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TANI UMUM REDAKSI/PENANGGUNG “DJAT 
- voseoet, Petodjo Selatan: 11,” Djakarta" 

  

Suara Rakjat Republik Indonesia 

BERSUARA MERDEKA — HAK MANUSIA MERDEKA' — BERFIKIR MERDEKA 
    

mei 

  

Pisektor Barat Dan Timur Batas 

SELASA, 23 OKTOBER 1962 

Indio—ERT! 
  

  

Nihat2 sumur tempat 

Nasuton sewaktu berkundjung kedaerah 
kan waktunja untuk mendata 

mandinja sewaktu clash kedua 

Pertempuran Heb 

pe 

Brigdjen Khan Temui 
DJAKARTA, 28-10 (Merdeka): — 
KOMANDAN Pasukan Keamanan PBB di 

Irian Barat, Brigadir Djenderal Said Uddin 
Khan dalam kandjungannja di Djakarta, telah ! 

mengadakan beberapa kundjungan kehormatan, 

al. telah dikundjunginja Wampa-KASAB Djen 

deral A.H. Nasation dan Menteri-KSAL Laksa 

mana Muda Murtadinata jang diwakili oleh De 

puty 1 KSAL Komodor O.B. Sjaaf. 

Kundjungan  Brigdjen 
Uddin Khan tsb 
Perwakilan PPB di 
Pavicic, 
“Bada-— kesempatan 1 

Djen Said Uddin Ed telah | 
menjampaikan beberapa kesan, 
antara lain bahwa — pasukan? 
dan para sukarelawan , Indone 

kta di Arlan Barat merupakan 
pasukan jang bai dari Leruial- | 
plin, 

Disamping tu Djenderat Na 
sution telah mengharapkan agar 
Brig. Djen. Said Uddin Khan da 
pat | memperhatikan terhadap 
jang dinamakan polisi dah pa 
sukan2 Papua. bikinan | Belanda 
di Irian Barat. 

Seterusnja Djenderai | Nasri 
on telah menjampaikan pada 

Brig. Djen. Said Uddin Khan, 

  

  

Perdjuangan 
Pagian Dari Revolusi Kita 
JAKARTA, 2! Oktober (PIA): — 

WAMPA Pidang P: 
Suprajogi menjatakan Sabtu siang bhw perdjua 
ngan almarhum Wampa 
Penerangan Prof! Mr. H Muhammad Yamin pda 
lah bagian dari revolusi Indonesia. 

Petajaraan Ini dikemukakan 
Wampa Suprajogi dalam uputja- 
re pengebumian almartum Ya- 
min jang berlangsung dengan 
ehidmad — dikampung haiaman 
almarhum di Talawi, dekat Sa- 
wahlnto. Pada bagian awal pi- 
Watonja Warpa Suzrajogi. te- 
lah menjatakan bahwa -Mabhapur 

rs Indonesia Moh. Yamin telah 
nwngabdi seumur "idupaja un- 

tuk kedjajaan ousa dar bangsa. 
Wampa  Suprajogi kemudun 

membawa hadirin jang. kurang 
- lebih berdjumtah hampir limari 

Du Garang mengeasngkan bul2 
ang baik jang telah diperbuat 
Oleh | almurhum, djusa2, amal 
Gan hasil perdjuangan . hidup 
mendiang Yamin. 

Dikaiawan oieh Wampa Supra 
josi, perdjuangan vari tenjapat 
aja kesatuan Indonesia jang di 
wujudkan oleh ad ia umpah 
Pemuda dimana Yu 

HAPUSKAN 
PI n BENELONOAN 

Beneran Tjabang Consentra- 

Mawbara berita 
(meninggalnja Muchlas 

mahasiswa Fak. Kedok 
ia yaa sebagai akibat 

Fakultas 

  

   
  

HN |   

1 1 f t sa 

si ii 1 

Said y agar memberikan 
diantar cieh |pada mereka jang masih mera 

Djakarta | gukan Republik Indonesia untuk 

  

  

  

kesempatan 

engundju.gi wilajah RI lain 
itjai agar mereka melihat sendi 
ri tentang kebenaran dan ha 
siL2 jang telah ditjapai Revolu 

si Nasional Indonesia, 

Salam dari kepala Staf 
A.B. Kuba . 

Serrentara itu Kuasa Usaha 
Cuba di Djakarta Leonel Alon 

50 Fil pagi kemaren telah pula 
mengadakan kundjungan kehor 

matan pada Djenderal Nasution 
jang ditorimania dikamar ker 

djanja, 

4 Pada kesempatan ini, Alonso 

1 telah menjampaikan salam 
snala Staf A.B. Cuba kepa- 

da Djenderal AH. Nasution 

    

    

Yamin 

oduksi Major Djenderal 

Bidang Chusus-Mznteri 

turut memegang peranan jang 
besar telah merupakan obseesi 
bagi pemuda Yamin Jang oleh 
Suprajogi dikatakan adalah pe 
nganut unitarise jang kosekwen 
ini, 

Yamin de Mirabeau 
Wampa A.M. Hanafi jang 

bertindak sebagai wakil Angka 
tan 45 turut mengutjapkan pi 
datonja pada upagarn pemaka 
Imun itu dimana ia menandas 
kan bahwa kekerasan hati Mu 

kenal itu. 

2 Ki 
1 

8 
$ 

Ni 
Abang 

In
 

: j 1 

: 1 # 
F 

g t | : z i i i i 

Djawa Te-pgah baru? ini telah meluang 
ngi desa Tarub-Klaten, dimanaDjenderal Nasution telah me- 

(@boto: SAB) 

“KASAB 
dan cjuga menjampaikan bebe 
rapa buku tentang pengalaman 
AB. Cuba dalam revolusi nasi 
onalnja. 

Disamping itu Djenderal A.H 
Nasution telah memberikan pu 

Ia beberapa buku karya Djende 
jal Nasution sendiri al. PO 
kok Gerilla" jang telah disalin 

kedalam bahasa Inggeris, guna 
diberikan, kepada pimpinan AB 
Cuba. 

Begitu pula telah dibitjarakan 
tentang kundjungan2 dari Missi 
Militer diantara kedua negara 
jung dalam waktu singkat sudoh 

sing2 dan untuk mempererat 
hubungan diantara kedua ne 

at BerdjaianTeri 
Pas. RRT Kebut Jungputuj, Chekup, 
Keningmai, Kithing Tang, Nianchab 
TOKIO, 21 Oktober (AP-PIA): — Tn 

KB. HSINHUA hari Senin mengabarkan 

bahwa bentrokan? militer antara pasukan? 

RRT dan India disepandjang sektor? Barat dan 
Timur perbatasan kedua negara "masih ber- 
langsung terus”. — . .. 2 

Berita Hsinhua jang ditang- 
kap di Tokio beberapa menit 
sesudah tengah malam memoe 
narkan berita? dari New Delhi 
bahwa pertempuran hebat terus 
berlangsung pada hari Alinggu 
di Ladakh dan di NEFA. 

»Sesudah memukul kembali 
tentara India sebagai tindakan 
membela diri, pasukan? peroata 
san mendapatkan kembali Jung 
putuj Chekuep, Keningmai, Ki 
thing Tangr-Nianghab disektor 
Timur perbatasan Tiongkok dan 
membersihkan sektor Barat da 
Ti beberapa kedudukan pasu 
kan India", demikian Hsinhua. 

paca Snutan supaja mengidzin 
kan India mengirim pasukan2 
nja kesana guna memperkuat 
pertahanan terhadap Tiongxok”, 

Nehru minta rakjat 
djangan panik 

AP dari New Delhi dalam pa 
da itu mewartakan bahwa Sua 

tu sidang darurat daripada par 
lemen India mungkin akan dia 
dakan pada tanggal 5 Nopem 
ber untuk mempertimbangkan 
situasi jang timbul akibat kema 

Gjuan2 jang didapat oleh tenta 
ra RRT didaerah perbatasan ke 
dua negara. 

Dua- orang pemimpin partal 
sosialis Pradja (rakjat) jang ha 
ri Minggo mengadakan pembi- 
tjaraan2 dengan perdana mente 
ri Nehru mengenai perlunja pe 
njidangan parlemen India itu 
mengatakan dalam konperensi 
pers bahwa ,.Nebru akan mem 
pertimbangkan langkah2 itu se 
tjara ". 

Kedua pemimpin sosialis pra 
dja itu, Hari Vishnu Kamath 
dan Borne mengatakan bahwa 
mereka djuga telah mendesak 
kepada Nehru supaja memu- 
tuskan hubungan diplomatik 
dengan RRT akan tetapi reaksi 

iNehru, ,persoalan ini perlu di 
#peladjari setjara hati2 sekali 
mengingat akibat2. dimasa de 

RRT tidak akan 
menjerang Bhutan 

Pemerintah RRT hari Minggu 
menjatakan bahwa bentroxan2 
bersendjata antara pasukan2 Ti 
ongkok dan India dipegunung- 
an Himalaya ,terbatus kepada 
Gaerah2 perbatasan Tiongkok- 
India." 

»Tiongkok tidak akan meng 
antjam, apalagi menjerang Bhu 
tan, demikian diterangkan cleh 
seorang djurubitjara departe 
men luar negeri RRT dalam su 
atu pernjataan jang disiarkan 
oleh kantor berita Hsinbua. 

  

Bhutan suatu negara ketjil 
jang semi otonom, terletak dise 
belah Barat dari dari daerah 
pertempuran antara tentara 
KRT dan tentara “ India oi NE 
FA. 

Hisinhua mengatakan " bahwa 
pernjataan tadi dikeluarkan da 

bawa "peserta India LAN aa bahwa la NN pada mereka india   gara, 

  

kundjungan 
lain telah dikundjungi Wampa/! 
dalam gambar kelihasan sewaktu. 
jang diterima oleh Deputy 1 KSAL- Komodore O- 

(Gbr. PUSPENAL ) , 

PB8 D: 

ri Sabtu jbl. 
Menurut kantor bertu “AP, 

berlangsung 
gal 1 Mel 1963, pada saat mona 
kekuasaan atas wilajah itu akun 
Giserahkan kepada     i # 

  

Djalal Abdoh Penguasa 
. aje, 

Irian Barat 
PBB NEW YORK, 21-10 (AP-PIA): — L 

DJALAL ABDOH dari Iran telah meneri- 
ma djabatan penguasa PBB di Irian Barat, de- 
mmikian dikabarkan dimarkas besar PBB pada ha 

perem | pun menjatakan persetudjuannja 
Rabu 

memutuskan untuk meminta ke membeli sendjata dari berba 
gai negara dan tidak ada per 
lunja untuk menindjau hal ftv 
dari sudut lain”, 

Mereka mengemukakan bab 
wa perdana menteri Nebru tam 
pak agak gelisah mengenai per 
kembangan2 sepandjang perba 
tasan India — Tiongkok dipe- 
gunungan Himal: akan tetapi 

ntidak pesimis nail hasil2 

pada achir daripada keadaan 
itu”, 

  

  

   

  

    

| Bagaimana 

Reaksi! 

Soviet ? 
New Delhi, 21 Okt. (AFP-PIA). 

Dutabesar Uni Sovjet untuk 
India Ian Benediktov, jang Sab 
tw pagi mengadakan pembitjara 
an2 dengan Perdana menteri In 
dia Nehru, tidak memberi se- 
suatu petundjuk kepada Nehru 
mengenai bagaimana reaksi Sov. 

berkundjung pada M/KSAL 
.B. Sjaat. — 

Tni 

  
  

08 telah menerima rekomendasi 
U Thang ini beberapa hari kemu 

dian dan kemudian Indonesia 

pada hari 
BILA KETAHUI ADA 

| | | P ag 1 5 | | | | 1 g ! :   

   

Pemimpin sosialis India itu 
mengutip pernjataan Nehru 
bahwa RRT mendapat kemadju 
um pendahuluan, akan tetapi bal 
Ini bagaimanapun djuga djang 
an sampai menimbulkan pa 

Tentara RRT dapat mengirim 
kan pasukan? dan perlengka 
pan2 melalui djalan darat, 3 
atau 4 mil dari garid pertem 

nja tergantung kepada diop- 
ping pesawat terbang. 

(Bersambung Kehal 2 

puran sedangkan India sepenuh Ga nasional kedua di 
  

24 DJUMADIL'AWAL 1382-H. 

  

Iklan: Gbr. 3660 

LAN 
TUNGGANAN 

  

  

NAN 
BO mrecoeme HP. Si, 

#euleu 
mmm RB. Sf— 

sebulan 

GGA 
dalam 

Titpon 
Redaksi: Gbr. 1505 (Petodjo Selatan diy" 
Tatausaha dan langgatan: Gbr. 259. 

@ialan Hajum Wuruk 8) 
Izin Pereroitan: KEPUTUSAN PENGUASA PERANG | 

DAEPAH DJAKA RTA RAYA No. i44 
'Opiah: 29.090 lembar, 

SIPK tia. N87/A-6a/ 

1 Tanggal 19 — 7 
MIL — tp 26 — MIOEL, 
— wol 

    

  

TH. REP, KE-XVIII 

Ilmu IIrs Diabdikan Pd Revolwsi 
AMANAT PRESIDEN DALAM KONGRES 

PENGETAHUAN NASIONAL 

      

nandaskan kepada sa 
wa ilmu pengetahuan 
revolusi Indonesia 
Kepala negara jang berbitjara 

pada pembukaan kongres ima 
pengetahuan nasional kedua di 
Jogjakarta hari Senin pagi me 
ngatakan lebih landjut, bahwa 
"tidak ada ilmu pengetahuan jg 
objektif, karena ilmu pengota- 

I huan itu selalu ditudjukan un- 
tuk diabadikan untuk seruat 

Kepala negara jang berbitjara 
pada pembukaan kongres ilmu 

    

Jogjakarta hari Senin pagi inen 
bahwa 

pengerasuan 
gatakan lebih landjut, 
"tidak ada ilmu 

| Pelaksanaan Wadjib 

Beladjar Lantjar 
3 Tahun Jad. Tiap2 Desa Sudah Mempunjai 
Sebuah Gedung K.K.M. 

Tasikmalaja, 22 — 10 (Midk). 
Pelaksanaan Kewaijiban Hcla- 

Gjar didaerah Kabupaten Tasik- 
malaja hingga kuu berijaan 
Gengan lantjar berkat bantuan 
dan pengerian mans,arukat ter 
hadap masalah pendidikan telan ' 
mulai menggembirakan, sehingga 
tak heranlah kalau sekolah2 ren 
Sab kewalahan untuk menerima 
Imurid2 jang datang membanuji 
@iluar dugaan semula. 

Dan sesama 2 bulan setelah 
pernjataan Kewadjiban Besadjar 
didaerah Kavupaten Tasikmalaja 
hingga sekarang, telah tertjatat 
hampir 59 anuk2 jang umurujo 
telan mentjapai 8 th sudud ia 

sekolah rendah, Animo jang 

Demikian diterangkan olen Ke 

pala Djawatan P.D. & K Di, II 
Tasikmalaja Martadisasira da- 
lam suatu wawantjara chusus 

dengan wartawan kita di Tasik 

malaja, jang selandjutnja dite- 
rangkan, bahwa hingga sekarang 
@jumlah seluruh murid2 SR Ne- 
geri dalam rangka Kewadjiban 
Beladjar tertjatat sebanjak 16. 

000 orang lebih. 

Pembangunan Ge- 

dung2 Sekolah 
Lebih djauh atas pertanjaan 

diterangkan, bahwa sekarang 
ditiap2 ketjamatan telah dibe 
Iuk panitia2 chusus jang bertu 
gas untuk melaksanakan pemba 
ngunan gedung2 sekolah. Pem- 
buatan gedung2 sekolah tsb. se 
turuhnja akan dilakukan dengan 

    

Pelaksanaan KKM 

Masjarakat di 
katakan telah mulai digiatkan 
dengan membentuk panitla2 chu 

tus ditiap2 ketjamatan dengan 
mengikuti serta aparat2 Pemo 

Segera Lapor & Djangan Pa 
PENJAKIT TJATJAR 

SURABAJA, 2! Oktober (PIA): — 
DOKTER SOEPRAPTO, wakil kepala Ins- 

peksi Kesehatan Djawa Timur menjerukan  ke- 
pada masjarakut apabila mengetahui adanja 
penderita tjatjar segeru melaporkan kepada jg. 

berwadjib dan mendjauhkan perasaan panik. 

rang diseluruh Kabupaten Ta- 
sikmalaja teh didirikan soba- 
njak 25 KKM jang 
didesa2, sedangkan lainnja telah 
giat membangun 

Pengertian ma: 
dap KKM sudah pula amat 

adalah suatu tempat pendidi- 
kan jang dapat sege: 
rikan djaminan 
Lagi murid2nja. Makanja san: 

  

ditinp2 desa. 

dan menciaah 

Revolusi untuk mempersatukan 
pada Lembaga KBN Anrara. 

PIA pada LKBN Antara. 

pendapat bahwa akan sangar 

1 Oktober 1962, — 

JAJASAN 

BILA ISRAEL - 

f     

rintah dan rakjat, Sampai seka 

tersebar 

  

menggembirakan, sebab meruka 
telah menjadari” bahwa KKM 

membe 
sosial Ekonomi 

banjak permintaan dari rakjat 
untuk segera membuka KKM 

na2 Indonesia, 

Jang oojerttr, karena ilmu penge 
tahuan ju eelalu ditudjukan un 
tuk diabdikan untuk sesuatu", 

"Dan ilmu pengetahuan di 
Indonesia hendaknja diabdikan 
kepada tudjuan revolusi kita 
jakni , melaksanakan Amanat 
Penederitaan Rakjat", demiki- 
an presiden jang pada kesempat 
an itu sekali lagi menjerukan 
pembangunan semesta berentja 
un 

Kepala negara tiba di Jogja 
karta pada hari Seni pagi itu 
djuga dari Djakarta dengan me 
numpang pesawac udara, dan 
menurut rentjana beliau akun 
kembali keibukota pada hari Se 
lasa besok. 

Selain menghadiri pembukaen 
kongres Ilmu pengetahuan nasi 

  

ain ini djuga akan membuka 
reaktor atom jang dibangun da 
lam rangka kredit dari Ameri- 
ka Serikiat 

Revolusi harapan 

Dalam amanataja jang dite- 
kankan pada penjelesaian revo 
lusi Indonesia jang berporok 
pada pelaksanaan Amanai Pen 
Geritaan Rakjat, presiden mem 
peringatkan para sardjana, bah 
wa revolusi Indonesia merupa- 
kan suatu revolusi harapan. 

Revolusi Indonesia itu, kare 
presiden, adalah merupakan 1 
Volusi harapan rakjat Untuk 
mentjapai tingkatan hidup jung 
lebih sempurna. suatu hidup 
jang lebih bahagia dan inilah 
harus kita penuhi, 

Dan karena ilmu pengetahu 
an harus dibdikan kepada pe 
njelesajan repolusi itu, maka 

  

  

  

CALL ALL PE A SPA 
PERNJATAAN DEWAN PENGURUS PIA 

DEWAN Pengurus Jajasun Persoiro Indonesia (FLA) seeraa 
amanat PaM/rresiocu Peuakaptu memperiatikan 

Besar Revolusi pada Pelantikan Dewas Pengawas dan Puapluan 
LKBN ANTARA tgl. 14 Okiober 1962 jl. dan Instiussi Penjuasa 
Perung Terringgl No. 8-Peperti tabua 1562, dalam 
tanggal 21 Okiober 1862 memutuskan mendusung sepenubaja 
kebidjaksanuan dan keputusan PJM Presiden Pem.mpaul-sar 

rapataja 

Jajasan Perebiso Judones.m (PLA) 

Sesuni dengan tudjuan Jajasan PIA, jaitu memberikan seke 

dar sumbangan pada pengwudjudan masjarakat jang udil dan 
makmur berdasarkan Panijasila maka Dewan Pengurus Jajasan 

siap membantu sepenuhnja melantjarkan usaha penjaruan Jajasan 

Mengenai pelaksanaan penjatuan itu, Dewan vengurus ber. 
bidjaksana apabila penjatuan Itu 

dapat diwudjudkan dalam waktu jang sesingkat2nja. 

'Achirnja Dewan Pengurus Jajasan PIA menjetudjul dan menjo- 
kong sepenuhnja pernjataan 150 orang karvawan PIA tertangga' 

PERSBIRO INDONESIA (PIA) 
D/AKARTA, 21 Oktober 1962.- 

An. DEWAN PENGURUS: 
KETUA 
ttd 

(ME, ISNAENI), 

  

TAIWAN IKUT 

DJAK ARTA, 20 Oktoter (PIA): — ' 
MENTERI olahrcpa Maladi menandaskan 

bahwa Indonesa tidak akan ikut dalam fede 
rasi2 olahraga se-Asia jang baru kalau sekiranja Menteri Maladi jang menam- 
dalam federasi tsb. terdapat Taiwan dan Israel. 

Penandasan Mucteri Malsdi Senajani selama letih kurang 5 keras dari Indonesia. 
tsb, diberikan dalam suatu per- djam. Dalam 

dengan lab diadakan 
wartawan2 olahrega ibukota tjara terbuka disekitar persoa- 

pertemuan ini te 
tanja djawab se- 

v 

baru-baru ini Indonesia harus 
menghadapi satu kenjataan, bah 
wa misalnja sadja LALAF. dan 
FLHC, (ungkat besi) lebih me 
ngutamakan Israel 
dan Taiwan daripada kepenting- 

Manu mendjalarnya Pf lan Indonesic Bahktn seluruh ini. Dikatakan 

diperintahkan melakukan penjem | panja karena Lsreei dan Talwan dasarkan Kes 6 putusan 
air, Untuk berterbangan |edak ikut, tanpe diadakan penje No. 131 tahun 1952 bertanggung 

nja dna yana mungkin mem |ydikan jang sewadjarnja me- djawab atas Asian Games IV, 

Asian Games harus dikorbarikan 

i sebab. 
kedua anggota AG. tidak ds mengenai us . 3 

DIMINTA KESADARAN BER- | tang. Semur keterangan duri ff us kekalahan kek-lshan 

ali lagi me- 
: bah- 
harus diabdikan kepada 

onal itu kepala negara bari Se 

realisasi Onrtpaga amansi Pvi. 

Gonwan hekjat adalah merupa 

kar Pula elah s-tu kewadjit 

an danped sardjana Indonesa, 
Pevolusi .-Jonesia adalah pu 

la suatu rerojusi rakjar, suatu 

teo.usi inang lebih besar dar 

pada revvlusi Peranrjis jang di 
kerekan oleh golongan burdjus 
dengan mer pergunakan rakjat 
dan djuga ebih besar daripa 
Ga revolusi India jang digcrak 

an Oleh kaum mencagah jang 

Gengan gorukan swndesi hen 
dak menjetop tmpor dari Ing 

(Bersambung menu «9 

.Sockarno 
Building” 
Pontianak, 17 Okt. (PIA). 

Dalam pertjakapannja dengan 
Fresident Indonesian Association 
Kuching Serawak Sutst 
Pimpinan rombongan K 
Kalimantan Barat Komis: 
lisi Tk. 1 Dra Mudjoko 
ru2 Ini mengadukan kund) 
ke Serawak memperoleh kesan, 
bahwa Idee Sutan Sinaro untuk 
membangun ..Soekarno Bulldiv 
dengan tjara mengumpulkan 
uang dari para angg”ta ncrkum- 
pulan tersebut patutlah dipudji 
dan dihargal. 

Pembangunan ,.Soekarno Bull 
ding” ini jang terletak aiarare 
gedung2 Pemerinahan British 
(Serawak) bermaksud untuk me- 
nampung orang2 Indonesia jang 
akan berkundjung ke Serawak 
Gan nantinja dpt dipergunakan 
sehagai Gedung Perwakilan In 
donesia bila kelak dibuka. 

  

                  

Drs Mudjoko m 
agar idee baik di titan Snaro 

IM dapat diwuuhuikan demi 
mempertinggi dersdiat orang2 

Indonesia dl Serewak sendiri 
chususnia dan bangsa Indonesia 
umumnja. 

Menurut Sutan Sinaro, Indo- 

an. Aseoclatlgn beranguntas 
kan 3000 orang jg ketu 

Iterdiri dari orang4 ji 
san tahun, djauh sebelum 
Proklamasi Kemerdekaan Nipa 
ra RI. telah menirpgulkan ta 
ah ar. OS 

   
eharapkap 

      

    

   
   

KE KOTABARU 
Djakarta 23 Oktober (Mdk) 

  

  

Senen kemaren sodjumlah 55 
orang tenaga2 ahli Indonesia 
telah diberangkaikun ke Kota 
Baru dalam rangka membantu 
UNTEA dalam pelaksansan tu 
pasnja. 

Diantaranya 13 orang $ 
ris Polisi, 3 orang pedji 
gawai Tinggi 
Kehakiman janp 
bat Chief Justice di 
dan bakim2 pengadi 
rauke, Sorong, Ms 
sebahagian lagi dari 
men Penerangan, 

        

    

     

  

   

Keberangxatan mereka dian- 
tar sampai lapangan 
Kemajoran oleh $ 
an V Komando 
bebasan Irian Barat antara inin 
Kolonel CPM 

Periu ddjelaskan disini: bahs 
wa keberangkatan  pedjabut2 
tersebut dintas adalah atas per 
minuman UNTEA. 

          

  
LAAF Pratingkan Israel Dan Taiwan 
INDONESIA TAKKAN MASUK FEDERASI tian ja 

OLAHRAGA ASIA JANG BARU 

dan tenaga dala: 
lalu dika sekiran 

pemerintah Malsjk mengiz: 
kan kedua regu Yulwan dan 

Israel tugut serta. . 
Tetapi” ternjata Malaja di- 

sant2 mendekat berlangsung- 
nja Merdeka Games tersebut 
telah mentjabut kembali un- 
dangannja kepada Israe! ser 
ta Taiwan dengan dalih keku 
rangan keuangan, demikian 

    

bahkan bahwa hal itu dilaku- 
kan Malaja berkat desakun2 jg 

Tanggung Djawab 
Menteri 

Hall "A" Internasional Village, jbl. Didalam Asian Games IV” Berbitjara mengenal keka- 
lshan2 para peserta Indones 

dalam gelanggang Asian 
mes jang baru lalu oleh Men- 
teri dikatakan bahwa tidak 
usah mentjari djauh2 siapa jang 

bertanggung djawab dalam hal 
oleh menteri, 

bahwa Menteri Olahraga ber- 

  

Gan o'eh karena itu semua hal 
i Asian Gues, terma- 

TJATJAR hak Israel dan Tarwan seowh- dicerita oleh tenm-team 

Lebih landjut dr. Soeprapto | Olahh aga benar, Sa aan Ban aa. Pn 

mengatakan, bahwa hingga ki | brkti jang diadyukan '& "dalah tanggung 

rapkan segera melaporkan sadjajal masjarakat Peta gam pena nan epal Menteri Olahrega”. 

pabila mengetahui adanja pende |kesadarannja untuk bertjat) - : 

aa Sa jan pe beam ahipat ana setrum Tentang KOSOR 
Ge sana aa 

mo itu Cr. Soeprapto mengata | diharuskan, Dan kadang2pun | wa dalam kedjuaruan tennis Aladjukan oleh PSSI ' un 

tan, bahwa penderita2 sendiri |apabila telah mendapatkan Yja media se-hsis kelV di Mania J8 

dari anak2 jang berumur 9 bu |ijar ada jang Untuk | wulai 26 Desember 

lan sampai 9 tahun jang dike | mentjegab 
lahul penderita? itu sebelumnja | dihapusnja 
belum pernah ditjatjarkan atau | sebarusnja 

pernah ditjatjarkan tetapi tidak |san terpaksa 
@jadi 5 Walaupun 
Dalam hutuingan isl Kombes | pi ternjata 

Pol. R. Soemantri Sakimin, Koor | sebarusata 

Ikat kotapradja Surviaja mene ta epat 

Aa naa Lina: 6 Ma dx 

(a 

       



    

PERNJATAAN MUSJAWARAH PERSA- 
TUAN KARYAWAN 
KEBUNAN NEGARA 
PJAKABTA, 21 Oktober (PIA) 

Persatuan Karyawan Perkebu 
nan Negara ) da 
lam Musjawarah Nasional 1 
Jing berlangsung tanggal 16 sd, 
20 Oktober 1969 di Lembang 
Bandung telah mengeluarkan 
pernjataan bahwa segenap arg 
Wut Perkappen  menjedlakan 
Gjri untuk dikirim sebagai regu 
pembangunan untuk Irjan Ba 
We wrulama dajam bidang pro 

  

PERTEMPURAN —— 
(Gambungan hal, 1) 

  

«Tentara RRT telah memasu 
Ki wilajah India 3 sampal 4 
mil dari garis MacManon disek 
tor Timur, kata Nehru, 

Akan tetapi karena pertemu 
an pemimpin2 sosialis dan Neh 
ru ito berlangsung pada har! 
Minggu pagi, situasi telah beru 
bah. Menurut berita2 (erachir 
pasukan India telah mundur Ia 
Ki dan tidak diketahui sampai 
berapa djauh mereka Itu. dide 
sak oleh lawannja. 

Kaum sosialis dukung 
Kaum sosialis India mengate 

kan bahwa mereka akan mem 
bantu sepenuhnja usaha2 peme 
rintah India untuk mengatasi 
krisis dan meminta kepada Neh 
Tu supaja membentuk .,komite? 
rakjat" sampai kedesa, 

Kata2 mereka Nehru merje 
tudjui untuk mengurangi ja 
bagi pelaksanaan rentjana lima 
tahun dan menentukan oriosita2 
baru untuk mengatasi krisis jg 
dialami oleh India. 

    

ca penslunan 
tentara Indiu sumpal mentjapa! 
usis 65 tahun telah dipanggi! 
kembali untuk berdinas aktif, 
demikian diperoleh kabar dari 
sumber2 jang dapat Vipertjaja 
Gi New York pada hari Minrzu 

: 
22 

KaE
B 

3 at
 

5 dildzinkan mengirimkan pasu 
kan? kewilajah itu untuk mem 

It perlahanan terhadap 
RT. Berdasarkan persetudjuan 

tahun 1949, pemerintah Rhutan 
memperoleh bimbingan dari In 
Gia dalam menentukan politik 
luar negerinja. 

Pasukan" RRT Duduki 
Kembali Beterapa 
Pertahanan 
Kantor berita Hsintua hari 

Senin mengatikan di Peking bah 
Wu beberapa pertaharan telah di 
Guduki kembali oleh masukan2 
RRT selama 

  ur 

Ft si
e 

| 

  

PERUSAHAAN PER- 

wa segenap anggauta Perkappen 
memperinggi kewaspadaan ter 
hadap usaha? jang mengganggu 
dan merincangi pelaksanaan Tri 
program Pemerintah dan follow 
upnja teruama dibidang pro 
duksi dan sandang pangan dan 

negeri jang udak mengika: 

Resolusi? 

Musjawarah Perkappen dju 
ga telah mengambil beberapa 
resolusi sbb: 
1, Rotooling terhadap apararur 
Negara supaja dilaksanakan de 
ngan konsekwen dian mengikut 
sertakan Perkappen duduk da 
lam Panitya  Retooling :erutama 
dilingkungan P.PN., mendesak 
kepada pemerinrah supaja sege 
Ta mengadakan peremadi 
2, Mendesak kapada Pemerin 
tah agar djumlah wakil Perkap 
pen jang duduk didalam dewan 
Perusahaan sedikitnja diserual- 
kan dgn Perpu No. 45 th 1060. 
8. Tidak menjerudjul dibentuk 
nja Dewan Perusahaan di Per 
kebiinan, Usaha2 dan Pabrik2 
& Tidak menjetudjul adanju 
wakil golongan rani jang tidak 
ada sangkurpautnja dengan FP. 
N, untuk duduk dalam Dewan 
Perwahaan, 
5. Mendesak kepada Pemerin 
tah dan mewadjibkan segenap 
Karyawan P.P,N, agar berusaha 
Yengan seluruh kemampuan 
Jang ada untuk menijegah ba 

  

!ga diminta untuk menjerahkan 

  

  
bang karena pengaruh dari lu 

  

11 Oktober (PIA) » 
Idjazah hanjalah —sematjam 

symbol dan tanda ' pengharga 
2n, tetapi jang lebih penting & 
dalah membuktikan apa ang 
telah dipeladjari, demikian dika 
takan kepala bagian pendidikan 

  

    

  

    upatjara 
penutupan Kursus Aplikasi Pe 
tajan Hotel-Restaurant se -Djr 
tim angkatan ke—li hari Sablu 
kis disedung, Balai " Pertemuan | 
Maranatha, Surabaja, 

Hadir dalam upatjara tersebut 
kl, djaksa tinggi Djatim Mr 
Kohar Hari Sumarno, jang Wu 

idjazah kepada 21 peserta jang 
lulus, sedangkan seorang Ingi 

tidak lulus, 
Wakil ketua DPI Djatim, Ge 

meru dalam kata-pembuksan 
nja al, memberikan sekedar 
pendjelasan tentang maksud di 
adakannja kursus aplikasi pala 
jan botelrestaurant  ngkatan 

berlangsuns 
dan tertagi da 

lam beberapa bagian, lalah bo 
kian wadjib jang meliputi indok 
irinasi Manipol Ysdek, dan ba 
husa Indonesia, bagian Utama 
ialah teori pelajanan serta tja 
ra metighidangkan dan bagian 

   

    

  haja verpelitisoring dalam tubuh 

  

  

sus Prof. Mr. H, Muh: 

Suasana berkabung Itu sung- 

Kuh2 terasa Kamis pagi, bebe 

Tapa djam setelah almarhum 
berpulang di Rumah Sakit AD 
Djakarta dan berita mengenai 
kemautannja itu tiba seperti ka 

Mlintar melalui alat2 komuni 
kasi jang ada dikota Padang, 

Dihalaman seluruh rumah 
penduduk dinaikkan bendera 48 

lingkungan garnizun kota Fa 
Gang setelah dilakukan appel : 
pagi telah dilakukan mpatjara ' 
pengheningan tjipta untuk turut | 
mesghormat 

  

bahjang 5 : E | i | : i 8 | | FE
 | H 1 | j H j |   

  

  

Saruatera Bet. Berkabung 
DJAKAKTA, 21 Oktober (PIA): — 

BERITA meninggaluja Wampa Bidan Chu 

tah merupakan berita duka 
gi seluruh masjarakat Sumatera Barat, dei 
tulis wartswan PIA jang ikut mengantar djena 
zah almarhum ketempat pemakaman. 

Ti
 

  

dalah pengetahuan ten 
tang bahan makanan, bahase 

mmad Yamin betui2 te- 
jang paling besar ba 

ian    

tempat di Sumatera Barat 
Putera Besar 

Hampir 
terkemuka di Sumatera Hara 
telah datang menjambut keda- 
tangan “djenazah pada Djum 
'at pagi dilapangan. udara 19 
bing, diantarunja gubernur ke 

seluruh pembosar2 

pala daerah Sumatera Barat 

Kaharuddin Dt 
Pangdam III 17 Agustus Kol 

Tai Het
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Djakarta 28 Oktober CMdk) 

pan para bajata bajati 
hukum dan Ilmu 

Universitas In 
Gonesia di Djalan Salemba 4 
Djakarta pada | malam Selasa 
tanggal 15-10-1962 

Kom. Pol. tk. 1 Drs. Siaman 
Kepala Biro Anak2 Korps Poli 
8! Reskrim-Markas Besar Ang 
Ikatan Kepolisian antara Jain 

Mgajarakat butuh jouth lee Kepolisian untuk melihat? 
aa bea mba an Ia ea pojok dactioahonyi den 
Pan maya Pangan aktivitas? Iainnja sehari2 para 
Wa2 aktif memimpin snaka di |soggota Kepolisian pada Depar 
tekitar Rt dan RK pja masing2 |temen Kepolisian-Markas Besar 

dengan memberikan didikan da | Angkatan Kepolisian serta men 
lam civics (kewarganegaraan) | Sepat #erjukupnja 
sopan santun, hasta karja dan . 
lain? hingga dengan demkian | Pernjataan SB Peka- 
mereka itu tidak sampai terge 1 

Sa ag | Parag Arta 
lebih mendalam banjak peristi | DJAKARTA, 22 Okb (PIA), 
wa tindak pidana | dimbabkan Pirapinan pusat BB Pekabaran 
oleh beberaj misaln'a 
2nak3 "melakukan pentjurian | 1. Menjambut baik putusan 

motor mobil: Indonesia 
karan jang dilakukannja deng (No. 307-th. 1962 dan No, 308 th 
an dikehendakinja, tetapi | 1062 serta insirukai Iden 
Giorganisir oleh orang ”dewnsa Penguasa Perang Terting 
namun disamping itu terdapat! gi No PEPERTI ih, 103 ten 
pula faktor interen jakni sifat penggabungan "PIA" pada 
jang dimiliki “oleh seorang | Lembaga Kantor Berita Nasio 
anak karena  keturunan-pemba | nal "Antara", 
waan jang kemudian berwem | 2. Menerima 

  

Kursus Aplikasi Pelajan 
Hotel Dan Rumah Makan 

Inggoris dan administrasi. 
Kepala Bagian Pendidikan D- 

PI Pusat Anwar Sulaiman da   

gaskan, bahwa berhi 
daknja menarik sebanjak mung 
kin periwisatawan tergantung 
pada kita sendiri, 

    

Dalam hubungan in! ditogar 
kan, bahwa bukan banjar gn 
Gung2 hotel jang penting, te 
tapi jang perlu adalah sikap das 
tjara kita menerima tamu. 

Para wisatawan datang bukan 
hanja untuk melihat Djakarta 
sndja tetapi mereka ingin meli 
hat Indonesia, Maka adalah pen 
ting bahwa djuga didaerah? ja 
mempunjai objeka | pariwis 
diadakan kursus aplikasi Pe 
Hotel-Restaurant, demikian 

Anwar Sulaiman, 
—— 

Kalau Dukun mengu- 
sir Setan.” Z7 

Djakarta, 23 Okt, (Merdeka) 
Seorang Dukun bernama » 

wikampung Pedjowpongan dewa 
du ini mendjadi buronan pihak 
polisi karena dituduh telah men 
Wjuba yatuk melakukan pembu 
nuuan terhadap sevrang pesien 
nya. 

Sabtu malam jl seorang pen 
duduk Pewompongan berbama 
suwarno seuaru mendadak men 

      

    p 
"l 

Ia bantuan seorang Dukun jang 
sudah banjak dikenal dikampung 
kerseout bernama 5. 

Dukun S menjajakan, bahwa 
Suwarno dimasukl setan djahat 
Untuk menghilangkan setan dja 
but itu dimintanja Mi ir 

dan setelah ilu memudji? bugi 
az kaki korban, tani dengan »€ 
Ward tiba2 Dukun itu mentjekik 
Suwarno dengan kedua belah 
kanganaja. Suwaran merontuk2 
xarena kesakitan Jan gulit untuk 
inelakukan pernapasan, oleh Du 
kup itu Suwarno depukul pukul 
yada bagian dadanja dengan ke 
tua belah tangannya Karena me 
rusa kesakitan dan perbuatan 
mM Dukun itu diangyapoja soma 

adalah 

Suwarng melolong minta perto 
longan. Karena banjaknja tetang 
&a jang datang mendengar dj 
Titan Suwarno tu gi Dukun keta 
Kitan dan melarikan diri. 

   

Musjawarah Kerdja 
FN Djakarta 

Front Nasional Djakar 
22 Oktober 

ena unjewarah — kerdja 
F,N. Daerah jang dikundjungi 
#elain para pengurus Daerah 
dan Tjabang2 P,N., djuga diha 
Giri oleh para pedjabat baik 
Angk, Berendjaw maupun Bi 
DI! tingkat Daerah Djakarta 
Raya. 
Dalam kara pengantarnja Ou 

bernur/KDH, dr. Soemarno 
Bosroatmodjo menjarakan al 
tentang tugas serra kewadjiban 
FN, 

Pengurus 
Djakarta Baya, | 

berentjana, kesedjahrersan sos) 
Bl, keamanan dan pertahanan, 
dan untuk itu perlu digalang 
nja lebih landjut kerdja-sama 
jang erat antara F.N, dangan 
Pemerintah Daerah, guna 
hindarkan — kesimpang-sTuran, 
Oleh Gubernur ditekankan pu 
la, mengingat begitu luas dan 
pentingnja bidang2 ruagas F.N, 
maks adalah sustu keharusan 
bagi segenap Badan Pemerinta 
han di Daerah agar mengerti 
dan menguasai berul2 tentang 
Front Nasional sebagai alat 
perdjoanran Bangsa Indonesis 
dalam mentjapal tjita2nja jang 
luhur, 

  

Briedjen Umar Wirahadiku- 
sumah Wakhl Kerua F.N. Dja 
karta Raya dalam urniannje 
teruama dibidang keamanan 
dan pertahanan menanduskan 
perlunja FN. memberikan ban 
tuannja, baik didalam usaha 
perujegahan kebakaran df Dja 

kasa menjempurnakan kordina 
n Mingikia penjalahgung 

An, serta diharapkan agar P.N. 
Ikut. memikirkan djuga tentang 
setelah kembalinja para gukare 
lawan Kita, dajam hal penam 
pungan dan penjalurannja dida 

  

Sedang 
JOGJAKARTA, 22 

SEBUAH 

oleh PNPR Karya Yasa. 

pertama 
Gjakan setjara modern dan ma 
Simal, demikian keterangan jg 
Giperoleh PIA dari PNPR Karya 
Nasa, 

Persiapan bagi pekerdjaan 
pembangunan 'pabrik itu telah 
dilakukan sedjak tahun 1960 
jang lalu, sedang” pekerdjaan 
pembangunan Itu sendiri telah 

  

Prosa Berirama Uik 
Yamin 

DJAKARTA, 41 VKIODEr WA) 
Pandam III 17 Agustus Kolo 

nel Soerjo Boempeno teah men 

Salaja Wampa bidang chusus 
Menteri Penerangan Prof Mz, 
HL Muhammad Yamin, jang 
djenuzahnya dimakam di Tulawi 
Sumarera Barat Sabru siang, 

Prosa berirama itu dituha oleb 
ata pama Tjatur 

Tunggal Bumarera Barat dan 
dimuat dalam harian "Res Pub 

lam penerbirannja Bebru pagi 
beberapa djam sebelum ajuna- 
2ah almarhum Muhammad Ya 
imjn dikebumikan disamping ma 

kam ajahandanja, 
Prosa berirama' jang ditudju 

kan kapada mendiang Yamin 
Itu berdjudul "Beparah kaca 

  

Tenggelam 
SURABAJA, 21 Oktohar (PIA) 

Berita terlambat mengabar- 

kan, bahwa pada Langgai 14 
Seprember jang lalu sebuah pe- 
rahu lajar bernama “Sinar Me 
lati", jang berlai    

  

Ja menudju Sul 

SGA Negeri Surabija, sesampai 
nja dilautan kampung batakan 
(Pleahari) telah perjah karena 
Mpgin pujuh dan karam, ke-11 
orang penumpangn)a tenkpe'am 
mari semua. Demikian menurut 
Purel Kantor Polisi Kemisarist 

Djawa Timur, £ 
Hanja seorang #adja jang da- 

pat menjelamatkan dirinja dan 

kinl berada di Bandiarmasin, 
akn! Andi Daud Bennandi Sira 
djudin. Diantara ke-11 arang 
mendjadi korban tersebut 
lah djuragan kapal Mnlipe, dan 
8 orang peladjar SGA, jaltu PR 
Hariate, PR Noriate, Mochtar 
Beduwaris, Hasanudin, Arsad 
Djamaludin, Samsud'n. ' Sedang 
ke-4 anak buah kapal lainnja 

    

     lam masjarakat, 

Proiek Woavine & Fini- 
shing Canva 
JOGJAKARTA, 81 Okrober PIA 
Dewasa ini oleh pemerintah s0 

Gang dibangunkan sebuah pro 
jek weaving &) Cinish'ng canvas 
di Medan jang merupakan ta- 
tu2nja jang sedang diselengga- 
Tekan pemerintah di Indonesia 
dengan biaja sebanjak Rp. 90,- 
djuta. Projek Itu pelakaanaannja 
@rserahkan kepada depariomen 
perindustrian rakjat dan diker- 
Gjakan oleh PNPR Karia Yasa, 
Gemikian keterangan jang dida- 
var PIA dari PNP Karja Yas 

Pekerdjaan persiapan 1 
pembangunan projek itu telah 
dilakukan pada achir tahun 
1962 jang lalu sumpai tahun 
1062 “ini. Dalam tahun IWGI, 

  

    

  

  jang )ing dan teksril, demiklan kete- 

tidak disebutkan namanja, 

s Di Medan 
PRODUKSI 

Pabrik weaving & finishing 
canvas itu nami nkan mempu- 

njai kopashon pro si sebanajk 
300,000 m/ehif tip tahunnja, 
jang berani satu produksi jang 
tjukup besar, jang dewasa ini 
belum terdapat di Indonesia. 

Biaja projek tersebut seluruh. 
aja meliputi djumlah- sebanjak 
Rp. 00,- djuim sedang diantara- 
nja terdapat Rp. 50 vjuta dari 
'Wevisen. Mesin2 unuk pabrik 
Itu didatangkan dari “Djapang 
Untuk pabrik tersebut diperlu- 
kan kekuatan tenaga Istrik se- 
besar 537 kw, jang akan ditjus 
kupi dari projek itu sendiri. 

dibutuhkan un- 
jakan projek itu tere 

seorang ahli sipil, »e0 

  

nja lagi, Sedang untuk mendja- 
lankan projek itu nanu dibutuh 
kan @hli kimia tekstil. 

#earang ahli pertenunan tekstil 
disamping tenaga2 jang diperlu 
kan untuk mesina finishing. ary 

Pabrik Tanine Singosari 

Ba Ga La 
fanine 

wa Timur), dewasa ini sedang dibangunkan 
oleh pemerintah dengan biaja sebanjak Rp. 
105.000.000,—, jang pelaksanaas 

“oleh Bahayanya perindustrian rakjat dan diurus 

in luar negeri. Untuk 

ljka.” jang terbit di Padang da litu dibutuhkan tenaga listrik se 

Singosari (Dja 

nnja dilakukan 

Gimulai sedjak awal tahun 1962 
in, Diharapkan seluruhnja pe 
kerdjaan pembangunan itu akan 
dapat diselesaikan dalam tahun 
1964, katika — mana produksi 
akan dimulai. 

Daerah singosari ku 
berdasarkan pertimbangan2 bah 
wa letak pabrik tersebut dekat 
engan sumber bahan mentah 
jang dibutuhkan serta sumber 
Air umuk keperluan proces pab 
tik itu, 

BLAJA Rp. 104, 107.132,— 
Diterangkan, bahwa menurut 

Tentjana biaja jang telah dito 
tapkan didalam taksiran, pab- 
Tik tanine jang pertama dan ter 
besar di Indonesia itu nanti 
akan makan biaja seluruhnja 
Rp. 104,197,132,— atau dibulat 
kan mentjapai biaja Rp, 109,— 
djuta, 

Dari djumlah tersebut terda- 
yat diantaranja devisen seba- 
njak Rp, 20,— djula, — 

Untuk tahun 1062 ini dibu- 
tuhkan kira2 sebanjak Rp. 20,— 
Gjuta untuk keperluan pemba- 
ngunan bangunan pabrik terse 
but dan pemesanan mesin2 da 

pabrix 

banjak 50 jang akan ditjukupi 
oleh projek Itu sendiri. 

Bahan mentah jang terutama 

adalah pohon2 nccasia jang ter 
dapat banjak sekali didaerah 
sekitar Singosari, terutama dida 

erah pegunungan Kelud, Untuk 
projek tanine ini dibutuhkan 

Ik. sebanjak 5000 ton kulit po 
hon accasia setiap — tahunnja 
atau setiap bulannja sebanjak 
400 ton lebih, 

Projek itu mempunjai kapa 

Anak-anak. Djangan 

sak setelah kita berhasil 

Indonesia 
Sambuan itu telah disam 

paikan padu pembukaan konpe 
tensi kerja DPM Senen pagi 
dimarkas besar” DPM Pusar 
dimana Menteri Kesehatan sen 

diri jang membukanja dengan 
disakaikan oleh Nj. Dr. H, 
Bubandrio dari Kabinet Mente 
ri Kesehatan, Direkrur Execu 
tif DPM Kol, dr Azil Widjaja 

Komperensi kerdju DPM jg 
akan diselenggarakan sampai 
1g), 25 Okuober itu akan mem 
ehas 

Menurut Menteri Satrio ba 
gan peruma konperensi itu 
Chusus ditudjukan pada usaha2 
pembasmian malaria di Irlan 
Barut dan Kalimantan. Di. 
Irian Barat sebagai satu bagian 
dari rentjana pembangunan jg 
perlu segera dimulai, sedang 
kan di Kalimantan karena ada 
nja projek2 pembangunan be 
mar dan berhubung dengaa 
perbatasan dengan Serawak. 

pengamanan pembangunan, 
Menteri dr Sairio mengata 

kan bahwa Pemerintah RI dim 
tahun 1957 mengambil keputu 
man untuk menerima sistem 
pembasmian malarn telah dj   Sitas produktis tiap — tahunnja 

Girentjanakan sebesar 965 ton. 

EKSPOR INDONESIA 
Djakarta, 22 Oktober (PIA). 
pelabuhan2 ekspor utama dim 
massa Djanuari-Pebruari '62 bi 

la dibandingkan dgn ekspor dim 

masa jang sama tuhun 1961 ber 

kurang sebanjak Rp, 18,4 djuta 
atau 0,6X, dari Rp, 31,9 dju 

ta mendjadi Rp. 3.213, djuta, 
demikian menurut angka2 jang 
dikeluarkan oleh Biro Pusat Sta 
tistik di Djakarta. 

Menteri PTIP Sum- 

bang KPIN 
Jogjakarta, 22 Oklober (PIA). 

Menteri PTIP prof. Dr. Ir. 
Tojib Hadiwidjaja tertjatat seba 
gn) salah seorang ardjana jang 
akan menjumbangkan karya I- 
miahnja dalam Kongres Ilmu 
Pengetahuan Nasional ke-1l jg. 
ukan berlangsung ds Jogjakarta 

  

   

  

  

  

Umlah dari menteri 

  

1 didalam seksi C (blo- 
log), dimana terdapat seluruh- 
nja sebanjak 40 buah karya il 
miah mengenal bidang biologi 
tersebut dari para sardjana2 In- 
donesia jang akan dibahas dida- 
lam kongres nanti. Bidang bio- 
logi Ini terutama adalah menge 
Inai ilmu jang menjangkut soal 
tumbuh2an dan kehewanan. 

  

Bahasa Minang Dan 
Di Gadjah Mada 

Oktober-(PIA). 

  

lelah diagjarkan bahasad daerah 
seperti Djawa, Atieh dan Madu 
m, demikian keterangan jang di 
peroleh PIA. 

Dalam djurusan sedjarah, ma- 
kn peladjaran2 vedjarah 'akan 
bersifat" Indonesia centris, dan 
terutama mengenal sedjarah ro- 
volusi Indonesia jang oleh fakul 
8s tersebut diangzap sangat   Tangan dari PNPR Karya Yase. 

  

fundamentil. 

harapan 

  

.ita terdiri dari pemuda Pemain2 pembantu 

masa datang. 
Dan adalah menjedihkan sekali, kebanjakan 

insjafkan pula bahwa sistem 
itu akan memakan uang, pik! 

BLN. DJAN. . PEBR. 
Diantaranja ekspor dari pela 

buhan2 Djawa berkurang seba- 
njak Rp. 72,6 djuta (16,58), 
dari Rp. 439,9 djuta mendjadi 
Rp. 367,1 djuta, sedang harga 
ekspor dari pelabihan2 Sumate 
ra bertambah sebanjak Rp, 29,6 
djuta (1,456), dari Rp. 2 
tp mendjadi Rp. 2,221, 

Demikian djuga halnja dengan 
ekspor dari pelabuhan? Kaliman 
tan jang bertambah sebanjak 

  

     

  

Rp.473 djua (SGK), dari 

Rp.516,5 djuta mendjadi Rp. 
593,8 djuta, 

Sebaliknja ekspor dari pela- 

banjak Rp. 6,2 
dari Rp. 44 djuta 
Rp.37,8 djuta, sedangkan eks- 
por dari pelabuhan? Nusateng 
gara berkurang sebanjak Rp. 3,5 
djuta (359), dari | Rp-15,l 
djuta mendjadi' Rp. 9.6 djuta. 

Selandjutnja harga2 ekspor 
dari pelabuhan? Kalimantan ber 
kurang Rp. 108 djuta (19,196), 
dari Rp,52 djuta pada masa 
Djanvari-Pebruari 1961 mendja 
di Rp. 41,2 djuta pada masa jg 
sama tahyn 1902. — 

buhan2 Sulawesi berkurang se 
djuta (14,190), 

  

Rp. 2,5 Djuta Untuk 

Sisa Korban Merapi 

Jogjakarta, 22 Oktober (PIA). 

Departemen sosial baru2 ini 
telah memberikan otorisasi ke- 
pada departemen koperasi seba 
njak Rp. 2,5 djuta jang dimak- 
sudkan untuk kepentingan pem- 
berangkatan sisa2 pengungsi 
Merapi kedaerah transmigrasi di 
umatera Selatan, ji Panai un 
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SELAMA 28 OKTOSEA :313 | 

  

Konp. Kerdja D.P.M,. 
Sampai Tergelintjir 

DJAKARTA, 22 Oktober (PIA): — e 
MENTERI Kesehatan Major Djenderal dr 

Satrio mengatakan bahwa konperensi kerdja Di 
nas Pembosmian Malaria diadakan chusus ur 
tuk membahas soal? jung penting dan mende 

menjelesaikan projek2 
petdjuangan jang besar jang merupakani| monu 
men? megah dalam sedjarah revolusi bangsa 

1 
ran dan tenaga jang dukup 
banjak, akan tetapi keputusan 
diambil djuga, karena pembas 
mian malaria berarti pengama 

Pada pertengahan th 19659 di 
mulai rentjana operasi mala. 
denganperubahan2 tjara2 organi 

  

. |susi dan pelaksanaan didaerah2 
sesuai dengan siruktur pemerin 
tahan didaerah dan sistem go 
tongrojong, demikian dr Satrio, 

Menteri kesehasaa selanjut 
nja bahwa walaupun telah di 
"djumpal matjam2 kesuluan pd 
umumnja pelaksanaan rentjana 

Madura, Bali dan Lampung ce 
lah berdjalan dengan hasij jg 
1jukup mengesankan, 

"Kits tdak dapat menamakan 
aja sempurna, akan terapi dari 
wa hasil? fu tidak mengee- 
wakan, Team2 WHO baik da 
angka2 penelitian ternjata bah 
Fi Washington selalu mengikuti 
kemadjuan2 tab," demikian dr 
Saxrio. 

Menurut Menteri Kesehwan 
pada acbur tahun imi akan 
terdapat kurang lebih 40 djuta 

  

Uap kali meneliti kembali ha 

sil2 tersebut, 
Sampai taraf penyawaxan 

Menteri Satrio mengatakan 

bahwa Departemen Kesehatan” 

dalam tugasnja membasmj ma 

lara telah mengindjak tara 

pengawasan Untuk 20ne2 di 

    

   

Djawa, Bali dan Lampung. 
Depart: Kesehatan telah 
menempaikan 
dan akan 
nja sesual dengan kebutuhan 
"survoillance” dan dokeer2 ter 
sebut bersama dengan penilik2 
kesehatan serta sanisarian? jg 
telah bekerdja di DPM dan d: 
daerah merupakan porensi ba 
Fu jang segar dan sangat pen 
Yg wtinja, demikian dr Satrio. 

Menteri Kesehatan mengate 
Usaha? kesehatan didaerah 
kan bahwa integrasi danpada 
akan berpusar pada "Balai Ke 
sehatan" aiau "Healih  Cen- 
tres", sebagaimana ditjantum 
kan dalam rentiang, Depernas, 
Mealih Centres, ini meliputi pe 
Yaksanaan wsaha2 preventif dar 
kuratif serta edidndit, 
Pada pokoknja tenaga? jang 

telah dididik dalam DPM meru 
pakan investment Untuk — pe- 
njempurnaan organisasi kese- 
hatan daerah itu dan dalam 
konperensi ini akan disadjikan 
pula pikiran? mengenal invew 
ment ini jang perlu disesuaikan 
dengan renujana pembangunar 
kesehatan pada umumnja, de 
mikian Menteri Kesehat 

Memeri dr Satrio mengharng 
kan pemikiran? rentang integra 
SI dengan uxaha2 Jain sebagai 
follow up keamanan, "Operasi 

      

Bakti Angkatan Bersendjara" 
dan lainZnja— 

Komandan Pasukan 
UNTEA Kundjungi 
PANGAD 
Djakarta, 22 Okt. (PIA). 

Dalam rangka 'kundjungannja 
ke Djakarta pasukan UNTEA un 
tuk Irian Barat Brigdjen Suic 
Uddia Khan bari Senin ini telah 
mengadukan kundjungan kehor- 
matan peda Pangad major ajen 
deral Achmad Jani diruang ker 
djanja. 

Selama berada di Djakarta 
Brigdjen Khan antara Jain telah 
mengundjungi para pembesar ke 

  sution dan panglima Mandalo 
major djenderal Suharto,     

pen 

malam. 
Aku sendiri 

Demikian Puspen Angkatan 
Darat. 

menuruti adjakan Nelli pergi kepesta2 dansa 
Kalau tidak kepesta, kami pergi ke Press Club 
menonton film dan berdansa samoai larut 

tjemas pula memikirkan peroba- 
han jang terdiri pada diriku. Aku tidak begitu 

  

producer film tidak berani memberikan kesem 

patan pada muda itu. Karena mereka 
belum punja nama jang sanggup mendjamin 
pemasukan uang. Diam2 aku turut merasa 8e- 

dik melihat kepintjangan2 itu. 
Sahabat, 
Sudah kukatakan padamu, aku baru sadja 

menerjunkan diri kedunia film jang masih 
asing begiku, tetapi dalam masa jang sangat 

singkat, aku melihat segala kesukaran, segala 
kepintjangan, segala kelitjikan dan djuga si- 

  

Makan mengikat! penintan Sim 
ia, main, mengerlah mengupa kebanja- Mau kakatakan aku muat melihat Susi bu- »ur2 harapan jang membersit dari ketekunan 

kan dari filma produkal kita begitu djelak has ”—” kaniah karepa kegenit Itu. Tetapi tak lain — perdjuangan beberapa orang producer dan' pe- 
silnja. Bekerdja asal djadi, menghemat koler- — karena kebanggaan jang keterlaluan, muda jang berbakat untuk djadi aktor mau 

lalugn, peralatan tehnis jang serbu kurang, ku- ”—” kegombongan seorang jang sebetulaja pun aktris jang baik. 
rang pengetahuan dan ingin lekas selesai, me- — rusa rendah dir". . 
mupakan mpenjakila” jang harua dipembuhkan. Dalam pergawan diantara rekan2nja, dia me- Kami kini telah menempati sebuah paviljun 

» 'alaupun aku resminja sebagu Producer — nempatkan dirinja terlalu tinggi. Dan kalau ke sederhana didaerah: Menteng. 

Jebih mtanggulmati” Udah pada berebar menunggu lain NM Dak — dika baarakat Diakara Raya an 
pengetahuan apa2 Iantng Paling jang telah ditetapkan. Apabila kemudian dia)” Nelll mulai mempunjal banjak teman2. Te- 
mudjur aku dianggap sebagai pengawas atav oo) Omuntjul setelah demikian terlambat datang. utama dari kalangan orang2 film. Dan aku 
Sean Pe la tetap bertindak seakan? tidak bersalah sama memuh perak mammnaknn ha dala 2090 

Mg ea mangommakere Lebih tjelaka lagi kalau sudah datang ma- Gia sudah -banjak kudengar pudji'an dari te- 
pera eserigao.£ benua sole lesnja. Ketika pengambilan sedang berdjalan, man2 tentang isteriku. Baik pudjian dari pria 

tidak berbakat sebagui aktris. Tjoma dis ma- mendadak din minta ditunda karena badannja,. maupun dari Wanita. 
yag sega yana pinggul kalau Jonan Pake ngjamarmnag wrn anal asa Namun demikian dari sebari aku tambah d' 

Lerdjalan dan punja jang (antik de- apa2, producer terpaksa mengalah, Giengkam ketjemasan melihat percbahan Neli) 
Maa bang rn gann, rena nama Susi merupakan djaminan uang ma- Oleh gunsana jang mengitarinja, Ia 

Kau barangkali kenal djuga pada Susi, kenal suk dari film jeng dibintanginja. lintjah dan bertambah sering pula Yus 
ama maksudku, karena beberupa buah film Sebaliknja dari sikap sibintang genit Susi mah. Segala tugas2 rumah tangge praktis di 

Jane: Mnintinginja udah beredar dmarjerakat. itu, aku melihat kesungguhan besar dan bakat kerjakan oleh Bibi Inah pembeatu rumah 
Ssi Susi seorang bintang jg) jang balik dari orang figurap — Zoggx kami. 

Oleh penggomar2 Cilm tingkat «jang memegang Ikotjll tak berarti, Me Dan aku tidak dapat membatasi gerak gerik 
Iwadah jang login terpoda Oleh naisu kelamin — reka memberikan segala kemampuannja, tidak Sia. Karena mungkin aku akan diangisp kolot 

jung dirunyoang Olah Susi Gaam yan parakr mengeluh pede Deng. Beworaiua jung honje- uduk dapat mengikuti Zaman modern, 
Sa an beberapa ratus sadia, | man ku terpaksa 

4 # 

     

  

dibuat berdasarkan 
kini  berdjudul 

tara 
dan skenarioku. 

tim 4    
€ 

»Tjinta ditepi kolam” itu, telah selesai- diker- 
djakan. Pembuatan film itu memaan waktu ti 
dak lebih dari dubulan setengah. Menurut Ra- 

  

Ketika pertama kali film 1 
dihadapan para penjelenggaranja, aku 
malu dan kesal melihat hasilnja. Film Itta me- 
Tupakan ,gado2” dari tjampuran pjanji, tarian, 

kegenitan dari wanita jang tjantik 
bertubuh montok dan beberapa panorama pe- 

  

asah tiga lala Dedi dye 10ne3 mata 
maikan shonjom perusahaan Ke an FaB,



    

       

   

£ Kisa 

Tn Bersalam Diuda 
200.000 Rakjat Bandung Kagumi Demonstrasi 
Terdjun bebas dari SEPARKOAD 
BANDUNG, 21 Oktober (PIA), 

dari 'kapal-terbang 
terus metnjang diudara tanpa 
parasut selama 10 sampai deng 
aan 25 derik celah dipertudjukkan 

1 oleh beasiswa kursus "terdjun 
bebas" Sabtu siang giatas iaping 
jan Tegallegu Bandung, sebagai 
penerdjunan terachir untuk imen 
dapatkan sebuah wing. 

Penerdjunan bebas jang utk 
pertama kali dipertundjukkan didepan umum uu ternjara me 
rupakan suatu toritonan jang 
menarik hari. menggembirakan. 
akan terapi melebarkan sedjum 
lan 20.000 orang penonton janp 
badir menjaksikan peristiwa jg 
bersedjarah ice 

Selain 30 siswa, ikut djuga 
terdyun Jerkol Sarwo Eddy dan 

2 orang pelacihnja jakni Milce 
Vie Mladen dan Debeljak Stanis 
lav keduanja dari Jugoslavia. 
Sebelum dilangsungkan pe- 

nerdjunan bebas, terlebih dahu 

lu diterdiunkan sedjumlah ang. 
gawa AD dengan memakai 
sistim biasa untuk me "lihat 

kan kepada para penorion per 
bedaannja jang njata, 

Penerdjunan bebas ini dibagi 
dalam 2 gel 1g. Gelombang 
pertama sebanjak 15 orang jang 
setiap penerdjunan serdiri dari 
Sort, Pada gelombang kedua 

Orang diterdjunkan pada 
ketinggian 1000 mecer dar, per 
mukaan tanah lapang Tegallega 
dengan melajang dludaranja 

TN ea Si rinakan 3g teraju: 
ketinggian 1000, me 

| 

    

   
    

    
    
         

      
   
   
   

   
   

     
   
     

   
      

    

    

   
   

  

     

  

     
    
   

  

   

  

   
      

  

Gelombang kedua dherdjun 
han 10 tag siswa Jari keling 

merer dengan harus 
melajang diudara selama 25 dettiks Ddisamping itu ikut djuga 
lonjjat lerkol Sarwo Eddy Na 
2 Orang instrukturnja jang diter 
Gjunkan paling achir, 
Komandan Separkoad, lesicol 

0 mengarakan bahwa 
ketjepatan terdfun tanpa 'para 
2. pall yata dag detik 50 me 

'u kerjepatan jang sanga, tinggi jang harus diperhitunska 
dengan kerjepatan jang sangat tinggi jang harus diperhitunkkap 

dengan seksama, 
ma jin! kita hanja meng hal penerdjunan udara dana menggunakan tali static, jaitu tali (atau 'sabuk) jang dikaitkan pada pesawat terbang jg udju Jalnja dikalikan kepada ,, ner-pack'" (bagian pada pajun, udara). Tali atau sabuk Pa 

ini gunanja untuk setjara oto 
matis menarik atau menmbuk: 

udara Jang dipak: 
oleh jang terdjun. Djadi deng: 
sistim ini sipelontjat udara ting 
pal keluar pesawat terbang dan 
dengan sendirinja setelah a ata 
4 detik pajung udaranja aka 
mengembang dengan sempurn 

, Penerdjunan sematjanw Jek dil 
———gms 

    

  

  

Tiata Meraw 
Tjatjar    

Sebelum Mendapat Rawatan Di RS, 
BANDUNG, 21, Oktober 

kita dirumah terhadap p 

Kesehatan Kotapradja B: 

Menurut petundjuk2 itu tidur 
kan pendefita tersendiri disua 
tu kamar, lalat2 tidur dan pa 
kalannja djangan bertjamour ce 

telesi boorwater 1 pCt atau 
protorgol 3 pCt, sedang binsil2 
oja taburi dengan boorzuur talk 
Dena nga 
Alat2 makannja supaja « 

sah, dan Ka 
lembek 
ban tahu, telur, airda 

  

  

| MENGENAI bagaimana tentang tindakan? 

mendapat perawatan dirumah sakit, fihak Dinas 

rikan beberapa petundjuk2./| 

HR
 

Il 

   
   

kukan binsanja pada ketinggian 
1000 kaki atau ketinggiari 300 
sampai 400 meter diatas tanah. 
Penerdjunan ini lazim dilakukan 
dalam operasi? militer oleh RP 
KAD, PGT dan kesatuan? lintas 
udara lainnja. 

Dalam lontjat bebas (Iree fall) 
penerdjun tidak memakai tali 
static. Pajung udaranja — harus 
dibuka sendiri oleh sipelontiat 
pada suat in melatang di udara 
Djadi disini kesadaran di 
pelontjat (penerdjun) 
na penting, Terlebih kalau 
diingat bahwa penerdjunan be: 
bas biasanja dilakukan pada ko 
tinggian sampai 4 km atau lebih 
diatas tanah. Djadi pada terdjur 
-ebas tidak hanja keadaan djas 

       

    
Manish jang sangat pentiag 
tetapi djuga ketabahan, ketena- 
ngan keuletan, dan kesadaran 
sipelontjat. 

  

Tatkala akan melontjat dari 
pesawat terbang para pencrdjun 
itu harus ,.njangigie” dan keme 
mudian me-lajang2 diudara tan 

  

meluntjur kebawah dngan k: 
patan setiap detik 30 meter. 
tuk mengatur atabitn 
latah hanja menggunak: 
dun kak! sadja. Den 
tangan dimiringkan sedikit ma 
ka penerdjun akan berputar ke 
kanan atau kekirt. Lengan dipan 
djangkan, maka ia akan tjon 
dong berdiri. Lengan ditarik se 
luruhnja maka akan terdjadi 
lah salto kedepan. Badan di- 
bungkukkan, Penerdjun “akan 
membalik terlentang. Ha! in! se 
sual dengan hukum aero dina 
mika jang berlaku. Kesalahar 
gerak sedikit sadja, akan bera 
kibat si pelontjat diputar-bajir 
kan hingga tidak sadar dan kahu 
terdjadi demikian akan mendja 

     

        

   jang baik menurut 
keterangan para Instruktur dari 
Jugo adalah seperti sedang ter- 
telungkup dengan tangan dile- 
barkan begitu pula kaki akan 
sedikit dilebarkan. Persis seperti 
burung terbang. Dengan ..ter 
bang” begitu maka penerdjun 
akan bisa melihat kemana dia 
nantinja turun, artinja bisa me 
milih tempat terdjun sendirl. 

Tatkala Milicevic- Miadaden 
Debeljak Stanislav terdjun 

tatkala ta me-lajang2 diudaro 
berkesempatan pula berdjabatan 
tangan dengan mesrania disam 
ping brakrobatik, 

    

   Mana .tenetesi 
mata si djanda 

Setiap penerdjun lontjat darl 
Udara, seluruh mata penonton 
Gitudjukan keudara. Selama pa- 
nerdjunan me-lajang2 diudara 
idak kedengaran suara penon 

   

tanah tidak djatuh, melainkan 
tetap berdiri. 

Akan tetapi disamping xegi 

rangkn para penonton itu, di 
kat tempat duduk para w: 
wan, terdapatlah seorang wanita 
jang berpakaian serba hitam de 
ngan seorang anak —laki2nja, 

jang menitikkan air” matanja, 
Jakni njonja Suharto, istri letnan 

muda udar Suharto jang gugur 

pada tgl. 25 September jl. tatka 

la sedang latihan terdjun bebus 

  

Sangat mengagumkan 
Ketua team instruktur dari 

Jugoslavia, major Jovie Stojan 
dalam pertjakapan singkat de- 
nan PIA menjatakan bahwa is 
mengagumi para penerdjun jang 
dilatihnja dan merasa puas atas 
hasil latihannja. 

Dikatakan bahwa para siswz 
itu adalah sangat berani dan 
mudah menerima peladjaran wa 
laupun dengan menggunakan ba 
hara Jugoslavia dan sedikit seka 
Hi bahasa Indonesianja. 

Latihin jg 3 bin itu adalah ke 
timbangan latihan jang pendek 
mengingat bhw sebelumaja para 
suswa itu telah menerima Jati 
han terdjun biasa. 

Persaratan jang sangat 
Berat 

Untuk mendjadi penerdjun be 
bas, menurut major Stejan ada 
lah membutuhkan persjaratan 

jang berat. Diantaranja umurnja 
Gjangan melebihi 30 tahun, ha- 
rus lulus udjian psycho-test 

lulus kesehatan, tidak berkatk. 

mata dan bukan pemabuk, 
Kalau salah satu sarat itu W 

dak terpenubi, tidaklah mungkin 

bisa ikut dalam penerdjunan 
tersebut. 

  

Kapal Keruk 
Tienderawasih II 
Mulai Bekersia 
SEMARANG, 21 Okrober (PIA) 

Dinas PUT Daswasi 1 Djawa 
keruk "Tjenderawasih UWW 

Tengah baru? ini telah melang 
sungkan suaiu upajara untuk 

memperkenalkan kapal keruk 
""Tjenderawusih 11” kepada pen 
gjabat2 resmi setempat jang di 
hadiri oleh Guberaur DH 
Djawa Tengah Mochuar, Uparja 

ra yersebut dilangsun: 

  

Nibarat, Kebon Laut Semarang, 
Prof. Ir Sumarman, kepala 

Dinas PUT Duswati I Djawa 

'Tengah dalam kererangannja 

menjatukan. bahwa kapal kerule 
ini, semula akan dikerdjakan 
di Kali Pemah dan Sragi, tapi 

mengingat penuingnja projek 
pembangunan pusat tenaga lis 
trik uap didaerah Pelabuhan 
Semuang, maka pemakaian di 
serahkan sementara pada BPU 

    

    ton akan tetapi tatkala pajung 
telah terbuka gegap-gempitalah 
surak kegirangan dari — mulut 
200,000 penonton lebih2 ketau 
si penerdjun tatkila sampai d“ 

  

at Penderita 

(PIA): — 

enderita tjatjar sebelum 

  

andung telah membe- 
| 
,       

  

Jah agar kuman penjakit tjatjar 
tidak melekat pada pakaian pe 
rawat, sehingga tidak menjebar 
dimana2, 

Disebutkan pula bahwa sebe 
lum merawat penderita hidung 
Gan mulut supaja ditutup dgn 
masker, dimana saputangan jg 

bersih dapat dipergunakan un 
tuk masker, Maksudnja falah 
agar supaju Virus tjatjar tidak 
terhisap oleh jung merawat, s0 

# 5 F 

tr
 f E 8 2 

2 £ 2 

jup
i Hg 

PLN unuk selama 3 bulan. 
Disamping ini akan segera dl 

kerdjakam 2 buah kapal keruk 
lainnja, jaitu sebuah utk mei 

gali saluran Tuntang jg menghu 
bungkan dgn sentral listrik Dja 
lok dan satu lagi untuk muara 
Demak. . 

Dapat ditambahkan bahwa ka 
pal keruk int dipesan dari Dje 
pang dan mempunjai kapasitet 
3.100 m3 air arau 1.100 m3 lum 
pur dan dalamnja pengerukan 
ada 11 merer, na 

  

Demonstrasi Menen- 
tang Pangkalan Mi- 
liter ALS. 
Tokio 21 Oktober (APP-PIA) 

Ratusan ribu a, se 
Fikat2 sekerdja, kaum ibu, sar 

  

      
    
        
     
      

   

      

   

   
   

  

Rapat2 dan barisan2 demon- 
#trasi diadakan dibawah tundja   

  

kan 

n di Ka | 

" Ipandung, 21 Oktober (PIA) 

suasa » .oxroa 1001. " 4 m 

ra Dan Djungkirbalik Minta Djaminan Dari 
PBB 
Leopolaville, 21 Uwt. (AFP-PIA) 

Dua orang anggota 
Kongo telah minta kepada PBB 
supaja mendjamin kebebasan pa 
ra anggota porlemen Kongo, de 
mikiun diperoleh kabar di Leo- 
poldville pada hari Minggu, 

Kedua anggota parlemen Ko- 
ngo tersebut, Andre Kiwewa, 
dun Joseph” “Yutnbu keduanja 
nasionalis menjampaikan permin 
kaan itu dalam sebuah pesan jg. 
mereka serahkan hari Sabtu ke 
pada wakil FBB di Kongo Ro- 
bert Gardiner. 

Mereka meminta perhatian ke 
pada kenjataan bahwa Ci - 
phe Ghenye dan Antolae Gize- 
nga. masing2 pemimpin Gerakan 
Nasional Kongo bentukan almar 
hum Lumumba dan Partai Ke- 

setiakawanan Afrika masih ber- 
ada dalam pendjara atas tudu 
ban jang tidak sah. 
Sementara Itu, Gerakan Na- 

sional Kongo mendesak kepada 

konperensi gubernut2 Kongo jg. 
sedang berlangsung supaja me- 

   

  

Sa ON Up NN ANE YP MS 

ERDEKA 

Dakurta, 22 Oktober (PIA) 
JK. Tumakaka, dihadapan pa 

ra peserta Coaching Indoktrina 
si ManipolUsdek FN pada hari 

    

  

Sabiu malam telah memberikan 
tjeramahnja jang berdjudul: "Se 
kelumit Declaraion of Inde- 
pendence of Indonesia” bertem 
pat diruang sidang Sekretariat 
PB FN, Medan Merdeka Sela- 
tan 13 Djakarta. Ticrameh dj 
ikuti oleh Pengurus? FN Due 

  

itu JK 
Cisana 

sini antara lain tentang tcori2 
Bangsa dengan — menjebu2 
teori2 Renan, “Oitobauer dgn. 
menegaskan bahwa Bung Kar 
no telah dengan tegas? 

  

  nerima baik sebuah resolusi jg 
menjerukan agar Gbenye 

Gizengi dan tahanan? po! 
Iainnja dibebaskan. 

Angkatan Tx 

    

1 
ik 3 

  

DEPARTEMEN Pert 
kan hari Sabtu malam 
vre kapal? Jaut dan pes 

    

   

  

jang santer di Wa: 
djak hari Sabtu 
muman itu mengai 
lstihan 1 

  

Dikatakan 
itu termasuk pe 
war2 tempur dj 
F48 ko Key West, 
an beberapa kesituan korps 
marine darl California ko Flae 
rida, gerakan? Mozilla dan 
ngiriman kapal induk .Emer- 
prise” dari pas 

jean, Virginta 
tik menudju F' 
Tesapi gerakan? 

tidak akan d 
(ara .chusus 
berapa fuktor, 

Faktor2 ini menjangkar kem 
balinja presiden K 
ibukota dari suatu p 
resmi di sebelah barar bi 
tengah AS. la dikatakan dise- 
rang penjakir pilek dan mere 

TH luar negeri Dean Rusic memu 
tuskan akan beristiraba, achir 
pekan disana, 
Gabungan kcadasn? ini me- 

nimbulkan desas Jesus di Wa- 
shington. Beberapa orang me- 
ngmcukan bahwa  manuyer itu 
bersangkut paur dengan situasi 
Kuba, jang tampaknja hampir2 
terperjaja karena dekatnja Ku 
ba dalam daerah manuver, tes 
tapi bentrokan RRI-India 'dju- 
gu disebut, 

Departemen Pertahanan AS 
hanja mengatakan bhw tanu 
ver Kurebea, jang telat beria 
hun2 dikuasai oleh Amerika Se 
rikat, sewadjarnja dapat menga 

Kuba Tuduh AS 
Key West, Florida, 21 Oktober 
(AEP:PIA), 

Kementeriah angkatan bersen- 

        

   

    

duh personel militer Amerika 
4: pangkalan militer Guantana- 
mo di Kuba sebagai provokasi 
Yankee. Dalam suatu siaran me 
lalui radio Havana, Jung ditang- 
kap di Key West, kementerian 
Itu mengatakan bahwa terdjadi 
tiga kali tembakan pada hari 

|Sabtu antara djam 19.00 can 
2100 waktu setempat dari per- 
batasan sebelah utara dan ba- 
rat dari pangkalan itu jang mem 
bahajakan kehidupar Kuba. 

Sedjak tanggal 4 Djuli, peme 
rintah Kuba telah mengeluarkan 
beberapa keluhan terhadap insi- 
den2 sematjam itu. 

  
| 

Tjatjar 

Penjakit tjatjar (variola) ada 
lah satu2nja penjakit jang da 
tang pentjatjaran (vaksinasi) be 
laka. Dan bilamana paling sedi 
kitnja 8076 dari suatu pendudur 
dapat ditjatjar dan kekebalan 
Tuassa ini dapat dipertahankan 

terus-menerus, maka tak mung 
kin penduduk demikian itu me 

     

djata Kuba hari Minggu menu- | 4 

    
   
    
   

  

takan bahwa teori 
dak sesuai lagi. 

Selandjuinja Tumakaka me 
njatakan bahwa berhubung ozv 

  

  
  

tut AS Lati- 
han Dilaut Karibia 
WASHINGTON, 21 Oktober (. 

  

FP-PIA): — 
ahanan AS mengumum- 
ang Jahu b: 

  

setara h 

15 Oktots 

nurut kubar pedjatat2 ju me- 

  

makan bahwa situasi ada- 
Tetapi tidak dl 

skan situasi” mana jang 
dimaksudkan oleh pedjabai2 
itu, 

Wartawan Manila 
Mogok 
Manila, 21 Oktober (AFP-PIA). 

Pemogokan besar2an dilantjar. 
kar oleh wartawan, ketjuali wa 
tawan Mexico, merusakkan kun- 

  

  

nangkan dari presiden Adolfo 
Mateog ko Lembsya Pene 

litian Padi Internasional jang di 
uangi oleh Amerika di Los Bue- 
nos, Aguna pada hari Minggu. 

Wartawan2 itu, termasuk se- 

luruh wartawan2, asing. di Ma- 
nila melantjarkan pemogokan 
itu sebagai protes apa jang oleh 
mereka dinamakan "perlakuan 
serampangan” jang dilakukan 
leh pembesar2 protokol dari ke 
menterian luar negeri Pilipina. 
Mereka telh dlundang setjara 

resmi oleh pedjabat menteri lu- 
negeri Salvador P, Lopez un 

ik djamuan makan siang jang 

berikan untuk mehghcrmat pre 
siden Mateos jing diadakan di 

Lembaga Penelitian Padi tang 
mewah 60 km tenggara Mari 

la, tetapi ketika mereka tiba 

mereka ditempatkan diluar ka- 
mar djamuan. 

Wartawan2 itu diberitahukan 
akan mendapat djamuan sendiri 
dikamar belakzng dari kamar 

makan dalam paviliun Lembaga. 
Diikuti oleh wartawan2 jang 

ditempatkan diistana kepreside- 
nan, mereka mogok. makan si: 
ang dikota Los Banos dan kem- 

bali ke Manila. 

    

  

  
sia terutama jawa Barat. 

Diterangkannja bahwa bal itu 

#dalah suatu kenjataan jg tidak 
dapat dibantah lagi, dimana In 
donesia didjaman kolonial sudah 
bertahun2 bebas dari penjakit 
tjatjar, sedangkan dinegara2 te 
tangganja penjakit tsb. masih 
suka mengganas dengan hebat 

    

  

"1 Pantjasila Sebdhai 
L.. Dasar Negara 
Adalah Sublimasi Dari "Declaration OF 
Independence" "Manifesto Komunis" 

  
| -Negarai 

a manu- | makaka minta meminta perhati 
   

     
    

  

    

        

   

  

   

      

     

    

    

n | lamnya teori" tentang 8 Demian 

@djungan jang seharusnja menje- 

     

pin Besar Revolusi kita mene- 
#askan bahwa Manusia didunia 
ini tak dapat dipisahkan dari 
pada tanahnja tempat berpin- 
Ojak, dan ini merupakan faktor 
penting jang tak dapat diabai 
kan bagi sesuatu Bangsa serta 
penentuan Bangsa. 

Pantjasila Dasar Negara Ketika memberikan pendjola 
san dan keterangan? Tantang 
Pantjasila: J.K. Tumarak1 me nguraikan isi djiwa dan sema 
ngat tiap2 kalimat jang terda- 
pat didalam Mukadimah Un- Gang2 Dasar '45 serta hubung annja dengan Pantjasila. 

   

Ia menandaskan bahwa Pantja 
sila sebagai dasar    ta me 
rupakan sublimasi “daripada 
«Seclaration of Independence” 
dengan ..Manifesto Komunis", 

      

an pengeru 

  

termaksud diatas, Tu 

kepada para pesera 
bahwa kata ..A    

  

UUD "45 sekaligus dia 
dapat pengeri 

  

kaan Bangsa: tentang 
1 Ujuga tersurat dida 

Negara 
lain diberita- 
prop PB IN. 

Mateos Dan 
' Aguinaldo 

    
takan bagian 

  

Manila. 21 Okt, (AFP-PIA): 
Suatu kedjadian jang menge sankan mengenai kundjungan 

ico Lopez Mateos 
1 Minggu pagi di Pilipina 

ketika ia mengundjungi djende 
Ita! Emilo Aguinaldo jg sudah 

presiden Republik Pilipi 
mama dikota pingg 

   

  

na jang 
ran Kawit. 

Aguinaldo, tuli, hampir buta 
Gan tak dapat berdiri tanpa ban 

tuan, hampir2 tak mengetahui 
bebadiran Mateos untuk beber 

pa saat dan terus menanjakan 

»dinuna presiden Mateos" sc: 
dangkan pada waktu itu Mateos 
menompang dengan tangan ka- 
nannja pada punggung Aguinal 
do diatas balkon bersedjarah d 
tempat kediaman Aguinaldo dari 
mana Aguinaldo memproklamasi 
kan republik Pilipina jang perta 
ma pada tahun 1898. 

Ketika ja achirnju mengetahui 
bahwa Mateos sedang memegang 
nja, Aguinaldo memeluk Mateos 
Can mengatakan: ,Saja telah 
menunggu tuan presiden. 
Sorak-sorai terlempar keluar 

dari kerumunan orang2 dibawah 
bahkan, banjak diantaranja ada 
lah bekas2 kaum revolusioner 

Dilipina jang menentang Spa 
njol berpakaian seragam raya- 
dillo jang tua dari zaman revo 
lusi dan membawa bendera2 re 

volusi, 

Bintang tertinggi 
Pi ilipina 

Presiden Mexico Adolfo Lopez 
Mateos hari Sabtu malam me- 
nerima bintang tertinggi Pilipi 
za, Bintang Sukatuna, dalam 
suatu djumuan makan slang di 
istana kepresidenan Malacanan. 

Bintang tersebut dipasangkan 
kepada Na'cos oleh Presiden Pi 
lipina Diosdado Macapagal de- 
ngan dibantu oleh Njonja Ma- 

   

    

  

| parah. 

ILMU — 
(Sambungan Dari Hal 1) 

TMT PPT 
Oleh “sebab jtu tugas kita 

adalah merealisir Aman: Pen 
deritaan Rakjat, dan suju hu 
rapkan agar karya kitapun d, 
Htudjukan pada pengabdian 
Amanat Penderitaan Rakjat. 
Jakni memenuhi harapan2 ruk 
jat aka suatu hidup jung lenih 
sempurna dan levh bahagia. 
Demikian presiden, 

Mari Depan Jang Geori 
lang Unsur Utama (eng 
Berak Rakjat 

Berbitjara lebih landjut menge 
naj pelaksanaan Amanat Pende 
Titaan Rakjat jang mengan jung 
harapan rakjat akan suatu hi 
Cup jang lebih baik “car 

lebih sempurna, presiden » 
ngatakan, bahwa unsur» 

tuk menggerakan rakjat n 

itu adalah 
gambaran pa 

  

  

  
     

tukzat 

   

Setiap Intji Wilajahnja 

MENYERI Dalam 

napun kesulitan? jang di 

| an kaum agresor”, 

Tentara Ind 
menteri Rahadi 
ta $ 

  

, demikian kas 
sedang 

    

  

|asso meneruskan peri 
ini. ..Kalau seluruh cakiag Ine 
dia berdiri dibelakang pasukan2 

  

u dengan disiplin kuag 
| maka Udak adu seruatupun ig. 

la dichawatirkan", demikian 
menambahkan, 

  

Memeri dalam negeri India      akan hari depan jung 
   

Dalam hubungan i 
pala negara ditjeriterakan 
lognja dengan hakim Berasa 
di Bandung ketika bclisu pasa 
masa pergerakan di 
depan pengadilan « 
han menghas 

  

        

      

«Dan pada rakjut saja gam 
barkan djuga hari kemudian 1g 
kilang-gemilang, hari kerusia 
penuh dengan harapan dan in 
lah merupakan unsur 
untuk membangunkan 
ran rakjat, untuk menge 
rakjat dan untuk mempersat 
kan” rakjat dalam 
Yita2 hari kemudian jas 
tuh hurapan itu. 

«Dan 

kes   

   

   

   

    

tu kewadjiban 
na Indonesia”, 

dalam am. 
memperin 

  

pengetahuan harus 
kepuda — penjelesatan 
kita, 

diabadikan 
revajusi 

  

Ida2nja untuk 
my, pengetahuan 

Dalam amanatnja Itu kepala 
vula, 

nja masa 
lah keamanan, dan kembaiinja 
Irian Barat kedalum wilajah ke 
kuasaan RI rintah — ukar 

    

    sja 
#seada2nja" untuk ilmu p 
tahuan dan pekerdjaan 
urch, 

Pernjataan presiden itu telah 

mendapat sambutan jang hangat 

sekali daripada jang hadir pada 
pembukaan kongres itu, 

  

rese- 

   
    

Louslana 20 Okt (AFP-PIA) 
PIA) 

“Kira2 20 orang telah hilang 
diatas kapal tangki Ncrwegia 
"Moheme", 13,500 ton, - far 
meledak dan terbakar ' setelah 

u tabrakan disungai Missis 
ppi hari Djum'at subuh, demi 

kian menurut beritaZ” terachir, 
Anggota awak kapal itu me 

njatakan kechawatiran mereka 
tentang nasib orang2 jang hi- 
lang itu jang menurut dugaan 
terperangkap dalam dek-bawah, 

Seorang telah meninggal du 
nia dan tudjuh orang lalnnja 
berada dirumah sakit karena 
menderita luka terbikar jang 

  

   

Malapetaka itu terdjadi. kira2 
50.km. dari New Orleans pada     

berdjangkitnjh thtjar di Indone ijatjar jang paten, b). lap orang 
Inarus ditjatjar ulang pada wak- 

eos. 

Hanja Dapat Diberantas Dengan Pe 

tuZ jang tertentu, dan c). tehnik 
vaksinasi harus dikerdjakan de 
ngan sempurna, 

Vaksin Untuk Indonesia 
Dibuat Bio Farma. — 

Diterangkan selandjutnja, bah 
wa vaksin tjatjar untuk 'selu- 
Tuh tanah air int dibuat oleh 
Perusanaan Negara Bio Farma. 
Kwalitasnja baik, memenuhi sja 
IRI2 munimainja jang ditentu- 
kan setjara international oleh 
WHO, Tetapi tentu sadja halz 
jeng harus dipenuhi, misalnja 
untuk bibit Gatjar kering jang 
hal ini telah diketabui oleh pa 
ta djuru tjatjar jang telah men 

      

    

djam 240 waktu setempat ke 

Diterangkan pula bahwa di- 
samping tiap — pekerdjaan me- 
merlukan kontrole, djuga di PN 

Bio Farma tiap batch dikontrol 

potensinja dengan 2 'jara, ia- 
lah pada telur dan pada anak 
baji. 

Hasil2nja tahun demi tahun 
#dalah sama, jaitu kestabilan 

vaksin tjatjar kering Bandung 

itu adalah 6 bulan jang ber 
arti bahwa dalam keadaan baru 

sampai 6 bulan lamanja, pentja 
jaran pada anak2 baji (pentja 
(jaran pertama) ditangsung dja 
di dalam djumlah paling sedikit 
aja 70 Se. Maka expiration da- 
tenja ditetapkan djuga untuk 
6 bulan. 

  

   

oleh ke 

  pada para sardjana, balwa Iu ' 

  

      

    
Dikatakan eh Menteri Ba- 

  

   rban da 
5 

| mendjadi Kor 
“ 

£ bertekas 

| 

  

      nkan perbatas 
menghadapi age 

      

Kantor berita Hsinhua menga 
bahwa 

India jun 
pasukam-pasu 

t 
dap pat 

S 

      

  

diang sungai Kechi 
pagi telah melan 

rkan serangan — baru 
sukan2 

   

     

   

Merah sebelah F 
Tiongkok-India 
tkerakan, di 

gran daripada p 
lah Timur laut h 

  

    

    

     
    
    

KB." Hsinhua  menjatakan 
bahwa pasukan2 India celah 
madju dengan  porilndungan 
tembakan2 meriam ya 

Dkedaerah jang dislaya oleh pa 
Isukan2 perbatasan RRT pada 
diarm 08.20 waktu Peking (0020) 
mt, 
  

20 ORANG HILANG DALAM KETJELA- 
KAAN KAPAL TANGKI NORWEGIA 

  

tika kapal tangki itu bertal 
kan dalam kabut tebal dengan 

Angs 
berikan laporan 
sore tentang bila 
pa orang itu termasuk seorang 
stewardess, salah secrang awak 

a awak kapal itu mem 
bari Djum'at 

nja bebera- 
     

kapal jang berdjumlah 
orang Itu. 

Pada tengah hari kapal Itu 
terbakar semakin berkedjolak, 

Roy Breau, kepala pemadam 
kebakaran setempat, mengata- 
kan kepada wartawan2: "Awan 
seluruhuja terang benderang, ka 
but demiklan tebainja sehingga 
kami tidak dapat melihat s« 
atw untuk beberapa lamanja ke 
tiuali apl, Kami dapat mende 
ngar orang2 jang malang itu 
berteriak2 minta tolong”, 

46 

  

   

  

   

  

rtjatjaran 
War baru jang dibeku-kering 

kan ((reeze-dried) jang kestabi- 
lannja lebih besar lagi dari vax 
sin tjatjar kering lama, karena 
daerah luar Djawa ita umum 
aja hubungannja san 
Hasil2 penilaian vak 

dibuat di PN Bio 
sudah diumumkan setjara ilmi- 

diketahui tidak 
sedja dalam level nominal, bar 
kan djuga -dalam level Interna 
sional (WHO) Tetapi walaupun 
vaksinnja baik kalau digunakan 
tidak baik, hasilnja akan tidak 
baik pula, maka "the man be- 
hind the 'vaccine” inilah jang 
maha penting guna mendapat- 
kan kekebalan masa jang pa 

  

  

      
      
           
            
    

          

  (ntuk daerah luar Djawa, 
PN Bio Farma membuat vaksin | 

  

  

  

SUDAH TERBIT DAN      OLEH SEBUAH PERUSAHAAN || 
PERTJETAKAN BESAR DI 

  

   

   

ling sedikit harus mentjapai 
50 4 dari penduduk tadi itu. — 

NEW. DELHI/21 Oktober YAPP-PIA): — 

tempuran? didaerah perbatasan Ir 
ongkok, "kami bertekad untuk mempertahankan 
setiap intji daripada wilajab kami dari antjam- 

      

  

KURSUS MERANGKAI BUNGA. 
"MORIBANA" 

Musi 1g. 1 Nopember 1962 bisu menerima mu- 

  

HALAMAN 9    

    

TAMA 2 MAT WA 

Indin-Akan- Pertuhunkan. 
ea "5. 

A 
Negeri India Lal Ba-:' 

hadkr hari Minggu menjatakan bahwa bagaima 
alami India dalam per 

ia — Tis    

Menurut Hsinhva, seranpar, 
Pasukan? India Ini terdjadi s0 
tagu kelandjuan daripata se 
mangan jang dilanyurkan oleh 
pasukan? itu pada djam 070G 
hari Sabtu waktu Peking dam 
jeng dapat dihalaukan oleh pg 
sukan2 perbatasan RRT, p 

Jaman Terima Ban- 
tuan Dari RPA 
KAIRO, 21 Oktober (AEP- PIA 

Djenderal Abdullah El Saltal 
kepala regime revolusioner Jas 
man, menerangkan dalam suas 
tu konperensi pers di San'a, 
bahwa pemerintaznja cengah 

menerima bantuan tehnik yerus 
tama dari RPA, demikian radig 

Kairo menwarrakan, 

  

   

Kami dapet perlindungan! 
Mari bantuan REA" demzian 
tambahnja, "serelah adanja see 
rangan2 — diperbatisan2 kamj 
Oleh pasukan2 Jordania dam 
Arab Saudi dan pasukan2 guver 
Dur protektorat —lnggeris Ikah 

awab pertanjaang. 
banwa pemerine 

    

   

ja tidak akan memberg 
skjat Jaman Serat #Acenya 

dalam metenja: mpersalige 
me, 
"HI ini adalah saudata2 

  

kami di Selaran jane h 
mutusiian nasibnja se 
Imikian katanja, 

  

oew 
ca    dr 

Ca 0.a peoeme 0 

LA.A.F, 

(Sambungan Dari Hal 1) 

  

Der aerononans aa 
Kata menteri selai 

nja mengemukuki Nai 
wan jang lebih kuueri uan it. 
terperintji daripasa sekedar 
tuk menghilangkan mesimpang: 
iuran", mengapa KOGOR harus 
dibubarkan. 

Manila, Ta:reh Dan 
Djepang 

  

PSA, « 
    

  

wa 

"Mengenai ketjamunZ terha- 
ap Indonesia - sebagai tuan cu 

    
kan Aslan Gamos " 
tunja, totapi untuk memani 
djaminun dari Pemerintah Indo 
pesia, bahwa Israci dan Taiwan 
akan diundang, D ndjut 
ja supaja ada tjuk 
dan waktu untuk m 

          

sekiranja waktu itu 
memberi djawaban jang kurang 
memuaskan mereka, 

Taipeh dan Manila sudah 
sebut sebut sebapai tempat-tem 
pat penpranti Diakarta, padahal 

| tahu benar, banwa Tai 
n munekin dapat 

mn Gamer 

  

    

   
seribu 
untuk 
Games 

  

djuan akan mc 
tata matjam kesulitan 
dapat menerima Asian 

an baik, 
Tokio-lah jang mendjadi ram 

tjangan sesungguhnja untuk 
mengganti Djakarta. Toklo tentu 
bersedia untuk menerima Aslan 
ames IV sekalipun waktu pec 

siapan tidak banjak. oleh karena 
Asian Games IV adalah General 
Rehearsal jang amat baik dari 
peda Olympic Games 1964. 

Demiklaniah jang barus kita 
batja dari ketjaman? Sondhi da 

m pers dalam bulan Desembet 
161 itu. , 

Ketika ditanjakan bagaimana 
dirian pihak Indonesia mengs 

Fat pernlataan Sondhi jang dika 
Iuarkan di Tokyo baru2 ini sekt 
tar niat mengembah 
AG India kepada Ind 
ka sekiranja Indonesia tidak min 
ta maaf padanja, lebih djauh d' 
terangkan dengan setjara tegas 
oleh Menteri Maladi bahwa kite 
(Organizing Committee AG IV? 
tidak akan minta maaf kepada 
nja. 

an Jang harus disesalkan 
oleh Organizing Committee? s6 
baliknja. malaham OC harus me 
nerima utjapan terima-kasih da 
rt Sondhi, karena Sondhi telah 

mendapat pelajanan jang sangat 
baik dari OC selama Asian Gs 

    
   

    

    

  

   

  

medali 
nesia dji 

ak 

    

  
  

  mes di Djakarta." 

  

         
   

    

  

DIENARKAN 
' Prof. Dr. Ahmad Sjofjan. 

I4 “TEMU MERAWAT ORANG SAKIT. 
Tjetakan ke II Rp. 400,— 
Ongkos kirim (Rp. 8— 

H MANUSIA..." 
Tjetakan ke V Rp. 325, 

Dante kam RO 10— 

DJAKARTA : 

Giperlukan renagaZ jang berpengalamaa 

1 TUKANG TJITAK untuk mesin2 

uda lagi untuk kursus merangkai bunga din mem 
bungkus codese 
Lamunja kursus: hanja A15 bulan, 
Dajarja: sangat rendah sekali, 
Dwnwrunja peladjarand jang dwssuup: 
& menjusun bunga daluru vuus, 
@ merangkai, bunge Untuk vaMsvulling, 

mandvulling, krans, ruikers, dab, 
@ Yara membungkus tunda mata «ian bingkisao2 

hadiah setlara artwiIk dan menarik 

Penaatturao: tiap2-bari kerdja antara 

      

   
     

      

   

   
    
    

    

    
      

  

        

  

DEN .— DENGAN MEROBUS,    

    

   
    

  

1. IUMU URAI TUBU!       



  

     

      

    

       
             

  

   DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT 
DIREKTURAT PERALATAN 
— Mn — 

PERNJATAAN 
BELA SUNGKAWA 

Segenap warva Corps Peralatan Ang- 

katan Darat menjatakan turut berduka 

tjita :tas watatnja : 

I. MOH. YAMIN 

    

     

     Wamya Prof. Mr. 

Semora 

Allan Swt ditempat jang abadi. 

arwah beliau dilapungkan 

Djakarta, 18 Oktober 1962. 

DIREKTUR PERALATAN 
ANGKATAN "YARAI 

R. HARTONO 
Ketonel Cpl Nrp. 13382. 

G3 

Pi. 4   1 Ja 
PA ERA Tw lea 

Pa PEN AI 
2 Mn 

Ba aa Pada 
KA NAN 

aa aa 2   
P.T. PELUMIN 

(P.X, PELAJARAN UMUM INDONESIA) 
Djl Segara 1i1:14 — Telp. Gbr. 2077 pesawat 15, 

Djararta 

     

   

  

     
    

Kh. PALNAN (1050 Dwt) 
kan diberanghaitun dar Ix, Priok Kade Wm/110 

Dada tgl 71 Oktoper 1162 ke : 
sur 

Pembukuan muatau dan keterangan lebih landjut 

pada: Perwakilan: 

  

     

PT. PELUMIN 
Df. Bangka. Pus 7 Ig, Priok 
Telp.: OP 21668 (Sidi (fundo Veem), 

EX. Veem Ujakarra 
Djl. maja Pelabuhan 'Tg. Priok 
Telp: O,P. R668 atau OP. 20500: 

Penerimaan pembukuan teracrur smu ban sebelum 
keberangkatan knpa! dan keberangkatan kapal 
setiap waktv dava' ditibuh. 

gg TIWAR MENERIMA PENUMPAN 

  

  
  

PETA KEPULAUAN NEGARA KESA. 
TUAN REPUBLIK INDONESIA 

Lengkap dengan Administrasi Negara 

Pera Kepulawan Indutenm ini adajah Peta terbaru jang 

kurap pandjang lebar 104 x 78 cm, scala 1:450.000.0W 
Pada bawahrya Gitjantumkan nama2 tempat pemoagan 
amunseram Negara, Ibu krxa Propinsi dan kabupaten. 

rias terosik dengan beberapa WARNA 

Himga per lembu. Kp. JIU— dengan pakai wmplop da. 

         
    

       Harga dengan bingkai Rp, 400,— 
Tambah ongkos kinm 2 

Pesanan pakai Dingkuj hanja serbaras Untuk Oulau Diawa 

(sekitar da djann, kreta Api). 
Pesanan tanpa Kaju dupat Iisssanakan keseluruh Indo- 

mem tambah Ongkos Kirim In KAU POMnAN se 

      

EKUSEDIAAN YEKUATAS SEKALAI 
Pemalah segera kepada: 

C. V. WIDURY 
(Gx. Pal Putih Los no 51—48 (Kramat! Diakarm, 

        
     
     

Dipermaklumkan kepada semua pene Tima2 muatan jang dibawa oleh ka- pal jang tersebur diatas, bahwa puda . tanggal: 26 Oktober 1462 Jad. | 
Gjam: 10.00 pagi ds GUDANG 30z, 
Pelabuhan III Tandjung priok, akan 
diadakan "CARGO SUxVEY". 
Diminta agur semua penerima? mua. 
tan hadir pada waktu tersebut de- | Pelamur? harap datang pada: ngan membawu dokumen2 jang ber. 
sangkutan. 
ILS.TLA. INTERNATIONAL SHIP 

BIN 
         

     

      

    

     

     

         

Kali Besar Barac No, 43 
Tel, Kuta O.K. 22022 — 22023 
2204, Tel Priok OP. 29490. 

     

    

Tjatatanz   
    

| Arlodji 
Rolex 

Oyster 

Perpetual 

Datejust 

Suatu cloreup dari tingkatan penanda wakru «mgan Tingkaran 
penanda waktu TURN-0-GRAPH      sebaris dengam djarum menit. Kemudian, bari 

ngan sekedjap mata wakta jang telah lewat pada ling- 
karan itu. Tak perlu anda mengingat'aja. Tak perlu 
anda bitung menebutung. Tara-O-Graph melakukan 
itu untok anda 

      

   

  

Arlodji ini dipakai oleh tokoh" jang paling tersohor dari zamad 
kira, oleh radja, pemimpin" bangsal, para pemimpin dinas" sere 
vice jang terkenal dan para “pemimpin perindustrian, Datejust 
(ular penanda tanggal jang tepat) & 
milang dari produksi Rolex. Semendjak penemi 
1945 arlodji ini merupakan sinonim daripadi 
kan diseluruh dunia, Tiap" alat Datejuse diseru 

proof sampai dalam air jang 165 kaki dalimaja. At 
Gipurar sendiri oleh alar mekanik Rolex 'rotor' Perper 

  

   
   

   

ja dalam tahun 
kses dan keapi- 
an sebuah serti- 

     

    

TURN-O-GRAPH- Putarlah tanda nol sampai berada 
h de- 

  

tersohor, serta Gidjamin dengan tak bersjarat akan tetap water 
Fog 

  
   

sebuah karja gilang-ge- merupakan pendahulu dari semua alat penggerak otomatik mo- 

d dern dan itu dibuat bergerak dengan gerakan jang paling ringan 
dari pergelangan anda. Alat itu mengundjuk angka-tanggal dibe- 
akang sebuah djendela rapih jang tertampak stas piringan djarum, 

pikat resmi pada ilat pengeerak Chronometer telih mem- angkaitanggal itu bergantian dengan dapat dipertjajai penuh me- 

peroleh keterangan "Hasil" jang terisiimewa baik" jang sangat agikuti silihganti hari serjara otomatik diwaktu malam hari 

dikehendaki dan dikeluarkan oleh Jajasan Swis untuk pengudjian Lensa .Cyclop”" jang disusun sangat tjerdik, dipasang sebagai satu 

ketepatan dalam memberikan Waktu Resmi, Arlodji ini terlin- gerongan jang tak terpisahkan pada kristal aclodji dan mem 
sarkan sampai dua kali lipat angka?-tanggal agar mudah cerbaya, 

dung terhadap debu, kotoran dan uap berkat kotak Oytet jang 
se 7    

ALMANAK "LADY-DATE" OYSTER PERPETUAL 

disertakan alat penggerak Chronometer jang 
diberi sertipikat resmi dalam kotak emas 18 
karat dengan gelang serba tjemerlang terbikin 
dari emas 18 karat. Indah bentuknja sertadi- 
susun serjara serba rjemerlang. Inilah arlodji 
irag memenubi impian kaum wanita jang | 
mempadukan kelembutan dengan kehidupan 
jang penuh kesibukan dan kegiatan, 

Istilah bagi Arlodji untuk Dunia 

Rolex Service: Dikerdiakon oleh Ahli2 Tebeid 

jane mempunini menaatoman oulunan tahun GP 

ROLEX SERVICE STATIUN. wratan Maron 

Dangos 3 Banduna — Kotonpos.Y — Jelepon13022 KP 

  

DIBUTUHKAN SEGERA: 

PERUSAHAAN enan SEMEN SRESIK 

Seorang Teraga Keselratan 
I. Sjarat : 

1. Warga Negara Indonesia, 
2 Lulusan Akademi Kontrolir Kesehatan 

atau sekurang-kurangnja — beridjazah 
SMA Negeri, 

3. Beridjuzah Perz 
4. Berpei 

    

  

   
aman dalam bidang kese- 

hatan sekarang?nja 5 (lima) tahun. 
5. Mempenjai bakat 

tunit-keshatan 

, 
, 

e 
IL Lamarar tertulis dengan dilampiri $ 

1. Salinan idjazah. 
2. Surat keterangan berkelakuan baik da- 

it tak keberatan (miebaarheids ver. 

, 

' 

! 
8 
, 
$ 
“ 

  

memimpin suatu 

    

   

  

     Polisi setempat. 

ing) bagi jang kini sudah bekerdja 
Salinan surat keterangan pengalaman 
kerdja 

LAMARAN DIALAMATKAN KEPADA : 
P.N. SEMEN GRESIK 

TROMOLPOS 157 SURABAJA 
Dengan “ibubuhi pada sampul sebelah kiri atas 
LAMAPAN KESEHATAN. 
Mereka jang memenuhi sjarat akan dipanggil 
untuk diadakan wawantjara dar pemeriksaan 
badan seperlunja 

IV. Keterangan lebih lardjut dapat diminta di 
Kantor PN SEMEN GRESIK pada Seksi Ke- 

    

pegawaian-Perburuhan, 
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| ! 1 : 

, : $ $ Belawan tgl. 31-10-'62 : 

VOL, BINTANG TIMUR” ' 
Ea Ka ui wa Dk 2/65 Tg, Priok ! 

  

CARGOSURVEr 
SS "STEEL FLYER"   

DITJARI 

1 Typiste jang berpengalaman 

1 Sopir rybewijs A jang berpenga- 
lanun,    1 2 lil ( 

NANTI TA 

Djalan Menteng Raya No. " 

“ dari Tupa2 perlengkapan barang 
Pejjeaongan no. 1 2 seperi : 

Ojam 9 — 12 tiap2 hari kerdja | Zitje salon, kipasangin, medjatulis 
ousg b/krosi putar, rakbuku, alat posret 

merk Contaz lens 1:15 (—5 cm 
re'pot: mume baru, longplay, sa | | 
djang da,nja susun, lemaripakaian | |! 
pake tanpa katja. katjahias, oroped p/ | || 

| 

  

    
CGOLUMBIA FLM 

  

IG &  TRANSPORI | 
     

  

@ Kursi — Meubel 
  

    

YONG 
Spesial ahli ketjantikan 

SHISEIDO 

     

SABUN 
(Diselenggarakan o'en Pengusaha 

Sabun). 
A. Membuka Maraoentjaharian baru 

bagi Bangsa Indonesia 
| B. Menjongsong: Pembangunan Se- 
| mesta Berentjana” 
|c. Dengan menjadikan : 
|” 1 Kursus Tertatis 
IM Kursus: Lesan, 
| Pemmbajaran dimuka: Kp 1006,- 

Bagi Kursus Lesan 
Pembajaran “dipcswesel:" Rp 
1250— Bagi Kursur Tenulis 
Kursug tsb meliputi segula ma 
uyam kwatier 

Io Sabun Yuli! & Sabun Mandi: de | 
ngan medgadjarkan ijata me- 
sak sedikitnja 8 Kali masuk. 

D. Lama kursus hanja :iga hari. : 
E Alat2 perusahaan sabun Gapar dis ! 

| pesan dengan harga vurah 
LL Rp. 15000— produksi 1000 ba- 

perdjam. 
n peng ya produku 2000 ba- 

   
    

  

pong 
| ML Rp. 35000:— produksi 3009 bu- 

| rang perdjam. 
Ka Sen er aan 

'Tiap2 make-up dapat diselesaikan dalam waktu 15 menit tang perdjam. 
V. Rp. 100000,— prodursi 10000 ba 

kang 
» MATA DAPAT DIDJADIKAN LEBIH BERSINAR   @ BIBIR DAPAT DIATUR LEBIH MENARIK. Alar2 yersebut dengan tehnisi 5/4 ka Kebon Ujerur 

Ii masak ditempat pemesan. 
@ HIDUNG DAPAT DIBENTUK LEBIH MUNGIL F, Bersedia memborong bangunan peru 1/23 

2. haan sabun. 
Semtia ini dapar dikerdjakan berkar mempergu- Sejara Besar: Djakarta. 
nakan cosmetic (eaan Peramasan DKA. Lampu: | “Tap Ox.2111 

SHiSEIDO Tegal Lempujangan Do V,378, | 291 
JOGJAKARTA 

  

UNDJU 

Senat HOLIDAY ON IC 
6 up, 24 Oktober 1962 mulai djam 1540. Kertun 

djukan ke II djam 2100. 
| saya Indonesia Ariists Manage 

      
   

      
   

    

    
      
     

     
   

   

   

  

  

  

  

IMITASILEER — PLASTiK 

Gengan tjorak terbaru untuk: 
| 8 Djok2 movil — Piaton mobii 

@ Las — Koper — Sandal — Yepatu 
@ Xupjak medja — Dowper dll. 

Dapat beli etjeran pada: 

Pe ee aa amel “Toko ,,Anekasari? 
dan sebagainja 5005 DjL Petakbaru 51 (Pasar P 

mean UN, 9003 D) t 

KURSUS PERUSAHAAN 

Wam-idaman setiap penggemar pemain 

BIOLA 
Hare: KENDAH 

Dihasilkan oren 
PERUSAHAAN BIOLA INDUNESIA 

Masaram—Lombun 
Nusa Lengyara-saray 

Teluh diakui kebaikannya Gleh wisyansiz resmi sg 
peruz , 

— SM, (Sekolah Musik Indonesiap 
dari Djawatun Kebusujaan ui soyjakarta, 

  

Mutu BAIK 

  

    

  

  

— Ujuiuran ru PKb, 
Unversitas Indonesia, Ujakaru, 

— Kkd. Vusay Djakarka, 
dd. serta 

— Pata anli biola dlubu Kora 
lilan kurang baiknja telapi teti 
Gus. biola buatan luar negeri 
Wepai Jipesan melalui: 

Boh, (SULKULNGAN” 

1 tendun barganta 

  

DAUN 

Kesehatan kelumga 

     

  

  

Direktur: 
Tiap2 wanita, djuga pria, dapat mempeladjan O Az PRIOMULIONG 

mu ketiaotikan Ini dalam waktu singkat, banod 
silahkan saksikan ditoko 

BOR BAR DI DJUAL : 
GI. Nusancara No, 27. Djakara W| 3 gedan FORD ANCLIA Th 1946/ 

harj2 RABU DAN KAMIS ti M 1949. Ba tan Hi, sedan MUSTIN "A7 8 Th 197, 
MADAME YONG BERSEDIA MEMBERIKAN Ba NN 

reseo2 untuk kepentingan perawatan anda, 2 Sa sea Dikara Bala     (Dijalan Raya Krekor Bunder No, 8 Telp. 20886 O.K Djaxaria V/10 

: | Menjelenggartkan berbagai matjam pertanggungan, 
: mg 

  

      
         

   
         

         

    

Goae B.D.P. No 121 

Pen — MBR LN 

        
IBALI ke GUNUNG AGUNG 
7 harga-resmi! 
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