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DIAKARTA, 15 Des. (PIA) jak. di Surabaja, dalam Dewan 
pimhaanya 

pa aa pertahanan Nasio 
an daan In senen: 

pai den Laga aa mPalum amanatnja jang teruc Jasi dan Angjawarah Pumpinan menerangkan, bahwa kundjungan (mulai tanggal tahun salah? sekitar penghapusan kea | tuk 

bangan Pn Ahaputkan akan ttei sn ngnkan baba Gentan peng | May tahan 106 1 tidak kail untuk pererat buya Yuni dengan kabandak Pemerin| pasan keadaan bahaa Ii Sandi e ra agan peratabatua RI-Yornsla pal dan Musjawarah Pimpjran | kewadjiban dan tugas serta tang | UANGAN UNTUK 
Pep ana ata 

bnar benak aan del pung djawnb2 atas pundak alat? AA. "—g 
Kaskan, bahwa dibawah pimpj- 

tindakan mendjamin keamancn tambahkan lebih Kes na Ka cg) tata 
ban Pn aa 

disuatu temnar nada suaru wak kan karena hal jtu merupakan Ie BAP Mapala megan Tenan 
me 

ae suatu keharusan meskipun tidak kakan bahwa dengan 
Kata2 gsb. dikemukakan ma- hanja di Indonesja sadja keada | keamanan hal itu berarti bahwa sing2 pada saat2 Tamu Agung Kepala negara jang mengemu | an ni populer dikalang- |tidak lagi 1 daripada Potensi 

dari Yugoslavja dan rombongan 
Ikakan hal itu ketika harj Sabtu an rakjat dan oleh karena itu keuangan diuangkan untuk ang 

akan menjnggalkan Ibukota me 
pagi bertempat dj Lan ayal benang segera bahwa |karan bersendjata. . 

nudju Medan, sesudah berada di 
memberikan amanat didepan ku | rakjat Indonesja tidak aag labih 60 orang kursus pem | dengan peraturan2 “SOP Dengan tidak lagi disediakan 

2 Lam aparat Daan 
binaan wilajah angkatan ke-III lam segala tindakannja itu. 3/4 daripada untuk 

karno dan Pemerintah Indonesia 
mengatakan lebih landjut, bah- | Akan tetapi makin lama ma Jangkatan bersendjata, maka ke 

mengundjungi Indonesia, 
wa dalam rangka penghapusan kia terdjamin keamanan, maka juangan itu dapat dialihkan ke 

ampak mengantar sampaj di 
Naa aonla dinja ea an Haa Langraspemenrg Baen, Na Sena a jamu Agung dari Wk. Presiden Yugoslavia lapangan internasjonal Kemajo- ing pada tanggal 19 Desember | diadakan konsultasi" jang” men (Bersamb. he Hal 3) PO Me Sertenk menkasanlian Joe Kane amil Kan RENA, Tana Mang dn Membai “ Nj. Bardar ike 

3 re korps-diplomatik, para pembe 
ana - . 

sar sipil dan miliker serta kepo uban « 
sera tee Indonesia akan terima tantangau PM. Malaya 252 g 

"8 ber-djedjal2 uk New Delhi 
emang re Bem iKoloabn 18 Dat (AFPIAY 

Komisaris Tinggi India 5 x . . » kapan dun dutabeme RRT Chang Tengku l bdulrachman Pres. Sukarno: Indonesia Bersimpati @kan berangkat menudju nega- 
. . 0 hsnnkommginnak Pada Perdjuangan Rakjat Kal. Utara majan PM Sailan N). Sirimavo 11 T La 1 DJAKART. 

Bee erat) Djika Ia Tetap Lakukan Sikap J A, 16 Desember (PTA) 

  

DJAKARTA, 17 Desember (Merdeka) 
... KALAU Perdana Menteri Persekutuan tanah 
Melayu dewasa ini terus-menerus melakukan dan 
mengadakan sikap tegang terhwlap Indonesia, 
maka bagi kita, tidak ada disiaa lain daripada 
menerima tantangan PM Persekutuan (Tana Me 

Tegang Dan Anti Indonesia 
laya itu dapat mengganggu hu 
bungan rakjat Indonesia dan 

Malaya. kata Menlu 
Dr. Subandrio, soal Brunej telah 
mendjadi eksplosif, dan PM Ma 
laya tanpa suatu penjelidikan, 
dengan tergesa2 melemparkan tu 
duhan terhadap Indonesia, walau 
pun kenjataannja, Komandan 
Inggeris dj Brunei sendiri tidak 
malihat bukti, bahwa Indonesia 
ja dengar an alan Sel | layu Tengku Abdurrachman itu, 

Demikian ditegaskan oleh Wa 

  

(DIANGAN SALAHKAN INDO. 
NESIA KALAU 

Djkemukakan oleh Menlu Dr. 

  

  

Giplomatik untuk mentjurahkan 
keragu2an terhadap maksud2 
Indonesia, Hingga kinj Indone- 
Sia selalu berusaha memelihara   

    

  
  

PRESIDEN Soekarno menandaskan bahwa Indonesia bersim- 
pati pada perdjuangan rakjat Kalimantan Utara, karena »kami se- 
tia pada prinsip2 konperensi Bandung dan djuga pada prinsip kon- 
perensi Beograd”, 

Kedua konpcrensi tsb., demikian Presiden, mengutuk Kolonialisme 
«dan imperialisme dalam segala bentuknja. 

Presiden Soekarno memberikan penegasan ini Sabtu malam pada 
djamuan balasan jang diselenggarakan oleh Wakil Presiden Jugo- 
slavia Edvard Kw delj dan Nj. Pepika Kardelj bertempat di Madura- 
room Hotel Indonesia, - 

Dalam djains.n makan tib. hadir anggota? kabinet £erdja, 
got22 rumbrigan Wk. Presiden Kardelj dan var: undangan, 

Berbitjara mengenai perdjuangan rakjat Indonesia, Presiden me- 
negaskan lagi, Fahwa Indonesia memperoleh kemerdekaannja dengan 
kekuatan sendiri. Tidak misalnja seperti beberapa negara lamnja 

jang dihadiahkan kemerdekaannja oleh bekas pendjadjah mereka. 

ang- 

  

Presiden-Mandataris 

Penjempurn 

temput di- 

Wakil Ketua MPRS Brigajen 
lujo Puspojudo Badan Pemban- 
tu Pinminan MPKS 

| Itu Pimpinan MPRS (SPP. Dip. 
RS) mulai tanggal 14 Desem 
ber djam 20.00 telah mewulai 
mengadakan sidang ke V seba 
Mai landjutan dari sidang PP. 
MERS pada tanggal 16—17 No 
pember jl 

Sekretaris umum MPKS, Mu- 

   
nadjat Danusaputro SH 
ranykan bahwa Sidang 
MPRS ke V itu diberi sugas 

Pemuda Demokrat: 
Abduirachman Tidak 

4 Jahu Diri 

DJAKARTA, 15 Des, (PIA). 

Sidang Pleno DPP, Pemuda 

Demowzat Indonesia tgl. 13 De 

sember setelah dan 
membahas den 
tentang pergolakan rakjat Bru- 
nai/Kallmantan Utara dewasa 
ini memutuskan: menjajakan 

rasa simpati jang sebesar-bo- 
saraja terhadap | perjuangan 
ranjat Brunes/Kallmantan Uta. 
ra dan siap sedia meme 
permiutaan bantuan sukurei 
Wan jang diminta oleh rakjat 

Memprogas dan mengutuk 
imperialisme Inggris jang 

tidak tahu menghargai (ita2 

takjay dan pemuda Brunai/Ka- 
Iimantan Utara, dan setjara ga 
mak dan biadap menindas de- 

ngan kekerasan sendjata revo- 

lusi rakjat Brunei -Kalimantan 

   

          
Delegasi I.B. Tidak 

Utara, 

   

   
     

Dengan mengambil 
#edung MPRS-dan dipimp.n oich 

    

MERS 

SBERFKIR MERDEKA - —: BERSUARA MERDEKA — HAK MANUSIA MERDEKA 
SENEN, 17 DESEMBER 11962 — 29 RADJAB 1382.H 3 TH. REP, KE-XVIII 

Pres. Kardelj Meninggalkan 

Djakarta Menudju Ke Medan 
Seperti kebjasaan Tamu2 A- 

ja dilapang | sar itu ber-turut2 menersna kr 
Sesudah berpidato, kedua pemba    

MPRS Akan Usulkan: 

aan. Bagian2 
Pola Pembangunan NSB 
Bandung, 15 Desember (PIA). oleh Pimpinan MPRS untuk 

mempeladjari dan | mengolah 
bahan? jang harus dirumuskan 
sebagai saranZ kepada Pimpin 
an MPRS dalam rangka usaha 

PRS untuk membantu Presi- 
den/Mandataris guna melan- 
arkan pelaksanaan Kotetapan 
MPRS No, 1 dan HI/MPRS/ 
1960, 

Dalam rangka pelaksanaan 
Keputusan Presiden no, 124/ 491 
tentang penjelenggaruan Sidang 
Fleno MPKS dimana Presideo/ 
Mandataris akan mengutjapkan 
"progrese-report''nja, terkandung 
pula kemungkinan bahwa Man 
Gakaris akan mengadjukan djuya 
usul? penjempurnaan “daripada 
bagian2 dalam Pola Pembaugun 
an Nasional Semesta Berenije- 
na jang terajata tidak sesumi 
dengan pengalaman pelaksana- 
an selama dua tahun jang su 
dah berdjalan Ini. 

Segala usaha untuk memper 
baik tjara pelaksanaan serta 
bagian2 tertentu dari Pola Pem 
bangunan semesta  Bercatjuna 
itu, adalah usaha konkrit vn 
tuk sotjara — posilip-progressip, 
senantiasa menjempurnakan Us 
ra pelaksanuannja guna lebih 
mensukseskan hasil2 jang harus 
ditjapai. 

(Bersambung kehal 3) 

Panitia Nasional 
Setiakawan Re. 

volusi Rakjat 
Kal. Utara 

Djakarta, 17 Des. 
Sekdjen Angkatan NS, Har 

Ioro, menjatakan bahwa se: 
luruh bangsa Ladonesia, ja 
lah berbagai pariaj, organisa 
»| massa dan pemimpin2 Lo 
donesia dengan saru suata 
Gan 87: nada telah menja- 
takan rasa soljdarifojtnja ter 
hadap Revolusi Kalimantan 
Urara dibawah PM Azahar). 

Untuk mengkoordinasjkac, 
menghidupkan dan menjalur 
kan hasrat spontan dari segu 
map Rakjar Indonesja 1tu, 
maka Angkatan 45 menga- 
djak partaj2, organisasi: 
massa dan tokoh2 nasiona) 

Revolusi Rukjat-Kaljmancar 
Utara”, Angkaran 45 mengua 
dang tokoh2 jang bersangku 
tan untuk mengadakan mu- 
sjawarah pembentykan Pani- 
(ya itu poda ranggal 17 (har 
mi) darang di Menceng Raj: 
3L pk. 1930, unuk selan- 
@jutnja menetapkan langkah2 
jang positit, Demikian Sek ) 
dlen Angkatan 45, Harjoto. 

      

  

      
    

  
  

  

laya 
kongan 
tuntutan 

baliknja 
dituar 

RI untuk | bahwa 
turat djugs | latnan 
Negara rekjat 

nja. 
tap 

YA . : 2. adakan dicirenit Gelora 
Struktur, Personalia neo pe001 tin n0 a 

—- .. $: npendarai motor #onon Mark 
'Dan'Ideologi Revolusioner : in 

1 : IKAN “Antar? padi gl Wakra 4347 
k Bagi Alat Revolusi 14 Oktober 1962 menjatakan: Pa ion amdal 

4 Memes HAP2 TeVOlusipun mem |ri Bogor jang baru berusia 16 
DJAKARTA, 16 Des. Olidk) Duh keinsjafan, bahwa -wolu:' |panjaj kongra-revolusi, dan saja | ch, Saksono Sosro Atmodjo 
BERHUBUNG dengan Keputu | indonesia betam selesai. Jan bas | mixa kepada baik Dewan Pim | selama dua hari pertandingan 
mn | Presiden-Pemimpin Besar | wa Republik Indonesia iusa | pinan maupun Dewan telah merebut perhatian benjak 
#evolusi tgl, 13 Desember 1962 | menghadapi masa. depan jang 2: | uar supaja LKEN "Antara" in: | penonton untuk nan, 
untuk hanja mengadakan saci | milang maka berat, mo |oenar2 mendjadi alat revolusi. | Benjikat Jawara, jang beat, 

angtatenren Naa : LA ebg erna ap jain telan berhasil 2 kali men 
Peang “Ana maka Ta Gitu |162 aliran atau todjuan2 jang Demang 
kat Buruh Perkaberan ", ola, djuga dakag sekitar Indoce | menentang atau mau mendjegal An Yamaha TD Racing dag H8 sebagil anggota Prong Nasional | an, dan menghebacaja perlawan | revolusi kita ini” "Tolak tiap2 tuk GP, 125 cc dengan maran 
menjarakan sbb: 10 the new emerging forces de |pikiran jang bersifat kontra-re | ae Honda CR S8.” 

1. SBPA sangat bergembira da | mikjanpun mengingae akan ma- |volusioner, jang terangwerangan | ih randingan — balap” Heotor! ngan Kepugusan Presiden tsb, | sih besarnja tugas jang dihadapi | araupun jang tersembunji". dan mobil apa jang . disebut 
kareaa ini adalah selaras deng IA Maa ena mata 4, SBPA jakin sejakiarjakin- | Orang Prix da'indonesia IV te! 
an Ketatapan MPRS no. 1I-1960 | memupuk agabilitet guna meta jnja bahwa adalah sjarat Bulak | jo) berlangsung dicircuit Gelo 
Bab II pasal 2 ajat 7 untuk |kukan pembangunan dalam se |bagi t2p2 alat rerolusi Batuk | rs Bung Karno selaras hari 
"memperkuat usaha penerangan | gala bidang. mengjiptakan penjesualan antar | Satru Gan Minggu kemarin de- 

sebagai media penggerak takjat | 3, dan segenap karya | struktur, personalia dan Weolosi | ngan perhatian penonon jang 
dan massa revolusioner", dan |wan pers. revola | revolusoner sebagay Jandasan | tjukup -benjak. 

| an kesloner, dan menareh keperia | 3eru kare benjak djaga X7 8, Untuk "membangun Kan |..ar at Bung & seru 
tor Berka Namonai jang kuat Ipin Besar ketika | jaan pada bim | diharapkan munijul dan | 
Gan lengkap”. bakau pada : z De | bingan Besar | torrjatas namanja dibuka 

1 Sa Ma PS pa 2 Ban TB Gen dak” merah Gan 

see aa ba nj gp oh   

DJAKARTA, 17 Desember (Mdk), 
TJETJEP Ewjong dari Bandung tclah keluar 

sebagai djuara dari kelas puntjak Frce For All 
didalam Grand Prix de "Inidonesia IV jang di- 

Bung Karno. 

  

Tjetjep Ewjong Djuara Klas. Free 

For All Grand Prix deIndonesia 
aa am ee RE ME 

| Beberapa Kekurang- 
an Penjelenggara 
Penjelenggaraan Prix 
@@indonesia IV berdjalan do- 

  

DPRD-GR ATJEH : BUNG KARNO SUPAJA 

TETAP DJADI PRESIDEN SEUMUR HIDUP 
DJAKARTA, 15 Desember (PIA) 

suatu sidangnja telah | 
ti
 

ii
 

| 

  

  

 



          

Menilai Tuan Abdulrachman 
DENGAN tepa Menteri Luar Negeri dr Sutandrio telah men- 

jawab titnahan2 PM Malaya Tengku Abdulrachman terhadap 
Indonesia berkenaan dengan pemberontakan Rakjat Kalimantan 
Utara melawan imperialisme Inggeris. Indonesia memang sudah 
terlalu lama menahun-diri dan bertoleransi terhadup perangai? 
tuan Abdulrachman jang mendjadi boneka Inggeris di Asia Ini. 
Kita sampai sekarang masih tetap berdiam-diri terbadap politik 
P.M. Malaya jang sebenarnja dalam banjak hal bisa membahajakan 
keamanan dan kepentingan? Indonesia. Kita sebut misalnja sikap 
PM. Malaya ini terhadap Pasaran Bersama Eropa, impiannja tentang 
#uatu Malaysia, suatu ,imperium Melayu”, kadang2 pula suatu 
#imperium Islam", persekutuannja dengan Seato, dan lain2 sikap 
Gan pendirian-politiknja jang sepenuhnja mengabdi dalam rangka 
kepentingan imperialisme dan neo-kolonialisme. Kita ti mengala- 
mi pula sikap anti-Indonesianja jang tersembunji ketika terdjadi 
pemberontakan PRKI-Permesra. Kita malah bertoleransi djuga 
Gan bahkan melajani, ketika ini Tengku ingin memainkan sesuatu 
peranan internasional, ketika ia ingin ikut besar" gan mentjoba 
mau mendjadi perantara dalam sengketa Irian Barat. Kita sebenar 
nja merasa gell, melihat Tengku ibarat balon jang ditiup-tiup 
supaja mendjadi besar, ketika ia mempunjai pretensi memainkan 
suatu peranan internasional ketika itu. Diwaktu Itu-pun kita sudah 

tabu bahwa ia Dusti akan gagal, sebab bagaimanakah seorang 
Ieodal jung tak pernah merasakan denjutnja saru revolusi kemer- 
dekaan, tak pernah menghirup kepulan asap mesiu jang mengge- 
legar dalam suatu perang kemerdekaar, tak pernah mengerti ten 
tang perkembangan sedjarah, orang jang mendapat kekuasaan de- 
ngan persembahan diatas baki, bagaimanakah orang seperti ini 
bisa menghadapi masalah Irian Barat, suatu masalah kolonialisme, 
suatu masalah perdjoungan melawan imperialisme jang membutuh 

Kan patricitsme dan satu alam pikiran progresif !? Ia memang ter- 
njata gagal, bukan hanja karena tuk mengerti tata-teruib diplomasi, 
tetapi karena sebabZ2 jang lebih fundamentil, jakni : asal-usul sum 
bernja sebagai "eodal-reaksioner jg dengan sendirinja mendjadi 
boneka atau bersekutu dengan imperialisme. Sebagaimana ia gagal 
menyertikan perdjoangan Rakjat Indonesia dalam soai Irian Barat, 
ju sekarang lagi2 wuyal dan sekar lagi menundjukkan belang 
ja sebagai boneka Inggeris dalam menghadapi perdjoangan Rakjat 
Kalimanian Utace Untuk merdeka. 

  

Crew. Alliln tetapi Tu: Kali, Indonesa tidak bisa sekali lagi man-tole- 
rir tuan Abdulrathuian djiku ia memfitnah dan melakukan inal- 
» seakau-ukur peimbero: Rakjat Kalimantan Utara jang 
heroik itu adalar satu gerakan unwk menjatukan Kalimantan Uta- 
Ga dengar Indoresia. Sebai verarti satu tuduhan bahwa Indo- 
nesia melakukan capansion 

ip! tidak 

  

    

Kalimantdn Utara sendiri bisa 
ujai hasra: jang besar untuk hidup mengerti 
banwa gerakan wewerdekaan Kakjat Kalimantan Utara itu adalah 

satu bagian dari perkembangan sedjarah umat manusia jang tidak 
Gjuga akan dialami oeh Malaya 

tengku2 feodal akan digan 

SUMBANSAN PEMBATJA? SURATKABAR 
BULAN NOPEMBER 1962 

  

   

DJAKARTA, 15 Desember 
SPS telah menerima sumbangan dari Enya naa 
#uraikabar-madjalah anggota SPS buat Nopember 1962 dan telah disetorkan pada Panitia Menvmen Nasional dan Mesdjid 
area dye « 

2 — Madjalah ",VARIA", Pakta " Ta 
3. — Harian ,SINAR HARAPAN", Djakarta, |", 60.000— 
4. — Modjalah ,SELECIRA", Djakarta «67.500, 
5. — Hurian ,DJAKARTA DAILLY MAIL”, Djakaria 

2.000,— 
6. — Harian 1", Djakarta" 100400— 
1. # Madialah .WAKTA DUNIA", Djakarta X 22000— 

2. —Harian HARIAN 2 | Djakarta 5 25000— 
10, — Mingguan ,.SPORI", 3 : H3 . «— 
II. — Madjalah ,ZAMAN BARU", Djakarta . 2300— 

30.000,— 
30.000,— 

  

         

  

      

  

       
       

    

    

Pentjoleng 
Banjak 

Pura" Te Korbanlan Mangsa Dongan Pre Tawar 

DJAKARTA, 17 Desember (Merdeka) 
— DINAS reserse kriminil polsi seksi VII Djati- 
negara telah menangkap seorang pentjoleng jang 

pada waktu belakangan ini banjuk menggangu 

Jang Pernah Korbankan 
Penumpang K,A. Dibekuk 

baik untuk menunggu barang 
atau untuk minta tolong membe 

likan kartjis. Tapi apabila ada 
jang menerima tawarannja itu, 
pasti orang itu akan djadi kor 
ban, sebab kalau ada jang min 
ta iolong belikan kartjis uang 
Jang dikilipkan pasti levwp se 
dang kartjis jang diharapkan ti 
dak diperoleh. Apabila ada jg 
munta agar barangnja diajagu, 
pasti barang jg diu..pkan pauanja 
itu akan lenjap dibawa kabur. 
Demikianlah sej!ap hari praktek 

klan bukan hanja dilakukannja 
Gistasion Djatinegara, tapi dju- 
ga distasion2 Manggarai, Tanah 
Abang, Gambir dan Tandjung 
Priok. Siapa japg merasa pernah 
Gjadi korban Kedjahatan sedEmi 
kian distasion2 tersebut supaja 

pada polisi. 

Aksi Tukang Betot 
Djam Tangan 

Djakarta 17 Des. (Mdk) 
Berlangsungnja pertandingan 

balap motor dan mobil di GE 
LORA "BUNG KARNO" sernju 
ta kesempatan itu diperguna- 
kan pula oleh tukang betot 
djam tangan untuk melantjar- 
kan aksinja. Polisi Seksi VII 
telah berhasil menangkap se- 
orang tukang betot djam ketika 
sedang beraksi ditengah kerama 
lan orang banjak dalam kom- 
pieka itu. Perampas djam itu 
seorang jang ganteng bernama 
Birman. Ia tertangkap basah ke 
tika merampas djam tangan 
milik seorang penonton berna- 
ma Sie K.T. Dalam pemeriksaan 
darurat, Birman mengaku terus 
terang,” bahwa tudjuannja da- 
tang di Gelora "Bung Karno" 
bukanlah unjuk melihat balapan 
motor tapi untuk mengintjer2 
lengan penonton mentjari djam 
tang 

   

gan, 
Djuga di B'oskop harus 
hati2 

Aksi perampas djam tangan 

keamanan didaerah stasion Djatinegara. 

jadi korbannja dan sudah se | pa malam jang lalu dua Orang 
Klomiah berang derta uang &- jang sedang antci kartjis djadi 

berhasil ia sikat. Perjoleug djam tangan, 

bedakan Ka Caggeronygahan Hari Hak? Azasi 2 
VII ternjata kedjahatan sedemi | Manusia Diperingati 

Bioskop2. 
kan rolnja tatkala orang sedang 
@otri kartjis, Di Bioskop "Lido" 
Djalan Melati T. Priok bebera- 

mangsa perampas 
jakni masing2 bernama Djamal 
dan Asnawi. Perampas itu tidak 
berhasil dibekuk karena tjepat 
melarikan diri 

Tapi sementara itu polisi 7, 
Priok telah berhasil menangkap 
seorang perampaa djam jang per 
ah beraksi membetor djam ta 
ngan milik seorang wanita. Pe 

rampasan itu terdjadi tengah 
malam didjalan Rawa badak ke 
(ika seorang wanita bernama Ro 

lah berdjalan sendirian hendak 
pulang kerumahnja dikampung 
Kramat Tunggak. Menurut kete 
rangan, perampasan itu dilaku 

kan dengan tjara kekerasan jak 
ni dengan mengantjam korban. 
Perampas itu bernama Mardja 

dan dewasa ini sementara me- 

nunggu perkaranja diadjukan ke 
sidang pengadilas ia ditahan. 

   

DJAKARTA, 16 Des (PIA): 
Komite Nasional Perhimpunan 

Pemuda sedunia di Indonesia 
Sabtu malam telah memperinga 
ti Hari Hak2 Azasi Manusia di 
ruang pertemuan Mahasiswa Ka 
tolik Indonesia, Djl, Sam Ratu 
langi No.1. Djakarta. 

Nj. Supeni, Kuasa III menteri 
luar negeri ' memberikan Yuatu 
sambutan pada kesempatan itu 
dan diusul sambutan dari ketua 

Mengapa Zein Has- 
san Ditinggalkan?? 

31 
FE
R ji 

dari luar negeri, terdiri dari pe 
nari Nyzmah dan kawan2nja. 

Dalam menjusun regu Seram- 
pang 12 "sb, ternjata salah se 
orang penari pr.a jang mund.au. 

pasungan utama bagi bintang 
iilm Nyzmab dan djuga sebagai 
penari utama alam ieam tsb, 

jaitu Zein Hassan tidak diikut 
sertakan ke Bangkok. 

Adalah sangat mengherankan 
menyapa Zein Hassan jang dike 
al sebagai Ljuara Serampang 12 
Djakaria Raya dan mempunjal 
banjak pengsemirnja sampai ti 
Jak dilkut sertakan dan tempat 
nja digantikan dengan orang Is 
in. Sehingga regu Serampang 12 
icng djuga dikenal sebagai pena 
ri2 Istana itu akan diberangkai 
kap tanpa penari terkemukanja 

Seperti dixetahui, Zoln Has- 
san adalah seorang wartawan su 
raikabar “Biniang Timur" jang 
pernah dianugerahi piala peng: 
hargaan oleh corps wartawan 
Surabaja dalam perebutan kedju 
uraan tari "Serampang Duabe 
las" untuk Seluruh Indonesia   Misi Bantuan Teknik UNESCO 

di Indonesia, S.V. Arnaldo, Pe 

gatan ini ditutup dengan per 

  

lang dilangsungkan dikota Sura 
baja beberapa waktu jang lalu. 

BERITA 

I E
h
 

: 
E 

wa Djafar Sidik diakul oleh pe 
nuntut umum sebagai pembantu 

dari Djaksa Agung (jang Gimak 
sud Gunawan SH red) sebagai 
Suayu tugas mulia telah disalah 
guna untuk kepentingan 

Penuntu: umum selandjutnja 
mengemukakan tuntutannja ber 

kan pula atas sidang2 pemerik 
3aag jang terdahulu bahwa an 
tara sakal dan terdakwa tidak 
terdapat rasa sentimen dan per 
musuhan. 
sentimen dan permusuhan. 

Jang mengentengkan terdak 
wa inlah terdakwa belum pernah 
dihukum dan pernah ikut ambil 
bagian dalam perdjuangan ta- 
hun 145 serta usia terdakwa 
masih muda. Terdakwa oleh 
Gjaksa dituduh telah melanggar 
fasal 368 ajat 1 KUHP. 

Oleh hakim Sutarno Soedja 
  

Djuzarta, 16 Des. (PIA). 
KEPALA bagian Hubungan 

Masjarakur departemen Kapera- 
Siregar dalam ketera- 

ngannja kepada pers bari Sub 
kw mengatakan bahwa perkem 
bangan gerakan koperasi dalam 
bidang pendistribusian sudah be 
kitu djau, sehingga didalam pe 
ngorganisasiin dan keanggotuan 

sudah tibalah waktu utk mem 
pertimbangkan penjaluran 9 

  

  ini djuga banjak kedjadian di 
  

Djakarza, 15 Desember (Mdk).- 

  

djenis bahan pokok keperluan 
rakjat lewat koperasi. 

  

Ment. Agama Pada Perajaan Natal Mah. U.I. 

Pantjarkan Tjahaja Natal 
Dalam Kehidupan Sehari2 

  

Dikatakan seland-utnja bahwa 
desakan Induk “Koperasi Kon- 
sumsi dalam Musjawarah Ker- 
tin Pembtajuan Koperaa! selo- 
ruh Indonesia pada tgl. 13 -- 15 
Nopember jang baru lalu di 
Tiipajung, jang meminta agar 
Pemerintah menjatakan 9 djenis 
bukan pokok kebutuhan rakjat 
itu tidak didjadikan barang da 
gangan, pantus mendapat perha 
tian jang serius dan patut di- 
pertimbangkan. 

Menurut T.M. Siregar ditin- 
Gjau darisudut organisusi Cikon 
statir, bahwa kini gerakan ko- 

ruh daerah tingkat 1 kini sudah 
ada Gabungan Koperasi Konrum 
si, sedang Pusat Koperasi Kon 
stmsi sudah berdjumlah 245 

buah, jang berar"i 90 persen dae 

Achiri Distribusi Bahan-bahan 
Pokok Setjara Kembar 

Sudah-Tiba Waktunja Penjaluran Bahan? 
Pokok Dipegang Koperasi 

Menerima Uang Asal 
Kedjahatan Dihukum 

    

  

L 1 

TA NGAENAN 
Djafar Siddik Dituntut Hu- 
kuman 20 Bulan Pendjara 

Pohon Sengon 
Djadi "Sak: 
Djakarta, 17 Des. (Mak) 
Hakim pengadilan negeri isti 

  

potong tahanan, sedangkan djak 
za memintakan hukuman 254 4a 
hun pendjara tahanan. 

Vonnis jang didjatuhkan oleh 
hakim terhadap terdakwa tab. 
karena | Niman dipersalahkan 
melakukan pertjobaan pembunu 
ban, Jang djadi korban pertjo 
baan ku ialah Saksi Mamat, ka 
tena paga suatu hari di bulan 
Agustus, terdakwa telah meli 
hag saksi sedang asjik "ngobrol" 
dengan kekasihnja terdakwa di- 
bunderan lapangan djalan Mer- 
deka Selatan di bawah pohan 
sengon. 

Melihat kedjadian itu tiba2 
terdakwa dengan rasa hati tjem 
buru mentjabut pisau dan menje 
rang Mamat jang mengakibat 
kun 'pisau itu masuk keperutnja 
Mamat 

Untuk mengelakkan serangan 
selandjutnja, saksi Mamat me 
larikan diri untuk mentjari per 
lindungan Orang? banjak jang 
sedang berkumpul di sekitar 
itu, Namun terdakwa ,Niman te 
Trus sedja mengedjarnja. Akan 
tetapi terdakwa belum sempat 
menjerang untuk jang kedua ka 
Uinja, telah tertangkap. 

Terdakwa dalam pengakuannja 
dimuka sidang, mengatakan bah 

wa "merasa panas hati” karena 
tunangannja didekati dan di 
“obrolin” oleh Mamat, dibawah 
pohon sengon di Lapangan Mer 

  

ongkowin' si Ani? "Tidak 
bu hakim" djawab terdakwa, 

Yjuman kelihatannja kaja orang 
lagi "ngelesin”. 

Karena Saksi Ani tidak hadir 
maka Hakim membatjakan ke- 
saksiannja ketika diperiksa po 
lisL Wni dalam pengakuannja 

temannja 
minta tolong tagihkan hutang 
Itu pada Mamat. Hutangnja ada 
Rp. 500,—, Oleh Mamat ketika 
itu didjawabnja belum ada. 
Tapi Anl setjara memaksa, dan 
Mamat lantas memperlihatkan- 
nnja isi kantungnja, Mungkin dari 
djauh kelihatan Mamat sedang 
mengganggu Ani. 

Peristiwa itu terdjadi pada 
tanggal 21 Agustus 
dangkan 

    

    
  

SENIN 17 DESEMUYR 1342 

, CHAIRUL. SALEH TENTANG : 
Ma am 

Pengerahan Dana & Te- 
raga Utk. Pembangunan 

SOAL2 membatasi kekuasaan monopoli 
asing dalam Ekonomi Indonesia — mengalih- 
kan kapital dagang ke Industri — memproduk- 
tifkan hot-money — mengembangkan kontrole 
demokratis oleh massa rakjat pekerdja terhadap 

SEMARANG, Dalam  kulian 
umum dengan djudul "Penghapu 
san keadaan bahaja dalam hubu 
ngannja dengan pengerahan Da 
na dan Tenaga Untuk Pemba 

Pada malam Dies Na 
alis ko-II Akademi Farming 
digedung Balai Koin Semarang 
tanggal 13 Desember jang lalu. 
Menteri Chairul Saleh berkata: 
dengan akan dihapuskannj1 hea 
daan Bahaja dan lahirnja Yer 
tib Sipil, maka baik setjara po 
litis maupun setjara juridis, 
ukan tetap terdjamin kekuasuan 
penuh Presiden Soekarno untuk 
memimpin penjelesaian Revolusi 
Nasional kita, terutama penjele 
saian taraf sosial ekonomisni 
seperti jang kita hadapi seka- 
rang 

  

Tinggallah kini kita menjing- 
singkan lengan badju kita untuk 
mengatur dan meneliti tjara pc 
ngerahan serta penggunaan po- 
tensi Negara serta rukjat itu, 
agar dapat tertjapai hasil semax 
simal2nja dan tjara penggunaan 
jang se-efestiet2nja: 

Dalam rangka persoalan ini 
timbullah masalah jang disebu: 
"penelitian Dana dan Tenaga un 
tuk pembangunan itu, dan se 
bagai sjarat pokok dalam pcnge 
tahan funds and forces itu, di 
tegaskan bahwa hanja modal 
Gan tenaga jang berijorak prog 
resip sadjalah boleh kita ikur 
sertakan dalam usaha Pemba- 
agunan itu. 

Apabila sudah 
terbukti progresipnja, 
tidak perlu memandang 
apakah modal dan tenaga itu 
berupa modal dan tenaga asli 
atau modal dan tenaca 
asli" jang sudah me 
Indonesia, jang dise' 
tic capital jang tidak 
pat dibawa keluar negeri. 

Djuga tenaga dan mosil jang 
bukan asli jang sudah 
di Indonesia dan jang mnesj 
Gjul kebidjaksanaan kita, akan 

tempat dan kesempa 
tan jang wadjar untuk mem, 

      

  

ap di 

    

Untuk suksesnja peng 
modal dan tenaga itu. narus se 

han 

lalu kita usahakan 
djasama jang baik”, 

Dilihat dari susunan permolla 

lan dalam bidang Pembangunan 
(menurut konsepsi kita, akan 

nampak adanja 3 sektor jang 
penting ja'ni: 
# Dana dan tenaga dalam sec- 

tor Negara. 
b. Dana dan tenaga dalam sec- 

tor rakjat pekerdja. 
& Dana dan tenaga dalam sec- 

tor Swasta. 
Dalam konsepsi Nasional di- 

tegaskan, bahwa ekonomi sek 
tor Negara harus memimpin 
rekonomian kita dan pokoxi 

dalah bahwa Nega 

guasai “sumber? 
jai ke 

gerahkan 
modal atau Dana dan 

Tenaga jang luas guna mselax-a 
nakan politik pembangunan. 
Mengenai Dana dan tenaga 

Gisektor rakjat pekerdja oleh 
Menteri Chairul Sale, dikata- 
kan supaja dapat dipe'jaikan 
problim pengerahan te-aga rak 

ikiun ker- 

      

   

  
ukan | 

      

perusahaan2 pemerintah dsb. 

rasi terpimpin, kebebasan un- 
tuk bergerak dan bebas dari pk 

saan di samping bebas dari ie 
kanan kesulitan penghidupan se 
hari-hari. 

Kebebasan bergerak     

   
   

kiran dan rasa tan: 
terhadap pekerdji 
perusahaan N 
dap Pembangunan pada 
nja, 

Karena itu perlu penjegara 
pembentukan setjara mera 
Dewan2 Perusahaan, Dewa. 
Produksi Pertanian dan DewanZ 
Pengawas distribusi, 

Tegasnja kita harus men, 
Gjalan untuk — mengetmbanga. 
pengawasan jang demokratis « 
ri massa rakjat pekerdja 
badup ajalannja — perusahasi.: 
dan badan2 pemerintah, urtux 
melantjarkan pelaksanaan pem 
bangunan” demikian Menieri 
Chairul Saleh. 

Kegiatan modal swasta 
sional dan Swasta 
asing, supaja didjuruskan 
ngan industri 

      

Nas 

    

Untuk itu perlu ditjipwkan 
Iklim atau suasana jang sebuikZ 

   

    

   
   

   

    

   
        

  

   
    

| dan 

  

Disamping persoalan2 
but diatas "kata Menteri Crai 
rul Saleh, kita perlu pula ms 
tjahkan masalah praktis persou 
lan modal modal using jang 
masih berada di Indonesia us 
berbagai bidang/lapangan pesin 
dustrian, jaitu perminjakan, per 
tambangan, perkebunan ull, al 
tindakan jang mendesak adulak 
tindakan? jang diperlukan dalatn 
hubungan dengan perdjuaugan 
pembebasan Irian Barat, 

| Djuga masalah2 keuangan 
dan moneter jang berhubungan 
dengan problim pembiajaan pena 
bangunan, memerlukan peajosot 
an chusus untuk ditelid deng 
an saksama, seperti: 
— Soal mengalihkan kapiial 

Gagang ke industri, 
— Soal membikin produk p 

hot money ul. dengan memaa 
tasi import barang2 spekulun 

- dan barang2 lux jung raerupu- 
kan lapangan pelarian atau ope 
rasi daripada hot money uan 
mengalihkan hot money itu ke 
idang industri jang produkip. 
— Soal obligasi wadjib ja 

seharusnja ditudjukan kepuca 
modal monnopoli asing dan” xx 
um kapitalis, tuan tanah serta 
kaum hartawan lain. 
— Soal perdagangan luar Ne 

geri jang sehurusnja disesum- 

    

    

   
   

  

  
  

           

       
     

  

    

         
    

    

e jang terkandung didalan? "Berita terutama “kaum burih dan |kan dengan politik pembangun Aa aan na Ea Sa da 
peringatan "Natal jang ditcakan |ta'yahun io benarg menda ban pembenanaan, termasak aa rotan ptojek2 dan bukka Da oleh Panitya Perajaan Natal Ma | ka, dan membawa tachmut se | Meskipun demikian, kopera- Unngaja Gipekal untuk | Semarang, Murjadi Jangan ke- | Padat Gan tenaga2 ahli untuk | Aa eisedjar pendapatan ue hasiswa Universitas Indunesia di | petaranja bagi Saudata2 dana. | si tidak lupa akan beberapa hal tentuan tidak dipekerdjakan di | Pembengunan. visen, 3 5 

ra aa sedang berada | siswa dimasa datang, demikian |lang masih harus mendjadi per | peristiwa “itu terdjadi pada | luar. Kontrole oleh massa Decgan demikian 6xport d 
Atjeh, Menteri Agama, KH | Menteri. Pantjarkanlah tjahaja |harian, jaitv bahwa belum ter Djuli 1962, dimana terdak | Keputusan hakim akan diberi Rakjat pekerdja 3 fimport harus meli Zuhri dalam sambutan |Nata1 itu dalam kehidupan se- | oentuknja koperasi primer dise | wa kotika itu se asjik me | kan diwaktu jang akan ditentu | Untuk membangkitkan antusi | is (inancicel ekonomis darips 

kertulis selandjutaja menjatakan |hsri2 terutama didalam asrama |iuruh desa. Dimuan koperasi de | ngelap dan mentjutfl mobil di lan lagi, setalah mendengar | #tmme kaum buruh dan kaum | solitik pembangunan nentik, 
sekalipun pada malam ini | pada chususnja, dalam kehidu- | sa atau koperasi konsumsi be- | Dj Kati Besar Djakarta, talah | pieidol pembela terdakwa, jang | tani periu ada kebebasan, de berjombaan menijari devisea un 

Menteri sedang berada di Atjeh, Saudara2 ditengah2 masja- |tum ada, disitulah penjalur swas | mejihat Kosim beserta 2' orang | mengemukakan beberapa hal | Mokratis dalam rangka semok Dec berang2 lux dan pemakai 
namun pada "Malam Naiai" ini | "kat pada umumnja sebagai Di penoaa Dak memang temanaja membawa las berbar agar Pengadilan Dgsapa Goat Ea Maa masa D0 Ya 

Aa Dean Man deng Jean Mahasiswa | Indooesia jang me | pula, bahwa disatu daerah ma- an Sa be Jang An | gawe dalem keputusannya | Mazda Sangat Mena- | sud non ekonomis. 
tupakan t| pemimpin di erdapat penjalur kembar, 3 5 — masalah stabilisasi harga 

irwa2 Univerutas Indooesia 16 | sa datang, dan dapat meniermin | ntu bahwa disrmntag ada kopa | ang Pang dl parkir mbk op |) Dapat | Akadan “mt sera | rik Perhatian Gub, untuk mentjegah kekatjavan da mengadakan perajaan Natal itu (ana kaikter dang, pam Lea Ha -.. peng Terang a - € lam pembiajaan pembangunan. 

Saja Ma anta mat patriot | eat disitu masih terdapat pu | berkata, "sungguh pak hakim | surat perdjandjlan jang dilaku Kalametik. Mengesarnyag coin medio 
teri Agama, bagi Maha (mp jang pernah dimiliki olen le Jis penjalir swasta perorangan", |aaja tidak mentjur, tetapi saja | kan olah intrinja, sehingga mem ojararta, 16 Des. Gterdeka) Lae Sana dalan siswa2 jang Ja aan Agar Tana sana Or LM. Siregar, dikasi sama 3 orang itu”, peroleh piodaman uang sebesar | Guberour Nusa Tenggara TE | Fetaksanaan pembangunan, 
@Ancama Ku, Sapat | eat kita, bangsa dan Negara kita SOAL, PENGAWASAN RD. 281.782 yo sar! Rp. |mur Lalametik jang sekarang |". Masalah koperasi rakjat 
merajakan Natal ditengab2 kelu i enasa depan Jai penum |, Dengan memberikan pertang| Kata hakim selandjutnja ma- | 106.500 dari Bank Timur dengar | berada di Djakarta pada hari | bekerdja, chususnja mengena 
arga sendiri, dihalaman kampung | Ding jang aa aa at a, | fungan djawab jg penuh kepada |na itu uang jang diberikan oleh | djaminan 2 buah rumah jang | Djum'at jl telah mentjoba mo- | bengerahan kaum produsen ke 
sendiri, hendaknjalah perajaan | ian Menteri Agama menan | Koperasi, akan memudahkan pu Isi Kosim?" Djawab terdakwa," | terletak di Semarang dan lagi Joy Mazda beroda empat bertem fi! dibidang pertanian den per Nagat Ini benar2 mendjadi suatu ja kontrol atau, pengawasannja |sudah dipakai untuk kawin, pak | di Demak. pu |pre diaslora Olahraga Bung tuangan jang harus melalui 

Lara Gasa ke yen ebay Ala masih ada sibanja | Ternjata rumaha aa Dana mamnja ker |koperasi2 dll tjara gotoog ro- 
mendalam sera dilpot! Oleh su samping kai terdakwa dtuduh pu |bus gubernur Lalametik menja |“ Tentang masalah bank2 ka 
asana Gamal dan twataram jang turut membantu melakukan | takan kepuasannja atas Mazda |yapitalis asing dan bankz tam 

didukung harapan2 penggelapan terhadap deseorang |jang dikatakan menarik tsb dan |puran dengan asing jang #eha 
aa Kan el pendjualan - aa, 5 mendayataja . mnjat to |rusnja dilarang, penjede samaan 

mobil seharga untuk dipergun: didae | bank2 ta Nasional dao di 
Sekitar Penjelowe- 18.000 jang dikatakan miliknja | rahnja Nusa Tenggara Timur, | kembangkannja peranan Bank2 

Tekstil Padi pada hal mobil tab, telah didja |) Disamping gubernur tsb para |Neguru, supaja diabdikun kepa- 
ngan le! . ikan djaminan untuk pindjam |Statnja djuga telah mentjobu |da perluasan produksi, demiki 

EA sang pada Benk Timur Bome- | Merda keting2 pangan Gelo jan al. kulah umum 'Moater/ 
3! 4 | za Olahraga Bung Karno Chairul Salel 

Menurut keterangan jang di- 
dapat, baru2 ini pihak PDM lih rae 'Djember, kepada pihak Girinja, Ia nperi memikirkan kalau2 Bobby — Dan jang lebih penting, kalau aku terpj 
peta aa aa Sa ant pada guntu harj terdjungkir dari spedamotor- “Wakili negara kita nanti, berarti dipun 

perkara penjelewengan tekstil nja dan tewas, Ia akan merssa kehilangan jg odakku dibebankan tugas jang sangat terhor 

BPP. tahun 1960-1961, jakni per (paling menjedihkan mat, membela nama bangsa dan negara!" i 

mean kebetulan Item 
"Mengapa termenung” Bobby bitjara dengan semangat jang melu- 

aa Lama Dabana Ta 
“"Sebajknja kau tidak usah turut, Bob,” ka Sae Man rn One: Ganga Ig, 

dari pengurus ta gadis jtu lamba:2, Busan pena 
“ente | —1— Ta maa Pan Dan ma an aa “ 
jadi penjalur kain tekstil padi 2 Njen tdak mendjawab, Tetapi sinar masanja "Ah, djanganiah, berpikir seburuk ka Nah 
seluruh kabupaten Djember. "TAPI bukan dja jang telah menghadang: direstoran wu SUNgJUNI menjegarkan PErahdut. jang menatap wadjah pemuda itu sudah mem Kalaupun aku emg sangan 1) 

Gissta | I8 kemaren malam sta. Bobiry dan Njen duduk disebuh podiok sam beri djawaban jang djelas sekall, jang pasti” Kidjang'ku, itu hinja merupakan maan dek 
Djomlah  teksili jang Apakah kau kenal baik padanja?” bI menikmati makanan ringan dan eekrim, Se akan dimengaru Olah setiap laki2 jang ber itag harus dihadapi olah 

ae ang An tidak TEA kaga oper Manan Gu Pernah 2 Ia hot edan Segara ker 55 Dena aan Manna Menata sana 2ja? Tidakkah kau akan merasa bangga, Ni 

Pn keknya donga Mereka membisu lagi, terus melangkah menuangkan kedaua rimbun Sah , 2 aman bankaa jang: Sampai cok . anak Ona pesan Kata Giopandjang piagsir dja ta aa “Tentu sadia aku merasa bangga. Tapi aki 

"| mm jani Giperoleh kotera "Bagaimana kalau kita ber-djalan??” tanja “Tak sampai sepuluh bari lagi akan dilang- PAN an ta Bobby tjepat2 memegang tangan adis ita 

semula perkara pe Bobhy tibe2/'Nien menjatakan persetudjuan Sem Naa Na Sa ema nja mama selaku djuara kalau sambil berkata lembut: Mn 

itu oleh LVRI Se Sena Dea desa Wa Tayan H0 OA pnraeeby arsa ng ca emekarg ben harus Ghanguh baheja jang mecgs | “TKA ada jg an san Mn 

ad Maman bae Dea ala bal mem sena: Tk ana Sebaran: sn ng medan: menga agan 2 apaan Ma Sa sa Teanaa 

Ha pe sala SE aa Sa aka Tya pe “Dau sek Jaan seankatan Ws oke oleh, sengne berharga. Aka ia Can da membiarkan dari ikmsena Jana 

Tag ming jang lebih nikmat ang ekan dikirjm kenegara "Utara" —andku, | 'banjak aku akan bert- Dan dari panas genggaman tangan pemuda ju, 

. berkas “perkara ji Pap Leg hanpaioegke par ba “aanganyun 2 Tung sendiri, Melawan zasa )Nien merasa kenjamanar dan | Ketenteraman 
engan Ku 'dise | an adalah an suasana Ing ai lk pem “er takut dag mengatasi luapan nafsu jang tak ter.) Beengusir segala kejemasan batinj. ulah 

Haa bepanetan tempat ra. 'ketjil berwarna u dan Tam dari seluruh dunya”. kendalikan sera mengudji ketjakapan dengan —kengraman tjinta Dan tinta tempa" 
sebagai (merahmuda jang menjinarkan tjahaja samar2 Nien tampak termangu mangu — mendengar - pembalap2 negara Iain jang sudah madju da paling aman untuk melegakan semua kece: 

“ kkepohon2 bunga2 serta dekorasi jang - bugus | Bobby itu. (meljpusi lam olahrasa balap speda tnotor itu Bajang sar Marongu TT: 

  

' 
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(pa lemahnja 
'tib jang diadakan oleh panitia 
Sendiri, 
4 Wartawan2 jang bertugas di 
erik matahari amar sukar un- 
'tuk mendaparkan release2' res 
Wmoi, dari panitia karena sering 

entah kemana lari- 

saja release2 jang ditjcruk ba- 
injak? itu ddak ada jang tahu. 
'Kalau' kita mentjatar kekurang 
mn? pihak penjelenggara tol, € 

“dak ada lain jang kia nilnra- 
Ikan: adalah kematangan pani- 
tia didalam  menjelenggarakan 
'perlombaan setjara besar?an se 
perti Ini diwaktu jang akan da 
tang. . 

Hasi! Pertandingan 
Grand Prix 

Kelas Grand Prx 128 cci 
1, Saksono SA dari Bogor de 

agan Honda CR 
2. Ong Sui Ho dari Djakarta 

    

Kelas GP, 250 cc, 
1. Saksono SA dari Bogor 

Bengan Yamaha TD Racing. 
2. Benny Hoan dari Djakarta 

Sengan Honda SS. 
3. Dhang Liat Pip dari Dja 

karta dengan Honda SS, 
Kelas GP, 350 cc. 

1. JAJ. Grasshuis dari Djakar 
ta dengan Norton Mank 34, 
2 Lim Chuat Chiang dari Medan 
Nengan Honda SS Cb 47. 

3. Tan Hock Miauw dari Dja 
karta dengan BSA GS. 
Kelas GP 500 cc. 

1. Dudung Abdullah dari Dja 
karta dengan BSA GS “ 

  

Pahktakor - 

PSM 2—0' 
Djakarta (Mdk) 

| Di Makasar, kesebelasan Pahk 
takor dari Uni Sovjot telah me 
menangkan - pertandingannja jg 
Iketiga selama tournja dilndore- 
sia dengan mengalahkan kesebe 

“Jasan PSM Makasar dengan 2.0. 
Waktu istirahat stand adalah 
0-0, 

Regu Gabungan 
Korea Uik Olympiade 
Tokio t 

Tokio, 14 Des, (AFP/PIA). — 
KOMITE Olympiade Ko 

Tea Utara dim seputjuk surat 
dang ditadjukan pada OC Olym 
piade Djepang UOCM) mengata 
kan bahwa Korea #Jtara ingin 
turut dalam Olympiade Tok.o 
alam suatu regu ga'ungan ds 
gan Korca Selatan, 

Inj adalah surat resmi perga 
ima darj Korea Utaru mengena 
Ibal turut serta dalam Olympiase 
1964 jang diterima JOCM. 

Horig Myung Hi, presiden Ko 
Mnite Olympiade Korea Utara 

men dalam surntnja ban 
wa komite Kord Utura telan 
verkali2 | mengandjurkan pada 
Korea Selatan untuk melakukan 

pertemuan pendahuluan menge 
mai pembentukan suatu jegu ya 
bungan Korea, tapj Korea S- 
iatan tidak pernah memberi dja 
vaban, 
Dalam hal inj djika Korea Se 

tatan untuk memben. 
(ik suatu regu gabuhgan, surat 
tersebur Kor 

1. Ihetjep Ewjong dari Ban- 
ding dgn. Norton Mank M 34, 

2 Robert K. Achman dari 
Djakarta dengan BSA GS. 

3, Lim Huat Ching dari Me' 
dan dengan Honda CB 77 

Hasil” Junior 
Championship 

Kelas 125 ce. 
1, Manneke Cho dari Djakar 

ta dengan Suzuki Racing. 
2. Gan Lim dari Djakarta de 

ngan Honda SS. 
3, Lim Beng Goan dari Dja 

karta dengan Honda SS, 

Kelas 250 cc 
1, Tjetjep Arsad dari Dja- 

karta dengan NSU Racing. 

2, Tjung Sian Liang dari 
Djakarta dengan Puch SGSS. 

3. Bachtiar dari Medan de 
ngan Hond- SS. 

    

Kelas 350 cc, 
1, Lim C.vat Siang dari djakar 

ta dengan BSA GS. 
2. Johnny Kpahengst dari Me- 
dan dengan Honda CB77 

Hasil Balap Mobil 

Kelas sampai 1000 cc. 
1. Hadi Sapandi dengan Mo- 

ris Minivar 1 
2. Djon Sapri dengan NSU 

(Mobet), 
3, Djoharli dengan Toyota 

Kelas 1000 ce sampai 1300 ce, 
1. Abd, Aziz dengan VW, 
2, Sjamsudin dengan VW. 
3, Djon Sapri dengan NSU. 

  

    

Kelas free for all,” " 
1. Pang Hock Liang dengan 

Mercedes 220, 
R. Soekarnadidjaja de- 

ngan Mercedes 220. 
3. Wong Cheng Eng dengan 

Impala Chev. 

   

Kelas Mobil balap. 
1. Trimopo dengan 

Model E. ' 
2. Kho Tiwan Sioe dengan 

Austin Haeley, " 
3. Sie Han Liong dengan 

Austin Haeley. (4 l 

Jaguar 

  

KOLOMBO —— 
(Sambungan dari Hal 1) 

Turut menjambut dilapangan 
terbang Kemajoran beberapa Du 
tabesar negara2 Asia-Afrika an 
tara lain Dutabesar Indta Apa 
B. Pan: dan Dutabesar RRT Yao 
Chung-ming. Kepala2 Dirsktorat 
Jari Deparlu dan para keluarga 
rombongan Menlu, 

KONPERENSI | KOLOMBO 
BERHASIL . 

Dikemukakan oleh Menlu Dr. 
Subandrio, bahwa la sangat. gem 

na Konpergiisi Kolom. 
berhasil untuk mentja 

€ perumusan jang dapat dikemu 
Kakan kepada kedua Pemerintah 
India-R 

    
   

     1 
ngikuti kata Menlu Dr. Suban 
drio, bhw tugas Ini tidak mudah, 
djustru karena memang untuk 
pertama kali didalam sedjarab 
kemerdekaan negara2 Asia-Afri- 
ka, beberapa negara A—A ber- 
kumpul untuk memberi sumba- 
ngan guna mentjari 
wencenai konflik 2 negara Asia 
Afrika sendiri, chususnja nega 
rapegara besar: seperti Indio— 
RRT. Dalam hal ini, mecurur Dr. 

Subandrio. snlidaritas Asia-Af- 
rika 
dikataki 

el uditan . 

Dr, Subandrio. 

          

      
     tekur BPU Maritim Kol, Sudjar 

20 dan wakil Invest-Import Yu 
goslavia V.Orlic bertempat di 
Departemen Perhubungan Laut. 

Projek jang meliputi binja se 
besar US $8.097.134 termasuk 
penjediaan bahan? baku dan 

spareparts sebesar US $3 djuta 
itu adalah dalam rangka peng- 
gunaan kredit Yugos!: berda 

sarkan Persetudjuan Kerdja sa 
ma Ekonom antara pemerinjah2 
Indonesia dan Yugoslavia. 

  

  

Lor: 

telah ienerjma latihan militer 

telah memberikan latihan2 jtu, 

diharapkan djuga 

tan Brunai untuk memutuskan 
  

MANILA, 15 Des, (AP/PIA) 
Pemimpin perdjuangun kemer 
dekaan Kalimantan Utara A,M 
Azahari mengatakan bahwa 

keterangan jang paljog achir jg 
diperoleh pada hari Sabtu me 
ngatakan bahwa Tentara Nasio 
mal Kalimantan Utara mengua 
saj sebagian be,ar daerah? Bru 
nej, Serawak dan Kalimantan 
Utara, 
Azahari mengatakan bahwa 

keterangan ini bahwa oleh seo 
orang kurir jg meninggalkan Ka 
limantan Utara pada Selasa js 
Talu Azaharj mengatakan bah 
wa kota Seria masih tetap be 
rada dalam tangan TNKU Di 
katakannja bahwa tentara TN 
KU dengan senapan2 otomatis 

bertahan dibelakang kubu? per 
tahanan jang kuap jang didirj 
kan disekitar pasar koja Seria, 

Araharj mengatakan bahwa 
peujuane2 kemerdekaan telah 
inendjrikan stasion radio sendi 
ri dalam daerah Brunej dan 
segenap penduduk Brunei, Se 
Tawak dan Kalimantan Utara 
dengan kokoh dan gigih menjo 

kong TNKU, 

Seluruh berjta2 Jurj sumber 
berha 

hanja suatu siasat unjuk me 
ngurassi kekuajun militer ka 
ur pedjuang kemerdekaan dima 
ja dunis luar, . 

  

     
      
         

$ ANNALILLAHI WAINA 

   
     DIALAM BAGA AMIN, 

  

TURUT BERDUKATJTA 
ATAS WAFATNJA KOMISARIS BANK KAMI JTH. 

DIRUMAH SAKIT St. CAROLUS, DJAKARTA. 

SemoOA ARWAH BELIAU DILAPANGKAN LUHAN 

dan seluruh pegawai 

India—RRT, 
mempertimbangkan dan peladja 

Ti seijara saksama usul2 yang 
akan disampaikan kepada mere- 
ka. Dan saja kira, PM Sailan Nj. 
S. Bandaranaike ” akan memulai 
kundjungannja ke India dan 

ja harap pendjelasan2 jang dibe 
kan NJ. $. Bandaranilko 

tambahan   
JLLAHI RODJIUN 

RAIS 
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MERDEKA 

Sekdjen Angkatan 45: 

  

Sepandjang Benua A-A Merupakan 

Bangsa Indonesia Sad 
wab Utk Membantu R. 
DJAKARTA, 15 Des. (PIA). 

SEKRETARIS Djenderal Ang 
katan 45 Harjoto dalam pidato 
je hari Djumat mengatagan bah 
wa diperbatasan tanah air kita 
kini sedang berkotar dengan 
bebatnja Revolusi Kemerdekaan 

Kalimantan Utara, dan Revolusi 
Jang didjalankan ' oleh putera2 
Kalimantan Utara untuk merun 

ADA PETUNDJUK? PEDJUANG BRUNAI 
DILATIH DILUAR NEGERI 

K'JALA" LUMPUR, 15 Desember (AFP/PIA). — : Landsdowne, menterj urusan djadjahan Inggeris, telah tiba Gi Kuala Lumpur pada hari Sabtu untuk menghadiri perundingan 
mengenai Federasi Malaysia jang tengah direntjanakan, 

Dilapangan terbang pada pers konperensi Lord Landsdowne mengatekan, bahwa ada petundjuk2 bahwa pedjuang2 Bi runei 
Giluar Brunel 

Tetapi Ia menolak untuk mengatakan negara luar mana jang 

la mengatakan, meskgun terdiadi pergolakan di Brunaj. jang 
alam Fedi y: 2pkan ace edalama Federasi Malaysia, Malaysa 

Kemudian ia mendjelaskan bahwa hal jni tergantung pada Sul 
masuk Malaysja atau tidak, 

  

Tnku Tetap Kuasai Ba gian 
Besar Daerah2 Kal. Utara 

Pafi jane mendalam terhadap 
perdjuangan yusuh perkasa dari 
rakjat Brunei dan kelaliman jm 
perjulis Ineperis jang laknay 
dalam tindakan penjndasannja 
dan penjembelihan rakjat di 

sana, , 

Seluruh Tjabang Dan 
Seksi? KBKI Di Sum. 
Utara Kompact Di- 
blekang DD. KBK:. 

Djakarta, 17 Deseember (Mi 
Bernucung dengan Lxs. 

Gisalah sagu suray kabar, 
olah2 ,Dewan Pimpinan Daerau 
KBKI Sumatra Utara dibawai 

pimpjnan Ketua Umumoja Su:, 
Niarzuki Lubis telah djvekuxas 

Oleh apa jang dinamakan DPP, 
kWKinja Martiman cs, maka de- 
ngan inj Ketua 1 Dewan Pipi 
Dan Daerah K5KI Sumatra Uw 
ra Sdr. Ridwan Ahmad mendjelas 
kan bahwa sampai saat ini, De 

wan Pimpinan Dacrah KBK! 
Sumatra, Utara dibawah pimpi 
nan Ketua Umumnja Sdr. Mar 
zukL, Lubis masih. 40AP -berdi.! 
teguh dan acuif memimpjn pec 
Gjuangan untuk perbajkan2 s0- 
sial ekonomi kaum buruh dan 
memperkuat organisasi, telah 
banjak hasjl2 jang ditjapaj oleh 
kaum buruh dj Sumatra Utara 
sebagai akibat perdjuangan De 
wan Pimpinan Daerah “KBKI 
Sumagra Utara maupun bersamu 

sama dengan RKS 5. perke 

dimana KBKI ie ap se- 

    

bunan, 
lalu mendjadi pelopor. ban pa 
Ga waktu sekarang jnipun De 
wan Pimpinan Daerah KBKI Su 
matra Utara terus actif menga 

  

Matra dj Medan) untuk menjele 
sajkan tuntutan2 kaum burur 
perkebunan jang. masih belur 
selesai, Dalam keadaan jang de 
ikan dimana perdjuangan 
menghadapi Pengusaha2 untuk 
memenangkan perdjuangan bu- 
Tuh, oleh apa jang dinamakan 
DPP. KBKi-nja Martiman ca 
DPD. KBKI Sumatra Utara dibu 
wah Pimpinan Ketua Umumnja 
Sdr, Marzuki Lubis dibekukan 
tidakan mana oleh kaum buruh 
di Sumatra Utara diartikan lain 
tidak ialah penghilangan jang 
sekedji2nja terhadap perdjua 
ngan kaum buruh di 
Utara, Tetap namun demikian 
seluruh kaum buruh di Sumatra 
Utara jang” bergabung . dengan 
KBKI Suma:ra Utara baik d 
Tjabang2 dan Seksi2 seluruhnj1 
masih kompact berdiri dibawan 
naungan Dewan Pimpinan Da- 
erah KBKI Sumatra Utara dan 
'Telegram pembekuan dari Mari 
man cs retour kembal) kenlamar 
nja jang berarti tidak digubris 

Demikian keterangan dan pen 
djelasan Sdr, Ridwan Ahmad 
Ketua 1 Dewan Daerah KDKI 
Sumatra Urara. Demikian Indo-   prop DPS KBKI. 

PENGUMUMAN 
DIREKSI PN. TULUS BHAKTI 

MENGUMUMKAN DENGAN INI, BAHWA PADA TANGGAL 27 DESEM 
BER 1962 AKAN DILAKUKAN PEMINDAHAN DARI 
TSB, DIBAWAH INI SEPERTI BERIKUT: 

'TJABANG UTAMA DJAKARTA PINDAH DARI: 
LAMA : (DJL. HAJAMWURUK 127 

ALAMAT BARU: DJL. MENTENG RAYA NO. 27 
TELEPON G. 1908—1587 

DIVISION III (ELEKTROTEHNIK) PINYAH DARI: 
ALAMAT LAMA: DJL, MENTENG RAYA NO. 27 

Ks 

    

Sumatra , 

KANTOR2 KAMI 

  

Jar Akan Tanggung Dja- 
akjat Kalimantan Utara 

tuhkan kolonialisme itu mem- 
bangkit rasa solidariteis rakjat 
Indonesia, 

Harjoto mengatakan seland:ut 
nj bahwa kita bersorak utas 
menangan2 jang 'elah ditjupai 
lentaru Nasional Kalimantan 
Utara, jaitu dengan diduduhinja 
kola2 penting dan selandjutnja 
pertempuran pd taraf parung ge 
rilja, Tetapi sebal. 
ma kita berdiri ke 
pengiriman pesawat2 "Hunter" 
dan pasukaz2 Gourka jung ter. 
kenal bengis-kecjam itu.i Sebab 
kembaM ingatan kita kepada 
pertempurar di Surabaja pada 
Hari Pahlawan 10 Nopember, di 
mana pesawai2 “Hunter” dan 

  

jay kita setjara ” membabi-buta 
dan menjebar maut tanpa perike 
manusiaan. 

REVOLUSI K'MANTAN UTARA 
TIDAK BERDIRI SENDIRI 

Lebih djauh Sekdjeo Angka- 
un 45, Harjoto menjatakan bab 
wa tevolusi Kalimantan Utara 
tidak berdiri sendiri ukas tetapi 
merupakan suatu rangkaran kesa 

tusi2 kemerde- 
kuan dibenua Asia dan Afrika, 
jang berkobar sedjak Konperen- 
5 A—A di Bandu. 
api-unggun-keme: 
Asia dan Afrika. ,,Dasa Sila Kan 
dung adalah obor perobakar na- 
slonalisme .dikedua benua Asia 
3an Afrika, jang berubud2 telah 
dikojak2, diindiak2 dan d'perbu 
dak oleh negura2 kolonial”, de- 
miklan ditambah.cannja. 

  

   
   

  

Bertempa: dj Pangkalan AU Ka 
ldjati Sabru pagi M-Pengau 
Omar Dani telah melalukan upa 
ijara penutupan Angkatan 1 Ke 
Peresmian Perubeniukan Sguad 
ron 101 Peluru Kendali. 
Gb: M-Pangau Omar-bDari dan 
undangan? lainnja sedang me- 
njaksikan difile Peluru? Kenda- 
ML Foto IPPHOS.    

  

Aktivitas 
(Bersambung kehal 1) 

  

  

Menurut kepala negara, mug 
katan bersendjaia Inuosesia jg 
mujal dibangun sesjara besarZaa 
sedjak beberasa waktu jang 
kampau kisj sudah menyapa, 
taraf hampir sempurna, 

1 |Dan oleh karena 41 
kian ditambahkin pres: 
oji Kesawa lear, "a « 
wel mer wat minder geld «dapat 
juga Usinsanaian co.gan vang 
lang kurangan sedikdi). 

  

  

  

Akan tetapi oleh kerala nega 
m, diakul bahwa harus ada sus 

tatan berseudjaja ja" 
kuat karena keadaan dunja 
jang hostile (bermusuhan) terha 
Yap suatu negara, mengharus 
kan negara jtu meniltia suatu 
angkatan bersendjata jang tju- 
Uup kuat. 

      

!ASJARAKAT PAN ?” 
BUSAN KEADAAN WAHAJA 

Dalam amanatnja lebih Jan 
djut presiden — mengemukakan 

bahwa usaha2 suatu masjarakat 

beru akan dapat berkembang 

dengan sempurna djika djalai. 
nja perkembangan Iru tidak ter 
lalu ..gereglementeerd” (dibata 

81 Oleh peraguran2). 

  

Suatu reglementasi menurut 
kepala negara hanja akan menc 
kan aktivves? darj masjarakat 
Itu dan pada achir amanarnja: 

sekali lagi menekankan. bahwa 

penghapusan keadaan bahaje 
akan membawa tugas kewadij 

ban sena pertanggungandjawab 
bagi semua alat? negara, 

  

  
ng 

  

sember 1962. 

P
P
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Front Terhadap Imperialisme 

    

satu mata-rantal 
"pew emerging forces” itu. 

Bangsa Indonesia jang da- 
lam Konperensi Bandung meme- 
rang Inisiatif, sadar akam tang- 
Tung djawabnja untuk memberi 
jantuan moril dan spabila keada 
annja telah masak, divga bantu 
an tenaga dan materlil kepada 
pedjoang2 Kalimantan Utara 
Djuga Revolasi Nasional kita 
menuntu: agar kita menunaikan 
tugas Untuk menghapuskan kolo 
nialisme dan Imperalisme dari 
permukaan bumi. 

      

"Disamping (tu dengan berha- 
silnja Revolusi Kalimantan Uta 
ra, maka djuga akan lenjaplah 
kabut kolonialisme jang meng- 
tantung di Asla-Tenggara dan di 
dekat perbatasan negara kir 
dang barisan imperalisme,    

Utara dari wilajah kita" demi 
an Harjoro, 

  

1 2 S 

OMIDI 
' PUTAR 

Dari Festival Fiim Hongaria (3 

  

DOLLAR 
DAN 

DANNY 
Dua Film Hongaria Hata, Mempunjai Segi Kemanusisan Di 

/ Kritik Tadjam Terhadap Tjara Hidup Liberal sai 

in H I
s
i
 Bt
 

diri sebetulnja satu 

pi ditudjukan pada perpuiaran 
hidup dari tjara lama jang di 
rombak dengan ijara hidup baru. 
Menggambarkan oagaimana wa 

kil aliran? baru berusaha keras 

bak sistim kuno tersebut tetap 

mendjalankan satu konsep "jara 
berkoperasi untuk melaksanakan 

tudjuan demi masa depan ,avg 
lebih baik bagi desanja. Sekali 
gus pula mentjakup segi kema 
nuslaan jaka! penghapusan pe 
nindasan manusia terhadap ma 

       nusia. 

BE | mengawiai Mari, Ajah Mari y 
Be |dak bum membiarkan araknja 

(OLEH: SATYAC HR. MOKO, 

pengung- 
kapanaja dengan Iatar-belakang 
sawah2, rumah petani, djalanz 
jang betjek dan gerobak? jang 
ditarik kuda jang kesemuan| 
ini tidak mengganggu ari dan 
djalannja tjerita, Behkan dapat 
merupakan satu paduan sehing 
ia mendjadikan sukes flim tu. 
Dan tidak salahlah kalau fil 
ini merupakan Silm terkemuka 
Galam perkembangan sedisrah 
film Hongaria jang dibuat c. 
lam tahun 1995. Sutradara Zol 
tan Fabry dapat memberikan 
satu penggambaran penjampal 
20 rasa haru kepada pendnion 
Gengan melalui film Kord Pu 
tu dari scene ke- scene jang 
dapa: dinikrati. Urutan dja'an 
nja tjerita dapat dipahami wa 
laupun hampir sepertiga dari 
film itu dibangun dari adegan 
ketika tokoh bersama kekasih 
aja naik komidi putar Jasam se 
buah pekan-raya desa, Fotografi 
diatas lajar hitam putih sanga: 
baik dan djelas demikian pula 
kerdja kameraman serta 'ehnig 
lainnja dapat diselaraskan dgn 
ial din bentuk film itu sendiri 
sehingga tidak mengganggu pu- 
In affek dramatisnja. 

DJALANNJA 1JERITA 
Mula2 penonton dapat melihat 

kesibukan suatu pekan raja de 
sa. Istavan Patoki, seorang peta 
my Jang akan meninggalkan ko 
perasi. Din bersama isterj dan 
anaknja jang masih gadis beri 
ma Mari menikmati pekan raj 
tersebut dengan Glikutj “oleh 
perani muda Sandor Farkas jg 
Gjuga akan meninngalkan kopera 
si dalam pembujaraannja. Pm 
takj telah berdjandji akan ms 
ngawinkan Mari dengan Farkas 
berdasarkan adat desa jang ku 
no: "tanah kawin dengan tanah. 
tinta tidak penting”, Terapj ru 
panja Mari mentjintai pemuda la 
in jakni Mare jang kebetulan ps 
da waktu jtu ya berada dalaru 
pekan raya, dan dengan semou 
nyi2 acluruja Mari meninggalkan 
Orang-tuanja untuk najk komidi- 
puter bersama Mate. Mate ada 
lah seorang pemuda tau jang 
igih untuk melaksanakan Yitad 

Kopernsj dan gigih pula ingia 

Sangat sederhana 

                      

   
   

  

   
   

  

   

  

   

  

   
   
   
   
    

    
   

    

   
   

   
          

   
    

      

    

    

  

    

  

berbuat mentjintai Mate, Dengan 
patuh Mari mengikuti nasjhar   ajahnja, karena ja belum berati 

  

  

Djakarta, 15 Desember (PIA). 
Menteri/Panglima/Kepala 

Staf Angkatan Udara RI laksa 
na muda udara Omar Daol men 
gatakan Sabtu pagi bahwa seba 
gai salah satu pegara daripada 
"the new emerging forces", kl- 
ta perlu mempunjai kemampuan 
jang yjukup kuat untuk menang 
kis setiap serangan dan menga 
tasi setiap rongrongan daripada 
kekunyan2 jang tidak Ingin me 
lihat mengembangnja dengan po 

£ daripada "the new emerging 
forces" ku. Dalam amanatnja 
pada peresmian sguadron pela 
ru kendali jang berlangsung di 
Pangkalan Angkatan Udara Ka 
lidjati menteri/Pangau menjaya 
kun bahwa terbentuknja kesatu 
an peluru kendali, sgundron 101 
jang terdiri dari 'peluru2 kenda 
MH daratudara (ground 40 alr 
mitesille) itu, merupakan suatu 
perisjiwa penting lagi — dalam 
sedjarah perkembangan. AURI 

  

Lebih djauh laksamana muda 
udara Omar Dani mengatakan 
bahwa ter mtuknja sguadron 
peluru kendal) ini akan menam 
bah kemampuan pertahanan u- 
dara kita dengan suatu sendjata 
jung modern dan dahsa!, jang 
merupakan iomok bagi kaum 
kontra revolusioner, kaum kolo. 
nialis dan imperlalis dalam usa 
hanja untuk menembus wilajah 
udara kita. 

Laksamana muda udara Omar 
Dani mengingatkan kepada a- 
mana, Presiden/Panglima Ter 
tinggi pada Hari Angkatan Ber 
Sendjata tangsai 5 Oktober jl., 
dimana oleh Presiden ditandas 
kan bahwa negara kita berada 
dalam keadaan terkepung oleh 
kekuatan? jg tidak mergingin 
kan kita kuat, jang tidak men   Ringini kita mentjapai tudjuan 

Undangan Rapat Umum 

Para Pemegang Saham 
Bersama ini kami mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri 
Rapat Umum Para Pemegang Saham jang akan diadakan pada canggal 
72 Desember 1962, mulai djam 09.00, bertempat di Kantor Pusag 

P.T. Maskapai Assuransi "INDONESIA", 
Djalan Sultin Hasanuddin persil No, 53/54 Blok K/V. Kebajoran-Baru. 

ATJARA RAPAT ADALAH: 
Pengesahan risalah Rapat Umum Para Pemegang 
buku 1960 dan 19GI, tertanggal 25 Djanuari 1962 dan 3 De- 

Pengangkatan Wakil Direkyur. oo“ 
Lain2 bal 2 et 
Pertanjaan keliling. 

PI AAA 

  

  

revolusi kita, jaltu suatu masja 
rakat jang adil dan makmur. O 
leh karena itu Angkatan Bersen 
Gjata kita harus dibina dengan 

sebaik2nja untuk menjesuaikan 
dengan keadaan tsb. 

Kepada seluruh anggota kesa 
tuan peluru kendali itu, mente 
ri Pangau mengatakan: ” "Saja 
kira, bukan hanja saja, sebagai 
Panglima dan KSAU jang pera 
sa bangga, tetapi seluruh Rak 
jat Indonesia akan merasa bang 
ga terhadap prestasi2 feng te 
Jah kila tjapal dalam bidang 

Komando Pertahanan Uda 
ra Nasional 

Lebih djauh  Menteri/Pangii 
ma/KSAU mendjelaskan bahwa 
alat2 pertahanan udara jang pa 

dn Goomrnja tertid Dai ping | 
Wwat2 penjergap, peluru2 kesdar 
M, radar2 dan sendjata2 penang 
kis serangan udara, berada da 
lam Angkatan Darat, Laut Uda 
ra maupun Kepolisian. 

Untuk keperluan effesiensi da 
ripada penggunaan ala'2 tsb. 
perlu adanja suatu! xoman 0 
Laktis jang diintegrasikan, jaitu 
dengan dibentuknja | Komasda 
Pertahanan Udara Nasionil, de 
mikian ditambahkan menteri. 

Pada kesempatan Itu teksama 
ra muda Omar Dani meniampai 
kan terima kasihnja kepada pi 
hak2 jang telah membantu ter 
laksananja pembentukan sguad- 
ron 101   
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Sguadron Peluru Kendali 

Momok Bagi Imperialis Dan Kaum 
Kontra Revolusi 

  

Sguadron peluru kendill jang 
diresmikan pada Sabtu pagi tu 

berada dibawah — komandannja, 

Major Udara Penerbang iskan- 

dar, 

Penjempurnaan —— 
(Bersambung kehal I) 

Berdasarkan prinsip gotong- 
rojong antara MPRS sebaya, 
pemberi mandaat dan Presiden 

wadjiban djuga untuk memberi 
kan saran sebagai sumbangan 
calam menjusun usul2 penjeri 
oleh Mandatari sebagai banan 
pemikiran, jang dapat dipakai 
purnaan tersebut, 

dalam komisi? 
Sidang BPP-MPRS xe V te 

Jah dibagi kedalam komisi 
dibawah pimpinan para Wakil 
Ketua untuk mempeladjarr dun 
merumuskan segala bahan kete 
rangan serta pendapat2 jang hi 
dup dalam masjarakat, mendja 
di saran2 guna kemudian disam 
paikan kepala Pimpinan MPK3, 
jeng akan mengolahnja lebih 
landjut dan menuangkannja ke 
Calam suatu rumusan pasti. 

Berhubung dengan berat dan 

  

Iuasnja kepada komisiZ 1 
ka telah ditetapkan djarit:f 
waktu kerdja mulai tanggal 

    

da tugar jang diterimanja, ceng 
an setjara serius pula telah 
ditindjau dan direnunckan 
an dalam2 peranan 
Puasa jang kita hadapi ber 
sama, 

  

  
POHON 

     

   

membrontak, Tiba2 Marj diper 
tunangkan deoyan Farkas. Da: 
lam scen0 Ininnja kx 1 
pertentangan 
taki jang men, 
ik dan menin 
Pada saat jtu 
dan la menantang £ 

    

     
    

   

       

    

  

    pula Petak 

an tenang 
ak pulang keruman 

Alahnj: 

pak Patnki. Tapi Farkas masit 
melihat bahwa dirilis ini luas, 
dturunakan niat dan ja per 
Ri, "Saja akan 
baru sedapa: porn 
ma lain" Mate bestata pada 

  

mengampuni anak 
Sangat sederhana 

  

tertata 

  

  as jakni klas penguasa Ji Mo 
ugaria pd acbir abad ke 

penguasa, dan penindas 1ebpu 

  

tepi kadang2 tv tilak maa 
punjal vasix, kapitana jan 
sedang tumbuh mempunjai kur 
Gjugaan, terapi tidak memyurjai 
kesudukan tinggi dan massa 
mentjoba metmbeli kedudpkan ter 

but dengan uang dengan pot 

     

          

jam djilay 
dutanguja seorang Holitan pa 
maa dari kelusrga tool 
jang datang darr Civic 
Holtman disiukah ol 

Al. Dollar. 

    

ajang m 
Holimaa mari 

1 bahwa dia lidak mi    
oner sebab di Chicago ma cexir 

    

        

   

Gikan winpan 

        

perantar 
betuiZ ja Capat metilpu Deverata 
Orang kaja, swap menjuep. 
segala peibumian nekat 
kan, Achiruja gertonzkar ui 
Tapi karena kesussaan neg 
djuga usai oleh Kas rerpua     
s8 maka tak seorsrenun Cari 
korupior dan penjuup al 

  

dimalukan O' 
mempunjal pe 
at, Hampir read pem 
mengmbangi isi teri a seni 

  

  
MEMLRRPP PE. 

Untuk HARI NATAL 8 

001 
Persediaan terbatas, dan varu di- 4 

terima dari DJERMAN BARAT ! -$ 

Bahan? HIAS 

TERANG 

Silahkan periksa di Toko4 kai, 

      

Toko ,,!UROPA" 

“ Djakarta 

Toko ,KOTA TUDJUH' 

Bandung. 

8 

.CHRISTMAS ORNAMI:NTS) | 

   

penggil keruka pendadiian, S4 " 

    

   

  

  

ki
 

   



  

        PENGUMUMAN 
P.T. "LANDJUTAN BERSAMA" 
disingkat P.T. "LABA" herkedudukan di Diakarta 

      

     
     

    

   

    

     
  

    

      

    

            

Gapat/boleh diadjukan pada Departemen 
an, Taman Pedjambon 2 Djakarta, dalam waktu 
dua bulan serelah pengumuman ini, 

Kantor Notaris 
SOETRONO  PRAWIKUATMODJO 

jalan Gunung Sahari 32 
DJAKARTA 

Pe aan 
       

    

  

   

    
    

  

    
   
   

serang, 

PENGUMUMAN 
Dalar “Perseroan Terbatas : 

P.T. GUNUNG OLYMPUS 
janz berkeindukan di Djakarta 

didirikan dengan akte Sootrono Priwirostmo- 

  

    

activa dan pissiva dari perseroan komanditer C.V. 
mOLYMPUS" berkedudukan di Djakarta, dj Kebun 

ratus ribu rupiah). 
Keberatan-keberatan atav sunggahan-sanggahan atas 
pemasukan tersebut dapat/boleb diadjukan pada 
Departemen Kehakiman, Djalan Taman Pedjambon 2, 
Djakarta, dalam waktu dua bulan setelah pengumu- 
map ini      

  

     

  

   

Pe 

Kes. Pachtakor (Russia) vs. Kes. PSSI 
DI STADION ETAMA GELORA "BUNG KARNO" MULAI 

7108 

yang 
dio, notaris di Djakarta, tertanggal 6 September 1962 | 924, nari Rebo, Kemis, tgt 19 dan 20 
No. 2, oleh para pendirinja telah dimasukkan semua Ii Dadar ar »5» di mulai pada djam 9.30 

lo pagi, akan mentadakan lelang di 
Sirih no. 88 sampai seharga Rp. 500.000,— (lima H| (8) pendjualannja 

OeNN DL 
     
   peng 

  

" BENGUMUMAN 

se TCL 2 — 12 — IOK2, 

DJAM 149.30- 

PENDJUALAN KARTJIS DIMULAI TGL. 19-12-1962 
DJAM 10.00 

DI-TEMPAT2 : 
1. DI STADION IKADA (LOKET (TOTO NASIONAL). 
2. DI STADION PFRSIDJA (DJL H.O.S. TJOKROAMINOTO). 

3. DI STADION SENAT. (LOKET SEBELAH 

KOMANDO GERAKAN OLAHRAGA 

RALAT 

       
    

aji sbb - 
dih RL. BRANTZ. 

  

     
    

        

  

Internasional 

TICKET SALES SECTION. 

  

Datam iklan HONDA" jang dimuat dalam harian Tapi 
"Merdeka" Edisi Minggu tgl. 16 Desember 1962 1 halaman 4, terdapat kesalahan Koreksi jang berbu- 

DALAM NEGERI : 1962 

    

UNTUK NATAI dan 
TAHUN BARU 1963 

  

"The Golden Ciy” P.T, 
Dji, Tjikini Raya 43 

DJKARTA 
     

   
    

     
       

        

  

$ 
  

BUNS KARNO 

| MENTJARI 

dan 

MENEMUKAN 

TUHANNJA 

BARAT). 

    Bukan berhala 
Bukan api asau masahari 
Bukan kaiu mau batu 

Maliki Jaum dd n. 

  

  

  

    

   

  

    

   

          

   
   

(Kantor Notaris ja aa I KEDJUARAAN DJAWA Ii 
SOETRONO PRAWIROATMODJO, paten teng Raya No. 7, Oleh: Hadji Achmad No-osoe- || 

Djalan Gunung Sahari 32, dari matjam2 barang prab: rumah ang, sebarusnja berbunii : tardjo 
DJAKARTA. ga model sekar. jang terpelihara ba 

& ik da.nja: 4 : :»Lembai ti ni... sermena |) Zi rotan termint za mlon, Km L Kedj uaraan Penerbit “Lembaga, pengen 

1 Sa aan berapa Nat en ea ag "yag . B Ea 
HARI NATAL dan JAHUN kristal dl:, medjatulis ukiran, lemari-| |. awa barat saman 
aa « buku, kipas angin listr, stel. prab.: ka Djakarta tgl. 17 Djuni 1962 50 cc. ,,HONDA" h ——— 

BARU 1963, pan dan oran memarkan, ba DJUARA PERTAMA 
“ak terima: x rang petjahbelah, lema-' pendingin E- BUNG KARNO 
Ba SA ana TERBARUS lectrolux, mean pembersih lantad listr. Dengan ini kesalahan isb:-kami betulkan, 
8 BLOUSE WANIIA dari JAPAN, randjang stlb./susun dan siaaja, TU. “harian Merdeka" Sebagai terdakwa 
@ TAS-IAS dan DOMPET WANITA, " Pn Pe Ng 
@ ALAT2 KELJANIIKAN. ———w (adepan Hakim Kolonlal. | 
. PENA ARE dan lain? merk jang war ! Mang mang: Sa mara ani waru If BARU TERIMA: 1 Oleh: Hadji Achmad Notosoe JI | terkenal, . Ii MA: 
0 TEXSIIL dengan matan? dorak kwalte || berang2 santer dan tem II OLNErTa aga | 

buus, & bis beton & Lobang angin UNDERWOOD 20” Penerbit: ,Lemoaga Penggah |) | @ PERMAINAN anak2 adalah ada : Summa Prima Olivetti keadaan: 1004 baru dan Penghimpun Sedja. Persediaan terbayas, 
Untuk sementara kami berumi dapag' meng. 
tima pesanan? dari luar koga, 

P.T. TOKO SHANGHAI 
Pangjoran 328/C — Djakarta-Kora. 

LT PTE TETEK TAS, Le ea   

    

Faorik Udin & Bis Beron nyaa en,   Tiap ..SADJAH" Gea PALA, ae 
Dj. Pasar Minggu No, 111 na Tap Ta Dan, (CV. mKALIDJO" — Djl. Raden Saleh 53 Djakarta.     

  

Mesin2 Tulis bekas pakai: ROYAL UNDEK- 

  

! rah Revolusi Indonesia” 

| Harta: Rp. 100,— 
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Aan Diamond 
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SAJEMBARA— 
BERHADIAH 

SEGERA MENGUNDJUNGI ANDA BENDA ADJAIB JANG MEM- 
PUNJAT DAJA MENDJADIKAN WANITA SANGAT MENARIK. 
Tidak perlu baniak komentar propaganda, bukti mendjadi zakei 

PLEATS: SKIRT 
Dyuga disebut oleh gadis2/wanita penggemarnja sebagai pakaian 

A,La Sirikit Ratu jang Tiantik Djelite- 

PLEATS SKIRT | 
Jang memberikan kesempatan kepada setiap pembermja untuk 
mendapatkan hadiah MOBIL MORRIS MINNIVAN jang mungil 
kuat dan hemat. 
Djura hadiah? Isinnja seperti VESPA SCOOTER. KOELKAS. ye. 
s 'AHIT dan barang2 lainnja jang tentu p | P tentu merupakan benda 

PLEATS SKIRT 

DJANGAN MEMBUANG KESEMPATAN BAIK. PERGUNAKANLAH KESEMPATAN SEBAIK-BAIK MUNGKIN, SIAPA TERTINGGAT PASTI AKAN MENJESAI. 

PLEATS SKIRT : 1 
PAKAIAN WANITA JANG INDAH MENARIK, DIDJUAL DI- 
TOKO2, BANJAK MODEL PLEATS SKIRT. TETAPI AWAS 
DJANGAN SALAH PILIH, PLEATS SKIRT JANG TERBUAT 
DARI VONNEL KAIN TREE DIAMOND ITULAH JANG AKAN 

MENJEBABKAN ANDA SANGAT - MENARIK. LIHATLAH 
GAMBAR. 

Diselenggarakan oleh. 

PT. ARGAD 
Dji. Perniaraar Timor No. 82“ 
Djakarta VI/S 

Dapat dibeli pada 
CROSSIER: 

CV. HARAPAN BARU 
Djalan Pasar Pagi No. 
Telp. OK. 22582 
Djakarta-Kore 

Ecjeran 
Djakarta. 

Toko , SIN TJIN WONG” 
Pasar Glodok DI1 
Djakarta 

PT, Toko »BIK SENG" 
Pantjoran 26 
Teko PROBITAS" 
Bagas ika 106 
Toko ,5. GEHIMALL” 
Pasar Baru 38 

Pintu CA 

Teko .LIDO” 
Pasar Senen 128 
Yoko ALABAR" 
Pasar 165/167 

Toko PIN” & 
Pasar Tjikini Afd. B. (Bawah) Wo. 10 

  

              7107 | Kedua buku ini akan terbik 
pada bulan Djanuari 1963. 
Dapar dipesan dari sekarang, 
dengan uang lebih dulu dan 

MULIA porio 1096 pada Distribuyor 
aa 2 3 Tunggal 

» aa ea Peneibit ENDANG” Djl. Ta- 
KUNTIANAK" nah Abang Barat 80A. 

5 Bagio — Areng Denata BRITISH EMPIRE MADE 
Iien Rotrini — 
Atmonadi. 
  

Keterangan L : Universal mempunisi bengkel? pes 

meriksaan serta perkembangan, dan telah berhasil 
pat! meksnik? seperti Microtor, jang 

na suatu kemadjuah Jana terbesar dalans tah 
perkakas pufaran sendiri dalam 30 tahony 

Kererangan 11 « Ajjodii jang diambN berita 
Bari buatan Universal fefah dengam Barat 

segala lapisan masjarakat. 

Ta PS naa 25 
pegawai Aa mendii lang aa ah Bao 2 

aa da Da pem ba   Toke . BUMI PUTRA" 
Diaken Subah MaOA 

SURABAJA : 
Toko ,N A M” 
Dj. Esrbong — Malang Ne, B4 

Ska 

  aa ba Me ba el AD MI Ol hi al Wan mona ip aa ina same sa Ml DA 

POLEROUTER 

  

Mengapa arlodji anda jang terbagus harus Umwersal 
Artodji? Universal 

pdatah kemadjuan 

tehmiknja jang terbesar, 

telah ditjoba se-berat?nja 

dan Bentukaia ada (antilai 

  

ae tuna TN" PMA. (- 

| SOLE AGEN "UNIVERSAL" IINTUK SELURUH INDONESIA , PT, PERSEROAN DAGANG 
#ULIWING" D. $ JAKARTA   
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