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a'am Nan ini Wita 
e aa akan kemagiysa Irdone- 
Ki dilapangyn ini jang masih 

en terkebelakang dibarding | 
: kan dengan negara2 lainnja de 
| ng, aat2 rana Serta ahli2 
f, dan sebagainja. “Karena 

kita sekarang berada di- 
dalam suatu masa perali- 
han dari perekonomian kolo- 
nial k jan nasional! | - 
kita harus menjambut segala | 
kemungkinan untuk memper- 
kembangkan perekonom'an ki 
ta serta menstabilisasikannja 
dengan djalan mempeladjari ke | 
adaan2 dilapangan ekonomi ai 
negara2 lain Jan dengan mena | 
rik tenaga2 ahli dari 'uar nege 
ri" demikian kalangan2 terse 

kat. 
: Undangan perseorangan. 

Dilapangan perekonomian, Indone 

pa uang, karena di   
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Baru2 ini Residen Milono dengan disertai pihak ka 
bupaten Kendal telah mengundjungi berbagai desa di- 
daerah Kendal untuk me 'ihat seberap, djauh perkemba 
ngan Organisasi2 Pertaharan Rakjat. Dalam kundju- 
ngannja itu oleh residen Milono diberikan djuga petun 
diuk2 serta peneranga: jang perlu. Gambar: Kepada 

'OPR di Plantungan Resi den menjerahkan hadiah beri 
“ini ternjaty OPR menundjuk- 

Sa Tah (Ippros ), - 

nOkrat Tas 
ratkan Pd Pertentang 

  

    

   
      

     
   

    
    

      
    

    

   
   

  

sia kini menanggung tugas untuk 
memperlipat djumlah tenaga2 ahli, 
memadjukan perhubungan. perekono 
fnian dengan dunia luar dsb. Oleh 
karena itu ada baiknja, bahwa dari 
Indonesia dikirimkan utusan2, kekon 
perensi tersebut untuk menerima apa 
jang baik, dan menolak apa jang bul 
ruk dari konperensi Pan. sesuai 
dengan djiwa dan keadaan rakjat. 

Achirnja dikemukakan, bahwa un 
dangan dari Moskou itu ditudjukan 

kepada orapg-perseorangan:  peme- 
rintah sekali2 tidak menerima unda-j 
ngan." na 

mm 

AcHESoN AKAN DIBERI GELARAN 
Ge ia HUKUM Tana 2 

“pengumumannja 
ri Ne One 3 Man 

1, adera 2 : 

  

Ache 

son. 
————-- 

Propaganda 

   

  

   
       
      

ERHUBUNG dengan 
B didalam surat? ka) 

paham dan utk mengemba. 
ties jg sebenarnja, Sahet: 
mokrat menerangkan sbb.: 
nuntut dua kursi, berha 

Gjuga, hanja tetap menunt 

Kashmir Dise- 
rahkan India? 

Sbg Ganti India Sedia 
Longgarkan Hubungan 

nja Dgn RRT, Kata 
» Pawa" 

: (BAK tam : AKAN Kan 

hari . Na na era 
bahwa Am.-Serikat dan India 
telah menanda tangani suatu 
perdjandjian rahasia mengenai 
Kashmir, Menurut koresponden 
hariari tsb, antara Amerika dgn   Sau 

Russia: Di LN' 
Memakan Beaja 1.400 

Djuta Dollar Tiap 
— Tahuo? 
EORANG AHLI dari ke- 
menterian luar negeri 

Serikat Mose Harvey Amerika 
memberi" tahukar kepada pani- ' 
tia Jian dari kongres. bah 
beng ang Uni setiap tahun me. 
sinta biaja sebanjak 1.400 
djuta dollar lebih untuk propa- 
ganda diluar negeri. Harvey ada 
- kepala bagian jang mengu- | 

/ tentang kea- : i 

aan di Rusia dan negara? Ero 
pa Timur. Keterangan ini dibe- 
rikannja guna memperkuat per) 
mintaan supaja dana2 guna | 
,kampanje kebenaran” diberi 
Nan 

  

India telah diadakan pembi- 
tjaraan? rahasia dgn setahu 
Churchill, dim mana India me- 
njanggupi, akan memperlorzg 
“setjara teratur BR amn - 
ngan Rusia dan Republik Rak- 
jat Tiongkok sedang perhubu- 
ngan dgn Am.-Serikat can Ing- 
gris akan dipererat. 
“Sebagai penggantinja India 

akan mendapat Kashmir dan 
se'ain dari itu bantuan ekono 

“mi jang besar. Kedudukannja 
terhadap Pakistan akan dso- 
kong pula oleh kedua negara 

' tersebut, demikian “Dawn”, 
Menurut harian itu pendapat 
demikian kinj telah umum di 
Karachi dan djelas pu'a'ah apa, 
sebab usaha menjelesaikan per 
sengketaan artara India dan 
“Pakistan itu menemui kegaga- 
lan. (UP). 

  

Idee Pantjasila 
— Adalah idee Persatuan Bangsa 

Mereka Je. Tidak Puas D 
Me ndaki Petjah-Bela 

  

gn Pantjasila Memang 
h Dikalangan Kita 

Sendiris Kata Presiden. 
pu SUKARNO pada hari Kemis sore telah memberi- 

kan 

  

   

Be aa dimuka para pengikut kursus pegawai 
kementerian penerangan jg kini diada 

bai jeramah itu, jg memakan waktu Tebak Perang dua djam, 
n telah memberikan pendjelasan?2 tentang arti dan tu- 

di Djakaria. Da- 

djuan Pantjasila sebagai ideologi negara. Dikemukakan oleh 
presiden, bahwa menafsirkan Pantjasila tidak boleh dilepaskan 
daripada idee persatuan bangsa karena djustru utk persatuan 
bangan aan maka Papa lahir. 

   

al 
“teiah terpetjah belah Khaman pen 
| djadjahan, sedangkan sila perikema 
nusiaan adalah untuk menghilangkan 

1 2 . pen Uk | timbulnja nasionalisme jang sempit 
Indonesia jang ca | warIm | sebagai-exces dari paham kebangsa 

Paper». og hose. cg elo kuat, an. Pantia jang ke-empat ini jakni 

  

dan ja tidak "ai ajaa mz tida. 5 

ke-Indonesiaan”, demikian pre- 

Mengapa dalam sila jang partama | 
tidak. dipakai ,,Islam” tetapi ,, 
tuhanan” jang Maha Esa, oleh pre 
siden diterangkan, bahwa djika Is 
lam jang kai, seperti jang di 
kehenda i oleh golongan Darul Is- 
lam, maka 'bagian2 Indonesia, jang 
penting 'artinja tetapi mempunjai 

  

    

  

  

agama lain daripada Islam, akan | 
keluar dari Indonesia, hal mana te 
rang akan Neaannn Indonesia 
senditja TARIAN 

Mengenai si “jang kedua jakni 
kebangsaan, presiden menerangkan, 
bahwa itu dimaksudkan untuk mem ' 

   

  

te 

kedaulatan rakjat, menurut presiden 
bukan tiruan semata-mata dari par- 
lementarisme demokrasi di Eropah 
Barat. 

Mengenszi keadilan sosial diterang 
kan oleh presiden bahwa kini tidak 
dapat ditafsirkan sebagai sama rata 
sama rasa sadja, tetapi adalah sama 

|rata sama rasa dalam masjarakat jc 
'memberikan kepuasan kepada kita 

Ga nsarnhat, modern dengan distribusi   
iang adil. 
Selandjutnja oleh presiden dising 

gung-singgung pula hai perdjoargat 
klas. Presiden .menjatakan. — bahwa 
perdjoangan klas selalu ada, tetapi 

jang salah pada mara perdjoargar 

'nasional sekarang ini jalah merun- 
tjing-runtjingkan perdjoangan — klas 
iku. 

. Sebagai penutup presiden menjeru 
kan kepada para pengikut kursus 
agar menjalakan kembali didada rak 
jat pengertian tentang Pantjasila 
sebagai ideologi negara jang bertu 
djuan mempersatukan rakjat Indone   persatukan bangsa Indonesia jang! sia, 

| membenarkan dugaan 

  

  

   

  
Dititikbe- 

an Golongan: Kete- 
eteppy Engel 
cIbagai pendapat jang disiarkan 
bahwa utk menghindarkas salah 
segala-galanja kepada propor- 

Engel, selaku ketua fraksi De- 
'raksi Demokrat tidak permah me- 
an dgn Formateur(s) siapapun 

penghargaan jang lajak, sesuai 
dgn perimbangan kekuatan didalam Parlemen. 

Kerdja sama dengan Fraksi 
PIR adalah berdasarkan persa 
maan2 tudjuan jang ada, ber 

ainan dengan kenjataan2 de- 

wasa ini bahwa jang dititik be 
ratkan jalah pertentangan? di 
antarg golongan2. Fraksi De- 
mokrat tidak dapat menerima 
tawaran dari Formateu, Wilo 

      

Td £ ji MALAM Mr. 

oleh ar. " Wilop 
    
   

- ru jang Pat, 

Wita 4 na La 

TN akan Pr dapat selesai. 

Sultan Tjalon 
Utk Pertahanan! 
Sekitar Sasunan Ka- 
binet Baru Wilopo 
Ia ENGENAI pembentukan 

kaunet Wilopo itu, dapat 
dikabarkan pula, bahwa sepan- 
djang rentjari pembentuk-ka- 
binet, sebelum timbuinja soal 
baru mengen:t! djabatan Kemen 
terian Keuangan diantara Mas- 
jumi dengan Abdul Hakim se- 
bagai tjalonnja itu, kahinet Wi- 
lopo itu akan terdiri dari: 

  

Kemerterian2 Luar Nece 
Dalam Negeri, Pertahanan Pa 
uangan Ekonomi, Pekerdjaan 
Umum, Perhuburgan, Pertani- 
an Sosial, Penerangan, Pendi- 

dikan, Pengadjaran dan Kebu- 
dajaan, Kesehatan Kehaki- 
man, Agama Perburuhan ser- 
ta Urusan Pegawai dan akan 

  

Portofolio lai 
erian Hi esnjana Nasional Ta 

— Djadi Diadakan. 

Wilopo telah mengadakan perte 
en selama lebih sedjam. Di'erangkan | | 

r'ewuannja itu. bahwa masfh ada 
bar diselesaikan lagi sehingga pada 
sg Ta dapat menjelesaikan susunan kabire.nja, | 

Ta enak. menerangkan apa soal baru i'u dan djuga 
mengatakan apabila pembentukan kabine/nja 

Soalnja. 
Menurut keterangan2 jang 

didapat “Antara” dari sumber 
lain, soal baru jang dimaksud 
kan oleh formateur Wilopo itu 
jaiah mengenai portofoio Ke- 
uangan. Masjumi iang pada 
mula:ja sulah bersedia melt- 
paskan portcfo io itu dan seba 
bagai penggan.inja mendapat 
portofolo Pertanian pada -si- 
ang Kemis kemaren menghen- 

daki kembali portofolio Keu- 
asgan itu dan mentjaonkan 
Abdul Hakim, gubernur Suma 
tera Utara, untuk menduduki 
portofolio Keuangan itu, Kabar | 
nja pihak PSI djugg telah mej 
njatakan kesediaarnja untuk 
memegang 'portofoip Keuang- 
an itu dan sebagai tjalonnjx 
telah @madjukan Dr. Sumitro 
Djojohadikusumo, 

Keputusan dalam soal ini di 
duga akan diambil oleh forma 
teur dida'am tempo dua hari 
jang akan datang ini. 

Komposisi semula. 
dipimpin oleh seorang Perduna 
Menteri dan seorang wakil Per 
dang Menteri. Dan didalam ren 
tjana tersebut pembahag'an 
korsi diantara partai? akan ber 
laku sebagai berikut: 

  'Selandjutnja menurut kete- 
'yangan2 lain jg didapat ,,Anta- 
ra”, komposisi kabinet Wilopo 

sebelum timbul persoalen baru 
itu ialah bahwa PNI akan men- 
duduki portofolio Perdana Men- 

Pembagian kursi2 
PNI 4 korsi jaitu: PM, Luar 

Negeri Ekonomi dan Penera- 
ngan: Masjumi 4 korsi jaitu: 
Wak 1 PM, Dalam Negeri, Aga- 
ma dan Pertanian: PSI 2 korsi 

jaitu: Keyazgan dan Kehaki- 
man, PKRI 1 korsi jaitu: Pe- 

korsi jaitu: Kesehatan: PSI 1 
korsi jaiiu: Sosial: Partai Bu-   po: 1. Saran2 mengenai Pro- 

Igram hampir semua. 
Toleh Formateur. 2 ae tja- 
lon2 jang dimadjukan oleh 
Fraksi dito'ak, karena politis 
tidak "acceptabel”, hal mana 

semula 

bahwa tetap mash ada perbe- 
daan antara bangsa Indonesia 
dan bangsa Indonesia, 3. For- 
mateur mengingini tja'on jang 
tidak dusulkan oleh Fraksi 4. 
Dalam pertemuan pertama di- 
tawarkan Kementerian Scsia', 

dalam pertemuan kedua dise- 
but Menteri Negara, dengan 
memancing sepi rupanja se- 
Ijarah pembentukan kabinet 
Sukiman—Suwirjo. 

Melanggar kehor- 
matan fraksi. 

Tjaranja Fraksi diperlakukan ada 
lah melanggar kehormatan Fraksi, 
karena pokok pikiran jang mendjadi 
dasar rupanja adalah bahwa, Fraksi 
Demokrat tidak perdulikan portefo- 
lio manapun djuga, asal sadja men 
dapat kursi. Kami menolak mentah 
mentah pendapat, bahwa hanja me 
reka jang berpartai mempunjai bac- 
king pada rakjat. Pendapat demikian 
adalah teori belaka dan tidak ber 
sandar pada realiteit. Bolehlah mere 
ka jang berpendapat demikian itu 
mengadakan referendum didalam dae 
rah2, dari mana anggota2 Fraksi 
berasal dan akan ternjata betapa 
keliru pendapat. Kalau mau reesl 
dan objectief, silahkan adakan refe 
rendum! Demikian Sahetapy Engel. 

Sama ,,volwaardig” 
dgn. partai2 lain. 

Semua anggota Fraksi Demokrat 
masuk kedalam Parlemen Pusat sete 
lah melalui sekurang2-nja satu sari | 

| ngan pemilihan, dan tidak ditundjuk. ! 
Sebab itu Fraksi Demokrat adalah 

| fraksi jang sekurang2-nja sama vol- 
waardig. dengan fraksi partij mana 
pun djuga, dan olehnja Fraksi me 
nuntut penghargaan jang sesuai dgn 
kedudukan dan kekuatannja didalam 
Parlemen. 

Achirnja kami tegaskan sekali lagi 
pendirian Fraksi Demokrat jang se 
mula dan jang tidak akan berubah, 
bahwa Fraksi akan menjokong tiap? 
tindakan Pemerintah jang menurut 
kejakinannja mambawa kebaikan ke 
pada rakjat, sebaliknja Fraksi akan 
menentang tiap? tindakan jang meru 
gikan negara dan rakjat, terlepas 
sama sekali dari turut atau t'dak 
turut ambil bahagian didalam Kabi   net, Demikian Sahetappy Pa ka 

ruh 1 korsi jaitu: Perburukan, 

'Parind-a 1 korsi jaitu: Urusan 
“Pegawai. 

Tjalon2. 
Menurut rentjara itu ss an- 

djutnja adalah tjalon2 menteri 
dari pihak PNI, Mr. Wilopo, 
Mukarto, Mr, Sumanang dan 
A. Mononutu. 

Dari pihak Masjumi ja'ah 
Prawoto, Mr. Mhd. Rum Fa- 
kih Usman Can Sardjan, se- 
dang dari partai? jang lainnja 
itu adakah masing2 Dr. Sumi- 
tro Djojohadikusumo Mr, Luk- 
man Wiriadinata, Ir, Suwarto, 
Dr. Leimena Anwar Pa two 
noto, Iskandar Tedjasukmana 
dan R.P. Suroso. Dan seterus- 
nja ada duduk 3 orang jang ti 
dak berpartai untuk kementeri 
an2 Pertahanan, Perhubungan 
serta Pendidikan Pengadjaran 
dan Kebudaiaan jang masing2 
akan d serahkan kepada  Sul- 

kerdjaan Umum, Parkindo 1 |De 

   

teri, Luar Negeri, Perekonomi- 
an dan Penerangan, sedeng Ma- 
sjumi Wakil Perdana Menteri, 
Dalam Negeri, Pertanian dan 
Agama. Portfolio2 lain Jibagi 
diantara PSI, Parkindo, Katho- 
lek, Partai "Buruh, PSII dan 
orang2 tidak berpartai. PIR- 

mokrat tidak turut didalam 
kabinet. Kementerian ,,national 
planning” tidak djadi diadakan. 
“Kabarnja dalam penuaan 

dengan Presiden tadi x for 

    

kompas Kamiietnja Mi 
personalianja ketjuali menge- 
nai soal Kem. Keuangan. 

(Antara). 

Obat Anti-Pan- 
tjaran Atoom 
Terdapat Dim Sebuah : 
Ta Jg Diambil Dari 
5 Sungsum Tulang2 

Binatang 

  

LMU PENGETAHUAN 
achirnja berhasil djuga 

menemukan sedjenis substansi 
jg besar sekali rilainja utk me- 
ngobati penjakit2 aneh. karena 
pantjaran atom. Beberapa sar- 
djana menerangkan, bahwa bila   tan Hamengku Buwono, Ir. Dju 

anda dan Dr, Bahde,-Djohan. 

Mengenai program kabinet 
Wilopo itu sendiri kabarnja pa 
da umumnia adalah sama de- 
ngan program jang telah disi 
apkan oleh bekas pembentuk2' 
kabinet Prawoto—Sidik baru2 
ini. (Antara). 

  

ADINEGORO DOSEN PERGURUAN 
TINGGI AKADEMI NASIONAL. 

Sedjak permulaan bulan - Maret 
ipi Adinegoro telah memberi kuiah 
pasa Perguruan Tinggi Akademi Na 
Sional” Fakulter Sosial Ekonomi da 

lam Publiciteitsleer (ilmu siaran. ter 
masuk djuga pers & journalistik) 
dan Ecoflomische geografis (ilmu bu 
mj ekonomi). 

Demikian dikaba'kan oleh Pergu 
ruan Tinggi ,Akademj Nasional”. 

(Antara) 

SOB BERLAKU DISELURUH 
KALIMANTAN SELATAN, 

Dicalam pengumuman koman 
dan brigade 'K? di Bandjarma- 
sin js ditudjukan kepada selu- 
ruh masjarakat di Kalimantan 

Sela an baru2 inj telah diurum 
kan, bahwd diseluruh  duerah 
disepardjang pantai karesiat- 
nan Kalimantan Selatan (Paug 
kalan Bun, kabupaten Kotawa 
ringin, kabupacen Kapuas, Ban 
djarmasin dan Pelaihari) beria 
ka keadaan bahaja perang 
(Staat van Oorlog). Untuk da 
erah Hulu Sungai dan sebagian 
dari daerah Martapura dan ka- 
bupaten Kotabara (Kaliman 
tan Tunur), berlaku keadaan 
bahaja (Staat van Bel2g). 

substansi ini dapat dipisahkan 
dim gjumlah? besar, maka se- 
bagian besar dari bahaja mem- 
ibunuh atom dlm peperangan itu 
akan dapat terkurang. Bahan 
iri masih sedikit sekali diketa. 
hui, ketjuali bahwa dihasilkan- 
nia dim sumsum tulang? bima- 
tang. 

Adanja zat ini untuk perta- 

mg kalinia disiarkan ketika 
belum selang 'ama diberikan 
keterangan dimuka panitya xe- 
tjil dari kongres jang diserahi 
urusan pemastian. Dr, Shieds 
Warren, direktur bagian biolo- 
gi dari panitya tenaga atom 
me'aporkan bahwa suatu emul 
si dari sumsum tulang ternjata 
dapat menahan akihat2 dari 
pantjaran atom, ketika diberi 
kan kepada binatang2 pertjo- 
baan dalam laboratorium, de- 
zgan (jalan suntikan. I, me- 
nerangkan se andjutnia bah- 
wa diketemukannja zat baru 
iri oleh dr. Egon Lorez dari 
staf jajasan kanker nasional, 
memberi alasan untuk pertjaja 
bahwa dapatlah dfhasi'kan se- 
djenris bahan kimia jang da- 
pat menahan pantjaran atom. 

(UP): 

— Duabasar baru Belgia di 
Sivjet Uni, Arthur Wauters, pa 

da hari Senin telah tiba di Mcs 
kow. Dengan demikian tiga ne kini 
gara anggota NATO (Organisa 
si Perdjandjian Atlantik Utara) 

   

        

   

    

Diminta Pagi Oleh Masjumi 
n Abdulhakim, Djuga PSI 
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Adn | difiruki tera ibu 

"“Pisi don- 
Ni Roosevelt 

| Panitya 
  

  

  
Untuk menjambut kundjungan Ni. Roosevelt dj In 

donesia baru2 ini Rebo malam Presiden Sukarno telah 
menjelenggarakan pesta dj Istana. Pesta inj dihadiri 
djuga oleh orang2 terkemuka di-ibu kota: Gambar: 
Presiden sedang bertjaxap2 dengan tamunja pada 'pes 

ta tadi, 

Perantjis Main 
Usul Tawar? 

Sedia Mermberikan Kepada Tunis Peme- 
rentahan Sendiri Dim Negeri Asal,... 

      
    

JURUBITJARA kementerian luar negeri Perantjis pada 
hari Kemis merjatakan, bahwa pemerintah Perantjis 

akan mengadjukan usul? jg luas dan mendalam utk mengadakan 
perobahan2 di Tunisia, segera setelah Bey Tunisia mengargkat 
seorang perdana menteri jang suka bekerdja bersama dengan 
Perantjis. Dikatakannja, bahwa usul? ini sedapat?2rya akan me- 

Penting Hari Ini: Kesulitan Baru Sekitar Pembena 

tukan Kabinet — Statement Freksi 
Portofolio Pertahanan Akan Dipegang Sultan? -— 
Padri2 Buddha Di RRT Kini 
— Orang2 Inggris BosenPembatasan2 -— Transmi 
grasi Djalan Utama Utk Atasi. Bahaja Lapar DIl. 

SAS Bada ana POP PAMA Pewaya— —— 

  

selurah Indones 5 
Surat, jang pokoknja menjata- 

    
menuhi tuntutan Tunisia utk apaan sendiri Tan 
hogeri. 

Kabinet Perantjis telah me- 
mutuSkaas untuk menjatakan 
berlakuknja undang2 keadaan | 
bahaja di Tunisia tetapi tinda | 

kan2 dalam detailnja, sebagai | 
soal waktu untuk mengambil 
tindakang itu, diserahkan kepa 
da residen d'enderal Perantjis 
Jean de Hautec!logue Clemiki jan 

katakannja, bahwa, Perantj: s 
kini "tidak bersedia lagi mem 

biarkan kaum extremis Turi- 
sia berbuat semau2nja”. Kenja 
taan, bahw, Peran'jis selama 
kira2 3 buan ini tetap menur 

Gjukkan Sikap tidak aktif di Tu 

nisia jang untuk sebagian di- 
sebabkan oleh krisis politik di 

Perantjis, telah memberi ala- 
san kepada “kaum extremis" 

untuk mengira, bahwa Peran- 

tjis ada'ah terlalu lemah untuk 
bertindak. Demikian djurubitja 
ra tersebut, 

Pendjagaan2 keras 
di Tunis. 

Sementara itu United Press 
mewartakan dari Tunis bahwa 
serdadu2 Perantjis jang berto 

pi badia dan barigan2 polisi pa 
ca hari Kemis mengadakan 
pendjagaan2 keras didalam dan ' 

disekitar ibu kota, sellangkan 
pasukan2 Perantjis telah disi- 
apkan didalam tarngsi2 untuk 

mentjetah kemungkinan tim- 

bunja kerusuhan2 didaerah2 

proktektorat Perantjis itu jg. 
kisi telah dinjatakan dalam ke 
adaan bahaja. 

Serdadu2 “jang bersendjata 
Htraljur memeriksa segala 'a 

lu lintas mobi'2 dan kendaraan 
kendaraan lainnja jang mema- 
suki atay keluar dari ibu-kota, 
Can sementara itu serdadu2 Ia 
innja jang berkendaraan jeep 
mongadakan patroli2  didjala 

nan2 bagian perumahan pendu 
Cluk Tunisia. 
'Pembesar2 Perantjis berha- 

rap, bahwa penduduk Tunis 
akan te'ap tenang, setelah pa- 
da hari Rebo 4 menteri Tun: sia 

diantaranja perdana menteri 
Mohamma:l Chenik ditangkap 

dan dipirdahkan kesuatu tem- 

pat diluar Tun's. Sementara itu 
didiga, bahwa suatu pemogo- 
kan umum mungkin dapai dise 
rukon oerh Serikat Buruh Na- 
Sional's Tunisia, 
Harian Perantjis Combat” 

pada h2r' Kemis mewartakan, 
.bahwa kedua menteri Tunisia, 
jang berada di Paris semendisk 
Sidano Imum PBB jang lalu, 

telah mentjari serlindu- 
nya Talam keditaan Pakistan. 

Combat” ialah satu2nja surat 

Tahun Ini Indonesia Butuhkan 7.000.000 
D3, skementerian perekonomian 

PlI-Aneta memperoleh kabar, 
Shw djumlah produksi beras dlm th. 
1952 ditaksir 6.350.000 ton. Untuk 
pemakaian sendiri Indonesia dalam 
tahun ini membutuhkan kira2 7.000, 
000 ton. Karena itu pemerintah dlm j 
tahun ini akan mengimport kl. 600, 
000 ton beras dari luar negeri utk 
dapat memenuhi kebutuhan. Dianta- 
ra 1936-1941 pemerintah mengimport 
rata2 202.200 ton beras dalam seta-, 
hunnja. Dikandung maksud oleh pe-Ikan seperti berikut: 

merintah untuk membeli 800.060. ton 
beras di Djawa dalam tahun ini, jak 
ni untuk mengadakan persediaan. 
Beras pemerintah ini disediakan utk 
dapat "memenuhi kebutuhan tentara, 
polisi dan buruh perkebunan. 

Selandjutnja beras ini, disamping ! 
600.000 ton beras jang  di-import 
akan digunakan untuk memberikan 
suntikan2 beras dalam masa patje- 
klik. Pembelian beras akan dilaku 

, Djawa Barat 

$ 

ju 3 tavta 
Kh 

aa 
Kebudaraan Indonesia 

sh 

250.000 -ton (Priangan 7.700 ton, 
Tjirebon 50.000 ton, Djakarta 160. 
000 ton, Bogor 12.100 ton dan Ban. | 
ten 20.000 ton). 

tah lain. Dalam waktu jang achir2 
ini telah terdjadi, bahwa beberapa | 
pembesar2 daerah telah melarang pe 

Di Djawa Tengah! ngangkutan beras diantara dacrah2. 
dan Djawa Timur pemerintah akan| Hai ini bertentangan dengan politik 
membeli masing2 150.000 dan 400. 
000 ton beras. Untuk mendjamin per 
dagangan jang sebenar2nja dan pem 

pemerintah pusat. 

Selandjutnja PI-Aneta  mempero- 
bagian jang homogeen, maka peme- |oleh kabar dari kementerian pereko- 
rintah akan mengambil 
terhadap langkah2 jang diambil oleh | pegawai2 negeri akan 
beberapa daerah jang tertentu, jang | sampai bulan 

tindakan2 | nomian, bahwa distribusi beras untuk 
dilandjutkan 

April. Kabinet baru 
melarang pengangkutan beras kedae |nanti akan memutuskan, apakah dis- 

endots chap 

      

Aa ba La Mr 

-kemerdekaon Indoresia 

  

  

      Fiko Seda Re ka Tani ia ita d dat 

Anak Ag ung 
Indonesia 1g ung 

| Bantuan Asal Tidak Mem- 
bahajakan Kemerde- 

kaann 

TA ah Mr, Anak 
Ag ung dalam pida- 

Brussel, 
Gce Agung, 

tonja Simuka kalangan? politik 
juar neg serta perekonomian 
pada Atas aa Let Louvain me-! 
njarakan, bahwa Indonesia se- SIA 

Pe
. Indi Jo te sn   

lalu mau menerima bantuan, se 
lama bantuan itu tak mengan- ! 
dung kepentingan? serta 'ika- 
tan2, 

Ditegaskan selandjutnj 
en najutnja, ba tart pada malam Djum'at se hwa bastuan kepada Indonesia 

hanja akan diterima, djika, ban 
tuan itu tidak membahajakan 

kare- 

na Indonesia tetap menghenda 
ki sederadjat dengan negara2 
'ainnia. (Antara). 

Demokrat — 

Diandjurkan Kawin 

La SN ana 

16 Ag. - 
Sampaikan Surat 
Aduan" Kepada 
Nj. Roosevelt 

M ENURUT keterangan Pa 

nitia K a 

     

    

Tia sampaikan 

Kan, bahwa para keluarga daha 
nan 'Sb merasakan rarz.a Agus 
us ifu sebagai , antjaman lang 
sung daripa da Hak2 azasi manu 
sia jg rerljantum dalam pernja 
yan Hman Rights dar! PBB”. 

Turunan suras itu dikiriin- 

kannja djuga kepada sekreta- 
ris djendera! PBB Trygve Lie. 
Mengenai penangkapan? tu 
sendiri. dikatakannja, bahwa 

ini dilakukan sama sekali tidak 
erJasarkan hukum jong ber- ' 

laku dinegara Indonesia tidak 
ada bukti2, sesudah kemerdexa 
annja dirampas berbulan2 ba- 

Injak di bebaskan begitu sadja 
itu masih dalam pada hanjak 

  

sampai nja jang ditahan 
Sekarang, 

Demikian pokok isi surat itu, 

aan pada achirnja menjatakan 
pula bahwa kegel'sahan .para 
keluarga ini ditambah lagi, ka 

rena pemerintah mentioba hen: 

cak membenarkan tindakannya 

itu dengan memakai alasan S$ 

TI “Aa al 

harapkannja swpaja Tan Roo 

seve't memperhatikan kenjata 
an ini semua sebagai bahan ig 
|itama untuk mel laksanakan TE 
gasnja iang mulia itu (Anta- 

ra). 

   

  

  BINGKISAN BERISIKAN BOM 
UTK ADENATER MELEDAK 

Menurut siarom radio Fri 

buah bingkisan jang berisikan 
bom dan dialamatkan kepada 
perdana menteri Djermaa Ba-" 
rat Konrad Adenauer telah .me 
ledak dikantor pos pusat di Mu ' 
nich, jang merjebahkan 2? orang 
pegawai merdapat Juka? herat. 

  

Rebutan Trieste 
Italia Bentuk ,, Bataljon' Pembebasan” Utk 

Membebaskan Trieste 

AUM NASIONALIS Italia pada hari Kemis telah 
an:jam, akan mengirimkan 

memperoleh kembali 

Xugoslavia. 

asing. Menurut keteranga» 

bentuk. 

Dikatakan selandjutnja, bah 
wa ia pads hari Kemis dalam 
suratrja kepalli perdana men 
teri Alcide de Gasperi teah me 

ngatakan, bahwa kaum nasio- 

nalis Italia tidak akan membi 
arkan pengaruh2 asng berse- 

majam di Trieste. 

Seperti telah dikabarkan te 
lah “ercijadi demonstrasi2 pro 
Italia dj. Trieste, Roma, dan 
Napels menuntut dikembalikan 
nia Wi'ajah Trieste kepada Ita 

lia, 

  

kabar jang memuat berita ini. 
Surat2 kabar Perantjis lannja'« 
mewartakan, bahwa kedua men 
teri itu tlh minta 'per'indungan 
dalam suatu kedutaan negara 

Timur Tengah di Parijs. Kedua 
menterj Tunisia tersebut ialah 
menteri kehakiman Saleh ben 
Joussef dan menteri sosial Mu- 
hammad Badra. 

(Antara-Reuter-AFP) | pergunakan granat tangan. 

Ton Beras 
tribusi beras itu akan dilandjutkan 
ataukah dihentikan, Mengenai 'keku- 

rangan persediaan beras dibeberapa 
daerah minus, kementerian  pereko- 
nomian menerangkan, bahwa oleh 

pemerintah pusat telah dikirimkan be 
ras untuk mentjukupi kebutuhan. Ke 
Sukaran2 dalam hal ini terletak da- 
lam pengangkutan jang terbatas, se- 
dang keadaan keamanan jang kurang 
memuaskan dalam beberapa daerah 
masih merupakan rintangan pula ba 

daerah Trieste jg kini sebagian cidudu- 
ki oleh Amerika Serikat dan Inggeris dan sebagian lagi oleh 

Sajap karian dari Partai 
takan, bahwa Trieste harus dibebaskan dari 

an jg diberikan oleh sekretaris djen- 
Geral partai itu, Vincenzo Caputo, bataljon2 tsb telah 

5 

meng- 
»Bataljon Pembebasan” untk 

Yasionalis Italia menga- 

setiap bahaja 

mulai di- 

Merembeske 
u Sukoardj Oo 
. Setelah “penbnd 
5 Dibersihkan Dari 

Tarawongso 

EGEROMBOLAN Kaum 
pembercrtak jg lari 'da- 

ri Guwing Taruwongso setelah: 
nja mengalami pukulan hebat: 
dan korban 49 orang telah kem- 
bali lagi ke Utara menjeberang . 
perbatasan Jogjakarta, Sura- . 
karta dan memasuki lagi Saerah   

i 

  gi pengangkutan. 

  

Sukoardjo, Tetapi pada hari. 
Rebo tg. 26/3-52 jbl, gerombo- 
lan tsb disergap lagi oleh pasu- 
kar kita jg telah mengadang di 
desa Ngembes dan Ngropoh 
(daerah Wataktlir) sehingga 
terdjadi pertempurea djarak de 
kat dan kedua belah fihak mem 

Pertempuran berlangsung 
muai djam 00.30 tengah ma- 
lam dalam keadaan ge'ap hing 
ga djam 05.00 pagi hari. Ge- 
rombelan tersebus kemba'i ke 
Selatan de ngan tunggung-lang 
gang dan men'inggaikan 13 ma 
jat, dan didlaga banjak jang 1x 
kc2. Sedang vasukan. kita has 
nja menderita 2 orang pradju- 
ri: luka2, Kemana arah gerom ' 
bolan tersebut me'arikan diri, 
dikedjar terus oleh pasukan9 
kita, Demikian berita. div. Dipo 
negoro harj ini,  



  

   

   

  

    
      

  

utk. mengatasi “kesul!- 

    

   

  

   

  

» me- bentukar kabinet jang «serah 
'per- kan kepadanja itu. 

. Nantikan tjalon mente- 
0ung diluar Djakar:a? 
Ditambahkannja lagi, bahwa 

ia kini masih menantikan ha- 
sil hubungannja dengan seo- 
“rang tialon menterj jang bera- 
Ga diluar Djakarta. Ia tidak ber 
sedia menjebutkan namanja, 

"tetapi menurut dugaan adalah 
| tialon menterj jang d'uar Dja 

karta itu ialah Mr. Ali Sastro 
" samidjojo atau Mukarto (PNI) 

MANA AAA! 

  

    

      

    

  

   
    

0... SEMARANG 28 MARET 1952. 
En S1 En ata $ - & # 

saha Pembentukan Kab. 
— — — Ketentuan jg dinamti-nantikan dszri formatcur 

, apakah ia berhasil atau gagal dlm usahanja rrembentuk 
it 3 e baru, jg sedianja bisa diharaykan bisa diketahui pada 
ainalam tadi, ternjata harus dipertangguhkan lagi. Sebatinja 

arena dlm per angan terachir, jg terdjadi di sekitar masalah 
entukan kabinet baru itu, katanja tlh. ,,timbul soal2 baru.” 

—— — — Apa adanja ,soal2 baru” itu masih belum dje- 

  

  

“las bagi orang2 luar. Tetapi sekiranja dapat kita tebak, bahwa 
Soal2 baru” itu tidak lain daripada kembali mengenai lagi 

'kesulitan2 di sekitar soal komposisi dan personalia, terutama 
buat kursi2 menteri jg djustru ,,diperdjoangkan” haibat di- 

- antara Masjumi dan PNI. Pun mungkin pula terbit kesulitan 
“ mengenai kursi menteri pertahanan, jg menurut desas-desus 
hendak diserahkan sadja kepada ,,seorang kuat”, dan dalam 
hubungan itu namzhnja Sultan HamengKu Buwono banjak di- 
sebut. Apabila desas-desus itu benar, maka bukan mustahil ka- 

lau $ri Sultan, karena mengingat pengalamannja di masa jang 
sudah2, sekali ini memadjukan sjarat supaja 
backing” kuat dari kabinet seluruhnja, 
tu diberikan kepadanja. Dan ,,backing” jg dikehendaki itu, 

gkin tak terlalu mudah buat bisa diberikan begitu sadja. 
€————— Walaupun kesulitan2 jang kita kemukakan itu 
achirnja dapat djuga diatasi at all cost, karena orang sedapat- 

Inja hendak mengelakkan alternatief, jang berupa bertambah 

  

    
   

        

   
    

    

    

ia mendapat 

apabila kedudukan 

|tiora'e planning 

| icng namanja djuga disebut- 

Menurut ke 
d-kumipu kan 
kabinet Wilopo 

  

  dalam sus 
ri dari 16 ker 
akan dipimpin : 
Perdana Menteri 
Wakil Perdana 

net Sukiman-Suwirjo 
menterian2 Urusan 
Agraria dan Urusan 
akan dihapuskan. Dan akan di 
adakan suatu kementerian ba- | 
ru jaitu kementerian untuk ' 
mengurus rentjana nasional 
ibn menambah produksi (na- 

        

   

    

    
     
     

     

     
(»yoering). 

Seperti diketahui, Mukarto 

“ebut sebagai tjalon PNI- un- 

'uk merdudiuki portfolio Luar 
kni ada'ah wakil ke- 

tua delegasi. Indonesia di 
P.B.B. 

legeri 

M.S. JOHAN VAN OLDEN- 
BARNEVELD”. 

Dalam perdjalanan kembali M.s. 
sjohan van Oldenbarneveld” dari 
Australia ke negeri Belanda jg sing 
gah pula di pelabuhan Semarang, 
kemarin para wartawan di kota ini 
mendapat kesempatan melihat kapal 
benumpang tsb., dalam keadaan dan 
bentuk baru setelah kapal itu didja 
ikan lagi kapal penumpang sehabis 

perang dunia ke-II. 
Sebagai diketahui kapal itu dalam 

perang j.b.l. digunakan untuk pe- 
»gangkutan tentara dari segala bang 
sa dan kini kapal ini oleh pemerintah 
Belanda telah dipakai dan di-,,char- 
ter” untuk pengangkutan para immi 
grant, terutama para immigrant Be 
landa jg sebagian besar dikirimkan 
ke Australia. ,,Johan van Oldenbar- 
neveld” beratnja 19.000 B.R.T. dan 
dapat memuat penumpang sebanjak 
1.440 orang, kini dirobah keadaan- 
nja demikian rupa, hingga untuk se 

| mentara digunakan untuk pengangku 

2 

| 

en produkt:e- | . H5 ng Kg 3 

 berkeberatan 
Perwakilan jindonesia Di ':Bangkok 
Adjukan Keberatan Thd Kenaikan 
Ongkos Pendaftaran Penduduk Asing 

» EBAGAI pernah Gikabarkan. pihak perwakilan Indone- 
s'a di Bangkok baru? ini menjatakan keberatan zerha- 

igkos pen-jafatan penduduk asing di Thai jg. 
$1) dinaikkan mendjadi 400 bah! se ahun.' 

Pernjataan keberatan ini dilakukan oleh berbagai perwakilan 
lainnja djuga, cefapi sampai kini baru mendapat djawaban se- 

     

   

        
    

         

   
       

'keku: 
ta     

   
  di Cuba belu m 

  

  
ag 

dap kenaikan ong 

tjara fidak-langsun 

Demikian kabar wartawan 
»Antara” di Bangkok, jang du 
tu pernah kabarkan, bahwa 
penduduk Indonesia di Bang- 

kok umumnj, adalah orang2 

jang berpenghasilan ketjil ke- 
banjakan buruh rendah. 

Djuga ketua Dewan Ekoro- 
mi Tionghoa disini baru2 ini 

mintaoan kepada P.M. Phibun 
Songgam supaja soal itu ditin- 
djay kembali. Dari satu sum- 
ber jang dekat dengan perda-   

tan immigrant tsb., tidak terdapat 
kelas satu, hanja kelas II dan III. 
Walaupun diadakan perobahan ' se 
mentara itu, kamar2 dan lain-lainnja      ja kemungkinan pembentukan presidensil kabinet apabila 

sur Wilopo sekali ini gagal, tetapi hal demikian ti 
ar kepertjajaan kepada kita, bahwa ka- 

jelma &— kalarr toh dapat mendjelma — akin 
bagaimana jg umum sangat harapkan. 

    

emberi : 
: format 

     

  

tidak berobah keadaannja dan keber 
sihannja. 

Disamping diadakan perobahan da 

AI er Kan 
sebagainja, demikian djuga tempat2 
dokter untuk keperluan para penum        

   
   

  

   
      

    

Konperensi DP) 
Surakarta . . 

Soal Pembelian Padi, 
Tuandjangan Kemahalaa 
«s2 Dan: Lain-Lain 

Bertempat di Balai Agung 
So'o kemarin (Kemis) tih. di- 

adakan konperensi DPD, Kepa | 
ly daerah dan lain2nja iagi se 
luruh 'karesidenan Surakarta 

dibawah pimpinan Gubernur 
Budiono se.aku Kepala daerah j 

pemerintah Djawa Tengah. 
Konperensi berdjalan lantjar, 

| 2 aa karena para anggauta “DPD 

. beladj Ne Propinsi Djawa Tengah telah 

ia. Pada hari Minggu, “8 | siap sedia untuk memberikan 
3 Maret jang akan datang ke | diswaban2 jang diadjukan oleh 

dua pastoor itu akan mengada | pr atau DPR dalam wilajah 
3 SEN jang r pertam 2 | karesidenan Surakarta. 

kali dengan para pengundjung Soal jang hangat antaranja 

1 ” jang faham jalah jang mengenai peratu- 
bertempat ran sebagai tertjantum dalam 

IRjjksbaden, peraturan mana 
| masih tetap didjalankan wa- 
laupun telah dibentuk daerah2 
otonoom jang sebenarnja  da- 

pat mengatur rumah tangga- 
nja Sendiri2. Achirnja disetu- 
Cijui mendesak kepada Peme- 

rintah Pusat, supaja masing2 
daerah otonoom sebelum ada 

Undang2 atau perobahan semen 
tar, dalam peraturan terse- 

| but, memberi hak mengatur da 

lam rumah tangganja Sendiri2. 
Selain dari ini banjak djuga 

usul? urtuk pembangunan dae 
rahnja masing2 dan oleh Pem. 
Djawa Tengah telah diterima 

dari Pem. Pusat uang sebesar 

TV, djuta rupiah. Disamping 
ini dipetjahkan djuga soal2 

jang mengenai "taak afbake- 
ning” dari anggauta2 DPR D 
PD, kepala daerah dan lainnja 
lagi, demikian djuga pembuka 
an kembali pegadaian partiku- 

lir dan pemberantasan gadai 

i 
1 

1 

  edua pastoor itu ketjuali 
dalam “bahasa Kuo-yu 

    

   

   

  

   

                    

    

       

  

  

   

     

   
   
   
    

SMG. 28 MRT. '52. 
'00 Pembukaan, 17.05 sambil 
m 1 Karawitan studio, 
“Pengumuman dan warta  dae- 

1 ertanian oleh Insp. Per- 
'Djawa Tengah, 18.15 

Adzan, 18.22 
9.00 Tanda 

, 19.15 Dari hati 
han distotheek, 

  

   

                                            

    

da waktu ini di Surakarta -ba- 

njak terdapat, 

Selandjutnja diterangkan, 

bahwa mengenai pembelian pa 
Idi, oleh Pem. Djawa Tengah an 

"Itaranja telah dikirimkan uang 
untuk Kab. Klaten sebanjak 
1.400.000 rupiah guna pembeli 
an padj dan bagi Kab2. lainnja 
akan segera menjusul. Menge- 
'nai tundjungan kemahalan u- 
pat bagi buruh Pemerintahan, 

oleh Gupernur Budiono dite 
rangkan keputusannja . masih 

menunggu kaba, dari Kem, Da 

lam Negeri. Achirnia dalam 

Hardani, | Komp. tersebut dipetjahkan dju 
hi, »21s |ga soal status Surakarta, jang 

      
pemerin- 

rtja, 21.00 Be- 
5 Pilihan pen- 

  

    

    

   

  

   

  

      
gelap da lintah darat jang pal 

pang bila terdapat sesuatu hal. Me 
ngingat banjaknja para penumpang, 
akibat diadakanja perobahan  dida 

“lamnja, maka untuk melajani para 
penumpang itu, telah digunakan te- 
haga2 atau anak buahnja sebanjak 

: 330 orang. 

PERLUASAN ,,KALISARI” 
Dim. tahun 1952 oleh Kementerian 

Pekerdjaan Umum dan Tenaga telah 
disediakan 110 djuta rupiah untuk 
mendjaga djangan sampai terdjadi 
stagnasi dim. usaha pembangunan 
kembali dan perluasan pembangkitan 
tenaga listrik di Indonesia. - 

Dari djumlah itu, disamping jg: 
akan diberikan sebagai bantuan dan 
investasi kepada pelbagai perusaha- 
an pembangkitan tenaga listrik jang 
ada di Indonesia ini, djuga akan di- 
berikan perbantuan demikian kepada 
N.V, Aniem. Dengan perbantuan itu, 
Ciantara Jain Aniem diberi perintah 

' buat memperluas sentral diesel ,,Ka- 
 lisari” (Semarang) dng. 3 buah ke- 
Patuan mesin dari 1000 K.W. 

SEDANG SIAL. 
mBok Batok, darj desa Kr, y 

Lo, Ambarawa, hari Kemis ke 
maren sewaktu berada dikota 
ini dengan maksud mendjual 
bunga, te'ah mengalami nasib 
jang menjedihkan. Ia mendju- 
al bunga di Semarang bersama 
anaknja jang berumur 1//, ta- 
hun akan tetapi karena nasib 
sedang sial, bunga tidak laku, 
terpaksa ia minta sokongan 
uang pada beberapa penduduk 
di Kp. Gedongbobrok untuk 
ongkos kembali kedesanja. Ta 
pi kasian, anaknja jang didu- 
kungnja itu, ternjata dengan ti 
Cak diketahui apa sebabnja te 
lah meninggal dunia, 

SGOKONGAN UIK PARA PEN- 
DERITA HONGEROEDEEM. 

Pada tangal 26 Maret 1952 oleh 
Palang Merah Indonesia Tjabang Se 
marang telah diterima uang sebanjak 
Rp. 1400,— dari Njonja Milono se 
laku Panitya Hari Wanita Internasi 
onal di Semarang, untuk disumbang 
kan kepada para penderita honger- 
oedeem. 

Djuga pada tanggal 19 . Maret 
1952 telah diterima “uang sebesar 
Rp.25,— dari Persaudaraan Isteri 
Tentara di Semarang untuk maksud 
tersebut diatas.  . 

Didalam waktu jang singkat uang2 
sumbangan ini akan disampaikan ke 
pada mereka jang berkepentingan. 

terangan djelas dari Pem,. Pu 
Sat. 5 

Berhubung dengan kurang- 
nja atau banjaknja anggauta 
DPR DPD dan kepala daerah 
atau kepala bagian belum pa 
ham tentang hak kewadjiban- 
nja Iin tugasnja, maka besok 
oleh tuan Suprapto kepala bagi 

  

an Umum dan Desentralisasi 
Djawa Tengah akan diadakan 
tjeramah mengenai soal terse   

  

   

ndang Remadja,foleh Gupernur Budiono dite- 
an Be ay rangkan, belum mendapat ke- 

   
but dj Surakarta, 

Na menteri. terdapat  ketera- 
xgan, bahwa P.M. akan meng- 
gunakan “pengaruhnja guna 
menurunkan orgkos pentjata- 
tan itu, dan bahwa kenaikan 

ran kepala kepolisian. j 
" Penduduk Tionghoa dj - Thai 
ada Lk. 3.000.000 Dikatakan 
oleh ketua Dewan Ekonomi 
Tionghoa itu, bahwa umumnja 
mereka tidak mampu, untuk 

membajar 400 baht setahun. 
Dianggapnja tidak praktis ba- 
gi pemerintah Thai untuk me- 
ngeluarkan -banjak orang di- 
antara mereka, kalau mereka 
ternjata tidak bisa bajar. : 

D.I. Robah 
'jSiasatnja? 

Pp naa mengetahui me 

kan didaerah Tasikmalaja, ge- 
rombolan? DI telah mendapat 
perintah dari pimpinannja su- 
paja merobah ,.sikap perdjo- 
angan -nja. 

Didalam sura'? perintah itu 
diterangkan, bahwa terhadap 

tapi harus ditjoba mengambil 
hati rakjat, Selamdjutnja dite- 
rangkan, bahwa untuk sementa 
ra waktu usaha meng yu 
Dea harus din ama, 

. Untuk ini harus dipergu- 
nakan perempuan. Demikian 
keterangan jg ki'a peroleh dari 
pihak jg mengetahui entang 
perobahan siasat DI. 5 

  

SIDANG DPR KOTA BESAR, 
DPR Kota Besa, Semarang 

kemaren telah mengadakan si 
dang. Dari pagi sampai siang 
hanja dibitjarakan soal met- 
beri djawaban atas pertanjaan 
tertulis dari anggauta? Djojo 
Soewarno dan Tiipto dan i- 
dang pada malam harinja pun 
atjara itu masih disambung la 
gi. Hari ini sidang diteruskan 
dengan merundingkan lain atja 
ra. 3 
“Antara pertanjaon jang dia 
djukan oleh sdr. Tjipto jaitu 
“mengenai pengurangan pelatju 
ran Clewasa ini, diusulkan supa 
ja dikenakan padjag pada me 
reka jang memberi tempat un- 
tuk perbuatan itu padjag itu 
harus dipurgut setinggi2nja. 
Oleh DPD ditegaskan, bahwa 
dengan diadakannja tindakan 
demikian, soal pelatjuran ti- 
Cak mungkin dapat berkurang. 
Djalan sementara jang mung- 
kin dapat dikerdjakan adalah 
antara lain diambil tincdlakan ke 
ras terhadap pelatjur2. 

KONP. PERS. ! 
Berhubung dengan  diadakannja 

konperensi tahunan dari Pusat. Pen 
djual Gula Indonesia seluruh Indone 
sia dikota ini, besok sore  djam 
18—19 di Gris Bodjong akan diada 
kan konperensi pers “untuk .memben 
tangkan hasil2 konperensi PPGI tsb., 
  

Gambar: Beberap: orang anggauta paSukan djen- 
jang telah meno'ongnja dalam perebutan 

djenderal Batista jang mengadakan coup itu, kemudi- 
an memegang keduduka n 'perdana menteri Cuba. 

ak-Ia ng dari kemen erian luar negeri Thai, bah- 
wa soal inj adalah sepenuhnja soal dalam-negerj Thai sendiri. 

sekali lagi memadjukan per- | 

ongkos itu mula2 bukan piki-| 

j rangkan, bahwa me-' 
nurut dokumen? jg diketemu. | 

   

lama isi. Sebagai diketahui   

Patek 
15pCt Rakjat Indo- 
nesia Menderita” Pe. 

yunjakit- Tersebut 

K 1596 dari rakjaf Indo 
: Kancsa menderita penjakit 
pak (irambosia). sedang di 
Thaj hanja anfara 4 dan 84X, 
Gemikian menurut kabar warta 
wan ,An ara” dari Bangkok di 
terangkan oleh Dr, N. Jungal- 
walla. penasihat WHO dalam 
konperensi internasional jang 
membi jarakan scal penjakis 
ita di Bangkok. 

Diperingatkannja, bahwa ki 
“hi ada beberapa djuta orang di 
Asia Tenggara jang menderita 
penjakit itu, dan ia memadju- 
kan saran supaja gerakan ytk 
membrantas penjakit itu dila- 
'kukan dengan tjara jang seder 
hana gan ekonomis. Ig tegas- 
'kan, bahwa di Asia Tenggara 
biaja untuk membrantas penja 
kit ini untuk tiap orang Jk. U.S. 
$ 2.35, dari djumlah ini hampir 
separoh digunakan untuk peni 
cilin sadja, dan sebagian besar 
dari sisanja, untuk ongkos2 jg 

»tidak langsung diperlukan utk 
:itu, misalaja guna  gedung2 
dan per'engkapan. 

  
Project jang lebih sederrana 

ini diduga akan lekas didjalan 
kan di Indonesa, Konperensi “di 
Bangkok itu diadakan dari tg 

13/3 sampai achir bulan ini, di 
kundjungi oleh lebih dari 56 ah 
H penjakit patek dari berbagai 
negeri. (Antara). 

Asmaun Tiba 
Apa Hasil Penindjau- 
saanja) Diberbagai 

Negara Eropa? : 

pe HABI Rebo siang 
tgl. 26 Maret jang Jalu celah .iba dilapangan terbang 

Kemajoran Djakarta dari pe. 
nindjanaroja ke Eropah rar. 
A.A. Asmaun kepala direktorat 
hubwagan ekonomi Iuar negeri 
dari kemenferian 'perekonomi- an. Seperti dike.ahuj mr, As- 
mauxn telah meninggalkan Indo- 
Tg kurang lebih selama 4 bu 
21. 

Atas  pertanjaan PI-Aneta 
apakah hasil dari penindjau- 

'annja itu, mr. Asmaun mene- 
rangkan bahwa da'am 3 bulan 
jang pertama ia hanja mendja- 
di anggota delegasi Supomo 
jang telah mengadakan perun- 
dingan dengan pemerintah Be- 
landa. Bulan jang keempat, 
jang terachir ia telah menga- 
(akan penindjauan ke Praha, 
dimana ia mentjari ' hubungan 
dengan para pedagang? disana, 
Dan pada umumnj, apa jang 

  

dan djuga rakjai tidak bisa membeli “meskipun harga bahan 

   

rasi Adalah Djalan Utama 
Ba (Ofeh: Korresponden Sendiri) $ 

AAJA KELAPARAN jung mengamuk dalam bila- B :gan Wonosari dan baru : Ini ketakwwa lagi dalam dae- 
| “ah Kulonprogo, mengingatkan kodjaifan pada Si tahun jl.. 
jang sampai sekarang sanga terkena dengsa uttia , DJAMAN 
KABLUK”. diwaktu itu karena kexuraagan bahan makanasi, 

makanan masih sangat rendah, terpaksailah mertka sama ma- 
kan nadjis dari hama gaplek...Bugaimzaa djuga sedihnja dan 
ugerinja kedjadian? dimasa Iu, masih djuga orang bisu mu 
maufkan, sebab pada djaman itu apa jang disebut B.B, Amb- 

| senaren, tidak ada jg mau berkata terus terang tentang ke- 

Halulintas terhalang, 

adaan rakjatnja. Tetapi apakah 

Keterangan2 jang @kumpul 
| kan oleh Wartawan SUARA 
MERDEKA dari fihak2 resmi, 
bsa ditarik kesimbuan. bah- 
wa sebetuinja tanda2 akan da- 
tangni, bahaja kelaparan itu 
Susah (iketahui sedjak permu- 

|laan tahun 1950. Sebagai dike- 
|| tahui, dalam kenperensi Per- 

tanian di Bogor jang dialakan 

pada bulan Pebruari 1950, te- 
“lah diramalkan bahwa dimasa 
jg akan datang keadaan  mu- 
sim akan dijelek, hingga dari fi 

: hak pertanian telah diadakan 
peringatan2 spesial,  supaja 

| Djawatan? pertanian  berhati- 
hati, Dalam kwartasi pertama 

tehun itu, keadaan huftjan ma- 
(ah biasa, hingga tanaman pa- 
di bisa dikata sesuai sebagai 

ang diharavkan semu'a, teta- 

D. setelah-lewat kwartaal itu, 

keadaan mendjadi demikian 
rupa, hingga hasil palawidja 
bg dikata dje'ek. 

Mula2 koopkracht ma- 
sih lumajan. 

Da- sendirinja keadaan ini, 
bagi penduduk jang tidak 

makan gaplek, 'antarania ter- 
maSuk djuga perduduk Weno- 
Sari terutama daerah pedala- 

mannja, Sutlah merupakan ba- 
jangan jang tidak baik. Tetapi 
meskipun demikian, mereka 
masih mempunjaj “koopkracht 
jang mendingan, karena dima- 
sa itu mereka masih bisa ber- 

buruh disana sini, hasi! kera- 

cijiran rumah tangga, teruta- 
ma dari anjaman bambu. ma- 

sih bisa mendapatkan pasar 
jang baik dan sementara i'i 
harga bahan makanan iang di 
butuhkan masih belum mening 
kat begitu tinggi, hingga de- 
ngan begitu mereka masih bi 
sa menjedlakan menu tiap2 ha 
ri jang bisa memenuhi sjarat2 
kesehatan, meskipun tidak sem 

purna. 

Hasil palawidja 1951 
djelek. 

Sebagai hasil daripada sa- 
jembara jang diadakan oleh Ke- 
menterian Pertanian maka pa- 
da panenan padj tahun 1951, 

sangat memuaskan, tetapi dju- 
ga kali itu, hasil palawidjo sa- 
ngat djeleknja, hingga udara 
gelap jang ada dihadapan kela- 
pak mata penduduk desa jang 
hoofdvoedselnja daripada pala- 
widja, makin tambah #ebal. se- 
bah tidak sadja mereka tidak 
mempunjai persediaan bahan 
makanan tjukup, tetapi djuga 
berhubung dengan satu dan 
lam hal, antaranja termasuk 
djuga kelambatan diperbaiki- 
nja djembatan2 jang rusak aki- 
bat bumi hangus, menjebabkan: 

terutama 
dimasa sungai2 airnja meluap. 
hingga tidak dapat dilalui de- 
ngan mudah. 

Tenaga membeli mulai 

Keadaan ini menjebabkan te 

di lemah, sedangkan demikian, 
harga bahan makanan makin 
mendjadi meningkat, tidak sa- 
dja karena djumlahnja persedia 
an mendjadi kurang, tapi dju- 
ga karena lambatnja pertolo- 
nga crediet dari Pemerintah, 
untuk memborong hasil2 bumi 
dalam waktu panen hingga se- 
begitu besar hasil bumi pada 
masa panenan djatuh ditangan 
Saudagar2 hasil bumi, jang se- 
djak clash kedua. idak ada 
jang tinggal didesa2, tetapi sa- 
ma pindah dikota, hingga hasil 
bumi jang dibutuhkan rakjat 
desa harus didatangkan dari 
kota, jang sendirinja harus di- 
tambah dengan biaja angkutan, 
risiko. didjalankan dan lain2 
lagi. 
Kelemahan koopkracht jang 

makin lama makin menghebat 
itu, menjebabkan menu rakjat 
jang sudah djelek itu makin 
lama makin tambah djelek, 
malahan dalam  peperiksaan, 
diantara mereka jang hanja 
makan daun2 mlandingan (pe- 
tet, lamtara, pete tjina) bong- 
gol pisang dll. asal bisa mengu 
rangkan kekosongan perutnja, 
dan inilah jang merupakan pu 
kulan terachir, jang menjebab- 
kan hongeroedeem dengan tje- 
pat timbul, dan disamping itu, 
puluhan ribu orang jang kalau 
terlambat sedikit sadja, akan 
dihinggapi ' bahaja  honger-   te'ah ditjapai dalam penindjau 

annja iri adalah memuaskan. 

Mendjawab pertanjaan  ha- 
rang2 apakah jang telah men- 
djadi pembitjaraan dengan pe- 
Cagang2 di Praha tersebut, 

Jmr. Asmaun menjatakan, bah- 
wa pembitjaraan itu terutama 
mengenai barang2 seperti kra- 
merijen textiel dan kertas. Di- 
katakan selandiutnja, bahwa 
penindjauannja hanjalah sam- 
pai di Praha dan tidak sampai 

oedeem djuga. 
Melihat tindakan jang diam- 

bil oleh Djawatan2 jang . ber- 
Sangkutan untuk memberikan 
pertolongan dan setidak2nja 
untuk mengurangkan penderi- 
taan mereka jang terantjam 
bahaja kelaparan itu sangat 
membesarkan hati, tetapi ku- 
lau orang mau berpikir setja- 
ra kritis, sebetulnja tindakan2 

dan keributan2 demikian Hu 
bisa tidak usah ada, kalau ke-       ke Moskow seperti telah disiar 

Ikan oleh pers. (Pia). 
biasaan ketinggalan bus tidak 

biasa makan nasi, tetapi sama. 

jang haruy @ika'akan, kalau 
SDJAMAN KABLUK” itu terularg dalam alam RI? 

Baniuan2. 
Dari fihak resmi wartawan 

Suara Merdeka mendapat xeote 
rauxgan baliwa selain Kemen- 
terian Sosial, Kesehatan, Uni- 
cef telah memberikan pertole- 
ngan djuga gari fihak Kemen 
terian Dalam ' Negeri telah 
memberikan bantuan Rp 27.000 
Udan Pemerintah daerah telah 

mengeluarkan “voorschot. Rp. 
50.000, jang kemudian akan di 

perhitungkan lagi. Bisa diakii 
bahwa angka2 itu nampaknja 
tidak ketjil, tetapi apakah ar- 
tinja uang sebanjak itu bila di 
barctngkan dengan djum ahnja 
orang2 jang tertimpa baha'a 

kelaparan itu? | 

Apa menijukupi utk: 
penderita2 sekian 

banjaknja. 
Didalam daerah Kabupaten 

Wonosari, jg kita dengar djum- 
lah orang2 jg posisief terserang 
Longeroedeem lebih dari seribu 
orang, dan jg kalau tidak dgn 
tjepat mendapat: makanan? ig 
mengandung zat2 jg-menjukupi 
kebutuhan kesehatan, akan 

mendjadi hongeroedeem, kl. 
30.000 orang. Dan disamping 
djumlah2 ini, harus dimengerti 
bahwa menolong mereka, baik   

kurang. 

naga membeli rakjat makin dja 

jang terlandjur terserang ho- 
ngeroedeem, maupun jang men 
dekati, bagaimana djuga diusa 

hakan tidak akan bisa ditolong 
dalam waktu pendek. Dan de- 
ugyan mengingati beberapa fac- 
tor ini, uang jang disediakan 
untuk memberikan pertolongan 

litu, bisa dikata tidak ada arti- 
nja.: 

dalam pada itu, salah satu 
soal jg karena pefigalamang jg 
pait, baik dizaman jg dikats 
, djaman kabluk” maupun seka 
rang ini jg patut meminta per 
hatian dan pemetjahan, adalah 
dialan aps isc harus ditempuh 
oleh Pemerintah, supaja kedja 
dian? demikian tidak terulang 
lagi? Daerah? js dlm. temrs 
30 tahun terantjam bahaja ke- 
laparesh dua kali, adalah dae- 

  

  

    
Panijalomba 1952. 

Pagi bari ini dimulai'pada djam 
6.45 sampai siang djam 14.00 dan 
diteruskan pade sore hari dari djam 
16:00 sampai 18.00 di Stadion Sema 
rang dilangsungkan Pantjalomba Se 
kolah Landjutan Pertama dan Atas, 
dimana ikut ambil “bagian “murid2 
Sekolah Landjutan dari karesidenan? 
Semarang, Pati, Kedu'dan Banjumas 
untuk kedjuaraan "tahun 1952. Ha- 
dlir antara Jain wal iI-Gubernur  Dja 
wa-Tengah tuar Subekti, residen 
Milono, bupati Sumardjito dll. 

Pantjalomba itu akan diteruskan 
djuga b8ok (Sabtu) dari djam 7.00 
sampai djam 14.00 dan malamnja di 
gedung Sigab akan diadakan malam 
gembira sebagai perpisahan. 

Pertandingan bulu- 
tangkis. 

Besok malam, Sabtu tg. 29 
Cjam 7 lapangan Asia Kp. Gan 
dekan Semarang akan dilang- 
sungkan 'pertandirgan bulu- 
tangkis antara PPP Surakar- 
ta melawan P.O. Asia Sema- 

bat 

Koperasi 
Tak Resmi 

Bentukan Orang2 Ing- 
igeris Utk Bantu Asia 
Tenggara Akan Ber- 

manfaat Pula Bagi In- 
donesia? 

NDONESIA muagkin 
akan memperoleh  man- 

fe'at dari koperagi tidak resmi 
akan diben iuk oleh orangg Ing- 
geris guna memberi bantuan ke 
pada Agia Tengara. demikian di 
kabarkan oleh war'awan ,An- 
tara” di London. 

Hari Rebo sore digedung ma 
djelis rendah Inggris berkum- 
pul orang2, diantaranja warta- 
wan Dorothy Woodman jang 
te'ah mengundjungi Indonesia, 
untuk membitjarakan pemben- 
tukah organisasi jang dimak- 
sudkan itu. Beberapa Ciantara- 
nja dahuly pernah mengambil 
bagian dalam menjokong per- 

  

  

kumpulan koperasi industri 
Tiongkok. 

, Na 

tu pendapat jang baik, tetapi 
kalau memperhatikan sulitnja 
perhubungan dengan kota, ten   rah? pedalaman '- tanahnja sa 

ngat kurus, hubungannia dsn 
pusat masarakat djauh sekafi. 

femverbadikan factcr? ini. dja 
1 satu?nja untuk memetiah- 

kan soal Hu adalah 
gratie. 

Bahwa mereka ,kan meno'ak 
tiap2 tawaran meninggalkan 
desanja, sudah bukan rahasia 
lagi, dan diustru disinilah tem 

patnja orang2 iang bekerdja 
dalam dinas pembojongan itu 
menundjukkan kemampuan 
dan kesanggupannja bekerdja. 
Merubah daerah itu mendjadi 

daerah industrie, memang sua 

'ransmi. 

tulah orang mengerti bahwa 

usaha kedjurusan itu hanja bi 
sa didjalankan 'puluhan tahun 
lagi, demikianpun dengan pen- 
dapat2 untuk menggali hasil2 

(tambang, jane banjak tersim- 
pan didalam tempat2 dan ka-' 

' Nan kirinja desa2, dimana me 

| reka jang kelaparan berdiam, 
jantaranja berupa bruinkool, 
| mangaan, tembaga dil. Sedang 
mereka verlu mendapat perto- 
longan, makin tjepat makin ba 

djangan lagi2 ter- 
ulang diantjam momok kelapa- 
ran, 

  

|Aneka Djawa Tengah | 
  

PATI. 
Panitya 1 Mei. 

Telah dibentuk Panitya Pe- 
rajaan 1 Mei dengan sdr. Mar- 
hoto sebagai sekretaris umum, 
Soedardjan wakilnja, Soemarso 
ho bag. keuangan dan para pem 
bantunja wakil2 dari SBGN dan 
Sarbuksi, Pun telah dibentuk ba 
gian publikasi. kebudajaan, ak- 
si dan pembantu umum. Pro 
gram jang terpenting utk. ko- 
ta Pati ialah mengadakan der- 
ma berupa beras jang pendapa 
tannja “akan dibagikan kepada 
rakiat! didaerah2 jang ketimpah 
bandjir. Usaha2 dari panitya di 
luar kota terserah pada kebi- 
djaksanaan panity2 setempat, 

Pantjalomba Sekolah 

Landjutan. 
Pantjalomba babak pertama 

jang diadakan bulan . Pebruari 
di kabupaten Pati, Djepara, Ku 
|dus, Rembang dan Blora, ber- 
achir 5 rombongan putera dan 
5 rombongan puteri keluar seba 
gai pemenang. ialah: Putera 

| SGB Blora, SMP Rembang. STN 
Kudus, SM Electris Radio Pati 
dan SGB Negeri Pati, bagian 
puteri SKP Negeri Pati, SGB 
"Negeri Pati, SGB Negeri Blora, 
SMP Kudus dan ST Dewasa 
Kudus. 

Babak kedua jang dilang- 
sungkan tg. 16 Mrt. jl, di Pati 
dari 10 rombongan putera/pute 
ri itu jang mendjadi djuara un 
tuk karesidenan Pati bagian 
putera ialah SGB Negeri dgn. 
angka 13624 dan bagian puteri 
djuga SGB Negeri dengan ang 

  
akan bertanding di Semarang 
dalam perebutan kedjuaraan 
propinsi Djawa Tengah, 

SALATIGA. 
Panitya Penolong 

Pengangguran. 
Panitya Penolong Pengangguran 

di Salatiga jang diketuai oleh pak 
wali-kota baru2 ini telah ' mengada- 
kan rapat pleno. Mengenai peker- 
djaan panitya sedjak berdirinja pada 
tg. 27 Pebruari 1951 jang pada wak- 
tu itu pertama-tama dimaksudkan 
untuk memberi pertolongan pada 

ka 2143. Djuara9? ini tg. 28 Mrt. | 

telah didirikan sebuah kursus per- 
tukangan jang dipimpin oleh bebe- 
rapa orang ahli dan dapat menolong 
10 pemuda. Kepandaian jang mere- 
ka tjapai telah menghatsilkan bebe- 
rapa perkakas rumah tangga (medja. 
kursi. bangku. almari). sehingga da- 
pat memenuhi beberapa permintaan 
instansi2 ditempat. Kursus “itu kini 
telah selesai dan para pengikut akan 
menerima surat tanda idjazah “dari 
panitya. Oleh karena berhubung de- 
ngan adanja badan2 resmi -sebagai 
B.R.N. dan C.T.N. nasib ',,gerasio- 
naliseerden” itu telah “diperhatikan. 

'maka sambil menunggu lain'saat jg. 
memerlukan “untuk sementara  Pani- 
tya. Penolong Pengangguran itu ber- 
sikap non-actief. 

Jajasan Bentjana Alam, 
Dalam rapat pleno jang diadakan 

beberapa 'waktu berselang dikantor 
Kotapradja oleh tjabang Salatiga da- 
ri Jajasan Bentjana Alam antara lain 
telah diambil keputusan untuk 'me- 
ngidarkan lijst sokongan kepada pen- 
duduk, untuk memberi pertolongan 
pada korban bandjir jang terdapat 
dibeberapa tempat didaerah Djawa. 
Tengah. Oleh 'panitya kini telah di- 
terima uang  sokongan sedjumlah 
Rp. '1005.05, dan melalui Bank Ti 
mur telah disetorkan kepada Jajasan 
Bentjana Alam di Semarang. 

BLORA. 

Sidang DPR Kabupaten 
Sidang pleno pertama dari 

DPR kabupaten Blora dilang- 
Sungkan tanggal 24 jang lalu, 
dihadliri oleh 24 anggautanja, 
dipimpin oleh sdr. Sumadji Di 
pojuwono, Soalvterutama jang 
dirundingkan ialah permintaan 
berhenti dari anggauta DPD 
sdr. B. Rustam, tapi soal itu 
tak dapat diputuskan sampai 
diadakan sidang tertutup pun 
Suasana tambah hangat, jang 
berachi, dengan seluruh 'ang- 
gauta DPD serentak menjata- 
kan meletakan (jabatan de- 
ngan demikian praktis mereka 
itu. mendjadi anggduta9 demi- 
sioner. Lain soal pula jang di 
bitjarakan jaitu soal pindja- 
man Rp. 20.000 jang mendjadi 
beban PDA. disetudjui mendja- 
di bebannis perusahaan minjak 
Trembul untuk dilunasi dgn. 

  
  korban2 rasionalisasi antara lain di:   merupakan penjakit umum, terangkan. bahwa atas usaha panitya 
melalui hasil pendapatan geha- 
ti-hari, 

Leuatbs 
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hari “Rebo vembesar? 
Austria telah mena- 

  

Sevjet 
ma djalan ig melalui da 

cerah ituduks san Tokos 
“perbatasan cesi3- 

wgkia. | gkan bahwa pa 
sukan2 Sovjet Uni sedang nie 
lakukan lafiban sefiars besar?. 

an itempat tsb. tadi, (An UP) 
a puiop 3 

bad 

js akan Ba 

Sesuai dengan keputusan2 j jg 
hari Rebo il telah diambil da 
lam rapat F Wafd, Nahas 
Pasha m : perminta- 
an Pula kepada perdana menie 
ri, supaja pemerintah menarik ! 
kembali berlakunja hukum mi 
liter dan supaia tawanan? po'i 
tik dibebaska» kembali. - 
Ketsual: itu, 'Nahas - sPasha: 

minta supaja pemerintah meng 
achiri tindakan2?nja terhadap 
Muhammad Siradjuddin Pasha 
bekas menteri luar negeri, dan 

| Abdulfattah. Seperti diketahui, 
kedua pemimpin Wata: ini dike 
nakan “”huisarrest” 
Waktu jang 'alu. 

Dalam surat Nahas Posha 
kepada Hilaly Pasha jni dite- 
rangkan, bahwa pembebasan 
kembali kedua pemimpin ini 

| akan. memungkinkan mereka 

e 

  

  

iknt “serta da'am - pemilihan 
jad dan minta swpaja Siradj 
uddin Pasta. ciperbo'ehtyn 
mendiat “Sekretaris-djendera! 
Pangan Wafd lagi. ( tan AFP). 

  

beberapa 

1 Nana xa tank: berbakat ndara seorang, Semua oleh 
seorang tehnisj USA G. Scherer dari Los “Ange os, Bi 
lamana rentjana ini akan dimulaj pembuatannja belum . “ 
diketahui. Tank “bulus” Jini akan dapat dipakai untuk 
melepaskan raket2, ketj epatannj, 50 Km Sedjam. De- 

2 ngan alat periscoop pengendara akan mempunjai pe- 
| mandangan terreinnja dibelakang can mukanja. , 

1 
Aa 

| da bulan jl. dengan t   
    “Pakistan Desak 
'Adjukan Soal Tunisia Dimuka DK: Seki-| 

| tar Tindakan Tangany8esi Pe- 
ranijis Di Tunis, 

Bh. 
AFP delegasi Pakis. an 
instruksi? dari pemeria ahnja, 

reka unuk me 

Berita 

menurut 

Sar2 Perartjis di Tunis pada 

hari Rebo ,,beberapa” pemim- 

pn Tunisia jang telah ditang- 

kap hersamaan dengan penang 
4 menteri Tunis'a keti- 

ka malam itu terd'rj dari 

7 orang “penygika Partai Neo- 

Destouy Can secrane pemimpin 

Partai Komua's. Diantara me- 

reka jang Citangkap ini terda- 
pat presiden dan wakil ' presi- 

Gen dewan . ekonomi Tursia 

dan direktur surat-kabar. Neo- 

Destour ,:a8-Sabah". 

UP wartakan, bahwa 

Yaa 

KAPA: 

Rebo 

  
Pemerintahan militer. 

Sedjak komandan tentara Pe 
rantjis Pierre Garbay mengu- 
mumkan kesdaan bahaja dan. 
kesdaas perang dan mengada” 
kan hukuman mati terhadap 
orang2 jang mengganggu kea- 

| manas, maka daergh protekto 

  

  

   jzat Perantjis, Tunisia berada 
| dibawah pemerintahan militer 
jang keras 

Lebih lardlut diadakan pe- 
ngawasan atas berita2 pers se 
teah dilakukan penangkapan 

atas perdana menteri Moham- ! 
mad Chenik. Akan tetapi pada : 
harisitu Yuga pengawasan itu ' 
dibata'kan lagi, 

Keadsan di 
dan 

  

Tun'sia adalah 

djuga dari 'ain2   Ta lapuran2 ten- 

ja cangfitin2 ke 

  

PBB 0 ntimistis ? 
Perundingan Bagan Beri | Harapan 

Baik en - 

  

g ANJAK anggauta di Si PBB opiimis is mengenai 
. Bahwa komando PBB kabar 

nja hendak band tara setjara terus terang kepada pihak Korea 
U.ara, adalah suafu hal jang memberi hara, pan. Bersamaan 
dengan itu, komando PBB Telah memperingatkan Kersa U'a 

ora bahwa djika konsesi? jang ditawarkan PBB iidak diraha 
sIakan, maka persetudjuan tentang rundiagan rahasia segera 

dibatalkan. | akan 

K ts 
Tendik Jainnja jang samba: 

- Yi harapan untuk berhasilnja 
| rundingan Panmunjom seka- 

1 rang ini, adalah sebagai beri- 
kut: 

Pada waktu hendak disela 
kan rundingan rahasia, djende- 
ral Ridgway menierukar rak- 
jat Amerika Serikat supaja 
bersabar clan diangan mendo- 
sak supaja diambil tindakan? | 
jang Jebih keras. Selandjut- 
rja dienderal Rideway menga- 
takan, bahwa Korea U Utara se- 
sun gguhnja hendak membitja- 
rakan sg: ea Ta 
ta. 

Sewaktu ru 
takan seniia 

setu" vania Na 
rakan soal perletakar 
ta, 

  

Seterusnja Frank Mc Kinne 
ketua Partai Demokrat, beb 

      

   
   

   

  

   

  

   
pa hari . jang 'alu menerang n 
bahwa 
tidak begitu tegang sepert 

   
eadaan di Korea kini 

ne 

bulan jg lampau. Ia taksir per- 
tempuran di Korea dapat dihen 
tikan antara bulan Djuli dan 
Nopember jad. 

Dalam pada itu, menurut 
“Reuter” kabarnja, PBR sudah 
siap untuk mengadakan sidang 'x 
istimewa setelah persetudjuan 
perletakan sendjata tertjapai | 
di Korea, Nan 

  

Uranium 

Rusitralia : 
iAkan Dibagi2 Antara 
' Australia Inggeris: 

Dan USA 
: ALANGAN2 resmi di 

Canberra menerangkan, 
bahwa penghasilan logam ura 
hium dari tambang? “Australia 

jakan dibagi antara Australia 
Jinggris dan Amerika Serikat. 

Dalam suatu pertemuan da- 
Ta panitya chusus tenaga atom 
Ig berlangsung selama empat 
am, wakil Amerika Serikat 

(menerangkan, bahwa bidji? ura 
.. jilura akan menghasilkan bagi- 

ho en terbesar dari dollar? kepa- 
? Ida Australia, 

Beberapa orang menteri Aus 
Itralia telah memutuskan un- 
Ituk  mengenjampirgkan 

Tak begitu tegang lagi? | 
tju- 

kup2 persediaan uranium un- 
tuk dipergunakan “dalam ek. 

  

Isperimen2 di perindustrian, Pa 
(Ba achir minggu ini kabinet 

tralis akan mengadakan 

Sidang lengkap urtuk mempe- 
ladjari masalah tersebut dan 
Inggris akan diberitahukan se- 

|Iarahnja tentang  pembitjara- 
jak2 tersebut, (AFP). 

UNTUK KORBAN2 TORNADO. 
Presiden Truman telah memerin 

tahkan (pada malam Rabu, supafa 
memberikan bantuan uang sebesar 
$ 100.000 bagj korban2 Tornadu di 

     Arkansas, Allokasi itu akan diambil 
kan dari dana darurat. 

pengumuman pembe-l kan 

ERHUBUNG dengan uindakan? jang @hiiicudkani Peran- 
tjis di Tunisia kebika malam Rebo, maka ' menurut 

pada PBS hari Rebo jl telah mira 
bilamana sebaiknja soal Tunisia 

akan diadjukan kepada Dewan Keamanan. Seper:i dike ahui, 
15 negara Asia dan Afrika telah mengumumkan maksud me- 

njerahkamn masalah Perartjis-Tuntsia kepada 
PBB, dan ketika sanggal 7 Mare? mengumumkan kepu usan 
mereka, untuk mina supaja Dewan Keamanan memeriksa per- 
-kara Tuwisia. Diantara 15 negara sb. tadi terdapat INDONE- 
SIA dan Pakistan. India dan negara? Arab. 

£ & 
tertiban. Djam 'ma'am diada- 

jarg mulai berlaku pada 

malam harj Sampai pagi hari. 
Menurut kabar? jang diper- 

oleh Reuter dari.kalangan? ig 
mengetahui d' Paris, pembesar 

pembesar di Tunisia teah me- 
nangkap 500 orang, baik kaum 
nasionalis mapun komunis. 

Pemeriksaan2. 
Pada pagi hari Rebo diseza 

la p0s2 pengawasan didjalaz2 
ang menudju ke Tunis telah di ' 
     

Sur 'ai2 keterangan dan bebera 
sa orang mengalami pemeriksa | 
an badan: Keadaan dikota bo 

dikatakan rormaal. Kenda- | ah 

  

biasa dan kantor2 pun terbuka | 

Akan tetapi dibagian2 kota ig 

didiami oleh penduduk Arab Ta 

ko2 ditutup sesuai dengan ke 

putusan perkumpulan pemilik2 
toko Islam untuk mengadakan 

pemogokan. 
Da'am pengumuman resklen- 

“jenderal Perantjis dikatakan 
bahwa tindakan2 jang diambil | 

itu setjara berangsur2 akan di 
hapuskan. Dikatakan selandjut 

  

  
akan member 

'nja, bahwa yan tahun ini 
ikon hasil jang yu 

ar biasa, suatu sebab. agi akan 

' adan sja Suasana gamai didalam 

negeri Dengan demikian kaum 
buruh akan dapat mendjalan- 
kan pekerdjagannja galam sua- 
Sana tenteram dan tlipat mem 

sebagai perbaiki kerugian 
akibat keadaan tidak tenty dan 
tidak aman jang ditimbulkan 
oleh golongan ketjil, demikian 
kata pengumuman itu. 

Bey Tunisia menolak. 
Merurut keterangan2 jg di 

peroleh Renter dari kalangan2 
Perantjis, maka Bey Tunisa 
teduh mau memenuhi tuntutan 
Serantjs  supaja. pemerintah 
Phetik dbukarkan dan menun 
djuk seorang perdana menteri 
baru jang sudi bekerdja. sama. 

Da am pada itu Seorang: di,u 

rubitjara kementerian luar ne 

geri Perartis di Parijs mene- 
rangkan bhw Perantjis akan 
mengadjukan rentjana2 jang 

te'ah dikerdjakan sampai kepa 
da soal2 seketjilnja untuk pero 
bahan di: Turisis, segera sesu   dah perdana menterj baru di   1| nia utuk bekerdi, sama cign 

Perantjis dalam hal ini. 

ICFTU memprotes tin- 
dakan Perantjis. 

Berita AFP dari Londen me- 
ngatakan bahwa ICFTU (Kon- 
federasi Serekat2 Buruh Inte: 
nasional) hari Rebo telah me- 
ngumumkan protes terhadap 
tindakan? pembesar2 Peranfjis 
di Tunisia, Dinjatakau bahwa 
ICFTU menentang keras ',tin- 
dakam? ekstrim '- bersifat :» 
nindas, jo dilakukan oleh resi- 
den dienderal Pen di Tu- 
nisi 

ikan pemeriksaan terhadap 

'can2 ymum berdjalan sebagai ! | 

    

  

Islamisme, pula sala: 
.darj bapak Lembaga 

  

     

  

k Cisang- 
ka-sargka te'ah datang di. Ka- 

| rachi dari Cairo, Tatan setelah 
| kabinet nasional Nahas Pasha 
digantikan olehkabinet ig. ber- 
haluan moderat, 
dana menter' / 

'ha, jg. kemudian pun me'etak- 
kan djabatannja. (Menurut be- 

crita2 jg be'um dajat  dipasti- 
'kan kebenarannja, bekas Muf- 
ti Besar itu te'ah dilarang oleh | 
pemerintah Maher Pasha buat | 
tinggal d: Mesir. dan oeh kare: 
na ituia meminta perlirdu- 
ngan untuk tinggal di Pakis- 

tan), 

Amerika harus bersikap 
netral, katanja. 

Bekas Mufti Besar itu berka 
ta “Amerika dapat mengambil 

'angkah jg. sangat mudah un- 
tuk mengembalikan perdama 
ian dar kesimbangan keadaan 
di Timu, Tengah, 'jaitu dari 
sekarang mendjalankan poli- 

tik netral terhadap soal2 jg. 
bersangkutan dlantara bang- 
Sa2 Arab dan Jahudi demikian 
djugaterhadap sengketa dian- 
tara bangsa2 Arab dan Ing- 

Vuurcontakt 
Operasi Militer BesarZan 
Dilakakan Burma Thd 

| #Pasukan2 Nasionalis. 
Ditapal Batas Timur 
0 PERASI2 militer seftja 

  

  

  
ra besar2an telah dila- 

kukan untuk menghadapi pasu 
| kan2 nasioralis Tiongkok ta- 
pal - batas sebelah Timur dari 

| birmd, demikian diterangkan 
»leh perdana menteri Birma U 

| Nu dim. suatu konperensi pers 
cada hari Rebo 3. Menurut 
ugumuman tsb, 
dalah untuk eberipat 
sedjalk balan am 
Pasukan? masionalis dipimpin 
oleh djenderal Li Un dan lei- 
nan djenderal Lin Cheng, 

Berhubung gengan  @'asan2 
keamanan perdana menteri U 
Nu tidak may memberikan ke- 
terangan2 sampai pada soal2 
seketjilnja mengenai  operasi2 
jang sedang didjalankan akan 
La diterangkannja bahwa 
scal ini akan didjelaskannja le 
bih djauh. Tentara Burma tih 

Ciperintahkan untuk mengha- 
Gapi pasukan? nasionalis dima 
na Sadja mereka didjumpai, de 
mikian perdana menteri. Pasu- 
kan2 nasonalis Tiongkok tidak 
Clamikian besar djum'ahnja se- 
hingga tidak dapat dilawan 
oleh pasukan2- Birma. Pada   

| Funis'a menjatakan' kesedian- 

waktu kaum nasionalis uatuk 
' pertama kali pd. 'permu'aan ta 
|hun 1950 memasuki wi'ajah 
Birma pasukan2 pemerintah ti 
Cak dapat melakukan operasi2 
setjara luas karena pada wak- 

tu itu tentara Birma sendiri ha 
rus menghadap! nemberontak2 
Galam negeri, 

Akan tetapi semendiak achir 
tahun jang laiu te'ah dimulai 
dengan gerakan besar-besaran 
jang menjebabkan pasukan2 
Tiongkok nsionalis terpetjah- 
belah dalam gerombolan jang 
mengembara. Setiap kali mere 
ka dikedjar oleh pasukan2 pe 
merintah mereka melarikan di 
ri keclaerah Muang Thai, Indo 
Tjina dan Yunan, “akan tetapi 
kembali lagi sesudah pendjaga 
an mendjadi kurang waspada. 

Sekali gngkatan udara Birma 
telah melakukan "pemboman 
atas lapangan terbang pasukan 
pasukan nasionalis di Mong 
Hsat, 75 km sebelah selatan 
Kentung, ditapal — batas Bir 
ma. — Thaj Climana terletak 
markas-besar pasukan2  nasio 

nalis. Akan tetapi pada waktu 
diadakan “ pengintaian2 dari 

| udara 'ternjata bahwa mereka 
“Clalam tiga. hari telah berhasil 
Ban “kembali, — 

: (Reuter).. 

  

|laskan olehnia: dengan “ upena | 

(dari Timur Tengah itu, Tar be- || 
'rarti penarikan jang mengenai || 

dibawah per- | | 

y Maher Pas- | 

ti jg kita « 

  

gris. Djadinja djanganlah ha 
jrika berpihak pada Inggris | 
atay Israel sebagaimana d per 
buatnja dimasa jg. lalu. Didje | 

  

kan dri”. oehi1 

semua “bantuan tentara dan 
ekonomi.” 

  

'Hsma: Nan | Peranfjis R.tifisir 
  

lang Iran banjak menda pat   . Tak usah takut Keslda 
" Russia. | 

Waktu ditanja. apakan “seper 
1 an 'itu tak 

berarti suatu "perbuatan “buka 1 
pintu” kepada Russia bagi ne- 
gara2 Timur Tengah “ibu, AM n 
(HE! Husseini ment ab. 
Gak saia tidak jakin negara? 
itu akan mendjad :Ko 
munisme atau 
Russia." ea & 

Bekas Mufti Besar ita atene 
rima koresponder: tuan disua- 
tu rumap jg. dikelilingi tem- 
bok? tinggi dan didjaga oleh 
6 orang serdadu bersendjata 
senapan dengan bajonet terhu 
nus, Ia memakai djubah ber- 
warna merah Sah KeRN aras 

kepala, 

      

   

  

  

Djika Pemilik Dunia 
MI Petjah. 

Dalam  pembitjaraan dng. 
kotesponden tuan ia menjang- 
kal apa jg. sering disiarkan 
dim. surat2 kabar, bahwa ia 
sangat rapat hubungannja de- 
ngan Moskou. Ditegaskan -oleh- 
nja, bahwa ia tidak akan mem- 
punjai hubungan matjam apa- 
pun dengan Russia atau perda- 
na-menteri Stalin, “dan djuga 
ia belum pernah : berkundjung 
ke negara itu, Demikian p 

ketika hama belalang itu su 

nBAN, Pane BoatAnA te terse 

'Roban 
  

bebas 
I RRT MAKIN banjak p bD 

to soal .,Anti tjara nikah kuno?” 
Menurut berita2 jg. dida 

jong datang dari fanah-darata 
kin banjak padri?2 Buddhist le 
baik diantara sesama 
orang biasa. Perkara 
adalah suatu perkara 
ma Buddha. 
Semendjak pem. RRT berkua 

a ditanah daratan Tiongkok, 
disana tak ada lagi orang jang 
masuk mendjadi padri buat 

»meninggalkan — penghidupan 

dunia jang terliput dengan ber 
matjam-matjam hawa nafsu 
itu. Seba'iknja makin banjak 
padri Buddhist, lelaki ataupun 
wanita, jarg meninggalkan   begitu ia tam an, ,,Saja pun 

belum pernah berkundjung ke 
Amerika, dan tidak mempunjai 
sangkut paut dengan negara itu 
atidu pun dengan Inggeris”.   

Tanah 

»Djika petjah perang besar 
antara blok Barat, (dan blok 

  

Di Aa huru hara 
baru2 “ini, jg didalam 

an | dengan itu namaxja 
ada disebut-sebut Sbg orang jg 
turut mengaturnja, ia menolak 
buat meniatakan apa2. Tetapi 
ia dapat djuga mengatakan, ba 
hwa ia tidak menjetudjai diaxia 
kannja perundingan diantara 
Mesir dan Inggeris mengenai s0 
al saluran Suez. Balas Muft : 

Sumpahnja itu dan la'u tuntut 
penghidupan sebagai orang2 

biasa. Ha! demikian itu, dian- 
tara lain djuga Jisebabkan 

oleh karena k'eenteng2nja bo- 

leh: “dibilang tak mendapat per- 
hatian lagi dari psra peminat. 

Demikian'ah buat packi2 wa- 
tak nita, CI UE, aan Pekan ig 

  

Sistim nTebus " 
Benar 4'Orang Ameri- 
ka Dapat Tinggalkan 
RRT Setelah Bajar U- 

ang Tebusan? 
EMERINTAH Amerika | 
Serikat hari Rebo mem- 

benarkan keterangan senator 
Wiliam Knowland bahwa 4 
orang Amerika dapat meningj 

: RRT setelah membajar | 

    Besar itu jang sudah bertahun 
tahun lamanja hidup dim tem 
pat pengasingan, sebagai tamu 
5 Penpak 23 Mesir, berka 

selar "Setelah TO ta 
Na lamanja berumah menjele 
Saikan persengketaan dengan 

Inggeris, dan untuk mengusir 
kekuasaan asing dengan dija- 
lan berunding, maka pad, rak 
jat Mesir timbul kejakinan ba 
hwa dengan djalan berunding 
tidaklah dapat ditjapai hasil 
apa2." 

800.066 dsllar. 
Djurubijara kementerian ke 

uangan mengiiakan, bahwa | 
djumlah uang ita jg Cibajarkan | 
kepada pemerintah RRT adalah 
untuk kebebasan 12 cr: Ame 
rika. Tetapi havja 4 oran jang 
iibolehkan meni Inggalkan REI. 

Djurubitiara tadi selardjut- | 

    

nja mengatakan. bahwa  ..sis- 
tim menebus” (denda? Pcd y itu | 
akan dihentikan karena pihak 
RRT tidak berlaku cjudjur. Ki! 
mada 2 — 300 orang Amerika ' 
ig  dihalang2i Pe nga akan |   (Sami, kol, 8 ini halaman) 

tong UATU DJUMLAH jg. 
4 telah Pan tjapkan 
gan-wadjib dan pembajaran 

“itu berhasil ber 
Ta dan New Kaka dan 
ka tertinggi dim. tahan 1951. 
An tahun 1951 Australia 

a penerima jan: terbesar 
dari imigrant2 Ta jaitu 
banjaknja 73.563 orang, 

Djumlah itu bahkan telah 
melampaui angka: paling tinggi 
jang pernah ditjapai sesuiah 
Perang Dunia IT SILu jaitu 
69.341 orang (tahun 1950). 
Lain2. negara, . 'jaini Canada, 
New Zealand, - Afrika Selatan, 
merika “@lnja Citaksir tolah 

  

  
  

Bosen Pembatasan 
Ba ang bat Bl ml 

tidak ketjil dari orang? Inggeris 
selamat finggal kepada buku-tabu- 

n padjak jg. sangat linggi. serta 
1m lainnja dinegerinja. Mereka 

“dari Inggeris, terutama ke Aus- 
djumlahnja telah mentjapai ang 

RRT. (Ant. TAFP). 

Pembesar2 nada kantor2 
imigrasi di Londen  sotiap 
minggu menerima beribu-ribu 
Surat permintaan Cari orang2 
Inggris iang hendak berimigra 
si. Begitu pula badan? jang ber 
tugas me'akukan seleksi sa- 

ngatlah sibuknja mengadakan 
penjaringan. 

Permintaan berimigrasi 
membubuny. 

“Seorang pegawai imigrasi ha-   Im ”90:000 Sean imi- 
| grant dari Inggris 

  

ga KEDUA dari pe 

laksanaan projek “su-. 
ngai Huai di Tiongkok Timur 
teah dimulai disepandjang dja 
rak 1.000 km lebih. ILebih dari 
1.000.000 petani kini sedang si 
buk hekerdia ditempat tadi. Da 

lam musim semi ini, diduga ba 

hwa 2.400.000 petani akan “be 
kerdja. untuk  melaksangkan 
projek raksasa ini, Babak ke- 
dua ini terciri dari usaha utk 
meletakkan dasar? bagi pema- 
kaign air sebaik2nja, sedang-   

g 

  

' Pela ksanac n Projek 1 Il “di ha 

  

kan babak pertama terutama | tang2 “mngsi2 Yingho dan Yu 
bersifat preventif, mentjegah 
timbulnja bandjir. Tanah jang 
akan diga'i dalam pelaksanaan 
projek ini akan berdjumlah ki 

ra2 400.000.000 m? atau kira2 
2 kali lipat tanah jg digali keti 
ka membuat saluran Panama, 

Dalam musim semi.ini, peker 
dja2 akar menje'esaikan pema 

tang2 2 buah waduk, di Paisha 

dan di Panchiao dipropinsj Ho 
nan, dan pembaharuan pema- 

  

ho serta tjabang2 sungai Huai 
ho laingnja. Apsbila pekerdja 
an ini selesai sebelum musim 
hudjan dalam musim panas jad 
maka 300.000 ha tanah pertani 
an akan Selamat darj bentijana 
bandjir, dan 40.000 ha lagi 
akan diairi, 

seling (Anhwei Utara) 
'perdalam Dipropirsi Kiangsu utara, 

800.000 petani sudah sebulan 
lamanja mengerdjakan saluran 
pengairan baru, jang pandjang 

  £ 

Di RRT 
'nja 170 km, menurut rentjana 

  

gian New Zealand mengatakan 

  

saluran ini akan dapat meng- 
airi tarah se'uas 500.000 ha.   
Disamping itu petani2 se- 

dang melandjutkan  pekerdja 
an jang dituncla penjelegaian- 
nja ketika musim dingin, jaitu 
pembuatan waduk besar di Fut 

mem- 
tjabang2 ' suingai 

,Huai dan danau2, membuat pe 
matang? dan terusan2 ketjil2, 
(Ant — NCNA), 

  

    

    

    

    

Sebagai telah dikabarkan beberap» waktu berse- 

Binatang2 ketjil itu dat angnja berkerompol-kerompol, 
berdjuta2 banjaknja dan merusak tanamon2. Tampak : 

rang", Udara sampai ke lihatan sama sekali penuh de- 

   
   

  

Bangguan hama belalang.   atu Waktu datang ' “menje- 

but, 3 

Tradisi 
Kini Padri2 Buddhist Di? RRT. Wanita 

Maupun Lelaki Diandjurkan Kawin 
Djubah Agama Ditukar Den Pakaian Seragam ,,Pem 

san” 

adri2 'Buddhisi lelaki dan wani- 
ta jg. menikah. dihadapan para tamu mempelai berpida- 

pat di Hongkong dari orang2 
n Tiongkok, katanja kinj ma- 
laki dan wanita jg. menikah, 

padri itu sendiri, maupun dengan orang 
pernikahan padri2 Buddhis sebetulnja 
jg. dilarang ker2s menurut tradisi iga- 

dapat melakukan pentjarian 
setjara lajak, oleh pemerinta- 
han RRT mereka itu diharus- 
kan untuk bersuamj sadja, 

Pernikahan dianiara se- 

sama padri Buddhist. 
Paling achir ini telah ber- 

langsung suatu upaijara, perni- 
han di Ningpo, propinsi “Che- 
lang, diantara seorang. 'padri 

lelaki dan padri wanita Bud- 
dhist, Upatjara itu terdjadi di- 
sebuah pabrik peminialan be- 
uang rami jg, diselenggarakan 
oleh kaum Buddhist djuga. Ke 
dua mempelai itu telah disam- 
but kedatangannja di ruang per 
temuan pabrik itu dergan bunji 
nja tambur (sedangkan menu- 
rut upatjara pernikahan kuno, 

sSeharusnja kedua mempelai itu 
didjemput dengan tandu)). Pa- 
ra penabuh tambur itu terdiri 
dari padri2 wanita djuga jg 
sambil menabuh menari Yangko 
(tarian kaum tani jg. kini sa 
ngat populer di RRT). Upatia 
ra mentab'skan pernikahan iu 
Gilakukan oleh seorang padri 
ig sudah berusia lardjut. 

Mempelai harus berpi- 
dato mentjela aturan 

pernikahan kuno. 
Kini didalam tiap2 upajfjara 

pernikahan di RRT, mempelai 
lelaki atu wanita harus pula 
mengutjapkan pidato dihada- 
pan para tamu, 

takan bersifat 

, tak masuk: diakal,” dan seba- 
gainja. Lupun telah diperbuat 
djuga oleh kedua mempelaf ia- 
di, jaini Chen Fang dan King 

| Chang Hsiung. Sebelum perni- 
kakan itu mereka masing2 te- 

“Jah melemparkan pakaian? pa- 
diganti dengan 

,pakaian seragam pembebasan.” 
dri mereka jg 

I,Buat beberapa minggu lamanja 
djumlah ozang jg datang untuk 
memadjukan permintaan berimi 

Tetapi 
perdata : menteri 

Churchill mengumumkan keada- 
an ekonomi Inggetis, maka per 

mintaan itu membubung kemba 

grasi agak berkurang. 
semendjak 

klan 

. Beberapa orang diantara para 
pelamar untuk berimigrasi itu 
terus terang menjatakan, bahva 
nereka telah busen dengan pera 

turan2 pembatasan iang berla- 
ku, dan Iesbih suka mentjoba na 
sibnja dinegara2 Dominion jang 
lebih muda. Karena disana hara 
pan untuk dapat “penghidupan 
lebih baik dan djaminan adalah 
lebih besar. 

Ingin lepas dari matjam2 |s 
pembatasan, 

Seorang djuru bitjara pada 
kantor imigrasi untuk Austra- 
lia berkata, “Kesimpulan jg. 

diperoleh dari pertjakapan ce 
ialah 

bahwa mereka ingin hldup mer 
deka dan terlepas dari herba- 
gai matjam peraturan pembata |J 
san. Kekuatiran gkan Perang 

serangan2 bom 
atoom tidak seberapa dikemu 

ngan para pelamar itu 

Dunia III dan 

kakan sebagai alasan untuk 
berpindah ke negara lain 
itu. Bahkan perkataan perang 
djarang disinggung, Saja rasa 
alasan terutama dari mereka 
itu, jani mereka sudah letih 
dengan peraturan2  pembata- 
san ig. tidak ada habisnja itu. 

Mereka ig. masih muda2 ingin 
memperlihatkan  kepintaran2 
mereka. Kesempatan satu2nja 
tidak Jain daripada, mengemba 
ra ke negara? Domonion , 

  

  

mentjela & ja- 
ran2 pernikahan kuno, jg dika- 

membinasakan 
Ajiwa perseorangan,” »feodal,” 

Perdjandjian Perda- 
maian Dg. Djepang 

3 ETELAH terdjadi perde- 
batan mengenai soal per- 

djanidjian perdamaian dengan 
Djepang, dewan perwakilan Uni 
Perantjis mengachiri pembitja- 
raannja dengan 127 menolak. 
-dan 34 setudju, Selandjutnja ha- 
Sil pemungutan suara itu dia- 
djukan kapada presiden Peran- 
tjis, Dewan perwakilan nasional 
Perantjis baru akan membitja 
kan perdjandjian Mean 
hari Djum'at ini. 

Perdebatan dalam dewan per j 
wakilan Uni dimulai hari Selasa 
golongan komunis Pn ni 
Golongan sosialis -| 3 pn 
bahwa perdjand: Ha h 
dari sempurna, akan tetapi: Naa 
baiknja djangan ditolak, -oleh 

   
baik dari tidak ada damai sama 
sekali”. Mereka  menjatakan 
akan memberika suara setudju, 
oleh karena dengan demikian ke 
seimbangan kekuatan akan pu- 
lih kembali. Akan tetapi mere- 
ka peringatkan bahwa perdjan 
djian ini tidak boleh dipaksa 
sebagai petloman bagi perdjan 
djian perdamaian Yengan Dier 
man manti, : 
Berkenaan dengan klausule 

dalam pakt mengenai wilajah 
negara Djepang dikatakan oleh 
golongan sosialis bahwa kepen- 
tingan2 Tiongkok --dalam hal : 
ini tidak dilupakan,sekalipun. di 
dalamnja - tidak disebut-sebut 

mengenai Manchuria. Menurut 
mereka, kerugian2 Djepang be- 
rupa wilajah negaranja adalah 
besar, akan tetapi dalam pada 
itu mereka memudji” kebulatan 
hati Djepang. tidak akan mem 
perluas wilajahnja dgn merugi 
kan negara2 tetangga. (UP). 

Jani Separo damai ada labih 

MENGUNDANG BEGUM LIaA- 
@GUAT ALI KHAN UNTUK 
MENGUNDJUNGI P3 
INDONESIA. 

Menurut kabar dari Karachi 
njonja Hafni Abu Hanifah dau 
njonja Nurdjarnmah hari Rebo 
3. berkundjung pada njonja ' 
Liaguat Ali Khan dirumah ke- 
diamannja dan disamping me- 
2jampaikan buah tangan mere 
ka dari Indonesia, menjampai- 
kan pula undangan kepada nj 
aja Liaguaf Ali Khan u'k me- 
agundjungi Indonesia. 

Konperensi All Pakis'an Wo, 
men Association di Lahore “ig. 
dimulai pada tg. 29 jg akan da- 
tang, akan dibuka oleh njonja 
Nurdjannah dgn. pena 
Guran, 

  
  

(Sambungan). 

Elakkan? Perang Du- 
“nia Ke-lll 

Hanja Mesir jg berhak 

atas Sues. 
Pun ia menentang rentj: 

Inggris jang menghendaki Su- 
paja Claerah saluran Suez itu 
diserahkan dihawah pendjaga- 
an bersama Inggris-Amerika ' 
dan negara2  lainnja, sambil 
tambahkan, ,,Tjuma Mesir sa- 
ija jang berhak 'atas pendija- 
gaan daerah itu”. $ 

Tetapi ia menjetudjui tjita2 
mengidakan Pact Negara? 
Arab untuk pertahanan-bersa- 
ma, dan ci samping itu tampak 
nja is tidak keberatan apabila 
negara2 itu  dipersendjatai 

o'eh pihak - Barat. ,,Negara2 
Barat hendaknja  'menundjuk- 
kan sikap jang memungkinkan 
Timur Tengah mempersiapkan 
dan membangunkan sendiri ke . 
perluan2 pertahanannja”, demi 
kia ia berkata. 

Bekas Mufti Besar Amin Bl 
Hussein itu te'ah mewaris gela 
ran tertinggi dalam ,gama Is- 
lam itu dari bapaknja 26 tahun 
3. 

2 N
a
 

Dimasa Perang Dunia II ia 
telah melarikan diri dari nege 

rinja, Jerusa'em (Palestina) ke 
Djerman. Tatkala Djerman ka 
lah perang, ia telah ditangkap 
dan dipendjara oleh Sekutu. 
Tetapi dalam tahun 1947 ia da 
pat me'arikan diri. Ia mengaku 
terus terang bahwa ig telah 
mengenal Hitler dari dekat dan . 
sering bertuka, pikiran dengan 
pemimpin tsb. Tetapi ia kata 
ia tidak dapat menjetudjui teo 

ri Herrenvolk dari Hitler, oleh 
karena gama Islam “tidak 
membedakan diantara bangsa 
dengan bangsa, dan memperla 
kukan semua bangsa kulit pu- 
tih hitam atau kuning atas Ca | 
sar sama rata". 

Palestina dapat direbis 

kembali? 
Mengenai perdjoangan jg su- 

dah lama terhadap bangsa Ja- 
hudi dan Inggeris, fa katakan, 
»Saja pertjaja Palestina akan 
dapat direbut kembali (oleh 
bangsa Arab) dan bayang siapa 
jg menganggap banwa masalah 
Palestina itu sudah selesai, mem 

ga anggapan jg keliru seka- 
Selandjutnja ia sangkal ke 

dian berita2 jang disiarkan da 
lam. surat2 kabar, jg mengata- 
kan bahwa ia bersama  pengi- 
kut2nja adalah bertanggung dja 
wab atas pembunuhan? politik 
1g menggemparkan jg telah ter 
djadi dinegara2 Arab, termasuk 
pembunuhan, atas perdana juen 
teri Pakistan  ILiaguat Ali 
Khan, Ia tutup interview ini de 
ngan kata, , Jiaguat adalah sa- 
habat saja, dan saia telah me- 
rasa sangat sedih dengan kema- 
tiamnja”, 
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JOAN RICE 
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Sebagai 9 diantara 10 bin- 
tang” pilem, diapun mera- 
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