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No. 5059 TH. KE-XVIII 

 Djadilah 
  

  

| SUDARISMAN S.H. WALIKOTA 

KOTABARU 2 . 

TOGJAKARTA, 8 Nopember (PIA) 
1« HARIAN “Kedaulatan Rakjat” di Jogja- 
YKarta mengabarkan bahwa atas perintah Presi- 

(den Sukarno, walikota kepala dacrah kotapradja 

(ogjakarta, Sudarisman Purwokusumo SH, 

  

an 

dipindah ke Kotabaru Irian Barat diperbantu- 

kan kepada wakil R. 
negoro SH. 

! Purwokusumo SH. ba 
yu2 ini telah : kembali 
dari Djakarta setelah di 
panggil oleh menteri 
dalam negeri dan otono 
mi daerah Ipik Ganda- 
mana, dan diberi pen- 

djelasan mengenai peng 
angkatannja itu. Djuga 
ketika Presiden Sukar- 
no berkundjung ke 
Jogjakarta menghadii 
Kongres Ilmu Pengeta- 
huan Nasional di Jogja 

  

IL. Sudjarwo Tjondro- 

  

  

  

telah dikemukakan pula 

niatnja itu kepada Purwokusumo SH. 

Dapat ditambahkan bahwa Sudarisman Pur- 
wokusumo SH. mendjabat walikota Jogjakarta 

sudah lebih dari 15 tahun, 

MM   

Rumkorem cs Ke PBB 
Untuk Desak Penjatuan Irian Barat Dengan 

R.I. Sebelum Djisuari 1963 

DJAKARTA, 10 Nopember (PIA) 
WAKTU ini saudara2 kita di Irian Barat 

dengan dipelopori tokoh Nasional Rumkorem 
dkk, sedang mendesak UNTEA dan PBB agar 
Irian Barat sudah dapat bersatu dibawah na- 
'ungan Sang Merah Putih sebelum tanggal 1 

  

Djanuari 1963, 

& sebelum 1 Djanuari 
1963 ini menurut Rumkorem sa 

baru dapat diselenggarakan dgn 
leluasa bila sudah bersatu dgn 
wilajah RI Iainmja, 

»Kami tidak memikirkan pic 
bisit. Jang kamj anom 
adalah pembangunan IB ja 
Malam waktu singkat dapat sc 
Ujadjar dg 
lainnja." Demikian Rumkorem 
menerangkan kepada wartawan 
mBerita Indonesia”, 

Menurut rentjana Rumkorem 

    

kan penindjauan ke 

bagian Timur dan meraji 
ri Pahlawan di Maluku. 
pi berhubung waktu sangat 
desak, maka rentjana tsb terpak 

sa dibatalkan. 
Akan menudju New 

IX Xork 
Tokoh Nasionat yang wiilu 

tersenjum ini selandjutnja mere 

  

Teta 

  

(PKII — Partai Kemerdekaan In 
donesia Irian), Radja Rumbati 
(gol. Islam) dan Galim (Ketua 
(GRIB di IB) jang waktu ini bor   

mma Ah 

Pa 

nipolis, akan tetapi di: 

memperkaja diri sendiri 

ngatan hari Pahlian 
Makasar hari Sabtu pagi 

  

Dalam per 
djenderal Nasution 

riihatkan » 
api jaag psti 

  

   

    

   

  

   
    

  

        

  

   

  

keadaan jang men 
ngan fisik ki 
tion mengemu 
tjana2 jang terdjadi pada wal 
itu adalah merupakan tanggung 
djawab daripada para pemimpin, 

»Tetapi sjukutlah & 

    

    

  

45 serta Manipot jang meru 
kan jandasan jang kuat bagi 
kelandjutan pelaksantan per 
djuangan kita”. 

Dalam hubungan Ini djende- 
rai Nasution memperingatkan 

    

Gjuga bahwa kita tidak boleh 
memberi kesempatan kepada 
siapapun djuga untuk merong 
rong dasar dan tudjuan daripa 
dn perdjuangan kita. 

Kepada para pemimpin diperd 
Ingatkan untuk djangan 
djual kepahlawanan 
kita jang telah gugur 
sendiri, untuk kesenangan 
sendiri. 

Oleh KASAB disinjalir djuga 
bahwa masih terdapat orang2 
jang selsla berobah pendirian 
ikut golongan jang berkuasa pa 
da suatu waktu dan pada dewa 
sa Ini menamakan dirinja Mani 

men-    

  

    
di PBB nanti hari Rabu jl. Rum 
korem telah menemui, Wampa 
Dr. Soebandrio dan Kemis si 
ang telah menemui ketua UN 
TEA Dr. Djalal Abdoh, 

Atas pertanjaan, beliau me 
ngatakan: Kami akan terus 
mendesak dun mudah2an berha 
sil" 

an,     

Kasiepo akan kerabali? 

  

Berbitjara tentang 
dan Jouwe, jang waktu 
Kah berada di Negeri Belanda, 
Rumkorem mi 
Kasiepo "mungkin" 

  

bali, Tetapi ,Jouwe”, "tidak ta 
hulah, kurena ibunja orang Be 
landa', 

  PADA upatj 

      

   

polls, 
KITA BUKAN MILITERIS 

Pada kesempatan itu dj 
rat Nas memoantah p 
tuduhan bahwa dengan p 
siaganja angkatan  bersendjata 
kita adalah militeris. 

sHal ini”, dem 

    
    

  
    

      

    

Pantjasilis”". 
Dalam hubungan Ini oleh KA 

an bahwa kita 
oleh ko 

djata ditangan. 
Keadaan Indonesia   

  

Djadilah Djubir Rakjat 

Pem. & Aparatur 

WAMPA Menpen Umumkan Pedoman 
Pokok Departemen Penerangan 

DJAKARTA, 10 Nopember (PIA) 
ara Hari 

   

egara 

Pahlawan jang bc 

  

sebagai wakil pemerintah dirapat rak: 

  

SENIN, 12 NOPEMBER 1962 — 

hlawan2 Pembanguna 
WAMPA-KASAB Ketjam Pemimpin 
Jg Gunakan Manipol Sebagai Kedok 

DJAKARTA, 10 Nopember (PIA) 
WAMPA-KASAB djenderal 

melontarkan ketjaman pedas pada pcmimpin2 

jang menepuk dadanja menam: 

deral Nasution. 

Nasution telah pyabiLan PAHLAWAN2 PEM 
BANGUNAN 

Berbitjara mengenal ken 
€konomi, djenderal Nasution me 

ngakui bahwa keadean masih 

djauh dari harapans kita. 
tan ditam: 

    
an dirinja Ma- 

samping itu bertindak 
sadja, ketika berpidato 

a peri- 
dilapangan Karebosi 

i. 

  

        ak begitu 
keadaan itu diharap 

kan sudah akan dapat diatasi. 
Mengatasi keadaan ekonomi 

utan dari 
n kita dewasa ini dan 

uruh bangsa Inrtonesia 
il Nasution diserah 

  

menurut djenderal N: 
lebih landjut, 

   
    

    
      

  

  

kan uncuk Ikutrerta. 
Djadilah pablswan2 dibi- 

dangmu masing2, djadilih pah 
  ian, djadilah pabla 
meneruskan perdjua 
pahlawan jang telah 

Hari Pahlawan Di I. B. 
Kotabaru 10 Nop, (AFP-PIA) 

Hari Pahlawan tanggal 1) No 
pember telah diperingatkan oleh 
bangsa Indonesia termasuk pu 
tera2 Irian Barat di Kotabaru 
pada hari Sabtu ini dalam sua 

Pada Sabtu malam ini d» Ko 
tabaru dilangsungkan  upatjara 
pembukaan universitas “jerdera 
wasih diibukota Irian Barat tsb. 

"The Sky Above And 

    

  

  

    
    

  

tu upatjara jang dihadiri pula 
leh Ie. 100 orang anggaua Bi Mud Below" 
ga Pembangunan IB dan pc- Depar X 

gawai2 staf perwakilan RI setem pertemen luar megori Sai     ru2 ini menerima copy pilem 
The Sky bapove and che mud 

below" jang merupakan suatu 
pilem dokumenter | mengenai 
Irian Barag jang dibuat oleh 
suatu eskpidisis Perantjis dida 
erah Irian Barat pada gahun 
1962, 

Dalam pilem itu dapat disak 
sikan bahwa tingkatan rakjat 
Irian Barap berobah dari kea- 
daan mulai didjadjabnja daerah 
itu oleh Belanda. 

Pilem itu dalam wakru jang 
dekar akan diperlihatkan uck 
umum.— 

pat. 
Upatjara itu telah dilangsung 

kan ditempat kediaman wakil te 
tap RI di Kotabaru semasa UN 
TEA, Mr Sudjarwo  Tjondrone 
goro. 

Kemudian diadakan h 
kemakam pahlawan? Indvarzia 
jang telah gugur dalam perdjua 
ngan pembebasan Irian Barat. 

Bertepatan pada Hari Pahia 
wan Sabtu petang ini Mr Sudjor 
wo Tjondronegoro telah mete 
takkan batu pertama pembangu 
nan stadion baru di Kotabaru, 

  
    

   

  

DJAKARTA, 12 Nopember (Mdk) 
BERTEPATAN dengan peringatan Hari 

Pahlawan 10 Nopember 1962 jang lalu, Ibu Jos 
Soedarso tclah meresmikan pembukaan djalan 
baru Djakarta By Pass dengan nama Djalan 
Laksamana Muda Jos Sudarso. Sebagaimana 
kita ketahui djalan Djakarta Ry Pass ini baru 
sadja selesai setelah dikerdjakan beberapa waktu 
lamanja. 

  

Turut menjaksikan pembuka 
an djalan raja tersebut a 
lain Meneri PANGAL RE. 

ata beserta njonja, Re 
chmat, wakil dari AD. Over 

Mustafa Kamal, beberapa 
wakil pemerintah due 

n La 

ta emas aas dja 
nusa dan bangsa. 

  

2 mereka thd 
  

  

   

  

   
   
       

      
ngat tepatlah atas usul 

Kodamar untuk memberikan na 
ma Djl. jang baru ini dengan na 
ma Jos Soedarso karena djasa2 
beliau jang besar kepada nega 

demikian Gazali Sahlan ig 
mewakili pemerintah daer 

itu dikatakan pula bah 

  

   

   

S.L. Satya Dharma" 
Utk Sukarelawan I.B. 

Djakarsa, 10 Nop. (PIA) 
Deputy Wampa/Kasab letnan 

Djenderal Hidaja: mengarakan 
bahwa perdjuangan dan pengor 
banan jang telah dilakukan oleh 
sukarelawan celah merampung- 
kan kedaulatan RI dari Sabang 
sampai Merauke dan sekaligus 
pula menghapus lembaran? bi- 
tam kolonialisme dari muka bu 
mi Indonesia. 

Letnan Djendral Hidajar me 
ngatakan ini Sabru pagi dalam 
amanatnja sesudah” menjemat- 
kap Satya Lenrjana Sayya Dhar 
ma serjara simbolis kepada ke 
luarga2 Sukarelawan Irian Ba- 
rat bergempar di aula Staf Ang 
karan Bersendjata 

  

Keempat anggota Angkatan 
Bersendjara dan sukarelawan jg 
diwakili dalam uparjara ini te- 
lah disematkan Sarya Lentjana 
Sarya Dharma oleh Deputy Wam 
pa/Kasab. 

  

Fihak AD diwakill oleh ma- 
jor Subandi, dari AL diwakili 
oleh NJj. Jos Socdarso, Angkar 
an Kepolisian diwakili oleh NJ. 
S, Tulale dan sukarelawan di- 
wakili oleh Moga Ompiar. 

Upatjara pemberian Saya 
Lentjana ini jang diadakan da 
lam rangka Hari Pahlawan di 
badiri oleh Menreri/Pangal Lak 
samana Muda Martadinata, Ko- 
modore Sri Muljono jang mewa 
kili Menteri/Pangal Pangdam 
V/Djaja Brigdjen Umar Wiraha 
dikusumah, Wakil Gubernur 
Menk Ngantung serta para per- 
wira menengah dan tinggi dari 
keempat Angkatan Bersendjara. 

Leman Djenderal Hidajar da 
lam amanatnja antara lain me 

  

  
Djalan Raja Jos Sudarso Diresmikan 

wa memang sudah mendjadi 
tradisi bagi pemerintah daerah 
untuk memberikan pama2 dja 
lan tertentu dengan moengguna 
kan nama2 pahlawan kita jang 
telah gugur dalam  mendjalan 
kan tugasnja, 

Perlu kita ketahui bahwa dja 
Ian Jos Soedarso tersebut dimu 
lai dari Djl. EngganoDil Sula 
wesi Tandjung Priok sampai di 
Tjempaka putih. Sedangkan jg 
dari Tjempaka ih- Palmerah 
sampai ke Pasar d 
rikan nama Djl. Djenderal Ga 
tot Soebroto. Peresmian Djl Ga 
tot Soebroto tsb dilangsungkan 
pada hari dan waktu jang sama, 
Maka dengan dibukanja djalan 
raja baru tersebut bagi rakja! 
@aerah Tandjung Priok kalau mau 
pergi ke Djatinegara, Tjawang, 
dan Kebajoran tidak perlu Ia 
gi mutar djalan  kekota, tapi 
langsung melalui djalan tsb. 

    

  1 

  

15 DJUMADIL'ACHIR-H. 

  

TH. REP. KE xvur 

»Wisma Indonesia” Di Tokyo 
DIRESMIKAN OLEH PRESIDEN SUKARNO 

TOKIO, 10 Nopember (AFP-PIA) 
PRESIDEN Soekarno Sabtu petang ini 

dgn resmi telah membuka gedung ,,Wisma In- 

donesia” jang bertingkat lima di Tokio. 

Gedung tersebut sebagai asra 
ma bagi mahasiswa2 Indonesia 
jang sedang beladjar di Djepang, 
akan dipergunakan djuga seba 
gni pusut kebudajaan Indonesia. 

Upatjara pembukaan gedung 

tersebut selain dihadiri oleh Ik. 
400 orang mahasiswa jang semu 
anja sudah pindah kegodung ce 
sebut sedjak selesai dibangua 
dalum bulan Agustus jl disaksi 
kan djuga oleh sedjumlah diplo 

  

Kawat Belasungkawa 

Presiden Soekarno 

| DJAKARTA, 10 Nopember (PIA) 
BERKENAAN dengan meninggalnja njonja 

Mikoyan, istri wakil I PM Sovjet Anastas Mi- 
koyan, dan njonja Eleanor Roosevelt, isteri al- 
marhum presiden AS, presiden Sukarno pada 
hari Sabtu telah mengirim kawat belasungkawa 
masing? kepada PM Uni Sovjet Nikita Khrush- 
chov dan presiden AS John F. Kenncdy. Isi 
kawat belasungkawa presiden Sukarno kepada 
PM Sovjet Khrushchov lengkapnja adalah sbb 

“Kami telah menerima dengan — "Saja sangar terkedjut ketika 
rasa terkedjut dan menjesal be- saja mendengar tentang kabar 
rita jang menjedihkan tenang jung menjedihkan mengenai ber 
berpulangnja njonja Mikoyan, pulagnja njonja Eleanor Roose 
jang telah saja kenal baik se- veli. Beliau adalah seorang 
kali sebagai salah seorang wani- badi jang besar dalam sedjarah 
ta jang terkemuka di Uni Sovjet 

Sudilah kiranja menjampaikan 
Tasa dukatjita saja jang setulus 
hati kepada saudara Mikoyan 
atas kehilangan jang besar Itu 
serta rasa simpati saja Jang s0- 
dalam2nja terhadap keluarganja 
jang dirundung malang”. 

    

    

     

   
    

           

       

        

   

Indonesia dan Amerika Serikat 
Saja masih teringat akan pem: 
ijaraan2 jang sangat simpatik 

jang telah saja adakan dengan 
beliau, djuga di Indonesia. De- 
ngan Ini saja ingin menjampai- 
kan kepada Jang Mulia rusa 
turut duka tjia jang setulus hati 
berkenaan dengan kehilanran 
jang besar itu, untuk mana saja 
menambahkan rasa simpati saja 
jang sedalam2nja terhadap Ke- 

a jang dirundung malang 
itu," Demikian diumumkann oleh 
direktorag penerangan Departe- 

   

KAWAT UNTUK KENNEDY 

Surat kawat belasungkawa 
presiden Soekarno berkenaan 
Gengan meninggalnja njonja Ele. 
anor Roosevelt., jang dikirimkan 

presiden AS John Ken- 

WR. Gubernur Kepala tuetan Uhushg Ibukota Ljusuriu "did, 
Henk Ngantung, pada Hari Pahlawan meresmikan numa sebagian 
djalan raja Slipi-Mempang Prapatan mendjadi Dijalan | Djenderal 
Gmot Soebroto. Tampak Bu Gatot sedang menarik se.ubung jung 
menutupi nana dialen baru tersebut (Gambar: DCI Djaja) 

“3g | 

5 Ke 

  

  

mat2 dan pembesar? pemerintah 
jepang jang dipimpin oleh men 
teri negara Shotaro Kawasitim, 

Presiden Soekarno dalam bu 
lan September tahun 1961 telah 
meletakkan batu pertama pem 
bengunan gedung tersebut. 
Pembangunan gedung itu me 

makan Leaja sebanjak 500 dju 
& yen jang dibajar oleh Djepang 
sebagai bagian dari pampasan 

  

perang, 
Serelan pidato pembukaan diu 

tjapkan oleh presiden Soekarno 
dan sambutan2 oleh wuki2 ke 
menzerian luar negeri dan kemen 
terian pendidikan Djepang. ke 

  

Islam Sanggup Men. 

djawab Tantangan 

Zaman 
Djakarta 11 Nopember (Mdk) 

Dalam uratan jang pandang, 
KH. Sirajuudin Abbas, Ketua 
Umum DPP PARTAI ISLAM 

PERIL menerangkan dalam ma 
lam Resepsi Konterensi Pkil 

  

  

Daerah Djawa Barat di Benuung 
tu sanggup men 

man, sang 
bahwa ISLAM 
dijawab "tantat 
gup berdiri dimuka 

  

    

  

mentjapai tpta2 revolusi bangsa 
Indonesia, jaitu masyarakat s0 

Indonesia berdasarkan 
  

sialis 
Pantjax 

  

LH. Siradjuddin Abbas me 
nundjukkan kenjataan, bagaima 
na Ummat2 ISLAM di Al Dja 
zair, di RPA, di Somali, di Ne 
peria, di Oman, di Tunisia, dl 
Marokko dan djuga di lndonesia 
jang dengan obor Agama Jslam 
Gitangan kanannja dan seinugat 
nasional masing2 ditangan kiri 
nja, telah berdjoang matiZan me 
lawan imperialisme dan ko, 
alisme dinegeri masing2, untuk 
mengudjudkan suatu masjara 
kat sosialis, jang sesuai dengan 
agama dan bahkan jang dian 
djurkun oleh Islam, 

Walaupun didalam Jslam ter 
dapat Gjuga' orang2 reawioner, 
kontra revolusi, sebagaimana ter 
dapat djuga pada golongan2 Ia 
in, namun Islam akan tetap mem 
djadi sumber ilham bagi pedio 
ang2 jang progresip dan re 
volusioner untuk menghalau pen 
djadjahan dari negeri mereka 
masing2 dan untuk mengu 
djudkan masjarakat jang adil 
dan makmur. Demikian KH. SI 
radjuddin Abbas. 

Operasi Bud! 
Didaerah kotap 

ru dalam waktu singkat ini 
akan dilantjarkan Operasi Ba 
Gi oleh fihak Kodim 9105 scia 
ku Pekudarmil setempat dalam 
rangka pembangunan masiarakat. 

Operasi tsb akan dilakukan 
oieh anggauta2 angkatan perang 
terutama dari kesatuan Zeni 

Tempur. 
Menurut keterangan kapten 

Tabrani pd Komandan distrik mi 
liter 0108, Operasi Budi itu 

akan diperluas menurut kebutu 

tan dalam usaha untuk memba 

  

   

    

  

Kotaha 

  

    

    wa masjarakat setempat kearah 
kesedjahteraan. 

  

pal Sovjet Diperiksa 

A.S. Dilaut Karibia - 

  

  

ada di Djakarta akun terbang 
kembali    

        

    

          

  

   

  

   

ke Kotabaru. langsung dihalaman Departemen Penerangan, $ d3 atas rajin pemerintah 

e Meera bayan joko? 18 @| Medan Merdeka Barat 9, oleh Wampa-Menteri | ah untuk” memberikan 
WASHINGTON, 9 Nopember (AFP-PIA) 

      

         iXock mendesak PBB, "tar 18 Penerangan Dr. Roeslan Abdulcani diumumkan jaka au, 5 KAPAL2 perang Amerika Serikat telah me- 

Lana Hana Bana Dita pedoman kerdja Departemen Pencrangan jang kannja, mama ata jalan tense meriksa lima buah kapal Uni Sovjet jang ber- 

  

ari 1963”, terdiri dari 3 pedoman pokok. ena 
  

lajar dari Kuba dengan peluru? kendali Sovjet 

    

    

                  

    

  

    

  

      
   

      

Rumkorem lebih landjut mene 
(gaskan bahwa kita tidak bisa 
(berada dibawah UNTEA dalam 
waktu demikian lama, 

Sudah pasti UNTEA tidak 
akan dapat memenuhi segala ke 
bbutuhan kita. Waktu ini di IB 
terdapat 4.000 buruh jang ngang 
ur dan perlu diberi pekerdjaan. 
Oleh karena itu djalan satu2nja 
adalah penggabungan 17 sebe 
Yum 1 Djanuari 1963, karena 
ipembangunan perlu segera di 
Smulai”, demikian Rumkorem. 

Menemui Wampa Dr Soe 
bandrio dan Dr. Djalal 
Abdoh    (Unttie. bekat - perdjuangannya 

| AL ,/Brantas"", 
Irian Barat r 

Djakarta. 10 Nopember (PIA). 
Pada hari Djum'at, pukul 

berangkat 

  

Oleh wampa/Menpen ditegas 
kan handaknja warga Departe- 
men Penerangan dalam mentju 
rahkan segenap perhatian dan 
tenaganja pada pekerdjaan ma- 
sing2 mulai hari ini mengada 
kan mentale ordening dan se- 
nantiasa berpegangan pada pe- 
doman kerdja ini. 

  

Dalam hubungan ini Roeslan 

Abdulgani berkata akan membe 
Tikan isiruksi agar memusna- 
kan bahan2 penerangan jang 
tidak sesuai lagi dengan alam 
Manipol. Lagi pula djangan hen 

Pene 

  

Sebab diwaktu djaman perdjua- 
ngan di Jogja malahan kesuka 
ran2 dibidang ini berkelebihan. 
Akan “tetapi Departemen Pene- 
tangan berhasil menjumbangkan 
Garma-baktinja kepada RL. 

Maka djika sekarang keru 
litan2 tehnis memang nampak, 
bendaknja warga Departemen 
Penerangan tetap mampu meng 
hasilkan karja setjara maksimal,   

perhatian. Penerangan ita has | 
Tus tetap berwatak 

kita 

  

PEDOMAN KERDJA DEPPEN. 
Isi lengkap duri pedoman ker 

dja Departemen Penerangan da- 
lem alam Manipol itu adalah 
sbb: " 

Stirama dengan dilwa Hari 
Pahlawan 10 Nopember 1945. 
maka diminta perhatian dari se 
luruh pegawai Departemen Pe- 
nerangan, beserta RRI-nja, 

ja dan Perjetakan Noga 
raja, baik di Pusat maupun 
di Daerah, untuk mendjadik: 
pedoman2 dibawah iri sebagai 
pegangan se-hari2 dalam mendja 
lankan tugas kita bersama. 

A. Pedomen Umum, ( 
1. Asah kembali kesadaran 

kita semua utas landasan-men- 
tal, jang sedjak zaman Djokja 
telah kita rumuskan bersama, 
jaitas 

   

  

2. Pantja-Bakti ”“ Departemen 
Peneranganj b, Tri-Praserya war 
ga-pencrangan, dan c. Kode-ke 
hormatan warga-penerangan. 

2. MIIIKE dan kuasai pokok2 
adjaran Manipol/Usdek, sesuai 
dengan sumbernja, ja'ni: 7 ba- 
han pokok Indoktrinasi, jang 
sudah ditetapkan oleh P.J.M. 
Presiden Sukarno/Pemimpin Be 
sar Revolusi kita. 

3. Sebarkan dan tanam-akar 
kan pokok2 adjaran Manipol/ 
Usdek itu, dengan segala media 
penerangan jang ada pada kita 
keseluruh lapisan — masjarakat, 

jang amat tinggi | G 
h angkatan la 

rs0 chusus | 
pai 

ut kita, Jos      
Umumnja, Ini 

menundj — adalah : 
bahwa bangsa Indonesia « 
bangsa jang besar dan 

dju kemasjarakat 
pula 

Selandjutnja 
dikatakan bahwa 
peringati Hari P 
pember ini disamping untu 
ngenangkan para pahla 
ta jang telah gugur, Ujupa un 
tuk memberikan penghormatan 
atas djasa2 mereka terhadap 
nusa dan bangsa. Kemudian PA 
NGAL menjatakan bahwa pem 
berian nama sebuah djalan ra 
ja jang baru selesai dibangun 
ini dengan nama seorang pitra 
Angkatan Laut dapat diterima 
oleh seluruh warga Angkatan 
Laut dengan gembira. Daa di 
harapkan kepada ibu Jos Soe 
Garso agar hal ini dapat mem 
berikan sekedar hiburan bagi 
Ibu Jos Soedarso dalam menga 
mangkan almarhum. 

Sementara itu wakil dari pl 
hak. pemerintah jang beri 
sebelum pembitjara diatas, me 
njatakan penjesalannja karena 
Gubernur KDCI Djakarta Raya 
Dr Sumarno berhalangan da 
tang karena sedang dipanggil 
Presiden Soekarno ke Tokyo. Da 
lam kata sambutannja itu anta 
ra lain menjatakan bahwa su 

dah mama para 
pahlawan2 kita jang telah gu 

  

    

  

    mu Bersambung Kebal 3) . gux itu kita tjatat dengan tin 

    
    

  

   

  

   

        

   
      

departemen pertahanan 
mat. 
Meskipun personil? angkatan 

Iaur AS tidak naik kekapal2 So 
Vjet itu. para pedjabat AS mera 

"Isa jakin bahwa kapal? angkut 
Sovjet itu baul2 membawa pe 
luru2 kendali. 

Suatu berita jang agak terpe 
rintji mengenai kontak" per- 
tama jang berlangsung hari 
Djumat itu menundjukkan bah 
Wa operasi pemeriksauan telah 
terdjadi dalam cusana persaha 
batan. 

  

Menurut berita tall bahkan 
dalam suas demikian itu 
diantara pelaui2 Sovjet dan pe- 
Iaut2 AS telah disdakan tukar 
menukar hadiah. 

Djurubitjara Pentagon Anbur 
Sutvester mengatakan bahwa 
empat buah kapal Sovjet Isinnja 
akan ditjegat pada hari Djumat 
itu djuga atau hari Sabtu. 

Kapal Sovjet jang pertama 

  

  
    

jang telah dibongkar, demikian diumumkan oleh 

AS (Petagon) hari Dju- 

diauan dari udara diatas dneradi 
dimana kontak antara kapat? 
AS dengan kapal Sovjer mung 
kin terdjadi 
BERRY TIDAK DAPAT PERIK 
SA MUATAN ANOSOY. 

    

Kapal perusak Amet 
kat ,.Barry” hari Djum'a: 
berhasil memeriksa muatan se 

kapal dagang Sovjet jang 
irjegat diperairan Karibia. Kon 

tak diantara kedua kapal itu ter 
djadi pada malam has 

Akan tetapi ,.Barry” telah ber 
bersama2 derigan 

   

        

kapal Sovjet itu dan para per 
wira dari kedua belah pihak re 
lah meni pertemuan 

membitja: kemungkinan 
pemerik: 

  

m. 
Menurut berita2 dari pare war 

tawan AS jang nda diatas salak 
satu dari pesawat2 terbang AS 
jang terbang diatas dimana ke- 
dua2 kapal fru bertemu, tidak 
terdapat insiden dan kapal So- 

vjet .Anosov", nampaknja me- 
merima pet komandan 
«Barry”, 

'Anosov merupakan salah satu 
dari kapa!2 pengangkut Sorjer 
jang membawa peluru? kendal, 
meninggalkan Kuba tige bari jl. 
Kapal ini tolah sedjak lama di 
awasi oleh AS. Sobab gambar 
dari kapal ini telah disiarkan   Gkh depurtamar gatakamaa dh 

 



   
( MERDEKA" 

  

   
SENIN 12 NOPEMBER 1908. | 

Nj. Suharto Tindjau | 
Korban Pembebasan 
Irian Barat. ' 
Djakarta 12 Nopember (Mak) 1 
PADA bari Djumat kemarin! 

kira2 djam 16.00. Nj. Let, Kol.) 
Suharto, Pembantu Utama Nen' 

teri Pehubungan Di Pos, Te 

lekomunikasi dan Pariwisata to 
lah menindjau para korban pem 
bebasan Irian Barat jang dira 

wat di RSPAD, 
Kedatangan Let. Kol. Sw 

hharto tersebut disambut . let 
Suster Rukinah serta para bidan 
pembantunja. Dalam — kesempa' 
tan ini Nj. Let Kol. Suharto ta 
lah menjampaikan —bingkisan2, 
kepada korban pembebasan IB 
tersebut” sebugai penghargaan 

Gjasa2 mereka dalam men Ja untu mengatakan yahwa- pembukaan an Sa ab JS ar Sana | Lou dani pedet | Atademi Torrsan jan, per | PANAI Se 2 mengganti namunja dengan sebuah nama Indon: ap Pi a » 1 tama ini, merupakan suatu lang Pena . 
Wnasiora! au antinasional. Begitupun hendaknja djangan sam | y, Megarang lot terdapat "asi |teangi oleh Obor2 ini telah di- | Makanan di Diakarta, menteri | Kah madju pula dari usaha2 De | Mtengjeng hari Pahlawan 10 Nopomber jang lalu Ibu Suharto telah Mo ongerand mega aan pai timbul Minah jang sewenang-wenang kepada orang2 jang ber- | makam dlantaranja 289 makam Dek San han rasa | pertanian dan agrarin mr Sar | panemen Kesehatan jang mem | menjerahkan bingkuwan2 sebagai hiburan kepada para gerujawung Da Lea kundgjungan NJ Let, pendapat bahwa nama seseorang tidak usah digauti2, bahwa terharu oleh para hadirin. djarwo menegaskan bahwa pa | beranikan diri memulai pendi- | jang dirawat di RSPAD. Dalam gambar: Ibu, Suharto menjerahkan Angkatan Bersendjara dan 195 | “Kami bersumpah dan ber | ttoah kelebihan . Kol. Suharto ke RSPAD inl an F - penggarap tani dikan tinggi In 1 bingku ag dir Na 
orang2 ini Anti asional, konyra revolusioner atau tuduhan? sema | makam anggaw'a2 Badan  Perv | ga” maa og 2 emak kan Kong ba y | dua buah bingkisan kepoda Isa Ihomas jang dirawat di RSPAD... | tara lain mengatakan bahwa 18 Yamnja! Kita malah berpendapat bahwa orang2 jang .mengan- | ajuangan dan masih banjak djumagan saudara”, demikian | njetorkan 1/3 hasil sebagai | Perawaran Ini maka untuk se- (Agoes Soetarman) | dapat kita dap mbali art eng lamanya Segara rgankenyar Branyai Brigadir Djenderal Umar Wira- | pembajaran sews, tidak perlu | kian kalinja pula Deparemen dengan djalan pengorbanan da 

    

   

  

   
   

    

   

  

   

    

   
    

  

   
   
   
   

  

   

  

   

      

   

      

   

  

   

  

   

              

   

   

  

   

  

   

Akademi Perawatan INDUK KARANGAN ' ' Kehormatan Hari Pahlawan Das. Kooekeatan 
Soal Nama ,,Asli'" Dan ,Tidak Asi": 1 Ka ba DAKARTA, 9 Nope (PIA) AS Par 2 er AbuKa - 1 san 'APPEL Kehormatan di Taman am Pah- | MINGGU MERAJAKAN HARI | ny,y Hi 
Sabtu siang jbl, Sa dan bahwa nama seseorang lawan Kalibata telah disel an Djumat | PAHLAWAN » aa Kanan Ha 

utlak bag" . 2 Untuk meriahkan suasana ja 2 De den malam menjambut hari Pahlawan 10 Nopember ma pen di RSPAD Ming | Oem. Prof. Dr Satrio Sabu si ang tepat pada hari Pahlawan mengatakan tidak dapat menjetudjul andjuran2 gandi nama 1962. . gu pagi akan diadakan SUAU | rejah membuka Akademi Pera 
orang warganegara Indonesia jang berasal upatjara peringatan Hari Pah- | waran jang pertama di Indone 
Nenteri mengatakan bahwa sesuaf dengan adjaran2 wa. Pada appel kehormaran jang |'makam2 pakama jang terses uan, den: akan andi za 

diadakan sechidmat2nja itu tes | bar diberbagat peloksok. Ibu darl Persit, pembesai Pada upatjara tab. hadir al, 
baka neslonalleme kita seharusnja dilai dengan toleransi, hingga | 0 ertindak sebagai taspoktur | Brigadir Djenderal Umar Wi | katan Berendjata, dll. Wampa bidang kesedjahveraan 
tidak mendjadi suati nasionalisme jang sovenlstis, Dikermukakan | ara Pangdam V/Djaje Brie | rahadikusumah membatjakan ap | Peringatan tersebut akan di- | rakjar Muljadi Diofonantono, smu tjontoh dari sedjarah Islam, betapa seorang jang bukan bers | uu Tiengoray Umar Wiraha- | pet kehormatan bari Pahlawan | meriahkan pula dengan berba- | de NJ, Subendrio, Prof Saman | 
binasa aan aan teleni berkasi Cari Alrika, jakal Diisi, dapat | engamah, jang antara Jain berbunji .begi |gat atjara dan pemberian bing |ert pembantu utama meneri | Wendiadj seorang jang setia kepada Nabi Mohammad saw. dan | pernesarg Daerah chusus tbu | tupan kau pahlawan2 jang” tak | kisan. PTIP, sekdjen PMI Paramita bahkan plah: Dis» diserahkan tugas sebagai Mundzin, kora Djakarta Raja serta para | dikenal jang makamnja terpen- .|Abdurachman SH, para gurube | Kita sepenuhnja sependapar dengan pendirlan Menteri Sekdjen | Deryira menengah dan tinggi | tjar didusun2, dilembah2, dinga Tidak Diwadi'bkan zar dan dokter2, wakil2 WHO, | Front Nasional tsb, Dan kita harapkan hendaknja dalam pers 1d ej keempat Angkatan Bersen |rai2 digunung2, kami ajatakan 2) 0 fan, | sonao Gama seseoraig In ad kelegasin dan kejelasan, Djangan | gi, pada malam Jang tua it | pengbaraan Jang “setngenan | Lagi Mendjual Padi | Datam kam” pembukaannja hend.knis sampai bisa timbul (mah atau pendapat? tidak sehat | Oa angka Peran an | penghargaan Ja 0 Nop. (pap. | menteri Kesehatan dr Satrio jing berasal dari paham nasionalisme jung sovenistis, bahwa | "" Djakarta, 16 Nop. (PIA). 
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1 pedjuang2 jang kini dirawat mengganti namai nami tari 1 hadikusumah dalam appe! kehor | jagi dikenakan kewedjiban men memulai usaha2nja Fi si Hamahla dengan sebuah awasi, merekalah Jang Tjari Konsepsi Eko- —Jaratan hari Pahlawan 10 Nop dfsu padi kepada pemerintah, 4.1, pemberantasan | @ . x l di Rumah Sakit In. bjasa mo tenan ga aliran Mn Dena Sekar iB. ber 1962 Dalam hubungan (ni dikemu- | mularia, frambosia, eltor, vatjar| SA EVA ntjana Satya Jr uk caps dibatas dan tak tunggal-ika-an Indonesia, Manipol—Djurek dan Resopim! nol aru , bahu hasalmaan dan lain2. » dapat dihargul dengan apapun ' Kita masih terlalu banjak mendengar kedjadian2 jang tidak kakan, bahwa sebagai: 

  

pada tempunja disekitar persoalam nama usli" dan tidak asi 1 Kita Harus Berani - $ “ kerjuali hanja dengan djasa kem ISTERI2 MENTERI KUNDIU: |tah dimaktumi karena tindakan (| Tetapi sangatlah — disajang , ilaw: bali Pengorban pasa tempa oa ama dl” dan dak Ml Aa Ka Bara Tea DD imam Ka Gea aa smu, Darma” Utk Geriljawan IB Bepe 

  

            

   

  

   

    

  

  

jang demiki 
4 besar adalah pengorbanan jg " AD. ian kelebihan maksimum | int hanja dapat menerima 26 2 kedjadiah2 jung tidak pada tempatnja. Seorang pedjebat Dej Wampa-menteri luar negeri |RSP: tanian Ka g. Sat ata : dan telah Gmbeke aa malah perah mereour kemball permintaan PWI batuk mendapat | dr Subandrlo menegaskan tuh (JAKARTA, 10 Nop. LA) | sejak 24 September a61 i-| mahasiswa, dari 150 pendaftar DJAKARTA, 11 Nopember (PIA) Dela kapan sena ama kan kamu-pers bagi seorang anggotanja dengan ulasan perlu di- | wa pada tingkatan perdjoangan | | Njonja Djuanda isteri menteri ' kuasaj pemerinrah jang dilaksa KOMODOR Laut Sumengkar atas nama | Win kata Let. Kol. Suharto da i buktikan dulu kewarganegaraannja", Kita sesalkan bahwa hai2 | Kita sekarang ini kita harus be (Pertama | bersama beberapa | rakan kepada panitia2 lendre- 2 - 2 Na “1 Dam sambutan tertulisaja. Jang seperti itu masih bisa terdjadi, padahal PWI adalah satu organi- | rani mentjari konsepsi2 baru un |orang isteri menteri Kabinet | yorm daerah tingkat II setem- pemerintah RI hari Minggu pagi telah mela- 

  

selandjutnja dikatukan bahwa kuk: : ' i Ik membangun mi kukan penjematan Satya Lentjana ,,Satya Dar- akat adil den mak 
ma” kepada 23 orang geriljawan2 Irian Barat (uc tak dapat rjapsi dengan 

Ua . “ Ssi wanawan nasional jang dengan send sauna tuk melaksanakan economic and | Kerdja Sabtu pagi bertepalan | py4. Vtjapan Torirna Kasih 
Ban ana bea ab kngsotanga ndalah maa arah social sel-determisntion, Mangan bari Pahlawan celah | Penggarep2 traad tsb. diberi | DM | Indonesia, bukan asing! Kesimpang-siuran dalam soai w.n. ,,asli"" ejaan yaa 3 a peri Sa Snafagn izin menaearap sn panitia un Gan tidak asli" ini menjebabi Ki “ ngatan 'ahlawan diling landreform setempat dengan ke ia rkara AA $ kuta2 jang indah dan poitisch nerus timbul, Dalam Ba an aa Open Ro Larag mb: kungan departemen luar negeri Ipembebasan Irian Barat dengan | wagjihun membajur sewa sebe | Djakarta 10 Nop. (PIA) JANg PERANAN dirawat di RSPAD dengan bers | setapi harus dengan" tutjuran harus kembali kepada prinsip2 Pantjasila dun kebineka tunggal. | hari Sabtu pagi, dr Subandri»| memberikan bingkisanz. sar 1/3 hasil atau berupa uang | | Pengurus Besar Pe tempat dirumah sakit angkatan darat itu. a dan kalau per ika-an Indonesia. Ini berarti bahwa tidak ada seorang wn. tejo, (Jang terutama meletakkan teka| Dalam kundjungan tersebut | jang senilat. Indonesia menjarakan ra Ke sadi 
beslapun jang boleh dipaksa atau ,dlandjurkan” untuk mengganui | an kata pada s0a12 dibidang | tampak njonja Al Sestmmsmidio | Piseberapa daerah bagi tunah2 | ma kasin jang sebesarinja dan | Datam upatyara itu ikut hadir 

Damanja ssanil | ekonomi, mengatakan lebih lan| io, nj. Leimena, nj. Sahardjo, | kelebihan maksimum jang meng | penghargaan seringgiZnja atas | Wampa tidung “Kesedjameruan 
Gjut bahwa penguasaanekoncmi | nj. Ipik Gandamana, nj. Sambas | pusilkan padi, npersewaannja di | bantuan masjarakat pada Bul kurjar Mutjadi Djojomertono, Ea 
Oleh pemerintah sadja belum | Atmadinara dll. menjertai njonja | rx berupa padi disedjalankan |'an Dana Palang Merah Indo | beputy KSAL Kcmodor Laut hi kita sempatkan . . . . lah tjukup, Djuanda jang diantarkan oleh | dengan maksud pengumpulan | "sia Jang diselenggarakan ses | )p sjaat, Panglima Kodam V | jeng belum selesai . rkaan jang - sebesar2nja Pentjatjaran Di D abar | “uratiat sendiri harus tang kepala RSPAD/ Kol, Dr. Parto padi untuk pemerintah. Yara serentak mulat tanggal 17 | Ojaja Brigdjen Oemar WirahadI "' Achurnja dika 

    

  

   

         

       

   
         

    

  

   

  

      

  

  

       
     

dung merasakan" kata dr Suban | mc dan dokter2 Samsi Jacobalis ("Agar supaja petani pengga: | September 4/4 17 Oktober 1962 | Kduma, Komandan KKO Komo | Amanat Sumengkar eh Let. Kol. Suharto, Telan R 30 Dj ta: drio, bahwa mereka turut me | serta Dr. Ori Swie Gian. jakn! |vap tanah kelebihan maksimum | dia abang “dan tjalon (ja | Gor Laut Hariono. Komodor 2. Ie Ta reka ini adalah pute 
P rut mengawasi kegiatan2 dibi| ban tersebut di RSPAD. ditarik 2 kali, maks penggarap2 | bang Palang Merah Indone | Kjumah dan Wakil kepala das Laut Sumengkar jang daiam upa DJAKARTA, 10 Nopember (PIA) | 428 perekonomian". Pada kesempatan tersebut | senat kelebihan maksimum jang | Ibana 1962 dan dengan bangga | tuh chusus ibukota Djakarta hentetogkeorjonsngr Mikat 

telah menjetorkan 1/3 hasil 

  

   
3 dapat diumumkan, bahwa hasil | Raya Menk Ngunrung. Setelah z mahnja ber-tjukap2 dan membe | pegi sebagai pembajaran sewi un Ini djauh melebihi hasil | votesai penjematun, mereka ini Satrio setelah mengadakan tjatjar drive” di Ban. pula mempertimbangkan apake | rikan berbagai nasehat kepada | gak perlu lagi dikenakan ke: | rahun2 ang lampaw, suatu buk | telah. memberikan utiapan sela 

dung selama tiga hari sedjak Ra » pelaksanaan kegiatan ekonom, | para korban jang telah diturun | wsgjiban mendjual padi kepada | Vi, bahwa " klanlama keperija | mat kepada masing? geri-awan ha tiga hari sedjal bu menjatakan Jiang terlalu berpegangan pada | kan dengan pajung di Irian Ba- pemerintah, demikian pandj t jang diberikan | jang menjambutnju dengua pe- kepuasannja atas dilakukan para petugas kese- sifat kepegawalan, jang terlalu | rat. sun menteri pertanian dan | kepada Palang Merah Indone |rasaan bungwa dan senang. 

MENTERI Kesehatan Major Djenderal di, Dan dalam hubungan ini di| ibu2 memeri dengar 'ramah:ta 

  

Mmenjatakan bahwa 
na Itu diberikan se 
terima kasih ibu 
penghargaan pemi 
822 geriljawan jas 

     

  

» | Nj. Utami : Masjaras 
"| kat Indonesia Mulai 

| Bergerak Kearah 

  

         

        

   

    

   

          

   
   
   
   
   

    

   

  

   

    

    
   

    

   

    

   
   

    

   

  

   

          

   
   

                  

   

  

   

  

   
   
   

  

   

  

      

   
   
   

    

       

  

   

          

tjatjar dikota Bandung 

Menurut dr Satrio mengingat 
pekerdjaan mereka jg telah di kerdjakan dengan antulsme jg 
besar sekali itu kira2 dalam 
waktu satu dua bulan Djawa Ba 
rat akan dpt bebas dari wabah 

  

kundjungannja ke Ban 
dung itu Menteri Kesehatan te 
lah membuka Operasi Gerakan 
Thatjar dengan mengerahkan te 
Daga dokter sebanjak 50 orang, 
mahasiswa Kedokteran Universi 
tas Padjadjaran 370 orang 200 
Hawa perawat, 59 tenaga Dinas 

  

Operasi pentjatjaran serentak iviah dilantjarkan selama 3 ha ri di RK2, tempar2 ramal serta njogut 'orang2 jang akan ke 
Iu dan masuk kota. 

  

Suwondo, kepala bagian Epide 
mologi dan Karantina dr Sullng, 
Kepala pagian Hubungan Marja 
rakat df Sudarsono. Kepala In 
speksi Kesehatan Djabar. dr Sa 
medi  Adibrata dan anggauta 
BPH Dt. J Djabar F. Dachjar Su 
“lawidjaja telah menjaksikan sen 
liri ketjakapan mereka menggo 
tes lengan2 penduduk Bandung, 

ada pentjujaran 
regular, 

jari dekat betapa hebatnja pe 
vjakit Yatjar jang — menjerang 
«andung jang sampai sekarang 
vanjak korban penjakit ini ma 
sih dalam perawatan dl RSUP 

sntjhbadak, Rumah sakit daru 
ta didjalan Setiabudi, RSU 
Uandjaran (selatan Bandung) dan 
KS tentara Dustira di Tjimahi, 

Setelah menjaksikan kakodja 
man penjakit menular jang te 
lah menimpa 473 orang pende 

rita sedjak bulan jang lala Itu 

  

  

Batalion ,,Pendawa 
Lima'" Dilantik 

Bandung 10 Nopember (PIA) 
Kepala Staf Chusus Komando 

Rakjat Departemen  Perdagang 
ta, kol. Suhardiman, bertepatan 

hari Pahlawan telan me 
lantik Batalion Karyawan Rhak 
ti ,Pendawa Lima”, suatu bata 
lion jang anggauta2nja terdiri 
dari para pegawai PDN dari se 
luruh 'Djawa. Barat. 

Pelantikan Batalion Karyawan 
Bhaktl Lima” jang 
dilangsungkan dilapangan ,Dij 

negoro" dengan upatjara kemili 
litera | itu dihadiri oleh kepala 
staf Kodam VI Siliwangi kol. 
Ishak Djuarsa jang — mewakili 
Pangdam VI Siliwangi, Guber 
nur Kepala Dacrah Djawa Barat 
Kolonel Mashudi, kepala staf 
chusus komando rakjat departe 
men. Perdagangan, kolonet Suhai 
diman, komandan resimen kar 
yawan bhakti departemen Perda 
gangan major Sulaeman dan se 
Gjumlah undangan. sipil militer 
lalonja. 

| Batalion Karyawan — Bhakti 
sPendawa Lima” ini terdiri da 

  

   

sena", kompie "Ardjuna", kom 
pie "Nakula", kompie "Sadewa" 
dan komple ,.Srikandi" jang ter 
diri dari karjawan wanita PDN, 

hatan sukarcla jang telah mengadakan operasi 
itu, 

Gr Satrio menerangkan kepada pers bahwa agar djangan sam pai tertimpa wabah itu ditlap2 
Gaerah harus diadakan pentjatja 
ran jang reguli 

"Anak2 jang baru lahir harus segera diljarjar sampai djadi 
dan dalam waktu tiga. tahun 
sekali harus pula dijatjar, ke 
tivali kalau ada wabah dalam 
waktu itu djuga mala seluruh 
masjarakat sekitarnja harus se 
gera dikjatjar”, demikian dr 
Satrio, 

   

  

Selain itu menurut Memeri 
Strio perlu adanja organisasi 
jang tetap, repi dan praktis gu 

ru menghadapi matjam2 serang 
an wabah disamping mendidik 
sukarelawan2 jang dapat mentja 
War sewaktu2 diperlukan 

Pengeluaran hampir 1 djuta, 
Menurut keterangan dr Suwon 

40 untuk membeajai pembranta 
3an wabah tjatjar dikotapradja 
Bandung itu, Dep, Keseharasi 
telah mengeluarkan ongkos s0 
besar satu djuta ruplah, sedang 
kan untuk seluruh Djawa Barat 
sebesar 30 djuta rupiah. 

Guna pengeluaran ongkos2nja 
ita menurut dr Suwondo Depar 
temen Kesehatan mendapat ban 
tuan dari pembiajaan utik follow 
up keamanan, dalam hal ini me 
rupakan follow-up keamanan di 
bidang kesehatan. 

Vaksin tjatjar untuk melawan 

wabah tjatjar Itu tidak akan ke 
kurangan, karena kita dapat 

  

  

membuatnja ses" - pada PN Bio 
Farma di Bandu 
ntuk Gerakan Operasi Tja 

tjar itu digunakan 250.000 empul 
vaksin tjatjar, demikian dr Su 
wondo.— 

Ekspor Lada Putih 
Meningkat 
DJAKARTA, 10 Nopember 

(PIA). 
Nilat harga ekspor lada 'pu- 

tih Indonesia dalam masa Dja 
nuari—Pebruari 1962, apabila 
dibandingkan dehgan masa jang 
sama tahun 1981, telah mening 
kat sebanjak Rp 21,1 ajuta, 
Sari Rp 18 djura mendjadi Rp 
229 djura. 

Menurut angka2 jang dikolu 
arkan oleh Biro Pusar Sratistik 

ekspor lada putih ssbayian 
besar bertambah dari Pangkal 
balam sebanjak Rp 21,5 djura, 
Sari Rp 1,3 djura, mendjadi Rp 
22,8 djuta, . 

Sebaliknja ekspor lada hitam 
berkurang sebanjak Rp 10 dju 
ta, dari Rp 30,5 djuta mendju- 
di Rp 20,5 djuta. 

Lada hitam dari Pandjang 
sadja ckspornja berkurang se- 
banjak Rp 8,2 djura, dari Rp 
34.6 djura pada masa Djanuari 
Pebruari 10961, mendjadi Rp 
26,4 pada masa Djanuari 1962. 

    

  

  

  

GUNUNG SIBAJAK 
DITAKLUKKAN 

MEDAN, 11 Nopember (PIA. 

Karo—Sumatera Timur baru2 
ini telah berhasil” ditaklukan 
Oleh peladjar2 Sumarera Urara 

jang berdjumlah 247 orang, di 
antaranja 49 wanita. 

Runung Sibajak 
jang dilakukan 
fekreasi konperensi IPPI Suma 

tera Urara di Kabandjahe, di 
mulai djam 22,30 malam 'dan 
setelah 3 djam sampailah me- 
reka kepuntjak gunung. 

Sebelumnja iru baik peladjar, 
maupun pemuda2 celah menja 
ba menaklukan puntjak Siba- 
jak itu, tapi belum pernah ber 
basil   

barang2 itu 

Tang sandang pangan itu lalah 
dikabupaten Tjlamis, Tasikma- 

'a, Garut, Kuningan, Indrama 
Ju, Tilandjur dan Pandeglang, 
-rdangkan kabupaten2 lain: 

  

Pembersngkatan barang2 ini 
akan dilakukan Senin pegi jad. 
ini dengan suatu upatjara kegj 
didepan kantor UD BPU per. 
wakilan Djawa Barat, 

  

diauh mengatakan bahwa petu 
Fas2 jang akan melakukan pen diropan" barang keperluan rakjat 
itu lalah anggaua2 batallon kar 

»Pendawa Lima" 
jang telah dilantik Sabtu siang oleh Kepala Staf Chusus Koman do Rakjar Departemen Perdaga 
xgan, kolonel Suhardiman, 

Para anggauta batalion tsb, 
berada di-desa2 selama 5 

  

  
TEMPE INDONESIA DISADJIKAN 

2 KEPADA DUNIA 

  

berpegangan pada sifat2 admi | Diantara para korben tersebut 
ministratif, dpt dipertahankan", 

»Untuk hal itu kita harus be 
konsepsi2 baru 

dan segala usaha harus didjurus 
kan kearah ikut sertanja rak 

ada jang tertangkap oleh pihak 
Belanda dan sedjik bulan Sep 
tember 1962 dirawar di RSPAD 
Djakarta, karena mengalrmi ber 

| kerjelakaan prda waktu bag 
diturunkan dan ada pula ju 
mendjadi sakit krena siksa 
jang diderita selama dalam 
hanan Belanda. 

  

Dalam kundjungan ibu2 men 
teri tersebur telah disampaikan 

oleh ibu2 menteri sendiri bing 
kisan2 jang berupa kain sarung 
dan kemedja untuk para korban 
tersebut. 
MENENGOK PA ZAINAL 
ARIFIN 

Serelah para Isteri menteri Ka 
binet Kerdja mengadakan kun- 
djungan kepada korban Irian 
Barat, mereka kemudian mene 
ngok ketua DPRGR Zainul Ari 
Iin jang sedang dirawat di RS 
PAD. 

Pak Zainul Arifin sudah sela 
ma Lk. 12 bari direwat di RS- 
PAD untuk suaru istirahat to- 

Sandang Pangan Seharga 
19 Djuta Rupiah 
Akan ..Didrop" Lagi Ke Desa2 Di Djabar. 

BANDUNG, 10 Nopember (PIA). 
KEPALA BPU PDN -perwakilan Djawa Ba- 

rat, major Harris Djauhari menerangkan kepada 
PIA bahwa barang? keperluan pokok rakjat jang 
berupa sandang dan pangan jang meliputi se- 
harga 19 djuta rupiah akan ,,didrop” lagi ke de- 
sa2 di Djawa Barat mulai hari Senin jad. 
mPendropan" barang2 keper- 

luan pokok jang sangar dihutuh 
kan rakjet itu, menurut major 
Harris Djauhari adalah dalam 
rangka usaha untuk merehabili- 
tasi perckonomian rakjat di de- 
sa2 Djawa Barat jang rusak aki 
bat gangguan gerombolan penga 

  

Kepala Stat Chusus Komando 
Rakjat departemen Perdagangan 
kolonel Suhardiman. menerang- 

  

kan bahwa barang? jang teleh 
»didrop” ke desa2 di Djawa Ba 
rat selama Ini meliputi harga 
kira2 35 djuta rupiah. Adapun 

lah berupa tekstil, 
barang2 konpeksi beras, gula, 

   

sabun, Jat, tinta dll. 
mPendropan" itu telah dilaku 

kan oleh 200 oranz sukarela 
wan resimen karyawan Bhakti 
ke sebunjak 81 desa jang ter 
sebar diseluruh Djawa Barat, 

  

KEDUA petindju kemball kerengah — gelang- 
berputar2an sebentar, 

  

  

   DJAKARTA, 10 Nopember (PIA) PSPN jang ditandatan 
Pimpinan pusat Persatuan SS/ 

    
kepada menteri 

pertama baru2 ini memohon ke 
bijdaksaneannja agar pes'aluran 
distribusi bahan2 ini kebutuhan 
hidup sehari2 bagi pegawai nege 
Fi seperti beras, gula dsb. tidok 
terputus2 dan dengan harga jg 
dapat dibeli oleh pegawai, 

Dimohon pula agar penjaluran 

bahan? tersebut dilakukan setja 
ra merata meliputi semua pega 

wai, baik dipusat mavpun didae 
rab, karena sampai 
sih ada beberapa 

pembahagiannju 
ketentuan jg berlaku 

Gircalisasi tundja 
ngan kemahalan 

Gengan ketentuan 

    

pimpinan pusat 

Prangko2 PPB Utk I.B. 
Mulai Beredar 
Djakarta 9 Nopember (PIA) 

Badan urusan pos PBB pada 
bulan Desember nanti akan me 

ngedarkan 18 set perangka pos 

  

hari Kamis oleh USIS dan 
PBB, New York. 

Perangko2 di Irian Barat keti 

sin kian besar pula. 
  

REALISASIKAN TUNDJANGAN 
KEMAHALAN 

ketua umumnja M.E. 

  

antara lain dihubungkannja agn. 

    

Achirnja PSP! 

23 UU No. 18/61 tent 
tuan2 pokok kepegawaian sege 
ra dapat dilaksanakan. 

  

Projek Lampu Pidjar 
Hasilkan 25 Djuta 
Lampu 
Semarang 10 Nopember (PIA) 
Pimpinan Projek Lampu Pidjar 

It Irawan menerangkan bahwa 

apabila pembangunannja sudah 
selesai, projek tsb. akan meru 
pakan satu industri lampu jang 

terbesar di Indonesia. 
Projek Lampu Pidjar Ini jang 

terletak tidak djauh dari Pantaf 
Semarang, untuk pembangunan 
nja diperoleh kredit dari Honga 
ria sebesar $ 1,7 djuta, 

Dalam fase pertama projek   ka UNTEA menerima penjera 
han pemerintahan wilujan tab. 
pada tanggal 1 Oktober dari ta 
rikan Belanda, telah ditjetax tin 

dih dengan huruf ,,UNTEA" dan 

dibagikan kekantor2 po8 utama 
dan tambahan diseluruh wilajah 

ntuk didjual kepada umum. 
12 PBB mengatakan 
rena perangko2 jung 

ditjetak “tindih itu tidak merupa 
kan suatu perangko jang sebe 
narnja dikeluarkan olen bacan 
rusan pos PBB, maka perang 

ko2 tsb, merupakan   tsb. direntjanakan akan meng 
hasilkan lampu sebanjak 25 dju 
ta buah (setahun), 

Pembangunan pabrik dan pe 
rumahan untuk para pekerdju 
dan stafnja, kini sedang sibuk 
dikerdjakan. 

Keterangan Ir Irawan itu di 
berikan kepada gubernur KDH 
Djateng dan Pangdam VII Dipo 
negoro sewaktu kedua pembesar 
tsb. bersama rombongua jang 
terdiri dari pedjabat2 tingkat 
propinsi Djateng dan Kopra Se 
marang menindjau projek Lam   thd perangko2 jang dikeluarkan pu Pidar itu, 

Herman kembali kepodjoinja. Disana dia 
orang teman2 jang mondjadi  pembantunja 
menghapus2 muka Herman dengan sehei 

nduk. Herman meliha ketempat duduk pe 

      

lihat Arni memandan: tu. Ta 
Walaupun dia tidak dapat melihar 

Gengan djelas tarikan wadjah adiknja Itu, na- 

    

Hi
 

tg
 

ga
n 

menutup rahangnja itu dengan bloc- 
Tapi. ternjata gagal, Pukulan Herman 

Nana Len Dog Oo Nan 

Pena an 
@emuruh bersorak menjambut pu- 

Herman jang djitu itu, Noto mentjoba 
diatas lututnja sementara wasit meng- 

Gjuga. Pada hirungan kketudjuh Nota 

  

lentjana dalum kesempatan tsb. 
telah diberikan pula bingkisan2 
kepada  geriljawan2 tsb. oleh 
warga angkaran bersendjata 
dan Front Nasional 

al oleh | Amanat Pangdam 
vijadina 

ta dan pd. sekdjen IL. Usman itu Panglima Kodam V djaja Brig 

  

. | djen Oemar Wirehadikusumi 
semakin memuntjaknja harga ba | jeng mengutjapkau amanatnja 
rang2 kebutuhan sehari2 dan | pada upatjara itu menjatakan 
bahwa gadji pegawai jg diteri | tahwa pemberian jung berlang- 

8 Ini tidak dapat | sung dengan amat sederhana 
keperluan hidup | itu hendakni mendapat peneri- 

maan dari pura geriljawan jang 

  

IN memohon per | telah membuktikan djiwa per- 
hatian menteri pertama agar | djuangannja, 
pembentukan "Dewan Permusja | Dikatakan bahwa pemberian 
Wwaratan Pegawai" sebagaimana | satya lentjana itu agalah perlam 
dinjatakan dalam ajat 2 pasal | bang dari rasa kekeluargaan dan 

8 keten | persaudari n dari pemerintab 
dan rakjar Indonesia, jang me- 
rasa bangga akan djiwa perdju- 
angan jang telah dibuktikan me 
reka. 

   

Pangdam menambahkan bah 
wa pemberian itu sengadja di- 
lakukan pada hari pahlawan ka 
rena pada hari jang mulla itu- 
lah pemerintah dan rakjat me- 
ngagungkan pahlawannja jang 
telah menjumbangkan darma- 
baktinja bagi-kedjajaan musa 
dan 

Sambutan Henk 
Ngantung 

Wakil guberovr kepala daerah 
Chusus ibukota Djakarta Raya 

Henk Ngantung jang djuga me- 
ngutjapkan pidatonj: dalam upa 
(jara itu telah memulai sambu- 

dengan mengutjapkan 

selamat kepada para geriljawan 

jang baru sadja mendapat satya 
lentjana, 

Dikarakan bahwa pemerintah 
daerah chusus Djakarta Raya 
dan seluruh masjarakat diibu- 

kota merasa banggu dan gembi 
ra akan djasa2 'ang telah disum 
bangkan geriljawan? tsb, kepa 
da nwa dan bangsa, 

Dikatakannja 
tjana jang disematkan kepada 

  

   

    
kan ilham dan mendjiwal pers   '| beberapa tempat menderita 

kan bagi kehormatan nusa « 
bangsa. 

Dikatakan ba 

Masjarakat Sosialis 
1 Nop, (PIA). 

. Suryudarma, 
kesusan | Wanita Indonesia pertama jang 

& sen Universita 
telah kembalinya IB keda' maja Sap 
kuasaan RI dan d un menjatakan bahwa 
mikian haruslah peristiwa pengangkaannja men 
tam sedjarah diadi Presiden Universitas Bas 
tanah air kita, perki menandul bahwa masjara 

kat Indonesia benar2 mulai ber 
gerak kearah suatu masjarakat 

t— mendjadi is karena hanja dalam 
suri teladan kepada bangsa Indo masjarakar sosialls kaum 
nesia jang lain. wanita mendapat penghargaan 

Achirnja Sumengkar menjata | sepenuhnja, 
kan kejakinannja bahwa pen Dikatakan selandjumja, bahe 
ritaan djasmani jang dialami me| wa kini mulai deraslah suara2, 
reka didalam membebaskan 18 

  

         
   

  

      
    

   dan kepahlawanan 
tsb. hendaknja d: 

    

          

     

   
   

  

tidikan jang mengingial s0 
h pendidikan didjiwal Mani 

pol, dan gedjala jang negatip 
jang disinjalir dalam dunia pa 

remajija disebabkan sebagian 
besar karena tidak ada garis gan suatu ramah tamah antara | tegas jang menjeluruh pendidi- para hadirin dengan susareta | kannja hingga menimbulkan Wwan2 jang gazah perkasa tsb. | vacuum ke-ragu2an dalam 

Bandjir Di Sumsel 
Palembang. 9 Nopember (MTA). | Daerah Muba jang baru sadja" Akibat hudjan jang turun mbangun diri" dibidang per: 

katjauan dari ge 
ma ini, telah mem. 

buka pesawahan sedemikian luag 
Akan tetapi dewasa ini, di 

'a diharapkan panen telah 
dilakukan dalam bulan 

mber int" setjara ” merata, 
rita kerusakan hing, 

ma ini tapi bahkan 
kannja dan menjempurnai: 

Upatjara penjematan jang b 
langsung hidmat ini “diachiri 

    

    
     

JL didaerah Sumatera Sel: 

  

sakan karena bandjir dan air 
menggenang, antaranja dja 
raja. rumah dan pertanian, 

Didaerah sebelah #tara $ 
tera Selatan hudjan telah turun 

terus-menerus sedjak bulan jt 
sedang didaerah sebelah Selatan 
temasuk Palembang, hudjan te 
rus-menerus sedjak Oktober jl. 
dan air jang meluap telah melan 

da "beberapa Gaerah hingga me 
nimubulkan kerusakan jang « 

dak sedikit. . 
Digenangi Air ja 
Lk. 7010 di Muba tahun 1969, 

Dari pihak dinas & kabu DI BENGKULU 

paten Musi Banjuasin diperoleh | Diperoleh kabar selandjutnja' 
keterangan bahwa hampir 70rg J bahwa di Bengkulu Utara tec/ 

ri seluruh sawah ja masuk korapradja Bengkulu telah' 
i pula bandjir dimana ai) 

  

     

   

  

   

  

  ngkin terdjadi pada awal 

  

    

      derita kerusakan karena     diuangan seluruh bangsa dan 

     dengan sempurn: 
datang lagi menghancamn| 
kiri jang keras. Noto ui 
mengelakkan se 

      

ngan lawan sei 

kan pukulan kiri 
wannja. Noto j 
jang diserang itu. tetapi dengan 

   

  

dengan pukulan 
r kebelakang untuk 

Herman terus, mengedjarnja, soperti harimau 
akan menerkam mangsanja. Lagi dia melepas 

ringan kekepala Ia 
menutup bagian 

  

Bi oleh air bah.     2 sedalam 2 meter, 

memperbaiki 
lerman sudah 

memisah. Noto menghapus darat) 
Ja dengan sarung tindju. Herman 

nja dengan mata menjala penuh 
hh jang mengalir dari hidung lawan) 

perasaan bangga dan 
u, Ia ingin menja 

ngan itu dengan tjepat, dengan 

   
   

   
    

    

    

  

landjutnja, 

  

ati melihat darat 
at Herman — ja mengalir itu. $ tenaga baru, 

   

  

   

melantjarkan pukulan kanannis ketubun ta- ongerahkan selu'uh tenaga dan keteguhag 
wannja, dengan tjepat ir sepi membabibuca 
Pukulan itu (jukup keras, walaupun Noto msih” mentalnja menghadap! Merman. Dia madju 
sempat menutup sasaran tindju lawannja itu — melantjarkan pukulan? keras kearah muka Heg 
mamun Ia terhujung2, man. ' 

Pertarungan djarakdekat terdjadi. Herman Herman agak/ terperandjat djuga  melinat 
berkali? memukul dengan tindju kanan dan — perobahan lawahnja itu. Disaat ia lengah beba 
kirinja. Beberapa pukulannja tepat mengenai —rapa detik itu oleh kererkedjutannja, pukulan! 
sasaran, menjelusup diantara lowongan pertuha — tangan kanan Noto jang keras menjambar alis 

  

nan Noto, Tetapi Herman jang 
memforsir suatu kemenangan Knock-Ou diga —” meliputi pemandangannja. Tetapi dia kemball 
alkan oleh rangkulan Noto, Sembari melaku waspuls. Dengan £ 0 wor" jan La 
kan clineh Noto mentjoba melanujarkan pukulan dur sambil mengelakkan- tindju lawan jang 
tangan kanan jang ringan dibelakang kej 
Herman. Wasit datang memisah 

mungkin ingin — maranja, Herman merasa saatu keremangan/ 

    

darang menjusul. Herman merasakan yjalran pa 
nas mengalir dipipinja. Dia tahu itu darahnja 

  

dan mempei m3 
ngatkan Noto terhadap pukulannja jang melang — jang mengalir dari luka didekat alismata sobe 

  

gar peraturan tindju itu, lah kiri. 
gerakan jang segar lintjah, Herman Noro menggempur terus dengan - pukulan3 

'berputar2 ditengah mengintai kele tanpa perhitungan. Ia se-akan2 kalap. Apalagi 

mahan pertahanan Iswannja jang kelihatan penonton2 riuh berteriakz memanasi kedua 
sudah perindju jang masih muda itu, Pertandingan 

mAlo dijatuhkan sadja t" Tak dekat terdjadi Herman dengan 
mPsil Tubuh, Uinrjabrja pertanahan No'o terbuka, dim tjepa 

  

mendorong Herman. Pe seperti kilat melanjarkan uppercut jang dahs 
muda itu lalu membuka serangan djarakdjauh sjat. Lagi hidung Noto mendjadi saran, Puku 

mengenal lan itu membuat Noto bergojang2 tubuhnjan, 
tahan Herman menjusul serangannja jang berhasil 

  

Ia dh 
tepar mengenal itu dengan hook-kiri jang keras. Untuk kedua 
Membara" se — kalinja Noto djatuh diatas kanvas. Ia djatuh teg 

'kan-akan tidak merasakan pukulan toluapkup. Wasit mual menghitung. Dan Het 
Pe le BAM Rab Pubndahaan paha maa menanti dengan rek sabar dipodjok netrab) 
ia melantjarkan pukulan kanannja kedada la” Sima hirungan ke 10 Noto imi djuga bergerang. 

tjepat menjam Wasit mendekati Herman, mengangkat 
kanan Seana itu keatas untuk pare ara bagan 

  

oto segera memagut lawannja. Clinoh lagi — wa pertandingan itu dimenangkan oleh Herman) 
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- Malaja kelas welter dari djuar.inja Sunny C| 

  

enhoof Djuara 

elas Welter Malaja 

SINGAPURA, 10 Nopember /AFP-PIA) 

'GOLDENHOOF, djuara tindju Indonesia 

kelas welter berhasii merebut gelar kedjuaraan 
n 

  

dengan knock-out dalam pertandingan jang di- 

langsungkan distadion Happy World (Si 

pura) Djumat malam, 

  

a- 

   Kemenanitan (Ko, tersenur 
peroleh Goldenhool serat 

lungsungkan perkelahian 
2 menit 83 detik dasi » 
kesembilan, 

Olahragawar”' RRT 
Ke Indonesia 

    

telegasi @'ahraga dari 
Kakjat Tiongkok, jang 

ari regu? Desketball 

  

Hoot berhasil menguasai 4 

  

lannja perkelahian serela' 
Wapar mendjaruhkan druarg Ma vtail menurut rentja 
kata tersebut dalam kerika ver nengandrungi Indone 

  ikoabiam celah berdjatai Nopemver ini 

  

tajuk menge 
mendapat “ketera- 

4 kedatangan dele 
incaga RRT tersebut ada 

alam rangka pelaksanaan 
persewujuan Kerdjasama. kebu- 

1 antara RRT dan Indone 
si akan dipimpin 

1 ketua komite olah 
Huang Chung dan 

tik | 

Goldenhoot dalam ronde: j3 | 
| via Winggal memukul Cita lansa 

na memukul katu:       pasir. ! 

   Dick Tiger Satu'nja 
« Djuara Dunia Kelas 
Menengah 

   

Gabungan Olahraga Se Petindju Nigezis Dis Iizer 
wilai Djum'ar malam jang tah 
netupakan sate2aja diuara d 

sena 
usuh 1ocgkok, Chang Lian 

La masing2 sebagai kerua dan 
     

  

   
  

    

    

Ta hingju kelas menengah, xe | «kui ketua delegasi. 
(ka New York Boxing Commis 
«on mentjoret “Paul Pender! setunujutnja didapat ketera- 
Jang tadinya diakui pila oiro Or | aur bawa dalam bulan ial 

Kivisasi tindja | dietas sebigai lupus ukun tiba pula beberapa 
dunia candingan. Dorenw coach dari RRT, terisdl 

mewa untuk — tjabang ol 
Komisi bersangkutan mengam | “cm, medja. tiabang olahraga 

bu meputusan | tersebut seuai Pa etatrat' RT ro 
xsu kehendak federasi2 tin Peng meta an 

Se atokma : dalam olahraga tennisme 
  

| aja didunia disamping Djepang. 
Pepder, seorang petindju Ja 

Bmon diakui selaku djuara du 

ina oleh. New York and Mass 

tts State boxink Ass ber | 

dengan Federasi2 Tindju | 
kavwah, 

Djadilah 
(Sambungan Dari Hal 1)” 

We 

    

  

  

Tiger telah menggondoi gelar 
ira dunia kelas menengah 
» diakui oleh World Boxing | sam pidato Presiden 17 Agus 

Association serelah menang ang | tus IWil (Resopim) dan 17 Agus 
is 1962 (Tahun Kemenangan). 

| pedoman2 ketegasannja      

Ka 'atas djuara| bertahan Gene 
kilimer, Keduanja akan menga 
Kanan perkelahiin revens, mes 
Kpum tadinja ada kabar2 bah- 
Wa Fulimer akan mengundur- 

4 Bekerajatan se-erat2nja de 
sean Tesm2 Indoktrinasi: dan 
»tikantsh hubungan — se-erat2- 
sa dengan Front Nasional, de 

  

   

  

han diri, | Dhea tuk pers dan wartawan, 
Keputusan mengena | in apparatur masjara 

kian atas Tiger telah drumum a, dalam  mendjal 
1gaspenerangan — dalam 

  

kun langsung oleh ketua Kom |“ 
Yjenderat Krulewitc, “» mpol/Usdek dewasa ini. 

5 Usahakaslah selalu ..dou- 
bicway traffic”, jaitu ,dalu-lin 
jas dua djurusan" antara Peme 
tiwah dan Rakjat, dalam batas 

Wonder ditjabut pengakuan 2 
4 a, oleh karena ia belum 

G ya mempertahankan gelarnja 
slam buras waktu jang telah 
Wu wapkan oleh) New York Bo 
x 04 Commissis Suatu rentja 
pat perkelahian perebutan gelar 

wara Jose Torres dan Pender 

& diikui oleh badan ti: 

v York tadi. 

valing adbir sekali Paut Pen: 
&-1 oerhasil mempertahankan ge 

  

batas keselamatan Revolusi ser 

     ya Neg: tah 
| evongah2 Rakjat kita, djuga 
“iyoru-bitjara Rakjat Pemerintah 
Wan apparatun Negara, 

    

B. Perioman chusus dalam si- 

ssi dewasa ini. 
Chusus dalam situasi pereko- 

pomlan Negara jang masih sulir 
hendakaja nada pe 

     

sws dari Inggeris, 

D.I. Kekedjuataan 

PB dge Timur Djauh 

Kukok 10 Nop. (AP-PIA) 
Io insesia termasuk dari tudiuh 

W 21ta jeng akan ikut sera da 
" perebutan kedjuaraan brid 

Timur Djauh jang akan di 

sungkan di 'Manila bari Se 
s5 selama delapan hari. 

Regu Muangthai akan dipim 
pin oleh Kovig  Eucharitakul, 

sah seorang | pemuin bridge 
baik di Asia dan dalim rom 

bengannja — terdapat tiga new 
umors, Nanu “Yiraburzs, Vibul 
Kawmitst'dan Anang Bohnseephs 
serta pemain veteran Mongkorn 
Nuebsang dan Pat Narahhallobh. 

| tewasa Ini, 

    

p berdiiwa "a fighting 
Characrer”, 

  penerang 
3g untuk kemenangan 
Yan yudjuan Revolusi Rakjat ki 

dengan -berwatak kesetiaka- 
Uengan Amanat Penderi 

taan Rakjat. 

  

  

  

C. Patoman chusus untuk pe 
gAWAI tehnis media-penerangan 
Kepia semua warga penerang 
un jg tugasnja chusus bersang 
kutan dengan alat2 tehnik me- 
dtapenerangan (radio, film, foto, 
penjetakan, kendaraan, mesinZ 

»sil Gan tik. dan sebagainja), 

ngan sebaik-baiknja: dan sehe- 
Janpa — mengura- 

kivitas dan dinamika pe 
yan 

  

    

  

  

    Kovit | mengharapkan semiui 
pemainZaja cmempergunakan sis | 
(im jang sama — sistim Acol 
jang telah ' disederhanakan — | 
unuk memperbaiki team-work, | pumiki 
tetapi ternjaya maksud Iri 2 |, bersama ! 
wat karena salah seorang -pe- : 

  

    

  

pedoman-kerdja ki 

  

   
winoja jang pernah membantu Maksudnja jalah ordening 

memenangkan Muangthat “ wuah dalam seluruh Darisan 
wWerebur | “gelar Ikedjuntaan ter- | x rangan. — Landasan-      

  

IWelap Indonesia, Sori 
- Munthapivat telah menarik 

  

muntatija adalah tetap jang Ia 
mis: Wiavrdjakan dalam situasi 
baru, sesuai dengan progresya 
Kevolusi. Inji-sarinta jalah mili 
«1 Uiwa dan pengetahuan jang 

'etgsungkan di Bangkok untuk | metebihi — sasarang-penerangan 
1wmperebuikan kedudukan per | kita. ijapailah hasil maximal de 
una telah dikalahkan 'oleh re | nian meVia-fenerangan jang ser 

  

  

Indonesia dilam turnamen 
bike tahun: jeng Jalu jung di 

  

  
    

Ruan 
Tidak 

    

g Kosmos. 
Kosong | 

Moskow, 10 Nopember'AFP-PIA. 
Seorang spesialis Sovjet da- 

jam masalah2 Kosmos. 

mengataan bari Sabiw melalui 
radio Moskow, .sebaliknja dari 

uya jang diduga orang sedjak 
waktu jang lama, ruang kosmos 

dak kosong”, 

uang kosmos, kata Danilov 

  

berisi plssma2 antar planit. su 
atu yas jang diionkan dar ter- 
diri dari partikel2 jang bermua     
tan listrik dan bergerak Jam- 
bat dan sidak teratur. 

Setelah mengemukakan bahwa 
struktur daripada angkasa kos- 
mos diketahui oleh eksperimen? 
jang dilakukan di Uni Sovjei 

dengan roker2 Sputrik dan ka- 
pal2 kosmos, Danilov mengata- 

kan bahwa eksperimen2 Ini me- 

mundjukkan ketiadaan" 

matahari jang permanen js 
tjara normal mesti 
disebubkan oleh panu 
tikel2 Listrik jang kuat 
luar dari matahari”. 

angin 

    

Danilov mengarskan bahwa 
keterangan mengenai siruktur 
daripada angkasa luar belum 
Gapat dipastikan benar, karena 

  

eksperimen? Uni Sovjei dengan 
roket2 dan sputnik2 masih ba 
njak, "Untuk alasan ini”, demi 
kian ia menambahkan ,.Kaii me 
bunggu dengan tidak sabar buk 
ti2 baru jang dapat diberikan 
oleh stasiun antar planit Uni 
Sovjer ..Marsine” jang sudah be 
rada pada djarak 3 Cjuta kilo 
meter dari bumi 

      

  

Orang? Loba Tamak 
Perlu Disingkirkan 

Kutaradja 9 Nopember (PIA) 
Wakil kepala Daerah Isrime 

wa Atjeh letkol. AM Namploh 
menerangkan bahwa nrogram 
pemerintah dalam bidang pang- 
an adalah penting, karena 
orang2 jang lapar mesti diberi 
makan dan orang2 jang Ioba 
dan tamak perlu disingkirkan da 
lam masjarakat karena orang Io 
ba dan tamak tidak mengindah 
kan amanat penderitaan masja 
rakjat. 

   

   

Menurut Ietkol. Namploh s3 
rannja itu adalah sesual dengan 
pesan Nabi Muhammad s.a.w. ie 

pada suatu ketika setelan scle 
sai perang mengatakan bihwa 
.kita setelah mengalami perang 
ketjil akan menghadapi perang 
besar thd hawa nafsu' 

Soal beras adalah djuga soal 
nafsu dan djika perlu kita akan 
mengadakan suatu perang hawa 
nafsu untuk menekan harga ba 
rang2 sandang pangan. 
Dalam keterangan didepan pc 

gawai? digedung DPRGR tk. 1 
Atjeh selandjutnja Letwol. Nam 
ploh mengatakan bahwa .,kita 
Uidak boleh hanja menekan har 
ga beras sadja, sedangkan harga 
barang2 lain tidak ditekan" 

— 

Djustru AS Jang Hrs 
Diperiksa - Kata 

  

  

Peking, 9 Nopember (AFP-PIA) 
Surat2 kabar Peking bari 

Djum'at memasatan perbatian- 
Ja kepada berita2 jang menga 

kan bahwa Uni Sovjee akan 
bersedia memperkerankan ka- 
pal2nja jang meninggallan Ku- 
ba untuk diperiksa dan menju- 

  

  

ruh melakukan pemeriksaan 
itu kepada angkatan laut Ame- 
rika Serikat. 

Sesuai dengan kebidjaksana- 
an polisik jang diusut dich Pe- 
king sekarang, “idak ada ketja- 
man dalam induk karangan jg 
langsung ditudjukan kepada Uni 
Sovjet, tetapi keridak setudjuan 
setjara resmi terus dilakukan de 
ngan diam? dalam tulisan? se- 
matjam itu seperti halnja dalam 
induk karangan ..Harian Rakjat 
itu jang memperingatkan kepa- 
da pembatja dalam tulisan lebih 
dari tiga kolom bahwa ..Munich 
bukan hanja pengcbianatan dar 
satu negara, oleh negara2 « 
tu, tetapi djuga mena gas 
Hitlerisme”. 

Pada waktu jang sama, 
rian Rakjat", dalam suaty art 
kel Istimewa, menulis bahwa 
.pemeriksaan adalah benar, te- 

pi djustru Amerika harus di- 

  

  

      

inspeksi agar supaja diketahui 
dengan pasti apakah biokade 
mereka teiah ditjabui, apakah 
mereka telah menarik diri dari 
Kuba dan apakah bukan ongka- 
tan udaranja jarg 
Wilajah udara Kuba 

Inspeksi harus Cilakukan de 
Mi untuk memberikan djeminan 
kepada keamanan Kuta dan 
memberikan sumbangan kepada 

  

langgar 

   

  

  

S.k. Peking Na: 

     

Sovjet Lebih Unggul 
Roket Dan Djumlah Ka 

Kbta Lembaga Penjelidik Strategis inggeris 
: LONDON, 9 Nopember (AP-PLA) 
KEKUATAN peluru? kendali djarak djauh 

Amerika djauh melampau peluru? djarak djauh 
Uni Sovjet, demikian menurut suatu laporan in- 
telidjen jang dikeluarkan pada hari Kamis oleh 
Lembaga Penjelidikan Stratevis Inggeris, 

  

    
    

      

Lapor mengatawan bah | Fihak Uni Sovp vapg 
wa Amerika serikat memiliwi ks | salam ujurlan kapal selam ura 
ta2 500 buah peluru kendali an |4i5 buah jawan 212 — tera 
tar-benua, dibandingkan deras | mungkin Kw sat, pes 
Uni Sovjet sedjumlah 75 buan | cangan k djens ter 

Tetapi lembaga itu 
Gjukkan bahwa rokciZ over, 19 
ada sekarang dari dje 20 
mempunjai daja tolak jang «da | bertesaga nukur jasa sibun 
sekarang dari djemus anta Luk pelbagai tugas Var jeita 
mempunjai daja tolak ja 
dan dapat membawa      

    

L» dap 
nuklir seberu mu 
lam djarak tempuh antar ver 

Mereka Gjuga telah 
kembangkan sela: 
suatu peluru kendal! mua 
jang lebih madju jang ni 
akan berbe 
lebih yampang untuk dis 
kan dan lebih tepat 
baknja. Dapat diduga tas 
djenis itu akan disebar» 
waktu ter th dep 
kian kata lembaga itu “ 

   En 

  

  

     

        

   
       

Roket Sovjet, peluru. mua Neston di Kya rias Ai Vena 

MW bergjarak tempuh ses .»4 ua | P0, Intgeris, jang akan saj 
id 600 sampa: 2.000 3 | bewerdja pasa 
pasang di Kuba, kata : : 1963, membe 

kepada saori ha 
| dan Alaska. 

Dalam suatu per '     ngenai ar “1 

  

       

    

   

kan dengan fihak barat sedjum 
lah 250 buah. 

US mempunyai rokeis sjatek 
sedang, jang disebarkan alam 
djumiah jang tjukup € 
tembakkan kepada saraiis state 

kan   

   

patkan pene 
| aan dan produksi s 

    lapangan2 terbang pe: 
nempur di Eropa barat 

      

  

    

     

  

  

bahwa ja telah memiliai pssuruZ 
kendali sedjenis ,.Polaris" jang 
sebenarnja jang dapat citembak 
kan dari sebuah kapal vslam 1g 
berada dibawah permusaan air, 
Gemikian laporan lembaga Iu. 552.8 

  

  

Kuba, 

Penindjau2 mena-takan 
wa mereka mentuga 

  menusggu 
PBB dan kalangan2 lain. 

Utusan Nasser Be- ds 
8 . r ja mengatakan bahwa let 

runding Di San'a ti 1000 orang Uni Savjet me 
Inggalkan negaranja — MENUM: 

  

San'a, 10 Nopember (AFP-PIA) 

    

Utusan isumewa presiden Re Jidalah ahtiZ jang membangun 
publik Persatuan Arab untuk pangkalan? peluntjuran peluru 
Jaman Anwar el , anggota | itu 

  

dewan kepresidenan RPA, s6- 
dang mengadakan serangkaian   pak didi 

Hari Sabru itu Anwar el Sa- 
dat menemui presiden Abdallah | lengkapan2 misi. 

  

       
  

       
  

  

  

  

    

pangkalanz peluru Un: sovjet di 

Yah 
perundi- 

ngan2 itu ditangguhkan unuk 
perkemtangang di 

Sumber2 Jang dubar diertja- Ne 

kapal. Merska ita diduga 

Sedjumlih traller2 berap tam 
rah pelabuhan, berisi 

isinja itu mungkin adalah per- 

  

   

Dalam Bidang 
pal Selam 

lembaga itu memperingatkan. 
Tampaknja pemimpir2 Sovjet 

telah memutuskan dalam kebi 
Gjaksanaan politik pertahanan 
nja untuk memusatkan kepada 
pertambahan kekuatan peughan 
tjur dari kekuatan pemukul stra 
tegis mereka dan menekankan 
kepada pembinasaan pada koli2 

rat dalam suata — tembateme 
lema 

    

ga itu mengatakan. 
Lembaga ini dibiajai oleh ba 

dan swast 

Deputy II M--KSAL 
» | Berangkat ke Moskow    | 

  

| bavasi Hima-aja 

RRT Akan Serang Chusul 
| Now Dat, de Nop, :DPA PIA, 

SerarkaiZ pas KRT krna 
£ Duap kesudukan Keuudukan ya 
| Inda si Nela selama 

| 

  

2 ayam yerachir im berpusat 
terutama d: daerah Waloug si 
dekat perbatasan Ind.a.iurima. 
Gemikian seorang djuru biga 

    

   

  

  

      

  

     
    

  

suk Inggeris dan Timur djata2 jang madju" ra kementeran perfalasan In 

demikian lembaga itu melepa | Ika mencarahan d, New Dela 

kan. 
aga har Sabtu 

Amerika Serikat dan seruw | Mikoyan - Castro Nan 
aja pasu lebih unggul dilun ke : ro Ia menampanid 
kana pesawat? pemtum ruk | Tunda Perundingan? | lavean peousanz #1 
lir, Mereka mempunjai wu ea memua. Wak 

tkah dibandingkan denzan 11, | Havana. 10 Nopember tatipia) | Wenrerang medususani Indi 

800 dibelaang tirai besi, Ihum | Wikal perdana. mentess per | 4 Nata, sepala | @Tukkati Iu 
lah seluruh kekuatan udara ,ti | tama Uni Sovfer. Anasti. Mito | mupsur 

hak Sovjet adalah 15.000 pese | yan dan perdari menes, Kuba | 1 seg. Masal, Waton Inch 

wat2 terbang operasiosi Pa One O hari kem menupi! Juta. Kesudusan Penung ka 

Tidak ada alasan untuk mem Dea perundingan2 beri ai ke | ten atu gerlejak C1 sun 

pertengkarkan dalih Um Sovjet | dua” mengenai aa a mudah 
wwan kepaca 4 

lan masus ke seejor tanah Ca 
rar di Neta dan perbatasan 
negara bagian Assam Indim, 

Semenura Walong sendiri 
mash terap berada dalam ta 
ngan pasuxan? India, daerahZ 
tinggi osekelfingnja berada 
Gala kedudukan pasukan 

2) Diverijakan pada hari Sabtu 
bahwa di searor tengah Neta, 
pasukan? artileri India telah 
tnelantjarkan serangan — kepa 
da kedudukan kuag pasukan? 
RRT didekat Djan 

(Tidak ada pertempuran baru 

   

pembitjaraan2 dengan para -pe- |peti2 besar jang ditjat kelabu. | Jang dikabarkan di Ladakh ti 

mimpin Jaman, demikian diu- | Itap peti pandjangnja tidak ku | mur dimana beberapa hari jg 

umumkan degan resmi pada |rang daripada 25 kaki, jung | teraohir Ini, pesukang RRT di 

hari Sabtu. memberikan spekulasi bahwa | kabarkan sedang memusarkan 
pasukan2nja didekat Chusul. 

lapangan terbang Inda jang 

         

      

          

  

Sallal dan kemudian akan“ ber- | Dalam kedjadian lain, pergu | penting, pal di Inda. D.P, Pariyal, pada 

temu dengan wakil perdatis men Dasa? Kuba memitasi Wua | Menurut AFP serangan ates (nan Santu sujaja seluruh 

teri Rahman el Badani, para | arawan Kania tane ditahan | Cnusul telah dikiradkan akan N gal 4 India memb 

anggota kabinet dan anggota2 (tatum sebuah Hotel Haw Gilantjsrkan pibak RKI dalam sa2nja utk "mengusir 

lainnja dari Dewan Komando Hejak kedatangan merek: 4 tapa bari & @ari bumi India 

Revolusioner Ja: | terbang Haw ui SAN a suara pernja 

Suatu sumber resmi 31 Oktober dar, Mexwo City, |tannja di Chusul dan perte & n di Kalkura, Pari 

kan bahwa keputusa 8 Bg Sajan Moberi Mu: | tan untuk pos ini akan berlang | yat mengatakan | bahwa pihak 

akan diambil dalam pc Ioi dart Nari Beoad: h sengit dika uuga (RRT gih “m sukap perang 

raan2 itu dan akan deimumkan | casing Co. dan Don Natih, Ik jan itu terdjadi. India men jang tak diumumkan Kepa. 

sesudah peremuanZ £ ber- Is ugaakan nieh Caaadi in lirond: (hap Chusut mempunjai kedudu |ia India, negara jang din! 

achir, casting Corp. kan penting amat t 

   

            

Selimut? Untuk I.B. 
DJAKARTA, 10 Nonemier 

way 
Seribu buah selimur 

    

dalam suagu 

jang akan. dibawa 
Kesenian Tris 
dipimpin oleh 

Subandrio itu akan 
kepada masjara 

   

    

Upa'jara singkar — penjerah 
selimur ayu dihadiri oleh wakil 
Sekdjea Front Nasional Pusat 
dis Imam Pratignjo, Kartono 

ari Departemen 

  

      

  

    

Peda 
E. Moch 

ta 1 mengatakan “Di W 

    

berupa sehmut 
tart hanja untuk 

an sadja tetapi 
menutupi &: 

: demtican 

    

Moch- 

  

  

DIPA lebih langjut memusiita 
New Delhi pava hal 
wa sekgjen 
lagi, Mauvi 
akan 2 Bomtay pa 

u varwa p 
Jung Uilakukan sekarang d5 

     
sam 

  

  

  

, vb aslah 
oukan Islam”, 
suatu pernjataan jang 

  

aer tahan oleli Ujawatan pet 
  3. Mau Aj 

wa peopaga 
kungena 

» dan oled p 
«banya 

pu 
& dan djanui 

Jah Maan 101 
sara Inda 0: | 

  

     

      

pemerinsan 
ngan RRT 

India tidak hanja — bestoniang 
jan dengan hukum? Islam tetapi 

unuhan dari 

        

Dalam suatu pertemuan um 
um kaum Muslimip di Madras 
para pemuka perremuan iru ter 
masuk Imam Kazi Mohamad 
Hatidullah Sahib  menjerukan 
kepada segenap negaraZ 

  

  Tag ls: 
lam terutama Pakisgan” supaja 
tetap bersatu dibelakang peme 
Fintah “India dalam usaha2 utk 

mengusir penjerang RRT dari 
bumi India". 
Seruan Persatuan 

India 
AFP mengabarkan dari Kal- 

kuwa hari Sabtu bahwa ketua 

Persatuan Seluruh Orang2 Ne- 

  

     
     

    

  

  

  

         
sikap dar jane 

  

    

        

       
     

        Muanthal. Nona merimal itu,   pemiliharaan perdamaian dunia.       
    

  
    

  

u Mesin dan 
@erima tenaga? jang mempunjai jIdjazah 

1Oat. Menyusun, , 

  

DJAWATAN KERETA API EKSPLOTASI BARAT DJAKARTA | 

PENGUMUMAN. Dn 

Menma aa EmaraA 

PEMBERITAHUA 
DJABAT" dalam lingkungan 

DALAM RANGKA KEPERIBADIAN INDONESIA, maka , 2 IA, Girerapkan das 

  

kberrahukam bahwa guna menjesualkan seburan .PEN || 

P.T. "UDATIN" 

DIAKARTA. 10 Nope erangan 
(PLAL Uver 

Diperoieh k bahas buku 
Madytulin' skarangan Me. tal 

hi (Mesir) j2 bersumbci para | ki diadkas 
Magdalena” gunahan » setan sesetah 

Kare (Pe Uh meal Madidu'ir 

    

Madjdulin .Terdjemahan AS. A 
barjak karjanja, halus dan 

. | dah bahasanja. 

  

   

            

    
   

“ “t Untuk mendan " ter | 
kepa av Ara pat: an demikian Drs HB 

takulta nivesutar doao | tasain dosep pada Fakulas Sas | ti2 dan 
ta Universitas Indonesi. mes | teliti disertai canggung dijawab 

Lesebut achu2 wu men epudtarkan AS. Alatas menter |rere uh2nya. Terdjemasannya ita 
aa ala dalih dari seluruh bukunja se 

n besar disim, berhubung | Keterungan AS Ai | aa na, Bukan #ekedar ari 
ya tuduhan Dalan hal s. MPN kegilaan Dena 

emnyp mtor Oa Na ee Ba pama N Terdjemahan tersebut oleh si 
digubahnfa « Kis Pas datim beladjar Gan memberi | Pemerdiemah Gimabandaan se 

Fengastomaka kapal vd Woe”. | peladaran bahati. Agab Giongeri | #26x1 sembangennis kepada cha 

sangkali: terti, an itu, Prangk. banwa Man Pe Bal Gapat' “5 enrukua #endari 

me 1 varse Jish svorung pengarang besar, | Ooo Otau Iklacnja Hamka 10 (lakukan plagiat, 

nga 

lata 
Terdjemahan dari 
ke-IX 

  

tjetakan 

       
  

ladjaulin” jang diterdjemah 
itu adalah dari tjetekar ke 

tahun 1948 jang diwwhakan 

  

   

  

h penerbit ..AI Makabah At 
ta Al Kubra di Cafro, jg 

40 ha-aman. 
dalam — bahasa 

akan meru- 
pakan buku jang tebainja kl. 390 

an. 

   Indones 

  

Ds HB, Jassin akan membe 
ikan kata pengantar pada cerdje 

sebut 'g mengandung 
uraian penting dan berharga. Pi 

k kedutaan besar Republik 
Persatuan Arab jaitu Attase Ke 
budajaannja Dr. M. Mahmud 
Riswan menjambut baik dan 
ingat adanja serdjemahan ter. 
sebut dan telah menjarakan ke- 
sediaannja untuk memberikan 

    

  

  

  

      

jialui Djawa Tengah! 

(Iteapi kedua penumpang te 

    

HALAMAN 3 
ang   

Destroyer? A.S. D 
al Selam Sr 

   

  

      

Kap S 
« York, 9 Ne. (AFP-PIA) Diura bitora tak memimbih 

Kuba telah beberaps ks) 4 ' 
tipi oleh kapal2 seiam ' ". » 
jer didaerah Atlani-s dan Koe | Lu.e , 
bia jang didjaga oleh kaps:! As 
perang AS. Pa x £ 

Pernjataan Jaksamana at 5 a 
son ini membenarkan “Lerilus akan Karibia 
tidak resmi jang disiarkan bebe 
tapa hari jl. mengenai ada — 
kapa!2 selam Uni Sovjet diperas 
rap Karibia. Taufan? Jean" Dan 2 

Laksamana Anderson mengata PA 
kan bahwa kegiatan angkatan | Karen" Dilautan 
laut Sovjet ini telah memter- | Pasifik 
kan suatu kesempatan unik Ga |" OS! 
&' para anggota armada diatas 

atr anti kapal selam us 
mentjek ketjakapan mereka mc 
deteksi dan mengikuti kapal da 
ri kebangsaan jang izin. a 

    

   

  

DIBENTUK SATUAN OPERA: | er 7 tt 
SIONAL GABUNGAN " 

Diurubitjara angkatan 
AS di Wastungton mengumum | hivi n Lt 

    
laut 1 Kang 1 

    

    

kan hari Djumar butwa telah . 
Gibentuk satuan Opersiosil gebu as 

antara Amerika dilaut Ka “ 
Tibia untuk membantu pengawa “ 
san atas gerakan kapal2 didaerah 
ita 
  

  

  

AS Protes Demonstra 
si Di Surabaja 

Washington, 9 Nop, (AP-PLA) 
Amerika Serikat akan menga 

djikan prores kepada pemer 
tah Indonesia berkenaan dengan | 

telah terdjadinja demons'uasi di | 

     

  

seusulat AS di Suransja Dai 
anus malam jd, t 

Press otlicer departemen luat | 1 

  

negeri AS Lincojn Wire mi 
takan bahwa Kuasa usana As d. | 
bpararta, Juhn Henderson. teu: 

siruksikan untuk mc 
protes nu kepada px 
Indonesia. 

Ssinpas Kamis 4 
diterima perm     

    

L 

  

Djawa Otoraily Me- 

Djawa Otorally ke It Djum'a ( Pa 
malam tanggal 9 Nopember te 
lah melalui Djawa Tengai 
ngan djumlah peserta 42 ar 

    

     

  

sedangkan Jainnja men 
kan diri. 

Antara — Mageleng—Kopeng T " 
telah dilangsungkan udran ke: 
tangkasan menurdiak dan ket 
ka ku Nj. Jarisar Anwar de 
ngan — temai merp 
Fiat 1100 mendapat Ketiw.unx 
an masuk — kadaiam 
hingga mobilnja 

  

     

  

rugak berat, 

suk Nj. Janisar Azwar mi 

pat luka? ringan. 
Para korban segera 

kerumah sakit Magelang v: 
Cirawat dan mobil per 

suk Srondol Semar. 

tempat Iinish djam ISO sore 

tunggal 9 Nopember 

Setelah beristirahat 

teruskan lewat Sala—Sira 

Ngori—Tiepa dan Danjowangi.| 

  

   

  

  
  

Sovjet Setudju Konp. |. . 
Lufjut Sendjeta Di. 
sdakan Di NY, 

PBB, 10 Nopember (ATP PIA) 
URRS setudju dengan dilan: 

Gjutkanaja kongerensi perlutju- | 
tan sendjata, Jang mingae sena: 

rang tni diaduk in Ci Ujeris 

di New York dimana pembiya 
raand dapat dlangja 

ogan kontak rapat d 
Jins umum PBE & 

demiklan dik: 
" sum 
hui hari Djum'at. 

Amerika Serikat. meneni 
move serupa Itu Yeper 
Lainja Inggeris, dan mengingun | ne 
kan agar konperensi 5 ne 
melandju!kan perten.uan mernka 
(Gl Djenewa dalam waktu «« 
pat mungkin, misulnja tan 
19 Nopmber, 

Pembitjaraan2 jang setang 
diadakan anjara dwikerwa Ko 

Arthur Dean (As) & 
Zorin (URKS), sebegitu 

2agalan 
untuk menghasilkan suatu per. 

        

   
      

  

   

  

    
    

    

   

4 

  

           | kata sambutannya. 

14 
0 tar pn Pee, 

Kepala Eksplotasi Barat D KA 

1,, PRESIDEN DIREKTUR dirobah mendjadi KETUA PIMPINAN, 
2. DIREKTUR KEUANGAN dirobah 1 Di mendjadi PIMPINAN KE: 

3. DIREKTUR KOMERSIL dirobah mendjadi PIMPINAN Komensi. II) | 
4. (MANAGER dirobah mendjadi PIMPINAN PELAKSANA, | 
B, ASSISTEN MANAGER dirobah mendjadi PEMBANTU PELAKSA- 

| NA/PEMBANTU PIMPINAN PELAKSANA, y 
STAF dirobah mendjadi ANGGAUTA PELAKSANA, 

7. FOREMAN dirobah mendjadi PELAKSANA KELOMPOK, 
Harap jang berkepentingan maklum adanja. n 

Dietapkan di Surabaja, 7 Nopember 1965 | 
uk 

KETUA #rAPINA yi ts LIUA PIMPINAN MI. UANG ! 
f - ,   
  

'Akan diberangkatkan dari Tg. Priok menudju 8 

  

PAKANBARU ig. 20”1.1-'62. 

K.M. ,,LAUT TIMUR” 

Pembukuan muatan di Pelabuhan Nusantara 

Telp. 20765 — Tg, Priok 
Ka ar 

  Sesusjuan mengenai hal Hu, 

KIS PEKENENLA 87 

DENGAN PERASAAN BANG 
DAN HORMAT JANG SETINGGI 
TINGGINJA, SEGENAP KARYA- $ 
WAN 

     

  

  

  

PELNI 

BAIK DI DARAT MAUPUN DI 
LAUT IKUT MEMPERINGATI : 

HARI PAHLAWAN REPULLI 
INDONESIA 

10 NOPEMBER 1962 

  

“ 

  

SEMOGA ARWAH PAMA 

KITA SELALU M 
JANG LAJAK DISISI TULIAN, , 

  

   INDO 

  

N. "PELAMRAN KEL    
P3 
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BEOIAM PAPAI DITIMPATKAN | 

DUA TENAGA WANITA 

Untuk pembantu Direksi dan peker- 
djaan Redaksi Penerbit Buku, 

Kanaan BENDUKA 
Iriah meningizal Naa dengan 
tenaug, pada hari Kemis tel. 8 
Wavember 1962 djam 12 siang 
dam “dimakamkan di Tjisarua 
(60g010), 'suami, ajah dan sau- 
Gara kami jung cerejinga 

ARIE BUJUNG 

  

Sjarasi: 
1, Sandjana Muda Sastra/Hukum 
2. Langjar dalam bah. Inggeris, 

  

PENGUMUMAN. 
Memenuhi ketentuan dari pasal 16 (6) dari Undang. 

No, 7 tahun 1985 dengan ini 
diumumkan, bahwa dengan purusan Pengadilan 

      

PENGUMUMAN 
No, 001/62/5WI, Ba /Kix 

tentang Pelaksanaan " 5 
SUMBANGAN WADJIB ISTIMEWA 1962 ATAS BANGUNAN " 

  

    
HONDA: MOTOR | 

  

        

   
     

     

   
    

    

     

   
   
   

    
   

  

    

  

    

    

     
   

      

   

   

     

    

    

  

  

Mengutjapkan gerima kasih se- 3 Dapat mengetik. | Ekonomi dj Surabaja tertanggal 9 OKTOBER 
besardnja kepada seluruh ke- 4. Sebaiknja bernempac cinggal ||! 3992 No, 304 A/1962 Ekonomi, maka: Kepala Inspeksi Keuangan Djakarta dengaa ini mengun- 
Iuarga sanaroriam Tj-sarua jang disekitar Sawah Besar, Pero- | |) Yang para PEMILIK arau KUASA darj BANGUNAN2 JANG TER. 
alah menja Nanga “mem dio daerah Kota dan Pasar Ba | | LETAK DIWILAJAH INSPEKSI KEUANGAN DJAKARTA, jang INDENT -.. " 
Mmorjel dan materice ng menuruy kejentuan Perpu No 16 tahun 1962 tentang Sumbangan Wa. , San nett NT HARBAUS SINGH KALRA mawar ketela Perya Yo, 3 bas 103 nya Dunbengna Wa T PARTIJ BESAR ! 

Surat2 Kererangan, salinan 'djazah beritahuan, untuk mengambil bjacko pormojir surat pemberituhuan " 

dan gadji jang diminta dl. diala itu disalah satu cempat jang ditundjuk dibawah ini: HARGA ISTIMEWA ! 
1 Kantor Inspeksi Keuangan, Djalan Pintu Air 1, Djakarta: 

  

gi Dati markan kepada: jang tidak dikenal orang cau sempat tinggalnja, | , $ aan aa Kapat pyakanya, rang on. wenpat Linggainja Z Kantor Inspeksi Keuangan, Djalan De, Wahidin 1I/1, Djukarta Pa 
cas Se Ga Pe an kncak mewodusa samati (G3 Mantor Dinas Tatar Inspekai Keuangan, Ditian  Mara. PENJERAHAN : NOPEMBER 11962 ! 

SW, memba- wa yerdakwa HAKBAUS SINGH KALKA jang GM uan bee aa a31 A81 Ditinogara, 

Ahli Nudjum H.8. Azad 1Wak dikenai cinoe Yan 'umgat: Uetelala 05 | | kkarta Kota, . 
Koyakpos 132 — BANDUNG at en Men 2, Kantor Besar Direktorat radjak. Djalan Lapangan Baoreng Ti- Nan 

Menerangkan segala hal penghidupan | |) #Wonomi, muka: | mur 2, Djakarta. AGEN TUNGGAL : HONDA MOTOR 6, Sekolah Tinggi Keuangan Negara. Djalan Purnawarmap v9. Blok 
12, Kebajoranbaru, 

Waktu engambitan pormolir tersebuc dimulai tangal 15 Nopember 1952 
dan diturup pada tangga! 15 Desember 1952 

rumah rangga, perrjintaan, perdjodoh- 
an, pekerdjaan. Kirim 4 pertanjaan 
berikut NAMA dan UMUR dalam 3a- ||, 
tu envelop dengan poswesel Rp. 30,— 
Tuan/Njonja akan dapat djawaban 

Pengaoilan Ekonomi d: Surabaja jelan mengam. 
bil keputusan sebaga berikut.     

    

  

  

  

  

: jang Wotjok dan berbukti. Rahasia Menjatakan. 1, bahwa terdakwu ceisebuf dit pa, tanggal 15 Desember 1 Di 

tanggung dipegang teguh. tas adalah terdakwa (wak d.kvng but di Gan santdah: sangan? serambi il. Mangaa Besar | No, 8 

4 Dijalan Di. Wahidin IN/L, Dis 

  

lip 21367 & 23718        II, banwu cerdakwa telan Sislanu. 

kap tindak piduna & 
melanggar pasa 1 Dev 
ning Stol, IMU No 201 j0 
Dev, Ordopnante StOi, IMU Jo 
UU, Dar No, 7 tahun IWS6, 

« “ak 
Uu Mrs MUSSEIN KAILASASMILA, DJAKARTA-KOTA dmn | 

(aa @eweenzooseesooarananc 
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CEEME AO nne ce K ama. 

  

veturde | 

|. @erkopankan kiranja kami dengan ini menjampaikan penghargaan kami 
Yup selingpitnja seru rasa terima kasih jang sebesar2nja aras ban 
tuan jang telan diberikan baik berupa moril maupun 
naan dengan walatnja 

LETNAN KOLONEL KASWADI 
Pa Men Ass. SM /Pangad/Wakil Kepala Seksi Kesedjahreraan Sosial 

Srat Penguasa Perang Terringgi 
tanggal 4 Nopember 1962 djam 09.15, dalam per- 
demi pengabdiannja kepada Bangsa dan Negara. 

    
LO EME LE LL PMP I PASS | 

1 TOOL EKPELNA Hee eaaaae 

“PELAJARAN NASIONAL 
INDONESIA" 

  

"eooonanaanoanaaan 

UDJIAN-UDJIAN GABUNGAN 
  E Barang? bukti berupa 

8, sebuah Kendaraan bermotur | 
merk "Pontiac” yahun ISSI nomer 
moyor BVS — 2165 nomer Chusvis | 
P6 US — 21557 nomer Polis, 
B — 5is85, DIRAMPAS UNTUK 
NEGAKA, 

P.N. 

    

Yaan udjian Deser 

. 

i 

$ 
CADUNGAN “p NGADIJARAN — PERNIA GAAN 

Akun dudukan udjanuapap sebagai beku 
KUNSULEN PADJAK 
ADMINIS LK. PERUSAHAAN 

       pada hati Minggu 
Gjalanan dinasnja 

D, surat? dengan tanda L s/d 12 
merah dilampirkap dam berkus 

berkara ini, 
“Semoga Tuhan melimpahkan “foutik dan Hidajar Nja serta berilan ki 

ranja pahala jang serimpal atas amal perbuaran dari pada para bu- 

       

  

diman “ 
MODERN : KearUn eh Kala » 

. ana Persiapan (A) dan Lean Prakte , tu h 

sextan IV. Penntah aris keputusan ani di | PEL KM LAN Mu , 
2 ia Negi KORESFUNDENSI DAGANG Banasa : NGUASA PERANG TERTINGGI 3 Pgs, KEPALA STAF PENGU: PI 1, dan haran?2:: "HARIAN UMUM” 

SUTJIPTO, sarajana Hukum, | Ona HARIAN MERDEKA | PURETO, dateana Malah, 
M.. KOLONEL CKH NRP, 13659. Wenengukan bahwa beaja perkara ini dipikul Oleh 

| Negara, 

Membutuntan untuk Uang udjian acalah sebaga, berskus: Tarip bnasa 
pembuatan kontrak baru semenger ke 1 1969 (pe. 
uode 1 Djaruari Isos s/d W Djuni 14x) mengena: 
bahan mukanun segar «duging, ikan, sajur.majur, 
bumbu dupur, buuhZup) guna keperluan perbexu. 
lan kapal di Tg, Priok dan Mess2 d, Djakarta, 

t 

SJARAT-SJARAW: 
1 0), Mempunju, Kamu, 

bj, Mempunjai telepon senaw, 
@), Mempunjai pengungkuran bermotor 

teverancicr/perekanua Bara 

  

Udyian Persiapan (A) Memegang Buku tp 2 
Usjan Persiapan (A) Korespondensi Dagang 4 
Utjan Prukter (5) Memegung Buku We dita Zu- 
Udjan Praktek (B) Koreponsensi Dagang Kp 
Adminustras. 
Vsjup Ulang 
Korespondi 

      

o
o
.
.
.
 

KEPADA: e 
Perusahaan Modern (M BA) 
n APM, Kp 

Kepala 
Konsulep Padjak wp 

Surabaja, $ Nopember 1962 
  1, IM. Wampa Urusan Perrahanan/Keamananj 

  

    
JM) Menteri Sosial Panwera-Pensganti Pengadilan Ekonomi 
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Je, Ass-5/Panyad: beserta Srafnjat di Burabaja, Turip pumewa berlaku bagi siswaZ Sekola! SMEP SMEA/K: 
. atu gang Pertama, Kursus Dagang Atas, jaog dulam tu 1967 on 

ocu, SJAMSU), diaminan udanja pengungkuran bermotor, mendjadi sswa dar, Sekolah? Negeri yerma 

    

Jth. Kos Kodam V Djaya, up. Urusan Pemakaman Djenazahy Uniuk dapat mempergunakan 
pernyataan dari Kepala Sekulan 

tap sekolah) tentang kesawaunoja 
ruang “pendidi 
Dalam uang udjian tersebut reli termasuk uan 

2. 

3 
4. Jih, Pangdam V Djaya: 

? 
9), Baokrekening pada salah satu Bank. 

6. Jkh. Pangdam VI Djabars & Belerensi dur, Djawaran/ Badan Pemerintah/ 

  

Sipl/Milter jang pernah dilajani, 

  

1, Jl. Gubernur Kepala Daerah Djabar beserta Srafnja: 0, Tanda pelunasan padjak dari yahun reracnit, 
O. Akte pendirian PT./CV Pa: dika jang 

        

bersangkuran berdagang dalam salah satu 
badan hukum Meroka. jang hendax menempuh uajimo "B- narus Ico) 
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AN | h), Pengesahan diri Kantor inspeksi Perum Sebagai kelonggaran dapat diperkenankan untuk mens : 

: PENGUMUMAN |f “Eee II aan 
$ TURUT MENJAMBUT DENGAN CHIDMAT Momepuhi kocetuna” dari pasal 16 (8 Uncant. aa en ANE naa ana : 

i HARI PAHLAWAN REPUBLIK INDONESIA Undang Darurat M0, 7 tahun 1968 dengan drumum: sang 10 kan, an aa Menelan yaa 2 Dejan bad. dengan) 

: KE XVII NN Anne una KIA eraaga Jae Tr : 
: / kap, bahwa dengin puttsan Sa aa Pen Jang dibutuhkan" dapat di- Perwakilan? setempat dari Gabungan dan pada Sekmvariat: , 

$ 10 NOPEMBER 1945 —— 10 NOPEMBER 1962 Ak Karan On 33 AIO Ti Ea untaan Unas Perbialan & Tea GABUNGAN PENGADJARAN PERNIAGAAN , 

8 Semoga semangat para pahlawan jang telah gugur mna Teoooon maka: janan PN, Pelni Kotak Pos 2004 — Djakarta ! 
Semog: | - . engartaran dj, 2 Des 1962: sesudah range: . 

$ akan tetap mendiiwai kita menudju Masjarakat Adil KIONG WOEN THIAN Oh Pad amarang IT Meggy har dny aoi meriang salah 

, an Makmur. jang tidak dikenal orang dan tempac tinggalnja. Ng PRIOK, Alamat dar Wakil Gabungan di : : 

“Toko Eropah N.V. | Berhubung dari pemeriksaan dimuka sidang Pe. Penee ren zat Nan cam bernubu. ine inap Ton ana 9 aga hari kerdja djam 0800 — 12 W), t 
dengan alamat tersel : 3 Keuangan Negara, Djl, AsarAtrika 

Djl. Tundjungan 77. — | menduan sudah Ujukup alasan untuk mendupi Sapa Dea NA Ha an aa aku 
! Til $, 3018 — Surabaj bahwa cerdakwa LIONG WOEN THIAN jang Suray-surat penawaran jang tidak menuruji keten. TJIREBON: M, Soehana, Kebonbaru Tengah 21/11 1 

ka Tilpon S — Surabaja. rah Gear engan basetul tuan dintas tidak akan diperhatikan si SURABAJA: Kepala Kaotor Akuntan Negara (Padjal). Dj, Radjawali 26, 
" akal Lan 6 

De eaaaaen: 55 - diatas taipy melakukan tindak pidaoa Ekonomi Mei : 

£ maka: 

NY. ,TONG HOO | aa enam rana wan mncos || GAR2 LUAR NEGERI Denananamanang 
. 

« 

ENERIMA PENUMPANG & MUAT: keputusan sebagai beriruc: Ba aa | J , 
MENERIMA PENU 5 & MUATAN . ai ii da UT pa tata ' KONPERENSI KERDJA KE-II , 

Pelabuhan2 Jang , Tel. Tgl. Manjataktn: yaa aa Penawaran pada Biro "NING" N x 

€ Disinggahi Tiba Berangkat SS an GA NB “gg GABUNGAN PERUSAHAAN EKSPOR SELURUH INDONESIA i 

t Tandjung Priok | (18—11—62.  23—11—62. tindak pidana Ekonomi dan me. 1 (G.P.EL.S.) $ 

! Penang 26—11—62. - 27—11—62. langgar pasal 2 Dev, Vecorde — ||| Magnetisme | de enkaeg vi JANG AKAN DIADAKAN TANGGAL 21 s/d. 24 NOPEMBER 1962 DI 
IS 28—11—62 29—11—6: ibadi 1 Singapore . 2. tag Stbl, IMO No, 21 Jo, Dov, Pribadi DJAKARTA. 
« Hong Kong 3—12—62. 4—12—62, Dawuan HI 10 j0 CC 

$ Canton (RRT.) 5—12—62. 7-12—62. aa g “1g no Bertempat 1: di Guest House Gelora »BUNG KARNO”, Djakarta 

« KETERANGAN PADA : - - ke Uami Bertudjuan : Membuat iklim jang se- baik?nja agar dapat memetjahkan Ke- 

: 5 | OT Barang? bukri berupa: sulitan2 projek ekspor drive setjara menjeluruh dan atas dasar jang sc- 
« . Pp po! ng 

: P.T. Pelajaran Indonesia Malaya a, sebuah kendaraan bermotor duas2nja, sebagai sumbangan fikiran terhadap Pemerintah dalam Pemba- 

t (TNIMA) merk "Pontiac” tahun'1954 nomer ngunan projek demi projek jang akan dipimpin langsung oleh P.J.M, 

: Telephone No. 20479 & 20394 motor P 155 - 86271 nomer chasis Presiden Republik Indonesia-Panglima Komando Tertinggi Operasi 

Djl. Pasar Pagi No. 118 Ekonomi. 
D RTA K P 5 — IS CTI nomer Polisi . 

4395 KarErTA KOTA pan, DIRAMPAS UNTUK KETJANTIKAN Djakarta, 2 Nopember 1902 

ka NEGARA, potjen. pamas DEWAN PENGURUS HARIAN 
| MULIA D, murat? dengan tanda A 2/0 N Tj San dim buku | Bone Wp. 18 44 . GABUNGAN PERUSAHAAN EKSPOR 

8 — 715 — 930 mena ON KATA | asa Ro. 38— 3 INDONESIA SEMENTARA, 

. 01 Tahua) perkara sal,| Me IGERT) ba Naa daa ttd, 4 

gem - 

agan Dana dn Be Mene | SOt paman | ato on 2 DRS HARSONO REKSOATMODJO 
, ci 

una Serumanah | || dan barjao2: "HARIAN UMUM" Ka en 1 

Ati . SEEEE SEE Eaeean 

Sarihande Glm, Sa EN aa TEE ma ANA aaa Aa 
BENTUK DADA Menentukan bahwa u-sja perkara ini dipikul oleh Bea na F . 99 3 ”9 

Ma | Mean Dans ai IRMA: "ELECTROLIM” & CO. 
Bai Sa Surabaia 5 November 1962, Be TM . 

"kentang, beta, panitara. Pengganti Pengadian Ekonom || pperBADI membo DJALAN PENGENAL No. | 1 — TELP. S. 2935 — SURABAJA 
montok Rp. 200.— di Burabaja. si kekuatan luar TK NM 
Aap GRISTANOL Biasa untak, men BINGKIL — ELECTRO 

nigerakiresad MOCH, SJAMSU), ID : 

ketjilkan 20 atas diri seodiri 
sg 

Apa ga | ea ———— ———— jan 251115 Anis, Mena Provaktisi DIANTARANJA LANGGANANS 
Kuku! besar be jang sangat bergu KAMI ADALAH: “ 

zomok?? PUISJE- 1 Maa an, MOTOKEN (GELIK DAN DRAAI TRANSFORMATOREN ' 
RIN PILL, rang. Dekeran a | STROOM) Tekanan tinggi dan 1. AURI SURABAJA AA 

bisa bikin lekas mau studi Anda, | GENERATOREN (GELUK DAN DRAAI rendah menurut 2. DIKA. MANGGARAI/SURABAJA ) 
1| kering halus 1 etel Tebal NO ha: | sTROO1 pemesan . 3. DROOGDOK — SURABAJA 

Rp. 220,—. Pono Harga Rp. 1 TRANSFORMATOREN 'GENERATOREN/3 PHASE DAN 4. DJAWATAN2 a 
Rp. 15— 4 dx Terdapat Giseap | tekanan sampai 1 PHASE 5. KKO, s 

Hito Or0K EM toko Duku “Ba | 30.000 Voirs (menurut pemesan) 4 6. KEPOLISIAN ta 
Tag 33 ajeu lengegak ALAT2 KEDOKTERAN MESIN UNTUK BIKIN' KANTONGAN » 2 PLN. Ta 

Sara Daan ic San Pen BERITA TUBULAR IMM BLO / |“. PERKEBUNAN2/PABNIR core 
Dj), Radjawali Se 

sx 104 Diakars PL “8 intan V/I, Djakar kings 10, BI BRIG, 1100, SURADATA 
ja Dean PB Dari aa $ 11, PERUSAHAAN3 SWASTA“ 

Pi - PA ALS L LL AALE SALA LES LES LES LIA SL LAI LL LT PIN 

1   Bantalan an ea eh ena DO to ban    


	43PNM94_457
	43PNM94_458
	43PNM94_459
	43PNM94_460

