
    

    

      
     
   
        

    

          

    

  

    

                                

REDAKSI/PENANGG: 

Gb pa aj Djakarta 
UNG DJA: 

  

( PRESIDEN Soekarno didarapingi oleh Pd. Presiden Ir. Djuanda 
sedang beramah tamah dengan Dr. Konijaenburg Direktur Muda 

Presidi 

Dengan Pesawat New Lockheed ,, BEBAS" 
dari 

ES JAKARTA, 3 Nopember (Merdeka) 
EREND EN P: glima Tertinggi 

adan rombongan jg terdi 
«menumpang pesawat GIA New Lockh 
BEBAS jang dikawal o) 
AURI, kemarin pagi tepat djam 06.00, telah 
meninggalkan tanah-air menudju Djepang, un- 
tuk mengadakan istirahat selama Ik. 3 minggu. 

  

Sampal dilapangan 4or! 
Kemajorun Presiden dan 
bongan dihantar oleh Pd. Presi 
den Ir H. Djuanda, wakil Mcnte 
ri Pertama Jl-menlu Dr. Suban 
drio, para wakil Menjcri Pera 
Fha dan Menteri Serta Njonja 
dari Kerdja, Pimpinin MPRS, 
DPR-GR, DPA, Depernas, para 
korps-diplomatik para per 
mpij dan milijer, pemimpin? par 
taj dan organisasi, rakjat Ibi 
(am js memeauhi djalan muka 
VLP-room dengan membawa 
bendera2 parjai dan orgunisasi. 

Ikut serta dalam rombongan 
' Presiden ixu, anfira lain wakil 
Menteri Pertama 1 Dr. Leitpena, 

        

. 641102: Djogia. 
435846: Kediri 

“Rp. 50000.— 
0s835: Makassar. 480121 : 

“498200: Semarang 

Bana” Demen tani 
Aa 171SS8: Matang. 
2558682 Bandung. 44301 : 
(ola. 117309: Djakarta, 261520: 

  

Bs — Weni Pres. Soekarno Tiba 

0 EN Di Hongkong 

Pemimpin Besar Revolusi/ 
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SABTU, 5 NOPEMBER — 6 DJUMADIL/'ACHIR 1382-H. 

Terutama 
Pasukan? 

KAIRO, 
Hongkong, 2 Nop. (AP-PIA). 

Ker 
2 Nopember (AFP-PIA): — 

panglima tertinggi/presiden Soe 
karno telah tiba hari Ujum'at 
Gi Hongkong untuk suatu kun 

Gjupgan istirahat selama dua 
bari didjadjahan Inggris ini, de 
mmikian diberitakan oleh AP. 

Sekalipun kundjungan presi- 
Gen itu bersifat tidak resmi, ne 

imun beliau telah disambut de 

ngan 21 tembakan meriam, ratu 
ecksekkutif RPA. 

penjambutan resmi. 
Gubernur Sir Robert 

dan Jetnan-djendral Sir Regi 

pesawat terbang. 

| barisan kehormatan dan dengan) Usut 
segala kehormatan dari suatu 

biack 

-nald Hewetson, panglima tenta 
ra Inggris di Hongkong, menjam 
but presiden Soekarno ditangga 

Nasser jang berisi 4 
pokok itu ditjantumkan dalam 
sebuah pesan jang dikirim pa- 
Ga achir bulan Oktober kepada 
perdana menteri Nehru dan per 
Jana menteri RRT Chou Eo-lai 

itu mengutjapkan terima kasih 
setelah kedua pemimpin negara tem: 

T Tolak Empat Usul Pres. Nasser 
Ttg. Penarikan) Kembali 

Kedudukan Semula 
kan? kedua negara kekedutukan2 
jang! diduduki sebelum berkobar 
nja fnsiden2 tanggal 20 Oktober 

RRT telah menolak keempat-usul jang di- Ysex 
adjukan olch Presiden RPA Gamal Abdel Nas- 
ser untuk menjelesaikan 
RRT — India, demikian diumumkan di Kairo 
pada hari Djum'at oleh Ali Sabri, ketua dewan 

perbatasan Tak Bertuan" antara pasu: 
kan? India dan RRT, 

4) Dibukanja permndingan2 

masalah perbatasan itu. 
Usul2 ini telah diadjukan ke- 

pada India dan RRT setelah kon- 
soktasi2 antara Nasser dan se- 
Gjumlah besar negara? ,.Non- 
Bitk” dan jang kemudian disu- 
sui dengan pengiruman sebuah 
pesan oleh Nasser kepada Nehru 
dan Chou dimana diusulkan per 
antaraannja dan djasa2 biiknja 
dalam bekerdjasama dengan ne- 
gara2 non-bik untuk memulihkan 
perdamaian antara kedua negara, 

Diduga bahwa keputusan RRT 
untuk menolak usul? ini diterima 

sebagai suatu keketjewaan jang 
besar olch pemerintah KPA. 

mereka kepada RPA berkeoaan 
Cengan tawarannja untuk men- 
dindi penengah dalam sengketa 
perbatasan itu. 

Keempat usul itu adalah sbb. : 
1) Segera menghentikan per 
puran. 

2) Ditariknja kembali pasu- 

Seterusnja dikabarkan bahwa 
Nasser telah diberuanu menze- 
nai penolakan RRT itu oleh se- 
buah nota jang disam, 
padanja pada hari Mini 
kcasa usaha RRT di Kairo Lin 
Chao Nan. 

Persoalan itu telah dipeladja 
rt dalam sebuah pertemuan da 
Fi dewan eksekutif pada hari 
Kamis malam. ... 

Diduga bahwa RRT terutama 
berkeberatan terhadep pokok ke 
Usa dari usul Nasser, jaitu me 
ngenai penarikan pasukanZnja 
kepertahanan2 jang didudukinja 
sebelum tanggal 20 Oktober. 

(Bersambung ke hal 2) 

    

  

  Presiden "Sukarno — membati- 
kan tjiuman selamat tinggal ke- 

ri Garuda . 

  

d Electra | Indonesia Tita Di 
leh 4 pesawat pantjargas | Kotabaru 

  

  

  

Kotabaru 1 Nop. (AFP-FIA). 

Lebih kurang dua peleton 
pasukan Indonesia telah tiba di 
Kotabaru hari Kamis dengan 
menumpung sebuah kapal Indo 
nesia “Tandjung Radja", 

anggoja UPA A.M, Dasaad, Pre 
siden direktur BNI Jusuf Muda 
Dalam. 

Sebelum meninggalkan lapas Mereka minta kepada pasu- an terbang Kemajoran, Presid, “3 s kan2 Pakistan dari komando 
Wb supuja memberikan mereka 
akomovasi didalam 'barak2 PBB. 

    

  

Soekarno gelah mengadakan ra 
mah-tamah dengan para pembe 
sar Indo: sia, korps-diplomatik     

    

Kapal tsb djuga telah mem 
bawa 40 buah mobil serta ba- 

suupiy sipil dan muiser. 

  

siden itu, 
para penghantar didjatat oleh 
Kepala Negara sambil tcrse 
njum-simpul dengan meceka 
ditangga pesawat, Kepala 

  

Sementara kapal Indonesia ta 
di disambut dengan hangat oleh 

  

dan gambar kanan para isteri 

   
ra masih mendjaba, tani 
para penghantar ju dlulurkan 
pada beliau. Diantara para peng 
hantar berada dilapangan Kemajo 
ran, tampak djuga para pujeri 
Presiden Megawati beserta a- 
dikenja, 

penduduk dipetabuhan 
yarmisun tencara Belanda jang 
terachir telah bertolak pulang 
kenegerinja dengan pesawat uda 
ra 

  

Demikian dikabarkan oleh 
AFP dari Kotabaru.   

Sebelum Penjerahan Resmi I.B. Kepada 
R.I. — Kata KASAB Di Medan 

DJAKARTA, 3 Nopember (Merdeka) 
KEAMANAN harus dipelihara dengan djalan 

mensukseskan Pantjasila/Manipol dan Tri Pro- 
gram, djika kita gagal maka fihak2 anti Pantja- 
sila dan anti Manipol akan dapat kesempatan 
untuk melakukan pemberontakan. Demikian an- 
tara lain ditegaskan WAMPA/KASAB Djende- 
ral A.H. Nasution dalam upatjara adat di Gu- 
bernuran Medan 31 Oktober malam jang lalu. 
Upatjara adat jang diseleng- akan kembali kekeadaan lama 

  

    

ra itu dilangsungkan dalam sua 

Kan kegembiraan rakjat terha- Pa aa anta 
(nah air kita, 

Presiden tetap pegang 
mutlak 

Dasa | rangka kundjungan 
WAMPA/KASAB jenderal 

AH, Nasution kedacrah Suma 
tera Utara itu beliau telah pu 

la mengadakan bricling dengan 
(jatur tunggal Sumatera Utara, 
Kodamar I, Korud 1 dan jong 
dihadiri djuga oleh Dejah Suma 
tera, Brigdjen Kosasih, berserte 
stafnja. 

senaera AH. Nasution pa 
da kesempatan Itu menjatasan, 
bahwa Presiden telah imemutug 
kan kendaan darurat ducus ber 
achir diseluruh meguca sebum 

penjerahan Aria Warat 
kepada Kepublik Indonesia, ta 
Di penghapusan kesdnaa uaru 

  

  
  

lagi, karena Presiden Soekarno 
sebagai pimpinan Revolusi tetap 
imemegang kekuasaan mutlak 
seperti dimasa sebelumnja, 

Dengan demikian dapat tetap 
didjamin follow-up — keamanan 
pembasmian subversief dan 
kontra revolusi, operasi2 ekouo 
mi dlsb. 

Didjelaskan pula, bahwa an 
tara Alat2 keamanan militer 
dan Sipil akan tetap dalam 
koordinasi melalui suatu  Stat 

mentert- memberikan selamat 
djatan. Wotor PPHOS) | - 

Sockarno Kn sukan 
iri dari 31 orang, dengan Dua Peleton Pa 

jang lalu. . 

Demikian diterangkan oleh 
Menju Dr, Subandrio, sesudab 
menerima kundjungan Menyeni 
panglima AURI Laksamang 
Muda Omar Dani diruangan 

kamar kerdjanja kemarin si 
ang, dan selandjutnja mengada 
kap perlemuan dengan Dura 
besar Republik Federal Djer 
man Baron von mubach van 

akan pembitjaraan2 sela 
, sedjam, 7 

    

  

Menurut Menlu Dr. Suban 
drio selandjutnja, pendiran 
Pemerintah ini, telah disampa: 
kan oleh Pd, Kuasa III Menlu 
Mr, Nugroho kepada Kepala 
Perwakilan PBB di Djakarta 
Pavicic, dalam suayu pertemv   

Keadaan Darurat Hrs Berachir 
Rapu siang jong 

Ie Siantar, W/ 
Djenderal AJ 
takan pula, bata kira 
tan Perang 

bagai pontensi 

dikerahkan dalam 
(pembangunan. 

Didjelaskan selandjutnja. hat 
Wa Angkatan Perang alam sa 

tuan2 ketjil akan dikerahkan 

untuk membantu pembangunan 

desa, dalam satuan jang lebib 

Oesar Jagi dengan pereagkapan 

lalu di Pema 
NA 

         

  

   
kata sidang 

  

Berbitjara tentang demobilisa 
si, oleh Djenderal A.H. Nasuti 

on ditegaskan, bahwa wita seka 

rang tidak mementingkan demo 

bilisasi seperti dizaman liberal 
dulu, karena mereka jang dide 
mobilisasikan itu akan diberi 
kan latihan kerdja lebih dahu- 
lu, sehingga mereka jang sex 
sunggubnja masih pepe hn 
dapat dikerahkan dalam bi- 

Koordinasi. Kepada kepolisian dang produksi. 
Negara akan diberi wewenang 
memberi pimpinan technis ke 
pada alat2 keamanan sipil lain 
nja jang berada diluar Depar- 
temen Angkatan Kepolisian, Se 
Yangkan Angkatan Perang ukan 
nan petugas pokok dalam 

keamanan dalam negeri. 

  

Angkatan 
unekan Malam bidang 

    

   sm 
Wa Ameimsaduri pay esa) 
Fak Kertur Indadti “wes Nas 

  

  

vas Mi Oukaniah berasik dua sunah gang 

Perang axan 

  

Dapat diberitakan, bahwa ha 
Ti Kamis pagi Djenderat Nasu 
tion telah pula memberikan tje 
ramah dihadapan — manasiswa2 
Sumatera Utara bertempat di- 
gedung "Nasional Medan. Hari 
Kamis sore WAMPA/KASAB, 
WAMPA | menteri — Perdatam 
Chaorul Saieh, Menteri Urusan 
Veteran Brigdjen Sambas dan 
Menteri Perburuhan serta rom- 
bongan Jang turut menghadiri pe 
tesuan dan bmbaug — "erima 
pabrik Andusiti Keras Nasio- 

telan tiba 

    

ema Jon Garuda 3 ke Kongo 
UNTUK PERKUAT PASUKAN PBB 

DJAKARTA, 3 Nopember (Merdeka)! 
WAKIL Menteri Pertama 

Subandrio kemarin siang menegaskan, bahwa 

Pemerintah Republik Indonesia tgl. 7 Nopem- | susnja 

ber jang akan datang, akan mengirimkan kesa- 

tuan2 Bataljon Garuda III ke Kongo untuk mem- 

perkuat pasukan2 PBB jang telah berada disana 

sesuai dengan permintaan PBB beberapa waktu 

nan negara setjara keseluruhar 

“dengan Dubes Baron von 
Mirbach dikatakannja, bohwa 
didalam uan tsb. telan 

dibitjarakan soal kerdjasamo 
uang lapangan ekonomi, chu 

masulan kredit von 
Merkayz, Dalam hal ini, menu 
rut Dr, Subandrio, rupaZnja 
harapan sangar baik, soal yu 
tidak lama lagi, akan dapat 
dilaksanakan, demikian Menlu 
Dr, Subandrio schirnji 

1I-Menlu Dr. 

  

an jg dilangsungkan digedung 
Deparjemen Luur Ncgery kema 
Tin pagi, Ditambahkannjte 
vahwa pedkiriman baraljon Ga 
uda IL ko Kongo itu. memang 
ieiah lama direntjanakan utk 
memperkuat kesatuang PBB 
Uisana, terujama sesude”- 
kaburZ, banwa Pemeringah | | 
Gia akan menarik Seluruh kesa 
tuanznja dengan situasi perba 
tusap antara India RRT, demi 

  

'arta, 2 Nopember (PIA) 
Wampa-menteri — penerangan 

Dr, H. Roeslan Abdulgani me- 
njarakan pada hari Djum'at, bah 

Sementara itu diperoleh suatu 
kererangan, bahwa didalam 
surat permintaan ? 
kesayuan2 Bataljon ui 
ke Kongo. pihak PBB 
meminta pula, uga 

pengiriman Betaljon 

Femerintah Republik Indonesis 
kran mempertimbangkan dju- 
ga pengiriman kesatuan Pa 

nja dikerjilkin. 

Mengenai harga kertas koran, 
Wampa-Nempen Dr. Roesian 
Abdulgani mendjelaskan bahwa 

sambil menunggu ketentuan? da 
gi pemerintah lebih landjut, har 
In kertas koran masih terap se 
perti biasa. 

Penegasan in! dikemukakan 
oleh Wampa-Menpen Di. HL. 
Roeslan Abdulrani dalam pengu 

  

  

Dibentuknja sebuah ,.Dae 

jang dipersengketakan dalam 

  

lalu 

Oleh 

  

  

— Itu ,,Si Andry” Jangl 
Kepingin Tahu Ter- 

Banjak 
  

Redaktur Merdeka 

DJAKARTA, 3 Nopember 
AIP Sumarno djuga diturunkan di Sorong 

dibawa ke cel polisi jang ditempati oleh anak 
buahnja sendiri. Cel2 tawanan itu tertutup maka 

baru kemudian diketahui bahwa ccl AIP Su- 
mamno, dan ccl2 dua rombongan anakbuahnja 
jang lain berdampingan. Pemeriksaan dilakukan 
oleh polisi Sorong terhadap hampir setiap pasu- 
kan pelopor itu dan hampir setiap dari mercka 
mendapat pukulan? dari pemeriksa. 

"Selama sembilan hari saja 
berada dicel polisi Sorong, ti 

    

    

atau kepala sampai saja terpak 
sa mengpojans-tojangkan kepa 
la karena pujeng. 

Saja merdjadi kehilangan ke 
sabaran, saja bentakkan pa 
ayar ia pukuli atau bunuh sada 

    

Gemiklan ATP Sumarna memulal 
kisahnja sesudah ta diturun     

    

dari salah satu destroyer Belan 
memeriksa saja 
inspektur polisi 
Ia seorang Re 

    

   landa j 
di Djawa Timur berbirja 
bahasa Indonesia. Sela: 
hamoir enam sampai tu 
M sehari saja diperiksa dan hal? 
Jang ingin dikerahul oleh Andi 
ialah sebab? kedatangan kami 

Andri bisa 
hu djelas dari saja. Saja bo- 

(km beristeri dan Ujika perlu 
saja mau mari untuk kepenting 
an bangsa dan negara saja ) 
Inspektur Andri kelihatan grege 

   

      

     

  

tan sekail, mukanja merah se ke Irian Barat, dang gir . cluar 
kan bunyi. Tiba? la bangkit dari 

  

kan dan hal? lain jang mojang 
kut informasi milier. Setiap kali 
saja menolak mendjawab 
"memhelokkan” djawaban 

  

TH. REP, KE-XVIII 

"Mission Accomplished" & ,,Aksi2 berbahaja Trikora" (5). 

Wundi »Pulau Neraka” 
kursinja lagi dan memacu m4 

"Kamu pe 
djawab dengan 

perti tuan lihat pada 
uniform kami ?" 

Andri membentak lagi: “Ba- 
gaimana kamu berani menc 
dengan perahu kaju dipantaf 
Irian Barat jang diljapa kuas?” 
Saja djawab lagi dengan tenang 
dan perlahan:” Tidak ada jang 
me ugkan keberanian mau 
pun kenekadan kami kalau ne 
rara dan bangsa kami met 
kami berbuat demikian!” Iuspek 
tur Andri berdiri dengan kecus 

anjungkan kebe 
lakang, kemudian mundar-man 

        

  

      

   

  

     

  

belah tangan d: 

  

memukul saja di 
tapi ternjata yi 

juruh saja kembali keceL 
Ini adalah pemeriksaan saja 39 
terahir di Sorong 
saja dibawa kepulau Biak untuk 

    

   

  

setelah dua hari disini saja di 
bawa ke Wundi, sebuah pulau, 

Pulau Neraka" 
Wundi nama sebuah pulau 

jang tidak begitu besar di Irian 
Barat. Pulau itu bertuan Icdat 
dan ditenp: 
kamp tawanan. Lebar 
kira2 10 me-er dan pandjanynja 
30 meter, didalam mana Vm 
sukkan kira 45 
Sudah tentu 

   

  

   

  

   

  

bertemu kembali des 
anggauta pasukan saja 5   

    ma saja mendapat pukulan deng 
an pelbagai tjara, Djika ia habis 
akal karena cidak djuga menda 
pat djawaban jang diingini dari 
saja, Andri memberikan "kuliah 
pribadi" pada saja tentang pelba 
gai matjam provokasi jang men 
@jolek-djelekkan RL maupu 
mimpin2 kia, Bukan sad 
tahu bahwa Andri memboho 
tetapi saja memang tahu rorle 
bih dahulu bahwa "aran 

    

   

  

ma 
tjam ini" akun berbirjara "demi 
kian", Satu saat Anari hilang 
kesabarannja Gan sesiap kali ia 
meranja bangkit dari kursir 
dengan sebuah benda tangan 
mengantjam memukul, Terlambat 
sadja saja mendjawab pemukul 

      

  

  
wa persediaan kertas koran de 

kian Menlu De. Subendno Kas ini adalah tjukup untuk 
sehuaja. keperluan dalam keadaan seka- 

8 rang, sehingga tidak perlu di 
Mangan Pa, AURI | Cnawatirkan, bahwa oplaag ssi 

an akan diturunkan atau formaat 

itu otomatis menjambar muka 

  

Kertas Koran Tjukup 
Djangan Chawatir Oplah Diturunkan Atau 
Format Koran Diketjilkan—Wampa-Menpen 

    

komunika 

bahwa dewasa 

Keterangan tsb. dikemukakan 
nja hari Kemis jl. dalam men 
Gjawab pertanjaan2 jang dia 
Gjukan disekitar 
dengan “Dr. 
beberapa hari jl. dikedung be 
partemen Perhubungan Darat, 
dan mengadakan pembitjaraan2 
selima humpir sedjam, 
Menurut Menteri Djatikusumo 

didalam pertemuan dengan Dr, 
Ernst von Siemens itu, telah di 
bitjarakan beberapa soal, antara   Wampa-Menpen Dr. H. Roeslan 

Abdulgani itu adalah sbb: ,,Scto- 
lah mengadakan penjelidikan ten 

    

    
, setelah mengadakan pembi 

tjaraan seperlunja dengan presi 
Gen Soekarno, sebelum seliau 
meninggalkan tanahair, dan se- 

  

maka 
ingin saja memberikan Lotera- 
ngan sbb: 

1. Sudah mendjad! kebidjak 
sansan dari departemen pene- 
rangan untuk tidak hanja men 

dengan pimpinan SPS, 

djamin supply kertas jang iju- 
kup bagi SSK dalam siwasi se 

total opinag 
800.000 exemillar sadja — me- 
lainkan departemen penerangan 
mengantrap sebarai kewadjiban 

  

   

  

lain masalah training dan pendi 
dikan di Indonesia sebagai ol 
low up dari beberapa persoalan 
ang telah dibitjarakan lebih ca 

bulu, demikian Menteri. Djatiku 
sumo, jang menambahkan, bah- 
wa dibidang training dan pendi 
Gikan elektronis, kita sangat 
@jauh ketinggalan. Hal ini, menu 
rut Menteri, harus kita 'perbai 

mungkin dengan 
usaha2 dibidang 

training dan pendidikan, demi 
kian Menter Djatikusumo, 

Sebagai diketahui, Dr. Ernst 
von Siemens, telah tiba di Indo 
nesia hari Senin jl dan diram 
ping Menteri Djatikusumo, ie 
telah mengadakan pertemuan 
djuga dgn Menteri-Panglima AL 
RI Laksamana Muda RE. Mar 

   

yar xus AURI xe Kongo, Fung 
etutunyu dan memperkuat 

kesajvan2 udara PRB jg telah 
ditempatkan di Kongo selama 
int ' 

Dikemukakannja, bahwa po 
ngiriman kesajuan2 Indonesia, 

mumannja pada bari Djum'at 
ini mengenai situasi kertas ko- 
mn 
PENGUMUMAN SELENGKAP 
NJA 

Pengumuman — selengkapnja 

Key West, 2 Nopember (AFP- 
PIA): 

Perdana menceri Kuba Fidel hari jang belakangan ini ke Ha- 
Castro hari Kamis malam de- vana. 

  

  

nja pula untuk melaksanakan | tasinata. 
keputusan MPRS dibilang per 
suratkabaran di Indonesia, jg Siemens & Ha-lsko AG 
amar lain menepaskan perlu: Siemens 
nja 'kensikan onlaag setiap 
hun sampai mentjapai lima Senuokertwerke eri sumba 

  

(Bersambung ke bai 2) ngan pd pemb. Dr. Ernst von 

Castro Tolak Pemer: saan? Sand jata2 
nja dengan akting sekdjen PBB" tuk memiliki ami sendiata 
U Thant selama kundjunean dus jang kami butuhkan untuk 

tnemper ahankan negara kami. 
Kami tidak akan mundur seba 

ngan tegas menolak setiap ke- 
mungkinan' didjalankanja peme- 
riksaan atas sendjataZ -Kuba, 

Ia menezaskan dalam sebu 

agan dani sumber jg mengera 
bu, 

Kredit von Merkata akan dilas 
sanaka, drangk 

  

n p di Key Was, 
Mostawun pertanjaan mx se 
nai pertemuannja dengan Men 
ter/Panglma AURI Laxsaris | vatani 
na Muda Omar Dani o'eh Ale 
lu Dr, Subandrio dikayakar- 
bahwa didalam  pertempurur 

"di Kuba: 
peluru: 

mn Sovgei 1 pa 
sat krisis dunia dewasa in 
mkarang seang berada dalam 
proses pengoson 

Castro sedang 
kepada rakjat Kuba. 
perkajaan2nja sendiri, 

  

   

  

  

  

penjelesaiannja dim hubungan 
Sengan politik luar negeri. ig 

  

  
  

| “ Semangat 10 Nopembr adaiah pelita 

untuk mengenjahkan pendjadjah. 

“ Waspadalah Pahlawanterhadap ke- 

pungan Imperialisme. 
“ 10 Nopember adalah manifestasi Anti 

Kolonialisme dan Anti - Impariatisme.   
  

ah pidato radio dan belevisi Ig 
bahwa 

apa jang ia rumuskan sebagai 

n 
membatjakan 

dengan 

dittik-beraikap kpd pertaha | laporan mengenai perundingan/ 
  

Perdana menteri Kuba itu me 
ngatakan bahwa pemeriksaan 
jung diusulkan ita dimaksudkan 
untuk merendahkan manabat Ku 
ba. Ia menuduh AS melakukar 
pelanggaran wilajah udara Ku 
be tanpa suatu alasan. 

usa menuduh bahwa AS 
nelanggur kebebasan laut 

    

   
   lan: 

Kami tidak menolak hak un- 

  

OISRAA Dukung Tun 
tutan PM Castro 
DJAKARTA, 2 Nopember (PIA) 

Organisasi Indonesia untuk 
Setinkawan Rakjat Asia Afrika 

| Ikoisraa) bari Kemis, dalam 
kawatnja kepada P,M, Kuba 
Fidel Casitg menjatakun duku 
npannja pada tuntutan Castro 

st Amerika 'Seriktt mening 
ikan 'ehec Gnanjaname dj 

Aa Weagk duga. 
Dalam kawa! ojn Iu OISRAA 

menjajukan Ksinkinannja. bah 
wa seluruh tukjat pro-kemerde 
katy van oh 

Oman Keba LA 

   

    

    

tindakai 

misa sasli | “Terapi itu tidak wkan kir 
t 

lum pihak AS menghentikan 
kekerasannja, 

Castro inengiilangi tuntutan 
pln agar AS mengosongkan pang 

      

antanamo, sebagian e 
pulau Kuba, tetapi tidak” mo- 
njinggung2 tindakan apa Jang 
akan Ia djalukan djika tuntutan 
nju tidak dipenuhi, 
Seraja mengeraskan suaranja la 
mengatakan: "Tidak masuk okal 
kami untuk mengosongkan pang 
kalan2 milik sebuah negara ka 
wan semenyara  mengtarapkan 
dari kami uotuk membiarkan 
bertjokoinja terus sebuah pang 
katan musuh dinegara kita sen 
dir" 

Salah Paham Antara 
Kuba — Uni Sovjet 

Pemimpta Kuba itu mengakui 
bahwa "selama krisis ini telah 
timbul pandangan? tenentu jg. 

berbeda antara Kuba dan Utv 
Sovjet", 

Kemudian Ia menambahkan: 

    

1Y orang jermasuk sdr It 
(Bersambung ke hal 3) 

Produksi Teknisi Ele':ro 
nis Perlu Dinaikkan 

Ment. Djatikusumo Bitjarakan Soal Pen 
Teknisi Dengan Von Siemens 

DJAKARTA, 3 Nopember (Merdeka) 
MENTERI Perhubungan Darat-PTT-Tclee 

-Pariwisata Letnan Djenderal Djati: 
kusumo, dalam suatu pertja 

  

ikan 

  

pan menerangkan, 
ini, produksi personccl untuk 

elektronis bagi Indonesia, diauh ketinggalan 
daripada beberapa negara, 

Siemens, adalah Prestaen we 
wan Direksi Siemens & Hulske 
AG-Siemens Schuokcitwerke, se 
telah perang dunia ke-ll, uh mens 
buka tjabang di Djakarta Van 
Walam tahun 1852, telah dicuri 
kan Siemens Consulting Osticer 
Uengan kantor2 tjabang di Ban 
Yung dan Surabaja, untuk me 
njumbungkan pengetahuan tebe 
niknja kepada Indonesia dalam 
kegiatan2 pembangunan. Sedjak 
Waktu itu, Siemens, telah mema 
sang Can mengerdjakan belia 
pa projek jang amat penting ca 
lam bidang telekomunikasi uan 
tehnik lstrik di Djakarta, Dja 
wa Barat, Bandung, Djawa Fi 
mur, djaringan telex diseluruh 
Indonesia termasuk djaringanZ 
penjaiur dan hubungan? radio 
Giattara pulau Djawa dan pu 
IauZ lainnja diseluruh Indonesia. 

Sedia 
Dikritik 

DJAKARTA, ? Nonambar (PT 

    

Wampa bidang chusus men 

tari Penerangan dr H, Rocslan 
yani telah menjajakan 

Tana aunaja Untuk dikritik 

oleh MPHS dalam mendjalan 
kan tugasnja, zg 

Mal ini dinjayakan dajum ka 
Wat djawabun kepada kotua 
MPRS Cbaerul Saleh ayas ka 
way utjapan selamat dar pie 
Pinun serta anggota) MPR9 
atas -pengangkaran dr Roeslan 
Ablulgani mendjadi Wampa 
bidang chusus/menteri pene 
Tangan, 

  

451 kawag, 

Hunji kawug balasan Wampa 
menteri Penerangan adalah sbb 
"Terima kusih alas segala ia 
kawat saudara “Chusus dar 
punpinan MPRS dan seluruh 
mpupauranju jang setjara kolek 
Lit adalah pemegang kodaula 
tun rakjap dan sejara legal 
revolusioner telah mendjadikan 
Manipol sebagui garis? besar 
Haluan Negara. saja selalu 
menghadjaykan bantuan dan 
kritik dalam mendjalankan 
tugas saja selaku Djubir Up 
Iman sebagai salah satu alatnja, 

Hal ini saja dasarkan oya# 
kejoyinan untuk membatu map 
dataris MERS, jattu Pemimpin 
Besur Revolusi kita Bung Kar 
no, dengan sedjudjurZnja dan 
sercblasInja, Sekali lagi terima 
kasih jung ' sebanjuk?nja Ur 
HH. Roesian Abdulgan!”, 

menurut Biro Hu 

    

    
  

Demi 
Wungan Pers. menjarukan Dag, 
Puasa, , 

  

    

  

 



  

Pata) 
wi» 
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7 INDUK KARANSAN 

Restu Presiden Kepada KWAA 

setjara 
organisasi penjelenggaraan | 

Pernjataan-restu Presiden 

mai | penjek 
anang 

“mendjadi 

KWAA Itu, 

#janang bagi seluruh masjarakat 

    

Soekarno kepada PWI menge- 

mensukseskan KWAA itu, KWAA ini harus dianggap se- 
bagai saru usaha-nasiona. Sukses PWI dalam penjeleng- 
garaan KWAA ini akan mendjadi pula suksesnja Rakjo- 
dan bangsa Indonesia. Oleh karenanja kita mengadakan 
appeal disini agar semua pihak: instansi2 resmi dan ti- 
dak | resmi, organisasi? masa sampai kepada pengusaha, 

memberikan  bantuannja mensukseskan usah kesemuan| 
nasional itu! KWAA tidak lain adalah penirapan segi ke- 
tiga | kerangka Manipol melalui bidang pers oleh pekerdjaz 
publik opini Asia-Afrika. 

Mari kita semua bekerdja dan membantu mensukses- 
kan KWAA sesuai dengan 
agar "KWAA berhasil dan bermanfaat 

harapan2 Presiden Soekarno 
bagi perkembangan 

the new emerging forces kearah Dunia Bari jang damai 
kkolonialismet”" dan bebas dari imperialisme 

Lambang Daerah 

Atjeh Utk IPTR, 

MEDAN, 1 Nopember (PIA) 
Gubernur kepala daerah istime 

wa Atjeh, All Hasjmy cada hari 
Jl. telah menjerah- 

(Ikatan Pela- 
Tanah Rentjong) 

hanan, kepahlawanan jang se- 
diati, kemakmuran jang merata, 
kerukunan hidup dan kesedfahte 
maan djasmaniah dan rohaniah, 

Pada upatjara penjerahan lam 
teorang 

Sukarelawan 

Dari Jogja 

Disambut 

Sukarelawan2 dari Jogjakarta, 
sebanjak 15 orang, malam Rabu 
ig lalu yelah disebut dalam su 
atu pertemuan jang diselenggara 

jan, AK Maan dao 
tapradja Jogjakarta, mr, 

Sudarisman Purwokusumo, 

Pertemuan Itu dihadiri cleh pa 
ta pembesar2 kotapradja dan un 
dangan? lainnja. Dalam kesempa 
tan ita para sukarelawan 
tersebut diberikan bingkisan2 jg 

pemerin 

dan 

Djendral 

'Poett Di 

Jogja 
Jogjakarta. 2 Nop. (PIA), 

Panglima Angkatan Darat 
Inggoris di" Timur Djuh djen 
deral Sir Nigel Poett, jung 
Kini berada di Indonesia atas 
undangan menteri/Pangad ma 
jor djendral 4 Jani, hari Rabu 
jang Jalu golab tiba di Jogja 
karta dan disambut al, oleh 
Pangdam VII brigdjen Sarbini, 
komandan Korem 72 Kolonel 
Sumargo, 

Giterima oleh wakil kepala da 
erah istimewa Jogjakarta, Sri 
Paku Alam, walikota Jogjakar 
ta mr Budarisman Purwoku 
mo, dan pembesar? Jainnja Ia 

Serelah istirahat sebentar di Gedung Agung. tamu dari Ing 
Boris itu kemudian mengun- 
djungi tjands Borobudur untuk 
menjaksikan kemegahan karya 
bangsa Indonesia dimasa silam, 
Gan kemudian menudju ke Akademi Militer Nasional, di mana djendral tersebut berma lam dikompleks AMN. Peristi wa bermalamnja seorang djen Gral tamu di AMN tersebut merupakan jang pertama kali nja dalam sedjarah AMN, 

Hari Kamis pagi rombong 
Ma (UMU tersebut ”melandjur kan perdjalanan ke Baridung 
dengan pesawat terbang,    

Komplot 
Ditjuri Di Kebajoran Tertangkap Di Bandung ! 

DJAKARTA, 3 Nopember (Merdeka) 
il VIII Kebajoran Baru dengan POLISI Seksi! 

  

berhasil meringkus 3 orang pemuda jang satu 
sama lainnja berkomplot melakukan pentjurian 
kendaraan bermotor, | 

Ketiga pemuda Itu berusia an 
tara 16 hingga 18 tahun, dan 
sudah beberapa kali melakukan 
pentjurian mobil. Mereka ber- 
hasil didjebak ketika melarikan 
sebuah Jeep milik Pemerintah 
jang mereka dekat dari halaman 
sebuah rumah di Kebajoran baru 
pada tanggal 31 Oktober ma- 

lam jl. Jeep tjurian itu hendak 

Gitjoba dilarikan “kedjurusan 
Bandung, tapi berkat kerujasa- 
ma pihak polisi Seksi VIII chu 

komisariat susnja dan polisi 
Djakarta raja 
ngan pihak polisi Bandung, achir 
nja dalam masa 24 djam sete 
lah pentjurian itu terdjadi keti 
ga pemuda pentjuri itu berhasil 
ditangkap tatkala lewat dari 
pos pendjagaan polisi di Radje 
mendala (daerah Bandung). 

Dalam pemeriksaan oleh keti 
ga pemuda pentjuri itu diakul 
pula, bahwa pentjurian mobil 
sedemikian itu telah dilakuxan 
nja berulang kali, jakni pernah 
sebelumnja berhasil menjikat se 
buah mobil Morris Minor. Mc 
bil Morris itu Nomor polisinja 
sudah mereka robah mendjadi 
B. 4139 sedang nomor sebenar 
aja adalah B. 14194. Selain 
Morris Minor B, 14194 djuge 
pernah mentjuri Mobil Morris 
Minor lainnja. Ketiga “pemude 

  

  

Indoktrinasi Dasar 

Tempur K.K.O, 

Surabaja, 2 Nopember (PIA - 
Sebanjak 157 orang Sersan 

Kadet Tak II telah diterdjun- 
kan memasuki Layihan Lapang 
an dasar tempur KKo, jang 
akan menggembleng para Ka- 
Get Laut AAL ini selama dua 
minggu terus-menerus dalam 
praktek, diamaranja pendidikan 
bertempur perorangan, penjera 
ngan baik siang maupun malam 

bari, ara memberi perintah per 
tempuran dsb.nja. 

Pembukaan dan peresmian 

Indoktrinasi dasar tempur KKo 
tsb, dilakukan dilapangan Pu- 
sat Latihan Pertempuran Pur- 
bojo hari Senin jang lalu, di- 
mana Komandan Pusat Ls 
Pertempuran KKo “Surojudho", 
Major KKo R.A,S. Soenano da 
lam amanatnja antara lair 

mengharapkan kepada para 
Kadet agar tabah menghadapi 
beberapa kesulitan dan kekura 
ngan, karena latihan ini akan 
ikut menentukan nila! keuletan 
para Kadet dalam Akademi AL. 

Upatjara peresmian ini dihadi 
ri oleh wakil Gubernur Akade 
ml Al. Maj. Pel Argadikusu- 
ma, para Perwira AAL dan pa 
ra Perwira Pelaksana dan Staf 
Pusat Latihan Pertempuran 

KKo, "Suro Judho", serta sego 
map anak buah Pusat Latihan 
Pertempuran. Demikian Penda 
mar IV.   

Dep. PI!BD & Dep. Polisi 

  

pentjuri Itu dewasa Ini tengah 
dlusut, demikian menurut kete 
rangan Purel Polisi Komisariat 

Djakarta raja. : 

Lagi2 Pendjahaf 
Berseragam 

DJAKARTA, 3 Nop. (Mdk) 

Dua pendjahat masing2 me 
ngenakan pakaian seragam ang 
katan bersendjata tanggal 1 Nc 
pember malam baru lalu telah 
memaksa Kie A. Ng penduduk 
Djembatan Gembereng dengan 
antjaman kekerasan dan merarr 
pas uang tunai serta djam ta 
ngan jang dimiliki korban. 

Korban diambil oleh kedua pen 
Gjahat itu dari rumahaja dan 
Giadjak berdjalan keluar. Set 
banja didjalan Gunung sari VJI. 

jua pendjahat itu baru melak 
kan niatnja melutjuti kor- 

ban dan mengabarkan diri ke- 
Gjurusan Landasan udara Kema 
joran. Kedua pendjahat itu ma 
sih dalam penjelidikan polisi. 

  

    

Mengenal Ibu Rusiah 

Ojakarta, 1 Nopember (PIA) 
Menteri PDK Prof. dr Prijono 

dalam memberikan alasannja jg 
@esenalil untuk memilih Menteri 
Nj. Mr Rusiah sebagai Menteri 
PDK al. adalah karena Menteri 
Prijono telah mengenal ibu Ru 

vslah somendjak masa "teen 
agor”, 

Hal itu dikatakannja dalam 
timbang terima djabatan Mence 
4 PDK kepada Menteri PDK a.l. 
Kamis alang diruang kerdja 
Wampa, Moeljadi, 

"Ketika ibu Rusiah masih men 
djadi mahasiswa, saja tejah men 
djadi pengadjar dan pernah me 

Ibu Rusiah dalam sebuah 
dimana Ibu Rusiah mendja 

di seekor kupu2 jang tjantik se 
kali", demikian Menteri Prijono 
Menteri Prijono mengatakan: 

mengenal wasak, karak 
kelemah lembutan ibu Ru 

siah jang selalu bekerdja setjara 
kolegial dan sangat giat” 

Munas Para Arsitek 
Djakarta, 2 Nopember (PIA) 

Pada hari Selasa tanggal 30 
Okrober jl di Press Ciub Dja 
karta telah dilangsungkan. mu- 
sjawarah nasional para peren- 
tjana dari seluruh Indonesia Jg 
dihadin pula oleh wakil2 dari 
Badan Pimpinan Umum Perusa 
haan Bangunan Negara dan 
Team pembentukan GPS depar. 
temen PU, dan 

Maksud musjawarah tsb Ialah 
untuk membentuk organisasi pe 
rusahaan sedjenis perentjana 

nasional awasta disingkat OPS. 
PERNAS, untuk mel 

PP. n0 15 1962, 
Dalam musjawarah tsb terah 

berhasil dibentuk OPS. PER- 
NAS dengan susunan pengurus 
sebagai berikut: 1. Prof. Ir Roo 

  

   

T 

   

        

, 
I H4
 

1 

kan ketjuali dokter? adalah dju- 
rurawat2 untuk mengganti mere 
ks jang pulang kenegeri Belan- 
da 

Univ. Tjenderawasih 
Punja 2 Fakultas 

DJAKARTA, 2 Nop. (PIA). 
Universitas Tjenderawasih jg 

akan dibuka di Kotabaru pada 
permulaannja akan mempurjai 
2 fakultas jaitu Fakultas Hukum 
bidang Administrasi Negara, 
dan Fakultas Keguruan dan JI 
mu Pendidikan (FKIP). 

Sedjumlah 50 orang mahasis- 
wa2nja jang terdiri dari putra2 
Irian Barat asli telah siap un- 
tuk menuntut peladjarannja pa 
Ya perguruan tinggi jang per 
jama di Irian Barat ini. 
Sebagian dari dosen2nja seka 

rang ini telah berada di Kota- 
baru: begitu djuga curiculumnja 
serta djam kuliahnja teluh di- 
susun. 

Demikian keterangan 2J. Ka 
ramoy dari Biro pendidikan dan 
kebudajaan Irian Barat di Kota 
baru jang djuga mendjabat seba 
gal anggota staf perwakilin pe 
merintah RI di Irlan Barat ma 
sa UNTEA kepada PIA bari 
Djumat. 

Konferensi 
Kerdja 
G.P.E.LS, 

Djakarta, 3 Nopember (Mak) 
Ekspor Indonesia dewasa ini 

terasa kematjetannja karena per 
aturen2 jang ada baik di Pusat 
nxupun di Daerah2 belum da 
pat mendorong ekspor. Disam- 
ping itu tjara2 bekerdja appara 
tur jang bersangku'an dgn eks 
por belam dapat menjesualkan 
diri dengan maksud2 export dri 
ve dan belum dapat memberi 
kan service jang diharep2kap 
utuk kelantjarar ekspor, Djuga 
kesulitan2 jeng timbul dari s/ 
tuas! monetalr belum member/ 
kan kesempatan pula bagi per 
kembangan ekspor dengan sewa 

   

  

  diarnja. Disamping ini ada lagi 
| factor2 luar negeri jang turut 
meretukan ekspor kita jaitu an tara lain dalam beberapa tahun ani bia barang ekspor kita tu 

Maka untuk mengatasi keada an tersebut Gabungan Perusaha an Ekspor Indonesia dapat me njokong pidato Sdr. Dra Harso n0 Reksoatmodjo, Kuasa Mente ri Perdagangan Urusan Perusa 

        

Linggi kewaspadaan dan kesap 
saguan kesatuan seluruh Ang 
katan Bersendjaga. 

Disamping itu latihan terse- 
but djuga dimaksudkan seba 

gai Ingihan yambahan bagi rek: 
Tut muda jang telah menjelo 

  

DJAKARTA, 2 Noprmber (PIA). 
Pendidikan jang harus dipen 
Ungkap untuk Irian Barap a 

lah pendidikan kedjuruan dar 
tebnik, 

Sekolah2 kedjuruan selama 
ini boleh dikatakan tidak ada 
@ Irian Barat, mka dari itulah 
dirontjanukan untuk membuka 
sekolah2 kedjuruan sebanjak 
mungkin. 

P,J, Karamoy anggora stat 
perwakilan pemerintah RI di 
Iran Barat semasa UNTEA 
menerangkan lebih djauh kpd 
PIA hari Djumat bahwa kema 

uan dan keinginan beladjar dar 
| putra2 Iran Barat besar sekali, 

Selama 19 hari berada di 
Kotabaru, Karamoy banjak 
didatangi oleh putra2 Irian 

Djenderal Poett 
Kagum 
Bandung, 2 Nopember (PIA) 

Panglima ginggi angkatan da 
rat Inggeris Untuk Timur Djauh, 
djenderal Sir Nigel Poete hari 
Djum'at telah mengagumi berba 
gal kerangkasan pradjurit2 TNI 
dalam suatu demonstrasi bertem 
pur jang dilakukan oleh anggo 
ta2 Jon Latpur Kodam VI Siliwa 
ngi, di Tjikole, Lembang, Ban 
dung. 

Berkali2 jamu menteri-Pangad 
itu mengmyakan Very good in 
de24”, kepada panglima Kodam 
VI Siliwangi, Brigdjen Ibrahim 
Adjie jang mendampinginja, se 
tiap djenderal dari Inggeris Itu 

melihat berbagai ketang 
kasan pradjurit2 TNI dim mem- 
bela diri, menghadang musuh, se 
rangan anti gerilja dan seranga 
kompi jang berlangsung amat 
Wahsjarnja diperbukijan dan hu 
tan2 disekitar Tjikole, 

Briefing 
Djenderal Poejt dan rombong 

an tiba di Bandung hari Kamis 
dari Jogjakarta dalam rangka 

      

Pendidikan Vak Amat 

'Dibutuhkan Di. LB. 

SABTU, 9 NOPEMBER 100 3 

    

karena setiap anggo- 
ta telah mengikutinja dengan 

dan mendjalankan ke- 
wadjiban dengan baik. Latihan 
kemiliteran ini akan terus diin- 
tensifkan dan dipertinggi mutu: 
nja sebagui penggemblenga, 
Hara teratur bagi anggota KKo 
Bataljon IV chususnja. 
Walaupun setelah melakukag 

latihan jang tjukup berat dan- 
menjelesaikan gerak djalan dari 
Tlipajung menudju ke Djakarta 
(Tjilandak) sepandjang 1x. S0 
km itu, para anggota KKO ter 
sebut nampaknja masih segar2 

    

    

  

Barat jang merninta kepadanja 
agar diberi kesempatan melan 
Gjutkan — sekolahnja — diluar 
daerah Irian Barag, 

Kader? pembangunan sangat 
kurang sekal,", kata Karamoy 
pula.” maka dari itulah pendidj 
kan kedjuruan dan tehnik jang” 

di Irian 

  

  

an pertama 
tanggal 8 Nopember 
Rombongan pertama sebs 

ajak 50 orang sjswa2 Iran Ba 
rat jang akan melandjutkan 
peladjarannja diluar daerahnja, 
ditunggu kedatangannja d: Dja 
karta pada tanggal 8 Nopember 
Jang akan datang ini. 

Menurut keterangan Kara 
Moy, siswa2 Irian Barat stu 
Akan melandjutkan peladjaran nja pada Sekolah? Landjuran 
Pertama dan sekolah? kedjuru 
an seperti sekolah? yehnik, 

Sekarang ini telah terdaftar 
sebanjak 300 orang siswa2 Irlan 
Barat jang akan melandjutkan 
peladjarannja diberbagai gem pat di Nusantara ini, 

"yan 

KERTAS 
(Sambungan dari hal 1) 

ditunggu 

    

ALI Lau eee nan 
ta exempinar pada tahun 1969. 

2. Sekalipun situasi umum 
dari negara kita dewasa ini, 
teristimewa dalam lapangan fi- 
nancieei-ekonomis masih belum 
memungkinkan untuk memper. 
luas import kertas koran sesual 
dengan keputusan MPRS terse- 

Ibut tadi itu, terapi persediaan 
kertas koran pada dewasa ini 
adalah. tjukup untuk keperluan 
dalam keadaan sekarang ini, 
sehingga tidak perlu dikuarir- 
kan, bahwa oplaag SSK akan 
diturunkan arau formaatnja di 
ketjilkan, 

     

nomi jang kita hadapi 
bekerdjasama 
meningkatkan produksi 

Demikian ditandaskan 

WAMPA,/ Menteri Perdatam 

Chaerul Saleh ketika dilanysung 

kan timbangterima pabrik Indus 
tri Kertas Nasional di Pematang 

Siantar dari Departemen Urus 

an Veteran RL kepada Depar 
temen Perdatam hari Rabu si 
ang jang silam 

Selandjutnja dikatakan bah- 
wa kesukaran dibidang ekonomi 
dengan tidak berimbangnja kea 
daan moneter dan produxsi ada 
lah merupakan tantangan keti 
ka disamping tantang dibidang 
keamanan dan Pembebasan Iri 
an Barat jang telah kita atasi 

I dengan sukses. Tantangan dibi 
Gang ekonomi itu harus didja- 
wab dengan mengerahkan sege- 
nap potensi rakjat guna mem 
pertinggi aktifitas kerdjz dan 
produksi nasional 

Bila perlu, kata Menteri Chae 
rul Sameh menegaskan, kita ha 
rus sunpgup merobah renyana 
pembangunan dengan rentjana 
pembaruan jang lebih revolusio 
ner, 

Kita harus berani puta 
njingkirkan pedjabat2 
lalu berpegang teguh padu pera 
turan jang sudah tidak sesuai 
dan memperlambat pembanyun: 
w2 itu. 

Karena pendjabat2 seperti itu 
tidak sesuai lagi dengan Ama- 
nat Tahun Kemenangan Pemim 
pin Besar Revolusi Bung Kar- 
no, 

Mengenai pembangunan pab- 
Tik Industri kertas Nasional jg 
Gilaksanakan oleh DUVKI itu 
oleh Menteri Chaerul Saleh di 
katakan, sebagai suatu segi po 
sitip dari perdjuangan kaum ve 
teran Indonesia. 

Achirnja diharapkan pula 
agar pabrik kertas Nasional itu 
dapat memberi sumbangan ig 
berharga dalam  menjelesaikan 
revolusi nasional £ 

     
   

  

Manifestasi kemampuan 
Kaum Veteran RL 

Menteri Urusan Veteran RL, 
Brigdjen Sambas Atmad'nata, 
dalam kata sambutannja menja 
takan, bahwa — terwudjudnja 
pembangunan pabrik industri 
Kertas Nasional di Siantar itu 
merupakan Manifestasi kemam- 
puan Kaum Veteran RL 

Setelah mendjeluskan kesuka 
ran2 dan djalannja pembangun 

  

Manipulasi Benang 
Tenun 

   

      

  

Bekerdja Keras Untuk 
Atasi Kesulitan Ekonomi 
Kesulitan Ekonomi Tantangan Ketiga Jang 
Harus Didjawab Dengan Mengerahkan Se- 
genap Potensi Rakjat 

DJAKARTA, 3 Nopember (Merdeka) 

UNTUK , mengatasi kesulitan dibidang eko: 
sekarang ini, kita harus 

lebih erat dan lebih keras lagi 
Nasional disamping me- 

lakukan penghematan2, 

Oleh |an,pubrik kertas tersebut, Men 
teri mengharapkan agar 
kesukaran2 « dan pengalamanz 
pahit jang dialami dalam pem 
bangunan pabrik kertas ivu wa 
pat didjadikan peladjaran yang 
berguna untuk pembangunan 
projek2 lainnja. 

— — 

  

Latupeirissa. Dihukum 
Mati 
Makassar, 31 Oktober (PLA) 
Mahkamah Angkatan Darat 

dalam Keadaan Bahaja Perang 
untuk Indonesia Bagian Timur 
di Makassar dalam sidang per 
kara peristiwa “Tjendrawasih” 
Senin pagi jl. yelab memutuskan 
mendjatuhkan hukuman mati 
atas diri terdakwa sersan major 
Infantri Marcus Octavianus La- 
wpeirissa. 

Keputusan itu diambil berda 
sarkan pasal 104, 110 () juncto 
104 (KUHP) juncto Penpres No 
5-1915. Seperti pernah diumum 
kan, bahwa setelah keluarnja 
insiruksi Panglima Kodam XIV 
"Hasanuddin" Kol. Moh Jusuf 
selaku Pengusaha Perang Da- 
erat Sulselra untuk segera me 
njelesaikan peristiwa "Tjende- 
rawasih" itu, maka 

  

     ngan Daerah 
nuddin” setelah sidang tersebut 

berachir. 
Sidang pengadilan Muhkanydh 

AD dalam Keadaan Bahaja Pe- 
rang untuk Indonesia Bagian Ti 
mur jang diadakan Senin pagi 
itu setjara rerbuka bagi umum, 
telah mendapat perhatian jang 
sangat besar dari rakjay. Sedjak 

pagi2 benar penduduk kota Mu 
kassar dan sekitarnja dalam 
Gjumlah besar membandjiri dan 

berkumpul disekitar Djalan Kar 
tini didepan Pengadilan Makus 
sar, untuk me n ke- 
purusan hakim atas diri para 
penghianat itu. Sebuah penge- 
ras suara jang ditempatkan di 
muka pengadilan telah meno- 
long rakjat jg berkumpul ru un 

tuk mendengarkan langsung pu 
tusan hakim. Lalu-lintas persim 
pangan djalan Kartini dan Dia 
lan Djenderal Sudirman telah 
mengalami kesulican2 sehingga 

perlu dikerahkan petugas? lalu 
lintas untuk penertiban. 

pemmmng 

  

Dua Anak Kefjil Mati 
Tenggelam. i 
Bundowoso, 1 Nopember (PIA). 

Satu kedjadian jang sangat 

menjedihkan telah terdjadi dide- 
sa Kemirian, Tamanan. Dan ine 

tinta korban dua orang anik 

    

   

  

  

  
  

       
       

    

  

   

     

    

  

     
   
   

   

  

      
  

s ing2 Lk. tah kotapradja Jogjakarta. Sukw bagai ketua, 2 F. Silaban | POr untuk tiap2 pelabuhan perdjalanannja kodaerah2 Nusan | | 3. Malahan dalam keadaan st | SEMARANG, 1 Nop. (PIA). | jang masih berumur mas 
relawa2 ini telah mendjalankan . pena al MBKiI ketua 1, 3. Ie Sur | bitsanja dipergunakan pa song pool tuasi kertas dewasa Ini, depar| Pengadilan negeri semarang |? tahun dan 9 tahun, jakni mat. 
tugamnja di dim rangka pelaksa | Pererat Kerdjasama Untuk Basmi Koruptor | hud. sebagai wakil “ketua Il, - Untuk pelaksanaan | Hari Djum'ap pagi djenderal | temen penerangan dengan ini | dulam sidangnja baru2 inuelah | (enggolam. disei 
naan Tgikora didaerah P' MW. Kutumanegara, sebagai | nia, kita melihat pula titik te |Paptt dan rombongan berkun | Memberi izin kepada SSK un- | melandjutan pemeriksaan per | SEWAKIU Manda. er meng 
1 ia! Barat, selama Ik. 3 bu- Djakarta, 3 Nop. (MDK) Departemen Perhubungan Darat | sekretaris djenderal, 5. Ir. Kwee ae dari keterangan pers J.M | djung ke Kodam VI, dimana ia 2. Tan N halaman mendjo- | kara penggelapan benang tenun Ka Ta Pemaparan ai 

semuanja kembali deng) Kerdja sama Depa: Per Hin Gwan, sebagai sekertaris, | Wampa-Menlu Dr dierima dan disambut oleh ong Ha lawan tanggal 10 | jang dilakukan oleh Kusnin Soe ( Kuti romi 
a Darat, “Pos, Teleko | Kepada chaljak ramai diseru 6. It. Kusbandar, sebagai soker | bawa unguk mengatasi keadran | dien Ibrahim Adjlo dan eutit| Nopember jang Akan datang. | barjono, ketua OPS konpekai | Wonosuko jung pergi kesekolet 

mmunikasi dan Pariwisata de-| kan agar membantu kami de- is keuangan bendahara dan | dewasa iai pembangunan ekono| Dalam kesempatan ini pangii | 4. Mengenai/harga kertas ko | Djawa Tengah. rekjat | Sa Ea 

kaenoamansaa Kepolisian Ingan laporan? njata terhadap | 3: Ir Rijanto, Sukartono, Ir. Su | D' Projek demi projek akan di| ma telah memperkenalkan kepa |ran dapat dikemukakan, bahwa | Terdakwa dituduh “mendju | diantarkan 2 jan 
2chir2 ini telah dipererar segala hal jang tidak sehat de | hartono dan Ir Khow Tik Bug |pimpin langsung oleh Presiden | da tamunja mengenai divisi Sili ma, menunggu | ketentuan2 | al 162 bal benang tenun setarga | nita dan seorang giri Pr Ka 

RRT TOLAK —— tindakan2 Pemerintah | mi kesedjaheraan kita bersama | Wasing2 sebagai anggota. Soekarno, jang tentunja terma | Wangi dalam hi sasi, se | dari pemerintah lebih landiwt | k. Rp. 10 djusa jang diperoleh- | tuk bertanding main kasti pada. 
terhadap penjalah gunaan dan | menudju tudjuan revolusi. Selandjutnja sera bah | suk djuga projek ekspor, Tn «, Lena, ga pan aa dan yan ku masih jnja dari Mena Sai ba bag krida tanggi 

Genbingan Dari Halaman untuk &« den segala keichlasan telah menekankan Kereranga rang mana ja dibagikan | ja. 
5nd 1) |ngan pribadi. Demikian” dits 0 Mami prana naa Yan kesungguhan para perenija Maroon dengan keterangan2 | ja pada #jari2 penumpasan | 8. Dalari pada itu perlu dise- | kepada anggauta2 OPS kompek | Dengan tidak. diketahul oleh 

oleh Deputy Menceri- | kan bahwa peremadjaan adalan | Oa nasional (sp diatas, untuk dapat menjum | gerombolan Kartosuwirjo, jang | rukan, supajn kita semua te-|st Djawa Tengah, tapi ternjata | gurunja jang sedang bertjakap2 
RA | aa Menkat Perbabangan Da | oran aa Deremadjaan adalah | nerima bangkan buah fikirannja atas | berhasil itu, berserta usaha selan |tap hemar dalam menggunakan | telah didjualnja kepada seorang | gengan yutu2  Iainnja. "kedua 

mat PTP Let, Kok. Sunarto San | aan ia Gaemenemukan | Kegeluruhan, menerima keputu- | dasar jang seluas-lummnja chu- Dajutnja setelah pemulihan kea | persediaan jang ada iku, dan | Tionghoa di Sala sebanjak 108 | anak tersebut. jang kedua2nja 
RRT Tolak Penarikan | penanjaan pare tenang pidato | Sae bean anang anti | gan MPRS ke 1 dan ke 2, dan us mengenai prlek ekspor, Ga | manan di Djawa Barat, sambil menunggu hasil “usaha Da sn Jainnja kepada seorang | adalah kakak adik pergi mandi2 

M.Presiden pa kebidjaksanaan peme | bung n Ekspor Indo Ke Koplat | kita bersama untuk memperbe- longan. . di ti: Pasukan2nja Ed hari pemu | tjara serampangan akan merupa | menerima Kebidialdantan Piare | pesia Sementara mulai tanggal tar produksi kertas koran sem, | Dalam pemeriktaan tb telah | disebuah bendungan, jang Lala 
. Bean Sera jang tidak 21 sampai dngan 24 Nopember) Dalam kundjungannja ke Kop | diri dan memperluas import | didengar keterai ae Kemirian itu, 

Serientara itu dikabarkan di | Let, Ko. Suharto selandjutaja | “ petemagjaan setjara Ment, Kesehatan Te- 982 #kan mengadukan Konpe lia, (Komando Pendidikan dan | kertas, diharap supaja semua |orang saksi, 'd Sewaktu sedang mandi, adik 
Kairo bahwa pemerintah RRT | mendjelaskan bahwa sedjak se ti terapi joy Ara Lara . rensi Kerdja jang kedua, dima | Latihan) jang dilakukan kemudi | alat2 negara dan instansi2 pe- | Liang Sam, pegawai dari CV nja jang masih duduk diklas 1 

telah menofik untuk menarik pa | mula Departemennja selalu ber 3 Sepat Haa Dapat rima Del. "Dewan Pa (ne waki2 Tjabng GELS. (an, djenderal Poett dan rombo | merintah terutama didaerah | Warga Bhakti » jang mengaku | Mia, dang Mes Ka api tiba 
sukan2nja ketempat2 jang didu | usaha sekeras-kerasnja meng. | di Penjusunan kons . «— Jakan mentjari perumusan2 jang | ngan celah diterima oleh Dan | memberikan bantuan jang “se- | mendjualkan benang tsb kepada Ka ir dan tenggelam. Ka 
duki sebelum tanggal 8 Septem | hantjurkan setiap perbuatan jang | #@lasi setjara kontinu merupakan pua menjfluruh dai las, brigdjen Kusno Utomo | besar2nja dan setchlas2nja, agrr | Orang Tionghoa di Gan Seballain a Kana N akan 
ber. Akan tetapi ia mungkin ber | tidak wadjar, Maka » | alarat'metiak Gagi tenjapeinja ng Jang menghadlahkan kenang2an | supaja SSK kita dapat mene- |untuk ini Ia menerima hadiah | kaknja jang duda, @sun 
sedia untuk mempertahankan pa tab, Gk | pjakarta, 2 Nopember (PIA) | Konpa berupa wajang golek Ardjuna | ima djatahnja dalam wakuu |berupa uang sebesar Rp. 187. | IL, setelah mengetahus ampas 
sewaan ditempat2 jang didu Menteri Kesehatsn Major Djer ng an Danu u Yan, Ketan, maa aaktanja ang angen. . San desa Wadi mba: Kak N Saaan sia” bemlak mane 

! oleh RRT pada tanggal 20 deral Dr. Satrio menjatakan ke- Dana Ingger sn An asa ra Ne aa Ba naa benang | long adiknja. Tapi apa latjur, Oktober. Ini adalah tanggal di- ada BMETAUA2 Utusan "De: |ladonesia dan pedjabat2 di Pu | 8ang jamu menghadiabkan pula | pa-mence: P n nga. Tag pa Intan, 

Me Hanan ai aa yaa” Wan Papua" tenaga2 perawat | "at Untuk turut memberikan pra | kenang2an berupa peta angkatan Rowslan Abinionai terang Kian ab ma N ne OR 1 adan anak Ii 

ana Kn, lainnja untuk membangun Irian Isaran2nje. dapat Irtggeris kepada Dan Plat. 'tuasi kertas — n 

berbasil untuk menduduki suatu 
HA 

Aku jang telah mengchianaci dan meninggal- dulu selesal mengisap rokokku dengan angan 

gan pemerintah India termasuk kanmu, aa Ka bea Ha 
. 

" ku mesti membenijimu? saai2 kebahagiaan kami. Kenangan jani 18, 

Bukankah kau djiga berbak memperdjuang- tapi kini terasa menjedihkan “ 
mPalam” menolak urut? Nasser | | nga Se ai ala Kla tjepat2 punja anak,” kata 

eletalkan seluruh "Bukankah seorang isteri harus Nelli tiba2, 
Tenar 1g bosnya koba- | a re “jar dawadiu sambil mengeluh, "dan kita 

me andaa, India Nahro, harus iman. Yjobaan 
Gikatakan di Kairo. 'Aku tidak mendjawab, Waktu aku burhin hidup dikota besar ini") 

Chou mengatakan bahwa RRT 4 diui sekilas airmata oo” "Aku heran,” kata Nelli lag, "mengapa 
Nee perak hanja setetn | Indonesia Setudjui Masjarakat adil makmur hanja KT t ' kerika dia tjepat2 menun- Kamal berani memberikan peran padaku. 
Data mentari perlatah resmi | Boikot Afrika Selatan | dapat dirjapai dengan bekerdja Guk. Dan air mata Hu djatuh keatas mtdja “Dan aku lebih heran. lagi mh Pera 

Pesukan2 India untuk dan dynamis. Gekat piring makanannja. sikap kawan2 artis lainnja. mereka 
menghalau pasukan? RRT FBB, 2 Nopember keras, 'Suharto. Sa SR: "Kalau kau tahu kesalahan dan dosaku, selama ini membentjiku, menjingkirkanku, | £ 
berada diwilajah India", 3 termasuk dalam 60 | D aan 22 Nel, kau tidak perlu merasa mengehianatiku"! “Tetapi kini semuanja kelihatan berobah"- 1 

. aa aa Kan mann Toba ditanami ian kataku lambat2 dengan mada menghiburnja. "Dan kau harus menggunakan kesempatan 
P agunan begal KANAN 2 Oa CAN MJLA2 Kamal dengan menolak “Beberapa temam djutwpotrer adjalah memot "Aku sudah tahu. Tentang kau dan Ran, ni untuk memperbaiki kesalahanmu, Nel" « 

Kuba H Prona ing Bea 220 2s | Reribu2 Ikan Mas permintaanku. Ia takut dengan turutnja Nelli /) ret kami bervganti2. Aku mentjoba bertindak )—” bukan?" . "Aku akan mempersunakannj. | Djangan 
a Marus Madieta Na 2 dalam film diproduksinja itu akan mem- mungkin. Aku mengangguk, Dan menjuap makanan kuatir" 

Bebas . “diokoerng Omah patungan :-& (PIA) | bawa ka jan Serda Aa ina Mung ““Sekesi kelud sambutan, maka kari mema- — ku untuk men pendangannja. Setelah memandanginja beberapa saat, time 

: Sedjumlah 280,000 ekor bibit | kin menggagaikannja sama sekali. suki atjara bebas sambil ' menikmasi santapan Karena itukah kau memilih Rasad?" tanja- bul rasa kasihanku melihat kemuraman jang 
: kemungkinan dikeluarkannja Af: | yeah mas talah ditaburkan ke-| Tetapi serelah “kudje! pembitjaraanku siang diruang mudia dimana film ter: ”—” ku penuh sesalan. menggaris diwadjahnja, Rasa kasihan itv 

KDHAKARTA, “2 Nop, (PIL | rika Selatan ” dari PBB beras | galam Danau Toba pada Batil Yengan Marto, dan setelah 'aku membudjik2. sebut akan dibikin. Nell tampak pendiam dan Ne mengangguk satu sebab men makin memberr  Kuingat, dis dl Toska 

Gea Ka Pe ka dajaakan "diah tere | Kamis oleh rombongan kepala | nja, achirnja Kamal bersedia djuga mundur ' muram wadahnja. "Tapi itu hanja salah atu sebab mengapa ini hidup sendir. Aku jang membawanja kes 
Pegangan 2 mean daerah Simalungun. Wa ari pendirian tegasnja itu. Tetapi teman2 tidak bersikap mendjauhl arau Sa menaikan AM jeda manakNan $ penghidupan jang & Ha 

Kuba Inta oleh filsut Penjebaran/penaburan teb. " berikan peran pembantu mengasingkannja. Mereka mentjoba mengad balas dendam atas perbuatanmu itu, Tapi jang “Inggalkan sendiri, seperti seorang anak 

Mn aa Mona Pa ha Unlan PAS Ona Sang: be Pe ane Dem Kaaa Neng” beam” Bekal Bu utas Ko bol adah kocak “jaanku atas dingpakan oranitnja dionghs, Beramal, 
' dinjatakanni kan kapal & menurut kererangan | dengan suara berat : senjam paksa Gibibk: bekas lakuin Da, Dan up NN P1 ungan. 

dalam suatu wawantjara Gengan nja pada hari Kamis malam te- Gaerah Simalungun kap” | “Terimakasih. ku sudah tjukup," djawabku sekali? pula din melirik kearahku. udjarnja Dan dia dianjam ojda behajat, .. 
Wartawan2 surat-kabar2 Italia | WN menerima baik resolusi tet| ten Radjamin Purba, sedjumlah | gembira, Kemudian kulihat dia duduk sendiri meng: Aku terdiam kata2nja ku, Ada — seharusnja bertanggungdjawabi 

'Stasera" dan "paese Sera” dj | Sebut dengan perbandingan sua- 250.900 ekor akan disebarkan | “Nanti s0r6 aku akan datang keruntah Nelll ” hadapi hidangan. keperihan menusuk mendengarkan | Bukankah aku jang bersalah kalau sampa! 

Ta “aa Tni dangan das me | He yedam Dina Tom Jang | Arga Ki grei ersanazr: Uesi Kamal Ta dmna SN Geng Sea Sa ke Nan rhataku 'kemuglan Gengug 5 Gislas me: | membiru itu dalam waktu jang) “Tidak, aku tidak perlu turut, Dan kuharap Jembut menjapanja. 'Kau marah?" tanja Nelli melihat aku ter. "Nelli," se La 
Amerta Serat bhrus ' bor | adakan mnsssngtan tnebial dekat ini. kau djangan katakan, bahwa aku mendesak- — “Bolehkah aku menemanimu, Nelp" ' Panas Da 

#edia menghormati kedaulatan natuk memperoleh Kepada rakjat, kepala daerah | mu membertaja peran itu,” Tanpa memandangku dia menganggukkan "Tidak. Aku senang kau sekarang suka ber 4 : “ - 
Kuba dan pemerintahnja suara terbanjak dalam #idang | memperingatkan, bahwa ikan2| » 'Kau seharusnja mentjari " suami “ jang seper Ja, aku mengeni, O, ja kita mulai stan kepala. Dan aku duduk disampingnja. - 
G4 jang diinginkan oleh pleno Madjelis Umum PBB. tab, adalah untuk merexa djuga "Kau ". aa benar2 menjjintaimu, Jang sanggup melindu- 

' Kuba,” demikian hatinje Lori | Aki lot merupakan tindakan | dan jangan, mengamOkniu tete |  Kuperjegat” dan da mba kalhatan agak karun, Nal Saktrt "ia setara dari dal aku barus Giat ba mena Kaka Ketua 
mengemukakan bahwa | Paling keras jang akan didja- | jum berat ikan? mentjapai 1 kg. “Baiklah, aku sudah siap," djawabku lalu Gang kedalam mataku tepat2 dengan penda- ngerti pada dirimu. Karena selain tjinta, kita Diluar dugaanku, vibe2 Nelli tertawa tanpa 

Maa Seo sentana Naa Mean Onnn peran | Kapaia desah jakia, 'sebwa | meniaagatan jang seder- ngan saju. memerlukan pengertian, bukan?” .. “ senientan persbuang atom | #edjak PBB selama 17 tabun me | dengan adanja penjebaran tab, | bana Ku ng kerdia Kamal 2 5 z at 
t san pembongkaran lantjarkan serangin2 terhadap | maka kelak penduduk akan ter | Kerika selamatan permulaan “Selama ini aku ingin sekali bitjari2 dgn” kan pengertian dan bantuanmu, Nel, agar film Wan. Kau membutuhkan isteri jang akan mes 
4 militer jang Giduikan dinegara2 | DElitik rasial Afrikz Selatan“itu | tolong dengan protein hewani jg | pembuarga film "Djalan "', djantungku — engkau. Tetapi aku kuatir kau tidak suka” ini selesai dengan sukses." ngurus makan dan pakalanmu. Teman -hidug 

Na —g -.. Kelompok Asia-Atrika seijara | penting bagi tubuh manusia itu Deruk2 Bekeria berat Neili jang "Mengapa aku tidak suka?" "Aku akan mentjobanja sekuat dajaku," jang setia dan mengeni dirimu." 1 
| « Demikian ALN. bulat menjetudui cesolusi tecse- | Demikian Giberitakan dari Pemu | turut hdir. Dia duduk dihadapanku, Das "Kau munguin membentjiku." Kami berdiaman beberapa saat. Neil me.” "Aku tidak ada keinginan untuk 
ag 5 8 bra | tang Siantar, | Gaia Kawan2 memandang kami pedub aril oo "kugkau sehatusnja jang membenjiku . -ajelesaikan makannja Dan aku jang lebin lagi" kalaku lambatd, " 2 
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sarru, 3 moraata wa da 

'Kedjuaraan Menem- 

bak Seluruh Indonesia 
DJAKARTA, 2 Nopember 

PENGURUS Perb: 
ngumumkan bahwa Kedjuar 
tuk Seluruh Indone sia akan diadakan pada tgl 

i 8 Desember 
— tempat pendidika an BRIMOB — Djawa 

  

mur 

Nomor2 jang akar diperlomba 
kan adalah : 

Pistol: — Centre fire pistvl/ 
revolver — 25 meter — Rapid 
tite pistoh — 25 meter — irce 
pistol — 50 meter, 

Senapan (rille): ' — senapan 
argin — 10 meter — senapan 
kaliber 22-3 posisi — 50 meter — 
serapan kaliber 22 Uarap (prone) 
— 50 meter — senapan Stan- 
dard Angkatan Bersendjara utau 

  

  

  

Gapat disebut Army Riile — 
900meter. 
  

Konperensi Dan Lati- 
han B.P. 4 

DJAKARTA, «2 Nop. (PIA) 

Bertempat Bi Tipajung, B0- 
gor pada tgl. 3 s/d 12 Nopem- 
ber 1962 akan dilangsungkan 
konperensi dan latihan sadan 
Penasebat Perkawinan dan Pe 

njelesaian Pertjeralan- (B.P4) se 
luruh Indonesia, jang resspsinja 
akan dihadiri oleh pembesar2 
Pusat dan pembesar? setemput. 

Dalam resepsi pembukaan kon 

perensi tsb, akan memberi 
amanatnja menteri Agama K.H. 

Saifuddin Juli. 
Cena. 

MISSION , 

Rumahad, putera asli Irian Ba 
rat jang kami bawa sebagai pe 
mundjuk djalan dan pengemudi 
perahu, Disini pula kumi diker 

Gjakan setjara paksa, disiksa 
melalui pukulan dan kerdja2 di 
luar peri keminusiaan. Bangun 
jam, 5 pagi, makan pagi adalah 
Imakan bubur djam 5.30. Kerdja 
paksa dimulai djam 7 pagi sam 
pai siang atau petang. Bagaima 

ix pemandangan jang sexungguh 
nja dari kerdja paksa nu bisa 
digambarkan, dengan nd 
film jang menggambarkan ker- 
ja paksa terbadap budak? beli 
an dengan petjutZ algodjo jati 
pandjangnja 10 meter -- 
tahun jang lalu, Kira? be. 
lah kami diperlakukan. 
sebentar untuk menghela mafus 
berarti pukulan datang. Kami 
sudah kerdja setengah ma'i de 
ngan makanan jang terlalu 

amat kurang tetapi kami tidak 

pernah diberi ampuni dalam me 
ngangkut batu2, pasir untuk 
membuat schictbaan , maupun 
mengangkut dan n 
muatan2 kapal. 

  

  

  

          

     

   

  

   

    

"Kalau pulang likamp 

badan bukan sadja tja 
pi sakit seluruh 
ging karena pukulan? Jan tenda 
ngan2 jang tak hentiznja. Kita 
kadang2 diperintahkan memikul 
satu karung besar penuh pasir. 
Bukan sadja  berdjalan deng, 
(pasir itu malah disuruh berlari 
siapakah orangrija gengan maka 
pan jang kurang tahan berlari 

dengan karung penuh pasir di 
pundak? 

  

   

  

Ito belum seberapa, kita ot 
Buruh lari, kemudian tiba2 ha 
Irus berujongkok, hampir semua 
(diantara kami terdjatuh karena 
Iditekan oleh khrung penuh p: 
sir jang berat itu. Djatuh berarti 
Kendangan. sepatu atau Gwusu 
MU dengan gagang senapan. Ka 

aus ingin minum memun 
jak dibawah sinar matahari jp 

'belalu terik itu| Pohon2 kelapz 
Jang berbuah banjak daa mem 
bikin ngiler kami semua. Me 
Imandjat pohon? 'Kami akan di 
tembak djatuh seperti pemburu 
menembak tupai. Satu ketika be 
berapa orang diantara kami di 
perintahkan kdjat pohon, 

seorang serda 
du KL 

Kelapa sudah! dipetik dan be 
perapa diantaranja dikumpulkan 

kami. Kami dikum 
dan Giahtara  serdaduZ 
bertanja apakah dianta 

kami ada jang bisa memetjah 

   

  

  

      

  

kelapa itu tanpa sendjata' 

n Pusat dengan mi me 
1» menembak un- 

  

    1962 di Porong 

ti- 

  

Pendaftaran langsung ke Ma- 
lang d/s Djl. Djakarta 42 M: 
lang (Perbakin Daerah Mai 
dan ditutup tanggal 20 4 
ber, 

  

   
  

Gerbong Terputus 

dan Menghambat per 

djalanan 
Jogjakarta, 2 Nop. « 

Rangkaian keretaapi baran, 
pat no. 4635 dari djur 

rabaja-Djakar' Selasa 

djam 01.38 sesampainja di 
515 diatas jembatan Kat 
tang, sebdla barat 

      

       

    

   

  

KM 
se 

  

atas rel Dalam ketjelana tan ter 
sebut tidak terdjadi korban Ica 
musia, 

Akibat dari kedjadian t 
berapa keretaapi jang be: 
dari Jogjakarta menudju ke 4 

           
    

        

  

rusan Barat, seperti Bandun 
Djakarta telah d 
baliknja 
ri di 
berputar melalui $ 
Solo, 

(Sambungan dari halaman 1) 

Dalam kamp itu berlaku pula 
hukuman2 chusus bagi apa jang 
diavggapnja "melanggar peratu 
ran” setempat.  Bagaimanakab 
andaikata ada orang jang sakit? 
Sang sakit bukan sadja tidak di 
pertjaja malah dihukum berat. 
Mereka jang sakit setjara faksa 
dibangunkan dan disuruh keluar 
dari kamp. Dibariskan, kemudi 
an diperintahkan berdjalan ke- 
pantai jang tidak djauh dari 
kamp itu, “Berdjalan terus" ka 
ta seorang KL tatkala kawan? 
jang sakit sudah mulai mengin 
Gjak air laut dipantal, Air sudah 
sampai dengkul, dan KL berte 
riak?" Terus!" Air sudaa sam 
pai, dieher dan KL berteriak 

" Terus ". Baru sesudah ke 
kawan itu terbenam diair 

serdadu KL berdiam dan ka 
wan2 ap2 timbul tengre 
lam, Tiba2 KL berteriak :'1 Kem 
b3 

            

       
aa 

  

   i". Kawan2 jang sakit itu 
berdja "setengah — mubuk" 
kembali menudju kamp tetapi 
mereka achirnja dibawa keder 
kat pantaj jang panas sekali 
Disitulah mereka didjemur us 

tuk beberapa djam, tidak berdi 

ri melainkan berbaring melihat 

matahari dengan membuka mata, 
Biasakah kita menutup mata un 
tuk mentjegah kepedihan mata? 
Uajung sepatu akan segera sam 

pal dikepala! Kawan2 jang sa- 
kit bukan sadja bisa mengering 
kan kaos2nja jang basah kujup 
tetapi djuga mengeringkan se- 
leruh badannja geseng. Salak 
satu "hukuman cel" jang terbo 
rat adalah tjara jang sangat ke 
djam. Mula2 kawan2 jg dianggap 
"melanggar peraturan” diperin- 
kan berdjalan kelaut seperti ka 
wan2 jang sakit. Kemudian di- 
bawa kessebuah tempat jg chu 

sus disediakan untuk "hukuman" 
itu, Dengan patok2 ketjil dar) 
best dibuat seperti kandang 
ajam dengan kawat berduri 
Kawat berduri jang kekar itu 
tingginja kiru2 50cm, djika kh 
ta masuk kedalamoja harus me 
rangkak rangkak bahkan tiarap 
karena rendahnja kawan itu, Se 

tiap hukuman” harus masuk ko 
situ dan diperintahkan  berba 
ring. diatas seng jang sudah di 
sediakan. Dimanakah tempat 
itu? Tentu djauh dari pobon2an, 
chusus disatu tempat dimana 
mutahari dengan teriknja meman 
Ajarkan sinar. Djangan kita mmep 
tjoba berdiri (tentu kena "ka 
wat) membalikpun sukar. Siksa 
an? Ini dan sematjamnja  ber- 
djulan sampal permulaan bulan 
Agustus tatkala tandu2 tertjapai 

nja persetudjuan dengan Belas 
Ga mulai tampak, 

Demikfanlah kisah AIP Sum: 
n0 selama dalam kamp tawanan 
Gipulau Wundi jang begaikar 
neraka, 1 

Kita telah mengisahkan bagal- 
mana kegagalan peruma dar) 
»misi chusus” itu, kemudian 20 
orang pasukan Brimob dalam 
misi kedua jang ditawan, Mere- 
ka tjuma perintis djalan dar) 
sukses2 kemudian, Bagaimana- 

          

  

  

serangZan 
KARACHI, 2 Nop, (AFP-PIA) 

laut 
dan udara dar: Amerika Seri 

kat Inggeris. Pakistan dan 

  

Perdjandjian 
Trenyy Organisus 
jang akan dimola 
sia pada tanggal 10 

berlanpung selamu 
Agu, demikian ditabarikan 

rachi oleh sumber2 Jang 
diperjuja. 

          

Lahan perang Ku akap 

  

   

  

Turki — negara | 
Pakta Cenyo 44 

ng Inggers Iran dan 
Pakisyan) — tidak akan jkut 
serla dalim manuvre2 itu 

dl meskipun 

    

   

   

  

ng dalam Pakta 
Cerita, akan ikut serta dalam 
« dan Inyihan miller 

sasi sb. 
  

Misi Pemuda Djepang 
Ke Indonesia. 
Dibkarta, 2 Nopember (PIA). 

dengan me 
& pesawat terbang dari 

  

di Djakar 
hibah Pemuda Dje- 

pang ke Asia Tenggara (Indone 
as    

   

  

eka mewakili pemuda2 dari 

  

daerah dieeturah Dies 
&. Tiap2 thun pemerintah 

Djepan mkan musi jang | 
serupa ke Asia Tengcara, terma 
suk Indonesia dan Misi tni me 
zupakan misi ke-4, 

Maksud kun 1 Misi Mu- 
hibbah Pemuda Diepang ke In- 
dinesia falah untuk mempeladja 
#1 segala segi tentang negeri ini, 
terutama sekali kehidupan -pe- 
muda Indonesia. 
Tee HKEKAUs 

CASTRO 
(Sambungan dari halaman 1) 
bitjarakan disini karena itu a- 

kan membantu musuh2 kita, 
Lepas dari segala2nja djangan 
dilupakan bahwa 

Marxist-Leninist. Tidak 

perbedaan dalam pendirian 
tara Uni Sovjet dun Kuba, Ki 

  

  

  

kita adalah 
ada   

    

  

    
   

     

ta mempunjai kejakinan penuh 
terhadap pol didjalan: 
kan oleh Us beserta 

sebuah pertanjaan 
8 diadjukan kepada 

nja oleh salah saru dari | Keti 
disitu, 

menanjakart, 
anda meugenai 

  

    

    

Wartawan itu 

Negara2 Cento akan , Mi iko 

  

po 

IT PM Uni Sovjet 

  

Pertemuan direntjanakan akan, | 
diadakan pada 
ditengah? kabar2 
kan. bahwa PM 
Castro telah menolak 
perdamaran U Thant kar 
merasa kesal terhadap PM Ubi 
Sovjet Nimia Khrushchuv, 

   

    

    
    

  

      

   

pembesar 1 
bahwa C 

tah karena Khrushchov 
menjerudjai pengiri 
djau2 PBB ke Kuba ta 
bih dulu berkonsul:s 
ja, untuk mi 
terhadap penarikan 
Sovjer dari Kuba. 

  

a terle 
& 

    

Mikoyan telah tiba di New 
Yerk Katnis sore dalam perdja 
lanan ke Havana untuk meni 
dukan pembitjaraan? dengan 
PM Castro. Didapat kalar, bah 
wu John J. MeCloy ketua Pani 
tia Perunding Masalah Kuna da 
ti Presiden Kennedy akan ma 
kan malam bersama-sama de- 
ngan Mikoyan dimisi Sovjer di 
PBB pada hari Kamis. 

  

    

   

  

Dubes Hongaria Se- 
rahkan Alat-alat 
Kedokteran 

Djakarsa, 2 Nopember (PIA). 

Memeri Kesehatan Major 

Djenderal dr Satrio Djumat te 
lah menerima sedjumlah ala:2 
kedokteran dari Duta besar Ho- 
ngStia di Djakarta Robert Gaul 
bertempat diruang kerdja Men- 
teri. 

Adapun ala2 kesehatan jang 
diserahkan kepada Deparjemen 
Kesehatan itu ialah masing2 se 
buah ukuran, cerilisator otok 
laf, lampu operasi, paru2 besi 
untuk orang dewasa, paru2 besi 
untuk anak2, peri 
si, perkakas pembiuss 
enometer, rocking 
dan medja operasi type korbecil 
1005. 

Me 
butannja menjajakan 
sihnja atas namu 
Indonesia dan mer 

ma antara negara 
Hongaria dengan Indonesia jg 
dimulai dalam bidang ilmu kese 
baan akan mendjadi lebih erat. 

Dinjapakan selandjutnja bah 
wa para ahli Hongaria jang te 
lah ada disini sangat membantu 

    

pulso tas 

  

  teri dr Sarrio dalam sam 
terimaka 

        

     

DJAKARTA, 2 Nopember (PTA) 
Dr Djalai Abdon, jung telah 
Giangkai sebaga. kepala pemo 
Mintahan PBB di Irwan Barat, 
Gilahirkan yuhun 1909 di Tehe 
run, Iran, dan mendapat gelar 
Bachlora Of Sx.cnce puda gan 
1990 dari Universitas Pars, Pd 
tahun 1997 ja dmpgkat mendja 
di pembantu direktur pada 
kemenyerian kehak,man Iran 
dan mendudu, djubuyan tsb, 
sampai yuhun 4899. 

Pada tahun ISI. ia 5 

  

    

  

  

Pegawail pemerintah di 
Teheran, Tahua 1M3, ja men 
@jadi direktur djenderal kemen 
teridn kehakwman Irian, Dr 
Abdon mendjadi anggauya par 
lemon Iran dari tahun 194 
sampai 149, Sebagai seorang 
@nggauta delegasi negaranja 
puda konperersi San Francis 
co tahun 1M9, Dr Abdoh meng 

hadiri beberapa sidang madjelis 
umum PBB. Dalam sidang 
keenam MU PBB tahun 1951: 

52,42 mendjadi pelapor diri 
Panitia VI (urusan hukum), 
dan pada sidang kesepuluh MU 
PBB th. 1955, ia mendjadi wakil 
ketua Panitia 1 (Politik dan 
Keamanan) MU FEB, 

Abdoh mendjadi wakil 
tidak tetap Ian untuk dB 
pada tahun IM9, Ia menujadi 
ketua Panigia Chiusus mengenai 
masalah hukum dan prosedur? 
perentjanaan dari 
Umum PBB, 

Harj korperens! Bandung 
Pada tahun 1954, Dr Abdoh 

diangkat mendjadi direktur 
djenderal Seksi urusanZ Politik 
dalam kementerian luar negeri 
Sa pada tahun 1985 
mendjadi pedjabat ketua delega 
s1 Iran dalam konperensi Asia- 
Affika pertama di Bandung, 
Dari tahun 1962 hingga 1955, 
la mendjadi salah seoraag ang 

  

Madjelis     
Pn AAA MAN YA TAS ENY pai 

kah pendaratan jang ketiga?) 
(AKAN DISAMBUNG) 

! BN, "PELAJARAN NAS!ONA 
INDONESIA 

Fota mahkamah administratif 

kipa dalam usaha mempertinggi 
kesehitan rakj 4    

  

RIWAJAT HIDUP DR. DJALAL ABDOH 
ANGKAS “A.S. KE INDONESIA 

wakil pada Dewan Keamanan 
pada tahun 1956. Pada sidang 
ke-11 MU PBB tahun 1956—57, 
ia mendjadi keyua Panitia I 
(politik dan keamanan) MU 
PBB, Dr Abdoh mendjadi wa 
kll tegap Iran untuk PBB 
sedjak tahun 1955 sampai bulan 
Maret 1959, ketika ja terpilih 
Untuk mendjabat sebagai komi 
sar.s PBB dalam penjelenggura 
an plebisit2 di Kamerun Ingge 
ris, Demikian riwajat hidup 
Djalal Abdoh menurut kantor 
pencrangan PBB di Djakarta, 

Lembaga Asia Pemba 
ngunan Ekoromi. 
Melbourne, 2 Nep, (APP-PIA). 
(AFP-PIA).- 

Australia akan menjumbang 
100.000 dollar AS terbagi dalam 

Gjengka waktu 5 th. kepada Lem 
tar» Asia untuk Pembangunan 

Ekunomi jang aki didirikan 

oleh ECAFE, demikian diumum 
kan oleh menteri luar negeri 
Australia Sir Garfield Barwick 

pada hari Kamis. 
Berbitjara dihadapan konpe- 

rensi Rentjana Kolombo, Sir Gar 
field menerangkan, bahwa lem 
baga itu akan didinkan di Bang 
kok untuk memungkinkan dia- 
Gakannja kerdjasarha jang erat 

dengan markas besar ECAFE di 

ibukota Muang Thai itu. 

  

yan—U (Thant 
Bertemu 

| PBB 2 Nopember (AP-AFP-PIA) 
AKTING sekdjen PBB U Thant dan wakil 

Anastas Mikoyan menurut 
rentjana akan mengadakan pertemuan Kamis 
sore untuk membitjarakan perkembangan dalam 

  

www 

: aa Tenan Pe Kara Karan Patam 

»Geisha Parties” 
Del. Indonesia D Medja Peru 

Ketua delegasi AS di PBB 
Adlai Stevenson ketika ditznja 
apakah ia bermaksud untuk tue 
ngadakan pembitjaraan dcugan 

oyan, mendjawab: ..Suje kira 
itu mungkin". 
KETERANGAN MIKOYAN 

Mikoyan uiba di New York 
Gengan sebuah pesawat terbang 
"Ilyushin 18”. Ia hanja mengrta 
kan kepada para wartawan: 

4 sangat gembira datang 
di New York sebagai tamu sela 
ma sehari dari delegas' Sovier 
di PBB. Saja akan 1 

      

     

    an jang akun diadakannja 
npan PM Fidel Castro. 
WAKIL PEMERINTAH AS SE 
DIA TEMUI MIKOYAN. 

Departemen luar negeri AS 
» membenarkar 

(3 

  

bahwa seorang 
apabite   

  

dikehendaki, 
ngan Mikoyan se 
gah satu hari di Ne 

Djuru bitjara depa:la Lanc 
White menerangi 

    
   

  

  mengerahu: 
mai ri fan t 

nggal di New York 
tembahkannja, bahwa“ 
Mikoyan minta be: 

  

   

    

Dokter2 
Kundjung 
yer. 

Djakarta,'2 Nopember (PIA). 
Atas usaha Organisasi Antar. 

Bangsa di Bonn, dua orang dok- 
ter Indonesia, jakni kolomel 
prof. Dr. Sjarif Thajeb, presiden 
Universitas Indonesia, Dr. H. 
Wantassan, dokter kepala dari 
rumah sakit ALRI di Djakarta 
dan prof. Mr, Sujono Hiadinoto, 

Gekan fakultas bukum dan pe- 

ngetahuan masjarakat Universi- 

tas Indonesia, dalam bulan Ok- 

tober ketika berada di Djerman 

  

Pabrik Ba 

   

  

  

Barat telah mempergunakan ke- 
sempatan untuk berkundjung pa 
da pabrik2 Bayer AG. jang ter 
kenal di Leverkusen, 

1 

Pameran Seni Hias 
Indonesia Di Letpzig. 

Djakarta, 1 Nopember (PIA) 
Prof. Hans Dumm, direktur 

Museum Ithnologi di Leipzig 
(Djerman Timur) pada hari Ka- 
mis telah membuka pameran 
chusus t      

  

    

    

  

   

  

Siaran kantor 
Timur ADN, 

kesenian hias jang 
“beraneka ragam tjorakaja Itu ser 
ta tradisi nasional Indonesia jg 
artistik, demikian ADN 

   

  

SARDJANA2 PENJELIDIKAN RUANG 
MANILA, Al P 

PIA). Dua orujii 

Ldik ruang ungkusa AS puda 
har, Kamis telah bertolak dgo 
pesawat gerban, dari Mazula 

menudju Djakarta untuk men 
tjari tektites bahan gelas alam 
berwarna Mitam — untuk diper 
gunakan oleh AS dalam usaha2 
nja menjingkap tabir rahasia 
jang menjelimuti bulan, demi 
kian menuru berita AFP dari 
Manila, 

Nun    

  

Kedua sardjana AS tersebut, 
mas.ng2 Dr Dean R, Chapman 
Yan Howard K, Larson, kedua? 
nja dari Administrasi Aeronauti 
kud dan Tuang angkasa nas.o 
nul AS (NASA) jung bermarkas 
di California telah memperoleh 
tektites tadi dar, Muang Thai 
dan Pilipina, 
Menurut pendapat sardjana2 

tersebut, tekuites datangnja dari 
bulan. Tjontoh2 . tektites jang 
dibawa mereka dari Pilpina, 
menufit keterangan para sar 
djana itu umurnja sudah kJ, 
600.000 tahun, 
Mereka mentjurahkun perha 

tian terhadap tektites sedjak 
kira2 214 tahun jl, dalam rang 
ka pekerdjaannja ' menjelidiki 
masalah2 jang bersangkutan 
dengan satelit? dan pesawat2 
ruang angkasa Iainnja jang tim 
bul belum Jama berselang itu. 
Tektites jang diketemukan 

para sardjana tadi di Australia, 
  

Korban2 Harriet 

BANGKOK, 2 Nop, (AFP-PIA) 
Laporan terachir ) mengena: 

korban2 dan kerusakan2 jg dia 
kibatkan oleh topan tropis "Har 
riet' jang melanda Muang Thu 
Selatan pada achir pekan jang 
lalu adalah sbb: 100.00 orang 
kehilangan tempat — berteduh 
100 sampai 750 orang tewas 
dan sedjumlah besar orang Ia 
innja belum diketemukan demiki 
an menurut radio Mung Thai 
bari Kamis. 

Jang diserang oleh 'Harriey 
adalah tanah gosong Kra jg 
terletak di, Muang Tha Sela- 
tan, demikian radio IU, 

  

menurut mereka menundjuk 
kan tanda? serovinamk pada 
pemukaannju, 
"Dengan menjelidiki pekliges 

ini lebih djauh, demikian kote 
tangan Dr Chapman," kami 
mengharapkan akan dapat me 
ngetahui sedikit lebih banjak 
tentang Susunan K.miah dari 
bulan, halmanu penting sekali 
bgi program ruang angkasa 
AS", 

Hadiah Nobel Utk 
Fisika 

Stockholm, 1 Nop. (AFP/PIA) 
Hadiah Nobel: tahun 1962 un 

huk fisika yelah dimenangkan ha 
ri Kamis oleh prof. Lew Davido 
vich Landau dari Uni Sovjet. 

Akademi Ilmu Pengetahuan 
Keradjaan Swedia memberikan 
hadiah ini kepada Landau kare 
na pekerdjaan mengenai zat su 
lingan (condensed moster) teru 
tama Mellum (air, 

Hadiah itu disertal uang sebe 
sar 257.219 Kron Swedia atau 
lebih kurang 49.000 dolar. 

Hadiah Nobel 1962 untuk ki 
mia pada hari Kamis dimenang 
kan oleh dua sardjana Inggris, 
dr obn Cowdrey Kendrow dan 
dr Max Ferdinand Perutz, ke- 
duanja dari Universitas Cam. 
bridge. Kedua sardjana itu men 
dapat hadiah Nobel "untuk stu 
di2 mereka mengenai struktur 
Blobular proreins' 

  

  

  

ha Muatan Kapal 
Laut 

DJAKARTA, 2 Nop. (PIA). 
Usaha muatan kapal laut, Ig 

merupakan bagian dan Ciseleng 

garakan oleh Bank Umum Ne- 
gara tjabang Probolinggo, baru2 
ini telah ditimbang-terimakan 

oleh Bank Umum Negara kepa 
da Badun Pimpinan Umum Ma 

ritim. 
Dalam timbang-terima terse- 

but, direksi Bank Umum Nega 
ra (Buneg) diwakili oleh O, Hu- 
tabarat, mr Gan Giang Liong 

  

   
dan S. Sudihardjo, sedangkan 
direksi BPU Maritim oleh Ab- 
dulhadis gelar St. Siri, Achmad 

  

    

    

   
   

Timbang-Terma Usa- 

    

HALAMAN 3 
  

uDjangan Beritahu Rek. 
Dan Birma" 

  

   
  

    jang lau 
ra perle 

  

pabrik 
upatjata » 

  

jang seluruhnja ber 

    

uja di Siantar”, 
Veteran R.l. 
Atmadinata. 

  

n dari Wakil 
san Veteran 
medja per 
siasat2 hitpik dari delegasi 
merintah, Djrpang 

Ditjeri. 
semula meng: 
hadap de 

    

ndingan $ 

Perkumpulan Makan2 
dan Minum2. 

ROMA, 1 Nopember (DPA-PIA) 
Suatu uperhimpunan makan2 

dan minum2” di Italia Utara te 
lah memilih ketuanja atas dasar 
pertambahan berat pada waktu 
pesta pembukaan. 
Domenico Ribaga jg telah ber. 

tambah beratnja dgn sembiian se 
tengah pon telah mendjadi peme 
nang tanpa mendapat saingan, 

Ia telah merajakan terpilihnja 
sebagai ketua dengan mengun 
dang semua anggota dari perkum 
pulan jang baru berdiri itu un 
tuk menghadiri djamuan makan 
jang berlimpah- limpah. 

  

  

Sial j 

ROMA, Nop. (DPA-PIAk: 
Penembak djitu sirkus di Mi 

lan membidikan senapannja kea 
rah sebuah balon jang ditem- 
patkan diatas kepala seorang 
gadis, melepaskan tembakan dan 

.. meleset mengensi ma- 
ta sebelah kanan partnernja, se 
Orang gadis berusia 19 tahun, 

Kemudian seluruh badan se 

  

  

belah kanan gadis itutumpuh 
samasekali dan mata Hu tidak 
dapat dioperasi guna mendjabut 
peluru jang masuk. 
(Mungkin peluru senapan 

angin — Red). : 

  

Bisik Pedjabat Diepang 

520.000 Yen (uang » 
atau $ US. 1 

Tierita ttg 
Dalam b 

bangunan Pabr 
tar itu, jang 

  

Utk Lumpu 1 e t..0 

  

bersama an2 Anda Dari Pilipina 

    

      

    jepang      

   Dr. Djalal Abdoh Ber. 
konsultasi    YPA-PIA) 

    

  

  

    

   

     
   

    

   
   

        

   

      

d helai, rekanz an 
ra 

  

uan Kirin 

    

   

        

    
         

    

    

   

Nopember (AFP 
| 

L 

Kantor P.K. Ind: : 

bu Demonstrar 
NEW DELHI, 1 Nopember (A1 " 

KALANG. N2 jang lajak dipertjata 

Delhi menerang! K 
Turki akan mengi: an artile 1 | 

India untuk memperkuat pasukan? Ir 
persengketaan perbatasan dengan RRT. 

Kalangan2 itu 

rangkan, bahwa 

djata dari AS kai oleh 4 
ngannja di Indi 

pekan ini, lebiti 
Sementara sotuasi 

tenang difront, kegiat 5 3 
Tionghoa jang semakin ka g 
terdjadi di New Delhi setelan | « : 

  

dimana 
many 

insiden Rabu ma 
5.000 demonstran 
kantor pusat Partai    

      batu kedalam eta! ai 
dia, onghoa dan satu resto 

sat kota New Delhi Kamis sore. —— 
Papan2 merk ditjabut dan di- 
bakar, tetapi tidak ada toko je | Demonstrasi Untuk 
digedor atau dirampok. 

Polisi Kamis ma 

  

Kebebasan) Pers    
  

Sputnik Luntjurkan Kapal Angkasa 
Moskow, 1 Ne r (AP-PIA) 

Uni Sovjet pada hari Kamis 
mengorbitkan sebuah sputnik 
dan dari sana kemudian melun-   

Lembaga tersebut menjeleng | 
Earakan kursus2 pendidikan se 

lama 1 th utk petugas2 dari ne 
gara2 Asia jang dipilih menurut 
Menlu Australia itu, pendidikan 
angkatan pertama jang akan di 
ikuti oleh 30 orang — mungkin 
akan dimulai Ualam bulan Dja- 
uari 1964. 

Direntjanakan untuk menam   PBB, dan mendjadi aktings 
RR 5 
TELAH TIBA Di PELABUHAN 

TANDJUNG PRIOK : 

MEMBAWA BARANG2 IMPORT DARI 4 
“Port Huron — Penang — Bombay m« Singa. 
JPre — Hongkong. 

TRANSHIPMENT/OVERLANDED CARGO KAPAL2: DAN 
Zenobiamartinl m4 Lam Hook m4 
#— Pres, Grant — Pres. Taft, Teen Daan 

  

'AEP dari Melbourne, 

tel. 23-10-1962. MV. TONG LIE Pada tahun 
M. V. TONG KIAN Pada ygl. 24-10-1962, Lihat : jam 14,00 BV, TONG HIV. Pada get sraon0en DP Da dalan 

  

bah djumlah pengikut2 ini sam- | 893,5 kilt, kurang dari satu ton, 
pal 50 orang untuk tahun? beri | can dil 

kutnja, demikian menurut berita | Sputaik jang mula2 diorbitkan 

DIDJUAL 
1 Motor 
BMW. 
250CC 

1954/1985 

tjurkan sebuah kapal menem- 
bus angkasa menudju planit 

Pengumuman mengenai presia 

si baru dilapangan angkasa ini 
mula2 disiarkan melalui radio 
Moskow, kemudian disusul deng 

an 'perintjiannja oleh kantor be 

Kupal jang sedang meluntjur 
menembus angkasa itu beratnja 

dari sebuah 

nembakan ke Mars itu. 
Sputnik itu menurut Tass be 

rukuran besar. tetapi beratnja 
tidak disebutkan 

Tass mengumumi bahwa 
pereibanyan ke NW akan 
memerlukan waktu kurang Ie- 
bit, tudjuh bulan 

    

   

  

Seperii kapat angkasa Sovjet 
jang telah ulan dan 
mergirimkan potret2 dari per- 
mukakan bulan jang Uduk meng 
hadap ketiuini, kap! jang di 
tembakkan ke Mars djuga diper- 

lengkapi dengan sebuah kame- 

ra akan mengirimkan dengan 
radio gambur2 tentang Mars. 

Tass mengumumkan segala 
suatu berdjsian lantjar beberapa 

    sebagai saty landasan bagi pe- 

Pen 

5 kerdiaar" | 
Manasi pererejaar | Didjual Habis Dari Persediaan : 

»AIW” Dynamic 
MICROPHONEA 

        
2. Garis-menggaris : 
bp, Bikin buku tuls/buku kas dsb, 

Service ditanggung menyiaskan, 
coulant: Harga berdamai : 

  

djam setelah kapal itu diluntjur 
kan. Pada hari Djum'at kapu 
itu diduga sudah menempuh dja 
rak 397.000 km. di 

Peluntjuran ke 
paknja mengungguli usaha AS 
untuk mentjapai planit Venus 
jang lebih dekat kebuwmi. 
Um Sovjet jang mempunjai ro. 
ker raksusa dengao duja lontar 
jang besar sekali masin tetap 
unggul dari AS dalem peluntju- 
ranz besar semendjak Sputnik 
pertama membuka abad angka- 
38 dalam tubun 1997. 

"Lontjatan besar" kedepan te 
uh dilakukan oleh Uni Sovjet, 
ketika melakukan .pelu: 

        

     kembar kosmanaut2 Nikolayev 

      

Ke MARS 
dan Popovich jang ber-sai 
mengitari bumi sein 
hari sebelum 

  

   
kan, bahwa ini merupakan pelun 
Yuran pertama ke Mars, pembo- 
sard urusap angkasa AS men 
rangkan pada tanggal 5 Septen 
ber, bahwa Uni Sovjet telah 
melakukan perijob nam ka- 
Ih untuk melunyjurkan kapal ke 
Venus dan Murs dan hanja satu 
@antaranja, jaitu jang pad? 
tanggal 12 Pebruari 1961, di- 
njatakan berhasil. Tetapi sebelum 
sampai dekat Venus kapal itu E 

  

     

   

    

    

  

telah putus kontaknia denga 
bumi,   

  

       
    

DJAAN KASI 
RAPIH    

| 
| 
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Kami silankan Anda mampir! 

SK:VISHNUTA 
     

  

ILOR       
    Deca Barber



KAA EN Na ME aa Ta HEM AI” 

         

  

La mama Dx 
1 Direksi BPU. FARMASI NEGARA, PN9 
Farmasi, Dewan2 Perusahaan? Farmasi Negara, be- 

:     Dengan hormar,       
    
    
   

    

     

  

   

    
Dengan ini kami mengutjapkan te.ima kasih kami | Ra. Endeng Kartini B 3 tertinggL 

Ian sebesarzoja kepada Paduka Tuan2:— " . serta seluruh karyawannja, dengan ini menjatakan - AA LA Ne BERITA KAPAL | 
Xx | Komandan Pekuper Laut Sin, Palembang iredio turut bela-sungkawa atas meninggalnja : sasa” Nusanyara 11.8, Djakarya. | 

     

    2) Direktur Pelabuhan Necara Deerah Ili Da 

  

(Akan diberangksikan dari      
    

    

kembang » & 2. Kasain Daerah Bas & Tirbai Duerah V Pe s0 u 1 SCKANDAR 
semibang, " 5 I ! of. Mr. r £ San TANYIUNG PRIOK" 

M Dijawajan Pelajaran/Sjahbandar Patembang rarodiopsetro Aa apa yi : 

GONDOWARPO10 
Semoga Tuhan Jang Maha Esa memberikan tem 

ASIA KAN PR PT 
&V ESPA 

GS. Djawaran Polisi Perairan Palemiang. 

         
  Mohon don remu 

  

Kenaa 
I (P.T, Sheit Indonesia Pladiu 
8. Biro ALA. Palembang. 
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                    pat jang lajak bagi a h almarhum serta memberi- hate SA ena) 
Nagu ».3 kan kekuatan bathin kepada keluarga jang ditinggal CV: KATA 1. MELAJAKAN HALITERA 
TOL AKALTA kan menghadapi tiobaan jang besar. LELLA M Pintu Besi 30A &--—- Djakarta, — Ielp. OK 20151.      
  

hingga | cerlaksananja penzangkutannia sam e | -— 
dock “Alir Mendjaja, | Ph 

Djuga |kepada Chalajak jang telan menwesican | g 

  

   

          

Mupa seKau TUT..t 
PAKALAM OBAT MATA WNLSTEA 

a, 2e rena, 
ur KEMANPJUKANJA 

Ae 

    

     

  

    
     

GimGin Dan BERASA 
Dan SEKALI      

   

   

AA COHEN 
MREKTUR |   ) ) 

| Ll 
      
   

MEMEI IE E L ISI EL LE BELLA | 

UTJAPAN TERIMA KASiHi 

Dengan | hormat, 

Dengan ini: kami, mengujjapkan terima kasih kami 
jang sebesarinja kepada Paduka Yuan2: 

ANN NU 
24       

     

    

     Tau.. TENTAnG wenaneyu 

CN KUN BLS 
Lea wae LUKA AA Gaia Ge ana 25 1 VUTUK PENJAKIT 

| : AN LAMA24BARU 2 

   
Komandan Pekuper Lau, Sta. P 
Direktur Pelubuhun Nezara Daeru ut Pa    
    

  

    

            

   

    

   
ng 

Djawaan Pelajaran/Sjahbundar P: 
Djawatan Polisi Perairan Paterub 
   

1 
z 

lembang. 
3. Kepala Dacrah Bca & Tiuxai Daerah V Pa 

lembar x 
4 
5 

     
SATA WILLSTECK Ng 

“G5 5 p V : 
Jang telah membantu kami dengan ichlas, baik be- b 21 # £ 
Tupa banjuan moreci maupun berupa buntuan ma 5 2 | 1 

| Ha 
terieei dalam menjelenggarakan    
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| 
($ Djuga kepada Chatajak jang telah me $ 

ibantuan serupa kepada kami, muai dari penimbui $ DARAT EELI DI 
2a sampai kepada pengangkujan Kapal Motos Mua N 2 
ga temebut ko Dock, dengan ini pula kami mengu y SEGALA TOKO 2 ' 
tjapkan beribu jerima kasih. 33 Akom : SL g DAW KAMAROBAT $ 

s Agen Djakarta: Agen Bandung: : 
PMKL P.T. Kadosex LIANG BIE TOKO OBAT — Dj. pem LOKO OSAL HONGKONG "— DjL Raja bara 21A . 

Djl Raja Pel. 143, Palembang HO INANG MEDICAL CO, — Dil, pejak di TUKO OBAL PLKING — DjL.Ruja timur no. 114. . 
A. COHEN “ 1G C0. — Djl. pintu k WI, 6245 » . 

6242 PRES. DIREKTUR 3 TOKO OBAT TEK SENG — Dik pintu 1/22. —. , 

era 3 PEP EA R ERA ES SN EA BAL POT SKK EESA CLABIIN III LHS TELUK IBI BL AE KAL ABE POPOK    

    

  

      
    

| UNDANGAN-.RAPAT | 
| Berdasarkan Sura. Peran Be Mi ani 145/S.P-/KODAMAR 

Bila.oreratie 
5 TELAH DI/LAKUKAN 

calaun 

Waru SAK SUONA AND 

   
   

   

      

Ho         El IA)     

IMI/KB/1962 bersama ini 

P.S. MARITIM DAERAH IV 

    

GG. 

  

mengundang Seluruh PENGUSAHA P.M.K.L. untuk menghadiri 
    Rapat Anggota Seksi PAMLKL, jang akun diadakan pada: 

CIAISON OFFICE REPRESENTATIVE PA Pena    
BEKILMPAT dl 3. GEDUNG PEMANDANGAN JAUT — DIL Pan 

tai Lau Tandjung Priok. 

| 
| 
| DJAM 2 10.00 pagi, 

| 
| oATJARA 1», MELAKSANAKAN SURAT PERINTAH PEPER 

  

TOYOTA MOTOR SA!ES C0. LTD-JAPAN | Masa mt Sr pesan mera 
“TOYOTA TSUSHO KAISNA !TD.— JAPAN |. SEE NN cas maca 

  

hadir yepap pada hari dan djamnja, 
| Atas perhajian Ser. kami udjapkan diberban'ak terima kasih 

  

      

   

ALAMAT BARU: Lanajung r50, 4, Nopenuer 102 
(DJALAN RAJA KREKOT BUNDER NO.47-DJAKARTA IN “ 

TELEPON O K-23755 | ak aw 
PERHATIAN ? 

Untangan resmi jeloh diedarkan.       

  

        

  

  

  

      
     

   

  

   
  

Tata " — 6235 | 

Pan ! ) | DIIJARI SEGEKA : .. 

“TIARA Ke pan CAN ha k NE ar jangan, MULIA 
tegang cepaw “Manar 2 Ko Tea ' PKS aw 

3 ma gp 1Sos. sebw'an djam xerdja A7 Tahun) 
TP 7 ' ' nga JAMILAH” 

| | sea bagan ale enbaan Dertaasi aldjad 
— ( Ui. Budikemujaan no, IN pav, 

SEDIA MELAJAN? PERMINTAAN AKAN : « | (era ! mag Beber 
iK (ONDERDIL) KENDARAAN? TOYOTA na Uda Kila, g 

  

  
            # (ONDERDIL ) MESINI TENUN 

& (ONDERDIL ) MESIN? LAINNJA 
MM UNTUK INDUSTRI RAKJAT, MAUPUN, 

UNTUK INDUSTRI DASAR 

  

UTJAPAN TERIMA KASIH 
DAN MOHON MAAE, 

   

  

   

  

Kepadat 

1 Instansi2 Militer, Kepolisian dan Sipil: . 

2. Organisasi2, Badan2-Lembaga2, 
IWAMA 3 $ 

) 4 Panitia dan Pembantu2 Panitia, 0 aa 

sea Lon 5. va-Barat, jang telah memberikan bantuannja baik mo- 

ril maupun materiil sehingga Pamer: Industri Djawa Barat 1962 merupakan sukses 

jang besar, kami Panitia mengu banjak2 terima kasih. 0 
Dan apabila dalam penjele Pameran tsb. terdapat kesalanan2 dan/atau) 
hal2 jang kurang memuaskan, kami Panitia mohon maaf sebesar-besarnja, 

     

  

  
     
   

  

    

    

   

PENDAPATAN BERSIH DIBAGI SBB. : 

1) Dana Pameran Industri Djawa-barat sebanjak Rp. 4.550.000,— - (Empat djuta 

limaratus limapuluh ribu rupiah). Ma al 

2a) Sumbangan2 kepada Badan2 Sosial, Dana2 lembaga di Djawa Barat sebanjak 

Rp. 581.000/— (Limaratus delapan puluh satu ribu rupiah). 

2b) Jang diberikan langsung oreh Gubernur Kepata Daerah Djawa Barat sebagai hasil 

festival film (B.P.U. Djabar "Sirnagalih'”) sebanjak Rp. 1.743.889,16 (Satu djuta. 

tudjuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan 16/100 rupiah). 

8) Goodwill/padjak Kotapradja Bandung sebanjak Kp. 3.214.617,55 (Tiga djuta dua 

ratus empat belas ribu enam ratus tudjuh belas 65/100 rupiah) 

BANDUNG. Oktober 1982| 

EA BAN KUA 5 
PAMERAN INDUSTRI DJAWA BARAT 1821 

  

|. DENGAN SERVICE JANG 
MENDJUNDJUNG TINGGI NAMA 

PERUSAHAAN? KAMI 

  

    
SOKONGLAI P.M.L Exrux 

sat ANGIN, 

Pa 3 
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