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“jang berharga bagi dunia astronomi 

“dr. van Albada van Dien, dan tuan 

|. tahunf dan baru akan dapat diac , 
“setelah berlatinja “beberapa keturu- 

| tarik kesimpulan2 jang terten 
tu jang kemudian dapat meng 

   

  

     

   

     

" Hetami, 

  

Na Koma £ 
Tilp. Administrasi-Ekspedisi 

Rp. 11 
mi 30 sen a per am. 

Surat g: 

Da tu laboratorium, raksas 
: ne amynakan. 12 
Sat luas ehjelisikan2”, 

G€mikian kata sono, dr. CB 
Yan Albada, pemtr 
torium Boss 2 di. 
Pa wartawan kita” 

   

  

   

  

kan kepe: 

    Tag mumnja. Penjel: 

tas jni dengan setjara jg tidak 
2kan mungkin @ilakukan disa- 

sesuatu ltahoratorium , biz- 
'. Disegala terapat dibumi ini 

dak atom2 didalam djum- 
lah io sedemikian besarnja dan 
didalam keadaan jg demikian 
rapatnja, sehingga didalam ge- 

mereka jg amat tjepat 
itu, mereka setiap kali berben- 
tur satu dengan jg lain. 

Sebaliknja diruangan alam 
terdapat bagian2 dimana atom 
atom itu berada didalam keada 
an jang sepi, sehingga dapat 
'berger'ak sepandjang Gjutaan 
kilometer dengan tiada mem- 
bentur atom lainnja. Berlainan 

| Pula dengan kezdaan ini, pa- 
dg, beberapa bintang seorang 
ahli astronomi dapat melihat 
adanja suatu kepadatan atom2 

 'NV ,Suara Merdeka Press” 

1228 Srag 

js 2 

1 observa- 
mbang ke 

Dengan 
Ini, sebenzrnja telah ditundjuk 

atingan ilmu talak ba 
ilmu /pengetahuan dan bagi | 

dikan? 2 
mengenai atom, dilakukan d:da 
lam guang alam jg tiada herba 

| Purwodinatan Barat 11-20 Semarang. 
. tip. rumah 1798 Semarang. 
2087 Semarang, 

Denai Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.-— didalam kota. 
luar kota, (ditambah Rp. 0,30 utk. meterai) 

kol. Harga Etjeran ka sen per lemb. 

berrangkap harus dukur seru 

'dap jan lain, hal mang moner 

litian bekerdja, Refraktor, 60 

ropongan di Lembang itu, da- 
pat d pergunakan dengan haik 
untuk maksud ini, dan bo! lan di 
katakan setiap malam - ag ar -abi 
la arvan tidak terlalu men'usah 
kan rekerdjaan —- salah seo- 
rang dari ketiga ahli tersebut 
Giatas berada “d'dalam kubah 

tuk membuat potret2. 

Potret? itu diukir”, 2. 
hasilnia senantiasa d pelihar 
dan Giperbandingkan . gu: - 
mendapatkan bentuk daripada 
gerakan bintang berrangkap 

pekerdjyan ini telah dapat di- 
pergungkan sebagai suatu tja- 
ra untuk menghitung massa 
bintang? berrangkap itu, hal 
mana dapat menghasilkan pu- ' 

la penetapan massa bintang? 
lainja, jakni dengan djalan 
perbandingan. 

Akon tetapi ternjata, bahwa   bintang2 itu terbagai dalam 
jang melebihi kepadatan atom2 | berbagai djenis, hal mana da- 
diatas bumi ini sampai sedju 
ta kali, sehingga sesuatu dje- 
nis bahan sebanjak satu senti- 

meter kubik, dapat mempunjai 
bobot satu ton, Didalam kedua 
hal ini atom2 tersebut dapat 
ditindkru didalam keadaan: jg. 
berlainan: sama sekali. 
Teranglah “ bahwa kosmos 

dan ilmu pengetahuan tentang 
atom itu-rapat terdjalin, dan 
bahwa . pengetahuan tentang 
kosmos dapat memperluas pe- 

ngetahuan tentang atom. 

Bintang2 berangkap. 
/ Pusat penerepong bintang? di In 

diamatin ini,“memberikan sumbangan 

Internasional. Salah satu tugas jarg 
terpenting bagi prof. var Albaca 
dan pembantu2-nja — jakni njoyja 

Santosa — adalah berupa penjelis 
kan2 "mengenai bintang? benaakan 
Tugas ini telah mengikat perhatian 
para ahli ilmu falak sedjak pul:    

  

nan, dengan djalan kerdja-sama inter 
nasjonal 

Bintang? berrangkap adalah bin- 
tang2 jang bergerak sekeliling suatu 

antara bintang2 

pat dilihat dari spektrumnja: 
jsitu bajangan bintang itu 
apabila sinarnja melalui pris- 

ma. Sinar itu berbias dan pa- 
da potret bukanlah tampak se- 
buah titik, melainkan sebuah 
garis, Pada garis ini terdapat 
garis2 melintang jang ketjil2, 
jang dingmakan garis2 spek- 
bral. Garis2 ketjil inilah jang 
merupakan ,,tanda” sesuatu 
bintang. Keadaannja sekarang 
ialah, bahwa dari setiap dje- 
nis bintang itu dapat ditjari 
suatu rangkaian bintang di- 

berrangkap 

jang puluhan djuta djumlah- 
nja itu. Dengan demikian, ma- 

ka Penetapan massa bintang? 
itu merupakan suaty, pekerdja- 
an jang berdjalan terus me- 
nerus. 

Kerdjasama inter- 

nasional 
Terangiah, bahwa kesemuanya ii 

meru pakan suati tugas jan tidak 
dip3t Etiuhi “didalam satu “obser 

Vatorium sadja, atau dapat diselesai 

kan sepaudjang umur satu orang. 

  

      titik berat bersama. Gerakan ini di 1 
tindjan dengan seksama watuk ditia j1 TK 
tar... 'Diantarania ada bintang? bor 
rargkap jang telah “ditindjau oleh ! 
para ahli sedjak permulaan abad ' 
ke-19 dan jang sampai kini masih : 
berlangsung. : 

Dari gerakan ini dapatlah di 

hasilkan penetapan massa bin- 
tang jang bersangkutan. Un- 

  

AA 

Miri Memper- 
. djoangkan 
—. Tanah 
ED ANITIA RAKJAT Bina: 

matan Miri kawedanan 
“kabupaten Sragen 

), jg mewakili se- 
) orang kepala ke- 

Naa dari. kana 
han? Selogono, Brodiol, Sung 
gingan, Pen dan Geneng di- 
daerah ketjamatan Miri ters- 
but, telah mendesak kepada pe 
merintah supaja menjerahkan 
hak atas tanah bekas « perusaha 
an kapok Brod angiranis 
ani Mendalan : ketjama- 

   

“Igah, bahwa, pos2 
kan pekerdjaan 

  tan tersebut bae kelurahan? | 
jg bersangkutan, dan selandjat | 
fe kekmahata Uitusbak papan | 
bagi?2kan tarah bekas Pn 
an Yersebut kepada rakjat dike 
lurahan2 tadi jg sekarang be- 
Tum mempunjsi sanggam saweh 
ladang, dan rakjat jg berkenen 

ng Papan memikul biain? 
berhubungan Sengan pembo 

ka hak itu. 

Yanah perisahata jang ditun-ut 
itu, Juasnja Lk. 380 ha. tersebut 
conversie-beschikking tg. 1 April 
1924 no. 43. jang sedjak djamar. | 
pemerintahan Djepang hingga seka |“ 
rang oleh pengusahanja bernama A 
de Jong - -yidak diusahakan lagi seba 
gai perusahaan kapok. dan sedjak 
waktu itu oleh pengusaha Sengon In 
kan terlantar kivgga kelurahan2 ig 
bersangkutan memberi/kerdjakan ta 
nah2 tersebut setjara maro/tnorte'u 
kepada penduduk menurut kelizimar 
dimasing2 kelurahan tsb. Tanah 'ter 
sebut kini sudah mendjadi sawah 
dan ladang, sedarg bangunan? 
alat2 p en 1hah, dilelangkan. 

   

PEGAW A12 KEM, PENER A- 
NGAN BEBRTOLAK KE 
NEDERLAND, 

Dua -orarg pegawat dari" ksmen- 
terian penstangas oada hari oR va 
telah berangkat ke Mederlasd. dtsm 
pat mana mereka akan melaadiutkan 
peladjarannja, al. pada lembaga? 
pers di Amsterdam, dalam lapangan 
dokumentasi pers dan dim lapangan 
perpustakaan pers. Mereka adalah 
tuan? Sihombing dan Khouw Giok 
Po. Di Nederland mereka akan ber   diam selama enambulan, 

  

Bagian jang tersebut diatas itu- sa 
da — jaka penjelidikan mengenai | 

» — sudah me 

   » lama aan sa 

bar-— dimana Hi pen 'eiidik beker 
dja terus menurut hasil? jang telah 
ditjapat oleh ahli 2 lainnja. Karena 

i pula, maka kerdiasama interna- 

Hm didalam dna astronomi ini 
sangatlah rapatnja Pertukaran ketz 
rangan2 diantara peneropong?2 bin 
tany diseluruh dunia, senantiasa di 
takukan. 

  

Pekerdjaan jang dilakukan 
oleh masing2 observatoriim 
itu sewadjarnja kadang2 bersa 

maan, akan tetapi harus ditje- 
itu melaku- 

jang kembar. 
Se'ama beberapa waktu jang 

lalu — dan sekarangpun untuk 
sebagan — pusat peneropong- 
an bintang di Indonesia itu me 

ngirimkan hasil2 pemotretan- 
nja ke Denmark untuk diukur, 

oleh karena alat? pengukurnja 
jang amat teliti, selama peps- 
rangan telah menderita kerusa 
kan berat. Mutu astronomi itu 
akan djatuh Atau naik bersa- 
ma dergan kerdjasama interna 
sional jang terdapat dilapang- 
an ini, dan karena itu djuga de 

ngan ketetapan penjelidikan2 
jang dilakukan oleh observa- 
torium2 it, masing2. 

Pemotretan Tikhov. 
Suatu  djenis penjelidikan 

Hainnja, jg baru? ini djuga te- 
lah dilakukan di Indonesia, ada 
lah gan Pe »Fikhov” (me 
pur 
Rusia)" darimana gapat € ditentu 
mata warna sesuatu bintang. Tja 

kita bat Hu, 

    
   

baja “putih” is 
sebenar nja terdiri dari bebera- 

pa matjara warna, ig MasingA 

mempunjai  ungka “pembi fasan 

tersendiri2. Pala 1 pembuatan 

potret? Tikhov itu, didalam te- 

aan dialakan konstruksi jg 

odemikian rupa, sehingga si- 

kat tjakaja jg berwarna biru 

berkumpul pada satu titik, se- 

dingkan sinar merah NPF: 2- 

kan ingkaran disekeliling titik 

taai, Dari perban idingan kekua 

tin tjahaja antara lingkaran 

Can pucat, dapatlah dit TT 

warna bintang tersebut. jar 

kemudian dapat menghasilkan 

    

  
   

perhitungan? Jainnja, sebagai 

misalnia mengenai . panasn ja 

bintang. 

Penjelidikan2 menge- 

nai melkweg. 

Suatu .matjam peker La ig pen 

   
ti kan 

      

siat?-nia ada, “Mi penje! 

yanai ,.melkwe 

Penjelidikan ini sesenaraja dapat 

dilakukan dengan ba'k oleh obser- 

yatortum di Lembang, o'eh karena 

letak geografisnia jang baik, karena 

Hana sebagian besar dari guguran 

| bintang2 tang sangat luas itu dapat 

'dipeladjari. Teropong Schmidt da 

  

tuk itu dari masing2 bintang pasa 

kan komponen2nja : Tatu terha 

lukan alat? jang baik dan kete 

Sentimeter jang ada pada pene 

bangunan peneropong, itu un- 

itu. Jang pent ng ia'ah, bahwa | 

»ndapat Tikhov, bangsa 

Sea Sapta 3 Mei 1952 

ervatorium Lem ang 
n Indonesia Kepada Ilmu Falak Internasional 

LAM Ng ADALAH na 
vish karena tc. Opo. inai dapat 

ergrhskan nutuk ma.notet 

an besar dari aagk 4s. 
Diutang2 jang tidak 

  

   

penjinaran jang singkat. 

aja hal ini, dan karena itu 
memberikan bantuannja agar 

Peng TA 
tangkan Io Ll mang 

Untas Sm 
tan terhadap 

   

  

hat se 
nari ki 

ng kuti tjeramah. Dj ka diingat, 
     njusun keterangan2. maka da- 

Ipatlah dimengerti, bahwa tam- 
'bahan- beban tersebut hanjalah 
timbul! karena kesajangan akan 
ilmu pengetahnan ini, dan ka- 
rena keinginan untuk menje- 
barkan pengetahuan tersebut. 
Perhatian dari pihak umum ada 
lah besar, djumlah pengun- 
djung2 jg tetap adalah besar, 
jakni pada tahun jg lalu 7.500 
oran”. 

Para mahasiswa diterima 
djuga untuk memberikan ban- 
tuannja dalam  penjelidikan 
alam ig luas itu. Bukan sadja 
telah ternjata, bahwa panda- 
ngan mengenai struktur a'am 
itu banjak dapat ikut memper- 
luas nandangan mengenai ilmu 
pengetahuan pada umumnja, 
akan tetapi disamping itu da- 
pat djuga dipupuk suatu tudju 
an dilapangan lain, jakni bela- 
diar berpikir dan bekerdja me- 
nurut tjara2 ilmu pengetahuan 
ig pasti. Hal ini, agaknja tidak 
lah kurang pentingnja dari il- 
mu itu sendiri. 

- 

Natsir 
Ingin Pererat Persaha- 
batan Dgn Negara?2 Is- 

lam Timur-Tengah 

EKAS PERDANA mea- 
5 teri Indonesia Muham- 

mad Natsir hari Kemis menga- 
takan di Kairo, bahwa negerinja 

Iwberhasrat mengadakan ikatan 
Ipersahabatan jg kuat dgn Tan 
-ri2 Islam di Timar Tengah 

Sar. Natsir tiba di Kairo ketika 

  
hari Rebo, setelah mengundjuasi ' 
Karachi, Teheran dan Baghdad 
dan hari Kemis ia mengupdjungi 
menteri Iiar negeri Mesir Abdul 
Hassuna Pasha. Malam Djum'at 
ia mengundjangi Perdara Men- 
teri Hilaly Pasha. (Antara). 

kal dai akan .s.ngat berfasdah, 
di 

sebagi 
dalam mana 

.kuatpun dapat 
dipotret dengan djelas dengan waktu 

Untung 
Linesco sadar djuga akan penting 

telah 
tero 

g sedemikian itu dapat di 

Umum dan ma- || 

husiswa. |! 
n perha- 

astronmi, maka 
pada observatoreum di Lem- 
bang telah diadakan kesempa- 
tan urtik umum, untuk meli- 

diri suatu oojek jg me- 
sa, dan untuk me 

bahwa tisp2 diam pen indjauan 
itu bagi chservatorirm berarti 
diusa 20 djam lebh untuk me 

  

: . Harian Umum — Angguuta 5, P.S. 

  

si2 tadi 
nis Djerman Timur ikut     “. Mur, jang mau. menjerbu sek tor. 

dilangsungkan pada 1 Mei. 

  
Dengan bersendjatakan "pentung gummi, polisi Berlin Barat me- 

nguber-uber sementara golong an demonstran Kominis Djerman Ti- 
Peranfjis di Berlin. . Demonstra- 

Lk 11000 pemuda Komi- 

  

dal am demonstrasi tadi. (ANP). 

Djawa-Barat 
Sbg Model ,,Mass-Education“ 

CS Dari UNESCO 
Bahwa usaha djawatan 'pen 

didikan masjarakat di Indone- 

Sia mendapat penghargaon da 
ri luar negeri, terbukti dgn. 
adanja permintaan dari markas 
besar UNESCO di Paris kepa- 
da pemerintah Indonesia, supa 

ja-bekerapa tenaga2 ahli Indo 
nesia dalam lapangan mass- 
education (pendidikan masjara 
kat) Gapat diperbantukem, ke- 
pada UNESCO, supaja oleh ba 
dan internasional ini dipeker- 
Gjakon dipelbagai negara, de ' 
mikian PIA mendapat kete- 
rangan dari kalangan jang ber 

kuasa. Tetapi kcrena Indonesia 
Sendiri masih kekurangan tena 
ga2 ahli maka permintaan ter 
sebut untuk sementara tidak 
Gapat diberikan. 

Kalangan2 tadi mengatakan, 
bahwa Djawa Barat dalam be 
berapa hal telah dipakai seba 
gai model untuk pe'laksa   pekerdj can djawatan - pendidi- 
kan Pe aa 

Di Diswa Barat antara Pu 
telan dilakukan pertjobaan 

mempergiat keciahragaan: dide 
sa2. Perijobaan ini 
takan 1 

boleh: dika 
kzrhasil 

Ipereh ni akan mengeluar 

kan buku, Salim mana dikomu 

z 2 nedoman pendidi 

: " p”akat yn'uk laino da 
erah di Indonesia. 

Bali rangka 

'zng sebut tadi, maka 

    

perticbarin? 

    

saporti 
  

  

Dalam usaha pemberantas- 
an polo (kuman2 jang menje- 
babkan vpenjakit lumpuh ka- 
nak2) kini para ahli telah ber- 

hasil menemukan dua tjara jg 
dapat  didjalankan kepada 
orang2 jang dengan mudah da 
pat dihinggapi penjakit ini su 
paja mereka terhindar dari ba 
'haja tersebut. 

Laporan2 tentang diketemu- 
kannja dua tiara tadi telah di 
terima oleh perkumpulan ahli 
immunologi Amerika dari dr. 
David Bodian dari perguruan 
tinggi Hopkins dam dr. Doro- 
thy M. Hortmann dari perguru 
an tinggi Yale. 

Tito: 
Kalam Terpaksa Yugo 

slavia Bisa Siapkan 
2.000.000 Serdadu 

NV ARSEKAL TITO pada ha 
a ri Rebo menjatakan dim 

ridatonja kepada Persatuan Op 
sir2 Tjadangan Yugoslavia, bhw 
apabila perlu Yugoslavia dapat 
membentuk suata arek. perang 
jg terdiri dari lebih dari 2 djata 
orang Gi medar pertempuran», Ia 
menambahkan, bahwa Yugosla- 

    

       
diri dlm Pakt Atlantik atan per 
djardjian apapun lainrja. 

Dikatakannja, bahwa "tidak 
suatu bangsapun jang menen- 
tang agressi dan ingin hidup da 
mai, perlu chawatir bahwa an 
daikata petjah perang Yugosla 

via tidak akan berada, dipihak 
mereka”, Tito menjatakan, bah 
wa ia tidak hendak mengata- 
kan bahwa, bahaj, perang pada 
waktu ini adalah lebih besar 
uaripada tahun jang lalu, teta 
pi orang harus tetap waspada. 
Kita sekarang masih 1 'dup di- 
suatu dunia dimana terdapat 
orang2 jang masih berpendapat 
bahwa. soal2 jang mendjuadi 
sengketa hanja dapat diselesai 
kan dengan peperangan, demi- 

|kian Tito. (Antara),   
    

via tidak akan menggabungkan , 

Penjakit Polio 
Tjara Baru Untuk Berantas 
Penjakit Lumpuh Anak2 

« Dalam penjelidikannja- ma- 
sing2 kedua ahli tadi telah ber 
hasil” menemukan virus-polio 
jang terdapat dalam darah mo- 
njet2 dan chimpansee jang di- 
hinggapi penjakit tersebut. Pe 
njakit jang diderita oleh chim- 
pansee tadi ternjata mirip de- 

sia. Pendapatan baru itu dapat 

menghasilkan, theori baru ten- 
tang tjaranja kuman2 polio 
itu masuk kedalam badan ma- 
nusia. Jang lebih penting jalah 
bahwa dengan pendapat tadi 
kini dapat dibuat serum un- 
tuk disuntikkan kepada seo- 
rang penderita sehingga ia da 
pat ditjegah mendjadi lumpuh 
jg biasanja adalah akibat  da- 
ri penjakit tadi. 

Dr, Bodian jang berhasil de 
ngan penjelidikan2njx dengan 
bantuan jajaSan nasional un- 
tuk penjakit lumpuh kanak2, 
menerangkan bahwa setelah vi 
rus polio tadi beberapa kali di 

suntikkan kepada monjet2 dan 

chimpansee, selama 8 sampai 
15 hari virus tersebut masih 
terdapat dalam peredaran, da- 
Tah gari sebagian besar dianta 

'Ya binatang2 tadi, Waktu itu 
hanja singkat sadj, akan teta 
pi tidak dibarengi dengan tan- 
da2 jang biasanja terdapat pa 
da penjakit tersebut. Dalam pe 
redaran darah binatang2 tadi 
zat2 jang diperlukan untuk 
memberantas penjakit tersebut 
telah bertambah. 

  
  

KKTJELEKAAN KETIKA 
PIKNIK. 

Seorang gadis Tn 
ka2 berat dan 19 orang 
mendapat luka2 ente 
hari Minggu terdjad 
an mobil didekat M 
jan- membawa 40 
djar Sekolah Kepant 
ri itu kembali dari 
Brastagi, ketika, henc 
tong seorang pengen 
da-motor tiba2 tel4 

sentra kiiatken #sotjel alel 
| Kon Batavraasel 

van Kunstan en 

lu- 

  
  

  
Da'am waktu: 

sinckat djawaten, tersebut da- | 

ngan iang diderita oleh manu' 

di Djawa Barat telah diseleng 
garakan pertaningan desa me 
lawan desa, dalam mana pen- 
duduk2 desa dari psibagai tem 
pat turut mengadakan pertan- 
dingan2 untuk merebut kedju- 
TR EPA ek jupaten, 

“pegas 1 ternjata kmi - bahwa 

pertandingan2 sematjam ini 

rupa he dengan subur di 
Wa karat, 

Kepanduan dan ge- 

rakan pemuda. 
Didalam rangka usaha 'un- 

tuk memperkembangkan kepan 
duan di Ixidonesia, maka djawa 
tan telah mengirim tuan Sudi- 
bjo ke Inggeris dan Amerika 
guna mempeladjari masalah2 
kepanduan dinegeri2 "tersebut. 
Tuan Sudibjo kini telah berada 

kembali di Bandung sete'ah be 
berapa bulan, mengundjungi ne 
geri? itu. : 

Kini ia mendjadi guru jang 
memberi peladjaran dalam hal 

ERDEKA 

  

Tahun Ke VII — “No. 65 

Pengorbanan Diri 
Dapat Menjelesaikan Konfiikt” 

Dan Ketertiban U 
Tjeramah Pater Djojoatmodjo S.J. 

Dengan bertempat diaula Per 
guruan Tinggi Ilmu Kepolisian 
di Djakarta, Pater BE. Djoioat- 
modjo S.J. baru2 ini mengada- 
kan tjeramah ,,Tentang kesusi- 
laan pada masa sekaran2.” 

Pater Djojoatmo:jo  memu- 
lai uraiannja dengan” menun- 
djukkan 4 matjam krisis jg me 
ngamuk pada masa ini: ja:tu: 
aa sis politik, krisis alat-alat 
kekuasaan didalam negara, kri 

sis tjara berpikir pada manusia 
sampai menimbulkan kekatjau- 
an, dan kriss achlak jg meru- 
sakkan pergaulan harmon's. an 
tara manusia dengan orang- 
oran» Jain cidalam lingkungan-   

  “pda kursus inspek 
tur pendidikan masjarakat di | 
Buk.t Dago. : 

Pembrantasan buta huruf. 
Suatu tjabang lain dari ja : 

watan pendidikan masjarakat 

terletak dalam lapangan pen 
berarmtasan. buta huruf. Diselu 
ruh Indonesia hingga achir ta- 
hun jang lalu kl. 2 djuts orang 
turut mengikuti kursus2 mem 

batja dan menulis dalam pelba 
gai desa. Dalam lapangan ini 
djuga tlh tertjapai kemadjuan | 
hal ini terbukti, bhw. apabila 
dim thn, 50 hana terdapat 108 
$10 orang jang lulus dari-kur- 
sus2 pemberantasan buta 'hu- 
ruf, maka dalam tahun 1952 
djumlah ini adalah 500.000 
Orang 

Perpustakaan. 
Suatu lapangan pekerdjgan 

lain dari djawatan ' pendidikan 
Masjarakat adalah mengurus 

perpustakaan umum . baik da- 

lam kota2 maupun, didesa2. Per 
pustakaan umum dibagi dalam 
empat golongan, Golongan per 
tama jang terdiri dari buku2 
Sederhana disediakan kepada 
mereka jang baru darist mem- 
batja dan menulis. Perpustaka 
an sematiam ini terdapat dise 
luruh wilajah Djawa Barat pc 
da 2595 tempat dengan 992,853 
djilid buku. 
  

Bentjana alam jang ter- 
djadi di Amerika ta' dja- 
rang disebabkan oleh 'han- 
djir. Sungai2 besar Mis- 
souri dan Mississippi ka- 
lau sudah meluap menim- 
bulkan kerugian jang -ber- 
djuta2 dollar pada daerah? 
sekitarnja. Pada gambar2 
Kota Omaha waktu terge- 
nang air akibat meluapnja 
sungai Missouri belum la-   ma berselang ini. Berbagai 
usaha didjalankan untuk 
mentjegah makin naiknja 
permukaan air, 
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nja. Karena adanja empat ma- 
tjam krisis ini, jg men'mbul- 

|kan bakat didalam mas ja 
|rakat, maka banjaklah bahaja 
jg mengantjam 'djiwa, harta 
benda dan kemurnian. Dan tiap 
orang merasa d'rinja tidak 
aman. Keadaan ini ditimbulkan 
oleh perbenturan antara kepen 
tingan perseorangan dengan ke 
tertiban umum. 

Kekatjauan itu disebabkan 
oleh perbuatan manusia. Manu 
sia berbuat kareng ia hidup. 

menghendaki perbuatan dida- 

.Hubungan | 
Indonesia 

Dan Djepang 
Hendaknja Setjepat 

Mungkin Diatur : Kata 
—. Djuanda 

Berkenaan dengan berachir- 
nja keadaan perang antara be- 
berapa negara dengan Djepang 
dan mulai berlakunja perdjan- 
djian perdamaian San Francis- 
co, Menteri Perhubungan Djuan 
da menjatakan pendapatnja ke 
pada ,,Antara”, bahwa bagai- 
manapun djuga hendaknja se- 
tjepat mungkin diatur perkubu- 
ingan umum antara Indonesia 
Idan Djepang dan tidak boleh 
'dibiarkan terlalu lama. Menga- 
:tur perhubungan umum antara 
' Indonesia dan Djepang itu,,me 
nurut Djuanda, ada dua djalan 
1g bisa ditempuh. Pertama, ja- 
itu mengadakan perdjandjian 
perdamaian tersendiri dengan 
Djepang atau meneruskan usa- 
ha-kearah itu dengan melalui 
saluran2 jg terdapat dalam pia 
gam San Francisco. 

  

Mana diantara dua djalan ini jg 
dianggap terbaik, Menteri Djuanda 

belum - bersedia ' menerangkannja, 
cakan tetapi ia katakan, bahwa apa 
bila perhubungan itu telah dapat di 
atur, maka Djepang akan  memper 
Junakannja untuk memperkuat ke 
dudukan ekonominja dan — mereka 
membutuhkan huburgan itu teruta - 
ma dengan negara2 Asia dan ba 
rangkali jang paling penting dengar 
Indonesia. Dalam hubungan ini Djc 
pang sangat memerlukan bahan? 
mentah dari Indonesia untuk men 
bangun perekonomiannja dan seba 
Eknja buat ludonesia faedahnja ia 
'ah, bahwa dengan export bahan? 
mentah itu, kita dapat mengyerak- 
tan dan memperkembangkan  pro- 
duksi. 

Menteri Djuanda terangkan, ia 
tidak merasa chawatir terhadap ke 
bangunan kembali bangsa Djepang 
itu, tetapi jang dichawarirkannja ia 
lah djustru apabila bangsa Indonesia 
tidak tjepat dapat membangun nega 

“| ranja dilapangan perekonomian. Me 
nurut Menteri Djuanda, pelaksanaan 
perhubungan dengan Djepang tertu- 
tama dalam lapangan perekonomian 
itu dapat didjalankan, antara lain 
misalnja dengan investasi modal 
Djepang untuk mendirikan perusaha 
an2 tjampuran, dengan sjarat2, bah 
wa kita jang akan memegang saham 
jang terbesar. Kemungkinan2 jang 
sedemikian itu, kata Djuanda, telah 
dibifiarakanja setjara informil dgn 
pembesar? tinggi pemerintah — Dje- 
pang dan pemuka2 dalam dunia per 
dagangan sewaktu  mengundjungi | 

1 Bikpang beberapa waktr ig lalu. 
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lam dunia. Perbuatan manusia 
mempergunakan barang? jang 
ada didunia: benda dunia. ini 
perlu bagi perbuatannja. Teta- 
pi perbuatarnjs itu terikat 
oleh hukum alam tempatni, di 
am. Biarpun manusa ada ke- 
bekasan Gan ingin mengembang 
kan kepribadiannja, tetapi ia 
terikat oleh hukum alam. Di- 
samping itu bila manusa me- 
ngetahui hukum? benda dunia, 

benda2 ini dapat dikuasainja. 

Manusia dapat menguasai 
akibat dari hukum2 itu, disini 
lah letak kebesaran manusia, 

kata Pater Djojoatmodjo. Ke- 
kuasaan itu diberikan oleh piki 

ran. Pikiran manusia inilah po- 

kok dar: kehendak mau bebas 
didalam a'lam ini. Pikiran ini 

jang dapat mengenal diri sendi 

ri dan alam disekeliling. Ben- 
.da jang tidak berpikiran tidak 
mengenal dirinja dan 'benda la 
in, dilingkungannja, 

Karena manusia berpikiran, 
mempunjai kehendak jang ting 
gi kehendak mentjari kebena- 
ran, kebaikan dan keindahan, 

: » ss (dan mentjari Tuhan, maka du 
Dan hidup manusia sendiri Tn Iki 20 kereta. Satu hias 

MmuUM 

  

erseorangan 

RE 
9 £. 

: 5 ta 

Soal moral ada dua m 

ma,  menyembangkan “k 

Ba kedua, mewduduki 

    

   

      

     

    

   

    

    
    

  

   

     

    

   

keter Pa TR, Aa 

olek pentj Eji 'pta 'rentja 

  

25 jang lain acaan i 
tertiban dinj 
nuSia jang 

dan mengaturnja. Keset 
1 djuga pokok dari ketertiban 

2 didalam kesederhanaan 

kesatuan, €dak ada komplikasi. 

benda, 

    

tapi didalam ma pc :rbuetan man 
rapkali tidak uda kesatuan, 

itu tidak sempurna dan tidak ' 

banjak Tuntutan ' perseorangan 
( tuntut 

kali bertentangan dengan 

ketertiban umum, karena itu timbul 

konflikt. Konflik: ini T diselesai 

kan, djika manusia mau berb 
Tjara menjelesaikannja, inanusta' ha 

rus berani berkorban untuk keterti 

ban umum. Inilah filsafat optimistis 

dan ada hubungannia dengan 

korban. Manusia beranggapan 

korban itu berat, tetapi jang 

harus dipikulnja dengan insjaf, dite 

rimanja dengan gembira", demikian 

Pater Djojoatmodjo. 7 

ber 
berat 

  

SINGAPURA MELIHAT   tang siarah jang tidak ada 
machluk berpikiran hidup dia- | 

tasnja tidak ada harganjo. ! 

Dan panggilan manusia hi- 

dup didunia ini jalah untuk me 
lakukan perbuatan, kesempurna 

an kata Pater Djojoatmodjo 
jang kemud'an memberi tjon- 
toh2 kesempurnaan. 

Manusia darat berbuat baik, da 

paf pula . melakukan jang  djahat. 

Moral adalah ilmu manusia: ig mem 
bedakan perbuatan baik dengan ia 

SIA Manusia tidak bermoral ada 

pertezma kalinja msi 
sebut ,.piring terba" 2 
wa ini terdiadi kira2 b 

08.15 GMT jaitu ketika a pat ye 

melihat sehyah hendra mengki 1 
lay senerti perak £ 'an “herbenttik 

tierutu 1 torhane Hogai Jiatot nu 

|lan Singanpra kediu rusan gela- 

    

   

   

     
    

     

    
    

PIRING TERBANG” 
Baniak orang ti 

pada hari Selasa 

      

      
   

    

orang 

benda 
kebela- 

tar. Mennrut 'keterapsen 

orang jang melihatnia 

tsb, mengenulkan 
asan 

  

Persendj ataan 

Djepang 
Tidak Bisa ng Mudah Diwudjudkan- 

nja?: Keterangan Nobofumi ito 
Nobufumi a Oo. bekas Menteri. 

Penerangan Lyjepang, telan ter 
bang — kembali me Ne Ana an 
Djakarta m sudju Djepang, 
telah mengundjung! negeri in 
lebih kurang Ima hari lama- 
aja. Sebagai pernah kita kabar 

  

Ha
a 

   sc sc 

  

kan, Nobufumi -Ito catang di 
Indonesia dalam kundjungan 
penindjauan ke negeri2 di Asia. 
Jg telah dikundjunginja ialah 
India, Pakistan, Birma, Inc 
Tjina dan Siam. 

Dalam interviewnja dengan 
Antara”, Nobufumi Ito me: 
ajangkal dengan tegas sesuatu 
pendapat jg menjatakan, bhw 
lengan didapatnja kejaulatan 
penuh sekarang ini, Djepang 
lengan mudah dapat memper- 
sendjatai diri kerabali can dg 
Temikian kembali mendjaai ne- 
sara kuat, Dinjatakan oleh Nc- 
yutumi Ito, bahwa soal fsb Li- 
iak heg:tu mudah, karena pa- 
sal 9 dalam Konstitus: Djepang 

   

sekarang ini melarang atanja 
sersendjataan kembali. Ca 
nan mengenai pasal Kebun 

  

   

hanja dapat dilakukan : 

kang e 

      

   
   
   

    

  

Kembal 

kakan diatas itu, apak Pe 
sendjataam. kembali Djepang ti 
ak segera an s 

tar tjapainja kedawatar 
sekarang imi mengingat kedu 

dobaa Ig jepang jang berhada- 
pan dengan Sovjet 
RRT, Ito menjatakan, £4 

soal persendjataan kembali 
dak mudah, mengingat apa 

ing ditetapkan didalam pasal 

9 dalam Konstitusi Djepang i8 
melarang persendjataan 
bali. 

    
    

    

      

  

   

     

     

    

     

   

Ha enda Sa 6 

rang ini, jang penting bagi Dia 
pang jalah, bahwa selama nga 

ra2 komunis tidak - melg 

serangan terhadap Djepanz 

ka usaha menghadapi ke 

aa itu dilakukan dengan mei 

Ini tindakan9 politik $0S 

dan ekonomi dan dalam lapa: 

ngan moreel. 
Pernjstaan mengenai ke- 

mungkinan hubungan antara 

Djepang dengan Tiong 55 

ngingat sebelum perang 1g-   didapatnja  persetud 
pertiga dari parlemen dan di 
samp:ng itu djuga harus dida- 
pat suara terbanjak dari selu- | 
ruh rakjat jg d.lakukan. dgn! 
setiara 'grendum, 

Hubungan Djepang dgan 
negeri2 ASia lainnja. 

   ic 

Atas pertanjaan mengenai penda 

patnja tentang hubunyan antara 

Dijepang dengan negara) Asia lain 
nja, Nobufumi Ito mengadjukan tiga 
soal: 

81. Djepang sekarang ini tidak 
lagi merupakan negara besar seba 

gai sebelum dan selama perang ig 
'au. Dinjatakan, bahwa sekarany 
ni kedudukan  Djepang sama aya 
negara2 Asia lainnja. Ar ta 
demikian Nobufami Ito, politik. Die 

pang pertama-tama harus didasar Lan 
atas hubungan baik dengan neyeri2 

lain di Asia. 
F2. Diepany sekarang dalam te 

njataannja adalah tidak kuat. 

  

    

  

tekarang ini adalah dalam las 
ekonomi. Karena itu maka hub 
Ujepang dengan negeri? lain 
sarkan atas fenaga ekonomi if 1 
dengan demikian dapat ikut mor 
bantu perkembangan negeri2 Ama 
lainnja. 

F3. Dengan negeri2 Asia lainnig 

Diepang mempunjai persamaan sifat 
kebudajaan, jang sukar dapat dime 
ngerti “oleh Eropa dan Amerika, 
Kata Nobufumi Ito. karena itu. ma 
ka mendjadi kewadjiban negeri2 Asin 
entuk 'memperkembangkan kebudaja- 
ar jang mempunjai banjak persama 

an itu dan dengan demikian dapat 
membantu  kemadjuan  kebudajuan 
dunia. 

Dinjatakan, bahwa menurut penda 
patnja rakjar Djepang akan berusa 
ha keras supaja hubungan Djepang 
dengan negara2 Asia atas tiga dasar 
itu semakin rapat, 

"pang 

| pendapatnja, walaupun hubung, 
jan antarg Tiongkok dan 
| pang itu dapat dibuka 

  Hubungan Djepang 

dgn. Tiongkok. | 
Atas pertanjaan mengenai 

pasal dua dari apa jang dikemu 

| pang di Polandia dan 

     

    

     

     

    

     

   
    

    

    

      

    

   

    
   

     

    

kok merupakan Tes sang 2 

terpenting, dari industri Da 
, didjawab oleh.Ito, bahwa p 

pendapat umum (publie : 
ke opinie) di Djepang belum 
bulat mengenai hubungan de- 
ngan Tiongkok itu. Menurut 

MA 

maSih disangsikan apakah hu- 
bungan perdagangan antara ke 
dua negeri itu dapat berpulih 
sebagai sebelum perang, kare- 
na kini Tiongkok pan ee 

nja berpindah kedjurusan nege 
ri2 komunis jainnja. Lv : 

Nebufumi Ito, 

Selama ada di Djakarta, bes | 
kas. Menteri Penerangan d'da- 2 
lam kabinet Konoye itu “telah 
mengadakan Mean Tag de- 
ngan beberapa pemim 
nesia, diantaranje dengan HA 
Salim dan Sutan Sjahrir, Dir 

samping itu ja telah mu Ma 
kan djuga pertemuan dengan 
Sekretaris Djenderal Kemenia 
rian Penerangan Ruslan Abdul 
ani. Dinjatakannja, bahwa ki 
ni ia mempun'ai "pengertian 
djelas tentang polit:k penata 
tahan Indonesia, jang $ 
kan atas apa fang dina 
"Pantjasila” itu. 
Kundjungannja Pai 

Asia ini menurut kot emd Ito 
adala: ' djuga dalam kedudukan 
nja sekagai pembantu dari Bus 
rat kabar ekoncmi Djepang 
"Nihon Keizai Shimbun”. Seba 

gai telah kita kabarkan, sehe 
lum perang dunia jang la'4 ia 

| pernah mendjabat duta Dia 

anggauta dalam delegasi Bio 
pang dalam Volke 

    
  

2



    

  

       

    

   
    

  

     
    

x tefachir ini mengalami 
an penjakit ,,Oscar”. 

    

4” iggauta2 Academy of Motion P' 

     

  

   

    

    

    

jauta2 ini adalah mereka jg dekat 
. #kali sangkut-pautnja dgn studio2 

    

#- jang paling besar dan jang paling 
“Sanjak mempunjai anggota dalam 

: Oscar”. Dipandang dari sudut ini, 
| maka tidak terlalu mengherankan, 

. Gjika piala Academy tahun ini di 
“ .gendol oleh American in Paris" 
—. “buatan M.G.M. i 
(Meskipun demikian orang2 jang 

itidak resmi di Hollywood agak ka 

     

  

    

    

    

   

    
   

    

   

   

    

   

    

    

  

    

   
    
   

    

    

   

      
   
    

   

   

  

    
   

  '»American in Paris” sebagai hibu 
ran memang baik. Balet jang di- 
“fihamkan oleh musik Gershwin me 
. mang menakdjubkan terutama ker- 

— ja kameranja serta permainan war 

balet ini sadja memakan ongkos op 
| mame tidak kurang dari $ 80.000. 

"Tetapi lain dari itu film ini tidak 
ada Istimewanja. Setjara artistik 

“gt deradjatnja. 

| Jang njata ialah bahwa tilm jang 
|. menang terang akan mendapat peng 

“hasilan paling sedikit $ 1.000:000 
lagi diatas dugaan semula. Publici- 

hadiah itu. 

e, Djika dilihat azas-tudjuannja njata- 

| adalah 

terbagi dalam 12 tjabang produksi. 
lm: Permainan, regle, cinemato- 

ea 
perhubungan 'masjarakat, 

punjai gedung sendiri dengan thea- 
ter besar, kantor, bibliotik istimewa 

. “bulan Academy ini menerbitkan se- 

Hollywood. Dan sekarang, dipelop6 

9 lengkap tentang film ..The Arts 
Sciences of Motion Pictures" 

“Oleh Muriel DeLisa. 
— Seperti saja sebut diatas, Acade- 

-my ini mempunjai tudjuan jg amat 
3 Mulia, mempertinggi deradjat kese- 
| nian dan pengetahuan film pada 

#muniaja. pilihannja tidak tiap 
tahd#meleset seperti kali ini, “Ka 
Gang3 ada djuga pilihannja jg tepat, 
.sepeuti .,The Lost. Weekend” (1945), 
n#IThu Best Years of Our Lives” 
41946) dan sekali dalam  hidupnja 

Pa. aa djatuh pada sebuah film bu 
— GKan buatan Hollywood, jaitu ,,Ham- 
. Iet” (1948). Menurut orang jang 
“tahu, Hollywood kalang-kabut pa 
. da waktu itu. Para kuasa studio? 

besar pada marah. Kenapa diberikan 
»Oscar” kepada film asing? Apakah 

| film kita tidak tjukup baik? Tersiar 
kkabar2, bahwa studio2 akan meng- 
hentikan subsidienja kepada Acade- 

—-.my. Djika dilihat deretan hadiah? 
pi. apa krnenian sampai sekarang ma 
Oka Aan . ggian buat film2 

jang terbaik dibagi dengan adil sa 
| ban tahun antara studio? besar. Pa 
|. Tamount (1945), 20 th. Century Fox 
.. (1946), Warner Bros (1947), Co- 

|. Iumbia (1949), 20 th. Century Fox 
(1950), M.G.M. (1951). 

Pemain2 terbaik 
Pilihan buat pemain jang ter 

baik tahun ini 2st Kala 

| rican @ueen” dan Vivien Leigh 
| dalam “Streetcar Named Desi- 
— re”. Pada umumnja orang me- 
— njangka. bahwa Marlon Brando 

ar Japan ”Ostar”, te- 
tapi sebelum malam jang berse. 
djarah itu telah ters an kabar2 

| bahwa Brando tidak akun da- 
. tang sendiri, tetapi akan me- 
“ hejrim seorang supir taksi jg. 

  

untuk mengambil hadiahnja. 
| Brando memang terkenal seba 

o (orang jang tidak suka pada- 

diah2 "Oscar”, telah ternjata 
dari tjerita diatas. Vivien 

    

ha-     

  

      
   

    

“Demikian k 
1004 5 telah rada 

  

»Oscar' ,,ia.diah Academy Awa 
“Banjak ,Keruwetan Di Hollywood” 

aga Oleh Pembantu Kita Sendiri Di Hollywood: Usmar Ismail - 
LB OLLYWOOD mulai tenang. 

Fvkembali sesudah beberapa bu 'p 

    

    

Jah nama piala jang diberikan: ke 
ada segala jang terbaik jang diha 
ikan oleh Hollywood selama -satu'4 "XS STAIA Tana | 'Ahun. Jang terbaik artinja jg men| AM hadiah “Oscar” @jalannja 
japat suara jang terbanjak dari 

ure Arts and Sciences. Dan ag 

Sesar dikota film ini. Djadi menurut 
AGat seorang anggauta biasanja | bana : 3 Ie Peta memb wan Disamping itu ad, beberapa 

 itudionja sendiri. Walhasil studio 

! wood dewasa ini. Para ahli kri 
(tik di Amerika Serikat pada “Academy mempunjai harapan pa: : . 

| | "gila" sesudah melihat “Rasho- “ling besar pula untuk merebut si 

! 
) 

5 yet djuga mendengar putusan para: 
| Tahli2 film ini. Mereka mengakui ' 

ina jang gilang-gemilang. Kabarnja | 

»The Red Shoes" adalah lebih ting MN 

— Putusan telah diambil, suara2 jg 
| menjatakan keheranan mulai lenjap. ' 

ty diperhebat, kemenangan  dilam- | 
bung2-kan. Tjuma satu jaug sering : 

« “dilupakan: Academy jg memberikan ' 

Academy ini tidak selamanja ada , 
dibawah pengaruh studio2- besar. ! 

“lah bahwa jang “ditjita-tjitakannja 
| tidak lain hanjalah jang mulai2 sa ' 
“gia. Badan ini didirikan pada tahun | 

1927 dan presidennja jang pertama : 
Douglas Fairbanks Sr. De : 

wasa ini djimlah anggota ada 1863 | 

, Karangan, musik, suara, | ' 

penjusunan film, dekor, film pendek ' 

. Gan administrasi. Academy ini mem ' , 

tang film dan gudang tempat me , 
njimpan film2 dari segala matjam ' an NS Bai segala muka SAN empat | Satu adegan film Djepang Ra- 

buak-buku ,/The Players Directory” 
“dianggap. Indjil oleh studio? 

University of California, “ 5 
mon”, film Djepang jang telah, ' 
mendapat hadiah pertama buat 
tahun 1951 pada perajaan film 

di Venice dan dianggap sebagai | 
film asing jang terbaik oleh Na | 

(kan djadi encyclopaedie jang pa 

ihnja.     
t 

Bea 
aa “ha 

Me 

   

     
   

'tetap dam teliti. : 

i.. Rasho Mon menggem- 
| parkan 

film jang menarik perhatian pa 
ra pentjinta kesenian diHolly 

H3 
| 

1 
Z       

ka 

sho Mon. Si pendjahat dan 
isteri pedagang jang ia tje- 
markan kehormatannja itu. 
TEERA la 

manten 

tional Board of Review of Mo- 
tion Pictures di New York. 
“The Satunday Review of Lite. 
rature” menjebut film ini seba 
gai “Salah satu dari dua atau ti 
ga film jang pernah dibikin un 
tuk orang dewasa” N.Y, Times 
Jang Sangat didengar pendapat 
nja di AS menjatakan “Rasho 
Mon” sebagai “mutu tjiptaan, 
kesenian film jang luar biasa”. 

Bagi kit, di Indonesia jang 
telah pernah berkenalan de- 
ngan f:Im Djepang dari dekat 
dan sedikit banjaknja menge- 
tahui dari batjaan atay penga 
laman tentang kesusasteraan 
drama Djepang, “Rasho Mon” 
tidak menimbulkan pengala- 
man baru. Tetapi disamping itu 
kita dapat melihat kesenian 
Djepang dari sudut jang seba- 
ik2nj, dan berbeda sebagai bu 
mi dan langit dengan segala 
Sesuatu jang pernah diperke- 
nalkan oleh Keimin Bunka Shi 
dosho dulu kepada kita. 

Saja sendiri sedjak pertama kali 
'membatja .,Ajah pulang” karangan 
Kikuchi Kwan tertarik kepada kesu 
sasteraan drama dan tonil Djepang. 
Saja mengerti bahwa orang Barat 
menganggap .,Rasho“ Mon” sebagai 
sesuatu jang memberikan kepada me 
reka suatu pengalaman baru dalam 
dunia perasaan mereka, seperti di 
katakan oleh ,,Film in Review” (ma 
djalah satu2inja tentang film jang 
dapat dikatakan progressief di Ame 
Tika): suatu perasaan keindahan 
#dari-suatu dorongan "untuk berpikir 
dan suatu tjontoh bagaihana seha 
gysnja kesenian film”. 

“Sebagai djuga kebanjakan tjerita2 
'kita di Timur, ,Rasho Mon” me- 
'ngandung kias dan berkata dalam 
tkiasan dan perbandingan. Orang 

:ihdapat mengerti dengan segera, bah | g 
we, film ini dibiki tuk | Na Lag iwe, film ini dibikin memang untu | pada penatah nenek malang AG Ig » 

hitnis dengan utjapan: Siapa jang be | berbunji: »Ssabedja-bedjane .. .wong : 
“dipertundjukkan, kepada seluruh du- 

tul-betul tahu, siapa jang bersalah 
antara kita: siapa jang sebenar2-uja, 
djika betul2 “mau berterus-terang, 

” 'Ibebas dari salah dan dosa? Dengan | 
ILtidak langsung film ini. ingin berka 

ta kepada dunia: kamu semua ime- 
mjalah2-kan aku, tetapi apakah kamu n £ hadiah per | djuga bebas dari segala kesalahan? 

Tieritera Rafho Mon 
Tjeritanja sangat sederhana. 

Tiga orarg berlindung dari hu- 

Ping itu ramalan2 buat tahun 
“1952 sudah mulai terdengar. Te 

| tapi Yamalan2 ternjata tidak 
ada gunanja, karena pemberi- 

adalah seperti djarum arlodji, 

anja Puas tetapi lega dan da-  djan dipintu gerbang  Rasho 
Bal bernaras lagi.Tetap disam | Mon kota Kyoto. Mereka -ada- 

lah penebang kaju, pendeta dan. 
budjang. Si penebang kaju sa- 5 
ngat dibawah pengaruh suatu 
pembunuhan jang baru sadja 
terdjadi dalam hutan dekat 
dari situ, (Tjerita ini terdjadi 

ini kemudian mengisahkan pem 
bunuhan itu dari sudut tiga 
orang jang 
Seorang perampok, seorang pe- 

perantara seorang ahli nudjum) 
dan isterinja, Si perampok se- 
sudah mengikat si pedagan: 
hingga tidak berdaja memper- 
kosa si isteri didepan mata 
suaminja. Si perampok - ingin 
supaja kita (dalam rol hakim) 

  

“ pertjaja, bahwa dia telah mem- 
perkosa perempuan itu sesudah 
perempuan itu sendiri menun- 
djukkan kemauannja dan kemu 

Gian dia terpaksa. 'membuguh 
. pedagang karena si pedagang 

sesudah dilepaskarnja. menan 

Ir. Abd Kadir putjat waktu 
inja — Politik beras dan Politik-bebas — Harus be- | r»»i mengambil tindakan? jg. 
'kerdja keras untuk lenjapkan kelaparan — Berapa  vositief urtuk memetjahkan 
'sebenarnja penduduk Indonesia itu? 

SEWAKTU IR ABDULKA- 
DIR itu korruptor besar dim 
pemberian lisensi2 untuk beli 
mobil, mendengar bahwa per- 
mintaan dari djaksa, hukuman 
lima tahun dipotong waktu di- 
tahan, kelihatan mukanja pu: 
tjat dan agak gugup. Berdiri 
mendekati djaksa tadi. Entah 
io dibitjarakan. Bisa djadi pro 
tes atau bagaimana. 

Untuk penonton jg berdje-   djal itu, ig pada waktu djaksa 
membatjakan dakwaan dan 
permintaan hukumannja itu, se 
mua pada diam, sungguh2 me- 
narik perhatian. Dan dikala 
djaksa Jusuf Suwondo menga- 
takan ,,lima tahun”, banjak jg 
ambil napas dan mata semua 
tertudju pada Abdulkadir. 
Sebagai diketahui uangnja jg 

dibeslag 100.000 lebih, hanja 
tas tempat uang jg sudah ko- 
song dikembalikan. Ini Ahbdul- 
kadir masih harus memikul 
ongkos2nja. - 

Dan tepat sekali kata djaksa da 
lam rekwisitoirnja bahwa perkara 
ini sangat menggemparkan chalajak 
ramai”. Terutama dikalangan raha- 
jat dan pegawai tjilik jg tidak per 
nah klop begrotingnja, Ie Guna 
Keputusan hakim ditunggu besok 

tg. 17 Mei j.a.d. Djadi -artinja “hati - 
Abdulkadir masih akan. ketar-ketir 
Tanah : pes 1 Sean 

Mudah-mudahan, .seperti pengha- 
tapan 'djaksa, keputusan nanti dapat - 
mempunjai pengaruh prepentip terha —   dap mereka .jang lemah... 
Memang, “kita harus selalu..is 

  

nga 

kang lali, isih luwih bedja 
kang Gling.lan waspada”... 

Ingat djangan berbuat tjurang da 
lam dunia tjurang” ini dan barus 
selalu waspada, ialah  bahwasanja 
tudjuan bidupnja sekali2 bukan ,,ben 
da” tetapi ,djiwa” jang utama. 

aa 
Kk 

POLITIK BEBAS DAN BERAS. » duksi 
sungguh tidak dapat” dipisah-pisah- si padi 
kan. Soal itu dikupas oleh Presiden 
hari Minggu ja sewaktu dilakukan 

dalam abad kesembilan). Kabah | Ha 

bersangkutan, | Jah 

dagang jang dibunuh (dengan) « 

  

   
rd Tir ! ? 

Aha & 

   

| dia         7.900.000.000 dollar, 
  

wa isterinja jang. tidak | 
njainja selama perkawinan mereka, 
pada hakekatnja -adalah tidak setia 
dan tidak pernah setia. 

f 

4 

|. Si penebang kaju jang melihat ke | 
diadian itu dengan matarja sendiri, | ba 

seorang pentjuri, pembunuh dah pe 
rusak perempuan, si perempuan ada 

hasut dan menimbulkan nafsu ke- Kudi Bahwa Penduduk Jg 
musnahan . sadja, sedang si. suami i 
adalah pengetjut dan pendusta. 

Ketiga orang itu djelek “dalam 1 aa 
matanja adalah karena....dia sendi Dalam harian ini pernah di 
ri telah mentjuri permata intan jg | tulis bahwa satu2nja djalan 
ditatah pada pisau belati kepunjaan j Ufituk menghindari bahaja ke 
si-perempuan. Dan menurut angga | kurangan makanan dalam dae 
pannja mentjuri dari orang2 semaj rah Djokjakarta, adalah trans 
tjam itu bukanlah dosa. Sesudah | migrasi. Pendapat ini didasar- 
mabis bertjeritera, mereka mendengar | kan atas perbandingan luasnja 
na baji. 2 bu- daerah dan djumlah djiwenja. 
sang Pune Iu peratah pembung | Penjelidikan2 jang dilakukari kus.baji itu, karena menurut dia itu belu Ha : : : Sebelum perang Gunia ketiga tidak terlarang, karena jg bersalah |, AE Ha 21 | menundjukkan bahwa hasil adalah orang tua si-baji jang mau . 2 geng! 3 

plesirnja tetapi tidak mau menang- | bumi Djokjakarta, kalau fidak 
yung akibatnja. Si pendeta jang me | diusung kelain tempat, tiap2 
lihat ini semua sedih sekali, karena | Setahun hanja bisa menjukupi | 
dengan kedjadian ini hilanglah ke | Untuk keperluan hidupnj,, pen- | 
pertjajaannja kepada kemanusiaan. an dalam tempo 9 bulan, | 

" rKekuram j s dig: oi 

Tetapi kemudian.si penebang kaju j La Sa Ta RA ti menawarkan dirinja untuk memeliha | 
ra baji itu, karena katanja dia sen | 

  

nambah -kemi$kinannja. Dgn kemba 

sipat baik jang ada pada tiap ma 
nusia, film ini diachiri. kui lebih luas, tetapi sangut 

! banjak factor2 jang menjebab 
Selain dari isi tjerita jang dalami kan tambahnja hasil bumi ti- 

bagi saja adalah suatu ,,meester- semula, antaranja tentang ru- : werk”. Saja dapat setudju dengan Saknja pengairan? dan hutan2, | 
pendapat. National Board of Review | hingga kekurangan bahan ak 
jang menganggap Akira Kurosawa. | kanan tetap mengantjam. Da- 
regisseur jang terbaik budt th. Y951. lam sidang DPRD jang membi 
Banjak sekali patokan? jang meng Pesat, pon Nat: ai sesEna 
harukan karena keindahan komposi Ia ee eng oeaeean 38 / 
Si, penerangan, gerak kamera dan achir 23 oleh fraksi Buruh-Ta 
bunji2-an. Dan djuga permainan | Mi dinjatakan dengan terang2 
Machiko Kyo sebagai isteri, Toshi' an, bahwa menurut perhitung- 
ro Mifume sebagai bandit dan Mai an tiap2 petani di Djokjakarta | 
sayuki Mori sebagai pedagang men' rata2 hanj, mendapat bagian |   

  

# mudah: menaksir, menentukan dan! berkenaan dengan harapan pa 

.mudahkan, pukul sadja, sedjuta se 

Jangan 2 Na Ta malahan jelidikan "1 ternja 
Ta PERAN SANTAP ASP PUN, | emuaskan, dan ini- 

Dan “dengan demikian, — memangih ja maka setjara res 

berhenti selamanja. 

djadikan film ini sesuatu jang ber| sawah seperd elapan ha., hing- | 
kesan dalam ingatan buat waktu ig | fa tiap2 panen mereka hanja 

slama. | #ul| bisa memetik hasil Ik. 3 kwin | 
tal padi, atau 180 kg. beras. 

: Djadi dalam setahunnja mere- ! 
| ka hanja mendapat persediaan | 
i beras 3,6 kwintal, untuk keper : 

i uan makan, pakaian, padjak, 
| dan lain2 keperluan hidup...... 
| Dengan keterangan ini me- 
.nguatkan, bahwa Djokjakarta 
'sudah tidak kuat lagi untuk 

diaksa- ' memenuhi kewadjibonnja  ka- dengar tuntutan djal 'lau Pemerintah daerah tak be 

  

'Sogl kelebihan penduduk. De- 
ngan lain perkataan, enno Jam) 

“usaha untuk memberikan ban- 
Yee Na Tan tuan: kepada mereka jang se- 

Sebagai diketahui beras jg kita karang kelaparan dam honger- 
butuhkan untuk seluruh Indonesia oedeem bisa berhasil, tetapi an 
ini selalu kurang dan selalu dida jaman itu tetap ada, dan tiap2 
tangkan dari luar negeri, alias tidak terdjadi "udan salah mangsa, 

bebas. Sebab masih tergantung pada Ibihaj, kelaparan tentu timbul 
sesuatu negara atau bisa lebih dari lagi. 

satu negara, 
| “Maka djika benar2 ya : ana Usaha ke arah 
bebas, way outnja ti ada lain : : 

ketjuali Nania keras, beladjar keras, tr en 
terutama djuga dikalangan pertanian - Keadaan itu sudah lama di- 
seperti andjuran Bung Karno itu. ketahui dam dirasa oleh Peme 
Padahal meskipun kita andaikata rintah daerah, djugo usaha2 

“sudah bekerdja keras, kekurangan untuk mengadakan pembojong- 

«itu mungkin masih selalu ada. Sebab ah kelain daerah, terutama ke 
i ika produksi padi tambah, djuga &' matera dan Kalimantan, me 

| tagpets. pendiai manusianja. "Kata mang sudah lama disiapkan, Ad an adam Ti Ha Mb ba Ya - pendudu | : : latu 
ti.rimba2 raja di Kalimantan, Sunsa "da beberapa bulan jang , 

ne LI. daerah lagi sudah berhubung dengan harapannja 
mendjadi sawah2 jang lohdjinawi onderneming2 di Sumatera, Ti- 
dan ini pasti dapat asal dikerdjakan, mur untiik mendapatkan tena 
setidak2-nja jang lumajan, biar pro' ga pekerdja Pemerintah dae- 

duksi baji naik djuga. |rah telah memerlukan kirim 

Ka Ne | orang2nja, untuk Te 
BITJARA SOAL PENDUDUK  Njelidikan disana, tentang dja 

INDONESIA, sering2 kita ini TN minan perumahan, kesehatan, 
bingung sendiri. Loo, kok begitu | djaminan hidupnja dan, lain2 jg 

  
mengabarkan. Ada jg mengatakan |:ra pekerdja jang akan dikirim. 
.penduduk kini 75 djuta. Lain berita dari daerah Djokjakata dimasa 
i menjebutkan 80 djuta: Djadinja main | datang, Penjelidikan2 itu dipan 
"djuta-djutaan sadja. Padahal. pendu ' dang sangat penting, karena ti 
“uk Nederland itu hanja sekian dju | ap2 pekerdja jang dilepaskan 

(belum ada "10. Diadi kitanja | dari Djokjakarta, Pemerintah 
| daerah bertanggung djawab 
atas kesedjahteraan hidupnja 
lahir batin. 
Bahwa pendapat itu sangat 

bagus, itulah bukan soal lagi, 

sebab transmigrasi sekarang, 
ti bisa disamakan dengan 

(tahun tambahnja. gratie didjaman jang 
'Pantes pihak Kesehatan selalu ber | 

   
   

   

    

isetahun .sadja, hampir sama, ibarat 

  

   

   

Memang salah satu dari watak 
kita ini ialah memudahkan” ap: 
sadja. Sampai ifung2 baji djuga di 

  

    

   

  

   

    

     

  

  

    

    
danja, . sbahajanja overpros NN aa Pn na LAYER Oi daerah. tidak 
didisamping minder produkl ikan penduduknja, 

Dan tantu im tt beras tidak akan itu pula, makg per- 
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Djendral Bradley, sedang mejakinken kepada sementara senator 
Amerika, betapa pentingnja bantuan jang harus diberikan kepada 
luar negeri it. Sebagaimana dikabarkan, djenderal Bradley ada- 

w
a
 

(panas Tua Dan Kuran 
(Anygauta Tentara 

Salah satu dari kedudukan 
strategis jg sangat penting di 
Eropah serta pemberian sum- 
bangan tentera jg mempunjai 
kekuatan 360,000 serdadu, akan 
dapat diharapkan dengan sege- 
ra dari Spanjol jg telah menja- 
takan kesediaannja untuk mem 
berikan sumbangannja kepada 
pertahanan Hropah Barat me- 

Jnurut perdjandjian militer dgn 
Amerika Serikat, jg akan  di- 
rundingkan dalam waktu tidak 
lama lagi. 

Menurut dugaan  Spanjol 
mempunjai tentera jg tertinggi   lah pengandjur pemberian bantuan kepada luar negeri" sebesar 
achlaknja, tapi sebagian besar 
dari perlengkapannja menurut 
jg diketahui tidak begitu baik 
mutunja. 
Walaupun demikian ahli2 mi- 

liter Amerika menganggap tenz   . Transmigrasi 
menggambarkan ketiga orang itu :. Bagaimana" Menampung” Penduduk 
ea Peak dalah | Jogiakaits Jg Benar2 Ingin Pindah? 
lah seorang jang tjuma tahu meng Pemerintah Daerah Ingin Mempunjai Djaminan jg 

Dipindahkan Tidak akan 
Terlantar. 

— Oleh: Darmesugito: Pembantu Kita. — 

ka kantornja, di Kulonprogo, ti 
dak diberinja idzin. 

Rakjat diam2 minta 

pada VEDA. 
Tetapi sesungguhnja soal itu 

tidak bisa dipandang demikian 
.sadja, karena rakjat sendiri jg 
isudah : merasa tidak berdaja 
untuk mempertahankan hidup- 

keadaannja sekarang, dengan 

V.E.D.A. Semarang atau Pur- 
untuk dikirim keluar 

iDjawa. Djuga belum 
setelah Kepala desa Boro pergi 
kedaerah Lampung untuk raeli 
'ab keadaan disana, pulangnja 
ngan tjepat djuga 

Dengan berhentinja 13 onder | nan permintaan dar 
diri telah punja 6 orang anak, di heming gula dan 2 onderne- ! nja, 
tambah satu lagi tidak akan me- ming tembako sesudahnja pe-' Sumatra Selatan tidak dengan 

Tr : : . : 2 i perantaraan 
linja kepertjajaan pendeta kepada Kanan Mat jrah dan terdjadi djuga 80 orang : 

2 telah diantar 
sico sendiri. 
Tidak di daerah itu sadja, te Beren en es 5 3 $ 

artinja, .,Rasho Mon” sebagai film dak sebagai jang. .diharapkan aa aa Fang Ka 

ide 
i penduduk 

untuk di berangkatkan ke 

Pererintah 

ri 

(Tjamat2)-nja, supaja usaha 
mengadakan pembojongan itu 
Gipertjepat. 

Pendirian Pem. 

Keadaan ini sebetulnja meru 
pakan suatu dorongan kepada 
Pemerentah Daerah untuk me 

| nindjau kembali . pendiriannja, 

a. meskipun pendirian bahwa, 
| baru bisa menjerahkan pendu. ' 
dukrja setelah persediaan2 di- 
sana selesai. ertinja perumahan 
tjukup, kesehatan terdjaga se 
baik2 nja, djaminan sosial, dja 
miran kesusilaan dam lain? itu 
sangat baik, tetapi sangat dicha 
wetirkan, bhw utk menantikan 
Siapnja sarat2 itu, harus menan 
tikan waktu jang sangat lama 
Sekali, hingga sendirinja rakjat 
terpaksa menahan napas terus, 
dan disamping itu harapan mem 
perlipat gardakan hasil bumi, te 
rutama jang bersifat export. 
akan terhalang djuga. 

b. dipandang dari katja-ma- 
ta juridis, penduduk Djokjakar- 
ta jang berangkat keluar Dja- 
wa dengan perantaraan VEDA 
atau lain2 kantor jang mentja 
ri tenaga pekerdja, Pemerintah 
Daerah bisa berkata 

bukan tanggungan kita”, teta- 
pi kalau langkah2 demikian m3 
kin meluas, dan sekali 
terdjadi hal2 tidak di-inginkan, 
Pemerintah daerah tentu tidak 
bisa tjutji tangan, 
Berpegangan teguh pada si 

kapnja jang dasarnja merupa 
kan “tahu tanggung djawab” 
itu, kenjataan seakan2 Peme- 

rintah Daerah sengadja menu- 
tup mata dalam kedjadian2 jg 
betul? terdjadi. 
ini, bisa ditarik kesimpulan ba 
hwa ia hanja akan meloloskan 
diri dari pertanggungan dja- 
wab atas keselamatan pendu- 
duknja jang berhasrat besar 
untuk bernapas jang 

Dam dengan 

Sesungguhnja djalan untuk meme 
tjahkan soal itu masih ada. 

Bukan rahasia lagi bahwa 
tur Sumatra Selatan membuka pin 
tunja selebar-lebarnja. — Dan : 
sekali tidak ada alasan untuk tidak 
menaruh kepertjajaan kepada 
bahwa dia tentu tidak akan tinggal 
diam dalam sarat2 jang di-inginkan 
oleh Pemerintah Daerah Djokjakar- 
ta ita. Tentu sadja dengan sekaligus 
tidak akan mungkin, tetapi dengan 
pelahan, sambil berdjalan, segala ke 
kurangan itu bisa di-isi. Pendeknja, 
kalau Pemerintah Daerah Djogiakar 
ta mau berlaku sedikit praktis, erti 
nja djangan terlalu tenggelam 

mempergunakan kemungkinan2 jang 
bisa dilaksanakan, kesulitan2 itu se 
betulnja' tidak ada, dan andai. kata' 
ada, tentu tidak terlalu besar sebagai 
jang dibajangkan sekarang. 

Kita tahu pasti, rakjat sendiri sa 
ngat besar hasratnja, mereka 
mentjoba mentjari perbaikan 
dengan meninggalkan desanja, 
srat ini harus disalurkan dengan ke 

ga potensi Spanjol untuk keper 
luan peperangan adalah sangat 
penting. Serdadu Spanjol ada- 

: lah nomor dua paling baik di 
Eropah sesudah serdadu Djer- 
man. 3 

Sudah diperhitungkan bahwa 
sekiranja Amerika Serikat bisa 
menjanggupi untuk menjedia- 
kan perlengkapan? jg diperlu- 
kan, maka Spanjol dengan tje- 
pat dapat mengerahkan suatsi 
tentera dengan kekuatan 2,009,” 
000 serdadu bila petjah »epera- 
ngan dengan Rusia. 

Disiplin tentera Spanjol jg 
ada sekarang tidaklah buruk. 
Spanjol pada waktu ini mempu 
njai 22 divisi tentera. Enam di 
antaranja, terhitung empat di- 
visi untuk pegunungan ditem- 
patkan disepandjang perbata- 
san Spanjol-Perantjis. Empat 
divisi ditempatkan didaerah Ma 
rokko kepunjaan Spanjol. Jg 
lebihnja, termasuk dua divisi 
bermesin dan satu divisi berku- 
da, tersebar pada, berbagai tem 
pat di Spanjol. 

Pengaruh Keminisme. 

Djuru2 ulas asing di Madrid 
berpendapat, bahwa tentera Spa 
njol sebagai satu tentera sang- 
Sup memberikan perlawanan 
sengit sekiranja Spanjol dise- 
rang dari luar. Sampai kema- 
na pengaruh Komunisme dikala 
ngan tentera Spanjol tidak di 
tentukan oleh karena tak se- 
orangpun serdadu Spanjol jang 
berani melahirkan perasaan? 
pro-komunis. 
Akan tetapi tak dapat di-! 

sangkal, bahwa di Spanjol ter-. 
dapat suatu organisasi dibawah 
ranah, jig walaupun ketjil tapi 
kokoh  susunannja, sehingga 
timbul dugaan bahwa ini akan 
berhasil mengumpulkan bebera 
pa tenaga bila petjah pepera- 
ngan dengan Sovjet. 

Benar atau tidak, para diplo 
mat Barat berpikir, bahwa 
djumlah pengikut Komunis di 
Spanjol bolehlah dipandang di- 
luar hitungan, terutama bila 
Spanjol berperang dipihak Ame 
rika Serikat. Mereka jakin, bhw 
bahaia komunis di Spanjol, 
djauh daripada berbahaja, dji- 
ka dibandingkan, misalnja, dgn 
keadaan di Perantjis dan Itali. 

Opsir2 Spanjol sudah terke- 
nal dengan keberanian dan kebi 
djaksanaanja. Sedjumlah besar 
dari opsir Spanjol sekarang men 
dapat didikan ketentaraannja 
dalam  kampanje di Marokko: 
pada waktu perang satdara 
atau dimedan perang Rusia, ta 
pi mereka ini sudah termasuk 
golongan tua dan pengetahuan 
mereka tentang peperangan mo 
dern terbatas pada teori sadja. 

Rentjana2 telah disusun pula 
untuk mengirimkan opsir2 Spa 
njol ke Amerika Serikat untuk 
mendapat didikan. 

Gadji rendah. 

Dan apabila perdjandjian mi 
liter antara Spanjol dan Ame- 
rika Serikat telah gitandata- 
ngi djumlah itu akan ditam- 
bah : : 

  
Walaupun opsir2 Spanjol ba- 

njak medapat kelonggaran2. 
pakaiannja tetap netjes dan 

    

   

  

g Modern:Gadji 
angat Rendah 

— Oleh: Kingsbury Smith: Copyrig 

mentereng namun gadji mere- 
ka sangat rendah, s 
njak diantara mere 
tung hidupnja ke 
rian2 partikelir. Me 
dji buat semua go 

ra Spanjol telah dinaikkan de- 
ngan 1004 setahun jang lam- 
pau, namun opsir2 tingginja 
menerima gadji " kurang dari 
100 dollar sebulan. 

Peradjurit2 Spanjol hanja 
menerima bonus beberapa do- 
lar sadja dalam setahun, tapi 
makanan dan pakaian mereka 
boleh dikatakan terpelihara. 
Dan oleh karena kebanjakan 
dari peradjurit2 itu berasal da 
ri kaum tani jang miskin, ma- 
ka penghinrupan mereka seba. 
gai tentera djauh lebih baik da 
ripada apa jang bisa mereka 
dapat sebagai petani. Djadi da 
ri sini bisa diambil kesimpu- 

bahwa perasaan 
puas dikalangan tentera Span- 

boleh dikata tidak ada sa- 

ehingga iba 
kp, pergan- 

  

Persendjataan su- 

Spanjol ada djuga membuat 
sendjata sendiri,seperti, 
riam2 ringan, pesawat terbang 
untuk latihan dan meriam? 

jangkatan laut. Persendjataan- 
nja jang lain? terdiri daripada 
berbagai sendjata2 usang jang 
berasal dari luar negeri. 

Sebagai tjontoh, “dua divisi 
bermesin itu diperlengkapi de- 
ngan tank2 peninggalan perang 
saudara. jaitu tank2 jang su- 
Cah berusia 14 atau 15 tahun, 
jang sudah tentu tidak .akan 
bisa dipergunakan, untuk meng 
hadapi divisi2 berlapis badja 
jang modern. 

Perbedaan antara 

perijuangan tentera Spanjol 
dengan perlengkapannja adalah 
serupa pada somua tjabang 
angkatan perangnja. 

Angkatan udara Spajol pada 
waktu ini mempunjai 600 pesa 
wat terbang jang bisa dipakai, 
diantaranja tidak lebih dari 70 
pesawat terbang pelempar bom 
dan kurang dari 150 pesawat 
terbang pemburu buat garis de   

Diantara 15 lapangan ter- 

bang jang dipunjai oleh Spa- 
njol hanja tiga jang diperleng 
kapi, landasan jang dapat di- 

untuk pesawat2 
terbang pelempar bom jang be 

|rat seperti pesawat B-29. 

Angk. laut djuga kuno. 

Angkatan laut Spanjol tidak 
kurang kunonja dari angkatan 
udaranja. Spanjol 
4 kapal pendjeladjah masing2 
beratnja 10,000 ton, 
pendjeladjah anti-pesawat ter- 
bang, 1 kapal pendjeladjah ri- 
ngan, kira2 20 kapal pemburu, 
6 kapal selam dan 25 kapal me 

pergunakan, 

mempunjai 

Mutu kapal2 itu menurut 
ukuran .ahli2 Amerika ad 
dari djenis sebelum perang, 
oleh karena kapal2 pe 
tidak mempunjai perlengkapan2 
modern dan tidak pula mempu 
njai bahan pembakar jg tjukup 
untuk keperluan2 latihan. 

Akan tetapi Spanjol mempu- 
njai 4 pangkalan angkatan laut 
jg besar, jaitu di Cadiz, Cartha 

Mahon dan j1 Ferrol. 
Mahon jg terletak dipulau Mi- 
norca, dan Cathagena, 
tan Spanjol adalah pangk 

Ahli2 militer Amerika menak 
sir, bahwa dengan diberikan 
perlengkapan jg tjukup ditam- 
bah dgm latihan jang 
maka tentera Spanjol, 
angkatan darat, laut dan uda- 
ranja, akan dapat dibangunkan 
mendjadi suatu tentera modern 
dalam tempo dua tahun. 

  

  
Pemburu bermesin jet dengan ski.   mungkinan2 jang bisa ditempuh. de 

mikian wartawan Suara Merdeka”   
  

an di 

  

       
  

BEDA. untuk 'membu | menulis, 
pesat dalam dunia penerbang 

  

  

Dilapangan terbang Elmendorf, 
Alaska (Amerika), telah ditjgba dengan berhasil penerbangan se- 
buah pesawat pemburu 'jet Shooting Star”, jang diperlengkapi 
dengan ski. untuk bisa mendarat dilapangan . jang ber-saldiu. De 
ngar berhasilnia pertiobaan (adi, dapat diharapkan kemadiwan 1g 

daerah2 Kutub (ANP).. 
Lana anna oneaansesebibanenna 

    
   



    

   
     

na
n 

T
a
 

  

2.
 2
0
m
 

Pi
g 

  

aderij 
IL tek Un G3 

— diri, berpendapat bahwa menurut 

bali tambang minjak .Tjepu dengan tiada bantuan 

Begitupun ia terangkan, bah 1000 ton sehari Ke dipinda 
wa mengingat “kesanggupan2j kan ke Sumatera Utara, kare- 
tenaga ahli tambafig2 minjak | na diTjepu tidak tempakai. Ada 

di Sumatera Utara dan Tjepu, | pula raffinadery Ketjil di Lang 
dapatlah diambil kesimpulan, | sa dengan"kapasitei ton 
bahwa dengan keadaan materi | sehari (dipakai tjuma 30 ton) 
aal dan tenaga ahli jang ada | dan noodinstallatie di Rantau, 
sekarang, ditambah dengan be-| Perlak dan  Djulo' “Rajeu 
berapa orang ahli lain, serta | « Atjeh) serta Pangkalan Susu, 
Pn jang tjakap dan dju Menurut Mr Hassan, sebe- 

an Satu rafi | him perang dunia II, hasi! mi 
an Na Lang somayan Ik. 1 injak di Sumatera Utara ada Ik 

000 ton sehari di Pangkalan | 1.000.000 ton setahun, dalam 
Brandan, dengan djalan memin | djaman pendudukan Djepang 
tahkan material. jang ada di |1.300.000-ton' setahun, Seka- 
Tjepu ke Sumatera Utara. Dan | rang tambang miniak: Sumate | 
bila diperlukan, menurut Teu |ra Utara menghasilkan 24.000 
ku Hassan dapat tpula dipesan | ton minjak mentah, jaitu Lang 
lagi beberapa unit raffinadery |sa &— 10.000 ton. Brandan — 
dari Djepang untuk memper. | 14.000 ton. Djika minjak Suma 
lengkapkan tambang minjak |tera Utara dapat diexport me 

    

  

: pat Kita Dirikan Sendiri Dengan Tenaga2: Kita sanam 

“ “Sendiri Di /SumaterasUtara 
Hr Te 2uku Hasan. 

| AWJAKIL KETUA PANITYA Negara Utusan Pertambangan Mr, 7 2 gan Mr. Teuku Mo- 
Waru si Hassan dalam interview dengan ,.Antara” 

: nan mengerdjakan produksi minjak Sumatera Utara oleh pihak Indonesia sen- | || 
kenjataan di Tjepu sekarang telah dibuktikan 

oleh tenaga2 Indonesia kesanggupannja memperba 2 

E nk SR 

tentang kemungki- | 

iki dan membangun Kem- 
pemerintah. 

Undang2 
Anti Pemo- 
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Kesdaan Darurat 

ETUA PANITIA angka- 
K tan2 bersendjata dari 

kongres Amerika Carl  Viason 
hari Rebo menerangkan, bahwa 
panitianja akan mengadakan si 
dang minggu depan unjuk mem 
bitjarakan rentjana undang? 
jang memuat: peraturan? 'utk. 
menijegah terdjadinja pemogo- ' Sumatera Utara hingga mentja- 

pai kapasitet Ik 3.800 ton se- 
hari sebagaibana jang telah di 
ma oleh suatu maskapai 

di Djepang. 
Selandjutnja ix terangkan, 

bahwa rentjana susunan bezet 
ting tambang minjak Sumate- 
ra Utara dapat disiapkan kare 
na ternjata tjukuy teraga ahli: 
untuk itu, 

Keadaan telaga2 mi- 
njak di Sumatra Utara. 

Mr. Teuku Hassan menerang 
kan keadoan telaga? minjak di 
Sumatera Utara sbb: Di Ran- 
tau (bagian Langsa) ada 171 
telaga minjak diantaranja kini 
jang dapat mengeluarkan hasil 
142 telaga dengan kapasitet 
normal sehari Ik 3000 ton dan 
dapat diperbanjak sampai lk. 
10.000 ton sehari. Dipwlau Ta- 
buhan  (bagia Pangkalan 
Brandan) ada 40 telaga, dianta 
ranja jang menghasilkan seka 
"3 27 telaga dengan kapasi- 

rmal Ik 860” ton 

—& Tapak diperbanjak lk sam 
pai 2500 ton sehari. Kebanja- 
kan dari telaga2 tsb “spuiters”" 
Waktu tentera Djepang masuk 
Indonesia. Belanda telah mer 

tuo dan merusakkan telaga? pai- 

njak tsb, tetapi selama pendu- 
dukan Djepang giperbai “kem 
bali. Dari telaga? itu" kini ha- 
nja “sedikit sadja diambil hasiL |: 
aje, jaitu 1k. 30 ton sehari c:! 
Lang$a dan Ik 40 ton sehari di 
Brandan. 

Keadaan inatalliai 
: 2 “ disumber2. 
Diterangkan - oleh Mr. Teuku 

gehasi 

nurut Teuku Hassan, dapat di 
hasilkan &- 1.368.600 ton seta- 

hun. 
Kwalitet minjak mentah Su 

matera Utara amat, baik, teta 

kan selama waktu darurat. 

Rentjan, tersebut dikemuka 
kan Oleh” anggota Gemokrat | 

Smith dari Virginia dan akan |     
f 

  Hassan, bahwa spuitleiding, ja 
itu pipa2 jang menghubungkan it £ 
telaga dengan tank2 pengum»u- 
lan miniak mentah (mesistati 
on) semua masih dalam keada 
an baik Hanjs beberapa tank 
jan: merupakan  meetstation 
ada rusak, dan djika tank2 jg 
masih baik dikumpulkan, &a- 
pat didiadikan 3 mectstation 
masing? dari Ik 8 tark, Diza 
man jang lalu ada 6 meetstati 
on. 

Verpompingsleiding, jaitu pi 
pa2 jg menghubungkan meet- : 
station dengan tempat, penjim 
panan minjak  (opslag-tank) 
semua ko'eh dikatakan baik, 
hanja pipa2 jang melalui su- 
ngai2 ada jang telah rusak dan 
perlu diperbaiki. : : 

Keadaan Smpdnda 
dan epslagtank. 

Diterangkan lebih landjut, 

babiwa miniak jang ada dimeet- 
station harus dipompa supaja 
mengalir sampai ke opsiagtank 
atau dari opslagtank sampai ke 
pelabuhan. Kini di Rantau ada 

dua pompa dari 100 pk jang di 
pakai. untuk mengalirkan mi- 
njak dari Rantay ke Langsa. 
Pompa. ni di Pangkalan Brarn- 
dan sudah hantjur tetapi djika 
dikehendaki, minjak dari Ran 
tau-dapat langsung. dipompa ke   pelabuhan Pengkalan-Susu "un 
ea “disupert, Jengan'djalan me | 

susunan . pipa minjak 
dari Rantau langsung ke Pang. 
kalan Susu: 

Mengenai keadaan opslag- 
tahk diterangkan, bahwa tank2 
besar urituk menjimpan min'ak . 
di Sumatera Utara masih tju- 
kup untuk “dipergunakan. Di: 
Rantaw ado dua tank dari 15. 
000 ton dan 3 dari 300ton, se- 
mua dalam keadaan baik. Di 
Pangkalan Brandan ada Ik 20 

  

  

tank dari 5.000 sampai 10000 
ton, di Pangkalan Susu ada ik. 
6 buah tank dari 15.000 ton. 
Tank2 dikedua tempat ini ada | 
jang. masih baik, ada jang su 
dah rusak, tapi dapat diperbai 

Ledakan Bom-Atoom Matjam Baru Lagi Di Nevada? 
Brandan telah hantjur, tetapi | 

ki sendiri. 

Raffinadery di Pangkalan 

dari sisa2 mesinnja dapat dibi 
kin satu raffinidery dengan ka 
pasitet Ik. 500 ton sehari, tetani: 
hingga kini belum “ dibikinnja 
karena belum ada  uangnja 
ataupun karena minjak belum 

dapat di-expott. Jang dipakai ha 

nja noodinstallatie dengan ka 

Bea 
KKS 

pi kwalitet bensin. kurang kare | memberi "kekuasaan . kepada 
na mengerdjakannja heria de- | presiden atau kongres mela- 
ngan noodinstallaties Djika rang pemogokan dalam tempo 
pembikinannja sudah dengan | 
raffinadery jang dari Tjepu 

Idan alat2 laboratorium beser- 
ta bahan2 ehemis. “ditjukupi, 
kwalitet hensin dapat diperbai 
ki. 

Mutu minjak mentah Suma- 

89 hari. Bila waktu ini selesai 

| sedangkan  persetudjuan -be- 
lum tertjapai maka akan di- 
tundjuk “kuasa2 jang . akan 

mengawasi peang ig. 
bersangkutan. 
    
  

   tera adalah Ik. 5092 bensin, | banjak orang diluar Kogeri lane su. 
2002 petrol d 00: Saba n | Gan mau membeli mi injak mentah 

110 2 an 2070 SOLAY dll. | itu dengan membawa kapal tanker. 
Kesultan2 jang dihadapi da.am 

ks produksi minjak itu. menurut Teuw- 

ku Hassan, antara lain jalah keku 
rangan tempat penjimpatan minjak 

5 mpat, keperluan rakjat leb-h ke- 
petrol dari pada bensin, in 

i2 pemenntah masih beli mi- 
k BPM, djufa phak perkebu 

n asihg, kekuragan sekali a'at 
L ans polt dam kesulitan2 mendapat 

an opslagvergunii ng. , 

Personalia dan bantuan 

luar negeri. 
Diterangkan, bahwa- untuk mela- 
aa ae dari Lea 2 

Dari bagusnja mutu itu, daripa 
danja dapat dibuat manjak 
Vliegbenzine. 

Pendjualan produksi minjak 
Gi Sumatera Utara tiap bulan- 
nja Ik. Rp. 710.000,— (P. Bran 
dan Rp 360000,—: Langsa 
Rp. 350.000,—) dan tjukup un. 

tuk membajar pegawainja dji- 
ka tidak usah membajar hu- 
tang2 jang dibuat lebih dulu, 
Gemikian Teuku Hassan. 

Buruh jg bekerdja pada pro 
duksi mimak P Brandan Ik, 

460 orang, didaerah Atjeh !k. 

  

    

      

800 orang. Djumlah gadji dan 
tiatu kepada mereka Ik. Rp. 

-400.000,—. Diantara mereka Pa ena ang. Koo 2 

terdapat tenaga2 ahli jong ber | citu “pwa mijn, werktu ka. Do. 

pengalaman dan sSanggubd | dan . chemischei eng rs. sedarg 

menghasilkan miniak mentah » ear 

untuk diexpert dan menghasil- 

"kan bensin dengan raffina dery TI 

seorang mijn.ires 

          

    
   

  

   

  Persediaan. minjok tai nu 
2. j njak aa ena nah dan kesulitan2, ii aa Pain 

Diterangkan selandhuaja, bahwa | memberikan LeporsA 1 
ti karena persediaan rr 

dak dapa diexport 

  

     

Terror “Argentina 
sDjarum Elektris" Uik Menjiksa Orang2 
2 Berontak. Pada Bulan Pebruari Jl, 

s3 EROMBONGAN ORANG2 Nita jang diasingkan 
telah mengadukan bahwa pemuriatah Argentina melaku 

Ke terorisme dan kekedjaman” dan mengadjukan perminja- 
an kepada PBB pada hari Kemis untuk mengadakan penjeli- 
dikan Petisi tsb. diianda.tangani oleh 9 orang penduduk Tana 

cici 

azas masusia beseria per- 
telah diserahkan    

  

,. (Uruguay) 

al untuk hak? 
tina Gdari Montevid 

Iembaga internas 

jang 

Selama Amerika Dlm 
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- Menteri Luar Negeri jang baru   TEA 
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telah terse- j 

$ himpunan tentara Amerika untuk kemerdekaan dan demokra- 
: s3 

  

Memberantas 
Penjakit. Kuku 
Dan Mulut 

& ETUA KOMITE pertani- 
“21 dari dewan perwaki. 

lan rakja': Amerika Harold Coo 
Iy menjatakan pada hari Rabu, 
bahwa menurut keterangan pa. 
Ya sardjana Perantjis mereka te 
lah dapat menemukan ebat: un- 
tuk. menjembuhkan renjakit 
mulut dan kuku, 

Mereka menegaskan, bahwa 
sedjak pemberontakan sebagi- 
an dari tentara Argentina dim 
bulan Pebruari tahun Pa ru- 
mah2 pendjara sudah mendia 
di demikian padatnja dan bah 
wa hingga kini masih ada se- 

'djumlah lebih dari 200 orang | 
tahanan jang masih menung: | 
gu diadili Seterusnia dinjata | 

aa bahwa sebagian chusus da 

kepolisian di Argentina jang 

si saban gama dengan organisa 

si Gestapo dari Hitler melaku 

kan kegiatan2nja menjiksa pa 

ra tahsnan untuk mendapat- 

ken bukti2 tentang adanja 

Tot terhadap ' pemerinta- 

han 'Penjiksaan ini kemirdian 

disusul dengan pemakaian 'Sua | 

ta” Mn listrik" Sedjumiah 

tahanan2 politik, diantaranja 

kol. Frarsisco Si bekas 

menteri muda peperangan, '8 

berambut putih, sementara se 

orang lainnja boleh dikata sa 

''ma sekali tidak dapat lagi ber 

'bitjara disebabkan siksaan2, 

demikian antara lain bunji pe 

tisi tersebut. 

    

Dikatakannja, bahwa pada 
hari Minggu jang lalu ia telah 
mengundjungi sebuah «labora- 
torium Perantiis ditempat ma- 
na ja diberikan keterangan ten 

tang obat tersebut. Dikatakan 
selandjutnja, bahwa menteri 

pertanian Charles Brandon te- 
lah menjetudjui untuk menga- 
Gakan suatu Ikonperensi dari 
para sardjona jang terkemuka 
untuk menjelidiki apakah obat 
dari Perantjis ini dapat dipa- 

Ap 
AreZ, 

Li Kementerian luar negeri 

Burma malam Djum'at mengu- 

mumkan, bahwa setjara resm 

Burma telah mengachiri keada- 

an dengan Djepang. 

wa dutabesar Amerika di 
rantjis kini sedang menjelidiki 

obat ini. (UP).   
'$» EDAKAN BOM ATOM, Ini adalah: peltjobanni ledakan 

I 4jang didjatuhkan diatas | atom 'kedua kalinja jang diiku 
Yucca Plat terdjadi pada pu- | ti oleh satuan2 angkatan jaut. 

kul 15.30 GMT tepat (pk 23.00 | Mereka jang  menjaksikannja 
waktu Diawa) pada het Ide 1 mata. kepala sendiri me- 

(Pada djarak 6 kera Ii tempat | net kitan bahwa sekali ' ini 
ledakan terdjadi lebih dari 2 | P tjaran tiahaja tidak begitu 
ribu serdadu angkatan laut ber | rang seperti led 

    

ekan     pasitet Ik. 40 ton sehari. Raffi 
nadery di Tjepu dgn 'kapasitet 

sembunji di lobang? perlindung- @adi tg 22 April jang lalu. Di 

an dan melihatnja dari djauh, ' -as Vagas tidak terasa gojang 

kai. Dikatakannja djuga bah-: 
Pe- 

jane ta "a E 

ri Kemis mengumumkan, bahwa 

  

lah upatjara pelantikan “selesai, 
— kepada tuan Mukarto. 

Pada tg. 29 April di Istana Merdeka dilangsungkan pelantikan 

    tuan Mukarto. Gambar: sereh 
selamat memberikan 

(Ipphos). ' 
Presiden 

MAA PANEN an mama aan 

Soal Tunisia 
Blok Arab Asia Dan Amerika'Selatan'Me- 
Trundingkan Siasat!S uapaia: Bisa Masuk- 

kan Tanisia Dim Sidang Umum PBB 

Amerika aan Tindjin Ke 

AKU? DARI NEGERI? 
tar hari Kemis telah be 

untuk mengadakan sidang istim 
membitjarakan masaalah 'Tuni 
ambil putusan apa?2, sementara 
Amerika Selatan telah menjetu 
struksi? lebih landjut dari peme 

Ahmad Bokhari, kepala dele 
gasi Pakistan, katakan: 31 ne 
geri jang Kemis pagi telah me 
ngadakan pertemuan diharap- 
kan akan mengadakan pertemu 
annja lagi, bila instruksi2 th 

Tabu! 
Warga-Negara Ame- 
rika Dilarang Beper- 

gian Ke”Negara2 Biok 
Sovjet 

# EMENTERIAN luar ne- 
geri Amerika Serikat ha- | 

  

mulai. hari ifa 2 
Amerika Serikat dilarang meng 
radjungi negeri2 Blok Sovjet 
diika tidak mempunjai idzin is, 
Stimewa dari kem. Tuar negeri 
Amerika Menurut keterangan 
kalangan State Department. ke- 
putusan ini sudah lama diper- 
timbangkan.   

1 pengumuman tadi di ' 

erangkan, bahwa berhubung 

ngan adanja risiko2 dalam 

bepergian dinegeri2 Blok Sov- 

jet — termasuk pula RRT — 

maka Semua paSpor Amerika 

Serikat harus dibubuhi ketera 

ngan bahwa paspor2 tadi tidak 
berlaku untuk memasuki Alba 

nia, Bu'garia Tiongkok, Tjeko 

sowakia, Hongaria, Polandia, 
Rumania dan Sovjet Uni ketju 
ali apabila ada idzin istimewa. 
Ditegaskan seterusnja, bahwa 
bagi RRT, T'ekoslowakia dan 
Hongaria tidak akan diberikan 
idzin bepergian, hingga dgn | 
Gemikian membajangkan bah- 
wa mungkin dapat diminta id 
zin untuk kundjungi kenegeri2 

lainnja. (Antara). 

t 
te 

de 

  
  

Bom atom matjam baru jang 

telah diledakkan di. Las Ve- 
gas pada 1 Mei j.l. Pantjaran 
bom atom baru itu tidak te- 

'rang seperti biasa, merah 
djernih njalanja jang kemudi-   

akcm tepi sebaliknja awan jg 
berbentuk 'gjamur itu. kelihat 
annja lebih besar daripada jg 
terdahulu. Awan ity warnanja 
merah djambu menghilang ke 

aral tenggara. 

barkan bahwa, pantjatan tjaha 

an membubung keatas mendja 
di lengkungan ungu, - merah 

dan putih. 3 Menit kemudian 
bulatan menjala' tsb: berubah 
mendjadi gumpalan 'asap “ber 

bentiik djamur pajung.   
Semua faktor sek 
“tersebut - 

mbali S ikapn - 

Arab/Asia dan Amerika Sela- 
runding mengenai kemungkinan 
ewa Sidang Umum PBB guna 
sia. Konperensi tsb. tidak meng. 
para delegasi dari 17 negeri 

djui untuk mendapatkan in, 
riniahnja MASAK 

diterima gari pemerintahnja 
masing2 dan “selain itu akan | 
diadakan usaha pula utk men- 
dapatkan bantuan dari negeri2 
anggota PBB - lainnja menge- 
nai masaalah Tunisia, misalnja 
dari negeri2 Skandinavia. ' Jg: 
hadir dalam 'konperensi Kemis 
pagi itu ' diantaranja: Guate 
mala Republik Dominikan, Ar 
gentina, Panama, Venezuela, 
Costa Rica, El Salvador Para 
guay, Uruguay, Kolombia. Ku- 
ba, . Mexico, Peru, Ecuador, 
Chili, Brazilia, Haiti, Lebanon, 
Yemen Syria: Irak, Afghanis 
tan, en Saudi sg 33 Mesir 

   

  

Philipina. Pera 
-Ahmed -Bokhari, jang: me- 
ngandjurkan mengadakan kon 
perensi 31 negara itu, mene- 
'rangkan kepada negeri2 Ameri 
ka Selatan, bahwa akan diada” 

kan usaha2 lebih Jandjut utk 
menjelesaikan sengketa Tuni 
sia dalam PBB, karena keada- 
an Gi Tunisia terus mendjadi 
bk dan keadaan itu “akan 

berlangsung, sebelum sc teras 

.tidak2n'a diadakan Tundingan 
diantara wakil2 Perantjis gan 

| pemimpin2 gerakan nasional 
Tunisia. 

Amerika akan tin- 
djau kembali sikapnja 

Lebih Jandjut diwartakan, 
menteri luar negeri Deray Ache 
son katakan bahwa ' Amerika 
Serekat akan menindjau kemba 
li sikapnja mengenai masaalah 
Tunisia, bila tidak diadakan run 
dingan lagi (di PBB) mengenai 

| masaalah Tunisia. Pernjataan 
itu diumumkan oleh anggota 
madjelis rendah Amerika Ja. 
ceb Javits (republikein), jang. 
termuat “dalam surat jang 
sampaikan oleh: Acheson | 
danja sebagai “djawaban terha 
Gap pertanjaan mengapa 2 
rika Serekat menjatakan. 
ra blanko mengenai iobanlap 
Tunisia di Dewan Keamaman. 
Acheson katakan, bahwa ada 

lah putusan jang sukar 
menjatakan suara Mang 
d2mn putusan jang 
nja diamibl. setelah 

sungguh? menineeon an 
    £i 

supaja berbagai2 badan ' PBR 
dapat mempe'adjari masaalah. 
maseilah jang  'menggangsa 
hubungan2 internasional, teta- 
bi dalam pada itu pertama? ig 
bersangkutan hendaknja men- 
$ :joba untuk mentjapai penjele 
saian dengan mengadakan run 
dingan2 langsung, kata Acin- 
son... Sepandiang. ...pendapat 
Acheson, tindakan Dewan Kea 
manan pada waktu itu-tidak 
akan membantu kedua belah pi 
hak jang saling bersengketa | 
untuk berunding. 

Amerika dengan sungguh? 
.berharap supaja rundingan me 
ngenai masaalah Tunisia ita 
dapat dimulai lagi dalam wak 
tu singkat jad ini demikian 
Acheson. (Antara). 
  

humi atau pemindahan udara, ja kelihatan merah: djernih da 
ri sebuah 

60 km djauhnja. 
membubung gumpalan keatas 
— Sebuah lengkungan . warna 
ungu merah dan putih. Tiga 
menit kemudian bentuknja be- 

pos observasi jang 
Kemudian 

robah menjerupai gjamur dan 
Dari Charleston U.P. menga pudjar mendjadi awan putih ke 

labu, Kepala bentuk djamur ta 

|| telah 

H 

.Domonstasi Miltor Di Sisakan Memamerkan Pesa- 
| wat2 MIG Dan Tupolev Jg Terbaru 

ARI 1 MBI, hari kemenangan Buruh dira 
genap pendjuru dunia. Pelbagai matjam a 

lemonstrasi jg. mereka adakan. Ada kalanja 
ada kalanja pula demonstrasi? 'tadi menjebabk: 

    

PM Dan Telor Busuk 

golongan jg. tidak menjetudjui adanja demonstrasi. Dibawah 
tisar dari kedjadian2 perajaan? 1 Mei tadi, sebagaimana Adira jakannja dipelbagai ibu kota di 
seluruh dunia. 

lam bulan Mei oleh Djerman 
Di Moskou. Barat, Inggeris Ameriky Seri 

Perdana menteri Rusia Jo- 
'|sef Stalin dengan berpakaian 
uniform marsekal, hari Kemis 

' meniaksikan — parade 
angkatan perang jang diada- 
kan di Lapangan Merah. ber- 
kenaan dengan perajaan Hari 
Buruh Internasional. Selama 
satu diam tank2 besar Rusia 
meluntjur dilapangan: nam. 
pak pula meriam2 roket dan 
.meriam2 penangkis serangan 
udara Jang baruvdengan  dita- 
rik oleh traktor2. Sementara 
Itu pesawat2 terbang jet dan 

| pesawat2  pembom bermotor 
empat menderu-deru diangka 
Sa, Satuan? angkatan ' udara 
jang dipimpin oleh komandan 
daerah Moskow letnan gjen- 
deral Vassili Stalin, putera per 
dana menteri Stalin memperli- 

| hatikan pesawat2.MIG-15 mo- 

'dern jang terkenal dan pesa- 
wat2 pembom bermotor empat 
typs Tupolev jang berterbang 
rendah diatas lapangan. Para- 
de angkatan udara ini diha- 
diri pula oleh atase2 angkatan 
udara dari kl. 12 negeri Asing. 
Kalangan2 penindjau negara2 
barat mengatakan bahwa mo- 
del2 terbaru dari MIG dan Tu- 
polev jang galam tahun 1951 
telah mendapat Hadiah — Sta- 
lin tidax dipertundjukkan da 

lam parade. 
Di New York. 

Pawai perajaan 1 Mei jang 
biasa dilakukan setiap tahun di 
New York, kali ihi 'telah ber- 
achir setjara kekerasan, pada 
waktu para pengikut arak-arak 
an dilempari dengan telur2, to 
mat2, buah-buahan dan batu.   
ipat luka2 karena lemparan ha 
Itu. Menurut . keterangan polisi 

batu itu dilemparkan: oleh 
rang pemuta kearah remk- 

arak-arakan. Beribu-ribu 
ton disspandiang Jja'an is 

lalui oleh pawai Pat me 
luarkan teriakan? saralil me 

Sdjek. 

     

  

x di 3 Ki 

ae " 

Di Peking. 
Menurut siaran radio Peking 

pada perajaan2 Hari Buruh 1 
Mei'di kota terssbut telah dis2- 
lenggarakan arak-arakan jang 
diikuti “oleh sedjumlah sete- 
ngah djuta orang, jang mem- 
beri penghormatan dihadapan 
Mao Tse Tung. Lautan bende- 
ra2 Sutera berwarna merah me 
njemarakkan arak-arakan - bu- 
ruh-dan mahasiswa jang me- 

|riah ini. Untuk meliwati mim- 
bar Siatas Mana berada Mao 
Tse Tung itu pawoi tersebut 
memerlukan perdjam-djam la- 
manja. Ketika segenap rombo- 
ngan Sudah perlalu maka dile- 
paskanlah “beratus-ratus ekor 
merpati perdamaian, dengan di 
Saksikan oleh wakil2 dari de- 
lapan negara. 

Di Berlin Barat. 
Tiga ratus anggota polisi Ber 

lin Barat ' berhasil membubar- 

kan demonstrasi 10.010 kaum 
komunis jang berpakaian kome 
dja biru, dengan semrrotan2 

pompa2 air pimadam api resa 

Nan keras, sehingga demikian 
(terhindarlah -kota Berlin dari 
tinsider2 1 Mei sebelum mu- 
lai-dengan sungguh2. Dengan 
menggunakan tengkat dan sem 
protan air jang bisa membvat 
yrang pingsan, polisi mendesak 

mundur kaum demonstran dari 
sektor Perantjis dari kota Ber 
lin kesektor bagian timur! Hari 
Djum atnja 36 demonstran akan 
dihadapkan dimuka hakim Ber- 

  
la (lin Barat karsha dituduh meng 

adakan demonstrasi setiara ti 
3 dak sjah. 

Kg | (Di Berlin-Timur. 
Amerika selalu berpendirian : Di Berlin Timur satu djuta 

penduduk Djerman berbaris de 
ngan teratur dalam rombongan 
rombongan dari 36 prang: di- 
muka presiden Wilhelm Pieck 
beserta pembesar2 dari Polit- 
biro dan para diplomat Rusia 
jang menjaksikanni, di Lapa- 

wa daerah Sovjet akan mem- 
bentuk “barisan “pertahanan 
bersendjata” bila perdjandiji- 
an kontraktuil Djerman Barat 
djadi dilangsungkan, Barisan 
ini 'antars lain akan terdiri 
atas anggouta polisi keamanan   

| ulang-ulang mendengar 
tang ledakan bom atom, tetari 
kebanjakan dari mereka meli- 4 mahnja, segera sesudah tertja | 

dan akan berdjuang menen- 
tang "agen2 dan kaum sabot 
dari Barat”, 

(Perdjandjian kontraktuil ini 
diharapkan ditanda tangani da 

di bertundjang kepada tiang 
warna kelabu. Meskipun serda 
Cdu2 angkatanlaut itu telah ber 

ten- 

hatnja bola api dan awan ben 
tuk djamur jang membubung  djata. 
keangkasa ribuan meter itu de ' 
ngan mulut ternganga-nganga, 

  

ngan Marx-Engels. Dalam peda | 
tonja Pieck menjatakan, bah- ! 

kat dan Perantjis sehingga de 

ngan demikian status pendudu 
kan akan 'berachir dan peme- 
rintah Bonn akan mendapat 

otonomi sesungguhnj, untuk 
menanda tangani Suatu per- 
djandjian perdamaian), 

Bom meledak di Macao: 
Di Macao pada hari Kemis 

terdjadi perkelaian setjara be- 
sar2-an antara kaum kiri dan 
orang anti komunis. 8 Orang 
mendapat luka2, sedangkan po 
lisi menahan 2 orang, a.l. se- 
orang pemimpin sarekat bu- 
ruh. Tak lama sesudah, insiden 
tadi berachir sebuah bom wak- 
tu telah meledak didekat se- 
buah paberik-karet di. Macao. 
Perledakan ini tidak menim- 

bulkan korban. 

Di Paris. 
Dalam pedatonja berkenaan 

dgn Hari Buruh, djenderal de 
Gaulle antara lain mengatakan 
dimuka ribuan pengikutnja, bhw 

hanja partainjalah- jg sanggup 
memimpin Perantjis. Dalam pa- 
da itu di Bastille tempat lain 
kota Paris, ribuan penganut ko- | 

munis berkumpul mendengar- | 
kan pedato2 pemimpin2 mereka | 
jg mendengung-dengungkan sem   

Seorang anggota polisi menda- | 

pojan2 politik. 
Menurut berita AFP dari 

Douni (bagian utara Peran- 
tjis) sedikitnja 30 orang men- 
dapat Juka2 ketika terdjadi ben 
trokan dgn polisi. Lima anggo- 
ta polisi mendapat luka2 kare- 
na pekerdja2 bangsa Afrika 
Utara melemparkan, bata dan 
baty2 kepada pendjaga2 keama- 
nan itu. Di ValensieSness dekati 
Douwni kurang lebih 15 pekerdja 
Afrika Utara mendapat luka2 
ringan, ketika polisi terpaksa 
menggunakan bom2 gas air ma- 

: ta dan tongkat2 utk membubar- 
kan mereka. Seorang anggota 

: Ipolisi dirawat di rumah sakit. 

Di Rangoon. 
Di Rangoon Hari Buruh di- 

rajakan oleh” kurang” lebih 

dalam kongres sarekat2- bu- 
ruh. Mereka membawa “gam- 
bar2 dari Lenin, Stalin, Mao 
Tse Tung dan pemimpin2 ko- 
munis lainnja, Dalam peraja- 
an2 iang berachir dengan tia- 
da terdjadi insiden itu telah 

turut djuga berpedato anggota 
parlemen dan menteri pertaha- 
nan U Ba Swe jang mendjadi 
ketus kongres, gemikian AF. 

Ez 
DiK yoio. 

ta polisi mendapat luka? dalam 

kerusuhan2 jg timbul ketika | 

merajakan 1 Mei. setelah kl. 

2000 orarg merajakannja: di-: 

muka, istana Nijo kemudian me 

njerbu gedung pengadilan ge. 

dung balai kota dan kantor2 
bolisi. 50 Demorstran ditang- 
kap, tetapi tak diketahui djum 
lah mereka .jg luka2. demikian 

AFP. 
Parade di Belgrado. 

Lebih dari 7000 serdadu 
tentara Yugoslavia mada “hari 

Kemis mengadakan parade di 

Belgrado dengan. disaksikan 

oleh marsekal Tito. Dalam pa- 

rade berkenaan dengan pera- 

jaan 1 Mei ini selain angkatan 

darat Yugoslavia turut' “serta 

djuga kesatuan2 “kendaraan 

berlapis badja al. terlihat ken 
daraan2 model baru buatan 
ALS, sedangkan: pesawat2 ter- 

bang bermesin 2 ',,Mosguito” 
menderu-deru diatas Belgrado. 

'- 
serombongan a: 

Ji kenegerinja. 

Tantangan ini dikeluarkan, 
Sesudah -keterangan pembesar2 
Amerika dan PBB, bahwa me 
reka 'bersedia untuk menjetu- 
djui setiap ysul jang lajak un 
tuk mejakinkan kepada pihak 
utara, bahwa kaum tawanan 
tersebut tidak bersedia Ikemba 
li kenegerinja, sehingga! dgn 
demikian mungkin dapat dise. 
lesaikan suatu masalah perseli 
sihan dalam perundingan2 gen 
tjatan sendjata. 

Para pegawai tersebut tadi 
menerangkan, bahwa PBB ber- 
sedia untuk mengirim kembali   sisa sedjumlah, 70.000 kaum ta 
Wanan pihak utara jg memang 

luruh D Dunia ) 

15.000 buruh jang “tergabung: 

Di Kyotc Djepang S1 anggo- 

JARAN SUARA Ameri ka pada hari Kemis telah 
nantang perdana menteri Rusia, Stalim, untuk 3 1 

nggota? stafnjauntuk 
berita, bahwa Il 10 100.000 kaum tahanan pihak utara 

ada dalam tangan Ken di Korea tidak bersedia 

i 

  

Di New York. 

irajakan oleh pa ra pekerdja dan buruh diss 
tjara jg. mereka lakukan: pelbagai matjam demonsirasi tadi berlangsung dengan tenang: 

an. bentrokan? hebat dengan pihak polisi atiu 
ini kita tjantumkan sebuah icf:- 

Marah ini Pe jm 
mah pendjara melalui gerban? 
muka melewati pendjaga2 “u- 
mah pendjara tsb. Di kantin pa 
Ya opsir rumah p itu ad. 
Seorang opsir jang kebe'ulan « 
dang menghitung uang. Dengan 
antjamam ia me 
njerahkan nangaja kepada ke- 
dua orang ini. h memasuk 
kan sedjumlah pak sigaret. bo- 
tol whiskey, brandy dan gin ke 
dalam kantong mereka keluar 

lagi dengan tenang .dari. rumah 
pendjara tsb. melajoi aerhang 
muka. 

  

  

Insiden di Mexico. 
Beberapa orang mendapat Ta 

ka2 waktu terdjadi perkelaian 
antara polisi dan kaum demon 

stran di Mexico pada 
mis. Irgiden ini terdjadi sewak- 

tu diadakan pawai oleh lebih 

  
dari 1 djuta orang untuk mera 

jakan hari 1 Mei. Polisi mena. 
han 3 orang demonstran. 

Insiden dimuka kadian 

man P.M. Tunisia. 
Dimuka tempat kediaman 

perdana menteri Tunisia pada ' 

hari Kemis telah dilakukan 

demonstrasi2 berkenaan de- 
ngan perajaan 1 Mei. Dalam 

keributan?, jang kemudian tim 

kan. tembakan? sehingga me- 
njebabkan seorang tewas dan 
5 orang mendapat luka2. 

Di Teherind 

Organisasi2 sarekat “buruh 

di Teheran telah membatalkan 3 

demonstrasi2 1 Mei dalam “se- 

ke'uarken hari Kemis, Berhu- 

bung dengan hukum perang 

jang berlaku di Teheran maka 

pembesar2 pemerintahan telah 

mengambil “tindakan2 'persia- 

pan untuk mentjegah adanja 1 

demonstrasi2, akan tetapi sa- » 
rekat2 buruh berpegang teguh ' 

kepada rentjana2 mereka un i 

tuk LN ana rapat2 & 

di ibukota Iran 

jang terachir, demikian AFP. 

Di Pakistan dan Ma- 

laya tenang. 
Di Singapura dan Kuala Lum 

pur perajaan hari LI Mei ber- 

| langsung dgn. tenang dibawah 

| pengawasan pihak polisi: Djuga 

di velbagai kota Paki stan pera- 5 

jaan 1 Mei berlangsung dengan » 

tak terdjadi insiden2, demi 

kian AFP. 

  
Di Saigon. 

Hari 1 M& di Saigon berla- 
lu dengan tenangnjay “emo s 

trasi2 samassekali tidak “ 
karena achir2 ini PM 'pemerin- 

   

   

melarang segala rapat ' 
dan demonstrasi di 
Vietnam (jang dikuasai .Pe- 

rantjis). Didapat keterangan, 
bahwa organisasi2 kiri telah 

adakan demonstrasi bersama2, 
melainkan “setjara  perseora- 
ngan dan dilakukan setjara ki- 
lat pula, ,,dengan sikap2 jang 
bertjorak menghasut dan Goa : 

kik2 '. 

  
Tantangan ,V-0.A" 
Supaia Stalin:Cs Mau' Sakalkan Ser 
Tran JA sapa Tawanan2 
,rea-Utara Jg Tak Mau Dipulangkan 

  

KA er    

   
ber- 

an Pa 

dari 170.000 tawanan pihak 
utara telah menolak ' untuk 
kembali kerumah telah meng- 
gemparkan Moskow dani bagi- 
an2 lain dunia kt is, Be- 
lum pernah sedjak ih rachirnja 
perang dunia keduw, 'sedemiki- 
an banjak orang mendapat ke 
sempatan untuk. Pal bebas 
menjatakan pendiriannja "thd 
komunisme, MYareka telah me- 
milih kebebasannja. “walaupun 
adanja surga2 demokrasi rak: 
jat di RRT dan Korea Utara 
seperti jang digembar-gembor 
'kan itu”, d in radio “the 
Voice of America” 
Komentar radio bersangku- 

tan menerangkan, bahwa: PBB   | bersedia untuk. pulang keru- 

pai serta berlaku gentjatan sen 

Menurut siaran tersebut ke- 

bersedia untuk mengidjinkan . 
kepada pihak utara untuk me 
ngirim ytusan2 mereka sendiri 
guna mengadakan pemeriksa- 
an pada kamp2 MEUR .pe-   njataan bahwa bagian besar rang sekutu. agan    

  

    

    

  

   

   

hari Ke- 

bul, polisi terpaksa -melepas- | 
: 
1 
“spa 

  

buah kominike jang “mereka 

hingga “saat 

    

tahan Boa Dai Tran Van Huu : 2 | 

seluruh 2 : 

  

menjerukan supaja djangan gi 

 



  

MEA KAA KAKANAAN $ 

1060 Pembeli / i 

8 mendjadi | ! i m " 
PK 1900 Langganan ! 
B3) Djamu Ngeres Linu terus me- 1 2 A . 1 , 

: nerus membikin tiap Pembeli- aa 
nja mendjadi aan jang nama Kranggan-wetan'380 — Semarang waw d 
tetap. Ini disebabkan oleh kerna 3 » , . Djamu Ngeres Linu, dan djuga 8 Sedia sata collectie barang perhiasan dari: 

Slain2 djamu kluaran Njonja 23 

TeEN pembikinan menurat $ : diberitahukan Kah MAS am Ii 
para Langganan dan — Djamu Ngoro mu HARGA RECLAYME. model2 jang psling baru. 

  

  

2m
 

  

  

   

  

Densan ini 
kepada 

  

lilah sekarang 1 bungkus. 
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: x Spa (20 
BE ba Fe 1 ti - E s Tea $ Hanja Rp. 0.50. Ikutlah men- : KAK 

t . selates bahwa: PAN iaagaan jaman. en 
TEA RA nan NI MN an ME Sup Ba Pap ikenga “8 Portret Njonja Meneer  Sema- | Na ae ah 

5 AN EA en AA ai gan aa MN ant oa St rang, djamu jang selalu mem- | 
1 ps3 bri kepuasan pada para langga- ! 
  Sy nannja. i 

' 
: 
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TU ITL JLN 

ALA 
IN AL AA 

TERI TA 
    Lawan # 

1       HORLOGER 
— | KRANGGAN. TIMUR 16 — SEMARANG — TELPON 1283 Nor pion 50 4x00 D1! 

: : , ai Lani #8 Mataram 414, 497, 210, Depok j 

2 136B, Kranggan 23, Lemahgem-, 

Mipal 52, Petekan 35, Darat 33, ! 

Mulai tgg. 1 MEI "S2 telah pindah di. WP” 
v 

         
(Made ia Gzrmany) 

OLYMPIA SM-2 mendjadi djuara dalam kalangannja. 

Djam buka : SN Ane , | Teko Sepatu Bentuknja menarik harganja lebih murah dari pada lain2 Mesin Tulis dalam kelasnja. 
8.090 - 1.09 siang $ DUNI Ass Harga tjuma Rp. 1.460. — 

“ Ti 99 : maan 

    

  

    

   
   
   
   
   

    
   
   

    

  

  

  

  
4.00 -7.30 malam 3 : in tuli 4 Standaard ? sa Mesin tulis ,,ROYAL (Stan ) 11” Rp. 2.950.— 

Fari Mi Tut (Podjok prapatan Bo djo ng/Duwet) SEMARANG MI Ganz Pinggir 2' — Semarang | Mesin tulis LOYAL” (Portable) Model C. Pa nggu lutup @ Selain sedia: Rekenmachine ,/MULTO” Model 3. ». 1.620.— 
: : 3 Sepatu-sepatu, Tas dan Rekenmachine .,MULTO” Model 13. » 1.953— NA IAI Bl Kotor Ienolmndhino ,REX ROTARY” Modol M2 3 : P : DS o—i Msi tulis ,UNDERWOOD”  (Wagen-pandjang) 19”... 4200.— 

: mesin tulis , UNDERWOOD” (Standaard) TI ni ANA ! Pp Mn B3 Mesin tulis ,,UNDERWOOD” (Rona Len Ka 1.900.— 
: | KLAKYKKKK YK Li p KAKAK, ti Mesin tulis »HALDA” agen-panijang) 8” 1 3.800.— @ ngu Ian u Tin da ya | MANA NNNN pp EA NA A ARA ARA ORYAg YON 5 Moatafotobokaorasn 0 Mesin Bos ena A (Pertabia) Mann 

| | Telmachine ,UNDERWOOD” Sundstrand Cap. 10 Si LB 

Untuk tahun adjaran 1952/1953 kursus Pengadjar untik 1 | Yelmachine ,REMINGTON” Rand Cap. 10 BOR 

kursus Pengantar ke-Kewadjiban Beladjar (K.P.K.P.K. | Ina en kami sedia mesin2 20 hands (bekas pakai) jang masih dalam keadaan 

B.) akan meneri id b: z , ? ' baik s . 

se ada j nana nun Na 0 an R | Baru trima: BRANDKASTEN (lemari besi) buatan ENGLAND. 

: paca jang berkepentingan diharap supaja mendaftar- UNDI AN B AR AANG KE : XII | Harap silahkan datang, supaja tidak kehabisan. 
: kan pada Pemimpin K.P.K.PX.B. jang terdekat atau ke- f . i - 5 

| pada Kepala Kantor Inspeksi S.R. Kabupaten/Kotapra- | 1. 'DJUMLAH DAN HARGA SURAT UNDIAN: | Toko kuku ss1W3 AA - g A 

  
  

  

    
      

      

     

   

  

   

      

  

    

  

  

   
   

   

    

  

  

  

  

  
  

  

    

  

    
  

    

  

  

   

  

     

   
   

      

   

  

   

                      

   

      

  

       
  

     

   

  

    
    

  

            

  

  

  

  

  

dja, atau kepada Penilik Sekolah. Pendaftaran ini ditu bagi 3 0 j 
, & . tup Terbagi atas 100.000 LEMBAR SURAT UNDIAN & Rp. 7,50 jang bernomer 10.001 - 

Es pada tanggal 14 MEI 1952. pai dengan 110.000. » Pi " RE Bodjong 32, Tilp. 1/51. SEMARANG. 
Semarang, 25 Apri 1952. 2. DJUMLAH HADIAH sebanjak 1100 bidji terdiri dari: : La DeNneae Kanan 1. Hadiah SATU MOBIL ,,DODGE KINGSWAY” Stationwagen inducement seharga | BE RN PRE Inspektur Sekolah Rakjat  . Rp. 15000.— 

Kepala Daerah Ressort V. 4 » SATU MOBILFIAT ,,500” (Kodok) inducement. 5 : 
HE 2 » 4 Satu Sepeda Motor T.W.N. 250 c.c. inducement. 3 uni IM MOHAMAD DOERJAT). & »  & Satu Scooter inducement. 

| 2 33 »  & Satu Record Changer (Sramopon listrik) —- Radio Besar... ..... | Ke 4 Ba Nan Ba aan JST Satu Sepeda pakai Hulpmotor. —- - AN Pn At ah ks Aa ep aa “gun gusdnpak A Nanda 23 Ka sanagt 14. »  & Satu Mesin Tulis: 9 Remington Standaard, 1 ' Royal Standaard dan 4 5 ) KILA RADIO-MO? 3 : Olympia Portable. Ba € Pertenbemjan, Mandasari 47, Semarang. 14 » & Satu Make Upset # Tempat Rokok perak bakar. » TE 5 loeg baru akan dimulai tg. 16 Mei 1952, 20. »  & Satu Pesawat Pemotret ,NETTAR” -- 25 rol film. ! —  Sjarat masuk: lulusan S.M.P. dan Sedjadjar. Uwang pendaf- 20. , & Satu arlodji tangan wanita 17 batu. : 
E. taran Rp. 15,— 10 bulan tamat, Praktijk sukarela tiap hari ker 30. 5 Aa Satu Arrow hemd # Vulpen Sheaffer Valiant/de Lux. 1 Gja 9—4 sore. Tempat sangat terbates, meetinstrumenten dan 30. ,»  & Satu Actentas de Lux # 3 Mtr. Palmbeach. Han |. onderdelen compleet. Pendaftaran djuga dapat di RADIO- 50. »  & Satu blok Textiel. . AB f 
: Ba erkende service dealer dari Philips, -Erres 60.- ,, & Satu arlodji, tangan laki-2 Automatic. & 2 ' TJAP TANGAN 3 
|. IN.SF. di Tjap Kauw King 27 Semarang. Pemilik-baru dari 200. ,, & Satu arlodji tangan laki-2 17 batu. Be are « 2 Kalbe bedak PI . Radio-Sampoerna dan Directeur cu'sus: Liem King Hwie 225. » a Satu kemedja Bestman. 2 2 Ea : Pe Bel. hemat dipakat 
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Dialank 
ME 

    
Ea PENYAASARRAR 

Per. 
  

 damaian 
Melalui Saling Me- 
ngerti Dan, Saliag, 
Menghormati: “kata 

Attlee .. 

£ mata PERDANA men- 
D teri Inggris dari Partai 

Buruh, Olemen: Atilee, pada 
Hari Kemenangan Burah telah 
mengutjapkan pidato radio jarz 
ditudjukan kepada rakjat2 blok 
Sovjet, Attlee antara lain me- 

dan saling mens 
gai djalan kearar 

AG 
menjebabkan Bara! : 
kaum: komunis Rus.. 

  

  

  

bagai pemimpin? dalam adik 5 
memadjukan peradaban, me. 
kan sebagai pemimpin? jg ter- 
masuk zaman jang lampau 

Selandjutnja Attlee Wansrupas 
perkembangan kemerdeke..in di- 
dalam lingkungan keradjaan 
Inggeris. Diakuinja, bahwa - di- 

masa jang lampau Inggris me 
rupakan suatu kumpulan rak- 
jat2 jang menaklukkan diri. 
Akan tetapi kemudian rakjat2 
Gi Canada, Australia, New Zea 
land dan Afrika Selatan mentja | 
pai kedudukan jang sederadjat 
dengan Inggris, demikian djuga 
rakjat2 di India, Pakistan dan 
Ceylon 5 tahun jl. Dan proses 
jang demikian itu kini sedang 

. berlaku pula di Afrika. Demiki 
an Attlee. 
Berdasarkan tindjauannia ter 

sebut, Attlse kemudian mena- 
njakan, apakah jang 'akan ter- 
@jadi apabila Polandia dan Tje 
koslowakia misalnja keluar dari 
ikatan blok Sovjet. Orang ten 
tu tidak lupa akan ,,serangan' 
jang ditudjukan kepada Yeo: 
slavia, semata-mata oleh karena 
Yugoslavia . mempunjai keingi- 
nannja sendiri. Demikian Attlse 
(Antara). ' 

  

PEMIMPIN SAJAP KIRI 

Ph 
F 23 Pe 

PARTAI WAFD MATI 
TENGGELAM 

—. Dr.- Aziz Pasmy, angganta 
parlemen Mesir dari . i 

— Wafd merangkap pemimpin s5 
jap kiri para pemuda partai 
Wafd, telah mati tenggelam pa 
da hari Kemis, ketika mobil jg 

rainja karena selip ma- 
suk dalam selat pengairan di 
Ayat di Mesir Selatan, Ia ada- 

Spg mengerti 

  

   

  
      

    Buwono. 

  

se an 

  

2 aggi di Djakarta telah dibuka sidang penglima2 tentara 
: ih Indonesia, diketuai oleh kepala staf Angkatan Darat, 

fion. Sidang djuga dihadiri 

Pada gambar: Sidang dibuka oleh 

  

    

    

Smg, Saptu 3 Mei 1952 
ME dana maa am 

  

  

» 

Sidang 
Pangiima2 

   

     
oleh menteri pertahanan   

  

P Korban? 
han? Di 

jg tewas dim kerusuhan? tadi 
dapat luka? hampir 1.590 orar. 

Gah pasti tewas dan diduga bh 
djuga tewas. 

- Dari pihak polisi, 72 orang 
mendapat luka2 parah, 17 dian 
taranja dalam keadaan sangot 
berbahaja. 

Kepolisian Djepang hari Dju 
mahat menerangkan, bahw 
Sudah. terdjadi kerusuhan2 di 
Tokyo itu 153 orang te'ah di- 
tangkap dan kini sedang ditja 
ri 5 orang, jang ditjurigai seba 

Se 

di. Diantara mereka jang ditja 
ri,-terdanai-Isojehi- Yiwata..be 
kas pemimpin harian Komunis 
»#Akahata”. Djusa semua pe. 
serta demonstrasi 'ong kini se 
dang dirawat dalam rumah-sa 
kit, akan ditangkap. 

Menteri luar negeri   lah anak Salam Famy, anggau- 
ta - penglaksana 
Wafd dan bekas ketua dewan ' 
perwakilan rakjat Mesir. 

partai | njatakan menjesal. 
Menteri luar negeri Djepang 

“ketika malam Djumahat telah 
  
  

Bukan Sikap Ne- 
trai Jg Passip 

Ali Sastreamidjejo Bentarckan Soal 
Politik-Bebas Kita 

orang peserta demonstrasi merdapat luka2 parah, seorang su- 
w 6 orang demonstran jainiia 

gai biang-keladi kerusuhan ta. 

    

PAR ENMNMEMANNANgaNa mayan pagNa eMpereNa menga KAU 

  

    
Buku N 

Buku Jg Penuh Tjatjian 

1 

Indonesia” (R. Westerling, 

sedikit oleh dua pemerintahan, 
wa izin ini tak akan diperbaha 
Dalam achir bulan Djanuari, 

pers mengumumkan. bahwa 

Belgia dalam sebuah pesawat 
partikulir. Orarg mengetahui,   Kerusu- 

Djepang 
! 

Ternjata. Makin Meningkat: 7 Tewas— 
1500 Luka2: 72 Polisi Luka2 Parah: 

153 Ditangkap 
Djepang Perlihatkan Gigi nja: Kata Inggris—Peran- 
tjis Djadi Pestimistis — Buka Apa2, Bisa Terdjadi 

Dimana-Manaj Kata Ridgway. 
JUMLAH KORBAN kerusuhan? di 
telah ratusan ribu kaum Cemonstran meprgadakan rapat 

raksasa berhubung dg Hari 1 Mei, 
hari Djum'at kemaren adalah kbih besar dari 
dilaporkam semula, Merurut pei kiraan s 

Tokyo, jg terdjadi se- 

menurut perkiraan pada 

pada apa jang 
sekarang, djumlah orang 

ada 7 orang, sedangkan jg men- 
Didapat keterangan bahwa 51 

soo ceng! 
menjatakan penjesalannja ke- 
“pada kedutaan. besar Amerika 
Serikat, karena ketika berko 
bar kerusuhan? tadi terdjadi 
penganiajaan orang2 Amerika 
dan ditimbulkan kerusakon2 
pada mobil2 Amerika. Djende 
ral Ridgway menurut UP pada 
hari. Djumahat mengatakan, 
bahwa kerusuhan2 pada 1 Mei 
li Djepang itu adalah “insiden   insiden jang tjelaka”. tetapi 
raal-ini - “Sodetikpun tidak "bisa | 
merenggangkan hubungan per : 
sahabatan baru antara Ameri- ! 
ka dan Djepang”, Kata Rid. : 
gway, insiden2 sematjam itu ! 

bisa terdjadi dimana2, “apabila 

golongan? didalam massa diha ' 
sut dan ditipu oleh pemimpin? | 
palsu iang fanatik” 

Seterusnjja ia mengutjap- 
kan se'amat kepada pemimpin2 
Djepang, karena ketangkasan- 
nia untuk memadamkan keru- 
suhan2 tadi. 

Duta besar Amerika Robert 
Murphy menjatakoan kejakinan 
nja bahwa bagian terbesar da 
ri bangsa D'epang menjesaikan 

kekerasan2 anti Amerika jang 
' terdjadi ketik, hari Kemis. Ha 
| ri Djumahat Tokyo tenang kem 
: bali. 

i UTABESAR INDONESIA Gi Amerika Serikat, mr. Ali 
Sastroamidjojo, jg pada waktu ini sedang berada di 

Miami di negara bagian Florida utk melakukan pembukaan pa- 

  
Keterangan pemerin- 

tah Djepang. 

»dalam .pembitjaraannja dzn. 

bahwa Westerling telah tinggal 
disebut tempat diutara Peran. 
tjis. Pada permulaan 1951, ia 
menjelundup batas negeri Be 
landa: disana ia mentjari perlir 
dyngan dirumah temannja. Tak 
lama kemudian ia mengumum- 
tak akan kembali ke Perantjis 
dan memberitahukan maksud. 
nja akan pergi kesebuah tem- 
pat tudjuan jang tak tentu. 
Tempat jang ditudjunja itu, me 
nurut dugaar2 orang ialah In- 
donesia, dimana ia masih mem 
punjai teman2 banjak. Penerbit 
Sudah terang memberikan se 
gala tanggung djawab atas tu. 
lisan itu kepada kapten Wesier 
ling. tulisan jang dipersembah 
kan kepada umum sebagai sua 
tu dokumen tentarg suatu ke 
djadian (episode) jang aneh da 
ri kehidupan seorang cendot- 
tiere (avonturier militer di Ita 
li pada abad XVI, jang mempu 
njai gerombolan bersendjata 
dan memindjamkan dirinja ke 
pada siapa jang mau membajar: 
— Redaksi) pada abad kedua- 
puluh”. 

  

   

  

Tondjolkan Diri Seolah-Olah Seorang 
“Ahli Mengenai Soal2 Indonesia 

Dan Rakjat Indonesia. 
UKU Westerling jg penerbitannja sudah lama diumum 

D kan, hari? ini telah keluar pada penerbitan HACHETTE 
Gi Paris dengan berkepala: ,,K. Westerling, Mes @ventures en 

ing, Peng: | 
ku ini berharga 510 fr dan tebalnja 252 halaman, Dalam kata 
pengantarnja penerbit antara lain menulis: ,,Ixin jg diberikan 
kepada Westerliug utk tinggal di Belgia berachir vada bulan 
Djanuari 1951. Tak lama sebelum itu pemerintah Belgia, jang 
kurang suka mendjadi tuan rumah 

Westerling telah meninggalkan | 
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  Sterling | 
elikan || 

| 

   
$ 

“Dan Hinaan Kpd Bangsa 
2   

nan saja di Indonesia), Bu-. 

seseorang jg ditjari paling 

rui lagi. 

Tetapi bila saudara mau me |       

  

  

se tanggung djawab sen 
iri atas tindakan2 saudara r 

“ AN BIA on Djenderal Spoor tak |.“ 
mengachiri utjapannja, tetapi 
Westerling tahu . bahwa Spoor |? »,: 
telan berbitjara tjukup unuk saka 

menundjukkan, bahwa ia me- $' 
njetudjui rentjananja. Ia me- 
ngambil sebagai nama tentara 
nja “Angkatan Perang Raru 

Adil”, karena katanja menurut 
Djoiobojo, Ratu Adil itu aila- 
hirkan ditanah Turki, Lalu rak 
jat menganggapnja sebagai Ra 
tu Adil, karena ia memang dila 
hirkan di Istambul. 

Dalam mentjeritakan ultima 
tumnja kepada pemerintah pu 
Sat, ia menulis antara lain: 
“Menurut propaganda republik 
saja adalah seorang avonturler 
dan. seseorang jang tiada mem 

Fi g 

a
p
 P
 

M
g
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chid Masjim. 

Mendjawab pertanjaan, ba- 
punjai tanggung djawab. Di 
Bandung saja diterima sebagai 
seorang setengah, rermi dengan 

gaimana kemungkinan? peng- 
laksanaan dari penarikan diri 
NU dari Masjumi itu terutama 
mengenai anggauta2nja jang 
Setjara perseorangan mendjadi 

anggauta Masjumi, dinjatakan 
nja bahwa itu akan ada tiga 
kemungkinan. Pertama anggau 

ta2 NU di Masjumi ditarik ke 
dalam NU kemha'i. Kedua su- 

Siapa pemerintah dapat berun- 

ding berdiri sama tinggi, du- 
duk sama rendah, Saja duduk 
ditengah2 para menteri disehe 
lah konan walinegara Wirana 
takusumah, seorang keturunan 
keluarga radia dan didepan   Mengandung hinaan? | 

pada R.I. 
Wadjib diketahui, bahwa pe: 

nerbit Hachete adalah salah su 
aty penerbit iang mempunjai 
kuasa besar. Buku ini sudah 
barang tentu lebih lengkap da 
ripada tu'isannja jang dimuat 
dalam Le Soir dan Le Figaro.| 
Dan lebih lengkap pula hina-. 
an2 atas para pedjuang kemar |” 
dekaan Indonesia, Apa pikiran 
kolonel Sadikin, jongdisebut te 
lah menjampaikan surat kapi- 
tu'asi kepad, Westerling ka'i- 
ka pemberontakannja di Ban- 
dung? Kolonel Sutoko jang di 

Westerling disebut hania pan- 
dai memberikan gjandji2 sa- 
dja? Dan Bung Karno, jang 
mendirikan pemerintah tyrani 
anarchis? : 

Pun buku ini tak kurang edje 
kannja. Westerling menulis, 
bahwa sekarang beberapa kilo 
meter sadja dari ibukota Dja 
karta, pemerintah Sukarno tak 
diabaikan orang, Sedangkan ia, 
Westerling, dengam ku- 
rang dari 200 orang sadja su- 
dah dapat “menenteramkan” 
Sulawesi Selatan gan dengan 

Perdana Menteri Anwar Tjokro 
amincto, seorang pemimpir: per 
gerakan Is'am, lalu kami mulai 
dengan bertukar fikiran ten- 
tang keadaon di Pasundan. Sa 
ja membentangkan pendirian 

|saja. Satu2nja tudjuan saja ja 
lah membela dasar federalis 

| San keamanan rakjat jang dian 

ruh pilih sendiri setjara kcbas 
dan ketiga ditjarikan lagi dja- 
lan kompromi dengan tidak me 
liwati kemungkinan pertama 
atay kedua itu. Wachid Hasjim 
sendiri, setud ui dan anggap 
lebih baik diambil djalan pilih 
sendiri dengan bebas, 
NU tidak .memihak da'am 

Hat ini» demikian Wachid Ha- 

Setelah ia mentjeritakan mengapa ! S1M seterusnga, semuanja akan 

ia pada permulaan menolak tawaran : didjalankan (dengan perundi- 
dari beberapa orng penerbit dan ngan. Sedapat mungkin akan 
dari pengusaha film Warner Bro- | diambil djalan damai. 
hers untuk membuat film dari pe' Pertanjaan mengenai upa- 
ngalaman2-nja, karena ia tak meng kah akon ada kegontjangan me 
inginkan publiciteit, mengapa ia se| ngenai suara dalam parlemen, 
karang menulis buku? Djawabnja, | Wachid Hasjim niatakon bah 

jalah bahwa sekarang ia tak merasa | ya NU sekarang belum mem- 
Sea aa untuk Ne Tn punjai fikiran sampai kesitu. 
“Kedjadian2 jan apat menentukan . . 

aah dunia Pama sedang bergo Keterangannja di 

Djakarta. lak di Indonesia. Nasib setiap orarg 
dari kita ada dalam permainan. Setiban'a kembali di Djakar 

Setjara kebetulan saja menjaksikan ta KH Wachid Hasjim mene- 

lahirnja kedjadian2 ag dan - dapat rangkan pu'a, bahwa pemisa- 
mengertikan isinja. Di alam MEN | ham drs NU dari Masiuri jang 

bnar Tanaja PN £ bk didalam putusan disebutkan 

Ma Pee an Pak Rn Ban organisatoris” mengan 
2 dung arti, batiwa perpisahan 

itu hanja dari gjurusan grgani .Keahlion” Westerling 

SOVJET HENDAK MEM- 

  

menggelikan. 

Tidak Merusak 
Persatuan Islam 
Wachid Hasjim Tentang Keluarnja 

N.U. Da'i Masjumi 
ENARIKAN DIRI N.U. dari Masjumi sebagaimana su- 
dah diputuskan oleh Muktamar ke XIX organisasi tsb., 

menurut K. Hi. Wachid Hasjin, dim pembitjaraanrja jg sing- 
kat dgn ,,Antara', tidak akan merusakkan persatuan ummat 
Islam, Semuanja akan dilakukan dgr tertib dan baik. Kekalutan 
atau kegontjangan tidak akan ada. selama perdjuangan ibu ber 
laku atas dasar parlementer dan redelijk, demikian K. H. Wa- 

3 

IMEI ADE IBU KOTA 
' Pada hari Kemenangan Bu- 

ruh itu beratus-ratus ribu ka 
um buruh di Djakarta laki? 
dan wanita tak mau ketingga 
lan, djuga turut ambil bagian 
dalam perajaan2 jang diada- 
kan. Mereka membandiiri la- 
pangan Banteng dan lapangan 
Merdeka, dimana diadakan ra 
pat raksasa dan pertemuan 
umum. Gambar memperlihat 
kan salah satu slogan ig di 
bawa oleh serombongan kaum 
buruh. 

250.000 
Str Dollar 

Utk Cben Ping Ma- 

    
  

saSi sadja, sedang uchuwah 

  

(persaudaraan) Islam jang me 
ngikat perdjuangan NU dgn. 
erdjuangan Masjumi tidaklah 

perlu dipengaruhi oleh perpisa 

ti Atau Hidup 
: ANJAK ORANG menjam 
i but dengan gembira ke- 

putusan pemerintah Maiaya ha 
Ti Rebo jang lalu, jang telah 
memperbesar 3 kali lipat uang 
hadiah untuk. pemberian kete- 
rangan jang mengakibatkan re 
wasnja atau tertangkapnja ne 
mimpin 'gerilja. Kini besarnja 
taruhan untuk kepala Chen 
Fing berdjumlah 250.090 straits 

(dollar, Chen Ping adalah sekre 
taris panitia eksekutif pusat 
Partai Komunis Malaya. sa. 
orang pemimpin 'gerilja jang 
terkenal di Malaya, (Antara). 

han setjana organisatosis itu, 
asal garis jang ditempuh Masju 
mi masih tetap garis jang diren 
tangkan oleh Nabi Muham- 

mad saw. Dan dengar: menghu 
bungkan sikap NU itu dengan 
keinginan mewudjudkan dewan 
pimpinan bagi ummat Islam 
Indonesia jang nilainja lebih 
tinggi dari pada jang sekarang, 
Giharapkan bahwa persatuan 
ummat Islam Indonesia akan le 
bih kokoh lagi dimasa jg akan 
datang, demikian KH Wachid 
Hasijim. 

Pemogokan Badia 
Buruh Berhenti Mogok Setelah Dapat 

Seiuan Dari Murray 
Presiden Truman Hari Ini Berunding Dgn Madji- 

kan2 Serta Buruh Badja. 
RESIDEN TRUMAN pada hari Kemis malam berpesan 
kepada para buruh di industri badia Amerika supaja 

mereka bekerdja kembali. Menu rut berita UP. dari sumber jang 
lajak dipertjaja, maka ketua CIO, Philip Murray pada hari 
Djum'at mengeluarkan perintah utk menghentikan pemogo- 
kan. Pres. Truman telah mengundang Murray dan para pe- 
ndmpin dari eram industri badja Amerika jg terbesar supaja 

  
  
  

undingan mengenai pemogokan 

buruh. : 

Dalam kawat jang memuat unda- 
ngan tersebut dan jang dikirimkan 

Wartawan Antara jang sedang   
dapat merebut pusat terpen- 
kurang dari 500 orang ia te'ah . membatja' buku ini disebuah kamar 

| di Paris tak dapat menahan ketawa 

hari Kemis malam, Truman menjata 
kan bahwa dewan appel Amerika te 
ah memutuskan untuk sementara ms 

lakukan pengawasan terhadap in- 

BALAS REMILITERISASI 
DJERMAN BARAT? 

meran kesenian Iruonesia disana, pada hari Rabu dan Kemis 
telah mengutjapkan tiga buah pidato dgn tedjuan 

mengenai kegiatan2 politik, sesia! dan kan suatu pandangan 
ekonomi di Indonesia. 

Didalam sebuah pidato diha 
dapan 250 orang mahasiswa 
perguruan tinggi di Miami, du 
ta besar Indonesia menegas- 
kan, bahwa politik bebas jang 
didjalankan oleh Indonesia itu 
bukanlah perarti suatu politik 
kenetralan jang negatip, mela- 
inkan bahwa “sikap ini banjak 
bersifat positip, dan membuka 
kemungkinan2 untuk kebaikan 
negara kami serta rakjatnia di 
dalam hubungannja dengan du 
Mia luar”, 

Mr, Ali selandjutnja menja 
takan: “Kami berusaha untuk 
bersahabat dengan semua ne- 
gara, dan tidak memusuhi satu 

Offensif 

Pihak Utara Balas 
Dengan Sengitnja 

NGKATAN UDAKA PBB 

A pada hari Kemis telah" 
mengadakan serangan besar?ari 
Giatas Korea jg dibalas dengan 
setjara sengit oleh angk. perang 
fihak Utara. Pesawat? penem- 
pur dari angk. udara Timur 
Djauh dgn bantuan tjuatja jariz 
baik p2da hari itx mengadakan 
128 penerbangan, dan menghan 
tjurkan garis2 pertempuran di 
barat Korea. 

' 5 buah pesawat  pelemmpar 
bom telah menghantjurksn 
djalan2 kereta api di 90 tem- 
pat sepandjang hari itu, Me- 
riam2? artileri fihakKorea Uta 

ra melepaskan 5635 tembakan 

        — 

  
tetapi tembakan2 ini dibalas 

mi 

monberi- 

Ba » Ng, 

pun, Kami ingin mempertukar 
kan bahan2 mentah kami dgn. 
barang2 modal dari negara2 Ia 
in barang? mana kami perlu- 
kan bagi industrialisasi negeri 
kami. Sebaliknjapun kami ber 
teguh, untuk tidak mengikat- 
kan diri dengan ikatan2 poli- 
tik jang manapun, jang kira- 
nja dapat merupakon antia- 
man terhadap kemerdekaan 

kami. Dapatlah saia tegaskan, 
bahwa Indonesia akan merupa 
kon suatu pihak jang baik di 
dalam la'u lintas perdagangan 
internasional”. 

Gangguan keamanan 
terlalu di besar2kan. 

Mengenai soal keamanan di 

dalam negeri, duta besar Indo 

hesia menerangkan, bahwa 

“terlal, sering berita2 jang me 

lebih2kan keadaan disiarkan 
oleh pers dunia mengenai hal 

7 Diterangkannja. bahwa 
soal2 tersebut timbul karena 
ketegangan2 sosial serta perge 
seran2 iang terdapat diantara 
rakjat Indonesia, sebagai aki- ' 
bat daripada perdjuangan Te- 
vo'usioner, sedangkan djuga 
faktor2 politik dan ekonomi, 

ada terlibat didalam masa 

membangunkan suatu tata ke- 

sosidian iang baru itu. Bebera 
pa golongan sukar dapat diteri 

ma didalam rangka sosial eko 
nomi Indonesia jane baru itu, 
demikian mr. Ali Sastroamidjo 

jo, akan tetapi kesukaran2 ter 

sebut kini telah banjak. dapat 
diatasi, berkat usaha pemerin 

tah untuk membuka kesempa 
tan jang lebih. besar dilapang- | 

lan pendidikan, serta berkat pe | 
pada kedudukan2 fihak PBB, | makaian persediaan tenaga ruk 

jat dengan setjara jang kon- 
oleh meriam2 dan mortir PBB. | struktip, (PIA). 

     

| 

Up seterusnja mengabarkan. 
bahwa menurut keterangan pe- 
merintah Djepang djumlah pe- 
serta demonstrasi 1 Mei ada 
hampir 400.000 orang, akan te- 
tapi jg menjerarg polisi Dje- 
bang .dan membakar mobil2 
Amerika serta melakukan per. 
buatan? kekerasan lairnja se. 
sungguhnja adalah kira2 7.000 
atau 8.000 kaum Komunis 
.irti?”, Keterangan tadi termuat 
dalam pernjataan penjesalan 
menteri luar negeri Katsuo 
Okazaki kepada Murphy, keti- 
ka malam Djum'at. 

Kabinet Djepang 

ting di Djawa setelah ia berha ' nja, ketika Westerling menulis, -bah 

dan mengembalikan “keamanan 
di Pasundan, 

APRA didirikan de- 

Disamping itu buku ini mem 
berikan djuga beberapa pene- 
rangan tentang hubungan dia 
dengan beberap pemimpin ne 
gara Pasundan dan tentang 
APRA, Sebelum Westerling me 
ngombil keputusan untuk men 
dirikan sebuah tentara jang 
nantinja akan dapat memperta 
hankan Pasundan dan kata-   bersidang. ' 

AFP mengabarkan, bahwa hati | 
Djumahat pagi kab net Djepang te- ' 
lah mengadakan sidang istimewa, 
untuk Pn an laporan2 .me- 
ngenar ks an2 pada 1 Me' Se- 
terusnja kabinet membitjarakan tin. 
Cakan2 jig. akan dilakukan, - berhu- 

bung dergan kedjadian2 tadi. 
Berita UP dari Washington semen- 

tara itu mengatakan, bahwa menu- 
rut pendapat para pembesar Amerika 
Ssrkat, kerusuhan? di Tokyo itu 
Gapat diangagn sebagai pendahuluan 
dari jusaha2 kaum Komunis untuk 
menimbulkan kerusuhan2”, (Anta- 
ra). 

Djepang memperlihat- 
. . kan giginja. 

Harian Daily Teegraph” (Kon- 
servatif) dalam induk karangan ig 
berkepala ,,Djepang memperlihatkan 
g ginja” hari Djumahat mengatakan, 
bahwa kerusuhan2 di Tokio di Hari 
1 Mei teah membujarkan kepertia. 
jisaan ig nw'ef, bahwa Dijepang sudah 
berobah mendiadi rerara demokrasi 
D'katakan, bahwa 300.009 kaum. de- 
mons'ian ig menudiih Amerjka Seri. 
kat memperbudak Djepang merupa- 
kan reaks' bangsa Djepang ig tidak 

nja: "guna melindungi rakjat 
terhadap penrdjahat2” ia pergi 
k2 Djakarta  mengundjungi 
dienderal Spoor untuk memin- 
ta nasehatnia. Menurut Wester 
ling Spoor mendjawab: Pikiran 
Saudara betul sekali. Sudah ba 
rang tentu, setjara resmi saja 
tak pada bertindak apa2, saja 
terikat. 
  
  

Kalangen diplomatik 
Perantjis pessimistis. 

Sumber: Perantjis ig berkuasa, de- 
mikian berita. UP datrj Pars, hari 
Djumahat monjatakan pendapatnia, 
bahwa kerusuhan2 di Djepang pada 
Hari Buruh adalah hasutan bekas 
serdadu2 Djepang jg sudah diperga.- 
'ruhj Rusia. Keterangan jg diterima 
dari Djepang mengatakan. bahwa ne- 
m mpin2 demonstrasi pernah men- 
diadi tawanan perang Rusia, Mereka 
mi dibebaskan o'eh Rusia sete'ah 
mendjadi ,.merah”, demik'an sum- 
ber ini, Ka'angan diplomatik Peran. 
tiis kini pessimists mengenai po-   me'upakan kehinaan dari suatu ke. 

kalahan,   
JENDERAL ROBERT Eichel- 

berger dari angkatan darat 

| Amerika Serikat pada hari Djum'at 

menasehaigan Australia supaja mem 

“buat benteng2 dipantai utara dan 

Itik Djepang di harj Djepang. (An. 
tara). 

mempertahankan suatu daerah pe- 
njangga berupa pulau2 di Pasifik. 
Djenderal Eichelberger, jang meme 
gang komando pasukan2 darat di 
Irian pada perang dunia jl. pada 
Waktu in jungi 

  wa Kuno 
2 

sil membereskan kedjahatan2 | 

ngan seizin Spoor. | 

wa tulisan2-nja ini hanja bermaksud 
memperlihatkan, bahwa ia (Wester 

| ling) mengenal baik bagian ini dari 
. dunia (Indonesia) dan dengan demi 
Ikian menjampaikan surat2 kepertjaja 
lannja sebagai seorang achli urusan 
ini. Apa jang dimaksudkan dengan 

i bahaja itu? Lebih djauh Westerling 
: menulis (barangkali karena pernah 
ia membatja buku Emile Zola 

'Jraccuse”, sebab stijlnja hampir sa 
ma): ,Saja mendakwa orang2 repu 
blik, tidak kurang dan tidak lebih, 
sebagai alat-alat Moskow, jang, dipi 
lih oleh Kremlin untuk memainkan 
peranannja sampai sa'at dimana me 
reka dapat melepaskan topengnja, 
Saja mempersalahkan (mendakwa) 
mereka semendiak permulaan sekali 

Sumber jang mengeta 
hui di Berlin hari Djum'at 
mengatakan bahwa Sovjet 
hendak membalas remili- 
terisasi Djerman Barat de- 
ngan djalan memperbesar 
tentara Djerman Timur 
jang berdjumlah 150.000 
orang dengan tentara tja- 
dangan sebanjak 200.000 
orang. 

(INDONESIA TELAH MENE- 
RIMA 100 POKTER ASING. 

Oleh kantor Indonesia di   
telah ' mengabdi orang2 komunis. | 
Saja peringatkan, bahwa bukanlah 
atas kemauannja sendiri Sukarno 
memproklamirkan republik dan  re- 
volusi, tetapi dibawah antjaman .ke 
ris mahasiswa2 komunis. Semendjak 
itu, ia tetap adtudibawah perintah 
komunis..." "Sian kapten Wes 
terling. dan demikian pula hasilnja, 
bila seseorang militer mau berbitjara 
politik. (Art) 

107.965 KORBAN AMERIKA 
DI KOREA. 

Kementerian nertahanan Ame 
rika pada hari Rebo mengrmum | 
kan, bahwa jumlah 'korban ' 
pasukarp Ameriita di Korea, se- ' 
meniljak permulaan perang hirg 
ga hari Djuvat jl, ialah 107.965 
orang. Dari djumlah ini terma- 
suk 107.965 ig tewas, 98.445 ig 
mendapat kika2, dam 12.509 ig 
hilang. 

  
Kichelberger: Irian-Barat Harus Daerah 

Den Haag untuk urusan tenaga 

ahli bangsa asing diumumkan, 
bahwa sediak bulan Oktober 
tahun jang lalu kantor itu te- 
lah menerima 1090 orang dokter 
bangsa asing buat Indonesia, 
diantaranja bangsa Usteria, | 

Tayo li e'gi , D | 
rman, Italia Be'gia, Deen | kan. Perintah dan Sweed. 17 orang dari 100 

orang dokter itu sekarang te- 
lah bekerdja di Indonesia, de- 
mikian radio Nederland. Dalam 

tahun ini Indonesia akan teri- 
ma 200 tenaga dokter bangsa 
asing, sedang dalem tempo 9 
tahun jang akan datang tiap2 
tahun Indonesia butuhkan di- 

antara 50 dan 150 tenaga dok 

ter dari luar negeri, 
Dikalangan bangsa Usteria 

dan djuga Itd'ia terdapat koi- 
nginan jang besar untuk beker 
dia di Indonesia. Menurut ra- 
dio Nederland, dokter9 Belarda 
mengambil tempat ketiga bagi 
Indonesia, 

dustri2 badja. Dikatakan selandjutnja 
bahwa bila pemogokan dilandjutka- 
bsrus maka keselamatan tentara Ame 
rika di Korea mendjadi terantjam 
dan Truman berpesan kepada Mur- 
ray dan pemimpin? 'industri badja 
fainnja . selaku warga negara Ame- 
tika jang setia” untuk bertindak se 
kuat tenaga mereka agar pembuatas 
badja dalam waktu singkat dapat di 
landjutkan lagi. 

Kabarnja Murray telah menerang- 
kan bahwa ia akan menghentikan 
pemogokan dan bersedia menghadiri 
pertemuan di Gedung Putih itu. Da- 
ri fihak pemimpin2 industri badja 
lainnja tidak didengar komentarnja, 
tetapi pada umumnja orang mendu- 

ga bahwa mereka akan menjetudjui 
pula undangan Truman tersebut. 

Pemogokan diachiri. 
Pemimpin perserikatan bu- 

ruh perindustrian badja Ameri   
lemceca Kebuderaan Indonesia 
«Kon Batavaasch Genootschap 

n 'Metenschappen" 

tralia untuk ikut serta dalam “peraja | djenderal Eichelberger 
an2 untuk memperingati 
ran di Lau: Karang. 

selandjutnja 
Pertempu- | menjatakan harapannja bahwa ,,pi- 

hak Belanda tidak akan dipaksa me- 
lepaskan Irian Barat, hingga daerah 
itu akan tetap mendjadi suatu dae- 

Dalam pidatenja jang diutjapkan 

rah penjangga bagi Australia”, Di- uka Lembaga Amerika-Australia 

    

(kan statement dlm mhana diban- 

Penjangga 

ka, Philip Murray pada Djuma 
hat malam telah memerintah- 
kan supaja pemogokan gdihenti 

1 ini dikeluarkan 

hari Sabtu datang ke gedung Pwtih dimana akan diadakan per 
jang di-ikuti oleh 650.000 orang 

Nehru: 
Masih Ada : Sadja' Ne- 
gara2 Jg Mau Paksaken 
Kehendaknja Kepada 

Negara Lain 

Pp ERDANA MENTERI In- 
dia, Sri Nehru, bari Ke- 

mis menerangkan bahwa didu- 
nia ini terdapat suasana jang 
aneh, karena beberapa negara 
terus.menerus berusaha hendak 
memuaskan kemauannja atas 
negeri2 lain, Nehru berbitjara 
demikian pada upatjara peraja. 
an Hari 1 Mei dlm. suatu perte 
muan jang diselenggarakan oleh 
nan Serekat2 Sekerdja In- 

  

Tidak djauh dari upatjara 
itu kaum demonstran jang dju 
ga merajakan Hari 
ngan Buruh 1 Mei gibawah 
pimpinan kaum Komunis ber- 
baris didialan2 dengan mene- 
riakkan sembojan2 serta me- 
lambaikan pandji2 jang mere- 
ka bawa. Insiden2 tidak ter- 
djadi selama diadakan gemons   setelah presiden Truman menje 

rukan kepada para pemogok 
untuk mwai kembali melaku- 
kan pekerdjaannja masing2. 

SEKITAR PERTJOBAAN PEN 
BUNUHAN TERHADAP 
RADJA FAROUK, 

Kedutaan besar Mesir di Pa- 
ris pada hari Kemis mengoluar 

tah berita2 jg mawartakar bhw 
baru2 ini terdjadi pertjobaan 
terhadap radja Farouk. Dinja- 
takan bahwa berita2 tsb. tak 
berdasar sama sekali, 

tambahkannja, bahwa Australia da- 
pat mengharapkan bantuan Amerika 
Serikat, andaikata pada 

dibutuhkan. — Demikian 

Eichelberger, (Antara), 

suatu saat 

djenderal   

trasi itu, jang dimulai dgjam 
18.00 sore, berhubung hari ter- 
lalu panas, Kata Nehru selan- 
djutnja, bahwa negara2 besar 

i mentjoba2 untuk ' menakut2i 
negara2 jang ketjik “dengan 
memperbesar , persend'afagn- 
nja dan melihatkan kekuatan- 
nja, : 

Tentang Ceylon. 
: Mengenai masaa'ah bangsa 

India d. Ceylon, Nehru kata- 
kan, bahwa India menganggap 
Ceylon sebagai saudaranj, jg. 
muda dan bahwa kekuatan tak 
dapat digunakan terhadap se- 
orang Saudara muda, atau se- 
orang anak  ketjil Dan" se. 
orang anak 'ketjil, katy Nehru 
kemudian, harus dijakinkan, 
bahwa ia menempuh. djalan jg. 
salah. Bangsa Ceylon seha- 
rusnja dapat memilih bangsa 
India, karena mereka telah la. 
ma bertempat tinggal di Cey- 
lon dan mereka adalah warga- 
negara Ceylon, 

Kemena- 

         



    
         

    

  

     

   | wa 
| Aobir-Achir Ini 

orang 1 
3 Sesudah diadakan 5 

nur | 
Me- || 
         

  

   

   
    

    
   

    

    

  

    
— Idari sedutnja masing2, 

   AN antara pihak2 jan 
». 

4 
  

23 hentikan dan kehilangan | 
pentjahariannja. Dengan demi 

| EUr? itu kini meningkat men- 
djadi 34.297 orang.” 

ang bersang 
kutan. Na Sa Pas 

WA 
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5 
#s-menanjak bagaimana . mereka     

- “saja sregep batja “Suara Mer-: 

LAS 

' Betul tidaknja tjeritera ini, 
4 “Sirspong tjuming bilang: wal. | 

Alasan ,pelepasan2 jang di- 
madjukan oleh ' 

han2 jang meningkat, kerugi- 
an jang diderita, kelebihan 
djumlah buruh, tidak lagi men 
dapat pasar karena saingan im 
port tsb   

   TI        

  

   

Sosialisme Adalah Perdjoa 

tempat: 
an jukup besar, Diantara 

nan Mr. Lukman Wirladin 

ARI kemenangan burah 

berbitjara berturut-turut 
kedudukan katm buruh, Subad 
tik internesional dan. kekuatan 
Umum Sutan Sjahrir jang mene r 

Ketika pembitjara isb. mengu 
$ soalnja dengan merindjau 

tetapi 
achirnja sampai kepada suatu 
fitik kesimpulan, jaitu bahwa 
perdjuangan sosialisme 

dak terlelak pada ssubojan? 
'sadja, tetapi pada kesadaran 
(akan kenjatann dan usaha mem 
perkuat organisasi. 

   
     

itu umumnja jalah: harga ba- 

ba ab 
Pel 

Sosialisme adalah perdjua- 
ngan dengan kesadaran, 

: kata Sjahrir. 
Sutan rir dalam pidatonja itu 

mula? 
ruh beber 
sediak 
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TEST PENGETAHUAN 
UMUM. tag 

Seorang guru SR, kawan 
Sirpong tjeritakan pengalaman 
nja: Katanja: semua murid2 
SR jang mau masuki SM diudji 
pengetahuan umumnja. Diadju 
kan Ik. 65 pertanjaan. Maklum, 

MEI 1952 
SDR. KARSANTO DIBRAwA 
POLISI.   Kemaren, tg. 2 Mei sdr, Kar 
santo, Sekretaris ymum pani- 
tya aksi Sebda tjab. Semarang 
telah gl oleh pihak 'kepo- 
liSian kekantornja' karena di- 
tuduh telah menghasut kaum 
buruh bengkel bis kota untuk 
tidak bekerdja Tuduhan itu di 
Sangkal oleh sdr. Karsanto dan | 
did'elaskan olehnja, bahwa bu 

       

unjuk | 
beri kemakmuan pad» rakjat ti | 

    

Se 1 
ag sa 

ngan Den Kesedaran. 

1 Mei jl. oleh Partai Sosialis 
Indonesia ielah diperinga ti dengan suatu rapat umum ber 
di Gedung Kesenian Djakarta dengan 1 mendapat Pa 

jang hadir tampak djuga Menteri Ke | 
| pax 1 Sesudah rapat di | huka oleh ketua PSI ijabang D jakarta Mr Makmun kemudian 

Mr. A.Z. Abidin jang membentangkan 

ata, dil.-njs 

io Sasiresatomo tentang poli. 
ketiga Gan achirnja. Ketua 
angkan arti sosialisme, 

Engels dan membandingkan dengan | 
keadaannja waktu sekarang. Banjak 
perbedaan ' jang ' terdapat " kas 
rena banjak jang telah dapat ditja-1 
pai oleh kaum buruh. Akan tetapi : 
meskipun demikian, kalau dibanding- 
kan dengan buruh di Indonesia 'ki- 1s 

' Fa masih djauh terkebelakang. 
Apa jang harus dilaksanakan oleh 

buruh sekarang, menurut “Sutan 
Sjahrir, ialah menjadari apa jang: 
telah ditjapai oleh buruh dan bagai- 
mana tindakan kita untuk mema- 
djukannja. Keadaan kita jang 'su- 
dah berubah sekarang ini menjebab- 
kan, sekalipun berpegang pada sem- 
boian2 100 tahun jang lalu, tide' 
boleh mengabaikan kenjataan jang 
ada sekarang. Menurut Sjahrir, men- 
djiadi pertanjaan, apakah adjaran2 
Engels dan Marx .itu sekarang bisa 
dilaksanakan. 5 

Penghargaan kita jang berlebih2- 
an pada pudjangya2 jang lama jang 
berlaku untuk waktu “itu, merupa- 
kan penghalang. Sekarang dibutuh- 
kan pemimpin2 jang dapat memba- 
wa kita pada kesadaran akan.masa 
sekarang. 

Tentang isi dan pokok perdju 
angan Sisialisme, Sutan Sjahrir 
Katakan. bahwa hal itu tidak 
jair daripada ketjakapan untuk 
membuktikan, bahwa: sosialis. 
me itu superieur daripada ideo 
logi2 lain. Jang kita hadapi se 
karang ini ialah bagaimana me 
njuSun siasat urtuk memberi ke 
makmuran kepada rakjat dgn. 
hasil2 jg ada. Pada soal inilah 
terletak djatuh atau bangunnja 
sosialisme, 
«Pada hari 1 Mei ini, Sutan 
Sjahrir andjurkan, supaja da- 

a Dilak- | 
sanakan: Tanja Sjahrir 

y Kita Tak Boleh Mengabaikan Kenjataan2 Sekarang, 

  

ani, dalah y HA 

| Polonia, daerah Djakarta.            
I) 

taranja 36 rentjana undang? 
20 rentjana undang? biasa dan 
pan undang? darurai. 

Westerling 
Tetap Bebas Ataukah 

Harus Ditahan ! 

ERKENAAN DENGAN 
keputusan pengadilan di 

Amsterdam | jang menjatakan 
apel djaksa terhadap keputusan 
utk. x : m kembali Wes 
terling, sebagai tidak dapat di- 
terima, lebih lazgjut korespon- 
den Pl-Aneta di Den Haag me. 
ngabarkan. bahwa dengan ini 
soal Westerling telah kembali 
lagi kepada tingkatan juridis se 
mula. 
Kini ada dua kemungkinan, 

  

  patlah ditimbulkan solidariteit 
| kepada perdjuangan kaum bu- ' 
ruh pada waktu2 jang lalu. Ka- | 

.. nja ymumnja serba keliru! 
— Tjontoh: 

.. Siapa Komodor udara kita? 

. Jadi Djojomartono! 

PE paus: "Paan Pe» Mis Jok. 

»Pi ada sementara anak2 jang 

-nar, Guru jang gumun, terus | 

“3,xhisa sepintar itu? Djawab me- 

banjak anak2 ketiil, djawab- | kan buruh jang tak may be- 
kerdja, tapi "pihak djawatan 
jang menutup gudang alat2 pe 
kerdjaan, sehingga buruh ti- 
dak dapat bekerdja. 

Sdr, Karsanto disuruh mene 
rangkan kepada buruh bengkel 
tsb agar mereka memilih satu 
antara “dua, jaitu: 

' kembali dengan mendaftarkan 
Giri gi Balai Kota atau meno- 
lak pendaftaran dan mening- 
galkan pekerdjaan. 

Lebih djauh ditegaskan, bhw 
buruh jang segan mendaftar- 

"kan diri, tidak diperkenankan 
i berada di tempat pekerdjaan 
dan bila hal itu tidak di-indah 

(kan, 'pihak kepolisian akan me 
'ingambil tindakan seperlunja 

' Tetapi walaupun sdr. Karsan- 
to telah menerangkan pendje- 

Djawab: Andi Azis!......... 
Siap» ketug parlemen? 
Djawab: (Good Gracious) Mul- 

Siapa Presiden Korea Utara?   
Dan begitu sakterusnja. Ta 

djawabarnja banjak jang be- | 

reka seluruhnja: Anu kok pak, 

  

# 

&- lohu a'lam bissowab, wa ilaihil 'Jcsan pihak kepolisian itu, na- 
2. mardju', wal murokkabu nga- ' mun pihak buruh bengkel dgn 
-. Ial chilaaaf Et ' suara bu'at menegaskan, me- 
K Sir-Pong. | reka hanj, mau bekerdja asal 

enggak tidak usah mendaftarkan diri, 

: “karena mereka bukonnia pe- 
# Kabar Kota kerdja2 baru, demikian berita 
SR ad pia : jang kita terima dari DP pu- 

“KEBAKARAN KETIIL Na apa, 

1 

|. 'miaakan, silahkan datang di saja punja Toko. 

      

5 "Tadi malam djam 8$ di . Wotgan- 

S “ramah tuan Njoo Tjin Sing, tapi ' 
| “Sikeburu dapat dipadamkan oleh pen 
“uduk kampung, kerugian tidak se 

“ “berapa, sebab2-nja baru diselidiki, 

| AT. 
dul-Dalam terbit kebakaran ketjil di : PENA IOA 

r Minggu tg. 4 Mei dibuka rumah 

obat Sik Iang djam 8—12, dari. tg. 

5 sampai 10 Mei djam 8—19 dibu 

ka rumah-obat  Numa Rath- 
kamp, djam 8—17 rumah obat Van 

|. Gorkom. 

1 
gan 

pompa kebakaran pun datang tapi 
api sudah padam. 
  

    

) KUDA “9 
(SPECIAL BUAT ORANG PRAMPUAN) 

Perbikn oleh: siak Uda ui : 
BAN REN DISPENSARY — HONGKONG. 

ANGGUR ini ditjampur dengan obat-obatan jang mahal, seper- 
M, DJIEN-SOM, LOK-DJIONG, (tanduk mendja- 

AI 2 lagi. 5 si $ 5 

SEMBUH PENJAKIT: Kurang darah, pikiran le- 
mah sering bingung. Mata berkunang abis sakit badan lemah, 

muka putjat, badan kurus, datang bulan tidak tjotjok, dateng 
bulan perut merasa sakit, orang prampuan banjak lahirkan 
anak badan djadi kurang kuat, sakit pinggang, kaki tangan 
linu, abis bersalin perut sakit kaputihan, badan selalu tjape 
hati tida bisa gumbira, rambut rontok, tidak mempunjai napsu 
makan dan sebagainja pula.” Nanti 
“Dengan minum ini ANGGUR obat semua penjakit itu bisa di- 
bikin sembuh badan djadi kuat, hati berobah gumbira, napsu 
makane bertambah serta bisa bantu dapatkan turunan, 

HARGA 1 botol besar R. 15—: 1 botol ketjil BR. 7,50 
Pusat Pendjual: , 
Rumah Obat ,NGO HOK TONG“ 
| Gang Pinggir No. 1 Semarang Telp. 1658. 

Djuga ada djual: F 
“ANGGUR WINCARNIS harga 1 botol besar R. 50,— 
ANGGUR SERRAVALLO per botol R. Do 

Djual Murah! Djual Murah ! 
Barang baru — Barang kuat — Barang murah. 

    

      

Baru datang speda lelaki dari England, speda dengan onderdil | 
originil bikinan pabrik Kagiand didjual harga murah! 
Tuan2 Nang Sana beli speda bagus, kuat enteng dan " 
bikinan pabrik England buktikan dulu itu speda, nanti 

TOKO , AMA... iMBIRA” 
Djalan Plampitan 67 Semarang. 

bekerdia 

ta. Sjahrir selandjutnja, bahwa | 
PSI belum barjak mempunjai 
kekuasaan. akan tetapi penga- | 
Tuhnja sudah terang besar. So. 
sialisme di Asia adalah . suatu 
adjaran jg ditjoba dan ditjari 
dim. perdjuangan dgm sadar. 
“Demikian Sutan Sjahrir. : 

Memperkuat organisasi 
- & . 

sangat penting 
Mr. And: Zainal Abidin jang mem 

bentangkan kedudukan buruh, me- 
nerengkan a0tara lain, bahwa de 
ngan tuntutan2 kaum buruh jang 
sudah dipenuhi itu, kedudukan ka- 
m buruh belum terdjamin. Hen- 
aknja buruh sanggup man'mbul. 

kan sjarat2 untuk mendjamin kese- 
'amatan buruh seluruhnja dan dja- 
mM nan itu bukan oleh pemerintah, 
akan tetapi oleh kaum buruh ssn- 
3ri Untuk mendapat djaminan 
sendiri, bmbulah sekarang persoa- 
lam. bagaimana memperkuat orgari- 
sasi. Memperkuat organisasi itu sa- 
ngat penting, karena tuntutan2 ig. 
akan ditjapar berarti menuju kea. 
rah perba kan masiarakat seluruhnja. 

Subadio Kemenangan 
jg- tidak disertai or-   

   

ganisasi tidak berarti. 

jakmni: $ 
a) Komissaris hakim tidak se 

tudju dengan keputusan penga 
dilan Amsterdam dan berpe- 
gang tetap pd keputusan jg per 
tama, dalam hal mana djaksa 
tidak dapat sekali lagi minta 
apel, akan tetapi harus naik 
cassatie pada Dewan Agung. 

b) Hakim komisaris, setelah: 
mengadakan pemeriksaan baru: 
terhadap Westerling mendjatuh' 
kan keputusan 'baru dengan pc 
njusunan kata2 lain, setelah ma 
na djaksa sebagai wakil kedjak 
Saan umum, -djika - dipandang 

mikian koresronden Pi-Aneta. 
  

Kuat, tidak mempunjas arti. 1 

Tah kemanusiaan, akan tetapi ha 
nja dengan organisas: jang kuat, ba 
ru nilai kemanusiaan gapat diber- 
tinggi Hak2 manusia didapat karena 
adanja perdjuangan - dan perdjua- 
ngan ada'ah hasil daripada orcani- 
Sasi, tapi dorgan #dak ada organi. 
saSi,  perdjuangan "tidak mungkin, 
Dalam memperinasgti kemenangan 1 
Mej imi. kaum sosialis dy Asa dan 
terutama d' Indoresia harus mania.   Subad'o Sastrosatomo monjata- 

kan bahwa organisasi buruh kita 

ORGANISASI BARU. 

Dalam pertemuan tanggal 1 
| Mei jang lalu atas usaha bebe 
rapa bekas anggauta Sebda tja 
bang Sematang,  disetudjui 
membentuk panitya jang dibe 
ri nama Panitya penjelenggara 
perbaikan nasib buruh daerah 
otonoom kota besar Semarang, 
ketua dipilih sdr. Siswomarto- 
ko dan penufis sdr. Koento, Da 
lom perundingan lebih djauh 
dikeluarkan pernjataan antara 
lain sbb.: Tidak dapat: membe 
narkan tjara memperdjoang- 
kan pelaksanaan Pn tun 
djangan .Rp. 1,25 oleh DPP 
Sebda dan karena ity menga- 
djak dan mengusahakan  ter- 
tjapainja tjita2 buruh semula 
dengan djalan jang sebenarnja. 

dari dengan apa kemenangar itu 
ditjapa:. Demik an Subadio. (Antara) 

Evkas wakil ketua I dan II 
sdr, Sunardi dan sdr. Marto- 
muljono katanja merasa ketje 
wa dengan tindakan DPP Seb 
da itu, karena pengumuman pe 
mogokom itu tidak diadakan pe 
rundingan lebih dulu dengan 
para pemimpin laimnja dan pu- 
la masuknja Sebda pada Sobsi 

| pun tidak dirundingkan. 

 KOMISARIS PIR. 
| Dengan surat keputusan de 
| wan partai PIR di Djakarta tg 
125 April 1952, terhitung mulai 
| 1 Mei telah diangkat sebagai 
| Komisaris PIR untuk daerah 
| karesidenan Semarang. sdr. Sa 
lim Sastrodiwirjo merangkap 

i tugosnja sebagai Komm. PIR 
kot, Semarang alamatnja Bu- 
ln 33. 

  

Lintak mengurangi kesulitan perumahan dalam negeri dewasa ini, 
rumah2 aluminium (pre-fabricated houses) 
banjak didatangkan dari luar negeri. Rumah2 tsb. dalam perban 
dirigan bukan sadja lebih murah dari pada rumah2 “biasa, akan 
tetapi djuga lebih mudah dan lekas dapat dipasang. Jang terlihat 
KF .rumah2 -aluminium jang oleh Corps CTN didirikan di 

  

semafjam 'ini telah     
: 

| 
l 

Sidang Lagi : 
: 

| demikian kata 

|. Mei sebagai hari permulaan ak 

Kalau Recess /Selala Masih Banjak peker ' 
kemerangan selalu diperingati 

   

  

isi Dan Demonstrasi : 
H rus Disertai Dengan Gerakan-Tenaga 

  

NELA IARE MOLRE Utuh 

  

| Itulah sebabnja, maka pada 
|tg. 1 Mei 1890 segerap kaum 
| buruh diseluruh Amerika. dan 
| Eropa bangun serentak, menga 
|dakan aksi untuk membebas. 
| kan diri dari segala matjam pe 
|rindasan jg terdjadi diluar ba- 
tes2 perikemanusiaan. 

Meskipun perdjuangan kaum 
| buruh selalu mendapat kesuli- 
|tan dan rintargan sebagai la- 
| jaknja tiap2 perdjuangan jang 
| menudju keadah keadilan, achir 
| rja kemenangan terletak pada 
| kaum buruh. 

Inilah sebabnja, maka tgl. 1 

  

si kaum buruh jg berhasil dgn 

ALAM PIDATONJA unjuk menjambut hari | Mei dimuka 
Tester pila'6 menter:2 Lim. menjambut hari 

lm uengan mengisahkan keadaan masjarakat pada 
tadi, Men 
Seratus ta 

diserankaa kepada Pemerintah sen- 
dri, “zonder- bantuan kaum buruh, 
Pembangunan Negara tak mungkin 
dapat d.djalankan, kalau kaum  bu- 
ruh sendiri tidak mempunjai kein- 
sjafan akan arti pembangunan, 

makmur itu. 

Kerdja-sama dgn peme- 
rintah sjarat mutlak. 

Memang harus diakui, bahwa 
penghidupan kaum buruh pada 
chususrja dan kaum pekerdja 
umumnja pd. waktu ini masih 
mengalami kesulitan. Akan teta, 
pi kalau ditindjau dgn, saksa- 

Sambutan Moliststu Pada Fiari I Mei. 

'tjorong radio. sbg. rentetan 
teri Penerangan Mononutu. mu. 
hun jl. dimana terdapat golo- # | daku al dar golongan lainnja jg. hidup Iirundung malapetaka, .hi- 

| dup dalam keadaan Gitekan, diperas tenaganja dan diperlakukan Ha 
| patkan kewilmngan jang sebesar?ria bagi kamujatgontasa diperbuan 'itu. Keadaan jang 

anferi Mononu'iu, sendirlaja merupakan satu Keadaan jang “penuh mengan- 
kepintjangan Gan djauh dari rasa keadilan. Tetapi keadilan 

ngidsinkan keadaan demikian berdjalan terus sepandjang masa. Djiwa manusia jang sehat 
ventu akan berontak terhadap segala keadaan jang pintjang dan tidak adikiitn 1 

sebagai alat untuk menda- 

sedjarah tidak akan me. 

Beer 
v 

Kej 
SBHR DAN PRPS, 

    
ig 

merupakan dasar penting untuk" G i menjusun masjarakat jg adil dan Dela sepat Mare naa Rumah Penginapan Semarang 
jg diketuai oleh tn. Ong Sien 
Oen, “antara lain Siterangkan 

tuntutan dari buruh hotel jang 
tergabung dim .SB Hotel. gan 
Rumah-makan, jaitu: 'a. .me- 
ngenai gratifikasi tahun 1951 di 

mintakan tiga bulan dan b: me- 
ngenai kenaikan gadji bulanan 
diusulkan sbb.: jang “bergadji 
Rp. 60,— sebulan supaja diberi 

  

Telam Diselesaika 1 “dan dirajakar. Dan tidak salah djaan Jg Certimbaa 
HADIRI OLEH 112 anggauta dan hampir segerap ang 
gauta kabiwet, ketjuali. Merteri Perekoncsin 

teri Kesehatan, keruaren sidang parlsmen babair I 
Oleh wakil ketua HT Arudji Kartawinata, cga didahuki oleh pi- 
dato pembukaan. Dalam pidato pendbukaan itu 
rangkan. bahwa dalam sidang babak pertama ada 77 renijana 
undang? jang telah terdaftar sebagai pokok pembiijaraan, dian 

| tjana undang2 

'|Oleh Arudji dikemukakan, bah 

  periu dapat mengadjukan avrel 

lagi pada instansi jang telah) 
menjelesaikan, apel pertama, de: 1 3 

| bahwa tiap kali parlemen reces 

1 | jang tertimbun dan ia minta ! 
Ker | 2 

adalah perdjuangan sebahagian kea- | 

     
1 dan Men- 

52 dibuka 

Arudji ' mone- 

anggaran belaudja 1950.1951, 
21 rentjana undang2 peneta- 

& 
Dari Y9 rentjana undang2 itu 

ada 4 rentjara undang2 pene- 
:2 darurat jang su 
tan dan ada Z Ten- 

tjana undang2 biasa jarg dita. 
rik kembali cieh pemerintah, se 

hingga djumlahnja ada 71 ren 
jarg belum 

atau belum seiesai dibirjarakan 

dalam parlemen, Jengen kete- 
rangan Sbb: 

Rentjara undang2 jang sama 
Sekali belum dibitjarakan ada 5 
jang telah dimulai pemeriksaan 
nja, tetapi belum selesai ada 1. 
jang telah selesai pemeriksaan- 
sja tapi belum mendarat djawa- 
ban dari pemerintah atas lapo- 
ran2 bagian ada 26 jang telah 
selesai pemeriksaan persiapan. 

   

  

kalau tg. 1 Mei dinjatakan se. 
bagai hari kemenangan bagi per 
diuangan kaum buruh. Jgz. sen- 
dirinja mempurjai arti pula ke 
menangan bagi perdjoangan ka 
um jg tertindas. “.. 

Perdjoangan Indonesia. 
Djuga di Indoresia katim 'bu- 

ruh pernah mengenal perdjuang 
an demikian, Bahkan di Indone 
sia bukar, hanja kaum buruh sa 
dja jg. harus mengalami peniz- 

ma. bagian manakah dari masja 
rakat Indonesia ini jang telah 
bebas dari segala matjam ka- 
sulitan? Dalam segala la: AM 
perikehidupn dan segala bagian: 
masjarakat Indonesia. kita ma 
sih melihat dan merasakan ada 
nja kesulitan jg harus diatasi. 
Dan kesulitan - demikian tidak 
akan bisa dilenjapkan: hanja 
dgm rapat, demonstrasi dan re 
solusi tetapi harus dilenjapkan 
dgn kegiatan bekerdja. Lain ti. 
dak. Resolusi dan 'demonstrasi   dasan, Karera itu perdjuangan 

Bangsa Indonesia, antara mara 
kaum buruh Indonesia. bersifat | 
perdjuangan pembebasan tidak ' 
hanja dari tekanan kaum pen. 
djadjah, akan tetapi pula dari ' 
tekanan bahaja imperialisme 
pada umumnja. 

Dan sekarang setelah Indone 
Sia kembali merdeka, maka oleh 
Pemerintah “berangsur .ar.gsur 
diusahakan untuk . menaikkan 
deradjat kaum buruh Indonesia 
chususnja, serta rakjat Irdone 
sia pada umumnia:: 

Perlu bantuan njata 
dari Buruh. 

Tapi harus pula diakui, bah-   nja telah mendapat djawaban 
pemerintah atas laporan? baha- | 

gian ada 37 dan jang pada ha 
kekatnja ditolak oleh remerin- 

tah ada 2, jaitu usul iritiatief 
parlemen tentang hak chusus 
angganta parlemen dan surat 
Surat serta rapat2 parlemen jg 
tidak boleh diganggu-gugat. 

wa pembitjaraan anggaran be- 
landja oleh parlemen direntja- 
nakan nada sidang babak perta- 
ma. tetapi karena kabinet Suki 
man-Suwitjo mengembalikan 
mandatnja,, pembitjaraan itu 
terturda. 

Banjak pekerdjaan 
bertimbun. 

Arudji menerangkan pula, 

selaly masih adas pekerdjaan 

supaja kenjataan tersebut men 

djadi gorongan untuk lebih ke 
Tas bekerdja dan berusaha me 
njempurnakan sistim 'pekerdja 
an. 

Selain perubahan? jang ber 
akibat kurangnja djum'ah sek 
si dan bahagian parlemen, Aru 
dji mengemukakan adanja tpe- 
rubahan dlm, susunan sekrsta 
riat parlemen jang tadinja ter 
diri atas 3 bagian kini didjadi 
kan 2 bagian sSadja guna kepen 
tingan efficiency pekerdiaan. . 

Setelah menerangkan peker | 
djaan2 pcoda sidang pertama, | 
djumlah rapat dli., Arudji.me ' 
nerangkan bahwa sedjak ber- 
dirinja parlemen sampai tang- 
gal 20 April jang lalu ada 487 
pertanjaan jg diadjukan oleh : 
136 anggauta, dan gari djum- | 
lah itu jang didjawab oleh. pe- | 
merintah baru ada 317 perta- 
njasan. $ 

Ia terangkan djuga, bahwa 
selama reces jang baru lewat 
anggauta2 seksi diIm 35 rom- 
bongan terdiri dari 55 rang te 
lah mengadakan penindjauan 
dipelbagai daerah, jg diharap- | 

  
  kan membawa hasil2 jang di- 
perlukan bagi pekerdjaan par- | 
lemen. i 

wa usaha Pemerintak jg. mulia 
ini Sampai sekarang belum da- 
pat dikatakan terwudjud dgn. 
njata Dan- memang segala usa 
ha Pemerintah. betapapun baik 
renijananja, tidak akan dapat 
filaksanakan, kalau dari masja 
rakat sendiri chususnja dari fi 
hak kaum buruh, tidak ada ban 
tuan jg. njata. Kalan kaum bu. 
rah Indonesia didalam usaha 
pembangunan Negara, sebagai 
kuntji perbaikan nasib buruh 
sendiri. selalu bersikap pasif, 
apalagi kalau selalu mengada 
kan aksi jang bisa menimbulkan 
kesulitan bagi masjarakaf Indo 
nesia jang bersifat , have-not” 
(tidak-punja), dilihat selaku sa 
Yu totaliteit, maka achirnja ha- 
nja akan berarti melambatkan 
tertjapainja tudjuan jg baik ter | 
sebut. 
Maka itulah didalam melak. 

Sanakan 'tudjuan jg mulia. itu, 
harus ada kerdja-sama ig erat, 
diantara pimpinan masjarakat 

  
fan rakjat chususnia diantara |: 
pimpinan segala lavisan rakjat | 
Indonesia dan buruh. Demikian | 
Menerratu. | 

Sifat perdjuangan buruh | 
Indonesia berlainan dgn. 
perdjuangan buruh negeri | 

negeri lain. | 
Menurut Menteri Mononutu, sifat | 

perdjuangan kaum buruh Indonesia | 
'didalam negarania jang telah merde- | 
ka djauh berlainan dengan sifat 
perdjuangan buruh dinegeri2 lain, 
karena Indonesia dengan undang2 
Dasernja sementara sudah - njata 

mendjamin kehidupan jang lajak ba- 
Gi fiap warganegaranja. Sistim tin- 

das menindas dari satu golongan 
terhadap lain golongan tidak dike- 
nal oleh Undang2 negara kita. 
Selandjutnia Menteri menerangkan 
bahwa didalam usaha melaksanakan 
satit masiarakat jang bebas dari ba- 
haja tindas-menindas, satu susunan 
masjarakat jang adil dan makmurj 
safr masjarakat jang penuh dengan 
keadilan sosial, jang  diwadjibkan 
pada tiap-tiap Pemerintah Indone- 
Sia, kaum buruh Indonesia merupa- 
kan tokoh jang sanget penting. Tak 
mungkin satu masjarakat jang adil 
dan makmur, perwudjiudannja hanja 

  

  
   

        

   

  

i Arak - Obat - Ku 

za Tjap: 
# DEWA 

  

at 
  

£ KAMBING 
” KIELIN 

Menghilangkan rasa Tjape 
dan Pegel, 

Menambahkan darah dan 
tenaga paru. 

Dapat Beli 
toko. 

N.V. Handel Mij MAY LIAN 
Djl. Darat 89, telf. 1333 

dimana-mana 

  

    
murah | 

me- j 

  

BARU TRIMA: 

LAMPU NEON TL Fa 
dari 20 dan 40 watt, 110 volt. 

Hormat 

| Djl. Mataram 1784 " 
Yo melf. 1840 — Semarang. 

  

HARGA SANGAT MURAH !!! 
Pendjual lagi dapat potongan jang memuaskan. . 

TRIMA PEMASANGAN. (installatie) 

RADIO-SERVICE ,,MATARAM” 

  

ingan2 dengan lampu petromax 
juntuk djalan2 didalam kota. Ka 
rena adanja pererangan2 

keluaran sekolah Guru. 

memang penting selaku perria- 
taan sdjiwa, tetapi harus-diser- 
tai dengan kenjataan gerakan 
tenaga pekerdjaan. 

Keinsjafan kaum buruh Indo 
nesia: untuk mendahulukan 'ke 
sediaannja bekerdja sama dgn. 
Pemerintah adalah penting. 

| Kerdja-sama diantara Peme- 
rintah dan buruh., umumnja di 
antara rakjat dan Pemerintah, 
merupakan Satu sjarat mutlak, 
untuk dapat membebaskan diri 
dari segala kesulitar jg seka- 
rang ini kita hadapi bersama. 
Dan harja karena adanja ker. 
dja-sama diantara Pemerintah 
dan buruh, diantara rakjat dan 
Pemerintah, satu susunar, ma- 
sjarakat jg bersifat keadilan so 
sial dapat diwudjudkan. 

  

Tournamen bulutangkis. 

Pertandingan bulutangkis 
merebut kediuaraan PBSI tjab 
Smg. th. 1952 hanja terbuka 
untuk anggauta2 jang terga- 
bung dalam PBSI tjab. Smg, 
uang pangkal Rp. 5 untuk sin- 
gle laki? Rp. 3 untuk single 
wanita dan Rp. 750 untuk 
double, pendaftaran liwat per- 
kumpulan masing2 dan ditu- 

kenaikan Rp. 12,50 dan jg ber- 
adji Rp. 80 atau keatas diberi 

kenaikan Rp. 15.-—.” terhitung “« 
(mulai Pebruari 1952, uang wa- ' 

ledan dapat dibajar dgn berang- 
sur bila madjikan keberatan 
membajar dgn sekali gus. 

Mengenai gratifikasi dlm ra- 
pat diterangkan, bahwa PRPS, 
sudah memberikan setengah bu- 
lan dan setengah bulan pula se- 
bagai hadiah Lebaran,  Disetu- 
djui utk menambah lagi: sete- 
ingah bulan, mendjadi tote" 1 
bulan gadji utk gratifikasi. 

Tuntutan, mengenai kenaikan 
gadji disetudjui. ' 

KHONG KAUW HWEE. 

Tiap2 Minggu Sore dari djam 

16.30 sampai 18.30 . Khong 
Kauw Hwee di Gang Lombok 
60 Semarang mengadakan per 
temuan untuk umum. 
Atjara dalam bulan Mei sbb. 

Tgl. 4 Tjeraimah tentang "Ka 
ja dan miskin" oleh Sdr, Lie 
Ping Lien, 

Tgl. 11 Soal tanja djawab, di 
pimpin oleh sdr, Lie Ping Iiien, 

Tgl. 18 Menlandjutkan 'me- 
ngupas  peladjarannja . Ong 
Yang Bing, oleh sdr. Lie Ping 

Lien 
Tgl. 25 Tjeramah tentang 

,Hangkara murka” oleh sir. 
Kwee Ik Hoo. 

Tiap2 Minggu sore dari djcim 
15.00 sampai 16.30 diadakan ta 
man kanak: dan pembatjsan. 

  
e 

. 

MACLAINE WATSON 
125 TAHUN. 3 

Berhubung genap berdiri 125 ta- MN 
hun semalam firma Maclaine Wat- W 
son mengadakan malam ' peringatan 
di Hotel du Pavillon, perhatian. be 

sar sekali dari kalangan dagang, 
karangan bunga djumlahnja hitung 
ratusan. Pidato2 pemberian selamat 
diutjapkan oleh berbagai wakil, an   tup tg. 15 Mei djam 17.00. Per 

kumpulan2 jang menggabung- 
Kan diri pada PBSI tjab. Smg. 
sukalah mendaftarkan mendja- 
di anggauta. 

tara lain dari Siang: Hwee, kemudi 
an agent Maclaine tn. C: de Zeeuw 
menghaturkan terima kasih buat per 
hatian jang begitu. besar. 

Pada malam itu diadakan kesempa 
tan djuga untuk berdansa. 

  

Aneka DjawaTengah 
  

PURWODADI. 

Membantu keamanan, 
Di Godong, atas usaha rakjat, 

telah dapat diadakan penera- 

itu 
dpt. menambah ramainja: Go- 
dong pula dapat membantu ke- 
amanan diwaktu malam hari. 
Usaha itu sungguh dapat dipu- 
dji dan mendjadi teladan bagi 
lain2 kota ketjil jarg tidak ada 
listriknja. 

K.L.P. S.G.B. 
Dari Kantor PPK didapat ke- 

terangan. bahwa mulai tahun 
pengadjaran jad, di Purwodadi 
akan dibuka Kursus Lesan Per. 
samaan SGB jang akan diikuti 
oleh sebagian para Guru SR. 
Usaha tsb. ditudjukar agar mu- 
tu dari para guru2 S.R, tinggi 
dan gula utk. memperbaiki na- 
sib dari para Guru jang bukan   

Kauseri Agama di 
Rumah Sakit.   briek ,,PH IL Ips“ 

kita: 

Toko ,,TAN TJOEN BING” 
Djl. Be Biauw Tjwan 70 
Telf. 1493 — Semarang. 

tai 
    

| SITTA — Gr 
Telescopische voorvork — SPB 
kaki —. Koplamp penerangan 

di perkuat! 
SEGERA BISA 
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— SUMOTER 1952 
band ukuran besar — Zweefzadelvering — Caroserie dan on- 
derdil terlepas gampang digantinja — Constructie semuanja 

Urusan prioriteit kami jang uruskan, 

Ndadi 

— SEMARANG —— Telf, 1160. 

RMANY 

BDOMETER —- 3 Versnelling 
pakai accu —- Stabiel. karena 

DI LEVER!! 
38 

Tebal 

Dari Kantor, Pendidikan Aga 
ma Purwodadi didapat. ketera- 
ngar, bahwa pada' tiap2 hari 
Djum'at dan Minggu oleh Kan- 
tor tsb. akan diselenggarakan 
Kauseri Agama untuk para pe., 
gawai Rumah Sakit Purwodadi 
jang dimulai pada tgl. 2 Mei 
1952. Asrama2 lain. jang telah 
mendapat pendidikan Agama | 
(rochani oleh Kantor Pendidi- | 
kan Agama ialah: Asrama So- | 
stal, dan asrama Pendjara. 

TJILATJAP. » | 
Usaha P.B.H. 

Dari Djawatan Pendidikan ' Ma- 
“Isjarakat Kabupaten Tjilatjap diper- | 

oleh keterangan, bahwa dalam achir 
bulan Maret 1952 djumlah orang2 
jang dapat membatja dan menulis 
Latin diseluruh Kab. Tjilatjap ada 
192.115 orang, dan jang masih buta 
huruf ada 368.424 orang.  Djumlah 
murid P.B.H. dalam bulan Maret 
dapat diketahui ada 12.259 orang, 
terdiri: wanita 2.973 orang, laki2 
9.286 orang, dari tempat kursus. 378 
dan guru 430 orang. Selandjutnja 
dikabarkan, bahwa murid K.P.U. di- 
seluruh “Kab. Tjilatjap ada 552   orang, terdiri perempuan 8 orang, 
laki2 544 orang, dari tempat kursus 
14 dan 'guru 73 orang. 

( maka untuk dapat melaksana- 

BLORA. : 
Mendjelang Hari Palang 

Merah Internasional. 
Pada tgl. 8 Mei jad., hari la- 

hir bapak Palang Merah Inter 
nasional. Henry .Dunant . jang 
telah diakui mendjadi hari-Pa 
lang Merah Internasional oleh 
Palang Merah. - Tjabang Blora 
direntjanakan akan diadakan 
peringatan antaranja dgn de- 
monstrasi PPPK dengan. setja 
Ia” besar2an. Mengingat kesu- 
karan2 dalam hal keuangannja 

kan rentjang tsb, antara lain 
telah diselenggarakan: olehnja . 
pemutaran film ,,Si Pintjang" 
di Blora, Pemutaran film .tsb 
mendapat sambutan jang ba- 
gus dari cdhalajak, .. ....« 

: Perpisahan Patih Blora. 
Berita terlambat menjatakan, 

bhw, tgl, 26 Maret jl. di kabu- 
paten Blora telah diadakan ma- 
lam perpisahan berkenaan dgn. 
pindahnja sdr, Abutalib, » patih 
Blora mendjadi bupati di Suko. 
hardjo, daerah Solo, Perpisahan 
diatas dengan setjara garden- 

    

party atau pesta dihalaman. di 
mana hadlir ur an dari ber- 
bagai kantor “Tjepu Ran- 
dublatung dll. 
SALATIGA. 

Perajaan 1 Mei. 
Hari 1 Mei telah 'dirajakan dgn 

meriah di Salatiga oleh segenap se 
rikat buruh ditempat: Dimulai dgn 
rapat raksasa dilapangan Kridang 
ga jg. dikundjungi oleh ribuan pen 
duduk. Sehabis upatjara dan pidato 
1 Mei diutjapkan oleh ketua - pani 
tya sdr. Sujud, disambut oleh pak 
Wali-Kota dan seorang wakil dari 
Sobsi, kemudian diadakan pawai 
dgn memakai poster2 menudju ke 
halaman. Balai-Kota. Setibanja disa 
na oleh panitya disampaikan sebuah 
resolusi pada Wali-Kota jg isinja 
antara lain mendesak pada Pemerin 

  

|tah Pusat supaja diadakan pembagi 
an beras pada umum: menarik kem 
bali keputusan panglima Divisi 'P. 
Diponegoro tentang pelarangan utk. 
bertempat tinggal di Djawa Tengah 
bagi. pemimpin2 jang baru dibebas 
kan dari tahanan 'ja'ni Surjono 
(Sobsi), Wikana (PKI), dan. Istia 
djid (BTI): dan melarang pemakai 
an kuman dalam peperangan, 

          

   

    

   

  

   

   
   

                  

  


