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HA

1 millimeter 1 kolom

K 1

NERBIn

(NA RAHMAO PUTRI.
dikabar-

: Sekarang dapat

“jang . lahir kemarin

dulu

11950 djam 18.10, jaitu
Pramana Rahmayah
. #wati Sukarno Putri. Se-

dalam soal

umum

nama lengkap

#saudaranja

Permata
'tra dan Dyah
“ Megawati Sukarno Putri,
Putri jang baru lahir be-

s#ratnja 3 kg. — Ant.

,,!PENERANGAN
IRIAN”.
:
Panitia Irian Djawa Tengah
di Semarang dalam
rapatnja

26 Sept. j.l. menetapkan

Oktober

dal'asing itu diberikan
rupa,

bagi

ndustrian rakjat

1 dll,

tgl. 5

RRT telah kirimkan kawat kep

maka bagi

Wanita

uran2 jang memung
a modal
Indonesia
nudian dalam perindus-

bahan2 jang

RRT

“itu.
dari

modal Indone-

Lebih

mengingat kesukaran2
5 dalam soal keuangan jang
kini
sedang dihadapi baikoleh pihak
pemerintah maupun p
parti-

ran

2g

— itu

mengenai waktu

minimum

mengenai

sesudah

diadakan

gan Gubernur Mi

an, bahwa

utg

15

mung-

October
$$
bah-

puskan.
Tr
djutnja dikatakan,

dengan hapusnja djabatan itu
berarti bahwa Undang2
klah
cadaan perang,akan haa: Tetapi dengan hapus-

ditjalonkan

“riat Kementerian Kehakiman me-

oleh

njatakan, bahwa berhubung

front wanita ia'lah njonjah Mu-

ngan -berdirinja

Letn. Kol. Taswin. — RD.

Indonesia anggota

“Mengenai seruan Ketua

an

terutama mengenai soal agama,
persatuan rakjat Atjeh dan ekotomk

..t

gota lebih landjut dari FlusYa kelarBa

Ig
Mead

ia menghadapi soal berat dan ia
sanggupkan akan membawa soal
Atjeh ini kesidang kabinet untuk
semasak2nja.
dipertimbangkan

Sidang Lengkap

diperoleh

dima-

kalau Atjeh

kesan bahwa

sukkan djuga kedalam propinsi
Sumatera Utara, maka para bu-

“pati, wakil2

lain2 pamong pradja jang terma-

suk golongan mempertahankan

Bee mas

'a

Sampai waktu ini belum

kepastian siapa jang

Jika

t

uk

a

n

Ko

watan Kependjaraan

R.I.

(dahu-

lu) diidzinkan untuk bertinggal di
Jogjakarta dengan tjatjatan, bah-

wa instuksi2 akan diberikan dari
Kementerian Kehakiman

Djakar-

.

pertama tampil kemuka

ada

3

dingan untuk menjelesaikan ma
salah2 Timur Djauh dan
masalah2 internasional lainnja2

ter-

pembentuk

menghendaki pertimbangan2
jg
'masik2 dari pemerintah2 anggota

berkenaan dengan sumber2 kekuatan dan kenstitusi masing2.
"3
India minta 4 Besar run-

Be

Antonio

Sidang Lengkap sebagai badan pe
lindung perdamaian jang terutama dari PBB, tetapi dalam pada

an tentara internasional. Kata Ou
evedo, langkah
sematjam itu

mendjadi

spj

rantjis, dengan atau tidak dengan

usul mengenai

Utusan India, Sir Benegal Rau,

ali

a'itu mengusulkan,

su

paja Empat Besar, jani Amerika
Serikat, Inggerie,Sovjet
ata

dan

memberitahubahwa

apa jang tersebut diatas tadi-baru
menundjukka an
,

AJ

6

Djurubitjara Inggeris diluar Si
dang umum segera menolak suggesti Rau tsb. Dikatakan bhw. dja
ian selalu terbuka bagi
Rusia
untuk 'bekerdja-bersama dengan
negeri2 Barat didalam PBB tidak
usah dengan mentjoba lagi menga
dakan konperensi menteri2 luar
negeri Empat Besar jang tentu ti-

dak akan membawa hasil lagi.
»
La
ega

Israel minta RRT diterima.
“Menteri luar negeri Israel, Moshe Sharett, dalam pada itu min

ta kepada Sidang Umum pada ha
ri Rebo, supaja, RRT
diterima
mendjadi anggota PBB
sebagai
langkah untuk meniadakan ketegangan internasional, Sharett ber:

Pera bitjara sagera sesudah Ran.

dalam

6

pertandingan

pertama dari Tommy

Farr sedjak

TO-tahun' jang lampau. Rentjana
pertandingan akan dilakukan da
lam 10 ronde, tetapi setelah ronde ke-6 Jan Klein beberapa kali

djatuh pingsang dan achirnja diFRANCO BIKIN LATIHAN
ANGK. LAUT,
Rundingan2 permulaan antara
Djenderal Francisco Franco dari
Sepanjol

dan

PM

Portugal

Oli-

viera Salazar kemarin dulu telah
selesai. Tampaknja rundingan2
mengenai soal2 militer, demikian kalangan militer di Madrid.

sebelas

negeri

Pakt Atlantik

rundingan itu berkenaan dengan
kerdja sama jang erat dalam
kalangan militer diantara kedu-

HARI RRT.
Dengan hampir tibanja hari 1
Oktober Hari Peringatan
Kebangunan bagi RRT dari pihak
kedutaan RRT
“didapat
kabar,
bahwa untuk menghadiri perajaan
itu dikota2 besar di Indonesia ke
marin berangkat dari
Djakarta
3 orang utusan2 dari
kedutaan
RRT ke Bandung, Surabaja dan
Medan... Utusan untuk Badan ialah Hupinphu, untuk
Surabaja
Liau Tan Djie dan untuk Medan
Shen Dji Pin.

Duta Besar RRT sendiri Wan
Yen Shu akan memimpin sendiri
perajaan dikota Djakarta. Ant.

TOMMY FARR KALAHKAN
JAN KLEIN.
Tommy Farr bekas djuara tin-:

Selandjutnja ditegaskan Fran
co akan melihatkan kepada ang

gota2 Pakt Atlantik Utara latih
“an angkatan laut setiara besar-

besaran

dari

'Sepanjol 5 Okt.

pada

itu

Kempen.

Susunan baru selengkapnja Kementerian Penerangan sbb.:
:
A. 1. Roeslan Abdoecigani - Se
kretaris Djendraf. 2. Suska - Ke-

pala Bureau Menteri dan

Sekre-

taris Djendral dengan chusus mengufus soal2 jang bersangkutan
dengan sidang2 Dewan Menteri,

Undang2, Planning, Panitya Pers,
Penjebaran Bahan. Penerangan,
Berhubungan

dan Mimbar

rangan dengan dibantu

Pene-

oleh : a.

Osman Raliby.b. Tengku.

Dham-

rah. c. Latusan, d. Pesik. 3. Harjoto - Kepala Bagian Umum dengan dibantu oleh Toebangi /
Tumbel untuk urusan pegawai. 4.
Soetomo Djauhar Arifin - Kepala Penerangan Dalam Negeri. 5,
Soewito - Kepala Penerangan Lu.

ar Negeri. 6. Maladi - Kepala Dja

watan Radio Nasional Indonesia, '
7. P. de @ueljee - Kepala pertje-

'takan Negara

dan

Perusahaan?

Grafisch. 8. a) Parada Harahap -

Kepala Bagian Dokumentasi, b) -«'
E. Muljono - Wakil Kepala Ba-

gian Dokumentasi.
B. Bagian Pers dan Pewartaan

menjo-

untuk sementara dipimpin lagg“ sung oleh Sekdjen, dalam hal ini

kong usul Am. Serikat.

dibantu oleh

Sidang ditunda.
Setelah Sharett, tampil kemuka
utusan Venezuela, Cesar
'Gonzamenjolez, jang pada pokoknja

daksi, b) W. Latumeten untuk u-

memperkuat
dan
memperbesar
kekuasaan Sidang Lengkap. Ant.

UP.

2|3 Seoul dikuasai
Pasukan2 Amerika ketika hari
Rebo tlh. mengusir Pasukan2 Korea Utara dari dua pertiga kota
Seoul, sedangkan sisa2 barisan be
lakang Korea Utara terkepung dan
induk pasukan pertahanan Seoul
sedang dikedjar kearah utara.

Menurut — wartawan
di

Seoul,

pasukan2

:

a) Soendoro untuk urusan

kong usul Amerika Serikat untuk

Press

- '

a-negeri tsb.

Susunan

Ant-UP.

dim

karsna

Portugal ta? dapat bantuan dari

Pe Oa”

tang penanaman 'modal asing.

Sharett

Kalangan tadi tegaskan

:

bagaim
na

4 Besar berunding

hari Rebo mulai bersidang pada djam

an

-ngan jang

kan hal ini mengatakan,

dju berat Inggeris dalam pertandingannja melawan Jan Klein da

ta. Ant.

negeri2 lain, mengadakan perun-

hadap

Jogja.-Acting Sekdjen
turn

PBB

kap, namun Owevedo, sangsi

djen tuan Djanu Ismadi berkedu

£

kepa-

: (da para pegawai Kementeriati Ke-

supaja

Meskipun
ia menjokong rentja
na Amerika Serikat untuk memperbesar kekuasaan Sidang Leng

Eduard Kandely kemarin dulu
minta pada Sekdjen PBB Trygv . tih diangkat sebagai acting sek.
b

untuk sementara

memperkuat

ra negeri besar.

Sekdjen Kem. DN Sementara itu

1

han, maka

hakiman R.I. (dahulu) dan Dja-

itu ia menghendaki diadakannja
perundingan2 jang langsung anta

-

SUSANTO GUBERNUR?

1gos

kesukaran2

- Jaevedo menjokong usul Amerika Serikat untuk

kepala negeri dan

Padang. Ant...

#

dengan

tehnis, terutama mengenai peruma

dulu

16.01 GMT. Sebagai pembitjara
Ouevedo dari Ecuador.

— hari Rebo sampai di Medan kem
bali dan kemarin berangkat ke

P3

erhubung

Israel mengandjurkan
RRT diterima.

Atjeh tetap satu propinsi, akan
meletakkan djabatannja.
“Assaat dan Sjafruddin Prawiranegara beserta rombongannja

“Menteri

di Djakarta.

disebelah

India minta

:

an2 didalam rapat itu

wan Keamanan n PBB,
supaja
PBB
“menerima
— IndPBB,one
siadi :
'su mendja

se-

mempertahankan “propinsi Atjeh

| Dalam pada itu dari pembitjara-

De-

biru kemarin

kelihatan

karena

bagai ibu-kota Negara Kesatuan
untuk sementara ditundjuk kota
Djakarta, maka Kementerian Kehakiman seluruhnja berkedudukan

. utara Inggeris.
:
Kedjadian
itu terlihat pula
| dari seluruh Denmark diwak
tu pagi. Matahari tadi mendjadi biru selama 1 djam.
Ant. AFP.
:

pihak hadirin diadjukan alasan2

Atjeh mendjadi satu propinsi itu

Comandan

telah

dengan wakil2 partai.
"Dalam pertemuan pertama oleh

perang tetap akan berla4 dan kekuasaan akan diserah-

kepada Basis

matahari

K:

konsesi.

Negara Kesatu-

an Republik Indonesia,

——Matahari
Biru-——
Suatu keanehan alam 'jaitu |

dan wakil2 Kepala
Djawatan2
Negeri. Kemudian Menteri Assaat adakan pertemuan tersendiri

Mr. Assaat menjatakan bahwa
dengan adanja
tuntutan supaja

kan

mm

tiba

de-

,,K.O,”

Ini adalah

Dikatakannja karena ta' ikut

Z
-idah

san

--“xdi Zainal AbiDerdari “PSI mena

Militer

Raya itu UU dalam ke

KEHAKIMAN

dengan

ronde.

sertanja
menteri2 pertahanan
dari kedua negeri tsb maka
mungkin rundingan2 sepenuhnja
akan diadakan dihari kemudian.

rentjana sadja, akan tetapi ittwsu

gota2 wanita dalam misi itu, ja-.
itu sesudah anggota misi Mr, An-

di Kotaradja terus mengadakan
pertemuan dengan golongan2 jg.
mempertahankan Atjeh tetap dja
di propinsi. Pertemuan ini dihadiri djuga oleh para bupati, ketua2 DPR kabupaten2 di Atjeh

jang

kalangan

5

wannja

bala-

tadi

nasionalisasi

tawer/an sedjumlah

KEMENTERIAN.

ri Nederland di Pontypridd
ru2 ini, dapat mengalahkan

"akan mengenai sedjumlah
besar
“ maskapai2 asing di Shanghai, te
rutama maskapai listrik dan telpon kepunjaan Amerika, maskapai perairan (Inggris), lijn trolly
(Inggris)
dan
trolley system
(Perantjis).
Pemerintah RRT belum lama
berselang ini mengandjurkan, su
paja orang2
Tionghoa
diseberang lautan menanam modal
di

Tiongkok dan kepada mereka di

“kim menempatkan seorang -ang-

rik diri. Jang

dinasionaliscsi

wa oleh seorang pegawai Tiong
kok ke Hongkong dari Peking,
untuk membitjarakannja
dengan
ahli2 ekonomi, & ahli2 hukum,
dan menurut seorang jang boleh
dipertjaja, peraturan2 tadi akan
membatasi
penanaman
modal
asing di Tiongkok hanja sampai
AT 0.
Hanja orang2 Tionghoa sadja
akan diperbolehkan
memegang
djabatan jang tertinggi dalam firma2, tetapi orang2 asing
akan
diperbolehkan mendjadi pendjamat nomor dua.
Ketjuali itu, rentjana undang2
tadi menghendaki ditjegahnja pe
ngaliran keuntungan jang didapat oleh orang2 asing di Tiong. kok keluar negeri.
Peraturan2

n misi par-

&

de

digdo dan nonah Susilowati dan
siapa jang akan djadi anggota di
serahkan kepada putusan
front
wanita sendiri. .
Tuntutan
ini
dikemukakan
— oleh anggota front wanita
njoSEMUA MAU LETAKKAN
Injah Soewarni Pringgodigdo jg.
1
DjABATAN?
dengan lutju menghantam kaum
Assaat dan Sjafrudin di
laki2 dan anggota2 laki2 di ParKotaradja.
lemen. — Ant.
Menteri2 Assaat dan Sjafrud-

jut

daganz

Ji

bat berdjam2 parlemen memutus

peratu-

setelah

kapal

oleh pemburu torpedo Ame

dikabar-

ran transfer untuk modal
asing
itu didjawab oleh menteri, bahwa
pemerintah akan menjempurnakan peraturan tsb. Ant.

din Prawiranegara

sebuah

ditem

enandjung Shantung,

lemen

landjut dapat

kan, bahwa

bagi penanaman modal asing itu.

Pertanjaan

sidang

Sidang parlemen kemarin membitjarakan turut tidaknja
seorang wanita dalam misi parlementer jang akan memperdjuangkan soal Irian keluar negeri, atas gugatgp front wanita.

. dari pihak pemerinin dari pihak partikelir

ar Dis

Ketua

memprotes

rik4 dilaut Kuning.
Pe istiwa itu terdjadi &

turut

diusahakan

PBB

bakinja

(Antara).

ba-

eputusan kabinet
iskan- djabatan
Djakarta Ra-

D.K. dan

lengkap

tahun ini djuga.

embikinan perusa-

LN RRT protes

Radio Peking kemarin - dulu
umumkan, bahwa Menteri L.N.

j.a.d. didjadikan hari

tjapai dalam

| menggiatkan Sh
menghasilkan

Menteri

»Penerangan
Irian”
dengan
menggunakan berbagai djalan
agar tuntutan kembalinja Irian
kedalam Republik Indonesia di-

sehingga

endorong

dari

jalah Moham-

,mad Guntur Sukarno Pu-

5 OKTOBER

asing di RRT

milik

umum

Rentjana peraturan tadi diba-

mengetahui,

#bagai

'maka

VI.

Menurut sumber jang boleh dipertjaja, pemerintah RRT sedang menjusun suatu rentjana untuk
menasionalisasi
maskapai2
untuk kepentingan umum (utility companies) di Tiongkok,
jang
| dimiliki oleh orang asing, didalam tempo 2 tahun.

itu, Rabu tg. 27 September

bahwa kepada bekas menteri DN
Mr. Susanto Tirtoprodjo diminta
mendjadi Gubernur di Sunda Ke
tjil. Kabarnja Susanto lebih suka djadi kepala daerah dari pada
Sekdjen.—

... f 0,50

219 — TAHUN

Maskapai2 utk kepentingan
akan

akan bahwa Bung Karno
| dan Bu Karno telah mem“beri nama kepada putrinja

jatakan, bahwa

NOMOR

JAT” (ANGGAUTA S.P. SJ

ATI SI

tstrian “Dr. Sumitro Djojo-

Advertensi:

United
laut

Amerika telah mengibarkan bendera Amerika diatas gedung kedutaan besar Amerika Serikat ketika djam 3.30 sore hari Rebo dan
sedang madju kegedung konsulat
Amerika, jang berdekatan.

Markashesar MacArthur dalam

re-

tusan press service merangkap
djuru-bitjara Kempen. c.) Soebap8 untuk urusan
panitia kertas
gan urusan perlengkapan
pertje.

takan.
C.
2

TIA

na

Urusan pemusatan organipenerangan Visuecel diatur

1. R. M. Harjoto — Direktur

Perusahaan Film Negara.
2. Nasrun — Kepala produk.
Si Visueel

(foto- smalfilm

Org.

lukisan dan multilith). Ant.
komunikenja

tertanggal

26 Sep.

tember djam 23.00, GMT, mengatakan bahwa pasukan? Amerika

telah membebaskan 400 orang ser
dadu PBB dari pendjara jang ber
ada dibagian timur Seoul, tetapi

sementara ita didapat kabar bah-

wa 2 atau 3 hari sebelumnja, ki-

ra2 .300

“Amerika

orang

tawanan

telah. diangkut”

bangsa

a
Korea
Seorl oleb' pasikang” Kore

dari

Dia

Uta

- Tentang

erti diketahui pernah mewa
sepert
“dari Kem. Perburuhan jang
di Geneve dalam .perILO
i
konperens
dalam
nerintah RIS
dengan wartawan kita menerar igkan bahwa konperensi
akan diadakan di Bandung — pada tg. 4-16 Desember
akan banjak memberi peladjajaran pada Indonesia dalam

konperensi

bagi

dipikul

nesia memberi faciliteiten.
Dan
sekarang usaha persiapan untuk
konperensi itu di Bandung sudah
hampir selesai,
misalnja merigenai perumahan, dsb. Gedung
,be-

tentang soal perkebunan ditindjau
dari sudut masalah buruh inter-

kemungkinannja

itu semuanja

oleh ILO, hanja Pemerintah Indo-

kan suatu overzicht dan nasehat2

buruh interna-

di-

kas DPR

dikabarkan, bahwa baru2 ini

da-

pat ditangkap lagi 2 orang anggo
" AU

Bandung akan didjadi-

kan tempat konperensi ILO.

Una
“Di

DPR.
SIAP:

Pani-

tya Penjelenggara Perubahan D.
P. R. kotapradja, terdiri dari Wa
li kota sebagai ketua dan
sebagai anggotanja seorang wakil P.
NI. Masjumi, PKRI dan PRI Se
mentara itu telah terdaftar 101 or
ganisasi dan partai, diantara mana ta' terdapat golongan kiri. Mengapa mereka itu tidak mendaftarkan diri tidak diketahui. (O.)

nasionalisasi perkebunan

5 MERE A TERATA,

Indonesia Na
:tingan.

lebih tje

' kinannja ditindjau dari sudut kon f
T. Tobing mengatakan bahwa vensi2 internasional,
T. Tobing

sesudah Indonesia merdeka ini,
“boleh dikata Indonesia punja ke-

mengatakan

bahwa

se

dan ba-

dengan masalah nasioseperti telah diprakteknegeri.
tersenjum ia berkata:

jang bersifat internasio.

pula “menurut 'T. Tobing,

Indonesia dengan menghadiri kon di Indonesia,
politik,

i-keuangan, aa

estasi sa

politik

pernah

ekoin-

lainnja jang djuga
bunan. Ditambahnja

Tab itu soal2

KON PERENSI

,,PESINDO”

(madjikan),

labour

Nda tg. 24/9 di Solo, jang dihadiri oleh 7 ranting2nja, adalah se

(bu-

(Pemerin-

bagai berikut:

Siapkan nasehat2.

1. Menerima statement D. P. Pesindo th. 1948/1949 mengenai:
a. Bhw Pesindo berdasar Marxist/
Leninist 'bertjorak souverein,

pertanjaan T. Tobing meahwa bagian jang di
innja kini
hn menjiap-

b. Pesindo bukan onderbouw sesuatu partai dan massa organi2. Akan

membawa

pada

usul2

kongres Pesindo jad. ialah:
a. Merobah azas Pesindo sesuai
dengan statement tsb: sesialis
. me mendjadi demokrasi rakjat.
3. Akan mengadakan konperensi
pada
daerah bertempat di Solo

wedanan2 daerah mengandung de
an maksud melatih lurah2 desa
Manan
Kantor Pemungut- "1g.

Karanganjar, Djuwangi, dan persiapan tjabang2 “Tjolomadu dan

murid

Sekolah Nama

kulir

Bogor. Api sudah menjala kl. 3
kegiatan

Tang

kan 5 pempa Ta dan 1

masih kurang

“Dalam lingkungan

1ubung nah akan didja
.undang2 R.I. No. 39
kabupaten Bogor kini
akan bera utk.

keluarga,

panda-

ingan dan tjara berfikir orang tuanja
| besar pengaruhnja.
Kalau Bapak-Ihu
masih berpandangan ,tjuped” dan masih
berenang dalam
alam
,wilde
school”, djangan diharap anakmaj — de-

BPR semen-

ngan

bebas dapat

memilih

sekolahnja

sendiri setjara sehat.
Setidak-tidaknja
ta
ga
“na na
infeksi aa

iagkingan kedua adalah sk. Ka

| Suasana”sekolah ada ditangan guru. Ka
IL
an era

gerombo-

kepada
untuk

rakjat dilain
temmenarik
perhatian

disitu dengan
,,Lihat,

inilah

law,pak guru d Ijuga menderita penjakit
La Ide ehoot”" dan selalu meranapan

mereka

,Wildei

lebih tinggi dari
bahwa mutu
dirinja
pada rekannja disekolah partixulir, djanganlah masjarakat mengharap2kan tjaIon2 jang berpandangan luas dan berguna
tidak
| dari hasil pendidikannja, Orang
mengadjar apa jang dia ketahui dan jang
dia peladjarkan, tetapi dia mengadjarkan
pribadinja sendiri.
Lingkungan ketiga adalah sekolah par
tikulir. Dalam
negara demokrasi usaha
partikulir tidak dihalang-halangi,
'bahkan seharusnja di-”'aanmoedigen”. Mendirikan sekolah untuk mendidik pemuda
sukar. Suatu pekerdjaan
adalah
jang
bertanggung
djawab dan hanja
dapat
subur kalau bersendikan atas rasa ,,roeping”. Sifat mentjari duwit harus didjauhkan sama sekali. Hasrat beladjar
di
Indonesia
sekarang meluap. Muda-Tua
mentjari sekolah. Suatu kesempatan baik

jang bersifat avonturierbagi mereka
ahli-pendidik.
Avonturier imi melihat
adanja kesempatan mengail ikan dalam

digedor

dengan

berpa-

jang habis digedor itu dengan
mengatakan: ,,Inilah kami ganti kerugian itu jang dihabiskan
oleh
TNI. Memang
kerdjanja

tentara RI hanja menggedor sa
Patut

dikabarkan

bahwa

plet2 jg maksudnja
barkan

da

datang

jang

berpakaian lain sambil memberikan ,,bantuan” kepada mereka

distri-

jang kau dapat

daerah

kaian sematjam TNI. Kemudian
mereka datang kembali disitu

kan

busi dari Pemerintah kami. Ma
na djaminan

Disuatu

propa-

sehat.

kungannja.

an

kan
pat

penjakit
Schooi”.

Dalam kalangan peladjar sendiri rasa beda-deradjat antara murid
- Negeri
dan Partikulir sudah tipis sekali.
'Tetapi anehnja sewaktu mendaftarkan diri
pertama kalinja, mereka menjerbu sePangkal sifat ke
' kolah-sekolah Negeri.
negeri-negerian ini djangan ditjari pada
si peladjar sadja, tetapi djuga pada ling

Tanggal 20/9 jl. telah terdjadi
akaran “di Gudang bensin di
ng

keaktipan

' Sebagian “besar kesukaran sekolah-sekolah partikulir tjukup dikupas daKalau pemberian
(K. R. tg. 14-9 — Red).
“Yam karangan ,/Politik Subsidi”
ahan dikesalahan-kesal
djanganlah
lantjar
kurang
K.
P.
P.
fihak
subsidi dari
lemparkan kepada P. P. K. sadja. Soal uang memang barang sulit atau diperJang perlu ditindjau terutama sekali adalah : 'basulit pada masa sekarang.
gaimana dan sebab apa pandangan orang terhadap sekolah Negeri “dag Parti-

h dari Kota Madiun tidak kurang dari 8.000 orang. Disamping
kolah2 Menengah Negeri telah
rdiri banjak Sekolah2 Menengah Partikelir.

nja.

ini tampak

lan D.I. itu dalam gerakannja
mengatjaukan masjarakat dengan djalan mengadakan peram
pokan dan penggedoran.
Pekerdjaan itu terutama
ditudjukan
untuk mendapatkan
barang2 keperluan hidup sehari2, misalnja makanan dan pakaian akan kemudian
dibagi2-

ri Pemerintah R.I.?

3 SA

'

sebagai

Abduldjalal

dengan

Kabupaten

Pemerintahan

Berita selandjutnja mewartakan, bahwa waktu jang achir2

gandanja:

Berantas
Djutalah

dibentuk

Wonogiri,

Bojolali,

1

Y

suasana,

pam

mengatjau-

banjak

oleh DI

pula

dise

jang menama-

kan dirinja ,,Djawatan Penerangan Pemerintah Islam Indone-

sia”, demikian

warta itu. Ant.

air keruh. Mereka
mendirikan sekolah
jang katanja sederadjat dengan
sekolah
menengah ini atau itu. Kalau tenaga pe
ngadjar kurang atau mungkin tidak ada
maka semua program peladjaran di-,,roffel”

sendiri.

Sudah

barang

tentu

“hasil

peladjarannja kurang baik. Sifat allround
dalam pengadjaran hanjalah mungkin di
sekolah rakjat. Lagi pula pendiri sekolah
sematjam ini harus bertanggung dijawab
akam nilai peladjar2nja kalau sudah lulus
dari sekolahnja. Mutu pengetahuan dan
penghargaan masjarakat harus sesuai dgn
jang direklamekan sewaktu diterima sesekolah
bagai murid. Untung biasanja
sematjam. ini tidak lama hidupnja. Tetapi

ini

terang

tidak

pandangan orang
kulir.
Ha
Lingkungan
rian

PPK.

dapat meninggikan

kepada

sekolah

.parti-

,

ke-empat. adalah Kemente

Kementerian

ini dapat

dipan

dang

sebagai ,,Hati-Negara” jang kepada
nja
seluruh orang
tua jang berbangsa
Indonesia, mempertjajakan pembentukan
djiwa anaknja. Atas kepertjajaan Bangsa
ini PPK 'berhak mendjadi dirigent dari
pada orkest-pendidikan. Sampai sekarang
belum

pernah

ada

suatu

TA De aan PW ASET UN

kan patung itu ditaman depan
kantor pos, jaitu jg. dulu ada bangunannja bikinan Djepang dan
didjaman Bid. ada Jasper - banknja.

Tapi pihak keluarga masih belum menjatakan persetudjuannja.
Sedianja
meresmikan

angkatan

orkest

memim-

pin dirigentnja. Kalau hal ini toh terdja
di berarti dunia sudah terbalik-djungkir!
Berpegangan pada azas demokrasi PPK
harus menundijang usaha2 sekolah partikelir jang pantas mendapat bantuan. Se

Sambungan lihat hal 3.

pihak tentera ingin
patung itu pada hari

perang,

tg. 5 Oktober

jad.

HARIMAU TERTANGKAP DI
PAKEM.
daja-upaja

disitu.

A.

W.

tgl. 27 3 28- 9-50

di-

Dengan

Pakem

desa Tritis Wetan KI. Purwobinangun Pakem, telah stertangkap se-ekor harimau tutul sebesar kambing.
Penangkapan dengan alat be
Menurut
kungkung (djaring).
rentjananja

A.

W.

tsb.

Hari-

mau akan dipiara ditempat laPesanggrahan
dekat
pangan
. Ngeksigondo Kaliurang.

Seperti diketahui ini penangkapan jang kedua kalinja. Jg.
be-

mati,

harimaunja

pertama

nurut keterangan masih banjak
skutjing” jang berkeliaran disekitar desa tersebut.
DEWAN

bupatinja. Tidak ditegaskan siapa Abduldjalal itu.

penduduk

Kiaten,

di
perdebatan
diluar gedong,

Berdasarkan desas-desus
jang belum
dapat
dipastikan
,, Antara”
kepada
berita
disampaikan
Brebes
kebenarannja, dari
Brebes
Semarang, bahwa di Sawodjadjar 7 km sebelah Barat
oleh gerombolan jang menamakan dirinja ,,Darul Islam” telah

8 Oct. jad. dengan tjabang2:

Solo,

orang utusan tersebut ada
nia
— lah edr. Sulardi dan Suratmo.
(aa dari SMP
Hwa

"

matjam
Publik di Inggeris dengan teliti mengikuti segala
Parlemen Inggeris. Gambar diatas menundjukkan
ribuan orang
ketika dibitjarakan soal nasionalisasi perusahaan2. (ANP.).

.. Supply & la ,,Darul Islom"

laa
WEAYA ang... "TJAB. "SURAKARTA.
Putusan
konperensi »Pesindo”
setjara mendalam Ok dar:
udut jaitu dari sudut mana- tjabang Surakarta jang berachir

.dan government

$

saja

peladjari sendiri di Sumatera Timur, Phi
masih dapat diperbaiki
:
17 negeriveadir,
Harun
T. Tobing negeri2 jg.

ensi itu dapat be
aa
riaal (bahan2
i perbanding-

can) tentang usaha,

jang

Pihak tentara ingin menempat-

| Tawangmangu kini telah diperbai
ki. Tinggal satu djembatan jang
berada didekat Tjemorosewu kini dengan giat sedang dibangun
kembali, jang menurut perhitungan pada pertengahan atau achit
bulan Oktober 50 jad. ini dapat
dilalui kendaraan bermotor. Dengan demikian maka pada bulan
Okt itu kendaraan bermotor akan
dapat berdjalan langsung dari Ma
diun ke Solo lewat Sarangan dan
Tawangmangu.

Soal itu, kompetensi Menteri utk

mendjawabnja, saja hanja mesaja.
Saja
njampaikan
advies
akui, bahwa keadaan perkebunan

setjara gerilja.

DJALAN SARANGAN / TAWANGMANGU.
Djalan antara Sarangan dan

tahui lebih dulu soal2 jang ber- j
sangkutan
nalisasi,
kan diluar
Dengan

kereta-api

merampok

berdandan

melainkan

san Tentara,

Ant.

Len ingnak, besar dalam ILO, ka- rulah kita mendapatkan pedoman
| rena punja kerkebunan. Djustru “jang agak lengkap setelah menge
karena itu Indonesia punja kepen
in dalam 'konperensi internaerti konperensi ILO, jg.
m sedjarah Indonesia.
' diketahui Indonesia baru
kali ini dapat kehormatan
i tuan rumah dari
m

PATUNG PA' DIRMAN.
pelukis-peSeperti diketahui,
mahat Hendra telah membuat patung Pa' Dirman, tidak berpakai

8 lah jang pertama kalinja - pendjahat

Dirman

Bu

Hingga sekarang

tinggal di Terban Taman,

djadi 4 hari berselang dan ini ada

soal itu mesti

ditindjau lebih saksama,

itu.

pekerdjaannja

memulaikan

sudah

| tangkap polisi. Peristiwa ini ter-

UUD negara kita dan apa kemung

'

Pemborongannja diserahkan ke
pada. biro anemer Sutedjo, jang

Berita. terlambat mengabarkan,
bersendjata
gerombolan
bahwa
rbu kemenje
rang
30-o
terdiri Ik.
waktu
20
19.
djam
pada
api
retakereta-api tsb. berhenti disuatu
ge stopplaats dalam hutan Roban be
berapa Km. Barat Weleri (Kendal). Banjak koper2, barang2 penumpang dirampasnja, tetapi be" berapa orang dari gerombolan isb.
3 belakangan sudah ada jang di-

pat menudju pelaksanaan fasal 33

kepen.

almarhum.

Sudirman

da djendral

reta api

ional. Seperti diketahui ILO (In dsb., djuga wetgeving jang berlaternational Labour Organization) “ku dinegeri2 lainnja ditindjau dan
kemungkinannja
“adalah organisasi negara2, sedang sampai dimana
kan ICFTU dan WFTU adalah djika dipraktekkan di Indonesia.
apakah soal
i organisasi central2 sarekat2 buruh 3: Atas pertanjaan

djan

kan rumah buat Bu Dirman,

serbu Ke

Gerombolan

2

Indonesia,

pulkan uang sedjumlah f. 50.000
mendiri$
jang diperuntukkan guna

Angkatan Laut Republik Indonesia untuk sementara hanja mem
punjai Sekolah “di Surabaja dan
latihan Perwira di Negeri Belanda. Sekolah dam latihan jang lain
dari pada jang tersebut diatas ada
diluar tanggungan Angkatan. Laut
Republik Indonesia. Ant.

KEDIRI

Kediri telah dibentuk

seluruh divisie III telah mengum-

kabar itu tidak benar.

kan, bahwa

hari,

tempo

Makasar

ke

rangkat

me Hap tapa
me Ka

Purbolinggo

BU DIRMAN.

RUMAH

Ketika ?bataljon divisie III be-

aan

“Selandjutnja dari

akan

wakil2 sarekat2 buruh.
Perlu diterangkan bahwa: biaja

| bagi Indonesia, ialah
aan Indonesia dalam or1 ILO, suatu specialized | nasional. Dalam overzicht itu miian jang berdi- salnja dikemukakan soal2 conUNO '
dan bersifat vensi2 internasional dalam lapaUNO)
dari
bebas
ri
governmental, Indonesia dapat me ngan perkebunan, dan bagaimana

gikuti masalah2

bhw. anggotanja

pat ditangkap.

terdiri dari pembesar2 Pemerintah
dan merupakan satu delegasi say
dja dan tak akan diwakili Soleh

ebunan“ internasional ' ditindjau
s soal2 perburuhan, Pk
dut, jaitu dari sudut Pemerintah, madjikan dan buruh.

bahwa

delegasi Indonesia

katakannja

U. I. berdjumlah 30” orang, diantaranja Kjahi Kebarongan (anak me
nantu Kjahi Sumolangu) telah da

ka Dela

schappelijk.

Tobing, bkan Bagian Urusan Perburuhan Inter-

jutnja dikatakan

tehnis-weten-

A.

baru2 ini segerombolan

bahwa

AON ta Asia

K R Djakarta )
Pi

dan negeri2 di
seperti Pilipina,

itu sifatnja

didapat

Dari Sumpiuh

Malaja. Ditegaskannja bahwa kon

perensi

Tidak ada Sekolah Angkatan Laut.
Staf Angkatan Laut Kementerian Pertahanan mengumumkan : !
Berhubung dengan berita jang
tersiar dalam surat kabar jg me-.
njatakan bahwa ditepi Bengawan
Solo didaerah Surakarta akan di
buka Sekolah Angkatan Laut dibawah pimpinan tuan Mangunsaputro,maka disini kami terangY..

kabar,

Neh Una nat ae

Indonesia.

perkebunan

Kjai Kebarongan :
ditangkap

menghadiri konperensi tsb. 17 negeri, diantaranja, USA, Inggeris,
. Perantjis, Belgia, Amerika Selatan,
Nederland
Asia Tenggara,

3

1

: Ti “batin studi perandingan bagi politik

DITEPI BENGAWAN SOLO
1

iILO di Bandung

0.

PUSAT PESINDO
RAPAT.

:
"INDONESIAN YOUTH MOVE .
Dewan
Pusat
Pesindo,
pada
MENT SANITAS”.
29 dan 30 September.
tanggal
Atas dorongan Sdr. Soerjoadi1950 akan mengadakan Rapat koesoemo, Ketua Pengadilan Nege
Dewan- Pleno, bertempat
di
ri Madiun, pada hari Minggu jl.
Jogjakarta.
diadakan pertemuan wakil2nja se
Adapun atjara jang penting
mua organisasies Pemuda, untuk

jalah

mendirikan suatu ,,INDONESIAN

Kongres
bulan

Seperti halnja

tral.

20.30

agama

utk

Seni

Drama

oleh

ORJ.
,,Tunas

Making

CONVAIR G.LA. JANG
:
TIBA.
Kemarin

dulu

KEDUA

tiba dilapangan

terbang Kemajoran pesawat Con
vair-PK-GCD, pesawat kedua dari pesawat2 Convair jang dipesan
oleh GIA dari Amerika, dibawah
' pimpinan kapten Tideman dari K.

LNG

Ikut serta dalam pesawat

tsb.

seorang Service Engineer dari pa-

berik pesawat terbang Concolidated Vultee jang akan tinggal di
Djakarta setahun untuk menga-

dakan hubungan

Wartawan ,,K.R.” menulis dari
Bogor, bahwa setelah ada perintah masuk bekerdja kembali oleh
Sarbupri
pegawai2
perkebunan
Subang, Tjiater, Gunung hedjo,
Gunung Putri, Sukamandi semua
masuk bilangan Purwakarta serentak bekerdja kembali. Kabar2
jang mengatakan
adanja massa
ontslag disalah suatu onderneming menurut keterangan jg. didapat tidak benar. Usaha jg. paling menarik dari Sarbupri ialah
di Sukamandi. Buruh perkebunan

tsb. jang banjaknja kl. 25.000 su
dah mempunjai balai pertemuan,
Pemberantasan butahuruf dikersangat giatnja.

Peladjaran

Muda” - S.M.A./A. atjara: Dagarata dan Kogala fragment: Rama
yana. 2120 Tjabirawit. 21.30 La-

dilain2 daerah

ontslag

dengan

17.45

GA. dgn diiringi keluarga

TIAP

Diperkebunan.

djakan

akan

Kanak2. 18.20 Uraian dari wakaf
P-5. 19.30 Suara bersama oleh S.-

benar, ada

massa

pada

DJUM'AT. 29 SEPTEMBER 1950
13.15 Ruangan
rumah
tangga.
17.00 Taman putra oleh S.R. Ne-

Karesidenan, maka djuga di Karesidenan Madiun lembu pematjek
salama clash kedua banjak jang
hilang. Berhubung dengan itu ma
ka Pemerintah Daerah akan berusaha membeli lembu djantan dari
luar daerah untuk dipergunakan
sebagai lembu pematjek.
Kabarnja tiap kawedanan akan
menerima seekor. Selain dari pada
itu oleh Djw. Kehewanan akan di
datangkan 'beberapa kuda untuk
keperluan pematjek pula.

Tidak

ke-3
jang

Siaran I RRI Jogja

alam, berdasar

LEMBU UTK.
KAWEDANAN.

Pesindo
Nopember

net

kan logica, etica dan aesthetica.
SEEKOR

Bagaimana

functie dan kedudukan pemuda
dewasa ini, guna menghadapi

YOUTH MOVEMENT”.
Azas tudjuan perkumpulan ini,
ialah membawa dan menggerakkan kaum Muda sesuai dgn sifat2nja sebagai angkatan muda (jonge
generatie) jang tetap menuntut,
mempertinggi kesehatan djasmani
dan rochani. Usahanja kearah itu,
ialah menanam,
mempertinggi
dan memelihara
rasa setia dan
tjinta kepada kebenaran, kesopan
an, dan keindahan

masalah :

AA

,

antara

paberik

Consolidated dengan Garuda
donesian Airways. Ant.

PERKAWINAN

'

In-

WARTAWAN,

Gadis Rasid — Rondonuwu,
Malam Kemis dirumah Dr. Ra

sid di Djakarta dilangsungkan r
sepsi perkawinan Gadis Rasid de

1

ngan H. Rondonuwu, jang, dikundjungi al. oleh boleh dikatakan

semua warawan Indonesia dan be

berapa

karta.

Warawan Belanda

Sebagai diketahui, Gadis

Ph
Ra-

sid adalah wartawan ,,Siasat” dan
»Pedoman” Djakarta: H. Rondo-s

nuwu

bekas

an NIT dan

Menteri Penerang:

sebelum itu

3 wann Antara" di Makassar,

warta-

|

Kamu

Ben: Hari
metan Su:

i Minggu 1 disfilion
telah dilangsungkan
saringan” atletiek
:

sural2

UBATJA K.R. JANG, SETIA.
harap sadja, mudah-mudahan
| setia mengurdjungi
neng,

jo (ABA): 4. mnt. 55,5
sec Nata
(NURMI): 4
| mnt. ss sec. 3. Sumarno (S.M.
(AN) 5 mnt 12,3 sec:
LARI 800 meter (Putra):

Tang

Manja

5 tahun, tapi sajang saja

syaa,
4
halaman

3-A—5—6

NA

“Eat

nomer.

Ti

meter paten

Nartomo

(ABA):

57.7

2. Sunarto - (ABA):

60

Subaki ir (S.T.M.):

- LOMPAT
“Nasir

60,5

SEE:

Sec: .
sec.

DjANGKIT (Putra):
(ABA):
13,10 meter:

KEGIATAN

2. Nartomo (ABA): 12,21 meter:
'3, Suwarso (S.M.): 11,13
mtr.
4. Suharman (S.M.): 11,13 mtr.

LOMPAT

DJAUH

Saleh

1

6,01 mtr:

(S.M.A.N.):

Sunarjo

(POP):

LARI SAMBUNG
(Putra):

han
han

5,60 mtr:

5,50 mtr.

mtr:

Bea

su-

5

djijati (SMAN) 22,06 mtr:

sa

(SEM): 18,90 mtr:

3. Kusmijarti (SGB): 18,89 mtr.
Putra:
1, Suroto (ABA): 47,17
mtr: 2, Sunarso (SMAN): 41,35
Manan"

diko

mtr,

3.

Laksmono

haminte Josatar

1. Wurjanto

ini
Panitidak berhu

Pe
mahbat organiidan2 partikelir supa
mbuktikan

bahwa

ma

2. Untung

(ABA):

25,3 sec:

(SMAN):

28,4 sec:

3. Sunarto (ABA): 26,5 sec.
LARI DJARAK (Putri):

1. Kamarijah
(NURMI):
3,67
Tee
A2. Pn
Tn
(POP):
3,57 sec: 3. Surmini (POP): 3,55

sec.
Te

100 meter (Putra):
Dakir (ABA):
11,9
5! Wurjanto (ABA): 12.—
3. Milaan (ABA): 12,1 sec.

idak dengan bantuan pe. Direntjanakan perletapertama akan dilakukan
LONTJAT

Djuni tahun jad, ja-

ogja. Daan?

naat

“itu

diundang pemimpin2 rakjat

TEK

sec:
sec:

TINGGI (Putri):
4. Srirahaju (POP): 1,20 mtr:

2. Sumini (POP): 1,10 mtr.

Putra: 1, Harsono (SEM): 1,65
.mtr: 2. Saleh (SMAN): 1,65 mtr:
2 Djoko (ABA): 1,60 meter.

KON &

AG FOTO: STUDIO

AG

MALAM,

344
Santet

sh MINGGUAN '

ND Etera

POPULER

"PESAT"
Ba

“PE

i Ag

Politik Dalam/ Luar

Nana

"pkkag bepikhbungan
— KEBUMEN.

dgn:

bgm

Sajuti Melik.

“Obat

soal2 Buruh,

AH An,

284-9

— Untuk menjambut
Hari Angkatan Perang
5 Oktober

2

«

“bomalian “he

2

Insunu

1950.

'Oktoberjiad.
alm. PA' DIRMAN.

tan BAKIAK (BKR)

Dagang,

an

AI

DAK
$

Aga

dalam :

11.

|

itu terdapat kesalahan? jang po
kok. Utusan2 tsb. terdiri dari sdr.
Suratmo dan Sulardi.

|

satu.

f—

ena

pramoto)

Pantja Sila (Ki Hadijar
Dewantoto) Week
Pantja

Sila

Gambaran

(Asmara
Inas

2.250
...

Hadi?

3—

f

—

na

par

Pengetahuan tentang pikuk
utk. tukang perabot rumah /
Beladjar membatja .......... ef
Serie melarikan diri 4 bd.
RA maa sdn ea |
Te
PEN
Serie dua anak kembar 6 hd.
f6
aa IP
RA
Ka Bl

Resmi

P.J.M.

Besari Se aa ala

aa

Sedia Gambar

| Sedia Gambar Resmi P.J.M.
ARSA al
BEBAN AA
Sedia Gambar Resmi P.I.M.
oai ti Buni
KOWE LAaNN
TAM...
Keluarga PM
Dan persediaan bk. anak2
“berwarna jukup.
Semua pesanan tambah 1005

Pusat

Agan

BALAI : PUSTAKA.

Administrasi/

Mientijasni

dan pem |!

kepada
bantunja dari klinik tersebut atas pertolongan dan perawatannja jang baik

||

13

3

. dan memuaskan,
1

Keluarga R. HARSONO SOEDIONO.
Bumidjo Tengah 36, Jogjakarta.
Es

An

ti

Inggris

Bahasa

A

EMERGO.

Pendaft,

2
$

si

baru dimulai 9
Rombongan
Okt. Buku2 gratis, karangan

-

pada

»sEMERGO”"

s MITRA”
Bintaran wetan 11. jogja.
Djuga memberi kursus dengan

Bintaran lor 2, Jogja.
Djuga menerima pendajt. utk.

surat,

BOEKHOUDEN

391.9

3929

4.

all-stecl,

..

Au

dari 15 dan 17 Jewels.

dapet tanggungan

(sepuluh).

10 Tahun

Horloge

Lekas

dateng dan saksikan sendiri djangan sampai keabisan lagi.”

2

Tata
5

KANG teror”

IpAT I KE Tj IL

MN

Djangan Nonton

SEREM dan HEIBAT !!!
GULET AMERICA da TINDJU
6 babakan dari 5 menit
lawan
PRINCE
kampiun

WONG
BUCE
LEE
kampiun Honolulu

TIGER

SCOTT

MOK
KAI
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Korea Utara sedia achiri

Tjeper

kaum

perlihatkan kegembiraan besaw.

telah mengadjukan 4 sjarat usul
perdamaian kepada duta India di

digedor

Achirnja

an-

Polisi dan . pemburu2 melandjutkan pemburuan me
reka terhadap binatang2
hutan jang menderita ke“laparan tadi.
&

Njonja Aung San jang menjatakan, bahwa. tiap sidang komite
tsb. telah memadu pertalian jang
lebih erat. sebagai dasar usaha
memperkokoh perhubungan
perAnt. Rtr.

,,Indonesia Raya” mengaPusan, Korea Selatan, ig.
di
tiba
telah
,,Antara”
kepada
watkan
26-9. Berita2 pertama mengenai: perang Korea jang disampaikan
kepada kita dalara kawatnja jalah bahwa kabar Seoul djatuh kemarin diterima di Pusan djam 2 sisng, tapi penduduk Pusau tidak

Laknau.

Sebelum itu Dr. Soetopo dari
Indonesia dan C. K. Laksmanan
dari India mengulangi statement

Pakha

Vietminh

. Sedjur lah Wi cdagang

San, ketua komi-

bahwa daerah Asia Tenggara sekarang tidak lagi dianggap sebagai suatu susunan jang terdiri dari satuan2 kebangsaan, melainkan
sebagai satu kesatuan tersendiri
jang kokoh.

jang merupakan
kota penting
— #tratogia, Mereka
menghada-

— pi bataljon2 pasukan2

Menurut
taksiran2
terachir, hingga kini
.gala2
dan
'hyena
. mentjulik 23 kanak2
lam dan
disekitar

te daerah Asia Tenggara dari Organisasi.
Kesehatan — Sedunia
(World Health Organisation), da
lam pidato penutupan konperensi
ke. 3 komite tersebut menjatakan

saudaraan.

berumur

Lubis sampai Pusan.

Mochtar Lubis pemimpin redaksi

tara2 bulan sampai 3 tahun, didekat Laknau,

Konperensi komite ad
ar

kanak2

: Tatan Selatan in in :
“ wati garis
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pak opas, jang disamping beladjar djuga
harus ikut meringankan beban keluarga.
Kalau anak sikaja tidak diterima dine- 1
geri, ajahnja dapat ,titip”kan anaknja
sementara disekolah partikulir, toch da.
pat bajar. Tetapi siiKromo dengan hati ,
jang
sangat pedih
terpaksa menahan
maksud anaknja masuk disekolah part:
kulir.
Dan
Kepala sekolah partikulir 5
dengan hati jang berat djuga
terpaksa
menolak anak si-Kromo karena
tidak
kuat ajar, Perlu
ditjatat oleh umum
bahwa mati-hidupnja sekolah partiku
alir
terntama sekali tergantung pada pemas
uk
an wang sekolah!
Agak terlalu gegabah mengatakan
Kementerian P.P/K. mengadakan konku
ren t
si terhadap sekolah pertikelir,
walau SN
kenjataan

menundjukkan

bahwa

tindak-.

an2 Pemerintah itu mengakibatka
n suata
"blockade”
jang kuat sekali terhadap: g
perkembangan sekolah partikulir
jang
memang ada maksud dan hara
pan baik Ea
Tetapi djika hal? ini tidak
mendapat
perhatian, orang ehawatir seko
lah parti
kulit akan terpaksa ditutup
satu demi
satu dengan
alasan:
"karena
penja badai.
ena
“wilde-s
“sahclrool”
dan
kalah “konke
kurensi
sama negeri!”

YHDAHS.
— Presiden Truman pada hagi Re

bo. menanda - tangani rent
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undang2 pembiajaan pertahan
an
jang. meliputi Gjumlah
sebesar

17.000 djuta dollar untuk memeli.
hara pasukan2 Amerika Serikat
didalam Pan! Opa?” Naat
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