
    

   

TAN 
NS
 

EA 

  

Pn
 
LA
N 

am
 T
A
I
 ag,

 
Na
 M
EN
 M
M
A
 man
g N
a
a
t
 

An
ya
na
na
 
S
a
b
a
 Di
ma

? 
Wa

n 
Ten

ar 
1g 

      
   

    

      

   

  

    

3 
m
a
n
g
a
k
u
 

perbatasan dengan India, demi | 

A
n
a
 

  

      

  

   

    
     

    

   

    
    
    

   
   

    
    
   

  

     

    

   

   

    
   
   
    

  

    
    

L
a
n
 

Maa
 er

en
 
P
a
p
a
n
 me 
e
n
a
 

    

   

. memproklamirkan diri 
“ tika salah satu dari tank d 

Ik ling dimuka istana preside 
   
    

   

    

ju gata2 Islam," 
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diumumkan itu setjara effektif 

L| nja perkataan ,,Commowealth” 

-, | mendapat banjak kritikan oleh 

Demoralisasi 
jom | Karena Perang 
m-| 94000 Anak ,,Tidak , 

3 h".Di Djerman 
CR 4 ig 

2 D IT DJERMAN BARAT ter- 
| AZ dapat 94.000 anak jg di- 
sebabkan oleh serdadu? Serikat. 

nikianlah menurut ketera- 
| Keginald Sorengsen, anz- 

gota Partai Buruh Inggris dim 
parlemen, Sorensen akan minta 
Supaja. pemerintah Inggris me- Tee 2. Mena. pembiijaraan dengan 

Senen rem Djerman Barat, mengenai us- cutta, Kota tersebut terletak pek2 keuangan Can lain 2m ja da 
Timur Laut ri soal tsb tadi. 

(Antara-Reuter). 

Pharijong jang terletak pai   

    

Politik Bid Ta ai TE Id Pitjik 
Utk Masukkan Ilan Barat Da! gs lajahnja : Pe rat Dalam Wi 

3 

ranan Modal Belanda! Me- 
mperlailsme, Ekonomi", Bagi 
. Indonesia 
ng an Simpati Indonesia: Barat Te- 

iandjurkan Bantu Indonesia.    
   

   

  
ebahkan makin tjepat rubuhnja ke- 
Kanada aa. hal biasa”, demi- | 

Pa nga | didalam Jam sebuah karangan jg ditu- | 
initia serikat buruh merdeka Amerika di Indone 

' Goldberg. Karangan tsb dimuat didalam madjallah 
dan ian »International Free Trade Union 

sokor:gan jg diberikan oleh Aus- 
| tralia kepada Nederlang berke- 
haan dgn masalah Irian ini, tlh 
sangat ikut mengakibatkan ber 
kurangnja rasa simpati terha- 
dap Australia, jg mula? terda- 
pat ci Indonesia sebagai akibat 
bantuan jg telah diberikan oleh 
Australia pada masa perdjua- 
ngan kemerdekaan. 

—. "Barat harus bantu 
. Indonesia. 

'Mengensi sikap Amerika, 
Goldberg berpendapat, bahwa 

ia. | Sikap ini akan membawa aki- 
Sa Petang bersifat menentukan. 

| “Beanda dan Australia telah 
i | mentjoba mejakinkan Washing 

3 ton, bahwa pendirian Belanda 
2e | dalam masalah Irian Barat itu 

harus disokong. Sebaliknja Indc 
nesig mengharap tidak demiki 
an, Amerika harus mengerti 
|seba'k2nja bahwa Indonesia 
(menunggu Suatu tanda menge 

Faai po'itik Amerika dalam ma- 
1G | salah ini”, Menurut - karangan 

g. | tersebut, maka baik menurut 
ab2 | Prinsip maupun menurut fae- 

|dahtija, tunfiitan Indbnesia 
s | atas Irian Barat it, per'u men 

dapatkan simpati jang sebesar 
besarnja dari pihak negara? | 

| Barat terutama sekali dari fi 
an | hak Amerika. 
da” Didalam karangan tersebut, 
ki-| dikemukakan tiga alasan: 

& | a. dipandang dari sudut prin 
@-! sip, maka bantuan Amerika ba 

' Bi pendirian Indonesia itu akan 

  
i     

pon 
# 

Saptu : , bahwa di ka 
»| Islam di Timur Tengah jg men 

| perasaan anti-Inggris jg demi 

kdi 

(Indonesia, 

Dem kian 

  

    
Hampir tiada dgn pertum pahan darah hari Senen jl. telah | terdjadi coup d'etat di Cu “seng than 

|. djen, F Batista tlh mere but 
siden Carlos Prio Socarr as. 

sei 

ba. Seorang bekas sersan, 
kekuasaan dari tangan pre- 
setelah itn ja kemudian 

vagai PM Cuba. Gambar: ke- 
jendral Batista adakan stel. 

   

    

     

erupakan Kesulitan: 

  

    
pai Kemaren Tak Ada 

  

NI ENGENAI 

   .kan pe: kan pes taji 
anggap seba, 

# ||. mi dari orang2 jang diinginkan supaja duduk dim. kabinet | 
Iapur tidak tahu-menahu Si tadi diantara kedua forma- 

tentang adanja daftar demikian teur tdak terdapat kepust.ar 
tu dari formateur Prawoto Apakah  kesulitan2 mengena 
Mangkusasmito. Achirnja PI- pers:nalia itu dapat diatasi atau 
Aneta memperoleh kabar: daristidak. Selandjutnja menurui 
sumber2 lain, bahwa PIR  dan/| keterangan? jang didapat Anta 
fraksi Demokrat telah berun-| ra, kedua formateur tak dapa: 
Jins pada hari Sabtu siang. Da| terus-menerus — melandjutkan 

kiam pada itu pada Sabtu pagi Neo bi tiAraenkn sekarang, apa- 
pada djam 10.00 Prawoto Mang| bila tilak ada harapan lagi un- 
kusasmito dan Sidik Djojosu-| tuk memperoleh  persetudjuan. 
karto mengadakan lagi perte-| Dalam hal. demikian mereka 
muannja. untuk meneruskan|akan segera" mengambilkan 

  
1 Perobahan Keadaan Jg. Me-| 

| Kalau Kesulitan2 Tak Dapat Di- | 

atasi Lagi Formateurs Akan Kembalikan Mandaat? | 
HARAPAN? tentang susutan kabinet baru, | 

Mhoni Sephaan, Makin: cinnga Jani Oeneat Dinlus mabjata- 
ja menjetudjui persetudjuan MSA oleh PNI di- 

Pn taab ea Man yana na menferi atau menteri luar 

menjatakan seolah-olah PNI telah mengemukakan Bahana aa 

  n Prio. 

: Konperensi Islam 
Akan Bentuk ',,Commonweaith . Ne- 

Suasana. Sangat Anti 
Inggeris : 

EWAN EKSEKUTIF Konperensi Islam Sedunia jg pada 
" waktu ini sedang mengadakan sidang tahunannja di Ka | rachi terutama akan berusaha membentuk sebuah badan untuk 

memungkinkan pelaksanaan tudjuan? persaiuan Islam jg telah 
. Sumber2 konperensi pada hari 
langan utusan2 dari 12 negara 
ghadiiri konperensi ifu terdapat 
kian kuatnja hingga digunakan 
utk menggambarkan konsepsi 
dan isb “harus dibentuk sudah 
banjak perserta? konperensi. 

Menurut sumber2 tersebut 
tjita2 suatu Commonwealih an 
larg negara2 Is.am itu oeh pa 
ra utusan sebagai suatu"dasar 
ang akan memungkinkan d.- 

Pererat.ja-kerdja sama. antara 
negara2 Islam. : 

Konperensi: di Karachi itu 
antara lain Gihadliri oleh' pe 
mMuka2 Islam sebagai Mufti Be 
sa, Darussa am, Hadji Moham 
mad Amin a! Husseini, “jang 
mendjadi pelindung organisasi 
ini ketua sidang @ureshi dan 
sekretaris dari tjabang Mesir 
Sad Ramadan. Dalam sidang 
tertutup pada hari Saptu dju- 

telah ditindjau sokongan 
negara2 Islam dalam sengke- 
ta2-antara negara2 

ga 

ngan negara? asing. Para dele | 
gasi sebelumnja itu telah me- 
n'etudjui reso'usi2- jang - 
ngeritik tirdakan Inggeris di 
Mesir, mengandjurkan sokong- 
an hegara2 anggauta “kepada 
A'geria,- Tunis'a dan Marokko 
dalam sengketa2 mereka de- 
ngan Perantjig Clan mendesak 
tekanan dunia kepada Ingge- 
ris supaja menjelesaikan sengke 
ta minjak Iran (Antara). 

IDJABATAN PANGLIMA TERTINGGI 
IK "FUTUSAN BELANDA utk memasukkan Irian Barat ke . MX dalam lingkungan Uni Belanda sangailah bersifat pi- 

TENTARA MESIR DIHAPUSKAN? 
Djabatan parglima ter/litgei ang 

ka'am peratg Mesir dalam waktu ig 
pivgkaf wmungkir akan difjadakan. 
demikian didapa: kabar harg Djun 
af malam darj sumber jate berkua 
sa di Kairo. Djabatan itu diadakan 
dalam bulan Djawuary tahun 1950 ke 
tika partai. Wafda memegang peme 
Tinfahat, Haidep Pasha panglima 
teringgi dewasa ini, kabaritja menja 
takan kejagitanoja utk meletakkan 
Cjabatan. 

menimbuikan ke'akinan bah- 
Wa Amerika menentang ko.oni 
ai.sme dan membela demokrasi 

“untuk jang lemah Jin tertin- 
das, b, G.pandang dari sudut 
faedahnja, maka Irian Barat 
periu sebagai mata rantai dia 

am pertahanan daerah Pasi- 
fik, ec. dipandang darj sudut 

pend rian, bahwa “kita harus 
menang atau kalah”, maka go- 

al ini merupakan pilihan anta 
ra mendapatkan daerah terse- 

but dan kehilangan persahaba 
tan suatu bangsa dengan pen- 
Guduknja jang lebih dari 70 

djuta banjaknja itu. 
Apabla pertimbangan militer-stra- 

  

fepis d djadikan pedoman ig menen. | 
tukan d dalam po'ilik Amerika, maka 
hal in akan merupakan pernjataan 
lagi, bahwa perkataan dan merbuaian 
Amer ka jitu djauh berbeda, sebagai. 
mana ig telah mula d katakan crang 
Ci Indonesia Hal ini akan memberi- 
kan pengaruh ig negatw di Asia di- 
luar Indonesa. Apabila hal ini ter: 

"jadi, maka — d samping persoalan? 
Oi. Mesr, Iran dan Afrika Utara — 

ig sempa' k'ni memegang 
teguh pol tik, bebasnja, akan makin 
mendiauhkan dir, dari. dunja Barat. 

Harty Go'dberg didalem 

RESIDEN TRUMAN ha 
p ri Saptu mengatakan, 

bahwa Amerika Serikat  mem- 

perkuat angkatan perangnja, 

oleh karena Sovjet Uni meru- 

pakan antjoman terhadap Ame 

rika Serikat, Dalam pidato jg. | 

Isam de-! 

Ta 

uSaha-usahanja membentuk ka- 
binet.baru. 

| Menurut kalangan jang ber- 
Gekatan dengan kedua pemben- 
tuk kabinet tersebut, diantara 
pokok kesulitan jang masih be 
lum dapat diatasi mereka lagi 
ialah mengenai soal personalia 
diantara “Masjumi dan PNI, 
belum dengan partai2 lainnja. 
Dan soal personalia antara Ma- 
sjumi dan PNI inilah pula ru- 
panja jang akan , merupakan 
phase pertama jang akan dapat 
menentukan berhasil atau. ga- 
galnja Prawoto' dan Sidik da- 
lam usaha pembentukan kabi- 
netnja itu. Phase kedua ialak| 
persetudjuan ' dengan partai? 
ainnja nanti. 

Sampai pertemuan Sabtu pas 

Komplotan 

   

  

(mandatnja kepada Presiden. 

formateur sudah 14 hari berun 
Gn, 2a TA 

Mengapa PM belum ada 
persetudjuan bulat. 

Atas pertanjaan2, Sidik me- 
nerangkan bahwa telah teria- 
pat -kemadjuan sedikit lagi 
dalam pembitjaraan2-dari kedua 
pembentuk kabinet didalam 
usahanja sekarang ini. Sementa 
fa 'itu Sidik mengakui, bahwa 
@iantara pokok kesulitan jang 
masih belum dapat diatasi oleh 
Mereka adalah jang mengenai 
3621 personalia: Pun mengenai 
Seal nerdana Menteri dan waki: 
|Berdana Menteri Sidik kini ma- 
Sh belum terdapat persetudju- 
an jang bulat. Sidik dan Prawo- 

YG masih akan. melandjutkar 
|tagi pertemuannja. Sidik tidak 
“bersedia menerangkan, apabil: 

a2 akan sudah diperiapat 

  

   

         
      2 saddex 
Pembusuhan'Ake 
akukan 20 Marets Ga- 
gal Karesa Komplotan 
Digulung, Perundisgan: 

Minjak Iran Gagal? 

   &   
OLISI IRAN HARI Ming 
gu mengumumkan telah 

berhasil menggulingkan suatu 
komplotan jg berniat membu- 
puh perdana menteri Mossadeg, 
menteri negara Amir Alai dan 

| kepala polisi gjerderal Coupal. 
| Kompio.an tadi menurut polisi 
telah diselenggarakan oleh ,,Fe 
deyah Islam” suaiu gerakan da 
ri Liga persaudaraan Muslimin. 

Dikabarkan se andjutnja, ba 
hwa komplotan tersebut telah 
dapat digulung oleh polisi ber- 
kat chiana'nja seorang anggau 
ta gerakan tadi Mohammad 
Moghatiam jang berumur 20 
tahun, Pembunuhan? tadi di- 
rentjanakan akan dilakukan 
pada tahun bary Iran — tang- 
gal 20 Maret. Moghadam d@'- 

tangkap setelah pol'si berhasil 
mendengarkan  'pembitiaraan 
ti'pun iang dilakukan olehnja. 
Semendjak usaha pembunuhan 
jang dilakukan terhadap waki' 

) b u nu h.Mo-.i|& 
Ta 

'getentuan “ tentang berhasi 
gagalnja. usaha mereka. 

Keadaan hari Minggu 
tidak berobah. 

    

    

    

  

formateur Sidik ..Djojosukai- 
to dam  Prawoto  Mangku- 

sasmito 1 'adakan lagi perte- 
muan di gedung parlemen sete- 
lah pada hari Minggu pagi xe- 
marin mereka selama tiga djam 
mengadakan pembiijaraan dlm. 
usahanja utk mengatasi kesuli- 
tan2 mengenai persoralia. dan 
djuga kesulifan2 baru jg timbul 
kemudian mengenai konfhosisi 
kabinet jg belum djuga terda- 

mi dan PNI. Setelah selesai per 
temuan pada hari Minggu itu 
Sidik Djojosukarto menzrang- 
kan atas pertanjaan2 pers, ohw 
keadaan di sekitar usaha pem- 
bentukan kabinet pada hari 
Minggu kemarin itu tidak beru- 
bah dari pada keadaamnja hari 
Sabtu jg lalu. Kedua pihak me- 
megang  pendiriannja masing2, 
kata Sidik Djojosukarto. 

Prawoto Mangkusasmito me 
nerangkan sesudah diadakan 
lagi pertemuan diantgra kedua 
formateur pada malam Senen 
tadi bahwa hari Mnggu ke- 
maren oleh kedua formateur di 
gunakan untuk mengadakan 
hubungan  informeel diluar 
PNI dan Masjumi, Hasil per-   perdang menteri Hussein Fate 

mi perdana menteri Mossadeg 

didjaga keras o'eh polisi, 

Usaha penjelesaian ma: | 

salah minjak Iran   : gagal? 
| Berita bahwa  perutusan 
bank internasional dibawah 

. pimpinan  Hecioy Prudhomme 

akan segera berangkat dari 
Iran, dianggap di Teheran se- 
bagai suatu tanda bhw mung- 
kin seka'j usaha2 bank interna 

sional untuk menjelesaikan ma 
salah persengketaan minjak 
Inggeris—Iran telah gagal, 

Menurut kalangan2 jang sa 
ngat mengetahui di Teheran, 

utusan2 bank internasional ter 
sebut tidak bermaksud untuk 
melandjutkan perundingan2 se 
hingga dengan demikian kewa 

(lah dipetjat dari djabatannja, 

temuan2 informeel itu telah 
mendjadi bahan perundingan 
diantara kedua formateur pc- 
da pertemuannja tadi ma'am, 
Pertemuan informee! dengan 
partai2 diluar Masjumi dan PN 

I harj Senen ini dilandjutkan 
dan sesudah itu kedua forma- 
teur akan berunding lagi. De- 
mikian Prawoto Mangkusas- 
mito, jang menambahkan, bhw: 
tugas untuk membentuk kahi- 
net adalah haik tapi penglak- 
sanaannja sulit. 

  

PERDANA MENTERI TJEKO- 
SLOWAKIA DIPETJAT 

Perdana menteri Tjekoslowa- 
kia, Antonia Zapotocky, kini te 

demikian diberitakan oleh ha- 
rian rakjat ,,Nene Wiener Ta-   djiban untuk berusaha me'an 

tjarkan kembali pembitjaraan2 
terletak pada pemerintah Iran. ! 
Menurut Reuter gleh pihak ! 

Inggeris telah diberitahukan ' 
kepada pemerintah Iran, bhw. 
Inggeris dari pihaknja sendri 
tidak berniat untuk berusaha 
me'antjarkan  pembitjargan2 
kembali, 

  
dintjapkannja dihadapkan 3.300 
tjaion wartawan dalam kon- | 
gres tahunan dari “Columbia 
University Scholastic Press As 
Sociation” tadi, Truman  sete- 

rusnja mengatakan bahwa A- 
merika Serikat bukan imperia 
lis, "Russia mengatakan bahwa 

geszeitung”. Harian tsb menja- 
takan, bahwa keterangan ini di 
perolehrja dari kalangan? jang 
miengetahui berar2. Sebagai ala 
san pemetjatan tsb dikervuka- 
kan, bahwa Tjekoslowakia telah 
tidak berhasil utk memenuhi ek- 
sport2 jg telah didjanfjikan ke 

. Sampai hari Sabtu jl. kedua | 

ai! 

      | 

    
| 
Program I-U.S. 

| Sport-Beladjar-Dan Mengadjukan 

Pembukaan sidang ini telah 

pembukaan jg diutjapkan oleh 

da Hongaria. 

Grohman dalam sidang pem- 
bukaan tadi melaporkan ren: 
tjana LU.S. untuk tahun 1952, 
dilapangan kebudajaan,  seria 
sport. Merurut Grohman &da 
lah suau tradisi jang sudah la- 
ma dikalangan mahasiswa, un- 
tuk melakukan pekerdjaan di- 
lapangan kebudajaan dan mem 
propagandakan kebudajaan na-' 
Sional mereka”. Ditorangkan- 
nja, bahwa pada dewasa ini pa | 
Ia mahasiswa setang mempers 
kemba'gkan tradisi ini dengan 
djalan ikut serta dalam ber 

jan usaha. -kebudajaan. 
Misainja di Sovjet Uni, peryuda 
mahasiswa ikut serta dalam se- 
gala lapangan kehidupan kebu- 
dajaan dan mempeladjari has 
s2 kebudajaan bangsa2 lain- 
nja. Kemudian, Grohman mem   

pat ketiotjokan diantara Masju | 

bitjarakan kegiatan2 dilapa- 
ngan kebudajaan, dari LU.S. di 
Burma, Italia, Tiongkok dan 
neger:2 laimnja. 

»Penting utk. negeri2 
“djadjahan” 

Grohman seterusnja merga- 
takan, bahwa kegiatan2 disapa: 
rigan kebudajaan ini teristime- 
wa ventirg dinegeri2 djadjahan 
Gimana dari 60 sampai 95x 
dari penduduknja masih buta- 
huruf Gan perkembangan ke 
budajaan nasional ditindas 
Dengan adanja antjaman pe: 
rang, semakn periwah uniu 
memperkuat hubungan kebuda 
jaan antara bangsa2. iiuvu 
ngan kebudajaan dan sport di- 
antara para Mahasiswa meru 
pakan sumbangan — langsun: 
untuk memelihara perdamaiar. 
kata Grohman, karena menim 
bulkan perasaan saling meng   

  pada Rusia dan negara? blok Ru 
ta Jainnja. 

Kata Truman: Amerika Bu 
Amerika ingin menaklukkan 
dunia, Itu tidak benar, Kita ta 
hu bahwa Russia merupakan 
antjaman bagi Amerika dan 
dunia bebas” kata Truman, 

Selandjutnja ia mengatakan 
bahwa Amerika memperkuat 

  

Lembaga Kebudah 

yKkon: Bi tavisasih 

tan Kunston eh Wal 

bg 
yan Indonesia 

Pa Sea AGAN AL 

sr sehan 

tcbagpan" Ik 
mes usni asas   

hargai kebudajaan bangsa: 
lain. : 

»Rassen-superioriteit”. 

Kemud.an Grohman menga- 
takan bahwa para mahasiswa 
sudah tahu betul2, apa arti 
nja saling membentji diantara 
bangsa2, tjita2 merasa diri le 
bih ulung dari bangsa2 Iainnja 
dan usaha2 untuk memaksa- 
kan kebudajaan sesuatu bang- 
sa atas bangsa lainnja. Hal ini 
semuanja memperhebat ketega 
ngan internasional Cam meru- 
pakan benih peperangan, .Seba 

gai tjontoh2 Grohman menge- 
mukakan bahwa "pembesar2 
dinegeri kapitalis” Australi me 
nolak kedatangan delegasi pe: 

muda RRT kefestival pemuda 
di Australi, achir2 ini, 'peme- 
rintah Argentina telah menang 

kan seniman Bolivia Vargas, 
ket'k& ia me'alui Argentina se 
sucay ' mengundjungi Praha 
atas undangan IUS, Komisi 
urusan Perbuatan? anti-Ameri 
ka (di Amerika Serikat) telah 

memasukkan 560 nama buku 

dalam daftar buku jang terla 
rang. Be 

Program utk. 1952. 

Da'am program untuk tahun 

. Kebudajaan Nasional 
».Rassen-Superioriteit” Hanja Menudju 

Ke Perang Sadja. 

&X IDANG Panitia Eksekutif dari Persatuan Mahasiswa In 
ternasicaal (, International Union of Students”), (JUS) 

jg pfo-Rusia telah dimulai ketika hari Djum'at jl. gi Budapesi. 
dihadiri pula oleh tamu? dari 

Syria, Italia, Mesir, Burma, Finlandia @ll. negeri. Setelah kata 
ketua I.U.S., Grohman, menteri 

kehakiman Hongaria menjampaikan salam bahagia dari pemu- 

IUS, terdapat festival2 seperti 
jang akan diadakan da,am bu 
lan April iang akan datang di 
Liverpool (Inggeris) dan dine 
geri2 lainnja. Akan diusaha- 

kan pula popularisasi tu.isan2 
mengenai ilmu pengetahuan. 

' Akan dilakukan pula pertandi- 
ngan2 sport antara rombongan 

rombongan universiteit berba- 
gai negeri, mengadakan kamp 
kamp sport mahasiswa interna 
sional dan ikut serta dJa'am 
Olimpiade Internasional di Hel 

Sinki, Kepada para mahasiswa 
d selyruh-dunia Grohman me- 

njerukan. agar supaja ikut ser 
ta dalam pe aksanaan program 

ini, karena dengan demikian 

akan memperkukuh persatuan 
antara mahas'swa, menjempur 
nakan perasaan sa'ing menger 
tisserta persahabatan dan di- 
samping itu memberi sumba- 
ngomn jane berharga untuk ke- 
pentingan perdamaian dunia. 

a (Antara—Tass.). 

Penting Hari Ini: Tak ada kemadjuan dlm pem 
bentukan kabinet — Commonwealth Negara2 Is 1 
lam — Ketjaman atas politik Belanda mengenai ' 
Irian — Tito dan Kominisme — Birma 
Pyongyi — Tulisan pembantu 
mengenai Djepang:Taipeh dll. 

negara 

istimewa Bob Sun 

BEAT RARE aa INAP ae. MAN ani aamagpa Pali APN MAUT EN aa 
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“ 

Oleh Inspektur CTN kap-. $ 
ten Sumadi dan kapten 
Saleh dari KSAD-5 baru2 ' 
ini telah diadakan udjian 
bagi sedjumlah angganta 

! CTN, terdiri dari perwi- 
(ra2,. bintara2 dll Gam- I 
bar: habis udjianskepada . 

para pengikut udjian di- 
berikan petundjuk2 -ser- 

ta. nasehat2 eleh kapten 
Sumadi. (Ipphos). 

Ma
m 

Em
re
 Kn

a 
an
un
ya
   

Pertjobaan | 
- - , | 

B.Atom Inggr 
Akan Dilakukan :Di 
Pulau Chbristmsss 

100 Km Dari. Suma- 
tera Meh 

URAT KABAR ,,Sun- | 
day Express” mewaria- 

kan pada hari Minggu, bahwa 
dalam musim panas jang akan” ' 
datang Inggris akan melakukaa 
pertjobaan: atom didekat: pu- 
lau Christmas di Lautan Bi 
dia, kira2 700 km dari Sumate 
ra. Ledakan pertama akan 
merupakan . Iedakan dibawah 
laut, dzjn kapai?2 jang telah tua 
akan ditempatkan didaerah per 
airan ibu untuk mengetahui ke- 
kaatan dari lodakga.iia..Pe 
baan ke-2 akan kuka 
pesawat terbang dan menurut 
rentjana atom itu akan meledak 
beberapa ratus meter 
perairan. 

  

  
gian Australia Seatan, Thos 
mas Playforg mengatakan hari 
Kemis, bahwa di. Port  Pirie, 
120 mil dari Adela'de, o'eh pe 
merintah Australia Selatan 
akan didirikan suatu paberik 
uran'um, 21 

  

Kominis 
Emoh Tjara2 Bordju 

D 
nian Komunisme”, 

Gelegasi mahasiswa 

ra berfikir partai”, 

Selandjutja Tito mengata 
kan bahwa dalam kaupan,e 
"memulihkan kemurnian Ko- 
munisme” ini, Jugosiawia ti- 

dak akan meakukan apa jang 
disebutnja “pembersihan Aa Ia 
Russia”, tetapi “setjara teguh 
dan s.stematis mentjurahkan 
perhatiannja kepada  tjorak2 

Komunis sebagaimana semus- 

tinja”, Dikatakannja pula bah ' 
wa d! Jugoslawia ad aliran2 
kearah kerdjasama dengan Ba | 
rat sesudah “diasingkan” oleh 
negara2 Kominform. Akan te- 
tapi — kata Tito — da am pa 
dla itu . Jugoslawia tidak me- 
langgar sesuatu prinsip dari 
Marxisme-Leninisme, dim, hu 

bungannja dengan negara-ne 
gara asing. 5 

Tito mengakui bahwa Jugo- 
s'awia telah menerima bantu- 

an dari Barat, karena tanpa 
bantuan tadi Jugos'awia ham 
pir tidak akan bisa mengatasi 
kesulitan2nja. Akan tetapi me 

nurut Tito, dalam pada itu Ju 

gosaw'a tidak memberikan 
konsesi2, baik dalam politik da 
lam negerinja, maupun politik   1952, jang akan didjalankan 

kannja Imperialis” 
diri, karena ingin melindungi 
diri. Kepada hadirin diminta- 
nja Supaja mengerti akan pro 
gram pemerintah Amerika, un 
tuk memberikan bantuan kepa 
da luar negeri. Amerika tidak 
bisa mengasingkan diri dari ba 
gian2 dunia lainnja kata Tru — UP). 

& 

  

luar negeri. 

man, "karena tidak mungkin 
bagi Amerika untuk hidup 
aman, apabila sekutu?nja di- 
hantjur-luluhkan oleh, Komy- 
nisme”. Untuk “mengutjapkan 
pidatonja ini Truman chusus 

Pula Haatu Praktek2 Sovjet ap 

Tito Mengeluh Kominisme Sekarang Sudah Tidak 

Seperti Sebelum Perang Dunia II. : 

JENDERAL BESAR Tito ketika hari Djum'at berseru 

supaja pemuda Jugosla Wia, » lm memulihkan kemur- : 

memberantas tjita2 3 bordjuis ketjil. dari 

Barat dan hantu praktek? Sovjet dari Timur”. Kepada suatu 
persatuan . me 

ngatakan bahwa ,,idee2 asing telah menjelundup kedalam tja- 

Dikatakannja bahwa.ia merasa menjesal, 

karenas ,,tjorak2 Komunisme sekarang ini tidak lagi sebagai 

sebelum dan ketika Perang Dunia HH. 

me lito 
is-Ketjil Barat: Emoh : 

AA 
- 

Ta 

  

mahasiswa Jugoslawia Tito me 

'PaberikBom- 
Hydiogeen 

Akan Dibikin Di Ca. 
rolina: Rupakan Sua- 

| tu Indastri Besar 
Tersendiri 
ENURUT LAPORAN ta-. 

M hunan jg dibuat oleh ". 
»tiI. Dupont de Nemours Cem- 
pany”, sebuah paberik bom zat: 
air (bom Hydrogen) jg kini se- 
dang gibangun di South Caro- 
lina telah diperluas, sehingga 
kini mungkin sekali merupakan 
projek industri jg terbesar jang 
orang pernah menijoba menje- 
lenggarakannja. Dikatakan, bah 
wa kongsi bahan2 kimia tsb kini 
sedang membangun paberik tsb 
utk pemerirntah rika Seri- 
kat. Jang menanggung segala 
perongkosan @dalah pemerrin- ' 
tah gan segala hasil penglaksa- 
Ka projek aa akan mendjadi 

pemerin ula. Demi- 
kian laporan itu. r 

Selandjutnja dikatakan, bah 
wa pemerintah Amerika Seri- 
kat kinj sedang berusaha un- 
tuk memperbesar  kapasiteit 
kongsi tersebut dalam usaha- 
nja menghasilkan titanium, jg 
se'uruhnja (akan pergunakan 
utk, kepentingan pertahanan. : 
Titanium adalah suatu bahan 
kimia jang dapat d'perguna- 
kan untuk berbagai2 keperiu- 
an, diantaranja untuk keper'u 
an membuat lapisan? jang ke-   putuskan liburannja, (Antara 

| 

  

ras bagi mesin2, demikian dju 
ga “untuk memperkeras alumi- 
nium. (Antara). 
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pemerintah 
ji | berita2 jan 

Pengumuman 
jatakan, bahwa 

ng. Daan 

Kaha radja le- 
bat kembali kepantai 

ga semula telah 
Sa 23 |ba- 

gaan di Bangkok, 

  

   

     
    

  

    
    

  

   
    
     

  

   
    

  

   

  

   

   
    

    

   

    
    
   

   
   

  

   

   
          
     
    

    
   
   
   
   

    

    

  

saluran ,,komunis” 

MPM» eemarn 

ANG 17 MARET 1952. 

gie Baru 
Nara Leah djuga ada banjak negara2 di Ti- 

agah dan Asia tenggara jg tidak mau masuk blok anti-. 
1 jg dikepalai Amerika, maka diplomat? Amerika jg pan 
mendjelmakan istilah baru, jaitu ,,negara2 non-komu- 

buat menjebut megara2 itu, dgn selalu pula menekankan 
kepada pengertian bahwa ,,non” itu adalah lebih dekat 

dada artian kata ,anti” daripada ,,pro”. 
——— — — Karena kegiatan diplomasi Amerika di masa jg 
terachir ini djustru telah banjak ditjurahkan utk menarik ne- 
gara2 jg n-komunis” supaja dgn satu dan lain tjata toh da- 

pat berpihak kepadanja, maka ditjarilah berbagai daja utk me- 
Beta tan terdjadinja suatu pergeseran baru didalam lingku- 
ngan negara2 ,Mmon-komunis” itu, supaja.makin tjondong kepa- 
da politiknja Amerika. 
0 ——— Diantara negara2 ig disebutnja saiom-komupnia” 

iti panahan pula beberapa negara jg bagian terbesar penduduk 
Islam. Beberapa diplomat Amerika jg pandai2, se- 

1 — jg baru ini diangkat buat maa 

“penting sebagai duta Amerika di Moskou — lalu m 

     
   
    

        
    
   

     
   

i ja lebih banjak | agi pergeseran di kalangan negara2 
unis tsb. Diandjur-adjurkam supaja negara2 Islam itu 

nja menggalang lagi suatu lingkungan jg tersenditi pula 
r agama jg dipeluk rakjatnja. 

j peang kita telah melihat 1 Jaga termino- 

ig setelah ada differensiasi jg dibikin- 
| satu pihak mengenai negara2 

unis kini differensiasi tadi “lebih meluas lagi dgn. 
logie ,,/Moslem” dan ,,non-Moslem” tadi. 
Adakah kiranja maksud tertentu dibalik semua-. 

: Lini merupakan lagi suatu politik ,,Divide et -im- 

ie babak halus dan geraffineerd ? — 
di Ik sia ini jg mengutamakan ke-netralan dlm psrta- 

t dan Timur, serta mengutamakan perdamaian gan 
dataan antafa negara? Asia chususnja dan dunia umum- 

hendaknjalah tetap waspada terhadap segala muslihat, jg. 
aa Inemetjah dan mendjauhkan kita dari tudjuan politik nasio- 

jg mulia itu. Djanganlah sampai kita dgn tidak sadar, 
.dan ,,non-komunis” 

Asia jg. komunis 

— Bagaimanapun djugag 

serta saluran 

  

  

   
   

    

   
    
      
   

    

      
    

  

   
     

       

   
   
    

        

   
   

    
   

     
    
    
    
     

    

   
   
    

    

     

   

    

  

   
   
   
   
   
   

  

   

    
   
    
   

  

        

    

  

    
   
    

  

        

     
    

          

   

: an pada 
di PERAN Wartawan - Bo- 

dakan rapat pemben 

ratan 1 mode me- 
jg ditetapkan oleh 

lam hal memberikan 
mengambil udjian 

dapat pengesahan PEGAWAI2 JG SETIA. 
persatuan mengha- | 

ul oleh beberapa 
HM Tengah. Malam pertundjukan ber- 

      

    

     jawab organisasi 

—d 

BALAI UMAT ISLAM. 
Dalam bulan ini djuga akan dila- 

cukan upatjara peletakan batu per- 
tama dari gedung Balai Ummat Is-|: 
lam jg akan didirikan diudjung Pan 
danaran-Seteran. Beaja pembangu- 
nannja ditaksir 1 djuta rupiah dan 
akan disediakan oleh pemerintah Tu 
djuan pendirian Balai ini ialah sus 
paja Ummat Islam di Semarang men 

dapat kesempatan mengadakan  kur- 
sus2, tjeramah2 dan pertemuan2, di 
samping itu akan didirikan djuga se 

n' buah perpustakaan Islam. 

| R.M. MERTODIDJOJO 4 
pengr | | MENINGGAL 

Pi Katun njonyo | 
, wakil ketua - ny 

Pasek, ber | Jam te-ah meninggal dunia. ka- 

Djum'at malam jang lalu di 
rumahnja sendiri di Seteranda. 

rena hartverlamming, tuan R. 

M. Mertodjojo, diwaktu hidup- 
nja ketua PIR tjabang .Sema- 
rang dan anggauta DPR Kota 
pradja. 

Besok pagi. Selasa, tg. 18 Maret 
N.V. Javastaal Stokvis di Semarang 

adakan ' 4 kak | akan memperingati tiga orang pega 

dipungut iuran | wainja jang genap bekerdja 25 ta- 
: Persatu- hun pada N.V. tsb. Mereka ialah 

tuan2 Hardjopawiro, Djumadi 
Tjia Tiong Hien. Berhubung pera- 
jaan itu, kantor Javastaal ditutup 

“dari djam 10 sampai 14.00 pada 
hari tsb. 2 

, MONALISA”. 
Oleh Panitya Sosial Korban Kela: 

paran Semarang Sabtu malam ji. 

telah diselenggarakan malam pertun 

San 
jg dipertundjuk 

di 

mainkan oleh para amateur divawah 
Harry Agustaman. 

| Dari permainan para amateur, kira 
bahwa waktu 

persiapan dan latihan sangat kurang 
lain 

,| dapat kita dengar djuga permainan 

€ dilaku- 

Ikan oleh beberapa anak S.M. Negeri 

“ IBodjong. Lain dari biasa pada ma 
anak-anak tsb. 

djukan amal digedung GRIS. 
diwara ,,Monalisa” 

il kan pada malam itu seluruhnja 

pimpinan sdr. 

-nja dapat dikatakan 

nja. Pada malam itu antara 

musik klassik: njanjian2-nja 

€|lam2 pertundjukan, 

| melagukan njanjian lagu2 klassiek. 

Menurut keterangan Ibu 

Ikan kepada para korban kelaparan: 

| sebagai diketahui pada waktu 
| bahaja kela paran 

daerah 

jachir pada djam 22.00 malam, 

etapi |   
k diadakan fancy fair pada 

| dan Minggu kemaren. Pe 

  

  
dan 

Milono, 

“SBI penghasilan malam amal ini jg ber- 

| sih akan berdjumlah Lk. Rp 1000: 

1 seluruhnja “adalah untuk disumbang 

ini 

sedang diderita | 

di Djawa   

geri bahwa peme : 
lah dig 5 
dakan s 
merebut 

    

  

       

  

   

   
     

  

      

  

   

dengan pa ea p 
18 kan jad & « 

  

     

    

    
     

    
   

  

     
   
   

     

  

Tangga) 

English School di Bodjong Se- 
. marang genap berdiri 36 thn. 
Berhubung dengan itu dihala- 
man gedung sekolah tersebut 

Saptu | 
     

tan dari fancy fair ini akan di 
gunakan untuk pembetulan ge 
dung, laboratorium dan per- 
pustakaan, jang ketika clash) kini 
kedua buku2nja telah banjak 
jang hilang. 
Pembukaan fancy fair dila- 

kukan dengan tjara sederhana) k 
oleh ketua CES tuan Ong Ping 
Tjoan, 
nja perajaan itu adalah berkat | 
bantuan dari semua lapisan 
 masjarakat untuk mana diha 
turkan terima kasih, teristime- 
wa kepada kepala kepolisian, 
residen dan walikota jang mem 
berikan izin dan keringanan | 
padjag tontonan. Karena persi 
apan jang tergesa2 maka su- 
dah tent,, ada jang serba ku- 

demikian kata tuan Ong. 
alikota pak Hadisubeno 

berkenan memberikan sambu- 
butan serha singkat, dapat di- 
tjapainja usia 36 tahun itu me 
nandakan, bahwa masjarakat| 1 
telah memberikan dukungan 
kepada sekolah tersebut ma | 
ka walikota pertjaja, bahwa 
fancy fair itu pun akan berha- 
s' memuaskan. Setelah itu bu | 

" Hadisubeno menggunting pita 

| pembukaan. Para tetamu keli-| 
|ling melihat2 pameran2 gam- 
| bar Jan buah tangan murid2 
| serta portret2 dan lain2. 

Riwajat singkat CES. 

- Chinese English School mu- 
lai didirikan tanggal 15 Maret 
1916 bermula. di gedung Gang 

| Tengah 75 dengan murid 90 
orang dipimpin seorang guru 
bangsa Inggeris. Tahun 1917 
Gibelilah gedung di Bodjong 

buat harga Rp 13.000 dan un- (Ja 
tuk membikin betul dikeluar- 
kan ongkos Rp. 65.000. Ketua 
pertama jalah marhum tuan 
The Tjoen Hway, bertu: uryt2 di- 
ganti oleh marhum tuan Kwik 
Siang Kauw, marhum tuan 
Goei Ing Djiem, laly tuan The 

Sien Tjo belakangan tuan Thio | dal 
Thiam Tjong dan kini tuan 
Ong Ping Tjoon. Murid2 seka 
rang ada 1050 orang, terbagi 
400 kelas rendah dan 650 kelas 
menengah, djumlah gurunja 30 | 
orang. Tamatan2 CES ini sebe 
lum perang banjak djuga jang | 
beladjar keluar negeri, teruta | 
ma ke Tiongkok dan mendapat 
gelaran BA BSC dan lain2. Du 
tu diadakan internaat, kini ti- 
dak lagi berhubung nuangan2 
banjak jang rusak karena di- 
pakai pengungsi tempo hari. 

ANGGARAN BELANDJA 
DJAWA TENGAH. 

Sabtu siang “setelah selesai merun 
dingkan soal pembelian padi jang ter 
njata berdjalan sampai setengah hari, 
sidang DPR propinsi Djawa Tengah 
telah meneruskan pembitjaraan soal 
begroting tahun 1952. g 
» Menurut dr. Marzuki, anggauta 
brp soal itu bukan merupakan ang 
garan belandja, banja rentjana pe- 
ngeluaran untuk Djawa Tengah th. 
1952. Direntjanakan untuk pengelua 
ran biasa sedjumlah Rp 352.501.029: 
dan pengeluaran luar biasa Rp 5.739 
250. Mengingat pembangunan untuk 
wilajah Djawa Tengah, maka perlu. 
irentjana ini dimadjukan ' sekarang 
dan dr. Marzuki menjerukan rentja 
na tsb. dapat disjahkan oleh sidang. 

Setelah berdebat hangat sebagian 
dari anggauta DPR  berkeberatan 
mengesjahkan rentjana pengeluaran 
uang itu, karena soal begroting te 
lah dibikin menurut undang2 dari 
pemerintah pusat. Karena ada ma- 
tjam2 pendapat, maka 'pembitjaraan 
soal ini ditunda sadja . pada sidang 
lain kali. 

DITAHAN TO anon LAPU- 
R 
Pa Hasea di Seraju Gang 

I beberapa waktu jang lalu te 
lah melapurkan pada polisi, ka 
tanja ketika ia berada diru- 
mahnja S. di Brumbungan-ka 
ranganjar telah didatangi 2 
orang jang membawa repolper 
dan dengan antjaman meminta 
uang Kp 659,10. aan Tupai 
ternjata, lapuran itu 
sa, maka ! HT ditahan. 

      

   

  

    

  

   

  

| 15 Maret 1952 Ma 2 
Ing Tiong Hak ' tata Chinese 

    

  

   

  

   

Dj rigan Bentuk 
   

  

    

    

ojuda Disekolah2 Djangan Adakan Per- 
NN MW. N. Asli “Dan” : Keturunan |: 
2 , Asing: 'Andjuran. Acting: 'Kepala « 

. UP3A Djawa-Barat 
NG ENGRPATA, aciing kepala Kantor Urusan Pergnak- 

an dan Bangsa Asing Djawa' Barat meneras ngkan, 
bahwa ia pernah mendengar suary? dari orang, jg termasu 
kaum intelligentsia Indonesia dan mendjabat kedudukan Ai 
ting dlm masjarakat jg mengemukakan 
orang Tionghoa itu biar tetap ggal 
orang Indo biar tetap tinggai Indo. Berhubung 

| Karnabrata mengandjurkan kepada ,,golongan ase sei" 
»kasta tertinggi” segsari, lah hendaknja membentuk 

Sikap demikian adakah sua     | jang 2 

Kak Jonja 
60 pc, Perusahaannja 08 ja. 

upDjika Bantuan" Pem. Ta" 
Lekas Terwudjud : 

Industri-Rumah Daerah Jogja Umumnja Alami Ke- 
munduran Karena Kuran gnja Tenaga Pembeli 
Dan Ta Adanja Pasar Utk Buang Produksinja. 

Yen KEPALA DJAWATAN Perindustrian dan Kera- 
djinan daerah Jogja, Tirtodiningrat, didapat keteran yan 

bahwa pada umumnja keradjinan rakjat didaerah Jogjakarta 

    

diterangkan berhasil | 

kini mengalami kemunduran jg sangat hebat baik dalam ling- 
rakjat jang besar maupun perusahaan? 

rakjat 3 jang ketjil. »Huisindust rio” jang sedjak dulu merupa- 

    
   

Matinja Ain duratri” tsb 
terutama disebabkan oleh ku- 
rangnja tenaga pembeli didae 
'rah sendiri dan tidak adanja 
pasar untuk membuang pro- 
duksi dari pada perusahaan 
tersebut. 

Perusahaa  bagor di Kulon 
Progo jang sedjak sebelum pe 
rang terkenal dimana-mana 
banjak dipakai untuk lajar2 

| kapal, telah sedjak lama tidak 
 mempunjai pasar lagi. Kini se 

dang diusahakan oleh pihak | 
Djawatan Keradjinan utk men 
Girikan Suatu ' “pusat djual be- | 
11” hasil keradjinan rakjat. Ba   
bata 
tah, maka dapat diduga Ik. 6004 

  

dan itu nanti jang mengusaha | 
kan pendjualan barang? itu ke' 
daerah-daerah lain. Kini olehj 

| djawatan tersebut telah diada 
kan kontak dengan badan2 res 

rtikelir didaerah2 se 
luruh Indonesia s j usaha 
'atk mentjari “afzet gebieden” | kan 
'barang2 tersebut. 

   
1. 6090 perusahaan pe: 

rak akan tutup? 
Untuk mentjari pasar ba- 

rang? perak, oleh djawatan ter 
Sebut telah diadakan hubungan 
Cengan beberapa kalangan da- 

sang negeri. 
Menteri Perekonomi- 

an ar Sujono Hadinoto menin 
at (perusahaan? perak di Jog 

ia pernah menjanggupi ti 
dak sadja memberi kredit tetapi 
Idjuga kementeriannja sanggup 
mentjarikan pasarnja. Hingga 
kini kesanggupan tersebut be- 
lum djuga berwudjud, sedang 
perusahaan? "tersebut tetap me 
nunggu bantuan pemerintah ter 
utama dalam soal pasar dan mo 

Dengan tidak adanja ban | 
jang njata dari pemerin- 

perusahaan perak di Jogja 
akan tutup. 

“Kini sedang  direntjanakan 
loleh Djawatan Keradjinan utk: 
(mendapatkan kredit dari peme 
rintah gura menghidupkan kem 
bali dan memberi bantuan se- 
perlunja kepada usaha2 rakjat 
tersebut, Berapa djumlah kre 
dit jang dimintanja itu belum 
dapat.diketahui dan hal ini ter 
gantung kepada kesanggupan 
pemerintah. Untuk mendirikan 
"pusat djual beli” dibutuhkan 

' uang. Rp. 20.000.—, sedang un 
tuk menolong perusahaan? la 
innja misalnja perusahaan2 ba 
tik diperlukan kredit sedikitnja 
satu djuta rupiah. 

' Mengenai perusahaan manga 
Tan jang sedjak sebelum pe- 
rang diusahakan oleh “pengusa 
ha2 bangsa asing, kini kontrak 
nja telah habis, Pemerintah 
Claerah sendiri kabarnja tidak 
akan sanggup mengusahakan 
pengambilan mangaan di Kliri 
pan (Kulon Progo) tersebut, 
karena kekurangan tenaga ahli 
dan keuangan. Untuk mengusa 

KUASA USAHA THAI 
DI SEMARANG 

Sabtu sore jl. telah singgah di Se 
marang kuasa usaha Muang Thai 
untuk. Indonesia. Tamu ini berkun 
djung kerumah gubernur Budiono. 
Kepada pers kuasa usaha Thai me 
ngatakan bahwa kundjungannja ke 
pada gubernur Djawa-Tengah - ini 
hanja bersifat kundjungan perkena- 
lan dan persahabatan belaka, 
berhubungan dengan politik. Berba 

gai hal diterangkannja tentang ke | dengan wakil2 Machinefabriek 
adaan negerinja. All. tentang kedu 
dukannja jang sukar karena letaknja | 

| diantara 2 negeri jang ada dibawah 
ialah 

Inggris 
pengaruh 2 kekuasaan besar 
urma dibawah pengaruh 

dan Vietnam dibawah pengaruh | 
Prantjis serta Ho Chi Minh. Ten- 

| tang dunia wanita di Muang Thai 
dikatakannja, bahwa dalam - banjak 
hal telah tertjapai kemadjuan, kare. 
ka dulunja wanita2 tsb. hanja me   tupakan satu tubuh jang disetabungi 

9 nghasilan rakjat disamping 
atakan mati, misalnja keradjinan pembikiasa 

, barang2 anjam?an dsb.nja. 

pertanian, hiugga 

  

Gugurkan 
Kandungan 

Dokter Jg Lakakan 
Abortas Harus Dihu- |? 
kum Mati: Usul Dr 

G. Rustia 

“ETUA DEWAN TABIB 
di Manila, dr. Guiller- 

Isetiap tabib jg disakfikan me | 
“lakukan abortus (menggugur 
(kan kandungan) didjatahi hu- 
Ikuman mati. Dalam pidaftonja 
je Sitijapkan berkeraan dgn. 

1 Pesan sebagai dok 
Tk F3 juzalah mahasis 

wa keokteran, Rustia ma 
takar bahwa i ia akan mengadju 

(permintaan supaja an- 
Tn perbuatan abortus itu 
dirobah dan supaja untuk ke- 
djahatan membunuh kanak? 
ini dikenakan hukuman mati. 

  

   

  

hakan pengambilan mangaan 
tersebut kabarnja . akan dise- 
rahkan kepada usaha2 pariiku 
lir bangsa Indonesia. 

300 perusahaan pe-   rak di Kota Gede. 
“ Lebih djauh mengenai kera- 

djinan perak dj Jogja dapat di 
terangkan sekalipun kwalitet- 
nja tinggi pada waktu ini ti- 
dak mendapat tjukup pasaran. 
Pembeli kurang. Kini diantara 
300 perusahan keradjinan pe- 
rak jang ada di Kota Gede jg 
terkenal itu, terdapat 100 jg tlh 
bersatu dim. organisasi Per- 
satuan Perusahaan Keradjinan 
Perak Kota Gede dengan jebih 
kurang 2000 kaum buruhnja. 

Menurut pengurus persatu- 
an tersebut, kwalitet keradjin- 
an perak di Kota Gede, bila di 
bandingkan dengan lain tem- 
Dak, mempunjai nilai jang ting 

. Produksi belum mendapat 
Tgn ckluar negeri, hanja 
terbatas dipulau Djawa sadja. 

Bahan2 perak didapat dari 
pembagian pemerintah dengan 
harga “1 gramnja Rp. 0321). 
Pembagian ini tidak mentjuku 
Pi, perusahaan terpaksa mem 
beli berak dari luar dengan 
harga lebih tinggi. Tapi bahan 
dari pemerintah ini, kalay su 
dah dimasak harganja lebih 
mahal dari pada perak pembeji 

an. diluar pemerintah, 
Kalau keadaan terus-mene- 

rus demikian, maka perusaha 
an keradjinan perak di Jogja 
ini tidak lama lagi akan 'gu- 
lung tikar.: Satu2nja . djalan 
agar keradjinan perak (mem- 

punjai pasar jang luas lagi, 
hendaknja pemerintah menga-   

ta | 

Clakan ”verkoop centrale.” 

rapat2, sampai kepada matanja. Kini 
telah banjak dari wanita2 Thai jg 
telah mendjadi kaum buruh. Tentang 
kesan?-nja dari 'kundjungannja — ke 
Indonesia ia menerangkan, bahwa 
antara kedua negeri banjak terdapat 
persamaan. Kemaren kuasa usaha 
“Thai itu melandjutkan perdjalanan- 
nja ke Surabaja. 

PROTES AKSI SBSM. 
Berhubung dgn perundingan2 an 

tara DP. pusat S.B. Industri Metal: 
Kali! 

mas Surabaja, Machinefabriek/Con- | 
structie werkplaatsen Surabaja dan 
Persatuan Perusahaan Pertimbangan 

Surabaja dgn resmi menemui djalan ! keterangan, bahwa tiap2 hari” Dju- | orang, 

mel ma'at, bertempat digupernuran akan dari 40 tahun dan berbadan $e | 
pusat | diadakan kursus 

buntu, karena .pihak madjikan 
nganggap sepi, maka D.P. 
SBIM memberitahukan akan menga 
dakan aksi protes/pemogokan terus 
menerus sehingga tuntutan berhasil. 
@isi itu bersifat umum dan akan 
lakukan oleh segenap DP, tja- 

bang2, 

  
imo Kusiia mengusulkan supaja | 

Sia astli” 
warga-negaraj 

asing” sebagai bangsanja sen 

  

  
buka kantornja di 

| City, Maskapai ini satu dari 

  

litu sikap jang tidak akan mem 
| berikan faedah untuk kepenti : 
'ngan negara dan bangsa. Me- ' 

sesuatu ' nurut Karnabrata, 
| masjarakat jang dipetjah2 da 
"jam beberapa kasta jang terpi 
sah setiara tegas satu sama la 
innja sukar untuk mendapat 
kemadjuan. Tentang ini diam- 
bilnja tjontoh masjarakat In- , 
dia dan ditegaskan, bahwa go 
longa" jg menghendaki agar go 
'longan Indonesia aseli itu me- 
rupakan kasta tersendiri dgn. 
sadar atau tidak menghambat 

| kemadjuan bangsa sendiri. 

Dalam andjurannja itu, ke- 
pada bangsa Indonesia “aseii” 

diperingatkan sebagian isi “Ma 
nifest PoXtiek 1 Nopember 
1945” jang antara lain menje- 
butkan, bahwa “didalam negeri 
kita akar, melaksanakan kedau 
latan rakjat dengan aturan ke 
wargaan jang “akan lekas 'mem di dianiaja setelah -mana ia di 
buat semya go'vongan Indo 
Asia dan Eropah mendjadi 
orang Indonesia sedjati men- Berhubung dengan peristiwa itu 
cijadi patriot dan demokrat In 
Gonesia”. 

Pada achirnja O. Karnabra- 
ta mengatakan, bahwa kalau 
golongan jang mengingini ter- 
susunnja ,,kasta golongan ase- 
hn” tersendiri itu tidak terma- 
2 golongan intsiligens sia. da- 
at dimengerti sedang golong- 

an2 iang mempunjai kedudu- 
kan peniing dan terkemuka su 
Gah  selajaknja ' mempunjai 
pandangan jang luas dan dja , 
uh kemuka. Kepada guru2 se- | 

kolah diandjurkan pula, supa 
ja didalam kelas kepada mu- : 
rid2 diandjurkan pula supaja 
murid2 warganegara “Indone 

memandang murid 
"KAturunan, | 

diri jang tidak ada hedanja. 

— Venezuela telah mengakui pe- 
mMerintah djenderal Batista, demikian 
pada hari Rebo diumumkan. di Ha- 
yana oleh sekretaris presjden, Domi- 
ago Maroles del Vastillo. 

Ana 

Ta nengaaa 
Paul timah 

di Washington. 
Setelah dalam perundingan2 pada 

hari Kemis antara delegasi timah In 
diloesia dan wakil? Reconstruction | 
Fimance- Corporation ditjapai kema 
djuan2 lagi, maka perundingan2 ti 
mah di Washington itu kini mende 
kati penjelesaiannja, demikian dika 
barkan oleh wartawan PlI-Aneta di 
Washington. Mengenai soal harga 
memang masih “didapat perbedaan 
pendirian, tetapi diharapkan, bahwa 

perbedaan itu dapat diatasi “pada 
pertemuan hari Senin. Orang mendu 
ga, bahwa ada kemungkinan, bahwa 

pada. hari itu akan dapat  ditjapai 
persetudjuan penuh. 

Pesediaan dollar Djer- 
man Timur di Ame- 

rika dibekukan. 
Ametika Serikat felah mem- 

bekukan persediaan dollar bank 
Djerman Timur di Amerika, de 
mikian diberitakan di Berlin 
malatn minggu. 

Kantor Intraport 
di New York. 

Satu firma Indonesia NV In- 

traport hari Rebo telah mem: 
New York 

firma technik Indonesia jang 
terkemuka, jang membuat pa- | 
berik dan mesin2 untuk indus. 

tri, seperti tekstil kertas, gu- 
la dan obat2an. Kantornja “di 
New York akan bekerdja mem- 
belikan alat2 industri dan me- 
sin2 untuk industri Indonesia. 

HIBURAN TENTARA. 
Tg. 17-3 O.K. Melati Kusuma un 

tuk 'Mess -CTN Smg.» “Tg: 183 
Pantj. Im. di RRI Smgs tg. 19-3 
O.K. Sinar Tjandi di Cop. Banteng 
Slawi: 
Mess DPAT, Semg., Tawang:. Tg. 
24—30-3 pemutaran film B untuk Be 
»P'. Mangkubumi Jogja: 18/19:3 
pemutaran film di RPT Ambarawa: 

21-22-23 Maret pemutaran film di 
perwakilan UKT Be ,0O” ST II 

pendapat, bahwa 
Tiong hoa sadj ja a, 

itu, 

tin 

Gerombolan 
Madjena 9. 
Aktip Lagi: 

Ditjulik Terus Dibu- 
nuh 

    
ox EGEROMBOLAN penga- 
Na tjau jang  djumlahnja 

. 200 orang Dea te pa- 
- bari Rebo pagi mer ajelang 
terbitnja matahari telah me- 
mabuki ketjamatan Dajeuhlu- 
hur daerah Madjenang. Pihak 
polisi mengetlakan perlawanan 
sehingga kaum pengatjau ter- 
paksa mengudurkan diri sambil 
memasuki rumah asisten weda- 
na Dajeahluhur jang kemudian 
dujulik bersamaksama oppas- 
nja. 
Kemuiian asisten wedana ta 

Tn R 

    

Ikita Akan Ke 

n 2 Helsinki? 
3 |Undan , Felah :Dite- 
“Irimaj Kia Pergi ) ida: 
Komite 1Olympiade Ia- 
dpuerig D Ak Resmi 

   

Oa 

Inter 

(Swiss), 
wa KOL re 
dan LO1 resepi. di pku Sex 
iain itu dinjatakan pula bahwa 
Indonesia akan diundang untuk 
ik Ol .Ga- ut serta dalam Olympic - aa 
mes tahun 1952 jang ega 
dakan pad achir 
permulaan Agustus di Hu alsir 
Kawat Komite Oiympiade In 

termasional itu adalah djawaban 
dari permintaan KOI jg disam 
paikan pada achir Pebruari, di 
mana pengurus KOI meminta 
supaja Indonesia dapat mengi- 
rinikan atlit?nja ke Olympiade 
Helsinki, jang akan datang. Be 
berapa top- organisasi olahraga 
di Indonesia, seperti PSSI, PA 
SI, JIAWLA dan lain2 djuga te 
lah menerima undangan - utk. 

  

mengundjungi kongres olahra- 
ga internasional jang akan di- 
langsungkan di Helsinki, berte 
patan dengan pertemuan Olym 
piade tahun 1952. Kesempatan 
jang amat baik bagi Indonesia 

193 O.K. Melati Kusuma di |   

untuk ikut berdjoang . dilapa 
ngan keolahragaan sedunia ha- buauh, tetapi opasnja dapat me 5 
rus dipergunakan sebaik2nja. loloskan 'diri dengan setamat. 
Ana itu: KOI 2 a me. 

: 5 2 an usaha2. un ngum- lalu lintas kendaraan antara |puikan fonasen P1 RE ada PN 
Madjenang — Tijilatjap ditutup 
untuk sementara. Keesokan ha 
rinja kira2 djam 09.00 gerombo 
lan pengajau itu memasuki kota 
Karangputjung (Sidaredja). 
Akan t€tapi. berkat' ketangka- 
sam-polisi jang mendjaga disitu 
pengatjau dapat dipukul mun- 
dur pula kearah Utara. Diduga 
tak ada korban mahusia jang 
djatuh, hanja dua buah rumah 
penduduk habis terbakar. 

mengirimkan utusan2 dan atlit ke 
Helsinki. Kepada Pemerintah telah 
diadjukan permintaan sokongan. :ta- 
pi hingga kini belum 'ada kepasti., 
an berapa djumlah sokongan 
akal diberikan kere 

KOI. Walaupun demikian, pengu. 
rus KOI jakin, “bahwa' masjar 
Indonesia akap rela membantu 'usa- 
ha KOI itu, sehingga dapat diten- 
tukan. bahwa Indonesia pasti akan 
mengirimkan wakil2nja ke Helsinki 

Fm “dem kian pengumuman se 
kretariaat KOIL. 

Sepeklidla. 
Kemis jang lalu kes. .Sulawe 

si Tengah main di Malang la- 
wa bond Malang dan kalah 

1—4, Sabtu sore main di Jogja 
lawan PSIM, pihak #uan ru- 

" ' . mah menang 8—0, Minggu so- 
RRI SMG. 17 MARET '52. | re kemaren main di Jogja 'a- 

17.00 Pembukaan, 17.05 Mari he-j wan kes. Djawa Tengah  kem- 
njanji dgn na Seridanta, 17.30 ! bah pihak tetamu kalah stand 
engumuman “dan warta daerah, EA t 

“is00, Klengngan aka Mardi Irama, Na un uk kon, Das. 
anda waktu warta berita, 

19.15. Tindjauan “luar negeri, 19.30 Menurut kabar PSIM telah 
Bintang malam, 20.00 Sari warta madjukan 5 permintaan 2ep 
berita, . 20.05. “Siaran pemerintah, team Nan Hoa dari Hongkong 
20.30 Rudjak ulek Semarangan, | Jing akan main dibeberapa ke 

'21.00 Berita bah. Djawa, tindjauanl ta di Djawa pada bulan Djuni/ 
(tanah-air, 21.30 Siaran bersama| Djuli jang akan datang dapat 
studio Tritunggal, 22.00 Warta be| djuga main di Jogja. 
rita terachir, 23.00 Tutup. Di Ungaran Sabtu dan Ming 

Selasa, 18 Maret '52. iadakan i 
05.55 Pembukaan, 06.00 Aa "3 Kana da Pa Tan 

berita, 07.00 Tanda waktu, warta aa & peni ap 1 Ta 
berita, 07.15 Pengumuman dan war tuk korban bentjana bandjir 
ta daerah, 07.30 Lagu2 krontjong,. Gidaerah Pati. Pada hari perta 
06:00 Tutup. ma kes. PHB Djawa Timur me 

nang 3—2 lawan PHB Djavwa 
Tengah, hari kedua Garnizoen 

  

  

12.00 Pembukaan, 12.30 -Piano 
duo, 12.40 Orkes trio, 13.00 Tanda 
waktu, pengumuman, 13.30 Warta | Semarang menang 5—2 lawom 
berita, 13.45 Rajuan siang oleh kes. Ungaran. 

| 'Tossema, 1430 Warta berita, 14.45 Kesudahan kompetisi  Persidja 
Tutup. : minggu jl. sbb.: Maesa- HBS 3—3, 

BBSA-VIOS 2-1. 

Bulutangkis .Tiong- 
hoa” ke Pekalongan. 

Atas undangan CTH Pekalongan, 
ranting bulutangkis ,, Tionghoa” Su- 
rabaja akan melawat ke Pekalongan 
dan akan mengadakan pertandingan 
halve kompetisi 2 single dan 1- dou- 
ble melawan team? bulutangkis dari 
Bandung, Djakarta dan Pekalongan 
an tg. 11, 12 dan 13 April j.a.d.. 

Aneka Dj jawa Tengah | 
SOLO. 

Biro kontrole untuk 

Balai Kota. 
Baru2 vi Balai Kota Sura- 

karta telah menambah suatu 
djawatan haru jang stafnja di- 
isi oleh orang2 achli. ,,Biro Kon 
trole”, demikian nama djawa- 
tan baru itu, dkepalai oleh tn. 
Sujut dan langsung dibawah ke 
pala dewan pemerintah daerah. 

Tugas djawatan ini jalah me 
lakukan pengawasan atas ke- 

SENDJATA API GELAP. 
Seorang bernama M. "tinggal 

di Mranggen telah ditahan oleh 
jang berwadjib karena pada- 
nja kedapatan sebuah pistol de 
ngan 19 butir pelurunja jang 
tidak ada idzinnja. Menurut ke 
terangannja pistol itu miliknja 
seorang lain. 

  
  

rangkan, bahwa pada tanggal 7 dan 
8-3 jl. 4 orang anggauta pEngurus 
tjabang GPII didaerah tsb telah di 
tangkap oleh pihak jang berwadjib. 
Mereka jalah Asmuni Cholil, pengu 
rus tjabang GPII Pati, AA. Djazuli 
pengurus GPII tjabang Blora, Mach 
fud Harem pengurus GPII Rembang 
dan Zjainuri Anwar pengurus GPII 
Pati. Jang tersebut terachir dilepas 
kan kembali pada hari itu djuga, se 
dang 3 orang lainnja tetap ditahan 
sampai sekarang ini. 

luar-masuknja keuaigan Balai JOGJA. . 
1 Kota. Ak ler . pendidikan 

PURWODADI. Et djasmani. 

Latihan djasmani. Menteri pengadjaran, pendi- 
Oleh Inspeksi Pendidikan TT dan kebudajaan telah 

Djasmani Kab. Purwodadi — Ce apkan, bahwa, pada fakul | 

Grobogan, akan diadakan lati- tai Peta 1 

   
han djasmani “untuk triwulan 
ke I tahun 1952 ini, jalah lati- 
han ulangan jang ke 5 bagi pa 
ra guru2. Penjelenggara akan 
dimulai dari tanggal 17 s/d 26 
Maret 1952. Dengan “di-ikuti 
oleh pada guru2 dari SR III/ 
VI dalam wilajah ' Kabupaten, 
pula para guru2 Madrasahpun 

  

karta akan diadakan pengadja 
ran pendidikan djasmanj jang 
untuk sementara  mempunjai 
tingkat bacchelaureat, Akade- 
mi pendidikan djasmani di Jog 
jakarta ini termasuk bagian 
tersebut diatas.   Kedu: 29-3 O.K. Sinar Tjandi di | djuga diberi kesempatan untuk si 

Staf Dekking Tjandi Smg. mengikutinja. Pengikut latihan Lulus udjian 4 gus 
ruan L. KURSUS lebih kurang 50 orang terdiri nggi AN ea tam an dari wakil2 tiap? ketjamatan'2 Pada fakultet hukum, sosial dan 

jang berumur. kurang politik dari Universitet negeri Ga 

untuk. pegawai2 , 
kantor Papak, Balai Fota dan Kab. 
bagian politik: kursus tsb adalah me 
ngenai sekitar desentralisasi atau 
staatsinrichting. Peladjaram tsb akan 
aa oleh sdr. Suprapto kepala 

bagian Desentralisasi, 

| djah Mada di Jogjakarta telah lulus: 
dalam udjian perlengkapan bagian ' hat, Sa Pede Suharto, - Nazar 

mes | Said, Sumadijoso, Hudijanto dan Si PATI. 3! ti Aminah. 
Dalam udjian kandidat: R, Sumen 

dar Suroposudarmo. 
Dalam udjian doktoral 

Masrjul Latif Pane, 

3 anggota pengurus 
GPII ditahan. 

Berita terlambat dari Pati mene lengkap: 
| 

Ban 

  

  

 



  

   

  

   

     

Tetapi en ae | 
kenamaan ai -nasio- | 

| 6 ra 
| #vdkan oleh 2 yi 

kata. 1 
e ia, aa dele 

gasi2 kedua pihak merasa, se 
belumnja pn membitjara- 

"kan, perkara Es baik 
utk "terlebih du 
lu pokok itian dari 

» pihak jg. supaja mungkin 
mendapat suatu dasar persesuai 
an umum. 
“Walaupun demikian, djalan- 

nja perundingan itu telah men- 
tjapai djuga suatu kemadjuan. 
Tetapi mengenai —-soal2 jg me- 

njangkut re seal 
tuk itu masih diperlukan perse 
tudjuan dalam tingkat ,.govern 
ment level”. Tjuma persetudju 

    m 

    
   

    

a
n
a
 

mah 

gaimana djuga, . rasanja tidak 
- akan dapat Jen agkan -Pipak 
takjat m: 

  

Bukan Haa ia 
power 

sin, Sue 6 eko- 

   
   r Sa Aira ina power 
ti u aCalfh negara jang mempu- | 
njai barang? bahar, mempunjai 
industri besar dan mempunjai 
pasar? jang luas bagi s 
hasildnja. Djastru diwaktu  se- 
ran Tiopcka'- Ygar Temat (- 

dik na Pre ji 

Gia “ari sjarai2 ia Djadi- 

menu ya kura Degan. 
ea 3 majlis fifak da- 
se aro 2. yna 
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Naba setja 
kedudukan pemerin 

: Nasionalis de- 
wasa ini ukup kuat buat 
bisa. ikan kepuasan ke- 
pada aliran2 jg terdapat. 
di , jaitu aliran? dari. 
bait Taiwan Sena, car 20 

    

Aa aa 2 

aka dari NI n memang 
|. sedari dulu Katana! menua 

  

    

   
      
   

    

   
    
    

   

'kok Nasionalis bukan 
»fitsi class power”. 

Nana harus .,te ' 
a suatu perdjandjian | 
ssekena-kenanja”, ka | 

ng anggap ia ,toh 
: uasa -menintut perdjan 
g ajian lebih baik, berhubung 
| ked dewasa ini masih 

     
   
     
     
   
     
   
    

   
   
   

    

   
   

   

  

   

    

   
   

   

  

   

        

   

              

   

rakjat Djepang 
tentunja tidak | 
.pemeriatahnja | 

indjian jg. ber- | 
la pengakuan bah- 
Mananta itu ada 

p Der 

    a oleh sementara 

Ka 

3 

“desi njata, un 

an Je . sematjam itu, meski-ba | 

» | sudah mertiapai tingkat - 

Imengsenai hak2 bagi isteri, 

"hatapa, negara jg 

2 tak berdaulat. 
Disaat ini pun Djepang se- 

1 Idang menudju kearah kedudu- 
kan sebagai negara jang ber- 
c “setelah 6 tahun Ia 
manja . dibawah 'peme- 
rintahan pendudukan Sekutu. 

Dapat dimengarti apabi'a 

  

si sebagai akibat pulihnja kemba 
| kepada status negara jang 

ah berdaulat itu, rakjat Diepang 
a- | pun makin lebih mementing- 

Ikan pula soal “kehormatan na 
.Isional” Hal iang demikian itu 
| dapat ckukur daripada protes 

keras jang diperdengarkan 
kalangan Dje- 

ipang mengenai 'persetudjuan 

|MSA, mitsalnja. 

Daripada apa jang diurai- 
kan diatas tadi, maka dapat'ah 
ditarik kesimpulan, bahwa pi- 
hak Djepang tidak memaksa- 
kan kepada Tiongkek Nasio- 

na-kenanja” karena toh peme 
rintahan Taiwan itu dianggap- 
nja sebagai “negara” ketjil be- 

Nasionalis tidak akan mung- 
kin dengan sekehendak ' hati 
menjuruh Pjepang “telan” sa- 

dasarkan anggapan bahwa Dje 

'ah kalah perang. 

Sesuatu persetudjuan hanja 

mungkin ditjapai, apabia ke- 
dua "pihak saling mengalah. 
Dan ini hanja bisa terdjadi, 

Jagi memakaj sentiment2 rak 

jat masing2 sebagai pedoman, 
'hanjalah kalau perundingan 

“go- 
vernment level”, dan didalam 

keadaan demikian masing2 pi 
'hak harus memberikan kepu'u 

san2 berdasarkan “kepa'a di- 
Ingin” dan realiteit jg njata. 

Tn 

. (Berita kawat UP terachir 
dari Taipeh mergatakan bahwa 
dl tempo dua minggu ini 
murgkin sekali sudah dapat di 

(selesaikan sebuah perdja: Jjian 
damaj diatara Tiongkok Nasio 

'nalis dan Djenang. — Red). 

    

“telah memberikan 
Suatu komisi 

  ruanja Iu, 

| laporan dimuka 
perkataan, bahwa | keradjaan utk menjelidiki perka 

winan dan pertjeraian, bahwa 
wan'ita2 Inggeris lebih menguta 
makan ssal uang ari pada tjin 
ta sebagai sjarat kawin. Njonja 
Helena Normanton, 58 tahun, 
penasehat. Ratu dan seorang ad 
pokat wanita Inggeris jang per 

ttama, jang sebagai ketua persa| 
tuan itu menjiapkan keterangan 
ig diberikan oleh persatuan tsb. 
mengatakan selandjutnja, bah 

|wa perpetjahan dalam rumah 
tangga ,,ialah kedudukan eko- 

Ngaon, jang — tidak memuaskan 
pada suami-isteri”. 
| Sebuah usul untuk membawa 
kerukunan dalam hidup beru- 
Imah tangga “jang diadjukan | 
oleh persatuan itu, 

jang dengan sengadja lalai da 

purna. 

. Njonja Normanton adalah se 
orang feminis (gerakan jang 

'Imenuntut persamaan hak wani | 
ta dgn lelaki) jang setia. Ia me 
nolak memakai nama suaminja 
dibelakang namanja sendiri dan 

- Iberajuang utk. mempertahan- 
Ikan namanja itu, dengan tidak 
perek undang2 negeri.. 

Dibawah rentjana undang2 
per 

satuan itu menjatakan, bahwa 

,Ssang isteri mau menerima dan 

sa "mau pula memberi”, sehingga de | 
ngan demikian ,suatu persama | 

| an dimata undang2 dapat didja 
|   jlankan terhadap suami dan ter 

hadap isteri, 

. Djepang He | aa Y 

nalis untuk menerima sadja | 
suatu perdjandjian jang “seke | 

laka. Pun sebaliknja Tiongkok | 

dja sesuatu perdjandjian, ber | . 

pang toh ada negara jang te- | 

apab' la perundingan itu sa | 

“tuk meredakan Nat 

AUsiversity. 

wa sebab2 pokok jang memba- | 

ialah mem. 
berikan hukuman kepada isteri | 

“'Ilam melaksanakan - pekerdjaan | 
rumah tangganja dengan sem- 

Kedudukan Di Afri4 

- 
ARIAN PERANTJIS 

kan kepada pemerinta|: Peran- 
tjis untuk menghentikan ' 
tempuran melawan orang Vie!- 
minh di Indo Tjina, Seorang 
djenderal Perantjis jarg menja 
takan: ,/Velah tiba kini sahinja. 
bahwa djalan satu?nja untuk 
dapat menolong kita, jakni bu- 
kan sadja memilih tetapi djuga 
menjelenggarakan — persendja- 
an kita di Eropah sekuat mung: 
kin dan mempertahankan kedu- 
dukan kita di Afrika.   

.Djalan satu2nja untuk men 
tjapai ini ialah menghentikan 
pertempuran di Indo Tjina”, de 
mikian djenderal tsb: 

Sebagai pendahuluan kara- 
ingan itu, ,,Le Momde” menulis, 
pahwa keadaan di celta Tong- 
Ikin, menurut sumber2 jahg ne- 
|bral telah semakin genting. Ko 
minike Perantjis jang resmi ti 
|dak mengumumkan tentang kea 
|daan seluruhnja, demikian hari 
lan konservatif itu. 

Non-Violence 
Satu2-nja Usaha  Jg 
Bisa Redakan Kete- 
'gangan Dunia, Kata 

Rajendra z 
- 

pers. 

Lebih Baik Perkuaji| 

ka: Seruang Seorangj | 
Dengan Perantjis 

ig . 
konsevatif  ,,L2 Monde? 

pada hari Djuwa! menganij:r- | 

   
    

  

- 

    
    
   

    

   

  

   

  

mbar fanta si. Berhubung adanja rentjana. 
tertuda ke bulan bebe rapa ahli teh 

-membuat satu schets, b agaimang Te 
bentuk kapal udara jang akan dipergunakan itu. Dr. 
Werne, von Braun, jang telah membuat Tj daard raket 

V-2 mengatakan bahwa untuk membuat pesawat se- 
perti jang direntjanakan ini dibutuhkan waktu 10 ta-. 
hun dengan biaja 4 djuta dollar: Pesawat - er an 

kan se dang melajang2 1.075 mil diatas bumi 5 

    

   

    

USA telah 
rupa dan   

  

Pp 

akan terus berusaha agsir 

Lembah Ni: 

dgn. Hari Konstitusi Mesir. H 
bahwa partai Wafd pada waktu 
bulkan kekatjauan?2 baru. 

Dikatakannja, bahwa. partai 

Wafd, sedang menijoba meng- 

hindari tanggung-djawab dari 
'kedjcdian? achir2 ini, Peristi- 
wa2 jang merupakan peng- 

ni berada ditangan pembesar2 
kehakiman, dan terhadap per- 
Igiiwa2 ity akan diambil tinda- 

kan? dengan keadilan dan ke- 
benaran sepenuhnja demiki- 
an Hilaly. Pasha. PM 

  

  
RESIDEN REPUBIK 
Ladia, Dr 

Prasad, hari Sabtu 3. mengais 
kan, bahwa satudnja Cia'an Lir 

   terdapat di-seluruh Iu dew 
sa ini dan untuk mz ala esai Ie 
kesulitan? jg dihadapi duni 
Tan mempraktekkan sek 
ktif politik Nex-viotence 

Tak menggrnakan 
ig diandjurkan c'eh mepi 
Mahatma Gandhi. Pras 

  

tt 

Kekerasan) 

  

pgutjapkan keterangar Ba Hn 
lam upafjara membe 
'hormatan keroZi n 
20r Roosevelit- oleh Ny 

(Antara-AFP). 

ri ge'ar ke 
: Dea    

     

  

(Oleh John tangga 

. Sebagai fjontoh, sang suami 
memikul. tanggung djawab mtk. 
(pemeliharaan rumah tangga. Pe 

kerdjaan sang isteri dalam pe 
njekaggaraan rumah | tangga 
harus cipandang sebagai sumba 
ngan jang. sama nilainja dgn. 

jumlah uang, jang harus dike 
'Juarkan oleh si suami utk. pe 
kerdjaan tersebut.” 

Dalam pada itu perbuatan 
| kenjelenggaraan rumah  tang- 
ga jang tidak.teratur harus di 
hukum menwut undang2”. 

Persatuan Isteri itu mengusul 
Ikan supaja ,,sang isteri harus 
mendapat fcnds'jg pantas utk 
'keperluannja sendiri, utk. 'ma- 
na ia tidak perlu memberikan 
tanggung djawab dalam perhi- 
Jangan belandja rumah tang- 
  

Gambar terachir kapal 
»Fort Mercer”.milik USA 
sebelum baru? ini dalam 
perdjalanannja. menemui 
ketjelakaan dan petjah 
'mendjadi gua. Kapal tam 
pak sedang lalu dibawah 
djembatan Brooklyn. 
      

  

  

Rajerdra (kan, bahwa. ia “akan: menga-. 

Ed 

De'i | periama untuk mentjapai 

|ta2 kebangsaan Mesir, 

  

gi aa. Inggeris'/Terlalu. 
.. Utamakan” Uang: 

1 PERSATUAN ISTERI Ingt 
1 “tis jang besar yenga- 

Iperkara2 

| Pasha selandjufnja mi 

  

NadjibTud 
Akan Adakan Katapan Di Me 

ERDANA MENTERI Mesir, Nagalii Ta 
Hilkly Pasha, dim pidato radionja jg “di 

“pada rakjat Mesir pada hari Saptu menjatak j 
pasukan? Inggris $ Pte mundur 

dari daerah Terusan Suez, dan bahwa pada waktu ini ia se- 
Gang mengerdjakan suatu rentjana untuk mempersatukan 

Dalam pidatonja tsb. 1g g diutjapkan berkenaan 

chianatan terhadap negara ki- ! 

   

terang?an menuduh, 
Lag" ea: menim- 

al gt 
ts 

dakgn pembersihan “didalam | $ 
ben drintan Mesir ,jhingga 
anasir2 korup jang terachir te 
lah dibasmi”. Pembersihan itu 

| menurut Hilaly Pasha tidak 
ikan terbatas pada -anggota2 
vartai Wafd, melainkan terha- 

| lap semua Gnasir2 iang korup. 
Ditambahkannja. bahwa seka- 
lipun ia akan mendjalankan 
pembersihan dikalangan pe- 
merintah itu, ini tidak akan 
menjampingkan tugasnja pa 

2 
jaitu 

  

2 —- 

a”. Akan tetapi, kaia' persatu 
1m itus lagi, pengeluaran yang 

jang sangat banjak dari fonds 

si isieri tadi utk. keperluan ber 

djudi, minuman keras, rokok, 

»haruslah aiang ggap tidak pada 

tempatnja benai' 
»Si isteri harus memberikan 

tanggung djawab kepada suami | 

tuk keperluan rumah tangga | 
Ian apabila berlebih uang itu 
adalah mendjadi hak si suami”, 
kata persatuan itu. 

Njonja Normanton mengan- 

dju:kan supaja ,,geredja menga 
dakan perobahan dalam upatja- 
ra perkawinan, cimana selama 
ini pusat kepentingan  diletak- 
kan pada mertabat dan penglak 
sanaan upatjara itu”. 

Laperan itu mengusulkan pu 
Ia pada achirnja, supaja nama 
pengadilan2 pertjeraian diganti 
dengan pengadilan perkawinan 
dan diberi hak untuk mengadili 

jang mengenai soal2 
perhubungan sexueel jang tidak   

  

cjotjok dan soal pembatasan ke 
|lahiran atas dasar bahwa perbu 
|atan ini merusakka hidup be- 
rumah tangga. 
  

  

nja dalam pengeluaran uang un | ” 

: Napans TUDUH WAFD 

  

     
ikan mundur pasukan2 

at lari daerah Terusan 
Suez dan persatuan Lembah 
Nil (Mesir dan Sudan). 

Amr Pasha ke London? 
Harian ,,Al Ahram” semen- 

tara itu mewartakan, bahwa 
dutabesar Mesi, untuk Ing- 
gris, Abdul Fattah Amr Pasha, 
tidak lama lagi akan kembali 
ke kedudukannja di London. 
Menurut harian itu kementeri- 
an luar negeri Mesir telah di- 
beritahu dengan resmi oleh 
kabinet radja, bahwa tugas 
Amr Pasha sebagai penasehat 
politik untuk Radja Farouk 
telah berachir pada tanggal 
10 Maret jl. Kalangan2 peme-. 

rintah Mesir dalam pada itu 
berpendapat. . bahwa kembali- 
nja dutabesar Mesir ke Lon- 
don itu akan berarti . suatu 
langkah baru jang bertudjuan 

“untuk memulai kembali perun- 
dingan antara Inggris dan Me- 

sir. (Ant -UP-Reuter). 

Perang Kuman 
'Melaas Sampai Di 

Shantung? 

  

    

propinsi itu dalan mingga per 
tama Dulan Maret ini. 

Dikatakan selandjutnja, bah- 
wa pesawat2 Amerika mene- 
ruskan menjebar kuman2 di 
Tiongkok Timur laut dan Tsing 
tao antara tanggal 6 dan 12 
Maret. Jang disebarkan adalah 
laler, njamuk, labah2 dan kutu 
andjing (flea). Pada achirnja 
radio Peking memberitakan, 
bahwa sebuah panitya untuk 
menjelidiki kedjahatan Amerika 
melakukan perang kuman sudah 
dibentuk. Panitya ini jang lebih 
kurang terdiri 70 orang telah 
meninggalkan Peking menudju 
ke medan perang Korea dan 
Tiongkok Timur laut hari Sah 
jl. (Antara-AFP), 

Benar apa tidak? 
Djurubitjara kementerian lu- 

pada hari Djum'at hahwa peme 
rintah Inggris menganggap  sa- 
ngat perlu supaja PBB mengi- 
rimkan panitya ke Korea "utk. 
menjelidiki apakah tuduhan jg. 
disiarkan oleh pihak Utara, bah     

  

  

wa PBB melakukan perang ku 
man di Korea memang ag 
atau tidak, 

  

Il gundul. jg berkerudungan 

    

   
, lam biara2, 

.f“pongyi kyaungs”. 

1864 menganut agama 
'haliran Hinayana. Berapa djum 
'Hlah pongyi di Burma tidaklah 

IARAN RADIO PE- 
KING maram Minggu 

| menuduh - Amerika telah | 
! hi perang kuman 
nja dari si2 Tiongkok Ti 
URURK uut propinsi Sham ! 
tung, it siaran rdlio tsb, 
pesawat? Amerika berulang2 
telah mendjat n kuman2 di 

ar negeri Inggeris menerangkan | ' 

     “Pc . 

——— Oleh: Dajat 

js kira? dapat disamakan dgn 

Kk 

Orang bisa mendjadi pongyi , 
Ilatas kehendak sendiri, untuk 
'Isementara waktu atay untuk 

1 | selama2nja. Tapi selama men- 
djadi pongyi ia harus mening 

|galkan segala kesenangan hi- 
dup Yuniawijah dan hanja men 

| dapat makan dari hasil derma 
pemberian orang. Ia tidak boleh 
beristeri, bahkan menetap wa- 
nita pum terlarang, Untuk men 
tjegah ini ia membawa kipas 
penutup mata kalau2 nafsu 
bangkit. Iy mengisi waktunja 
“Gengam ibadat studi " adjaran2 
keagamaan dan melakukan per 
buatan sutji jang ditetapkan 
oleh agama untuk para pongyi 
itu. 

Kaum pongyi tinggal dida- 

jang disebut 

  
A 

|. Burma mempunjai penduduk 

17 djuta. Dari djumlah ini ada 
Budha 

kita ketahui. Tapi, bahwa aga- 
ma Budha dan pongyi2nja itu 
amat mendalam pengaruhnja 
pad, rakjat ternjata dari ra- 
mainja pesta2 upatjara keaga 
maan, dan banjaknja djumlah 
pagoda2, Burma pun terkenal 

dipegunungan2, ia bahkan di- 

tempat2 jang djauh dari kam- 
pung2. 

Kekaj jaan "3 pagoda. 
Ongkes uaiuk membikin pa- 

goda dga. mudah dapat dikum 
pulkan. : 
«Banjak pageda mengandung 

| kekajaaa luar biasa. Bukan «a 
| dja kekajaan jg berupa tebal- 
“aja iman, tenaga religi jg men 
|Gorong  pembikinan pagoda?2 
besar itu, bukan sadja kekaja- 
an arechilektur seni pahat dan 
seni relief, jg mengagumkan ti 
ap pengurdjung, tetapi djuga ke 
kajaan barang? berharga, se- 
perii barang? “antik dan mas. 

Orang berkata, bahwa mas 
massief jg terdapat pada pun. 
tjak Pagoda Shwedagon, jaitu 
pagoda jg terbesar dan derian- 
dah seluruh Burma di Ranzgoon, 
adalah djauh lebih banjak dari 
pada reserve mas jg ada mada 
Union Bank of Burma. “ 

Dan pada waktu? jg terien- 
tu bagian tengahnja pun dari 
pagcda ju dipulas dengan air- 
mas, sehingga dari djauh ba- 
ngunan sufji jg 368 kaki ling- 
ginja itu tampak berkilau?an 
kalau kena sinar mata hari. 

  

Bitjara tentang pongyi dan 
pagoda, bagi orang jang suka 

menind,aunja dari segi ekono 
mj sadja pastilah akan menim 
buikan anggapan sebagai pem- 
borosan tenaga dan kekajaan 
jang bukan2. Pongyi2 akan di 
anggapnja sebagai parasit ma 

sjarakat, sebagai golongan jg 
tidak produktif atay sebagai 
preluksi-faktor tenaga jg ter- 
buang. Tenaga dan kekajaan 
untuk membikin pagoda2 itu ti 

|daklah membawa kemakmuran 
jang njata dan langsung kepa 

da rakjs. jang miskin itu. 
Kiranja cicak demikian ang- 

gapan kaum Budhis di Burma. 
'Dan sekarang pun kaum pong- 
"yi masi ih mendapat pengharga- 

an seperti zaman iahg sudah2, 
'sedangkan chalajak.ramai ma 
'Sih suka memberikan clerma2 
untuk keperluan pongyi dan 
ipembikinan pagoda2. 

Ketika kita berada di Rang- 
goon, maka kl. 8 mil di luar ko- 

|ta dilangsungkan pesta, upatja 
ra keagamaan berhubung dgn 

| pemindahan “reliek sutji” gari 
pagoda Betatauns kepada tem- 
pat sutji haru jaitu Kaba-Ayo 

“atu. Rakjat rmerebandjiri para 
pemuka agama Budha dari 
Burma, bahkan dari Ceylon 
dan India Selatan memerlukan 
datang, Dalam upatjara itu per 
dana menteri Thakin Nu turut 
serta. 

  

Thakin Nu dan agama. 

Amatlah menarik pendapat 
orang2 terkemuka Burma ten- 

tang agama. 
Thakin Nu "umpamanja, ja- 

itu seorang tokoh nasional jg 
te'ah menundjukkan  kesang- 
gupannja dalam mengatasi ke 
Sulitan2 negaranja tapi jang 
tiap saat djuga bersedia untuk 
meninggalkan ' kedudukannja 
sebagai perdana menteri, utk 
'terdjun kelapangan keagama- 

an, adalah orang alim, 
Daam suatu pertemuan ta- 

hunan Y.M.C.A Thakin Nu me 
njatakan bahwa manusia itu 
lebih suka merasakan keburuk- 
an dari pada kebaikan, Sebagai 
tjontoh dikemukakannja, bhw 
orang lebih suka nonton kome 

di dari pada pergi ketempat su 
tji. “Tapi walaupun demikian, 
banjak djuga jg . memerlukan |   | 

gyi Birma 
Emas Berkilau-Kilau Menghias Kull 
Shwedagon : Menurut U Tin Aung “ 
Agama Dan Politik Harus Bersama 

Hardjakusumah —— 
(Wartawan Tuan Jg. Mengikuti Goodwlit Mission). 

EBHATIAN ORANG JG untuk pertama 'kalinja mengun 
JP jan djungi Burma, nistjajalah akan tertarik oleh Orang? 

tjita berwarna oranje dan 
5 kadang membawa mangkok. Orang2 

| berkeliaran di mama?, di dalam kota2, 
: | sampai di pegunungan2, Mereka itu di Burma ditamai 

kadang 
demikian kita djumpai 
di dusun2, di plosok2 

»pongyi”, 
tjantrik atau ,,monnik” (arti 

kata ,,pongyi” ialah ,,kemenangan besar”). Pongyi itu hidupn 
(PF semata? utk berbakti guna kepentingan agama Budha pnja 
| reka anut itu. jg me- 

:K 

pergi bersembahjang ketempat 
tempat sutji.. Perbuatan “ini 
sungguh baik, Faktor tersem 
bunji jang memaksa manusia 
melakukan perbuatan baik — 
dengan tidak selalu mengharap 
kan hal2 jang bukan sebagai- 
mana Sesudah mendjalankan 
keburukan — itulah motief ke 
kuatan agama” kata Thakin 
Nu. 

Kata Thakin Nu seterusnja: 
"Kejakinan, bahwa dengan per 
buatan baik orang pasti akan 
mendapat gandjaran, seperti | 
mendapat pahla atau masuk sor 
ga dan kejakinan bahwa per- 

1 buatan buruk akan menjebab- 
kan orang mentclapat hukuman 

lahir dari agama dan akan bi 
sa bertanggung-djawab untuk 
menjelamatkan dunia dari pa- 
Ca kehantjuran.” 

Sebagai Budhist, Thakin Nu 
menjiapkan diri — kalay perlu 
— untuk membela Budhist dan 
selaku perdana menteri ia me 
njiapkan diri untuk membela 
semua agama jang dianut oleh 
pelbagai golongan dari rakjat 
Burma dengan mempertaruh- 
kan penghidupan dirinja sendi-   

sebagai "negara pagoda”. Pago | 
da2 itu kita lihat dimana2, di | 
kota2 dikampung2, dilembah2 | 

ri, 

Agama dan. politik. 
Bagaimana. orang Burma 

menghubungkan agama dengan 
politik,- dapatlah kita paham- 

kan dari keterangan U Tin 
Aung menteri pendidikan (?) 
dalam sebuah pidato ,adionja, 
jang antara lain menjatakan: 

“Kekuasaan politik dizaman 
sekarang mendesak dan mem- 
bawa peri-kehidupan manusia 

kepada pcrobahan susuna": ma- 
sjarakat, dga tidak mengindah: 
kan  kenjatazsm, bahwa ma- 

sjarakat itu tidak Japat mengi | 
kutinja djika tidak disertai 
dengan perobahan hati manu- 

sianja 
Bangsa2 di dunia jang mengi 

nginkan penjusuan masjara- 
kat baru itu pertjaja, bhw. itu 
lah real politik, sedang tiap se 
mangat jang gitudjukan untuk 
kebutuhan perobahan hati ma- 
nusia dan bimbingan utk mem 
peroleh pandangan baru atas 

penghidupan jang berdasarkan 
keagamaan dan perikemanusia 
an, dianggap idealistis atau 
sentimenteel. : 

Ini adalah anggapan jang ga : 

gal. 
Organisasi2 

akan berarti: 

raksasa hanja 

pengawasan atas   dunia oleh satu kekuasaan. 
|Orang pertjaja, bahwa dumia se- 

luruhnja membutuhkan satu 
matjam model pemerintahan 
untuk mendjauhkan perang an 
tara bangsa2. Ini hanja suatu 
segi kebenaran jang tampak de 

kat sadja.. Tapi orang itidak 
waspacla akan kesesatan jang 

fundamenteel. 
Dan kesesatan jang funda- 

atau masuk neraka, itu semua | 

ka
na
 

   
    
   

     

   
   

  

   

  

   
    

  

   

                  

   

   

        

     

    

            

    

  

   
    

  

     

    

    

   

    

   

    

    

    
       

   
   

    

   

   

  

    

    

Komakda 
68 tahun : menjataka 
ETER OLSEN 

hari Djum'at bahwa ia ia bernia! 
berlajar ke Norwegia lam s2 
buah tong kaju. Pelaut tua 
itu selama 51 tahun er mes 
lihat Talah Airnja. K Ta 
agatakan bahw4 ia aka je 
berangi Demen antik 
pantai Timur K 
pat kelahirannja, 
rick di Norwosyaa 

     

dapat menga 
Sydney (New. 

ter, dan, jg telah pH : 
tuk menempuh jalan melalui 
lautan itu. 

Lebih landjut i ia Aman 
bahwa. tjita2 ini telah “dikeir . 
dungnja sedjak 15 tahun jang 
falu, “Tong tadi dfbuat olel: 
Mark Carlton, seorang masinis 
di Windsor (Ontario). ,Sedianji: 
Cariton sendiri akan mengguma- 
kamnja utk. menjeberang ke 
Inggris, akan tetapi niat itu di 
batalkan dan ia menghadiahkan 
tong tersebut kepada Olsen, ke 
tika ia masih tinggal dipantai 
(Timur Kanada sebagai penang- 
kap ikan dan ikan paus. 

gg" Kalae 

  

  
EEKOR AJAM BETINA 

| kepunjaan Mrs, Pan 
|Sehrates telah memeurk: 
outir .telur, jang ukuran-ke!i- 
ling melintangnja 15,5.cm lebih 
sedikit. dan 'ukuran-keliling 
membudjurja 23 cm.: Mana jang 
lebih bangga, Mrs. Sehraic: 
dau ajamnja, “Sie 
  

menteel, jg akan menghapus- 
kan anggapan itu adalan suatu 
kenjataan, bahwa hati orang te 

lah dilupakan dan telah cike- 
sampingkan gleh mereka jang 
menjebut dirinja pembangun2 
masjarakat baru. Selama kese 
satan inj belum diinsjafi maka 
perdamaian tidak akan: tertja- 

pai. 
U Tin Aung: Agama 

danpolitik harus 
bersatu.” 

U Tin Aung berpendapat, 11 
wa agama dan politik itu harus 
dipersatukan untuk kepenting- 
an ummat manusia, dan »kalau 

|kita sekarang sedang bergerak 
| menudju kearah suatu konsep- 
|si dunia dalam tiap lapangan 
kedunjaan jg diusahakan maxmu 

' sia, maka kita djuga harus ber 
gerak kearah suatu Le 
nia dim hal keagamaan. bukan 
agama dlm. arti untuk masitg?2 
golongan. tapi suatu 2. 
manusiaan. Dalam “hal 
Simpul mengadjarkan tiap 
ma besar jg mengandung . 
sar2 jg berharga dan praktis 
utk membangun susunan ma- 
sjarakat baru itu” ' 

    
Sebagai variasi kita k 

kan pendapat seorang 
Burma, jaitu U Tun 
baru diangkat mendjadi, 
teri penerangan Ia ners 
kami kepada kita. bahwa ia 
masuk orang2 ig hanja : 
mai diri sadja Buddhist, 
tidak termasuk golongan j 
patuh dari alim merakuuka 
wadjiban2 agama... 

— Lebih dari 1500 anggota ! 
munis pat hari: Kemis 
mengadakan . demonstras 
Vignolia Italia, sebagai: 
tes terhadap perang kumat jg 
dilakukan oleh pesek Anas 
rika di Korea. 23   

  

| 

“India Akan Berpihak 

1 

gian besar dari benua Asia. 
Bs 

,Saja tidak pertjaja komunis 

sai Asia”, kata Singh, ,,karena 
(bantuan ekonomis dan militer 

dia ini mengandjurkan negeri2 
Asia Tenggara suka menelima 
bantuan Amerika, jang perlu 
untuk menekan kemadjuan ko- 
munisme dibagian “dunia sini. 
Ia pertjaja, bahwa menerima 
bantuan itu tidak berarti harus 
bertindak nanti dilapangan-ke- 
imiliteran karena bantuan eko- 
nomis sendiri dapat menahan 
pasang naik komunisme. 

Mendjawab pertanjaan menga 
pa setengah negeri2 Asia sang- 
Si menerima bantuan MSA, 
Singh berkata, bahwa ,,kesangu 
sian ini disebabkan oleh pers 
djadjahan jang berabad2 dan 
ketiurigaan jang mendalam pa 
|da bangs a2 jang lama tertin- 
'das”. Banjak negeri jang mau 
menerima dengan Sjarat, bah 
wa djangan adas ikatan mili, 
ter”, Dan India menerima 50 
djuta dollar dari MSA lengan 
sjarat ini. Amerika Serikat jg, 
tadinja mentjela sikap - India 

  
  he 

Asia Tenggara Be- 
rantasKominisme? 

me Tak Akan Kuasai Asia Tenggara 
Keterangan Dan Pendapat J. Singh. 

NDIA AKAN MENTJAPAT stabiliteit ekonomi dm li- 
ma tahun dgn. bantuan Amerika”, kata Lemba 

ga India di Amerika Serikat, J. Singh, di Ma Dam | 

Ba adha aa 1 Birma, 3 alga mn : telah me: jau on, 
Indo-Tjina, Hongkong dan Indonesia, Di Manilla Singh akan 
tinggal lima hari dan akan berbitjara dgn Presiden @uirino 
dan pemimpin2 politik Filipina lainnja. Pemimpin India “ini 
menuduh Kremlin sebagai satu kekuasaan jg berdi- 
ri dibelakang perlafvanan bersendjata jg mengatjaukan ... 

me internasional akan mengua- 

Amerika kepada .bangsa2 Asia |. 
ladalah pada waktu nasionalis. | 
me sedang sakit”, Lembaga In |: 

Ibu dimasa depan”, (Antara) 

Ga 

   
    

  

   
    

                  

      

   

    

  

    

      

     

    

Pada Barat: Kominis- : 

A3 

Ro 

didalam Perang Dingin, kata 
Singh, mulai mengerti pendiri: 
ah negeri2 Asia. 

| ndia bkan berpi- 

' hak Barat. 
»Setelah saja menindjau In- 

dia selama dua minggu, dan ber 
bitjara. dengan, Perdana Mente- 
ri Nehru, sa pertjaja, India 
akan berpihak kepada Barat, 
bila perang petjah,” kata Singh. 
»Dan dalam lima tahun,  de- 
ngan bantuan Amerika India 
akan mempunjai ekonomi jang 
sehat dasarnja”. 

Tentang ' Indo-Tjina Singh 
berpendapat, bahwa  perdjua- 
ngan disana tidak akan ada ke 
tentuannja, djika Tiongkok Ko 
munis tidak mengirimkan - pa- 
sukan2nja- kemedan perang di 
bana, 

Tetapi negeri jang telah sa- 
ja kundjungi, di Asia Tenggara, 
ata Singh, saja lihat rakjatnja 
tul2 ingin memerangi komu- 

nisme dalam bentuk apa sadja, 
dan melihat pasukan2 komunis 
mendapat pukulan hebat di Ko 
rea, saja merasa, kaum komu- 
his. tidak mungkin akan menjer  



    

   
    

P Insiden ,,Havs darah” 

undingan di Panmun- 
abtu, pihak PBB mem 

1 kepada Korea Utara 
keributan di kamp tawa 

g di Kojedo jang ter- 
Kemis jbl. dan pihak 

"segera menjatakan bah- 
adalah suatu ,,insiden jg 

akan darah”. 

  

li Ateh, 

r | harus 

“(telah berunding 115 

"1 Mah dibentuk 

“#pedagang. 

lain2 pasar dalm ko'a ini. 

dan bangsa “kita dewasa ini, ummat 

“| djelek jang ditimbulkan “.oleh film, 

| dan 

Fda-pemudi kita. 

“kdalam segala lapangan perlu didja- 
ga 
pranoto tegaskan, bahwa beliau bu. 

anti: 

"“ hwa berhubung 
jang diderita oleh masjarakat achir? 

“Hini, umumnja orang  mendjadi “sa 
ingat” individualistis, dan  corps- 

''yeest tidak ” ada.  Diandjurkannje 
agar ' individualisme “ini dibuang 

a |. siemikirkan 

n. : “Demikian al. amanat « jang, diu- 

Itjapkan oleh Mgr. Soegijoprawoto 
kepada Wmmat Katholik di 

1 Sabtu ini beliah meneruskan perdja- 

Hh Mengenai keuanganmu |   
  

Nah 

“jitu tentang pertemuan pengurus Per 

sdr. Kasim Toha: Oleh penulis sdr Sunardi didjelaskan tentang berdir nja persattian itu. 
dinaikannja tarip persewaan dinaikannja pasar jg limakali lipat banjaknja, sehing 
Ya memberatkan para pedagang, per 
satuan. telah mengirimkan 

kin.minta djangan dikasih naik ter- 
lalu berat, tetapi tidak ada djawa- 
ban, dan karena itu lalu dikirim 
"delegasi" untuk menanjakannja: Se 

5 djam “lamanja, 
oleh Walikota diterangkan, bahwa 

“f resolusi itukatanja disusun terlalu 
tadjam, “persoonlijk ' Walikota setu: 
dju dengan “penindjauan kembali. 
“dan berdjandji soal itu akan dibi- 
tjarakan lebih djouh. 

Benar“ djuga oleh Kotapradja te- 
panitya - penindjauan 

kembali kenaikan tarip persewaan 
itu, tetapi prakteknja masih hampir 
Sama sadja jaitu kenaikan lebih 4 
kali lipat, Diterangkan oleh sdr. Su 
nardi, bahwa dalam panitya itu tidak 
ada duduk seorangpun “dari pihak 

Sdr. Dwidjo “menerangkan kea- 
daan tarip" dahulu dan tarip seka- 
rang. PPPDS mengerti, bahwa ong 
'kos2 jg Kotapradja harus ' keluar 
kan kini ada “inggi, dari sebab itu 
PPFDS bisa setudju bila tarip itu 
dinaikan sadja Cengan 4 kali lipat, 

| djangan lebih, kareni “dengan ke     Gitu tinggi, para pedagang sukar 
untuk bersaing dengan pedagang? 

Diterinyjkan. bahwa 
djuga sebuaa rumah makan jg 
sewanja malahan naik samaai 

H lebih dari tarip dahulu. 

PPPDS . mengnarap : kebidjaksa- 

naan dari Korapradja agar kenaikan 
itu -dapat ditindjau Yorbali seadi 

adilnja, supaja sidik terlalu membe 
ratkan para pedagang delaip pasa: 
Djohar tsb. 

|. cKini anggauta2 e 

kl. 700 orang, 'aim bulan “ mungkin 
naik sampai 1000 lebih Can -diniat 
djuga untuk -melsda- tan sajap dgn 
menempatkan Kommissarissen di 

r. pasar. 

    

persatuan Hu 

ul 

  

  

MGR. SOEGIJOPRANOTO 
DIHADAPAN UMMAT 
KATHOLIEK SOLO. 

Sedjak. Rebo HA hingga Sabtu ini 
Mar. Soegijopranoto. Apostolis Vi- 
caris dari “Semarang mengadakan 

perkundjungannja  ke-Solo. Selama 
berada di Solo Mgr. Soegijopranoro 
telah "mengadakan pertemuan2 de- 
ngan Wakil2. Organisasi? Katholik, 
para Ibu dan Bapak, dan para pe- 

"muda pemudi dewasa. 
Dalam pertemuan? itu Mgr. Sae: 

| gijopranoto antara Jain memper- 

Hugatkan. agar “dalam “arus krisis 
achlak jang “menimpa  masjarakat 

  
Katholik-djangan sampai ikut hanjut 
karenanja. - 

Kemurnian - hidup, baik, rochani. 
badani, budi maupun kesusilaan bagi 
individu, keluarga maupun masjara- 
kat harus selalu didjaga dan dipelis 
hara dengan tertib. Untuk dapat 
memelihara kemurnian hidup itu kita 
harus memperhatikan pengaruh jang 

| Tectuur (batjaan), pakaian, kesenian 
sport jang - djelek, jang kini 

membandjiri negara kita, kepada 
masjarakat terutama kepada pemu- 

Dengan segala “tenaga, pikiran 
dan kepandaiannja, Ummat Katholik. 

menjumbangkan - bantuannja 
| membrantas segala hal jg. merusak 
“'moraal agar masjarakat dan-“bangsa 
kita tidak akan | tenggelam “kareria 
kebobrokan moraal. Kesusilaan di- 

sebaik-baiknja. Mgr. Soegijo- 

kanlah anti-film, apti-lectuur, 
pakaian, anti-Sport, — anti-kesenian 

“dsb. jang baik, akan tetapi beliaul 
anti film, lectuur, sport, . keseniar 

dsb. jang merusak kesusilaan, jare 
merusak moraal, dan merusak ke- 

murnian djiwa. , 

Lebih Jandjut dinjatakannja, bah- 
dengan kesukaran2 

idjauh2, Sebagai individu kita me- 
Imang perlu memikirkan kehidupar' 

'kita- masing2, akan tetapi 

hal itu djangan sampai kita . hanja 
diri kita sendiri sadja. 

Tingga tidak. memperdulikan kepen- 
tingan umum, 

  
  

| Menjambung berita kita hari Sab- 
Satuan Pedagang? Pasar Djohar Se marang dengan para. wartawan di pt lebih djauh dapat dikabar 

“ Pertemuan dibuka ok ab ketua 

Berhubung dgn 

r a resolusi Kepada Kotapradja mohon kenaikar | 
i jitu ditindjau kembali, sedapat mung 

naikan tarip persewaan stand jg be-| 

dalam $ 

idjaminan, bahwa Pemerintah Viet 
nam akan 

ag 

| dilakukan dalam waktu 20- djam 20: 

” 

        

   

      

           

     

           
  

| Seteran 109-— Telf. 1123 Semarang 

FUSI ANTARA 40 
"Dalam konperensi Persatuan pada 

tanggal 9 Maret 1952,” konperensi 
Pelaksanaan ' Keputusan  Konggres | 
Persatuan Bekas Pedjoang Bersen-| 
djata, maka 40 organisasi? Bekas 
Pedjoang Bersendjata daerah kab. 
Pemalang baik jg lokaal maupun jg | 5 
berpusat, tjabang serta segenap ran At. 
ting2-nja telah mengambil keputusan 

er eh 
dengan suara bulat meleburkan diri a p 3 Sh 
(fusi) “dalam satu organisasi Per: '- an Y 39 satuan Bekas Pedjoang Bersendjata| Maag Ah, , » dan mendjadi anggauta Komite Per| . SA Yo f 

  

    

x      

satuan Bekas Pedjoang Bersendjata| 
Seluruh Indonesia Pusat, dan ber:| 
pendirian a. menjetudjui dan berdiri 
dibelakang Statement Komite Persa- 
tuan Pusat b. akan diusahakan satu 
permusjawaratan jang luas di dae- 
rah Pemalang antara seluruh Par- | 
tai-2, organisasi-2, semua golongan, 
pegawai dll. dengan maksud me- 
ngembalikan potensi Nasional jang 

Mika ag 
SURAKARTA 

nian 
DI PURWOSARI:. No 310 

Minamisn! 

BERFAEDAH. 
an dari Naga bepan 

pilihan jang mengandung ba- 
njak VITAMINE 

maksud statement Komite Persatuan 

Pusat. BI 
C..membentuk formateurs jang di- 

beri tugas dalam satu minggu utk Ba. 
menjusun Pengurus. : ttg Ate Kanaan : 

Alamat sementara: Kantor Kabu- Dji. Kestalan 93, 

  

paten, Pemalang. 

SO 
Inggeris-Australia 20 

djam 20 menit. 
Sebuah pesawat terbang jet ber 

motor dua, ,,Camberra”, pada. hari 
Minggu telah melalui Singapura da 

SOLO. 

  

ADVERTENSI 
No. 31470 

Sudah Dapat, 
   

meneruskan perdjalanannja ke Mel- 
bourne. Pesawat tsb. kepunjaan ke 
menterian perbekalan Inggris dan 
akan ,dipergunakan untuk pertjoba 
an2 atom di Woomera (Australia). 
Dikabarkan, bahwa angkatan udara 
Australia tak lama lagi akan mene 
rima djuga pesawat? jet ,,Canber- 
ra”. Berita terachir menjatakan, bah 
"wa,penerbangan ,,Canberra” kali ini' 

    

  

   
| PERTJETAKAN 
9 dan CLICHE    

menit, 3 djam lebih tjepat daripada 
rekord ,,Canberra” dalam tb: 1951. 

Bala”   
Berenang: Rekord , 

E: - baru. 
UP mengabarkan dari New Ha 

ven, bahwa John Marshall mahasis 
wa dari Yale University dan" ber 
bangsa Australia jang disebut2 un 
tuk mewakili Australia dalam Olym 
piade tahun ini, tg. 14 malam jl da 
lam perlombaan Eastern  Intercolle 
giate jang ke-12 kali, telah berhasil 
membuat rekord baru renangan be 
bas djarak 1500 M. Perlombaan tsb 
jang diadakan dikolam 50 M pan 
djang, ditempuh oleh Marshall dal Bs 5 : lam waktu 19 menit 03.7 detik. Rel Muda Ak ae 
kord lama jang dibuat Keo Nakama EU 
dari Ohio dalam tahun 1944 ialah| 
20 menit 02.2 detik. Pa 

Vietnam akan turut ser 
ta dim. olympiade 

Helsinki. 
Menurut berita UP dari ' Saigon, 

Menteri Keolahragaan Vietnam, 
Pham Van Binh menerangkan, bah 
wa 'atlit2 Vietnam akan turut ambil 
bagian dalam pertandingan? Olym- 
piade jang akan diadakan tahun ini 
di Helsinki. Pham Van Binh menga 
takan djuga, bahwa Perdana Mente 
ri Iran Van Hu telah memberikan 

  

Pasanglah 
Adpertensi 

Dalam Harian 

“SUARA MERDEKA 

  

  

merebut kedjuaraan dunia ke- 
las pertengahan jang diadakan 
tanggal 14 jang laiu di San 
Francisco antarg.pemegang ke 

memberikan 
untuk mengutus rombongan 
Vietnam ke Finlandia nanti. 

Sugar Ray Robinson 

berhasil memperta- 
hankan kedjuaraannja 

Tentang pertandingan untuk 

— Roy Rogers 486 

pindjaman . 
atlit2| melawan penan'ang dari Hono: 

lulu Carl Bobo O'son, lebih dja 
uh dapat dikabarkan, bahwa 
petindju Negro Robinson ber- 
hasil mempertahankan kedjua- 
raannja, mengalahkan lawan- 
nja dengan angka,   

bulat, kokoh, erat sesuai dengan isi Telaah . 1008  PUAS 

lam penerbangan untuk mematahkan || lain kami haturkan terimal: 
rekord dari Inggris ke Australia. Pe kasi h 
sawat tsb. mendarat di Darwin 4. e 
djam setelah meninggalkan Singapu 5 Es 
ra dan pada hari Senin ini .akan! : Ad. 38/1410 

  

       

   

     

      

    
   

-atas kawan hidupm | 'berikan pend 
| berdasarkan ilmu pengetahuan tja aimana kau dapat | ( 

memperbaiki kedudukan dan peribadimu. € 
Kirim tiga pertanja'an dengan disertai postwissel Rp. 25.—, | 
berikut keterangan kelahiran dan pekerdja'an. : 

: “M.S. RAHAT 
SEA Oopudet: 

pada Para penglamar jangf: . 

  

djuaraan Sugar Ray Robinson |: 

  

  

' KASIM DADA Kp. Melaju 30 

| ,DEMIKIANLAH TIARA 
MEMBANTU USAHA PA- 
LANG MERAH INDONF- 
SIA" KATA GLORY TOTO. 

       

    

   
   

    

   
   

    

   
    

    

     
   

  

   
    

   

        

Belilah kartu poswesel. Tulis disegi bagi 
si penerima, satu atau beberapa nomor- 
perlombaan dari mobil2 jang mana | 
Tuan? kira akan mendapat hadiah per-- 
tama (12) kedua (2e) atau ketiga (3e) 
dari Bioemenraily. F 
Tiap2 nomor-periombaan jang Tuan se- 
butkan memberi 3 kemungkinan, 

 Pergunakanlah sekarang kesempatan ini! 

   

   
   
   

     

    

Mobil? jang ikut serta, bernomor 1 sam- 
pai dengan 200: Untuk ti4p2 nomor- 

    

. perlombaan harus Cibajar Rp. 5—, 
Alamatkanlah Poswesei Tuan kepada: 

- Markas Besar Palang Merah Indonesia, 
“DjL Dr. Sutomo 8, Djakarta.    

       

    
    

     

     

   

   

   
“Aksi Nasional Palang Merah Indonesia. 

Tm 

  

SEDIA TJUKUP: | 
AUTO-ONDERDELEN & ACCESSOIRES 
DEKKLEED & IMMITATIELEER 
Diuga sedia H. D. Motorfiets ONDERDELEN dll. 

Toko ,,SELECTA" 
BODJONG 80 — TELF. 594 — SEMARANG. 

  

        

   
    

   

    

   

BIN SING' OPTICAL 

p T Gediplo- 
- Beridjazah 

meerd 
Europa 2 

Opticien 

Gang Pinggir 8 — Tilp. 2226 — Semarang 

KRYPTOK PUTIH, KRYPTOK CROOKES 
(Katja Mata untuk Lihat djauh dan Dekat). 

  

TELEPUNS3 

    

(EA 
|Terima pesanan: : 
'Perusahaan Keradjinan Perak. 

Tan Tjin Liong 
po Kedungwuni 881. 

Tua Kembali Muda : 

Rambut putih djadi hitam 
Tjap Foto ,.Empat Bintang” 
Tanggung 1007p tidak luntur. : 

HARGA: 
5 Gr. R 25,— Dan 3 Gr. R 15,— 
Special untuk didjual lagi ke- | 
untungan bagus. 

: Terbikin oleh: 
TABIB AMIRODIN 

Depan Kusumojudan 95A Soto. 
Agen: 5 
Djl. Ngupasan 12, Jogjakarta. 

    

  

#. Ini Malam PREMIERE!# 

Metropole 5.-7.-9.- Iseg. um.) 
Judy Ganova— Joe E. Brown 

Joan Of Ozark" 

Djagalan 7.—9.— (13 tah.) 
Robert Kent — Peggy Stewart 

sThe PHANTOM RIDER" 
Serie II (TAMAT) 

Rex 5.—7.—9.— (13 tahun) 
Bob Hope — Cucille Bali 

,SFancy Pants: 
Technicolor 

  

  

  

  Paramount' 

ORION 5.- 7.- 9.- (17 tah.) 
Clark Gable — Alexis Smith 

e#kny Number Can Play” 

  

  

Besok malam 2 pertundj: 7.-9.- 
  

Semarang. 
  

ROCKJAW/ HELP ME/ TOO BAD, OX/ NOW THE 
IM TRAPPED... WHOLE CITY OF GcoLp 

WILL BE MINE, ALONE 

  

  meme. - 
TE, Ine, WORLD RIGHTS RESERVED COPR KING TBATURES SYNDIC 

     
  

ROYS ROCKJAW'S 
FIXIN' TO BLOW 
A POISONED DART 

— INTO YOUL LOOK 

    

  

P:       

  

  

— — Rockjaw! Tolong aku!! Aku tertimpa puing2. .. 
— Tak perlu aku menolong kamu!! Sekarang kota emas se- 

luruhnja akan djadi milikku sendiri 1!   Solo.   lanannja ke-Jogja, 

          

- Terpegang olehku !! «- Hampir kamu djatuh bina 
— Aduhh!! Sa dari tempat setinggi itu, 

Lufty! 

-- Roy!! Awas!  Rockjaw 
mengarahkan tulup  ratjunnja 
kepadamu lagi !! 

        

- PREMIERE Akibat 

  

      
   

  

    

      
   

  

      
| Liburan Tuan atau bepergian untuk dinas 
ra dengan berkendarain mobil, memang adalah 

1 suatu ketika jang memuaskan sekali djika 

mobil Tuan diperlengkapi dengan memakai 
| ban2 jang dapat dipertjaja. 
! - Karena itu, ikutilah djedjak pengendara? 

mobil diseluruh dunia...... 

V Lebih, Jbanjak orang berkendaraan dengan memakai 
ban Goodyear daripada lain merek 

  

GOOD/YEAR 
Untuk SEMARANG: 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW dan semua . 
IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

e . 

G 

  

2B-GY-5203   
  

  

BERIBU - RIBU TERIMA KASIH 
kami sekeluarga mengutjapkan kepada Bapak2: Guber- 
neur D.T., Residen dan Wali-Kota Semarang beserta 
D.P.D. dan D-P.R.D.S,-nja, pula kepada semua Instansi, 
Djawatan, teman2 dan sdr.2 jth. atas bantuannja mate- 
rieel/moreel pada wafatnja: 

ALM. R. M. MERTODID JOJO 
dalam usia 70 tahun, pada tg. 14/15 Maart 1952. 

Jang berduka tjita: 
1. BR. Aju Mervoardjojo 

R. M. Sidik Mertodidjojo sekeluarga Kudus 
R. Jcesoef Partodinoto e Semarang 
R. MM. Soegiono . Semarang 
R. Asj. Marjati Semarang 
R. Aju W. Moestahdi Koesoemo sekeluarga 

Semarang. 
MAS wi TT LM JS, 
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CITY CONCERN CINEMAS 
- 5—7.-—9.— Ini Malam dan Besok (13 tahun) 
ilm 

sTimewa ,Iletsendieven' ALasgabAP 
Akan datang Joan BENNETT GREEN HELL” 
G Tg "3 anta INI MALAM Penghabisan (13tb.) 
& Ray Millan : . ts 
sa Patricia Roc » Circle of Danger 

Besok Malam: Joan CAULFIELD — Robt. CUMMINGS 
2 4£ Technicolor Girl Of”The Yera IMUSICAL 

Royal 5-7.-9.- INI MALAM Penghabisan (13 tahun) Psk Gadis Olah-Raga" E— Grace —' 

Film Besok Malam 

Indonesia Baru! 

INORA 5.—7.-—9.— Ini Malam (u. 13 tahun) 
Maria Tn White Savage' Techaleolor ##Joho Hall 

Akan datang: Wildest South-America Thrills 
3 s6 T - nJungle iHead-Hunters Tami 

Roxy 7.— 9.— INI MALAM Penghnbisan (13 tahun) 
? # Wanita pengendara Locomotief : 

,Nu Se Chi Perdjoangan wanita Tiongkok Baru 
Besok malam ,,SIAU LIEM SIES (13 tahun) 

  

  

  

UX 

  

Maia dam He Te Gm 
WARNER BROS: 

sedge Of Darkness" 
ERROL FLYNN 

      

Solo dj. 3-5-7-9 Tg, 17. Meart D.M. B. 

&/ Wabash Avenue #ETIY GRABLE 

arsa Techn'color Teks Indonesia 

    

INDRA" Solo "ain tg. 14 5/d 19 

sack Io Bataan 
Ta amin Dn” 

  

Pena Pam 

  

  

« Mulai tanggal 14 Maret 1952 

  

  King of White Elephant 
| 
| 
| 
| Druk, VII No. 68W/III/A/118 
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