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Sihanouk dengan  Permaisuri 

  

5elesaikan Sengketa 
Djakarta 25 Nopember (PIAK.. 
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Dr Subandrio memberikan ke 
lerangannja itu ketika selesai 
menghadiri upatjara penjeranan 

dutabesar 

Icingka — penjelesalan — mgsalha 
j perbatasan lndin- 

«81, 

Wampa Subandrio sementara 
itu tidak memberikan keterang 

Bada India Antjam 
26 Nop. (AP-PIA) 
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Pangeran Norodom Sihanouk dengan rombongan 
Senin sor& telah tiba di Indontsia dengan selamat. 
Gambar: PJ.M. Presidfn Soekarno bersama Pangeran Norodom 

bergambar 

  

  

RI Resmi| Diminta RRT 
Perbatasan ' 

India tidak approach 
Atas pertanjaan apakah dju- 

WA fihak India mengadakan ap 
proach pada Indonesia, dr Su- 
bandrio mengatakan bahwa sam 
pai sekarang tidak ada sesuatu 
Galam hubungan pers ngketaan 
perbatasan itu diterima dari fi 
bak Indir. 

Sikap RRT 

  

Presiden Ho Desak Soal Himalaya Diselesai- 
kan Dengan Sjarat? 
Toklo 26 Nopember (AP-PIA) 

Kantor berita RRT Isinhua 
hari Minggu mengatakan bahwa 
presiden “Vietnam Mo Chi 
Min telah mendesak pemimpin2 
India dan RRT untuk berusaha 
menjelesaikan sengketa porbatr 
san RRT-India atas dasar sja- 
rat2 RRT. 

Hsinhua, dalam sebuah sa 
tannja jang ditangkap di Tokio, 
mengatakan bahwa presiden Ho 
mengeluarkan pernjataanaja itu 
dalam surat2 tertanggal 24 No 
pember jang dikirimkan kepada 
presiden India Sarvepaili Radha 
krishnan dan perdana menteri 
Nehru serta presiden RRT Liv 
Shao-chl. 

Dalam suratnja kepada pe 
  

KRT Tawarkan Pakta Non 
agresi Kepada Pakistan 

Pakistan Anggap, Bantuan Sendjata Barat 
Keamanannja 
Pakta non-agresi itu. Pakistan 
disamping itu djuga — mendjadi 

CENTO ( 

nerima tawaran RRT itu. Teta 
pi mereka menambahkan ,anda 
tahu' bagaimana perasaan " mere 
ka (Pakistan) terhadap pengir 
man2 sendjata kepada India” 

Bantuan? alat2 militer — jg 
" dimaksudkan untuk membantu 

SELASA 27 NOPEMBER, 1962 — 30 DJUMADILACHIR 1382-H. 

Dengan Rasa Bahagia Saja Berada 
Di Indonesia Kata Pangerar Norodom 

  

Tamu Agung Kam bodja Tiba Sore 
Kemarin Dan Mendapat Sambutan 

Hangat 
memakan 1 —— 

DJAKARTA, 26 Nopember (PIA) 
SUATU penjambutan kebesaran negara leng 

kap dengan barisan keh ormatan, permadani mc- 
rah dan tembakan meriam duapuluh satu kali 
menunggu dipclabuhan 
pesawat udara istimewa 

udara Kemajoran ketika 
angkatan udara Kam- 

bodja jang membawa kepala negara tsb menda- 
rat di Indonesia pada h: 

Dibawah tangga pesawag pre 
siden Soekarno telah menunggu 
untuk sebagal orang jang per 
tama menjatakan selamat da- 
tang dibumi Indonesia kepada 
tamunja jg dengan didampingi 

permaisurinja akan berada 
di Indonesia hingga tanggal 6 
Desember jad. 

"Kundjungan Pangeran Siha 
Nouk”, kata presiden Soekarno 
menjambug tamunja itu, "menga 
kibatkan kebahagiaan pd bang 
sa Indonesia karena kami me 
ngenal, Pangeran Sihanouk, pe 
Gjuang besar untuk kemerdeka 
gn dan seorang .kawan akrab 
bangsa Indonesia”, 
"Meskipun merupakan seorang 

jang dikenal bangsa Indonesia 
pada dewasa ini, akan tetapi 
dalam sedjarah telah ada hu 
bungan persahabatan antara 
Indonesia dengan Kambodja”. 

"Kambodja dan Indonesia me 
rupakan bagian Cari satu daerah 
kebudajaan jang sama dan saja 
Gapat mengatakan bahwa Kambo 
je dan Indonesia inerupakan ba 
(Rian dari saru daerah politik jang 
sama, dan Infth jang menjebab 
kan kegembiraan dihati bangsa 
Indonesia” 

"Dan meskipun kundiungan ini 
tidak lama akan tetapi pade wak 
1G jang singkat itu kami bangsa 
Indonesia akan memperlihatkan 
bahwa kami berperasaan bersaha 
ba: terhadap Kambodja”, demiki 
an presiden. 

Bidjaksana 
  

RRT 
mimpin2 India, Ho mengata 
kan: ,Saja jakin bahwa kep. 
san baru2 ini jang diambil oieh 
pemerintah RRT guna menjcie- 
saikan persoalan perbatasan 
RRT-India dengan djalan damai 
dan tindakan? jang sekarang 
sedang didjadikan, adalah sa 
Ingat bidjaksana", 

  

Tindakan? jang dimaksud ada | 
lah pengumuman Peking menge 
nai sebuah gentjatan sendrsta 
sepihak pada tengah-malam tgl 
21 Nopember dan penarikan 
pasukan2nja ke ,Garis Perigua 
saan Sebenarnja” tgl 7 Nopem 
ber 1989 mulai tgl 1 Desember 
1962. 

Surat itu mengatakan bahwa 
mrakjat Vietnam Utara dan se 
mua rakjat Asia dan Afrika ser 
ta demua rakjat jang Uinta da 
mai diseluruh dunia berkeingi 
nan sekali untuk melihat didja 

   

Surat presiden Vietnam Uts 

ra kepada pemerintah RRT dju 

  

Rana Dari Safa Utk 
Istana Negara : ks : 

FE
E Ui
 

Jia
 

E 
H
a
 

Spe
eke

rgo
i 

n
i
i
 

K
a
n
 

S
e
 

Kh 
Ik
i 

2 
ki
s 

ati
 

  

ari Senin petang. 

Pangeran Sihanouk jang untuk 
ketiga kalinja ini mengundjungi 

Indonesia kemudian diperkenal- 

kan tuan rumahnja presiden Soe 

karno pada para pembesar agung 

negara dan anggota korps diplo- 

Inatik jang berkumpul dipelabuh- 

an udara Kemajoran untuk me- 

njimbut rombongan tamu agung 
itu, 

Sebelum meninggalkan pe'abu 
ban udara Kemajoran pangeran 
Sihanouk setjara njata diperke- 
ntlkan pada kekajaan kebudajaan 
Irdonesia ketika beliau melalui 
suatu pagar pemuda dan pemudi 
jung berpakalan ada. 

Dan dalam suatu mobil terbu 
ka dengan didampingi presiden 
Soekarno kepala negara Siha- 
nouk menudju ke Istana Merde 
ka dari mana beliau kemudian 
menudju ke Istana Negara di 
mana beliau akan tinggal sela 
ma berada di Djakarta. 

Sepandjang djalan menudju 
Istana Merdeka rakjat berdju 
oel2 untuk memberikan sambu 
tan hangatnja jang terutama di 
sekitar Istana Merdeka meledak 
memetjah udara ketika kedua 
kepala negara itu lewat. 

»Dengan rasa — bahagia 
Saja berada di Indonesia 

saja berada di Indonesi 
Pangeran Sihanouk jang un 

tuk kesempatan itu ' mengena 
fa 

   

  

  

ras Fucntes. 

  | 

  saia Maa je enek kasikts sole aman sia 

mengatakan arts Sambutan re 
kannja presiden Soekarno bah: 
wa dengan rasa bahagia peruh 
emosi beliau tiba dibumi Indo 
nesia. 

“Persahabatan angara Indo 
nesia dan Kambodja” kata pa 
ngeran itu lebih landjut, "bera 
kar pada suatu cradisj bersama 
dan disamping itu berlandas- 
kan pula pada pandangan dan 
pikiran jang sama terhadap ma 
salah2 penting didunia". 

Pangeran Sihanouk tidak pu 
Ia melewatkan kesempatan un- 
tuk memberikan sambutan ha- 
ngat atas hasil jang ditjapaj In 
donesia dalam perdjuangan mem 
bebaskan kembali Irian Barar, 

“Dan saja pertjaja bahwa tak 
bisa tidak kembalinja Irian Ba 
rat kedalam pangkuan Indone 
sia adalah pula merupakan ke- 
hendak-rakjat didaerah itu sen 
diri", demikian kepala negara 
Sihanouk. 

Selama berada di Indonesia 
kepala negara Kambodja beser 
ta rombongannja denga didam 
pingi oleh Presiden Soekarno 
akan mengundjungi kora2 Bogor 
Djakarya dan djuga pulau Bali 
rakarta dan djuga pulau Bali 
dimana akan dihabiskan riga ha 
ri dari kundjungan kenegaraan 
itu, 

  

Rp. 2.5 Djuta Perbai- 
kan-Djalan Di Kudus 
Kudus 25 Nopember (PIA) 

Dengan dua setengah djuta 
rupiah jang disediakan cleh Pe 
merintah Daerah Kudus jarg 
chusus dipergunakan untuk per 
baikan djalan2 dalam Daswati 
MU Kudus, maka diharapkan 
achir bulan Maret 1963 perbai 
Ikan djalan2 tab, telah @elpeal 

Perbaikan djalan2 tab. sege 
ra dikerdjakan, setelah DPRD- 
GR Kudus dim sidangnja dim 
pertengahan bulan Nop 1962,dgn 
pada Pemerintah Daerah Kudus 
untuk mengeluarkan uang se 

djumlah tsb. diatas, jang dibe- 
bankan pada Anggaran Belan 
dia tahun 1962.        

    

   

  

    
   
   

    

   
     

2 
Purra-purri Presiden Soekarno ber . Pura-Puri : tampak riang gembira ketika lewat dikalaman Tarana Merdeka (roro 

AU Guatemala Berontak 
Barak? AD Djadi Sasaran 

KOTA GUATEMALA, 26 Nop. (AP-PIA) 
ANGKATAN udara Guatemala hari Minggu 

memberontak terhadap presiden Miguel Ydigo- 

| j3
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Persahabatan Indonesia -- Kambodja 
'Berakar Pada Suatu Tradisi Pabrik Gula Dan 

Kapas Utk Sumbawa 
Gubernur Ruslan Tjakraning 

Ta ans pertanjaan pers mene 
Tangkan, bahwa tentang pemba 
nfunan projek pabrik gula dj 
Pujung Lombok Tengah uduk 
ada sesumu alasan Untuk sidak 
melandjukan — pembangun 
nanja, Densan kata lajn pabrik 
gula tersebut masih yerap dilak 
sanakan, hanja penjelesajan 
pembangunannja agak sedikit 
mengalami kelambaran, katana 
mesin2nja harus didatangkan 
dari Juar negeri, 
Sementara 1u mengenal Ob 

jek kapas PPN Nwa Tenggara 

Barat di Palembans Sumbawa, 

ia menja: akan bahwa segala 
pembangunan dan usahadnja 
mendjad perhatian dari Peme 

Tiwah Nusa Tenggara Bara 

  

PANGERAN 

GELAR Dokter kehormatan 

Nopember 

  

» telah diusulkan 

Gadjah Mada, jang anggota2nja 
Unj 
milit€ran beberapa waktu jang 

Kedun Kepala Negara itu 
Jogjakarta dalam kundjungannja 

  

Indoktrinasi 

DJAKARTA, 

dan pembebasan Irian 
bahwa revolusi telah sel 

Demikian Penegasan Ass V- 
Pangad Brigdjen S. Sokowati 
dihadapan para pegawai Mene- 
ngah-Tinggi Depariu jang se 
dang mengikuti coaching Indak 
trinasi di Klapa Dua beberapa 
waktu jL 

Dikatakan selandjutnja, hah 
    

  

PPHOS)— 

Bomnja 
pernah menjembunjiran perrra- 
an permusuhannja terhalap per 
dana menteri Kuba Fidel Cas 
tro, 

Telah Litumpas 
Suatu pemberontakan jang 

gagal, jang dilanyurkan oleh 
kolonel2 ,.pro-Castro" dari ang 
katan udara Guatemala, tetah 

Gapat ditumpas telah rerdjadi 

pertempuran2 selama tiga djam 
pada hari Minggu, 

Pemerintah Guatemala pim: 
pinan presiden Miguel Ydigoras 

Fnentes menundjukkan bahwa 
ketiga orang pemimpin pembe- 

  

  

  

kepada Panitia Pusat Penerimaan 
mikjan menurut berira dari RRI Jogjakarta. 

Disamping gelar Dokter tersebut, kepada Presiden Soekarno 
telah dimintakan untuk berkenan melantik Resimen Mahasiswa 

  

TH. REP. KE-XVIII 

| Pegang Geledek Dan Masukan la 

Kedalam Djiwa Nasional 
Dipundak Guru Tugas Nasional Jang Besar 

DJAKARTA, 27 Nopember (Mdk). 
PRESIDEN Soekarno menjerukan kepada 

para guru Indonesia supaja ,,memegang geledek 
dan memasukkan geledek itu kedalam djiwa bang 
sa Indonesia” Seruan Pi 
diutjapkan dalam upat: 

residen Soekarno tersebut 
jara pembukaan Kongres 

ke X Persatuan Guru Republik Indonesia (PG- 
RI) pada hari Senen pagi kemaren bertempat di 
Istana Olahraga ,,Bung Karno”. 

Presiden dalam amanatnja le 
bih landjut menegaskan lagi, 
bahwa revolusi Indonesia ada 
lah revolusi jang kompleks dan 
dipundak guru terletak tugar 

jang besar, 
PE EERIN 

  

DOKTER KEHORMATAN UNTUK 
SIHANOUK ? ' 

JOGJAKARTA, 26 Noptmber (PIA): — 
untuk tamu negara Norodom 

Sihanouk jang akan berkundjung ke Jogjakarta pada tgl. 30 
Oleh universitas Gadjah Mada 

Kepala2 Negara Asing, de- 

terdiri dari para mahasiswa 
rsitas Gadjah Mada jang telah mendapatkan latihan2 ke- 

lalu 
akan/bermalam satu malam di- 
ke-datrah2. — 

Manipol 

  

Harus Dipergiat Utk Tjapai Kesatuan Gerak 

27 Nopember (Mdk). 
WALAUPUN dalam Tahun Kemenangan 

ini kita telah berhasil dalam program keamanan 
Barat, tidaklah berarti 

esai, tetapi bangsa Indo- 

nesia dihadapkan kepada tantangan? baru guna 

menjelesaikan serta mercalisir tiga kerangka 

revolusi kita. 
wa diforum internasional kare 
na progresifnja tudjuan revolu 
si Indonesia serta kemadjuanZ 
jung telah ditjapai disegala bi 
dang, maka negara kita terma 
suk didalam the new cmerying 
forces. Dan ini dapat dihuoung 
kan dengan dasar politik luar 
negeri kita jang bebas dan ak 
Lit, anti inperialisme, koloniails 
me dan mempunjai tudjuan pe 
ngabdian kepada the social 
concience ol men, kata brig 
gjen Sokowati. 

Untuk Tanamkan 
Semangat Pengavdian 

Maka didalam rangka zetoo 
ling dan regrouping untuk pa 
ra pedjabat Deparlu diselengga 
rakan Coaching2 indokirinas/ 
jang tudjuannja agar para pen 
Gjabat memiliki rasa penyabdi 
an revolusi dalam segala kegi 
atan dilandasi” MANIPOL — 
USDEK. Selesainja perdioang 
an pembebasan IB, tidak berar 
ti segala kegiatan? dibidang la 
tihan2 Coaching2 indoktciwasi 
tidak diperlukan 
djustru barus  diperi 
mentjapai kesatuan pendapat 
serta keserasian didalam gerak 
dan tindak dalam rangka menje 
lesaikan program2 revolusi. 

Mengenai Mobilisasi” Umum 
dikemukakannja, bahwa terwu 
gjudnja U.U. No. 14 tahun '62 
merupakan suatu per-undang2 
an jang tertulis, jang maniaat 
nja tidak hanja ditudjukan ke 
pada perdjoangan pembebasan 
IB sadja, tetapi berlaku untuk 
masa2 jang akan datang serta 
dipergunakan sebagai pegang 
an jang berwudjud hukum jg 
tertulis untuk dapat mengerah 
tunds and forces pada saat2 
negara memerlukan serta negara 
menghadapi detik? jang kritis. 

masalah pertahanan 
Brigdjen S. Sokowati menogas 
kan bahwa Indonesia telah me 
mfliki doktrin pertahanan, jai 
tu doktrin Perang Rakiat Se- 
mesta, jang dipergunakan seba 

      

   

  

ke 
Negara. 

Doktrine jang kita miliki ini 
adalah sedjiwa dan seirama de 
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Ditegaskan pula, bahwa bang 
sa Indonesia ingin — mengjadi 
bangsa jang besar, karena tu 
pendidikan harus” merupakan 

sa man making education", 
suatu pendidikan jang ” mendja 
dikan manusia Indonesia berdj 
wa menggeiedek. 

Kemadjuan2 pesat dibi 
dang pendidikan 

Salah sutu nasi juny besar 
jang telah kita tjapu, derniki- 
an Presiden Soekarno menerus 
kan amanatnja, adalah kemadju 
an2 pesat dibidang pendidikan. 
Waktu Kemerdekaan di Prokla 
mirkan pada tanggal 17 Agus 
tus 1945, hanja kira2 7 pCt sa 
dja dari bangsa Indonesia jang 
Capat membatja menulis. Teta 
pi kini djumlah tsb lelan me 
Dingkat dengan sanga: pesat 
mendjadi lebih dari 80 pCL Pa 
da tahun 1964 diharapkan se 
luruh rakjat Indonesia sudan 
Gapat membatja dan menulis. 

Selandjutnja dalam amanat 
aja itu Presiden menjjeritakan 
pula pertjakapannja dengan be 
berapa orang wartawanz asing 
beberapa waktu berserang ten- 
tang Tahun Kemenangan", 

Diantara wartawan2 asing itu 
ada jang bertanja, kata Presi- 
den mentjeritakan, — apakah 
achievement terbesar jang telah 
ditjapai oleh Indonesia 
jawaban saja, kata Kepala 

Negara dengan tegus, bukanlah 
bahwa kita sudah  mempunjai 
angkatan perang jang djaja 
dun kuat. Akan tetapi saja men 
djawab, bahwa kita masih tetap 
hidup. Dan disamping itu kita 
memperoleh hasil jang besar Ia 
innja lagi, jaitu berupa kemadju 
an2 jang pesat dibidang pendi 
dikan. 

Kepala Negara lebih tandjut 
menekankan. bahwa adalah tu 
gas para guru untuk 
pemuda2 dan pemudi2 kita bu 
at berani hidup menjerempet2 
bahaja. Kalau kita hendak men 
djadi bangsa jang besar, kita 
harus berani terdjun kesamude 

  

mutiara? politik, ekonomi, ke 
budajaan serta seribu satu ma 
tjam mutiara lainnja lagi. 

Setiap bangsa mengadjar di 
rinja sendiri dan ia tidak dapa? 
mengadjarkan apa jang diketa 
hui kepada orang lain dan ti 
dak pula dapat mengadjarkan 
apa jang dikehendakinja kepa 
da Orang lain! akan tetapi ha 
njalah dapat mengadjar dirinja 
sendiri pada urang latn. Seoab 
itu, djika guruZ berdjiwa gen 
belengan, pasti bangsa Incone 
sia akan mendjadi Mangsa gem 
celengan rula. Demikian ditan 
daskan oleh- Pemimpin besar 
Revolusi, Bung Karno. 

Dapat ditambahkan, bahwa 
pembukaan Kongres ke X bersa 
tuan Guru Republik Indonesia 
itu djuga dihadiri oleh secjum 

    

    
anggota2 Korps Dipiomutik. 

  

Rapat 
Kerdja 

PARAN 
Djakarra, 26 Nopember (PIA): Pada- hari Sabtu tanggaj 24 Noperuber jang lulu ketua Pani tia Ketooling Aparatur Negara djenderal AH. Nasutjon telad mengadakan rapat dan dalam rangka mengintensilir usahaz se tooling telah mengambil keputu 
san untuk mengadakan rapat 
kerdja dengan Panitja Ad Hiox 
Retooling seluruh “departemen, 
Lembaga2 Pemerintahan Ters 
tinggi, Bank2 Pemerintah terma 
suk djuga Perusahaan2 Negara. 

Rapat kerdja tersebut 
laju akan mendengar hasilZ jg 
telah dirjapai mengenai usaha 
retooling dilingkungan musjng2 
dan akan mombahus soul2 un- 
tuk dipetjahkan bersama berda 
sarkan pula atas laporan? jang 
telah diterima dipusat. Selain 
daripada ftu akan diberikan po 

    

ir usaha2 ra 
tooling berdasarkan program 
kerdja jang ditetapkan untuk 
djangka waktu pendek dan 
djangka waktu pandjang, 

Rapar diperkirakan diadakan 
pada pertengahan bulan Desemy 
ber 1962. 
Kemudian dalam kira? perte 

ngahan bulan Djanuari 1963 Pa 
itia Ad Hoc Retooling Apara 
tur Negara djdaerah2 tingkat 1 
seluruhnja akan dikumpulkan 
Gjuga untuk mengadakan rapat 
Gengan atjara seperti tersebut 

  

  ra Indonesia untuk mengambil 

KEPADA 

“takan”, 

Kepala negara meng 

  

  
Hari Fembasmian 

Malaria Diperingati 

Ampenan, 25 Nop. (PLA) 
Dokter Azrin selaku Inspek- 

tur Pembasmian Malaria daerah 
Nusra Barat, dalam peringatan 
Hari Pembasmian Maleris jang 
U!jakukan di Matarem oaru2 inl, 
menjatakan, bahwa dengan ada 
ja bantuan dari segenap lapisan 
imasjarakat, maka usaha? pem- 
basmian malaria di Nusra Barat 
akan dapat berhasil baik . Untuk 
mmentjapat tudjuan tersebur diper 
lukan organisasi dan — logistik 
jung baik pula termasuk adanja 

lin dan kemauan jang bulas 
Ii para petugas2 DPM chusus- 

nja, Sebagaimana dikerhui di 
Nusra Barat aktivitas pemberan: 

ria telah dilakukan se 
Ini, dengan gam 
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DJAKARTA, 26 Nopember (PIA 
Presiden Soekarno untuk pertama kali setjara 

resmi mengemukakan bahwa Indonesia ,,berich- 

"arxagar penjerahan kekuasaan atas Irian Barat 
dapat dimadjukan dan plebisit pada tahun 1969 

diatas, 
nesbooobobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbt 

PERTJEPAT PENJERAHAN 1.B. 
RI 

  

emukakan hal itu dalam 
amanatnja hari Senin pagi di Istana Olahraga 
»Bung Karno” pada pembukaan kongres ke-X 

Persatuan Guru Republik Indonesia. 
Anam annnnHHNNANARAARRR Aa 

  

Chitra Dewi luka 
keningnja Fiti 
Young sobek 

lidannja 

    
  

tundjuk2 dan jnstruksi2 untuk , 
lebih 

 



  
   

    

  

   

  

    

   
      

        

  

   

  

     

   

     

  

    
     

     
     

           

PRP WK KM 

SELAMA 27” NOPEMBER 1042 

“ INDUK KARANGAN 
“Agama & Teladan 

PRESIDEN Soekarno dalam amanar beliau dihadapan 

(MERDEKA ' 

Pnuka Gulung Komplot Pentjoleng 
Rusak Gerbong Jang Sedang Berdjaian Dan ! 

setengah abad Muhammadiah di Gelora Bung Karno 
lam kembali menandaskan betapa pentingnja 
lam 'nation-bullding. Untuk kesekian kalinja 
Ikan batwa sangar erat hutungan antara pembangunan agama 
Gan perobangunan tanah air, bangsa dan masjarakat. Bukan ha 
nja dalam bidang materlil sadja kita memperdjuangkan masja- 
makat adil dan makmur, tap! djuga dibidang kerochanian, kata 

diminta bukan sadja di-bidang2 keagamaan jang memang men- 
djadi vak mereka, rapi djuga dalam soal2 dilapangan lain jang 
berhubungan 'erar dengan soal2 hidup, Maka oleh sebab jtu 
sudah pada tempatnja benar agar para alim ulama menginsjafi 
akan dirinja dan disampjng meninggikan nilai pengetahuan 
umumaja supaja lebih2 lagi djadi teladan dalam tindak2 
revolusioner, Presiden Soekarno menjlmpulkan tuntutan sedjarah 
Ini dengan menggunakan kata2 "regeneration” dan "rejuvenati- 
on”, atau mer diri kembalj dan menggalang perema. 
djaan lagi, disesunikan dengan perobahan zaman dan tuntutan 
yevolusi demj amanat penderitaan rakjat, Dalam zaman 
mempina masjarakar baru jang sedang digiatkan sekarang ini 
dengan segala bagian2 positip dan bagian negatipnja, banjak 
djasa jang dapat diberikan oleh alim ulama jang revolusioner 
dan #adartugas. Terutama dalam soal hidup sederhana dan 
memberikan teladan bajk kepada golongan2 jang setjara kebe- 
tulan menduduki tempat2 penting dalam masjarakat dan "mabuk 
kepajang” sehingga menjeltwtng dan korunsi. Maka oleh seba 
iku adalah ironjs sekali dan sulit dapat dimaafkan kalau orang 
jang dipandang sebagai "doktor rochani", mumpung2 mempunjai 
kesempatan telah membelakangi segala adjaran sutji jang d: 
wakilinja dan Ikut "mabuk kepajang” bersama golongan2 jang 
dikuguk rakjat Ini namanja "tongkat jang membawa rebah”. 
Tianang sudah ,dibunjikan Presiden, marilah kembali memper- 
baharui diri dan menggalang persatuan, demi kelandjutan 
revolusi dan amanat penderitaan rakjat, — 

— 

Arti Kesediaan Bung Karno Mendjadi 
| Pelindung KWAA 
4 Sk”Warta Bhakti" dalam induk karangannja pada tgl. 25 No 
.vember jbl, menulis tentang kesediaan Presiden Sukarno untuk 
mendjadi Pelindung Panliya Nasional KWAA, sbb: 

Kesediaan Bung Karno mengabulkan permohonan Panitja Na- 
a KWAA untuk mendjadikan beliau Pelin- 

dung Panitja Nasional Penjelenggara KWAA, dengan tepat 
sekali telah memberikan wadjah jang lebih tjomerlang kepada 
penjelenggaraun konperensi tsb. Peristiwa jni bukan sadja mem- 
punjai arti nasional jang penting, tapj djuga mempunjal arti 
internasional jang sangat menentukan. Bukankah pada waktu 
Inj kewibawaan Internasional Bung Kurno sedang amat 
tingginja, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap kesedjaan 
3ung Karno menggunakan pengaruhnja dalam persoalan2 jang 
mempuojai artj internasional seperti penjelenggaraan KWAA 

» sudah merupakan satu djaminan pula bahwa usaha itu 
Insja Allah bukan usaha jang sia2? 

Kesediuan Bung Karno ini sudah merupakan dukungan 
jang paling komplit terhadap penjelenggaraan KWAA serelah 
Gjuga sebelum itu Wampa/Menlu dr. Subabdrio telah menjatakan 

kesediaannja untuk mendjadi penasehat utama daripada Panitia 

asjonal Konperensi, Kesediaan Wampa/Menlu dr. Subandrio 

mendjadi penasehat utama ini, bukan sadja berarti telah me- 
mudahkan persoalan teknis penjelenggaraan konperensi inrer: 

nasjonal itu, tapi djuga sekaligus menjelesaikan persoalan po- 

          

  

  

    

  

Iitisnja dalam arti bahwa KWAA sepenuhnja sudah didjamin 
tidak bertentangan dengan garis politik luar negeri kita. 

Sekarang Ini 
dengan se-keras2nja untuk 

kepa 
harapan, 

Situnsi dj Asia-Afrika dewas 

  

Rakjat 

  

tinggaliah giliran panji 
mpersiapkan segala sesuatunja 

  

sudah  mendapat- dukungan mulni dari 
bekal dukungan jang bular diatas. schingga konperensi 

biasa Itu, 

  

untuk bekerdja 

Kepala Negara 

bisn berlangsung sesuaj 

Ini marang sekali untuk ter. 
laksananin KWAA tsb, Sengketa antara India dan RRT sedang 
mengalami proses menudju 
dibawah kesedaran bahwa selama sengkera 

rialiemplah sadja jang berhasil menarik keuntungan jang 

  

   

kearah penjolesaian jang baik 
Ini berlangsung 

ar2nja. 
Insja Allah wartawan Asla-Afrika dapat memberikan bantuan 

jang positif kearah pulihnja kembali keseriakawanan Ai 

  

Airika jang sementara inj telah berhasil dirusak oleh -kaum 
imperialis, 

Demikian "Warta Bhakti" 

Pramuka Bangun 
Kader 

D,akara, 26 Nop. (PIA). 

Pada waktu terachir ini Pra- 

tnuka Djakarta Raya kerihsian 

sibuk membangun kader. Tiap 

har Sabru pegi Sihainman Ge- 
Gua Pola Pegangsaan Timur 56 
@Gadakan kursus untuk tjalon 

pemimpin2 Pramuka Cibawah 

impinan Danu Sugio, anggau- 

Ia regu pelatih Kwartir Daerah. 
Kursus tersebut diikuti oleh : 

Ik. 60 orang guru wanita dan 
pria dari beberapa sekolah me- 
nengah swawa dan pemerintah 
di Djakarta. 
.iap bari Kemis sore bertem- 

pat dihalaman gedung Kwartir 

      

minggu fl. dengan diikuti oleh 
15 tjnlon pemimpin pembina, 
Nj. Soemat 

  

Utjapan Selamat 
Wampa'Menpen Ke- 
pada Sobsi. 
Djakaria, 26 Nopember (PIA) 
Wampa bidang chusus/Men- 

teri penerangan, Dr. H. Rusian 
Abdulgani dalam surat utjapan 
selamatnja berkenaan dengan 
konperensi SOBSI mengatakan, 
bahwa sesuai dengan amanat 
presiden Soekarno tanggal 1 
Mai tahun ini, sudah sewadjar 
nju kaum buruh Indonesia se- 
lalu harus menghidupkan ke- 
sadaran kelas. Terapi dalam 
Pembangunan Nasional Semes 
ta dewusa ini kaum buruh yu 

harus tubu membatasi diri da 
lam menggerakkan pergenai 
on kelis, karena perlu setjara 
kotong-rojong — mempersatukan 
semua golongan2 jang policik 
revolusionalr dan sosial-revolu 

    

mengusahakan rerlakaa- 
nanja kesedjahserann buruh da 
lam kolektiviter kesedjahteraan 
seluruh rakjax dan negara ki- 
ta, sesual dengan apa jang su 
dah digariskan dalam Mani 
pol/Uedek", demikian Wampa/ 
Menpan Ruslan Abdulgani ke- 
pada SOBSI 

Dubes Malaya Kun- 
djungi Pangdamar | 
Medan, 24 Nopember (PIA) 
Dubes PTM di Indonesia Oa 

maruddin keri berada di Me 

  

dan pada 22 Nopember 
Jl. telah mengadakan kundjung 
an kehormatan pada 
(mar I dan di Belawan diplomat 
dari negara sahabat tsb. telah   

DJAI 

Bandung. 

Benang tenun jang disikat 
komplor itu banjaknja satu 
baal milik PN. "Djaya Bhakti” 
Bandung dan diangkut oleh 
Perusahaan Angkutan PT "Ra- 
dio" dengan ' mempergunakan 
gerbong No. 2144. Djumlah be 
nang tenun jung diangkut dgn 
Berbong itu banjaknja 141 
baal, 

Menjaru sbg pengawal barang 
Perwira Purel Polisi Komisa- 

ria Djakarya Raja menerang- 
kan, bahwa komplot pentjuri 
itu terdiri dari giga orang jg 
sudah masuk dalam 'tjaratan 
hitam PNUKA karena sudah sc 
  

Pengibaran Bendera 

Djakarta, 25 Nopember (PIA), 
Gubernur Kepala DCI Dja- 

karta Raja mengumumkan bah 
wa berkenaan dengan kundju 
ngan jamu agung dari Kambo 

ja. Pangeran Norodom Siha 
nouk di Indonesia kepada sepe 
map wargakota Djakarta dia 
ruksikan supaja ' mengibarkan 

Sang Saka Merah Putih dari gl, 
26 Nopember 1962 8/d yzl. 6 De 
sember 1962 mulal djam 06.00 
sampai djam 18.00, Demiklan 
Djapen DCI Djakarta Raja. 

Saran Menteri Djati- 
kusumo 
Singapura, 25 Nop. (AP/PJA) 

Menteri “perhubungan” dara: 
dan PTP letnan-dJendral G.P. 
Djagikusumo — menjarankan pa 
Ga hari Djum'a:, agar Singapu 
ra, Indonesia, New Zealand 
Gan Ausiralia membentuk or- 
kanisasi pariwisata jang chusus 

untuk menarik wisatawan2 ke- 
negara2 iru masing2. 

Mengeri Djarikusumo jang se 
dang dalam perdjalanannja pu 
lang kembali ketanah air sete- 

lah menghadiri konperensi Ren 

Ujana Kolombo di Melbourne, 
Aus:ralia, chusus menjebur he 

4 negara iru, karena menurup 
pendapat menteri, negara2 ini 

mempunjai arraksi2nja sendiri, 
dikoordinir, demik! 

“ ri, maka mereka akan 
dapat menjusun perumusan jg. 
menarik Wisatawan? kedaeras 
Int 

  

    

  

    

Dalam hubungan ini menteri 
Djarikusumo menjebu, fasiliter2 
berbelandja di Singapura jas 

Oleh menteri dinamakan seba- 
gal charme Timur, sedangkan 
Aistralia dan New Zealand di- 
sebutnja charme Barat. 

Menurut menteri, sarannja 
itu akan dibitjarakan dalam 

konperensi tahunan PATA jang 
akan diadakan di Djakarra da 

lam bulan Mare tahun depan, 
demikian menurut berita AP 
Gari Singapura. 

Delegasi PKI Tiba Di 
Feking 

   

Ojakaria, 28 Nopember (PIA) 
Delegosi PKI jang terdiri da 

@ Djalaludin Jusuf Nasulon, 
Amar Hanafiah dan Muhammad 

Samikidin, anggora2 CC Par 
'aai Komunis Indonesia, Ma- 
rah Adam Pane, anggota Komi 
te Kongrol Pusat PKI dan Se- 
Kreraris CDB PKI Lampung, 
dan Sugih, anggota sjaf dari 
Gepartemen2 dibawah CC Par- 
tai ku, hari — Minggu tiba di 
Peking dengan pesawat terbang 
dari. Moskow, 

Para tamu jang diundang un 
tuk mengundjungi Tiongkok ju 
disambut oleh Liu Ning—ji, 
anggota CC Partal Komunis 
Tiongkok, dan Li Tji—sin, se 
orang fungsionaris terkemuka 
Gari epanemen2 dibawah CC 
Demikian dikabarkan oleh 
Hsinhua. 

Aisjiah S Bangun 
Gedung Jatim Puteri 
SALA, 25 Nopember (PIA): 
Baru2 ini telah dilakukan su 

@tu upatjara perletakan batu 

saban, . 
Panitya pendirian gedung er 

sebut diketuaf oleh njonja Soe 
Garot Posdjowiratmo, dengan 
Wakil Kerua njonja Soerono 
dan sekretaris njo.ja Sajoeto, 

Uparjara tersebut berrepatan 
pula dengan rangkalan peringa 
tan setengah abad berdirjnja 
M sai 

  

Oking Sandamihar- 
dja Ke A.S.   

Sikat Benang Tenun Milik ,,Djaya Bhakti" 

TA, 27 Nopember (Mdk). 
POLISI Negara Urusan Kereta Api (PNU- 

KA) telah berhasil meringkus komplot pentjuri 
benang tenun jang sedang diangkut oleh kereta 
api barang dari Pena Priok hendak menudju 

ringkali terlibap dalam kedjaha 
han. Rol kedjahayan Itu mereka 
lakukan dengan menjaru seba 
gal pengawal barang milik pe 
rusahaan tersebut, Komplot itu 
merusak pintu gerbong barang 
tersebut pada saat kereta. ber 
djalan dengan lambat antara 
#rasion Pondokdjati — Djatine 

. Ditempat inilah mereka 
turun setelah melemparkan satu 
baal benang tenun, 

Berkat kerdjasama dengan 
Penduduk 

Menurug Purel Polisi Komi 
sariat Djakarta Raja, tertang- 
kapnja komplot pentjuri be 
nang tenun itu adalah berkat 
bantuan seorang penduduk da- 
@rah teb. jang telah melaporkan 
persoalan itu pada pihak berwa 
Gjib. Penduduk jang melapor- 
kan bal tsb. merasa tjuriga ke 
tika melinat ada tiga orang 
mengerumuni barang tab. diping 
Bir djalan ril pada tanggal 16 
Nopember malam jl. Barang jg 
berupa satu baal benang tenun 
Itu diangkut oleh komplor tadi 
dengan mempergunakan sebual. 
kendaraan Angkatan bersendja 
ta, tapi nomor kendaraan itu- 
pun dirjatat oleh penduduk dan 
hal Itupun mereka laporkan. 

Atan laporan itulah, maka 
dengan mudah pihak” PNUKA 
membongkar kejahatan tsb 
Yan menurut Purel dalam pe. 
ngusutan perkara Ini pihak 
PNUKA mendapat hantuan pe- 

   

      

  nuh dari CPM dan Seksi Keama 
nan Pekuper Laut, 

Pesta Film Untuk 
Dana PMI 

Djakarta 27 Nopember (Mck) 

Angkatan Udara Repubiik In 
donesin jang dalam tahun ini 
mendapat gilitan untuk munje 
lenggarakan suatu pertunuju 
kan guna mengisi Dana PMI 
akan mengadakan suatu pesta 
Mlm untuk umum jang diteri 

FILM ACIIR 
TAHUN DENGAN 6 FILM PILI 
HAN UNIUK DANA PMI", ber 
tempat digedung bioscoop 
ria, Djakarta, pada pertandjuk 
an djam 2100 untuk tanggal 5 
s/d 9 Desember 1962 dan djam 
19.00 untuk tanggal 10 Desem 
bor 19, : 

Film2 jang akan dipertundjuk 
kan Itu adalah : 

wBachelor in Paradise”, Sta 
to Fair", "Mr Hobbs takes a 
vocation", "Aksi Kalimantan", 
«No man is ap Island”, dan 
«Notorlous land lady." 

Didalam penjelenggurann pes 
ta film tsb. AURI dapat 
bantuan penuh dari Himpunan 
Potensi Karya Ibukota. 

4 Ekor Kuda Argen- 
tina Uik. Indonesia 

      

  

DJAKARTA, 25 Nop, — (PIA) 
Pemerin/ah Argentna telah 

menghadiuhkan & ekor kuda 

Makassar, 22 Nopember (PIA) 
Mahkamah Angkatan Darat 

Dalam Keadaan Perang Untuk 
Indonesia Bagian Timur dalam 
sidang gelombang ke II di Ma 
kassar pada hari Kamus jl 
telah mendjatuhkan hukuman 
musi kepada Ida Bagus Surya 
lenaja terdakwa ke-ll peristi 
wa "Tjendrawasih" setelah be 
berapa waktu jang lalu aidang 
#elombang pertama telah pula 
inenghukum mari Sersan Ma- 
ror Marcus Ociavianus Latupe 
risa sebagai pelaku utama pe 
Tisiwa "Tjendrawasih", jakni 
rentfina pembunuhan dan pe- 
lemparan granat terhadap Presi 
Gen Soekarno dalam bulan Dja 
nuari 1902 jang lalu di Makas- 
tar, 

Keputusan 

  

bukuman mati 
siku digjatuhkan atas terdakwa 

karena dipersalahkan telah me 
ngorganisir dan melakukan ren 
Yjana pembunuhan terhadap di 
ri Kepala Negara Republic In 
donesia arau setidak2nja men- 

Uoba untuk mendjadikan Presi 
den Soekarno un.uk tidak dapat 
lagi | melaksanakan tugas2nja 
memimpin Negara Republik In 
Gonasta. 

Hukuman mati itu didjaruh- 

kan berdasarkan pasal 104 jo 
pasal 55 (1) sub 2E, pasal 110 
(1) jo, pasal 104 KUHP dengan 

  

.|kolongan2 jang 

  

sen pertanian dan #grarja akar 
mengadakan djumuan 
siang Untuk kuasa usaha Argen 
ina di Indonesia sebagai utjap 
an :erma kasih pemerinyah 
Indonesja atas pemberjan ter 

secu, Purel Depar 
temen pertanian dan agrarja. 

tanja DPS KBKI Jg. 
Diakui Sjah 
Djakara, 26 Nop. (Mdk) 

Menteri Perburuhan Alem 
Erningradja dalam keterangan- 
ja nomor 7N74821Y4 male 
telah menginstruksikan kepada 
semua —dirextorat, Ujawatan 
bro Gan bagiar2 duliri Depar- 

| trmen Peburuhan. baik dipusat 
maupun diaerah seiuruh Indone 
sia, bahwa jang diakui oleh 
Departemen Perburuhan adalah 
uanja KBKI jang dipsapin 

  

    

LPS jang diumumkan pada tang 
gni 25 Oktorber 1962 

Selandjutnja dawin instruk 
81 tersebut ditegasxan pula bah 
we kepada pedianat2 Depart 
Wen Perburuhan hanja dai 
bertubungan dan melujnni orga- 
asasi KBKI: toru'ama dalam 
tubungan persowun2 jung perlu 
@.elesaikan. 

Berhubung dengan hal2 serse- 
bu: diatas, maks DPS KBKI 
meninstruksikan agar kepada 
segenap Dewan Daetah/Ijabang2 
seluruh Indonesia henduknja me 
njelessikan diri deagan irstruk- 
si tersebut. Demikian bagian 
Indoprop DPS mengabarkan. 

    

    

Karjawan PIA Sum- 
bang 1/5 Gadji Utk. 
MB, 

Djakarta, 26 Nopember (PIA) 

Seluruh karjawan PIA celah 
memutuskan untuk menjum- 
bengkan minimum 19 daripa- 
da gadjinja sebulan untuk 
nm pembangunan Irian Barat. 

Walaupun para karyawan 
PIA sidak bergadji borkelebih- 
an, namun didorong oleh kein 
sialan dan hasrar besar untuk 
turut memberikan — sumbangan 
beberapa butir Kerikil dalam 
Wwaha. pembangunan raksasa 
ini, maka 150 orang karjawan 
PIA dengan rela hati menjerah 
kan paling sedikit 1K daripa 
da gadjinja untuk disampaikan 
kepada domper pembangunan 
Irian Barat jang dibuka pada 
tinp2 madjalah dan harian. 
Deni ini para 

bahwa 
beruang akan 

merelakan hati pula unguk cu 
ru memberikan sumbangan 

  

gan langkahnja 
karjawan PIA pertjaja   

Jan 

Hukuman Mati Bagi Ida 
Bagus Surya Tenaja 

penetapan Presiden no 5-1959. 
Sidang in! didahulul dengan 

sidang tertucup jang dilakukan 
sedjak tgl. 19 Nopember jl, 
dimana terdakwa. dihadapkan. 

@uisitoirnja, dengan tenang In 
mendengarkan djatuhnja palu 
bukuman mal baginja. 

Sidang Mahadper Untuk In 

Gouesia Bagian Timu 

bari Kemis itu diketuai oleh 
Letkol. Moh. Sidik Bc (tik) 
dengan hakim2 anggota rerdiri 
dari Major Kuntoro, SH Wajor 
Udara Jusbiadi Be (HK) dan 

Pani,era Kapten Slamet (CUK).     

      t   

rava Fmenjmpa 6 kepal 

PER ERA MMR LAyAMa Menatr 

'KEADJAIBAN ALAM 
" MUTARADIA, 24 Noplmber (PLA)1— 

  

“HALAMAN & 

Keadilan Hidup Ekonomi 
Dpt Lenjapkan Sumber? Ketegangan Intern. 

belas 63/100 rupjah) belum tc 

Selandjutnja pendapatan se- 
@jak bulan Djanuari sampai Ok 

1962 meliput djumlah 

Rp, 14.773.120.10852 (Empat 

belas miljard tudlun ratus tu 
djuh puluh tra djura seratus 
tiga puluh ribu seratus sembi- 
Ben masuk ... 
Bea statisrik mawik 
Bea keluar 
Bea keluar umum 
Ben statistik keluar 

   

  

ak Negeri... 

  

Rerrib. getah para 
Padjak masuk : 
Tjukal barang alkohol 

term. SWI 
Tukat bir term. S.W.L 
T,ukat minlak taneh 
Tlukat temhakar 
T ukal gula 
Retrib, serifikat Impor 
Wo. 

va gudang 
Ter berat barang 
Fenerimaan Inin2 2 
Demiklan dikayarkan oleh 

Ben dan Tjukni. 

s       

  

Paberik Beras Untuk 
Kebumen 

Kebuman, 28 Nop. (PIA) 
Dalam rangka usuha mendiri 

kan sumber2 daerah, mak. oleh 

pemerintah dserah tingkat LI 

kebumen kini tengah dindaxan 
pembitjaraan dengan fihak swas 

ta dalam rengla usahs bersa 

ma untuk mendirikan sebuah 
pabrik pengyilingan pad! guna 
melajani keoutuhan daerah Ke bumen sebelah Timur jang kini hepasitasuja belum bisa mentju 
kupi kebutuhan, 

Disamping itupun pemerintah 
Suerah Kebumen akan mengada 
kan usaha bersama dengan PT. Pertambangan Djawa Jengah 
alam lapangan pervambanyan 
0 (perindusirian pada umum 

Gara? Melamar Dgn 
Surat Palsu Acnirnja 
Dihukum z : 
Kebumen, 25 Nopember (PIA 

BaruZ uu seorang Penuaan 
Oesuama M.K. umur 18” yanua 

Gari desa Selang Asistenan dun 

Tungutan Djaksa adalah 5 
bulan pendjara, 

#eeluh M.K, diperiksa 

lan, terdakwa itu terus tiarap 
Gilantaj, mungkin menjesali per 
vatanoja. 

Tanah Longsor 
Kebumen, 25 Nopember (PIA) 
Menjusuli berita sekitar ta- 

desa 
Kabupaten Kebumen jaitu seki 
tar longsornja Gunung Djarak 
Adapun tentang djumlih long 
soran bukan 130 Ha seperti jr 
telah “diberitakan, tetapi dalam 
Gjarak 150 meter. Djumlah ke 
rugian adalan Rp.56.300,— jg. 

rumah jang 
terdiri dari 17 djiwa, sedangkan 
@oyupu alam jai ujudi di 

desa Mangunwenj  Asisrenan 

    

  
  

Ajah adalah 7 Ha tanah long: 
sor. 

Berkenann dengan kedjadian 

  

i H 
Hi 

r 

Rp. 14 Milj 
Pendapatan Bea-Tjukai Bulan Oktoter 1962 

DJAKARTA, 26 Nopember (PLA):— 
PUREL Kanyor Besar Djawaran Bea dan Tjukaj mengabarkan, 

bahwa, pendaparan untuk bulan Okrober 1982 duri seluruh 
Indonesian meliputi sedjumlah besar Rp. 2.022.340.014,63 

malljard dua puluh dua Gjura giga rarus empat puk 

    

  

  

Lebih 

  

ribu empa, 
termasuk pendaparan dari daerah 

Risuw berupa Malayan Dollars. — 

lan 52/100 ruplsh). Djumlah 
Ini djuga belum term 
dapatan dari dnetas Riauw bo 
rupa Malayan Dotlars 

ian untuk per 
Oktober 1962 

  

Sehatai per 
tan bulan 

    

340.702 200,39 
131890: 

    

100.418.234,27 

30.164.127,05 
38.302.623,79 

8 802 108, — 
13804412,— 

Ho 20K 488,57 
» 1127.841.779.18 

1905 774.24 
“4 Gan 162.50 

MMO IRC ROLL 

122 R11.09 
5.770 811.54 

Kantor Besar Djawatan 

  

Puret 

tersebut maka oleh PMI tjabang Kebumen telah dikirim sedjur- 
lah kain batik baru serta badju 
badju bekas sedangkan darj fi 
hak Dinas Sosial telah dikirim 
kan bantuan berupa usng dan 

| beras Jang selurulinja diperuntu 
kan bagi parm korban bentjana 
alam didaerah Asistenan Ajah 

djasama 
sungguh2 untuk membangun 
kembali dunia kita ini atas da 
sar2 jang baru, talah kemerde 
kaan, keadilan dan perdamaian 
jang sempurna", 

Berhasilnja perdjuangan eman 
sipasi ekonomi negara2 jeng 
sedang berkembang — menurut 
presiden akun berarti hilangnja 
salah satu sumber ketegangan 
jang pentink datam — hubungan 
bangsa2 yalah perbedaan besar 

  

    

dalam tingkatan kemakmuran 
bangsa2. 

Dewasa. in. Kuta presiden, 
rakjat diseiurun Juni menurut 
keadilan dasam 

    

   

kekajaan manusia dan buminja 
Perbedaan tingkat kemakmu 

tara bangsa2 masih be 
uatu bukti bahwa tjita2 ke 

  

adilan umat manusia belum ter 
tjapal. 

Dalam amanatnja Itu 
den menjatuxai 

presi 
kekembiraannja 

  

nesia dan Ujepang terutama se 
kali dibisang exonomi telah me 
nundjukkan kemadjuan jang 

“ demikian 
Yapat diperluas 

dimasa jang 
Yan dasar2 kea 

  

    
rah Itu telah diletakkan dalam 
berdjandjan keramahan dan 
perdagangan antara Djepang 
dan Indonesia jang belum lama 
berselang disahkan. 

«Dalam menghadapi tantang 
an perdjuangan emansipasi eko 
nomi jang hebat itu, saja meng 
harapkan bahwa djuga Djepang 
dapat menjumbangkan bagian 

nja”, Demikian presideo jang 
menambankan bahwa ..kita ha 
    dan Buajan rersebut. — 

  

kepada pemerintah melalui men 

n | teri perdagangan dengan mak- 
sud agar didjadikan banan Oleh 
pemerjatah &: komando certing 
8! operasi ekonomi dalam mem 
Oahas soai2 perekonomian dewa 

4a lal, terutama soal2 jang ber 
Isubungan dengan export pada 
umumnja dan expor-drive chu- 
susnja. 
DIPERLUKAN IKLIM JANG 

FAVOURABLE 

Dra Harsono lebih Jandjur 
menjatakan, bahwa jang sungat 
perlu dewasal ini Untuk dapat 

elakukan cxport-drive agalun 
adanja ikllm jing favourable 
serta dilakukannja . penjederna- 
Daan atas peraluran2 export jg 
berlaku sekarang, jung Oleh 
Drs Harsono dianggap masih 

    

terlalu berbelit2, hingga merupa 

  

kan, bahwa landasan untuk 
Mentjiptakan iklim jang fovou 
Table itu sebecarnja til tjukup 
tertjakup dalam instruksi pre- 
siden selaku komando tertinggi 
operasi ekonomi No. 2/Ko, 
T.O.E, jang antara lain me- 
merintahkan agar peraturan2 
jang menghambat kelantjaran 
falu-lintas barang2 vantar—das 
rah, antar pulau dan anrar-ne 
gara supaja dihapuskan, 

Oleh sebab itu Harsono me 
ngemukakan harapan agar ins 
Iruksj komando tertiaggi ope- 
rasi ekonomi itu hendaklah be 

      

rus madju beriama2 kearah per 

  

Ekspor Perlukzn Iklim 
Jarg Menguntungkan . 

katakan, bahwa apabila iklim 
Jang favourable itu dapat dirjip 
takan serta tingkat produksi ta 
hun 1860 dapat dipertahankan, 
maka untuk tahun 1963 nilai 

    

Bet nilai export thn 1vi2 
menurut Harsono ditetapkan 

sebanjak Rp24 mjljard, sedang 
realisasinja hanja berdjumlah ki 
ra2 Rp. 21 milijard, 

KKo Palsu Ditukum 
Karena ivien.pu 
KEBUMEN, 25 Nop, (PIA).— 

Beurung pemuga Sr, (21 yahun) 
kusipa dipersu-nikap telah maw 
lakuaw berbagai Penipuan, an 
(ma jain yelah berhasil mernba 
wa kabur djam cangan, pakajar 
weni sepeda dgn berkojok se 
baguj unggora KKO jang kaa 
nju bertuarkas gi Makasar, olen 
pengadilan Negeri Kebumen 
Wina uya uh bukumap 20 bi 
Pendjara tanpa porongan yaa 
nun Ksuaj dar tUnyutan ae 
s. 
Adapun pakajan seragam hj 

djau jg dibelinja di Djakarta 
Wuns melukukan kedjahatan pe 
mipuan tersebu, dirampas, 
eriukum ditangkap oleh £ 

hak jang berwadjib @telah In 

kukan tindakannja diberbagai 
tempa: seperti Prembun, Kora 
ardjo dan Mirjt, 

Sedjarah Gerilja Mu- 
lai Dikumpulkan 

BALA, 25 Nopember (PIA), 
Letkol Bosrisn0, jang baru2 
ini mewakili Wampa/Kepala 
Star Antkaan — Bersendjata, 
Djenderal Abdul Harris Nasu 

tiOn mengikuti andjangsana Ibu 
Sudjrmar kebekas daerah serjl 
je aim djenderal Sudirman di 
Patjjun, menerangkan kepada 
PIA, bahwa penjusunan Sedja 
rah Oorilja jang bersifas umum   nar2 dapat dilaksanakan setjai 

konsekwen. 
Volume export 1963 mini | 
mal Rp, 27 miljard. | 

Atas perranjaan achimnja di 

  

  
Mereka duduk djreras rumah: jang dihiasi 

oleh tanaman met da 
  

rambat 
perasaan. Tidak lama setelah Herman duduk, 

seorang pelajan datang membawa setjangkir 
kopi dan kue2 

"Silahkan mrinum, sebelum kire bitjara ten 
tang tawaran saja Hu,” udjar Kalil 
tamah. 

Herman meneguk kopi itu dengan sikap 
sopan. 

“Saudara masih beladjar?" 

wau bersifat pasionai KU mol 
puti segala po ensi perdigangan 
tidak hanja dari golongan Ang 
kaan Bersendjma sadja, 

tahun." 
menjedjukkan 

arti 

Herman 

Komandan? RAU Se-, 
Sumatra Berapat Di " 
Medan “ 

Demikian diberitakan oleh peng 
rangan AU PAU Medan, 

Bemo? Utk Makassar 
Makassar, 24 Nopember PIA). 

tumu keterangannja, 
Kapten M. Dg. patmpa Ang: 
gota BPH Kopra Makassar men 

djel diharapkan 
tanggal 15 Desember jang akan 
datang, Bemo2 dalam Kota Ma 
kassar sudah dapat didjadikan 
sebagai alar pengangkutan bagi 
(masjarakat, sehingga — dengan 
demikian masjarakap Koya Ma 
kassar celah dapat menikmati 
makna Bemo tsb. Dikatakan s6 
landjutnja, bahwa hingga kini 
Gi Makassar telah tiba lebih da 

Ki 100 buah Bemo dan penjeleng 
garaannja kini diserahkan ke 
pada Organisasi P 3 Penarik 
Betja), demikian Kapten Pajom 
pa 

  

Menteri Veteran 
Ke Menado 
Makassar, 24 Nopember (PIA). 

Menteri Urusan Veteran Brig- 
djen Sambas Atmadinata dan 
rombongan jang antara lan ter 
diri dari Brigijen Latif dan 
Brigdjen Kertakusuma beberapa 
bari jang lalu velah meninggal- 
kan Makassar menudju Manado, 

Di Manado Menteri Sambas 

akan menjerahkan sebuah Ka 

pal Pantai, jang akan digunakan 
(melantjarkan usaha2 Vereran 

didaerah tsb. guna membantu 
pemerin:ah dalam memperlanyjar 
djalannja roda perekonomlan rak 

Kapal gsb, berangkat dari Dja" 
karta dengan memuat bahan2 
pemerintah disana dan djuga 
mengangkur bahua2 kebutuhan 

se-hari2. » 

Rakjat Tator Usaha- 
kan Tambang Emas 

MAKASAK, 34 Nop, (LIA) 
Hjngsa kini Kurang lebih 10 

000 gram emas telan berbusjl 
diusahaxan oleh raxjar dj Ta 
nah Toradja. sunana sebagan 
hasjlnja selan Giperdjual beli 

ik sejara lungsung mau 
Pun sjara ukur menukar, 
Peryambangun emas jang ma 

sih premuif jtu, berada dj Muk 
kj, sebuah sempat jang mmema 
kap waktu 3 narj perajalanan 
berdjalan kaki kedjurusan se 
belah Barat Hantepao, jang di 
kundjungi oleh ribuan pencu 
duk Tanuh Turusja jang -elah 
mengenal tempas jtu sebagai 
Penghasil emas 

Diperuloi kmerangan selan 

Gjunja, buhwa daeran pengha 

bil emas jtu, hingga kini belum 
diperha ikan oleh Pemerintah, 
sobingga rukjm mash bebas 
melakukan perjambangun di 

sana, sedang OPR2 jang bertu 
as didaerah 4 u telah mengaja 
. pemungutan padjak sarsej 

i. 

   

Imam? Akan Direma: 
djakan 
MAKASSAR, 24 Nop, — (PIA) 
Dalam keterangannja kepada 

PIA Makassar, bahagian peme 
Timah umum kotapradja Makas 
sar Andi Tandjong menjatakan 
bahwa dalam waktu dekat ini 
akan diadakan peremadjaan ter 
hadap imam2 dalam kotapradja 
Makassar. 

Peremadjaan itu disesuaikan 
Gengan tugas seorang imang 
dialam Manipol dewasa lai, di 

mana seorang imam sidak hanja 
bertugas membatja chotbah dl, 
tapi sanggup membina djiwa 

dan rohani masjarakat, memberi 
kan penerangan tentang peraa 
maan adjaran? agama dengan 

  

  haluan negara dan Inin. ! 

"Mengapa begitu pendek? Bukankah itu ber 

saudara hanja akan berri 
tiga kali sebagai petindju bajaran? Lagi pula 
itu artinja saudara hanja 
Rp. 100.000,— sadja.” 

  

nding sebanjak 

akan 

jum memandang wadjah 
Kali! jang djelek itu 

"Saja tidak buruh uangnja. Djadi sudah dje 
las bagi saudara sjarat satuZnja jang saja 

janda Kala. Kalil tertjenung beberapa saar. Berkali? di 
'udian uh pemoe Senar Yatum ag pendanginja muka Herman, kem at 

bertindja,” sendi tertawa. "Kalau saudara keberatan. saja terpaksa 
tindju adalah hobby saja." menolak tawaran saudara iru dengan utjapan —— 

"Ja, saja tahu Alangkah baiknja pula, bila” cerimakasih banjak,” desak Herman melihat: 
itu bisa menghasilkan sedjumlah uang - Kajjl dalam kebimbangannja 
memuaskan. bukan? Saudara teotu dengan — wBafklah," djawab kalil tjepat2.” retapi apa 

tawaran saja kemaren kah saudara bersedia melangsungkan pertandi 
bitjara terus terang, ngan pertama dalam waktu jang singkar?” 

menandatangani kontrak jang . 4 
akan kami buat. Tetapi kontrak jtu hanja su- '—” "Beres kalau begitu. Paling lambat sebulan 
ara formalitet semata2, sebab bila saudara te lagi saudara akan dapa memulai debut aaue 
Anam os Badar Gara digelanggang tindju bajaran. Lawannja 

itu adalah isi kontrak cersebut." "Bila kontrak itu akan saja tandatangan?“ 
"Sebelum saja menjerudjul mal saudara , "Besok pagi, Bagaimana?" 

Kali, ada jang ingin saja tegaskan lebih dulu," Tm aan Naa aa, “ 
"Silahkan" : Ta kita akan menindjau tempay. 

A."Suja Udik mau dfkoncrak lebih dari sex, Jatihan perkumpulan kita" sambuag Kali, «| 
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pulav Medali 
PERTH, 26 Nopember. 

KONTINGEN Australia untuk British Em- 

'Dire dan Commonwealth Games setelah menjc- 
lesaikan pertandingan2?nja hingga hari Sabtu me- 

rupakan negara terbanjak jang berhasil mengum 

: pulkan medali2. 
Australia berdisil mengum- 

19 medali, 
buik emas, perak maupun pe- 

selkan sebanjak 
oleh Inggeris dengan sembilan 
'bush medali, 

Perintjian dari pengump"'an 
mmnegv jang kemudian diikuti ( medali2 tersehut adalah 

Negara: 
Australia 
Inggeris 
Kanada 

Selandia Reru 
Kenya 
Skoriandia . 
Sabama 
Barbados 
Walesu 

Bagi regu Inggeris medali2 
jing diperolehnja tersebut dju- 

Turki — Israel 2—0 
Dua buah gol jane djitu dan 
ketjara tiba2 jang telah dibuat 
oleh penjetang tengah Turki, 
Senol. dalam menit kesebelas 
“an ke-14| telah memberikan 
iemenangan bugi kesebelasan 
Turkt atas lersel dengan angka 
1—0 dalam suatu pertandingan 

IR dilanesuntkan| distadion 
Pamatgin (Tel Aviv) hari Ming 
“ 

   

  

Pendjasa| gxwang | ijadangan 
teri Turki Ozcan jang bermain 
temilang berdas!! menjelamat- 
«an gawang Turki dari serang- 
»n2 tjepat jang dilakukan oleh 

main2 muka Israci dalam ba 

Pak kedua ketika herisar peras 

"tanan Turki banjak meng ilami 

kebotjoran2, 

Dalam babak pertama sera- 
"kan2 Turki be.um 'agi ye-aiur, 
ctapi setelah turun mununi me 
“ka melakukan pempuran2 jg. 

€ kepertahanan Israel. 

  

   
DALAM pertandingan ke-2, tistadion Ktidosono Jogja kese belasan PSP (topi Padang), jg sedang mengadakun | pela. 

xe Djawa hari Djum'at s0xc jg 
ulu, telah ditunjukkan oleh 
tes. PSIM Banteng (Bond Jog- 
uu) dengan angka 1—5, 

ampaj tutun minum PSP su- 
1 dengan u-gka 

ari pertama kes. 
(SP Padang berhasil mengalah" 
sun PSIM Garuda dengan ang «3—0. Ni Wilis) 

    

    

t 
Pertandingan melawan PSIM 

Santeng berdjatan lebih seru 
dari pada ketiku melawan PSIM 
Saruda, PSIM Bunteng, adalah 
2SIM senior, sedang | PSIM Ga- 
tuda sebagian besar! rerdiri da 
ti tenaga2 PSIM junior, 

Pertandingan “bubuk pertama 
dengan PSIM Banteng menunuju 

bahwa alam menu2 per 
la selalu barisan depan PSI- 

M Banteng mengadakan pengge 
tevekanZ didepan gawang Pa- 
Ya.g. seningga keepet PSe agak 
mendjadi kutang tenang, dan 
dalam menit ke-17 gol perta 
ma dapat diisasukngn oleh PS- 
IM Bangeng. Gol kedua masuk 
karena keeper PSP tidak beruda 
didalam posisinja. Gol ketja 
terdjadi dalam satu | pergumpu 
lan didepan gawang, 

Babak kedua berujalan lebih 
seru lagi dan PSP jang menyo 
ba mendjebolkan pertahanan 
SIM Banceng jang didjaya ku 
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Indonesia, 
Djuara 

“Bridge 
Indonesia telah keluar seba 

gai djuara turnamen bridze ke 
djuaraan Feserasi Bridge Timur 
Djauh ke-6 hari Minggu serelah 
dalam pertandingan terachir me 
undukkan Pillpina dengan ang 
ke 212-116, 

Indonesia telah memperoleh 
6 bidji kemenangan dengan me 
ngalahkan Pilipina jtu, dan me 
ngachirf turnamen selama se- 
minggu jitu dengan mengumpul 
kan bidji kemenangan sebanjak 
39. 

   

Pilipina keluar sebagaj run- 
ner-up dengan djumlah bidji ke 

menangan 32, 

Tempat kedjuaraan ketiga ma 
sih belum dapat ditentukan, 
Djuara beryahan Mi f me 

, Okinawa 163-138 
tam games final dengan memi 
gi bidji kemenangan  masjng2 
8. Inf memberikan Muangthai 
29 bidji kemenangan dan men 
duduki tempat kedua dalam dat 
tar 
Tetapi nara 

regu Taiwan dan sede 
mikian djauh belum selesal. Dji 
ka Taiwan menang dalam per- 

tandingan ini dengan keunggulan 
angka 6 maka Taiwanlah jang 
berhak menduduki tempat ke- 
djuarsan ketiga. 
Malaya telah mengalahkan 

Taiwan dengan 184—158 dalam 
Iuagu penandingan jung hasil- 
aja diluar dugarn semula pada 

malam dan memberikan 
5 bidji keme: kepada Ma 
Inja dan 1 bidji kemenangan ke 

RRT. Protes Sikap 
India Terhadap 
Warganegaranji 

  

    

an luar negeri mengatakan ha- 
xi Sabru bahwa India akan mem 
bantah sebuah nota RRT jang 
memprotes "pengedjuran2 ke- 
djam terhadap Wargunegara2 
RRT di India”, 

Pedjabat itu mengatakan bah 
wa sebuah noxa protes keras 
telah disampaikan kepada kua 
sa usaha India di Poking bari 
Sabtu, tetapi belum sampai di 
New Delhi, 

itu akan dibebaskan segera se 
tolah tanah Air mereka meng 
renuikan agreel £ 

Pedjabag itu memberikan ko-   

"Australia Unggul Dalam Pengum- 
pada Taiwan. Dalam daftar ke 
Gjuaraan Taiwan 

tempat kelima dengan djumlah 
bidji kemenangan 26 setingkat 
@'bawah Hongkong dengan bidfi 
kemenangan 28. Terapi kemena 

ngan Malaja tidak meningkatkan 
tempatnja dari djuru kuntji de- 

ngan djumlah hidil kemenang- 
ar hanja 7. 

Djepang mengalahkan Viot- 
nam Selatan 165—113 dan mem 
peroleh tambahan bidji kemena- 
ngan 5 dan 1 bidji kemenangan 
tambahan untuk Vietnam Sela- 
lan. Djepang menduduki tempat 
Ke-6 dengan djumlah bidj' ke- 
renangan 23, Okinawa ditem- 
Dar ke-7 dengan diumlab bidji 
kemenangan 14 dan Vietnam 
Selatan ditempat ke-8 dengan 
rumlah bidji kemenangan 12. 

  

Seluruh pertandinean telah 
@ selesaikan ketjuali pertarding 
13 anta Talwin dengan Die- 
peng. 

Dibawah in! adalah dafrar ke 
Mruaraan Federasi Bride Timur 
Dauh ke-6 setelah seluruh per 
terdingan Talwsn — Djepang. 
(Viika Taiwan menang dengan 
$ bidji maka Taiwan berhak 
menduduki tempat ketiea), 

  

1 Indonesia bia 39 
2 Pilinina Dat 32 
2. Moanethat bidit 29 

4 Honekang bian 28 
8 Tatwan mati 2R 
6 Dienang bai 21 
7. Okinawa biar ya 
8 Vieenam Selatan bIdIL 11 
9. Malaja biaji 7 

Pata? Hasil Padi Di 
Jogja Nai 

  

Joglakarta, 26 Nop. (PIA). 
Menurot tjararan jang diper- 

Oleh PIA dari dinas pertanian 
rakjat daerah istimewa Joga- 
kartta, rara2 hasil tanaman padi 
didaerah istimewa Jogjakarta, 
datam tahun 1962 Ini naik dji 
ka dibandingkan dengan tahun 
jeng lalu. Menurut catatan ter. 
sebut rata2 hasil padi didarrah 
Irimewa Joglakarta tahun jang 
lalu setiap ha hanja menghasil 
kan sebanjak 35,31 kwintal, se 
ang dalam tahun sekarang ini 
telah menijapat rata2 sebanjak 
48,47 kwintal/ha, 

  

  

Kenaikan hasil padi rata2 
dalam kwintal/ha Ini disebab- 
kar karena para petan! telah 
banjak jang menggunakan pu- 

puk buaran, sistim penanaman 
jang memenuhi sjurat, berdasar 
k petundjuk2 dari dinas per 

serta makin ba 

njaknja tanaman2 padi djenis 

ungcal jang banjak diranam pe 

tani2 itu. 

Jogjakarta tahun ini, telah 
memegang rekor dalam djumlah 
pehlawan padinja, jaitu sebanjak 
215 orang. jang telah mengha- 
silkan padi sawah lebih dari 
100 kwinral/ha dan padi gogo 
lebih dari 75 kwintal/ha. 

  

  

PEKERDJAAN 
Jolutnesburgh, (Afrika Selatan) 

26 Nopember (AP-PIA) 
Kebidjaksanaan politik jang 

didjalankan Afrika Selatan ur 
cuk mengurangi djumlah orang2 
asing Afrika jang bokerdja di 
negara ini telah menempatkan 
beberapa orang dalam kedudu 
kan jang sulit. 

Peraturan jang sekarang ber 
laku adalah bahwa orang2 Afri 
ka jang datang dari luar Afrika 
Selatan dapat meninggalkan ne 
gara itu dan mengunajungi ke 
luarga mereka, tetapi tidak ds 
pat kembali ke Afrika Selatan. 

Menurut perkiraan terdapat 
satu djutu orang2 asing Afrika 
termasuk sedjumlah besar imi- 
gran2 gelap bekerdja di Afrika 
Selatan, Sebelum peraturan jg 

Seorang orang Autralia terpak 
sa keluar darj dalam gua pada 
barj Sab u malam (karena kem 
lantan daja “penglihatan jang 
wadjar) setelah ix berada da 
lam suatu gus selama &4 hari 

dari memejahkan rekor dunia   dim daja tahan :inega! dim gus 

Darwin, Australia, 25 Nop (AFP | 
PIA) 

Timbang Terima Dja- 
batan Ment. Koperasi 

Djakarta, 26 Nop. (PIA). 

re 
muorpil (DEPERTAN) telah dila- 
kukan timbang terisi djabatan 
meneri koperasi aniars "mente- 
Ii koperasi Achmadi kepada 
menteri Perindra majdjen Dr. 
Azis Saleh selaku menteri ko- 
perasi ad interim, 

Timbang terima ini dilakukan 
karena adanja tugas chusus ba- 
8 menteri Achmadi. 

Menteri Achmadi dulum kara 
sembutannja mengatakan, bahwa 
@tundjuknja menteri Perindra 
ini sebagai memceri koperasi ad 
iuterim a.l. didasarkan aras per 
tumbangan pentingnja synchro- 
nisasi kedua deparsemen terse- 
bu. dalam satu tangan, mengi- 
ngat, bahwa pngusaha2 alat2 
produksi achirnja akan bergerak 
keorganisasi koperasi. Disam- 
ping itu dikatakan, bahwa men 
teri Perindra Dr. Azis Snleh me 
naruh perhatian jang besar ter- 
hatap masalah koperasL 

      

   
  

Atmil AS Pamit Pada 
KASAB 

Pagi kemarin WAMPA/KA- 
SAB Djenderal .AHi. Nasution 
telah menerima -kundjungan Ko 
Icnel Taylor Drysdale — Atase 
Angkatan Udara Amerika Seri- 
ka, di Indonesia dengan bertem 
pe- dirumah kediamannja DJI. 
Teuku Umar No. 40 Djakarta. 

  

Maksud  kundjungan Kolonel 
Taylor adalah untuk meminta 
Git berhubung dengan akan me 
ninggalkan Indonesi: 

  

  

Sebagai diketahui pada tang- 
ga! 23 Nopember jl. Komodor 
Udara Maki Perdanakusuma utas 

8 WAMPA/KASAB, telah 
pula #Mengadakan malam perpi- 
trhan untuk Kolonel Taylor 
Drysdale, bertempat di Press 
House. Demikian Biro Pers/Dju 
Tv bitjara WAMPA/KASAB, 

  

   

  

910 Orang Transmig- 
ran Diberangkatkan 

SALA, 25 Nopember (PIA). 
Mula bulan Djanuari hingga 

bulan Nopember tahun ini to 
lah diberangkatkan 910 orang 
transmigran dari daerah Su 
mkaria untuk luar Djawa. 

Mereka terdiri dari 220 kepa 
la keluarga berasal dari dae 
rah2 Kabupaten seluruh Kresi 
Genan Surakarta, dari Klaren, 
Bojolali, Sragen, Karanganjar, 
Sukobardjo dan Wonogiri. 

Mereka itu ditempatkan dibo 
berapa daerah diluar Djawa se 
perti: 
1. Sumatera Utara 25 Kep. Ko 
luarga, atau 83 djiwa, 
2, Sumatera Selatan 77 Kep, 
Keluarga atau 340 djiwa. 
3. Bandjarmasin 15 Kep, Keluar 

atau 67 djiwa. 

  

BOLEH PILIH, KELUARGA ATAU 

sekarang, merexa Gxpat mem 
peroleh idjin untuk datang kem 
bali ke Airika Selatan seteiah 
mengundjungi keluarga mereka 
dengan sjarat bahwa mereka 
kembali dalam djangka waktu 
lang telah ditentukan, 

Sekarang mereka hanja men 
Hapat Idjin sekali perdjalanan. 
Mereka harus memilih antara 
mendjeuguk keluarga atau pe 
kerdjaan mereka jang agak baik. 

Orang2 asing Afrika jang da 
pat masuk kedaerah Afrika Se 
Iklan setjara gelap molalui per 
batasan jang tidak didjaga dju 
ga akan dizchiri. Pemeriztah se 
dang mendirikan pagar2 dap 
potd pengawas sepandjang per 
batasan. 

3ill Penman Pegang Rekor Ter 
Bill Paman dari Darwin, 

thun, jang telah berada dalam 

telah memutuskan un Uk keluar   ketika 

MERDEKA 

DJAKARTA, 
MENTERI Veteran 

dung pada tanggal 24 

innja. 

Dalam kesempatan mu Brig 
Gjen Sambas menjatakan bah 
wa pada saat ini djustru ba 
njuk orang bekus pedjuang jang 
Iku dalam bidang pembangu- 
nan untuk musjarakat, dan alang 
kah baiknja sebelum mendjadi- 
kan orang bekas pedjuang men 
diadi orang2 jang produktip da 
lam masjarakat Yarus melalui 
pendidikan dan pengetahuan 
terlebih dahulu. Selandjutnja 
Brigdjen Sambas — mengatakan 
bahwa langkah jang ditempuh 
oleh Biro Bangunan Dion unuk 
memberikan beasiswu2 itu 
alangkah baiknja pula kalau 
dlikut! oleh perusahaan? lainnja. 

diketahul Biro 
Bangunan Djon telah memberi- 
kan beasiswa kepada 13 orang 
mihasiswa ITB dan 3 orang da 
pat lulus udjlan. Menurur kete 
rengan Dijon Safri sebagai direk 
tur Biro Bangunan Djon men 
drelaskan bahwa pemberian baa 
siswa tersebut timaksud untuk 
meningkakan djumlah tenaga2 
ahli jang nantinja dapat untuk 
kepenringan dibidang pembangu. 
nam” Industrialisasi di Indonesia. 
Dalem memberikan beasiswa ter 
sebut Biro Bangunan Djon tidak 
mengadakan ikatan2 tertentu, 
tapi Biro tersebut dapat menam 
pung mereka jang lulus sesuai 
dengan bidangnja. 

Pade wakcu tni Biro Bangunan 
Djon telah menjelenggarakan 
Industri: Motor, Mesin dan 
Mobet. Semuanja ini harus me 
merlukan tenaga2 ahil dari bang 
sa Indonesia sendiri, oleh se. 
bab iku Biro Bangunan Djon 
sedang mungkin akan mengu 
sahakan Industri2 dalam 
mentjapal induscrislisasi 

  

masal 

Trinidad Protes 
Kelakuan AS. 

Trinidad, 26 Nop. (AFP-PTA). 
Pendjabar perdana 

Trinidad, dr. Patrick Solomon, 
hari Minggu menjatakan dengan 
tegas bahwa AS tidak menghu- 
bungi pemerintahnja sebelum 
presiden Kennedy memerintah- 
kan blokade atas Kuba bulan 
jang lalu, 

Solomon, jang memberikan 
sambusannja kepada sebuah per- 
temuan partai nasional Rakjar 
jang berkuasa jang pemimpin- 

oja, Eric Williams, pada waktu 

car sedang berada di London, 
mv takun bahwa “negara mer 
eka ini (Trinidad) harus dimin 
ta pendaparnja oleh Amerika 
Serikat dalam persoalan2 

  
  

  
a 

Gama Mi mmungkin Akan kasa 
sar dalam gua dan mungkin 

menemukar, kemba   
  

Bekas Pedjuang Taka 
Dalam 'Masjarakat 
Biro Bangunan Djon Memberikan Beasiswa 
Tanpa Ikatan, Kata Brigdjen. Sambas 

menteri |" 

REMADJAAN dan KEB, 

PN Ta Ke ANN TA NINA PE TEA Pn Se PG Epen an US PN Tee en EPA Tn 

27 Nopember (Mak). 
Brigdjen Sambas Atma- 

dinata dalam kata sambutannja pada upatjara 
perajaan Julusnja tiga orang mahasiswa ITB bea- 
swa Biro Bangunan Djon digedung Wanita Ban- 

Nopember 1962 malam, 
menegaskan bahwa peristiwa pemberian beasiswa 
djustru oleh perusahaan jang diusahakan bekas 
pedjuang ini mempunjai arti jang penting uptuk 
selandjutnja para sardjana dapat dipergunakan 
bagi kepentingan masjarakat, Hadir dalam pera- 
jaan tersebut Gubernur Djawa Barat, Presiden 
Universitas ITB Prof. Ir. Kosasih dan undangan 

suai dengan anjuran 

sudah revolusi, demikian 
Safri menegaskan. 

Menurut rentjana untuk ke- 
pentingan Industri Biro 
Bengunan Djon akan 
1SN orang ke Djerman dan Dje 
pang untuk menambah penpera 
huannja dibidang Industri motor. 

    

  

  

Agama Hindu Bali 
Minta Diadjarkan 
Di Gama 

Jogjakarta 20 Nopemoer (PIA) 
Peladjuran agama Hindu Bali 

oleh sem mahasiswa 
djah Mada telah diminta untuk 
diadjarkan di Universitas Gadjah 
Mada, seperti “halnja agama2 
Islam, Protestan dan Kathotik. 

Berhubung kesulitan tehnis 
jang masih belum memungkin- 
kan, maka permintaan dari ma 
hasiswa2 itu belum dapat diirir 
kan, demikian menurut ketera- 
ngan jang didapat PIA. 

Sampai sekarang telah tertja 
tat mahasiswa2 jang mengikuti 
kuliah2 ogama Islam, Kristen, 
Protestan dan Katholik sebanjak 
1.585 orang. Kuliah Agama Is- 
lam diberikan oleh prof. K.H.R. 
Muh. Adnan, Protestan oleh Ds. 
Sularso dan Katholik oleh Prof. 
Dr. Hardowirjono. 

  

  

  Kursus Intel 
Kepolisian 

Jogjakarta, 26 Nop, (PIA) 
Han Djum'a, jang lalu ber 

tempat dj Sekolah Polisi Nega 
ra jabang Jogjakara, telah dj 
buka Kursus Perwj 

m2 Inteligence dari kepoisjan 
resort/kora seluruh 

Djawa Tengah, 
komjsarju. 

Bertindak sebagai Inspecur 
upajara AKB R, Ng. Domopra 
noto, jang berlindak sebaga 
Wakil kepala polisi Komisara: 
Dineng, 

Menurut purel kepolisian, 
kursus tersebix djiku1 oleh pe: 
ira2 polisi sebanjak $0 orang 
Gari pangkat adjun inspektur 

#ingkat II sampai Inspek 
tur Polisi tingkat I, lamanja 2 
minggu. 

Maksud dari kursus itu untuk 
penjegaran kembali dgn menam 
bah pengerahuan2 jang sesuai 
dengan keadaan jang zekurang, 
selain itu djuga untuk mengha 
dapi tugas2 baru dim ch. 1963, 
kl adanja penurunan terhadap 
tingkat keadaan bahaja. 

Hadir dalam pembukaan kur 
sus itu &L Komandan Kompol 
Security KPKOM Djareng. Ko 
misaris Polisi tingkat 1 Sumar 
jo dari Jogjakarra, Kepala polisi 
Inspeksi Jogjakarta serta staf 
nja, kepala2 polisi kore—resort 
seluruh kepolisian Inspeksi Jog 
jakarta, demikian menurut Pu 
rel Kepolisian Jogjakarta. 

Dalam Gua 

!igonce 

  

  
Sabyu malam,   an Alpina selama 62 hari. 

dimana arah jang ditempuh se 
bapak 

pemimpin2 kita sebelum dan se 
Djon 

rim 

Ga 

tidak tahan kalau membuka 
karjamaa hitam jang dipakai 

nja ko jka ja darj gua pada harj 

Bebelum rekor Perman int. 
patne sn: anis bedakan 
didalam gua dipegang i 
Ohel Siflre darj Perantjis jang 

AHAGIAAN. d 

Koruptor Rongrong 
Ekonomi Soviet 

#loskow, 26 Nop. (AP-PIA), 
Pedjabat2 partal komunis 

#tiap tahun menggeragot! ber. 

Huta2 rubel dari negara, demi. 
kian dikatakan hari Minggu 
seh perdana menteri Uni Savjet 
Nikita Khrushchov, 

Dalam saporannja kepada ko- 
mite sentral jang sangac berkua 
sa dari panal tersebut, Kbrush 
thov mendjelaskan bahwa ko 
rupsi ditingkat2 atasan telah 
mendjadi sebuah persoalan uta- 
me dilapangan sosial dan ekono 
mi. 

Pemimpin Uni Sovjet ito me- 
mguraikan bahwa dalm enam 
belan pemama Jari tahun 1962, 
pengadilan2 Sovier telah banjak 
semeriksa petkara2 jang meli. 
puti djumlah jeng lebih dari 58 
Jjuta rubel. 

Dari pernjataan2nja njata di- 
kembarkan bahwa bad'ingan2 
@rinekali mentjuri djumlah tni 
dari ekonomi nnsional Sovjet. 
Khrushchov tidak menjebuta 

pendielasan usang kaum komu- 
ls bahwa tindakan krimint! da- 
lem masjarakat sosialis adalah 
&ira2 dari kapitalisme atau ne- 
buah barang !mpor dari 

Sebaliknja, tm :meletakk:     

  

hap ti- 

  

wax dan pengawasan? 
tk sempurna. 

Surakarta 25 Nopember (PIA) 
Jang dimaksudkan dengan is 

tilah .gundul” disini talah po 
tongan rambut. Di /Ojawa Te 
ngah umumaja dan daerah Ma 
gelang, Surakarta dau sekitar- 
nja chususnja gundul model 
AMN itu kini sangat terkenal 
dan banjak ditiru oleh umum. 
Potongan tab jalah kepala ditju 
kur sangar 8 dari bawah 
sampai keatas kian menebal, di 
mana pandjangnya dibarian atas 
tidak boleh lele dari 2 CM. 
Kebanjakan tukang2 (jukur rak 
jt mengenal model Itu sebagai 
gundul AMN, 

Sementara itu ada pula jang 
menamakan — potongan ala 

Darimana perkataan 

  

    

Betapa sibuk pemangkas ram 
but dinas dari AMN, jang ba 
njaknja hanja 10 orang dan 
harus mentjukur 1200 orang ta 

fruna, dapat dibajangkan, karena 
setiap orang dalam satu bular 
harus potong sampai 5 kati. 

Untuk mengatasi cesulitan 
tsb, setiap Taruna kini telah 
mahir memotong. Oleh pihak 
CC PP——— 

Perutusan Tak-Resmi 
Inggeris Ke Jaman 

Lendon, 25 Nop. (AFP-PIA). 

Suatu  perutusan jang terdiri 
dari enam orang dari kedua 

partai jang duduk dalam Madje 
Us Rendah Ingseris telah ber- 
tolak dengan pesawat terbang 

menudju Jaman guna mempela- 

djari siduasi politik “ego de- 

ngan tangan pertama jang te- 
jah “diakibatkan oleh revolusi 
brian September. 

Misi itu sama sekali bersifat 

ak resmi dan tidak ditentukan 
berapa lama perutusan itu akan 

tinggal di Jaman, 

Perutusan tersebut terdiri dari 
Uga orang anggota partai kon- 
scrvatif dan tige orang anggota 

pinal buruh. 

Kuba Akan Djawab 
Pernjataan Terachir 
Kennedy 
#isvana, 25 Nop. (AFP-PIA). 

Pemerintah Kuba menurut ren 
Wana akan bersidang peda 
Minggu malam ini untuk me- 
musun djawaban resmi terhas 
(wp "Pernjataan? rerachir" dari 
presiden Amerika Serikat John 
Kennedy mengena! masalah Ku- 
Ma, demikian diumumkan di Ha- 

  

vena, 
Pengumuman jang dibatjakan 

Galam siaran televisi Kuba Sab 
(4 malam itu mengatakan selam 
djuwnja bahwa kabinet dan de- 
wan nasional dari gabungan or 

  

ganisasi revoluc!oner — Kuba 
(OPT) telah bersepakat untuk 
mengadakan suatu ber.   
Chir presiden AS, Kennedy. 

lengan hormat 

    

sidang 
sama pada pukul 17.00 waktu 
setempat (Havana) untuk mem- 
peladjari dan mengesjahkan dja 
waban pemerintah revolusioner 

tinesal dalam gua di pegunung | Kuba terhadap pernjataan2 tera 

  

mal setempat, ketika epadanja 
diminta pendapatnja apakah " ia 
dika memimpin rakjat :nelaku 

kan merdekaan 

sulit untuk berbitjara sekarang 
setjara definitif”, 

    

»Gundul” Model A.M.N. 
dinas telah disediakan satu ste) 
alat potong rambut untut seti 
ap 20 orang. Ini berarti bahwa 
ai 

pat saling potong memotong, se 
Gangkan ongkos potongnja ja 
lah Rp. 2,50. 

Meskipun nampaknja mereka 
mempunjai ,.gundul” 

(jam potongan dikalangan AMN. 
Jang biasa dilihat itu adalah 
potongan biasa. Disamping itu 
adalagi model ..Tjuti", jang 
memberi sedikit — dispensasi 
akan rambut jang lebih pan 
Gjang banja dipakal selama wak 
waktu tjutl Tetap! ini adalah 
mrahasia militer” jang umum, 

Perundingan? Irak — 
Jaman 
Bugdad, 26 Nop. (AP-PIA) 
Sebuah deleensi pen ntab 

Republik Jaman sari Minggu da 
lam sebuah pernjataan surat ka 

bar mengatakan bahwa rezeka 
celah mengadakan perundingan? 

jang sangat berguna dengan per 
dana menteri Irak brigdjen Ka- 

rem Kassem. 
Delegasi itu mengatakan da- 

lam surat kabar Alahid Aljadid 

bah Kassem "membuka se- 

gala isi harinja kepada kami", 

Perundingan2 itu celah "me- 

letakkan dasar bagi kerdj ma 

dimasa depan antara republik2 
Jeman dan Irak" demikian ka 
ta delegasi itu. 

Pengumuman delegasi terse- 
Ou mengatakan bahwa Jaman 
sraang berusaha mendatangkan 
guru2, abli2 ekonomi dan bea- 

#rwa2 dari Irak. 

  

   

  

  

Dua Kapal Tangki 
Tabrakan 
New York, 25 Nop. (AFP-PIA). 

Dua buah kapal tangki — 
keduanja berisi dengan minjak 
kasar — bertabrakan pada bari 
Minggu dalam teluk New York 
dan pendjaga pantai dengan ve 
gera menudju tempat kedjadi 
&u tabrakan untuk berdjaga? 
terhadap bahaja kebakaran, 

Kapal? tangki itu masing? 
"bernama "Ema Elizabeth” dan 
'Amoco Deleware” keduanja ber 
bendera Amerika benabrakan 
pada pukul 08.10 waktu setem- 
pat 1010 gmt) pada hari Ming 
g9 pagi, 

Kapai2 pernisah dan pema- 
dam api telah dikirim ketem   

kami mempersembahkan 

  

merearjanakan 
Gua kapal itu keluar teluk dime 
ra kapal? itu (dak ukar mem 
bohajakan lalulintas dipelabuhan 

ita 

    

Akan berkampanje di 
PBB“ 

Azahari selandjutnja menjata 
kan, bahwa rakjat Borneo Uta 

ra menghendaki sef-determunati 

On dan penjatuan kembali keda 
lam Kesatuan", jakni 
Kalimantan Utara. Dalam kubu 

ngan ini diterangkan, bahwa 
in dalam bulan Djanuari jad, 
akan pergi kesidang umum ke 
17 PBB untuk mengadakan kam 
panje mengenal hal inl. 

Moral Rakiat Kuba 
Baik Sekali, Kata 
Guevara. 

f 

mentah di Kuba disebabkan ka 
Teng saborase jang dilakukan 
Oleh “imperialisme AS", 

100 Anggota Viet- 
cong Tewas 

Saigon, 25 Nop, (AFP-PIA) 
Seluruhaja ada 100 “nggota 

Pesukan2 Vistcong ditewaskan 

Berita tu mengatakan bahwa 
pertempuran petjeh ketika pihak 
V.ctcong melantjarkan serangan 
kepada pasukan2 pemerintat di- 
daerah iru, Dianara korban di- 
pihak Vietcong “dalah seorang 
kepala stafnja. 

Pelaez Bantah 

nila, 26 Nop. (AFP-PIAL 
kil presiden dan menteri 

luar negeri Pilipina Emmanuel 
Pelaez hari Sabtu malam mem. 
Donteh pernjataan bahwa Borneo 
Urare tidak termasuk begian 
Cari Pilipina karena tidak dise 
brtkan didalam definisi konsti- 
tusi Pilipina tentang wilajah 
nasional Pilipina. 

Palaez mengarakan bahwa de- 
finisi konstitusi mengenai Wilu 
jah nasional Pilipoa “bukanlah 
merupakan sebuah undang2 jg. Gibuat oleh rakjat Pifipina teta 
pi sebenarnja #elah didikrekan O'gh kepentingan2 reritoria. Ame 
rika jang diperoleh Amerika Se 
rikat diwilajah kita sebaga! ha 
silachir daripada sebuah perang 
Spanjol — Amerika. 

Konstitusi Pilipina ftv dibuat Galam tahun 1934, pada waktu &-mana Pilipina asih tergabung 
Golam sebuah persemakmuran dengan Amerika Serikat, 

        

  

Sumbangan Rakjat 
Lombok Timur. 

“ 
AMPENAN, 25 Nop, (PIA), 

Wakil Kaua Panitya Bingkaan 
Garis Depan Tingkag I Nuera 
Bara, baru2 ini telah menerj 

seharga 

dendeng kering dari rakja Ko 
Ginrikan Sakra, dua peti don 
deng kering Iamnja dari rakja, 
Barang Timur, f 
kering dan dua belaj bendere 
merah puuh darj Koperasi Ke 

Majoor Mobamaj Riowan 
menerima biagkwan2 rersebus 

mas pama Panitya Bingkisarp 
Garis Depan Nusra Barat mx 
neujapkan terimakasih max 
sumbangan? jang yolah dibery 
kap yu, '   
  

    

  

  
SPECIAL UNTUK 
MENJEHAT TUBUH , 
MENAMBAH TENAGA 
MENGUATKAN OTAK 
MENDJAMIN KESEHATAN 

TERDJUAL DISEGALA RUMAH OBAT       

AGEN DJAKARTA 1 AGEN BANDUNG 5 
LIAN — Dji. perniagaan timur no. 22 TOKO OBAT PEKING Djl. raja timur no fl&. | 

Ho NG MEDICAL C0 Be sembilan no. 14 TOKO OBAT HONG KONG — Djl. Raja Barat ZIAL: 
LIAN HOA TRADING 20 pai au ketjil Vil 3 . 

TOKO OBAT TEK SENG — Djl. pintu ketjil 1/3? 3 
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mutan 

  

   

  

   

  

LE 

en omammaweewea | BERTAMASJA Ke BAN- 
Me DUNG setiap har: 

M. Idris Berangka, pari/sore mulai 1 Desemoer 
5 1962 Mulai Th. 1963, bertamasja ke Gu 

nung Kawi setiap Djum'at Kliwon dng. 

KAEM. Dapap berangkar dari Dja 
karta, Cheribon, Tegal, Pekalongan. 
Semarang, Solo, Bandung, sambil me- 
nikmadi object? indah Djawa Timur 
dan Tengah (Borobudur) 

DJAWA BALI TOUR LTD. 5 2 
(Tilgr, walitour) 

Tw  1Mp Gbr. 5392, NJL Pasar Senen 34 PE LNI 

PEMBU KA AN Jesas Ne 
Kursus? baru pada tgl 1 Desember Keterangan untuk : 

  
— —. -—— — A.A.     

   

  

   
   

    

    

UNTUK KEDUA KALINJA DI INDONESIA | 
BERLINER KAMMER. 

ORCHESTER 

P.N. ..Pelajaran Nasional Indonesia" 
Sufyan 

dengan 

Anissa Fatma 
Mustafa 

#mxarta, 27 Nopember 1962 
6700 

  1962. BAHASA INGGERIS — Permu | — 
jaan — Menengah — Landjutan — 
Engi. Conversayon — Engi. Commer INST. KOSTER 
dial Correspondence/A. VAK2 DA- DJAKARTA 
GANG — Mengetik — Steno (Indone 

Impseris) — Tara Buku A/B—. | membuka pada awal Djanuari 1963 
aa Seram ba Admintstrasi Perusahaan 

#erdjalanan Kapal, pembukuan Muatan DjL 
Pombo I, Tg. Priok Telp. OP. 29621 — 29622 
— 2021 — 29814 — 29625. 

DARI DJERMAN| BARAT 

4 DESEMBEK 1962 di HOTEL INDONESIA 
Terdiri dari anggota2 orkes simfoni radio Beelin jang masing2 merupa kan seorang pemain tunggal ulung. 
APAKAH DIKATAKAN OLEH SURAT2 KABAR LUAR NEGERI? 

. 

PEMBUKUAN PENUMPANG : 
DjL Sulawesi Tg. Priok, Telp, OP. 29250 — 
29405 — 29406, 

AKAN DIBERANGKATKAN DARI PELABUHAN 
TG. PRIOK. 

Kursus Sekreraris (Lengkap). Serjara | kursus Msan: 
rombongan atau Prive, Kendaraan ter | Modoren/M.BA. 
sedia untuk mendjempur Sdr/i diru- | Dari jang lulus udjlan AP.M./MB.A. 
mah dan dihantar pulang. 

Pendaftaran mulai sekarang di : 

Bond 1962 adalah sebagian besar sis 
wa2 kita. 

ex. NEW INDONESIA INSTITUTE | Pendaftaran tiap2 hari kerdja djam 
8—13 dan 17—19. di Sekreraria: Dj Djl. Gondangdia Lama 13 

2 DJAKARTA Lombok No. 1 Djakarta, 
6690 6698 

@ Suatu kuliah rentang keindahan dan kaja...... Tanggal 27 Nopember 1962. 
L lenggaraannja. ,,LE SOIR" — Belrus. #NEGOSAN” ke: Surabaja — Makassar 

— Donggala — Balikpapan — Tarakan — 
pp. 

Desember 1962. - 
(GANDARIA" ke: Semarang — Diamor. 

Interpretasi lang sempurna, penuh perasaan djelas dan hidup dalam penje-   @ Suatu kenjaraan adjaib dari suara kaja dan paduan jang lengkap. Konser semalam wu @flar2 merupakan makanan roha- 
Blasses" — »THE STATESMAN"” — New Delia, " en inai 

  

    

.
.
.
 

@ Suatu sukses raksasa. Begitu sempurna, begicu Indah suara nja. Para penon:on hampir tidak berani bernafas, agar orngun kehilangan sedikitpun daripada keindahan dan kelembutan musik itu......” — LEXCELSIOR" —. Mexico Cliy, " Tanggal 2 Desember 1962. 
1, ,POLLERA" ke: Surabaja — Maumere — 

Larantuka — Watwerang — Katavahi — 
Arapunu — Kuoang. 

KANTOR ADPOKAT & 
PENASEHAT HUKUM 

ADPOKAT & PENGATJARA 

Ang Ban Hocy “S.H” 
SARDJANA HUKUM 

Senen Raya No. 189 
Djakarta IV/16 
Djam bitjara 4—5 

      

    

     

—einnam 
- - 

| Tempat: HOTEL INDONESIA djam: 20.00 Harga kartjis Rp. 750,— (hanja satu klas) | --
 

Tanggal2 keberangkatan tersebut diaras, sewaxru2 
Gapar dirobah tanpa pemberikahuan terlebih dahulu.   
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4 Tita Njan — Tjikini 7. Kantor Penerangan Djerman 

Dj. Segara 1/37 

.
.
.
 

  

    
     

   

  

  DIDJUAL TJEPAT 
ENCYSLOPAEDIA BRITANICA DISPONSOR OLEH KEDUTAAN BESAR Di DJAKARTA DAN GOETHE INSTITUT DENGAN 

PENJELENGGARAAN SETEMPAT OLEH INDONESIAN ARTISTS MANAGEMENT. 
Eri DAN CORSEC, 3 404/B/K/62 

R, Harga 8» 4689/IDR/8SIL 
Fiskal ' 

    
Denah" “Segera Akan Datang 
Pan M di 1 An da Ok Pena Di Teka ke Ditiro 16 Porn an unsi. Hana 
Maa an jung ' 

ana 

DITJARI 

.
.
.
.
 

24 

429/Fiskal/Pen/1962, 

ESbUAR Hilit ohtuR Anda jang suKa jakan 
Hiburan Ying bermutu 4 | 

    

  

  

  

   

  

      eh P.T. Swasta Nasional 2.etgatata 

Notaris Sulami” aFan membuktikaf Ke- )| Se-iang Pemegang Buku| MU TIA TELAH TIBA DIPELABU- 
mmampuan kita memberikan'menghigang- 39/35 th — diploma B — SMA. 5 — 15 m79 1 , Ai ” Bea Semata 5 Ss na 1? HAN TANDJUNG PRIOK . 

(13 takuny) | Posgoow Pop Tesaass dai -WASI TO TAKA" MV. TONG HOO pada #pl 22 Nov, 1962 | 
: : | ne Wan, WLV, SELAT MAKASSAR “pada tgl. 25 Nov, 196 memerlukan untuk dipekerdjakan di 

i T mmm Riau Daratan 

    

MEMBAWA BARANG? IMPORT DARI: 

  

Tenaga? BIDAN ! 
jang beridjazah dan Berpengalamar | 
serta belum kawin. 
Pelamar2 diharap datang sendiri de- 
ngan membawa salinan idjazah2 
dan riwajat hidup di Bagian Urusan 
Pegawai, Caltex Pacific Oil Company 
Djl. Kebon Sirih no. 52 — Djakarta, 
pada tiap2 hari kerdja dari djam @ 
pagi sampai dengan djam 10. 
6697, 1 

SINGAPORE —« SEATTLE —« PENANG, " 

TRANSEIPMENT/OVERLANDED CARGO DARI KAPAL21 " 

LAM HOCK — JAVA MAIL — TONG Ali — TONG LIE me 
'TONG HAN — TONG KIAN — SELAT DURIAN, 

Jang berkepentingan harap berhubungan dengan: 

P.T, PELAJARAN INDONESIA MALAYA 
: 118, Djalan Pasar Pagi, 

Djakarta — Kota, 
(impor Depi) 

: Arlodji 
| | Rolex 

Day-Date 
(pemundjuk Hari dan Tanggal) 

mungkin karja djam 

jang paling tjemerlang dan 

paling terkemuka didunia 
dewasa ini. 

    

  

  

  
  

  

  

Alamat untuk: OTORADIO dan 
RACAT OTOGRAMOPHONE Bas yasmin Ma 
Peng. AURI no. 007 

yang dimuar dalam harian ini tgl 15—11—'62 dan (RL. 17—11—62 kalimat pasal I sub 1 (D jang ber. 
bunji sbb: 

TELEPHONE OPERATORS PLOFTER. 
senarusnia berbunji: 

TELEPHONE OPERATORS, PLO1TEns 
Demikian kesalahan “sb diatas ' telah d'---vlkan 

  

TU. MERDEKA 
Bagian iklan   

    

   

  

MERANGKAT 
»LLANA" 

DJI. KSLA. Wahid Hasjim No. 434 
(dahulu : Djl. Asemiama) Djakarta 
Kursus pagi jad. Unruk bloemiste 
(beridjazan) dimula! gl 12 Desem- 

BUNGA 
HARGA MURAH - PEKERDJAAN MEMUASKAN 

DENGAN DJAMINAN 

  

Day Date Rolert 
fetandjurkam tradisi jing dibange 

  

    

          

    
   
    

    

   

  

     

akan Datejust (Penanggal jang 
pat), Rolex memperkenalkan kar. 
anja 'jang terbaru untuk pria: 
day-Date (penundjuk Hasi dan 
Tanggal). Sebuah Chronomieter 
ang disertai Keterangan Resmi 
lengan @jatatan jang di-idam'-kan: 
,Hasil jang sangat baik": 10074 

waterproof Tana air) dalam kotak 
Dysterg berputar setjara otomatis 
leh alat rotor Perpetual: arlodji 
ai tidak hanja memperlihatkan | 
aa tetapi djuga bari" tertulis mr 
engan lengkap: Day-Date jang terbuat dari emas 18 karat 

engan ban Presiden dari emas 18 karat ini, tentu merupakan 
hrunometer-pergelangan tangan jang paling indah jang terse- 

W 
ROLEX 

Itilah bagi Arladji untuk Dunia 

Se WBlktServica 0 Dilerdiiken olah Ahli? Tehnik jong menpeslal 'pergata M 
ROLEX.SERVICELSTATION, Olaten 6 

      
    

LB 3       PAP NT at Ga NA   
  

  

DIDJUAL: 
SEBIDANG TANAH jang LEBAR dan LUAS 

Sekali beserta GEDUNG2NJA (Terima Kosong) Ada TILP dan GAS. 
        

  

    
     
   

TERLETAK : Di CENTRUM Kora TJIREBON dipinggir Djalan Besar 

Klas 1 (TJIREBON — BANDUNu, 

HARGA: Rp. 20 Djuga 

    Tanpa Perantara 1 
TEPAT SEKALI UNTUK: ASRAMA — MESS — PERHOTELAN — 
INDUSTRIE — KANTOR — INDUSTRIE — PERGUDANGAN 

Keterangan pada: 

IL DjL Dr. Sediabudhi 290 — Tip. Bd. 8408 Bdg. 

2 Dji Tjibodas 36 — Tjipanan 

3 Djl Tjangkering 1/2 Tjirebon (Tilp, 306). 

6672 

     
      
    
   

   
    

   

    

   

  

   

  

    
    

        

ber 1962. Peladjaran teori praktek 
Home-arrangement, gjara membung 
kus hadiah, krans, salib, (jabang ma 
kam, krandjang bunga/buan, buker 
tangan, buket penganten, karangan 
untuk hari Naral, Paskah, penganyin, 
kelahiran, hurut bunga, kalu 
nga, corsage, susunan bunga/angye 
rek dengan kaju kering (kropok) dil 
Tamay 2 bulan. Lred arrangement 
(karangan Khju 'kering 1Kropok) om 
WU, patung2 dsb. (3 nari selesai). Lik 

   

  

maag2 distensil dan diberi dengan yu 
ma2 kepada peludar. Keterangan 

"dan pendafraran pagi djam 4—7 
6687 siang. 

P.T. ,,RASANTA” 
DJALAN KOPI 33-35 (Tingkat 2) 

Kotak Pos 616/DAK-Tilp. O.K. 20342 
DJAKARTA-KOTA 

Alamat Tuan untuk 1 
Segala rupa" merk: 4 
MESIN TULIS Portable dan Baby 
MESIN TULIS Standard rupa2 
ukuran 
MESIN HITUNG Tangan Listrik 
MESIN DJUMLAH tangan Listrix 
MESIN STENCIL. 

  

    

     

  

    

   

Pa 
ka    

  

DAHULU GATOTKATJA HANJA SATU“ 
TAPI SEKARANG ADA SERIBU !! $ 

    
   
    

Pte 
   

NDJADIKAN 
Ban AIM To aa! 

  

TJAPEK LESU DAN PPI A 

    
   PE temu Ten RU Gu 
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