 
oleh penduduk Tionghoa didaratan 

| Tiongkok. Kata Dr. Tsiang, sera- 
ngan demikian itu bukannja suatu 
penjerbuan untuk merebut dara- 

tan Tiongkok oleh pulau Taiwan, 
tetapi bersifat ,,keberangkatan 8 

djuta orang Tionghoa di Taiwan 
kedaratan Tiongkok untuk mem- 
bantu 450 djuta orang Tionghoa jg 

ingin melemparkan belenggu peme 
wa areal tanah | digunakan |rintahan komunis”, Lebih dulu Dr 
penduduk untuk menanam tebu | Isiang mengatakan, bahwa peme- 
rakjat kini telah mendjadi 24.000 |rintah Tiongkok Nasionalis berse- 
ha, jang berarti naik 4000 ha dji 'dia menggunakan pasukan2nja di 
ka dibandingkan dengan areal ta | Korea djika diminta oleh PBB, ,,se 
hun jang lalu. Tentang 30 buah |Kalipun bukanlah kejakinan peme 
mesin diesel jang didatangkan da ' rintahnja, bahwa Korea ialah tem- 
ri luar negeri itu diterangkan, bah |Pat terbaik bagi Tiongkok Merde- 
wa mesin2 itu kini TA dibagi- | Ka urituk memberi sumbangan bagi 
kan terutama didaerah2. Kediri, (Kepentingan kemerdekaan dunia. 
Madiun, Malang, Surabaja dan 3 (Antara — UP). 
Besuki. Disamping itu masih ada |“. 

dari besi 

  

Fanaman? 
Tjengkeh 

DARI PIHAK Djawata 
nian Djawa Timur bagi: 

gangan didapat te 

    

   

   

    
lagi 200 buah gilingan 
jang dibagi2kan pula kepada rak 
jat jang mengusahakan tebu rak- 

j jat, an 

SA Tjengkeh. | 
1" Tentang tjengkeh lebih andal di Ketua Umum | Partai Rakjat 
"n dapat keterangan. bahwa ' tempat2 | Nasional Mr. Djody Gondokusu- 

3 ig telah ditentukan hendak didjadi-| mo hari Rebo kemarin mengirim- 
£ kan tempat2 penanaman tiengkeh! kan kawat kepada Presiden jang 

adalah lereng2 gunung2 Merapi, sedang dalam perdjalanan,  hen- 
Raung (Idien). Lawu dan Semeru. |daknja sesampainja di Makasar   Keadaan iklim didaerah? itu diang- 
gap tiotjok bagi penanaman  tieng: ! 

keh. Tanah ig dapat digunakan ada 
lah jg tingginia sampai 900 meter' 

: dari permukaan laut dan hudjannia 

0 An Merata Uap tahun, Ora Uap BAR bersedia “membantu. 
sampai 80 mm, atau rata? setahum. | 2 
nja antara 2700 mm hingga 3000. Selandjutnja Mr. Diody 

@eiji. (Antara). kawat itu, menerangkan 

menjelesaikan soal keamanan di 
Sulawesi Selatan dengan djalan be 
runding. dan menjampaikan kepa 
da Presiden. bahwa dalam hal ini 

disekitar 

kepada 

a
n
g
 

a
a
 

Te 

  

radja Goa dan bekas radja Bone ! 

Pendjara Lon- 
don Diserbu 

Demonstrasi Protes Hu: 
kuman Gantung Thd 

Bentley 

Pihak resmi i-djawa- 
ban pemerintah ini tidak sedia 
memberikan - sesuatu keterangan. 
Tetapi menurut kabar2 jang da- 
pat ditangkap oleh ,,Antara”, pe- 
robahan2 jang bersifat prinsipil bil berteriak-teriak hari Rebo ke |1ari rentjana pemerintah tentang 

marin menjerbu kepintu gerbang | semilihan umum itu pada tarai 
pendjara Wandworth di London, | sekarang ini tidak akan diadakan 
dimana seorang pemuda Derek | »leh pemerintah, walaupun sua- 
William, 19 tahun, dihukum gan- |-a2 jang dikemukakan dalam lung karena dituduh membunuh. | barlemen pada umumnja menda- 
jang sebenarnja dilakukan.. oleh | at perhatiannja. - 
kawannja. Kaum demonstran tad: | unpamanja mengenai saran dari 
menghanfjurkan katja2 djendel: | seorang anggota parlemen supaja diluar pendjara, dimana seorang | jang boleh Gipilih itu nanti “2 
pendjaga menempelkan surat pem | Yuslah hanja orang jang ara beritahuan, bahwa Bentley telak mn. Ke aa baek 
dihukum gantung karena membu- mod 3 "5 2... 3 Panas r ja. Pemerintah dalam hal 
auh agen polisi Sidney Milis padz mi akan tetap berpegang kepada 
tanggal 2 Nopember jang lalu. pendirian bahwa penetapan orang 

jang akan dipilih itu pada dasar- 
1ja adalah bersifat sebagai per- 
seorangan (individu). 

560 ORANG demonstran sam- 

...Dua orang ditangkap oleh poli- 
si jang mendatangkan balabantu- 
an, guna menghalau kaum demor 
stran jang menggedor pintu ge 
bang pendjara sambil berteriak: 
sPembunuhan”. 

Tentang soal M.M. B. 
Seterusnja djuruvitjara kabinst 

itas pertanjaan pers menerang- 
san, bahwa didalam . sidangnja 
semarin malam itu, Dewan Men- 
seri belum lagi membitjarakan 
soal M.M.B., walaupun working- 
paper dari Menteri Pertahanan 
Ai. mengenai soal tsb. telah dite- 
ima oleh kabinet. : 
Hanja diterangkannja, bahwe 

| sada masa sekarang ini pemerin- 
tah sedang mengadakan persia- 
ban2 mengenai perundingan de- 
|igan pemerintah Belanda tentang 
soal MMB jang akan dilakukar 
Lk. dalam 2 bulan lagi. Chusus 
uantuk persiapan2 ini . kabinet 
akan ' membitjarakannja dalam 
sidangnja pada hari Djunyat be- 

' Hukuman mati itu didjalanka: 
Ijuga meskipun diseluruh neger 
imbul perasaan tidak puas. Pera 
aan tidak senang itu adalah de 
nikian besarnja. sehingga banjal 
sekali jang mengadjukan - prote 
sepada surat2 kabar dan pembe: 
sar2 pemerintah. Perkara tersebu 
semakin meningkat kelanggang 
»olitik, sehingga menjukarkan pe 
nerintah Winston Churchill.. 206 
Anggota parlemen, sebagian besai 
zolongan sosialis, jang pada har 
selasa malam tidak berhasil untuk 
nenolong supaja Bentley djangar 
digantung, hari Rebo mempertir | 8 S3 Naba Kah, bangkan apakah mereka mint: suk, demikian @ayurupitara ts 3 

mengadakan perdebatan dalam |, Pitambahkannja, rah Ki madjelis rendah, mengenai tjare | dhak pimpinan Angkatan Perang Indonesia telah ada pendapat jg. 
bulat mengenai masalah MMB ini 
dan pendapat ini telah disampai- 
kan kepada pemerintah. 
Berhubung dengan hal 'ini ma- 

ka berita2 mengenai pendirian 
jang seakan2 sudah diambil oleh 
pemerintah tentang soal MMB ini 

adalah sangdt prematuur, kata 
dinrubitjara pemerintah itu achir- 

nja. 

pemerintah mengurus perkara ter 
sebut. 

Bentley digantung karena ditudut 
membunuh jang sebenarnja bukai 
oleh dia dilakukan. Pemuda Bentle: 
jang dilahirkan dibagian kota Lon- 
don jang didiami oleh orang2 mis- 
kin, ketika bersama dengan seorang 
kawannja, Chris Craig, 16 tahun 
membongkar sebuah gudang telah 
kepergok oleh polisi. ' Mereka jang 
berada diatas gudang tersebut disu- 
rung oleh polisi dan Bentley jang djara. 6 1 x 
tidak bersendjata  achirnja tertang-| Presiden pengadilan jang menti?- 
kap. Ketika ia memberontak “untuk tuhkam hukuman mati kepada Bent- 
lari ia berteriak kepada kawannja: ley, Robert Godard,  menerancken 
»Hantam dia Chris”. Kawannja tadi bahwa seruan jang diutrapkan oleh 
melepaskan tembakan sehingga me- Bentley kepada kawannja diatas Io- 
njebabkan agen polisi Sidny Miles teng gudang itu, menjebabkan Bent- 
terletak ditanah. Karena usianja ma- ley dihukum gantung. (UP). 

sih muda Craig hanja dihukum pen-     
Djo dy Harapkan Presiden Sel 

. pers, bahwa jg dimaksud dengan i 
djalan berunding itu ialah perundi- Uu UWESL 
ingan antara Overste Warouw dgn. , . 
Kahar Muzakar, untuk  memetjah-| ' 
kan soal2 principiecel jg sampai kini dingan tsb. mengingat pula, bahwa 
masih mendjadi penghalang untuk keberatan prinsipil dari pihak Ka- 
tertjapainja keamanan di Sulawesi har Muzakar terhadap .figuur2 ju 
Selatan, jaitu mengenai — penampu- tidak disukai dalam LT. VH ho- 

ngan para bekas CTN kedalam Ang leh dikatakan sudah diatasi. Jen- 
katan Perang dan menampung ke- tang kehendak pihak Kahar Muga- 
dalam masjarakat bagi mereka jang | kar mengenai pembentukan .Briga- 

jtidak dapat ditampung dalam A.P'| de Hasanuddin «menurut “ Djody, 
Djody berpendapat,  hahwa dalam | dapat diatur dibelakang hari. 

keadaan saat ini, persesuaian penda Andjurannja kepada Presiden 
| pat akan bisa ditjapai dalam perun- supaja pelaksahaan “perundingan 

DuaBulan Lagi 
Pemerintah Akan Adak 

Dgn Belanda Ten 
Orang Jang Dipilih Da:arnja Persifat Individu 

KABINET KEMARIN telah mengadakan 

rakan soal routine dan administratif,antara lainnja 

Umum, jang telah disusun panitia ad 
teri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman: 
akan diberikan pagi Djum'as tg. 30/1 ja.d. 

Demikianlah | 

2 

an Rund ingan 

ng Soal MMB ta cat 

menetapkan  nutuk 
tentang pemungutan biaja warisan 

jang kini sedang dibitjarakan dalam D.P.R. Selain itu kabinet telah mem 
bitjazakan djuga rantjangan djawaban pemerintah atas pemandangan 

rantjangan Undang2 Pemilihan 
hoc kabinet jang" terdiri dari Men- 

Djawaban pemerintah ini 
Ig. KP 

ng 

    

  

Pridi Pa 
nomyong 

| Mahagaru Di Pekinz? 

     

  

POLISI Muang Thai di Bangkok 
'mengumumkan hari Rabu, bahwa 
| Pridi Panomyong, jang namanja di- 
hubungkan dengan komplotan anti 
"pemerintah Thai ketika bulan No- 
pember jl, sekarang mendjadi ma- 
haguru ilmu hukum pada balai per- 

'guruan ginggi Peking. Seperti diketa- 
hui, Pridi ketika Perang Pasifik men- 

.djadi pemimpin ,,Muang Thai Bebas”. 

Ketika hari Selasa jl, polisi 
Muang “Thai mengatakan bahwa 
Pridi memberikan perintah? kepada 
kaum komplotan dinegerinja, dari 
Tiongkok. Kepala kepolisian Thai, 
Djenderal Phao, menerangkan bhw 
salah seorang tersangka jang terpen 
ting ialah isteri Pridi Panomyong, 
Sedjumlah crang tersangka kini su- 
cah meringkuk dalam tahanan dan 
semenfara itu polisi sedang mentjari- 
tjari "35 (AFP). 

2 

  

Russia Sedia 
Ikut Konp. 4 Besar 

RADIO MOSKOW hari Sela- 
sa mengumumkan bahwa Sovjet 
Uni bersedia turut serta - dalam 
konperensi Empat Besar untuk 
merundingkan soal jandjian 
perdamaian Austria, “akan tetapi 
dengan disertai beberapa sjarat. 
Radio tersebut menjiarkan teks 
nota jang dikirim ' oleh Kremlin 
kepada pemerintah2 Amerika Se- 
rikat, In 

dikirimkan oleh Tiga Besar tadi 
pada tg. 12 Djanuari sebelumnja. 
Menurut Radio Mo:xow, 'angkah 

pertama kearah konperensi jang” di- 
maksud harus berupa pernjataan-ter- 
tulis dari negara2 Barat tadi, dalam 
mana diterangkan bahwa mereka 
bersedia mentjabut kembali perdjan- 
djian singkat jang lama dan meng- 

jadakan sebuah  perdjandjian baru 
berdasarkan mana, Moskow. guna 
pelaksanaan dari kewadjiban? jang 
telah disetudjui oleh mereka untuk 
mengembalikan Austria sebagai ne- 
gara merdeka dan berdaulat. 

  
itu dibantu oleh radja Goa dan 
bekas radja Bone, menurut kete 
rangannja, karena kedua figuur 
itu Mengetahui seluk-beluk keada 
an keamanan di Sulawesi Selatan, 

ipun karena mereka populair di 
| kalangan rakjat. 

   
Mendjawab pertanjaan2, Mr. 

: Djody mengakui, bahwa , daerah: 
lisme” jang timbul di Sulawesi 
| ehususnja dan daerah2 lain umum 
nja bisa merupakan bahaja bagi 
kesatuan-Indonesia djika ,daerah- 
is06)” jang mendj 
  

  van Kuntts 

Lembapa Kabudaraan Indonesia 
pKon. Batavaaseh Genaotschap 

  non Wetanschappen' 
  

  

4 lenggaraan 

sidangrja jang berlang- | 
Didalam sidangnja itu telah dibitja- | 

SA FA 

geris dan Perantjis, ja'ni 
sebagai djawaban atas nota2 jang 

idi sumber ke ! 

  

“dinja inyasi ke Eropa Barat, demiki 
lan Dulles. 
| Setelah mengemukakan pendapat 
nja, bahwa usaha2 disekitar penje- 

masjarakat pertahanan 
| Eropa nampak terhenti”, Dulles 
mendjelaskan, bahwa  perdjalanan- 

Inja ke Eropa jg akan datang bersa- 
ma-sama dengan administrator 

'M.S.A., Harold  Stassen, adalah di 
“maksudkan untuk melihat dengan 

«mata kepala sendiri sampai dimana 
“orang di Eropa bekerdja untuk ke-! 
| pentingan persatuannja. 
i 

Djepang pusat tudjuan 
Soviet. 

Mengenai Timur Djauh, Dulles 
“dalam statementnja itu menggambar 
kan Djepang sebagai pusat tudjuan 

“dari kegiatan Sovjet Uni di Timur 
| Diauh. Dengan menundjukkan ke- 
'pada peta Dulles menjatakan bhw 
meskipun titik jg paling ,.panas” de 

| wasa ini adalah Korea, dimana ter- 
djadi pertumpahan darah setjara he- 

tadi adalah berkisar. disekitar. nasib 
Djepang. 

Ditundjukkannja — betapa 
baja sudah Sovjet Uni bergerak dike 
ipulauan bagian utara Djepang dgn: 
i mengemukakan, bahwa  sesungguh- 
'nja Sovjet telah berada hanja: dalam 
| djarak 2 mil dari . Djepang ' Utaru 
idan bahwa setiap hari diterima la- 
poran mengenai dilanggarnja  dae- 
rah Djepang Utara oleh pesawat? 
Sovjer. 

Dan djika Sovjet atau RRT da- 
pat menguasai Diepang dengan te- 
naga industrinja jg besar itu, demi- 
kian Dulles, maka mereka akan da 
pat mempergunakannja- untuk me- 
ngolah -bahan2 mentah jg datang 
dari Asia, Manehuria dan dari Ti- 
ongkok "sendiri, untuk kemudian di 
hasilkan mendjadi alat2 sendjata ba 
gi tenagi manusia Tiongkok jg luar 
biasa besarnja itu. Dan djika ini be 
nar terdjadi, maka itu berarti ben- 
tjana bagi kita, demikian Dulles. 

  

Djuga me'alui Indo-China. 
Selandjutnja dikatakan, bahwa ka- 

um ,.kemunis” tidak hanja berusaha 
menguasai Djepang melalui Korea 
sadja, melainkan djuga melalui ke- 
siatan2 mereka di Indo China. Dii- 
ka mereka berhasil menguasai se- 
menandjung Indo China, Muang 
Thai, Birma dan Malaya, maka me 

,reka dengan itu menguasai ig dise- 
'but: gudang beras” dari Asia. Dan 
ini akan merupakan tenaga tamba- 
,han untuk memperluas kekuasaan 
mereka ke Djepang dan India, demi 
kian Dulles. Kemudian  ditegaskan- 
nja, bhw bahaja jg makin besar ini ti 
dak. hanja makin memburukkan kea 
daan di Asia sadja melainkan mem 
punjai pengaruh besar djuga kepa- 
da usaha menjusun pertahanan Ero 
pa Barat. Dikatakan, bahwa usaha2 
Perantjis di Indo China ternjata te- 
lah sangat memperketjil kemampu- 
an BPerantjis. untuk memberikan sum 
bangannja bagi pembentukan Tenta 
ra Eropa. : 

Timur Tengah. 
Di Timur Tengah Dulles meng- 

konstatir adanja ig disebut usaha? 
komunis untuk membangkit-bangkit- 
kan perasaan: bentji jg sangat fana- 
tik dari pihak Arab terhadap Inz- 
gris dan Amerika Serikat. 

Dikatakan, bahwa daerah tsb. ada 
lah daerah jg mengandung djumlah 
persediaan minjak ig terbesar di se- 
luruh dunia dan betapa besarnia pe 

- hatian Sovjet» terhadap daerah in: 
menurut “Dulles ternjata dalam per- 

injataan Stalin sewaktu  berunting 
| dengan Hitler. dalam tahun 1940. 

bahwa daerah Timur Tengah harus 
dipandang sebagai pusat aspirasi So 

esatkan Keamanan 
ketjewaan itu dibiarkan  sadja, 
karena dapat dirembesi (geinfil- 
Ircerd) oleh anasir2 jang memang 
tdak mienjukai kesatuan dan ke 

| besaran Indonesia. Menurut Mr. 
Djody hakekat ,daerah-isme” itu 

| sendiri belumlah merupakan ba 
haja .provincialisme” jg meng- 
hendaki tuntutan2 jang bukan? 
terhadap pemerintah pusat, maka 
ia berpendapat, bahwa ,,daerah- 
asme” haruslah dirumuskan kepa 
da pemberian otonomi seluasdnja 
atas dasar unitarisme jang kuat. 

# ” 

katakan, bahwa Amerika Serikat telah ba 
Eropa dan menurut teori, mestinja dapat diadakan 
sana. Dari 40 milliard dollar jang. telah dikirimkan keluar 

'5 sedjak berachirnja perang dunia ke-Il, 
| diperuntukkan bagi Eropa Barat, demikian Dulles. 

dalam | 

NAN segala sosuar 

djauh- 

  

  

£ disi SORE 
DENGAN BERITA? TERACHIR     

ntjaman Halus 
Eropa—-Politik Luar 
Mungkin Dirobah 

“Bisenhower Tak Ingin Mulai Peperangan 

MENTERI LUAR NEGERI Amerika Serikat, John Foster 
statement-politik-nja jg pertama 

pada malam Rabu, bahwa Amerika Serikat akan terpaksa menin 
djau kembali politiknja terhadap Eropa a pabila Perantjis, Djer- 

menempuh djalannja sendiri2. Di 
njak mengeluarkan untuk 

peraturan di 
negeri 

30 milliard dollar adalah 

vjet. Djika semua ini djatuh  dita- 
ngan lawan2 kita, kata Dulles, ma- 
ka akan terdjadilah suatu perkisa- 
ran besar dalam perimbangan ke- 
kuatan ekonomi jg sangat mengun- 
tungkan mereka. 

| Disamping itu, demikian  Pulles 
selandjutnja, daerah tsb. djuga mem 
punjai kedudukan penting sebagai 
pengawas Terusan Suez, jaitu suatu 
terusan jg telah berpuluh-puluh ta- 
hun dipertahankan dan terkenal de- 
ngan sebutan ,,garis hidup” jg me- 
mungkinkan Eropa berhubungan de- 
ngan Asia. 
Dalam hubungan ini Dulles djuga 

mentjatat adanja kesulitan? jg di- 
akibatkan oleh pertikaian antara 
Inggris dan Mesir mengenai hal2 jg 
bertalian dengan soal pertahanan 
dan penguasaan daerah Terusan 
Suez. 

f Afrika.. 
| “Tentang Afrika Dulles menjata- 
kan, bahwa diseluruh daerah benua 
tsb. kaum komunis” sedang giat 
berusaha untuk menghasut pendu- 

(duk aseli supaja memberontak me- 
lawan negara2 Eropa Barat, jg kini 
masih tetap menguasai sebagian be 
sar dari daerah Afrika. 

Djika sampai terdjadi keributan 
disana, jg berarti terputusnja kontak 
antara Eropa Barat dan Afrika, ma 
ka Afrika akan sangat membahaja- 
kan dalam  kedudukannja sebagai 
sumber bahan2 mentah dari Eropa. 
Demikian Dulles. 

Tak akan memulai 
suatu peperangan. 

Dalam statement tsb. Dwsies 
|djuga. mengutarakan beberapa 
jazas politik luar negeri dari peme 
rintah Amerika Serikat jg baru. 
Pertama2, kata Dulles, pre 

siden Eisenhower ,,sama sekali 
menentang” peperangan sebagai 
upaja pentjegah (preventive war). 
Dikatakan, bahwa Amerika Seri 
kat tidak akan mentjoba mengha 
dapi strategi Sovjet, jang disebut 
nja ,,strategy of encirclement”, 

“jalan memulai sesuatu 
, peperangan. 
| Kedua, menjadarkan rakjat2 
Isinnja, bahwa kemerdekaan jang 

se 

mereka fjintai dan hormati itu 
tidak akan dapat ditindas oleh 
»@espotisme dan  kediktatoran 
mutlak dari dunia komunis”. Hal 
ini dihubungkannja dengan penun 

  

  

Ike Dalam Ke- 
. . 14 2 sulitan: 

Mengenai Formasi State 
Department 

PRESIDEN Eisenhower jang ba 
ru2 ini mengalami kesutiianiZ da- 

lam pengangkatan2nja da- 
lam kementerian pertahanan, pada 
hari Selasa menghadapi kesulitan? 
baru dalam usahanja untuk men- 

dapatkan persetudjuan Senat me- 
ngenai orang? jang telah dipi ih- 

nja untuk menduduki djaLatan? 
penting dalam kementerian luar 

negeri. Penghalang baru ini ialah 

berupa sebuah resolusi jang tslah 

diterima oleh panitya luar negeri 

Senat, jaitu jang menghendaki su 

paja setiap orang jang diangkat 
untuk kedudukan? penting dalam 
State Department dan korps diplo 
matik lebih dulu harus diselidiki 

dengan seksama o'leh Dinas Raha- 

sia Amerika. (FBI). 

Presiden Eisenhower pada hari 
Selasa kemarin dulu telah menerus- 
kan kepada Senat putusannja un- 
tuk mengangkat Roger M. Keyes se 
bagai wakil menteri pertahanan, te 

tapi ia hingga kini belum meng- 

umumkan nama? orang2 jz te'ah 

dipilihnja untuk memimpin ke- 
menterian2 angkatan darat, angka 

tan laut dan angkatan udara. Pa- 
nitya luar negeri Senat pada Kiri 
Rebo menurut rentjana akan bersi 
dang lagi untuk mentjari dj 

guna mempertjepat  pengesjahan 

pengangkatan? dalam dinas dip's 
matik Amerika. Diantara tjalen “i 

plomat2 Amerika jang penganaka 

tan mereka masih harus disiahtan 
oleh Senat ialah Winthrop W. Al- 
drich, bekas ketua ,Chase Nasio-. 

nal Bank” jang telah diangkat se 

bagai dutabesar di Inggris, presi 
den dari Perguruan Tinggi Har- 
yard, James B Conant jang telah 
ditjalonkan untuk djabatan kom'- 
Saris tinggi di Djerman, dan C. 
Douglas Dillon jang akan menit 

di dutabesar di Perantjis. (Antara 
— UP), 

  

RAS-DISKRIM:NASI TETAP 
MASIH BERLAKU DI 

AMERIKA. 
Mahkamah apps! Amerika hari 

Kemis memutuskan bahwa tidak 
lah melanggar undang2 bagi res 
toran2 di Washington untuk me 
nolak melajani orang2 Negro. 

Keputusan tsb. telah diambil 
dengan 5 melawan 4 suara. Lima 
Suara ini menjatakan bahwa un 
dang2 jang diterima baik dalam 
tahun 1872 dan 1873 jang meng “ 
hukum  ras-diskriminasi adalah 
tak berlaku dalam daerah ibukota 
federal (Washington). 7 

  
  

tutan2 jang terdjadi setjara besar 
besaran dinegara2 Eropa Timur" 
pada umumnja. Dikatakan, bah 
wa dalam menghadapi Strategi 
blok Sovjet,  sedikit2-nja orang 
dapat memperhitungkan bantuan 
dari rakjat2 jang menderita seba 
gai akibat penuntutan2 tsb. 

  

Suatu Persetudju 

melarikan diri kepihak Perantjis, 

China apabila pasukan2 Ho Chi 
Perantjis. Menurut 

tua dewan perwakilan Tonkin. 
lam pemerintahan Ho Chi   Menurut Bong, persekutuan Sc- 

vjet/RRT/ Viet Nam itu ditanda-ta- 
ngani dalam tahun 1951 dan men- 
djamin bantuan tetap bagi pasukan? 
Ho Chi Minh di Indo China. Persc- 
tudjuan itu menetapkan, 
Bong, bahwa djika pasukan? Ha 
Chi Minh sampai terdesak kegaris? 
pertahanan jg terachir, maka Sovis: 
Uni dan RRT akan mengadakan in: 
tervensi jg langsung.  Persetudjuan 
tadi dalam pada itu menetapkan pu- 
la, bahwa selama belum terdiad# ha' 
tsb., baik Sovjet Uni maupun RRT 
tidak akan mengambil bagian setja- 
ra langsung dalam peperangan di 
Indo China. Demikian Bong. 

Menurwt perkiraan Pham Le 
Bong, djumlah ahli2 tehnik RRT i- 
kini ada di Indo China kira2 ada 
6.000 orang. Bong selandjutnia me- 
ngatakan, batiwa ia telah pula ber- 
temu dengan beberapa orang dien- 
deral Sovjet dan RRT di Indo Chi- 
na. 

Dikatakan, bahwa ia mengetahui 
adanja persekutuan rahasia tsb. pa- 
da tanggal 20 Maret 1951, jaitu se- 
waktu Panitya Tetap Vietminh ber- 
sidang untuk membitjarakan soal 
tersebut. (Antara—U.P.). 

Komentar Perantjis. 
Sementara “itu djurubitjara dari ke 

demikia» 

menterian untuk urusan2 negara? 
serikat Indo Tjina di Paris mene- 
rangkan, bahwa ia tidak sanggup 
untuk segera membantu adanja se- 
Suatu kebenaran dalam berita” me- 
ngenai perdjandjian rahasia tsb. Di- 
terangkan oleh djurubitjara tsb., ba- 
ihwa. segera telah diketok kawat ke 
|Saigon untuk meminta keterangan? 
sampai pada detail2nja mengenai pe 
ngumuman Bong diatas. Dalam pa- 
da itu ta mengumumkan, bahwa se- 
karang ini di Indo Tiina sudah ada 
kl. 6.000 ..ahli2 teknik”, Oleh sebab 
itu keterangan Pham Le Bong ,.ti- 
dak membawa banjak perobahan da 
lam keadaan”, demikian djurubitja 
ra tersebut. 

Sementara itu James Haserty, 
sekretaris urusan pers dari presi- 

Tiongkok telah bersepakat untuk 

pembesar2 Perantjis, 
sia mengenai intervensi Sovjet/RRT itu 
Le Bong, bekas menteri dalam pemerintahan Bao Dai dulu dan ke 

Minh ..dalam 
sehat urusan keuangan dan eko nomi, 
larikan diri kepihak Pcrantjis pada tanggal 4 Desember 1952, 

Intervensi Russia- 
RRT Di Vietmam? 

an Rahasia Untuk 
Menolong Ho Chi Minh 

UNITED PRESS mengabarkan dari Saigon, bahwa menurut iketerangan seorang pembesar ting gi Viet Nam Ho Chi Minh jang 
Sovjet Uni dan Republik Rakjat ' 
mengadakan intervensi di Indo 

Minh dikalahkan oleh pasukan2 
adanja persefudjuan raha 
dikemukakan oleh Pham 

Bong katanja terpaksa duduk da 
tahun 1945 scbagai pena 

akan tetapi kemudian me 

  

Pensiun 
Akan Diberikan Pada Pe- 
gawai Negeri Umur 55 

Th Keatas 
(Wartawan sendiri) 

ATAS pertanjaan wartawan 
,Suara Merdeka”, Suroso Mente- 
ri Urusan Pegawai membenarkan, 
bahwa pemerintah kini telah mem 
punjai patokan dan pedoman jang 
tertentu dalam soal melepaskan 
sebagian pegawai negeri dari dja- 
batannja dengan memberikan pen 
s.un kepada pegawai negeri jang 
telah mentjapai usia dari 55 ta- 
hun keatas. Tetapi dalam soal ibi 
pemerintah masih dapat memper- 
timbangkan keberatan2 jang ber- 
alasan dari jang bersangkutan da- 
lam soal penundaan memberikan 
pensiun itu. 

Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa dalam formasi pegawai negeri 
kini masih banjak terdapat tena- 
ga2 jang seharusnja telah lama 
mendapat pensiun, Pun begitu pu 
la masih banjak tenaga2 jang ber- 
asat dari orang pensiunan jang di- 
panggil kembali oleh pemerintah- 
an federal dan Republik dahulu, 

  

den Eisenhower, hari Rebo kema- 
rin tidak bersedia memberi ko- 
mentar atas berita jang mengata- 
kan bahwa Kisenhower kini mem 
punjai rentjana untuk mengachiri 
berang di Korea dan Indo China. 
Atas pertanjaan wartawan, Rusia 
mempunjai “bom atom atau tidak. 
Hagerty mengemukakan statement 
panitia tenaga atom hari Selasa jg 
mengtakan Rusia menmipunjai bom 

jatom sekalipun hal ini diragukan 
“oleh bekas presiden Truman 
WAFP) 
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.sebulannja Rp. 

    

    

marang jang pertam: 

1953 ini dihadiri oleh 25” angg 
nja dari 27 djumlah anggauta D.P.R. 

Sebagai atjara pertama telah di- 
rundingkan tentang peraturan dae- 

  

  

rah Kota Besar Semarang, terutama 
mengenai larangan didirikannja per- 
usahaan2 dalam daerah Kota Besar 

aturan tsb. jalah untuk menghindar- 
kan adanja- pentjampuran — (ver- 
menging)) antara tempat2 untuk per- 
usahaan dengan tempat? untuk pe- 
rumahan/kediaman seperti sekarang 
ini masih kelihatan, pula untuk me-| 
lindungi kepentingan penduduk da- 
lam hal keamanan, ketertiban dgn 
kesehatannja. Keterangan pihak 
D.P.D..mengenai soal ini dikatakan, 
bahwa adanja larangan? ini, bukan 
berarti. akan  menghalang-halangi 
perkembangan  perusahaan2, - tapi 
mengatur perusahaan2 tsb. demiki- 
an rupa, hingga tidak mengganggu 
penduduk dan. lainnja lagi. Untuk 
memetjahkan soal ini, telah mema- 

- kan waktu Lk. 2 diam jang achirnja 
didapatkan persetudjuan oleh sidang 
mntuk membentuk. sebuah panitya 
terdiri anggauta2 Roesman, Soerja- 
di, Tan Hong Hie, Amirnoto, M.A. 
Jasin. Tugas panitya ini adalah me- 
nindjau gambar2 jang tertjantum da- 
lam peraturan2 tsb. dan mengadakan 
beberapa perobahan dalam peratur- 
an. , s 

Sebagai atjara kedua telah dirun- 
dingkan soal permintaannja ahliwaris 
J. Jelkman . untuk melangsungkan 
hak erfpacht atas 3 bidang tanah. ci 
djalan Wilis. Perundingan soal ini, 
memakan waktu lama pula ' dan 
achirnja sidang menetapkan  supaja 
familie Jelkman tsb. bersama adpo- 
kaatnja memadjukan suatu usul jg. 
kemudian dapat dirundingkan deng- 
an pihak D.P.D 

Sidang malam. 
4 u 2 

Sidang pada malam harinja te'ah 
membitjarakan soal Kebon Binatanz 
di Tegalwareng, jang oleh anggauta 
D.P.D. diterangkan, perlanja Kebon 
Binatang tsb., jang merupakan tem- 
pat penghiburan rakjat pada umum- 
nja. 
Disamping ini, Kebon Binatang 

akan digunakan pula - untuk mem- 
bimbing rakjat ke-arah - kemadjuan, 
karena didalamnja- akan diperlihat- 
kan pameran? atau tjontoh pemba- 

ngunan kemakmuran Negara. 
Dalam pemandangan umum, pada 

.prinsipnka sidang menjetudjui adanja 
cbon binatang itu, tapi ada bebe- 

"apa anggauta pula jang menjatakan 
kechawatirannja mengenai akan he- 
batnja krisis moree!. Terutima da- 
lam hutan tiruan dimana didalam- 

——nja akan diadakan prieel2 atau tem- 
pat duduk orang, keadaan ini akan 
banjak memberi kesempatan bagi 
mereka jang hendak berbuat tidak 
baik. : 

Achirnja sidang memutuskan  da- 
lam prinsipnja menjetudjui kebon 
binatang itu, sedangkan pelaksanaan- 
nja ditunda sampai sidang jg. akan 
datang, berkenaan dengan -pengelua- | 
ran serta pemasukan uang dari hasi! 

' Kebon Binatang itu. 
Untuk ini. dibutuhkan beaja se- 

besar Rp. 2.500.000.— uang mana 
akan dipindjam dari pihak luar. 

' PLYMOUTH 1953. 

N.V. Fuchs & Rens di Semarang 
telah berhatsil mendatangkan mobi! 
merk Plymouth th. 1953 jang per- 
tama kali diseluruh Indonesia dan 
mobil tsb. pada tg. 5 Djanuari jbl. 
telah sampai “di Pelabuhan Sema- 
rang. Mobil jang terbaru ini ada le- 
bih menarik dan ' bagus bentuknja 
dari pada pembikinan?2 mobil dalam 
tahun jang jampau, sedangkan: perc- 
bahan-perobahan tsb. .dapat dilihat 
“dengan tegas. Kesempurnaarnja me- 
sin-mesin prabot?nja tidak usah di-| 
.chawatirkan karena merk. tsb. jang 
sudah terkenal bertahun-tahun me- 
rupakan tanggung djawab sepenuh- 
nja. Lebih djauh lihatlah iklan jang 

.dimuat pada hari ini. 

POLIKLINIEK PABERIK 
ROKOK ,,POO HIEN” 

Sedjak bulan Djuli 1951, dipabe- 
rik rokok Poo Hien Semarang telah 
diadakan polikliniek "bagi buruhnja, 
dimana ada bekerdja 1 manteri dju- 

,rTurawat dan 2 pembantu. - Menurut 
laporan selama tahun 1952 telah dil 
.keluarkan uang keperluan polikliniek 
dan sosial Rp. 51.504,22 atau rata? 

4292,—.  Djumlah 
'buruh jang berobat 1240 orang, con 
suften 3697 orang. Djumlah penderi 

“ta Tama ada 2305 dan consulten 
3356 orang. Djumlah penderita ba 
ru/lama berikut ' consulten 7053 
Orang atau rata2 sehari 23 buruh. Bu 
ruh jang sakit dan mendapat surat 
keterangan dokter untuk beristirahat 
rata2 sebulan 2 orang: Penderita ig 

. mendapat neosalversan kuur ada 59 

      

Gie) rate2 sebulan 102 orang dan ha, 

20 

orang dengan djumlah obatnja seba 
injak 23.550. mgr.. Haids. (menstrua 

mil rata2 sebulan 2 orang. 

PASAR HASIL BUMI SMG. 

ae ana pasar hasil bumi, ttg. 
Djanuari 1953 sbb.» 9 

   
   

    

. Kapok C pembeli 850: Bidji ka- pok pembeli 62,50: Kopi Rob. Bali 
GB pendjual 890: Rob. Ondi OIB 
tidak terpilih kedjadian 900: Rob. 
Ond. WIB/I nom, 1000, Kedele pmi 
Lumadjang pendjual 165: pmi Djem- 
ber pendjual 167,50: gendjah pen- 
djual 152,50 bulan Pebruari ex de- 
sa, Kedele hitam pendjual 140 bu- 
lan Pebruari ex desa: Katjang glon- 
dong) tidak terpilih pendjual 160 de- 
nga zak: Osee tidak terpilih pen- 
djual 270: 
300: Osee terpilih kasar pendjual 
290,  Katjang merah pendjual 150: 
Katjang hidjau pendjual 200 Mrang- | 
gen, Beras Kretek TC pendjual 145 

April/ Mei: Karung H.C. Green per 
djual 4.90: Lombok kering pendiual 
300 Djepon. Pen 

    

, KEMIS 29 DJAN, 1953, 
|. 8 BUAH SEKOLAH RAKJAT 

membuka 1 P3 
Jutjapan sebagaimana mestinja, 

. Menurut Dunlop & Kolff Sema-| 

Iter dan Civiel 

Osee terpilih pendjual | 

| SUARA 

' MERDEKA 

Mm 

aa 

BI TAHUN DITUTUP 
1 Akibat 

bolan. : 

tjaban: 
Sidaredja, jaitu sdr.2 Pudjoharsonc 
dan Muljomihardjo, jang tanggal 2 

|Pengadjaran Djawa Tengah,  dite- 
rangkan kedatangan mereka ke Se | 
marang ini, jang “bermaksud “al! 

memberi lapuran tentang adanja pe | Ty 
tahun || Karena. Kabar | nutupan 8. buah S.R. NI 

js gp ag Sidaredja akibat me 

daerah tsb. Disampingnja melapur- 
Ikan soal ini, mereka akan menemui : 

Semarang. Maksud diadakannja per- ipula Inspeksi S,R. '”Djawa Tengah 
untuk merundingkan soal nasib gurt. 
didaerah tsb., jang sampai waktu 
ini belum sebagaimana dihararkan 

2.500 murid terpaksa ting 
gal dirumah. 

Mengenai penutupan 8 buah S.R 
(ITL tahun diatas - selandjutnja dite 
rangkan, bahwa diantarania sudak 
ada 3 buah S.R. 5 bulan 1.1. ditutur 
sama sekali, sedangkan jang Isinnj: 
tergantung pada keamanan disekitar. 
nja. Adapun 8 buah S.R. ini ialak 
S.R. desa Rungkang, S.R. desa Koer 
S.R. Tjidadap, S.R. Penjarang dar 
Simbang Barang,  S.R. Surusunda 
S.R. Tjidadaa, S.R, Penjarang dar 
S.R. Kota Baru. Banjaknja anak mu: 
rid di 8 sekolah tsb. Lk. 2.500 orang 
dan gurunja kira2 20 orang. 

Harta benda: guru. 
: Atas pertanjaan, apakah ada gurt 
jang mendjadi korban: gerombolar 
didjawabnja tidak ada, hanja banjal 
harta benda para guru jang habis 
dirampok oleh gerombolan. Mengi- 
ngat soal2 tsb., maka ekonominja 
para guru untuk melandjutkan peng- 
hidupannja. ada berat. Soal ini akan 
dimintakan — perhatian sepenuhnja 
dari . Inspeksi S.R. Djawa Tengah. 
terutama. mengenai perbaikan nasib. 

Ditegaskan, bahwa bukan para 
guru itu menerima gadjihnja sering? 
terlambat, tapi apa jang diterimanj: 
itu tidak dapat mentjukupi kebutuh:- 
an hidup sehari-hari. 

Keterangan fihak Inspeksi. 
Dalam pertemuan dengan pihak 

Inspeksi S.R. Djawa Tengah dimanz 
hadir pula beberapa wakil P.G.R.L 
Djawa Tengah, “pihak jang berde 
katan menerangkan, bahwa soal per 
baikan nasib para guru itu, adalah 
terletak kepada penilik S.R. didaerat 
tsb., jang memadjukan usul2 terha 
dap perbaikan nasib 'itu. Sampai saa. 
ini belum “diterima sesuatu usul dari 
penilik S.R. daerah tsb. Oleh kare- 
nanja, pihak Inspeksi menjampaikar 
keterangan, supaja soal. ini baiknj: 
dirundingkan dengan penilik S.R. jg 
bersangkutan diaerah tsb. Kalau ad: 
usul jang diterima. oleh . Inspeksi 
maka soal ini akan dapat perhatia 
sepenuhnja. 5 

Mengenai pembukaan kembali 
S.R. jang ditutup itu, “pihak Inspeks 
katakan, tidak dapat berbuat apa 
karena soal keamanan bukanlah ma- 
suk kompetensinja dan hal ini akar 
diteruskan kepada instansi jang ber 
sangkutan.. 

MR. WONSONEGORO DAN 
SUBERNUR BUDIJONO SAK- 

SIKAN LATIHAN TARI 
MUDA-MUDI. 

Mr. Wongsenegoro dan Gubernur 
Budijono Sabtu siang jang lalu telak 
memerlukan menjaksikan latihan T: 
ri Muda-Mudi dirumah kediama: 

negoro dan Gubernur Budijono di 
iringkan oleh Residen dan Walikot. 
Surakarta. 

Seperti diketahui Mr. Wongsone- 
goro telah tiba di Solo dalam per- 
djalanannja ke-daerah2 sebagai Ke 
tua Panitya Negara. # , 

Perlu. ditambahkan, bahwa seorang 
dari - Purwokerto jang mengikut 

ditinggalkan di Solo, “untuk. mempe 
ladjari Tari Muda-Mudi dalam wal 
tu. 2 minggu. 

.TIOBA BUNUH DIRI? 
Berita jang disampaikan pada kit 

mengatakan, ,bahwa kemaren mala 

di kegemparan, berhubuzg dengai 
tindakan nekad dari seorang nam 
M:, hingga pada waktu itu badan 
nja mendjadi kaku. Dengan seger. 
korban tsb. lalu diangkut di rumal 
sakit untuk ditolong diiwanja. Ap 
sebabnja sampai M. berbuat demiki 
an ini belum diketahui djelas.. Tetz 
pi keterangan. selandjutnja mengata 
kan, bahwa didalam peristiwa in 
ada seorang perempuan jang dide 
ngar keterangannja oleh fihak jan. 
berwadjib. 

DITJULIK? ) 
#Baru2 ini, ketika seorang ber- 
nama G. tinggal di.dukuh Pring- 
apus (Suruh). meninggalkan ru- 
mahnja, ternjata sampai esok hari 
belum djuga ia kembali, demiki- 
an sesampaipun berita ini tertulis. 
Ada kemungkinan bahwa orang 
tu telah ditjulik oleh -gerombol- 
An. 

RAPAT OPR DJANENG/ 
— KARANGSOKO. : 

Belum lama berselang, OPR Dja 
neng/ Karangsoko telah mengadakar 
'rapat dengan':dihadliri oleh pelhaga: | 
'Ipembesar jang bersangkutan (an se 
genap anggauta OPR. Sesudah Tetu: 

pertemuan “ku dengai 
ke 

mudian oleh sdr. Mustadjab telat 
'dibentangkan tentang keamanan, se 
'dangkan oleh kepala Bag. V KMKE 
Ltm. Mukandar diuraikan tentang 
kedudukan OPR. Kemudian Bintara 
Onder District Militer mendjelaskan 
hibungan OPR dengan fihak Mili- 

chususnja. Setelah 
lain2 fihak jang bersangkutan mem: 
beri penerangan2, kemudian rapat 
diachiri dengan atjara pertanjaan ke- 
liling. 

MAJAT JG DIKETEMUKAN 
Menjambung berita belum lama 

berselang ttg. diketemukannja 2 
majat didesa Kandangan, Bawen, 
lebih djauh dari kalangan resmi 
didapat pendjelasan, bahwa 2 ma 
jat itu adalah anggauta OPR, ma 
sing2 tinggal didukuh Kemasan,   Ketjamatan Klepu dan Kaliulo. 

gangguan gerom- | 

2 |. Dalam pertjakapan wartawan kit | 
dengan perutusan P.G.R.I. 

“'Sidaredja, 

Djanuari j.b.l- ini berada di Kanto | 

muntja nja gangguan keamanan di | 

Pangeran Prabuwinoto di Solo. Da-f 
lam kundjungannja itu, Mr. Wongse | 

rombongan Mr. Wongsonegtro, telat | 

di Kp. Sorodinalan-lor telah terdja | 

  

     

TA, 

. kokang 

  

102 KELUARGA, jang terdiri 
atas.702 djiwa telah terlantar | 
dan menderita kelaparan didesa 
Djalantjagak, distrik Sagalaherang 

poran dari Subang kepada Inspek 
si Djawatan Sosial Djawa Barat 
di Bandung. Dalam laporan itu di 
terangkan, bahwa sekarang Kan 
tor Sosial kabupaten Subang 
dang berusaha untuk memberi 
bantuan seperlunja kepada orang2 
jang malang itu. Menurut ketera 
ngan2 jang didapat Inspeksi Dja 
watan Sosial Djawa Barat, orang2 
tsb. berasal dari daerah Krawang, 
seperti dari Bekasi, Rengasdeng- 
klok, Tjilamaja, Tjibarusa. 
Kurang lebih 2 4 3 bulan jg lalu 

mereka mendengar, bahwa didaerah 
Djalantjagak itu ada suatu badan jg 
bersedia mentransmigrasikan . mere- 
ka ke Sumatera Selatan pada tgl. 1 
Djanuari/j.. Mendengar adanja ka- 
bar itu maka orang2 tsb mendjual 
segala harta bendanja dan pergi ke 
Djalantjagak. Mereka menunggu? 
sampai sekarang ini hingga habis 
bekalnja dan terlantar serba kekura 
ngan. Selain dari pada: memberikan 
bantuan sekedarnja, pihak  berwa- 
djib sekarang djuga sedang menjef- 
diki duduknja perkara. Sepandjang 
pengetahuan Inspeksi Djawatan So- 
sial Djawa Barat, “didesa Djalantja- 
gak itu sama sekali tidak ada per- 
siapan2 untuk menampung atau 
mentransmigrasikan orang, teruta- 
ma dari pihak jg berwadjib tidak 
ada usaha kearah itu. 

Dr. Sehack Akan 

“Ke Indonesia 

Lagi ? 
. 

Dalam Volkskrant penerbitan ke- 
maren. dulu pagi dimuat berita, bah 
wa Dr. Schacht,. ahli keuangan 
bangsa Djerman, akan kembali me- 
ngundjungi Indonesia,” sebelum 
achir bulan ini. Tapi berita tsb. di- 
bantah oleh Kedutaan Indonesia di 
Bonn (Djerman Barat) dan sekreta- 

riat Dr. Schacht sendiri di Dussel- 
dorf. Bantahan tsb. disampaikan ke- 
pada ,,Antara” di Amsterdam. Dr. 
Schacht sendiri belum dapat di hu- 
bungi untuk “mendapatkan  ketera- 
ngan. up 1 

. Demikian ,,Antara” Amsterdam. 

  

MENOLAK ,,GELORA INDO- 
NESIA” 2 

Kata direktur P.F.N. 
Harjoto. 

Hendaknja djanganlah perasa- 
in dan pandangan rakjat Indone 
ia dibelokkan dengan tidak tera 
ja oleh publikasi2 berita2 film 
ising sadja, dan dengan maksud 
inilah maka PFN telah menje- 
enggarakan  pembuatan2 film 
lan newsreel Gelora Indonesia, 
demikian Harjoto, direktur PFN 
kepada Antara: 

Mengenai harga sewa Harjoto 
menjatakan, bahwa daerah PFN 
terbatas pada Indonesia sadja, se 
Jangkan kongsi2 Lg 
ajai pasar seluruh dunia.  Djika 
Gelora Indonesia agak mahal, 

| mahalan itu. PFN, demi kepenti 
(agan Negara dan Bangsa, mengi: 
iginkan “agar Gelora Indonesia 
lapat dilihat oleh pengundjung2 
sioskop sebanjak2-nja... Di lain2 
'egeri menurut Harjoto, -semua 
sioskop diharuskan memutar film 
serita dari pemerintahnja, dengan 
kewadjiban pula tunduk pada pe 
-aturan2-nja, tetapi di Indonesia 
:dalah tragedi jang menjedihkan, 

| sahwa dalam negara Indonesia jg 
elah merdeka ini masih djuga 
ida bioskop (ban'ak — red.) jg 

| menolak film2 Indonesia seperti 
'tu sekalipun Tik itu- datang dari 
semerintah sendiri ri ks ne Ne 

   

  

    
MOBRIG. POLISI — UNION 

Pertandingan sepakbola friendly- 
game antara Kes. Mobrig Polisi dari 
Kediri dan Union I jang kemaren 
diadakan dilapangan Seteran  ber- 
achir 0—0. 

/ 

  

DITANGKAP. 
Berita jang disampaikan pada 

kita mengatakan, bahwa belum 
lama berselang, G.V.v.M., tinggal 
di Djakarta telah ditangkap oteh 
fihak jang berwadjib karena ditu 
duh telah menggelankan 75 zak   cement seharga Ik. Rp. 2100,— ke 
punjaannja firma Ooiman en van 
Leecuwen Semarang. 

   

    

        
    

  

      
       

  

    
     

  

    

702 Orans Teriantar ari peda. pagi ' hari itu 5 PN et Un bea TA Sh Itela erikan wedjangannja - di- 
Nasibnja 2 — “Imuka uduk Martapura dan ke- 

(Kabupaten Subang). Demikian Ia | 

ing .se | 

asing mempu-. 

ini dibawah pemerintahan  Tru- 

“Jatom 

' mewartakan lagi, bahwa presiden 

0 jang kini se 
jg lainnja dari | 
|. bersendjata 

ngan dekat 
   

esiden jang kemu- 
' Tembarangan hanja 

apa menit sadja  di- 
rentjana perdja- 

O “pula. Presiden 

    

        

  

    
        

      

    

   

   

   

      

nudian - menindjau usaha2 menge- 
Iringkan rawa2 didaerah itu, mengu- 
'tjapkan pidatonja di Kandangan te- 
pat pada waktu jang ditetapkan da- 
lam rentjana perdjalanan. Di Alun2 
Candangan telah berkumpul I.k. se- 

paroh dari djumlah penduduk kawe- 
danan Kandangan sedjumlah kira2 
60.000 orang. Dalam pidatonja pre- 
siden Soekarno menjinggung peristi- 
An aga ie an rumah oleh gerom- 
bolan | i: Te arangan itu. 

Ia berkata bahwa di Indonesia 
masih terdapat orang2 jang bertin- 
dak tidak menurut adjaran agama 
Islam, dan membakar rumah dari 
saudara2nja dan bahkan membunuh 
mereka. Ta menundjukkan kepada 
keadaan di Djawa Barat, Sulawesi 
Selatan dan peristiwa jang baru di- 
alaminja dimana orang2 jg menje- 
but dirinja orang Islam bertindak 
tidak menurut agama itu. Presiden 
Soekarno menerangkan selandjutnja, 
bahwa ia telah berkundjung ke Ka- 
limantan bukan untuk menerima 
penghormatan2 dari rakjat, tetapi 
karena ia mau membitjarakan dgn. 
rakjat jg ditjitainja itu soal2 tentang 
penambahan produksi bahan maka- 
nan dan tentang keamanan. ,,Dan 
baru2 ini saja telah melihat dengan 
mata kepala sendiri, beberapa kilo- 
meter. sebelum Rantau, enam buah 
rumah jg dibakar: oleh grombolan, 
sedangkan penghuninja sedang tidak 
ada untuk menjambut kedatangan 
presidennja.” Presiden — Soekarno 
mengharapkan bahwa diantara pen- 
dengar2nja jg berdjedjal-djedjal se- 
kitar tugu kemerdekaan di Kanda- 
ngan ini, ada beberapa diantara 
grombolan itu agar mereka dapat 
mendengarkan perkataan2nja. 

Pidato Presiden di Kali- 
mantan Selatan. 

Dalam pidato2nja jang diutjapkan 
di Kalimantan presiden Soekarne 
menundjukkan akan perlunja kegia- 
tan bekerdja jang . intensif untuk 
mentjapai kemakmuran. Pada hari 
Senen pagi di Martapura, 'ia antara 
lain menjatakan harapannja bahwa 
penduduk Martapura. tidak — akan 

mudian 

    

   

  

madjukan daerahnja. ' Presiden Soe- 
karno menundjukkan bahwa Kali 
mantan Selatan ,,didaerah Pengaron” 
masih terdapat keadaan jang tidak 
aman. 3 

Pembesar2 jang turut dalam rom- 
bongan presiden menerangkan kepa- 
da wartawan PI-Aneta, bahwa pada 
hari itu telah diterima laporan2 ten- 
tang kegiatan gerombolan2 didaerah ' 
jang akan dikundjungi oleh rombo-. 
ngan presiden. f 

Selandjutnja . presiden Soekarno | 
menjebut kemerdekaan itu sebagai, 
djembatan emas jang menudju keke, 
makmuran. Tetapi ia menegaskan, | 
bahwa tjita2 ini hanja dapat ditjapai 
dengan bekerdja keras dengan se-j 
kuat tenaga. . Dalam hubungan ini | 
presiden Soekarno sean kkan 
bahwa Tuhan jang Maha Esa tidak | 
akan merobah nasib seseorang apa- 
bila orang itu tidak merobah sendiri 
nasibnja. ,,Orang tidak boleh hanja 
menuntut sadja dari pemerintah. Pe- 
merintah menerima pertanggungan 
djawabnja tetapi pemerintah minta 
rasa tanggung djawab dari saudara2 
sekalian”, demikian antara lain ama- 
nat presiden itu. Kalangan? militer 
menerangkan pada hari: Senen ma- 
lam bahwa “gerombolan? di Kali- 
mantan Selatan itu terdiri dari I.k.- 
300 orang. : 

  
  

REG 

Truman Masih 
- Ragu 

Rusia Punja: Bom Atom 

maka dalam hubungan inilah ke| - PARA PEDJABAT di Ameri. ' 
ka jang tersangkut dalam penjeli 
aide2 kom atom uban Suk | 
'kan keheranan mereka berhubung 
dengan sebuah berita jang dimuat 
dalam harian2 di Amerika, dim 
mana diberitakan bahwa bekas 
presiden Truman masih senantia 
sa sangsi” apakah Rusia sudah 
memiliki bom atom.  Pedjabat2 
tsb. menerangkan, bahwa kesang 
sian jang telah diutjapkan oleh 
Truman dalam sebuah interviu 
pers, adalah bertentangan dengan 
keterangan2 resmi jang telah di ' 
keluarkan oleh Gedung Putih ser 
ta pernjataan pedjabat2 tinggi da 
lam waktu dua tahun belakangan 

man sendiri. : 3 
Ketua panitya - tenaga atom 

Amerika Serikat, Gorden Dean, 
menerangkan bahwa “umumnja 
|orang berpendapat bahwa ketera- 
ngan Truman dalam interviu tadi 
.telah ditangkap salah”. ,,Kami 
telah “umumkan beberapa kali, 
bahwa Rusia telah meledakkan ti- 
ga buah bom atom”, demikian di- 
tegaskan oleh Dean. 

“Para “anggota panitya tenaga 
selandjutnja ' mengemuka- 

kan keheranan mereka berhubung 
dengan kenjataan, bahwa dalam 
berita bersangkutan dimuat pula 
keterangan Truman jang menga- 
takan, bahwa sepandjang jang di- 
ketahuinja Rusia hanja dua kali 
melakukan pertjobaan peledakan 
atom. Belakangan United Press 

Truman tidak bersedia memberi- 
kan sesuatu komentar atas kete- 
rangan ketua panitya tenaga atom     

  

  

  

Anggauta2 satuan Marine Amerika 

  
dan Baker Compagny jang kini se- 

dang dikirim ke front Korea tampak memperlihatkan tjontoh uniform 
baru jang diperlengkapi alat "untuk mendjaga pinggang dan gindjel me- 
reka. Ini perlu karena ternjata bahwa akibat hawa dingin dan perdjalanan 

naik turun di front, banjak serdadu kena sakit gindjal. 

  

Solo Banjak Kena 
Penjakit Lumpuh 

Pusat Rehabilisasi Anak2 Pintjang”Akan Didi- 
rikan Di: Solo 

DARI KALANGAN?2 jang bersangkutan diperoleh ketera- 
ngan bahwa di Solo kini sedang diadakan usaha2 untuk mendiri- 
kan sebuah pusat rehabilitasi untuk anak2 jang pintjang (Rehabili- 
tation Centre for Crippled Child), suatu centrum untuk Rehabilita- 
si Anak2 lumpuh. Usaha tersebut diadakan ' mengingat timbulnja 
»kinderverlamming”. (penjakit lampuh dikalangan anak2) di Solo, 
dan beberapa kota2 besar di Indonesia, semendjak habis perang du 
nia kedua ini. Bahkan seperti pernah dikabarkan, »kinderverlam- 
ming” itu telah timbul pada tahun 1949/1950 sebagai epidemie di 
Djakarta, Bandung dan Bangka. 

Dalam pusat rehabilitasi untuk 

anak2 jang pintjang itu selain akan 
diberikan pertolongan medisch, akan 
diberikan pula latihan2 serta permai 
nan2 jang disesuaikan dengan keada 

mempunjai djiwa pitjik tetapi yakan |An badan dari anak2 jang telah terke: 
berusONa SEKEN zat Li NO "aa (nas »kandersertamimine tersebut de 

ngan maksud untuk sebanjak mung 
kin memperbaiki jang sakit itu, dan 
terutama. akan diberikan didikan un 
tuk mengembangkan djiwa serta pi 
kiran anak2 itu se-luas2nja. Dengan 
usaha tersebut, maka akan diusaha 
kan agar anak2 jang telah tjatjat ba 
dannja 'itu, djangan sampai terlan- 
tar dalarn pendidikannja. Karena bia 
sanja, anak2 jang telah tjatjat badan 
nja itu hanja dibiarkan didalam ru- 
mah sadja dan tidak dimasukkan ke 
sekolah, hingga dengan sendirinja 
mereka akan merupakan orang? 'ig 
tak terpakai dan terasing dari masja 
rakat ramai. 
Menurut keterangan, Dr. Suharso 

Supervisor dari  Rehabilitatie Cen- 
trum Surakarta, jang mempunjai mi 
nat besar terhadap usaha itu, telah 
menjediakan tenaganja untuk usaha 
tersebut. 

Dr. Suharso menjatakan, 
wa menurut penjelidikannja, di 
Solo telah banjak anak2 jang ter 
kena - penjakit ,,kinderveriam- 
ming” itu jang biasanja hanja di 
dahului dengan panas dua atau 

tiga. hari sadja. Biasanja jang ter 
kena penjakit itu adalah anak2 
dari famili2 jang tergolong baik 
keadaannja, jang berumur 12 ta 

ihun kebawah, Menurut keterh- | 
|ngan Dr. Suharso, »kinderverlam 
ming” itu dapat meluas mendjadi 
€pidemie. ! 

Lebih landjut dikatakan, bah 
wa anak2 jang tjatjat itu kebanja 
kan pikirannja normaal, bahkan 
banjak diantaranja jang sangat 

baik. Oleh karena itu, djika mere 
ka itu dapat ditolong dalam pen 
didikannja sadja, maka hal itu su 
dahlah merubakan suatu pertolo 
ngan jang besar. Dengan demiki 
an, maka mereka itu hanja akan 
tjatjat badannja sadja, tetapi piki 
rannja dapat dikembangkan seba 
gar anak2 biasa lainnja. Dr. Su 
harso katakan, bahwa adanja sua 
tu Contro bagi mereka itu sangat 
penting artinja. Dengan demiki- 
an, maka anggawta2 badan mere 
ka jang telah tjatjat itu dapat 

  

. mendapat perawatan jang semesti 
nja, dan bagi anggauta2 badan jg 
telah Jumpun itu dapat ditjarikan 
latihan2 jang sesuai untuk seda 
pat mungkin menghidupkan lagi 
urat2 atau spier2 jang masih da 
pat ditddong. serta djika dipan- 
dang perlu. danet diberikan 'alat2 
penolons us Hrg ( 
“pparatsa). 1 
bagi rara 1 Den jang 
nenting lis! jaloh. bahwa pendi 
dikan mereka tidak terlantar. 

        

   

prothese 
ng 

Bantuan Juar - negeri. 

Menurut Dr. Suharso, memang 
tempat jang sebaiknja untuk mendi 
rikan pusat rehabilisasi untuk anak2 
jang pintjang itu adalah di Solo kare 
na di Solo telah ada Lembaga Pro- 
these (jalah kepunjaan R.C, Sura: 
karta), jang dengan mudah dapat me 
nolong membuatkan perkakas penun 
djang (steunapparaten) itu bagi anak 
anak jang telah lumpuh itu. 

Dr. Suharso jakin, bahwa usaha 
itu akan mendapatkan bantuan jang 
besar dari instansi2 jang bersangku 
tan, mitsalnfa Kementerian2 Keseha 
tan, Sosial dan Pendidikan. Djuga 
usaha itu pasti aban mendapat ban 

Amerika Serikat tersebut. (UP). tuan dari organisasi internasional jg 

Gg 

bah 

mengurusi bantuan kepada ,.crip- 
pled child” itu jang berpusat di New 
York, dan bernama ,,The Society for 
the Rehabilitation of Crippled Child” 
(perkumpulan untuk memperbaiki na 
Sib. anak2 jang pintjang). 

diwudjudkan, maka Dr. Suharso ki 
ni telah menerima anak2 jang lum- 
puh, baik.untuk didaftar maupun un 
tuk dirawat, jang untuk. sementara 
ditempatkan digedung R.C. Surakar 

jang chusus untuk itu. 
Dalam usaha tersebut terutama 

mengenai pendidikan anak2? itulah jg 
harus dipentingkan”. Demikian Dr. 
Suharso: 

  

i-Agar'"usaha- tersebut- segera dapath . 

ta sambil menunggu adanja tempat, 

DIK ig ea 
y 

PERWAKILAN DJAWATAN 
KEBUDAJAAN DI JOGJA 

Kantor Perwakilan  Djawatan 
Kebudajaan jang tadinja oleh ke 
pala Djawatan Kebudajaan ditem 
patkan di Semarang dengan surat 
putusan Menteri P.P.K. terhitung 
mulai tanggal 1 Desember 1952 
ditempatkan di Jogjakarta, atas 
pertimbangan bahwa dipandang 
dari sudut kebudajaan, kota Jogja 
lebih tepat mendjadi tempatnja. 
. Perwakilan ini, meliputi daerah 
istimewa Jogjakarta dan seluruh 
propinsi Djawa Tengah. Tugas 
nja antara lain ialah memperhati 
kan dan membantu pertumbuhan 
bahasa, kesusasteraan dan keseni 
an daerah, serta benda dan bangu 
nan2 peninggalan purbakala, 
Pimpinan Kantor Perwakilan 

Djawatan Kebudajaan tsb. masih 

tusan tersendiri. 

MAGELANG 
PENDAFTARAN PENDUDUK. 
“Didapat keterangan bahwa se- 

djak tanggal 26 Djanuari 1953 
ini diseluruh Kota Magelang di- 
adakan pendaftaran penduduk. 
Pendaftaran jang diselenggarakan 
oleh Inspeksi Pendidikan Masjara 
kat Kotapradja, Pamong  Pradja 
dan Djapen Kotapradja Magelang 
dimaksudkan untuk mengetahui 
berapa djufnlah penduduk Mage 
lang serta jang telah dapat mem- 
batja dan menulis. Usaha ini ber- 
hubungan pula dengan akan da- 
tangnja pemilihan umum. 

SALETIGA 
AKSI PEMBERSIHAN 

Ketika pada hari Selasa jl oleh jg 
berwadjib diadakan aksi pembersih 
an didaerah ketjamatan Tuntang di 
Delik dekat perkebunan Tlogo telah 
terdapat sebuah tempat sembunji 2 
anggauta gerombolan. Waktu dilaku 
kan penggerebegan gerombolan itu 
melepaskan tembakan dengan sendja 
ta otomatis, akan tetapi fihak Mo- 
brig dapat menghindarkan diri. Se 
buah peluru telah menjrempet ping 
gang seorang penduduk perempuan 
akan tetapi tidak menimbulkan ketjz 
lakaan. Oleh pasukan Mobrig kemu 
dian dua orang dapat dibekuk ba- 
tang lehernja, sedang jang mentjoba 
melarikan diri ditembak mati. Selan 
djutnja dapat dirampas sendjata sten 
gun dengan peluru?-nja. 

Selandjutnja pada hari itu djuga 
didaerah ketjamatan - Getasan djuga 
diadakan aksi pembersihan. Lima 
orang auggauta M.M.-complex jang 
sedang menindjau keluarganja disua 
tu desa telah ditangkap, sedang satu 
diantara mereka jang mentjoba mela 
rikan diri waktu ditangkap ditembak 
mati. 

KOPERASI PENSIUNAN. 
Dengan modal permulaan Rp. 

7500.— kini oleh golongan pensiun 
an civiel di Salatiga telah didirikan 
sebuah verbruiks-cooperatie dengan 
nama K.P.S. singkatan dari Koperasi 
Pensiunan Salatiga. 

Untuk pertama kali jang duduk da 
lam pengurus sdr.2 Martowigeno, ke 
tua: Sugeng, administratur: Wirjodi- 

hardjo, Pratiktohatmodjo dan Kusu 
mosunoto, pembantu. 

  

  
  

Exportir 

Mundi 

s0, pedjabat 

Patut diterangkan, bahwa sebelum 
perang paberik serutu di Jogja itu 
adalah milik N.V. Negresco, jang 
menghasilkan serutu2  kwaliteit ha- 
tus untuk export dan kwalitet kura- 
ngan untuk hidangan dalam negeri. 
Didjaman Djepang paberik ini di 
kuasai oleh Djepang dan dengan 
tambahan beberapa buah mesin dari 
luar daerah, paberik tsb. ketjuali se 
rutu2 djuga menghasilkan 
.Kooa” dan ,,Semangat”, kesemua- 
nja diperuntukkan pasar dalam ne- 
geri. Sebelum aksi militer kedua pa 
berik ini berputar terus dibawah 
pengawasan pemerintah daerah Jog- 
'a. Diwaktu itu serutu2 hasil pabe-   

'untuk menaikkan angka 

  

“ik ini dalam soal kwalitet maupun 
kwantitet tidak bisa dikata meme- 
nuhi kebutuhan export. Ini dapat di 
mengerti, karena belum “terbukanja 
pintu export keluar daerah  Repu- 
blik, tidak memberikan dorongan 

kwantitsit 
dan kwaliteit serutu tadi, sedangkan 
bahan?njapun sangat terbatas, demi 

kian Honggowongso. 
Beberapa bulan jg lalu, paberik se 

rutu ini dibeli oleh pemerintah dac- 
rah Jogja dari pemiliknja jg lama, 

N.V. ,Negresco” dan 

pada paberik itu. Modal jg seka- 
rang “dipergunakan adalah modal 
bersama dari pemerintah daerah 
dan Bank Industri Negara. 

Pembuatan seratu untuk 
export? 

Diterangkan selandjutnja, ” bahwa 
pekerdjaan2 jg selama ini dilakukan 
oleh paberik tadi dengan . belum 
mempergunakan kepasiteit sepenuh 
nja, hanja bersifat penjelidikan dan 
pertjobaan sedangkan hasilnja be- 
lum diperdagangkan. Setelah mela- 
lui babak penjelidikan dan pertjoba- 
an itu, "sekarang “paberik ,,Taru 
Martani” sudah berhasil  mentjapai 
kembali serutu kwaliteit sebelum pe 

sigaret2 | 

kemudian: 
memberi nama ,,Taru Martani” ke- 

, Yaru Martani” 
Pabrik Tjerutu Jogja Akan Kembali 

Hasil2nja 
Tjerutu2 Senator — Regal — El Comercio Dan. 

Vietor Dibuat Lagi 

PABERIK SERUTU ,,Taru Martani” di Jogja setelah selama 
beberapa bulan terachir ini melakukan penjelidikan dan pertjoba- 
an, sekarang sudah berhasil memprodusir kembali serutu2 kwalitet 
halus sebagaimana dihasilkan oleh paberik itu sebelum perang. De 
ngan tertjapainja kembali angka kwantiteit, maka tidak lama lagi 
Indonesia akan dapat mentjukupi kembali kebutuhan luar negeri 
akan serutu2, sedikitnja 24 djuta batang dalam setahunnja. Serutu 
serutu ini akan muntjul kembali dipasar dunia dengan merk ,,Se- 
nator”, ,,Regal”, ,,E1 Comercio” dan ,,/Mundi Victor”, empat merk 
serutu buatan Indonesia jang sebelum perang sudah dikenal orang 

| diluar negeri dan sekarang masih mempurjai tempat dalam perda 
gangan diluar Indonesia, demikian diterangkan oleh Honggowong 

pemerintah daerah jang duduk dalam pimpinan pe 
rusahaan ,,Taru Martani”, kepada korespowien kita di Jogja. 

rang, jaitu serutu untuk export. Un- 
tuk keperluan dalam negeri, Taru 
Martani akan membuat Serutu2 da- 
ri kwaliteit lainnja, karena  serutu2 
export itu terlalu mewah apabila di 
peruntukkan pasar dalam negeri, de 
mikian Honggowongso jg selandjut- 
nja menerangkan, bahwa untuk men 
tjapai kwaliteit dan kwantiteit sebe- 
lum perang itu buruh jg pernah be 
kerdja sebelum. perang dipaberik 
itu, sekarang. "berangsur-angsur di 
panggil kembali dan ' mendapat ke- 
sempatan memulihkan routine jang 
pernah dimilikinja. 3 

Sebagai hasil pekerdjaan 
“pianmatig” ini, kata  Honggo- 

“Wongso sekarang kwaliteit mini- 
mum sebelum perang sudah  ter-| 
:tapai. Sedjaian dengan . bertam- 
'bahnja buruh jang dipanggil kem 
baji itu, dalam waktu singkat se- 
bulannja akan bisa “ditjapai pro- 
duksi 2 djuta batang serutu me- 
wah, jang berarti kwantiteit sebe 
lum tahun 1942. 

Merk2 jang dipakai tetap me- 
rek sebelum perang, jaitu "Sena- 
ter "Regal "EK. Gomereio 
dan ,.Mundi Victor”, karena di 
pandang dari sudut perdagangan 
tidak terlihat keuntungannja me- 
rubah nama2 itu. Sebelum pe 
rang, paberik Negresco memper- 
gunakan tenaga. buruh 1.700 
orang, sedangkan didjaman Dje- 
pang 2.300 orang. Sekarang, de- 
ngan bertambahnja alat2 baru, 
paberik ini paling tinggi hanja me 
merlukan buruh berpengalaman 
1.000 orang. 

Paberik ini menurut Honggo- 
wongso, sekarang sudah . mulai 
menghasilkan kertas2 sigaret jang 
kwaliteitnja sama dengan barang 
import. Disamping itu nanti akan 
dihasilkan puja tembakau shag.-   (Pia). 

akan ditundjuk dengan surat pu |lure 

jang | 

  

    

       

    
50.0 

RAPAT PERAFI 
Belum lama berselang dirumah sdr 

Dr. Padmonagoro, djl Gading Kulon 
Persatuan Amateur & Fotograaf In 
donesia telah mengadakan rapat ang 
gauta dengan atjar Pesaparan Dar 
mowisoto, pemberian hadiah dan tje 
ramah sekitar fotografie. Madiah per 
tama dipegang oleh sdr. Saleh Siswo 
hartono, sedangkan tjeramah itu te 
lah diuraikan oleh sdr. Kardiono ten 

  

tang composisi. 9 
" ROMBONGAN  PEGAWAIL2 

SOSIAL DARI LUAR DJAWA 
   

MENINDJAU REHABILITA 
TIE CENTRUM 

Dalam penindjauannja kebeberapa 
tempat di Djawa Tengah, rombong 
an pegawai2 Djawatan Sosial dari 
luar Djawa hari Senin jbl telah me 
Neng pula Solo. Mereka itu te 
lah menindjau Rehabilitatis Centrum 
Surakarta dan Desa Pertjobaan Ke- 
'Turahan Gaum didaerah Ketiamatan 
'Tasikmadu Kabupaten — Karang- 
anjar.. Rombongan penindjau terse- 
but terdiri dari: H. M. Manullang 
Kepala Bagian Bimbingan Djawatan 
Sosial Propinsi Sumatera Utara, A. 
Rahim pegawai Bimbingan Djawa- 
tan Sosial Propinsi, Sumatera Tengah 
A. Indrasurya Acting Kepala Bagian 
Bimbingan Inspeksi Sosial Sumatera 
Tengah/ Utara, dan Anwar Bahram- 
sjah dari Inspeksi Sosial - Propinsi 
Kalimantan. 

Hari Senin itu djuga mereka telah 
kembali ke Jogja. 
Dalam penindjauannja itu meraka 

itu diiringkan oleh: Djamin dari Ke 
menterian Sosial Bagian Bimbingan 
Sosial dan Sukamdi - Kepala Djawa- 
tan Sosial Keresidenan Surakarta. 

25 ORANG INYALIDEN 
DJAWA TIMUR MENINDJAU 

R.C. SURAKARTA 
Pada hari Sabtu, Minggu dan Se- 

nin jl. 25 orang penderita tjatjad da 
ri Surabaja dan Madura telah me- 
nindjau Rehabilitatie Centrum Sura 
karta. 
Mereka itu ingin menjaksikan de 

ngan mata kepala sendiri usaha reha 
bilitatie penderita tjatjad jang dise- 
lenggarakan di R.C. tersebut, sebe- 
lum mereka menentukan masuk da- 
lam R.C. itu. 

Senin. petang jl. rombongan 
telah kembali ke Djawa Timur. 

SEDJUMLAH ALAT2 
PROTHESE AKAN Di 
SERAHKAN KEPADA 

MUSEUM PERDJOANGAN 
Didapat, kabar, bahwa Rehabilita 

tie Centrum Surakarta akan menje- 
rahkan sedjumlah alat2 prothese — 
kaki dan tangan tiruan — jang dipa 
kai oleh para invalieden pada tahun? 
pertama dari masa perdjoangan jl, 
kepada Museum Perdjoangan' di Jog 
jakarta. 

Alat2 prothese tersebut adalah bi- 
kinan R.C. Surakarta pada waktu 
itu, jang keadaannja masih serba ku 
rang sempurna, jang kini tidak lagi 
dipakai oleh para invalieden. 

R. 722.000. UNTUK. PER- 
BAIKAN DJALAN2. 

Oleh Pemerintah Kota Besar Su 
rakarta kini sedang dikerdjakan per 
baikan djalan2: Turisari, Dr. Mu- 
wardi,  Warungmiri-tanggul, Kan- 
dangsapi, Gemblegan-Puspan, muka 
Studio R.R.I. dan sebagian dari dja 
lan Balapan serta pembangunan se 
buah djembatan didalam kota, jang 
dalam tempo 2 bulan ini diharapkan 
telah dapat selesai dikerdjakan selu 
ruhnja. 
Guna perbaikan djalan2 dan pem 

bangunan djembatan itu telah diteri 
ma uang dari Pemerintah Propinsi 
sebanjak Rp. 722.000. 

KUDUS 
TIDAK DJADI DATANG. 
Menurut rentjana pada tg. 27 

Djanuari 1953, anggota DPD 
Prop. Djateng (Dr. Marzoeki cs) 
hendak berkundjung kedaerah2 
Pati, Kudus dan Wonosobo un- 
tuk turut ' membantu menjelesai- 
kan soal matjetnja DPRDS. Ter- 
njata kedatangan beliau itu tidak 
diadi dan sebab2nja menurut ke- 
terangan, Kepala Daerah sendiri 
sanggup mengatasi kesulitan jang 
dihadapinja. 
purnja angg. DPD Propinsi itu 
bun: dikuatirkan keada'an men- 
djadi makin kusut. 

D JEPARA 
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MUSLIM DITANGKAP. 
Berita: terlambat jang kita teri- 

ma mengatakan, bahwa Pak Mus- 
lim, seorang jang- terkenal dalam 
kalangan penganut agama Islam 
di Djepara telah ditangkap oleh 
CPM, ketika ia baru sadja datang 

dari TN Gea itu, sdr. Kun 
tjoro dari GPJI Djeg djuga di- 
tangkap. Apa jang Manda 
alasan terhadap tangkapan tsb. 
belum diketahui. (Corr,). 

TEGAL 
CURSUS TJAMAT DAN KE- 

PALA DESA. 
(Pada tanggal 2 Februari 1953'nan 

ti, oleh jang berwadjib bermaksud 
'akan mengadakan kursus kepada Tia 
mat dan. Kepala Desa jang terdiri 
dari Tjamat2 dan Kepala2 Desa da 
lam daerah Kabupaten Brebes, Te- 

  
  

kursus tersebut direntjanakan un- 

ap2 kursus akar didatangkan 10 Tja 
mat dan 35 Kepala Desa, dan untuk 
keperluan itu, oleh jang berwadjib 
disediakan rentjana biaja dalam sa 
tu bulan untuk kursus Kepala Desa 
Rp. 7000 dan untuk kursus Tjamat 
Rp. 4000.—. 
Maksud jang berwadjib untuk me 

njelenggarakan kursus2 tersebut, ia 
lah untuk memperdalam pengertian 
tentang kuwadjibannja masing2, ter 
utama pada dewasa ini jang bergan 
dengan dengan keadaan daerah, Tja- 
mat dan Kepala Desa tidak sedikit 
tugas kewadjibannja, 

NIKAH DAN TJERAI. 
Dari fihak resmi dinjatakan bah- 

wa dalam statistiek adanja Umat Is- 
lam jang nikah, tjerai dan rudjuk da 
lam tahun 1952 dalam wilajah Kota   tjerai 884 orang dan 
orang. (Corr.) 

rudjuk 107 

  

Dengan turut tjam-: 

gal dan Pemalang jang bertempat 
dan diasramakan di Tegal, Dalam 

tuk Tjamat selama I bulan dan un 
tuk Kepala Desa 1 bulan 2 kali. Ti. 

  

Tegal, terdapat: nikah 1353 orang, 

.. 1 5 
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Alhamdullilah, saja sudah 

2 PN raha E 1 i bebas dari tugas jang berat itu", demikian mungkin utjapan bekas presiden Truman, waktu" berdiri diburitan ger- bong kereta-dpi istimewa meninggalkan Stasiun Union di in Washington me- 
nudju ketempat asalnja di Independence di Missoury. 
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| Rakjat Asia Sendiri 
Pakistan Gembira Dengan Kapital Asiig 

PERDEBATAN 
Sovjet Uni, telah menghangatkan suasana sidang komite industri dan perniagaan kemarin. Atjara dari sidang itu adalah soal per- : kembangan sumber2 kekajaan, alam. Pembitjaraan dimulai, seperti EN dalam hari2 j.., dengan memadju kan pendapat2 jang serba tehnis 2 dari para expert. Utusan Amerika Serikat memadjukan andjuran, # supaja orang menaruh perhatian terhadap aktivitet Ecafe itu, baik Fs ditindjau dari sudut perkembangan ekonomisnja maupun dari su & dut segi2 tehnik. "Ng 

Wakil dari Malaya & British Borneo berpendapat, bahwa lapo ran Ecafe tentang produksi timah adalah ,,terlalu pessimistis” sam . bil menundjukkan kepada ,,makin berkurangnja sumber2 timah jg telah diketahui” oleh Federasi Timah itu. 

Adalah benar bahwa beberapa mi negara? itu masing2 dan mema- 
tambang timah mulai habis bidji tahkan monopoli2 asing. Demikian 
nja, demikian wakil Malaya dan utusan Sovjet Uni. 
British Borneo itu, tapi tambang? Burma tjegah mendjadi 
lainnja tidak akan kehabisan bidji “ekor” negara asing. h timah untuk 50 tahun, dan oleh Burma menjatakan .kemadjian 

' karena itu'tidaklah tepat untuk jbesar” jg telah ditjapai oleh Ecafe 

(A
T 

Te
, 

Ne
 

ajaan Asia 
k Supaja Di-exploitir Utk Kepentingan 

DAN KRITIK jang diutjapkaf oleh utusan 

mengatakan, bahwa deposito2 jg |dan meminta perhatian terhadap 
sekarang berlaku itu ,.tidak akan | Makin besarnja minat dan penghar- 
berlaku lebih lama lagi dari pada 
11 atau 13 tahun.” Program Fede 
rasi Timah untuk memadjukan 
produksi timah akan diteruskan 
dan tidak akan menunggu sampai 
.terbasminja — terrorist terachir”. 
Demikian wakil Malaya & British | 
Borneo. 

Wakil Sovjet Uni, Nemtchina ke- 
mudian 

nja dalam sebuah 
djang. Ia antara 

kan bahwa pokok soal 
Asia dalam lapangan sumber2 keka 

“jaan bumi alam itu terletak kepada | 
soal bagaimana tjara menggunakan- 
nja untuk kepentingan kemakmuran 
negara? itu sendiri dan bukan utk. 
kepentingan ,,monopoli2 asing”. Se- 
karang telah tiba saatnja negara? 
Asia menundjukkan  perhatiannja 

masing? kepada usaha? untuk meng 
exploitir kekajaan alam dari nega- 
ra2nja masing2 untuk perekonomi- 
annja sendiri dan tidak dikirimkan 
keluar negeri, terutama Amerika 
dan Inggris jg merupakan ,,kekua- 
tan2 kolonial”. 

Inilah, menurut Nemtchina, soal 

jg terutama harus diperhatikan oleh 
Ecafe dalam hal membitjarakan ma 
salah sumber2 kekajaan bumi alam. 

Asia adalah bagian wilajah jg ter- 
kaja didunia dalam hal sumber2 ke 

, kajaan alam dan mempunjai banjak 
persediaan tenaga manusia. Demiki- 
an utusan Sovjet Uni jg kemudian 
menerangkan, bahwa dalam tahun 
1951 Asia Tenggara menghasilkan 
7096 dari produksi timah . sedunia. 
Daerah2 ini kaja akan minjak, besi 
dil-nja. Bidji besi di India sadja ber 
djumlah puluhan billiun ton dan 
India mengexport mangaan setiap 
tahunnja sedjuta ton. 

Pembitjara merasa sajang menga- 
pa kekajaan itu tidak digunakan un- 
tuk kepentingan rakjat?2 Asia. Dian- 
djurkannja. supaja - diusahakan dja- 
lan2 dan usaha2 untuk mentjipta- 
kan industri2 nasional, jg akan. me- 
ngerdjakan bahan? mentah itu di 
Asia untuk kepentingan rakjat Asia. 

Akan tetapi kapitalis2 asing selalu 
menaruh perhatian dan melandjut- 
kan keadaan2 seperti sekarang, jg 
memberikan ,.monopoli jg tak bisa 
diganggu-gugat” (undisputed 'mono- 
polies). Mereka menjebutkan s 
tasi di Asia, sebagai pekerdjaan peri- 
kemanusiage dan amal, tapi ang- 
ka2 menundjukkan bahwa mereka 
mendapat monopoli jg menguntung- 
kan sangat besar. Sebagai tiontoh 
disebut oleh  pembitjara Generai 

rik keuntungan 19 sen dari setiap 
dollar dari investasi di Amerika, ta- 

: pi dari investasi diluar Amerika ke- 
| untungan itu hampir 90 sen dari se 

tiap dollar. Anglo Oriental Co danj 
2 perusahaan lainnia memegang 

3 e ati “ti "1 pro- aa : kontrole atas satu per tiga dari pro-, nopoli asing 
duksi timah di Asia Tenggara. 

Kata Nemtchina, Ecafe dalam ke 
giatan2nja harus berdjoang, ustik 
membantu negara2 Asia dalam hal 
mengexploitir sumber kekajaan2 bu 

  

POLISI Surabaja kemarin dulu 
telah menahan seorang bernama 
B. alias N., pekerdjaan pendjual 
soto sapi, bertempat tinggal di Ka 
rangasem Surabaja. Penahanan di 
dasarkan kepada dakwaan bahwa 
B. telah mendjual soto sapi dgn. 
menggunakan..,...... DAGING 
KUTJING. 

Dalam pengusutan dapat disita 
sebagai bukti 3 kepala kutjing, 3 
lembar kulitnja ya soto daging 
sapi bertjampur d: 
tjing. Ada dugaan bahwa perbua 
tan ini sudah didjalankannja se- 

« gjak sementara waktu, 

  

inves- | 

, 5, Tai Ingunan2 dengan pesat djuga. Menge 
Electric Co di Amerika hanja mena 

bisa dibangunkan 

engan daging ku | 

gaan dari para delegasi sebagai wa- 
Ikil dari pemerintah? negara anggau 
|tanja. Mengenai pernjataan Sovjet 
Uni, utusan Burma berkata, bahwa 
Burma telah sebanjak mungkin men 
tjegah untuk mendiadi ,.ekor” (ap- 
pendage) dari sesuatu negara asing. 

Pakistan gembira dapat 
kapital asing. 

Pakistart berpendapat” bahwa utja 
pan2 pihak delegasi Sovjet Uni itu 
mengandung ",banjak hal” (a great 
deal). Sudah barang tentu sumber? 
kekajaan alam akan dikembangkan 
untuk kepentingan rakjat Asia. Ta- 
pi soal itu mempunjai ,.segi filoso- 
fis” (philosophical aspect): Negara? 
membutuhkan kerdja-sama interna- 
sional dan negara? Asia tidak akan 
menundjukkan minatnja kepada 
usaha2 jg hanja meletakkan titik be 
rat kepada perkembangan nasional 
jg exclusif sadja sebagaimana telah 
dikemukakan oleh wakil Sovjet. De 
mikian Pakistan, jg selandjutnja me 
nerangkan, bahwa Pakistan sendiri 
sedang mengalami kemadjuan tapi 
untuk itu ia tidak bisa berbuat sen- 
diri dan.harus mendapat bantuan 
dari sahabat2nja asing. 

Pakistan menegaskan, bhw Ame 
rika Serikat telah memadjukan di- 
ri untuk membantu Pakistan dengan. 
mengembangkan dan menjuburkan 
perusahaan2. Dalam hubungan ini 
ditambahkannja djuga, bahwa Ame- 
rika dengan demikian mendjadi sua 
tu negara jg sangat diharapkan oleh 
Sovjet Uni untuk membantu nega- 
ra2 Asia itu. : 

Pakistan membutuhkan kapital 
asing dan merasa gembira memper- 
oleh kapital asing itu, walaupun ti- 
dak sebanjak seperti dikehendakinja. 
Kapital asing itu harus dibajar kem 
bali dan selama pembajaran itu la- 
jak, maka tiada orang jg boleh gang 
gu-gugat. 

Pakistan telah memutuskan dalam 
hal politiknja, jaitu bebas untuk di- 
rinja dan bukan bebas untuk kepen 
tingan kekuasaan asing manapun. 

Kata wakil Vietnam dan 
Malaya. 

laporan 
kekajaan 

kan betapa manfaatnja 
Ecafe tentang sumber2 
alam, menjatakan 
tah Vietnam mengusahakan pemba- 

nai tuduhan Rusia utusan Vietnam 
berkata, bahwa  pemerintahnja itu- 
lah satu2nja jg berhak untuk mewa 
kili rakjat Vietnam. 

Wakil Malaya dan British Borneo 
menegaskan, 
timah di Malaya bukanlah suatu mo 

sebagaimana “ dikata- 
kan oleh utusan Sovjet - itu, sebab 
Malaya melebur timahnja sendiri 

|dan memakainja sebanjak .kebutu- 
Ihannja sendiri, sedang selebihnja di 

Diterangkannja selandjutnja, bahwa | 
Burma sekarang merdeka dan tidak | 

Saran wakil Sovjet Uni. ' mempunjai prasangka (bias) terha- | 
dap negara manapun djuga: Burma | : mengemukakan pendapat-jakan menerima bantuan dari negeri, kan satu diantara pasal2 terpen- 51 uraian jg pan-| Mana jg baik negara itu ada di be. | ting jang telah dibitjarakan hari 

lain mengemuka-|lakang ataupun diluar tirai besi”. | 
negara? | 

|dan Sudan, kabarnja tciah dibitja 

usan Vietnam setelah mengurai 

bahwa pemerin- 

bahwa pertambangan | 

| 
“ njak Jang Akan 

(3 »Djalan Tengah” 

UNTUK DAPAT lebih men 

sia, oleh pemerintah kini telah 

kan kepada pertimbangan ja 
“suatu kesalahan jang telah h en 
lan itu. Dan setelah ditarik cm 

Masih Dibi- 
tjarakan 

| Wright Mengenai Per- 

  

| ahanan Timur Tengah: 

|. KOMANDAN angkatan laut 
A.S. di Atlantik sebelah Timur 
dan di Laut Tengah, laksamana 
muda Jerauld Wright, dalam kon- 
perensi pers diatas geladak kapal 
pendjeladjah berat ,,Pittsburgh” 
pada hari Selasa mengatakan bah- 
wa organisasi pertahanan Timur 
Yengah kini masih dalam tingka- 
tan pembitjaraan dan belum lagi 
sampai masuk. tugasnja. Wright 
mengatakan bahwa soal pertaha- 
nan Timur Tengah itu kini masih 

| dibitjarakan dalam kalangan di- 
plomat2 dan belum lagi sampai 
dikalangan militer, Ia mengatakan 
selandjatoja bahwa kundjungan- 
nja ke djalan gunung Khyber, jg. 
bersedjarah itu, dan jang terletak 

, Giperbatasan — Pakistan-Afghanis- 
tan, telah diselenggarakan oleh 
pemerintah Pakistan. : 

|. Wright djuga menerangkan bahwa 
tidak “dipersiapkan suatu konperensi 
resmi di Rawalpindi, karena maksud 
dari. perdjalananja itu' ialah suatu 
kundjungan kehormatan untuk menes 
mui rakjat dan memperbesar good- 
will. Achirnja Wright, jang pada ha 
ri Selasa makan siang dengan perda 
na menteri Pakistan, Khwaja Nazi- 
muddin, mengatakan bahwa ia akan 
membuat laporan, jang sangat baik, 
tentang penerimaan jang diperolehnja 
dalam kundjungannja ke Pakistan. 
(AFP). 

Konp: Medja 
Bundar Sudan 
|Diusulkan Oleh Robert 

Howe 

MASALAH SUDAN merupa- 

Selasa dalam pertemuan antara 
perdana menteri djenderal Moh. 
Nadiib, menteri luar negeri Me 
sir, Mahmoud Fawzi, dan duta 
besar Inggris untuk Mesir, Sir 
Ralph Stevenson, demikian ketera 
ngan jang diperoleh dari sumber 
resmi di Kairo. Saran2 gubernur 
djenderal- Inggris untuk Sudan, 
Sir Robert Howe, supaja diseleng 
garakan konperensi medja bundar 
antara para wakil Inggris, Mesir 

rakan pula. 
Menurut keterangan seorang 

djurubitjara resmi Mesir, pemerin 
tah Mesir akan memberitahukan 
pendiriannja mengenai kemungki 
nan diadakannja konperensi me 
dja bundar itu, apabila dia telah 
menerima undangan. 

Inggris tidak mengetahui. 

Dari London Reuter lebih djauh 
memberitakan, bahwa pemerintah 
Inggris tidak mengetahui sesuatu me 
ngenai usul Sir Robert Howe supaja 
diselenggarakan  konperensi medja 
bundar, terutama untuk memperbin 
tjangkan masalah Sudan Selatan. Dju 
rubitjara pada kementerian luar ne- 
geri di Inggris menerangkan, bahwa 

idjika Sir Robert Howe benar telah 
mengadjukan usul sedemikian, maka 

Reorganisasi ) 
Kepala2 Dinas Perwakilan Diluar Negeri Ba 

pada staf Kementerian Luar Ne geri di Djakarta dimana pengala 
man mereka dapat dipergunakan untuk lebih menjempurnakan or 
ganisasi dinas luar negeri Indonesia. Lea 

Rentjana ini segera akan dikemu '| 

Negeri Parlemen 
ngarkan keterangan Duta 
Indonesia di India Dr. Sudarsono 
pada tg. 3-2 jad. mengenai Colom 
bo plan dipandang dari 
technis, jakni sifat bantuan2 jang 
akan diterima Indonesia serta 

Kemlu 

Ditarik Kembali 
Menudju Moskow 

jempurnakan susunan dan peker 
| Gjaan2 Kementerian Luar Negeri serta dinas2 luar negeri Indone- 

: di adakan suatu rentjana reorganisa 
da pokoknja akan menarik kembali kepala2 perwakil: 

berkeduduk an diluar negeri lebih dari masa 
Penarikan kembali jang demikian ini bisa djuga didasar 

m jang m engenai soal ketjakapan atau se 
diperbuat oleh kepala2 perwaki: 

, mereka akan ditempatkan 

kakan kepada kabinet untuk mendi 
patkan pengesjahannja. Dan djik: 
telah selesai dibitjarakan oleh kabi 
net, dikirakan bahwa dalam mas 
“sebulan rentjana itu akan sudah da 
pat didjalankan. Pada taraf kedu: 
(dari rentjana itu, penarikan kemba 
li jg demikian fitu akan  dilakukai 
djuga terhadap anggota2 staf perw: 
kilan2 luar negeri Indonesia. Untul 
mengisi tempat2 jg kosong disebab 
kan penarikan kembali ini, teruta 

Imanja akan ditempatkan tenaga? js 
baru dari dalam negeri. Tetapi ka: 
rena tenaga2 jg tjakap sebagai kep: 
la2. perwakilan diplomatik. ini: ma 
Sih sangat terbatas 'adanja, mak: 
buat sementara waktu beberapa dar 
'kepala2 perwakilan diplomatik In 
donesia jg sekarang ini hanja akar 
dipindahkan sadja tempat  kedudu 
kannja. 3 : 
Demikian menurut keterangan pi 

hak jg mengetahui pada Kementeri 
an Luar Negeri. Ditambahkannja 
bahwa penarikan kembali kepala? 
perwakilan diplomatik itu bagi se- 
Suatu negara sudah mendjadi kebia: 
saan umum, jg ada diantaranja js 
memegang sebagai “dasar masa be 
kerdja disesuatu tempat hanja utk 
selamanja 3 tahun. Pembukaan per: 
wakilan2 luar negeri jg baru dari Ir 
donesia djuga akan diadakan dlm. 
waktu jg dekat ini, diantaranja utk. 
Argentinia dan Mexico. Perwakilan 
untuk Mexico mungkin sekali. akan 
digabungkan dengan perwakilan In- 
donesia di Amerika Serikat. Pembu- 
kaan kedutaan besar Indonesia di 
Peking masih menantikan kepada 
penetapan pemerintah untuk duta- 
besarnja. Pembukaan kedutaan be- 
sar di Moskow masih belum lagi 
mendapatkan ketentuannja. Demiki- 
an kalangan tsb. achirnja. 

Kesibukan seksi Luar 

Negeri Parlemen 
Sementara itu Seksi Luar Ne 

geri Parlemen hari ini akan me 
ngadakan  rapat-kerdja dengan 
Menteri Luar Negeri untuk men 
dengarkan keterangan2 Menteri 
mengenai Colombo Plan, jakni 
tentang dasar-politiknja, latar-be 
lakangnja dan kemungkinan2 un 
tung-ruginja bagi Indonesia. 

Sesudah itu akan diterangkan 
pula oleh Menteri soal2 disekitar 
pertanjaan P. Pardede mengenai 
pengusiran Njoto dan Aidid' dan 
dalam hubungannja pula dengan 
pengusiran Sunito dan Go Gien 
Tjwan dari Nederland. 

Selesai keterangan Menteri ser 
ta djawaban2-nja atas -pertanja- 
an2 para anggauta Seksi menge 
nai soal2 tersebut diatas, maka 
Djenderal Major Abdulkadir, Du 
ta Indonesia di Mesir akan mem 
“berikan keterangan tentang situa 
si di Mesir serta negara2 Arab 
lainnja, antara lain pun mengenai 
soal2 disekitar pengaruh negara2 
besar terhadap negara2 Arab itu. 

"Keterangan Duta Besar 
Dr. Sudarsono 

Menurut rentjana, Seksi Luar 
akan mende- 

Besar 

sudut2 

pe 
aksanaannja. : 

Selain itu kabarnja Dr. Sudar 
sono akan memberikan djuga ba 
han2 tentang soal2 disekitar tun 
tutan bembajaran 
rang kepada Djepang dalam hu 
bungannja dengan India dan Bir 
ma. 1 

kerugian pe- 

»Djalan-tengah” menu 

dju Moskow. 
Sejandjutnja dapat dikabarkan,     itu bukanlah merupakan akibat da 

ripada pembitjaraan2 jang telah di 
lakukan antara pemerintah2 Sudan 
dan Inggris. : 

Ketika ditanja komentarnja menge 
nai usul bersangkutan, djurubitjara 
tadi mendjawab: ,,Pada waktu ini ka 
mi mengadakan perundingan? lang- 
sung dengan pemerintah Mesir dan 
sampai sekarang pembitjaraan2 ma 
sih terus berlangsung”. (AFP). 

  

Bertempat dihotel Des Indes Senin 
isore telah diadakan pertemuan jang 
pertama dari panitia penjelenggara 
pameran, ,,Kepentingan anak Seko- 
lah” dibawah. pimpinan  Rannujo 
Ch. Sj. Datu T. ocemenggung. Gambar: 
Datoe T. oemenggung sedang membe   Ta pendjelasan-pendjelasannja. 

bahwa mengenai perumusan usul 
mosi untuk membuka perwakilan 
di Moskow, Seksi Luar Negeri te 
lah mengambil keputusan untuk 
mengundang prominen2 dari frak 
si2 jang dikirakan tidak menjetu 
djuinja untuk diadjak berunding 
setjara mendalam dalam suatu 
rapat-seksi diminggu depan. Prin 
sip daripada perundingan setjara 
mendalam tentang untung-rugi- 
aja bagi Indonesia mengenai pem 
bukaan perwakilan di Moskow 
itu, menurut ketua Seksi Luar Ne 
geri Mr. Djody, bukanlah diletak 
kan pada soal krisis atau bukan 
krisisnja kabinet Wilopo-Prawoto, 
tapi diletakkan pada kemungki 
nan diterimanja atau ditolaknja 
usul serupa itu djika diadjukan 
kepada Parlemen. 

    |export. Adalah sangat menarik. hati 
untuk mengetahui apa jg kita harus 
perbuat lagi dengan timah selebih- 

faja itu, kata utusan Malaya. Indus- 
tri timah Malaya jg modern belum 

zonder kapital 
|asing. (Antara). | 

i 

WAKIL PERDANA menteri Yu- 
goslavia, Milovan Djilas, menerang- 
kan di New Delhi pada hari Selasa, 
bahwa dalam masalah2 dunia India 
adalah tidak se-netral apa jang nam- 
pak dari padanja. Djilas, jang kmi 
sedang mengundjungi India, setelah 
menghadliri konperensi sosialis Asia 
di Rangoon baru2 ini, mengemuka- 
kan pendapatnja itu dalam konpe-   

djalankan oleh India. 

  rensi pers sewaktu ia ditanja menge- 
nai politik-tidak-memihak jang di- 

Kata Djilas: 

India ada tidak se-netral apa jang 
nampak dari padanja. Kalau Yugo- 
slavia diserang, kami berharap akan 
mendapat sokongan moral dari In- 
dia”, 

Selandjutnja dikatakan, bahwa an- 
tara sikap Yugoslavia dan sikap In- 
dia terhadap RRT tidak terdapat se- 
suatu perbedaan, karena RRT ada- 
lah bukan negara .,satellit” Sovjet 
seperti Rumania dan Tjekoslawakia. 

Ketika ditanja tentang hasil2 kon-| 
perensi sosialis Asia, Djilas mene- 

  

1g Djilas . RR. T. Binani Negara Satellit Musata 
rangkan, bahwa kaum komunis Yu- 
goslavia adalah lebih dekat kepada 
kaum sosialis Asia dari pada kepada 
kaum sosialis Eropa, terutarha da- 
lam beberapa soal pokok seperti ko- 
lonialisme dsb. Akan tetapi oleh ka- 
rena Yugoslavia adalah sebuah ne- 
gara Eropa, maka baginja. tidak 
mungkin untuk menggabungkan diri 
dengan organisasi sosialis Asia. 

Mengenai perhubungan India/ Yu- 
goslavia Djilas menerangkan, bahwa 
menurut perhitungannja, India akan 

imendjadi mosi parlemen itu datang 

  

batan djenderal Eisenhower 

  

. 

   

     

  

memepeong 

           | Aa 3 | : | ) $ 
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| Kubu CU (JacNn KUDU 
PantunfTjinta — Musiknja Dinamis — . 

— Tari ,,Muda-Mudi” Model Kubu | 
(Oleh : A. Probonegoro — Chas ,,Suara Merdeka”) : 

DALAM ,SUARA MERDEKA” tanggal 10 jbl. ada termuat 
sebuah uraian tentang adat perkawinan orang Kubu di Ulu-Palem 
b 
lek: 

. Ditjeriterakannja dalam uraian itu bahwa sesudah penganten 
dan wanita dikawinkan, mereka. lalu didjamu makan bersa: 3 

ma-sama dengan para tetamu. Habis makan-makan peralatan pun 
selesai. ,,Tanda-tanda kebudajaan lainnja tidak ada” — begitulah 
dituturkan selandjutnja — mereka tidak mempunjai alat-alat ke 
senjan, tidak ada tari-tarian ataupun njanjian.” 

  
Pemandangan didepan gedung Capitol, waktu diadakan upatjara peno- 

mendjadi presiden Amerika jang ke-34. 
(Karena kechilafan, kemaren kita tulis sebagai pres. ke-33). 

orang berdjedjal2 menjaksikan upatjara penobatan tersebut. 

'Amerika An- 
I- tjamlran? 

Akan Hentikan Ban- F 
tuannja 

PEMERINTAH IRAN jg -me 
nurut berita2 kini sedang memper 
timbangkan untuk mendjual se 

djumlah minjak kepada Rusia, 
stelah diminta perhatiannja” oleh 

| Amerika. Kalangan2 jang lajak 
' mengetahui di Washington mene 

4 rangkan, bahwa pemerintah Ame 
rika telah mengemukakan kepada 
Iran, bahwa sesuatu usaha pen 
djualan minjak kepada Rusia 
akan menjulitkan pemberian ban 
tuan selandjutnja oleh Amerika. 

  
Beribu2 

  

(3 
”£ 

PERGOLAKAN POLITIK 

Perang pada waktu 15 Oktober jl. 

waktu kini tak usah lagi dibentuk 
fjantum dalam mosinja itu. 

Perlu diketahui, bahwa lahirnja ke 
dua mosi itu adalah disebabkan gu 
gatan jang maha seru dari sebagian 
anggota parlemen jang dipelopori 
oleh  Baharudin cs mengenai soal 
Angkatan Perang dan Kementerian 
Pertahanan. Mosi ' Kasimo adalah 
merupakan djalan tengah jang da- 
pat meatasi persengketaan jang me 
runtjing pada waktu itu. Mosi itu di 
tanda tangani oleh partai2 pemerin 
tah terketjuali P.N.I. Mosi itu dita 
rik kembali oleh pengusulnja, berhu 
bung dengan pemerintah mempunjai 
pendirian jang serupa dengan djiwa 
dan isi mosi tersebut. , 

Mosi Manai Sophian lahirnja, se 
sudah P,N.I. tidak dapat menjetu- 
djui Mosi Kasimo itu, sebab mosi 
itu tidak tegas menuntut pimpinan 
Angkatan Perang dan Organisasi Ke 
menterian Pertahanan  sesudahnja 
mereka itu ternjata bersalah didalam 
penjelidikan Panitia Negara itu ke- 
lak. Hasilnja mosi - Manai Sophian 
ini dalam pemungutan suara menda 
pat kemenangan dengan 91 lawan 54 
suara. : 

Reaksi dari Nahdatul Ula- 
Ita 

Tetapi akibatnja meletuslah peristi 
wa 17 Oktober jang terkenal itu. Per 
lu diketahui jang ikut serta menan- 
da tangani mosi Manai itu adalah 
Nahdatul Ulama dan P,S.S.I. 

Setelah Manai mengeluarkan pen 
dapat P.N.I. kepada pers, bahwa ki 
ni tidak usah lagi dibentuk Panitia 
Negara itu, maka Zainul Arifin gem 
bong bagian politik di-Nahdatul Ula 
ma dan merangkap Ketua Seksi Per 

ramai, bahwa tindakan P.N.I. itu ti- 
dak djudjur dan mekesampingkan 
begitu sadja dengan - tidak dibawa, 
berunding terlebih dahulu partai se 
djawatnja jang menanda tangani mo 
si itu. Pada hal katanja, sampai ha 
ri ini belum ada lagi perobahan da 
lam Angkatan Perang dan Kemente 
rian Pertahanan jang seperti jang te 
lah digugat dalam parlemen. 

Demikian kata « Zainul dalam 
pekan ini djuga Dewan ' Pimpinan 
Nahdatul Ulama akan berapat dan 
akan mengambil keputusan jang ter 
tentu dalam soal ini., 

Sementara itu jang kuat desakan,! 
supaja pemerintah mendjalankan dju 
ga Mosi Manai Sophiaan, jang telah 

nja bukan dari golongan jang menje 
tudjui mosi itu atau jang menanda 
tangani tapi dari Mr. Kasman Singo 
dimedjo anggota Dewan Pimpinan 
Masjumi. Pada hal partainja menjetu 
djui dan menanda tangani pula mosi 
Kasimo. dan menolak: mosi Manai 
Sophiaan 'itu., 

  
memainkan peranan jang lebih pen- 
ting dalam masalah2 internasional. 
Kenjataan ini adalah suatu $umba- 
ngan jang positif, karena orientasi 
politik luar negeri India adalah sa- 
ngat bersifat damai. 

Achirnja ia menjatakan harapan- 
nja, bahwa kerdja-sama antara India 
dan Yugoslavia akan mendjadi lebih 
intensief, sekalipun tanpa suatu per- 

Panitya Negara 
Harus Dibentuk 
Pendapat Golongan Kasimo- 
PNI Menolak Dan N.U. Me- 

Diduga, bahwa dutabesar Ameri 
ka di Teheran, Loy Henderson, 
telah meminta perhatian. dari pc 
merintah Iran atas penetapan2 jg 
tertjantum dalam ,,battle-act”, ke 
tika baru2 ini dilangsungkan pem 
bitjaraan antara Wenderson dan 
perdana menteri Mossadeg me 
ngenai masalah sengketa minjak. 
»Battle-act” adalah suatu undang 
undang di Amerik? Serikat dim 
mana terdapat jperaturan2 menge 
nai penghentian pemberian bantu 
an Amerika kepada setiap negara 
jang mengirim bahan2 perang jg 
strategis kepada negara? komu- 
nis.   rasa Dikesampinakan'$:.: 

BF. SN (Oleh. wartawan kita di' Djakarta) “Eu. 

tuntutan anggota parlemen supaja pemerintah setjepat mungkin 
membentuk Panitia Negara dalam arti mosi Kasimo jang telah di 
terima baik oleh Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono 
dalam soal menjelesaikan Kementerian Pe 

ngan jang menjetudjui mosi itu. Tetapi sebaliknja, golongan jang 
menjetudjui atau jang ikut menanda tangani mosi Manai Sophian 
sangat ketjewa dan merasa dikesampingkan begitu sadja oleh sikap 
P.N.I. jang disalurkan oleh Manai Sophian sendiri bahwa pada 

tahanan mendengungkan dichalajak | 

(apakah gerangan 

| Kenyatta mefhberikan keterangan 

|gas dinjatakan oleh Kenyatta, bah 

di Djakarta kini berkisar diatas 

rtahapan dan Angkatan 
Tuntutan ini berasal dari kala- 

Panitia Negara jang seperti ter- 

'MENGGIATKAN PERANG 
"DINGIN. 

Presiden Eisenhower pada hari 
Senen telah membentuk panitia 
istimewa, jang terdiri atas 8 orang 
dan jang mendapat tugas untuk 
mempeladjari dan” mengusulkan 
tjara2 untuk. mempergiat perang 
urat saraf, jang “dilakukan oleh 
A.S. dalam ,,perang dingin” de- 
ngan Sovjet Uni.   

Delia Zonca protes. 
Sejandjutnja Reuter. memberita 

kan dari Teheran, bahwa pemilik 
maskapai minjak Italia, Della 
Zonca, telah memerintahkan ke- : 
pada wakilnja di Aden supaja mc 
merotes penjerahan 900 ton mi- 
njak diatas. kapal minjak ,,Rose 
Mary” kepada sebuah kapal mi- 
njak Inggris. Tindakan Della Zon 
ca adalah sebagai reaksi atas se- 
buah berita dari Aden jang me- 
ngatakan, bahwa muatan minjak 
dikapal ,.Rose Mary” telah dipin- 
dahkan hari Sabtu kepada sebuah 
kapal minjak Inggeris. 

Della Zonca jang pada hari 
Sabtu telah bertemu dengan per- 
dana menteri Mossadeg, akan be 
rangkat kembali ke Italia hari Se- 
lasa. Diterangkannja, bahwa sege- 
ra setibanja kembali di Italia akan 
bertolak lagi sebuah kapal minjak 
Italia ke Abadan, akan tetapi ia 
tidak mau memberi keterangan2 
selandjutnja mengenai ini. (Reu- 
ter). 

  

Kata: .Mau-Mau' 
Jomo Kenyatta Sendiri Tidak 

Kenal Ap 
PEMERINTAHAN INGGRIS di Kenya hari Selasa mengu- 

mumkan, bahwa 1950 sekolah2 partikelir Afrika telah diperintah- 
kan supaja menghentikan pengadjaran2. Kebanjakan daripada se- 
kolah2 itu diselenggarakan oleh perhimpur 
Kikuyu dan perhimpunan perguruan Ki : 
dua2nja telah diumumkan sebagai organisasi2 jang terlarang. | 
landjutnja diberitakan, bahwa empat orang dari sukubangsa Kiku- 
yu Senin tengah malam telah tertembak mati ketika mereka menje- 
rang dua orang opsir polisi bangsa Eropa jang 
mereka. Penangkapan ini dilakukan berhubung dengan pembunu- 
|han hari Sabtu malam terhadap keluarga Ruck dipeladangan dide- 
kat hutan Aberdare. Hari Selasa diumum! 
lah ditangkap beberapa orang Afri 
dare, daerah mana kini telah diumumkan sebagai da 
|berhubung dengan kegiatan gerombolan2 Mau Mau disana. 

Pemeriksaan perkara 
Kenyatta. 

Dalam pada itu pemimpin bang 
sa Afrika di Kenya, Jomo Kenyat 
ta, jang dituntut atas tuduhan te- 
lah memimpin gerakan Mau Mau, 
hari Selasa “menerangkan dalam 
sidang landjutan pengadilan di 
Kenya, bahwa perkataan Mau 
Mau itu tidak dikenal dalam ba- 
hasa Afrika manapun jang dime- 
ngertinja. . Menurut Kenyatta ia 
pertama kali membatja perkataan 
itu dua tahun jang lampau dalam 
harian ,,East African Standard” 
dan bahwa setiap orang bertanja 

arti daripada 
perkataan Mau Mau itu. Jomo 

ini ketika ia bertindak sebagai se- 
orang saksi-terdakwa. Dengan te- 

wa ia tidak menaruh kepertjajaan 
nja pada sesuatu tindakan kekera- 
san dan bahwa adalah dianggap- 
nja sebagai kewadjiban sendiri se- 
laku anggota pelbagai organisasi2 
Afrika untuk menghukum setiap 
perbuatan pentjurian dan pembu- 
nuhan. 

Ia pertjaja, bahwa semua suku- 
bangsa2 di Kenya sanggup hidup 
bersama dengan rukun. Kenyatta 
seterusnja menjangkal telah  ter- 
sangkut dalam insiden apapun 
djuga jang dipersalahkan atas di- 
rinja oleh seksi2 pemerintahan. 
Pembela Kenyatta, jakni pengatja 
ra Dewah Chamanlal jang berasal 
dari India, menerangkan bahwa 
organisasi2 politik telah timbul 
karena adanja perasaan tidak pu- 
as mengenai pemerintahan. Pem- 
bela mengingatkan, bahwa agitasi 
adalah sah dan konstitusionil- Ha 

    djandjian persahabatan. — (Antara- 
AFP). 

kim kemudian bertanja mengapa 
pembelaan itu terlampau ditekan- 

a Artinja 

n sekolah2 partikelir 
Kharinga, jang ke- 

Se- 

telah menangkap 

bahwa oleh polisi te 
ka dalam operasi2 dihutan Aber 

daerah militer 

domo Kenyatta 

kan pada perasaan2 tidak puas se 
perti dikemukakan oleh pembela. 

Dalam keterangannja seterus- 

nja Kemwatta menjatakan, bahwa 
dalam suatu pertemuan orang2 
Afrika pernah ditegaskannja, bah 
wa djika ada jang hendak meng- 
gabungkam diri dengan organisasi 
Mau Mam maka orang2 bersang- 
kutan akan dipetjat sebagai ang- 
gota Persatuan Afrika untuk. Ken 
ya. Jome Kenyatta adalah ketua 

daripada organisasi ini, (AFP). 

  

Dalam pada itu sepandjang ke 
terangan dari M. Saragih dalam 
karangannja jang termuat dalam 
Tijdschrift voor Indische Taal-, 
Land- en Volkenkunde (deel 
LXXXVI tahun 1950 aflevering 
1) maka orang Kubu itu sering 
mendjerong (menjanji) kalau me 
lahirkan gembira hatinja, dan ge 
mar menari seraja berpantun di 
dalam. pesta raya. Begitulah ditu 
turkan oleh M. Saragih, sesudah 
upatjara perkawinan dengan dja 
muan makan selesai, beheru- 
budjang2 dgn gedis-gedis bese- 
rambah  (berpantun)  betanding 
besahut-sahutan. Urang ' tuha2 
mendongorko. Galak djugo urang 
tuha2 bantu delom serambah. Su 
dah joi pulo, segelo betino2 gedis 
3edis menari sambil beserambah. 
Djenton2 djugo galak menari dan 
beserambah. Habis joi djgnton2 
seladjar mendekar pulo.” » 

' »Pantun2” Tjinta 
Memang rupa-rupanja orang 

Kubu gemar sekali pada seram 
bah. Dengarkanlah sebagai tjon 
to serambah seorang budjang jg 
ingin hendak merasan (memi- 
nang) seorang gadis. Mulai dia 
tanja kepada gadis itu apa sudah 
punja tunangan, katanja: 

Biduk ketjik biduk pendjelo, 
biduk betali djanggut udang. 
Siramping ketjik duduk 
kalau anak lambaian urang. 

betanjo, 
Si gadis mendjawab dgn. tjera 

pesemon (sindiran) djuga: dalam 
serambah: 

Depati tukang dajung, 
dajung kelapo dudukumbi. 
Kabar si Anu boleh pajung, 
Kami na' beteduh panas ari. 
(artinja: 

diwaktu panas hari). 
Si budjang terus mendesak ber 

tanja apa si-gadis mau sehidup 
|semati dengan dia. Si gadis men 
idjawab suka 'sekali, tapi segala 
sesuatu tergantung dari ibu bapak 
dan sanak saudaranja. Katanja da 
lam serambah: 

Bedebug numbuk tepung, 3 
la bedebak -mangkin ditampi.« 
Seribu kendok untung, 
kendok ibu mangkin mendjadi. 

»Muda Mudi” tidak perlu. 
Matjam pesta sebagai ditjerite 

rakan diatas tadi memperingatkan 
kita kepada pesta perkawinan di . 
rumah pasirah dusun Penanggi- 
ran di Ulu Palembang sebagaima 
na dikisahkan. oleh S. Takdir Ali 
Sjahbana dalam buku-romannja 
»Dian jang ta? kundjung padam.” 
Ditjeriterakanlah bagaimana da 
lam pesta tsb. budjang2 dan gadis 
gadis setelah lesu dan penat me 
nari, lalu berhenti mengaso ber 
dudukan disuatu tempat dan disi 
tu lalu bergurau senda berkirim- 
kiriman surat berpantun-pantunan 
penuh tjumbuan dan sendiran jg 
sedap-sedap. Sungguh, tarian mu- 
da-mudi ta' perlu mentjari creatie 
baru, boleh meniru sadja dari Pa ' 
lembang ! 

  

# 

Musik Kubu lebih 
dinamis ? "2 

Tentang,tabuhan (musik) Kubu" 
adalah diterangkan oleh ethnomu 
sikoloog W. Lumban Tobing da 
lam madjalah ,.Pewarta PPK” bu 
lan November 1952 no. 22, bah 
wa jang mempunjai kumpulan be”: 
berapa lagu Kubu jalah hanja 
Prof. Hornboste (Berlin). Dengan” 
menganalisa sepotong musik dari 
Prof. tadi, Tobing menerangkan $ 
seterusnja: ,,Djikalau kita ban- 5 
dingkan musik ,,primitiet” ini de 
ngan musik folkflore Indonesia 
laimnja, seperti lagu-lagu kron- 
tjong dan lagu lain jg indolent 
sekali bentuk- dan bunjinja, ma 
ka kita mesti mengaku bahwa 
musik Kubu ini lebih dinamisch, 
lebih tjerdik (virtuoos) dan lebih 
berdjiwa serta bersih intervalnja. 
Bolehlah tjonto untuk beberapa 
penjanji Indonesia,” 

Hidup sederhana 
Demikianlah kebudajaan orang 

Kubu, tidak sepi dari tarian, mu 
sik dan njanjian, meskipun sega 
la-galanja masih serba primitief, 
djauh terbelakang dari kebudaja 
an suku2 lain dari bangsa kita jg 
telah madju pesat. Dalam hal ini 
harus kita ingat bahwa sebahagi 
an besar dari orang Kubu itu ma 
sih hidup berkeliaran dirimba 
raya, berpindah-pindah dari satu 
kelain tempat “mengikuti adanja 
barang makanan sadja, tidak mau 
berumah tangga didalam dusun, 
tidak mau bertjelana  berbadju, 
tjuma mau bertjawat sadja. Mere 
ka itu djuga manusia nasi Ha- 
nja sebahagian ketjil jang telah 
mengindjak alam peradaban, se 
perti orang-orang Kubu jang ber 
tempat tinggal di sungai Somok. 
Orang-orang ini telah suka berla 
dang, menanam padi, ubi-kaju, 
pisang dis., memelihara ajam dan 
kambing. Oleh kawan-kawannja 
Ig menamakan dirinja manusia se 
benar2nja mereka disebut urang 
beru”. Mereka inilah jg melopor 
kawan2-nja jang masih liar ke 
djalan. evolu menudju kealam 
peradaban jang lebih tinggi. 

MENEMUI DJALAN BUNTU 
Usaha Amerika untuk menjelesai- 

kan sengketa minjak Inggeris-Iran 
telah menemui djalan buntu, demi- 
kian diberitakan oleh kalangan jang 
berkuasa di London hari Selasa. 

Kementerian tuar negeri Inggeris 
telah menerima laporan dari duta 
besar. Amerika di Teheran, Hender- 1 

  
son, mengenai usahanja. 

  
beroleh. perlindungan 8 
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