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MOSCOW, 27-Ie (AFP-PIA): — 
) RADIO MOSKOW pada hari Sabipnkak 
114.00 gmt telah menjiarkan melalui djaripgame' 
inja diseluruh negeri satu pesan “dari PM Nikita 
(Khrustichov kepada Presiden AS John Kennedy," 

Dalam pesannja itu Khrushchov menerang' 
Kan kepada Kerinedy: "Soal jang csensil adalah 
untuk menstabilkan perdamaian didunia. Ketje 

  

  

  

masan anda mepgenai antjaman terhadap'AS 
dapat dimengerti”. Akan tetapi Khrushchov ber. 
kata: "Kami djlga dikepung oleh pangkalan? 
militer dan roket? anda ditempatkan di Turki, 
(dan Italia, dan diarahkan kepada kami” 

  

E E awal anta disertai oleh 
Un ung: Pelagtiijawan pembebas Irian 
PAD. Pada gambar diatas: Ibu Fat- 1 | 

jig
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Dr. Subandrio Dimuka 
Konp. Penerangan N.U. 
“Ikuti Dan Mengerti Benar Tingkatan Dan 
Djalannja Revolusi kita . 
DJAKARTA, 28 Okjober (PIA) | Didalam samburannja al, d 

. Wampa menlu dr Subaddrio | tandaskan bahwa sedjarah umar 
menjerukan agar kita senantia | manusia ditenjukan oleh hu 

Gan mengerti be) kum revolusi jang setjara me 
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JUMADIL'AWAL 1382-H " SENIN, 29 OKTOBER 1962 — 30 D 
— ——— am 

Kontra Revolusi Kuba 

ngatakan ia menjetudrui prinsip 
usul pedjabat sekreraris @jende 
rai PBB U Thast, jang menjeru- 

Serikat dan ,,melutjuti persen- 
Gjatannaja dgn sjarut? tertentu". 

  

BUKAN BONEKA SOVJET 
Dikemukakannja tuntutan? Ku 

ba sbb: 
» 1, — penarikan semua kapal 
perang AS jang bertugas mela 
kukan blokade Isut terhadap 
Kubas 

2. —!pembarmian gerombo- 
lan pelarian Kuba di Miami dan 
ditempat2 lain, jang dengan ban 
tuan Amerika mendjadi golongan 
jang selalu merupakan antjaman 
terhadap keamanan Kuba: 

3. — pemberian djandji bahwa 
pangkalan Angkatan Laut AS di 
'Guantanamo (di Kuba) pada 

   
Kuba Sedia Berundiny 

Dengan Amerika Serikat 
Sjaratnja » Hapus Blokade, Pembasmian 

Pangkalan AS Di Guantanamo z 

- Imenjatakan se-olah2 pemerintah 

$ KM, KRUSCHOV 

di AS, Dan Penarikan 

dengan tegas tudahan2, jang 
Kuba telah mendjadi boneka So 

Vjet Dikatakannja Kuba bersaha 
bat dengan Uni Sovjet, karena ke 
Guanja adalah negara sosialis 

dan persahabatan demikian ini 
Gidasarkan atas ,,keakraban dan 
bukan dollar”, 

— 

Khruschov 
Akan Tarik Asal... | 
Moskow 25 Okt. (AFP-PIA) 

Pemerintah Uni Sovjet mengu 
mumkm bar:-Minpge- bohwa te 

lah dikeluarkan perintah untuk 
membawa kembali ke Uni Sov 

jet .sendjata2 jang dianggap 
sebagai sendjata2 ollensif” oleh 

presiden Kennedy dari Kuba. 
Nikita Khrushchov dalam djawa 

bannja kepada sebuah surat 
dari presiden Kenneddy tertang 
gal 27 Oktober mengatakan ha 
ri Minggu bahwa la merasa gem 
bira berkenaan dengan pengerti 
an jang telah ditundjukkan oleh 
Kennedy atas ,tanggung djawab 
nja bagi pemeliharaan perdamai 
an didunia”, 

Khrushchov mengatakan bah 
wa kalau antjaman serangan 
terhadap Kuba tidak ada lagi, 
Uni Sovjet akan menarik sendja 
ta2 Sovjet dan orang2nja jang 
mengurus penggunaan sendjato2 
itu. 

Dalam surat djawabannja K. 
menundjuk kepada tindakan? ka 
pal2 badjak jang orang2nja ter 
Giri dari kaum pelarian Kubs, 
jang katanja tidak” mempunjai 
daerah, alat? militer dan jang   achirnja akan dibubarkan. 

Cruz selandjutnja membantah 

—— 

  

  
'binet Perlu 

menerima bantuan setjukupaja 

Kruschov Usahakan Perdamaian 
Kennedy Terus Me-Riskir Perang 
iAS Tolak Usul? Konstrukti£&: Masuk Akal Dari Sovjet 

  

Simpati Timbul Di Nega- 
ra? Amerika Sel Thd Kuba 
Parlemen Bolivia Sesalkan Tindakan A.S. 
Menteri Kehakiman Brazil pd | guld-kekuatannja jang perlu ter 

hadag da hari Kamis petang telah mo 
ngeluarkan dekrit jang isi me- 
ngusir 3 orang lawan PM Kuba 
Fidel Castro dari Brazil. 

Tiga orang jang diusir itu, 
seorang wanita, dikatakan seba 
gal penjelenggara2 demons:rasi 
jang dilangsungkan di Rio De 
Janeiro pada hari Rabu untuk 
memprotes politik luar negeri 
Brazil jang sekarang. 

Mereka diberi waktu 15 bari 
sudah barus meninggalkan Bra 
zl 

Parlemen Bo'ivia Se- 
salkan Tindakan AS 
Pariemen Bolivia hari Djum'at 

menerima baik resolusi jang me 
njatakan bahwa parlemen Bo- 
livia menjesalkan bahwa peme- 
rintah AS telah mengambil tim 
dakan2 terhadap Kuba tanpa be 
rembuk dulu dengan Organisasi 
Negara2 Amerika (OAS). Parle- 

men Bolivia itu djuga sekali lagi 

menjatakan persetudjuanoja ke- 
pada azas menentukan diri sen 
diri dan tidak bertjampur tangan 
Galam urusan? dalam negeri se 

Suatu negara, w.. 

Bentrokan2 Orang2 
Pro Dan Anti Castro 
Pihak militer telah mengoper 
kekuasaan dikora La Paz pada 

bari Djum'at setelah lima orang 

tewas dan 27 orang luka2 dalem 
bentrokan? didjalan antara de- 

monstran? pro-Cawre telah me 
ngobrak-abrik lawan2 mereka 

tembakan2 dengan 1 

mumkan akan mengeluarkan sa 
tu statemeny mengenai kecusu- 
han iru Sabtu malam, 

Demonstrasi2 Di 
Buenos Aires 
AFP mengabarkan dari Bue- 

n0s Aires bahwa tudjuh orang 
luka2, beberapa diantaranja oleh 
peluru, dalam demonstrasi2 jang 
terdjadi selama tiga bari terachir 

untuk menentang biokade “AS 
terhadap Kuba. Duapuluh esang 
telah ditangkap. 

Ratusan pemuda telah mengam 
bil bagian dalam demonstrasi? 
Gipusat kota, Polisi terpaksa 
menggunakan bom2 gas airima 
ta dan sendjara untuk menghen 
tikan kerusuhan? jang timbul 

Gari demonstrasi? itu. 

Di Jamaica Damon- 
srasi Dilarang - 

Polisi Jamaica telah diberi wo   dari »seseorang”, 

MUNIR SOBSI : 
  

Untuk Perbaikan Ekonomi, Ka 
Djuga Segera Diritul 

BURUH DAN PEMERINTAH HARUS 
SIAP AMBILALIH PERUSAHAAN 

A.S. DI INDONESIA" 
3 

sia bersama dengan Imah 
nja harus siap 
semua AS Al Indone 
sia, seperi dibidang perminja 
kan, perkebunan asbasa. 

Sengketa India —RKT, 
sengkeia India RKT 

    

    
     

wenang untuk menggunakan 30 

UI 

| pemerintah jang 
Penguasaan dan Badan Pengusa 

baan Pelabuhan dan menambah 
kan behwa dalam badan itu s8 
barusnja wk2 SB pelabuhan pe 
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  TH. REP, KE-XVIII 

DJENDERAL NASUTION : 

(KOLONIALISME AKAN TERUS 
LAWAN DIMANAPUN 

Djakarta 28 Oktober (PIA) 
Wampa-Kasab Djendoral AH 

Nasution dalam. kundjungannja 

sama 

      

diselenggarakan oleh ,.Perhimpu 

   

r Djawa Timur, kemarin 
penutupan 
wati 1 Ia

 i
g 

| i | 
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i | nam Sahabat? Kuba", demikian 
diumumkan oleh kanyor proilan 
Da menteri Jamaica di Kinge 
ton pada hari Djum'st Pada ba 
Fi Selasa polisi telah membubar 
kan demonstrasi dimuka kensu 
lat AS di Kingsen jang mempan 
tes bickade AS terhadap Kuba 
Pada hari Djum'at polisi kemba 
NI membubarkan demoostrasi? 
WNMI-AS dan menja poster2 
Gan spanduk jang memuat sem 
bojan2 anti-AS, 

PA 

TANDA TANGAN SDR! 
Untuk Solidariteit Dengan Rakjat Kuba 
Dan Penghapusan Blokade A.S. ! 
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DJAKARTA, 29 Oktober (Merdeka): — 
KETUA Lembaga Persahabatan Indonesia 

— Kuba, Sudibjo, berkenaan dengan blokade 
Amerika Serikat terhadap Kuba telah menge- 
luarkan pernjataan sebagai berikut : 
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Presiden Bertemu Dgn 
Dubes Mukarto 

Djakarta, 27 Uktober (PIA) 

tuk India Mukarto Notowisigde 
Gi Istana Mordeka. 

(Mengenal pertemuan antara 
kepala negara dengan pembesar 
itu tidak diperoleh sesuatu ko- 

Selaka itu kepala negara telah   

Beginilah 

TOKIO, 27 Okt. (AFP-PIA)   ! | Hi Pa
k : Hr F h Iri Hr : | Ti 
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Buruh Kereta Api Minta 
Peehagian Soal Beras 

   

     
     

Untuh Diewe Baret sada 
parza | Ih |   f 

soalan penjaluran beras pete | subjlisasi prestnsi kerdje dan 
Timah Untuk buruh kereta api | produksi diminta perhatian Wam 
di Djawa Barat dan Sumarera | pa bidang Distribusi, agar ke- 
Selajan chususnja dan buruh | pads DKA dapat diberikan pem- 
kereta api pada umumnja. begian beras seperti jang bar 
Dikatakan bahwa sediak peru Gi Djakarta, diberikan prio- 

'bahan prosedure pembagian beras | ritas untuk mendapat alokasi 
Pada bulan Agustus 1862, maka | untuk masa satu tahun jang di 
Pembagian beras untuk buruh ke | seleseikan dalam 10 bulan dan 

Tel api jang oleh pemeriniah di | mendapatkan DO sekaligus de- 
Eolongkan buruh djawatan vital. | ngan tidak diangsur seperti 20x 

telah alami berbagai kesulitan | kamng. 
Yan kelambatan pembagian hing|  Dinjatakan bahwa KA untuk 
&a menimbulkan kegelisahan? di | Djawa Barat sadja meliputi kira? 
kalangan buruh “ka chususnja 1250 setasiun jang dibagi dalam 
Gideorah Djawa Barat dan Sw- | 48 pool tempat pembagian koper 
matera Selatan. luan beras untuk Djawr Barat 
Salah satu tjontoh dicntara- | sadja belum terhitung Sumatera 

ia ialah, bahwa buruh ka misi | Selatan tiap bulannya diperlukan 
ja di Lahat sedjak alan Djuli | 725.00 kg. dan DKA pur mem 

1862 sampai dengao September | punjai tjukup tab. 
pen dpan or Ap Lan) Pengurus ixsai KBKA dalam 
Orang, hal muna adalah Gjauh 1 | | 

sea bei mna Nama Dina ea ani   

kan untuk meng-analisa ' mmasa- 
lah Kuba dan sikap resrai peme 

Djepang Ketingg. 
Indonesia Dalam Soal 
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Presiden Soekarno nari Sabtu | $ 

DENGAN DR. SOEBANDRIO | - 

Pemaka- 
man Alm. 

Sukardio 
Djakarta 29 Oktober (Mak) 

   n a almar 
ku tezap RI di PBB Su 

sardjo Wirjopranoto, 
Tampak hadir di 

  

   

        

     

Komanian buigase Parasui de 
ber 

  

Mung dan memang saja sangat 
Pesuatikan uniuk merenuli 4g 
Bala undangaa jang telah dia 
kur dengan baik, 

Saja telah vunjak mendengar 
kemuujuan tentara Indonesia 
Gan saja Ingia mengeluaui seg 
Giri begilu pula saja sangat g 
rang ustuk dapat melihat kebe 
berapa daerah jang bisa dari ng 
seri tuan, 

kan kundjungan kehormatan 
kepada Presiden, sesudad te 
KASAH, PANGAD, PANGALY 
KANGAU, dan djuga mengun 
Oysugi makam Panlawau Kalk . 
bata. 

  

Djepang! 
Maba ak 

Lain Djepano-Ikeda. jepang : 
Rakiat Lain Djepano-Rakja 

Tintah tidak lebih daripada me 
mahami keadaan jang telah me 
maksa AS untuk mengamod jim 
Gakan biokude itu, 
Kaum Buruan Djepang Protes, 

Semeniara itu iebih kurang 
5000 anggu 
partai s0 

  

erekai durul Cap   

  

bervemonsirasi 
untuk memprokcs blokade AS tes 

balap huba 

Rapat umum itu, jang dilang 
sungkan di Jaman Hibiya, To- 

klo, menerima baik satu sesotus? 

jang berseru kepada perserinyab 
AS supaja dengan segera men 
Jabut karantina jang tidak sab 

itu terhadap Kuba. 

Resolusi ku djuga mendesah 

kepada pemerintah Djepang s0 

paja menentang tindakan AS 

zab, — 
Setelah rapat umum, anggore 

anggota serekat buruh dan s0 
sials, diantaranja terdapat Se 
buro Eda sekJjen Partai Sosialis, 

Djepang berdemontrasi didjalani 
besar Tokio, 

Indonesia Desak RRT 
Diterima Sebagai 

N | Anggauta PSB 
PBB (NEW YORK), M Oktober 
(AP/PIA).— 

Wakil Indonesia di PBB NJ. 
Supeni bar Djum'ap mengata 
kan bahwa pendirian India ar 
Wuren jang paling kung bagi 
Penerimaan negeri tsb. mendja 
Gi anggauta organisasi “dunia 
ya, 
#Tak akan mungkin terdapat 

perjamasan dunia jang etiek 
ti”, demikian Nj. Supeny, "3 
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INDUK KARANGAN 

Tingkatkan Isi dan Funasi 

Sumpah Pemuda ! 

    

dari Pemimpin Besar Revolusi kira Bung Karno. Djuga 
dalam hal ini! pemuda, ja pemuda Bu.uh, ja pemuda Tani, ja pe 
muda Rakjat umumnja mesti melakukan peranan kertsloporann) 

Tingkaikan ISI Sumpah Pemuda dari persatuan antara suku ke- 
pada persatuan antara aliran: Persatuan Nasakom! 
EUNGSI Sumpah Pemuda dari melawan kolonialisme Belanda 

melawan Imperlallsme dunia dan membangun masjarakat 
sosialis bagi 

i 

   

"— 

15.000 (rudjuh puluh lima ribu) 
lembar, dari Rp.1000.- (seribu 1u' 
piah) dan 25.000 (dua puluh lima 

ribu) lembar dari Rp. 5000.- (Lima 

ribu rupiah). 
Tiap obligasi disertai dengan 

Rp. 250 Djuta Pindja- 
man Obligasi: Bank 

Negara s 
Djkarta, 27 Oktober (PLAJi— 

    

Bertempat digedung Negara 
Indonesia Soerakarta telah diada 
kan ramah-tamuh antara pers di 
Solo dengan pimpinan Bank Ne 
gura Indonesia Soerakarta Kaha 
tovdin. Diterangkan oleh Kaha- 
rovdin antara lain: Pindjunan Ob 
ugasi Bank Negara Indonesia ta 
hun 1962 dikeluarkan sekaligus 
utuk djumlah nominal sebesar 
Rp. 290.000.000. (dua ratus lima 
pulub djuta rupiah). 

Obligusi tab. dibagi mendjadi 
100.0U (seratus ribu) lembar da 
@|Rp. 500.- (lima ratus rupiah), 

   

  

SUBANDRIO —— 
(Sambungan Dari Hal 1) 

pai didalam usaha pembinaan 
Dingsa mau nitionbulding se 
kurang sudah bunjak numpuk 
Gku diukui oleh dunia luar, 
Uangin terbilakang hagabi 
wal2 besok, 

Walaupun kita memilih dju 
Iin jang sulit jang sudah deng 
an sendinja mengakibatkan 
Wu angau2 cun gunyguan2 dari 
War, kita telah unggul dalam 
ubjun tiahm berat jang dise 
darkan terbudap kesatuan bang 
sa kita. Masajuh keamanan te 
lud dapat bersama2 kia atasi 
Malun keujuhan wilajah telah 
pula dpulinkan kembali dan 
teryapginja singkat penjelesai 
an mengenai Irian Barat dewa 
3 ini : 

Kemadjuan2 tsb patut KV 
te vangkakan, tetapi djangan 
uh Ini membuat kita puas dan 
lengah, Sebab revolusi berdju 
lap jerus dan barangwupa j4 

nuleh kebelakang dun puma 
akan hasil2 hari Int akan terce 
belakang dalam menghadapi 
s0n12 besok, 

Tetapi pengertian akan hasil2 
lang njuta jang tertjapai perlu 
Gimilikl sebagai bel 

   

    

bajian dan tekad pemerintah 
dan rakjat Indonesia diarahkan 
padu penjelesuinn masalah eko 
Dami cas pembangunan. 

(Dengan karunia Tuhan jang 
telah selalu dilimpahkannje 
pada perdjoangan bangsa kita 
Inog adil dan benar dan mengi 
eni Udjian2 jang sedemikian 
betutnja jang kita telah lalut 
dengan selamat, saja penuh op 
timisme bahwa dalam waktu 
@ingkat masalah ekonomi dan 
pembangunan pun akan dapa4 
kita ajasi. Na 

10 kupon bunga tengah tanun jg 
dibajar pada tiap2 tanggal 1 Mai 
dan tanggal 1 Nopember. 

(Adapun masa peredaran Pindje 

man Obligasi tsb. mempunjai ma 

sa peredaran paling lama 5 (i- 
ma) tahun, terhitung mulai dari 
tanggal 1 Nopember 1982 

Dengan tidak mengurangi ke 
kuasaan untuk mempertjepat pe 
lunasan sebagian atau seluruh- 
nja, pelunasan akan dibajarkan 
pada tinp2 pada tanggal 1 Nopem 
ber dalam lima angsuran jang 
sama besarnja, dengan djalan 

      H HI ! ! 4 3 : f n zk 1 k f | 5 | | "E
c 

E i F3
 t F pekan indokrina 

berlansung dige 

tambahan keburuhan, 
dalam tahun 1962 kira terparsa 
mengimpor beras dengan bai 

lebih dari Rp. 414 miljar, sehing 
gn djumlah devisen jang dapur 
disediakan untuk kelangsungan 
dan intensifikasi unws produksi 
Jang telah ada atau utk meng 
impor barang2 konsumsi lain, 
adalah sangar sedikit. 
Devisen jang dihasilkan daripa 
da ekspor, tidak sedikit ajumlah 

nja harus dipergunaker untuk 
membajar hutang2 kia kepada 
fihak2 diluar negeri, demikiun 
ditambahkan menteri. 

Pada upajara #enutupan pe 
kan indoktrinasi-tesung, Gimana 

telah luluh 67 orang dari 19 0 
rang peserta. seluruhnja jang 
dibagi dalam siga gelombang 

dan diselenggarkan pada bu 
lan Djuni, dan Djuli jl, nampak 
hadir pula wakil. menteri !uar 

negeri dan wakil megteri uru 
3an Bank Sentral. 

Penempatan pedjabat2-Gepar- 

  

Tahun Ini Anggota AP 
Dapat Naik Hadji 
Palembang 25 Oktober (PIA) 
Menurut kepala puse, rawa 

tan rohani bagian Islam kelonel 
M. Rowl, kotum hadji untuk 
anggota Angkatan Perang da 
lam tahun ini akan diberikan 
seperti biasa. Dalum masu ha 
Gji tahun 1962 anggora APRI 
tidak dibenarkan naik hadji ka 
Teng cugus2 penting dalam nege 
Ti, maka untuk masa badji ta 

  

hun 1962-1963 koum untuk 

AAPRI akan seperti biasa, 
Dalam tahun j.L anggota ALKI 

mendapat 200 korum, akan teta 
pi karena dalam tahun 1962 ko 
tum itu didak diberikan, aka 
pilak kepala pusat rawatan 10 
huni bagian Islam akan memper 
dioangkan agar kotum badji th 
Jl. dapat digabungkan dengan 
kostum untuk tahun 1962-1963. 

undian, pertama kali pada tang 
gal 1 Nopember 1969, sebesar 
Rp. 50.000.000.- (lima puluhdju- 
tu rupiah). 

Diterangkan pula bahwa mak 
wud pindjaman tsb. akan diper 
gunakan untuk membeajai usa 
ha2 pembangunan, 

Masa pendjualan (emisi) di- 
mulai pada tanggal 1 Nopcm- 
ber 1962, hingga achir bulan 
April 1963 (onam bulan). Menurut K-Pendam TV Srbel 

aa dinja untuk mara hadil tahun 
Fi ini, korum jang diberikan kepa 

Rp. 12,50 Gadji da AP. oleh pusa, rawatan roha 
Minimum ni akan. diberikan prioriras, ko 

tum kepada angroja AP. tatu 
peg. sipil AP jang akan berang 
kat sendiri sebanjak 2 kotum 
djika keberangkatan akan diser 
tal oleh keluarganja sendiri, Sc 
lain dari ajurat2 persebur tidak 
ada prioritas selain bagi orang: 
orang jang dianggap penting 
Oleh pihak pusat rawatan rohar 

bagian Islam. 
Selandjutnja didjelaskan bhw 

Gaftar tjelon th 1962-'63 dari AP 

harus sudah diterima oleh pusat 
rawatan rohani bagian Isiom se 
belum tanggal 15 Desember 
ja.d. melalui tawaran. . rohani 
Serah, AKMI, ADLA, Kelas 

AURI 

Solo 27 Oktober (PIA) 
W, Soetarno, anggauta B.P.H. 

Kotapradja Soerakarta meng 
rangkan, bahwa upah terondiah 
(minimum) pekerdja Balai Kota 
Soerakarta mulai tgl. 1 Oktor 
ber 1962 ini dinaikkan dari Rp 
850 (sembilan setengah rupiah), 
Rp. 12.50 (duabelas setengah ru 
piah), 
Adapun Ja seba 

glan dari penggolongan upah pe 
kerdja tiap tahun dengan perlil 
tungan masa kerdja. 

ta2 kenaikan 50 pCt (lima 
puluh presen), dan kenaikan jg 
tertinggi sampal 90 pCt (sembi 

puluh presen). 

  

Ditadj RPKAD, ALRI, 

    

Ahli-Ahli Malaria WHO 
Pudji Sistim Indonesia 
Djakarta 27 Oktober (PIA) diri Pelaksanaan2  pemi 

, Malaria di Indonesia djuga me 
njaksikan sendiri pelaksanaan 

malaria dibeberapa 
daerah. 

wPembasmian “di Indonesia 
mempunjai o: 

baik 
jang le- 

lainnja jang 
baik susu   Demikian menlu Subagdrio, 

HARI-HARI LIBUR DAN HARI-HARI 
FAKULTATIP TAHUN 1963 

Menteri Agama dengan persetudjuan Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan 
tjabut kembali Keputusan Menteri Agama 

jung tersebut dibawah ini sebagai 
Untuk tahun T0G9: adal bari 

menetapkan bari2 raja 
Mbar dan hari libur fakultatif 

PASAL 
Tahun baru .. 

  

E 

1 
2. 
& 
4 

« 

! TN 

PASAL 
Mavi2 libur fakultatile watuk 
sabutukuja memerlukan 

dalam pasal 2. 

, Mentesi Agama jang bernomor 
Gi Diakarta pada tanggal 39 

Fitri 1382 H. (dut hati semu 

« 
tahun 

  

    

    

telah memberi nasehat? 
Rakjat, telah memutuskan: dengan men- | (erutama dalam teh KS ma titan Dr Farrid menjatakan selan 

dlutoja bahwa dia Metarik pada 
semangat peturnsi jang 
mempunjai disiplin Baik. 

Hj Fe h   

  

   

      

iku menteri 
Dr. Soeharto selan 

djutnja mengatakan bhw titik2 
terang uncuk dapat mengatasi 
kesulitan? kira dalam monerer 
dan ekonomi jalah bahwa Geng 

an keamanan dan ha 
sil baik pelaksanaan 
kita lebih banjak  memounjat 
kesempasap dan uan un 
tuk dapat mendjalarkan opera 
si ekonomi dengan kemungkinan 
sangat besar uncuk berhasil. 
Menurut menteri achir2 ini ek 
spor kita sudah memperlihatkan 
tendens2 menaik 

Djalan jang paling gampang 
untuk mengatasi kesulitan? kira 
alah mempergunakan ' kuedit2 
Inar negeri utk mengimpor ba 
tang2 konsumsi sebanjak2nja. 
Akan terapi, demikian menyeri, 
djalan itu tidak dapat diporgu 
kan oleh pemetintah, karena hal 
Itu akan memberj beban jang 
sangat berat kepada gcncsi2 ki 
sangat berat kepada generasi? 
kita jod. 

Dr. Soeharto menambahkan 
bahwa — kredit luar negeri akan 
dipakai" untuk keperiuan ceve 
lopment projecr (projekz pem 
banguan) jang dapat dengan jje 
pat menaikkan produksi dan 
penghasilan devisen. 

  

Bandung, 27 Oktober (PIA) 
P4. Presiden Universitas Nege- 

ri Padjadjaran, prof. drg R.G, Soe 
Tinsoemantri menerangkan bahwa 
peristiwa meninggalnja mahasis 
wa kedokteran Unped, Muklas 
Mubarak, telah dise: 
nuhnja kepada pihak polisi untuk 
diadakan pengusutan malahan se 
karang pihak pollsi telah menga 
dakan pengusutan dan akan te- 
rus mengadakan pengusutan. 

Berdasarkan keterangan kepala 
Polisi seksi II kotabesar Ban- 
dung jang mengadakan pengusu- 
tan, demikian pada presiden Un- 
pad menerangkan lebih djauh 
bahwa diminta atau tidak dimin 
ta baik oleh keluarganja atau 
jang Iainnja pihak berwadjib 

Walikota Djambi Uru- 
san Sentral Listerik 
DJAMBI, 26 Oktober (PIA). 

Walikota Djambi Sudarsono, 
hari Sabtu jl bertolak ke Djakar 

untuk kotapradja Djambi jang 
beberapa waktu jl mengalami 
kematjetan. 

Wallkota selain akan menjele 
saikan ajat2 mesin Ustrik untuk 
kotapradja Djambi, djuga akan 
menemui menteri PUAT guna 
membitjarakan masalah perlua 

san serta pembangunan projek 
air bersih untuk daerah kotaprn 
gja Djambi, jang termaruk da- 
lam rentjana pembangunan se 
mesta berentjana tahapan per- 
tama. 
Mendahului keberangkatan wali 
kota Sudarsong ini, tolah berang 
kat ke Djakarta komandan dis 
trik 0415 major AmiP Hamzah 
untuk maksud jang sama, 

Karena Ditjurigai 
'Achirnja- Disumpah 

Kutaradja, 24 Okt. (PIA) 
Tgk MDLS. selaku pengawas 

wramaPGA.Negeri 6 tahun di 
Kutaradja pada 16-10 Jl. telah 
menjumpah seluruh penghuni as 
rama, karena kehilangan alat2 
pemungkas kepunjaan A.D. jang 
djuga penghuni - asrama PGA 
6 tahun tsb. 

sebenarnja Pihak 
tidak bermaksud menjumpah sis 

bersedia disumpah dan atas per 
setudjuan direktur PGA 6 tahun 

ja penjumpahan dilaku- Kutaradi 
kan dan hilangiah ketjurigaan 
terbadap penghuni asrama tab. 

Pres. Dir. BPU-PDN 

Tetapkan V 

sehingga 
baik militer polisi maupun 
pil dapat menjesuaikan diri ae 
ngan perintah tsb. 

Dalam kata sambutannja 'pa 
de upatjara penutupan pekan 

indoktrinasi-testing pedjabat: 

pedjubat departemen perdagai 
an, BPU-PDN dan pedjabgi2 

PDN pada hari Sabtu petang” Oi 
gedung PN Tri Bhakti, Djl. Kra 
mat Raya Djakarta, Drs Hario 
no Reksoatmodjo  selandjutnja 
mengemukakan bahwa pelaksa- 
nsan daripada tindakan terse- 
but dapat disamakan seperti 

dalam usaha pengum 
pulan padi gotong-rojong, dima 
na kepada tiap2 daerah ditentu 

kan djatah jang harus dikumpul 

  

  

Berbitjara tentang kematjotan 
jang dihadapi dibidang ekspor, 
Drs Harsono mengatakan bahwa 
faktor2 jang menimbulkan kesu 
litan ini bukan sadja terdapat   didalam negeri, tetapi timbul 

  

MENINGGALNJA PLONTJO DISERAH- 
KAN KEPADA POLISI 

akan mengaduran pengusutan 
sebagaimana mestinja. 

Dalam hubungan, ini kepada 
seksi II polisi kotabesar Ban- 
dung, drs S. Widjajanmiaara me. 
nerangkan bahwa karens peme 
riksaannja belum selesai dan 
untuk mentjegah kesulltan peme- 
Fiksaan ditambah dengan pihak 
polisi tidak berwewenang untuk 
menentukan kesalahan karena jg 
berhak menentukan kesalahan 
itu adalah hakim, pihak polisi ti 
dak bisa mengatakan siapa jang 
bersalah dalam peristiwa ini. 

Sebagai djawaban pertanjaan 
para wartawan, kepala seksi II 
polisi kotabesar Bandang itu te- 
lah membatjakan visum et teper 
tum dari dokter RSUP Rantjabe 
dak jang menjatakan bahwa al- 
merhum Mulas Mubarak mening- 
gal dunia lemas disebabkan ka 
rena tenggelam. 

Dalam visum et reperfim itu 
dikatakan bahwa kelopak mata 
sebelah kiri sikorban terdapat Ie 

jang dilakukan seyjara serius ter 
njata tidak terdapat sesuatu ha) 
Jang mentjurigakan. 
Berdasarkan dari visum et re- kan ketika hari Sabtu 

pertum dan prosesverbaal, kepa- 
Ia polisi II itu dengan tegas 
mengatakan bhw Ia tidak mene 
mui unsur? lain dari visum et 
repertum itu. 

Tidak Setudju 
Birthcontrol 

  

nguraikan 
“ja ilmiahnja diseksi biologi 
Kongres Ilmu Pengetahuan Ne 

kok di Djawa dan Madura 1952 
dengan periode 

1924-1927” menjatakan ' tidak 
Gapat menjotudjul adanja birth 
control (membatasi kelahiran) di 
Indonesia int. 

dudyk di Indonesia masih da 
pat Wiselesaikan - dengan dja 

lan trapdmigrasi. 
ini djuga meng- 

ingatkan kepada para peserta 
bahwa kita bangsa 

Indonesia ini masih mempunjai 
daerah jang luas, jaitu Irian Ba   rat, karena itu, maka pembitja 

ra tidak dapat menjetudjul ada 
nja birthcontrol di Indonesia. 

wu 

pedagang 
ngapura dalam usahanja untuk 
mendapatkan ekspor dari Indo 
nesii, telah menggunakan poli 
tik dumping”, bahkan kateng2 
tidak segan2 mereka melakukan 
.smokkel", 

Pedagang? Singapura itu sela 
lu mentjari kelemahan pega- 
waf2 Indonesia untuk melaku- 
kan perdagangan jang merugi 
kan negara kita, demikian Drs 
Harsono jang selandjutnja me 
ngemukukan tjontoh, bahwa pe 
Gagang2 1lu telah ,mengekspor” 
palake. Semarang dan dari sa 
na baru diekspor ke Singapurz 
dengan menjebutkan barang? tb 
sebagai kemiri, 

Akibaz semua isu, target 
ekspor belum) dapat ditjapal, 
dan djalan .satu2nja kearah ex 
part-drive itu, menurut Drs Hur 
20n0 lalah dikeluarkannja ina: 
Iruksi Panglima Komundo Ter 
tinggi Operasi Ekonomi mene 
topkan djatah volume ekspor 
bagi tiap2 pelabuhan samudera 
sehingga perugas2 jang cersang 
kutan dapat menjesuaikan diri 
dengan instruksi tersebut, 

Djadikan PDN alat peme 
riotah, 

Presiden direkiur PU PDN 
dalam samburannja itu sebih lan 
djut mengharapkan agar peme 
rintah menganggap PLN sebagai 
alanja sendiri, untuk mana 
PDN.2 tidak perlu lagi melaku 
kan impor dan ekspor melalui 
prosebur checkprice, jang dalam 
prakteknja memperlambat tugas 
jang diserahkan kepada PDN.2 

u. 
Mengenai perdjandjinn2 perda 

angan jang diadakan oleh fihak 
PDN.2 dengan luar negeri, Drs 
Harsono Reksoatm 

   kan mulai dilakukan 
tu dekar In. 

Achirnja kepada pedj 
ri departemen Perdagangan, BPU 
-PDN dan pedjabat2 cari YDN2 
Jang telah lurus dari pekan In 
@doktrinasi-testing jang selandjut 

nja akan ditempatkan diposZ 
luar negeri, Dra Harsono meng 
harapkan agar mereka itu" he 

lak mendjadi "salesman" bagi 
barang? ekspor Indouesia. 

Dubes Malaya Serah- 
kan. Surat-surat Ke- 
pertjajan 

'DJAKAR IA, 27 Oktober (PIA). 
Presiden Soekarno mengata 

pagi di 
istana Merdeka menerima su 
rat2 kepertjajaan dari dutabesar 
Malaya jang baru Dato Hadji 
Kamaruddin bin Hadji Idris, ban 
wa revolusi Indonesia sudah mu 
lai menampakkan hasilinja “jg 
njata disegala bidang. 

Kata kepala negara: Hasil itu 
telah diperoleh bangsa Indonesia 
atas dasar konsepsi kehidupan 
nesionalnja sendiri jang prog- 
resif dan dilaksanakan setjara 
revolusioner oleh 98 djuta rak- 
Te Sabang sampai Merau 

  

Presiden. menjatakan djuga 
kegembiraannja, bahwa Dato 

Hadji Kamaruddin terpilih untuk 
Po |mendjalankan tugas sebagai du 

ta besar Malaya untuk Indone 
sia djustru pada saat bangsa In 
donesia sedang — mengalamiza 
man baru, jaltu suatu zaman jg 
telah dimulai dengan apa jang 
disebut Tahun Kemenangan. 

aja jakin”, kata presiden 
lebih landjut, "bahwa pengerti 
an Jang Mullla jang 

  

mudah tugas Jang Mulin untuk 
memperdalam saling pengertian 
serta rasa salinghormat antara 
kedua bangsa kita. 

Oleh kepala negara dikemuka 
kan djuga, bahwa persekutuan   Tanah Malayu adalah negara je 

j 
1 

   

    

  

Agustine Teppy, seorang wanita pedjoang Irian Barat dalam kun 
menengok saudara2nja jang ada di lain? daerah, telah diterima 
teraan Rakjat H.M. Moeljadi Djojomartono dan Mensos Nj. Gambar atas: Pemandangan waktu diadakan ramah. tamah 

Srikandi 

Wampa 
Djakarta 27 Oktober (PIA) 

Irian Barat 

Muljadi 
Setelan mencengar tjerita dan 

laporan Nn. Augustina, War 
Wampa Kesedjahteraan Rak Muljadi memutuskan untak 

jat Muljadi Djojomartono dika- memberikan beberapa mesin dja 
mar kerdjanja hari Sabtu telah hit dengan tekstil (pula. teke menerima kundjungan pedjuang berwarna merah dan putih) un 
Wanita dari Irian Barat Nn tuk dibawa sendiri olen petju Augustina Tepy jang didampingi ang wanita Irian Barat 
oleh Menteri Sosial Nj. Mr Roe bagai oleh2 untuk kawan: 
siah Sardjono. perdjuangannja serta u: & 

Kundjungan Srikandi Irian Ba djadikan modal bagi usaha sosi 
rat selama setengah djam itu alnja dikalangan para wanita 
adalah terutama untuk meminta Irian Barat 
saran2 dan bantuan untux ren Dalam kesempatan itu 
Ujana penindjauannja dibebera pa Muljadi mengandjurkan 

    

     
  

  

  kepa 
pa daerah jang mempunjai ob da Menteri Sosial untuk memta 
jek2 sosial kepada Wampa Mul wa Augustina menindjdau Lem 
Jadi, terutama objek2 sosial ig baga2 Sosial Desa jang tncnu- 
mempunjai hubungan erat dgo. rut Wampa Muljudi patut sege 
kegiatan wanita. ra didirikan di Irun Barat kare 

   

Sesuai Dgn. 
UNPAD KUMPULKAN BAHAN-BAHAN 

Bandung, 27 Oktober (PIA) , kan kepada menteri PTIP untuk 
dldjadikan bahan pembitjaraan 

Pd. presiden Univedsitas no. | DPR-GR. 
geri Padjadjaran, Prof. Drg R.G. |” Menteri PTIP: senciri menurut 
Soeria Soemantri didalam suatu | pd, presiden Unpsd dalan perte 

  

Mau Dit jari Pembajatan Jang 
Kepribadian Nasional 

wan Bandung Sabtu siang Ini me 
nerangkan bahwa pimpinan uni- 
versitas negeri Padjadjaran kini 
tengah mengumpulkan bahan2 
dari para mahasiswa, pimpinan 
fakultas dan masjarakat menge- 
naj #jara2 perpelontjoan jang se 
suai dengan kepribadian Indone 
sla, untuk seterugnja disampal- 

  

terdekat kepada Republik Indo 
nesia dan antara kedua' bangsa 
kita terdjalin ikatan2 sedjarah, 
ketitrunan dan kebudajaan, 
Hubungan erat dan mesra jg 

Uh terdjdulin berabad2 tamanja 
itu, telah terputus oleh adanja 
kolonialisme dan imverialisme 
jang telah menimbulkan keseng 
saraan terhadap kedua bangsa 
kita, 

s dalam kemerdekaan 
dan kebebasan alan aa 
sempatan jang seli ja 
kita untuk memulihkan kembali 
keperibadian bangsa? kita dan 
hubungan jang erat dan mesra 
antara Indonosia Jai . 
Memikian presiden, 

Malaya mengikuti perdjua, 
Indonesia ngan 

Dutabesar Malaya pada upa 
tjara itu mengatakan, bahwa 
rakjat Persekutuan Tanah Mela 
yu senantiasa mengikuti segala 
perdjuangan dan segala perdju 
angan dan segala kemadjuan 
bangsa Indonesia. 
Pembesar itu “menjatakan dju 

9 kekagumannja “atas kemadju 
an jang telah tertjapal di Indo 

  
nesia. 0. 

Duta besar itu menjatakan 
djuga, bahwa in akan mendja 
lankan — tugasnja untuk lebih 
|mempererat lagi tali persauda 
|raan dan saling pengertian anta 
ra rakjat2 Indonesia dan Mala 

(P“upatjara — penjerahan surat2 
kepertjajaam itu dihadiri djuga 
oleh Wampa-Menteri luar nege 
ri dr Subandrio, serta beberapa 
pembesar departemen luar nego 
Ti al. tampak Suwito Kusumo- 

widagdo,   
wawantjara dengan para warta | muan dengan pimpil 

  

  

tas negeri Padjadjara 
pinan Institut Teknolcgi 
dung baru2 ini telah mendji 
kan akan mengadakan peneri 
ban dalam pembajatan (perpelon 
doan). 

Ditegaskan oleh pd. presid 
Unpad bahwa sebenarnja masja- 
rakatpun tidak menginginkan (ja 
ra2 pembajatan jung dilekukan 
hingga sekarang dan karena itu 
harus ada perobahaa2 tjara pem 
bajatan jang disesualkin dengan 
kepribudian Indonesia, 

Universitas negeri Padjadjaran 
sendiri, kata pdr. pre Un- 

pad, telah lama untuk mengada- 
kan penelitian dalm scul pem- 
bajatan Ini malahan tahun jl. 
FKIP-Unpad telah mengadukan 

seminar chusus membitjurakan 

soal pembajatan ini. Dan mala 
han Unpad sendiri telah mei 
dakan penertiban hal ini dibuk 
tikan dengan dikeluarkannja In- 
struksi2, mengadakan pertemu- 

an2 didalam tjara2 pembajatan. 

  

   

          

SB Deppen Menjam- 
but Hari Sumpah 
Pemuda 

Djakarta, 28 Oktober (PIA) 
Menjambut Peringatan Hari 

Sumpah Pemuda ko-34, DPP SB 
Deppen dengan ini menginstruksi 
kan, agar semua anggota S.B. 
Deppen, — baik jang berada di 
Ibukota maupun jang berada di- 
daerah2, — ikot serta aktif da- 
lam memperingati Hari Sumpah 
Pemuda ke-34 tahun ini, dengan 
semangat konsolidasi Ihn Ke 
menangan sesuai dengan garis2 
Ig telah dirumuskan oleh P.B. 
Front Nasional, sbb: 

B)- follow "up pembebasan 
Irian Barat dengan mengadakan: 
coaching Trikora amanat Tahun 
Kemenangan untuk membentuk 
Brigade Penerangan Pemuda, pe 
ngiriman misi kesenian dan 
olahraga, gerakan pengumpulan: 
gambar Presiden Soekarno, ben 

      

    
   

Gjungannja ke Djakarta untuk 
oleh Wampa Menteri Kesedjav 
Mr. Rusiah Sardjono, 
dikamar kerdja Pak MoeL 

(Foto: IPPHOS) 

Bertemu 
na hal tsb adalah swadaja jang 
menudju keswasembada rakjat 
didesa2 

Perdjalanan Nn. Tepy ke-dae 
rah2 akan dimulai pada tgl 1 
Nopember dan perdjalanan ke 
ISD2 akan diikuti oleh bebrsa 
pa isteri para duta besar di Dj 
karta jang djuga mempunjai tni 
nat besar akan kegiatan lerzba 
ya tersebut 

    

   
     

     

  

   

  

pesawat Hercules 
Uu adaluh stas 

ri Sosial, dgn 
kesempatan ke 

tang 

dan dialami uniuk 
ikal dan dioientkan 
wanita di Irian Ba 

rat jang djuga ingin madju, 

  

  

Unpad akan ambil inisiitip 
untuk adakan pertemuan 

el dr. Wonojudo, anggo- 
GR dan anggota2penjan- 

tunan Unpad, mergutakan bah- 
wu pada pombajatan didalam 
waktu2 jud, akan dibuang hal2 

idak baik jang tidak sesuai 
badian Indonesia 
r memegang ke- 

    

      

     
teka Jari HAN banda. 

Selain dari itu para muda 
mudi petontjo (pelontji) didulam 
pembajatan harus bimbing kepa- 
da usaha2 jang baik misalnja 
    

PMI 
dalam pembangunan dan Ikut 

lainZ usaha. Pendeknja para tja- 
on dstdjana Itu harus-dibimbin 
agar mendjadi manusia jang ber- 
harga, 

Didjelaskan bahwa untuk me- 

rumuskan tentang2 tjara pamba- 
jatan itu seharusnja diadakan 

pertemuan dengan para pimpinan 
universitas bali negeri maupun 
swasta jang ada di Bandung, ma 
sjurakat, perhimpunan2 mahasis- 
wa dil, 

Dalam nuoungan ini menurut 
pd. presiden Unpad, Unpad ber- 
sedia untuk mengembil inisiatif 

mengadakan pertemuan Ini, 

  

  

dera merah: 
Bhineka Tun) 

tih dan lambang 
gal Ika,    

b), gerakan — meningkatkan 
produksi terutama pangan dan 
membantu segera terbentuknja 
Dewan2 Perusshaan produkuy 
don distribusi serta untuk terv 

  

laksananja Undang2 Bagi Hasil 
dan Lundreform:  anti-korupsi, 
birokrasi dan kegiatan2  Inin 
jang merugikan rakjat, 

€). mengadakan aktivitet se- 

tiakawan Internasional untuk 

memperkokoh persahabatan teru 
tama dengan negara2 Asta-Afri 
ka dan Amerika Latin dalam 

perdjuangan menghantjurkan Im 
perialisme, Kolonialisme, untuk 

: olokan2 di 
kebersihan, kaseha- 

mpulan bingkisan, dc 

    sup 
peringatan itu menggabung 
diri dengan Front Nasional   

  

setempat, 
      

  

   
intang 

  

BLUS 

  

   

  

« ' 
Ketika aku keluar lagi keberanua dengan men “- Barangkali sangat sentimentil pula blia ku- 

Gjindjing koper pakaianku, Nelli menghadang : katakan, bahwa aku tinggalkan Nelli karene 
"Kalau kau pergi djangan kembali lagi pa- aku tidak ingin mendjadi penghalang dari 

daku!” katanja tegas mengantjam. 'Vinta2nja. Dia berinat akan mendjadl bintang 
Aku tatap mukanja beberapa saat. Dan Ge- 

pai menginsjafi kesalahan aku jakin. anti telah 
mu memilih, kalau kau nanti telah kembali “mengorbankan apa sadja, bahkan dirinja, kehor 
menemui dirimu kembali, mendjadi Netti Istn ” metannja, Untuk memenuhi embisinja mendjadi 
aa pak eni jang tidak djatuh oleh serba  bisitang film ternama. Mendjedi wanita jang 

kemewahan, kemagjhuran dan implan? dikagumi oleh pulubribu, bahkan mungkin pu- 
indah jang menjesutkan, datanglah padaku.” | luhan djuta lakiat 
sAKU tidak akan pernah datang lagi kepa- Dan karena ftu pula aku merase tidak sang- 

#Bilklah. Dalam beberapa hari ini aXu akan tan Naa Png mangaku hati oi 
menjelesalkan soal pertjeraian kita," djawaku Sean Da me Pra Oha Ba hua Gladi 

mahtangga kami jang manis” itu Jang kisi mengikatne "" 
telah rubuhll Hari 0 Gjupu AKu menompang diruman 

. Dekan ena BeNa DA aa Da Pan. 
tampaknya tarlalo sentimentil, isteri, bekerdja Wartawan disalah 

kekanak2an dengan Putusanko meninggalkan Ae dea Too" 
Nelif ita Tetapi aku mengambil Aku sudah menduga, kau Gan isterimu akan 

Punsan itu uatuk benagan bari beroua Teri berpisah djuga pada suatu Bari bila kau me 
ama untuk kebahagiaan Nelti seudiri, ugizinkan isterimu man film Dunia lia iku 

SEN Aa Ne ep aa   

tahu, seperti suatu dunla jang gilang gemilang pe- 
nuh warnawirni jang menjilaukan mata. War- 
na wami dari fatamorgang jang menipu kita, 
bila tidak berhafi2 memasukinja,” udjar Dahlan 
oeberapa malam kemudian duduk disebuah ru- 
mah makan jang terkenal enak masakannja. 
Aku tidak menjahuti kata2 Dahlan. Kutjoba 

menakan hidangan jang lezat 'tu, walaupun aku 
tidak punja nafsu makan sama sekali. 

»Kau tidak perlu bersedih atau menjesal, 
Wan. Aku gembira kau telah meninggalkan 
Nelli setjepat Ini," sambung Dahlan lagi de- 
ngan nada kerahsiaan. 

Mengapa?" tanjaku samow 1detetankaN sen 
dok dan garpu. 

Dahlan meneliti parasku sekedjap. Kemualan 

  

  

     

  

krisis moral i 

      

didunia film ki 

mendjalar dikalani 

uharap kau tenang sadja nanti bila melihat 
Rasad memasuki rumah-ma 

» 

    

  

      

    

  

tu.Aku punja bukti2 
spikir pula kemudian, 

sebab itu aku baraikan 

    

Jengan tenang dia berkata » an kini dipeliba 
.Karena Nelll telah kau tinggaikan, aku 'eah hantjur ri An besar. Aku taht pola, 

akan tjeritakan suatu rahasia penting. Lag Tap ih mengetahuinja, se: 
    

bekas iseriku, 

hari esok kita 

  Me abi 

menghilangkan respek 
orang2 film. Mereka sadar atau tidak telah meri 
dijatuhkan gengsi dunia film kita dengan tinda 
kan2 pribadi mereka jang tidak bertanggung dja 
wab kata Dahlan mengachiri tjeritanja. 

'Aku masih sadja tertjenung mendengar tjerita 
Dahlan itu, Diruang ingstanku terbajang Nelli, 

Wanita lainnja jang djuga 

masjarakat 

jang mungkin akan terdjerumus 
pula kedjurang dosa jang dalam dan hitam. 
Dimana kelak tidak ada satu kekuatanpun jang 

berarti memiliki Sarapan,? 

  

 



  

     

    

        
      

     

TANGGAL 28   

jjang Sangat penting 
nesia, 

Sumpah Pemuda sebagal te 
ad pemuda-2 kita jang diikrar 

yan pada tanggal 28 Oktober 
1428, dalah Satu Tanab-air, Sia 
u Bangsa dan Satu Bahasa jai 

Indonesia. sudah tegas 1 
sita2kan suatu Negara Kesatu 

m meliputi seluruh bangsa In 
unesia jang bidup — diberbagal 

kepulauan Indonesia. 

"Tjita2 demikian itu, Jang men 
"lerminkan tjita2 segenap bang 

aa Indonesia, kita perdjuanzkan 
erus sampai | sekarang tupaja 
mendjadi terudjud. Maka sesu 
vah perdjuangan berabad2 jamu 
nja dalam belenggu dan diba 
wah 'antjaman2 kekuasaan kolo 
vial Belanda dan kekuasaan mi 
liter “jepang, tertjctuslah Pro 
klamasi Kemerdekaan pada tgl. 

17 Agustus 1945, jang menjata 
kan Kemerdekaan Bangsa Isdo 

     

      

   
    

     

  

   

  

   
   
   
   
   

  

   
   

    

          
    
        itu baru  merupa 

kap pertama pelak: 
un Hita2 Negara Kesatuan In- 
“onesia Merdeka, dan jang ma 

ta 'pemetjah-h» 
bangsa oleh pihak imperialis Be 

| Janda, Oleh karena itu perdjua 
ngan kita landjutkan untuk 

   

        

    
    

  

    

     

  

   
   

       

     
    

  

hankan Negara Kesa !i imempertal 
tuan Republik” Indonesia jang 
merdeka penuh dari Sabang 

- sampai ke Merauke, 
Meskipun kemudian aunia 

ngakul Negara Republik Indone 
sia jang diproklamirkan pada 
tanggal 17 Agustus 1915, na 
mun mendjadi kenjataan bahwa 
saudara2 kita di Irian Darat di 
pisahkan dari lingkungan kita 
3leh 'kolonialisme Belanda ku 
rangdebih 32 tahun lamanja. 
Dengan demikian belumlah ter 
penuhi tjita2 trilogi Sumpah Pe 
muda seluruhnja. Baru kemudi 
an sesudah perdjuangan Jan 
melawan kekuasaan kolonial Pe 
landa di Irian Barat, berachirlah 
kolonialisme Belanda di tanah 
air kita, » 

Kedjadian pada tanggai 1 Uk 
lober jang Jalu denfin pengope 
ran kekuasaan Pemerintah ' be 
Janda ketangan Perwakilan PIB 
UNTEA, lebih mendekatkan tea 

'sepenuhnja dari keutuman 
Negara! Kesatuan Repu 

blik Indonesia a38 Sabang sam 
pai ke Merauk: 

Tetapi perdjuangan itupun ha 
Yus ilandjutkan sampai Ihlan 
Barat dengan sempurua kemba 
Ik kepangkuan Republik Indo: 
sia, Itulah jang sedang kita tia 
dapl sekarang, sekarang, dima 
na UNTEA sesudah menerima 
penjerahan dari pihak Ielanda 
memegang kekuasaan sementara 
atas wilajah Irian Barat. Peme 

rintah Republik Inddnesia selan 
djutnja ukan menerima penjei 
ban kekuasaan itu dari UNTEA. 

» Kita hadapi masa peralihan 
benjerahan Irian Barat kepada 
Indonesia djuga ' dengan sema 
mgat perdjuangan, dalam ai 
menghapuskan sama sekali rin 
tangan2 besar dari pihak He 
landa jang ditinggalkan sebelum 
pergi dari Irian Barat. Jaitu Je 
ngan maksud supaja Rakjat 18 

» membentji Pemerintahan Indone 
sia dan timbul chaos djika Pe 
merintah Indonesia ' menyoper 
kekuasaan atas | wilajah Irian 

kita ketihul, bahwa ke 
pada Rakjat df Irian Barai dipro 

   
   

  

     

     

     x 

  

   
      

mengurus 
Wilajehnja sendiri lebihZ dengan 
Irian Barat. Dengan segala ma 
&Jam propokasi itu mereka meng 

tian Barat, 

  Djalau 

am Rz ngka Kelantj aran 
“basan-Irian Barat Dan Konsolidasi 
Tahun Kemenangan 

bangsa Indonesia, karena 34 tahun 
da2 Indonesia dari seluruh Nusan tara Sumpah Pemuda jang kera- 
mat dan diperingati, setiap tahun, 
ngakui keramatnja Sumpah Pemu da itu, 

dial jitu: 

dah berachirnja kolonialisme Be 
landa di Irian Barat. 

tan 45 mengadjak segenap Rak 
jat terutama pemuda untuk te 

rus menggelorakan 

mendjiwai Sumpah Pemuda, ma 
Jandjutkan perjuangan dgn 

Gan mengglaikan segala karya 
Wibidang sosial — economie un 
tuk meningkatkan produksi teru 
tama guna memenuhi keperluan 

n bah sundang-pangan, 

P.N. AERIAL SURVE 

Pembe- 

OKTOBER adalah hari jang bersedjarah bagi 
jl. telah ditjctuskan oleh pemu- 

  

Tiap pedjuang kemerdekaan me- 
cna mengandung arti 

bagi perdju angan kemerdekaan bangsa Indo- 

  

wa kenjateannja adalah 180” ber 
tentangan dengin upa jang per 
nah dipropagandakan kepada 
mereka, 

Adalah sangat menggembir: 
kan simpati atau —pernjataan2 

Rakjat Irian Barat terhadap Re 

publik Indonesia. Ini dibuktikan 

dengan banjaknja surat2 kawat 

dari Partisi? atau gclongar2 rak 

jat Irian Barat jang membandji- 
ri Presiden Soekarno. 

Diantara banjak kawat2 itu 

falah dari Ketua Umum Partai 

Pipua Merdeka, Mozes Kuma. 
inum, jang djuga pernah mengun 

gdjungi wilajah Republik Indone- 
, jang antara lain berisi pen 

Demikian antara ain isi se- 
mentara kawat? jang dikirim: 
kan oleh Partai? dan golongan? 
Rakjut Irian Barat kepala Peme 
rintah Republik Indonesia. 

      

Pernjutaan2 tersebut merupa 
«an tjetusan jang timbul , cari 
hati jang deblas dari putera2 IB 
sesudah penindjauan wK2 Rakjat 
Irian Barat jang diketuai Here 

ke Ibukota dan dae 
blik Indonesia. 

  

Atas pettanjaan2 spontan de 
Mikian itu Pemerintah dan sege 
map Rakjat Indonesia raenjam 
but gembira, dan tidak akan me 

    

dielasan bahwa tjitaz Papua njia?kan hasrat kuat darpaua 
Merdeka" dalah hanja suatu tak Rukjat Irian Barat jang 4     

Dengan hasrat jang kuat dari 
putera-puteri Irian Barat Jalu 
Republik Indonesia, 

Dengan demikian t| 

pah Pemuda dengan 

Satu Bangsa, Satu 
dan Satu Bahasa, 

sta akan terudjud — seluruhnja, 
Karena sedjak Proklamasi 1815 

kita hakekatnja adalah 

tik politik sadja daripada kolo- 
nialis Belanda, dun ditegaskan 
pula bahwa pada dasarnja tu- 
Gjuan partai2 jang didukung oleh 
unggota2nja adalah tetap mem 
perdjuangkan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dari Sabang 
sampai Mersuke sesuai “dengan 
Proklamasi 17 Agustus 1945. Ma 
ka dengan sendirinja tidak meng 
hendaki adanja plebisit, dan bah 
kan meminta supaja pemerintah 
un sementara UNTEA di Irian 
Barat diperpendek per 1 Djanua 

1963, 

    

  

Tan, 

  

satu 

  

berwilajah dari Sabang san 
ke Merauke, Tetapi xarena po 
litik “kolonialisme — Belanjalan 
kita terpisah satu sama lain. 

Kita peringati Hari Sumpah 

Lain kawat dari Radja Rumbat! 
Fak2, jang bertindak atas nama 
takjat dan menjatakan bahwa 
akjat daerah Fak2 tetap memper 
Gjuangkan untuk melaksan 
pilihannja menggabung kepada 
Pemerintah Republik Indonesia 
sesuai dengan tjita2 Proklamasi 
17 Agustus 1945. mendesak pula 
penghapusan plebisit serta per- 
pendekan waktu pemerintahan 
sementara UNTEA, 

Selandjutnja kawat dari Partai 
partai Politik di Manokwari, jg 
bersatu pendapat dim menjata- 
kan bahwa seturuh rakjat Manok 
Wari tetap berdjuang sekuat te 
naga guna Persatuin dan K 
tuan Republik Indonesia 17 Agus 
tus 1945, serta mendesak pula 
perpendekan pemerintahan se: 
mentara UNTEA dan penghapu. 
san plebisit tahun 1969. 

Djakarta 27 Oktober (PA) 
Berkenaan dengan peringatan 

Hari Sumpah Pemuda jang ke 
34 pada tgl 28 Oktober 156. 

ini, P.B. Yani Marbacn dalam 

sambutannja menjatgkan hara 
pannja agar ide sumpah pemu- 
Ya senantiasa membara serta 
menjala hingga dapat selalu me 

nerdagi kegelapan masjrakat Im 
Wonesia sepandjang masa. 

Semangat nasioual jang didu 
kung oleh segenap lapisan ma 

   

  

     

    

  

  

Ada lagi kawat dari gerakan sjarakat dari Sabang sampai Me 
rakjat di Fuk2 jalu Gerakan tauke, jang “dutjapkan dalam 
Rakjat Irian Barat, disingkat sumpah pemuda 34 tahun jlitu 
GRIB, jang dengan tegas menja 
takan 'keputusannja, bahwa rak 
jat Fak2 tidak menjetudjui ada 
nja pemerintahan dalam bentuk 
apapun diuga didaerah Irian B. 
ketjuali Pemerintah Republik 
Indonesia jang telah diprokla- 
mirkan pada tanggal 17 Agus 
tus 1945. Adanja plebisit more 
ka pandang sebagai suatu hal 
jang bertentangan dengan djiwa 
Proklamasi dan bertentangan pu 
la dengan kehendak Rakjat 18 
jang mulal tanggal 17 Agustus 
1945 adalah satu dengan Repu 
biik Indonesia. Mereka mende 
sak perpendekan pemerintahan 
UNTEA di Irian Barat per 1 Dja 
Duari 1963 dan diserahkan ke 
pada Pemerintah Republik Indo 
nesia. 

  

telah dapat menggagaikan @sa 
ha2 kaum imperialis dan keloni 
alis jang sengadja memetjah bo 

nesia, seperti peristiwa Linggar 
Giati, Renville, KMB, dengan di 
tinggalkannja Irian Barat — dari 
Wilajah RL RMS, DI, LI, &ll 
sebagainja, demikian Ti 
hacn jang menambahkan bahwa 
itu semua merupakan suatu 
bukti atas kebenaran dan kesu 
jian sumpah pemuda jarg kra 
mat itu. 

Selandjutnja dikatakan bahwa 
pemuda adalah: harapan hang 
sa dan pemudalah jang mendja 
di kompas bangsa di hari de- 
Pan serta- akan memikul tang 
Bung djawab masjarakat dan 

Angk. 45 Menjambut Hari 
Sumpah Pemuda Ke-34 
Djakarta 27 Oktober (BIA) 

Berhubung dengan peringat 
Mari Sumpah Pemuda ke-4 tgl 
28 Oktober, Dewan Harian Pu 
sat Angkatan 45 mengatakan 
pendapatnja bahwa pentingnja 
peringatan teralmpul dalam dua 

  

  

   

      

   2 Menjambut dengan gembi 
ra pernjataan2 putera-putesi 18 
tentang hasrat penggabungan IB 
kedalam kekuasaan RI karena 
Pelaksanaan tersebut akan mem 
perijepat proces penjatuan Irian 
Barat dalam Kepublik Indonesia 
sesingkat2nja, 

3. Chususnja mengenai situn 
WI dunia jang gawat sekar 
menjerukan kepada Pesir Ka 
untuk aktip dalam usaha m 
lihara perdamaian dunia, teruta 
mp karena menghangatnia raasa 
alah2 Kuba dan tapal-batas In 
dia RRC, 

Mengenal Peringatan Hari 
Sumpah Pemuda ke-34 jang 
akan dimeriahkan dengan usa 
ha2 konkrit untuk penggalangan 
Persatuan dan tekad pembangu 
nan jang akan dipelopori oleh 
para Pemuda, Dewan Harian 
Pusat Angkatan 45 menjerukan 
kepada segenap anggauta Ang 
&katan 45 dari Sabang sampai ke 
Merauke untuk ikut aktip Ca- 
lam Pekan Peringatan jang #kan 

    

    

— Konsolidasi dan mengisi 
Tahun Kemenailgan dengan pe 
Goman dan Komando Presiden 
pada tanggal 17 Agustus 1962. 
— Menggeloranja — semungat 

Negara Kesatuan RI dari Sa- 
bang sampai ke Merauke, cesu 

   
   

Dewan Harian Pusat Angka 

elan jang 

  

1. Memusatkan segala usaha 

Pemuda 
P' sekarang Ini dalam su 

Tahun Kemenangan, 
kemenangan tjita? luhur jan 
ditjetuskan oleh Pemuda2 Perin 
tis Kemerdekaan sedjak berabad 
abad Jamanja. 

Dengan ini pula kita 
dan melaksanakan 
atjara? Peri 
kan oleh Fc 
Kungotidasi 
dan (ollowup duri peralebusan 
Irian Barat. 

  

  

Serangan Kepada 
Kuba Pasti Timbulkan 
Perang Dunia 

Havana, 26 Oktober (AFP-PIA) 
Menteri angkatan bergendjata 

Kuba, Raul Castro me a 
hari Djunt'at bahwa seiup sera- 

    

Surat kabur itu menga 
Castro mengeluarkan pernjatai 

muan Or- 
ner di Sinti 

ayo De Cuba, ikutota propinsi 
Kuba timur. 

  

Castro "mengatakan, demikian 
sur kabar itu : 

lusuh akan dipukul dengan 
tuan suhabatz Kuba di selu- 

ruh dunia”. 

      

Raul Castro, saudara perdana 
Menteri Kuba Fidel Castro, dju- 

Wakil per 

  

Surat kabar itu memberitakan 
bahwa dalam pertemuan terkenal 
itu, Armando Acostas 
terugggi argkstan 

  

Matang ke pabrik2 dan ludang2 
karena pasukan2 OPR Gan kar. 
yawan Kubu memasuki dinas ang   

: Sumbangan Tani Marhaon 
Pd Hari Sumpah Pemuda 

ar mur, hingga dapat 

  

katan bersendjata. 

Negara dikemudian hari. 
Menurut pendapat Yani Mar 

haen, sumpah pemuda haras pu 
la dinamis, harus mengingat se 
lalu pada keadaan suasana, wak 
tu dan tempat, haru pula mc 
njesuaikan dengan tuntutan dja 

   

  

   

   

    

  

vn 

Djakarta 27 Oktober (PIA) 
Ketua 

Saswoamiujojo menjatahan 
kuatirsunja, bahwa ke'cga 
disekitar »0a 
mendjaa' beruk « 

   
  

darat 

  

dahsjat 
. duka 

perang nuklir      

    

   

    

     

beberapa 
pakah sesuau 

dapat membiokade neg: 
Fi lain jang merdeka dan bcr 

dan apakah sesuatu te 

    

  

io kita sudah mer 
ialah Manipol, Dasa Sila Ban: 

|dung dan pernjarman Meograd, 
dimana diteras bahwa io 
tegrieit dar 

    

harus dihapuska 
teranglah. 
tersebut itulah ki 
Fi dalam soal Kub 
ini, 

Akan tetapi, 

  

sa:    
muntjak pada sc 
kah peperangan nek 
sjat ita, 
dimuka pl 
dihindarkan untuk 
kan umat manusia dari 
taka, 

alapo 

Sambut gembira usana 
U Thant 

Menurut Mr AH 
atas pertanjaan jang mai 

djawaban 
pen 

  

Redaktur2 ,,Der 
Spiegel" Ditangkap 

7 Oktober (AFP-FIA) 

Polisi Djerman Barar puda 
hari Sabtu menahan Rudolf 

  

BONN,   man jang terus menerus bergo 

Setelah mengingatkan, bahwa 
Gibelakang penjelesatan' revolu- 
Sl sekarang ini masih terdapat manusia2 jang anti-revolusi, an W sosialisme Indonesia, PB Ta ni Marhaen achirnja mengharap kan, hendaknja dalam paringa tan hari sumpah pemuda ini, dapat digali ide sumpah pemu 
da jang djiwanja dengan tekad 

  

serala tuntutan djaman, tentu tan revolusi, sera” ditingkarkan 
untuk terselenggaranja masjara kat sosialis jang adil dan mak 
mAmanat penderitaan Kaejat", 

   

Amanat Tahun Kemenangan Itulah hendaknja didjadikan da sar sumpah pemuda tahun Ini Cengan Uantjut tali wondo-un tuk dilaksartakan, demikian gum butan PB Tani Marbsen, 

LAA.F Terus Meng- 
Inter A.G.-IV 

SINGAPURA, 
(AP - PIA), 

Persatuan 
Ogapuru telah dim 
AK (Fodcram Aticuk 1 
Gal) untuk tidai mes 
atnes . IV di 

   

   

2G Oktober 

  

   

  

   

      

    

    

Ojans 

      

LAAF itu kepada 
perkumpulan2 ang 

perki 
autai 

  

Menurut surat 
Asian Games 
menghebohkan itu, 
nja akan disebut 
internasional s 
Gak akan diakui 

  

ah 
Jinyas 

teko12 1 
sebagai rekor 

          

Augstein, pemimpin umum dan 
pencrbit' mingguan Der Spie- 
gel" dan 16 angg: staf redaksi 

aja dgn alasan bahwa mmadjalah 
itu telah memuat sebuah artikel 

"pengchianatan” mengenal ang- 
katan darat Djerman Barat, 

Ke-16) anggota siaf redaksi 
itu ditangkap — pada. waktu gu. 
buh. Mendjelang pagi hari 44 
orang diantara mercka diizinkan 
pulang. Kemudian Augstein me 
menuhi panggilan unuk mela 
porkan diri guna diperiksa o'eh 
fihak berwadjib di Hamburg. 

Ketika Ja melaporkan diri un 
tuk diperiksa, polisi segera me 
ngeluarkan perintah peranrka- 

pan dan menangkapi ditempat 

itu juga, 

  

Artikel jang dimaksud itu, jg 
dimuat dalam edisi tanggal 10 
Oktober, menjatakan Uh ang 
kajan darat Djerman-Bara: be 
aa p untuk menghadapi sa 
tu-bentrokkan militer, 

Artikel itu dianggap membu 
kakan aspek2 tertentu dari ren 

rahasia) "MC-70”, jang 
madjalah itu, telah disiap 

kan untuk minta pasukan2 NA 
10 sampai 1963. 

Artikel itu menjatakan, bahwa 
kesembilan "divisi Bundeswel 
ngkaian darat Djerman barat) 

dibawah komndo | NATO tidak 
ukup sendjata, din per'enaka 

    

    

   
  

  
pan” dan kekbrangan persuail 

Tulisan itu menuduh, hahwa 
tiduk terdapat tjukup ..Kover, 
ppstr, bimt alahan sen 
djata untuk 
dangan jang 

     
   

    

  

   

  

ribu 
gia ma 

Der $, 

  

pa bulan terachi 
  lanjarkan satu kampanie s6 

terhadap menteri pertaha 
Djerman Barat Franz Josei 

menuduhaja mens 
engaruhnja dalam persew 

Gjuan2 jang diadakan oleh peru 
sahaan2 pembangunan 
dalam memperokeh kontra 
ti pembesar 

Sebelumnja, dalam 

  

      

  

umum PNI Mr Ali 
ke 

  

Kuba akun lebih 
mete 

us mendjadi perang dusta jang 

#1 Tiba Di Havana 

AL SASTROAMPNONY, 
Usul U Thant 
Akal Dan Konstruktip 

Masuk 

Ung Itu harus mendapat priori 

sungguh2 mengingini perdumai : Jan dunia ini, 

Gapat 
cemi 

Kapal Tangki Sovjet 

  

KEY WEST, FLORIDA, 28 
Oktober (AFP PIA) 

Kapal Sovjet pertama jang 

    
waktu setempat hari Djumat, 
demikian dikabarkan clean ra 
Gio Kuba jang dapat didengar 
di Key West. 

Radio Kuba menjarakan, bah 
wa kapal Sovjet iu telin ditie 
pat ol laut 
AS, terapi tidak di 

   

    

    

  

   

  

2 

rikan samburan 

      

ja pada awak ka 
pal 1 pertama jang lala: 
dari blokade ,.imperialis”. Laza 
ro Pena, sekertaris dj 
konteserasi — bu 

  

komunis 

    

Ginja menudju Kuba tetapi me 
robah haluan setelah blokade 
AS mulai berlaku. 

  

Dua suratkabar Uni Sovjet 
pada hari Djumar mengabarkan, 
bahwa. beberapa kapal Sovjet 
mengangkut muatan? - ,,damaf" 
tidak lama logi ukan beriajar 
ke Kuba, demikian dikabarkan 
dari Moskow, 

“Komsomolskaya Pravda", or 

gan Liga Pemuda Komunis me 
njatakan, bahwa kapal? dipela 
buhag Odessa sekarang sedang 
(muat beras, traktor dan truk2 

untuk Kuba. 
"irug? 
sebuah 

  

pal 
esai membuat S00 trakicr jang 
Ujuga akan dikirim ke Kuba. 

Kedua suratkabar selandjut 
nja menjebutkan sedjumtah lem 
buran2 badja, kabel dan ka 
wat dianiata butang2 lainnja jg 
sedang menanti pengangkutan 

  

tas jang pertama apabila: kita 

   

    

   

    

   

     

    

       

  

    

  

“| Bangsa" Di Afrika « 
Selatan 
Sebuah organisasi. misterius 

jang dikabarkan melakukan per 
buatan2 sabot di Afrika Sela: 

  

  

jltan selama 10 bulan terachir 
ini telah memperisyatkan, wkan 

pembal jang se 1 | metakukan 
« 

   
(Hukum Pembalasan 
tang mata bajar mat 
gigi balar gigi, hu    

R belum ada arang 
im mati berdasarkan un 

  

Orpanisasi Itu Jang katana 
bebas penuh dan 

8: Fa 

  

    
tidak minta karban difwa 

Dalam tempo lima 
terachir ledakan! bom 
menehantiarkan #eanifsrms toe 

    

"Sahabat? Kuba Dari 
Amorita Utara   

Kev West, Finrida 28 Okt 
(AFP PIA) 

Tebih kurang 400 orang AS 

  

lane tinssat di Kaka tetih bar 
kelamnak 

8. 

  

Patam satu 
tone menamakannis diri 
babat 3 
ra". demi 
Radio Havana 

  

    

          

antik hertamnyr dri 
hak orane2 Kuba untuk mela 
wan kekuatan? 1 
lane meneantiam akan menahan | 
Murkan omat manusia dengan 
pemusnahan noktir "" 

Teuek Koterdiana KA 
Exnres 

Semarang. 27 Ost. (PIA). 
Berita jang agak "terlambat 

@'dapat PIA dari tepaia stasion 
Tawang Semarang dikatakan, 
bahwa pada tgl 25 Oktober ber 
selang sekira djum 15.30 di 
Weleri, sebuah truck dari 
Centra” Djawa Tengah tel 
terdjang oleh kerets api cxptes, 
mengakibatkan seorang luka: 
berat dan 2 orang tewas. 

Pada ketika itu truck tersebu 
Jang memuat Ikan teri, melintasi 
.rel kereta apl dam ketika ita 
djuga llwat expres ari Djakarta 
dan bagaimana duduk perkara: 
nja jang seb masih di- 
da 

  

    

    

  

  

  

   
     di Kuba. 

Organisasi "Lembing 

  

      

Gan ,/Undang2 
dia" 
ma perang dunia Ll. 

  

Chou En-Lai 

TOKIO 
KANTOR berita Hsi 

hari Sabtu, bahwa PM 

  

  

  

arlal Nehru untuk 
atas usul tica pokok RR 
an perbatas 

  

Msinhua dalam siarann| Pat Wiangkap di ToRio my t bahwa & 

    

| 

  

bagai djawaban 
KPA Gam: 

dalam usaha M dri Kuka 
alah perbatasan tu seri 

mik t Iin       
  

ungadakan kontsk dstam ko 
pala2 negara Ar 

onesta, Gi 
Maroko, Sailer 

  

    

int, 
Tidak dapat terima sa 
India susaja mengun 
diri dulu. 

Suratka 
an Rakin' 

bing m 
Saha, $ 
1 tiamt 

   

   

    

  

KK dit 

  

     

   

  

   
   

      

pemulihan por 

  

wilajah 

Keadaan Darurat 
Diseluruh India 

New Delhi, 27 
Presiden Indi       

      

   

   

  

   

    

  jang pernah 

Dakim keadaa: darurat tak,   diib, de 

    

  

Lord Russell 

  

Pia) 
    
    

    
    

  

   

    

   

        

    

LONDON, 27 Ok oder 

  

uteriai 
Inggeris pd hot 4 

    

    

teka, 
De 
    

   na £ Ha 
LORD RUSSELL TERIMA 
SURAT DARI U TANI 

Lord Berwand Rusesi 
Inggerts 4 

    

   

  

n tentang di 
Ih mengatakan: Sura 

      
      

partai jang 
ra ini, telah mengeluarkan satu 
statement jang membersihkan:     dimulai pada tanggal 25 Okto 

ber, Asian Games, menteri dari tuduhan? tsb. 
  

   
minta ke 2 

Ja duduk dibelakang 
pendjagaan polisi a 

  

  

    

    

  

   Raden Saleh No, 16 
DJAKARIA 

      

  

   

    (Akan diadakan nanti hari Senin tangga! 
@i Kantac Notarjs Sie Khwan Djioe. Dj. Museum No. 7, Dj 

RAPAT UMUM PEMEGANG SERO 
P.T. PERSEROAN DAGANG 

“TJILIWUNG” - 
DJAKARTA 

BoaTzarai 
si pasal 10 dari Anggaran Dasar. 

1 12 Nopember 1962 pukul 12.04 

   

    

Kurang tenaga bu 
Gan lembek?? Vi- 
TANOL PIL tang 

          

1, Obligasi 

   

  

uh2 sekali dan 
jak persami 

    
      

  

SUMBANGSIH ANDA PADA NEGARA 

BELILAH SEGERA PADA : 

SILIWANGI BANK 
Indonesia At 

Rp 200)—, Rp. 
b. Bunga Osligasi sebe 

@kurengi podjak2 tang 
C. Pendjualan dimulai tel. 1 

5 ahun terhitung. mulai 

     Bank Ne, 
a 

    

Membantu Negara 

dan, 

Tilbon 

Pimpin Demonstrasi 

Menertang Blokad» A.$ 
ngan Trataigar diutup bagi mej- 

          

KIRIM PESAN LAGI KEPADA 
KHRUSHCUE 

  

Lord Rus 
teh me 

ta hari Djum 
an pesen,be 

€N   

   

   
Au dau 

xdia menetang 

  

Kat itu Russel mata 
sp sunaja 

mali tindakan jang 

chuv mendjawab, 
bersedia untuk boranti 

malahan berter      

  

      kan beberapa pesan kepada Prev Khrusbehov jang, distarkan 
siden Kennedy. 

  

os/p: 

berlaku pada wal 
Nopember 1962. Ol 

dari 1 Nopember 1962. 

  

lembeli Obligasi ini berarti 'djua Anda bantu Negara dalam Pembangunan: 5: 
jan aa data" “Nedbaketaa adalah kewadjiban Nasional jang harus diikut sertakan selurus 

Kedjajaan Negara" adalah idam-idaman kita semua, Karena itu belilah segera Obligasi 
Indodesia pada Kantor2- kami : 1 
Ea Kantor Tiabant: " 

na ng 

waban Positif” 

        

sesuatu 

bongkar panykatan2 di 
asal sadpu AS menit , 

bahwa pem 

     

(Kantor Tiabang, 

Petjinan Kulon 62 
Utara 2169 

minta »Dja- 

Nehru 
7 Oktober (AP-PIA): — 

nhua mengabarkan pada 
RRT Chou En-lai telah Im seputjuk surat kepada PM India Ja- 

ta "djawaban po: 
Tm 

    

yenai persengketa 

   

  

   

   

   

  

Kennedy Ticak Djadi 
(e Brazil 

toa, 26 Ost. (AFP 
  

     

    

        

ag uu 

  

    
    

    
Statement Gee " 

menjatakan, berwa , 
-a & Kube 

nvljata2 te 
fibuat tidak , 

man set 

   

  

       

  

ri Ya Sov) 
ng menawarkan V 

Turki 
Kk mami 
tah AS belum me 

resmi pesan 
mo 

  

pangkalan2nja 
Gedung       

   

  

anta 

ling lam 

  

   

  

atn/ Derentjana, 

   

  

   

    

  

  

      

   
   
   

             
       
               
      

          
       
           

  

              
       
       
      
      
        

        

      

            

      
          
              

     
     

  

     
        
       
           
    

   

       

            
          

        
        

            
        
   

        
          

        
      

    

   

     

        

     

   

      

  

    
            

        

  

   

      

   
      

   

  

  



Na PN aa Te NT PENA NM Mn 

   
    

  

    

12 pCt PINDJAMAN OBLIGASI 

PANK NEGARA INDONESIA 

TAHUN 1962 

sebesar 

Rp. 250.000. 000,— 

    

AA TE MT EN AN PEN IT SPN PA 

  

   
     

  

     

    

               

       

         
     
    

    

   
      

               

  

: J—.. 

TARIH NM. SHER || MUCIA 
Senen Rem Mt Tetp. 4654 Gbr. Djakarte Sya FAO 2 Dae 

Mengobati Tapa penjakit cari calam, utan 1 Teng 
luar badan, (ambelen). penjakit gula, #DIAMILAH” 
laki2/wanita Intrata lemah: perempuan dapat 

bulanan tidak tjatjok, dapat bulanan dengan merasa Serikandf Aldjar 
sakit, atau ingin punjai turunan dil (s3 $ 

baik, tidak d Dick monag dengan potong dan tgn — Ki 

Djam bitjara : - 2 "4 bei uan Hlm , 

Untuk kesehatan badan, ingat dan simpanlah adras D | soo Akan mengadakan pendjnalan dihadapan umum pas 
ini dengan baik 6117 pada hari : 

Kamis tanggal I Nopember 1962 diam 09.30.| 

Diruangannja di Djl. Rava Diatinegara Timur No. 

40, Djatinegara, dari : 

A. Sebuah Truck FARGO TIPPER tahun 1952. 

Sebuah Sedan Utility PLYMOUTH tahun '5!) 

N Dalam'keadaan baik. 
A Milik P.N. WASKITA KARJA. 

      

MINTA BELI 8 
PABRIK. GELAS 

DI DJAKARTA ATAU BOGOR, - 
JANG MASIH BERDJALAN MAUPUN JANG 
TIDAK BERDJALAN, ATAU BEKERDJA SAMA 

LEBIH DISUKAI BESERTA PEGAWAINJA SE 
KALIAN. 
HARAP TERANGKAN LETAKNJA, LUAS Td 
NAH, DAN LAIN2 KEPADA ADV NO. II 

  

' ODOVITA : 4/a Kantor Adperteni LRAB. 2 

aman Oa 1 B. Party Ban? luar/dalam kapal udara, aceu?, 

Sa Pe da Be an Ni TAN» bo mesin tuls,/diam listrik, drum minyak dll, 
J Milit PN. GARUDA INDONESIAN AIR- 

WAYS.      

  

    
   

  

    

    

     

     

    
    

     

   

   

  

     

    

    
    

  

   
   
    

ATAS UNDJUK DARI LEMBARAN: 
LT Rp. 5:000.— Rp. 1.000,— dan Rp. 500,— nominal z 

AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK 
«. MEMBIAJAI PROJEK? PEMBANGUNAN 

Li 

SJARAT-SJARAT TERPENTING: 

# Kupon bunga dibajar setahun dua kali Fiap 

Tanggal I Mei dan II! Nopember. 

Paciok kupon dibajar B.N.I. 
Masa peredaran pindiaman hania lima fahun 

N HUBUNGII AN SEGERA BANK NEGARA INDONESIA JANG TERDEKAT, 

. EN (Masa pendiualan | Nopember 1962 sampai | Mei 1963).. 

    

  
dengan obat T:H, 

sembuh. 
2. Obat exceem T. 

Exceem lama 20 
Lose 

Djulan Raya Kreko, Buncer NO. 6 Telp. 20946 O.K Dj Hana se jakara V/19 

  

rikut Rp. 2,50. 
  

DIAKUI BERIBU KALI 
SELALU SIAP UNTUK D'START ! 
SELALU BISA DIPERTJAJA ! ! 
UNTUK SETIAP MESIN 

BUSI JANG PALING 
TJOTJOK ! 

Selalu sedia : 

MENTEGA 

LO8S 

5110 

      

   

  

   

  

   

    
   

    
       

  

       

bIDJ 
Kepada penawaran 

EXPORTIR : 
TRANSYORTMASCHINEN EXPORI 
— IMPORT DEUTSCHER INNEN — 
UND AUSSEN HANDEL TAUBENST 

Sedan 

4500 KM. 

Penawaran sertulis 

s102 

   
     
  

  

   

        

   
   

  

    

    

  

    
KULIT PUTIH EXCEEM, KUPING 

NANAH 
1. Leucederma, penjakit kulit putih 

belang seperti susu 4 — 30 tahun 

dahnja, 3 — 7 bulan banjakan 

tih, pakai 5 — 8 bari sembuh. 

3. Obat kuping tidak perih pakai 7 — 
15 hari banjakan kuping bernanah 
1 — 24 tahun bisa sembuh Obat2 

dapat dikirim Surat pertanjaan be- 

Thie Tjung Jeng, tiap hari djam 
11 —.13 di Toko Pi Sin, 
Djl. Gardudjati 25 Bandung. 

  

P.T. SARIPANGAN 
dp Heemraad : 

Dj. Modjopait 9 Djakarta 

AJAM, AJAM KEBIRI / | 

Pe PARA ne nemumana 

| (satu) OPEL ,,KAPIIAN" 

Tahun 1961 
keadaan seperti BARU — djalan saru: 

Gil Nusanara 11-B (atas) Djekarta. 

  

DI TJARI 6 

Dari persediaan ready stock. . 
d. Alat? ukur tanahs 

a. Theodelite, 
b. Waterpas. 

Merk : WILD, KERN, KARL ZEISS, 

2. Alat? gambar : 
a. Panthograaf. 
b. Planimeter, 
c. Coordinatoaraph. 

Party botol rosong bekas Pepsi Cola, pro- 

jector 8 mm. 
(Boli & Howell), kijker, alat? listrik, piringan 

hitam, foto-toestel dl. 

D. Sebuah MESIN DIESEL merk SOUTH IRON. 

“2 cyl. 22 PK. 

E. 4 iempat) buah Air conditioner merk EX. 

Carrier & Frigidaire. 

| (satu) buah Refrigerator Electrolux 

5 4 # pi ib: 

Pembajaran tunai setelah barang diserahkan. U Ihatulid:0 my Cikaon 

Tanggal penutup surat penawaran : 7 Nopember 
1962. 

Surat# penawaran lengkap keterangan? merk, 
brochures, djumlah, dsb., dikirimkan kepada : 

Jang telah diapkir. Milik American Embassy 

A dan D penawaran ter 
tulis. 

B, C dan E dengan lisan (By opbody 

TUNAI (Kontan) 

31 Oktober 
1962. 

TJARAN IA.LELANG & 

Perusahaan Listrik Negara 
Dinas |: Perantjang dan Pembangunan 
Djalan Aditiawarman Blok M1/135 
Kebajoran Baru. t 

PEMBA JARAN E 

HARI MELIHAT 8 Rabu tgl. 

6121 
Kama MA LE LLLLLLLLLLE LL EL LKS   

    

SIARAN” KILAT 

PT. TJIKUBANG 
Dj. Raya Barat 249 — Telp. 5077. — Bdg. 

PERMINTAAN MAAF 

t Sehubungan dengan surat pengumuman'pernjataan kami ferfanggal 18 October. 

1962 jang sewaktu“ dapat diumumkan oleh jang bersangkutan. 

1 bulan lihat fae- 

MH. adjaib tidak pe- 

—
—
—
 

"— 40 hari sembuh 

Iklan? jang menimbulkan kesan seolah? dikeltarkan oleh P.T. TJIKUBANG untuk 

| menfjemarkan nama baik sdr. A-M.O. PARDEDE Pres. Direktur PT. Djuara 

| Bikkik Corporation Djakarta. 

Kesadaran kami tentang adania gedjala” kurang baik jang dapat merusak kerdja- 

sama maupun hubungan kemanusiaan antara kami oribadi ataupun perusahaan? 

jang masing” kami pimpin dan milik : 

| MENGHAKAPKAN DAPAT! DIMAAFKANNJA KEDJA- 

| DIAN TERSEBUT OLEH sdr. A.M.O. BARDEDE DAN 

DAPAT MENERIMA BAHWASANJA KAMI PRIBADI 

) ATAUPUN PT. TJIKUBANG TETAR MENGHARAFKAN 

| 
$ 

MURNI NO N 
TERS 

DLL 

KERDJA-SAMA JANG SEBAIKINJA SEPERTI YANG 

SUDAH? SERTA PENUNAIAN TUGAS DALAM BIDANG 

MASING”, 

BE MEMINTA KEPADA UMUMNSTATAJAK RAMAI AGAR 

PENGUMUMANYCHABAR? ISB. DIANGGAB SEEERTI 

TIDAK FERNAH ADA. - 

UAL: 
jang tertinggi 

De Luxe 

dialamatkan:   DITJARI Bandung, T9 Ocrosekt9EZ 

Perawat Baji aa an, Direksi daa" 

Yaa Leena pernyataan ya Un MA Gia aer — Para Pesero , 

Pelamar darang lt 
EL IJIKUBANG2 

  

PI, OTEVA   
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