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merika, Kata" Djanda 
. Sun Jat Sen 

da Made In USA”3 Biarlah 
Sendiri Menghukum. 
NE 

    

perang kuman di Korea dan Tiong 
Ling, djanda Dr. Sun Yat Sen, telah 

statement sebagai berikut: ,Tjelaan 
dapat diampunkan itu berdengang 

jang menuding dlm kemarahan terli- 
dunia. Suara? protes bertambah ma- 

rbu Amerika telah membom dga be: 

Mereka menghantjurkan kota 
(kota jang tadinja makmur. 

#| Dan kini mereka tjoba me'aku 
“13kan kedjahatan kedji dengan 
djalan melakukan perang ku- 
iman di Korea dan Tiongkok. 
Tidak mengherankan, bahwa 
rakjat dimana2 menundjukkan 

kemarahannja. Tidak menghe- 
rankan, bahwa tuntutan rakjat 
Korea serta Tiongkok supaja 
mereka jang me'akukan kedja 
hatan itu dihukum sebagai pen 
djahat2 perang telah mendapat 
kan sokongan dari segala su- 
dut dunia. 

Bangsa2 dari dunia dan teru 
| tama ,akjat Korea dan Tiong 
kok, tidak akan membiarkan ke 
gangsan terhadap peri kemanu 
siaan ini. Resolusi? dari Dewan 
Perdamaian Dunia dan organi- 

|sasi2 perdamaian lainnja jang 
menuntut supaja kedjahatan 

   

   

  

Ada, stadjuan Mi- 

0. Arab 

  

| Dilakukannja Peran
g'' 

  

. Uiki/Mobii2 
   

  

    but aartsbisschop berdi ri 

See et pi. Gadtat da P" PU Bea Da DN TON ea Ti Ka Me ee UB Me aa , 
& Rasa NE 1 DN 2g 

h Minta Berkah” Il 

    

    

      

     
    
    
    

  

    
    
    
    
    
    
    
     

   
Berkenaan dengan Hari Francisca Romana, bera- tus2 pengendara mobil di Roma memparkir mobilnia 

dilapangan dekat Colise um supaja mendapat berkah 
pangestus darj aartsbiss chop 1 i dam api menaruhkan kendaraannja ditempat tersebut 
supaja bersama mobil laingnja mendapat pula berkah 
darj aartsbisschop. Dalam memberikan berkah terse- 

atas puing2 Venus dan Roma (kanan). 

— perdana menterj Irak Nury es- 

“babi — disebelah barat tamt 

Kira2 pada achir tahun jang 
lalu para pembesar Inggeris 
mengatakan, bahwa Radja Ibn 
Saud dari Saudi Arabia dan 

Said telah memberikan saran 
kepada Inggeris dan Mesir ten 
tang kemungkinan ngki diperluas- 
nja perdjardjian itu untuk di- 
.pakai sebagai dasar dalam me 
nje'egaikan persengketaan Ing 
geris—Mesir, karena perdjan- Pom Maan: ikatan 

yong lebih baik antara negara2 

    

Gagak Djuga.... 
Radio Peking Tuduh 
Li Lemparkao Bu- 

rungZ Je Mirip “Gagak 
Detak Waah Dan 

kit - 

  

dari Front, : 
wat2 terbang Amerika Serikat 

jane aa naa 
vit. Siaran Radio 

-awat2 terbang Amerika telah 
mendjatuhkan | berisi | 

— terutama i 

itu dihentikan, telah disokong 
o'eh beratus2 djuta orang. Ber 
pokok atas inj kami hendak me 
ngatakan kepada segerombo- 
lan ketjil orang iang merupa- 

kan pemerintah “Amerika Seri- 
kat: “Tuan?'ah jang bertang- 
gung djawab untuk segala ke- 
rusakan, untuk setiap orang jg 
tewas dan luka2 di Korea”, de 

MERIKA PADA HARI 
AN 

Penjelidik Netral 
Supaia Dikirimkan Ke Korea 
lidiki Benar Tidaknja Tuduhan Korea 

Utara Mengenai Perang Kuman 
Usul Pihak Amerika. 

Nan 

     

  

   
    

    

“Untuk RMS 
ISebuah Kapal Aus- 

| tralia Menudju Ke 
Ceram 

D 1 CANBERRA nada hari 
Kemis diumumkan dgn. 

resmi, bahwa sebuah kapal Au- 
stralia telah mentjoba utk me- 
njelundupkan alat? perlengka- 
pan radio dari Darwin di Ausira 
lia, ke pulau m, utk koper- 
luan sisa? pemberontak ,,Repu- 
blik Maluku Selatan”, Didalam 
pengumuman jang dikeluarkan 
oleh kementerian Luar Negeri 
Australia itu dikatakan, bahwa 
kapal tsb, ,Tik?”, jg beranak 
|buah dua orang Belanda dan 
empat orang lainnja, telah me- 
ninggalkan pelabuhan Darwin 
pada tg. 30 Djanuari jg lalu, 
dan kemudian telah singgah di 
Ban Belanda di sekitar Irian 

at. Ban, En 

  

Carinci. Djuga para pema     di tribune jang didirikan di 

minta hogkkk Ru- Kemis telah 

| Alat2 Radio 

sia dan RRT supaja menjetudjui dilakukannja penjeli- Olen para pembesar polisi 

  

    

  

   

  

   

djenderal 

Sementara itu ' pemerintah 
Djepang telah diberitahu pula, 
bahwa apabila Amerika Seri- 
kat sampai mengambil bagian 
jang aktif dalam perang Indo 
China, maka Djepang akan di 
haruskan mengirim pasukan2 
kemedan pertempuran ini dju- 
'ga, demikian Radio Moskow. 

 Da'am pada itu djurubitjara 
Amerika di Tokio pada Kemis 
sore menamakan sebagai ,.ti- 

| dak peralasan” pernjataan Ra 
dio Moskow bahwa panglima 
tertinggi pssukan2 PBB djen- 
Ceral Matthew Ridgway telah 
mengadjukan permintaan kepa 
ca Djepang supaja apabi a per 
'u mengirim pasukan? ke Ko- 

rea dan Indo China. Sumber2 
jang-berkuasa di Tokio dalam 

perdjandjian keamanan antara 
Amerika Serikat dan Djepang 
sedang dilangsungkan, peme- 
rintah Djepang berkali2 telah 
menjatakan 'pendiriannja jang 
menentang pengiriman serda- 
du2 Djepang keluar wi'ajah ne 
geri itu, Ahli2 militer di Tok!o 
lebih landjut menegaskan, bah 

'ni La No. 35. 8 

jepang Utk Kor 
- Radio. Moskow Mengatakan Ridgway 

00000 Telah Memintanja 
Djuga Untuk Indo-China Nanti Kalau USA 
Ni Mn . Adakan Intervensi? 

ADIO MOSKOW PADA hari Kemis mengumumkan, bhw 
MH panglima tertinggi pasukan? PBB di Korea, djerderal 

Matthew Ridgway, telah minta kepada pemerintah Djepang su 
|| baja mengirim serdadu? ke Korea. Siaran Radio Moskow itu 

jg ditangkap oleh AFP di Paris merjatakan, bahwa menurut ke 
(| terangan jg diterima di ibukota Sovjet dari Tokio, dje 

Ridgway telah memberitahukan kepada pemerintah Djepang, 
bahwa gerakan? offensif boleh djadi akan dilakukan di waktu 

(| ig singkat lagi «di Korea, dan dimintanja kepada pemerintah 
| Djepang supaja mengirim pasukan? expedisi ke negeri itu. 

  

pada itu mengemukakan bah- 
Wa ketika perundingan2 untuk 

Penting Hari Ini: Usaha Wilopo dlm. membentuk 
kabinet baru — Serdadu2 Djepang ke Korea dan 
Indochina? -—- Djerman 
bentuk tentara — Kenalkan djanda Aung San — 
Sembojan2 di RRT utk berantas ketjurangan — Tu- 
2 an Ag | At lisan dr. Sumitro dll. 4 

Ea 
Laba tapa 

ad 
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Disebabkan karena me 
satu ketjelakaan te ah 

Nnja Nata A63 4 

suk warung. Untungnja ta 
pangnja, demikian oran z2     

Mandat Penah PN 

? 

sebut mencapot luka2: tetapi kerusakan jang ditim-, 
bulkan boleh dikata sangat besarnja. 6 

Timur mungkin akan 

Panen Ba menaN aan Hana tanaman 

  

  

Bus Masuk 
: Warung . » 5 

    

letusnja ban makg barudjn" “| 
terdjadi 

Sopir bus kehilangan ke kuasaannja atas stuur, akibat. 
bus mene mbus tembok dan terpelosok ma 

di Djerman . Barat: . 

MN 

  

k seorangpun dari 16 penum” 
jang ada dalam warung ter     

LAMA MEREASA 

2“. 

Telah Diberikan Kepada: Formateur 

Melajani Formateur Dlm. Pembitjaraannja 
Dengan Partai2. H 3. 

ERHUBUNG DGN. maksud formateur Wilopo untuk me' 
»gadakan pertemuan Gengan Masjumi mengenai pembeng B 

W.lopo 5 4 
Prawoto Ditundjuk Masjumi Sbg. Orang Jg. Akan 

     
      

   
     

     
    

  

    

          
     

  

    

“Gje'as benar 

mikian Soong Ching Ling. 

Bukti2 dgn. tanda 
Made in USA”. 

“Mereka jang me'akukan Ppe- 
rang kuman tersebut tidak be 
rani mengumumkan kenjataan 
itu kepada rakjatn'a sendiri, 
karena mereka | tahu hal ini 

demikian statement  Soong 
Ching NX Ling . melandjutkan. 
“Pers dan radio mereka telah 
menggunakan fitnah2 dengan 
maksud menjimpangkan perha 
“tian rakjatnja, Mereka tjoba 
menimpahkan kesalahan kenade 

rakjat2 Korea dan Tiongkok 
buat :berdjangk'nja penjakit2 
menular itu. Tetapi kxum pe- 
nierby Amerika tidak akan ber 

hasil dengan pertjobaannja ini. 
Kami mempunjai bukti2 jang 

memakai tanda 
“Made in USA". Ini adalah buk 
ti2 jong menghukum. Kami 
akan serahkan bukti2 ini un- 
tuk dinjatakan o'eh seluruh du 

Demikian. statement Soong 

akan ditentang gengan keras”, | 

nia dan menarik kesimpulan | 
| sendiri”. 

Ch'irg Ling (Antara—NCNA). 

tsb mengadakan 

ingin minta kepada ketua dele 
gasi Rusia, Jakob Malik supaja 
mau menundjukkan goodwill 
pemerintahnja: dan . mendesak 

kepada para pembesar Korea 
Utara gan RRT agar tawaran 
Palang Merah . Internasional 
itu diterima dan mengadakan 
penjelktkan tak berat sebelai 
atas kebenaran tuduhan mere 
ka”, "Mereka jarg telah me- 
lemparkan tuduhan tadi hen- 
daknia menjokong pua usul 
untuk mengadakan 'penjelidi- 
kan tak-berat sebelah dan da 

ngari menghalang2inja”, demi 
kian Cohen.   Mengenai tuduhan fihak Utara ite 

f sendiri, Cohen membantah bahwa 
' angkatan perang: PBB melakukan ve 
rang kuman di Korea. ,,Kerap kali 

  

dikan tak berat sebelah atas kebenaran tuduhan fihak Utara 
bahwa angk. perang PBB melakukan perang kuman di Korea. 
Wakil Amerika pada panitia pengurangan persendjataan jg pa- 
ru dibentuk Benjamin V Cohen menerangkan ketika panitia 

sidangnja kedua, bahwa P 
ma tawaran Palang Merah Internasional ut 
kebenaran tuduhan fihak Utara tersebut. 

Dalam pidatonja Cohen anta ' 

ra Jain mengatakan: “Saja | 

Gan militer Belanda ditempat 
itu kepatla mereka telah dinase 
hatkaon, supaja segera kembai 

telah meneri- eneri-| lakukan. Selandjutnja gidalam 
menjelidiki atas pengumuman itu dinjatakan 

| “pentje'aan pemerintah Austra 
1 $ Ta okwat as us terhadap PBB dilemparkan tuduhan2 Ke Bae 

palsu untuk menutup tindakan? sa Pan an Fi 
(lah dari fihak Utara," demikian Co| “ 
hen. ,,Rusia telah mengirim sendjata2| 
dan mesii kepada fihak Utara" Ea 
tetapi apakah Rusia . mengirimkan 
pulasdokter2 dan -.satuan2 kesehatar: 
nja ke Korea?” Mengenai pengura- 
ngan persendiataan Cohen menerang 
kan, bahwa Rusia menghendaki" dia 
dakannja proklamasi dalam mana 
ditetapkan bahwa persendjataan ha- 
rus dikurangi dan diperintah untuk 
menghantjurkan sendjata setjara be 
sar-besaran”, 

Djawaban Jacob Malik. 

Sebagai djawaban atas pidato ig 
diutjapkan oleh Cohen tadi, Jacob 
Malik menerangkan, bahwa Rusia 
ingin mendjalankan politik perdamai 
an dan bersedia mengadakan per- 
djandjian2 bahkan ,,dengan pengha 
sut2- perang, kaum agresor dan 
Hitler2 dari zaman dewasa ini”, 

»Dari pidato Cohen tadi dengan 
djelas ternjata, bahwa Amerika tidak 
ingin , mengurangkan persendja'aan 

- 

     
lam ekspedisi ini, ataupun ber- 
tanggung djawab atasnja. 

' Eisenhower 

  

  Amerika? 
D JENDERAL EISENNO- 

WER hari Kemis menga 
takan, bahwa banjak suara jang 
memilih ia dim pemilihan pen- 
dahuluan utk djabatan presiden 
Amerika Serikat di New Harms- 
phire dan Minnesota, ,,tIh. me- 

maksa saja merindjau sekali la 
gi keputusan saja jg sudah2”. 

Menurut AFP djenderal ter- 

ke Darwin, hal mana meraka" 

- r dida- 

sebut merasa tertjengang de-. 
rupanja seperti burung gagak, | Kalau Persatuan 

Djerman Gagal 
aja dan melarang dipergunakannja ngan hasilnj, pemiihan di Min 

wa Djepang pada waktu ini 
tidak mempunjai sesuatu 'kesa 
tuan bersendjata untuk diper- 
gunakan bagi keper.uan demi- 
kian itu. 3 

Faktor2 politik. 

Kalangan2 tersebut dalam pa 
da itu mengemukakan, bahwa 
“idee” akan ikut sertanja Dje 
pang Jaam suatu offensif oleh 
|pasukan2 PBB di Korea —- de 
mikian itu djika ada offensif — 
ada'ah suatu “kechajalan” be- 
laka, Ditambahkan g'eh kaia- 
ngan2 itu, bahwa se ainnja fak 
tor2 militer ini harus dtambah 

#kan pu'a faktor2 politik. D.ka 

Kembali Ke: takannja, bahwa Djepang pada 

terdjadi bahwa serdadu2 Dje- 
pang mengindjak kaki di Korea 
maks, mereka akan harus ber- 
tempur di Gua front, karena 

mereka.tak boleh tidak pasti di 
serang oeh kaum serilja Ko- 

rea. Demikian kalangam2 terse 
“but. (Antara—AFP). 

mamang 

Devisen 

waktu ini masih sangat tidak : 
disukai gi Korea dan apabi'a | 

keterangan, karena katanja, 

teur. : 

, NO. Dan 
— Kabinet 

sjumis N.O Tetap 
Pert:banken Kem, 

Agama 
  

ENGENAI pembeniukan 
kabinet Nahdla.oel Ocia 

ma kemarin keluarkan siate- 
Berhubung dengan 

perundjukan formateur kabinei 
Mr. Wilopo oleh Presiden Su. 
karno, dan soal2 jang berialan 

kabinet 
itu sera suara2 jang mengenai 
susunan Kementerian2, teruta- 
ma Kemen'erian Agama, maka 
sidang Pu! jak Pimpinan Nahd!a 
tcej Celama jang dilangsungkan 

ment sbb: 

dengan pemben! ukan 

di Djakara pada 20 Maret 1952 

tukan kabinet, dari kalangan Masjumi 
kabar, bahwa dim rapat Dewan Pimpinan Masjumi | baris 
Rebo jl. telah disetudjui, bahwa Prawoto Mangkusasmito jang 
akan mewakili Masjumi dim perundingan? dgn formateur./Ba- 
gaimana konsepsi dan sikap Masjumi jg akan dikemu 
nanti, Prawoto pada Kemis malam belum dapat memberikan 

sikap Masjumi itu baru bisa diten 
tukan sesudah mengadakan pertemuan jg pertama dgn forma- 

3 Pr £ e 
| Ra DO : , 

ba SEA 2 

Beleid Politik Dise. 
rahkan Kepada Ma- 

»Antara” mendapati 
pada ha 

Menurut Prawoto" pada saat 
ini masih belum terang, apx 

usahanja “membentuk :kabinet 
itu akan mempergunakan hasil 
hasil jang telah ditjapxi o'eh 

nai penundjukan Mr. Wilopo 
sebagai formateur, Mr. Jusuf 
Wibisono menerangkan, bahwa 
ditundjuknja Wilopo sebagai 
formateu, . itu, daam banjak 
hal clapat diterima baik “Per: 
soon Wilopo memang aksepta- 

bel untuk Masjumi dan kalau 
dalam ha 2 jang pokok bisa di" 
dapat persesuaian, 

akan bisa berhasil dan saja te 

tap berpengharapan demikian” 
kata Jusuf Wibisono.“ 1 

Konsepsi Wilopo disetu- 
djui PN 

Semen'ara itu Dewan Pimpi 

    

nan P.N.I. dadi 

kah formateur Wilopo diam 

kedua bekas formateur jang ja « 
Lu, ataukah ia akan mengemu- | 
kakan “opzet” jang baru sama" " 
sekali. Dalam pada itu menge-" 

bom atcm dalam peperangan. Cohen. 
idak dapat memberi diawaban “atas 
bertanjaan saja dan sebagai peng- 

| gantinja ia telah melaporkan tudu 
|Aan2 jang bukan2 terhadap kita", 
| Jemikian Malik. 

Selandjutn'a Malik  membentang- 

nesota itu. Tentang keputusan 
nja jang lampau: pada tanggal 
7 Djanuari jang Jalu Eisenho- 
wer pernah menerangkan, bah 
wa ia tidak akan me'etakkan 
djabatannja jang sekarang ini Tentara Djerman-Timur Akan, Diben-| 

(kan rentiana mengenai larangan ter djika tidak d'elas rakjat Ame- 

Rp. 300.000 
Akan Diselandupkan 

Ke Arab 
: 

OLISI DI DJAKARTA ' 
telah menangkap dua ' 

malam telah dan jaag djuga dihadiri oleh ke dihedi 
tua Muktamar Ketua Bagian 
Sjurijah. (Agama), Wakil Kelu: 
Tafidzijah dan Wakil Ketua Ma 
djlis Pertimbangan Politik (M 
P.P.) telah mengambil keputu- 
san2. 

mengadakan rapat jang di 
ri djuga oleh fo1naieur Wilepo, 
Menurut keterangan Mr, Wilo- 
po, didalam rapat Fjewan Pim 

rikan keterangan? mengenai 
pinan PNI itu, ia elah membe 

program pekerdjaannja sebagai . 
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. Chorwon, jang djugx mengan- 
tung kuman penjakit. 

Disamping itu didjatuhkan 
pul, laba-laba jg djuga dihing 
gapi kuman wabah. Seterusnja 
siaran tadi mengumumkan ba 

tuk: Kekuatan 

  

350.000 Orang 
£ 

»—x OVJET UNI MENGUSULKAN, supaja di Djerman Ti- 
k mur dibentuk angkatan darat sebesar 350.609 orang, 

djika rentjananja utk mempersatukan Djerman gagal, Demi- 

hwa meriam2 PBB th menem 
bakkah peluru2 jang berisi ku 
man Wabah. Dikatakan bahwa 

kian kalangan? di Berlin jang mengetahui mengatakan pada 
hari Kemis. Rentjara tsb. telah dibentangkan kepada para pe- 
mimpin komunis Djerman Timur oleh anggau 22 dafi Komisi 
Pengawas Rusia dlm suatu pertemuan rahasia jg diadakan di 

peluru2 . tadi mengeluarkan 

asap putih dan bulu ajam jang 
(Ehinggapi kuman -penjakit, 
Didekat Panmunjom, te'ah me 

ledak peluru? meriam jang ber 
isi serangga2 jang berratjun, 

Berlin Timur pada hari Senen. 

Pertama2 jang akan dilaku- 
kan, jalah, membentuk suatu 

angkatan Djerman Timur jang 
aktif sebesar 150.000 orang di 

jang rupanja mirip lalat dan se| tambah dengan 20.000 orang 
mut. Ha jang kini merupakan anggauta 

I korps polisi. Seain itu supaja 
diusahakan mengadakan tjada 

Dan selandjuinja akan diada 
ikan pendaftaran orang2 Djer- 
man Timur jang telah mentja 

pai usia 18 tahun lebih untuk 

“keperluan dinas tentara. Berda 
sarkan rentjana itu, angkatan                  

   

2 12.000 bh |darat iang aktif - akan terdiri 
ko "Surat perntah dari 15 divisi dengan pasukan2 
uan” jang  dikirimk Itjadangan sebesar 20 divisi, 
pertjetakan negara Hi Djakar- | dan akan memakan waktu 5 
ta kepada, kantor 3 Tben |tahun untuk menjempurnakan 
daharaan di , 1 korps tjadangon itu. Se andjut 

         

  

rantaraan. djawatan | h nja kalangan jang mengetahui 
afi. Ketjurian tersebut terdja- itu mengatakan, bahwa Rusia 
di axvvara stasion Pasar Senen akan membeajai ten'ara jang 
Kam stasiun Tjikampek. ” baru itu Gan tidak akan men- 

  
ALAM SEBUAH SURAT 24 lebih banjak perasaan hormat dan 
utusan2 pemuda peladjar dari| kepertjajaan terhadap hak-hak dasar 

c TI manusia, daripada apabila mereka 
tidak mengadakan  perkundjungan 
ini" Tindasan surat tsb. telah di 
tjantumkan pada, laporan kongres 
Amerika, demikian menurut  djawa 
tan penerangan Amerika. Pembubu- 
han tindasan surat ini pada laporan 

D 
Asia dan Timur Tengah jang me 
ngundjungi Amerika latas undangan 
.New-York Herald Tribune” jg di 
kirim kepada Presiden Truman, me! 
njatakan bahwa kundjungan mereka! 
Amerika Serikat telah memberikan 

ngan sebesar 200.000 orang. |, 

djalankan pembatasan2 menge 
nai matjam sendjata2 jang di- 
pergunakan. Ditambahkannja, 
bahwa angkatan darat  Djer- 
man Timur itu akan memakai 
uniform serta tancdla2 pangkat 
seperti tentara Djerman pada 
waktu perang dunia kedua. 

(Lrwara). 

BELUM ADA KETENTUAN. 
NJA KE MOSKOW. , 
Pihak “"Panitya Persiapan 

Delegasa ke Konperensi Ekono 
mi Internasionol di Moskow" 
menerangikan kepada “Antara” 
bahwg sekalipun waktunja su- 
dah mendesak, faci'itet2 “Sang 
Wiper'ukan untuk dapat mela- 
kukan perdjalanan ini belum 
djuga selesai. Sebagah dilseta- 
hni, konvenensi akan diadakan 
dari tanggal 3 sampai 10 April 
iang akan datang dam mestimia 
rombongan itu hcerus berang 
kat peda tangga! 24 Maret iri. 

kongres, jalah suatu warta harian 
dalam mana dimuat semua pembitja 

raan2 dalam kongres Amerika, nda 
lah atas usul anggota madjelis per 
utusan untuk negara bagian Arkan 
sas, Brooks FHlays, 

»Ini adalah suatu tanda penghor 
matan jang sebesar2-nja terhadap 

hadap dilakukennja perang” kuman| Tika menghendaki ia mendjadi 
kepada panitya dan tindakan? apaj Preskkn. : Ke 
lang ng. diambil —.—. Ja Setiap waktu Eisenho- 
selanggar larangan tadi. ..Bahwasa Pa 
aja soal ini terpaksa dibitjarakan wer boleh pulang — 
adalah karena kenjataan bahwa ang 
katan perang Amerika melakukan 
perang kuman di Korea”. demikian 
Tacob Malik. ,,PBB wadjib - untuk 
melarang perbuatan? sematjam itu”. 

Seterusnja AFP beritakan 
dari Key West (Florida): 

Presiden Truman hari Kemis 
menerangkan, bahwa djende- 
ra! Eisenhower, komandan ter “Pengurangan sam-: . 

5 8 tinggi NATO, boleh kembali ke 
pai sepertiga. 

rang waktu dijika keadaan di 
Eropa dipikirnja sudah terdia 
min. Atas pertanjaan 'pers: 
Truman menjatakan bahwa me 
nurut pendapatnjx, djenderal 
Eisenhower sanggup menim- 
bang dengan baik bila harus 
meninggalkan djabatannja jg. 
sekarang ini. 

Rentjana Malik tadi ' merupakan 
penambahan dari "usul jang telah 
dikemukakan oleh Andrei Vishinsky 
kepada Sidang Umum PBB di Paris. 
Dalam usul tadi panitya pengura- 
agan persendjataan PBB diminta 
untuk “ mempeladjari pengurangan 
persendjataan dan angkatan perang 
dari negara2 anggauta PBB, mela 
Fang dipergunakannja bom atom. da 

lam perang,, mengurangi angkatan 
perang ,,Lima Besar” sampai seper- !,,U. S. NEWS & WORLD BE- 
tiga dari kekuatan dewasa ini. me PORT” BALAS TUDUH: 
ngadakan  konperensi, pengurangan | Sovjet sebarkan kuman? pe- 
persendjataan dan membentuk badan njakit mulut & kuku”. 
internasional jang diberi tugas mej Madjalah Amerika ,U. S. 
ngawasi penglaksanaan peraturan? 
ini. Jacob Malik selandjutnja menge 
mukakan pula, bahwa panitya pe 
agurangaa persendiataan PBB harus 
mulai pekerdjaannja dengan terlebih 
dahulu menfetridiui prinsip mela 
rana divergunakannja segala matjam V4 Ka paur 
sendjata2 atom dan membentuk h- kin ,disebarkan oleh Sovjet 

  

  
Rebo membajang?Zkan .kemung- 

njakit mulut dan kuku” jg kini 
mengamuk di Kanada dekat per   , 2 

dan internasional untuk mengawasi. Uni”, 

Hak2Manusia DiUSA Dijakinkan Oleh Pemuda2 Asia 
Amerika Serikat, dan menundjukxanj ia berkenan menerima para pemuda 
pengertian jang tepat mengenai mak | peladjar sekolah2 menengah dari 
sud2 kita diseluruh dunia, sehingga' Asia dan Timur-Djauh dalam perte 
saia ingin memintakan perhatian ter | muan tahunan dari Columbia 

Amerika Serikat da'am semba | 

News and World Report” hari, 

kinan, bahwa wabah ternak ,,pe | 

orang Arab Jan seorang bekas | 
pegawai Tiorghoa dari Lemba- | 
ga Alat2 Pembajaran Luar Nc- 
geri, jg dituduh tersangkut dim 
ke:jurangan?2 dgn devisen. Dim. 

Kata Truman.dbal ini tersangkut sedjaralah 
Rp. 800.000 jg akan diselendap 
kan ke Arabia. Dalam hubungan 
ini selandjutnja atas permin- 
taan polisi Djakarta oleh jg ber 
wadjib di Medan tih ditangkap 
seorang Arab lainnja, jg telah 
berusaha utk melarikan diri dgn 
kapal ,,Phemius” 1 

a). menjokong wakil Masju- 
mi jang cfserahi melajani for- 

mateu, Mr. Wilopo, b). mem- 

perdjuangkan keinginan? N.O. 
berkenaan gengan pembentu- 

kan kabinet itu didalam lingku 

  
akan daang. Program pekers 
|djaannja dan konsepsinja “itu 
(menurut Wilepo telah menda 
|pat persetudjuan dari Dewan 

forma'eur dan konsepsinja ien “4 
tang pembentukan kabinet jang. # 

£ : | Pimpinan partainja. 
ngan Masjumi dengan kepertia 
jaan, bhw Masjumi tidak akan Mr. Wilopo dapat man- 
mengabaikan 'kepektjaiaan jg dat penuh. 
diberikan N.O. dan ec). mende- 

sak Masjumi untuk memperta 
hankan terus, sehingga Kemen 

terian Agama tetap ada, dan 
dir2gang o'eh Masiumi. 

  

Wanita Dgn Zonder 

IRA?2 DLM. BULAN Ok 
dung akan dilangsung!: 

ntuk menghadiri Kongres itu 

ibl. berrapat di Djakarta telah 

Menurut njonia Emmg Pura 
diredja, anggsuta PB Parkiwa, 
dalam Kongres Wanita Indone 
sia jang akan datang itu, anta 

ra lain akan dibitjarakan sow! 
menjusun sebuah “minimum 

program” jang dapat didukung 
oleh semua wanita dan perkum 
pulan2 wanita dengan tidak me 
mandang haluan politik ma- 
sing2. Bahan2 untuk itu anta-   hadapnja dari anggota2  madjelis' Scholastic Press Association” di 

perutusan”, demikian Hays, | New-York. Pertemuan seluruh - pe 
| muda? jang diselenggarakan oleh 

Presiden Truman menerima surat) ,,New-York Herald Tribune" 
iku pada .hari. Sabtu, pada wastu diadakan. pada hari Sabtu. (Pia) 

Lembaga Kebudajpaan Indonesia 
p. Bataviaasch Ganootschap 

yan Kunstenen Watenschappen”   
8. 

/ 
Me Babi   

akan Kesehatan dum pendidikan rak! 
ra lain meliputi soal2 disekitar   

| jak, soal perkawinan dan soal 

  

Kongres: 
Akan Tetapkan Suatu ,Minimom Program 
Jang Bisa Ditrima Oleh Seluruh Gerakan 

gala matjam perhimpunan wasita dari seluruh Indonesia gn. 
tidak memandang aliran dan haluan politik, Badan Permusja 
waratan Kongres Wanita Indonesia, jg pada tg. 17—18 Maret 

penjelenggaraan Kongres itu kepada pengurus Besar Parkiwa 
(Partai Kebangsaan Indonesia bagian Wanita) di Bandung. 

batasan Amerika Serikat, mung | 

Wanita 

Pandang Alirannja 

tober jg akan datang di Ban- 
an Kongres Wanita Indonesia. 
akan diundang wakil2 dari se- 

memutuskan utk menjerahkan 

perhatian terhadap pekerdja 
wanita di perusahaan2 partike 
lir. Selandjutnja atjara jang ke 
dua akan merupakan penjusu 
han saran2 jang konkrit menge 
nai pencfdikan bagi wanita de 
ngan dasa, jang mengenai soal 
kedudukan wanita da am lapa 
ngan perekonomian jang be- 
bas. Dalam Kongres itu akan 

direntjanakan djuga bagsima- 
na tjara “peringatan 25 tahun 
wanita Bersatu” jang akan di- 
langsungkan tanggal 22 Desem 
ber 1953.   

  

Korea, 

19000 BEKAS PEDJUANG “ 
KE LAMPONG, 

struksi Nasional 
gor 
djuang beserta keluarganja 
sudah menjiapkan diri untuk di 
pindahkan 
tan, Belum didapat keterangan 
pasti bila keberangkatan mere- 
ka dapat dilaksahakan, 

Dewan Partai PNI pada hari 
Kemis petang tlh mengatakan 
rapat ber'empat dikedisrnai ke 
Ua umum partai Sidik Djojo- 
Sukarto. Kepada PT Axeta S'dik 
Djojosukarto menjatakan, bhw 
Dewan Partai telah memberi- 
kan mandar penuh kepada mr. 
Wilopo berkenaan dengan pem 
bentukan kabinet, Na 

SUMBANGAN DJEPANG... 
UNTUK UNICEF, 

Djepang jang bukan angsota 
Perserikatan Bangsa2 hari Re- 
bo telah memberikan sumpa- 
ngan sebesar 101009 dolar kepa 
da Unicef dari PBB. Sumba- 
ngan itu terkumpul ketika. ta: 
hun jang lalu di Djepang dia- 
dakan kampanje membentuk 
, Kas2 Kota”.  Kalangan2 Uni- 
cef lebih landjut menjatakan 
bahwa. selain “dari itu Djerang 
memberikan sumbangan berapa 
pembikinan katun mendjadi pa 
kaian, seharga 220.000 “dolar, 
pakaian2 Mana sebagian terbe- 
sar dibagi-bagikan 
anak2 jatim piatu 

kepada 
pelarian di 

Menurut. Buro Usaha Rekon- 
didaerah: Ro- 

1000 bekas pe- 

js. 

ada kl. 

ke Sumatera Sela- 

Ni 

  

   

    

   

     
     

   

      

   
    

      

   

     

   

   

        

   

     



    

    

   

   
   
    

     

   

   

    
     

    
      

     

        

      

    

   

  

     

     

Suvadio Dari PSI 

, Wilopo menerangkan pada ka 
“menerima jugas jang diserah- 

tuk membenjuk suatu kabixet, 
kemungkinan? untuk memper- 

, ah mendapat kepertjajaan PNI 
1 mempeladjari laporan? 

dan selelah menarik kesimpulan 

3 Ne TER 
| Gtundjuk oleh partai”. 
  

Sikap partai2 lain 
Masjumi jang mengadakan 

rapatnja sampai lar ut, malam 
ba- pada hari Rebo, sementara itu 

  

da tidak bersikap meno! Tak terha- 
p meng .dap mr. Wilopo sebagai forma- 

, teur dan menunggu Kadjadiang 
jang akan Iatang. ' 

Subadip Sastrosatomo dari 
PSI menjatakan pendapatnja, 
ahwa formatur Wilopo mem- 

SUARA 
MERDEKA 

PENAK NE ITL AS CI TAK 

5 21 MARET 1952. 

BERAS DARI LUAR NE- 

GERI MENGALIR, 
Dari pihak Gupernuran diper- 

oleh keterang bahwa selama 
1, kepala -.ada timbul bahaja kekurangan g, akan dibebaskan dari makanan dalam beberapa dze- 

rdjaannja (dipensiun) terus rah diwilajah Djawa Tengah 
(dan akibat bentjan ia alam lain- 
nja lagi? oleh Prop. Djawa Te- 
ngah telah diberikan beras se- 
banjak 300 ton. Untuk persedia- 
un, kalau ada timbul lagi kedja- 
dian tsb. diatas, oleh Prop. Dja- | 

4 

  

Ta 
-djawab Sir- 

, begita pr ayan 

oo... 

Ha kesemua persedia'an beras, | 
baik jg. telah diberikan maupun 
sebagai persedia'an itu, tidak 
mengurangi psrsedid'an beras 
untuk umum atau pegawai ne- 
geri. Persedia'an beras untuk 

. Izolongan belakangan ini 
akan mendjadi kurang, 
beras untuk golongan 

agan ini lebih dari mentjukupi 
persedia'annja, belum lagi -ar 
tambah dgn. beras pesanan luar 

"negeri jg. kini mulai berangsur- 
angsur masuk Semarang. 

DITAHAN POLISI. 
Kemarin dahu u O.S.Tj. ting 

gal c-djalian Mataram telah di 
tahan polisi, karena padanja 
kedapatan sendjata api gelap 

belaka- 

Im EA   
dapat sendi ata api masih dida 
am pengusutan. 

, Pp DPk EFROP, 
1 Rebo jl DPR Pr 

telah menga akan si dana 
Magelang jang dihadliri 
gubernur Budiono, residen Ke. 
Gu, walikota Magei ang kelua 
DPR Prop, ketua2 DPR Daerah 
dll. Dari sidang itu di dapat. ke- 
San bahwa keadaan keamanan, 
kerdja-sama dan keuangan di 
dacrah Kedu adalah “msmuas: 
kan. Selandjutnja direntjana- 
kan setiap 3 bulan sekali DPR 

"Prop. akan adakan kundju- 
| ngan kedaerah2. A.L. jg sudah 
'ipasti besok tgl. 27 Maret ihi 
.akan diadakan kundjungan ke 
2 dan 'itgl 31-3 ke Purwoker 

oleh 

  
Dalari sidang tsb: selandjut- 

pengangkatan Jurah2. 
nai siapa jang berhak 

Sumantri, 19.30 pengangkatan ini, residen -bu- 
“ tiheek 20.09 Sari : i puti ataukah. DPD Kabupa- 

warta berita, 20. jaran pe- ten, masih Situngguy keputusan 
merin saga :8 Ag ra | dari Kementerian Dalam Nege- 
deng wasita bunga 21. ri, Kemudian mengenai ang- 

2 se Langen Pn Lagu? gauta2 DPD dikabupaten atau 
Pa, : kota jang merangkap djadi pt- 

gu2 | gawai dari pihak DPR Prop. 
diputuskan berhubu ng kurang- 
Inja tenaga, hal tsb. diperbo- 

2|lehkan. Soal honorariumnja 
'Imasih akan ditetapkan lebih 

djauh. Data hal keuangan 
telah diputuskom, oleh DPR 
Prop. akan “diberikan kepada 
Iaerah? pada tiap 8 bulan se- 

kali 
Dapat ditambahkan, bahwa 

pemerintah otonoom - kabupa- 

dalam 

  

lebihan iang sangat 
kan ialah Rp. 1000.000.  Ke'e- 
bihan ada sebanjak “itu. se- 
dangkan 8074 dari djembatan2 
nja jang Dumai telah diperbai- 

Pa. Selain itu kita terima kar 
bar Kan andjuran DPD me: 

buruh 
Hentai uk Dj jawa Tengah 

Isupaja ditambah Rp 1,25 tiap 
i lorang tiap harinja jang telah 

diadjukan kepada pemerintah 
pusat, ternjata telah dito! ak. 

Uang tambahan dari Pusat tak 
dithipatkan. Dapat dikatakan 

dengan angka djika umpama- 

| 'nja permintaan tambahan - di- 

kabulkan, berarti prop, barus ' 

0 | mendapat tambahan Rp. 2000. | 

| 900, 

  
    4 ap HA 

g Nasa Bagan Ig tan 
| idan DgKesamping- 
Kedua Formateur Sebe- 

AKAPAN dengan aah. Lg . 
NG: 

1 hajiisa 

eta dahan manena dengan par- 

Solok siapa jeng 

  

te Tengah disediakan beras se- | 
anjak 800 ton. Ditegaskan, ha- | 

tidak 
karera | 

#zonder izin, Dari mana O.S.Tj- 

di 

nja telah dibitjarakan tentang '$ 
Menge- | 

ten Purworedjo pada achir ta-' 
be-| hun il. ternjata mempunjai ke- 

memuas- 

ini | 

Ljapai 

bungan deng 

matur dengan 
hubungan 
orang2 Jang 
nja didalam 

  

  

hewan: dari Pa 
Menteri pertanian demisio- 

ner telah menetapkan larangan : 

pengeluaran hewan dari Pu-| 

lay Diawa 

“Indonesia lainnja ketjuali ke 

Madara dengan jketentuan 
bahwa dalm hal2 luar biasa pe 

'ngeluaran hewan itu dapat di- 
  

| djawatan kehewanan, Binatang 
babi tidak termasuk (lalam la- 
rangan ini. Tindakan ini dam- 
bil mengingat akan pentingnja 

peranan hewan ternak da'am 
pembangunan pertanian dalam 
pengangkutan sedang djumlah 

dingkan dis keadaan sebelum pe | 
rang telah berkurang ang se 

dikit dengan 3076. 

  

Y, YAMES YEN. 
Hari ini tiba di Semarang ketua 

dari: Mass Education dari Amerika, 
tuan Y.C. Yames Yen berserta njo | 

'nja dan sekretarisnja miss Tong. Di 
antar oleh tuan Silitonga, ketua dari | 

kat di Djakarta hari ini mereka me 
nudju ke Salatiga, untuk menindjau 
objek2 pendidikan. masjarakat dan 
hesok akan berangkat ke Magelang. 
Nanti sore djam 6 akan. diadakan 
konperensi pers dengan wartawan? 
di Semarang bertempat di Hotel du 
Pavilion.   
(KEMALINGAN 1 

Rebo malam .jl. perpustaka- 
lan dan pembatjaan umum di 
|Bodjong sebelah Gris telah ke 
tjurian. Barang2 jang hilang / 
jaitu sebuah lontjeng wekker 
“4 helei taplak medja dan beras 
TP kilo, ialah beras pembagian 

ari salah— seorang pegawai. 
Pentikman itu telah dilapurkan 
pada nolisi. 

E5PMD MRANGGEN, 
Balai Pendidikan Masjara- 

kat Desa di ' Karangowen 
(Mranggen) akan dibuka res- 
mi pada hari Sabtu tanggal 22 
Maret djam 9.30 pagi. - 
OTOLET DITAHAN 
PENGATJAU. 

Berita terlambat kami teri- 
ma, tanggal 16 Maret jang ba 
ru laln kira2 djam 06.30 didja 
lan,ymum Doplang sebelah ba 
rat desa Wates (Getasan) se- 
buah otolet No. H 3357-tekah 
Gitahan o'eh gerombolan pe- 

bersencdijata seharga Ik. Rp. 
15.336,—.” Setelah itu gerombo 
fan pendjahat melarikan diri. 
PERAHU? JG. TENGGELAM 

Atas usaha rakjat dengan 
bantuan dan pimpinan Djawa- | TIRERS 
tan Pelajaran, beberapa perahu 
jans tenggelam ditepi pantai 
Djepara kini hampir selesai di- 
angkut kedaratan. Perahu2 jg. 

lu-lintas Giair. Tjara ,pengang- 
katan ini dilakukan dengan dja 
jan memetjah perahu2 jang 
tenggelam dari sedikit demi se 
dikit. Severti- diketahui 
waktu Djepang mendarat di 
Djawa tidak sedikit perahu jg. 
ditenggelamkan, djuga dipan- 
,tai karesidenan Pati, jaitu di 
Djepara, Djuana dan Dasun 
(Lasem). 
SEPEDA UNTUK GURU2. ee. 
Anggota dewan pemerinta- 

      
tuk urusari pengadjaran, njo- 
nja Surjohadi, sesudah menga- 
dakan kundjungan ke Djakarta 
menerangkan, bahwa dalam 
waktu singkat jang akan da- 
tang urusan pengadjaran seko- 
tah “rakjat jang hingga kini 
langsung diselengarakan oleh 
kementarian pengadjaran. pendi 
dikan dan kebudajaan akan di- | 

si Djawa Tengah. 
Oleh dewan 

disentuh propinsi. 
MENINDAU DPAFKRAH2 
PEMBANGUNAN. 
“Untuk  meniaksikan sampai 

Gimana usaha atau pekerdiaan 
ig telah dilakukan oleh Djawa 
tan2 jos te'ah diserahkan kepa- 
Cla- Prop. Djawa Tengah maka 
2ngg. DPR Prop Djawa Te- 
ngih seksi B (seksi pertanian) 
dan mengadakan penindjauan | 
kodaerah-daerah antaranja Se- 
marang Kedu Pekalongan. Pe 
nindicuan ini direntjonakan da j 
lam permulaan bulan jad ini. 

SERMA AKAN ADAKAN 
AKSI. 
Kemaren Dewon Harian Pim 

'pinan Pusat Sebcla telah ada- 
kan pertemuan dengan para 
wartawan guna memberi pen- 
dielasan tentang perdjoangan 

  

kedaerah daerah 

lakukan dengan idzin kepa'a 

nja bagi Djawa apabila diban- | 

diawatan Pendidikan dan Masjara- | 

ngatjau terdiri dari Ik. 8 orang | 

tenscelam ini menghalangi la- | 

pada 

han propinsi Djawa Tengah un, 

serahkan kepada tangan propin 

pemerintahan 
| bropinsi tidak lama Tagi akan 
dadjukan permintaan 17.650 | 
sepeda? untuk: dibagi.bagikan 
kepada guru2 sekolah rakjat 

  

K3 
eh tmn 

  

Lagi sat uraba ar patjara pendirian Kena Ke 
ara di Keba joran, Djakarta. Dapat dilihat 

gkan u patjara penanaman pohon be- 

    

   
    

    
       

    
Sukamto, kepala kepo'isian 

      

2 Haw 
ojanda Djendral Aung Gan Jg Pantas Dayat Gelar /Ibu 

Rakjat Burma" Karena Ojann Za 

  

Oleh: Nj. Mr. Maria Ulfah. 
(Copyright: Dilarang Kutip) 
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Gadai al Parti- 
.kelir Solo 

Akan, Dihidupkan bagi 

PRD SURAKARTA dim 
sidangnja hari. Selasa 

mendengarkan laporan Panitya | 
Pegadaian Partikelir, jang dibe 

ri tugas untuk menjelidiki baik 

' tidaknja dan dapai tidaknja Pe 
gadaian Parfikelir itu dibuka 

kembali, berhubung njata2 pe- 
| gadaian jang kini ada tidak men 

'ijukopi kebutuhan rekjat, dan 

karena itu banjak rakjat jang 
jatah ditangan lintah darai. 

  
a aau Japorannja anggauta 

djau dari sudut historis dan 
staatsrechtelijk," m dari f. 
sudut Pa sena an Pa 

mungkin, tetapi perlu ada 
Sudah barang tentu harus di- 
adakan peraturan? jang sesusi 

k :Dih api! Dgn 'Sikap agan Ka.” 

- “Manchester Guardian. 

to.antara lain  me- Ih :. 
aa “Taka baik ditin-| 

dalan? Partikelir tidak sadja 7 

(musnakan: 

  

   
    

satu hal jang lebih ber- 

bahaja dari pada pemberontakan (Sofjan) 

itu sendiri, Jaita kegagalan. pemerintah Indonesia 

1 1 sikap tegas terhadap pemberonta- 

, kata Manchester Guardian”, dalam in- 

mgannja hari Rebo jl. 

Selandfntnja harian :ersebut 
mengatakan: ,:Bila sudah dje- 
las. pemherontai kan itu satu per 
'lawanan bersendja'a ierhadan 
na maka sudah semes 

- Itinja pemerintah mengeluarkan 
ilinstruksi jang terang kepada 
Angkatan Perang, Jan diperin 
tahkan pula bagaimana tjara 
memperlakukan : penduduk pre- 
(man jang iersangkut dalan pem 
beronjakan itu”. 

.Pada waktu kita menuliskan 

im”, kata harian itu, ,,perberon 
takan telah berlangsung haw pr 
dua bulan, tetabi sebegitu dja- 
Luh, pemerintah - masih . belam 
berhasil menindasnja, karena te 
kanan dari banjak pihak, Kega 
galan ini mungkin disebabkan 
oleh kesangsion jang memang 
penjakit sesuaty pemerintah ko 

1 1 dikawaikan oleh 
(wartawan Antara” dari Lon- 

148 5 

Ane Hangjur- 
—. kan Desa” 
Ula Tiram Burok. Di- 

Karena Di. 

  

  dengan: keadaan sekarang. Ka 
rena keadaan pengusaha2 Pe- | 
gadaian Partikelir ad, dianta- 
rania jang kini kekurangan 
modal untuk memulai usaha- 

Tg 'kembali, maka diadjuxan 
usu! agar pemerintah membe- 

rikan bantuan medal kepada 
mereka itu, untuk menghidup- 
kem kembali pegadaian2nja. 

  

Persetudi uan 
iman 

Akan Ditandatanga 
Net 18PerPon | 

HAK AMERIKA Serikat 
dan Indonesia hari Re- 

bo kemarin dulu bertema untuk 
menanda-tangani persetudjaan 
timah, sebagai jang telah diu- 
mumkan itu, Sebagai diketahui, 
Amerika Serikat menurut perse 
tudjuan itu akan membeli timah 
Indonesia 18.000 sampai 20.000 
ton tiap tahunnja dengan harga 

1,18 per pond, Persetudjuan 
tersebu: ditanda-tangani oleh 
Harry McDonald, ketua R.F.C., 
dan oleh Ir. Darmawan Mangku 
kusumo dari delegasi Indonesia. 
Demikian UP “kabarkan dari 
Washington (Aneta). 

gautanja. Dalam pendjelasan 
tersebut antara lain diterang- 
kan nasib buruh harian dalam 
Pemerintahan masih tetap me 
ngetjewakan, terutama 
jang tidak berbeslit, 

ag 2 2 

    

mertka 

pat djaminan sosial-ekonomis, | 
misalnja soal2 “upah. tundja- ' 

bagainja. 

Hal jang gandjil ini sedang | 
diperdjoangkan o'eh Sebda. 

Selain dari ini DPP Sebda te 
lah madiukan pernjataan de- | 
ngan tegas kepada Pemerintah | 
Pusat, tentang pembatalan | 
uang tundjangan kemahalan | 
bagi buruh harian di Djawa Ba | 
rat beberapa waktu jang lalu. ' 
Dengan adanja pembatalan tun | 
djangan kemahalan itu, uang | 
Ltundjangan jang telah diteri- 
ma oleh para buruhnja, menge | 
nai uang waledan akan dikem- | 
balikan hat mana adalah satu 

Ipuku'an hebat bagi anggautci- 
'nja. Berhubung dengan ini,.ma 
'ka DPP Sebda telah madjukan 

keberatan dengan pernjataan 
supaja pembatalan uang tun- 
djangan kemahalan itu ditarik 
kembali dengan ketentuan dibe 
ri limit sampai pada tanggal 25 

  
' orang, 

tuduh Djadi Tempat 
: Markas Gerilja 

ID IIUHKAN OLEH pe 
meriitah Malaya pada 

hari Rebo, bahwa desa Ulu Ti 
Yam Burok, didistrik Kuala Se 
langor, negara bagian Malaya 
Selangor, telah Gihanfjurkan 
Fat pihak pemeriniah Malaya, 
dan penduduknja diungsikan ke 
lain terapat, karena desa tadi 
pernah didjadikan markas pani 

iya tjabang dari Partai Komunis 
Malaya, suatu partai jang: setan 
terlarang. -k 

Desa tadi berpenduduk 250 
terutama terdiri dari 

' bangsa Tionghoa. Maklumat pe 
merintah mengatakan bahwa 
sebah2nja desa Uly Tiram Bu 
rok dihantjurkan ia'ah supaja 
djangan dipakai sebagai tem- 
pat pertahanan oleh pasukan2 
gerilja lagi: Diterangkan sete 
rusnja, bahwa semendjak za 

man pendudukan Djepang desa 
tadi dikuasai oleh Partai Ko- 
.munis, setelah penduduknja di 
kumpulkan dan discreen oleh 
pihak Inggris maka 51 dianta 
ranjs dipersalahkan  mendjadi- 
"penjokong aktif kaum terro- 
ris” dan mereka diasingkan. Si 
sanja dipindahkan kesuatu dae   

itu sama sekali tidak menda- ' 

ngan2, pensiun, perlop dan se | 

rah jang djauh dari rimba. — 
(Antara — Reuter). 

akan adakan aksi. Aksi apa jg 
akan dicjalankan. tidak diberi- 
kan keterangan. 

Selandjutnja didjelaskan dju 
buruh ga, bahwa dalam pertemuan de 

ngan anggauta DPD Prop. Dja 
Wa Tengah, o'eh Sebda dikata- 
kan. bahwa DPD telah menjata | 
kan akan bajar uang tundja- 

ngan jang diandjurkan oleh Eu 
| pernur Djawa 'Tengah. Kabar- 
(nia dibeberapa daerah dalim 

: wilajah Djawa Tengah ini, su- 
| dah banjak o'eh masing2 kepa 
"Ia daerah dibajar uang tundja 
(ngan itu, hanja jang belum 
'edalah daerah Semarang hal 
| mang adalah bertentangan de 
| ngan keterangan DPD" Prop. 
| Diawa Tengah, N 

| Soal inipun akan  diperdjo- 
| angkan terus, sampai dapat ter 

| kabul, Achirnja dikabarkan, ba 
(hwa djum'ah anggcuta” Sebda 
ada '55.000 orang, diantara 
djumlah ini ada 20.000 orang 
pegawai negeri jang berbeslit 
masuk anggauta Sebda. (Li- 
hat keterangan DPD Prop. jg. 
mengatakan, bahwa Pemerin- 
tah Pusat telah batalkan per- 
mintaan tersebut, Beritanjs ki 
ta muat hari ini djuga. — 

4 

TA. Sebda terhadap parg ang Maret, bila tidak maka Sebda Red.), 

    ing Dn 
Rt 2th nf   

  perhatiannj 

R. MARIA ULLFAH SANTOSO. wakil uda Mis, 
si Goodwill Indonesia ke Burma dalam perkuadju- 

ngan ke negeri ilu sudah dengan sendirinja mentjurah- 
ja antara lain djuga kepada 

| wanita dan usaha2 dilapangan sosial. 
si, nj. Santoso adalah satu2nja jang mel tempo 
buat menemui dan bertjakap- tjakap lama dengan Njo- 
.nja Aung San, Atas permintaan kita Nj. Santoso menulis- 
kac Jepenn In ja tentang Njonja Aung San, Ibu Rakjat 

pergerakan 
Dari angotag mis- 

080 

  

& UNGU. 
“kah Nj. A 

sendiri ialah. haw 
lah bersuami 
kenal sebagai 
dengan perka: 

ung San 
Khin 

AUNG SAN jang mati terbu- 
nuh dengan 6 anggauts Peme- 

| rintahnja pacla tanggal 19 Dju 
1 1947 waktu mereka bersi- 
dang. Sebutan Ibu Rakjat Bur 
ma atau djuga “The first Lady 
of Burma” bukan sadja diberi 
kan kepada Daw Khin Gyi ka- 
rena ia djanda Djenderal Aung 
San Pemimpin Besar Burma, 
tetapi djuga karena djasa2nja 
SENDIRI terutama ' "dilapa- 
ngan sosial dan kesehatan Wa 
Nita dan Anak2 Burma. 

Untuk menggambarkan diiri- 
nja Nj. Aung San maka perlu 
kiranja melihat kebe'akang, 
waktu saja untuk pertama kali 
mengundjungi Rangoon jaitu 
pada permulaan bulan April 
1947. Seteah menghadiri Inter 
Asian Relation's Conference di 
Delhi, pada achi, bulan Ma- 
ret/permulaan bulan April '47 
delegasi ' Republik Indonesia 
singgah ci Rangoon untuk satu 
hari-satu malam. Saja pula 
ikut delegasi kita itu. Sajang 
sekali kami tidak dapat berte- 
mu dengan Djenderal Aung 

itu ad, di Burma Utara, 
Delegasi kita diterima anta- 

ranja oleh Nj. Aung San. Saja 
masih ingat akan waktu kami 
diterima Ni, Aung San di 

“Oriental Club” di Rangoon: 
ia seorang wanita jang kurus 
hadannja sederhana dan tidak 
hanjak bitjara. seolah olah bu 
kan isteri seorang Pemimpin 
Besar seorang isteri jang tak 
pernah keluar rumahnja. De- 
ngan “gambaran ini dari Nj. 

nesia. Pada tgl. 20 Djuli 1947 
sehari sebelum aksi militer Per 
tama di Jogjakarta diterima 
kabar bahwa Djenderal Aung 

San dengan 6 orang anggauta 
Pemerintahnja mati terbunuh 
waktu mereka bersidang.- Pa- 
da waktu Djenderal Aung San 
meninggal dunia anak2nja ba 
ru umur 3,2 dan Saty tahun. 

Nj. Aung San belum berumur. 
30 tahun, Dengan surat menju 

ra jang diadakan antara Nj. 

dibawa dengan kapal) iter- 
bang jang berani menerobos 
blokkade “Belanda telah saja 
mengetahui bahwa Nj. Aung : 

  
|San bekerdja giat dalam lapa- | ! 
ngan sosial dan kesehatan. 

Lima tahun berlalu dan saja 
diberi kesempatan lagi mengun 
djungi Burma sebagai anggau- 
ta Goodwill Mission R.I. ke Bur 
ma. Saja bertemu lagi dengan 
Nj. Aung San pada resepsi jg 
diadakan untuk kami oleh U 
Ki Maung La, Ketua  Goodwill 
Mission Burma ke Indonesia. 
Lain rupanja Nj. Aung San, ia 
mendjadi tua dan gemuk akan 
tetapi mukanja bertjahaja, keli 
ihatan bahwa ia berobah men- 
idjadi seorang wanita jg sadar 
akan kewadjibannja terhadap 
Imasjarakat, sadar akan ketja- 
kapannja dan pertjaja, pada di- 
ri sendiri (2elfhewust). Sedjak 
meninggal suaminja, Nj. Aung 
'San jang beridjazah  djurura- 
“wat, diserahi pekerdjaan me- 
ngurus kesedjahteraan Wanita 
dan anak2 dibawah Kementeri 
an Kesehatan. 

Pimpin Konferensi 
WBO. 

Daw Khin Gyi ' pernah me-   mtimpin delegasi ke konferensi 
W.H.O. di Geneva (organisasi 
Kesehatan Sedunia) pernah pu 
la memimpin konferensi W.H.O. 
di Ceylon dan ada . kemungki- 
nan ikut serta ke Indonesia dji 
ka W.H.O. mengadakan, konfe- 
rensinja di Indonesia nada 
achir tahun ini. Nj. Aung San 
mengadjak saja melihat bebera- 
pa rumah bergalin antaranja 
.Maternity Hospital” di. Ras 
ngoon (Rumah bersalin) kepu 
niaan Pemerintah. Rumah “ber 
“salin ini diselenggarakan diba- 
iwah pimpinan dokter2 wanita 
Burma: ada 11 dokter wanita 
jang bekerdja disitu. 

Superintendent (Pemimpin) 
Maternity Hospital itu ada seo 
rang dokter Wanita Burma ig 
pula mendjadi professor pada 
fakulteit kedokteran di Univer- 

| tet.Rangoon. Saja mendapat ke 
'terangan bahwa 504 dari ma- 

  

San sendiri jang pada w@gktu | 

Aung San, saja pulang ke Indo 

Aung San dan saja surat mana ! 

Gyi. Di Burma ada 

hasiswa  fakultet 
adalah Wanita. 

Pekerdjaan sosial jg. 
diselenggarakan. 

Daw Khin Gyi membawa sa- 
ja djuga ke rumah bersalin di- 
mana kaum ibu dirawat dengan 
pertjuma. Diheberapa' wijk 
Ramgoon didirikan atas usaha 
Nj. Aung San rumah bersalin 
seperti itu. Pun telah dibuka 
olehnja di Rangoon dan 4 tem- 
pat lainnja Training Course for 
nurses and midwives (kursus 
untuk djururawat dan bidan) 
dan Daw Khin Gyi sendiri jg 
mengadakam pemeriksaan pada 
waktu tertentu. Daw Khim Gyi 
dan saja diundang makan oleh 
Burmese Women's League sua- 
tu badan jang beranggauta 22 
orang, akan tetapi dapat mendi 
rikan dan menjelenggarakan 
dua rumah sosial jaitu rumah 
untuk.kaum Wanita korban pe 
latjuran dan satu“rumah untuk 
anak2 laki2 jg terlantar. Berlai 
nan Sekali organisasi2 Wanita 
Burma Nj. Aung San Cyi men- 
tjeritakan bhw di Burma tak 
ada suatu gabungan organisasi 

kedokteran 

di 

  

| 

Wanita2, seperti kongres Wanita 
Indonesia, akan tetapi organisa 
si2 Wanita Burma adalah se- 

” 

Mr. Maria Ulfah (ka 
nan) dan Nj. Aung San 
ketika keduanja mengha 
Gliri perdjamuan di Ra- 
ngoon, jang diadakan 
untuk menghormat good 
will-mission Indonesia ke 
Burma beberapa waktu   jang lalu. 

matjam Burmese Women's Lea 
gue itu, tidak mempunjai tja- 
bang2 di tempat lain, 

Nj. Aung San sendiri tak du 
duk dim salah satu partai dan 
tak dim AFPFL (Anti Facist 
Peoples Freedom League 
Front Nasional di Burma). Ia 
terangkan pada saja bahwa ba 
ginja lebih baik ada diluar 
A.FP.E.L. supaia dapat berdi- 
ri diatas partai2: atjapkali ga 
dis2 jang dulunja ikut beron- 
tak misalnja gadis2 dari P.V.O. 
(bagian dari People's Volunta- 
ry Organization jang keluar da 
ri AFPEL.) datang padanja 
utk minta bantuannja. Kebanja 
kan gadis? itu disuruhnja ma- 

Suk “Training Course for Nur- 
ses” dan sekarang dari mereka 
ada jang telah bekerdja seha- 
gai djururawat ditempat2 dilu 
ar Rangoon. Sungguh benar Nj. 
Aung San dipandang sebagai 
Ibu Rakiat Burma, masih terus 
orang2 Burma dari Burma Uta 
ra dan dari tempat2  djauh 
mendatangi Nj. Aung San di- 
rumahnja hanja untuk bertemu 
sadja dengam  djanda Diende- 
ral Besarnja. Dimana2 terlihat 
potret  Djenderal Aung San) 
berpakaian mantel, potret jang 
diambil pada waktu beliau mau 
berangkat. ke London untuk 

  

TEPAT se-kali djiwa Nj..Aung San diberi nama Ibu Rakjat 1 Birma, 5 
Itu? Dikalangan orang2 Burma ia lebih dikenal 

suau kebiasaan bahwa seorang 
memakai  naman ja sendiri. Begitu pula halnjadengan Nj. Aung San jang aa 
DAW KHIN GYI, Daw dipakai unuk kaum | diterdjemahkan 

aan “Bibi” atau ”Ibu”, Siapakah Nj. Aung San 

“Ia adalah djanda Pemimpin 
Besar Burma, DJENDERAL, 

Peta Lina to 
Wanita, dapat 
atau Daw Khin Gyi itu? 

rapat2 pada waktu malam. Bi 
arpun begitu  'sibuknja, Nj. 
Aung San merasa sehat, mala- 
han bertambah “gemuk. hania 
sajang katanja, ia hampir tak 

ada waktu utk merawat atau 
memperhatikan 'anak2nja. Ia 
mempunjai dua anak lelaki jg 
sekarang berumur 8 tahun dan 
7 tahun, jang termuda adalah 
seorang gadis berumur 6 ta- 
hun. Saja pun diadjak  keru- 
mahnja untuk melihat anak2- 
nja. 

Wanita harus kerdja 
kedalgm. 

Ia menanjakan kpd. saja ba 
gaimana sekarang sikap: kaum   
ganisasi2 Wanita Internasional. 
Ternjata bahwa Nj. Aung San 
dan saja sefaham dalam ha! ini 
jaity organisai2 wanita teru- 
tama harus bekerdja kedalam 
memperbaiki keadaan dalam 
hegeri Mengkonsolidir organi- 
sasi2 nja: dengan dunia luar 

hanja mengadakan perhupr 
ngan sadja, tidak masuk men- 
Gjadi anggauta satu federasi. 
internasional. Djika diadakan 
suatu konferensi internasional 
kata Nj. Aung San, sudah tju 

  
  

kup dikirim seorang observer 
jg tidak mewakili wanita atau 
organisasi Wanita Burma akan 

tetapi pergi kekonferensi itu ha ' 
nja untuk menambah pemanda 
ngan dan kembalinja penindjau 

Jan itu memberi laporan kepa- 
da organisasi2 Wanita di Ra- 
ngoon. Waktu' saia minta diri. 
Nj. Aung San berkata supaja 
ada lebih banjak kontak dke- 
ngan kaum Wanita Indonesia 
karena kaum Wanita Indone- 
sia dan kaum Wanita Burma 
menghadapi soal2 jang sama 
jaitu soal pembangunan Masja 
rakat jang baru sadj, keluar 
dari zaman kolonial. 

Setelah kembali dirumah 
maka saja masih melihat di- 
muka saja Nj. Aung San dari 
tahun 1947 dan Nj. Aung San 
sekarang - Ibu Rakjat Burma. 

  

JOGJA. 

Djumlah rumah sakit 
perlu ditambah. 

Dr A Halim iang kini bera- 
da di Jogja dari Ad lala   

Sha
ne 

ven
gna

 
m
e
m
e
s
a
n
 

  

nja kerumah2 sakit. Surabaja 
Malang dah Semarang mene- 
rangkan bahwa kesulitan? dan 
keluh kesah pemimpin2 rumah 
sakit sekarang umumnja ber- 
kisar pada kekurangan gedung 
gedung, Cigebabkan berlipat 
gandanja pasien jang harus 
dirawat. Berhubung dengan 
itu kesukaran2 tersebut menu 
rut Halim harus diatasi dgn. 

berunding dengan Pemerintah rmendirikan rumah2 sakit baru 
Inggeris. Ni Aung San bukan ' ditempat? jang dipandang per- 

ju. Hal tersebut harus mendja sadja memperhatikan rumah? 
bersalin atati pendidikan Bidan ! 
dan Gjururawat akan tetapi | 
djuga hal penjensuran Film. ke 
panduan, palang merah . dsb, 
Tiap2 hari 'ia berangkat dari 
rumah djam 7 pagi, membawa | 
makan siangnja   dikantor sampai 16.80. . Atjap- 

| 

| 

| Si perhatian pemerintah sepe- 
'nuhnja. Di Jogja Dr Halim me 
ngadakan — pembitjaraan de- 
ngan Prof, Sardjito mengenai 
sekitar masalah pendidikan ke 

dam bekerdja |dokteran di Universiteit Ga- 
djah Mada, dalam usaha mem- 

kali ia harus mengundjungi' perbanjak tenaga dokter, 

  

Wanita Indonesia terhadap or ”



  

     
     

   

: »-katanja kurang” Maa! dan kurang besar PEN Ta psychos. 
logisnja. 

| : $ tas SK » 

: Di Hanakok Dan Rentan Ped, Lag 
te Dan Tang CN 

$ ANJAKLAH MANYAM Lori La 
Lggasaama |daraian Tiongkok co 1 

| memperhaibat aksi pembanirasan ”5 ma'jam kedjahatan” 
sedang diselenggarakan. Ta dan di udjukan terhadap kaum 
| pedagang? jg di dikatakan tak djudjur. Kini, menurus tjerita 
“orang2 jg. baru Lana Hong kong sembojan ling 
Sipordonbanban &i Shanghai j3 ”Tuanglah lempa | peluda. 
han-mu.” Ini buat anna sembojan lama, is. “berbunji "Te 
kanlah tube oba.rgosok gigi anu, ? karena je. belakangan iai   
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See 

e 1: ajut, bahwa dengan sengadja 

ai | 
nan EA Ap kepotk 21 
Sriyanond Jan. Nai 
Bangaa, bekas: 

   
    

   2 

Laga 
' menteri, 

1 8 

   aa Phibul Tn 

   

  

orang2 militer,   
Dalam pada itu ka'angan | 'Tiap2 tjara penjelundupan itu 

“sb: tidak mele 
kiran, -bahwa 

jang akan am . 

kat ialah jenderal 2 aa 

hawan a
tanpua, 

Hd t pe 

  

Ramalan lain ialah bahwa 
Naj Verakarn Hota bekas 
menteri luar negeri, mungkin 
heceptable djuga bagi partai 
coup Fetat sehingga mung- 
kin djuga i ia akan dipilih o'eh 
golongan militer. Djika demiki 
an, maka ini berarti, bahwa ia 
hanja akan @ipergunakan utk 
sementara waktu sadja. Djika 
diingat p kekuatan 

. didalam ma jg baru ini, 
1 Songgram mem- 

besar, sebab da 

  

   Paya 
” 123 anggota jang baru dipi 

. 94 orang telah menjokong 
mata. nntuk -mentjalonkan 
Phibul Songgram. Gerakan ini 

- Bipimpin o'eh djenderal major | 
1 Boy Diana : 

        

t ngakuan jang sepenuhnja”, Se 

'sudkan belakangan 
#kendaknja sesuatu orang mem 

e kai o'eh pedagang2 
bawa masuk 

' bekas 

   

25 au 

      

|. Menurut Sa fin Hn ai enek tangi 1 
jrita itu bagi dunia 'uar bro € 2 ga 

: yen sembojan2 itu tak dapat di atas. 
ah Imengarti sama sekali maksud | Lain sebutan pula . jang ter- 

1 Inja, Tetapi bagi orang2 Shang | Kenal, jaini menggunakan 
tangga atas" jang berarti dju 
al barang dagangan, zonder me | 
masukkan kedjadian itu-dalam 
buku. Mitsalnja, sebuah toko 
obat lalu dikatakan “menggu- | 
nakan tangga atas" itu. apabi- 
la ia berhadapan dengan lang: 
ganan2 jang hendak membeli | 
10 botol minjak ikan, tapi tak 
mempunjai persediaan barang 
demikian. Laly dibelinja ha- 
rang tadi dari Jain toto obat 

dengan harga 50.000 dollar 
YMP setiap botolnja Jan men- 

djualnja dengan harga 55.000 
dollar YMP, jang:berarti keun- 
tungan 5. 060 do! Sar YMP (Yen 

Min Pao) setiap botol atau 55, 
000 YMP buat 10 botol, Tetapi 
toko obat jang tersangkut tak 
memasukkan djual-beli itu di- 
dalam bukunja:" 

'hai, sembojan jang pertama 
itu berarti “Segeralah bikin pe 

dangkan sembojan jang dimak 
berarti,   

“buat pengakuan berimbang de 
gan tekanan jang diderita. 

Di Canton, pihak pembesar? 
RRT telah mengetahui tentang 

alanja 21 matiam tjara jang 
lazim digunakan buat. menje- 
Jundupi : pembajaran padjak. 

pun lalu diberi nama2 djulukan 

sendiri. Demikianlah, seorang 
tukang penj jelundup jang dipa 

obat buat 

obat2an ' setjara 

“gelap ke Canton, supaja dapat 
menjelundyupi pembajaran pa- 
djak, diberi gelaran sebagai 
“sebuah-pesawat terbang -ke- 
tjil”. Selandjutnic pedagang2 
obat jang dilarang untuk me- 
masukkan suatu mgatjam obat, | 
tetapi toh berbuat djuga begi- | 
tu dan lal, mendjualnja setja 

ra gelap, Ta nama “Sebagai 

Ganti naga dgn 
phenix. 

Lain tiara penjelundupan 

sadiak terkenal dengan sebu- 
tan ,,mengganti naga dengan 

| burung phenix”, Sesuatu im- 

  
"tukang2 isi vacuum”, Belum | portir barang obat2an jang 

'ama. ini pernerintah di Canton , berarti menggunakan tjara de- 

telan mengumum mkan bahwa | mikian itu apabila menjerah 

kan factuur jang menjatakan 

bahwa obat2an itu berharga 
10 Tn Tan MOeKnP, “upa- 

px 

bean. “ros tapi dis samping “itu Ja- 

beberapa mat Hialan obat tak di 
perke enankam “didjual . dikota 
itu. Tetani pedagang2 ohat se- 
gera. menggunakan kesempa- 
tan tersebut untuk mendatang 

   

   

  

kan obat demikian dan Imendtu tu mengirimkan lagi suatu 

alnja $ ra gelap, dengan Ca | factuur Jain kepowfa kantor pa- 

pat banjak unta nc dan. pula di ak d& Canton Kekajatakan 

dapat menie'undupi -pembaja- | bahwa obat2an tadi adalah se- 
harga 15.000 dolar Hongkong. 
KL 

kini 
"ran padjak. 

Menurut peraturan jang 
    Hai aa tanggal DINI berlaku di RRT, atas obat2an 

5 Ba Ta Ka Kant 3 tidak CE pungut tjukci pabean. 
2 Tg 3 tidak a Nami Oleh.karena itu. sengadja mem ' 

& Nae Sana “Aufar” @i-kpetiingei “keterangan tentang: 
ia War awan 2 harga obat2an itu terhadap 

: Bangkok, rembesar2 pabean, tidak akan 
  

    

  

1 

  

Da 

    

    

PTN eh 
Keterangan. Acheson ada be- | 

marnja bila kita artikan bah- 
wa setiap peperangan mantap 

merupakan sugka.i masalah ya 
ting. 

  

peri jaga, bahwa » 
tahanan lembah Hanoi itu 
dak dapat dilakukan oleh pa- |- 

| sukan2 Perantjis-Vietnam”. $ 

san untuk 

: aa 

Ia mengatakan lebih Jan- 

Ha mengadakan konperensi 
pers, untuk menjangkal kebe- 

F marina berita2 pa'su atau ber- 
febihd-an jang disiarkan oleh 
kantor? berita asing selain 

  

    

- daripada United Press. 

00 Ketika ditanja berapa djum- 
| lah kaum komunis jang merem 

bes dilembah Hajat diterang- 
| kan eknja ge ala ia 

LANOKAR, 

tx komun 
k Ban satuan? 

jang teratur akan tetapi hanjo 
berupa satuan2 Degan ge- 

tidak 

ba ch 

       

            

   

    

   
   

   

  

Aa 3 N ta. - 

Letoriknen, 1 me 
   
    

      

| Masiona' is. 

tera au jang akan di. | 
la Nania g pegang alah 

alis 
     
     

Lebih:-an 
: 3 stourneau 1 Sangkal” #keterangan 
Acheson: 'Indo-China: Tidak'Gan- 

, ing, Katanja 
PERDEBATAN (mengenai pernjataan jang diu- 

tjapkan oleh Dean Acheson jang melukiskan bahwa ke- 
adaan pasukan? Peranijis-Vieinam dewasa ini di Indo-T) Sa 

genting”, Jean Letournesu menteri urusan negara? « 
ina mendatang, Lahwa keterangan Acheson 2 

eri an”, ,Saja mempunjai tjukup alasan utk. | 
berik: keterangan dengan resmi, bahwa orang id tak pera | 

memandang keadaan di Na Ma ita. sangat “abi 

h- | his Djepang.. (Antara — AFP). 

    

  

An merta jg. 

5 ta ata , 
peme- 

bikin rugi kepsda p! ihak im 

portir tadi. Tetapi apabila ini- 

porti, tsb: kemudia dapat 

mendiual obat2an fu. Gengan 

harga 186.009 dollar Hongkong 

mmitsalnja, maka berarti ia ha- 

nja akan bajor paljak keun- 

as keuntungan” jg. 
3 sadis, 

an 

     

A
n
t
a
 

   
  

   Kepala besar biszi- 
: lut kerjil. 

daripada tiara? "penje- 
pan jong diketahui oeh 

, (penjel lidik RRT itu jaini 
jeng dipar n Kepala Besar 

dan Buntnt.Keti:?”. Denganitu 
CEmaksudkan berbusa tan sesua- 

          

5 Pb ea- 
   

  

: tu. pedagang jang “didalam. 
Molotov memberikan - nota-pendjualan, 

Ea MPA $ & jebut hargo-diual jang Se- 

- (Diler arkan. Dim: Se- |benarnja tetapi pada dupi- | 
“ buah Bana iTenta- Ten, Sa harga Tn 

jang lehiy ketji. supaja de 
ra Usa Di Djep ang ngan begitu 2 membara” | 

padjak jang 'ebih ringan. 
Demikianlah, dengan djalan 

melahirkan sembojan2 jerig 

bagi ii ng? Inap  kedengaran- 
k aneh pembesar2 RRT 

rmaksug supaja perbuna- 

tan2 tjurang: Ckalangan da- 

(IDAPAT KETERANGAN 
“ “peta hari Rebo, bahwa 

sepuah gudang kepunjaan ter 
tara Amerika di Yekchama, ! 
tika malam Rebo iclah dilen- 
pari 5 buah eoctail Mioiotov” 
Jaita botol? jang berisi min jak 

    

   

  

   

   

tanah, 38 menimbulkan . kepba- gong itu makin mudah stert 2 

ara Sebaran tag SegCTA Pinem” dida'am batin 'rakjat, ' 
Lana dibasmi, kerugian sedikit: sehingga: ketturangang itu le- | 

bih mudah pula “untuk Gibas- 

Sementara itu kepala2 polisi | minja. 
Yokohama mengadakan rapat | 

untuk membitjarakan tjara2 
memberantas perbuatan2 sema | 

Lljam itu tetapi jg ditudjukan |4 
terhadap kantor? padjak diber 
bagai kota. Disamping itu dipu' 
usken untuk membentuk biro '$ 

NM masjarakat,. “jang 4 & 

bertugas mengumpulkan kete: 

'rangan2 tentang "perdjoangan 

'bersendiata”, jang kabarnia te 

lah dimu'ai oleh Partai Komu | 

  
  

Djangan 
Ditiru! 

   
“Francisco Juliao, umur 47, adalan 

|. satv satunja, petani Braz jang 

mempunjai tidak kurang ba 
orang isteri. Anehnja kedua belas 
isteri tadi, bidup” rukun ' bersama 

    

  

  

berkumpul. dirumahnja Juliao. Dari 
kedua belas isteri ini, Juliao Mera 

pat 23 Grang anak. Pada gambar 

Kuliao dengan 10. '6rang terinfan 

Jang 2 isinnja sedang” dirawat di 

hospitaal, karena akan melahirkan 

anak lagi. Juliao mengatakan: bah: 

“va para tetangganja “sudah tidak 

heran lagi inelihat' ia dengan. 12 
itu. Hanje alah selalu:f   h orang “Asterinja 

ti la memberikan adpiesnja Djangan- 

“ik lah meniru, ! 

ja $ 

        

   
     

    

     

dang NATO dilangsungkan   

  
#lah memerintahkan, supaja pa 

    

     
      
   

    

        

      
    
      

          

     

    
     

  

    

    

       

  

    

  

    
     

  
Bendera, dari 14 negara berkibar diatas tiang ci 

muka feri San Juliao Da Barra Lissabon, selama si- 
disana, 

d3. kendang. disa mping PN Ha. 

  

     

   
      

  

   

    

serdadu   

  

Ahli-Purba Awan Philips Dtuduh 
»Melarikan" Patung Putori Sheba... 

Penggalian Reruntuk Istana-Sheba Gagal |  EMENTERIAN LUAR negeri Yaman hari Rebo me-' 
geluarkan komunike, jang menjatakan bahwa Wendeil 

Phillips, aan 
kan berbagai adera dari zaman 
tung ketjil jang menggarsbarkan Ratu 
— dari padang pasir Yaman. Komunike 

. melalui kedutaan negara 2 di 
ae 

Diterangkan dalam maki (Tija 
mat pemerintah Yaman tadi, 
bahwa Wendel: Phillips telah 
melakukan banjak pelanggar | 
an pada persetudjuah 

lan Februari, sesudah timbul | 

berbagai insiden jang bersifat. 

sermusuhan, Pemerintah Ya- 
menuduh bahwa Phillips) 

ang ketjakapan tehniknja, | 

dan gagal usahanja untuk me 
poambahkan 7 buah tiang 
da gedung pemudjaan Sl 
jang katanja hantiur ketika di 
akukan pekerdjaan menggali 
kek as2 gelang tadi. Seterusnja | 

Pena Philips dituduh ti 
mbajar. 

Tuduhan Yaman |(N 
tidak L 

Sementara itu Philips, seba 
gai sid Taja an Amerika 

untuk mempeladjari sedjarah 
umat manusia, "menerangkan 

5 beserta yombongannja 
terbulkaa me'arikan diri dari 

Marib ke AlJen melalui padang 
pasir. Ketika tgl 23.Februari 
Philips menerangkan dirAden, 
bahwa ia “sangat ketjewa” ka 
rena diusir dari "gedung chasa 
nah purbaka'a jang terkaja jg 

masih ada dimuka bumi” , teta 
pi samping itu is merasa ba 

hagia karena diiwanja selamat: 5 

Diterangkannja bhw pemerin) 
tahan Yaman Si Marib dengan 

balabantuan tentara Yaman te 

   

   

  

le 

kura 

    

  

tek x 

   

  

  

  

sik jang ada dibawah tkmg2 gel 

dung pemudjaan Sheba 'ita di- 
gali Hei ing bukan: sadja mem 
'bahajakan djiwa $ pekerdja2 
bangsa Yaman jang 
wah tiang2' tadi, tetapi mung- 

kan seluruh $ gedung purbak: 
tadi Philips merier rangkap, bah 
wa ia "terpaksa bertekuk lutut   

"penggalian pasir dibawah 

dipasis: 
da tuan gubernur Marib supa 

'ja djangan memerintghkan ' 

ahli purbakala Amerika 

    

      

     

“antara | 
pemerintah Yaman ketika bu- FP 

“ikepa e 

kin seka'i akan ' menghantjur- | sy 

untuk meraokon kepa. (se 

be 

Serikat, telah melari purbakala — diantaranja pa-' 

Kairo, 
1 2 

Bulkis (Ratu Sheba) 
Yaman ini, disiarkan 

djuga. Na rombong- 
Gnnja Tn Marib ke 
Aden. 

  

ima 3t 

bu dari Dhof: 
Ne    
   

  

Dizaman Anna. 
onta mengangkut rempah-bum : 

Sultan Kosi org 
idzin, 

Phillips sisakan menerang | 
Ikan” ,bahwa ketika tgl 7 Maret 

:ia mendapat idzin dari Sultan | 

| Maskat Aa aan, Ha se'a 

    

  

    
   

  

te Gbos 

kafilah? | 

ar untuk ibukota 
Marib dan utk menteri dan berada 

(Radja Salo- 

lemahkan uraiannja, 
pengertian aatar!   

nah soal? dilapangan pembangunan digambarkan sbg. 
aja perkara menurut pandangan sa ri”, Malahan.   

tetangga jang tertutup. 
xa 

Bahkan sebaliknja,. Aa per 
(kembangan sesuatu negara jang 
terbelakang madju, maka dapat 
diharapkan suatu perdagangan 

"Idam pertukaran djasa2 jang le 
bih luas antara daerah jang ber 
rangkutan dan negeri2 lain. 

1 Pengalaman dan sedjarah nege 
'Iri2 jang di-industrialisasi telah 
membuktikan bhw perdagangan 

# lantara bagian? didunia jang te 
lah madju tingkat industrinja 
bertambah dan tidak berkurang 
meskipun ada terdapat perkisa 
tan dalam matjam2 barang2 jg 

| ditukarkan. Djadi sekali lagi pe 
gertian autarki dar niat utk. 

autarki sama sekali tidak men 
djadi soal. Masaalahnja bukan 
mempersempit diri dalam lapa- 
ngan kehidupan, malahan bagai 

| mana memperlyas dasar pereko 
  

Dewan Konsul 
« Ka Bean La "3 « 

:tatif Islam 
Indonesia Djuga Aka 
Kirim Utusaanja? » 

ADIO PAKISTAN imenji 
RR arkan hari Rebo, bahwa 
pemerintah Mesir jelah meneri- | 
ma baik undangan Pakistan, su | 
paja ikut serta dalam sidang | 
panitya konsultatif negeri? Is- 
lam, jang akan diadakan di Ka 
rachi dalam pertengahan bulan i 
April ja.d. 

Persidangan i ini akan Sihadi- 
ri oleh utusan2 dari Afrika, 
Asia dan Indonesia dan akan 
mempe-adjari tjara?2 guna me 
nimbulkan kerdja sama jang le 
bih erat antara negeri2 Islam, 
"dilapangan internasional.” Ke 
putusan Pakistan untuk menga 
dakan persidangan panitya 
konsoltatif ini diambilnja sesu 
'dah ketika bulan jang lalu men 

teri luar negeri Pakistan, Za- 
frullah Khan -mendjalankan 
perdjalanan-kelfing di Timur 

     

  

Tengah. ( Antara “APP. 

  

Tuan Shafigur Rahman Kid- 
wai, jang selama ini mendjadi 
'ahli.Uneseo guna “pendidikan 
masa di Indonesia. pada 

nsi di Oman. # waktu ini adalah salah seorang 
"dari tiga menteri negara Delhi, 
|jans pada hari Selasa disum- 
pah di New Delhi. Kabinet ne- 
gara ini terdiri dari tiga orang 

“di bawah | 
En Chausry Braham Par 

djuan, sama sekali tidak berarti bahwa kita menudju 

p sg Saran Dan Pendapat Sjatruddin ' 
|. — Oleh: Dr. Sumitro Djo johadikusumo — 

(Bekas. Men.eri. Perindustrian, Copyright: Dilarang Kutib), 

PBENARNJA DENGAN MEMPERSOALKAN asal autarki, Sdr. Sjafrudin sendiri me- 
karena menjimpang dari masaalah jang sebenarnja. Tak peraih 

didjadikan persoalan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, Tak per- 
, »&utarki atau perdagangan luar nege- 
ja mentjari djalan? baru kearah kemis 
djalan kembali 

r » 

nomian dan tjara kehidupan ki 
ta dikemudian hari. 

Agraria dan industri. 
Begitu djuga tentang masaa- 

lah industrialisasi. 
Soalnja bukan ,,Agraria atau 
Industrialisme!!” 
Tak pernah masaalah industri 

alisasi dimadjukan atau diper- 
soalkan sedemikian rupa seolah 
olah dasar agraria sama sekali 
hendak diganti dengan dasar in 
dustri. Jang seringkali sebenar 
aja dikemukakan ialah mentjari 
suatu komplementariteit. 
nja industri harus dipandang re 
bagai komplemeni jang penting 
bagi dasar ekonomi Indcnesia 
jang sekarang terletak dengan 
berat sebelah pada lapangan 
agraria. Perhatian kita hendak- 
nja kearah tertjapainja keseim 
bangan dalam struktur ekonomi 

Masaalah jang menentukan 
|ialah setjara bagaimana kita da 
pat memperkuat dasar ekonomi 
kita: memperluas lapangan ke 

hidupan dengan menggiatkan 
sumber2 jang baru: mentjari 
djalan2 jang baru mengingat 
labilnja dan sempitnja dasar per 
lekonomian kita. Karena arus 
|dan lapangan produksi semata2 
ditekankan terhadap lapangan 
agraria, hal ini membawa aki- 
(kat rendahnja produktiviteit te 
.haga, rendahnja tingkat ketjer 
dasam rakjat, beratnja beban ke 
lebihan penduduk jang selalu 
terdapat dilapangan agraria se 
sudah beberapa djangka waktu 
berselang. Sjafrudin memperli- 
hat masaalah ekonomi di Indo- 
nesia terlalu dari sudut perten- 
tangan jang absoluus antara 
agraria Ian industri. 

  
Industri sbg. per. 
kuatan ekonomi. 

Pada hal funksi industri da- 
lam negara kita hendaknja di- 
pandang sebagai perkuatan da- 
sar ekonomi disamping lapa- 
ngan agraria. Beliau sendiri da 
Jam satu bagian lain dalam ka- 
rangannja mengakui faedahnja 
Gan kemungkinannja pertum- 
buhan industri, walaupun da- 
lam hubungan jang harus dise- 
rahkan semuanja kepada ke- 
pentingan dan modal asing par 
tikulir. Pemusatan perhatian 
negara sendiri menurut Sjafru- 

|din harus ditekankan hampir 
|semata2 kepada lapangan agra 
ria. Mungkin tjara dan panda- 
ngannja dalam hal ini agak ter   ' pengaruh oleh kedjengkelannja 

  

mn 

Kp ang 

    

  
|ang2” Tetapi ini tak ada guna 

Eropa Bar 
2 Lann:     

  

Ka angan tadi katakan, ren 
tjana Buttler itu ' bermaksud 

'untuk menstabilisasi Inggeris 
kemudian daerah Sterling dim 
lapangan Ekonomi, jang akan 

  

 Buttler 
— Bentuk Daerah£Sterling: (Sendiri Ja. 
2 Lepas Dari Pengaruh. Dollar 

"angan tag AN JANG BURDEKATAN engan menteri keu- 
Butiler, 

Ba nana 
la Jang tlah dikomuk pembentukan daerah Sterling dan 

Eropa Barat sebagai suatu kesatuan eko- 

Sean pb Pa li 1.000 djuta di pasar? dunia. 

mengatakan, bahwa perbe- 
oleh Buttler baru? ini meru- 

gan Amerika 

xx 

   

    

  

   

ttun Japangan eko 
nomj. sebagai suatu kekuatan, 

menara pada gpatu waktu 

tita 

Mesir, Ethiopia, Fin'andia Iran 

| Sedia Aas Soviet Rusia. Dlm 

Ltifa Polcia dan Swiss, jane se 
Patania masuk Huronean   

  

Berdasarkan konpe- 
rensi Commonwealih. 

Perbelandjaan jang telah di 
kemukakan oleh Buttler itu ter 
utama berdasarkan persetudju 
an jang telah tertjapai dalam 
pertemuan antara menteri2 ke 
yangan Commonwealth “bulan 
“Djanuari jl jang bertudjuan un 
“tuk memperkembangkan  dae 
|rah Sterling dan dihidupkan- 
— kembali “Empire preferen 

. (mengutamakan kepenting 
Si 'onggauta2 keradjaan Ingge 
ris). 

Daerah Sterling jang punja 
1, penduduk dunia dan dengan 
daerah dimana Sterling dapat 
Citukar dgn mata uang setem 

pat 
area) jang meliputi 45X 'pen 
duduk dinia akan Hi 
Ik 1:8Y7 djuta pembeli kata ka ' 
Jangan tadi, 

Anggota2 daerah Sterling ' 
adalah Inggris, Australia, New 
Zealand Afrika Selatan, India 
Pakistan, Ceylon, Rhodesia Se- 
latan daerah2 djadjahan Ingge 

ris: Irak, Eslandia dan Birma. 
Anggota2 daerah, dimanc Ster 
ling dapat dituka, dengan ma 

uang setempat termasuk 
Kuba, Chili, " Chekoslowakia: 
Halland dan daerah keuangan 
Belanch fermasuk Indonesia, 

Polandia Si- 
keuangan Spaniol 

Itali2 Norwesia, 
sm: daaran 

pada it, tak termosuk Peran- 

Pay- 
ment TInion. 

Rentiona komperensi 
Commonwealth. 

. Dalam. bulan Dianuari 4 
kembarens: nara menteri ket- 
angan, neseri Commonwealth   (telan membentuk dua badan 'pe 

"» kerdja untuk membuat rentja 

(Sterling transferablity | 

na2 bagi memperbaiki daerah 
Steriing seri, memperkembang 
kannja, Salah satu dari badan 
pekerdja itu diketuai oleh men 

terj kemakmuran Inggris mem | 
peladjari kemungkinan2  ten- 
tang penukaran Sterling (Ster 
ling covertibility). Badan lain- 

nja jang diketuai oleh Sekreta 
ris parlemen mengenai urusan 
Gommonweaith, mempeladjari 
perkembangan blok ekonomi 

baru. 

3 lingkungan kon- 
sentris. | 

Laporan2 dari kedya badan 
pekerdj, itu jg tidak diumum 

dekatan dengan Butler tadi 
mempertimbangkan 3 lingkung 
an konsentris mengenai hubu- 
ngan ekonomi Inggris: 1. Hubu 
ngannja dengan  Commonwe- 
aith, 2. Hubungannja dengan 
luar Commonwealth, termasuk 

nukaran (transferablity) seba 
njak mungkin di Eropa. 3. Hu 
bungannja dengan daerah “du 
nia "bebas” lainnja, termasuk ' 
Amerika Serekat. Dan maksud 

rentjana itu, kata kalangan ta 

di, jalah untuk membentuk ke 

satuan ekonomi jg dapat ber 
Siri diluar daerah dollar, 

Menurut pendapat badan2 
pekerdja. itu, kesatuan ekono- 

mi tsb dapat dibuat “dengan 

  
utannja dengan daerah ster 
Ing. Dan itu akan hanja dapat 
caksanakan bila Empire pre 

ference dihidupkan — kembali 
dan import dari daerah dollar 

dikurangi. 

Kalangan tadi katakan, menurut 
laporan badan pekerdja itu diandjur. 
kan supaja langsung d'adakan usaha 
untuk mengadakan penukaran bebas 
(free convertibility) dalam daerah 
Sterling dan Europa. 

Penukaran dengan “dollar. tilak 
akan diadakan h'ngga waktu ig be- 
lum ditentukan, Menurut badan pe- 
kerdja itu perlu untuk memasukkan 
negeri2 daorah stetling dan semua 
negeri la'mnja dalam satu blok bagi 
memusatkan produksi bahan2 men. 
tah serta bahan makanan ig dbu. 
tuhkannja dan pula dengan maksud 
agar dapat memenuhi kebutuhan2 
difi sendri di luar daerah dollar, 

Tetapi menurut laporan tadi ba 
Tang2 modal masih harus didatang. 
kan dari daerah dollar dan supala 
prioriteit, pertama d berikan untu: 
barang9 ig dibutuhkan bag! Rentjana 
Kolambo dalam memperkembangtan 
Asia Selatan dan Tenggara, Tap' da. 
lam pada. itu ditegaskan supaja se. 
yaruh negeri 1g termasuk dalam b!ok 
ek 1g direntjanakan itu mem. 
batasi pengluaran dollarnia hingga 

Arti- 

kan menurut kalangan jg ber- 

daerah Sterling dan daerah pe 

| menggabungkan negeri2 Eropa )'. 
(Barat dan daerah2 seberang la 

    

   
   

    

   
   
    

      

  

   

   
      

   
   
   
   
   

   
    

   
   

     

  

    

    

  

     

   

    

    

   

   

   
   

      

   
     

     

   
     

   
   

   

   
     

   

      

    
    
        

  

     

      

    

  

   

       

   
   
   

  

    
   
       

    

  

     
    

    

       
     

    

     
    

     

  

   
     
   

     
    

     

  

    
   

   
   
    
   
   

   
   
   

   

      

    

     

   

  

    

    
    

    

   
   

  

    

   
   

   
     

  

   
   

    

   

  

lonesia 

kearah “satu rumah 
4 Tee j 

ADA HARI Selasa 
mahasiswa Fakultet : 

dokteran dj Surabaja telah ber - 
hasil membekuk pentjuri2 sepe- 
fa, jang belakangan ini telah 
giat “beroperasi di gedung f: 
tet tsb. Didalam waktu achir 

nina 14 Ta bea “Penang ri buah se AMg- 
kapan pentjuri2 itu dilakukan 
dengan tjara jang istimewa 
menurut ”keachlian” dikala 
ngan 'mahasiswa." Kedua per 
tjuri jang ter.angkap — jg K 
Km Nai melloskan diri 
— lebihdulu digundul kepala-. 
nja, dan kemudian ditaruh 
dalam kolam dipekarangan 
lam: Kemudian polisi an 
hun. Dalam pada itu di gedu: 
fakuiltet kini telah dibernyak 
kan seorang pendjaga 

  

berkenaan dengan masaalah h 

ras jang chusus belakangan Ii « 

menggelisahkan tmp orang Jen 

mempunjai perasaan tangguns 
djawab. Perasaan kedjengke- 
lan sangat dapat dimenge 

pun telah saja katakan ena yg 

tudjuan saja dengan Sdr. Sjass 
.rudin bahwa soal bahan maka 

baik dari sudut produksi mat- 
pun dari sudut organisasi dis- 
tribusinja terlalu -diremah2kar 

Sebelumnja saja melandjat: 
uraian saja dibawah, hendak: 
nja Sitjadat bahwa ' saja djug. 

pan dalam waktu jang lampay 
anggap perlu sekali mempet- . 

hatikan penambahan dan per 

baikan organisasi penghasilan 

bahan makanan. Begitu pu” 

mengenai organisahi segala se 5 

suatu jang berkenaan Gengan 
pembelian dan Pen be- 
ras. 

    

Tak bol konsentrir 

' pada agraria sadja. 
Sebaliknja tak boleh dan tak 

dapat hanja dikonsentrir terhas . 

dap lapangan agraria, sehingga 

lapangan dan pertumbuhan indu 

ktri di negara kita diremeh2kan 
Hal ini dalam pandangan saja 

tak dapat dipertanggung djana : 

kan. 

  
  

akan berarii nite ke- 
gandjilan2 besar jang terdap 
dilapangan ekonomi dari sudi 
kepentingan rakjat banjak, m 
lahan akag timbul bahaja ba: 
ya tingkat dan tjara penghidur 
an rakjat: Indonesia Gipandan 
dari djangka lama akan 
merosot. Tjonioh jang dimad 
kan Sjafrudin misalnja ceng 
'rentjana pabrik sement dan ' 
tjana .inpoldering” Si-Kal: 
tan, menurut perasaan saja 1g 
dak menjinggung pokok mi 
lah industrialisasi dan agaknj 
memperlihatkan satu sa 
an jang simplistis, 

Dikatakannja bahwa .deng 
120 djuta rupiah jang. diper 
kan untuk pendirian pabrik se 
ment, dapat dilaksanakan usah: 
“inpoldering” didaerah 1 
Djawa jang dapat menjiapkan 
50.000 hectare sawah dengan ke" 
mungkinan penghasilan 120,60 
ton padi atau 60.000 ton beras, 
jang dapat memberi pekerdjaan : 
kepada 30.600 kepala keluarga. 

Sekalipun Sjafrudin meng 
kui bahwa industri memberi 
upah2 pada umumnja djauh le 
bih tinggi daripada hasil atau 
upah dalam pertanian rakjat 
tetapi menurut  paridangannja 
jang beruntung hanja beberapa 
ribu kaum buruh sadja. 

Soalnja bukan begitu. Sjafru- « 
'din sama sekali lupa, bahwa 
usaha sedemikian tidak terhenti 
dengan pendirian paberik 
ment sadja. Dengan adanja 
buatan sement dinegeri kita 
diri, maka timbul kegiatan dila 
pangan? industri lain sekitar- 
aja: perbunbuhan industri 
nahan, sefandjataja pe 

&n industri genting, : 

  
  
rakjar didaerah2. Djadi 
In suatu kesatuan perusah 
pan dirinja selalu meri 
an djenis2 industri lain diset 
Tpi industri secundair. Sehun 
telandguimnja ri | 

kinam seh la $ 
frian tertiair dan selanajutnga 

Pertumbuhan perindustrian. 
rakjat ini tampaknja tidak men 
djadi buah perhatian Sdr S'a- 
frudin dalam karangannja. Pa 
Ga hal djika kita sungguh2.. 
hendak memperbaiki tingkat. 
dan tjara penghidupan rakjat 
banjak jang hidup didaerah2 
diluar kota besar, maka per- 
tumbuhan 'apangan?2 perindus 
trian dan keradjinan tak dapat 
diabaikan dipandang dari su- 
dut kemadjuan daerah. 

Malahan merurakan salah sa- 
tu djalan untuk meringankan 
beban jang dirasai dalam dae- 

tah2 jang telah begitu padat     
“ 

sesiputi semua dfumlah penghasilan 
dollar mereka,      

penduduknja seperti di Djawa. 

(Disambung Wat, IV),   
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ar Kota: 
  

  

    

      
em (Djermania) jang sudah 

   

diseluruh dunia. Dalam 

    

   

   

   

staf jang demikian itu terhi- 
a' guru besar seperti Prope- 

g jang telah pernah men: 

    

    
   

ai tanda penghargaan pa- 
ja jang besar-dalam la- 

enjelidikan2 ilmu- pengeta- 

  

    

   dim. Taboratorium2 »Bayer” 
maka tahun? jang baru liwat ini 
membawa perobahan?2 besar     

   

   

la lapangan . mempergunakan 
obat2. Kita peringatkan pada usa- 
'ha' Bayer” jang telah mendapat 
kan obat2 baru terhadap penjakit 
malaria, penjakit mana djaga” amat 
banjak berdjangkit di Indonesia. Ki- 

eringat pula p baru 

  

Suatu 

it tidur (slaap- 
c berdjangkit di- 
rah tanah Afrika, 

j mengakibatkan 
jang menderita, ma- 
»Bayer”" dahulu te- 

   
   

  

         

    

   

    

   
    
   
   

  

   
   
    
   
    
     

memberi ha- 
ilang. Dengan 

erus menerus te- 
laboratorium2 

", maka achirnja 
tu obat guna 

itu kemudian 

Hg Djual dibawah 
AN barga BARU 

Dalam ini OBRAL kita sengadja kasi “Sol saai jang 
"| mLUAR BIASA" murah! : 

n j: (adakan untuk waktu jang terbatas! Dari itu 
'Gatanglah-berdujun-dujun ke ini ruangan. TANGGUNG 

3 npuaskan skan dan murah betul. 

j lalu telah terdapat 
'Pabrik2 Bayer jang bekerdja dengan" 30.000 orang buruh telah 
'tempat jang penting sekali 

hari bekerdja staf? jang terdiri dari 
ikan ilmu pengetahuan, seperti propesor2, dokter2, 
hewan, djuru2 apotik.dan ahli kimiah. Mereka terus menerus 

at obat2 jang telah terkenal diseluruh dunia, serta mem- 
obat2 jang sudah ada ' 

obel” dalam thn. | 

Pula oleh kargna pekerdjaan | 

embuhkan pe- 4 

KORTING s/d 

40”/s 

  
i 
$ 
1 
i 
5 

022 K3 wo : Ibrik2. Bayer 
30.000 Buruh: Staf. Laborato- 

Terdiri Orang2 Berpengetahuan 
arang tentu para pembatja surat kabar kita akan mempu- 

(untuk mengetahui bahwa obat2 keluaran pabrikk ,,Bayer” di 
terkenal diseluruh dunia itu, sedjak 

lagi diseluruh kepulauan In- 

dalam lapangan  pembikinan 
laboratorium2-nja jang serba - mo- 

beratus-ratus tenaga 
dokter2 

dan berusaha pula mendapatkan 

    

oi mhn an 
fivarxan 

jak zaman 
pada ,.Aspirin" jang 
oleh pabrik2 ..Bayer” s 
sebelum perang, jakni ogat jang. su- 

z Le , Ka 
dah terkenal diseluruh dunia itu. 

Djuga dinegeri kita ini, obat ini 
sekarang telah dapat dibeli lagi di- 
mana-mara, dan didjual dalam tube2 
jarg berisi 20 tablet & 0.5 aram dan 
dalam sampul? merah iang berisi 1 
NN «dari 0.5 aram. 

erdasarkan pengalaman jang te- 
lah bertahun-tahun, obat sini sangat 
terkena! sebagai obat iang paling 

mandjur terhadap sakit kepala, sa- 
kit cigi, inpluensa, dik, sehirgga ti- 

dak perlulah kiranja ditegaskan le- 
bih landjut. : 

Djuga sudah terkenal tablet2 Hel- 
'mitol, jakni obat untuk - membersih- 
kan buah pinggang (nier) dan sa- 
luran2 air ketjil (urine). Dan tablet2 
Istizin, jakni obat jang ,,adem''- 
buat mentjutji perut, jang djuga baik 
buat anak2 ketjil. Dan tablet2 Elda- 
form, jakni obat terhadap ,.botjor- 
'botjor” (diarrhee). Dan sirop Kresi- 
| val, jakni obat buat menghilangkan 
| batuk dan serak suara. Dan Mitigal- 
Ointment, jakni.obat terhadap pe-: 

II- Injakit kulit (misalnja kudis atau ku- 
rap). Dan tjairan Spirosal. jakni 
obat gosok jang paling tepat terha-: 
dap penjakit rematik (entjok). Ada- 
lah penting sekali untuk “diketahui, | 
bahwa tiap2 bungkusan (tube atau 
sampul dari obat2 tsb. dibubuhi den- 
gan djelas merk ,.Bayer" jang me- 
rupakan silang (palang). Agaknja 
dapat dipastikan, bahwa obat2 ,,Ba- 
|yer” jang oleh karena adanja pepe-      

    

    

   
   
   
     
     
   

  

     

    
   

hwa banjak di- 
uat oleh pa-j 
rus diperguna- 

da mutu, ke 

| serta keutuhan bekerdjanja 

ta-| kepulauan 

rangan beberapa tahun hilang | dari 

tu lama akan terkenal lagi diseluruh 
1 Indonesia, sebagaimana 

telah diperolehnja dengan sewadjar- 
nja dalam zaman sebelum perang. 

BERITA ORBU. ae 
Baru2 ini oleh Orgonisasi 

Buruh Umum Semarang telah 
dibentuk ,,Orbu” bagian buruh 

.I kantor Import dan Export. dgn 
| pengurusnja 

| Kiem 

sbb: ketua Tan 
Koei, ke-uangan Kho 

Ping Sien, penulis clan pemban   an pabrik tsb. j'Masjara- 
at seumumnja tentu masih teringat      

    
tu Ko Kiat Tjoan dan Oei Li- 
ong Djwan. 

    

  
  sedjumlah 

  

    
    

       
   

  

     

  

  

    

  

   

  

OMEGA- 

| POLSHORLOGES 

8   
— INDONESIAN- ARTS 

Bodjong 58 — 

3 Pa 

- DAMES dan HEREN 

Automatic dan tidak Automatic 

Juwelier TIO Horlogar 

Telefoon Ist 

5 

  

LiJNe RASTER cucu IN 
STEMPEL KARET.SLDE |!   

: sebagian 
pasar, dalam tempo jang tidak begi- : 100.060 djiwa Hu kedaerah lain. 

' Apa jane akam terdjadi dengan 

— 

(Sambungan pagina III). 

Ulasan 
mi Indonesia 

Bagaimana pindahkan 
700.000 djiwa. 

Sdr. Siafrudin sendiri menak 
sirkan pertambahan diiwa pa- 
da tingkatan antara 15 — 29 
setahun. Menurut penjelidikan 
jang didjalankan oleh suatu go 
longan beberapa ahli interna- 
sional, "untuk seluruh Asia 
Tenggara pertambahan djiwa 
adalah sebesar 0,756 setahun. 
Sebaiknja kita sementara me- 
nentukan untuk Indonesia per- 
tambahan cjiwa sebesar 14X 
setahun, djadi sudah lebih dari 
160.000 djiwa setahun sebagai 
tambahan. di 5 

Dari sudut pelaksanaan tech- 
nis dalam waktu singkat tak 
mungkin untuk memindahkan 

besar dari djumlah 

ciselhja jang tak dapat dipin- 
dalikan? 

. Lagi pula bilamana kita hen- 
Gak mentjari djalan pemetja- 
han. atas dasar tjangkol, maka 
hal ini merupakan pengluasan 
usaha ekonomi setjara statis. 
Artinja, tingkat penghidupan 
tetap tinggal rendah. Tak ada 
harapan-untuk mentjari perbat 
kan atau perobahan dalam tja- 
ra dan deradjat kehidupan. Jg.   “mentjari dilupakan ialah bahwa dengan 

pemetjahan semata2 
atau terutama dilapangan agra 

  
Ekono-| 

Ippress 228 

 003/1 
     
NN gann 

Staf Angkatan Udara memberi 
kepada Pemuda2 Indonesia jang mempunjai 
dididik mendjadi: 
INTARA ADMINISTRASI 

3 2 orang. 

-25 tahun. 
kawin. Se Ra 9 badan sekurang-kurangnja 155 cm, 

| 5. Sekurang-kurangnja tammat dan beridjazah S.M.P. PA "Io. atau pendidikan jang setingkat dengan itu. , 
"3 “P6 Berbadan sehat. Pn aa : Ka , 7. Bersedia mendjadi tentara dengan ikatan dinas seku- u Bea ang-kurangnja selama 5 tahun, setelah tammat dari 

| MI. Atjara Pendidikan Th | 
3 bulan pendidikan ketentaraan. EA 

NON 9 bulan pendidikan administrasi/intendans.. 
. Selama dalam pendidikan harus tunduk pada tata-ter- 
tib tentara, dan diharuskan tinggal dalam asrama 
jang disediakan oleh A.U. x 
Setelah lulus dari pendidikan diangkat sebagai: 

“Sersan Udara administrasi. TS 

“si . Pelamar harus mengadjukan lamaran tertulis kepada | 5 Bapa Personalia M.B.A.U. Merdeka Barat 
No. 8 Djakarta, dengan disertai: - 

: 1. Daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri. 
2. Salinan idjazah dan daftar angka2 rapor kelas jang 

— . terachir. : ) 3 Surat keterangan berbadin sehat dari dokter se- 

S - 4 Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong Pra- 
4 . Gja dan Polisi: 

5.. Surat keterangan persetudjuan dari Kepala Djawatan- 
nja bagi mereka jang sedang bekerdja pada salah satu 

: V. Pendaftaran ditutup pada tanggal 15 April 1952. 
Vs Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 jang tersebut dalam oajat II dan IV akan dipilih dan diudji ditempat-tempat 

jang akan Gitentukan kelak. 
1 2 Gasa Mereka jang dipanggil untuk diudji harus membawa idja- Pns eng ena Penataan - zah, keterangan dan angka? rapor jang asli. 

VII. Surat2 lamaran jang tidak memenuhi sjarat? tersebut di- 
atas tidak akan diperhatikan. 7 sebut di- 

Djakarta, 15 Maret .1952 
KEPALA STAF ANGKATAN UDARA R.I. 

S3 Eka 
(Komodor Udara — $, SURYADARMA) 
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A Masih ada kesempatan ? Ba : / 

Kh "soko. hadiah lainnya: 
(Ak Rp.30.000: atau salah satu dari 2009 “ Soga 

/ S : AAA 
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: aa Juan dapat mehenang 

   
  

   

  

   
         

     

     
    

     

    

   

1 Hadiah pertama Rp: 30.000.: kontan Rp. 30.000.. 

    

      

  

    

  

4 Hadiah kedua masing” Rp. 3000. » 12.000.. 6 Hadiah ketiga masing”, 1.000. 6.000. 50 Hadiah keempat masing? ,,  300- bi 15.000.. dan 2000 Hadiah-kelima masing Rp.10.- ,, 20.000.- 

Djumlah Rp. 83.000.. 
       

     
    

Tjamkanlah ini! Tuan dapat memenang Rp. 30.000. atau salah satu dari 2060 hadiah lain jang berharga Ambillah dengan tjuma? permulir sajembara pada Na , ganan Tuan. Makin banjak Tuan mengirimkan djawaban (pormulir jang diisi), makin besar kemungkinan Tuan untuk memenang suatu hadiah 
Sajembara ini terdiri atas menentukan gambar? jan tertjetak pada pormulir sajembara. Djanganlah Iu : membatja dengan teliti aturan? sajembara ini, Ta nja mengisi dan mengirim pormulir Tuan. Selama waktu sajembara Tuan dapat, djika memb $ Na eli satu kaleng Pusaka margarine ditoko2, suatu Coupon sayembara dengan tjuma? 

   
       
   

     
    
    
        
        

                
         

        

     
      
     

    
  

   
      

  

: Semua djalan ke segala 

semerbak, berkat 

  

'SABUN WANGI 

Panai PN Dana banana nan aa lor ca 

  

djurusan akan terbuka 
bagiseorang wanita jang memenuhi semua sjarat? 
'ketjantikan. Disamping usaha? lain untuk mem- 

—. perindah diri nona, djanganlah lupa memakai 
“sabun Colibrita. Sabun ini akan membawa 
kebahagiaan, karena kulit nona akan harum 

tjampuran wangi?an pilihan, 
jang terkandung didalamnja. 

BRITA 25 

  

    
        

     

    

# 

      Me aa ET 

Tok 

  

Oo ,.PLaS 
Kranggan Timur 

Ada djual: BENANG SULAM D.M.C. — BORDUUR D.M.C. — 
BARANG-BARANG KELONTONG dalam dan luar 
negeri d.Li. 

  

ata aa 

14 — Semarang. 

  t 

ria belaka, maka tingkat ke- 
tjerdasan dan kepandaian rak- 
jat dilapangan ekonomi akan 
tetap tinggal pada tingkat. se- 
karang untuk selama2nja. 

Jang tampaknja- sama sekali 
tak diperhatikan ialah soal per 
bandingan — kekuatan antara 
kaum tami predusea dan golo- 
ngan? ekonomi lain dalam ma- 
sjarakat. 

Walaupun sekian djumJah ta 
ni mempunjai lapangan peker- 
idjaan, tidak ada harapan ten- 
tans pertambahan kekuatan, 
mempertinggi nilai ketjerdasan 
dan kepandaian mengatur  di- 
lapangan ekonomi. Pertumbu- 
ham kekuatan dan ketjerdasan 
hanja mungkin djika digandeng 
ikan dengan pertumbuhan per- 
industirian, Pun perbaikan tja- 
ra penghasilan dilapangan agra 
ria, seperti ternjata dalam pe- 
ngalaman sedjarah negara?   lain, hanja akan dapat torlak- 

  

HARGA MELAWAN | 

sana dajam hubungannja de- 
ngan pertumbuhan industri di- 
sekitarnia sehingga memung- 
kinkan dynamisasi dari djiwa 
dan | semangat pendudukan 
agrafia. 

Djustru dasar jang sempit 
jang. terikat pada lapangan 
agraria semata2 dengan tidak 
“ganja djalan lain untuk me- 
njempurnakan tjara kehidupan, 
maka terdjadi kelemahan da- 
lam ketjerdasan dan kevandai- 
an dilapangan ekonomi. Achir- 
nja terdiadilah kegandjilan pa- 
da serbandingan kekuatan an- 
tara lapangan tani produsen di 
satu fihak dan golongan? eko- 
nomj lain dalam masjarakat di 
lain fihak. 

Kegandjilan pada perbandi- 
nvan kekuatan inilah jang me- 
runakan sesuatu kelemahan ter 
besar dalam kedudukan ekono- 
mi masjarakat kita. 

(Bersambung). 
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R 50.— Sampai R 100. — 
akan. diberi tiap bulan buat 
Satu kamar dipakai hanja satu 
djam sehari untuk praktek pk. 
5—6 sore. 
Jebih Gisukai Kranggan Depok 
dan sekitarnja. 
Surat2 dialamatkan kepada: 

OKTI Kalisari No. 8. 
  Ta 

TAN ag AN PN ag 
LL. 

Ini Nalam D. MB. 
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Gas jl jani 
Ee 

    
            

n G 

  

A Y. 
Pada tg. 23-3-52 (MINGGU) djam 9.30 pagi di Dji. TUN- 

TANG 45 SALATIGA dari perkakas rumah tangga jang tera- 
   

   
wat bagus karen: kepindahan tuan Mr. M. HAROEN dianta- 
ranja: kantoor — zit — eetkamer ameublement, FRIGI- 
DAIRE, encyelopaedy W.P., schwijfbureau, lemars2, tempat ti- 
dur, lonijeng SERVIBS, glaswerk, perkakas dapur, studieboe- 
ken, gevogelte, jonge rasechte HONDEN (boxers) dil. dil. (ter- 
lalu banjak d'sebut satu per satu). : 

Kesempatan melihat: SAPTU 22 Maart '52. tj 
Mulai djam 10 pagi sampai djam 6 sore. ' 

Pemimpin Lelang: F. VAN LOO- 

        
    

       

         
   

       

  

-untereetr 
Ba aa      

2     
  

  

        

     
Sebidang tanah. 1 
untuk pabrik, kosong atau-ada bangunan, 

se-ketji2nja 30X30 meter, terietak dalam kota Semarang. 
Mau beli atau sewa. 

Surat2 tawaran pada harian ini No. 3/1515. 
PELAT Mma an AL aa LL LA ., 

CITY CONCERN CINEMAS 
LUX selagi 

Joan Bennett 
Dougl. Fairbanks jr. 

      

    

     

  

  

  

  

  

Isi Malam D. M. B. fu. 17 tahuaj 
"Green Heli" 

   
     

         

      

     

  

Grand INI MALAM D..M. B. fu. 17 tabunjk 
4.45-6 45-845 » : 1 au 
—Royai . »Prehistoric Women" 3 
5. 1527,1529,15 ia CINECOLOR 13 
(WANITA PURBAKALA) Menarik — Heibat — Gempar ! 
Besok Malam 5.-7.-9.. Terry Moore-Ben Johnson Iseg. um. 

» Mighty Joe Young” ce areira ! 
INDRA 57295 Ini Malam D, M.B. 
Wildest South " Iseg. umur) 

2 1 America Thrills #Jungle Head-Hunters" 
Ya Belon pernak penonton meliat joi! in C NECOLAR! ! 
Roxy 71.— 9. INI MALAM D.M.8, ju. 13 tahun) 

1 K Masku" 4 
R. Sukarno Slamat! Berdjoang Netty Herawati 39 

    

      
     

  

    

  

   
     

                   

      

    

  

        

    

  

       

      

"INDRA" Solo Van tg. 20 s/d 23 2 

Atom Versus Superman Serie 6 
| sh 

R5 
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Rex 5,—7.—9.— (17 tahun) 
Fairley Granger-Ruth Roman 
»STRANGERS ON A. TRAIN” 
Gubahan Alfred Hitchcock 

ORION 5.7.9. (13 tahun) 
Dana Andrews Richard Conte 

»Salerno Beachhead" 
Film Perang jang heibat 

  

w- 

  

Djagalan 6.30 — 8.45   Metropole 4457-9515 (13 tah.) ' 

Cecil B, DeMille Presents | 
Predric March Akim Tamiroff —a 

    »THE BUCCANEER" | 

    

4 

LA LL LA AL LA Na AA ai Sen 

e G Secretof Cornvict Lake 
GLENN FORD . 

Druk, VII No. 584/III/A/118 
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