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Dubes Sovjet Pamitan 
Dgn. Pd. Pres Djuanda | 74KARTA, 72 Nop. (PIA: —) 
Pa Perankan tante MENTERI-PANGAL 

telah nja Kamis pagi ketika 
ta besar US. D. Mikhailov dan 

Duta Keradjaan Belgia | Baron 
vanden Berghe, dan mengadakan 
pembitjaraan masing2 | selama 

! hampir 1 djam dirumah kedia 
mannja jg resmi Djalan Medan 
Merdeka Selatan no.6. 

Selesal kedua pertemuan Itu, 
atas pertanjaan Pd. Presiden me 
erangkan, bhw didalam perte 
muan itu. Duta besar Unis Sov 
jet Uh berpamitan karena akan 
meninggalkan Indonesia menu- 
dju tanah airnja guna menghasi 
Fi rapat pleno partai Komunis 

tensi kita pada bidang 
semesta berentjana. 

Dan hal ini hendaknja tidak 
berarti mengurangi kewaspada- 
an kita pada masalah pertaha- 
nan tanah air, 

Laksamana Muda Marradina- 
ta jang bertindak sebagai ins- 
pertor upatjara dalam peringa 
tan ke-12 tahun KKo-AL jang 
diadakan di Tjilandak. Pasar 
Minggu, menjatakan kejakinan- 

nja bahwa hal itu akan dapat" 
kta lakukan setjara bersarna, 

rsengingat selama ini dengan 
useta setjara tidak kenal menje 
rah kita selalu memetjahkan se 

iiap persoalan dengan sebaik2- 

  

| : : 

Laksartarii "Muda 
RE. Martadinata mengatakan dalam amanat- 

memperingati 12 tahun 
berdirinja KKo-AL bahwa tugas kita lebih lan- 
djut dimasa dekat ini adalah memperbesar po- 

pembangunan Nasional 

da dalam suasana xonsolidasi ke 
mampuan kita, dalam suasana 
peralihan dari taraf siap si 
militer penuh kepada suasana 
pembangunan negara setjara ke 
teluruhan. 

    

KSAL MARTADINATA | 

' masa peralihan xe pembarigu 
pan negara ini bukanlah berar 
ti bahwa korps kota harus ber   
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UNTEA 
Thn Ini Djuga Pada R.I. 

Kesoiusi Demokratise Volksparty! 

DJAKARTA, 16 Nop. (Merdeka): — 4: 
WAMPA-MENLU Dr. Subandrio, Kemarin 

  

siang mengumumkan, bahwa para anggota De-|. 
mocration Volkspartij jang terdiri dari 3 orang 
puteri2 asli Irbar. jang dewasa ini telah berada 
di Indonesia, Kamis pagi jl. telah mengeluar- 
kan resolusi jang isinja mendesak, agar Pemerin 
tahan UNTEA di Irian Barat sekarang ini di- 
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dalam tahun ini djuga harus diserahkan Kepada | Vnssi Operasi 
Republik Indonesia dengan tanpa mengadakan 

plebisit. 5 
tab, diberikan 

achir gedung Deparlu jang se- aa 
dang dibangun sambil memper- |gangan 100 djuta US dollar. 

ratios wotkepari) kepada Kuasa sedang dipeladjari oleh Pama 
1 Menlu dan pedjabat2 Departe | interdepartemental. 
men Luar Negeri lainnja. didalam pertengaban bu 

rslah tiba di Indonesia “ 
hari Selasa jl. neng | 

ea kada | P, Sjantar 
Bebas Dari 

. 

kera 

B.H.. 
Medan, 15 Nopember (PIA) :- 
Kottapridja Pematang 

tar sedjak tanggal 8 Nopember 
telah bebas dari buta huruf dan 

  

  

  

  

(Kami mengetok kesediaan dan Saudara? jth,, umum- 
untuk turut serta menjampaikan sumbangan 
#melalui ruangan ini, dialamat| kepada: 

Tata Usaha Djl. Hajam Wuruk 9, Djakarta, 

Sean an REDAKSI 
N pamah Int data nama2 penjombang sebagah klan 
Mjuran sambangan? jang diterima kemaren 3 
£ “16. Sdr. Soetomo Satiman Rp. 50—.—: 
1" Wienaktoe "Bm 

12 » Bny Sohibi «Sem 
32 " Sjurman Dipawidjaja —. 2 sama : 
1." Mp 3, Djamal "mali 
ML? NI Iahar "EN, 
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SEMANGAT TIDAK KENAL MENJERAH 

  

- Dies Natalis Akademi 

Maritim 
Djakarta, 15 Nopember (PIA) 
Akademi Maritim Indonesia 

(A.M, pada tanggal 17 Nopem- 
ber malam, bertempat digedung 
Akademi Ilmu Pelajaran (AIP) 
Gunung Sahari — Antjol, akan 
menjelenggarakan Upatjara-Pera 
jaan Dies Natalis ke II akademi 
tersebut. 

Dalam upatjara-perajaan itu 
diundang al. Menceri Perhubu- 

»Tapi ini tidik pula berarti 
bahwa kita harus meninggalkan 

kesiap siagaan kita", demikian 
Panglima KKo-AL jang menam 
bahkan bahwa sebagdi suatu 
korps tempur kita harus setiap 
saat dan setiap detik siap sedia 
Gikirinikan kemampuan untuk 
membela kehormatan dan kedja 
jaan .rakjat dan. negara. 

Achirnja Brigadir Djenderai 
Ko, Hartono mengatakan ,siap |ngan Laut, Menteri-Panglima- 
kanlah dirimu dalam suasana | KSAL, Menteri PTIP dan Kepala 
pembangunan, siapkanlah diri | DC Djakarta Raya selaru Ke 

tua Badan Koordinasi Universi- 
tas Mohammad Husni Thamrin. 

Sebagai bagian daripada atja 

nu untuk setiap saat, pertin: 
lah sifat dan watakmu sebagai 
anggota Korps jang dapat di 

   

Djakarya, 15 Nopember (PIA) 
Panitia Nasjonal Penjelenggara 
Kooperensi Wartawan Asia Af 
rika (K,W,A,A ) jung cerdira dari 3 - 

   

  
DJATENG KELEBIH AN WANITA 

SEMARANG, 14-11 (PIA): — 

KEPALA bagian jang bersangkutan pada 
kantor gubernur Djawa Tengah menjatakan, 
bahwa baru2 ini telah disusun daftar djumlah 

akan disampaikan kepada gubernur. 
. Sampai pada permulaan 1962 ini banjak- 

nja penduduk Djateng ,ada 18.628.132 djiwa, 
diantaranja 18.565.251 djiwa Warga Negara 

Indonesia dan 62.881 djiwa, asing Timses 
Dari djumlah penduduk WNI ini tertjatat 

8:994.599 orang laki2 dan 9.570.652 orang pe- 
rempuan, berarti Djateng telah kedapatan sur- 

plus wanita sebanjak 576.053 orang. 
Menurut angka sensus sampai dengan Okt. 

1962 terpotong djumlah penduduk Djateng ter- 
tjatat sebanjak 18.407.471 djiwa, berarti 471.986 
orang kelebihan wanita. 

Mengenai bangsa asing Tionghoa dari djum- 
lah tsb. diatas, sebagian besar terdapat dalam 

9.935 orang, demikian bagian tsb. 

Djakarta 15 Nopember cP1A) 

Suatu pameran photo menge 
Komando 
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penduduk Djateng., jang dalam waktu singkat ni 

kota Semarang jaitu 18.641 orang dan Solo (px 

  

BERFIKIR MERDEKA 
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1 Gor, 
Iklan: Gbr, 3660 (Djalan Hajam Wurur wj 

Izin Pencrbitan KEPUTUSAN PENGUASA PERANG 
DAERAH DJAKARTA RAYA Na, 142, 1, 5 
Opiah: 

SIPK No. 1809/A-66/34| IP tRL di ——ox, 

  

  

Menteri Veteran Ke 
Indonesia Timur 

Djakarta, 15 Nopember (PIA), 
Meagerj Urusan Vereran Br,g 

dia Aymadinaja dan Tombonsanaja jang rerduj dari 
pedjabar2 DUVAI dan MBLV 
RI jelah bertolak dengan pesa 
Wat terbang menudju Sulawesi 
Urara dan Maluku Ujara, Se 
laran dan , : 
Maksud kedarangan rombong 

an didaerah? jsb al, ialah urk 
membangun markasd daerah 
dan markas? rjabang LVRI, dlm 
rangka konsolidasi organisasi gu 
na #nenghadapi Kongres Nasjo 
nali Vcreran pada bulan Agus 
tus 1963 jad 
Menterj Urusan menjmbang 

terimakan 2 buah Coasrer.ka 
pal panraj kepada Bulawesj U 
taih dan Maluku, Dug buah co- 
aster itu meourur “endang 
akan memperlantjar hubungan 
antar kepulauan dan membantu 
pemerintah daerah dalam mem 
bangun perekonomjan dengan 
djalan menguramakun pengang. 
ujan bahan2 pokok, 

Selain ku dj Sulawesi Ura- 
ra menteri akan menindjau ke 
Mungkinta @ntuk memba- 

ngun galangan kapal didaerah   banggakan" ra resmi pada malam itu akan 
—— diadakan suatu ulasan singkat 

Pan. KWAA Kundju- | mensenai sos htartim oten” A. 
& - Kadarisman S.H. rersebuf. 

ngi Wampa-KASAB 8   

Asia Dan Timur Djauh 
Daerah Bebas Nuklir 
Diusulkan Indonesia Di Madjlis Umum PBB 

  

Konp. Lutjut Sendjata 
Dilandjutkan 

PBB, 14 Nop. (AFP-PIA). 
Ketua bersama kanperensi per 

lutjutan sendjata Valerian Zorin 
dari Uni Soviet dan Arthur-Dean 
dari Amerika Serikat hari Ra- 
bu mengatakan kepada Panitia 
Politik madjelis umur PBB bab 
@a mereka telah mentjapa' kata 
sepakat untuk melandjutkan kon 
perensi itu di Djenewa pada tgl. 
26 Nopember.   
  

Pameran Photo Komando Mandala 
adanja pengerahan segaia poten 
si Nasional, baik onlitik. ekono 

do Mandala itu telah diperlihat 
kan persispan2 Komando Man 
dala dalam rangka pembebasan 
IB serta persiapan2 jang telah 
dilakukan Oleh gerijawan2 ps 

Pmpt Sogtaan  terendpis 
Menunggu perintah ' terachir 
Mendarat di Biak. 

dengan persendjataan jang Gipa 
mmerkan, akan tetapi djuga ba 

(makanan kepada pasukan? jang 

depan, beta Unta Yana me. 
ogirim minjak jang dilakukan # | k   

| Manipol 
Buktikan Dengan Tind. 

DJAKARTA, 16 Nop. 
Wampa/menlu dr Sub: 
ngatakan bahwa kita 
tarap pelaksanaan N 

tian2 tentang manipol 
ini, jang penting buka: 

benar2 meresapi dan 
san kita. 

Dalam sebuah ejeramah diha 
dapan gelombang ketiga trai 
ning centre Deparlu 
Brimob Kelapadua, men 
djutnja menegaskan bu 
tuk fase sekarang ini 
pengetahuan di 

harus mendasari segala2nja, Di- 
mana sosialisme Indonesia sen- 
Giri didasarkan atas dan didjiwai 
oleh kepribadian Indonesia, begi 
tu pula hendaknja dalam pelak 
sanaan sosialisme selandjutnja 
tindakan2 kita harus senantiasa 
mentjerminkan kepribadian s0- 
sialis kica itu, 

Menlu selandjurnja mengata- 
kan bahwa tjiri pokok dari pa- 
Ga sosialisme pada umumnja ia- 
lah mengatur hubungan antara 
manusia dengan manusia, chusus 
nja hubungan materi antara ma 

njangkut soal2 ekonomi soal 

Hj
   

  

  

setia-kawan lebih landjut. 
Demikian perniataan bersama 

tersebut, 
Dapat ditambahkan, bahwa 

Kamis pagi pimpinan Komite 
Perdamaian Indonesia serta be 
berapa wakil Partai-organisasi 
massa menemui Sekdjen Front 
Nasional Pusat Soedibjo dalam 
rangka penjelenggaraan Jebih 
landjut dari pernjataan solidari 
tet tab, 

  

Nj. Supeni Di Karacht 
Ikurachi 14 Nopember (PIA) 

Nj. Supeni, wakil IT menteri 
luar negeri RI. Senin malam 
telah tiba di Karachi, Ibukora 
Pakista, dalam perdjalarannja 
pulang ke tanah air dari New- 
York 

Di New York NJ. Supeni telah 
memimpin delegasi RL dalam, 
sidang2 pleno madjelis Umum 
PBB, demikian menurut berita 
AP dari Karachi. 

Perbatasan India — 
RRT Sepi 
Djakarta, 15 Nopember (PLA-AP) 
Sementara itu pertempuran2 

GI garis terdepan dilereng2 Hi 
malaja pada umumnja tetap s0 
pl. Seorang djuru bitjara kemen 
tarian pertahanan India membe 
Titakan bahwa hanja terdjadi se 

kali kedjadian tembak-mentmbak 
antara pasukan? RRT dan Ingia. 

Mengenai berlangsungnja k 
plan militer itu Nehru mengata 
kan didepan Parlemen bahwa 
dak ada suatu negara "dapat 
memadamkan semangat perdjua 
ngan atau menjerah kepada ne 
gara lain, Mereka tidak akan 
dapat madju ke New Delhi atau 
kami madju ke Peking. 

Kami harus mengachiri pe- 
rang dengan tjara terhormat 
bagi kami", demikian Nehru 
mengatakan. — 

  

   

Khrushchov Tawarkan 

Utk Tarik Pembom' 

| 1 :   mikian diterangkan Oleh sum 
ber2 berwadjib AS pada kari 

Menurut kalangan2 Itu tawa 
ram tersebut disertal | sarat 

dat Perundingan2 "AS den” Uni 
PBB, 

Pesan Khrushchov Sta talk 
Gi Gedung Putih bebe 

  

TH. 

Sdh. Dim. Pelaksanz 
akan Bahwa Sosialisme 

Indonesia Meresapi Djiwa Kita 

(Merdeka): — 
andrio kemarin pagi me 
kini sudah sampai pada 
#anipol, setelah Jambat 

laun memenangkan dan menanamkan penger 
tsb. Pada taraf sekarang 
nlah lagi memahami kon 

sepsi2 nasional kita itu setjara teoritis sadja, 
tapi Jebih2 dengan perbuatan? konstruktif me 
nundjukkan bahwa Sosialisme Indonesia telah 

mendjiwai setiap pemiki 

perti bagaimana mendapatkan 

          

   

   

   

  

mengikuti 
Training    er Da 

Centre di Kelapa Dua. 
  

Djen. Djatikusumo 
Dim. Konp. RK 
Melbourne, 15 Nop. (AFP-PIA). 

Letnan djenderal G.P.H. Dja- 
tikusumo hari Rabu mengatakan 

kepada konperensi Rentjane Ko- 

lombo bahwa Indonesia sangat 

menjadari bancuan jarg diberi- 
kan oleh Auseralis kepadanja 

dibawah Rentjana Kolombo. 
Letdjen. Djatikusumo menam 

bahkan bahwa masalah devisen 

memaksa Indonesia untuk me- 

nunda dimulainja projek2 pem 

bangunan baru. 
Pemimpin delegasi Inggeris 

Halum konperensi itu, D. Vos- 
per, mengatakan bahwa nega- 
ra2 jang telah madju harus men 
djamin bahwa pasar2 mereka 
terbuka bagi negara2 jang se- 

berkembang. dang 
Ditambahkannja bahwa ke- 

muntapan (stabilitas) dalam pa 
sa12 dunia serta harga2 akan 
mendatangkan lebih banjak keri. 

nganan dari pada semun dana2 
jang dapat dipergunakan oleh 
negerinja. 

Demikian menurut AFP, 
— 

  

Ass. V Pangad Terima 
Atmil AS 

Djakarta 15 Nop. (PIA) 
Bertempat diruangan kerdjanja 

ussisten V Menteri-PANGAD 

brigdjen S. Sokowau Kamis si- 

ang telah menerima kundjungan 
kehormatan atase militez Ameri 
ka Serikat di Indonesia kol. Ro- 

bert Russel Springer. 

Pertemuan terseou berlang- 
sung selama Ik. setengeh djam 
dalam suasana ramah tamah. De 

#mikian Puspen Angkatan Darat, 

Dulgov Mati Diudara, 

KANTOR berita Ta: 
ri Rabu bahwa seorang 
baru2 ini telah berhasil 

atmosfir. 

Tetapi dikatakan pula, bahwa 
seorung perwira Soviet lainnja, 
kolone Peter Dilgov, telah 
meninggal dunia "diudara” da- 
lam terdjun dari balon jang sa 
ma. Berlainan dengan Andreyev 
kolonel Dulgov telhh membuka" 
pajungnja segera secelah londat 
dari balon 

Tas tidak menjebutkan kapan 
pertjobaan itu dilakukan. Dika- 
takannja bahwa kedua perwira 
itu telah dibawa dalam se 
buah balon type "Valva-V” jang 
@imaksudkan untuk d'perguna- 
Kar dalam penjetidikan ilmiah di 
argkasa tinggi. 

      

Lontjatam Andreyev 
Andreyev jang yenama ter- 

djun dan membuka pajudgnja 
800 meter dari tanah, setelah 
mendjaruhkan diri setjare bebas 
melewati atmosfir selama bebe- 
mepa menit 

'Tass mengatakan, bahwa sege 
ra serelah .terdjun dari balon   

  

REP. KE-XVIII 

  

   
Padang Pariaman 
Bebas BH 

PADANG, 14 Nopember (PIA) 
  Dalam sebuah upatjara tesm' 

baru2 ini di Pariat Bupat, 
Padang Pariaman Kapten B, 
Adam telah mengeluarkan per 
njataan resmi, bahwa daerah Kp 

Pariaman jang 
uduk jang terda 

pat diseluruh Sumatera Barat, te 
lah dinjatakan bebas dari buta 
huruf, 

Upatjara peresmian pernjataar 
bebasnja daerah tsb, dari buta 
buruf adalah rangia peri 
ngatan Harj Pahlawan 10 Nopv 
ber 1962, 

Dalam pernjataan tsb, 12 

  

    

      

    

    

Mahasiswa 

Dan Bahas: 

Asino 

  

kan hasil penjalid, 
1959 — 1860 itu 
119 orang dosen a 

    

     

   
   

  

mahasiswa untuk mata peladja 
manja, 

Angka tsb adalah sangat ting 
Gl, terlebi 
peladjaran b 

biologi, ialah 93,6 pCt dan 

PCt dari keseluruhannja, $ 

naj kesanggupan muhasisas un 

tuk menangkap isi buku bana 
an asing itu, diperoleh keterang 
an bahwa 126 dosen atau 55 

PCL dari semua dosen juwu Gire 

lidiki, berperdapat bahwa pe 
nguasaan bahasa zsing oleh. mu 
hasiswe2nja tidak 

    

     

  

    

   

kuliah pengetahuan s0 
sial 63,7pCt. 

Mengenai bahasa asin# mana 
jang dipakai ternjai 
separuh djumlah div 
ker iru mes 

1 Inggeris set: 
terutama. Njata pula 

  

asa Be 
Janda menempati tempat kedur 
kerjual: unyuk doseaz ilmu e 
ta-biologi, dimana bahasa 

   

    

jukran bahwa pe 
ladjaran bahasa asing di SMA 
hendaknja diperhatikan, demiki 
anal dr. A, Gerungan,   
  

Terdjun Dari Balon 

Pada Tinggi 25 Km 
'Andreyev Selamat 

MOSKOW, 14 Nop. (AFP-PIA): — 
ss mewartakan pada ha- 
major Eugene Andreyev 
terdjun dari sebuah ba- 

lon jang terbang setinggi 25 kilometer didalam 

tan sangat terang, 
Pada meniti berikutja Andre 

yev membalikan badaunja dan 
mulai mendjatuhkan diri denk 
an wadjahnja menghadap kebu 
imi dengan kedua tangannja di 
rentangkan. Dalam posisi Gem 
kan ia dapat membedakan su 
ngai Wolga dan anak-su 
Irgiz. demikian Tass m 
kan, 

  

   
AndrOyev dapat merasa 
kan lapisan atmosti 

Kantor berita Tass n 
kan, bahwa pada ket 
2 10km. ketjep 
dreyev dari 200 me- 
ter persckon mendjadi antara « 
dan 70 meter per-sekon. Dikata 
kan pula bahwa Andreyev dapat 

Imerasakan makin padatoja at 
mosfir. 

  

   

     

'Andreyev terus melakukan 
terdjan bebas menembus stmos 
fix selama kira2 4 menit, dikata 
kanoja bahwa pada ketinggian 
satu setengah kilometer, sesua 

lang ketudjuh jang ditjapainja. 
kematian — kolonel   

  

  

 



      

INDUX KARANGAN ", 
Mempersingkat Masa Peralihan $ 

PEDJABAT Presiden Ir. Djuanda Kartawidjaja mengatakan 
kepada bahwa "UNTEA tidak bisa berbuat apa? 
Gjika penjerahar, Irian Barat sebelum sanggal 1 Mei Gi- 
sepakati olth Indontsia dan Belanda," 

Keterangan Pedjabar Presiden mengandung arti jang 
penting sekali andaikata kita menindjau proses masa perak- 
han di Irian Barat pada waktu inL Rakjat Irian Barat sen- 
diri sudah memberikan pernjataan2 bahkan mendesak untuk 
segera menjerahkan kekuasaan 
Repuslik Indonesia 

Wakil? Volkspartij — karena kt 
Oleh propeganda 
"anji Republik" kini sudah berubah haluan dan 

kepada ki penjerahan Irian Barat 

tanpa menunggu tanggal 1 
Irian Barat kepada Pemerintah 
ut Mol 1963. 
urangnja pengertian disebabkan 

Belanda jang sefihak — jang sebelumnja 
menphenda- 

RI. setjepat mungkin. 
Pendeknja pemimpin2 rakjat- di Irian Barat sudah bertekad 
bulat bahwa tidak ada guna 
INI disana, bahkan akan merupatan 
Lab gemari harus segera dilaksanakan, Pe: terhadap pembangunan jang 

sekali membiarkan anja sama 
hambatan 

  

merintah Belanda seharusnja menginsiafi bal ini untuk sege- 
ima pr karang jam ra mengulugkan tangan dan menerima proses sel 

nh Barat sebagai satu kenjataan jang bu- 

  

berlangsung di “Irian 
kap |sadia tidak bisa dibantah 
arti bahwa Belanda sudah 

  

bahkan harus diakui. Ini ber- 
epantasnja menjetudjui berachir, 

nja kekuasaan UNTEA di Irian Barat diperjepat setelah ma- 
na diserahkan kepada Republik Indonesia, 
harusan sedjarah. Djika Belandi 

rtf kita maksud “dar dikehend 
bl dalam perbuaan2 jang njata, kita jukin bahwa normalis 
hubungar antara IndonCsia-Be 
wadjar 

Sekda 

sebagai suatu ke- 
2 jang se 
Irlan Barat 

   Ia menundjukkan h 
oleh rakjat 

      

landa visa dipulihkan setjara 
dan saling menguntungkan. — 

Tuntut Pendemo- 

krasian Pem. Daerah 
DJAKARTA, 13 Nopember (PIA) 

Konpereasi kerdja Sepda Ija | 
bar jg berachir pada, hari Senin 
Iol, telah menjatakan pengi 
kain terhadap presiden berke 
naan | dengan — keputusannja 
untuk "segera mengachiri beria 
kurija keadaan bahaja (SUB) dan 
dibentuknja  panitya, penghapu 
san SOB. Konperensi telah me 
njampaikan selamat kepada pa- 

ja, dan mengharapkan dapat 
pusnja keadaan bahaja da 

lam tahun ini djuga, karena 
ternjata keamanan telah pulih 
dan gerombolan2. telah ditum 

  

    

   

Panaransi menjatakan bahwa 

  

Utusan Putra? 1.8. 

Singgah Di Medan 

Medan, 14 Nop, (PIA) 
Utusan putrs2 irian “Bara 

dalam perdialanannja  menudju 
Sahang utk menantjapkan Sung 
Merah Putih dludjung paling ba 
tut.dari tanah air k hari 
Senin siang tiba di Ms 

menumpang pesawat AURI 

    
    

    n ang dipimpin oleh 
Bonay dilapangan terbang Polo 
nit disambut oleh pembesar? si 
pil dan militer serta tokoh2 ma 
sjarakat. 

  

Arahkan pandangan ke 
Irian Yarat. 

Dengan diliputi rasa terharu 
karena dapat bertemu dengan 

nesanja Jang ada 

Utora ini, Bonay 
menjerukan,: 

gor rakiar Indonesia lainnja me 

nrarahkan pandangannja ke Iri 
un Barar, karena rakjar disana 

Ih memerlukan tenaea2 dari 
ah lainnju untuk pembangu 

   
      

   

  

   
Boray jang mendiadi ketum 

utusin/ untuk kesekian kalinja 
embantah propepanfa bohang 

"da tentang kesdaan di In 

  

   
va, 

Turut memberi sambutan aila 
parran Polonla lalih gubernur 
Sumatera Uta Setelah 'eitira 

hap seen kemudian rombong 

un meneruskan perfjatanan ke 
Atjeh, 

    

  

Pem, Red, 'Kedaula- 

tan Rakjat' Kehilang- 

an Kopor Pakaian Di 
Gambir 
Jogjakarta, 15 Nop. (PIA) 

Pemimpin Redaks: harian "Ke 
ulatan Ratjat” Jogjakarta, M 
'ovohito, ketika tiba di siasion 

Gambir, Djakarta dengan kere'a 
api malam dari Solo kopornja 
jang penuh dengai pakrian te 
lah hilang, demikian #aporkan 
ke Jogjakarta, 

Pemimpin Redaksi tsb. ber 
Jak ke Djakaria, untuk selundjut 
nja ke Irlan Barat, mengikut 
rombongin miss! kesenian dari 
Djakarta jang dipimpin oleb Ni. 

S: 10. dr. Subandri 

  

dengan dihapuskannja SOB di 
mungkinkan pemberian kelong | 
garan2 bergerak bagi organisa 
si2 rakjat guna terealisasinja s0 
cial control dan social support, 
Keurah terlaksananja dengan -se 
baik2nja langkah2 mengkonsoli 
dasi kemenangan2 dan follow up 
pemulihan keamanan. 

Pendemokrasian Pemerin 
tah Daerah 

Mengenai pelaksanyan kepu 
tusan MPRS tentang pendemok 
tasian pemerintah dacrah, kon- 
perensi memandang Can 
karenanja mendesak kepada pe 
merintah agar segera diselesai 
kannja tugas2 panitya vegara 
urusan desentralisasi dan oto- 
noml dnerah jang kini telah se 
lalu diumumkannja hasil2 pan' 
1ya tersebut, 

  

  

      

Masalah2 Internasional 
Disamping masalah2 sosek 

dan masalah2 terdebut diatas 
konperensi Sepda Djabar telah 
menjatakan dukungannja er- 
hadap usul lima pasul Castro 
Jang dianggapnja sebagai usul 
jang patriotik dan heroik. Kon 
perensi disamping menjatakan 
penghargaannja kepada peme- 
rintah Kuba, djuga mendesak 
pemerintah ” Amerika Serikat 
agar memenuhi usul 5 pasal 
Castro. 

Mengenal sengketa India RR- 
konperensi mengharapkan 

agar masalah tersebut disstesai 
kan dalam medja perundinyan, 
demikian antara lain keputusan 

  

  

    

  

keputusan konperenai kerja 

'Sepda Djawa Barat. 

Kursus Automatisasi 
& Administrasi Keua- 
ngan A.D. Diresmikan 

Padang 14 Nopember (PIA) 
Kepala Sial Kodam Ul 37 

Anustus Leikol Iskandar Ranu 

Wurujo atas "nama Panguma 
mua Il, pada tanggal 13 No 
pember jl. telah meresmikan 

pembukaan Automausasi, udoi 
bisirasi, modernisasi dan meka 

nisast “ndmunistrasi keuaugan 
Angkatan Darat jang untuk per 
tama kalija diadakan di Pa 

Gang. 
Peresmin kursus tsb. dihadiri 

olen Perwira2 Staf Kodam III, 
pata undangan dan sebanjak Z1 

orang peserta kursus jang ter 
Giri dari pemegang kas militer 

di wilajah Kodam Ul jang ber 
pangkat Pelda dan Lettu, 

Dalam pesannja kepada para 

peserta kursus, Kepala Stat 
Kodam lil Letkol, Iskandar Ra 

nuwihardjo menjatakan, babwa 
pekerdjaan Staf dalam angka 
tan darat mengandung “unsur 

pelaksanaan Gan unsur tem- 

pur, Antara keduanja aarusiah 

“da keseunbangan dan harmonie 

sehingga ketertiban kerdja jang 

mendjudi pokok tugas kita akan 
lebih berhasil. Demikian al. Let 

kol. Iskandar Ranuwihardio, 
Ditambahkan, bahwa Kursus 

tsb, diikuti oleh Jebih kurang 
21 orang peserta dan akan ter 
larigsung selama 3 minggu. Kur 
sus itu berada dibawan pimpin 
aan tenaga2 abli jang telah men 
dapat didikan tamibahan menge 
nai administrasi dan mekanisasi   

Kemedia Bagus Bikinan Indone 

keuangan Angkatan Darat. 

  

"3 Perampasi 

   

| besera diberitaha segera melia 

  DJAKARTA, 14 Nop. (PIA): — 
WILLIAM PALMER, wakil dari gabung- 

an pengekspor2 film Amerika jang berkeduduk- 
an di Djakarta baru2 ini telah mengadakan pes- 
ta ala kadarnja untuk menjambut kedatangan 
ketua,gabungan pengusaha2 film AS, dengan ber 
tempat dibungalownja di Tugu, Puntjak, 

Dalam kesemipatan itu Hadji Djamaludin 
Malik, tokoh producer film Indonesia diperkenal 
kan pada Tony Curtis, wartawan itu tiba2 ber- 
kata » Hai, tuan Malik . ..... 
medja tuan bagus benar”, 

kes 

Balas Pak Djamal : "Memang, kemedja 
ini bagus, buatan Indonesia”. 
.. Wartawan Reuter » "Betul ? Tapi ai... 

uu au. dasi tuan djelek 1” 
«.. Pak Djamal : “Itulah sebabnja mengapa 
saja memakainja”. 

Wartawan Reuter 5 “Eh “ . ... ..» 
mengapa ?” 

Pak Djamal sambil tersenjum lebar: ”Un- 
"undjukkan kepada tuan dan kawan? 

va barang hasil produksi negeri kami 
sih baik d' 

&mw, wan, Lihatlal 
dalan made in US.A, 

    

barang hasil prodi 
dasi jang caja pakai 

uk. 
ii 

  

    

Raya” atau jang sudah 

Iugjuan HP, | 
Maksud dan judjuan H1 

talah pengamanan djaleo2 raj 
di Indonesia rerutama di djalan2 
raja jang padat dengun —Jalu- 
lintas kendurium bermotor se- 
angga memerlukan pengawasan 
istimewa dari Polisi Laiy-Linyas. 

Siatistik telih menundjukkan 
tumtu kenaikan dalem rotjeleka- 
an Lalusntas antera Djakarta 
dun Bandung, sehingga sebagut 
Objek poriuma, akan dnentuk 

   

  

      
Gjalan raja Djakarta dan 
tuang Yan beberapa dja'an dian 
tara djaiin jang dir. 
bagai daerah patroli .P, 

Selain dari pada yengswasan 
terhadep Lalu-lintus sebagai & 
Ih satu tugas daripada H. 
Gjuga segala pelanggaran2 dan 
keajahutan jang serdjad: dalam 
@uerah patroli H.P. mendjadi tu 
kas dari padanja umpumarja 
penjurian mobil, perkelahian 
dan sebagainja. 

Kendaraan HP, 
» a untuk HP, telah 

dise, sebanjak 25 Jeep, 3 

     

  

   

    

ambulk. dan 2 Wrecker (mo- 
bil pe . jang akan G'tugas- 
kan di. kana Raya dan dj 
lan raja utara Djakarte dan 
Wandurg. Jiap-tiap kenduraan di 
lengiu, engan alat radio jang 
Yapat — serima dan mengirim 

  

Djamtangan 
Dibekuk 

Djakarta, 16 Nopember (Mdk) 
Hari Rabu malam jang Jalu, 

Polisi Komisariat Djakarta-Raya 

berhasil menangkap 3 »rang perampas djam tangan 
jang sedang beraksi didalam 
kota Djakarta Raya, 2 orang 
dari pendjahat itu mengenakan 
pakaian seragam bidjau, ma- 
sing2 mengenakan tanda pang- 
kat perajjurit dan sersan. Demi 

In diberitikan oleh Public Re- 
ons Polisi Komisariat Djakar 

ta Raya kemaren. 
Perampasan pertama “terdjadi 

di Krekot, dimana seorang Tionghoa telah dirampas djam tangannja oleh dua orang jang berpakaian hidjau dengan 
"memakai tanda pangkat sersan 
dan peradjurit. Orarg Tionghoa tersebur tidak berani minta to- long karena takut. Tapi kogelisa hannja tampak oleb anggota Po isl Reskrim Polisi” Komisaring Diakarta Raya, jang | kemudian 
lstang menanjakan aj 

lah terdJadi. Pa jan to Setelah mendapat laporan da Fi orang Tionghoa tersebut, Po 
lisi Reskrim tadi scgera membu ru kedua pendjahat itu, dan me ngikuti mereka dengan betjak 
menudju djalan Pintu Besi. Patroli Polisi Seksi JII jang 

    

   

kan pengedjaren pula dan bera sil membekuk kedua pendjahat jang berpakalan seragam itu. Ke 
tika diperiksa pada Pendjahat itu idak diketemukan djam tangan 
jang dirampas itu, karena yelah Cloperkan pada temannja jang 

  

Pendjahat2 berpakalan hidjau 
tsb kini sudah diserahkan kepa 

da jang berwenang untuk meme 
ciksanja lebih landjuc. 
Perampasan kedun bari 

Rabu malam itu rerdjadi diperba 
tasan daerah hukum Polis” Ke- 
majoran dan Polisi Seksi IIL Se 
orang pendjahat jang sedang 
merampus djam tangan kepunja 
an korbunnja telah dipergoki 
oleh anggota polis! Komusariar 
Djakaria Raya jang segera mem 
bekuknja, 

Achirnja Pure! Polisi Komisa- 
riat Djakarta Raya menegaskan 
lagi, bahwa Polisi— Komisariat 
Djakarta Raya memperte- 
bal kewaspadaan dan melaku 
kan patroli? jang lebih aktip 

g! untuk menghadapi peram- 
pasan2 jang pada masa belaka- 
ngan Ini sering terdjad,— 

    

Konp. Antar Fakultas 
Bandung 14 Nopember (PIA) 

Sesual dengan Instruksi men 
teri PTIP, konperensi antar 
fakuljas ekonomi dan fakultas 
sosial politik dari seluruh Indo 
esin akan diadakan dikota Ban 
Gunng mulai tanggal 17 s/d 21 Nopember fa. | 

tua panitya — konperassi 
amar fakultas ekonomi dan fa 
kultas sospol, prof. dr Kabullah 
Widjajaamiarsa dalam wawan 
tjara dengan para wartawan me 
ngatakan, bahwa dalam konpe 
rensi ini akan dibijarakan 7- 

arch, pengabdian fakultas kepa 
Ga masjarakat dan rengjana pem 
bangunan/perkembangan fakul 

@konomi/fakultas eospol, 
— 

Tieramah Kenakalan 

13 Nopember, 

Hr
d 

Hn
 1 fts
 | | 

iB
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Untuk Pengamanan Djalan? Raya Di Indonesia 

Djakarta 16 Nop. (Merdeka) 
Pada tanggal 15 Nopember 1962 dibuka di 

Sekolah Polisi Negdra Sukabumi suatu kursus 
i bagian Lalu-Lintas chusus untuk dinas di 

ta Raya jang disebut "Patroli Djalan 

dalam bahasa asing "Highway Patrol”. 

   

ladjim. dipakai istilah 
(HP) 

berita-berita kepada induk2 xa- 
siun radio. 

Induk stasiun radio H.P, ada 
lah di Djakarta Raya, Dogor, Tji 
andjur, dan Bandung, sehingga 
sepandjang djalan Djakarta Ban 
dung semua kerdarcan dapa 
Gihubungi melalui radio, 

Daerah Patroli HP, 
Untuk Djakarta Raya, Djakar- 

ta Bypuss mulai d'elan Priok- 
Djalan Slip! sampai bundaran 
Grogol, Djalan Raya Kramat mu 
lai bundaran Kramat Salemba, 

Djatinegara, Kramat Djati perba 
tusan Tjisalak, Djalan Thamuin 

(mulai bundaran Air mantjur dju 
rusan Kebajoran, Djl. Djendesai | 
Sudirman sampai bundaran Po 
ra Bung Karno. 

Daerah Djawa-Barat 
Djalan Raya mulai perbatasan 

Tjisalak Bogor, sampai perbata 
san kota Bogor, dari perbatasan 
kota Bogor di Sukasari ke Tji 
andjur djurusan Puntjak lang 
sung Ike Bandung sampai perba 
tasan kot: dja Bandung. 

Kotapradja Bogor di Dji. 

Sukabumi Tjiandjur dan 
Raya Djakarta Bandung melatui Tlikampek dan Purwakarta be 
lum termasuk daerah LP. 

dalan 
tersebut diatas djika periu su 
Gal selajaknja dapat minta per 
tolongan dari pada petugas2 H.p 
bilamana perlu, dalam se. 
adaan kesukarannja ma 

  

  

    
ke 

  

   

  

   
Pelajanan Kristan Dim 
Revolusi 
Djakarta 14 Nupemoer (PIA) Hari Rabu pagi telah dibuka dengan resmi konsuliasi Dewan Geredja2 di Indonesia YDGI), bertempat di Wisma Oikumene 
Sukabumi. 

Dalam kara pembukaannja ke tua panitya penjclenggara, dr 
Ji. Ch.. Abintono jang djuga 
adalah ketua Dewan Geredja 
di Indonesia, menguraikan mak 
sud dan tudjuan daripada kon- 
sulasi tersebut, jakni: untuk me 
mikirkan kembali tentang tjara2 
pelajanan Kristen jg telah dil 
kukan selama ini Indonesia oleh 
Geredja2 dan organisasi? Kris 

  

  
Djakarta 15 Nopember (PIA) ( 

Presiden Sukarno diharapkan 

Kongres jang akan diselengga 
takan di Lapangan Bolabasxet 
Gelora Bung Karno itu akan di 
hadiri oleh kurang lebih 1000 
peserta dari 719 tjabang PGRI 
Giseluruh Indonesia termasuk pv 
la guru? dari Irian Barat 
Diterangkan selandjutrja oleh 

Surojo bahwa dalam kongres itu 
akan disampaikan tjeramah2 da 
ri Menteri Pertama Ir. H. Dju 
anda, Wampa-Mempen Dr H Rus 
1en Abdul Gani tentang Muni 
Poi-Usdek, Wampa-KASRH Ljen 
deral AH Nasution, Menteri 
Olahraga Maladi, Pembantu Uta 
ma Menteri PPK Supardc S.H 
mengenai Kepribadian Indonesia 
Gatam rangka pendidikan dan 
dan Dr Busono Wiwoho ten 
tang Yembaharuan pendidikan 
dan Pembangunan Semesta He 
rentjana, 

Thema kongres 
Dalam rarigka ikut serta dan 

mengisi tahun kemenangan ini, 
sebagai telah ditetapkan oleh 
Konperensi Pusat II di Salatiga 
Yalam bulan Desember "Sl jang 
lalu, telah ditetapkan thema 
kongres jaltu ,Peranun organj 
sasi guru dalam ikut serta mer 
bangun dan mentjiptakan bang 
sa jang ditjita2kan jaitu bang 
3 jang berpantjasila”, demikian 
Surojo. 

dianggap 

  

Problematik jang 
penting dimasa kini untuk me 
ngisi program PGRI ialah sum 
bangan persatuan guru tersebut 
pada pembangunan semesta da 
lam bidang pendidikan antara 
inin pendirian sekolah2 keijuru   

  

      i 1 ta j 1 | 

  

# Hg ! 

  

  

| »Patroli Djalan Raya” Dibentuk 1 

mantep tun 
tvcan keadaan, atau jang dengan 
perkaradn lain, demikian selan 
djutnja dikatakan, untuk lebih 
Kapat menjumbangkan pikiran 
bagi pelajan goredja ditengah2 
bangsa dan masjarakar Indone 
sia jang sedang berrevolusi. 

  

Gedung Kebudajaan 
P. Pandjang Diresmi- 
kan 

Padang 14 Nopember (PIA) 

Baru2 ini dalam rangka mem 
peringat! Hari Pahlawan 10 No 
pember 1962, di Padang Pun 
djang telah diresmikan pemakai 
an gedung Kebudajaan jang se 
djak lama telah diperbaiki dun 
dirombak bentuknja daci asa 
oleh Pemerintah Kotapradja 
dang Pandjang. Peresmian per 
kaian gedung Kebudajaan tab. 
dihadiri oleh pedjabat2 sipil-mili 
ter dan kepolisian serta tokoh2 
kebudajaan dalam daerah kota 
Padang Pandjang. 

   

Seperti dikethul, dalam rang 
ka pembangunan mentaal dan 
kebudajaan, kota Padang Fan 
djang tidak ketinggalan melak 
sanakan perbaikan gedung 
senian dikota tsb. jang 

jalan | dibantu oleh pihak Pemerintah, 
Dalam membiaj 

ke 
djuga 

  

perbuikan ge 
dung kebudajaan tsb. rakjat se 
tempat telah memberikan sumba 
ngannja. Ditaksir pembiajaan xe 
luruh perbaikan gedung Kebuda 
jaan itu adalah sebanjak 1 diuta 
rupiah lebih. 

  

Bambang Irawan 
Tiba di Padang 

Padang 14 Nopember (PIA) 

  

Pda hari Selasa kemarin dgn 
menumpang pesawat Garuda te 
lah tiba di Padang bintang film 
Indonesia — Bambang Irawan 
sebagai kundjungannja jang per 
tama kedaerah ini, 

Maksud kundjungan R. Bam 
bang Irawan ke Padang adalah 
Salam rangka menjuksikan Lim 
jang kini sedang diputar dikota 
Yadaang dengan djudul ..Diba 
lik Awan". Disamping itu di 
maksudkan pula untuk mengada 
kan peninjauan didaerah Suma 
tera Barat jang kini telah aman 
kembali, 

Kongres Ke-X PGRI 
@n, pertanian, penelajanan dil 
Selain itu kongres akan mem 

bahas pula koordinasi man po 
ke-| wer training”, melaksanakan ga 

kasan penjederhanaan organisa 
81 guru (satu organisasi Buru un 
tuk seluruh Indonesia) dan ikut 
mengisi program Iri Program Pemerintah terutama 

sandang-pangan, Gemiklan Suro 
io Warsit. 

Kongres PGRI ke-X itu akan didahului oleh Konperensi Pu 
sat jang dlikuti oleh Wukil2 das 
rah dan Pengurus Besar PGRI Pada tanggal 22 Nopember. 

  

Appel Oei Tiong Ham 
Ditolak 
Semarang 14 Nopember (PIA) Kepala kedjaksaan tinggi Dja wa Tengah Boedi Socirisno SH menerangkan, bahwa perminra 
an appel terdakwa Oei Tiong Ham Concern telah ditolak oleh 
pengadilan tinggi ekonomi Se marang tanggal 30 Oktober jbl, Penolakan ini brdasarkan su rap keputusan No, 10/Pid. Ek dan jang mendjadi dasar pertim 
bangan antara lain lalah per 
luasan daripada U.U. tindak pi 
dana ekonomi jang tersebut da 
lam pasal I peraturan pemerin Jah pengganti UU. No. 18/19- 
Mengenai barang2 jang disita 

seluruhnja menurut Boedi Soe 
tritoo/SH terap dikuasai oleh 

Medang tenang status 
menunggu keputusan 

Kini telah dibentuk badan 
penguasaan ex O.T.H, concern 
jang dikeruai Sokadiono SH da 
Ti kedjaksaan (Inggi Semarang 

Ditambahkan bahwa permo 
honan appel tersebut diwakili 
oleh Hadji Moh. Soejoedi SH 

dan Tan Swan Tiong SH, demi- 
klan Boedi Soetristo SH. 

  

Para Karyawin P.N: Pabrik Ker 
tas dibawah lingkungan Depar 
datam- sedang giatnja 

Pabrik berputar terus menggu 
lung kertas2 jang sudah djadi 
sementara itu gambar kiri Kar 
yawan kita mendorong kertas 
jang sudah djadi 

IPPHOS 

  

750 Djuta Manusia 

Didunia Jg Buta Huruf 

Padang 14 Nopember (PIA) 

Kepala Penerangan  penerbi 
bitan Djawatan Pendidikan Ma 
sjurakat Pusat Wisbar  Aldar, 
menjatakan di Padang baru2 ini 
bahwa untuk menghapuskan bu 
ta huruf didunia oleh “Unesco 
telah diadakan suatu pertemuan 
pleno oleh 12 orang ahli pendi 
Yikan masjarakat seluruh dun 
dimana diantaranja Indonesia 
mengirimkan seorang ahlinja pu 
Ia jaitu Tartib Prawirodihardjo, 
sedangkan pertemuan tab.) di 
langsungkan di Paris pada bu 
lan Agustus 1962 jL 

    

Pembitjaraan dalam pertemu 

An tu djuga membahas masa 
lah buntuan Unesco kepada ne 
tara2 jung sedang berkembang 
didunia, demikian Wisbar Aldar. 

Selangjutnja dinjatakan oleh 
Wisbar Aldar bahwa hasil perte 
muan di Paris tsb, ialah menju 
sun suatu konsep universil un 
tuk Gindjukan dalam Madjelis 
Umum PBB untuk disjuhkan jg 
kemudian dilaksanakan. #okok2 
penting dari konsep itu jalah 
follow-up dari pemberantasan 
buta huruf dan sistim jung tje 
pat untuk menghapuskan Luta 
huruf didunia. Seperti diketahui 
menurut tjatatan Unesco dewa 
sa ini telah tertjatat sebanjak 
150 djuta djiwa jang masih bu 
ta huruf diseluruh dunia, 

Sementara itu menurut Wisbar 
Aidar, Tartib Prawidihardjo oju 
ga menghadiri konperensi jang 
sama di Roma bulan Oktober 
jang lalu untuk membitjarakan 
#oul2 tehnis dari konsep jang te 
lah disisun di Paris tu. Menu 
rut rentjana konsep jang telah 
disusun itu akan melantjarcan 
kampanje pemberantasan buta 
huruf diseluruh dunia pada 'tb 
1965, 

  

Boudiaf Keluar Dari 
Madjlis Nasional 

Kota Aldjazair 15 Nopember 
(AFP-PLA) 

Mohammed Boudiaf, seorang 
lawan utama dari Perdana Men 
teri Ahmed Ben Bella dalam 
perebutan kekuasaan pada mu 
Sim panas jl di Aldjazair, telah 
mengundurkan diri dari Madje 
lis Nasional, demikan dumum 
kan dikota Aldjazair pada hari 
Kamis, 

Pengumuman itu dikeluarkan 
dalam madjlis nasional oleh ke 
tuanja, Ferhat Abbas. . 

Boudiaf seorang wakil PM da 
lam Pemerintah Sementara Ke 
publik Aldjazair (PSRA) jang 
sudah dibubarkan itu, bersatu 
dengan wakil PM PSRA Jainnja, 
Belkasem Krim, dalam perdjua 
ngan jang sengit melawan ben 
Bella dan Biro Politiknja setelah 
Aldjazair memperoleh kemerde 
kaan pada tanggal 1 Djuli '62. 

Krisis jang berlangsung sela- 
ma sebulan itu telah menjeret 
Aldjazair ketepi djurang perang 
saudara, jang achirnja Yapat di 
selesaikan ketika Biro Poutik 
mengoper pengawasan arus uru 
san dalam negeri Aldjazair Gari 
PSRA sampai terpilih Kadjels 
Nasional dalam bulan Septem 

   

  

  
      

   

                      

     

  

  

   
Semansat S 
rat Utama Bagi Manager 

Djakarta 15 Nopember (PIA) | 

Drs Lg Siang ia, program 
mana »Management — Funda 

mentals Training” dari Lem   

gn Produktipiter Departemen 
Werburuhan dalam kata pengan 
tarnja pada pembukaan Program 
Pembinaan Azas2 Management 
baru2 ini di Perusahaan Negara 
Perindustrian Rakjat — Buajana 
Yasa Djakarta telah menundjuk 
kan sebab2inja seminar2 dun 
program2 management di Indo 
nesia kurang menghasukan per 
buikan2 jang njata dan dikatu 
kannja bahwa kebanjaxan peser 
ta seminar dan program2 ma 
nagement itu kurang mempunjai 
niat untuk — beladjar 
sungguh2 dan untuk kemudian 
mengichtiarkan penggunaan be 
han2 jang: telah diterimanja 

      

Menurut Drs Lo Siang titan, 
ternjata ada orang2 jang me 
mang tidak mau beladjar lagi 
karena mereka merasa toch su 
dah .binnen” (menurut utjapan 
Dr Roeslan Abdulgani baruZ 
in), 

  

Ada pula orang2 jang berse 
minar karena diperintankan oleh 
atasannja, bahkan ada djuga 

8 meninggalkan djaba 
untuk berseminar deng 

an rasa chawatir kalau2 sekem 
balinja dari seminar nanti Kursi 
nja sudah diduduki oleh yang 

  

    

  

Ibu Sudirmar An- 
djangsana Ditempat 
Bekas Geri'ia Alm. 
Djend, Sudirman 

  

JOGJAKARTA, 15 Nopember 
(PIA). 

Penad Krem 72 mengabarkan 
bahwa pada hari Kemis ynl Ibu 
Sudirman jang disenal dengan 
3 orang puteranju, Komandan 
Korem 72 kolonel 'Sumarto 
beberapa perwira Jainnja, @.1 
terdiri dari Ka.Sie V major Su 

ie III kapten Sudarmo 
dan wartawan2 di Jogjakana, 
berangkap untuk mengadakan 
andjangsana — menudju daerah 
Patjiran, Djawa Timur, dimana 
Gitempa, Itu pada waktu perang 
revolusi kemerdekaan oleh al 
marhum djendral Sudirman te 
lah dipergunakan sebagai mar 
kas gerilja, 

   

  

Dalam rombongan ini djuga 
Ikut pengurus Jajasan Sudir- 
man dari Djakarra jang terdiri 

dari 5 orang dipimain oleh le- 
kol. P.M. Tjokronolo, 
Rombongan tersebu, setelah 

sampai di Kodim Surekaria ber- 
djumlah 35 orang dan diam- 

tah ml. dengan Dan Dim Sura 
karta beserta njonnja. 

Andjangsana, Korem 72 sela 
in membawa hiburaan2 bios- 
kop untuk rakjar didaerah2 jg 
dikundjungl, djuga membawa 
oleh2 berupa kain 40 helai, 5 
buah radi 
kan dari Jajasan 
selain dibawa oiehberupa pe- 
san2 tertulis dari KASAB, dju 
ga sebagai usaha jajasan yelah 
disiapkan sebuah gedung S.R. 
disana“ denganbiaja Rp.90.000 
Can pereamiannja akan dilaku 
kag oleh Ibu Sudirman, 

   

Perlu diyambahkan bahwa da 
erah2 tempat andjangsana di 

rah Patjitan ini adalah saru 
daerah jang tidak dapat dilalui 
kendaraan sedjauh Ik, 7 km an 
tara Nawangan dan Pakis, de 
mikian berita dari Penad ' Ko- 

    

  wa-Pima Sja- 

lain demikian pembitjaraa' jang 
menambahkan bhw ada orang2 | 
jang mengkiutl seminar untuk | 
maksud mentjari relasi “dan 
koneksi baru dengan verusanu 
12 lain, 

Drs Lo Siar 
lir pula 
berseminar karena menganugep | 

    

  

  

seminar itu "merupakan mode 
bagi manager. 

Pembitjara menjatakan har 
pannja agar para peserta ro 

  

kram Pembinaan Azas2 wlanage 
ment mengikuti program stu de 
ngan sungguh2 dengan sem: 
ngat swa bina dan agar memui 
ki keinginan utk madju serta 
dikemudian hari mau memperua 
lam dan memperluas pencetahu 
an dan pengalaman manexorial 
nya. 

  

Lord Selkirk Menge- 
nai Perbatasan Inaia- 
R.R.T, 

Kuala Lumpur, 
(AFP — PIA) 

14 Nopemoer 

Komisaris tinggi Inggeris un 
tuk Asia Tenggara Lord Seikirk 
mengatakan di Kuala Lumpur 
hari Rabu bahwa ta perijaja per 
tikaian perbutasan antara India 
dan Tingkok tidak akan berkem 
beng mendjadi sumu perang be: 
sar, karena kedua negara mem 
punjal kesulitan? ekonomi. 

  

Lord Selkirk, mengemusakan 

  

DJUM'AT 16 NOPEMBER 1968 

Pilipina Diminta Ki- 
rim Pesawat Tempur 
Ke Kongo 
Manila, 15 Nopember (AFP 

PIA) 
Wakil Presiden Pilipina Em 

Manuel Pelaez “membenarkan 
bada hari Kamis, bahwa sekeca 
ris djendral PBB U Thant telah 
mina kepada Pilpina supaja 
mengirimkan safu satuan pesa 
wat tempur djet utk beriuzus 
dalam tentara PBB di Kongo, 

Pelaez jang merangkap seba 

gai menteri luar negeri Pilipina, 
menerangkan bahwa U Thant 
telah minta enam pesawat tem 
pur djer dari Pilipina, 

Permintaan itu, katanja, se 

dang “dipertimbangkan dengan 
sungguh2” oleh departemen Pi 

perjahanan Pilipina. 

Meskipun Pelaez menandas- 
kap, bahwa keputusan cerachir 

berada dalam jangan Presiden 
Macapagal, ia menjjasat bahwa 
permintaan PBB itu menjang 
kug dua masalah, jaitu masalah 
logistik dan kenjajaan bahwa 
Pilpina "hanja mempunjai be 

berapa pesawar djes sadja”. 
Apabila Presiden Micspaca 

meluluskan peminyaan itu, ma- 

wa hai ini akan merupakan jang 

xelua kalinja Pilipina menzirim 
kan pasukan untuk bertugas di 

buwah bendera BB, sesudah 
Perang Kor 

   

    

  

| Pasukan Jaman Dilatih 
Pergunakan Sendjata 
Modern 

Radio San'a sementara itu 
mengabarkan, bahwa pasukan? 
jaman pada hari Kamis telah 
mula, dilatih dalam mempergu 
nakan sendjata2 modem. 

Jaran itu jang dikutip oleh 
kantor berita MEN, 

has    
iru tidak disebutkan djenla sen 
ajata2 modern tsb. hanja dise 
bukan bahwa eksperimen2 pen 
ting dalam penggunaan sendja 
ta2 baru sedang dilakukan. 

  

Pemindahan Pendu— 
duk Diperbatasan 
Muang Thai dan Mala 
ja 
Batas: 14 Nopemner (AP-PIA) 

Polisi perbatasan Ihaj menga 
ari Rabu bah 

mereka telah” memerintshkan 
aga, penduduk2 pindah dari dis 
tik Betong disepandjang perba 

n selatan Malaja untuk men 

     

  

     hal ini dilapangan terbang Kum 
Ia Lumpur sebelura ia oertoluk 
ke Bangkok untuk mengadakan 
kundjungan selama duaharl, 

lu mengaku bulwa situasi 
Yjukup serius, tapi ja menjate- 
kan harapan bebwa pads achir 
nja kemenangan akan menahg 
dan menghasilkan suatu penje: 
lesaian damal. 

Ia mengatakan bahwa rakjat 
Indis sadar sepenuinja akan ba 
huja jang dihadapi oleh negara 
nja dan karena itu akan dapat 

  

Fa kota2 disepandjang perba 
tosan setelah adanja kegtaranZ 

|'eroris baru ini dicajam dserah 
gerilja komunis. 

|, Rolisi mengatakan, bahwa ba 
ru-baru ini dua orang penduduk 
Betong telah ditjulik oleh kaum 
teroris. 

Diperbatasan Seruan itulah 
tempat operusi keamanan bersa 
Mu Malaja - Miang Tha! jang 
Gitudjukan untuk menumpas 
rilja2 jang telah melarikan diri 
Sari penumpxsan oleh Malaja se 

    

     menghentikan agres. komunis. —Ae 

Tjara Baru ' 

TBC Ditrlan 
Djakara, 13 Nop. (PIA) 

Kini terdapat harapan bagi pasi 
@n jang menderita penjaki TUC 
(tuberculosis) dibagian tulang- 
punggung at hkan — bila 
penjakit Itu sudah serius, untuk 
kembali kepada kehidup-n jane 
aktif tanpa masa tak-hergerfk 
jang lama, berkar ndanja suatu 
prosedur operasi jang baru jang 
Girantjangkan oleh Irstitut Tuher 
culosis Peking prada 5 tahun jl., 
demiklan diberitakan oleh “kan 
tor berita RRT "Hsinhua" pada 
hari Rabu, 

Sebagian Sesar dari 190 lebih 
penderita penjakit sema'jam uu 
jang diobati sedjak- tahun 1957 
dapa, meninggalkan tempat ti 
durnja setelah 2 atau 3 bulan 
mengalami operasi dan daput 
bergerak tanpa menggunakan 
alat pendijaga. Kebanjakan 
ka dapat melakukan pekerdjaan 
ringan kira2 pada $ bulan kemu 
dian. 

Pengobatan ysb memperpendek 
masa berdiam dirumah sakit dan 
sangat mengurangi ketidak Ielu 
asaan bagi pasin2 dan bioja2 pe 
ngobatan. 

Tjara jang lama berupa opera 
S1 dua tingKht, :ermasuk penjing 
kiran dari punggung sekurang2 
aja 2 batang tulang tusex pada 

        

   

  

  rem 72, kiri kanan tulingpunggung. Pa 

jama 10 tahun, a 

Pensokatan. 
“ » « Punegurg 

| ten jang bersangkutan 
dimasvkkan —k: paster- 
cast" dalam djangka waktu jang 
jama sebelum dan sesutih ope 

asi, Penjakit 'tu serime kambuh 
kembali berhubung tidak dupat 
Yibersihkannja samu sekat tu 
unjpunggung jang “ekit. 

adaan tak bercerak sung la 
Ma melemuhkan Orot dan mem 
tuat sendiZ mendiadi Kaku dan 
€tect2 Iainnja jas v ka 
rena penjaki Itu “falah sering 
terujadi, 

Spesialis tulang d! Insrvut Tu 
berculosis Peking lebih Wo-dong 
kepada operasi bedah ade un 
tuk penjakitZ semarjam iti. men 
Uapai tuang punggung jang sa 
kit melutui pemotongan Cidekat 
kelak, Hal ini” memungkinkan 
ahli2 bedah untuk melihat rem 
put jang dioperasi dun bugian 1g terkena dapet disingkirkan su 
ma sekali. Sebuai Ig rusuk 
Giporong dan digunakan untuk Wpemperkuat tuang punggung. 
Prosedur itu tidak mendatangkan 
akibat jang tidak baik terhadap pernapasan pas'en jang bersang. 
kutan 

Tjara pembedahan ini sekarang 
Gigunakan dibanjak tempat di Liongkok, termasuk — Mongolia 
Dalam diutara, Kunming dibarar 
daja dan lantjou, dibarat Tiong 
vok demikian kb. Hsinhua, 

  

harus 

          

   
   

  

  

   

  

  

  

   

    

  
udah lama menggemari adutindju?" 
aru 6 bulan 'saja berlatih. Saja tidak 

ada harapan djadi petindju jang ulung, Tapi 

saja menggemari olahraga itu." 
"Ja, olahraga tindju memang menarik untuk 

   

ngan melalaikan peladjaranmu, Noto. 
"Tidak, pak.” 
Banjak Ingi jang dikatakan Pak Hamzah 

Nesehat2 bagaimana seharusnja seorang Olah 
tegawan harus bertindak dalam gelanggang. 
Bagaimana pemudaZ harus bergaulZ menghada 
pi masa depannja. Betapa harapan bangsa dan 
negara 

sk
ep
 

Hi : 

i E i E F E E F F F 

"Kenapa kau tidak suka?" 
"Aku tidak senang meliha. ar 

Gjawab Arni tandas 

  

0 herkelahi," 

Noto tertawa lembur mendengar diawshan 
Radis Iu. 

"Pertandingan tindju bukan berarti per- kelahian jang sungguh2 dengan haji jang di- Miputi permusuhan, Pertandingan tiIndju (juma merupakan adu kekuntan, rechnik berkelahi ketjepatar, dll," 
Biarpun begitu aku | tetap tidak suka pada pertandingan Undju. Aku lebih senaar pada musik." 
"Aku djuga seneng oada musik." ugjar Noyo dengan tjepat. 
"Kau sesang musik” 

"Tentu. Musik adalah suatu bahasa kes Mianus'ran. Tiddc membutuhkan katn3. te-api dapat cimenger:i din diresapkan keindahan” nja. 
“Ja, betull Apakan kau bisa main musik" 
Noto tampak gugup diterpa pertanjaan ga- 

dis itu, Dan setengah mengeluh dia mendjawab 
lamber2: 

    

"Biola? Kau bisa?" 1 

Ta Ha grab ena La jam. 

Boleh?" an : 
"Ah, lain kali sadja. Dutantah kan mad 

mengadjakku kebioskop?"  djawab Arni. 
sebetulnja agak malu menundjukkan kebiasaan 
Ja bermain biola dihadapan pemuda Lk mug    



   

      
   

    

    

Kes. Persidja Lawan 
Pertama Swedia 

DJAKARTA, 15-11 (PIA): — 
KESEBELASAN Persidja (Djakarta) te- 

lah mendapat kehormatan pertama untuk meng 
hadapi kes. tjampuran dari Swedia pada hari 
Minggu tgl. 25 Nopember jad. distadion utsma 
Gelora "Bung Karno”, 
dari Publisitas Panitia 

demikian Sunarto RP. 
Penjclenggara Pertan- 

dingan2 Luarnegeri Diepora. 

Keseoerasan | yamputan sari 
Swedia tersebut jang terdiri da 

" bemain2 “berpengalaman inter 
nasional akan diturggu keda- 
1" kunnja di Djakar:e tanggal 23 
November jad, dun akan berada 

6 kaan, sampa! tanggal 28 

Laba kedua dari kese 

belasan tersebut” akan dilang 
singkan pada tunggal 2” Nopem 
ber melawan kesebelasan "SSI 
uin semua perrandinxan dilang 
siugkan pada djam 18.30. 

Team tjampuran dar: Swedia 

tersebut jang keselururannja ter 
diri dari 24 orang, an'oranja 18 | 
orang pemain jang dambi' dari 
& Cub terkemuka ,berumur an- 
tera 20 sampai 94 tahun serta 5 

Orang oficials dan seorang war 
tawan: 

Regu Swedia terscow jang te 

  

  

  

        
   

lar meninggalkan acgrrinja pa 
tanggal 10 Nopember jl da- 

jan perdjalanannja ke Timur 
seuh, sebelum sampa 4! In 
nesia djuga (litaa memainkan 

Seberapa kali per ancingan “di 
kusta 'Lompur, Sezang, Hong- 
xong dan Toktio, 

terundingan2 di Siatarta di | 
»senggarakan Olmh VS9I jar 
#rahi tugas sehiku penjele: 

ta tehnis, sedangkan pe 
1 pemasukkan keuangan dari 

   
    

  

  

  

yertindingan dilrus dieb — KO- 
GOR. 

Berapa Harga? 

Kartfjis 2 
Oieh Sunarto RV. dikatakan | 

Oshwa harga? Kari untuk per | 
tandingan distadion Utama Ge 

  

lori Bung Karno" telah Gitetap 

kar. sob: 
Untuk pertard insan hari pe 

mu melawan kesebelasan Persi | 
Gy ditentukan : | 

Kia Bp. AO Kian | 

| 

  

Rp. 100,—, Klas (U Rp. 50,—, 
Klag IV Rp, 25,—. 

rtandingu 

    
   

Pe n hasi kedua mela 
wan kesebelasan sisionai PSSI 
Klas I Rp. 200,— Klas ii Kp 

150,—, Klas JII Kp. 100, 
IV Rp. 50:—, 

Guna menghadapi pet 

ngan tersebut, oleh PSS) kun: se | 

  

tentu di Pemondosan Gelora | 
Hung Karno" Senajan. | 

Kesebelasan tjampuran dari 
Swedia jang akan memainkan 
dua Mertandingan adalah meru- 
pakan kesebelasan lang keempat 
dari Swedia jadg berkundjung ke 
Indonesia. 

Sebelumnja adalah kesebela- 
sun Kalmar FF dalam tahun 
1454, Djurgardens Ik tahun '59 
dan Malmo EF dalam tahun "61 

  

Timbang Terima 
Sport Venues AG IV 
Djakarta, 14 Nop. (PIA). 

Kolonel Sukardi! selaku pim- 
piran Badan Penjelenggara Or- 

seiring Committee Asian Ga- 
ines IV pada hari Rabu telah 
menjerah terimakan beberapa 
bungunan sport venues AG IV 
jang lalu kepada Jajasan Ge 
Laggang Olahraga Bung Kar- 
no bertempat di VIP Room Ba 
r»t Siadion Utama Senajan. 

Sebagai penerima bertindak 
SL Osman dan penjerahan ini 

sualah penjerahan tahapan per- 
tama jang meliputi oangunan 
uama jang chusus dibuat bagi 
wajelenggaraan AG IV jang la 

u. sedang penjerahan tahapan 

  

ye waktu jang lalu, 

Sidrap Akan Bangun | ara 
Sebuah Geaung 
Olahraga 

   

  

ja 

serempat Gen rakjat Griserah 
tersebut. 

Menurut -rentjana gedung 
olahraga tersebut akan selesai 
dibangun dalam diangke waktu 
kerdja selama 3 kwaria! jang 
akan dimulai dalam tahun tni 
diuga. Pekerdiiun pembangunan 
wedung dlahraga di Sidrap Itu 

yuvut rentjara akan menelan 
biaja sebesar 214 djut rupiah. 

Biuja sebanjak 1/4 Ajuta Yu- 
plah telah terserila dan merupa- 

bantuan serta sumbangan 

meriatah daersh sempat. De 

Kan terbangunnja gedung olah 
raga tu nanti . maka seluruh 
kegiatan olahragawan akan di- 

lakukan dan dipusaikan pada ge 
dung tersebut. 

  

  

     

  

Indonesia Diundang 
Kekedjuaraan Tenmnis- 
Medja “Asia 

14 Nop. (Ari PIA). 

Kedluaraan ten is modis se- 

    

Asia ke-6 akan diiangsungkan 
onda pertengahan Djanusr' ta- 

di sadion “Rizal” 
Ia dimana 24 tegara diun- 

& turur serta.    

Persatuan Tennis medja Pill- 
(TATAP) jang menjelengga 

rakan turnoi ini mengatakan ha 
bahwa —ternamen Ira 

berlangsung sama 10 ha 

      

Achirnta  TALAI mengharap- 
kan 11 negara dapat yurut ser- 
ta Negara2 itu saleh Djepang, 
tanekong, Malaya. Indonesia, 

nura, — Vietnsrs, Taiwan, 

Selaran, Muamgthai, In- 
in. Kambodja Can Pi 

  

  

  

   
  

Konp. Pemb. Mental 

MAKASAR 13 NovemBer (PIA) 
GUBERNUR Kepala Daerah 

Sulawesi Selatan Teng- 
# HA. Rifai hari Se 

asa telah meninggalkan Maka: 
sar menudju daerah Sulawesi 
lengsara untuk mengnadin 
konperensi kepala2 Daerah-Wa- 
likota Kotapradja se Sulselra 
tang akan dilangsungkan sela 
na $ hari" di Raha, ibukukota 
Kabupaten Daerah Tkt. II Mus 
n 

   

  

   

    

Konperensi tersebut, jang 
akan dihadiri oleh kl 370 pe 
serta, akan membahas sekitar 
perkembangan usaha pembang 
unan mentaal dan spirituil da- 
cerah Sulawesi Selatan, memba- 
has sekitar Pena gan age dlse 

mua bidang," 
Pintahan dan otoooa' drerah 
usaha2 penjempurnaan organiss 

si dan administrasi serta soal2 
pembangunan — kesedjahteraan 
'masjarakat dan lain2. Sebelum 

itu konperensi tersebut terlebih 
dahulu akan mendengarkan la- 

poran2 dari para Kepala Dae 

rah sekitar perkembangan kehi 
dupan rakjat dan usaha2 pe- 
merintah didaerahnja masing2 

  

Peresmian Patung? 

Sulanga, 14 Nopember (PIA) 
Paya Har, Pahlawan tanggal 
10 Nopember 1962, dj Bala Pra 
djur,c "Makuroromo", Salariga 
telah diadakan upatjara peres 
Iniap parung2 pahlawan jang 
Jisarsikan oleh Tjatur tunggal 

Da eta. (abi warjs) dar 
para pahlawan jang diparun 
kan itu serja para undangan 
Iainnja, 
Pembuatan patung2, ' jokni 

darj almarhum djenderal Sedir 
man hum laksamana 
muda udara A, Adjsoetjipto, 
almarhum laksamana muda Is 
uut Jos Soedarso dan almainum 
lerkol 8 Soedjarto, adalah ajas 
Inisjatip” komando Rem 073, 
unjuk menundjukkan berapa 
besarnja minat untuk menghor 

  

  
Taksi sedan baru 

"MERCEDES BENZ"' 
1ype 180D 

« OBE. & CO" 
Dil. Djakarga No. 87 Teif 21156 

aah Djakarra-Kota 
“ 

  

2 (dua) Tukang Tietak 
untuk mesin tjetak Heidd 

LOTUS Pr. 
ji 1/2, paraa"” 
DITJARI 

  

mar, pahlawa:inja, 

| 
| 
1 

ml 

  

Pah.awan : 

Waspada Thd. Mata? 
Musuh 

“ 
Havana 14 Nop. (AFP-PIA) 

Departemen angkatan bersen- 
djata Kuba bari Rabu. menjiar- 
kan suatu peringaun kepada 
anggota angkatan bersendjata 
Kube dan keluarga mereka jang 
inengandjurkan supaja mereka 
Waspada terhadap mata2 musuh. 

Pemerintah Koba meminta ke 
pada anggota2 angkaran bersen 
djata supaja tidak memberita: 
atkan tempa: pos2 merei 
kepada keluarga mereka 
tm supaja tidak mengundjungi 
sanak saudara mereka jang ber 
tugas Gatum angkatan bersen- 
djata. 

     

  

Nj. Lakshmi Pandiz 
Djadi Guberrur 

New Delhi, 14 Nop. (AFP-PIA) 
Ine    

   

  

Sarvapalli Rhadak: 
menundjuk nj. Vi 
Pandit sebagai gube: 
sutra, demikian diumumkan se- 

Dein, dara 'resmi di New har 
Ratu, 2 

Nj. Pandik jang me 
almarhum dr P. Sub 

lam djabatan itu adalah 
perempuan PM Jawaharla 
m. 

Sampat pada achir "ahun je 
lalu ja mendjabar komisu t 
81 India di Inggeris. Sebelum: 

telah mendjaha: durabe: 
di Moskow dan Wash: 
ta pernah mendjadi ke 

Us umum PBB 

    
Neh 

  

2. an 

  

Kambodja Berseru 

  

  

    

Kepada AS 

PBB, New York, 14 Nop. (AFP- 
PIA). 

Wakit Kambodja di PBB hari 
Rabu berseru kem Amerika 

Serikat supaja membatasi peng- 
Kunaan  sendjata2 jung dib 
kannja kepada Vietni 
untuk tidak 

  

   sampaikan 
pan sidang panitia pol 
djelis Umum PBB. 

Wakil Kambodja meng    

  

tindakan AS memp 
Vietnam Selatan s 
an dun memperingaikan p 
rintah AS, “ketjuali kaisu AS 
menijegeh “Vietnam Selatan 
menggunakan se: 
tuk menjerang 

  

   
kehilangan kesabarannja. 

  

Penjelewengan Gula 
Pasir Ditahan 
PALEMBANG, 13 Nop (PIA), 

Darj kepaa' bagian Keskrym 
kangor kepolisjan resorc Lema. 
tang Ogan Lsagun dj Muara 
njm dipervien kereranyan bah. 
wa pibak kepoljsiaa ma 

ud 

   

bada awal Nupeznver jang jui 
telah menahan AAL, Ujreae 
PI “Sehati” dikoru jtu, karena 
soal penjelewengan pendjualan 
Sula pasir. 

Selajn direkyur gersebur, dari 
perusahan2 jtu yelah daban 
pula HMS dan beberapa pega 
waj Jainnja karena kesalahan 
Jang sama, 

Penjelewengan jtu dapar d.. 
kerahuj ketika pihak berwudj.b 

menahan borja jang 
membawa dua karung gula pa 
»:r kewarung kopi mjlik searang 
Tionghoa, Ketika dilakukan pe 
nswutan, ternjara gula cersebu, 
G,djual diluar semestinja, Se 
orang pegawai dari PT “Seha 
ti" Gicahan karena mengeluar 
kap rula tersebut, Jan seorang 
Issjsren wedana diperbaotukan 
pada kantor bupati Muaraeaim 
bernama MD, celah ditahan 
pula karena ja mengeluarkan 
D,O, untuk gula itu, 

  

  

  

  

"Krisis" Air Bersih 

PALEMBANG, 13 Nopember PIA 
Setelah menindjau beberapa 

pembangunan — tencara dikota 
Tandjungkarang dan sekirarnja 
ternjata air bersih merupai 
Suatu masalah jang sanga: me 
minta perhagian. 

Komandan Korem Garuda Hi 
tam legkol Animan Achjaz-da 
lam rapat dinas jang difdakan 
berkenaan dengan kund 
ps. panglima Kodam IV Sriwi- 
djaja, dimana hadir djuga pe- 
djabet2 sip dan polisi antara 
nja residen Lampung Abubukar 
dan wali kore/KDH kotapradja 
Telukbetung/Tandjungkarang 

      

  
    

   

                  

| 

Ituk mengemudikan pesawatnja. | 

   
    

    

"MERDEKA" 

  

Dara Selamatkan Djaka Diudara pentera 
hoskow » Nop (AP-PIA) 

  

iev dari Kiev telah membuka 

  

Ia 'mentjabat pisaunja untuk 
melepaskan diri dari sangkutan 
ta, tetapi ia terajun2 dan pi 
munja telah tuh ke bumi 

Pilot larma2 mulai vikas ur 
    

Didalain pesawat terbang itu 
&da seorang gadis berusia 18 

Dewan Parawisata 
Bondowoso 
Terbentuk 
Bondowoso, 14 Nopamber (PIA): 

Sebagai follow Op koncerensi 
Dewan Pariwisata indonesia (D- 
PI) seluruh Djawa Timur bulan 
Agustos ji. kini dengan resmi 
di Bondowoso telah d 
wan Partwisara Indon 
kat II Bandowoso dibawah pim- 

a M. Sutowo, Bunari Kepala 
daerah dan Kapten Kusnio H 
di, Padim 1901 Bondownso seta 
gai ketua dan wakil 

Disamoing arggauta penaurus 

   

    

     

    

Badan Koordinasi 
Perburuhan 

  

Bandung 14 Nopember 
Gubernur kepala dac:ah Dja   

    

  

wa Barat, kolonel Mashudi da 

memutuskan membentuk badan 

  

Koordinasi Perburuhan Cacrah 
te 1 Djawa Barat jang berkewa 

tahun, Valentina 
orang Instruktur Pmr 
jang jang telah memutuskan untuk 
melakukan tindakan jang dras- 
ta 

Valentina melontjat dan men 
darat diatas kedua bahu Alexan 
der. Valentina melepaskan Ale 
xander dari sangkutannja deng 
an pisaunja. 

Peristiwa ini terdjadi padake 
tinggian 1.350 meter diatas bumi. 
Alexander tidak dapat membuta 

pajungnja jang, lain karena ia 
mendapat luka2 pada lengannja 
begitulah Valentina tetap pada 

Djakarta, 14 Nopember, (PIA) 
Pada tanggal 12 Nopember 

jang lalu bertempat dikantor 
Lembaga Tenaga Atom telah 
ditandatangani perdjandjian ker 
Sja-sama antara Lembaga Tena 
ga Atom dan Faku'tas Kedokte 
ran Universitas Airlangga dalam 
oenggunaan tenaga atom dalam 
lapangan kedokteran    

   
4. penggunuan #s0top 

tif dilapangan kedokteran, 

    

penggunaan 

  

Penipu Hadii Digan- 

djar 7 Tahun 

Medan, 14 Nopember (PIA) :.   djitin memberikan bahas 
timbangan 

  

jang bergi 

  

bernur kepala Ua 

  

BPH Djawa Barat de 
ketuanja Kap 

ubi, Sudarwo ( 
hubungan pe 

    

R. Abdullah Kartaha: 
pala djawatan peng: 
uruhan daerah Ill) 
kepala djawatan pen 
naga kantor Inspeksi | 
wa (kepala pengawasai 
matan kerdja daerah illi, Sia 
met Soemodirdjo (kepala djawa 
tan pusat latihan kerdja), R.D. 
Sukawiangga (kepala zusat Jati 
han kerdja Lembang). dion. Sa 
bur (pemimpin lembaga produk 
ivitet tenaga kerdja) dan Oes 
man (pd. kepala kantor perwa 
kilan Djaminan sosial buruh. 

  

  

Presiden Djerman Kun 
djungi India, Pakistan 
dan Muang ihai 
Bonn 14 Nopember (AP-PIA) 

Presiden Djerman Barat Hein 
rick Luebke pada 
rangkat dari Bonn 
Gakan kundjunzan 
lama tiga 

      

      

  

Gi India, Pa 
kistan dan Muang Thai 

Luebke jang disertai oleh is 
terinja akan 
pin2 ketiga 
mempeladjari kyu 
tuk memperbesar bantuan 
bangunan Djerman Barat kepa- 
da negara? itu. 

Presiden Luebke akan berada 
di Pakistan dari tanggal 15 sam 
pai 21 Nopember. di Muarg 

— 23 No 

   

    

Djantung 
  

    
Fokio, 14 Nopember (AFP-PIA) 

Achli2 bedah ri Kit uni 
Tokio berhasil 

hidupkan seekor andjing    

  

   

up dunia bagi seduah djantung 
Gan jang pertama umuk 

Diepang. Institut 
kim panus tang talu berhasil da 

idupkan seukor ag 

    

  
  

djing selama 10 sampai 12 djam 

  

   

    

      

  

Seorang penipu jalon hadj, 
lir telah berhasil menggaet ke 

| untungan sebesar Rp. 210.000,-, 
negeri Medan 

k ri Senin, telah 
Djati hukuman 7 

a potong masa 

    

   

  

    

A. Ch. Bakral 
na penipu tt 

sebagai pegawai d) 
watan agama Sumatera U 
clah be menipu 6 oran 
Muslim jang ber-tjita2 naik ha- 

| m penipuannja in! dia 
nakan formulir pendaf 

cengan stempel kantor 
agama palsu pula. 

    

      

Dimuka sidang Bakran menga 
kui segala kesalahannja, Dia jg 
mengjalankan aksinja “di Bin- 
dial, dapat ditangkap di Djakar 
ta tatkala ia diri ke 

ibukota. — - 
  

Djanda2 & Keluarga 
Pahlawan 
hatikan 

Medan, 14 Nopember (11A) 1 — 

Nasib djanda2 dan keluarga 
Pahlawan harus diperhatikan 
sungguh2, demikian dikatakan 
Pangdam II kolonel Lubis dalam 

pertemuannja dengan “djanda 
Yan keluarga pahlawan2 dibios 
kop RIA Medan hari Senin pagi. 

Panglima mengatakan pada ke 
Ivarga pahlawan, bahwa perjgot 
banan para pahlawan adalah ti 

dak sia2. Ditundjukkan oleh 
panglima, bahwa “Kemerdekaan 
jang kita miliki sekarang adalan 

I-hasil pengorbanan para pahla: 
| wan. 

  

Panglima telah meminta keta 
bahan hati djanda2 dan keluar- 
ga2 itu dalam menghadapi kea 
daan sekarang ini. Panglima 
menekankan lagi, bahwa perha- 
tian terhadap mereka barus di 
perbesar, — 

  

dengan menempa'kan | sebuah | 
Gjantung buarag daam tubub an 
djing ku. 

Eksperimen Digkung itu, jung 
lakukan pada .ambgal 20 Okto 
r, diumumkan prda sebuah 

persemuan baru? ini dari Perhim 
punan Teknik Kedukteran Dje- 
peng. 

Djamung buatan itu didjalan 
kan oleh sebuah motor ketjil 
jang biasanja d'gunakan dalam 
satelit2 buatan. 

Djantung itu berukuran 13 X 
13 X 13 cm dan beratnja 320 

| 

  

  

    

Tenaga Atom Untuk La- 
pangan Kedakteran , 

  

perlengkapan jang ber | 

20 bahunja, cengan sasahpajah 
membuka tali pajung. " 

membuka pajung 
Alexander, Lalu pajung Valenti 

na sendiri dibukanja djuga dan 
keduanja mendarat kembali di 
bumi dengan selamat. 
Ka Ka Ga Gituturkan 

Oleh kantor berita Tass pada 
hari Rabu, jang dikatakannja pu 
la bahwa pembesar2 telah meng hadiahkan sebuah arlodji kepa 
da Valentina 

Perdjandjlan itu berlaku untuk 
Gjangka waktu jang tidak terten 
tu, kerjuall djika kedua belah 
pihak bersepakat urtuk meng 
hentikannja. 

Dalam upatjara penandata 
aganan pihak Lembaga Tenaga 
Atom diwakili oleh Direktur 
Djenderalnja Prof. GA. Siw 
bessy, sedangkan pihak Fakul- 

Kedok ersitas Air 

  

  

Djakarra, 15 Nopember (PIA) 
Berdasarkan angka2 ang cu 

pat dikutip dari masalah “Lxu 
omi dan Industri" jang diterov 
kan oleh biro statistik & doku 
mentasi depart, perindustrian 
rakjat, djumlah perusahaan2 mi 
njak kslaja pada tahun 1065 
bertambah banjak 124 buah di 
banding dengan tanin 1896 da 
ri 728 perusahaan mendiadi 652 
perusahaan. Sebagian besar di 
Fi perusahaan2 tsb yeriesak dida 
erah Djawa Barat, jawu sedjum 

      

leh 671 perusahaan, jang berar | 
ti suatu kenaikan ssbanjak 
perusahaan dibanding dengan 
tahun 1958. Sedjalan Jengan ber 
tambahnja djumlah perusahaan? 
itu, produksi miniak kelapapun 
rambah meningker — sehanjak 
26,1524 ton dari 101.CC4 ton 
pada tahun 1998 mendjadi 27. 
8164 ton pada tahin 
samping minjak « 
kan pula bungkil 
njak 615887 ton Peda 
1960, jang berarti suap 
kan sebanjak 15 422.2 « 
banding dengan ahua 1454 

  

    

    

Demikian djuga hainix der 
pemakaian bahan «pra jani 
dak meningkat se viptar 34.419 
7 ton dari 1S0YN3 1 tom pada 

     

  

Dekannja 

  

AJAH DGN 70 AN 
RATUS TJUT.IU 
YACOUNDE, 14 Nop 
SEOR: 

anak, telah menin 

  

orang, 
hampir 80 tahu 
Barat. 

Kepala 
Utelah meninggalkan kira. 
nja dibawah 21 tahun, 
ratus? tjutju 

Berganti? ia 
kemudian serdadu In 

rintahan mandat Peran 
pedjabat pemerintah se 

   

  

em dideead 

ADA KEMADJUAN 

PBB 14 Nopember (AFP-PIA) 
Djurubiyara PBB hari kavu 

mengatakan bahwa ada per 
an umum bahwa sua 
an tertentu telah ditjaps 
usaha menjelesaikan masalah 
Kuba setjra damai. 

juruditjora tersebut mui 
kan hal ini selesai suatu oerte 
muan diantara wakil tetap AS 

di PBB Adlai Stevenson dan 
pendjabat sekretaris djenderal 
PBB U Thant., 

Akan tetapi djurubitjara itu 
menambahkan bahwa U Ihant 
belum diberi wewenang oleh 
wakil2 Uni Sovjet dan Kuba un 
tuk memberitahukan Stevenson 

      
dalam 

  

mengenal detail? usul? bersa 
ma Sovjet — Kuba untuk meng 
atasi krisis itu. 

Menurut djurubitjara PBB se 
landjutnja, masalah ikut serta 
nja Palang Merah Internasiopal 
dalam usaha untuk mengatasi 
krisis Kuba tetap belum dapat 
dipastikan akan tetapi sekali 
pun demiklan rentjana ita tidak 
dilepaskan. 

Wakil tetap AS setelah me- 
ngadakan pembitjaraan2 de 
U Than: menerangkan kepada 
pers bahwa mereka telah mem 
peladjari situasi setjara menda 
lam. 

Kalangan2 AS 
bahwa U Thant telah 
tahukan kepada Steven 
pemuartu2 utamanja .m 
pembitjaraan2nja dengan 
Sovjet Vassill ”Kuz: 
wakil Kuba Carlos Lochuga da 
lam pertemuan mana mereka 
menjampaikan usul2 bersama 

  

    

  

     
HOTEL INDONESIA 

BEAUTY PALACE 

Sovjet.— Kuba, meskipun sekre 

dipakai untuk 
alah ke 

      

an jang dicrroom 
bahan dan Piyethlene (sed) 

oiastik). Suatu aliran 
kekuatan 12 vol sar 

  

      ombang Polyethy!eoe 
dimaksudkan untuk me 
tikan ruangan? jantung, 
Wiptakan suatu denjutan — dan 
mengedarkan darah keseluruh tw 
buh andjing tersebut. 

Eksperimen2 jang berhasil be 
lum lama ini celah dilakukan di   

     

G kepala desa. 

desa itu bernama 

   

    

tahun 1958 menta 2 
ton pada tahun 1360, 

PE IN RERE EREE 

AK DAN BERATUS- 

1FP-PIA) 
ajah dari hampar 70 
val dunia dalam usia 

ih Bamileko, Kamerun 

  

Ahmed Fongante 
2 30 arang anak jg. usia 
16 orang djanda dan ber 

lah mendjadi serdadu Djerman, 

    

bawah peme- 
jadi seorang 

at, sebelum mengu- 

sahakan perkebunan kopi. 
e.... 

USAHA 

seo... 

DALAM 

  

MENJELESAIKAN KRISIS KUBA 

Jsaris PBB sendiri menjangkal 

   nja mengatakan 
son dalam pembitjaraan2nja de 

  

ngan U Thant, telah menjata 
kan ksrapan bahwa marslsh Ku 
ba akan dapat saikan sele 
kas mungkin. 

  

Tshombe Di Salisbury 

Satisbury, 14 Nop. (AFP-PIA). 
24 Djam sebsitm ultimatum 

PRR "terhadap Karanga berachir 
'pesiden'"" Moise Tshombe pa- 

dz hari Rabu berada d!ibukota 
Rhodesia » Selatan, Sal'sbury, 
sedang berunding dengan PM 
Sir Rey Welensky. 

Kundjungan Ini adalah kun 
Yjungan Tshombe jang ker 
kalinja dalam tahun ini ke 3: 
lisbury, Berita »ertama kundju- 
ngennja itu tersiar dari sebuah 

1 resmi pada hari Rabu 

  

   

      

resmi 
kun bahwa Tshambe telah tibe 
I: Sulisbury pada hari Selasa 

membitjarakan dengan 
1 Welensky mengenai "pemberian 
perlengkapan? sipil ke Katinga 
dan mengenal pemeliharaan dja 
lan tjabang, jang melintas di- 
wilajah Karanga, mengfubung: 
kar dua bagian Rhodesit. 

u mengata 

    

  
Jang Digerakkan Dgn. Motor Ketjil 

    

   

bua 
andjing. 

Penjelidikan mengenai dian- 
tung2 buatan di U,epang celah 
dimulai 4 tahun -ang lalu oleh 
ir. Seiji Kimoro, kepalu ruangan 
redah Kimoto dirumah sakit uni 
sersitas Tai 

    

Dr. Kimoto mengatakan bah 

W2 eksperimen tanggal 20 Ok: 

tober ku merupakan sebuah 

langkah kedepan menudju per- 
kembangan djantung2 buatan ba- 
gi manusia 

MALAS 

  

Vitarik Don. 
New teh 14 Nop. (DPA-PIA) 

KiL berangsur? menarik ang 
B0x2 staf kedutaan dan konsu 
latnja di India. 

Dalam beberapa mari terachir 
w pede diplomat RRT jang be 

kerdja dikedutaannja ber-amu 
kabearga meraka telah tera | 

ke Peking. 
   

"akana Orang anggota kon 
sulat djenderal di Bombay djuga 
telan berangkat pulang. 
Dokumen2 dan suratd rahasia 

telah dibakar didalam kedutaan 
di New Delhi dan  dikonsutst 
di Bombay pada beberapa hari 
terachir ink 

Pemerintah India, sebegitu 
Gjauh belum menarik seorang 
diplomatpun dari kedutaannja 
di Peking atau konsulat djende 
ralnja di Lhasa, ibukota Tibet 
Hanja baru dua hari jl. Nehru 
telah mengumumkan bahwa In 
dia pada saat ini sedang meme 
riksa dari segenap sudot menge 
oat pemutusan hubungan diplo 
matik. 

Menteri dalam negeri Lal Ba 
hadur Shastri menerangkan di 

  

dalam parlemen hari Rabu .Ka 
tindakan keras terhadap ocat 

  

pemerintah akan melakukan tin 

idakan jang lebih hati2 dan le 
bih waspada dalam soal ini. 
Sedjak tanggal 30 Djuni, pe 

merintah India telah ”memerin 
tahkan 24 orang Tionghoa un 
tuk meninggalkan India, tetapi 
sebegitu diah baru 5 orang J2 
telah berangkat, demikian di 
tekanja, 3 

Menteri menambahkan bahwa 
berhubung dengan perkembang 
an2 terachir jang ditimbulkan 
oleh invasi RRT, pemerintah te 
—b————— 

Konp. Puntjak Arab 
Utk Selesaikan Krisis 
Jaman 

Damsjik, Suriah, 16 Nop. 
(AEP-PIA) 

Persiapan2 sedang dilakukan 
untuk menjelenggarakan sala 
konperensi tingkat tertinggi ne 
gara2 Arab untuk menjelesaikan 
Krisis Jamam', demikian dika 

takan oleh satu sumter Suriah 
jung dapat dipertjaia pada hari 
Kamis. 

Konperens! itu akan memper 
temukan semua negara Arib jg 
tidak terlibat dalam — musalah 
aman, dan akan merupskan ke 

lundjutan dari pada seruan gen 
jatan sendjata jang telah dila 
kukan baru? Inf cleh Presiden 
Suriah Nazem el Kudsi 

Nasser el Hani, dutahesar I 
rak di Damsjik pada hari Kamis 
berangkat ke Bagdad dan di 
tunggu kedatangannja «embali 
di Damsjik dlm beberapa hurisi 
dgn membawa djawaban peme 
rintah Irak aras seruan Presiden 
Kudsi. 

Kalangan tadi menerangkan, 
bahwa djawshan Presider Liba 
noa Fuad Chehab mas seruan 
Presiden Suriah ad-lah memuas 
kan dan tjukup posi if untuk me 
nimbulkan harapan? akan dapat 
diselenggarakannja — konvarensi 
puntjak Arab itu. 

   

          

Pas. Jamar Ciash Dg. 
Tentara Saudi Arabia 
Kairo, 15 Nop. (AFP-PIA) 
Pasukan2 Jaman telah meng 

huluukan dua serungan besarZ 
terhadap kota Serwah, dekat 

Maareb oleh pasukun2 Arab Sa 
udi dan Jordania, detnikia kan 
tor Berit A Galam berita 
nja dari Sam'a ibukota Aman, 
pada buri Rabu, 
MENA mengabarkan, bahwa 

serangan pertama terdjadi te 
ngah malam hari Selasi “kerika 
pasukan2 Arab Saudi dan Jorda 
nia jang bersendjatakan sendja 
ta2 otomaris menjerbu kedalam 
kota Serwah, 

Satu serangan Salasan. 
pasukan2 revolusioner Aman 
menghalaukan penjerbu2 'tu jg 
menderita kerugian 50 ofang te 
was atau Iuka2. 

Serangan jang kedua dimulal 
pada dinihari Rabu, ketika pa 
sukan2 Arab Saud, den Jorda 
nia menjerang posisi2 jang didu 
duki oleh pasuikan2 Jaman. Pa 
sukan Jaman melepaskan lemba 
kan2 dan mengusir pasukan pe 
njerang jang menderita kerugi 
an 30 orang. 

Setelah serangan jang kedua 
Itu pasukan? Jaman menguasal 
kota iru sepenuhnja demikian ine 
nurut MENA. 

    

    

  

oleh 

  

  

Diploma? RRT Di: 
SN, 
TA “ 

lah mengusutkan untuk mei 
bil tindakan jang lebih « 
terhadap mereka jai 

  

    tidak dis 
Ia mengatakan baiwa | 

Wasan jang keras 4 

   
terhadap be 

guru Iiongaca di Assam 1 Ka 
iaut, 

Dalam mendjawab watu 

  

ngaiakea berapu banjas 
Tionghoa komunis, be 
ajak orang Los, 

atau berapa ban 

mempercieh 
India. 
Kami menempaikan semua 

oja itu dalam satu k 

          

  

    

akan diambil akan didjaiar kan 
terhadap mereka semua", dcmi 
kian menurut menteri, 

  

India Minta Lagi 
Bantuan AS 

Washington, 14 Nop (DPA-PIA). 
India telah meminta ki 

AS untuk mensuply terus ban- 
tuan2 militernja dengan mex- 
berikan pesawar2 terbang pcag 
angkut 

Permintaan urgen India itu 
dewasa ini 'tengah dipeladjarl 
oleh pemerintah Washington, 
Gemikian depanemen iuar zoya 
ri AS mengumumkan hari Ra- 
bu, 

  

Kajangan2 departemen luar 
negeri lebih landjut mengatakan 
bahwa direntjanakan uatuk mem 
benyuk djembalan udara baru 
guna mensupiy sendiaa2 ke In 
dim bila permintaanZ baru akan 
diadjukan oleh pemerintah New 
Delhi 

Perlengkapan2 
urgen akan disam: 
dia dengan kapal lauk 

    

Presiden Dierman B. 
Ttg. Peristiwa 
“Der Spiege!" 
Bonn, 14 Nop. (As -FIA) 

Presiden Djerman Uara: Hi 
rich Luebke pada Geri eb 
njatakan keic 

  

   
pai "peristiwa Der Jne" 
da sang keberansk 
nengatasar 
bat ke Ass 

  

way terber 
Wahn dekat 
te adia 
tama men 
Spiegel". 

  

  

Duta Soviet in 
Tahu Pang snnas 
ndia 

    aw kar sejara resmi 
tintah Soviti seian ae 
pembukuan konevat saru di 

  

keluh bekerdja kira4 dus 
jang lalu, 

Keperivan 
at Hu dirasukan Oeh Kedna 26 
wara untuk Deterupa WAkin ta 
manja, karena sersamba 
lume perdagangan antara India 
dan Sovjer. 

          

  
  

    

   
    

        

1 1 

      

    
   

      

   

    
   

    



    DIAWATAN KERETA API EKSPLOTASI BARAT DJAKARTA 

5 PENGUMUMAN 
IL Uutuk keperluan Traksi bagian Mesin dan Listrik pada D.KA. 

dapat diterima teneza2 jang mempunjal Idjazah Stekolah) Ttek- 
nik) N(egeri) 3/4 tahun (bag. Mesin/Lisirik). 

  

    
       
          
    

Sjarai2 penerimaan 
& WargaNegara Indonesia 
b. Umur dibawah 25 tahun? 

1& Bekelakunn baik 

| MIL Sjarat2 melamar. & kan kepada Bagian Pegawai Eksplotasi    Surat lemar, 
Barat D.K A. 

      

&. salinan Idiszah dan 

9. sure berketaruan baik dari Polisi/Pamong- 
pradja setempat. 

, IV. Keterangan? lebih Inndjut bisa” didapat dikantor Eksplorasi 
Barar D.K.A. di Djakarta-kota, 

  

Y V. Pengumuman ini ditutup pada tgl. 1 Desember 1962, 

Kepala' Eksplotasi Barat D.K A. 
6515 Wa —»———mmm mn 

-'SETIAP HARI ANDA DAPAT BERPARIWISATA 

SAMVBIL BERBUSINESS 

DJAWA LALI TUUR LTD. 
Djl. Pasar Senin 34 Tilp. 5392 Sbr. 

| Djakarta. 
Uengan BUS (LUX dengan 
RTA (6-00) — BANDUNG 

   

  

1962, setiap 
RIWISATA, DJAh         

  

    

    

   

    

    
   
   

bil dari rumah, usal 
daftarkan per tilfram/, 

mandi berenang dan 
ep pula di Bandung 

  

SATA BUS ciap2 Sabtu 
Utara dan Selatan     Selama Das 6 

anti dulu 

| dengan Bus Lux lain. Di: a keluhan, 

| “Sesudah djarn 5.00 sore dapat mi ad 
6507   | Lama 14 Pav. kanan. 

      

  
w 

Pee PEN 
PENGUMUMAN 

No. 421V1V62. 

Dewan Universitas Maulana 
Jusuf di Serang, 

mengumumkan sebagai beriku: 

   
| RENTJANA/PEROBAHAN KAPAL DINAS TJEPAT JANG SEGERA AKAN DIBERANGKATKAN DARI PELABUHAN TG, PRIOK 

L Fakultas Sjariah 1sam Universiras Maulana 
sut di Serang sodjak tel. 15 Oktober 1962 
ngan surat keputusan J.M. Mengerj Agama Re 
publik Indonesia real. 14-10-1962 No. 67/1962 
telah DINEGERIKAN mendjadi Fakultas Sja- 
riah LAIN, Al Islamijah Al Ta 

2 II KA. "KOANMARU" Seibanja ai penoutan Te. ri dari Bow 
"— PADANG sebanjak 2 Trip. sebagai berikur, 

  

    
Alijah 6 tahun, dil. sekolah jang sedera- 
djar dengan ru. 
Uang pendaftaran Rp. 50-— 
Uang kuliah Rp. 600.—/untuk 1 tahun. 

——--—- 
Selandjutnja tgl. 29 November 1962 akan melajari 
Fa Dinas Tjepat djurusan Belawan sebagaimany 
asa, ee Ae 

K.A. "ARONDA" 

   

hubung dengan masih banjaknja peminat, dI- baba dengan Dal. Acdir Nopember” 1065 Seubanja di Pelabunan Tg. Priok dari Makas- 
sar, akan melajari Lin Dinas Tjepar Tg. Priok 

, 

) 
|! 

|) 
| 

b. 
« 

JI, Pendaftaran untuk Fakultas Sosial Politik ber 

— Belawan, sebagai berikut. 

  

IV. Tempat pendstaran di Unverstas Maulana Ju | 
|” suf di Dj Merdeka Serang (Tjieri) pada tap T/B | Trjeck 
| Nari kerdja dari djam: 15.00 — 1800 (Sdr, Su mem Pa Tenan Djas, 

karya BA). B Tg. Priok 24 November 1962 | 1619 
1/2 |aeiawan 27 November "462 | 

Mena Tanaka Te. Priok 20 Nopember 1962 |» 
Selandurnja tgl. 2 Desember 1962 akan mela- 

  

Dewan Universijas Maulana Jusuf. 

(Dra. Baju Suriantogra). 

jari djurusan Menado sebagaimana biasa. 

PEMBUKUAN PENUMPANG : Djl. Sulawesi Tg. Priok Telp. O.P 29250 
— 2005 — 20406, 

Keterangan untuk keoerangkatan kapai? tersebus dapap berhubungan 
dengan Perwakilan Pelni Djl. Pombo 1 Tg. Priok Telp. O.P, 29621 — 

20622 — 29623 ma 29624 — 29625. 
Keterangan: T — Tiba, B — Berangkat 

Ketua 1, 

. Nur Atmadibratif. (Mo, Nur -                     6504       

  

    —“w m— 

ba Manan — Bapa , Naa Tafona ea 
B Tg. Priok 1 

II. Disamping itu kini dibuka puia Fakultas Tar || 172 | pengkuta 18 Novemper ine 1600 
bijah (Djurusan Ilmu Pendidikan) jang kuliah- T/2 | Padang 19 November 1962 " 
nja akan dimulai tgl. 3 Desember 1962. T/B | Bengkulu 20 November 1962)" 
Pendaftaran mendjadi Mahasiswa telah dimu- T Tg. Priok 21 November 1962 " 
lai dan akan dirutup pada achir Nopember "62. Ia Sa 

TRIP. ik B (Tg. Priok 23 November 1962 14.00 
Siarat2 pendaftaran : T/B |Bengkutu 2 

1 T/B |Padang 2 
a Lulus udjian S.MA. Negeri. T/B |Bengkulu 26 November 1962 ai 

Tenawijah 6 tahun. T Tg. Priok 27 November 1962 . 

  

NAMA ENAM PRIA 

  

akan melajari lin Dinas Tjepap Tg. Priok 9 

  

     

    

KAN aa EK TA AP PPP PA TN NM AN EN AN NTT AN AR API AN PPT AYANG EP NAN 

ARLOPJI UNTUK PENGGEMAR OLAH RAGA 

     

        

  

Ogan jang 
ti Se 

Sa fc sa 
Manan in jan Kya “ 

g 
Akad di b Wali maa 

CHONG BROTHERS, Braga 60  Bandag — Tilp, 

  

    

FOKTAS Service : ta 
  

  

“ “ “ t & “ “ & « 

     

      

   
    

       
       

  

    

  

   

    

   

    

       
  

    

reka jang lulus ukan segora 

  

KK 

    

        

    

    
   

   
   

  

   

  

  

EN 
LAMAN. e hati Ma Papa $ diirim ke KOTABARU IRIAN BARAT, (Semua umur) 5 

: ) Ijara berpakaian pelamar akon dioerharikan, Kami terima djuga upah djahitan waktu 2 (dua) buian je "BUNGA RAM: 1 
ekangeal iklan. Yni 1 PAI PERDIOANG Kami silahkan Anda mampiri 

ki | css AN" 
ABDU 5 Cinemascope 

BEN, 
     

   

    

   

    

   

    

    
    

       

         

      

        

   

    

   
    
   

   
    

      

  

    poni 
USSENHANDEI 

HEIREPUA 

  

“rnans 
AAN NADA 

Ber scHeDEMOK
RANSC 

    

      

s Ba 

  

DIAKUI BERIBU KALI 
SELALU SIAP UNTUK DISTART ! 
SELALU BISA DIPERTJAJA. ! ! 

UNTUK SETIAP MESIN 
BUSI JANG PALING 

TJOTJOK ! 

      

             

PIA 
PD EN es na 

   »YAKI" motor 
AAN KA 
DJAKARTA 

  

  

      

IBAWAH PIMPINAN BAAS YANG BERPENGA 

s ? - 1 1800 MENDJELANG HARI NATAL DAN . 

Aan ata ta : UNTEA Taxi Fiat - , TAHUN BARU 1963 READY-STOCK : 
Pa PN peni y Menerima panggilan dan pesanan APAKAH ANDA SUDAH MEMBUAT IP ST EPA MOTOR DAN SEPEUA MOLOK KUSBANG 
Ea aa SELAT SU ” . PAKAIAN BARU UNTUK MERAJA- MERK ,S U Z U K1” TAH 1962, 

ti Tatu Perma "SELAT SU W membutuhkan dengan segera beberapa orang : N v Pp D DABEN” , KAN HARI2 RAJA ITU? & Model TC-250 cc, Pakai sell & Staner, 

8 kat BJL, "SELAT SUNDA 8 Ne UU. 99 1 Daranglah pada kami, kami punja bh Model SK-125 cc, Pakai Self & Kick Staryer. 
: Ka dj Djakara, 4 persediaan bahan2 terpilih djukup |M & Model MC-59 cc Pakai Sell & Kick Sraner, : n dj Djakarr £ STENO TYPIST bahasa INGGRIS Djl. Segara 15 $ komplit. Anda tinggal pilih bahan @ Model MAASO cc. Pakai Sell & Kick Starter. 
3 imam perseroan jer J| ix D i a k ar t a ' pakaian apa jang Anda sukai. & Model MD-50 cc. Pakai Kick Starter Tanki ! 

1 ulat para can | - Ambil ukuran terima djadi 1 tjelana Chroom. i 
4 perseroan dj jan Til Hi Diam: vandjang dari. bahan: IL Model MD-50 ce. Paxai Kicic Starter Tanki Tjat, 
| Se merkedudukan d Djasanza, menu | 9 pe ilpon : i $ ! ! 

Iu Keadaan dan sevagaimanu peri 16 a t dengan membawa 3 Gbr, 531 08.00 — 14.00 ' Water-kroor Gabardine Rp. 1.750,— Para Peminat narap berhubungan langsung pa $: 
3 . i LDn 3 5 American Dacron » 2050,— Ga kantor kami 

! Kera dar 1. Surap lamaran. Mt, 603. 15.00 — 20.00 Sharskin Daeron &2655— 
! abuau 1 9 y Corzon Dacron Warere INXV, BAN HONG LIONG CO, LTD 

| $ G "3 Uma limbarPASFOTO 'uraran & X & Pee ee —mamannenannan | root «2415 PETJENONGAN No, 37-B, 
j eri segala ” Aa , 

Pa aa “| Surat2 Idiasah jang diperlukan. Sera World 201 Kab. KAT ap Dea ARA, 
Jera « MULIA PEKEKUJAAN KAMI, KAMI DIA: | eRRRRMMRLMMELRMAMARIA AA ea aan Atu sanggahan seas| Y Pendaftaran diutup pada tanggal 40 Nov, 1002 um , MIN RAPIH DAN MEMUASKAN 

in pada gangga! 21 Nov, 1962 akan 6 — 715 5 930 aa aa ae 

” | 

| 

naa Pra 

  

  

  

BLAOTJUTJI 

(BUBUK 

tiap 

TRANSPORIMASCHINEN EXPORT »KLINTJT” — IMPORT DEUTSCHER INNEN — 
UND AUSSEN HANDEL TAUBENST 

RASSE 11 — 13/BERLIN — WB AWAS-.PALSU 

  

Meskipun aan uyanuari #/a September 1962 berhubung sesuatu Mal produkai Bia 
babu Hp KLINTAP tebet aimun psr asin beda Bio Un tesebut Sean 

erikot sama seperti gambar sebelah kiri, Blao tersebug rernjaj - 
lah palsu dan kwalitasnja pun sangae buruk : “3 

Berhubung dengan itu, mulai Okrober 1962 dengan prodursi kami jang baru, eriket jang 

lama (gambar atas kiri) idak dipergunakan lagi, dan sebagai gantinja kami pergunakan 
Eliket jang baru (gambar atas kanan). 
Diserukan kkt 'Toko2 dan Para Pemakai agar waspada terhadap barang Palsu rs, 
dan hendaknja mengenai BLAOTJUTII TJAP KLINTJI selalu berhubungan kepala peru- 
sahaan kami sebagai pendjual tunggal 

M.A. ALATAS & CO. LTD., 
Ihajam Wuruk 78 — Tlip, O.K. 21478. 

Djakarta 

(3   
  

       

  

  

      

| cowonesane” Ji 
| Dalam rangka. projek Taxi & Bis Daerah chusus jf' 

Ibukota Djakarta Raya H 

SEBUAH PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL di 
'Ojakara, MEMBUTUHKAN PENGEMUDI2 MOBIL 

Sjarat2nja adalah sbb: 
1. Laki2 berbadan s€hat. 
2. Memiliki Rijbewijs B umum, 
3. Umur antara 20 s/d 45 tahun, 
4, Bertempat Unggal di Djakarta. | 

    
P.O. pox 2237 Dji dibawah no, 01/42, — 8 jakarta, dibawah no. O1/442, 

      

Kebaloran Baru.     

Mau Didjual 
Murah : 

    

    

   

    

Iatgor, 
salah urat 
bendjol 

Wantur terong 
kalatjengaing, 

kelarang 
diairit 

  

   
    

  

      

    
  

    Mual asi ena ala 

    
slmiba sista la aa Da Ra sn maa ia Go Ap Ii aman na
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