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Perdamai- 
an Asia 
Pasifik. 

Akan Dirundingan 

  

  
LEH KOMITS PUSAT 
Pembela Perdamaian DPw- 

nia disampaikan kabar, bahwa 
Konperersi Persiapan Perda:nai 
an se-Asia dan daerah? Pasifik 
akan dilangsungkan rada tang- 
gal 28 Mei jad. di Pekirg Mak 
sud konperensi tersebut inlah 
untuk mengadakan penbitjara- 
an jg luas mengenai dipersendja 
tainja kembali Djepang jg me 
ngantjam keanarar: dan perda- 
maian di Asia uan dazrah2 Pa- 
sifik, intervensi bangsa asing da 
lam hal2 intern barizsa lain, gu 
na mendjamin kemersiekaan dan 
kedaulatan bargsa2 di Asia. Ian 
mendjantin kerdja sama setjara 
damai arrara sistim? ekonomi 

NY ,Susra Merdeka Prese” 
Hetami. S & 

Purwodisatan Barat II - 20 Semarang. 

. (bajar diwoka) Rp. W).— didalam kote. 
Rp. 11.— Juar kota, (ditambah kp. 0,30 utk. meterai) 
Adv. 80 sen per mm. kol. Harga Eijeran 60 sen per lemb. ! 

“resmi: 1650.000 Buruh Ba- 
3 djaU SA Mogok 

ngan |(Kerugian 300.010 Ton Seharl: 
28 Mei Di Peking|    

  

tilp. rumah 1798 Semarang. 
2087 Semarang, 

   

B 

Beribu? buruh badja Laga. 
djaannja atas perintah ke 
Philip Murray hari Selasa. 

Seorang pemimpin burur, ka- 
takan, bahwa penutupan pa- 
brik2 badja itu dilakukan de- 
ngin. teratur dan sedjumlah 
buruh tetap tinggal didalam 
untuk mendjaga  perlengka- 
pan2 industri tsb. Lk, 70.000 

buruh pada pabrik2 badja be-   dan sosial jg berbeda dan me- 
ngenai desakan suvaja pertikai- . 
an jg ala diselesaikan setjara da ! 
mai, gura mengadakan perhu- ' 
bungan dagaiz jg normal dan | 
tukar-menukar kebudajaan anta ' 
ra bangsa2. 

. Selandjutnja dikabarkon, ba 
hwa komite Pusat Pembela Per 

damaian Dunia untuk Indone- 
Sia untuk duduk dalam dewan 
pengandjur konperensi terse- 
but, jang tersebut telah djuga 
menjatakan persediaannja. Me 
reka itu adalah Arbain Dungga 
pengusaha nasional, ketua Ba 

tik Corporation Kotot Sukar- 
di ahli pendidik, Sidik Kertapa 
ti anggauta parlemen, ketua 
Front Persatuan Tani, Ds Ok 
to'sej, seorang pendeta di Me 
dan, K. Werdojo “wakil buruh 
Gipartemen AS. Dharta sekre 
taris dienderal Lembaga Kebu 
dajaan Rakjat, Siauw Giok 
Tjhan anggauta parlemen, tak 
herpartai, Suwarti anggauta 

parlexen, ketua umum Gerwis, 

Ir. Setiatirystua umum Komite 
Pusat Pembera Perdamaian Du 
nia untuk Indonera, Tjos Siek 
Ien dokter di Surahaja, dan 
anggauta sidang Dewan Perda | 
mMaian Dunia untuk Indunesia | 

  
| -. "ag wartawan, “An 

“sar di Pittsburgh segera gipe- 
rintahkan untuk meninggalkan 
'pekerdjaannja, setelah putu- 
san Hakim diketahuinja. Dan 
pendjagaan2 (pickets) diada- 
kan disekitar pabrik? badja di 
Chicago gan Gary (Indiana), 
dalam waktu satu djam sete- 
lah ada putusan Hakim jang 
tak mengesjiahkan pensitaih 
Truman atas industri badja, 
ketika pada madjikin tidak 
may mendjalankan andjuran? 
dari Dewan Stabilisasi Upah 
Federal supajy menaikkan 
upah buruhnja. 

Di tiap distrik ternjata mar 
sing2 tiabang dari Persatuan 
Buruh Badja menurut perin- 
tah Murray-suvaja mereka dgn 

teratur r dnginkan tungku? 
terta dapur2 pabrik2nja, agar 

  

ana 

  perlergkapan2 pabrik2 hadja 

tidak rusak. Dan untuk mem- | 

dinginkan tungku? serta dapur ! 
dapur itu dibutuhkan waktu 48: 
hingga 12 djam. 

Kepada pers Murray di. Cle 

velang katakan, bahwa'akan te 
rus diadakan pemogokan, hing 
ga buruh badja menerima kon 
trak jang berdasarkan andju- 

2dari Dewan Stabilisasi rau 

Urak 

  

  

esa Aa 1 3-3 : 

rasaan    

dunia 

an pendudukan. 

Menurut berita2 A.F.P. dan 
U.P. jang kita terima dari To- 
kyo, demonstrasi2 jang terdjadi 
di Tokyo pada umumnja bersi- 
fat anti-Amerika, sehingga di- 
mana semangat kaum demon- 
stran agak meluap, disitu tidak 
dapat dihindarkan terdjadinja 
bentrokan2 dan  perkelahian2 
dgn po2lisi, Menurut tjatatan? 
tak resmi, sebagai akibat bentro 
kan2 itu kira2 1.600 orang telah 
mendapat luka2 dan 3 orang te 
was. Insiden jang terbesar ter- 
djadi dimuka istana kaisar. 

Di Moskow Hari 1 Mei diraj: 
kan dgn parade raksasa jang di 
lakukan oleh segenap. ,bagian 
angkatan perang Sovjet Uni, di- 
mana didemonstrasikan pula ks 
pada umum alat2 sendjata jang 
paling modern. 

470 rapat raksasa 
| di Djepang. 

' Menurut keterangan markas 

besar polisi di Tokyo. djuwlah 
rapat raksasa jang diselengga- 

tanggal 1 Mei ada 479. Djumlah 
kaum buruh jang mengambil ba 
gian Galam rapat2 raksasa dan 

demonstrasi? kira2 ada 1.160. 
0v0 orang. Demonstrasi? pada   
dianggap terlalu pro-Amerika. , 
Slogan? jang dipergunakan daz- 
lam demonstrasi? itu menekan- 
kan kegandjilan masih sdanja ' 
pasukar2 Amerika. Sebagian | 
besar dari poster2 jang dibawa | 
Oleh kaum demonstran berbu- | 
nji: ,,Kembalilah kamu bangsa ' 

— Amerika!” ! 
:.. Para peserta demonstiasi2 iri 

tezd'r dari 

orang2 Korea dan kaum buruh 
Djepang jg terikat dlm organ:- 

12 buruh jg berhaluan kiri. 
rang2 Korea jg ikut serta dim 

demonstras:2 ini merbawa ben- 
dera2 Korea Utara dan gambar 
Kim II Sung, panglima tertinggi 
pasukan2 Korea Utara. Mesi: - 

“pun demik'an demonstrasi? itu 
| “tidak dapat dikatakan demon- 

  

   
    

  

   

strasi2 komunis, karena peraja- 
an2 1 Mei ini diselenggarakan 
oleh ,Solyo Hosyo”, dewan 
umum dari organisasi2 serikat 
buruh jang lebih bertjorak mo- 
derat, Melihat banjak terdjadi- 

AntiAme. 
rika Meluap Luap 

monstrasi2 Perajaan 1 Mei 
“ Di Djepzng 

Satu Setengah Djuta Buruh Ikut-Sertas 1000 Orang 
Luka2, 3 Tewas Dim Demonstrasi2. 

ERITA? JANG KITA terima dari berbagi-bagi pelosok 
menundjukkan, bahwa Hari Kemenangan Buruh 

pada tanggal 1 Mei dirajakan oleh kaum bureh diseluruh dunia, 
ternjata telah mentjapai puntjaknja di Djepang, dimana kira2 
1, djuta kaum buruh menjambut hari 1 Mei ini dengan rapat? 
raksasa dan demonstrasi? jang untuk pertama kalinja dise- 
lenggarakan dalam suasana jang bebas dari ikatan? kekuasa- 

nja insiden2, maka pemerititah 
Djepang ternja id 
mengambil tind 

Demikian me 

   

  

   tidak berdaja 
akan2 pentjegah 

untuk dapat mengatasi keadaan. 
nurut berita2 Uni- 

Ke Press Can A.F.P. dari To- 
yo. 

Kaum demonsiran To- 

kyo abaikan larangan2 
Di Tokyo rapat raksasa dise 

lenggargkan di “Taman Metii', 

kira2 3 km dari istana kaisar. 
Setelah rapat selesai maka, ra- 
pat lalu petjah mendjadi de- 
monstrasi arak2an jang berge 
rak menudju kearah istana kai 
sar, dibawah pimpinan para 

mahasiswa. Meskipun pemerin 
tah telah melarang kaum de- 
monstran itu berdemonstrasi di 

muka istana, namun larangan 

itu tak dihiraukan sama sekali. 
Rombongan demonstran jang 

terdiri kira2 60.000 orang men 
dobrak peridjaga polisi, sehing 
ga terdjadilah perkelahian. 
Akon tetapi pihak pilisi tidak 

dapat memadai kekuatan ka- 

um demonstran jarg ribuan ba 
rjaknja itu, sehingga menda- 
tangkan bala bantuan dan me 

lempct2kan bom gas air mata | 

dalam usaha mereka untuk 
membubarkan demonstrasi. 

Perasaan anti Ame- 

rika meluap. 
Setelah berhasilksn mema- 

' bil2 militer Ameri   tahkan pertahaman pol'si ka- 
um demonstran berkumpul di- ' 

muka istana kaisar didekat pin 

Nahdhotul Ulama Djadi Keluar Dari Masjumi 
ALAM SIDANGNJA jang kes 

tjampu ' 

Musli 
delapan, jang sifataja 

  

ra4 antara Sjuriah, Fizijah, 

mast dan Anajor, dan dihadiiri oleh 

litusan2 tjabarg2 dan konsul2, sesu 

dar melalui perdebatan jang sengit 

dalam dua termijn, - Muktamar ke | 

XIX dari Nahdlatul Ulama jang di! 

langsungkan di Palembang, memu! 

tuskan menerima gan menjetudjui be 

leid Pengurus Besi r NU. jg telah 

  

   

ARISAN DEPAN dari 650.000 buruh badja Hk 
Rebo pagi mulai mogok sebagai reaksinja jang 

terhadap putusan Hakim Federal bahwa pensitaan i 
Trumga atas pabrik? badja adalah tidak sjah. Sementara itu 
pula pemerintah dengan ijepat me | 
nja dengan melarang eksport badja ke luar negeri (Inggris) ser 
ta pemakaian badja untuk keperluan sipil di dalam negeri. 

malam mulai meninggalkan peker- 
a Persatuan Buruh Badja Amerika, 

tjepat 

ndjaga persediaan badja- 

kannja penghentikan pekerdja 
an oleh buruh badja tidak me 

rupakan pemogokan, karena be 
lum diadakan kontrak, dari itu 
tidak ada kewadjiban bagi me 
reka untuk bekerdja, Hanja Ik 
25.600 buruh badja jang telah 
menanda tangani kontrak jg 

bakerdja pada hari, Rebo, kata 
Murray, 

Kerugian 300.000 ton 
tiap hari. 

Sementara itu para pembe- 
Sar pemerintah Amerika kafa- 
kan bahwa pemogokan buruh 
badja itu akan berarti kehila- 
ngan hasilbatu bara sedjumlah 
300.000 ton tiap hari dar akan 
merugikan renijana2 persendja 
taan kembali pemerintah. Tapi 
mereka dalam pada itu tidak 
mengetahui tindakan apa jang 
akan dilakukan oleh pemerin- 
Yak, selandjutnja. 

Djuga di San Francisco. 
Kurang lebih 14.000 buruh 

perindustrian hadja California 
pada hari Rebo turut mengada 

kan pemogokan sehingga me 
maksakan kepada. 12 pabrik ba 

dja dinegara bagian ini untuk 
menutup pintunja Buruh ba 
dja San Francisco mulai me 

ninggalkan pekerdjaannja pa 
da hari Selasa setelah meneri 

: ma perintah untuk mogok dari 
ketua perserikatan buruh per 
industrian badja Amerika Phi 
lip Murphy. Beberapa orang 
kerdia telah diperintahkan utk | 
memasjamkan api dalam dapur 
dapur api, Wakil2 perserikatan | 
buruh tadi mendjandjikan, ba 
hwa pemadaman ini akan dilaz: 
kukan “setjara teratur”. 

  

KONPERENSI PARA 
GUBERNUR. 

Pada tgl. 19, 26 dan 21 Mei 
jad. di Djakarta akan diadakan 
konperensi para gubernur.  Jg. 
akan Gibitjarakan diantara" ja 
jalah soal2 pemgrintahan dalain 
negeri dan chususnja penglak- 
saraan otonomi, 

  

tu gerbang jg berupa 2 djaba- 
tan dg melambai2kan bendera 
merah, Sementara itu balaka- 

tuan polisi datang dan melem- 
par2kan bcin gas air mata. Ka 
um Gemonstran mendjawab se- 
rangan ini dengan menghudja 
ni paSukan2 polisi itu dengan 

batu. Terdjadilah perkelahian 
hebat, jang seperti telah dika- 
barkan mengakibatkan tidak 
kurang dari 1.000 orang menda 
pat luka2, 

Keadaan jang demikian ini 
menimbulkan perasaan anti A 

merika jang mendjadi-djadi. 3. 

orang serdadu Amerika dengan 
tiba2 lalu diserang oleh bebera 
pa orang demonstran dan dilem 
parkan kedalam sungai ketjil 
didepan istana bersama2 lima 
orang anggauta polisi Dalam 
kekatjauan jang demikian ini 
sebagian dari kaum demons- 
tran lahy menjerang tiap2 mo- 
bil Amerika jang mereka djum 

pai. Alkibatnja: 15 buah mobi 
Amerika didekat markas besar 
dienderal Ridgway dirusak dan ' 

presiden 

   
Smg. Djunv'at 2 Mei 1952 

5 Usa-! 
ha Persendjataan Amerika Terantjam| 

  

Pa La Nana ae Tn Ma PAMMRENUPMAP urUaa    

  

  

  
2 2 

Dalam merajakan hari Kemenangan Buruh 1 Mei kemaren, ber 
hubung pawai dan rapat raksasa tdak diperbolehkan, maka" oleh 
SB2 dan Serekat2 Sekerdja di Semarang hari tsb. telah diperi 
ngati dengan mengadakan pertemuan2 ditempat masing2. 
arakan jang sedianja akan diadakan kemaren sore dan malampun 
tak djadi diedakan. Gambar: Gabungan Buruh Pelabuhan me 
rajakan hari tsb. dgn mengadakan pertundiukan2 di halaman ge- 
dung GRIS: berbagai slogan tampak mereka bawa. (Ipphos). 
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  SASTRA 

Arak-   
  

Ea 

3 
£ 5 

3 
A Lengan 

sekarang sedang mengalami 

. argeement, 2. 

z 

Semua masa ah ity barus. di 
putuskan setjepatInis, dan da   

LI penjelesaiannis akan,bergan 
(itung kekuatan kab net seka- 
rang, kata Mr. Sunario. Mr. Su 

nario roindiy dengan maksud 
Menteri Luar Negeri Mukarto 
untuk lekcs mengusahakan 
pembukaan suatu ambassade 
Indonesia di Moskow tetapi ha 
rus terdjadi atas dasar recipro 
citeit mengenai staf ambassa- 
de dan kemerdekaan bergerak. 
Apakah hal ini djuga telah di 

perhatikan oleh pemerintah di 
Galamemenjelenggorakan huhu 
ngannja dengan lain2 negara, 
dianteranja dengan RRT ia he 
lum tahu, 

Politik bebas menu- 
| rut Sunario. 

Atas pertanjaan bagaimana penger 
tiannja tentang politik bebas Indo- 
nesia, dinjatakan oleh Mr. Sunario 

bahwa menurut pandangannja' poli- 
nja politik bebas itu tidak lain dari 
pada politik luar negeri jg sesuai 
dengan derddjat dan kedaulatan In- 
donesa jg tidak ingin mengakui ika 
tan lain dari inter-dependentie umum 
dibawah hukum internasional. Se- 
hingga dengan demikian hubungan 
Uni dengan Nederiand misainja ma 
sih merupakan inter-dependunt'e i:ti 
mewa jg terlalu mengikat Indonesia 

Kata Mr. Sunario, diadi djuga 
mcngenai hubungan2 lain seperti jg   

dibakar” sedangkan 100 buan 
mobil lainnfa menderita keru- | ta, karena harapan “akan  remper- 

Sakan. Sebuah lori telan nan- 
tjur sama sekali, 

Seluruh tenaga po- 
lisi dikerahkan. 

Pemerintah kemudian terpak 
sa mengerahkan Semua anggo 

ta polisi tjadangan jang ada, 

untuk menguasai keadaan. Pa 

sukan2 Amerika dalam pcda 

itu tidak diminta, uatuk mem- 

bantu: Menurut AFP, djumlah 

pasukan2 polisi jang dikerah- 

kom untuk menindas kekatjau 

an ini ada lebih dari 4.000 

orang, termasuk posukan2 poli 

si tjadangan. Diantara mobil2 

jang rusak tidak terdapat mo 
. Diantara 

orang2 jang tewas terdapat se 

orang mahasiswa jang 

lisi, (Artara). 

memutuskan dalam rapat plenonja 

pada tg. 5—6 April jl. di Surabaja, | menjatakan, bahwa dia ge 

bahwa N.U. harus memisahkan diri f keputusan kong «s jang € 

dari Masjumi setjara organisatoris, 
dengan mengusulkan supaja Masju- | 

   

tercapas didalam perdjaal ian Sen 
| Francisco dan MLSLA. itu, haris 
kis selalu perhatikan aoakts4 sela 

  

Guripada faedahnja bagi vegar: 

oleh keuntungan jg langs ig, Jiuy,a 

« akah hubungan2 sematjan 
dk akan mengikat kita setjara lara. 

ifa ti- 

Hal ini ber'aku djuga bagi 

perhubungan Indonesia dengan 

Diepang, iaitu djangan sampai 
Indonesia gkan menerita “ban 

tuan2” jang pada hakekatnja 
akan memberi kedudukan kers 

'da Djepang di Indonesia jang 
dapat memberi kekuasaan ks 
pada negeri itu disini, 

ma didalam lapangan ekonomi. 
Oleh kcrena itu Mr, Sunario ti   

. medal 

Gak dapat menjetudjui pikiran 
Menter: Perbubungan Djuanda 
untuk mengizinkan penanaman 

D 'epang di Indonesia, 
teristimew, dalam perusahaan 

kena 'tambang2, karena hal itu akan 
tembakan pestol dari pihak po | dapat mendjad'! vitaa! bagi in 

dustri perang Djepang jang fe 

kata sambutanaja, jang antara lain 
mbira atas 
iputi oleh 

Suasana gembira dar berdjalan me 
nurut system demokrasi, serta dida 

   

mi berbentuk federatief. Hasil pemu lamnja menjimpulkan keiasjafan a'as 

ngutan suaranja adalah 66 setudju, 
9 menolak dan 7 blanko. 

Sesudah dilakukan pemungutan 
suara Presiden Partai Masjumi, Dr. 
Sukiman, jang baru sadja datang 
pagi2 dengan GIA, memberikan 

tanggung djawab. Sukiman melihat 
putusan kongres N,U. ini tidak gam 
barkan suasana buruk dalam kala 
ngan Islam di Indonesia, Dmikian 

Politik-Bebas 
Karena Belum Adanja Persesuaisn Faham 
Mengenainja: Kita Berada. Dalam Keadsan 
Wakta Jg Fak Tertentu: Kate Mr, Sanario 

R. SUNARIO. ketua Seksi Luar Negeri Parlemen, dalam 
tjakapan dengan , Antara” menerangkan bahwa kita 

waktu jang tidak berketentaan, 

  

karena kita behun benar? sepahain dan bersatu tentang tjara 
mendjalankan politik bebas. Menurut Mr. Sunario lapangan po- 
itik bebas itw bersangkutan dengan berbagai hal jang konkrit, 
misainja: 1. Perdjaridjian perdamaian San Francisco dan Tokio 

- Soal M.S.LA.: 3. Soal Uni dan Irian: 4. Dan seka- 

rang soal pembukaan perwakilan diplomatik Indonesia di Mos 
La & ana 3 A3 

Karang mulai dibangunkan kem 
bali. Politik  sedemik an me 

gandung anasir2 “putus asa 
aa Pberonias kang Mr 3 
nario Padahal kita sedang ber 

usaha untk melepaskan diri 

teampay "ingrijpend” (menda- 

lam). Kalau kita membutuhkan 
modal, maka pada pendapat 
Mr. Sinario, modal itu dapat di 
peroleh dengan djalan pindja- 
man, tetapi tidak dari negeri2 

jang masih mengandung baha 
ja imperialisme bagi Indonesia. 

MSA belum mengikat. 
Atas pertarjaan apakah per 

djandjian MSA sekarang ini su 
dah mengikat bagi Indonesia, 
dinjatakan oleh Mr, Sunario, 
bahwa MSA itu belum mengi- 
kat kepada Indonesia, karena 
harus diratificir duly setelah 
mendapat persetudjuan dari 
Parlemen, sehingga keterang- 
an2 jang lain dari itu diang- 
gapnja tidak benar karena ber 
tertangan dengan hukum inter 
nasional dan djuga bertentang 
an dgn hukum konstitusionil 
Indonesia sendiri (pasal 120 
UUD). 

Djangan dilupakan djuga, kata Mr, 
Sunario, bahwa pemerintah jg lalu 
dongan diwakili o'eh bekas Menterj 

| Luar Negerj Subardjo ,,implicit” (de- 
ngan tidak diutjapkan) telah menga- 
kuj ha! ini waktu dibitjarakan mosi 
Seksi Luar Negeri Parlemen mengenai 
Pn ea Rata pasal 129 UUD terse- 
but. 

Kalau kita masih memeriukan 
bantuan cari Amerika, maka hendak 
nja ditjarilah dijalan lain. 'Mongonai 
penje e-aian mesalah Uni (dan Irian) 
Mr, Sunario masih berpendarat, bah 
wa kedua-dua soal itu perlu disele- 
saikan selekasnja dan ia tetap ber- 

' pendapat, bahwa scal Uni kalau per 

teruta' 

: | 

  

   
     

  

   

lu dengan pemutusan setjara uni 
lateraal, ena ja tidak dapat meilf 
hat kemungkinan ig lain, apalagi se- 
lama pihak Belanda masih tetap ber. 
pegangan pada tuntutannja mange- 
nai ekonomi dan keuangan ig diuga 
mempertahankan kekuasaannja atas 
Irian. (Antara). 

y 

ONGKOS TILGRAM NAIK. 
Kantor Besar PTT. mengu- 

mumkan, bahwa mulai tanggal 
1 Mei tarip2 dan bea2 telegrap 
untuk dalam dan luar negeri 
mendapat percbahan, Tarip te- 
legram dalam negeri dinaikkan 
dari 40 sen hingga 50 sen se- 
kata. Tentang tarip telegram2 
urisik luar negeri serta berb- 
gai bea telegrap ra diminta 
keterangan pada kantor? pos 
dan telegrap setempat. 

  

wa Muktamar tsb. bertambah pengi 
kutaja dengan datangnja 
dari Bardjarmasin, — Alabio 
Amunta! hari ini. 

  

  

Tahun 
Mana MPa MS NAN ANTA LAPAN MM LPa MN MAPAN. PU 

  

1 Mei 

  

Penting Hari Ini: 1 Mei di ibu-kota — Buruh badja " 
USA mogok — Sunario dan politik-bebas — Te- 
djasukmana dan sambutannja mengenai Hari Bu- 
ruh — NU keluar dari Masjumi — Sobsi menjang- 

kal — dil. 

  

Beratus-Ratus Ribu Kaum Buruh Ikut Merajakannja 
Suasana Diliputi Oleh Keinginan Damai Dan Mengutuk Imperialisme 

rY ARI KEMENANGAN Buruh” telah dirajakan di D 
hari beribu-ribu orang dari berbagai bagian dari 

Dan Tendens Fasisme 

dimana diadakan rapat raksasa oleh SOBRI dan HIMBI, atau 
fjuga diselenggarakan pertemuaa umum oleh SOBSI. 
di djalan? ramai sekali. Djalan2 penuh sesak dgn oran, 
tsb. Rapat raksasa di lapang Merdeka dihadiri oleh be 
ran 300.000 ig membawa bendera? 

jakarta seijara besar?an Sedjak dini 
ibu kota menudju ke lapang Banteng, 

ke lapang Merdeka dinana 
Mendjelang pukul delapan, lalu lintas 
22 jang ingin menghadiri 
ratrs-refus ribu orang, 

, Spanduk? dan semboja::2, jg menentang pemetjatan buruh 

perternzaa2 
menurut tafsi- 

setjara besar2an, menolak KMB dan modal asing, serta ganibar? dari Engels, Marx dan Lenin 

Djuga di'apang Banteng tam 
pak beratus2 ribu orang. Teta 
pi disana tidak tampak -gam- 
bar2. Spanduk2 dan sembojan2 
ala jang dibawa, diantara me 
ngenai kerd'a sama dan usaha 
bersama untuk pembangunar: In 
Gonesia. Kedua rapat raksasa 

(ini berlangsung dengan tertib. 

  
pengaruh modal asing jg.: 

  

| Dilapang Banteng antara lain 
tampar truck2 besar dan dju- 
Za Carterp'llars jang sangot be 
Sar itu dari djawatan pekerdja 
an umum, Pada pertemuan ini 
telan dilepaskan sebuah ballon 

jang membawa sembojan: 
“Kaum, buruh bersatulah”. 

Dilapangan Banteng. 
Pad» rapat raksasa dilapang 

an Banteng antarg lain telah 

berbitjara Yahja Malik atas 

nama kaum tani, Bujung Saleh 

atas nama bekas kaum pedju- 
ang, njon'a Hffendi atas nama 
kaum buruh wanita Jusuf Ban 

djar atas nama Sobri. Semua 
pembitjara menundjukkan, ba- 
hwa diantara berbagai golong- 
an buruh dan tani belum dju 

ga ditjapai tingkatan hidup jg 
dihendaki, Merek, menjerukan 
kepada ksum buruh mentiapai 

tudjuan mereka dengan beker- 
dja sama dan bersatu. 

Pada pertemuan ini telah di 
ambil suatu resolusi, dalam ma 
na pemerintah diminta supaja 
dalcm politiknja menaruh per 

hatian besar terhadap kepenti 
N£1In2 kaum buruh dan tani, 
dan djangan terlibat dalam 

blok Amerika. 

Selandjutnja pemerintah di 

desak segera mengadakan pe- 
milihan umum dan melaksana- 

kan undang2 agraria jang me 
Dguntungkan rakjat terbanjak. 
Selandjutnja mereka minta su 
“paja SGB. segera .dihapuskan, 

' Gan Supaja distribusi maupun 
produksi beras dikuasai oleh 

pemerintah. 

Achirnia diadakan pawai jg 
pandjang. Pawai ini diadakan 
oleh serekat2 buruh dengan 

membawa 17 bendera merah 
putih, 17 bendera2 merah, jang 
kemudian di-ikuti pula oleh 

250 bendera2 merah putih dan 
250 bendera merah. 

Dilapang Merdeka. 
Djuga pada rapat raksasa di 

laparg Merdeka telah diutjap- 
kan pidato2 jaini oleh wk.2 CC. 
PKI. SOSBI, Fron Tani, Wani. 
ta, Pemuda, bekas pedjuang 
dan Komite perdamaian, Selu- 
ruh pidato itu memakan waktu 
kira2 setergah djam lebih. Se 
telah pidato2 itu selesai maka 
dibatjakan iesolusi, ' sesudah 
mane 12 orang wanita jang ber 
pakaian serba putih melepaskan 
balon2 perdamaian. 

Sebagai perutup atjara peri- 
ngatan ini maka diadakan de 
monstrasi arak-arakan jg di-iku 
ti oleh beratus ratus ribu orang. 
dengan melalui Istara Merdeka. 

Dalam pidatonia, wakil CC 
PKI antara lain membentang- 
kan arti 1 Mei, dan pelbagai per 
Soalan dalam dan luar negeri. 

Antara lain dikatakannja. bahwa 
berkat perlindungan daa - kesetiaan 
kaum buruh, maka pemimpin? PKI, 
Aidit, Alimin, Njoto, Lukman dan 
Sudisman segera akan dapat beker- 
dja kembali ditengah? perdjuangar 

partai, seperti sediakala. Diperinga:- 
kannja pula bahwa dua diantara ma 
reka telah berada pula menghadiri 
peringatan 1 Mei itu. 

Selandjutnja pembitjara mengu- 
tjapkan salut dan terima kasih kepa 
da pegawa!2' dan alat2 kekuasaan 
negara dibeberapa tempat dan kota, 
»jang telah bersikap kritis terhadap 
perintah reaksioner dari pemerintah 
Sukman- Wibisono”, jg telah  bersi- 
kap fasis itu”. PKI jakin bahwa si- 
kap membela demokrasi dari peaa- 
wai? negeri ini dalam tahun 1952 
akan meningkat hingga merupakan 
bantuan aktif “pada perdjuangan 
memperiaharkan hak2 azasi manusia, 
demikian pembitlara. 

Selandjutnja pembitjara me 
ngeritik politik pemerimtah 

  

lalu, politik KMB, dan sikap fa 
Sis dari pemerintah Sukiman. 
Penderiiaan rakiat menurut 
pembitjzra adalah akikat dari 
politik? ini, demikian pula ada 

Kalangan pimpinan tsb.,  mendja 
putusan2 wab pertaujaan, apakah dengas ada 

dan  nja keputusan isi akan terbit perpe 
tjahan dikalangan N.UL, menjatakar, 
bahwa buat sementara ini soal isb: 

Dapat pula diberitakan, bahwa se ' tidak ada kelihatan sama sekali di 
belum Muktamar tsb. 
beleid P.B. untuk keluar dari Masju 
mi itu, Muktamar d,uga mendengar 
kan amanat dan andjuran dari wakil 

  

    

  

  

diterangkan oleh kalangan Pimpinan | putjuk pimpinan GPII, ' Nawawi 

Muktamar tsb. Dusjki jarg hadlir dalam Muktamar 

Seterusnja da kmsebagakg undangati, 
Lemuaga Kebudataan Indonesia 

»Kon Beatavwaasch Genootsehap 

Yan Kurstan an Watantchaboen” 
Sa Aan MN Kab Pa ARSA ka 02 NeNA GA 

menjetudjui' da'am ' Muktamar, Semua utas « 
nampaknja puas dan gembira. Begi 
tu djuga utusan2 jang tadinja asti 
pada beleid P:B. itu, Apakah N.LL 
akan mendjelma djadi partai politik 
masih belum lagi diketahni, karena 

masih dalam pembitjaraan. (Antara) 

  

Ga-hari 1 Mei 

  
ig. 

nja gerombolan2 Darul Islam, 
TII, Westerling dsb. adalah aki 
bat politik ini. 

Pada achirnja ia menjatakan 
bahwa. PKI bersedia menjokong 
kabinet Wilopo, asal sadja kebi 
net ini menundjukkan kesung- 
guharnja dalam mendjalankan 

politik baru jaitu demokratis 
Gan anti perang serta mentjari 
djalam untuk memperbaiki na 
sib penghidupan rakjat. 

Sebagai penutup ia memperi 
ngatkan, bahwa Amerika Seri 
kat dengan pengikut2nja seka. 
rang terus-menerus berusaha 
untuk memperluas periapan pe 
rangnja. 

Sesudah ini maka. menjusul 
wakii2 Sobsi dsb. untuk mengu 
tjapkan pidatenja, jang para po 
kcknja hampir sama isinja de 
ngan pidato wk. PKI tersebut 
Perbitjara2 banjak mengemuka 
kan kritiknja terhadap pelbagai 
tindakar: pemerintah dilapzngan 
politik baik dalam maupun luar 
negeri. 

Kereta api Perdamai- 
an berangkat. 

Sesuai dengan rentjang, Ke- 

SOBSI. 
Menjangkal 

Tak Ada Seruan Ua- 
. tuk Hentikao. Aksi 

ENTANG ADANJA in- 
il struksi S.B. SOBSI su- 
paja aksi? didaerah2 dihentikan 
adalah tidak benar, Demikian 
menurut Sentral Biro SOBSI. 
Pengumuman itu selandjutnja 
mendjelaskan, bahwa hingga 
sekarang S.B. SOBSI belum per 
nah mengeluarkan instruksi ke 
pada tjabang2 SOBSI supaja de 
agan segera menghentikan ak- 
si2 didaerah, 

Mengersi aksi buruh harian 
daerah otonoom Djawa Tengah 
jg. dipimpin oleh DPP SEBDA, 
diterangkan. bahwa Sentral Bi 
ro SOBSI segera telah mengam 
bil tindakan langkah? jang di- 
perlukan terutama berhubung 
dengan adanja pemetjatan jg. 
besar?an terhadap kaum buruh 
jg melakukan pemogokan. 

  

  
mis pagi kira2 pukul 6 "Kereta , 

' api Perdamaian” berangkat da 
: ri Gambir keSurabaja. Upa- 
tjara keberangkatan Kereta- 
api Perdamaian tsb, dihadiri 

oleh. wakil2. Panitig Pusat 1 

Mei 1952, panitya setempat 
Djakarta, pembesar2 DKA dan. 
pihak SBKA. Upatjara dilaku- 

dengan melepatkan bu- 
rung2 merpati setelah mana 

kereta-api berangkat dengan 

mendapat sambutan riuh dari 

hadirin Sebagai tanda Kereta 
api Perdamaian lokomotif dihi 
as dengan bendera2 perdamai- 

an, pula bendera2 merah putih 
dan buruh. : 

Dapat dikatakan, bahwa kea 

daan ibu kota RI, Djakarta, pa 
ini d'liputi sua 

sana peringatan hari tersebut. 
Kota tampak sepi, t'dak banjak 
kendaraan. Banjak tcko2 dan 
kontor2 tutup. Trem dan bus 

kota tak djalan dan ibioskop2 
tax main pula. Pada malam ha 
rinja berbagai serekat buruh 
mengadakan perajaannja ma- 
Sing2 setjarg ketjillan, (PIA). 

kan 

  

WALIKOTA SJAMSURIDZAL 
KETUA KEHORMATAN PER. 
HISIPUNAN PENJAJANG 
BINATANG 

Walikota Djakarta, Sjamsu- 
r.dzal telah menerima tawaran 
untuk mendjadi ketua kehorma 
tan Perhimpunan Penjajarg Bi- 
natang di Indonesia, jang pe-: 
ngurus besarnja berkedudukan | mah 
di Djakarta. 

Dalam pada itu ditegaskan, 

bahwa sikap SOBSI terhadau 
kabinet Wilopo sampai hegitu 
Gjauh belumlah ada perubahan- 
perubahan. Artinja sikan SOR- 
SI masih tetap sepert: bunji su- 

rat Sentral Biro SOBSI jarg di- 
kirim kepada P.M. Wilopo jan 
dlm pokoknja merganggap kw 
pada kabinet Wilopo ada tanda 
tanda bhw kabinst ini lebih ma- 
dju daripada kabinet Sukiman”. 

Noot. dari Redaksi: . , 
Sebagai diketahui, berita jg 

menjatakan bhw 5:5. SOBSI me 
njokong .kabinet Wilopo telah 

dimuat cleh:,,Sin Po” dar, ..An 
tara”. Kini oleh SOBSI « 

diselidiki bagaimana berita i 
sampai kepada pers. 3 

SEBUAH PESAWAT PENUM- 
PANG PERANTIIS DISE- 
RANG OLEH 2 PESAWAT 
PEMBURU SOVJET DIATAS 
DJERMAN. : 

Dua pesawat pemburu MIG- 
15 Sovjet pada hari Selasa telah 
menjerang sebuah pesawat Sky. 
master dari maskapai penerba- 
ngan Perantjis ,,Air France” jg. 
sedang dalam penerbargan bia- 
sa dari Berlin ke Frankfurt. Pe- 
sawat tsb. ditembaki dengan se 
napan mesin jang mengakibat- 
kan dua orang penumpang bang 
sa Djerman merdanat luka2, Pe 
sawat itu kemudian kembali ke 
Berlin dan dapat mendarat di- 

    

   

  

  

Lb 

  lapangan terbang Tempelhof, di 
mana korbarg diangkut keru. 

sakit, demikian berita 
AFP. 

  

Tenaga Ahli 
  

Iwa Kusuma Sumantri telah mengadjukan per- 
tanjaan2 kepada pemerintah jg pokoknja berisi rasa kurang se- 
tudju terhadap didatangkannja sebanjak ahli2 asing ke Indo- 
nesia. Kiranja tak ada seorang Indonesia-pun jg tidak sefaham 
dgn pendapat Iwa ini. Bahkan malahan kalau mungkin, tentu 
kita semuanja mengingini agar seluruh kebutuhan tenaga2 ahli 
itu di-isi semuanja oleh tenaga2 bangsa kita 
donesia. 

sendiri, bangsa In- 

— — — — — Tetapi kenjataan mengenai djumlah ahli2 kita, 
jg bisa digunakan teraganja utk ikut menjslenggarakan tanah 

air kita ini, sungguh gangat menjidihkan. Tjobalah difikirkan: 
Kita selalu membangga-banggakan bahwa kita mempunjai pe- 
mantjar radio terbesar sendiri di seluruh Asia Tenggara! Tetapi 
satu orang-run radio-ingenieur kita tidak mempunjainja, Luas 
hutan kita, terbesar sendiri di 

mempunjai 2 orang houtvester. 

seluruh Asia. Tetapi kita hanja 

Djumlah gunung2 berapi di 
Indonesia paling banjak sendiri di dunia. Tapi se-orang-pun vul- 
“ansloog atau ahli gunung berapi bangsa kita belum ada. Kita 
harus menjediakan pakaian utk 75 djuta orang renduduk. Na- 
mun demikian, ahli textiel kita tidak lebih dari 2 atau 3 orang. 
an — Begitulah seterusnja kita bisa mengemukakan 
daftar2 kekurangan2 kita mengenai tenaga2 ahli sebaga! ask- 

tor2, insinjur2, pharmacist, typograaf, simoloog, ahli-perikanan 
dsb. Pokoknja, kita masih kekurangan sekali tenaga2 ahli jang 
sangat vitaal sekali bagi kelantjaran penjelenggaraan tanah air 
kita. Dan zonder tenaga2 ahli tadi, pastilah negara kita akan 

sec... terjantar 

hatian sepenuhnia kepada para pemuda2 sebagai kader-tenaga 
kita, terutama para pemuda2 peladjar, jg kini sedang menempuh 
udjian SMA utk kemudian melandjutkan peladjafarnja dalam 
psibagai sekolah tinggi utk mempeladjari sesuatu keahlian. Su- 
dahlah seolah-olah mendiadi kebiasaan bahwa psmuda2 tamma- 
tan SMA kita selalu meneruskan pelagjarannja kepada“fakulteit 
hukum sadja, hingga studen hukum ber-ribu-ribu djumlahnja: 

sedangkan studen2 dlm ilmu exact jg djustru sangat kita butuh- 
kan itu hania puluhan sadja djumlakrja. Ig demikian ini harus , 
segera berobah!! Pemuda kita harus berani menempuh djalan- 
peladjaran baru. Terutama peladjaran2 vak jg sangat dibutuh- 
kan negara, utk seleridjutnja bisa meriempati pekerdjaan-keah- 
an, jg sekarang, djustru karena kurangnja tenaga kita sendiri, 
terpaksa harus di-isi dgn tenaga2 asing. 
—5 —— se — Hendakmja para pemuda2 peladjar kita meng- 

»i keadaan tadi, dan selandjutnja menjedia-sanggupkan 
segenap bakat serta ketjerdasanotaknja djustru pd. peladjaran 
peladjarcm-keahlian jg teristimewa dibutuhkan oleh negara, 
Sebab zonder keinsjafan dan kesediaan pemuda? kita ini, biar- 

lah kita semua berserta Iwa Kusuma Sumantri seribu kali sehari 
berteriak minta dihapuskannja segala tenaga2 ahli asing: namur 
keadaan, ig memaksa pastilah akan terus mengharuskan kita 
bersandar rada tenaga2 ahli asing ini utk menjelenggarakan 
negara kita sendiri. Tragies!



  

y 
4 

K3 

ena 
Na 
» 

23 
, 
, 

  

  

Menteri luar.   

  

rintah memberikan izin masuk 
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PE 

| akan masuk ke Indonesia itu, 

“—. mempunjaai keachlian apa, ser 

. ta pekerdjaan apakah jg mere 
''ka lakukan di Indonesia. 

$ 

Tr 

   hd 

| djauan Lebih Landjut? 
» Pertanjaan2.Mr. Iwa Kusu masumaniri. 

ERHUBUNG DENGAN tersiaraja kabar. bahwa Untuk 
takan 195? pemerintah tclah mengambil keputusan utk. 

memasukkan tenaga? asing berdjumlah 8.000 orang, terhitung 
1000 orang jang akan datang dari negeri Belanda. anggota par 
Jemen mr. Iwa Kusuma Sumantri telah memadjukan beberapa 
pertanjaan kepada pemerintah, jakni sebagai beriku'i: 

-a. Dapatkah — pemerintah 
memberikan perintjian dari 
djumlah 8.000 orang asing js 

c. Tidakkah pemerintah se 
pendapat dengan penanja, bah 
Wa, untuk perlindungan warza 

negara Indonesia pemerintah 
menghentikan pemasukan 
djumlah tersebut atau memba 
tasi sedapat mungkin d'umlah 
itu, hingga 'betu'2 tenaga itu 
diperlukan mengingat teruta 

negeri asalnja masing? serta 
tempat jang mereka tudju, 

b. Atas dasar apakah peme 
itu mungkin sebagian besar 

“pada djumlah tersebut? akan tinggal dipulau Djawa, 

SUARA 

  

' ae. negeri 'Mukarto sebagai diketahui" telah dilantik oleh Presiden pada Pa Selaya 27 
April jl. Gambar memperlihat kan: sehari sebelumnja Menteri Mukarto tiba dilapangan terbang Ke- 
majoran, dimana ia selain di sambut oleh PM Wilopo, djuga mendiadi ,,sasaran” para wartawan. 

Import . Asing 
| Tidak Perlu Diadakan Penin-: 

ma tenaga2 jang didatangkan | 

  

SEMARANG 2 MEI 1952 

| Kabar Kota 
  

Perajaan1Mei Di Semarang 
Sederhana Dan Berdjalan Baik 

. Perajaan Hari Buruh ig 1 Mei 1952 di : 1 aa 3 , ei 1952 di Semarang telah dibu 
|. -ka pada Kebo malam 3. oleh Panitya Pusat Peragaan 1 Mei, 

di Sekolah Sin You She dj. Stadion. dengan dapat 
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dan 

butan2 pidato, oleh pengurus ' 

“salah seorang wakil pengurus 

| bungan antara kaum buruh 
dan pasar Diohar adg erat se- 

bertempat 
perbatian batian besar, autara Jain sbg wk pemerentah hadlir residen 

Bendera? buruh dibentangkan dikanan kiri dinding 
tampak gambar besar darj Stalin, Muso, 

Gan Lenin Pembukaan dilakukan dengan me 
an 4 lagu, jaitu Indonesia Raya, 1 Mei, Internasionale 

lagu Perdamaian. Setelah oleh pengurus (libatjakan artinja 
1 Mei, berbagai wakil organisasi mengadakan sambutan? jang 
serdja sampai djauh malam. Pertemuan itu diramaikan de- 
ngan krontjong. 

Perlu didjelaskan bahwa, se- 
belum diberi kesempatan sam. 

njanjikan 4 

Perajaan Orbu. 
Organisasi Buruh Umum turut me 

rajakan | Mei kemaren, bertempat 
diterangkan, - djanganlah di- di Sekolah Sin You She djl. Sta-! 
Singgung? dua peristiwa jang , dion, dimulai djam 7 sore dan ber- 
baru terdjadi di Semarang, ja- | achir djam 11 malam. Telah diada 
itu peristiwg Sebda dam peris- | kan pidato2 mengenai 1 Mei dan 
tiwg Kalisari. Diantara Sambu | pertundjukan tari2-an dari. Lung 

tan? itu jang dapat sambutan | 

) 
You She, sedang anak2 dari Shan 

Persatuan Pedagang pasar Djo 
har. Dikatakaanja, bahwa hu- 

adakan oleh berbagai wakil organi 
sasi dan perkumpulan jang hadlir. 

bagai perajaan 1 
ialah, perajaan tahun ini 
sekali dencan tahun2 jang lampau, 

kali karena djika buruh subur 

Hua dan njanjian2 dari murid? Sin | 

tung Wu Sze Tuan mengadakan per | 

tundjukan barongsay. Sambutan2” di ' 

Kesan2 jang kita dapat dari ber! 
Mei kemaren itu, | 

berlainan | 
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pasar Djohar) pun ikut 
tidak setjara besar2-an, tapi walau 

"d3 Tipun dengan tjara sederhara, namun 
$ 2 , 

- . 

R 'apat semodrc Ba tjukup meluhurkan erti Hari Buruh, 

& Na dan pa- Perajaan2 berdjalan dengan baik dan 

| wai dibatalkan, 

Dari sebab rapat samodra jg . 
sedianja diadakan Kemis pagi 
dilapangan Stadion Selatan di- 
batalkan, maka agar orong2 jg 
sudah datang tidak merasa "ke 
tjelik”, telah diadakan sadja 

. pertemuan ea ja Sin You 
arak2an) wak | She, Pun pawai. 

tu sore harinja tidak djadi ber 
langsung, Haa Mn 

Sementara itu SB2 dan Seri 
kat Sekerdja merajakan Hari 
Buruh tersebut dengan perte- 
muan2 | ing2 tempatnja. 
Di gedung Sigab dan GRI Gen 
dong pun diadakan pertemuan 
prtemuan. Gabungan Buruh Pe 
Jabuhan merajakan dengan 

. berbagci pertundjukan dihala- 
man Gris, tampak banjax slo- 
gan2 dibentangkan dalam ge- | 
dung tersebut dan pula dua 
gambar kapal (lambang persa 
tuan organisasi itu) telah di- 
bawanj, pula. $$ ti 3 

jang sederhana. Gambar? hi- 
dup (bioscopen) tidak menga- 
lakan pertundjukan . guna 
memberi kesempatan buruhnja 
merajakan 1 Mei, Kantor? dan 
Gjawatan2 pemerintah dibuka 
seperti hari? biasa, tetapi jang 
masuk en beberapa. kepala? 
bagian sadja: para pekerdja-. 
nia ikut merajakan Hari Bu- 

  

"Di beberapx muka djalan | 
kampung diberdirikan gapura2 | 

tidak ada terdjadi sesuatu insiden. 

Lain2 perajaan. 
Serikat Buruh Kementerian Per 

tahanan akan merajakan Hari Buruh 

pada besok malam, tg. 3 Mei di Se 

kolah Sin You She dimulai . djam 

19.00. 

maren (Kemis) merajakan genap ber 

ditnja-1 tahun bertefmpat di gedung 
mama 
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jang seperti kita ketahui su 
Gah penuh sesak, malahan ke 
lebihan jang tidak kurang da 
ri k.l. 500.000 djiwa tiap tahun 
nja tak dapat kita djamin 
akan pekerdjaan jang lajak, 

dah pula ditransmigrasikan. 
Lebih landjut mr Iwa, Kusu 

ma Sumantri bertanja kepada 
pemerintah apakah bukar su 
dah pada tempatnja sekarang 
untuk mengadjukan uyndang2 
imigrasi dengan segera japg 
bersifat nasional jakni jang 
bertudjuan mengatur pemasuk 
an orang2 aSing, untuk melin 
Gungi bangsa Indonesia dari 
saingan mereka itu. 

Dalam 'pendjelasannja ang 
gota parlemen mr , Iwa Kusu 
ma Sumantri menundjukkan 
pada kenjataan dewasa ini, ba 
hwa bangsa Indonesia mengha 
dapi saingan jang mahaberat 
dari tenaga2 asing dalam lapa 
ngan ekonomi, hingga menim 

| bulkan keadaan jang menjolok 
| mata antara kehidupan bangsa 
Indonesia dengan bangsa asing 
Mengingat hal ini, maka tidak 
kah sudah waktunja bagi pe 
merintah untuk menghentikan 
atay sangat membatasi pema 

sukan2 tenaga asing urtuk me 
| indungi bangsa Indonesia dari 
| saingan tersebut dan melarang 

enaga2 asing melakukan pe 
kerdiaan iang mendesak lapa 
ngan pekerdjaan bangsa Indo 
nesia? Demikian achirnja mr. 
Kusuma Sumantri. 

  

  

Chinese English School Bodjong. Pe- 
rajaan ini “dimaksud djuga untuk 
ikut merajakan 1 Mei. 

Panitya Perajaan Hari 
Tioighoa akan mengadakan peraja 
an tg. 4 Mei dengan rapat besar 
waktu pagi hari di Sekolah Sin You 
She, dimulai djam 9, dan malam 
ramah-tamah di gedung T.H.H.K. 
Plampitan malam harinja djam 19.00. 

10 Mei Listrik 
Dibatasi Lagi 

Karena Djelok 
Kekurangan Air 

Pagi tadi bertempat di Ba 
lai Kota oleh pihak Aniem te 
lah diadakan pertemuan de- 
ngan para wartawan dan ang- 
| gauta DPD Kota dan dihadliri 

X ui   
'Ro. perlu merundingkan soal 
pembatasan aliran listrik jang: 
akan mulai didjalankan lagi da 

“ri 1g 10 Mei sampai 15 Djuli 
1952. 

Sebab?nja sampai perlu diam 
bil findakan demikian ialah ka 
rena Aniem tidak mendapat 

| pembagian air 'tjukup banjak 
dari Rawa Pening, lantaran air 
dari Rawa Pening itu, berh 

, bung akan datangnja musim 
| kemarau, harus dialirkan ke sa' 
| wah2 didaerah Demak. Kini 
Aniem mendapat air dari bagi 
an irrigasi sebanjak 6.1 meter 
kubik, sedang beberapa hari jg 
lala Djelok menerima air seba 
njak 8 meter kubik. 
Diserukan, bahwa mulai se- 

(karang, sebelum diambil tinda- 

|kan jg tegas utk membatasi ali- 

  

lah membantu sepenuhnja. 

dan tak dapat atau sangat su | 

'Tus mengadakan pembersihan 

| Kukan "pada tanggal 28 “April 
Pemuda | 

    

   
nggeris 

| dari delegasi Ceylon dan 

   

     

    

   

  

   

   
    

ris (terutama delegasi Malaya) 
Rubber Study Greup di Ottawa 

askan ' 

' PENGADILAN Kn   
  

  

ditangkap. Diduga kete. 

aa pa Kar juga akan dibanding (di- 
appel) lagi... 

Dimana Pemberon- 
- tak Muntjul 

Terus Di-Uber UberDan 
Ditumpes Oieh Tenta- 

ra Kita 

KA GEROMBOLAN pem 
berorak jg kini berada 

di Selatan Pervalang, terus-me- 
nerus kita gempur dan kita ke- 
Gjar kemana sa'ija mercira me- 
larikan diri. Meailik gerak gerik 
rnereka tampak bahwa gerombo 
(lan isb berusaha keras akan me 
jnerobos ke Barat, sehingga ke- 
irap kali terdjadi - pertempuran 

s 

  
sengit dgn pasukan kita. Pada 
'hari Rabu jl. tg. 309-452 telah . 
terdjadi lagi pertempuran di 
desa Kadjene sebelah Utara ko- ' 
ta Randudongkal dimana koum 
peraberontak achirnja lari ke-j 
arah desa Penasihan. Dalam per | 
tempurar ibu 3 orang pradjurit 
kita gugur, sedang korban di 
fihak gerombolan belum dapat 
diketahui djumlah seluruhnja. : 
Sementara itu kita terima be! 

rita dari Kedu, bahw, kini pa" 
Sukan kita disana terus mene- 

Sisa dan kaki tangan pemberon 
tak, Gerakan razzis iang dila- 

1952 jang lalu disekitar desa 
Mungkit dan Salaman berhat- 

sil mendapatkan 1 putjuk Sten 
2 putjul Karabijn, sedjumlah 
granaat dan beberapa potong 
pakaian Tentara, seorang kaki 
tangan pemberontak tertang- 
kap. Perlu diberitakan, bahwa 
masjarakat didesa? iang dulu 
pernah dilalui oleh kaum pem 

berontak kini sedang giat me 
ngerdjakan konsolidasi “teruta 

—$ Amerika .... | 
ELEGASI INDONESIA dan sebagian jang masih ada 

pertemuan informil di London hari 
an Sikap bersama dalam usaha menaikkan 
bagi para negara-exportir dalam pendjualan 

tama Indonesia merasa kewatir berhubung 
ersediaan karetnja dari kwalitet jang ku- 

Amerika iak suka beli. 

3 hasil, mungkin mereka ab 

Karet " 
Bersama! Memper- 

Inggeris dan djadjahan Ingge. 
ke konperensi International 
menurut kawat ,.Antara” Lon- 

Selasa 

| Ada tanda2 jg  menjatakan. 
'bahwa kedua delegasi itu (In- 
Idonesia dan golongan Inggeris) 
akan “minta supaja diadakan 
persaingan bebas” antara ka- 
ret aseli dan karet bikinan. Pa- 
ra exportir karet aseli berper- 
'dapat bahwa setjara kunsima- 

Itig Amerika Serikat memberi 
bantuan. kepada produksi karet 
bikinan. iri. Kalaw : nintaan 

.persaingan bebas" ini tidak ber : 

    
  

  

usaha mendapatkan k 

  

Oni ren 

| djuala..diumlah jg besar dim: 
US waktu2 jg tetap dgh harga jang 

L Gitetapkan, serupa “gn jg ter- 
tiapai dlm perundingan timah 

baru2 ini. 
Pihak pendjual karet aseli ini 

mengharapkan, bahwa kaum »e 

ngusaha (partikelir) di Amerika 
akan mempunjai lebih banjak 

pengaruh dim perundingan me 
ngenai karet, dari departemen 

luar negeri serta pertaharan. jg 
terlalu tjondong pada pendirian 
lebih mengutamakan soal2 stra 
tegi. 
Pikiran2 strategi ini akan me 

njiebabkan diadakannja putusan 
jg memungkirtan ditolaknja la- 
gi karet Malaya dan Indonesia 

itu oleh Armsrika Serikat kalau 
terdjadi perang, sehingga dibu- 
tuhkan tetap 'adanja produksi 
karet bikinan setiara besar. 

Kalau Amerika tidak berse- 
dia memberi kelo-rgaran dim. 
hal ini, diduga delegasi Indone- 
sia akan mendesak supaja dia- 

dakan pengurangan embargo 
dan restriksi, jg menghalangi 
pendjualan karet-aseli kenega- 
gara2 komunis. 

»Bargaining position” Indone- 
sia pada waktu jg achir? ini te- 

:lah diperkuat karena adania ta 
iwaran USSR dalam konperensi 
ekonomi di Moskow baru2 ini 

untuk membeli karet-aseli Indo- 
nesia dengan djumlah jg besar. 
  

i Dondlock. 
'Sobsi Ambil Oper Per- 
| selisihan Sebda, 

Karcus perandingua antara 
pihak Gubermar Djawa Tengah 

dan DPP.Sebda mengenai pe- 
njel | pemogokan, mene- 
mui djalan buntu, maka mulai 
hari ini soal ita telah diambil 
over oleh Sobsi tjab. Semarang. 
Dalam perundingan 2 hari tg. 
29 dan 30 April pihak Sebda 
usulkan semua buruh jang me- 
ngadakan pemogokan diterima 
kembali bekerdja dengan diba. 
jar penuh selama mogok. Pe- 
yuntutan melanggar sumpah da 
ri pegawai negeri jang ikut mo 

  

  

| 

Iaium 

  

ADA HARI REBO pagi 
“ imenveri pertahanan Ha.. 

mengku Buwono dengan resmi 
telah membuka konperessi para 
komandan tentara dan terito, 

aruh Indonesia bertermn 
pa: di ,,Balai Pradjurit”, Dja 
karta Konperensi dihadiri pula 
oleh kepala2 staf dari ketudjuh 
teritorium? tentara di Indone- 
sia Tampak pula hadir kepala 
staf angkatan perang djende- 
ral-major Simatupang. 

Konperensi ini jang akan 
berlangsung sampai tanggal 5 
Mei akan membitjarakan ma- 
salah2 pembangunan angkatan 
Iarat, jakni mengenai reforma 
si tentara. Menurut keterangan 
jang diberikan kepada PIA ke 
pala staf angkatan darat ber- 
maksud untuk menjelenggara- 

kan konperensi serupa ini tiap2 

bulan, 

B 

Sebagai alasan dari kebera ' 
tannja mr, Jusuf Wibisono ms | 
ngatakan, bahwa djika Indone. 
sia mengadakan 'perwakilannja 
di Moskou pun Rusia mempu | 
njai hak untuk 'berbuat' demiki 
an di Djakarta, Bagi kita baik 
dilapangan politik maupun eko 
ncmi belum terdapat kenjata 
an jang beralasan, sehingga 
perlu dengan pembukaan kedu 
tan di Seviet Rusia” Sebalir 
nja bagi Soviet Unie pembuka 

an berwak.lan di Indonesia ber 
arti kesempatan haik sekali   

PUTUSAN MENTERI 
PEREKONOMIAN. 

Oleh Menteri: Perekonomian dite- 
tapkan, bahwa mulai tg 1 Mei 1952, 
pendjualan kendaraan bermotor hing 
ga paling tinggi 350 cc. akan men- 
djadi bebas. Importeur2 dengan de- 
mikian dibolehkan untuk mendjual 
kendaraan2 ini — termasuk scooter 
— engan tidak perlu adanja idzin 
dari komisi pembagian. kendaraan2. 
Tindakan ini diambil oleh Mente:i 
supaja pendjualan sepeda-.motor di 
pertjepat, berhubung dengan telah 
tjukup adanja persediaan untuk me- 
menuhi permintaan, Bukan sadia 
importeur ig bebas dalam penjjua- 
an, akan tetapi djuga sipemakai 
adalah bebas untuk mendjual sepeda- 
motor ringan incl bromfiets dengan 
tidak perlu ada jdzin dari Prjoriteits- 
commissie, 

Keputusan Menterj jg lain dan ig 
djuga mw'ai berlaku pada tgl. 1 Mei 
1952 jalah bersangkutan dengan pen. | 
djualan keondataan bermotor @atas 
350 cc.: sepeda-motor berat ini boleh 
didjual atau didtual terus 4 tahun 
sesudah tanggalnja jdzin pembelian 

i sebut perlu diberhatikan oleh peme- 
'yntah sebelumnja mengambil kepu- 

untuk membuat propaganda 
ideologinja di tanah air kita, 
sedangkan alat2 pemerintah ki 
ta belum tjukup lengkap dan 
tjakap untuk menetralisir. pro 
paganda tersebut. Dengan te 
gas mr. Jusuf Wibisono menga 

takan biasanjs kedutaan Sov 
jet itu djuga mendjalankan hal 
hal jang tidak masuk dalam 
lapangan diplomatik sadja. 

Sebaga: tjontoh mr, Jusuf Wibi- 
Sono  manjebutkan kabar, bahwa 
baru ini pemerntah Mesir minta 
pada pemerintah Polandia, .supaja 
Guta Polandia dipangg 1 kembali lan 
taran disangka  mempunjai sangkut 

pfut dengan huru-hara di Mesir wak- 
tu pemerintahan Nahas Pasha, 

Djika berita2 in: benar, ha'2 ter- 

tusan untuk mengadakan hubungan 

dipomatik dengan Rusia. 
Seberitu diauh saja tahu, demi. 

kian mr. Jusuf Wibisono . kepada 
Keng Po, tidak ada permintaan res. 
mi dari Rusia untuk membuka ke- 
dutaan d'. Indonesia. 

  

|Aneka DjawaTengah ! 
  

SOLO. 
Mesin penggiling tebu 

tjiptaan Indonesia. 
Didapat kabar, bahwa mesin peng 

gilingan tebu jg dapat digerakkan 
dgn tenaga listrik telah ditjiptakan 
oleh Perbengkelan Djawatan Perta- 
nian Rakjat Solo bagian Penjelidi- 
kan gula tebu rakjat jg dipimpin 
oleh. Suwardi Djojoprawiro. 

Mesin itu jg seluruhnja terbikin 
dari pada besi dan dikonstruir se- | 
tjara ,setelan” sedjak tebu- glondo- | 
ngan digiling sampai keluar air-gula : 

nja, bisa menghasilkan 6 kali lebih! 
banjak dar pada penggilingan mo-' 
del.kuno jg ditarik oleh hewan. 
" Mesin sematjam itu kalau didjual 
Ik. Rp. 30.000,—. 
MAGELANG. 
Pemetjatan dikalangan pe- 

merintahan autonoom. 
550 Buruh harian Pemerin- 

tahan Autonoom di Magelang 
jong sedjak tanggal 24/4 mo-   gok supaja dihapuskan.   ma'dalam hal mendjaga keama ! 

nan desa. Salah saty usaha me | 
reka jalah mempergiat Organi 
.sasi pertahanan Rakjat. Demi : 
kian berita div. Diponegoro ha 
ri ini,   

! HIBURAN TENTARA. 
djaga oleh Walikota Hadisube- Tanggal 1 sampai dengan 17 

| Mei 1952 Magnetiseur di RI 13/ 
ST 13 Jogjakarta: tgl, 4 Mei 
O.H, Pantja Irama di RRI Se 
marang, tgl 5, OK Sinar Tjan 
di di Bn. 410 RI 13/ST 13 Jog 

jakarta, tgl. 6 OK Melati Ku 
suma di Kie I Staf Dekk, Tjcm 
dibaru Semarang: Tgl 8, OK) 
Melati Kusuma di Kie II PPT | 

' tetap tidak dibajar. Hari 

Usul itu tidak dapatediteri- 
mt, pihak pemerintah mu be 
runding lebih djauh asal Seb- 
da mentjabut instruksi pemogo 
kam dan mereka jang mogok 

un 

pemogokan masih berlangsung 
hamja sebagian ketjil pegawai? 
jang masuk kerdja, jaitu diba 
gian pembersihan kota dan pa 

Sar Djohar. Walikota tegas- 
kan, bahawa perintah untuk be 
kerdiy kembali ibu tidak kelu , 
ar dari pihak pemerintah dae- 

irah, jang mogok sedjak 24 
April tetap tidak dibajar sela 
ma mogok. Pemerintah tetap 
berpendirian pada peraturan? 
dari pemerintah pusat. ' j 

| 
Dua anggauta parlemen, Ir. ' 

$ 
Pudakpajung, Tgl. 9, OK Sinar 
Tjandi di Compie II Staf Dekk. | 
Bodjong Semarang, Tgl. 10, O | Sakirman dan Dj jono, | 
K Melati Kusuma di RRI Sema | kini berada Na Sa aan 
rang: Tgl. 10 sampai dengan 13 | menindjau keadaan pemogo- ' 

Mei pemutaran film di Bn. 421 | kyn Sebda tersebut. Keduanja | 
Bandjarnegara. telah mengadakan perundingan 

: , | dengan pihak jang bersangku- 
Tertjatat dipasar Djakarta | tan, bagaimana hasilnja belum 

pada tanggal 30 April djam 17. diketahui, Oleh Walikota dite 

Mas no.1 snanunu.om.i. 

Tenan “ Rp. 30.30 | dak membenarkan tindakan jg 
Nang » Rp. 29— dilakukan oleh Sebda itu. 

  
  

  

MENARA KAK KAKAK ORA ARK AAA AAA AK 
AMERIKA 

A TRADING 
— Semarang, 

COY 

Menutup kantornja pada hari SABTU 3-5-52 berhubung : 
dengan berlangsungnja hari peringatan keluarganja. 

Kiranja fihak2 jang berkepentingan maklum. 
BAKAT IA SITI IIS IA Ad dad ada dk aldo 

£ : 
gpe: 

  

' Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 
atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan 
berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat 
memperbaiki kedudukan dan peribgdimu. 
Kirim tiga pertanja'an dengan disertai postwissel Rp. 25.—, 
berikut keterangan kelahiran dan pekerdja'an. 
- M. S. RAHAT 

OCCULTIST 
Seteran 109 — Teli. 1123 Semarang. 

  

  

KEMENTERIAN PERTAHANAN 
STAF ANGKATAN LAUT 
KE Oya Sa "5. i & 

n ada 

Dalam advertensi mengenai PENGUMUMAN KEMENTERIAN 
PERTAHANAN STAF ANGKATAN LAUT tg. 19 April 1952 
terdapat kesalahan sbb: 
Pada We. I terdapat kalimat: 
Kementerian Staf Angkatan Laut memanggil dsb. mestinja: 
Kementerian Pertahanap Staf Angkatan Laut memanggil dsb. 

mendjadi K A DET, mestinja: 
mendjadi TJALON PERWIRA 

Djakarta, 25 April 1952 
« Kepala Staf Angkatan Laut 

    
....c.m.. 

nas... 

u.b. 
Kepala Personalia Militer 

ttd, 
(R. SUDJAK) 

Majoor,   
  

Rp. 31.25 | rangkan, bahwa Ir. Sakrman ti | 

gok duduk, mulai hari Sabtu 
berdasar instruksi Gubernur 
Djawa Tengah telah dipetjat 
dari pekerdjaannja. 

Sementara itu oleh komisa- 
ris Sebda Djawa Tengah Su- 
warno diterangkan, bahwa an-   

| pala2 

i Tengah dimana dikatakan ba- 

djuran Gubernur — supaja ke 
djawatan ' membajar 

uang  tundjangan sementara 

dengan mengingat keuangan 

jang ada — hanja dapat di- 
djclankan di kabupaten Wo- 
noSobo sadja. : 

Suwarno selandjutnja mene- 
rangkan bahwa DPP Sebda 
telah memadjukan surat pro- 
tes kepada Gubernur Djawa 

hwa tindakan pemerintah Dja- 
wa Tengah dengan mengada-. 

kan penangkapan2 ataS orang: 
orang pimpinan aksi Sebda 
tjabang Rembang akan me. 
metjah persatuan kaum buruh 
dan untuk penjelesaian selan- 
djutnja DPP sebda menjata- 

kan bersedia mengadakan per- 

undingin dengan pemerintah 

propinsi Djawa Tengah. | 

SALATIGA. 
Perkara pemerasan. 

Kedutaan Russia. 
Biasanja Mendjaiankan Sesuatu Jg Tak, 
Sangkut-Paut Dgn Soal2 Diplomatik ? 

Jusuf Wibisono Tidak Setudju Indonesia Buka Ke- 
dutaan Di Moskow. 

    Depan: Pengadilan - Negeri 

di Ambarawa dihadapkan dua 
orang terdakwa Dj. alias' S. 
dan Dj. alias G. dituduh telah 
mengantjam 4 orang penduduk 

desa Badran supafa menaroh 
uang tunai masing2 Rp. 3000, 

  

Oa 

(i Sebentar lagi anakku. si Toto, 

la selalu mengeluh letih. Bingung 
betul aku, Kak. 

TA 

  

  

akan udjian, fa 

beladjar mati-matian. Badannja sampai kurus. 

    

    

aa t 

tannja, Dik! 
  

    

  

    | 

  

Dia tjuma perlu 
menambah kegia- 

Berikanlah kepada- 
nja roti dengan itu 
Margarine Palm- 
boom jang memang 
enak pula banjak 
vitaminenja itu. Ta- 
ruktah itu dirotinja: 
danmasaklahdjuga 
dengan Palmboom. 

ERHUBUNG DENGAN pernjataan?2 menteri Luar Ne- 
LP Seri, Mukarto tentang penempatan sebuah kedutaan In- 
“Onesia di Moskou wakil-ketua Masjumi dan bekas ' menteri 
keuangan, mr. Jusuf Wibisono, menjatakan, bahwa menurut 
pendapainja, meskipun pada achirnja Indoresia harus mengada 
kan hubungan diplomatik dengan Rusia sebagai negara jang 
besar pergaruhnja. namun pada dewasa ini belum tiba waktu. 
nja untuk membuka perwakilan di Moskou.: $ 

Ham ah ab Nalaranta Bebe Jadi KDNAR Wadan PELAN 

  

     

  

Pertandingan segitiga 

Solo-Jogja-Semarang: 
Pad, tanggal 3, 4 dan 5 Mei 

jang akan datang distadion Sri 

wedari Solo akan dilangsung- 
kan pertandingan sepakbola se 
gitiga antara PSIS (Sema: 

rang), PSIM (Jogja) dan PER 
SIS (Solo). Berturut2 akan 
bertanding: 
Tg. 3/5: PSIS (Semarang) — 

PERSIS (Solo). 
Tg. 4/5: PSIS (Semarang — 

PSIM (Jogja). 
Tg. 5/5: PERSIS (Solo) 

PSIM (Jogja). 

Manilla kalahkan 
Madrid. 

Dalam pertandingan tennis 
merebut kedjuaraan  junioren 

di Campo Club. regu Manilla 
kalahkan regu Madrid dengan 
2-1, dalam pertandingan dou- 
ble Manuel Elizlade/Juan Ma- 

ria Jose (Manilla) menang 
46, 6—4, 9—7 melawan Ima 
co Ilanes/Juan Couder  (Ma- 
drid). 

Djuara balapan mobil. 
Djago balap mobil dari Ita- 

lia Ascari dengan mobil merk 
Ferrari telah menangkan bala 
pan Grand Prix of Marseilles, 
djarak perlombaan 359 km. di 
tempuh dalam waktu 3 diam, 
pemenang kedua jaitu Robert 
Manzon dari Perantjis. dengan 
mobil merk Gordini dan peme- 
nang ketiga seorang Swiss, A 

de Graffenried dengan mobil 
Maserati. 

Asian Studenis G 
Dengan tudjuan u 

dekat perhubungansfan mempererat 

parsaudaraan ap#ira mahasiswa2 di 
negara2 Asia” maka Perserikatan 
Perhimpp'in Mahasiswa Indonesia 
(PPM bermaksud merentjarakan 

suatw pertemuan jang bersifat ke- 
olafragaan antara mahasiswa di ne- 
kira2 Asia (Asian Students Ga- 
'mes). Sebagai langkah pertama te 
lah direntjanakan mengundang wa- 
kil-wakil “mahasiswa dari India, Pa 

kistan, Birma, Thai, Singapura, Ma 
nilla, Djepang dan RRT, dan per 
tandingan2 olahraga itu direntjana 
kan di Bandung. 

  

  

Rp. 1500 Rp. 2000, Rp. 1000 
disatu tempat jang ditentu- 
kon, kalau tidak mereka akan 
dibunuh dan rumahnja diba- 
kar. Perbuatan itu ketahuan 
dan kedua terdakwa. tsb. di- 
tangkap. , s 

Depan hakim mereka menga 
ku salah, hakim. memutuskan 
masing2 dihukum 9 tahun ' di- 
potong ' tahanan, permintaan 
djaksa 10 tahun masing2, 

naya MAU Kenakan Lt mua 

o 

    

    
    

    

     

  

   
   

   

  

   

    
   

      

   

              

     
  

  

enak betul-betul, Bu roti ini.) 

  

  

     
   Memang! Pun djuga menguatkan 

lagi pula banjak vitaminennja. Sebelum 
    badan, 

      

  

& 

timewa. Margarine tulen 

buat hidangan mendjadi hid     

hari udjian tentu kau sudah kuat tagi. 

Lezat nikmat dan sehat 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is- 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem: 

ketjuali dari itu ta sungguh menjehatkan cleh karena 

kekajaannja akan vitamin” A dan D. 

INI GI Ale AN pk KAN NA B0 

HASIK DARI DJAWA NAN INDAH. 

  
berwarna kuning-emas ini 

angan pesta nana... 

hari sadja Toto sudah segiat dulu. Kemai 
lulus dengan gemilang. xxi ai 
    

Aas terima kasih, Kak! Bebe 
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