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an 

“4 1g Pa ae Pa 

   

   

      

Ao 

“1 

telah  berurdin 
| teur ke 8 partai itulah jg akan merdukung kabinet 
Bond asnanan pena a apakah PRN dan PSI akan duduk dim kabinet atau tidak. 

pakan teka-teki bagi formateur 
Wilopo ang pan menda 

. 1,30 ntix, daan 
#jeran 60 sen per Jemb. 

  

xja di Timur Djowh Selasa Sia ng kemaren t 
n, Njonja E'eanor Roosevelt. 
Negeri demisione, Mr. Soebard jo 
Cochran, dan anggauta? Corps 
Rooseveli, Baghwat Dayal d, uta & 

Indonesia se'am ama 2 Magi. 

. Aka — Munjjul' Dalam Kabinet Baru Nanti 
1 Kabinet Direntjanakan Terdiri 

ATEUI Witopo Maa an veda Antara pada harj 
KA gn oran Jg akan diadjak du 

2 sikap mereka itu sebahagian besar telah diterima. Menurut keterangan? jg didapat 
: u2 “jg dekat dgn. formateur, pertemuan dgn par 

g pada hari Sabtu jg lalu, ti dak dadi Lan, Menurut konsepsi" forma- 
jg akan datang, akan tetapi sampai sema- 

duk dim kabinet 

berbeda “Mm n rentja na be- 
kas' formateur Prawoto—Sktk | 
jaitu akom me'rputi 19 kemen- | 
fcrian. Menurut konsepsi for- | 
mateur Wiopo Keme alel jan | 

"Negara Urusan Petawat Yan 

. Agraria akan d hilangkan) te 
: tapi ditambah dengan satu ke- 
| menterian na 1 Ame Kemente-    

  

   

    

ion Ie Uni ia    

an a kasiat dada Russia: 
ad djupombentukan Ang Perang Djerman 

PRA SERIKAT dan Perantjis hari Re- 
paikan djawaban mereka terhadap 

n agar supaja disc onggarakan 
(antara 4-Besar. utk mengadakan perdjandjian per- 

| damaian dgn .Djermax, Dalam pada itu 3-Besar Barat -. 
usul Sovjet supaja Djerman jg sudah dipersatukan kembali di 

membentuk angk. Garat- laut dan udara. 

Diferangkan dalam maa? diana 
ban jang sama bunjinja, bahwa tin 
dakan' sematjam itu (akan menghalang 
halangi timbulnja zaman 

sama. Ditegaskan bahwa 

Eropa. Seperti diketahui,. 
jet tsb. 
3-Besar ketika tg 10 'Maret. 

selidiki pel 

waban negara2 Barat tadi, 
2 ik mengar 

   

j dan kekal” dengan Djerman 

bagai tudjuan terutama dari 

tah ini hanja bisa 
kan Panas 

  

  orangan ba 
Untuk Aa 

  

    
    

    
        

    
   

     
     

  

    

    

      

    
     

      

    

  

    

jerman. 

nah 3-Besar 
jerman - sebelum dan 

rdjandjian perdamaian 
sita mengada 

bae 2 

  

    

   

Eropa, dalam mana “hubungan inter, 
nasional akan berdasarkan kerdja 

dalam za 
man baru ini Djerman 'harus- ikut! — 
serta dalam masjarakat pertahanan! 

tadi - disampaikan “kepada 5 

. Komisi PBB perlu iku 
pemilihan2. 

Ditegaskan seterusnja dalam  dja 
bahwa 

diadakannja 

n jang adil| 

  

diachirinja keadaan petjah-belah 

rintah mereka masing2. Hal ini me 
merlukan pembentukan satu pemerin 
tah untuk seluruh Djerman. Pemerin 

   Pen gan erlin. 

| apabila hak2 bean sanga 
Djerman Ann 

menilik apakah sjarat teruta 
ma ini ada, maka Sidang Umum 
PBB : t mengangkat suatu komisi 
untuk penjelidikan seren 

Na na “ini 

akan hubungan2, jang 
sesuai. dengan azas2 dan. tudiwan (at 1 5 » 
PBB, sedangkan SN ingia mem. ' dir itu dee meneras he 

TA (Melati sungai Hi 
mengalir lahar din, 1 

Mean ea pemben | 

Kimball: A merika 

di 

serta 
se, 

.peme 

   
    

  

  
itukan pandai | 

    

St Agn La dulu. | 

Dikemukakan Meter usnja, batuk 
dalam nota Sovjet disebutkan | 
sanggupan Sovjet/ untuk membara 
kan usul lainnja.. 3-Besar ber 
pendirian, bahw: tak akan mungkin 
diadakan pem # au menda 

at uan Djermas. diperbolehkan mem 
pu: 

| maka 3-Besar menghendaki 

'WLINGI se RANTJAM LA 

i| Aneta mendapat kahar. 
Nb ta pem iksaan, demi) He 1 

'"terlepos karena hudjan Cari 
“mung : 

  

Ti aah 

enolak 

lam tentang sperdjandji Pen 

an, sebelum terdapat : 

    

    

ikat serta dalam 

dimaksudkan tadi: 

Batas2 Djerman 
rang belum tetap. 

seka   
' '3-Besar seterusnja mengemukakan, 
bahwa dalam nota Soviet ditegas- 
kan bahwa batas2 Djerman sudah di 
tetapkan dalam keputusan?  konpe- 
rensi di Potsdam (tahun 1945). Se 
baliknja 3-Besar berpendirian bahwa 
dalam keputusan? konperensi Pots- 
dam “ini tidak ditentukan batas2 
Djerman jang tetap, ,,hal mana. de 
ngan djelas membukti Kan bahwa Ps 
netapan terachir dari sdal wilajabi 
ini harus menantikan perdjandjian 
perdamaian” 

“Bertentangan dengan" usul Sovjet, | 

ai angkatas perang keBangsaan,: 
supaja 

Djerman ,ikut serta dalam masjara 
kat. Eropa jang bersifat chusus 
mempertahankan diri", “jang akan| 
memelihara kemerdekaan apabila tim 
bu! agresi serta mentjegah timbulnja: 
kembali militerisme”, 

HAR DINGIN DARI KELJI, 

wari fihak Djawatan Poker 
daan Umpm Djawa Timur Ef 

bahws 

    

    

   

menarat persitt 
tsb, kot veti 
olch“lahar di   

Kelu 
2 127 

  

na   
IM ENTR&RI ANGK. 

Amerika, Dan Kimball, 

Selasa MENEP pangkan, bahu 

hari 

tak memperdulikan, apakah di Korea 

- 

Tampak menjambutnja di Ke- 

di plomatik lainnja. Gambar: 

Atas 19 Kementerian: Kementerian Urusan 
Pegawai Dan Agreria Akan Hapus. 

r iai? di luar dari 8 par ai/fraksi 

| mener ma dawaban baik dari 

dn anggota? dari panitya Vief 

:a Amerika | berbitjara demikian, 

| akan memperlindungi Formosa dgn 

    

    elah tiba &-apa- 

Clengan -isteri, duta besar 

besar. India, Ia tinggal di   
Selasa malam, bhw pembi 

telah selesai Can djawaban? 

Rapat Dewan Pim- 
pinan PIR. 

Hari Selasa malam Dewan 

Pimpinan PIR telah mengada- 
kan rapat uniuk...membit ara- 
kan soa2 dfsek ta, pembentu- 
kga kabinet. Kalangan Dewan 

Pimpinan - PIR. menerangkan 
bahwa menurut konsepsi forma 
teur PIR-Demokrat akan men: 
dapat 3 kursi jaitu Kementeri 
an2 PPK, Perhuburgan dan Ke 
menterian Negara. Menurut ka 
jangan PIR. itu, PIR-Demokrat 
tadinja menuntut 4 kursi: dian 

tarasja 1 barus kementerian jg 
penting. Dengan adanja rapat 

jang Cilangsungkan semalam | 
itu, pendirian PIR mash tetap 
mengenai tuntutan 4 kemente- 
rjan itu, Dikemukakan bahwa 
tuntutan2 jang Isin jaity me- 
ngenai pengurangan dumah| 
kementerian dalam “kabitet 
G'eh PIR telah d korbankan se- 
hingga tidak ada alasan lagi 
untuk meepaskan tuntutan 4 
BEA AN tersebut. 

Keterangan Jabna f 
Wibisono. 

Sementara itu Mr. Jusuf Wi 
bisono menerangkan bahwa 
Sampai tadi maam ia be'um 

Prawoto jang mewakili Masju 
mj dalam pertemuan dengan 
formateur, maupun dari Wilo- 
po sendri tentang sjarat jang 
dimad ukaznja djika ia akan 
duduk dalam kabinet. Mr. Jusuf 
masih tetap berharap, bahwa 
kab'net akan lekas dapat ter- 

bentuk, 

sedarr: 
kapal 

tu 

eisang 
| be 

Ham Le na diseliiki| 
kebenarannja. 

Menurut penduduk pasisir, ka 
pal? selam tadi telah timbul da 
Lg Tanah Lean air dde- 

ajung Genteng, jakni 
udjung jang paling harat-daja 

| dari keresidenan Pr'angan, dide 
| kat muara sungai Tjihurang pa 
. da hari Djum'at siang pk. 16.00 
| Kapal2 itu tidak mengadakan p: 
hubungan dengan daratan, Jan | 
tidak mengibarkan bendera 
|ajaupun suatu tanda kebangsa 
an lainnja. Jang melihat kapal2   

tersebut te'ah diturunkan e 

| 

' tersebut jalah penduduk kam- 
“pung Tjigambong. desa ' 
pru, disebelah selatan Djampang 

| Kulon, 

Kira? mada Wwoktu jang ber 
samaaj, jakni pada hari Dju- 

| mahai sore pk. 17.00 telah ter 
'Ihat kapal jang ber'ajar dari 
djurusan Barat masuk Pelabu 
han Ratu kearah muara sungai 
Tjimandiri. Kapal itu, bertjat 
h dau dan tidak: dikenal ben- 
tuknja. djuga tidak mengibar- 
kan bendera Tan suatu tanda 
ainnja. 

Menurut berita2 dari kap 

'Pa buah sekotji sedang kapal- 
nja sendiri berlabuh kira2 - 
k lometer dari ate £ 
Pada hari San Sana 

kabumi tiba di Pe Bb 

untuk menua 
an, sedang satu 
dan po! isi menggeledah Nan 
pesisir. Kebenaran berita2 me- 
ngenai kapa!2 jsng tidak clike 
na! itu, Sementara itu belum da | 
pat dipastikan, (PIA). 

   

Menghadap 
“Presiden 

Kalau Memang Akan? 

“Presiden Itu Wilopo 
Akan Serahkan Djugal- 

Mandatnja 

F ORMATEUR WILOPO ke- 
. maren pagi mefierangkan 

kepada ,Antara', bahwa ta te- 
lah meminta wakcta kepada Pre- | 
sidon untuk dapat diterima di-' 

Is'ana besok hari Hemat 1g 21/83 
jad. guna memberi laporan ke- 
pada Presiden tentang usahanja 
membentuk kabinet. Belanda 
nja Mr. Wilopo menerangkan, 
bahwa ,,mudah?an laporannja 
itu suddh dapat mengandung 
faklir2 jg menentukan k 
an akan gagal atau akan berna- 
siinja usahanja membentuk ka- | 
biner”. 
gambarkan Para akan 
galnja usaha pada waktu 
djuga Wilopo akan menjerahkan |! 
Pn mandatnja kepada Pre- 
siden. 

  

LAGI SEORANG LURAH DITEM 
BAKI GEROMBOLAN, 

Minggu malam, 'menurut berita 

    
Komplotan Utk | 
Tjulik Bao Dai 
Na DI SAIGON me- 

ngubumkan bahwa mere 
ka telah berhasil membongkar 
Suata kompiotan untak mentyja- 
lik Bao Dai, kepala negara Viet- 
ncn, djika ia berlajar dalam ka- 
pal pesiarnja. Sembilan anggota 
anak buah kapal tersebut jang 
kini berlabuh disungai Salgon 
telah ditangkap. Mapurut kete- 
ringan pihak polisi mereka itu 

inih Gi Vietnam Tengah, dan 
bermaksud menghasut 209 ang- 
gota anak buah Iairnja untuk 
mentjulik dan ' membawa. Bac 
Dai kesebuah pelabuhan jang   berada dibawah pergawasej pa- 
Sukan? Ho Chi Minh di Vietnam 
Tengak, (Antara- Ne 

jg disampaikan | kepada Antara” 
urah dengan Tjilengktang keijama 
tan Udjungberung telah d ketahui te 
was karena telah ditembaki oleh se 
orang dialitara 6 orang jang datang 
merampok batang2nja, Menutut - pe 
njelidikan Iurah tsb meninggal seke 
tika karena tembakan tsb, 

DJENDERAL EISENHOWER 
LEBIH TEPAT 
DI KOREA? 

Senator republikam, Henry 
Cabot Lodge ' men Haidkan hari 
Minggu, bahwa menurut penda 

patnja "semur", wkam menda- 
pat lebih banjak kemadjuan bi 
la djenderai Eisenhower di 
lempa.ikam dk Korea. Dikatakan 
mia, bahwa ia tidak pertiaja, 
bahwa djenderal  Bisenhower 
seuruhn'a menjetudiut pendiri | 
am djenderat MacAriitmur menge 
rai masalah? As'a, "lapi saja 
fakir, demikian katania, bahawa 
fa lebih banjok mug enjukai me 
ngama tindakeng jang tepat 
untk mengachii perang Ko- 

    
reg dalam waktu singkat. 

akan tertjapai gentjatan, sendjata. Ia | angkatan laut. Amerika akan menga 

"setelah ta kem ' 
beli dari pemeriksaannja terhadap ' 
angkatan laut Tiongkok Nasionalis 

! Tn blokade terhadap pantai Tiong 
kok, bila 'rundingan gentjatan sendja 
fa di Korea gagal, Kimball katakan, 
bahwa angkatan laut Amerika telah 

Pa pada hari Djum'at. 

| tan serta semangat aja. Kemana | 

    

Gaga': Dim Menghadap), 

Kalau laporan itu meng | 

permu 
kan sebuah batita Into 
jg bertjat hidjau dan ber! 

Peta ana 

G. Taruwongso| : 
Sudah Bersih 

“ag Pemberontak 
Di-Kedjar2 Oleh 
Pasukan Kita 

Yin TIDAK kenal 
Gjemu maupun susah « 

“d Uni mendjalaakan 
dab 

berontak " pasu- 
kan? kita Sea tampak Kegin. 

  

sadja gerombolan berontak 
melangkahkan kaki, dan dima-| 

Terus | 

    

Russia 

  

  

| Pelukis Indonesia, 
sedjak beberapa lama a da 
#empar ini sedang beke rdj     Affandi berasal dari Jogja, jg 

don, Isteri nja beserta dia. 

Pelukis" Kita 
Diluar Negeri 

(
3
 

    
diluar negeri tampak pada 
a di Hyde Park Corner, Lon   
    

hatsil dktalan “ntpenberikah pu- 
“kulan?2 terhadap kaum pembe- 
rontak, 

Seperti serena jeng bertu 
bi2 dari pasukan2 kita terha- 
dap kedudukan gerombolan ' 
pemberontak digunung 'Taru- 
wongso baru2 ini, hingga mere 
ka tidak kuat bertahan Jehih | 
lama lagi, maka sediak kema- 
rn dulu tanggal 24 Maret 1952 | 
gunung Taruwongso sudah ber 
sih darj kaum . pemberontak. 
Pertempuran pada hari itu pa 
Ca targgat 24 Maret 1952 dise 
pandjang perdiaanan kgum 
pemberontak dalam usahanja 
untuk melarikan diri hingga 
pada pagi hari tanggal 25 Ma- 
ret 1952 masih terus berdja- 
lan, 3 

Korban kita dalam pertempu 

Aru Beta & terus lari 
kearah Tenggara ni ke 
gunung Tunggangan an $8UW- 
nu:g Tretes. Da'am pada itu 
dja'an antara Bogor — Ringin 
putih (sepandang 3 km) jarg 
dirusak oeh kaum pemberon- 

tak, pada tanggal 23 Maret '52 
te'ah diperbaiki oleh penduduk. 
Demikian berita dari Div, Dipo 
negoro hari Hi, 

  
  

IR MOENANDAR DOSEN PADA | 
FAKULTET TEKNIE. 

Dengan surat keputusan menteri 
P, dar K.., ir. A. Moenandar, ks 

pala Eksploitasi Perusahaan Nega'a. | 
Uhtuk Pembangkitan Tenaga Liste 
rik kementerian Pekerdjaan Umum 
dan Tenaga. disamping djabatannja 
itu telah disertai Se 

ri peladjatah Wek 
pada Faku'tet Teknik di Bandung. 

Sutardjo: 
Kem. Agama Mala- 
han Mematikan Aga- 
- .... 

  

UTARDJO KARTOHADI- 
Bana ka dari PIR mene- 

1 

ang Pe 
ana Aan pem- 
na ibu ialah easy uang 

gunakan un e - 
2 N Ra dapat ra Penilinr Kel ara 
tuk usaha kemakmuran rakjat. 

Diterangkannja bahw, da- 
am hubungan kementerian pe 
nerangan dizaman Belanda du 
lu, urusan radio sadja umpama 
nja bisa mendatangkan keun- 
Pan jang berlipat ganda. 
Tetapi kini radio telah menda- 
tangkan kerugian Rp 45 djuta, 
Mengenai radio, demikian dju 
ga perusahaan film disarankan 
oeh Sutardjo supaja did'jacii- 
kan jajasan sadja jang sete- 
ngah resmi, Mengenai Kemen- 
terian Agama dikatakan bah- 
wa dalam prakteknja bukan- 

.hja memadjukan agama, tetapi 

. mematikan agama, D'kemuka- 
kan bahwa dahulu umpamanje | 
kjai2 dapat bekerdja dtengah- | 
tengah masjarakat tetapi kni 
mereka kebanrjakan sudah men 
d'adi "ambtenaar negeri jang 
mati”, Demikian Sutardjo. 

, (Antara—HR).   
Akan Tetap.Lindungi Formosa 

LAUT , (perang akan terus badan atau | di Formosa Selatan, Ditanja, apakah siap untuk meriijalankah tiap tugas 
jang telah diserahkan kepadanja di 
perairan tsb. Bila keadaan mende- 
sak, kata Kimball, kekuatan angka 

tan laut Amerika akan. dapat diper| 
“besar dengan tjepat dan setjara 

Lembsga K sbudejuan Indonesia 
skor. Bai Gk el Gencotschep 
yan Kunsteni en W esensehangen” TE   

nakan dalam pembajaran ua"g pe 
mulihan .bagian pertama” tadi, para 

I-pegawai iang berhak menerimanja 
Falah mereka “jang tetap setia kepa 

| Kantor/D'awatan 1g tidak termasul 

| untuk pegawai? didalam lingkungar 
' nja. Berhubung dengan beberapa hai 

1950. Untuk masa-kerdja paling se 

K3 Ia penghasilan djabatan. 

Ja sudah hanja 1 kali. 

dak bekerdja lagi pada pemerintah, 
baik telah menerima surat keputusan 

lihan ini. Mereka diharuskan menga 

“Babak-Kedua" At 
D ARI SUMBER JANG da 

Uang-Pemulihan 
Utk Pegawai R.I 

| 

an Dibajarken Lagi 
pat dipertjaja, wartawan kita 

memperoleh kabar, bahwa kepada para pegawai R.I. jg | 
dewasa ini baik masih bekerdja pada pemerintah maupun ti- 
dak, tak lama lagi akan dibajarkan uang pemulihan ,.bagian ke- 

| dua, Dalam tahun 1950 pemerintah R.I. Jogjakarta telah mem 
'bajarkan uang pemulihan ,,bagian pertama” kepada para pe- 
gawairja, jakni seperempat diantaranja sekurang-kurangnja 1 
bulan | penghasilan djawatan dibajar dlm uang tunai. sedang- 
kan sisanja wendjadi pindjaman negara. Untuk “ini Pe an 
beritat mengeiuarks, 

Berhubung dengan bebe hal, 1 
pembajaran ,,bagian kedua” 1di be 
lum dapat dilaksanak:n, akan tetapi | 
dewan menteri dalam sidangnja PN 
da tanggal 8 Pebruari 1952 memu 
tuskan untuk membajarkan uang pe 
mMulihan bagian kedua” tsb. kepada 
para pegawai jang berhak menerima. 
Menurut peraturan jang  dipergu 

  

   

  

da pemerintah Republk — Indonesia 
sedjak jang berkepentingan diangkat 
sesudah tanggal “17 Agustus 1945 
sampai dengan 1 D'anuari 1950 
tidak pernah mendaftarkan untuk 
mendapat pekerdjaan atau bekerdia 
maupun menerima (perskct) gadi: 
jang pada “umumnja disebut soko 
ngan dari instansi ..pihak lain”. 

Pembajaran uang pemulihan tadi 
ditetapkan dengan surat keputusan 
“Menteri atau pembesar tertinggi 

dalam suatu kementerian, masirg? 

banjak pegawai diantaranja pada 
waktu ini belum mendapat surat kc 
putusan tsb. Karena demikian make 
dalam peraturan dewasa ini ditetap 
kan bahwa surat keputusan tsb. kin: 
harus dibuat oleh pembesar dimana 
pegawai pada waktu ini bekerdja. 

Besarnja uang 
pemulihan. 

Pembajaran uang pemulihan tsb. 
didasarkan 'atas' masa-kerdja dari 
tg. 17 Agustus 1945 sanpai dengan ! 
tg. 30 Djuni 1949 terus-menerus pa ' 
da instrnsi pemerintah (— 3 th. 10 
bulan) bagi pegawai2 dipulau Dja 
wa dan Ciluarnia dari T 17 Agus | 
tus 1945 sampai dengan 1 Djanuari 

  
dikitnja 6 bulan dibajar uang pemu 
lihan sebanjak 1 bulan penghasilan 
djabatan, akan tetapi djumlah ini 
tidak boleh melebihi djumlah 8 bu 

Djumlah uang pemulihan jg akan 
dibajarkan dalam uang tunai ialah: 

a. satu kali penghasilan bulanan 
djika jang berkepentingan belum me 
nerima pembajaran ,,bagian  perta- 
ma” tadi dan apabila sudah, tidak 
(masa-kerdja — 6 bulan). 

b. dua kali idem djika jang ber 
kepentingan belum menerima pemba 
jaran ,,bagian pertama”, dan apabi 

(masa-kerdja 
1 tahun). 

C. tiga kali (atau lebih) pengha 
silan bulanan kepada mereka  jana 
belum menerima ' ,,bagian pertama” 
tsb. dan diika sudah hanja dua kali 
(masa-kerdja 1 th.. bulan). 
Mengenai “sisa uang” pemulihan 

setelah dilakukan pembajaran2 tiga 
kali penghasilan tsb., pemerintah te 
lah memutuskan untuk melakukan 
pula pembajaran2 setiara berangsur 
tiap2 tahun hingga lunas.   

Pegawai2 jg tak be- 
|. kerdja lagi. 

Para pegawai jang dewasa ini ti-' 

tersebut maupun jang belum, dapat 
minta untuk dibajarkan uang pemu- 

djukan surat permintaan kepada ke- 

effektif. Ketika ditanja, apakah Ame 
tika akan memperkokoh angkatan 
laut Nasionalis Tiongkok, didjawab 
nja, bahwa Amerika mengadakan 
segala usaha untuk membantu angka 
tan laut tsb. (Antara— AFP)   

  

N surat? pirdjaman Dem na 

Guirino Ke 
Indonesia . 

menjin Bulan Dju- 
“Nanti 8 

    

   
#1AK kementerian 

L Negeri PI-Aneis 
mendapat kabar, bahwa. presi- 
den Pitipina, Kipitio Guzrino 
akan datang berkundjung ko In- 
donesia pada awal balan Djuni 
jang akan datang. Perkundru- 
ngan ini dikYukan sebagai ba- 
lasan atas perkundiurgan pre- 
siden Sukarne ke Pilipina tahun 
ig lalu, demikian “bernahusxan 

oleh pemerintah P'iipina. Tang 
gd. kedatangan presiden @uiri- 
no jg pasti, masih akan dite- | 
tapkan. Dalam pada itu oleh pe- ! 
merintah Indonesia telah mulai 
diadikan persiapan? bagi penc- 
rimaan Kepala Negara Pilipina 
itu. 
  

Ta 
menterian keuangan bagian persen 
daharaan disertai antara lain dengan 
daftar riwaias pekerdjaan antara 17 
Agustus 19454 sampai dengan 1 
Djanuari 1950, salinan2 surat kepu- 
tusan jang disahkan tentang kedudu- 
kannia mengenai masa- kerdja- terse- 
but dan surat pemberhentian dari dia 
batan dimara ia dalam masa tadi he 
kerdja, 

  
  

lihan Ag RI. akan an sa “Tulisan Rosi 
han Anwar mengenai Birma — Bom 
sembuhkan kanker — Djawaban 3-Besar atas Nota 

- penting. Leb hh land 'ut ig me 

5 hak2 manusia” 

Kobal: utk 

a dil. 

    

   an Tiba 
Perdjslanaa Di Asia 
»Sangat loteressant 

    P rata PK. 15, 25 Selasa 
siang si € 

Puan Tan ang «   
    
     

   

   
Pi 

aer 
merurut pendnyatnja ate 

terlarang 
  

  

          

   

dai aa 
| Salah satu magalih jang ter 
penting 3 Tn KPAI 

negara? lean joran us 
untuk lebih landjut memad 
kan pertanian dan pemberan 
San penja kit2. “Da am hal ini 2 

njonja Rooseve't. 'mengang! 
kerdja sama das penukaran 
Lean dan pengalaman @ 

ra Timu, dan Barat suatu 

nerangkan, bahwa ia atjapka 
teah bertukar. fikiran men 

nai Indoresia dengan wakil In 
donesi3 dk: PBB dan ia sang 

bergembira dapat mengundjut 
nginja sendiri, 

Duta-besar Amerika Serikat di 
donesa Merle Cochran “kemud an 
membimbingnja kemobilnja jg sudah 
menunggu, Dikatakan o'ebnja, bah. 
wa mungkin- akan diadakan suatu 
konperensi pers 

Menterj luar negeri demisi oner mr. 
A. Subardjo, sekretarisdjenderal 
menterian penerangan Rusan Abdeel 

gani dan banjak anggota staf kemen. 
tertan jua negeri hadiir untuk 
menjambutnia d'lapahgan terbang. 
stain daripalta pe'bagai enrgota Ki 

dutsan besar Amerika ' hadlir 1 
wak:12 kedutaan2 besar India. | dai 
Pakistan, sedangkan drusr gedun 
masih berd'ri.orang2 jang inn mu 
Ihat njonja Roosevelt, | ,pedtuang 

Pada hari Rebo pagi ini. mioni 
Rooseve't meongalakan tisramah “di 
my ka berbegai2 nerkumnulan wanita: 
ergan bertemnat digedung bioskop 

ManabeaPa (Bia). 

Njonja Roosevelt tidak 

djadi berkundjung 
ke pen .   3 Par tabu parlemen 

Tarnbunan, bahwa ma p 
men ifa tidak bisa dilak 
kan, karena waktu monja 
Telah terisy penuh oleh 
gramg laincja. 

PHIBUN SONGGRAM D 
DJUK LAGI SBG. PM 

M: xrsekal Phibun Songs 
lah ditunujuk lagi sebapai: 
Oana menteri Musang Thai olel 
sebuah proklamasi  tadja 
@tumumkan di Bangkok 
maiam Selasa, Diduga bahwa 
Phibun/ Songeram adan 6 
ngumumkan susunan kabine 
bara sebekan 'hari Mingon jat 
diika parlemen panti bersitang 
untuk mendengar keterangan 
lentans politik pemerintah nana 
Kino Thai, 

  

:Mata?. Amerika 
Diturunkan Dan Pa 

Hasil Peran 
Korea-Utara Mempunjai 

Kuatkan Tuduhannja. 
ADIO PEKING dim siarannja hari Selasa katakan, bhw 
Korea Utara telah, menangkap 

Amerika, jz telah didjatuhkan 
dgn pajung udara utk menjeli 
dilakukan oleh Amerika. 
mar seperti pradjurit2 Korea Utara dan pasukan 

(ipelengkapi dgn senapan, alat? radio, pemotret Tionghoa dan 
serta obat2an. 

Eisenhower Ke- 
luar Dari NATO 
Minggu Depan Akan 
Diumumkan : Perlu 

Adakan Kampanje Bu- 
at Pentjalonao Presiden 

JENDERAL  DWIGHT 
EISENHOWER . d.ha- 

rap akan mergomumkan pu 
tusannja utk meletakkan djaba 
tan sebagai panglima tertinggi 
pasukan2 NATO (Organisasi 
Perdjandjiar Atlantik Utara) 

idi Eropah pada minggu depan, 
Putusan untuk meletakkan 

diabatan itu'akan berlaku anta 
ra tangga! 15 Mei dan 1 Djusi 
dan dengan Umikian Kisenho- 
Wer akan dapat kembali ks A 

merika Ser.kat, dimana ia akan 
memimpin kampanje untuk me 
milih ia sebagai kandiclaat par 
tai Republik untuk pemilihan? 
presiden pada bu'ar Nopemtsr 
jang akan datang, 

Menteti Tuar hegerj Perantfs, Ro 
bery Schuman harj Benin  mengaia 
kan, bahwa Peramijis tidak melepas. 
Kam Saar. Dengan keterangan ini 
Sehumar meunbalifah  kritiko ea 
mingatakam, bahwa Po'anifis tefa 
twopaska: beberapa haknja atas 
Baar dalam rundingan dengan Djer 
man Barat, 

  

Dikatakan, bliw mata? tadi 

jung Untuk Selid 
g Kumannla | 
Bukti2 Tjukup Utk. 

seromborizan ' mata2 " 
di belakang garis pertempuran g 
diki hasil? perang kuman ja 

  

sukarela 

Orang itu didjatuhkam cg. 
paju..g. udara didaerah Korea : 
Utara setelah mereka men 
pat latihan istimewa. selama se 
by an dari Tentara ko 8 Am 

ka, Radio Peking se'andjutnj 
menuduh tugas rombongan ma 
ta2 iku sama seperti penjel dist 
kan. jang akan d!akukom oleh 
Palang Merah Interrasional ge 
bagaimana th dusulkan oleh 
menteri 'uar negeri Amerika, 
Dear Acheson,. Da'am siarani ' 
nja jang terdenga, di Tokiora 
dio Peking sedhdjuin'a "kata- 
kan, pihak Utara telah memo ' 
tret buk.i2 untuk memperkokoh . 
tudliharnja, bahwa “pesawaotg” 
udara Amerika telah mendjas : 
tuhkan kuman2 pen'skt didae 
rah Timur- “laut Tiongkok, Rom « 
bongan penye'idik Utara .kata- 
nja.teah memotret dia kotak 
dgn 1g berisi serangga ditept s4 
ngai Ya'u bagian Tiongkok tg 
4 Maret jang lalu. (Antara — 
UPy. 

PELANYTIK/ AN 8 SENAT KORPS 
TJALON PERWIRA ALRI. 

Pada hari Sabtu malam “gedimg” pencidikan Al di Morokemba, 
uang (Sulabaja) telah dilangsungkan upatjata pelantikan senat korps Ha lon perwiara ALRI Oleh major Hadi. 
W Na:80. Pada pertemuan itu teah 

  

h dilangsungkan pula petp! sahan dgn dua orang anggota Misi Mi'iter Bg 
landa bagah angk. laut, Jaini let 
Nan laut J.J. Bana. Gan M, Fiaming, 

    
    

   

  

     

    

   

    

   
   

    

            

   
         

     

  

   
   

     

  

       

    

      
   

  

   
    

   

   

     

    
   
   

   
    

     

    

     

              

     

      
     
   
    

      
     

    

     

   

     

  

     

          

    

    
    

   
   

    
   

    

    
   

    

   

     

    

   
   
   
   

  

   

      

   
   

  

  



    

   

   

   

  

   
    

  

   

Tn mengenai 

Kutai 5 - 

— Akan tapi hit: Tb” WaN: 
x rang ini. be um mungkin diker 
“dijakan karena banjak sekali 
kesulitan2rja “ karena guru 
gerakbadan wanita belum ada 

“dan sekolah2an umumnj, be- 

lum mempunjai ruang gerak- 
badan atau 
dan jang tertutup. Diakuinja ' 

lapangan. gerakba- 

bahwa gerakbadan bagi. pemu 
1 .di2 daloon?2 iang terbuka tidak 

baik untuk pandangan umum 
, dan tidak haik pu'a bagi pemu 

di2 itu sendiri karena mereka | 
r- tidak dapat dengan leluasa dan ! 

| merdeka bergerak akan tetapi | 
kepgnan memaksa kcrena ti- 

Teten Ai Ae 

tp agaan bagi para de madi jang oleh para | 
olahraga tjampuran . Nu 

Jt para pemudi dan pakatan-olahraga 

dak ada tempat jain sedang 

Memang sangat j p 

SUARA | 

Navara 
  

  apa ana iPuwodart 
Kuat Membeli Beras. 

adi jialah Ci desa? Kuwu, Grobogan dan 
djuga terdapat tanda? hongerozdeem. Me- 
sementara Pada beberapa waktu jg-lalu 

jang Cihinggapi penjakit Aa Se ma 

Se 

    

  

   
   

  

   
   
   

        

  

          

   

   

  

   

   

  

     
    

   

        

   
       

Walikota Surakarta-Hadining 
- Yat Mohammad Saleh, memang 

Kap Walikota jg sregep banget. Se- 
“lain kerandjingan mbanting tu- 

tk MEM- jang mengurus kotanja, ia toh 
 djawa- masih .ada tempo untuk 'kut- 

m beras tju ikut :manoto moril” Bukfinja 
L dengan ma sekarang ia sedang sibuk 'jari 

maka untuk se /ontwerp untuk standaard- modsl 
Pa ana Ben Ker Mat POFBROEK (Good 

'Gracious, kata Raden Aju Sir- 
5 iPong). 

a korbai2 "penjakit | 'Maksudnja, pofbroek atawa   makan itu didaerah “tjelana gembjong” tadi selan- 

di masih belum begitu djutnja supaia istimewa dipakai | 

| “Seperti keadaan oleh gadis-gadis kita jg seka- 
1 sampai de rang sama kerandjingan ber- 

makanan taisho, eh, keliru, ber-olah-raga | 
wodadi ke itu. Dengan pofbroek tjiptaan | 

at: sede- Mohammad Saleh ini nanti diha- 
mb Sa un demiki ' rap dim mendjalankan olahraga, 

| tindakan setje |gadis-gadis kita akan bisa tetap 

imendjundjung tinggi susila dan 

timbul penjakit sifat kewanitaannja. 
s3 Banana Ht pe | Sir-Pong akoor banget “dgn 

kesregepan Mohammad Saleh 
ini. Dan malahan ikut mendoa 

1 |supaia lekas-lekas berhasil. 
Selandjutnja: 

£ (MENGINGAT: Bahwa banjak 
i sekali orang2 

terkemuka didu 
nia ini jg kare- 
na tjiptaannja 

memperkaja.mo 

de kita. biasa- 
nja namanja te 
rus digandeng- 

. kan dgn tjipta- 

an modenja itu, 
seperti ' Eden- 
hoed, Eden- 

gray, Truman- 
shirt dsb. 

       

      

   
    

     

    

   

  

   

    

   

    

  

   

  

    
    

    
   

  

kurang baik 
Se sega ke 

     
     

    

   
   
   
   
       

gerakbadan bagi pemudi2. kita 1 
  

        

  

  

      

  

Mengenaj kesulitan? ini Th 
lah diadakan usaha2 kearah | 
perbaikan. 

Djasmani sering 

han2. dan kursus2 bag 

        

   

  

  can lati 
1 guru2 

gerak badan dalam mana dju- - 
ga diberikan pedoman? menge- | 
na peadjarad gerakbadaH | 
tjampuran antara pemuda dan 
“pemudi. 
Pendidikan djuga telah diada- 
kan Sekolah Guru Pendidikan 

| Djasmani dan Faculteit Pendidi 
kan Djamani, dimana djuga | ba- 
'njak guru2 wanita mengikuti se 
ikolah maupun fakultet - tsb. 
| Djika guru2 gerak-badan wani- 
ita itu telah banjak djumlahaja | 
dan soal gedung dapat Dotsi, 
risijaja pendidikan 
bagi pemudi2 kita tida akan 
mendjadi soal lagi. 
Mengenaj pakaian-o! ahraga 

bagi para pemudi oleh Inspek- 
si Pendidikan Djasmanj selalu 
Gandjurkan, agar para pemu- 
di memakai ,,pofbroek”. - De- 

hgan ,,pofbroek” itu mereka 

dapat berolahraga dengan le- 
uasa dan tidak menjinggung 

kesusilaan. Pendidikan Pjas- 
mani sama sekali tidox meng- 

hendaki bahwa penudi2 kita 
diwaktu olahriga “ memakai 
apa jang 33 "amakan ,,pofzwem 

broek” /#atau »zwembroek”. 
Akan“ etapi pelaksanaan an- 
djzran ini tergantung pula 
dari orang tua para murid ter- 
utama para ibunja. 

O-eh karena itu diandjurkan, 
ugar para Ibu ikut memperha- 
tikan pakaian-olahrags para 
pemudi? itu. Dengan kerdja- 
sama antara Sekolah dan 

orang tua murid, soal pakaian- 
Lolahrags bagi pemudi tsb. da- 

pat diselesaikan dengan se- 
beik2nja. Kepada organisasi2 
wanita diandjurkan, agar mem 
buat suatu model ,,standaard- 

pofbroek” jang memenuhi sja- 
rat2 olahraga dan tidak me- 
njinggung perasaan susila, jg 
Capat dipakai sebagai 
di Sekolah2. Dari pihaknj, pa- 
ra Ibu diandjurkan : 
tain, agar olahraga tjampuran 
antara pemuda-pemudi kalau 
tidak perlu betul2 djangan di- 
adakan dan supaja para gu- 
ru lebih ,streng” terhadap 
murid2nja. mengenai hal pakai- 
an-olahraga bagi para pemudi. 
Apakah andjuran untuk mem- 
buat suatu model ,,standaard 
pofbroek” itu akan diusahakan 
oleh organisasi2 wanita itu, 
belum- diketahui, 5 

  

MoGdOk 21, DJAM. 

mengenai adanja pemogokan buruh 
Djawatan Pelabuhan, pada hari Sab 
tu jl. selama 2/9 djam, lebih landjut 
iang bersangkutan memberikan pen- 

pada hari Djum' at. 

SBKP DAN 1 MEI. 

Dalam rapat pleno SB Kem. Perta 

& 

hanan tjab. Semarang baru2 'initlh 
dibentuk panitya perajaan 1 Mei 
dengan susunan sbb: sekr. umum 
Sumargo dan Sarbani, bag. kebudaja 
an Sakidjan dan Irfan. bag. keua- 
ngan The Kiem Sia dan Amat, bag. 
publikasi Sudiman dan Sumardi, bag. 
'aksi Sugito dan Rusdi. Sekretariat 
bertempat. di Gendong. 

  

dis (pofbroek) 
utk  bertaisho 
itu sampai achir 
zaman di-abadi- 
kan dgn nama 

. pentjiptanja-i.c. 
Moh. Saleh,   IenGINGAT: 1) Bahwa tjela- 

na-taisho-gadis 
(pofbroek) - jg 
akan  ditjipta- 
kan oleh Mo- 
hammad Saleh 
itu penting arti 

    

   
   
    

    
   

    

   

  

   
    
    

   

      

   
    
   
   

   

  

     
   
   
   
    

matan. negara 

umumnja, kese- 
lamatan moreel 
kita chususnja.. 

sebut diatas ta- 
di, rahajat ha- 
rus berterima 

kasih atas sum 
bangan  tjipta- 

an Mohammad 

ee Saleh itu 

MEMUTUSKAN: 1) untuk memj 

: beri wudjud da 
ri rasa terima 

kasih ini, Su- 
paia selandjut-   

m
e
m
 

nja bagi keselaj 

2) Bahwa berda-| 
sar djasanja ter| 

imarangan: 

2) dengan ini se- 

, @di-obah2 dipu- 
tuskan, bahwa 
tjelana - gadis 
(pofbroek) utk 
bertaisho tadi 
seterusnja sam- 
pai kiamat di- 
beri nama res- 

  

” Str-Pong. 
P.S. 

  

    

  

Oleh  Pandidikan | 
diadakan    

@leh kementerian |- 

tjontoh | « 

antara | 

Aneta, 

Sumatera Utara. Mengenai ex- 

Mengkssag berita kita Dk 

djelasan, bahwa pemogokan terdjadii bang 

: betah “jane 'sedang menuai pg 
un tanah. “Gambar: 

  

  Penduduk 
1 18 untuk menolong.pa 

    

     
    
    

      

  

   

    

   
       

   

  

   

  

     

    

    
   

    

        

   

  

    

    

   
   
   

  

   

    

— Djerami 
“ARENA 

menuapat 

jang telah mendjeladjah daerah 

memberi 

batas daeran peruanian A 

bere Smith dulembah kKuby pe- 
sawat itu mendjatuhkan 65 ka. 
djerami, D-harapkan bahwa pe 
sawat laiunja dengan muatan 

| Geramj akan dapat naik keuda 
ra hari Senin, 
Djumlah ternak jang teran- 

tjam bahaja kelaparan ada 10. 
000. skor. Bila iklim tidak bero 
bah dengan segera maka 600. 
000 ekor kambing dan sampi 

diseluruh daerah ini akan mati. 
Empat buah buldozer dengan 
sia2 mentjoba menembus tum 
pukan saldju. jang. tinggi jang 
selain dari dihembus pula oleh 
angin saldju. Enam buah pesa- 
wat C 54 dari amatur udara 
disiapkan di Great Falls Mon 
tana untuk setiap saat 'membe 

pesawat angkatan darat dan 
empat lainnia dari angkatan la 

kan djerami itu. Djerami itu 
diangkut dari Lovelock, suatu 
tempat. 200 mil selatan Eiko. 

ngdik dari 45 dbslla, mendjadi 
60 dollar setiap ton, 

   ME AA mane 

  

f-dan kuda di aa Timur lawt 
maap ta demikia n menurut laporan para pererbang 

ri pertolongan “kepada empat | 

ut jang sedang membagi-bagi (pa : 

Hargonja sementara itu sudah |: 

: eta paran 
n Dgn ,, Air- Borne “- 

..i . a 

tapun dengan lebatnja, maka teriak 

(Amer ika , tidak 

tersebut. Sedjumlah ternak 
telah mati karena kelaparan. Kini dari pesawat? terbang didja- 
en djerami 
Hari Minggu keadaan tjuatja demikian buruknia hingga, ha- 
nja satu pesawat jang dapat ma keudara, 

makan kepada binatang itu. 

Keinginan 
Partai2 

SebisaMangkia Akan 
DipenuhiOleh Wilopo 

ORMATEUR KABINET 
2 F rar, Wilopo, sepandjarg 
hari Senin dan hari Seiasa pagi 
celah melandjutkan penbitjara 
angaja dengan para tjalen men 
teri jg menuru, ren jananja 
akaa duduk didalam kabinet. 
Kepada Pi-Aneta mr, Wilopo 
pada hari Salasa pagi mene- 
rangkan, bahwa ana prinsip- 
nja aniara PNI dan Masjumi 
telah ferdapat persesualan me- 
ng is kemposi Si dan susunan 

Didalam pemkitjara- 
an2 jg diadakannja dgan. par- 
tai? lainnja, sewadjarnja bebe- 
rapa orang ielah memja a wak 
tu untuk mengadakan per'im- 

| sehingga selesainja daf 

  

    
Tara dialasi jg. 

don jera belum dapat di 
pasiikannja hasil jg baik. Mr. 
Wilopo menerangkan, bahwa ia 

sedang menttjar:i djalan, untuk 
dapat memenuhi keinginan2   | Tn Le     PPPA 

Export teh dan Ba 
kau naik. 

Kalangan kementerian keua- 
ngan menjatakan kepada Pi. 

bahwa sesudah pengha- 
pusan sistim sertifikat devisen 
nampak suatu kenaikan dalam 
export teh dan tembakau dari 

port kopra dan karet dinjata- 
Ikan kechawatirannja akan ter- 
djadinja suatu kemunduran 
berhubunes dengan harga2 jang 
rendah dipasar luar negeri. 

Delegasi Indonesia ker 
konperensi ekonomi- 

. Moskow. 
Hari Senen telah bertolak ke 

Moskow dengan melalui Neder- 
land, Dr, Purbodiningrat dan 
Ir. Tahir Tajib keduanja ahli 

Mereka akan meng- 
konperensi ekonomi jg. 

akan berlangsung di Moskow 
| pada permulaan Ap Aa prit jad 

MASJUMI MINTA BALJA 
UMAR DIBEBASKAN. 

Masjumi Djawa Tengah telah me 
ngadjukan permintaan kepada jang 
berwadjib untuk membebaskan sdr. 
Balja Umar jang baru2 imi ditang- 
kap dan -ditahan, alasan permintaan 
itu dinjatakan antara lain karena di 

butuhkannja ia oleh dewan partai 
Masjumi (Ant.) 

PLANNING PBH. 
Desa Ngepungredjo, Kadilangu 

dan Muljoredjo ketjamatan Pati da 
pat merentjanakan planning pembe- 
rantasan buta huruf dalam waktu 7 
bulan, ini berarti bahwa ketiga buah 
desa itu tinggal melaksanakan udji | 
an PBH jang penghabisan kali. 

Ketjamatan Mrebet wilajah kabu 
paten Purbolinggo telah membuat 
planning PBH 1 tahun, arfinja ting 
gal melaksanakan udjian 2 kali. Atas 
usaha panitya Pendidikan Masjara-' 
kat ketjamatan Kalimanah (Purbo- 
linggo) tg. 20 jl. telah diresmikan 
pembukaan balai pendidikan masja- 
rakat beaja2-nja dipikul dgn djalan 
.bergotong-rojong, buku2 sedjumlah |. 
300 buah telah disediakan dalam 
balai tsb. demikian Insp. Pendidikan 
Masjarakat propinsi Djawa Tengah 
minta kita bantu umumkan, 

ba PERNJATAAN 

   

Setelah Dewan Pimpinan Tja   Bagi mereka jg memang se- 
nang tjari-tjari TN KA 
ngannja  tjelana-g of - 
broek) utk ertaisho Den 
|hammad Saleh, dgn ini dipar. 
ingatkan: Honni soitsgui mal y 
'pense!! 

Atau kalau dgn bahasa Se- 
odjo 1 ngono,        nja tjelana-ga- linceeeesasssa!!!! | Sentral Biro SOBSI tersebut, 

bang SBIM Semarang 1, mem- 
peladjari dan mempertimbang 
kan pernjataan Sekretariat. 
Sentral Biro SOBSI mengenai 
bentuk Kabinet Anti Fasis titig. 
1 Maret 1952 makx dengan ini 
Dewan Pimpinan Tjabang SB | 
IM Semarang 1, menjokong 

partai2, sebagai misalnja PIR 
dan Demokrat, dgn. sebaik2nja. 

(Dikalangan2 partai politik pa- 

pati. bahwa sampa: sekarang 
perkembangan berdjalan. baik, 
den bahwa suatu kegagalan, 
akan dapat dipandang sebagai 
akibati dari sesuatu alasan jg 
Gapat diketahui dgn. djelas. 

Keamanan Dae- 
s“ rah Jogia 
Bukan 1 Mendjadi Soal 

“ Lagi 

EDJAK TANGGAL 18/3 
Sa jan lalu untuk seming- 

gg lamanya Staf ,,K” jang di- 

  

ngadakan penindjauan kebebe- 
rapa empat dfiaerah Jogja. 

Ditempai 2 tsb. diadakan per 
muan dengan wakii? rakja dan 
pamongpradja. 

alam periemuan? tersebut 
bada umumnja oleh wakil2 
rakjat dikemukakan teristime- 
wa soa!2 usaha kearah  ke- 
makmuran rakjat dan  menga- 
tasi kekurangan makan didae- 
rah Jogjakarta, Soal2. keama- 
nan Pada umumnja tidak begi- 
tu mendjadi persoalan dan ti- 
dak banjak dikemukakan oleh 
mereka karena didaerah Jogja 
hingga kini boleh dikatykan ti- 
dak begitu. banjak “mendapat 
gangguan keamanan sebagai- 
mana terdapat didaerah? lain. 

KEDJUARAAN HWA 
JOE, 19624. 

Hwa Joe Tsing Nien Pu (tja- 
bang pemuda Hwa : Joe) pada 
tg. 33 April jad. sampai acbir 
Mei akan mengadakan “Pekan 
Olahraga ke TK: untuk merebut 
kedjuaraan Hwa Joe 1952, jang 
akan diselenggarakan jaitu bu- 
lutangkis, pingpong dan tjatur. 
hanja terbuka bagi para ang- 

nja akan diadakan social ga- 
thering dan gardan party pada 
wal bulan Djuni bertempat di 

Pla mpitan 19. 

Dalam social asthering akan 
dipertundjukan exposisi kera- 
djinan tangan, demonstrasi 
koenthauw, perlombaan foto, 
bioscope dan carnavel kanak2, 
sedang bagian “wanita akan 
membuka untuk umum. Buat 
para ' nemenang ' kesemuanja 
akan diberikan hadiah? bagus. 
Pendapatan sosial ' gathering 
akan didermakan pada. badan? 
amal-dan fonds - pembaharuan 
gedung Hwa Joe. 

Jang ingin ikut exposisi dan 
perlombaan foto itu dapat men   dan memperkuat pernjataan daftarkan nama dari sekarang 
di sekretaris Hwa Joe, 

'halat2 jg ada sadja, umpamanja 

    
|da'hari “Selasa orang berperda- 

pimpin oleh Pakualam ielah me | 

gautanja. sendiri, Pada penutup 

. Duga Petai Dan 
Harus Div 

  

: beb er hari 
pa Bagan Apa 

Indusiri ketji 
timbul perbaik 

u ama 

apabila kredi | ifu se 

  

Mr, Sjafruddin merasa ka-! 
gum setelah melihat dari dekat 
be apa rakjat di Sumatera. da 
pat djuga membangun dengan 

membe.lalkan tali air, mendiri- 
sam, perusahaan? ketjil tapi sa 
nga berguna, dimana boleh di: 
'katakan terkadang tidak ada 
banjuan pemerintah. Berapa- 
kah baikrja, untuk lebiih mem 
beri semangat kepada rakjat, 
ka.anja pula. kalau pemerintah 
memberikan kredit kepada rak- 
jas untuk perabangunan umum- 
nja. Pemberian kredit. kepada 
'kaum tani adalah penting se- 
kali bukar. sadja dipandang 
dari segi produksi beras, akan 
tetapi djuga untuk memperku- 
at teraga pembeli dari rakjat 
ig 169 terdiri dari kaum tani. 
Karena, katanja, apabila tena- 
ga pembeli jg terdiri dari se 
bagian besar kaum tari tidak 
ada maka kredit jg diberikan 
kepada para pedagang Indone- 
sia pada achirrja toch tidak 
akan menguatkan ' kedudukan 
pedagang2 itu sendiri. 

Bank tidak bisa ka- 
sih kredit, harus 

— peterintah 

Tjuma persoalannja ada Ixh 
genjasuran dari kredit itu kepa 
da rakjat, Bank2 jang ada se 
karang, demikian: Sjufrudidin 
Gengan 'peraturan2nja tidak 
mungkin akan bisa. memberi- 

kan kredit jang benar2 dapat 

memberikan bantuan kepada 
petani. Djangan dilupakan, ka 

tanja selandjutnja karena aki 
batnja revolusi dimasa jampau 
boleh dibilang petani2 ataupun 
|pengusaha2 ketjil dikampung? 
itu banjak iang kehilangan har 
ta bencixnja, sehingga jg ada 
tinggal padanja adalah tenaga 
dan pengalamannja, sedang se 
suatii bank, termasuk Javasche 
Bank tidak dapat memberikan 
kredit jang bersifat rehabilita- 
si. Artinja ia berikan pindjam 
an dengan tidak ada djaminan 
menurut peraturan2 bank, tju- 
ma berdasar kepertjajaan bela 
ka. bahwa pindjaman itu kelak 
akan dibajar. 

Oleh karena itu pemerintah- 

lah jang mesti mentjari djalan 
untuk membanty kaum tani 
dan pengusaha? ketjil itu. Dja 
lan2 itu memang ada, jaitu de 

ngan Jajasan Kredit, jang te- 
lah didirikan di Djakarta, di 

samping BRN untuk memban- 
tu tenaga2 bekas pedjoang da 

lam usaha2nja ditengah masja . 
rakat. Hanja, kata Sjafruddin ! 

pula sungguhpun sudah ada 
satu Jajasan Kredit, 4kan teta 

pi ia mendapat kesan, bahwa 
karena kuatnja sentralisasi ia 

jasan jarg ada sekarang di Dja 
karta itu orang jang memerlu 
kan kredit harus terlampau Ia 
ma menanti dan lagi pula k:e 

di iang diberikan ter'ampau 
sedikit dan hal2 ini mempuniai 

akibat mengerem atas usaha 

rakiat. 

Perlu desentralisasi Ja- 

jasan Kredit. 

Mengingat hal2 jang diatas 
inilah maka Sjafrudin meman- 
dang perlu kalau Jajasan Kare 
dit Iu cidesentraliseer sehing 
ga Jajasan Kredit di Djakarja 
itu hanja mempunjaj status su 
pervisi, sedang didaerah2 didi 
rikan jajasan rehabilitasi dan 
pembangunan dengan mempu- 
njai rechtspersoonlijkheig sen- 

Ciri, serta mempunjai raad van 
beheer terdiri dari kepala? 
djawatan jang rapat hubungan 
nja dengan kemakmuran seba 
gai Djawatan2 Pertanian, Per 

1HUURNAMENT BULU- 
TANGKIS, 

Tournament bulutangkis da- 
ri Hwa Joe akan dimulai tg. 23 
April dan selandjutnja dimain- 
kan tiap2 Rebo, Djum'at dan 
|Minsgu sore djam 16.30 di la- 
pangan Plampitan 19, uang pe- 
masukan untuk single putera 
Rp. 2,50, single puteri Rp. 2.— 
double putera Rp. 1,50 tiap 
orang dan double/mixed double 
Rp. 1,50 tiap orang. pendafta- 
ran nama mulai sekarang sam- 
pai selambat2nja tg. 18 April 
djam 17.30 pada tn. Tan Ping 
Tiat, Widohardjo 52 atau Lie 
Djoe Siang Kelengan 1. 

1 

Tournament pingpong dan 
tjatur dimulai tg. 4 Mei dan se- 
landjutnja tiap2 Minggu pagi 
djam 9.30 untuk pingpong dan 
untuk tjatur tiap Minggu pagi 
djam 9.30 dan Rebo djam 1 
Semua pertandingan dimainkan 
dalam pavillon Hwa Joe Plam- 
pitan 19. Pendaftaran ditutup 
tg. 30 April pendaftaran pada 
tn, Oei Ing Tha ay dj. Mataram 
212 atau Law Kiem An Dja-     galan 34, uang pemasukan Rp. 

"R. SJAFRUDDIN Prawiranegara, Presiden 

( dengan : 
pain Perindustrian, 

W: 

Pengusaha Keyil - 
er Kredit 

Andjuran. Dan Keterangan2 Sjaffrudin. 

davasehe 
| Bank, pas, dalam perku ndjunganaja ke Sumatera (olah 

di Medan untuk menindjau keadaan di 
betapa pen jugnja agar pemeristah 

nya Nan kredit kepada kaum tani dan pengusaha? 
bangsa Indonesia, supaja dengan demikian 

dalam kehidupan rakja,. Kata Sjafruddin : 
»Kalau pemerintah hendak memberikan kredi: bukanlah ter- 

kepada para, pedagang, akan tetapi adalah 
u sebesar mungkin diberikan kini kepada pe- 

tani dan pengusaha? ketjil dikampung?” 

lebih 'epa, 

industrian dsb.nja, sedang pe 
ngawasnja adalah gubernur di 
daerah itu. 

Kini karena sukarnja - men- 
Cupat kredit kata Sjafruddin 
pula bukan tidak ada petani2 
jang meninggaikan kampunsg- 
nja dan pindah keain daerah 
umpamanja ke Djawa, sebagai 
jang Gdapatnja di Sumatera 
Barat. Djadi, katanja kalau 

kita sekarang sibuk memikir- 
kan transmigrasi dari Djawa 
ke Sumatera, akan tetapi ka- 
rena soal tidak beresnja pein- 
berian kredit ini untuk memu- 
lihkan pertanian dan perindus- 

kita mendapati : 
jaitu 1 

trian ketjil 
transmigrasi sebaliknja, 
dari Sumatera ke Djawa. 

Javasche Bank bersedia 
bantu dgn. djaWinan 

pemerintah. 

Tambahnja lag 
san sehagai jang dimaksudnja 
itu tlh didirikam di Sum. Selatan 
Sum. Tengah dan Sumatara 
Utara, maka Javasche Bank ka 
tanja akan bersedia memberi- 
kan bantuan kepada jajasan2 
itu dengan garansi pemerintah. 
Lagi.pula, demikian Sjafruddin, 
kredit jang diperlukan oleh pe 
tani2 dan penguwsaha2 ketjil itu 
tidak berapa besar, jaitu dari 
Rp. 5.000.- sampai Rp, 10,000,- 

Dia djuga telah mengandjur- 
kan kepada gubernur2 di Suma 

tera, supaja mendirikan jaja- 
san2 sedemikian. Selain itu se- 
bagai langkah pertama, sekera- 
balinja "nanti di Djakarta ia 
akan bitjarakan pula kepada pe 
merintah, supaja didirikan jaja 
San sebagai tersebut diatas dike 
tiga propinsi di Sumatera, kare 
na dalam keadaan sekarang 
produksi beras dan industri ke 
tjil dari rakjat harus mendapat 

perhatian, terutama keadaan jg 

  

banjak perhatian kedjurusan 
pembangunan didaerah ini. 

— Djangan terlalu pen: 
tingkan soal karet. 

Achirnja berkenaan dengan masa- 
Iah karet. jang harganja kini se 
Gang menurun Mr, Sjafruddin be 
tum dapat melihat satu dijalan ke 
luar untuk membantu produsen2 
karet rakjat.  nanja dinjatakannja, 
bahwa beberapa waktu jl. ketika 
berkundjung ke Kalimantan ja te 
lah djuga menasihatkan agar rakjat 
GisaNna  djangan terlampau banjak 
memikirkan soal karet, akan tetapi 
lebih baik menumpahkan perha- 
tiannja kepada soal jaflg lebih pen. 
ting dimasa jini. jaitu produksi be 
(ras dan bahan2 makanan Jlainnja. 

i, kalau jaja- | 

aman di Sumatera lebih mendo | 
rong untuk menumpahkan le» h ' 

lah Ped agang Melulu 
  

  

Insiden HBS.Extelsior, 

Minggu sore «t Surabaja di 
langsungkan pertandingan se- 
pakko'a kompetisi Persibaja 
antara kesebelasan HBS I la- 
wan kes, Excesior KL Sedari 
permainan dimulai djalantnnja 
memang fors achirnja pertan- 
dingan Kana, kan sebelum 
Waktunja bubaran, karena ter 
djadi irsiden. Back kanan Ex 
ce'sior Naslomian te'ah berta 
brakan d€hgan baek kiri HBS 
Manginsela, Tabrakan itu begi 
tu keras, hingga diduga tulang 
kaki bagian bawah dari Nasa 
mian teah patah. Oleh wasit 
tuan Suhardjo pemain Mangin 
sela dikeluarkan dari lapa- ' 
ngan, tetapi pemain2 HBS jg 
lainnnja tidak merasa puas 
Clan sebagai protes mereka te- 
lah meningga'kan lapangan, 
dengan demikian permainan 
berhenti setengah djalan jai- 
tu seprapat djam sesudah half 
time dan ketika 'itu standnja 
1—0 untuk Exeelsior, 

  

SIARAN RRI SMG. 
Rebo 26 Mrt. 

17.00 Pembukaan 17.05 Lang 
52. 

gam dan Krontjong asli o'eh 
Chung Hua Jazz 1730 Pengu- 
muman dan warta daerah 
1745 Langgam dan Kr. asli 
18.00 Pendidikan rochani oleh 
Dinas Agama Terr. IV 18.15 Ge 
ma, njiur oleh the Aloha Play-e 
ers 1900 Tanda waktu: war- 

ta berita 1915 Mimba, pene- 
rangan oleh Djapen Prop. Dja- 
teng 1930 Sekuntum melati 
oleh Carry Cs 20.00 Sari warta « 
berita 20.05 Siaran pemerintah 
20.30 Wajang orang gleh Nges 
ti Pandgwo, Tjerita: Lobanin- 
grat 21.00 Berita bahasa Dja- 
wa 21.15 Wajans orang 22.00 

| warta berita terachir: program 
penting esok hari 22.15 Wa- 
jang erang 23.00 Tutup. 

Kemis 29 Mri. 52 
05.55 Pembukaan 06.00 War- 

ta berita 06.15 Orkes Mascotte 
dan Tobis 06.30 Che'Edah ber- 
dendans 06.45 The Mills Bro- 
thers 07.00 Tanda wakty war- 
ta berita 0715 Pengumuman 
Clan warta daerah 07.30 Suara 
Sutinah dan Siput 07.45 Adios 
Muchachos 08.00 Tutup. 

12.00 Pembukaan 12.05 Lang 
gam dan Krontjong asli oleh 
Tossema 1230 untuk kaum 
Ibu oleh Ikatan Bidan Indone- 
sia 12.45 Langgam dan kron- 
tjong asli 13.00 Tanda waktu: 
pengumuman 13.15 Ray Hlling 
ton @uartet 1330 Warta berita 
13.45 Lima Sekawan dbp Su- 

hardjo 14.00 Mark Weber de- 
ngan orkes 14.30 Warta berita 
1445 Tutup. 

  
  

|Aneka Djawa Tengah | 
  

SOLO. 
Kesempatan berenang ' 

chusus bagi wanita. 
Berhubung dengan andju- 

tan berenang jang terpisah an- 

tara laki2 dan wanita,” maka 
oleh Pemerintah Kota Besar 
Surakarta telah diadakan hari 
thusus untuk “berenang bagi 
kaum Wanita ditempat: peman- 
dian Tirtomojo, jalah tiap2 
Sabtu siang. Kesempatan bere- 
nang bagi kaum wanita jang 
hanja sekali seminggu itu oleh 
"Inspeksi Pendidikan Djasmani 
dipandang masih kurang. Oleh 
karena itu telah diadjukannja 
usul kepada Pemerintah Kota 
Surakarta, agar menambah se- 
harj lagi dalam seminggu jang 
chusus urijuk kaum wanita. 

SMEP genap ber- 
diri 1 windu. 

Berhubung telah genap 8 ta- 
hun usianja, Sekolah Mene- 
ngah Ekonomi Pertama (SM. 
E.P.)  Lodjiwetan ' Tenggah 
Solo akan mengadakan Pera- 
jaan Windori' Adapun Pera- 
jaan itu akan terdiri atas: Ex- 

posisi pada tanggal 29, 30, 31 
Maret dan 1, 2 April bertempat 
cli Sekolah tersebut, dan Per- 

tundjukan di Sriwedari pada 
tanggal 4 April. : 

Da'am Exposisi 
akan dipertundjukkan usaha2 
Djawatan2 jang berhubungan 

perekonomian, mitsal- 
Perikanan, 

Perkebunan, Tera dsb dan 
akan terbuk4, bagi murid2 klas 
jang tertinggi dari Sekolah 
Rakjat dan para undangan, 

JOGJA. 
Institut bahasa 

Inggeris. 
Tanggal 24 Maret jl, di Jogja 

oleh Kementerian PP dan K di 
buka Institut bahasa Inggeris: 
untuk keperluan tersebut dise- 
diakan beaja 350.000 rupiah. 
Institut tersebut akan memberi 
peladjaran bahasa Inggeris ke- 
pada para mahasiswa, guru2   d5 tiap orangnja, 

  

' bahasa Inggeris, 

- 

ran2 agar diadakan kestmpa- | 

tersebut - 

pegawai2 ne-paran, 

geri dan sebagainja setjara 
(dalam. Guru2 jang memberi 
ipeladjaran tersebut antara lain 
|Mr, Covman, seorang achli ba- 
IP hasa bangsa Amerika. 

Sebagian sekitar Magu- 
wo, Dikembalikan ke- 

pada rakjat. 
Tuntutan 3209 orang pendu 

duk sekitar lapangan terbang 
Maguwo, jang minta kembali 
tanah2 jang tidak diperguna- 
kan untuk lapangan terbang 
kini oleh pemerintah daerah 
Jogja telah dikabulkan setelah 
mendapat keputusan dari pihak 
AURI. Luas tanah jang akan 
diserahkan kembali berdjum- 
lah lebih dari 866 ha, kepada 
rakjat jaitu:" golongan tahah 
pekulon sawah 104.5880 ha, te- 
galan 143.8825 ha dan tanah 
pekarangan 185.8580 ha. Golo- 
ngan tanah Lungguhan dan 
kas Desa: sawah 141,9425 ha, 
tegalan 158.4575 ha dan tanah 
pekarangan, seluas 158.8580 ha. 

Ikan olor ,,kesasar”, 
Moh. Daroni penduduk desa 

Watukoro, kawedanan Purwo- 
dadi telah berhasil menangkap 
ikan olor: (haai), jang rupanja 
»kesasar” dari sungai 0go- 
wonto, pandjangnja 1.75 meter, 
menurut taksiran berat 50 Kg. 
Sesudah disembelih “ daging 
ikan itu didjual Rp. 15.—. 

PEKALONGAN. 

Hongeroedeem di 
, Pekalongan? 
Di daerah Pekalongan djuga 

(terdapat tanda? penjakit kela- 
paran. Pada tg, 21 Maret jl. | 
DPD kabupaten Pekalongan tlh ' 

menindjau desa Kedungsegok ke 
tjamatan Tulis kabupaten Peka 
longan dan memberikan bar- 
tuan pada mereka jg menderita 
sakit dan kekurangan makan. 
Dalam kundjungannja ke dae- 

rah tsb. telah diberikan bantuan 
kepada 166 orang berwudjud 
beras 3,9 kilo dan ikan asin 206 
gram tiap2 orang utk 13 hari 
lamanja. Dari djumlah sekian 
orang itu (diantaranja terdapat 
12 orang jg ternjata ada tanda 
tanda menderita penjakit kela- 

Ma 

      
  
 



     

  

   

    

  lah2 tinggal tarbatas pd. karat 
'berduri jang mema 

| maupun Komunis . 

rah: ataupun Bendera Putin.     

5 sa Panekeni kita 

.rena daerah kekuasaan, a 860- 

    

ka sidang periama 
Ba mentjeritakai kepada | 
   

h mempunjai pasien ja 
u, bukan K 

ik berbangga. | 
mempunjai . na 

di- 

“bandingkan dengan -majoriteit 
sn jang dipegang o'eh- AFPEL. 

“GPEL platform 
. nasional. 

ini terdapat 
anggapan se-olah2 Sarah 

ma. Keadaan Ba sebenarnja 
g AF KE ku- 

— BA U— - 
Presiden Birma. 

ain lebih dapat dibandingkan 
psengan sualu Hr, 
Ujang menghimpunkan ditalam- 

nja semua aliran 

Nasional, 

partai, golo- 
ngan dan ora.g - serendjang 

2d (individuil), jang tudjuarnja 
, Awal sal 1951 keamanan hendak mentjiptakan kemadju- 
y “ : ' kembali. an Gan kemakmuran bagi bang 

   

   

  

Berkat kbuletan pemerrintah 

  

    

    

  

    

  

    

  

   

& u 

Sa da yrma dikuasai 
6 (ea pemerintah baru menga- 

kan 1 umum? 
Pmerintah beranggapan 

Ka pemberontak mungkin 
“akan djadi berlarat Jaga, 2x 

pita pemilihan, umua 

  

“berapa Pa djadi “tidak | 
0.0. serentak, serupa 'halnja de- 
Se “gan di India. Te 

3 Sistim parlemen Birma 
, ) Parlemen Burma mendjadi 
susunan serupa dengan parle- 

        
   

  

   
   

La 
Gan tjila2 Djenderal Basar al- 
marhum Aung San. Aung San 
1g. kini selalu Sisebutkan dgn | beras. 
nama Bogycke (artinja: Kepa- | dari beras menutup 607 dari 
la Staf) adalah merupakan sua , diumlah anggaran belandja he- | 

rakat 
Aung San, tiita2 dan utjapan2- | 
nja selalu didjadikan 
okh pemuka2 'AFPEL kepada | 

r Ikats Bogyoke” 
'jan jang biasa diperdengarkan 
didalam kalangan AFPEL. 

suatu partai. 
Sjuga bahwa .jang meletakkan 
tiorak dan warnanja didalam 
|AFPEL adalah orang2 dari par 
tai Sosialis Burma, seper!i mi- 

sa Burma. Dapat pula dikata- 
aan, AFPEL adalah suatu plat- 
form- -nasionaly jang mengikat 
anggota2nja “adalah kenang- 

akan perdjoangan 

tu sociale-my'he dalam masja- 
Burma. - Perdjuangan | 

tjontoh | 

sIngatlah apa 
'adalah sembo- 

anggauta2nja. 

Didalam AFPEL turut seba- 
: gai anggota ialah pariai2, Sari- 
Ikat buruh, rukun tani. organi- 

n |sasi keagamaan, 
1 |djang. Malahan jang mendiadi 
|presidennja adalah Thakin Nu, 

orang seren- 

jang tidak mendjadi anggota se 
Memang benar 

Salnja jang mendjai Sekdien- 
ni sekarang adalah v Kyaw 
Nyein (bat"a: U Tio N'ng). 

nggris jang terdiri dari |orang pemuka terpen'ing Bai 
Sa: 5 . jaitu Madjel's | Da 1 »i Sesi: s1: 1s, 

Rent tan dan Tinggi. Hanja na- | Rol pen'ing dim 
manja jang berbeda jaitu ma- litik Bi 
djelis jang serupa dengan Ma- politi irma, 

  

ijelis Rendah Inggris bernama 
Chambe of Deputies | Agan 
125 anggauta sedangkan Ma- 
Tie is jang satu lagi "bernama   

  

wa adanja 
(AFPEL itu dalam kehidupan 
politik Buima merupakan suatu 

“Tidak dapat disangkal, bah- 
organisasi seperti 

Chamber of Na ationalities dju- faktor jang pening sekali “da- 
L 5 lam mentjiptakan stabi Ine o- 

a dengan 125 anggauta. Mas | ON en dn aa Udah al 
ueis jang 'ersebut belaka 1 Indonesia. Adanja stablitait po 
hgsak mai KENA untuk Koba “Hitik itu memudahkar. pula bu- 

412 dari berbagai suku, jang at memerintah, berarti se- 

erdapat di Union of Burma, buah keuntungan jang masif 
eperti untuk suku Shan 25 harus diperdjuangkan djadi be 
uursi untuk suku - Kachin 12, Jum terdapa: dinegeri kita ini. 

Intuk Ch 5 8, untuk suku Ka- “Pendek kata, Naba Burma 

en 24, dan begitu seterusnja. 

Adapun partai jang terbe- 

ar dan jang menguasai pare- 
“en “sesudahnja pemilihan 

, MmuMm ternjata “adalah Anti | 
'ascist People's Freedom. Lea- 
"ue (AFPEL) dengan 142 kur- 
i. Tetapi disamping itu ada 
ula lain? partai dalam parle- 
oen ja: Pa dan mem ! j ng Sg 

  

    

   
   

   

                    

   
   

  

   

      

   

   

      

    

    

'eorarg @& 
au begitu 

- Australi si 

  

Komunis” , 
biasa djuga 
lagi”. 

: | 

     

mengalami 

4 

Tan Kya w Niein, menjatakan bah 

(wa Kadjuan dari kon: erensi par 

mberontak2-nja, 

sebenarnja telah - diper 
sengketakan siapa jang berhak 
memerintah. kemudian sesudah 

diadakan vemilihan umum, di- 
mana rakjat 
suaranja, maka mendjadi terang 

lah siapa jang memegang 
dali politik. Siapa jang meme- 
rirtah negeri. Bukan kaum ko- 
munis jang telah memberontak 

telah didengarkan 

ken 

itu, bukan kaum reaksioner ig. 

Itidek torakar pada massa. bu- 

Ikan orang2 bekas kaki-tangan 

| Dienang severt: Dr. Ba Maw, 

an bukan pula Presiden me- 

4 Irairbon AMPEL. 
Ba U benar2 presiden 

konstitutioneel. 
— 'Babagai perbandingan dengan 
|keadaan di Kmtirontie dapat pu- 
|ta disebutkan seterusnja, bah- 

| wa Presiden Burma benar? me- 
purut djiwa dan kenjataan ada- 
lah seorang constitutioneel- 
president se-mata2. Djadf bu- 

ja dibelakang lajar 
hi sangat kepada djalan | 
fik dan seringkali dira- 

sebagai faktor pelambat 
kan dalam men jelenggarakan ke 

“ Sosialis Akan Bentuk ,Kekuatan- Ketiga” 
NGGOTA POLITBIRO 

partai sosialis Birma, 

sosialis seluruh Asia jang 
aan an diadakan dim. waktu sing | 

t itu jalah untuk membentuk 
suatu .blok ketiga” 

Hg 23 berpetjah dim . dua 
' dim. dunia 

"3 

1 na 2. Ear Barata Dana. 
cratje Front 9 kursi, Peoples 
Volunteer Organization 4 kursi | 

Ibcleh dikata tidak “berarti 

adalah indentik, sa. 

"“tentieel dia sangat kaja, 

'seperli Presiden Sukarno, | 
walampun bernama consti- | 

neal-presideni pada haki- 
mem- 

Pdaklah sukar 
2ej Sa F3 menen ukan 
segala-galanja eri kila pa 
da tiap? Mumban e 1 
crang harus 

    

marum, ija Presiden Su- 
karno serupa mutunja dengan 
Djenderal Aung Sau, sekiranja 
pula Gisini ada sualu organisa- 
si seperti AFPEL jang dapat 
mendjamin stabili'ei# politik 
maka kita kira, bahwa dalam 
tahun sesudah 'penjerahan ke- 
daulafan ing Indonesia pasti 

labih banjak untuk 
nja. Inilah suatu perbanding 
dengan Barra jang terasa 

ngundjungi negeri iu 

Masalah bertubi-tubi. 

jang dihadapi oleh Burma, jang 
bertjatjah djiwa 17 djuta Situ 
ijukup banjak. Burma sangat 
menderita akibat: peperangan 
Gan pemberontakan2, sesudah 
tertjapainja kemerdekaan. Bur- 
ma menimbulkan kesan negeri 

| miskin pada kita, walaupun po- 
bil 

dibandingkan dalam djumlah Kl 
kajaan sesekcepala dengan" ne- 
geri kita: Dalam buminja ada 
ininjak, “emas, batu permata. 

Burma dianggap penghasil jang | 
paling besar didunia dari wolf- 
ram. Tetapi semua itu harus me 
nunggu pemulihan kembali, ka- 
renn menderita  kesukaran2, 
Gan ada pula jang belum di- 
gali. Pada waktu ini hasil jang 
utama bagi Burma adalah be- 
ras. Untunglah beras masih di- 
hasilkannja dalam djumlah jg. 
besar, sehingga bisa diexport 
devisen (kini saban tahun 1,2 
djuta ton, sadangkan sebelum 
perang kl. 34 djuta ton). Da- 
sar dari ekonomi Burma adalah 

Penghasilannja sadja 

  

gara 

Planning dan Na: 
Fa Sa sionalisasi. 

Keuntungan jang diperdapat 
dari pendjualan beras -1ipergu- 
pakan untuk menjelenggarakan 
rentjana2 ekonomi aja. 
kebanjakan pemimpin2 Asia, 
pemimpin2 di Burma djuga per- 
pikir atas dua dasar jakni 
splanning” dan. ,nasionalisasi '. 
Tjara mereka bakerdja itu kira: 
aja akan lebih dapat kita paha- 
ini dengan tjontoh berikut. 

- Adapun pendiualan beras s't- 
dah dinasionaliseer.. Pendjua- 
Ian itu diatur dan : Giuea a pa 
da sebuah badan jang bernama 
State Agricultural 
Board. Saban tahun badan ini 
'mendjual beras keluar negeri 
Tea lebih dari 600 Cjuta 
Rupee (1. Rupee k.l. sama dgn 
Rp. 2.50). Keuntungan jg dida- 
pat berdjumlah antara 100 dzr 
150 djuta Rupee. Sebagian 5 
keuntungan itu digunakan bui 
membeli barang2 modal. Darat : 
kianlah diluar Ransoon mereka 
dirikan sebuah paberik pemintal 
jang modern, jang dibeli oleh 
pemerintah Burma d' Amerika: 
Paberik itu Menghasilkan ks- 
nang jg kemudian d'ibagiZkan pa 
da kaum: petani, 
waktu sergsang apat mene- 
munnja merdjadi longies- (s2- 
rong), bahan pakaian kebane- | 
saan. Menurut rentjana mereka 
akan mendirikan 20 paberik pe- 
mintal sematjam itu. 

Deviezen utk. ijiptakan 
industri. 

Djelasiah kiranja- bagaima- 
ng mereka memetjahkan  per- 

soalan mendapat kapita! Ka- 
pital diperoleh dengan . nasio- 

nalisasi dari produksi dan pen- 
djualan hasil bumi jang paling 
banjak merighasilkan devisen, 
dalam hal ini beras. Dengan 
kapita! itu dimulai usaha2 in- 
dustri, seperti halnja dengan 
paberik pemintal sebagai di- 
lukiskan tadi, Industri itu se- 
dapat mungkin menggunakan 

bahan2 mentah jang dihasil- 
kan didalam negeri sendri. In- 

dustri itu harus memberi pe- 
kerdjaan pada petani2 se'ama 

mereka tidak atkx pekerdjaan 
disawah ladangnja. Penghasi- 

| 

| 

tambah, kekuatan membelinja 
bertambah pula. pasa, dalam 
negeri bertambah me'uas. Aki- 
batnja pula membantu kepada 
menaikan tingkat penghidupan 
rakjat umumnja, Maka tampak 
lah betapa konsepsi pemimpin2 
Burma menjelenggarakan usa- 

|ha2 ekonominja menuruti sa- 
|tu djalan jang lurus. 

(Sambung di hal. 4) 

  
biote ini, Niein mengutjapkan 
keterangan ini dlm. kata sam- 
butannja kelika pembukaan kon 
perensi pendahuluan, partai so- 
sials jg dihadiri oleh wa: 
kil2 dari India, INDONESIA 
dan Birma, sedang wakil Djc- 
pang hadir sebagai penindjau. 

madjuaa negeri, —n "ha ai 
beniuk kabi- |   ian kabinet | 
mperhatikan | 

Presiden Sukarno, Summa Sum | 

3 

Dalam pada itu. masaalah2 

“Seperti P 

Marketins. 

lan petani dengan begitu 'ber- 

| 

akan memperoleh hasil2 jang 

terlihat oleh kita jang telah me | 

jang dalam ji. 

    

    

        

  

inja kita boleh mengutja p 

kelaparan? Dalam hal ini 

duknja makan satu2nja m 

durinja jang masih dapat   
rangan! 

' Mengalami Perbaikan, Kata v. Fleet 
Tenaga Militer Mereka 

Kali Kuat 

djata kini mungkin berkurang kat 
sim panas dan rontok jang lalu. “Ta selalu. berpen 6 
wa keinginan fihak Ulara untak mengadakan gentjalan sen- 

“ djaa langsung berfalian dengan tekanan militer jang dilaku- 
kan derhadap mereka. 

# 
Ditambahkamnja, bahwa fi 

kak Utara menurut taksiran 
nja kini mempunjai 900.009. 
sercadu dj Korea Utara, dan 
karenanja mereka kini mung- 
kin tak begitu ingin mengada |: 
kan gentjatata sendjata, 

wa Korea Utara kini mempu- 
njai djumlah sendjata 2 kali li 
pat artileri jang ada pada pa 
sukan2 PBB. Dalam musim pa 
nas tang Iglu, soal arti'erj ini 
lah jang merupakan pokok ke 
lemahan fihak Utara. Da'am 
pada itu, tentara Korea Utara 
hampir seluruhnja. diperlengka 
pi dengan bagian2 artilerj Sov 

jet dari perang dunia ke-2. 

Putera Alm 
Senanayake 
Gantikan Ajahoja Dja- 
di P.M. Ceylons Dudley 
Senanayake alias ,Bu- 

  

  

     
      
      
     
    
     

  

     

       

Mengingat igekajaa n alam Indonesia, jati sebenar- 

begitu bagaimana beber apa daerah toh dapat terserang 

nja, Di distrik Chittoor Madras umpamanja telah 5 ta 
hun ini' tidak turun hudjan, hingga banjak tanaman2 
mati, sedangkan segala rentjana irigasi gagal. Karena- 
nja didaerah tersebut ba haja lapar. mendjalar: 

.dang memetik daun?2an tersebut untuk keluarga serta 
maa Pan jang me unta lapar. 

Efisiensi Pepe- 

p ANGLIMA TENTARA ke-8 Amerika, djenderal James 
van Fleef, dalam in-er viewnja kepada madjalah "us 

News and World Report” jang 
- fakan, bahwa pasukan? fihak Utara di Korea kiai lebih kuaj 
daripada waktu jang sudah2. Selandjuinja dika-akan, bahwa 
keinginan fihak Utara untuk men. pa Ppai suatu gentjatan sen- 

u dibandingkan dengan 

    

eni 

tang artilerj dikotakannja bah |. 

      

   

      
   

  

    

" An Odang Jg ber- 
langsung Lama 

Nikon, bahwa dalam 
|| sebagian besar dari pada dele- 

| ASI | menakankan mendesaknja 

: | perkembangan dan perbaikan 
1 lekonomi di Asia Tenggara » me- 

lalui kooperasi. 

| Hingkungan Rentjana Colombo 

Disebabkan Pendjadja- 

S ENTANG SIDANG ke-4 
tia Konsultatif 

. Colombo jang ieah 
ai pacia hari Senen di Ka- 

achi, tebih landjut dikabar- 
sidang itu 

   an “jang  mengherdaxi 

Utusan Vie: Nam aa Dai) 

| mengemukakan keni jataan,. ba- 

hwa meskipun mem kul- beban 

persrangan jang berat, namun 
negerinja bermaksud memain- 
kan peranannja pula didalam   

sjukur. Tetapi meskipun 

India lebih buruk keadaan- 

pendu- 
atjam daunZan jang banjak 
hidup. Tampak orang2 se-   
K-Utara 
Tambah: Artillerinja Dua 

Artilleri PBB. 

terbi, pada hari Senen menja- 

  

x 

Van Fleet mengatakan bah- 
Wa RRT mempunjgi sedjum!ah 
besar kesatuan2 artileri jang 

| berareka matjamnja, ada jang 
(buatan anna .jang Iram- 

suk: 23, Tiong- 
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| aNG g dapat di 
rampas dari pasukan2 Tiong- 

kok Nasionalis di Tongkok dan 

'send'ata2 semi-model Sovjet. 
Jang pa'ing benjak terdapat ja 
lah type sendjata2 Djepang se 
dangkan sendjati2 semi-model 

Soviet hanja terclapat dalam 

diumlah iang keijil. 
Se.andjutnja van F-eet me- 

njatakan bahwa kekuatan pa 
sukan berlapis badja Utara me 

nurut taksirannja kini sebesar 
3 brigade (500 buah tank), ter 
diri terutama atas T-34 Sovjet, 
tank sedang jg dipergunakan 
dim perang dunia ke-2. dan se- 
djumlah ketiil tank2 Amerika 

serta tank2 Djepang type la- 

ma. Menyrut van Fieet, effisi- 
lensi peperangan Korea Utara | 

Jai. 

(bahwa tanggung 

dengan  dja'an memperbesar 
exportnja terutama beras 

bas abisa di taak 

Satu Matjam Lagi 

sbom kobalt-60", 

penjinar jang sanga 

Bom pertama ini, jang 
sebagai ' sumber tenaga 

. menggunakan kobalt dja 
di bukan radium, telah di 
kirim ke klinik Jajasan 
Kanker Ontario di London, 
untuk digunakan sebagai 

alat teletherapj dalam pe 

rawatan orang2, jang men 

derita kanker. Penempa- 
tan alat baru untuk mem- 

berantas kanke, ini dalam   

ANADA KINI muiai membikin .ype baru dari |. 
sendjata jang digunakan untuk | 

memberan. as penjakif kanker kaan — 2 
kuat. 

paberik tenaga a.0om On'ario 
ning and Refining Company” telah 
bua'an bem kobal , jang pertama. 

Utk Berantas Kanter 

mempunjas daja 
Dalam bulan November jl, 
dan kongsi ,,Kidorado Mi- 

men jelesaikan Tn 1 

Dat IR 1 
Sebuah rumah sakit iinta 
beaja Ik. $ 50.000, seclang 
kam pembuatan alat Sede- 
mikian tetapi jang meng- 
gunakan Fadium TT 
sumber tenaga akan min 
ta beaja Ik, $ 54 
Bom2 kobalt inj akc 
djual kepada rumah2 sga- 
kit dan klinik2 gr ad Pan 
Kanada, AS. dan di nega 
ra2 laind, demikian UP. 

  

   

  

  
  

Robert. Schuman   batu .bara,  kenegara-nega 
Asia Tenggara, Dalam pada 

itu ia mengharap, supaja ne- 
gara2 jang ikut serta dalam 
Rentjana Colombo ini mem- 
bantu Viet Nam dalam usaha 
melaksanakan rentjananja ta- 

Utusan BIRMA menjatakan, 
ajawab atas 

kemelaratan Asia Tenggara ti- 

dak hanja terletak didalam pe- 
rang dunia, melainkan teruta- 
ma terletak dakim masa pen- 
djadjahan asing Jang sodemiki- 
an lamanya, hingga - rakjatnja 
mengalami kebangkrutan ah- 
ja. . Selangjutnja ia menegas- 
kan. bahwa pengembalian kea- 
(daan2 sebelum perang halnja 
akan merabawa kembali tjo- 
rak2 dan sira:2 strukiuar eko- 
nomi koloniai jang . ierkutuk 
itu. Oleh karena jiu menurut 
lucusan Birma tadi harus “4idja- 
lankan usaha2 baru atas da- 
sarz jang baru pula. 

    

   

Utusan Filippina menjata 
kon harapannja supaja negeri 

nja dapat seekas mungkin 
mendjadi anggota penuh dari 
Renijana Colombo dan mene- 
gaskan, bahwa Filippina berse 
dia bekerdja bersama dengan 

negara2 tetangganja dalam 'per 
djuangan menindas tumbuhnja 
tenaga2 jang bersifat merusak 

dibagian dunia ini. (Antara). 

Industri Teks- 
Itil Inggeris 
Terantjam Kelam- 
puhan Selurahnia 

ARI REBO ini parlemen 
I 3 Inggris akan membitja- 

Takan soal meningkatnia pe- 
ryangguran dalam indusiri teks 
til. Kini 60.000 buruh dalam in 
dustri ifa sudak tidak bekerdja 
atau harus melakukan pekerdja- 
hn jg tidak penuh. Anggota par 
lemen George Toralinson dari 
Partai Buruh pala hari Mirggu 
jl. telah memperingatkan, bah- 
va industri tekstil 
terantjam bahaja 'erhenti se- 
faruknja djika tik diambil 
tindakan? untuk menghir|larkan 
nja. (Antara—UP)     djangan Jz terkenak 

UDLEY SENANAYA-   
  
-partai2 sosialis 

KE, putra almarhum per 
| fana men jdi Ceylon jang men 
'djabat menari pertafian da- 
lam kabnet Ceyloa telah mene- 
rima baik awaran untuk ne 
@jabat perdana menteri, desk 
kian menurut sumber jang la- 

jak mengeahui di Kolombo. 

Anggaw'a2 parlemen jang ter- 
gabung pada United Na ional 
party kabarnja ine 
perlemuan pada hari Selasa 2 
uk menjokong pilihan tsb.. 
mikian Selandjutnja diberi! ae 

kam. 
Dudley Senannayake jang umum. 

nja dianggap sebagai ' budiangan 
jang paling terkenal di Ceylon ada- 
lah putra jane sulung daripada al 

marhum, perdana menteri tersebu.. 
Ia berusia 40 tahun. Kaftanja ia 
masih mengganggap dirinja terlam, 
pau muda” untuk menggantikan 
ajahnja dan dikabarkan, bahwa dia 
telah mengusulkan supaja djabatan 
perdana menterj diserahkan sadj 
kepada seoralig anggauta kabinet 
jang lebih tua. Akan tetapi utja- 
pan2nja itu baik didalam maupun 
diluar parlemen, dan sikapnja jang 
Netral dalam perselisihan2 antara 
partai2 menjebabkan ia umumnja 
dapat diterima sebagai kepala pe- 
merintahan baik untuk kabinet 
maupun untuk pihak oposisi, Nama 
perdana menteri baru ini akan dia. 
Gjukan kepada gubernur djenderal 

Lord Soulbury, segera sesudah jang 
terachir ini tiba kembali di Kolom. 
bo pada hari Rebo ini. " 

PELANTIKAN DEWAN CURATOR 

BALAI PERGURUAN TINGGI 
INDONESIA. 

" 'Darj kementerian Pendidikan, Pe 
Ingadjaran dan kebudajaan “didapat 
(kabar, bahwa pada hari Rabu petang 
djam 19.00. bertempat digedung 
kulte Kedokteran di Djalan Salem 
ba, Djakarta akan dilakukan pelanti- 
kan Dewan Curator Balai Perguruan | 

| Tinggi Indohesia, 

Selandju'lrja dikatakan oleh 
U Kyaw Nie, bahwa satiap 
blok melakukan tekanan2 kepa 
da negara2 lainnja supaja meng 
gabungkan diri pada blok sen- 
diri. Adalah selajaknja bagi 

di Asia untuk 
mengemukakan suatu alterna- 

"| mungkin 504 ta-dapat sampai 

@ kan, bahwa kini telah dapat di 

Te Utara jang tertentu dari nega- 

telah mengalami 'perbaikan jg 
besar, sedijak mereka menderi ' 
ta kekaahan bulan Mei dan 
Djuni th. jl. Perbaikan moraal 
dari pasukan2 Korea Utara | 
dan Tionghoa disebabkan oleh 
bertambahnja perbekalan ba 
han makanan, a'at2 sendjata, | 

| pakaian serta mesiu. Tetapi, 

demikian van Fleet menambah 

menghantjurkan sedjumlah be- 
sar darj perbekalan2 itu dan 

pada tempat jang ditudjunja. 

Tentara Korea Sela: 

tan dapat mendja- 
min keamanan. 

Dalam interviewnja kepada 
(U.S: News and World Report” 
van Fleet selandjutnja mengata 

bentuk 10 divisi Korea Selatan. 
Selandjutnja ia berpendapat, 
bahwa dalam keadaan genija- 
tan sendjata, djika semua pasu 
kan2 asing ditarik kembali baik 
dari Korea Utara maupun Sela 
tan, angkatan darat Korea Se- 
latan dapat mendjamin keama- 
nan republiknja. Dalam membe 
rikan djawabannja atas perta- 
njaan apakah terdapat orang2 
kulit putih dlm pasukan2 Uta- 
ra Van Fleet menjatakan, bhw 
ia mempunjai alasan untuk ber 
pendapat. bahwa beberapa .alat   

kan angkatan udara PBB th | 

  ra2 asing selain RRT, didjalan 
ikan oleh spesialis2 kulit putih. | 
' (Antara—UP). 

tif kepada demokrasi - kapita- 
lisme dan komunisme totaliter 
jakni jg berupa sosialisme de- 
mokrasi. Demikian kata Ty 
Kyaw Niein jg achirnja menja 

takan: ,,Kami pertjaja bahwa 
hanja ada satu djalan jg menu 
dju ke perdamaian. Pendapat 

-sar inilah ig kita hadapi bersa 

Kekuatan Russia 
“Makin Lama Makin” Sempurna :. 
Bom Atooms Armada Kapal Selam: Pesawat2 Uda- 

ra Jg. Pesat Dan Berpuluh-puluh Divisi 

Barisan Lapis Badja — Keterangan Djenderal 

Gruenther 
ALAM KETERANGANNJA jang diberikan kepada Pa- 

Hubungan? Luar Negeri, kepala 
staf NATO djenderal Alfred Gruenther mengatakan pada ha- 

nitia Senat urusan 

ri Senen, bahwa menurut 
nan Eropa harus 
sendiri. 
telah didjalankan. Menurut 

Statement tersebut termuat 

dalam pernjataan tertulis jang 
telah dipersiapkan terlebih du- 
lu oleh Gruenther untuk di- 
sampaikan kepada panitig Se- 
nat dan jang kemudian di- 
umumkan kepada pers, Kekux 
tan Sovjet didaratan Jau: dan 
udara tidaklah berkurang, ka- 
ta Grueniher, dan menurut ke- 
terangan2 jang diterim, oleh 
Ameriks Serikat Sovjet kini 
menimbun bom2 atom, mem- 
buat type2 kapal selam jang 
baru dalam dijumlah jang ' le- 
bih banjak lagi modern, se- 
dangkan pesawat9 udaranj, jg 
sudah tua digantikan dengan 
pesawat? jang sangat up to 

dunia akan sedjalan dgn kita 
dan disamping itu berdjuta - 
djuta manusia jg tidak ingin 
akan peperangan. Antjaman, be 

ma sama dan bila tidak maka 
bersama sama, kita akan dihan 
tjurkan,”. (AFP). 

  

Mi men jatakan pada hari 

lah. jani: 

“1. persatuan Dismani 
2. kekuasaan2  pemerin- 

tah jg akan memerin'ah Djer- 
man setelah mentjapai persa- 
tuannja: 
"8. persendja'aan kemba- 

li Djerman. 
Schumar meregaskan, bah- 

wa ncta Sovjet! itu dalam pada 
itu hanja menjebut njebut soal2 
ig bertalian den persatuan Djer 
man. Selandjutnja dikatakan, 
bahwa komisi PBB untuk Djer- 
man telah meninggalkan Berlin 
setelah tidak berhasil .menda- 
bat kelonggaran untuk mema- 
suki daerah Djermar Timur. 
Akan tetapi “djembatan? belum 
terbakar semuanja” dan djawa- 
ban Sovjet' atas nsta diawaban 
Barat ranti akan mendjadi hal 
ig penting sekali. Demikian 
Schuman. 

Soal2 jg masih merm-   

I mern'iah jg kiri selalu saling 
: bersentangan (Pemerirtah Djer 

tersebut : 

dilakukan terutama oleh orang Eropa 
tambahkannja, bahwa hal itu untuk sebagian besar 

taksiran Gruenther, Rusia kini 
hh enbana 15 divisi, 25.000 pesawat terbang serta 300 buah 
kapal silam. Dikatakannja, bahwa militer Sovjet. tetap meru- 
pakan antjamam bagi Tana Barat. 

ab ih 

djadi pertanjaan. 
Mengenai kekuasaan peme- 

rintah jg akan memerintah 
Djerman setelah bersatu nanti, 
Schuman “ menjarakan, bahwa 
salah salu soal jg masih harus 
diketahui ialah  kekuasaan2 
dan hak2 apakah jg akan dimi- 
liki oleh pemerintah jg akan 
dibentuk dibawah kekuasaan pe 
merintahan . pendudukan dan | 
ig akan tetap berkedudukan de ' 
mikian sampai dilaksanakan- 
nja perdjandjian perdamaian 
itu. Dengan katia2 laim, demiki- 
an Schuman, bagaimana kedu- 
dukan pamerintaltan perduduk 
an nan'i? Bolehkah pemerintah 
Djerman iu mendjalankan se- 
suatu politik jg di'kehendaki- 
nja? 
Schuman selandjutnja mene- 

gaskan bahwa suatu pemerin 
tah ig akan menggan'ikan. 2 pe   
man Barat: dan pemerintah 
Djerman Timur) harus mempu- 
njai batas2 sepak terdjang ig. 
njafa- Dan soal iniidak per- 
nah di-singgung2. Apakah pe- 

      Pe 

Serta 

djenderal Eisenhower. pertaha- 

date. Dalam pada itu Sovjet 
kini mengadakan pengluasan 
susunan pokok dari industri- 
nja. Semua itu kata Gruent- 

her, menundjukkan adanja pe- 
nambahan kekuatan  Sovjet 
dalam beberapa lapangan. 

Selandjutnja dinjatakan, ba 
hwa Sovjet Uni kini tidak ha- 

nja mempunjaj alat2 untuk ber 

gerak didaratan tetapi mempu 
njai djuga Suatu angkatan 
udara “jang siap untuk menje- 
rang Eropa Barat. Sementara 
itu, ketua Panitia Senat uru- 
san Hubungan2 Luar Negeri 
'Tom Connally menjatakan ke 
'pertjajaannj, pada hari Senin 

bahwa tak adi antjaman pe- 
rang, karena kekuatan dunia ' 
merdeka makin bertambah. Di 
katakannja bahwa tahun jang 
lalu Eisenhower telah memper 
o'eh kemadjuan dalam pemben 

HanjaPropagand 
'Russla Mengenai Djerman 

Diantara Maksud Nota: Mendjadikan Djerman Sum- 
ber Tenaga Bagi Russias Katanjd. 

ENTERI LUAR NEGERI Peranijis, Robert Sechuman, : sa 

nai Djerman jang disampaikan kepada negara? Barat 

djauh lebih dari sema:a-mata suatu propaganda dan bahwa wet 
usul? Sovjet jang termaktub dalam no.a itu mungkin merupa-... .& 
kan tanda terdjadi perobahan dalam politik Sovjet Uni rerha-. 5 
dap Djerman. Dalam keterangannja kepada pers Schuman me 
njatakan, bahwa dalam menjusun djawaban a.as nota Sovjet 
ita, negara? Bara? telah mera Renda anna 3 matjam masa ki " 

Kupas, Usul. Nota : 
& 

Senen, bahwa nota Sovjet Tana 
a 

3 

x 
merintah baru nanti akan dipe? 

bclehkan melandjutkah politik 

karang didjalankan oleh peme- 

rja? Apakah pemerintah peru 
dukan akan mempunjai 
veto? Demikian. Sehuman. 

Tak suka tentara na- 
sional Djerman. 

Mengenai soal persendjataan 
kembali Djerman Schuman me 
njatakan: ,,kita bagaimanapun 
djuga tidak menghendaki ada 

man, andaikata negara2 Barail 
nant: harus mengundurkan. diri 

Sovjet itu, Djerman akan di 
perbolehkan mempunjai kekua 
tan2 untuk keperluan defensif. 

Setelah mengemukakan, bah- 
wa menurut nota Sovjet itu 
Djerman akan bebas untuk 
menghasilkan alat2 pertahanan 
nja sendiri, 
djataan2 angkatang udara dan 
angkatan laut, dim. batias2 ig 
ditentukan dim. perdjandji 
perdamaian, akan tetapi dalam 
pada itu tidak akan diperboleh 
kan mengadakan sesuatu “pers 
Gjandjian persekutuan Sch 
man menjatakan, bahwa ber 
naan dgn, soal jg terachir ini 

(tidak boleh mengadakan 
tu perdjandjian persekut: 
Dierman akan merasa perlu 
tuk mempunyai tentara jg le 
bih kuat. Dan djika diadak 
pemba -asan2 dim. persend 
an kembali, apakah san 
djika Dierman menga 
pembatasan2 itu nanti? 

  
mengadakan. sesuatu persel 
an, maka masing2 pihak ha 
mengetahui kedudukan m 2. 
Kalav tidak, maka Djerman 
akan memegang perimbangan 

Inti nota Sovjet. 
Selandjutnja Sehumam  mi- 

ngemukakan, bahwa disamping 
hal2 tadi masih harus ditam- 

bahkan lagi kemerdekaan eko- 
nomi jang  sebulai-bulatnja 

pat Sehuman, inilah 49. mamng- 

kim mendjadi inti dari pada . 
nota Sovjet iiu jani membuat 
Djerman mendjadi sumber te- 
naga militer jang-akan. diper- 
gunakan. oleh negara? biak 

agar Djerman menerima ba. 
ham2 mentah dari Barat meng- 

lesai 'ke negara Sovjet. Damn ' 

ini akan berarti berobahnja 
sama sekali semut politik, 
baik politik Perantjis Inggris . 
dan Amerika, maupun  polifik 
Sovjet dan D'jerman sendiri. 
Demikian Sehuman. - 

Rehabilitasi 
“Di Djepang 
Labs, Pemimpin? 

?kan Kehormatannja 
EMERINTAH DJEPANG 
hari Serin mengumum- 

kan dengan resmi, bahwa bekas ' 
menteri luar negeri/Djepang Na 

balikan kehormatangja. “Dalam 
Jaftar jang memuat 1011 nama 
Nari orang2 jang dikembalikan 
kehormatanrja itu terdapat pu 

| la nama bekas menteri dalam ne 
geri Fumio Goo dan - Michio 
Yuasa bekas perdana menteri 
Nobuyuki Abe dan bekas men 
teri angkatan laut terachiy Mak 
samana Naokuni Nomura. 
Selandjutnja daftar memuat na 

ma darj lima orang djenderal dah 
tiga orang laksamata, antara mana   tukan pasukan2nja. Dalam pa- 

Cla itu senator demokrat dari | 
Texas menambahkan, bahwa 
kesan9 jg diperolehnja sewak 
ti mendengarkan ketrangan 
Gruenther — jalah optimisme : 
dan bahwa soal2 pertahanan da | 
pat diselesaikan, (Antara), 

| 

  

Shozo Kawabe panglima tentara 
Djepang di Birma dan Masataka Ya- 
mawaki bekas pariglima tentara Dje. 
Ipang di Indonesia, Keputusah Die. 
pang untuk mengembalikan kehor.- 

matan orang2 -tersebut sudah — di- 
umumkan minggu jang lampau, 
akan tetapi harus menunggu perse. 
setudjuan Lega darii pembesara 
pendudukan 

  

/ di- MAN 

internasionalnja seperti ig 61 3 

rini ah: Djerman. Baras misal- 23 s 

k maka 

nja suaju tentera nasional Djer mm 

dari Djerman.” Menurut nora 

diika Dierman diperbolehkan 

kekuatan. Demikian Scehuman. 

dari Djerman, Menurut penda- 

Dan Orang2 Terkemu- 

ka Djepang 'Dikembali- 

moru Shigemitsu telah aan An 

    
   

   

    

    

          

      

   

   

   

    

    

  

    

   

   

  

     

     

   

  

     

  

     

   

        

     
   
   

    

     

  

   

    

    
    

    
     
   

    

  

  

  

termasuk persen- - 

Sovjet dengan mengusahakan, 

erport hasil2nja jang telah Sem 
1 Dasi 
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Ra Panu Painan 
aa o, TABIB OCCUL 

SOLO, Bang telah 
ANDAR, mu. 

2 JA) , Jalah sakit 
AN selama &s kanan amanja, . jang 

, Setelah kami obatkan ke DAR. 
tersebut diatas, hanja 9 (sembilan) 
mendapat rawatan bathin, anak 
bisa sembuh sekali. Kami 

menemukan EMAS SEGE: NG. Ini suatu 
'jang njata, sekali lagi: beriburtbu terima 
kami utjapkan. 

Hormat, kami mebuat: 
(ICHSAN—MAWARDI). 

| Kampung: Karangdawo—SRAGEN. 

ma 

Menjelesaik an Meki 
emuliban Hak 

at tank Sdn (otietank- -instaHlatie) 
esin 

baija (Stalen raamwerk ) 
g2 (al. batu tahan api, barang? besi tua) 

an Surat baik untuk seluruhnja maupun ha- 
2 as/d c hendaknja diadjukan kepada 

Je 2 Untuk Menjelesaikan Urusan Pemu- 
odinatan 30, Kotak Pos 132, Semarang. 

Menjelesaikan Urusan: Pemulihan Hak segala 
matgk: "menjual kepada peminat lain, bukan pe- 

Semarang, 26 Maret 1952. 

Korresponden 
Ken Untuk Menjelesaikan Urusan 
Pemulihan Hak Untuk Djawa-Tengah 

di Semarang 
E. W. H. DE VRIES. 

  

2. 

AA SL am AL Ta Dem Saba” Tama 

“12 MESIN TuLis Merk Bb ha STANDARD 
pam , 26 inches keadaan 904 baru, baleh priksa di: 

jalan aga 252 — Semarang. : 

  

  

LIDA BUAJA SHAMPGO- 
»N U MA" 

lah kembinasi jang terbaik un- 
tuk perawatan rambut Njonja! 
Ojuga sedia: .VITAMINE.- ma- 
tjam tioklat untuk anak2, Pujer 
batuk biasa dan Asthma, D.D.T. 
— anti njamuk dll. obat, 

diafkir umumaja dapat | TRIMA SEMUA RESEP DOKTER 
sampai mendapat tanda te 

r (reparasi) itu ke 

dikerdjakan oleh tukang? 
djadi bukan pegawai? dja- 

j jadi 

kan. 

Lodjong 57A Telp. 1576 Smg. 

. (Sambungan hal, 3) 
IBIRMA: SATU PER- 
BANDINGAN. 

Koperasi djuga 
digiatkan. 

Dalam sada itu usaha2 Ko- 
perasi merupakan tiang pen- 
ting buat mendjamin berhasil 

Efajata Maan 
potongan blek, 

gan itu “diafkir. 
Jebih djauh ternjata 
ru sadja menempel- 
k itu maksudnja su 
ga dengan begitu 
Menata, bajaran 

mi mereka..Menurut Renijana 
Koperasi jang dimulai sedjak 
pertengahan 1950, maka sistim 
koperasi baik jang untuk pro- 
Guksi, maupun untuk konsumi 
mendjalar seluruh negeri. Su- 
dah dengan sendirinja dila- 
pangan ni AFPEL djuga me- 
megang peranan penting. 

ja “bisa Ne ana 
g- Maka dje- 

. merugikan, 

kan, bahwa karena adanja sta- 
biliteit politik itu, maka Peme 

rintah Burma dapat memerin- 
tah dan bertindak mendjalan- 

kan rentjana2nja disegala la- 
pangan, baik dilapangan ekono- 
mi. sosial maupun kebudajaan. 

Apakah tjara itu mungkin sa- 

lah tidaknja mendjadi suatu 
persoalan besar betul, “oleh ka- 
rena kesalahan2 itu setelah 
diudji Yalam praktek Tang di 

perbaiki. 

|. Begitu djuga berhadapan de. 

ngan dunia internasional, dim 

mendjalankan politik luar nege- 

rinja, Burma dapat menuru.i 

satu garis lurus sesuai dgn. 

konsepsi ”politik netral” jang 
celah ditegakkannja itiu. Keper- 

tjajaan, bahwa apa jang diker- 

Jjakannja ke'uar dan kedalam 

mendapati sokengan dari seba- 
gian besar. masjarakat mendja- 

Ji salju kekuatan jang padu. 

Rurma memang sebuah negeri 

ketjil sadja, apabila dibarding. 

: Ikan dengan negeri kita, akan 

Itesapi tak dapat disangkal, 

bahwa dalam banjak hal sudah 

tertjipta sjarai2 disana, jg me 

mungkinkan 'ertjapainja kelak 

kemadjuan clan kemakmuran 

1| bagi negeri dan rakjatnja, Sa- 

'ah satu diantara  sjarat- 

sjarat-. itu. adalah stabi iteit 

ling utama kita peroleh selama 

perkundjungan ne Burma. 

PEMBUKAAN CENTRALE 

DIELOK. 
Usaha memperbaiki alat. pem 

bangkit tenaga listrik ig meng 

hubuvgkan centrale Dje'ok Sa 

Natiga dengan 'Rawa Pening 

i|dan saluran2 pipa air kini te- 

"Tah selesai dan pada Minggu jg   “akan diresmikan, 

dan KEMIRI HAAROLIE ada-| 

Pelaianan tjepat dan memuas- | 

Apotheek ,,NUMA"| 

atau tidaknfa rentjana2 ekono-| 

Pada umumnja dapat dikata-| 

nolitik. Inilah kesan jang pa-| 

akan datang tanggal 30 ya 

a tata ter- 

Ha el 1 dinas, Setelah lulus dari. 
angkat sebagai N A S3 
TIARA MELAMAR: Tn 
Pelamar2 harus mengadjukan LAMARAN TERTULIS 
kepada Kepala Djawatan Personajia M. B. A. U. Medan 
ai rn Barat No. 8 Djakarta dengan disertai: 

Daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri, 
2 Samara Meme dan daftar angka? rapor klas jang 

rac 
Surat keterangan berbadan sehat dari dokter 

. setempat. 
3. 

4. Surat keterangan berkelakuan bai Pamon Pra- 

5. Bira Koternan dj aan t keterangan persetu juan dari Kepala, Nata 
Seng menga na eleng bekordja pada salah satu 

2 MENAATI: Dalam surat lamaran: harus Pa giaa 
. Nomer PENGUMUMAN INTI. 

. Pendaftaran dibuka pada tanggal DIKELUARKAN pe- 
ngumuman ini dan ditutup pada tanggal 15 April 1952. 

. Pelamar2 jang MEMENUHI sjarat2 pada ajat II dan IV 
akan dipilih dan ditrdji ditempat2 jang akan ditentukan. 
Mereka jang dipanggil untuk diudji harus MEMBAWA 
IDJAZAH dan ANGKA2 RAPOR JANG ASLI. 

. Surat2 lamaran jang TIDAK MEMENUHI sjarat2 terse- 
but diatas TIDAK AKAN DIPERHATIKAN. 

. Djakarta, 15 Maret 1952. 
KEPALA STAF ANGKATAN UDARA 

t.t.d. 
s. SURYADARMA , 

s3 Komodor Udara. 
i 

  

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI 
STAF ANGKATAN UDARA. 

Pengumuman 
2 No. 905/IKL/ST/52. 

Ig Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara 

Gididik mendjadi: 

BINTARA MONTIR MOTOR DAN LISTERIK. 
. : Sebanjak 30 orang. 

un. SJARAT? PENERIMAAN: : 
. Warga Negara Indonesia 
Umur 17—25 tahun. 

. Belum kawin, 
Tinggi badan sekurang- kurangnja 155 em. 
Sekurang-kurapgnja Tenang: Sekelah Tekatik 3 tahun 
bag. Mesin/ Listerik. 

. Berbadan sehat. 
1. Bersedia mendjadi kombi dengan ikatan dinas seku- 

| rang-kurangnja selama 5 (lima): tahun Pena tam- 
mat dari pendidikan. 5 

. ATsaRA PENDIDIKAN: 

3 BULAN pendidikan ketentaraan. 
1 TAHUN pendidikan keachlian. 
Selama dalam pendidikan harus TUNDUK pada tata ter- 
tib tentara, dan diharuskan TINGGAL DITEMPAT jang 
disediakan oleh dinas. Setelah lulus dari PB di- 
angkat sebagai SERSAN UDARA. 

. TJARA MELAMAR, 

Pelamar2 harus mengadjukan “LAMARAN TERTULIS 
kepada Kepala Djawatan Persondiia M. B. A. U. Medan 
Merdeka Barat No. 8 Djakarta dengan disertai: 
1. Daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri, 
2 aan. Idjazah dan daftar angka? rapor klas jang 

3. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter 
setempat. . 

4. Sardi keterangan berkelakuan baik dari Pamong Pra- 
dja dan Polisi. 

5. Suraf keterangan persetudjuan dari Kepala Djariaa 
nja am mereka jang sedang bekerdja pada salah satu 

TIATATAN: Dalam surat lamaran harus diterangkan ' 
nomer PENGUMUMAN INI. 

.. Pendaftaran ditutup pada tanggal 15 April 1952. 

ajat II dan IV akan dipilih dan 
akan ditentukan. 

. Mereka jang dipanggil untuk diudji harus 
IDJAZAH dan ANGKA2 RAPOR JANG ASLI. 
Surat2 lamaran jang TIDAK MEMENUHI Rea terses 
but diatas TIDAK AKAN DIPERHATIKAN 

Djakarta, 15 Maret 1952. 

an diudji ditempat2 jang 

Ten 
S. SURYADARMA 
Komodor Udara, 

1 
718 

Roy Rog ers 491 
  

| 7 TS EMPry 
ROA Ns .. OME- 

3 Lan 2 2 Hey 
1 YOU? AA 

    

“Tna-Bema Beo 
Ikang kuat dan lekas tjape 
Jagan dingin dan sering semu- 

Itan, badan 

: jza 0.30. 

: Mintatan Daftar Harga seka-h 

, Toke Pedamaran 90. Agen De-j 
'pok 36B, Mataram 210, 414, 

.1497, Lemahgempal 52, Petekan 

MPAT jang ' 
Na 453 di- : 

BakU BUK4 

|sEDiA MATJAM2 BAHAN PAKAIAN 

“ memberi kesempatan kepada 'pemuda2 Indonesia untuk 

Pelamar2 jang MEMENUHI sjarat2 jang tersebut pada ' 

MEMBAWA 

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA ' 

  

Untuk menghilangkan segala 
sakit pinggang pegal, kaki 

si, » 

lesu, bergerak sa-) 
Lagat malas dan lain2 sakit pe- $ 
321 Iinu, 
DJAMU NGERES LINV ' 

1 (No. 20) - 
terus menerus: membuktikan 
kemandjurannja. “bungkus 

MET ala 

IL 
Duk, DEMAK 129 TiLP- en | 
SAN ea dal 

35. Pasar Darat 33, 'Widohar- 
Ifa 26. Solo: Tjojudan 141. 

PN sa NAN AA 

Toko MAYA DEWI 
Dj. Nonongan No. 3 — Solo. 

Sampai pada habis bulan ini, 
untuk reklame, kami memberi: 

104 KORTING 
pada tiap2 pembeli di Toko ka- 
mi. Ngap lewatkan ketika 
jang baik ini.   jang paling besar 

Rp. 2,50.— 

  

  

4 £ e 

Baru trima: 
Kasi dekkleed No. 8, HD. accu's, Bowdenkabel, electr. 

bel, metal Ford orig., regulator autolite, radiator-cement, 
'aceuplaten, Hoofdbladveer International truck, dll. 
1 melawan: perlajanan memuaskan! 

Toko RHAPSODY » 
Bodjong 49 — Telf. 519 — Semarang.   
  

  

PENDIDIK aN 

»3&. MOCHAMADLs 
Karengtempel 

“ai (Miaten Tiangwi) 1, 

SEMARANG. 

Mengetik & Stenografie. 
24 Rp. 10 — Sebular 

Masih menerima murid baru. 

TABIB 
Seteran 109 — Teli. 1123 

SEMARANG. 
Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pu- 
djian. Specialist untuk Wasir 
(Aambeien) ASTHMA KEPU- 
YIAN, IMPOTENTIE dan lain2 

Penjakit. ZONDER das RATIE 
Pagi 9-— 12 

Dj. bitjara (sa re 5— 7 
  

BUKU PENGETAHUAN 
ASMARA WANITA terhias 50 
foto New Look, 
NAFSU ASMARA 
terbit 15/4/52 
pesan sekarang : 
'prangko. Daftar GRATIS. 

NN. ,JERMIN” 
Ps. Besar 76 — Surabajja. 

ma mun seges—amn 

#5 Ini Malam PREMIERE! 
»ORION- 5.-7.-9.- (17 tab) 
James Gagney — Virginia Mayo 
Doris Day '— Gordon Mac Rae 

sWEST POINT STORY” 

' Besok Malam PREMIERE 
Metropole 5.-7.-9.- (seg. um.) 
Dean MARTIN — Jerry LEWIS 

SAT WAR WITH TUBE ARMY 

Ini Malam Pengab: 6.30-8.30 
.West Point Story” 

“Besok Malam, PREMIERE: 
Rox 5.—7.—9.-— (17 tahun) 
Barbara Stanwyck — Wendell Corey 

isThelma Jordan”. 
Ini Malam Pengab: 7.— 9.— 
Farley Granger - Ruth Roman 

““STRANGERS ON A TRAIN” 

Ini Malam D.M.B, 
Djagalan 6.30-8.30 (17 tah.) 

"(Film R.R.T. jg. dapat hadish dalam 
»Pameran Film Internasional” Ke-VI 

,Pao Mao Ni". 
“ 4fWanita Berambut Putih) 

  

  

  

STEMPEL KARET.SUDE | 
dan ONTUERPEN   

O: An 3   
  P ——g NAME! ROY N 
ANN in ha 2 Pan 
STILL LIKE 
KNOW WHAT 
THIS IS ALL 
ABOUT £ 

(1 OLGHT TO GUN YOU BOWN 
RIGHT Now, BUT I Lae) 
GOT THE NERVE/           

mi Salah terkaanmu tentang 
lah menembak kepadaku! Hey! diriku, nona Sherry. Saja tidak 
Siapa kamu? . menembak andjingmu. 

2. — Aku Sherry Ross, tuan jg —. Tempat peluru kosong 
membunuh andjingku! Dan ka dari sendjatamu ini membukti- 
mu harus kubunuh karena per kan bahwa kamu berdusta. Dja- 
buatanmu itu. ngan pura-pura tidak bersalah | 

—. Groanmn !!! an te   Namaku Roy Na 
Ingin aku menanjakan apa arti 
ini semua? 

— Aku tahu, kamu adalah 
kaki-tangan Spur Gaines, cow- 
boy jang bentji kepada domba. 
Maka itu, djangan berlagak se 
akan-akan kamu tidak tahu 
apa-apa, cowboy ! ! 

— Sebenarnja kamu harus ka 
tembak mati, sekarang djuga!: 

Tetapi, saja tidak sampai hati. 

! 

  
  

Robert Ryan 

  

Kepada Langganan Baru 
mulai hari ini dikirim nomer perkenalan sampai 1 April 1952 : i 

Silahkan segera meotjatatkan nama dan alamat pada: t 

Tatausaha , Suara Merdeka" 
Purwodinatan Barat 11/20 Tilpon 2087 Semarang Y 

  

  

  

  

(Diminta: 

Safa Doekhonder tangan mdonan 
tijk, lebih disuka tamatan Handelschool 

Pa an hara p pekan tentang salaris dll. pengalaman 

pada sk. ini dengan motto BOEKHOUDER. 

udah banj 

  

TE CITY CONCERN CINEMAS 
KUK 5.1 “Ini Malam Penghabisan (13 tahunj IM 

Hona Massey John Hall Peter Lorre 

sinvisible Agent” ' nesat Gempar 
Besok malam 5.-7.-9.. st ying Leatherngeks"“ 
Berbareng GRAND 

Grand 5.15-7.15-915 INI MaLAM premiere (17 th) 

bin kat ,Fiying 'Leathernecks'"" 
Color by Tebalesisa 

Marine Afe-Devils in Hot pursuit — Heibat — Gempar ! 

INORA Ini Malam D. M. B. fu. 13 tabun) “5 
445-645-8.45 John Derek — Anthony Ouiaon 
Royal penghab. 

Pas dia Mask of tra PN 
The Return - The Revenge- The last loveof MONTE MEN 

Heibat — Gempar! | 

BESOK MALAM PKEMIERE: 430-6-45.9.00 
»Royai” Manuel Conde —' Elvira Reyes 

sPrince Paris" 
Satu fantasie film jaag Mentereng dan terbesar ! 
Pedang Wasiat!,— Kipas Wasiat — Saputangan amar 

Romance jang “Mengagumkan !" Adjaib — Heran! , 

Roxy 7-— 9— Ini Malam D. M. B. lu. 17 sacal 

mKoay: Hiap Hwie Thian Liong" 

ma na 

  

Solo dj.w3-5-7-9 Tg, 25 Maart D.M.B. 

The Gentlemen From West Point 
GEORGE MONTGOMERY 

Teks Indonesia 

BA? 

  

  

  

Mulai tanggal 
18 — 3 — 52   

Tiap2 hari djam 

  

»/NDRA" Solo Main tg. 24 s/d 26 

Atom Versus Superman Serie Il 

Druik, VII No, 68W/I11/A1718 

4 

(17 tahun) " 

g 

 


