
    

   
     :No. 5094 TH KE-XVIII 

PM. 'Azahari Akan Kembali Ke Kalimantan Utara 
Djakarta 21 Des (AFP:PIA) — Untuk ri 

(PM Sbelk AM. Azahari dika berani 

rang gerilja. 
Azahari tidak akan membenar 

kan ataupun membantah berita2 

tsb, 

meneritya tawaran gerilja 
buruh Pilipina Cipri 

eno takan pasukan sukare 
lawan untuk membantu perdju 
angan Kalimantan Utara mela 
wan Inggeris. 

Sukarelawan2 Pilipina, demi 
klan guratkabar nasiooal ,.Mani 
la Chronicle" mengatakan, akan 
dikirim dengan segera xe Kali 
mantan dan dilatih dipangkalan 
jang Wirahasiakan sebelum di 
kirim |untuk bertempur. 
AAzahari djuga dikabarkan oleh 

suratkabar ,,Manila Times" se 
dang merentjanakan untuk kem 
bali ke Kal. Utara pada sva 
tu Waktu dalam minggu jang 
akan datang untuk memimpin na dalam 
sendiri pasukanZnja dalam pe didepan PBB. 

Dianyara perkembangan2 tsb. 
seorang anggota kongres Filipi 
na dari Mindanao, Visenzo Sa 
gun dari propinsi Zamboanga 
del Sur, telah menjataxan du 
kungannja bagi srevolusi Btw 
pai. 

Sagun, seorang anggota Par 

  

| 

  

| 
| 

  

| rarat ita, 

jang meriah oleh masjarakas kota Se- 
Negara singgah dikota tsb, Kelinaran 

Presiden Sukarno tengah memberikan salam kepada para penjam 

butnja. Dan pada gambar sebelah bawah, Pres den/Panglima Ter 
@inggi Sukarno tampak dengan berdiri diata, sebuah djip, mengin 
spekal para perwira2 muda jamafan AMN di lapangan Tidar, 
Magelang Kemis pagi jl. (PPHOS) 

AB. 1963 Dan Finek 
Disidangkan Di istana Bogor Pagini 

Djakarta, 22 Desember (Mdk) 
» Presiden/Panglima Tertinggi Soekarno, pagial jang dimulai 
diam 10.00, bertempat di Istana Bogor, akan memimpin suatu 

guna membitjarakan Angguran-Delundja tahun 1963, te 
Tutama mengenai masalah ekonomi dan keuangan dewesa Ini. 

  

  

— 

. Berita2 KWAA 
—— 

  Demikian menurut ketera 
ngan jang djperoleh korespon 
den "Merdeka" dari sumber jg 
mengetahui 

  

Menurut sumber itu selandjut 
nja, didalam sidang itu, akan 
Gibitjarakan djuga masalah 
keadaan bahan2 makanan de 
wasa inj disampins akan dibitja 
rakar djuga masalah pemba 

DPRD-GR Kalsel Du- 

emimpin sendiri pasukan2nja da!am 

bakar saudara 
Pilipina utk Malaja Jusuf Abu 
bakar, telah menegaskan bari 
Djum'at bahwa rakjat kesulta- 
pan Sulu dengan bulat memi 
hak rakjat Brunal jang berdju 
ang untuk kemerdekaan. 

didalam propinsinja, jang menu 
tai Liberal, partai Presiden Ma ru: 
Capagal jang sedang berkuasa 
telah mendesak pemerintah un 
tuk membantu pasionalis2 Bru 

perdjuangannja 

      

   

mendje|lah dipindahkan dari 

Suara Rakjat 

/ BERFIKIR 

Rakjap Sulu bertekad 
bantu Rakjat Brunal 

Gubernur Sulu Benjamin Abu 
laki2 dutaoesar 

Sedjumlah besar orang Istam 

sedjarah adalah kesuitanan 

pergi ke Kalimangan 

«Tetapi saja akan menghonti 
ja untuk mentjerah pertum 
n darah.” demikian Ababa 
lebih landjut, 

   

  

pat 
kar 

Sultan Brunai tunda 
konstitusi dan bubar- 
kan dewan legislatif 

Sultan Brunai telah menunda 
    

konstitusi 
dah berumur 3 tahun dan mem 
bubarkan dewan legislatif nega 
za jang mempunjal 39 kursi, 

bentuk sebuah dewan darurat 
baru jang akan terdiri dari ko- 
misioner tinggi' Inggeris untuk 
Brunai, perdana menteri, djak- 
sa agung dan menteri keuang- 
. 

kapal? jang menudja ko Bruai 
diperinga: 
masuk keperairan daerah pro- 

kembar dengan Brunai, guber tektorat Ingceris itu “dari djam 
mur Abubakar mengatakan, 
tngin 
Utara dan membantu pedjuang2 
melawan Inggeris. 

6 sore sampai 6 pagi, 

ketjil itu telah 
menjerahkan 

  

  

Republik Indonesia 

MERDEKA — BERSUARA MERDEKA — HAK MANUSIA MERDEKA 
SABTU, 22 DESEMBER 1962 — 25 RADJAB 1382-H 

egaranja jang su- 

Sultan Brunai Itu djuga mem 

Pada waktu jang bersamtan 

  

in untuk djangan 

Penduduk diseluruh negara 
diminta agar 

semua sendjata 
cp dan amunisi beserta izin 
untuk memiliki: sendjata2 api 
kepada kantor polisi. Djawab: 
an2 pendahuluan kepada perin 
tah itu adalah memuaskan, de 
mikian kata pedjabat2, dan se 
dumlah sendjata api. kebanjak 
&o senapan2, telah diserahkan. 

(Bersambung Kehal 2)   
  

PALLAPA 

LAIN ISTANA MERDEKA... 
LAIN ISTANA BOGOR ..... Pi 

Djakarsa, 22 Desember (dldk) 
"Para adjudan dan pembantu, dipersilahkan makan" 
bunji suatu "pengumuman, diruangan 
rim siang, jn ditudjukan thd. orang2 jg sedang asjik bertjakap2 
anjara lain terdapat beberapa rekan wartawan jg sedang asjik mo. 
Nunggu sidang, 

Gemikjan 
  

muka Istana Merdeka kema 

Serentak sesudah mendengar suara jang ternjata diutjap 
seorang kan oleh sdr. Prihatin, salah 

ndjudan dan pembantu Mengeri Ial 

er pa matan Fe ban Sak 

Pembantu Presiden, para 

lu berdici menudju ruangan ma 
Sesudah mereka 

sidang dimulai telah 

berada dikursi ku, masih terap duduk dikursi masing2, seolah2 
terpaku dengan siasana dikala jtu, 

Masing? memandang satu sama lain dengan tidak mengeluar- 
kan senjum, apalagi mesem2 pahit jang serjng kita lihat, djika- 
lau perut mulai kerontjongan. “Kliwatan", menggerutu seoraag 
rekan sambil memperbaiki duduknja jang tidak keruan lagi, 

"Mentang2 kita wartawan sampai tidak dihargai", katanja pula 
menjambung kekesalannja. Berkata seorang rekan laja: "Kalay 

   kita di Bogor, kits tid: 
hammad ad. 
deka ini”. 
keningnja jang. mi 
vada Istanu Bo: 3 
rang rekan jang sedjak dari tadi 
mendapat berita, kita toch masih hi 

  

        

iperiakukan seperti ini, karepa Pak Mu 
h seorang jang lajo, tidak seperti di Istana Mer 

", kata seorang rekan jang lain pula dengan 
Istana Merdeka memang lain dari 

para wartawan”, sambung sulah seo: 
tinggal membisu, "sesudah kita 
arus kekantor untuk menggodok 

berita ytb., dan memakan waktu jang agak lama, tetapi para adju 
Yan den pembana, se 

Ing Ehceh.eh, sidrng sudah 

  

n pulang lantas tidur dan tidak makan 

  

selesai. 

MATERI PENPRES TTG TERTIB SIPIL 
  

Del. I.B. Tiba di 
New York 

rbB. (New York), 20 Desember 
(AP PIA) 

Tudjuh orang putera prian 
tarat jang merupakan delegas 
jang mewakili segala golongan 
takjat daerah tsb. hari Rabu 
malam telah tiba di New Yora 

Ik mina kepada sekdjen pi 
Thant agar menjerankan Ke 

ktasaan atas Irian Barat kepa 

  

  

    

ua Indonesia pada tgl. 31 De 
sember 1962 dan bukannja 
16L 1 Mel 1963 

Wakil terap Indonesia di PBB 
LN, Palar, telah “mengadakan 
pembitjaraan selama 20 menit 
nengan U Thang dikantor sek 
Gjen PBB tsb, mungkin membi 
ticrikan cuntutan rakjat Irian 

Delegasi. kw mewakili antara 
tan "Dewan Papua", sebuah de 
wan jang mula2 telah dibentuk 
(ieh fihak Belanda: Kongres Nt 
-ional Papua, suatu gerakan po 

k: golongan2 agama Kristen 
lam, golongan -“Geredja 

san Kitab Sutjiz dan pedjuang2 
hemerdekaan angkatan 45. 

Mereka sudah mengadjukan 
ternjaraan bersama di Kotaba 
tu, Irian Barat, pada tgl. 6 De 
1ember jL kepada Dr Djalai Ab 
Yeh, kepada UNTEA: di Djaxar 
ta pada 1gl 10 Desember keps 
ta presiden Sukarno, dan di 
Len Haag pada bari Senin jl 
«cpada PM Belanda Jan E. de 
Cuay. 

Mereka telah“ mendjelaskan 
bahwa mereka hendak menga 
Ojukan pula pernjataan bersama 
1x kepada sekdjen PBB, dan se 
lendjutnja akan mengadakan sua 
tu konperensi pers dimarkasbe 
rar PBB. 

MUTASI RESIDEN 
UNTEA 

Djakarra, 21 Des. (PIA) 
Dua orang residen telah ber- | 

tukar djabatan di Irian Barat 
ggal 15 Desember jl 

itu talah George S. Raw 
Iings, jang telah diangkat di 
Biak dan kini bertugas didae- 

     

     

rah Dataran Tinggi Tengah, |teiah dikeluarkan oleh pemim- 
dan Gordon S. Carter, jang te) 

Gac 
tersebut ke Biak, 

Demikian menurut siaran   1 karta hari Djum'at. 
kantor penerangan PBB di Dja-   

Dr. Soebandrio Waktu Terima Gelar Dr. HC UNAIR : (3) 

Kita Ogah Djadi Mandor Nasional 

rabi rut keterangan menteri muda 

  

Uik Lantjarkan Pekerdjaan Kepentingan Asing 

PERTUMBUHAN didunia jang Kami gam 
barkan tadi berlangsung sedjak tahun 1945 

dan berlangsung terus setjara tjepat, tidak hanja 

      

                 

       

        

        

  

     

     

pada The Ba aa New Emeiging Ff 

  

  
dalam struktur fisik akan tetapi lebih? dalam, Sembolan korosi 

  

4 REAK 

Ss 
PRESIDEN DALAM 
P. 

H 
ei
as
ea
ca
a 

| 

PRESIDEN-Panguma 
dida.am sidang gabungan Musjawai ah Pimpinan 

Negara dan Depertan, telah menjetudju: mate- 

  

ri daripada Rantjangan 

  

ngenai tertib Sipil sesudah Keadaan Darurat di- 

hapuskan, dan didalam 
«san dikeluarkan. 

Demikian diterangkan oleh 
Pd. (Kepala Staf Pcperll Kol 
Sutjipto, SH sesudah menghadi 
ri sidang gabungan Musjawa 
rah Pimpinan Negara dan | De 
wan Pertahanan Nasional jang 
dilangsungkan di Isiana Morde 
ka dibawah pimpinan Presiden 
Soekarno dan diadakan selana 
Ik. 5 djam. 

Menurut Kol. Sutjipto, da 
lam sidang gabungan itu, telah 
dibitjarakan laporan2 dari Pani 
tya-17 jang diketuai | Wampa- 
Ketua MPRS Chairul Sulsh me 
ngenai sebuah Rantjangan Pe 
Metapan Presiden jang harus 
mengatur tentang terib sipil, 
jaitu keadaan biasa “sesudah 
penghapusan Keadaan Darurat 
(S.O.B) demikian Kol. Sutjio:a 
jang menambahkan, bahwa ran 

  

Pemerintah Pgris Tjemas 
aa ee na RE TE 

Karena Pemimpin2 Indonesia menjatakan 

Simpati Pada Pedjoang2 Kalimantan Utara 

Djakarta, 21 Des. (PIA) 

Pemerintah Inggeris telah 
mentjatat dengan perasaan tje- 
mas pernjataan2 simpati kepa 
da kaum pedjuang kemerdeka: 

an di Kalimantan Utara jang 

pin? Indonesia, demikian menu 

negara Inggeris, Fisher, kepada 
parlemen Inggeris hari' Kamis. 

Menurut siaran kedutaan bo- 

Kita memang dapat menjata 
Ikan, bahwa revolusi dari berba 

gai 'bangsa dimasa jang lampau 
memberikan sumbangan kepada 
kemadjuan Susunan umat manu 
sia dalam mengedjar keadilan 

dan deradjat jang sama. 
Liberte, egalito, fra H pemutar merupakan pasti tidaklah demikian sebe 

belah o| Alam pem Jang besar pada itu waktu, djus | narnja”, 

suka 
Gaes keran 'Gikuasai | Berkenaan dengan pernja kel i iali: - pan jang sangat ch kekuasaan dan kekuatan imperialis. Ber- pan lang sangat ana aa an 

puluh-puluh negara baru dilahirkan. agama, Meskipun revolusi Pe- |nai perdjuangan kemesisksan 

rantjis ditjetuskan setjara nasio | rakjpt Kalimantan Utara, ang 

Perserikatan Bangsa2 jang tidak akan lebih daripada suatu al Akan tetapi pengaruh man | auta parlemen Inggeris, 

pada tahun 1945 dimulai" de- otonomi nasional dalim Susunan aj" meluap diluar Peran Harrison, tadi menanjakan' apa 

Pran keanggautaan 51 negara imperialisme jang tetap mengu sis sendiri, Meskipun kah ada — hubungan terientu 

sekatang sudah mempunjai 110 asai seluruh dunia. Dimana kita sidsk dapat bahwa |#ntara pemberontakan di Bcu- 

Merara sebayai anggauta. Dunia dizaman pendjadja bekerdja #8 revolusi Perantile mendjeima Inai dan sokongan dari: Indone 

jang dahulu dihinggapi oleh bagai kuli dengan upah harian, jadi revolusi universil |sla dan djika ada, apakah ia 

Semyakit kolonialisme sekarang djika kita tidak berhati-hati, nis Bukti daripada ini ialah, bahwa | (Fisher) akan minta perhatian 

berobah mendjadi alam penghi tjaja dalam bentuk kemerdeka sevolusi Perantjia tidak merupa | Presiden Sukarno terhadap ke- 

an nasional kita tidak akan me yan revolusi dan Masih disam |njataan bahwa kita sedang ber 

Aa mena usaha untuk memberikan peme 

!MPINAN NEGARA DAN DEPEKTAN 2! 

DIAKAK TIA, 22 Desember (Mdk) 

  

mmnatatar 

ESUDAH SOB HAPUS DISETUDJUI | 

SIDANG MUSJ. 

aman nana 

Lerunggi Soekarno, 

Penctapan Presiden me 

waktu jang singkat ini 

tjangan itu mengandung unsu2 

jang Idec2nja telah diletarkan 
dalam pe Soekarno 
jang diutjapkan tgl 19 Desem 
ber jl. di Surabuja. 

Menteri rantjangan 
dirumuskan 

Dikatakan oleh Kol. Sutjipto 
selandjutnja, bahwa men.eti ran 
jangan Penetapan Presiden its 
telah disetudjui oleh «JM 
Presiden Soekarno selaku Pe 
mimpin Besar Revolusi. selang 
perumusannja terutama raenge- 
mai redaksinja ditugaskan pada 
Seketaris Negara Abd.Wahab 
Surjoadiningrat SH dan saja 
sendiri, dan didalam waktu ig 

akan dikeluarkan 
demiljan Pd. Kepala Staf Peper 
ti Kol Sutjipto aihirnja. 

  

sar Inggeris di Djakarta hari 
Djum'at al, menteri muda .Fi- 
sher dalam mendjawab suatu 

pertanjaan jang diadjukan oleh 
anggauta parlemen tsb., B. Har 
rison, mengatakan bahwa ,,s0- 
bagaimana telah dikatakan Oleh 
sahabat saja jang tehkotmat da 
lam pekan jl, tidak tenlapat pe 
tundjuk2, meskipun bejum dibe 
narkan, bahwa pasukan2 pem- 
berontak telah menerima latih 
an militer dalam  djumlah ter 
tentu diluar negeri itu (Brunai, 
red)", 

»Kami telah mentjatat de- 
ngan tjemas pernja- 
taan2 

  

Azahari Berterima Ka- 
sih Kepada Pres. 

Soekarno 
Hongkong, 20 Des, (AFP:PIAL 

Pemimpin revolusi Kaliman 
un Utara A.M. Azahari hari Ka 
mis menjatakan "sangat berteri 
ma kasih” kepada presiden Soe 
karno berkenaan dengan soko 
Tgan terang-terangan jang dibe 

Ikan oleh Indonesia kepada per 
djuangannja. demikjan menurut 
AFP Hongkong. 

Dalam sebuah satemenntja A 
zahari menjatakan harapannja 
bahwa bangsa? pentjinta damat 
lainnja akan mengikuti tjontoh 
Indonesja untuk mengachiri ko 
lonialjsme dan tindakan2 biadab 
terhadap manusja di Asia Teng 

gara, . 
Azahari mengumumkan bahwa 

in akan mengangkat Fadillah, 
ketua panitja nasional untuk ke 
merdekaan Kalimantan Utara, 
sebagai dutabesarnja jang per- 
tama di Indonesia. 

Ia menggambarkan sebagai 
.propaganda Ingseris” be 
jang meajatakan bahwa Momir 
ata Ahmad jang ditangkap oleh 
fihak Inggeris hari Rabu jl. ada 
Ih seorang ,pemimpja pem- 
berongak”, 

Dikatakannja bahwa Ahmad 
adalah anggauta dewan 
latif Brunei dan djika berita2 
tentang penangkapannja jtu be 
var maka ,,kami menganagar- 
aja sebagai suatu 
xunaan jang dilakukan oleh pem 
besar2 milieer Inggeris terha- 
cap hak2 jsiimewa jang biasa 
diberikan kepada para anggau:a 
lang menjatakan bahwa Momin 
badan2 legislatif. 

      

     
  

    

Diperpendek 
Medan, 19 Desember (PIA):-   

haen Indones 

  

ngustkan desakan, agar 

1463, 

"Cnangan presiden Soekarno. 

#bentuk kabinet 
icug jang berporoskan Nasakom. 

ini tsb. 
  

leis 

penjatah 

Desak Masa UNTEA 

Konperensi Gerakan Tan' Mar 
marera Utara 

ivag berlangsung di Medan ta- 
Irb mengambil resolusi jang me 

masa 
Untea di Irian Barat dipertje- 
ray hingga sebelum 1 Djanvari 

Konperensi djuga menjatakan 
rwndukung amanat Tahun Ke- 

Mengenai bidang ketatasega- 
rian, konperensi mendekak, agar 

Gotong Ro- 

Lemikian al putusan2 kanpe- 

Team 

    

sman 

— 

  

mendapat kenjataannja 

Dengan ini maka mau apa ti 
dak, utjapan Presiden Sukarno 
bahwa kira, negara dan bangsa 
Indonesia dikepung oleh Impe- 
rialisme mendjadi djuga kenja 
tuan, Dan dengan melihat kedja 
Guan pemberontakan di Brunej, 
serta tuduhan jang kedji bahwa 
kita, Pemerintah dan bangsa In 
Gonesia jang mendjadj pengha 
sut pemberontakan di Brunel ita, 
serta mengamalkan apa jang di 
katakan oleh Presiden Sukarno 
bahwa kita dikepung oleh kaum 
pendjadjah, dapatlah membawa 
kita pada suatu keputusan. In 
Conesia ditantang didaerah Asia 
Tenggara dengan tudjuan mem 
binasakannja sebelum ja menja 
pal tudjuan revolusinja. 

Setelah kita selesai dengan 
Irian Barat, maka kawan dan 

erasa segan  terhadan 
Tjara kita | merebut 

Irjan Barat. strategis dalam po- 
lomatik dan kemiliteran 

In rasa malu dan "em 
turu disihak Indja jang berbuat 
biruk-pikuk ketika menjerbu 
Goa jang sekelumit itu, dan ra 
sn takut dikalangan pemerintah 
t erenrah djadjahan di Ms 
Iaya, maupun pemetintah Bara 
 Australla. 

  

   

    

    

    

Saja perlu peringatkan pemba 
da kalau saja sebur India, se- 
babnja falah, ketika menjatakan 
selamat. Krishna Menon hanja 
memberikan selamat pada ...... 
Belanda, jang” karanja bidjaksa- 
Na. Tetapi, Ini scmua buat kita 
adalah menggembirakan, sebab 
walaupun setelah kita menjele- 
saikan Irlan Barat dengan da- 
Mni. masih sadja pers didunia 
Barat mendinlankan politik anti 
Indonesianja. 

Dengan ini maka segala hara 
pan kita bahwa Indonesa akan 
lebih mengeratkan hubunganaja 
dengan dunja Bara: mungkin se 
kali akan terhambat apabila si 
kap demikian tidak berobah, 

Sedang Indonesia tidak men- 
tjamsuri urusan pemberontak- 
an itu, Indonesia dituduh berbu 
at demikian oleh sebagjan pers 
dar televisi Ingreris, pers SI- 
neapura dan Malaya jang dikw 
asaj Inggerjs atau kaum modal 
asing disana. 

Djuga tentunja pers Belanda, 
Yan pers Amerika Serikat menja 
njikan lagu jang sama, 

Apakah sebubnja, tanja saja 
pada seorang diplomat Barat 
dan seorang djuruwana pers da 
rat, maka pers Barat itu sudah 
menuduh, maupun samar2 mes 
nundjuk kearah Indonesia, ban: 
wa dialah jang menerbitkan ke- 
xegeran di Brunei? Mengapa & 
dak Filipina? — 

  

  

  

   

pemberontakan di Brunei. 

  

MERDEKA F 

  

2 KEPUTUSAN PENGUAS: 
DJAKARIA RAYA No. 142, 

«Tanggal 16-7-1961 
Oplah : 29.000 lembar, 

SIPK No, 1609/A—6b/34/1 tgi. 21-6-62 

TA. KEP ATR 

- Indonesia Dalam Perhatian Dunia (B2!"AR 25 1963 

  

Malaya, Pendjadjah Jang Paru? 

Tjeritera Kuda Bertfi-il Kerbau 
d (OLEH : PEMBANTU DIPLOMATIK) 

2. DJAKARTA, 22 Desember (Mdk) 
ENDAPAT jang saja kemukakan bahwa 

kalau pendjadjah2 di Asia Tenggara ini tidak 
sanggup mengatur djadjahannja, dan ra'jat jg 
ditindasnja berontak, maka Indonesia disalahkan, 

naj Malaya hanja namanja "mer 
deka", Terapi sra'jainja tetap ba 
tuda dalam keadaan seperti didja 
man djadjahan Inggeris dengan 
tiada ada harapan berobah nasib 
ja sama sekali 

Bagaimanakah mungkin re'jat 
disana mendapat perbaikan na 
sib djika kapitalisme dan feoda 
lisme meradjak 
ra'jat jang sedjari 
tu waktu pemerintah feodal 

  

pada waktu ini dengan 

      

  

inipun akan — hantjur lebur 
Gapat lepas daripada tuduhan de |karena . desakan rakjat dan 
miktan. entulah Ahdsl Rahman berteri 

2 ak-teriak bahwa nda'ah ini per Filipina jang terang2an menun dng 
.0: agar Borneo Utara dikemtati | Pwatan Indonesia. Barangkali 
kan kepad dneran | perlu diinga 1 Indone 

abi megang «, bahwa waktu PRRI dihanu 

  

im adalih haknja (), dan kare 
Ca Itu mereka denga 
maupun dengan Malaya tidik 
Legitu baik bubungannja. Filipi 

aman daripada sesuatu tudu 
yan. Sebahnja: Filipina adslah di 
Vlok Barat, blok Seato, dan ang 
kota Seato Itu ciduk boleh di 
Fm... 

Tetapi (lupan  anti-Indonesia 
dinegeri2 pendjadiahan dan sa 
habat2nja ini tiduk menghilang 
kan kenjataan, bahwa jang ingin 
menggantikan pendjadjah jang 

uhnja di Asia Tenggars 
Malaja. Denran pemberon 

an di Brunei Itu terang seka 
M1 bihwa Malaya dengan bantu 
21 Inggeris Ingin menggantikan 
kedudukan pendjadjah Ingseris 
Nalaya 
jah negara 
cah Jukup 
jaan bari Inggeris — chusi 
Can Isin2 negeri Bara: umum 
cntuk mempertjajakannja— m 
nguasal daerah2 inggeris diperba 

san Indonesia. senerti Borneo 
lara Inggris itu dalam kesclu 

tukannja. Suara2 dari daerah 
Fcrneo Urara 'tu, jaitu suara2 
ta'jat jang tidak mau did'adjah | suan Indonesia. dan sera) 
Malaya dianggap sepi dan aki | Gimulai di Malinau, sebuah ko 
Latnja ialah pemberontakan aju di Utara Kalimantan Indone 
Brunei sebagai satu akibatnya. | sia. 

Dan Malaya sendiri bogsima (Bersambung Kehal 3) 

oleh Malayanja Abdul Rahman 
Lan sembunii2 oleh angkatan pe 
rung Inggeris disara. maka dji 
wa ekspansionisme Malaya itu 
tendak memasukkan tera 
kedalam "federasi" Malaya. 

Walaupun Mulaya mempunjat 
ambisi begitu besar. perlulab di 
kerahul bahwa A 
mempunjai kesan, 
menguasai 

Inggeris 

     
    

       
   

  

   

   katan udara In 
»ak berpangkaian 

  

4 Malay» dan 
Singapura, Dan sesuatu negara 

  

ne bukar 

  

Gimana ada tevara 
ah satu negar 

     

   

Kuda berfitil kerbau 

Pada tangeal 11 Des. 
tni Tunku Raan e 
dalam parlemen 

beberapa or 
ngambil bagia 
takan itu”. Tunku ita pula tm 
nuduh bahwa kaum pemberon 
tak itu bendak memasukkan xe 
tiga daerah itu kebawah ke 

beruz 
      

    

        

  

     

    

  

MULAI 19 DES. 1962 PWI SATUNYA: " 
ORGAN:SASI WARTAWAN 

Djakarra, 20 Yesciwer (PLA) 

Dalam suatu rapat gabungan jang disek 
bang Djakarta di Press Club bertepa.an dk 

Irikora Kabu siang, bersama dengan urgani 

lrukoy jamu KeportersClud (RC), Ikatan Wartawan 

   

  

Olunuya 
(1WO) dan Persaiuan Wartawan Film Indonesa (rerpeti), ongasu 
sasiZ kewartawanau tersebut telah menjajakan ats 
konsojidasjkan diruya. scuingga mulai tangga 
itu hanja ada satu organsasi Warlawaa jak cr 
Indonesia (FWI) 
rengktusolidasan itu adalah dalam rangke 
kongres PWI ke X di Makassar jang menetap 
rap Gasarnja bahwa angkota PWI tidak ds 
keanggotaan orga..isasi Kewatlawailan taiktija 
Dengan hasil keputusaa rapat Kabungan Hu» 
teravout akan mendjuiankan keysaianZuja dalan & 
wusus PWI can dalam bentuk seksi jakni res 
wun tilm dun seks. wartawan Olahraga. 

mupet terseout telan pula membcutuk satu putus jai Dt 
« uk merumuskan Yara Pengdadulpan MALARukekn Keua 
tan KWA dan untuk mmeneljta Perayurun Dadar PW unuk Incislus 

Ii tundasay jung lebih kuat kepada seksiZ Liow djika per 
Iv mugjukan Usul2 unuk imengadakan per » Kepaua 

ss PWI jung akan datang, demikian syara 
wwung Djakarta, 

  

   

    

  

    

    pers dari 

  

msi   

  

esa   Djawab jg saja tahu terlebih 
Goholu dan saja duga akan da- 
ang alah, behwa satu2nja ke 
kuasaan di Asia Tenggara jang 
legas2 menen:ang koloriai:sme 
san imperialisme adalah Indone 
sin dengan djurubi'jaranja: Pre 
siden Sukarno. Biarpun kita ka 
takan bahwa revolusi Indonesia 
adalah.gerakan ra'jat untuk mem 
binasakan pendjadjahan dalam 
unah-airnja sendiri dan bukan 

uk ekspor namun segala usa 
1» dan kesungguhan apa jang 
Cikatakan itu terang, kita tidak 

  

  

       

PSSI 
  

Tidak ,,Gunstig”? 
DJAKARTA, 22 Desember (Mdk) 

KESEBELASAN PSSI jg akan menghadapi 
Pakhtakor dari Uni Sovjet nanti malam dicha- 

watirkan berada pada keadaan jang tidak 
..gunstig”, setidak-tidaknja tidak lebih baik tat- 

kala menghadapi Swedia Selection, 

Demikian kesimpulan warta (mungkin Sutjipto) sebagai sa 
wan Merdeka" setelah melihat tu ting tindakan 3 
beberapa kenjataan jang “ 

2 .ke Suranto jang sudah terlebih da 

tidak bisa die 

Patriot? Angola Harap- 

kan Dukungan A—A 
Karena Portugis Perbesar Tenieransa Untuk 

Merumpas Gerakan Kemerdekaan Rakjat 
tentaranya untuk menindas ras 
jat Angela Ia Derseru kepada 
semua negara asjne supaja 
mwoghentikun persiriman sen 
Gjata2 ke Portugal. la menun 
bahkap bahwa harapan pati 
ot2 Ansula sebagian besar dipu 
sutkan pada nesara2 Asja- Af 

    

  

COTONOU, 21 Desember 
(AFP/ PLAN: 

Delapan gerakan perlawanan 
Angsvia telah mentjupaj ka 
ta sapuka: unjuk mendukung 
panitia persjapan bagi koneres 
Angola, demirun diumumkan 

  

  

  

  

leh Ketua Patutia Iha Andre 
Kassinde dalam konperensi | rika, jare tidak pernah membe 

rikan — moral dan material 

yan aan Maak kepada Portugai, " 

Kassinda mengatakan bah —— 

wa para pemimpin gerakas | KASAB DI MEDAN 
ini sedane bekerdju kearah tu 
djuan membudjuk Halden Ro 
berto, pemimpin Uni Rakjat 
Angola untuk munfful dari 
pengasingan 

MEDAN, 19 Desember (PIA 
Wampa-KASAB djenderal 
cion dalam satu kererangannjs 
Si Medan mengatakan, bahwr 
apa jane dikatakan Oleh pres 

den Soekarno, bahwa Indoresis 
Kassinda mengatakan bahwa | simpati terhallap perdjuane-r 

ja merasa senang bahwa Portu Ieakjar Kalimantan Utara 30: 
dia tih memberi idzin kpd suatu jiah "merupakan suara 

komisi pengawas PBB Untuk ljat Indonesia Djenderal Nas 

be-sundjung cp Angoi?, tion mengulangi lagi nere 

18 berseru Krada temsrin | sasan2 pemerintah, bahwa me: 

tan Fs "ugis supaja memperto | kipun kita bersimpati terhati 

feroau komip ir perneit'ing | perdjuanan rakjat Brunai iru, 

Canuia densus beban tidaklah berarti, bahwa Indont 
hendak meng-clajm daerah Kessinda mengatakan bahwa | sia 

Portugal terus memperbesar | itu, 2 
Tebe ama 

PENGUMUMAN KODAM VDJAJA | 

   

      

      

KEL LALU E LOSS LESEN LA. Lb ikh MAA   

        

        
    

     
     

   

     
   
    

   

  

    
    
   

      

        

  

    

    

  

  

      

         

    

     



ANDUK KARANGAN 

  

. 

I F F | 

ii
 

! 

   

      

   

    

   

  

   

   

  

   

    

   
   

  

   
   
   

  

   

  

   
   
   
   

  

   

    

   

  

   

  

   

      

   

  

   
   
   

   
   

   

    

   

    
   

Gitudjukan kepada seluruh bang 
sa jang beragama 
Masehi, berhubung dengan da- 
tangnja Hari Natal 1962, me- 
njampaikan pesannja sbb: 

Atas nama Tuhan Jang 
Maha Esa,“ 

1. Hari Natal tahun ini di 
sambut dalam Suasana Tahun 
Kemenangan jang penuh dengan 

rasa sjukur ko Hadlirat Tuhan 

Jang Maha Esa, dan kami 
njertai Saudaru sebanysa jang 
beragama Masehi dulam kogem 
biragnnja menjambut Hari Na- 
ta! tahun 1962, 

  

2 Hari Natal adalah hari jang 
diperingati oleh sekalian Um- 
mat Maschi diseluruh dunia 
dengan penuh iman kepada Tu 
han Jang Maha Esa dan tw'at 
kepadaNja. 

3. Harf Natal adalah hari jg 
oleh segenap Ummat Masehi di 
mgungkan sebagai kelahiran Isa 

'Al Masib, sebapa! kelahiran Dju 

yu Selamat Pendamai dar Peno 

gak keadilan serta persaudaraan 
sesama ummat manusia, 

   

4. Marilah Saudara2 rajakan 
Hari Natal dengan penuh hid- 
ut sambil mengamalkan se- 
mua adjaran murni dan djasa2 
Isa AllMasih dalam menegak- 
kun sendi2 keimanan kepada 
Tuhan Jang Maha Esa, dan da 
lam meletakkan dasar2 susila 
serta perikemanusiaan, sesuat 
@uyun perintah Tuhan Jang 
Mana Esa 

— A-Hari Natal tut hendaklah 
d gan menanamkan 

tuan Gan keingja 

   
    

   
   
   

    

  

    
   

    

     

    
   

   

   

    

    
   
    

   
   

     

       

   
      
     
    
    

   
    
   

    

meegakkan 
abadi 

perdamaian jang 

6. Kita sebagai Ummat ber- 
ma hendaklah menghindar— 

kan segala gedjala jang. dapat 
merusak rasa persatuan dan per 
saudaraan pesama bangsa, dgn 
sikap toleransi jang besar, men 

  

  

  

LO  Beraneaanmaa 

KITA 
(Sambungan dari ha! 1) 

» Swa asa 
Oku karena unsur2 keadilan jg 
@uat dalam Declarution of In 

dence. 

      

Kelaksanaan dari unsur2 kem 
Gisu ini jang pada itu waktu 
be vusat pada penghapusan por 
bul.ikan, patut diljatat sebagai 
Subbanyam berharga dari rev6 
Ius. Ametika terhadap  perdju 
alwi umat manusia. Djika si 
te, Jari revolusi Amerika Ini 
tiLuk menggema setjara menda 
lau Jan meluas dalam dunia, 
in: disebabkan oleh karena revo 

ber 

     

    

Gensan tidak banjak memperdu 
bh 3 nasib dari bangsa2 lain 
Reg Chususnja bangsil jang hi 

up dalam pendjadjahan dibenu 
@ benua lain, 

Revolusi besar jang terachir 
jalan revolusi Soviet. Dasar dari 
revolusi Soviet tadi lalah untuk 
menjiptakan dasar struktur s0 

sal baru, chususnja dalam nega 
Tut kapitals. Maka dari ita ini 
perjuangan interaasional 
Teraltsi Soviet dipusitkan ke-   

  

us Soviet ini sangat mem 
Pesoosar kesadaran sosial dari 
kaum buruh, Oleh karena silat 
ira djugkl melemahkan kaum im 

  

  

   

  

aisme pada itu Waktu. Mes 
Iis demikian, djuga pada itu 
Waktu perdjuangan anti-kolonia 
iseys mempunjai sifay berlainan 
Ja sada perdjuangan klas sema 
& juta seperti d zariskan oleh 

  

“| sakan 

8 

.Kia barapkan Puspen A.D. dalam keadaan tertib-sipil akan mem 
punjai kesempayan jang baik untuk lebih mendekatkan TNI dengan 
Kakjat, untuk ikut membina persatuan nasional jang lebih kompak, 
pendek kata unuk memupuk rasa-satu TNI dengan Rakjat Indone- 

sis jang nasakom. Kesemuanja demi ijika2 Rakjat untuk suatu masja 

Kepada Ka Puspen AD jang baru kita wjapkan selamat bakerdja, 
dan kepada Ka Puspen AD lama jang akan bertugas dibidang lain, 
kita merjatakan penghargaan aras kordjasama jang baik selama ini 
antara Puspen AD dengan suraiabar ini. 

Amanat Hari Natal 
Menteri Agama 

  

djauhi tindak-tanduk jang dapat 
menjingguag Ummat beragama 
jang lain. 

7, Usahakan dan latihlah su 
paja amal-perbuatan kita senan 

tiasa sesuai dengan kereduaan 
Tuhan Jang Maha Esa, dan 
mendjauhi segala larangan' jang 
mendatangkan kemurkaanNja. 

8 Tundjukkanlah kepada ma: 
sjarakay ramai tindak-tanduk kl 
ta serta gerak perbuatan Kitu 
adalah ditudjukan untuk kepen 

tingan dan kemaslahatan bersa 
ma dalam rangka mengabdikan 
diri kepada Tuhan Jang Maha 
Esa, hingga hasilnja dapat dira 

oleh segenap bangsa 

  

kita. 

9. Hidupkan serta kobarkan 
terus menerus rasa persatuan, 
ke'adilan dan kasih-sajang ke 

10, Kibarkan tinggi2 Pandji 
Revolusi kita pada Hari Natal 
jang Kudus ini dengan memper 
Malam niat jang ichlas untuk 
bekerdja lebih keras menurut 
Petundjuk dan Adjaran Tuhan 
Jang Maha Agung dalam mem 
bina masjarakat adil dan mak- 
mur, sebagai jang diamanatkan 
oleh PJM Presiden Pemimpin 
Besar Revolusi kita. 

11, Djundjung tinggi dan pe 
liharalah asas kebebasan ber- 
agama dalam suasana Demokra 

si Terpimpin, dengan memprak 
tekan prinsip2 hidup berdampi 
ngan 'jara damai diantara se 
kalian pemeluk agama, dengan 
mengindahkan batas2 susila-ke 

agamaan jaitu menghormati 
kewibawaan golongan pemeluk 
agama jung besar serta melin 
Yungi kehormatan golongan pe 

rama jang lain, dengan 

jang bisa mem 
bangkitkan rasa permusuhan 
dan bentimen jang mengantjam 
semangat kerukunan umat bera 

gama, supaja dengan demikian 
sedjatah bosar jang gemilang 
dari Bangsa Indonesia senantia 
sa tertjatat dgn tinta emas se 
bagai suatu Bangsa jang terke- 

nal tjakap mempraktekkan ko 
eksistensi hidup sotjara damai 
Gan rukun sebagai Bangsa jang 
Wat kepada Tuhan Jaog Maha 

  

     

  

12, Achirnja marilah kita ber 
Go'a kepada Tuhan Jang Maha 
Eka, semoga ijita2 Bangsa dan 
Negara Indonesia lekas terwu- 
Gjud dan totap berada didalam 
lindungan, petundjuk dan per 
tolonganNja, 

  

Bingkisan Untuk Djan 
da2 Korban 40.000 

djiwa 
Makassar 18 Desember (PIA) 

OPS-PTE Tjabang Makassar 
Galam rangka | peringatan kor 

Jatim kor ban 40.000 djiwa di Sulsel 
bing tsb. 

jang djumlahnja melipust har 

ga Rp. 25.000 berupa biskuit, 
tjoklat, Hoklat, kopi, obat gigi daa: Ia 

K.A. Uap Karangpi. 
lang — Udiung : 

pala perdjuangan kles kaum gulii SEA AA ana ang kaum madjikin, Sifat dari | Keretaapi pertama” KN dara 

  

(overweg) dJl. Brawidjaja petialis dinogeri djac -ian, ma mende. 
ku gn sendirinja resolusi Sov | katuk setaslun Wonokromo. 
jet djuga memberika: uah | sebuah 
kepada perdjuangan anti-kolonl: ta 

  

djalan B: 
ja kebetulan penerang dd 
menghalangi rel. 

  

  

lah mengakibatkan pedagang2 
ig tjurang djadi kalangkabuidan 
tak sempat 
alat timbangan jg tjurang jang 
sedang mereka pergunakan. 

20 Pedagang ditindak 
tjurang itu ternja 

ta telah menggunakan 2 matjam 
terra jang menimbulkan kerugi 

an bagi masjarakat, Kalau si 
pedagang menimbang barang jx 
akan dibelinja maka — diguna 
kan suatu terra jang mengun 
tungkannja, sebaliknja bila men 
diual dagangannja, digunakan 
terra lain jang menguntungkan 
ja pula. 

Sebagai hasil razzia menda 
dak itu telah berhasil ditindar 
sedjumlah 20 orang pedagang 
jang menggunakan terra (slat 
penimbang) gelap, | jaitu jang 
tidak disjahkan oleh Djawatan 
Terra. 

  

  

Barang? Siapa? 
22 Des. (Merdeka) 

Polisi Palmerah telah vena: 
han seorang laki2 bernama IM 
katena dituduh telah — melaku 
kan pentjurian sebuah besek da 
ni dalam kereta jang berdja 
lan dari djurusan Rangkas 
tung ke Djakarta 5 Des jl. 

Besek itu berisi 14 potong ke 
medja dril bekas, 14 poiong tie 
lana pandjang dril bekas, 14 
sotong sarung bantal putih po 
los, 14 potong kain pu.w 

        

vauk dan duapotong topi dari 

«ain putih, 
Siapa barang itu di 
harap agar berhubungan dgn 
yalisi Tjabang Palmerah. jae 

Pendaftaran Kembali 
Sendjata Api « 
Djakarta 22 Des. (Merdeka) 

Kepala Polisi Komisariar Dja 
karta Raya dan Sekitarnja, me 
ngumumkan pada semua pemi 
ik sendjata-api (termasuk sena 

pan angin, - kaliber 5,5 mm), 
bahwa pendaftaran-ulangun (Her 

    

Pres. Soekarno Siny- 
gah di Jogja 

Jogjakarta, 20 Desember (PIA) 
Presiden Soekarno hari Rabu 

sore djam 15.10 telah tiba de- 
ngan pesawat jet Irian dari Su 
rabaja, setelah memberikan ama 
Matnja didepan raksasa mengenal 
penghapusan SOB dikota Sura- 
baja. Dilepangan terbang Adi 
Sutjipto, Presiden Soekarno di 
sabut al. oleh wakil kepala da- 
erah Sri Paku Alam, Gubernur 
Djawa Tengah Mochtar, Pangdam 

VII brig. djen. Surtini, kepala 
polisi Inspeksi Jogkikarta drs. 
Ismono, wakil ketua DPRD-GR 
daerah istimewa Siswosumarto 
serta pembesar2 sipil, militer 
dan kepolisian 'alnnja lagi. 

Setelah tibu di Jogjakarta, 
rombongan Presiden Soekarno 
jang antara jain #isertal oleh 
Menteri Perdatam Chairul Sa- 
leh Menteri Produksi major djen 
deral Suprajogi. Menteri Keseha 
tan dr. Satrio dan rombongan 
lainnja jang telah tiba lebih da 
hulu sebelumnja terus menudju 
ke Gedung Agung Jogjakarta. 

Pada malam barinja tidak dia 
Gakan atjara resmi sejama di Jog 
Jakarta itu, dan keesokan hari 
nja pada hari Komis Presiden 
Wan rombongan melandjutkan 
perdjalanan ke Magelang untuk 
menghadiri spatjara Praser 
Perwira jang disdakan oleh Aka 

  

demi Militer Nesional, dengan mengambil tempat  dilapas yan pangan 

  

Sukarelawan Djateng 
Dimobiiisir 

Sernerang, 20 Desember (PIA) 
Bertempay disiadjon Diponego 
- Sa pada huri Rabu 

ember pagi telah di 
langsungkan upaljara” demobili 

negoro jang per 
Demobiljsasi t,b dilakukan 

oleh Panglima Kodam VI!I/Di 
ponegoro brigdjen Sarbinl dgn 
dihadiri pendjabat2 resmj ting 
kat propinsi, baik dari kalangan 
ar maupun polisi dan si 

'Sehubunsan dengan perjstiwa 
Semobil Bat. Sukarelawan 

  

lawan tsb dengan Kodam VII/ 
Diponegoro dan mereka selan 
@jutnja dikembalikan lagi kema 
sjatakay mensingat tennganja 
dibiltuhkan untuk 

Djateng Kirim api 
Team Ke irian Barat 

Semarang, 20 Desember (PIA). 

  | 

  

  

!     keretaapi & dlm  Manilesto Komunis Bantengan truk 
karangana Mare” lainnya, | /#0: terpental ” kepinggtr djalan 

Hihwa ir“onesia tinek incnga | #edang loknja sendiri terpalan- 
perujuangan dalam | 'iog keluar rel dan tergulinng 

sedang 
dan pe- 

at el daa Bebagp aa ang 
lau-intas Karangrinang 
ai udah bisa berdjalan   

#1 ! Djahrta, 22 Desember 
Banjak para pedaganga jang telah Karngepime Aan Kant 

tidak betul. Demikian hasil rarzia jang dilantjarkan 
Polisi Seksi V terhadap pedagang2 dipasar djalan Minangkabau 
pada hari Rabu jang lalu , Ka 

Razzia terra jang registratis) th 1963 akan dilaku 
disaat keramaian djual bell ber|kan mulai tgl. 2 Djanuati 63 

langsung dipasar tsb dengan se | sampai dengan bulan Mp 
tjara mendadak itu ternjata te|ret 1963, 

    

Para pemilik sendjata apl jg 
menjimpan sendjatanja diru 
mah, diharuskan membawa sen 
Gjata tab. beserta surat Idzin 
(pas) bea meterai (piakseget) 
jang diperlukan, Bagi mereka jang sendjatanja 
disimpan di Gudang Kepolisi 
an , supaja membawa surat tar 
da-penjimpanan jg dikelurrkan 
oleh Kepolisian Djakarta Reya 
dan Sekitarnja dan bea me 
terai setjukupnja, 

Barang siapa sesudah tang 
gal jang telah ditentukan, be 
lum memenuhi pemberi-lahuan 
Ini, akan dituntut menuru, pe 

Faturan Pidana pasal 33 S.M. 
umda.) 1956. 

Tempat mendaftarkan: Kan- 
tor Polisi Komisariat Ujakar 
ta Raja dan Sekitarnja, Seksi 
Pendaftaran Sendjata-Api (Djl. 
Medan Merdeka Barat No. V). 

Tjeramah Tokoh? Na- 
sakom Utk Atasi 

Kesulitan? 
Djakarta, 21 Desember (PIA) 

Aljsasiroamidjojo S.H.. Menge 
i/Wakil Keam MPRS/ Kejus 
Umum Pariaj Nasional Indone 
sja, pada tanegal 27 Desember 
1962 hari Kamis djam 19.30 jg 
akan dajang akan memberikan 
weramanja pada malam Yjera 
mah jang diorganisir oleh Ang 
kazan Pemuda Pembangun Indo 
nesia (API) bergempat di Au 
la Lembaga Adminjstra,j Ners 
wara Djalun Segara No, 10, Dja 
karya 

Tjeramah tsb adalah dalam 
tangkalan tjeramah2 tokoh2 Na 

kom jang sedjak tanegal 29 
Nopember jang lalu te'ah dimu 

lai dengan tjeramahnja | Icham 
id. Setelah selesai tjeramah 

dari Alisasiroamidjojo S.H, 
akan segern disusul dengan "je 
ramah jane akan diberjkan 
oleh DN Aidit, Wakil Kegua 
MPRS/ Kerun C., P.KI 
'Tieramah inj berkisar dalam 

thema usaha untuk mengarasi 
kesulitan ekonomi dewasa ini 
jang menjorot: persoalan tugas 
pegawai negeri dan perusaha 
an negara dalam menrai Tahun 
Kemenangan, 

Panitia Penjelenegarn Tjera 
mah tsb menjediakan undangan 
nja jane dapat djambil di Sekre 
tariat APPI Djakarya Raya, 
Menteng 31 Djakarta. 

Museum TUTUP 
Berhubung dengan penutupan 

1962, Museum Pusat (Me 

  

  
   

  

    

    

dan Museum Djakarta (Pinyu Be 
sar Utara 27, Djakarta-Kota) di 
tutup untuk umum mulal gi. 24 
Desember 1962 sampai dengan 
(gl. 1 Djanuari 1963, ketjusli me 
teka jung akan mengembalikan 
pindjaman buku2 dapat datang 
pada bagian pemindjaman Per- 

pustakaan Museum Pusat. 

$ Pedjabat Senior In- 
'onesia Utk UNTEA 
DJAKARTA, 21 Des (PIA). 
Enam orang pedjabat senior 

Indonesia telah diangkat pada 

departemen urusin dalam nege 
ri UNTEA di Irian Barat, demi 

klan hari Djum'at menufut pe 
ngumuman kantor penerangan 
PBB di Djakarta, 

Keenam pedjabay Indonesia 

itu masing2 ialah Muhamad 
Nur Atmadibrata, wakil direk 
tor departemen . tsb. dan lima 
Orang wakil residen jakni H.M. 

Suni, ditempatkan di Merauke, 
Susiladi di Fak-Fak, Nawawi 
di Blak, Amrah Muslimin di 
Manokwarj dan Dahlan di da: 
eruh dataran tinggi tengah, 

  

Nindya Karya Pelaksa 
na 3 Projek UNTEA 
Djakarta, Z1 Desember (PIA), 

UNYEA relah menandatangani 
tiwa kongrax pembangunan jang 
meliputi djumlah pembeajuan 
sebesar lebih dari satu djura 
Kulden Irian Barat denean sebu 
ah perusahaan Indonesia, Nin 
dya Karya, demikian harj Djum 
at dikabarkan oleh kangor pene 
tangan PDB dj Djakarga, 

Projek2 itu melipurj penjele 
shian pembangunan gedung? uck 

"dewan Papua", mahkaman, 
san bengkel d,lapangan terbang 

Sengani, 
Parol Kemin, direktur dina, 

umum PBB, jang 
telah menandatangani kongrak2 
itu, menegaskan akan penting 
nja projeka iru dipandane dari 
sudut sosjal, dengan mengemu 
kakan bahwa projck2 itu akan 

(Isak para hadirin unuk 

Keriga kontrak itu dindakas 
atas dasar "beaja tambah up 
an 

Sedjumlah duararus orang 
Irian Barat dibarapkan akan 

memperoleh pekerdjaan pada 
keriga projek itu, 

Balap Sepeda Ko- 
dam V Djaja 

Persatuan Balap sepeda Dja 
mengumumkan 

ta Raya. 
Balap sepeda jtu merupakan 

tradisi tahunan bagi Kodam V 
Pjaja. 
Ayjaranja adalah sbb: 
2) Desember 1962: Perlomtaan 
perseorangan-regu Djakarta Ti 
badak Pelabuhan Ratu djaruk 
130 km, Start: pk 07.00 Lapa- 
rgan Benteng Barat Senen Rnja 
Matraman Raja-Djatinegara Ro 
gor Tjibadak finish dimuka Ba 
laj Desa Pelabuhan Ratu. 

22 Desember: Perlombaaa per 
seorangan/regu Pelabuhan Ratu 
jibadak Su'sabumi 65 km. Star « 
1k 07,00 dimuka Balai Desa Pe 
libuhan Ratu dan finish dj DJI. 
Raja dimuka kantor Bupati Su 
kubumi. 
Perlombaan team time-trjal 48 
km dalam kota, Start: pk 16.00 
dimuka kantor Bupati Sukabu 
mi dan finish ditempat jg sama. 

23 Desember: Perlombaan per 
lombaan perseorangan/regu Su 
kabumi Bogor Djakarta, 120 kr 
Star: pk 07.00 di Djl. Raja S' 
kabumi. Djalan2 jg dilalui dim 
kota Djakarta Bidaratjina Djat' 
negara Timur Matraman Raja 
Salemba Raja Djl. Diponegoro 
Tjiklnt Raja Menteng Raja dan 
finish di Medan Merdeka Timur 
dimuka Departemen Perhubung- 
2n Laut. 
Peserta? jg akan turut oalapan 
ersebut al. Hendra | Guauwan 

    

    

  

wakilan 
Garang dari 

Gbr. kiri: Suratz 
Pemerintah 

tum 4 Djanugi 1983. Pernjafaan 

Gbr kanan: Kepala 

kat kota Sorong untuk 

Djakarta 22 Desember cPIA) 
Selasa pagi dikompleks Ho 

tel Tipajung Bogor, telan dimu 
lal Coaching — Ilmiah gentang 
Manipol-Usdek untuk kader2 
inti Panitya Indoktrinasi. 

Coaching Umijah jang dipim 
pin langsung oleh Ketua Pa 
nitya Indoktrinasi Wampa Chu 
sus Dr. Roesian Abdulgani itu, 
diswenggarakan oleh” Panitya 
Retooling Aparatur Negara ber 
sama2 dengan Panitya Indok 

dan merupakan Infihan 

    

ng pertama sebagai 
pembentukan landasan kader? 
Inti Indoktrinasi untuk mema 
sukl | tahur. 1963. 

Dalam amanat tertulis Presi 
den Soekarno al. menczankan: 
sperlu-mutlaknja kita kini te 
tus.menerus  menjebarkan dan 

mengakarkan Pangjasila kita, 
serta” Manipol-Usdek keseluru 
lapisan masjarakat. 

  

Lebih? sotelah Manipol Usdek 
saja pertegas lagi dalam pida 
to2 Resopim dan ,.Tahun Keme    

  

lagi arah dan djalan jang harus 
ditempuh bersama untuk mentja 
pai dan menjempurnakan Lip: 
kerangka tudjuah Revolusi Ki 
ta. 

Tentang maksud 
an latihan kader2 indoktrinasi 
ini Presiden Soekarno menan 
daskan agar supaja kader2 nan 

mengamalkan ditenyah2 
rakjat dan bersama2 dgn Ri 
jat kita segala apa jang teraia 
di dengan tjita2nja bersama sc 
sual dengan Amanat Penderita 

  

dan tudju 

    

  t 
(Hendrik Broks) dan bjbit2 se 
perti Karim, Kasto dan Atjim 
  

Djakarta 22 Des, (Merdeka) 
Dalam merajakan hari "s0 

sial" ke-V jang berlangsuag di 
Jiaj kota harj Kemis ji, Gube: 

nur KDCI Dr Sumarno 

  

menga: 
meutja 

&. Ujaiaa pemerjahan bagaima- 

vs tara mengaasi “probieem 

penumuaan pensuduk ja dala 
imj ibukota saban tabunuja. 

Gubernur menerangxan, bah 
Wa saban tahun penduduk ivu 
kuta beriumban 80.00 djiwa 
akjbat urbatisasi dan kelatiran 
Djadj rata2 seliap $ menji ibu 
koja mendapat sa 
tu djiwa baru Tambahan dari 

kelanjran dan” urbanisasi Itu 
sama bunjaknja jaknj masing 
asin 80 presen, Penambahan 
penduduk itu tidaklah dapat di 
bendung, 

"Apa 'jg barus kita perbuat 
dalam mengatasi penambahan 
penduauk jtu", kata Guberpur 
“Apakah hanja dapat diatasi de 

neng melanijarkan oparasi "Ter 
ratai ataukah kjta harus lebih 
memperluas usaha industri?” 

Selain itu dalam usaha mem 
perbaiki kesehatan rakjat Gu 

bernur fmenjatakan pendapatnja 
kiranja lobi baik memperba 
njak perumahan 

rakjae dang pada membangun ba 
Tu rumah? sakit, 

Dari pada membangun rumah 
rumah sakit baru jebih baik ru 
mah2 sakit jang sudah ada ben 
Ceknja diperbaiki. 

Achirnja dalam membitjara 
kan masalah sosjal oleh Guber 
nur diharapkan dalam melaksa 
nakan usahatersebus unyurg 

tong rojong, 
Perjnsatan bari "sosial" ke 

V jang dilangsungkan dj Balai 
kota jtu dihadiri djuga oleh 

sejumlah   

Rakjat”. 

Saban 4 Menit Ibukota 
Tambah Warga 1 Djiwa 

Probleem Penambahan Penduduk Harus 
Ditjari Pernetjahannja, Kata Gubernur 

Hari jtu Gubernur beserta 
rombongan telah pula meres- 
mikan dipakalnja dua by- 
ah ruangan BR hasil karja g0 
tong rojons LSK Tanah Abang 
di Karet Tengsin, Ruangan itu 
dapat menampunes 250 murjd, 
Dan setelah itu telah dibuka 

pula BKIA dan latihan kerdja 
ISD di Tebet, 

Pembukaan S.R. 
'ahun Kemenangan 

  

Pada tg, 19 Desember 1962 
bertepatan dengan harj ulang 
tahun “Trikora” Gozali Sjah 

lan angota BP H, Djakar 
ta Raja atas nama Gubernur 
telah membuka SR. "Tahun 
Kemenangan dj Tjigandjur Pa 
gar Minegu, 
Sekolah “Rakjat tersebut ter 

Giri atas 7 klas dan didirikan 
jatas tanah seluas 4200 M2, So 
kolah jang | ditaksir bernilai 
1 djuta jtu dibenjai satjara 20 
tone rojong oleh masjarakat 

sekitarnja, dibangun Antara 
I Oktober dan 28 Nopember 
Jang mau, 

Berkenaan dengan hasi! baik 
darj gotong rojone Djapen DCI 

Djakarta Raja telah mendjan 
djikan film untuk 
Tjigapdyur, 

—u 

Petugas? Dep. Kese- 
hatan Ke Irian Barat 

Cjakarta, 21 Des. (PIA) 
Pada Kamis malam telah be 

tengkay menudju Irian Bara, dua 

petugas Departemen Kesehatan 
Jung akan mendjalankan tugas- 

ta 
“Kedua petugas ito adalah 
trs Marmo Ma'sum sebagai Hu 

Departemen   Menteri sosjul dan 
(undangan, Kesehatan dr Sudarsono, 

pernjataan “ig ditudjukan kepada kepala Per. 
RI di Irlan Barat dan 

pelbagai masjarakat IB jang berisi desak- 
an, agar Pemerintahan UNTEA d' IB dipertjepar sampai sebe- 

djuga kepada Sekdjen PBB U Than, di New York. 
Perwakilan Pemerlatah RI d' IB Sudjarwo 

Tjondronegoro SH, tampak disini memenuhi undangan masjara. 
beramahramah. 

Konsolidasi Terus Ha- 
sil? Tahun Kemenangan 

  

       

Menlu Dr Subandrio, 

jang serupa telah disampa.kan 

Fotc: Antara. 

Setelah memperingatkan ..hah 
kita harus terus mengkonso 

i hasil? dalam Tanun Ke 
menangan itu, unguk kemudian 
kita sempurnakan dan kita na 
ikkan ketingkat jg lebih «ing 
gi lagi", maka Presiden Soe 
karno dalam amanat 
rapkan ..semoga 
der inti nanti akan meagnas 
kan tenaga2 jang militant dan 
dynamis untuk mendjadi motor 
penggerak Rakjat dan masjara 
kat kita menudju kearah terlak 
sananja segala Amanat 
taan Rokjat kita". 

   

    

  

Coaching dimulai dengan A 
manat dari Ketua Panitya Ke 
tooling Aparatur Negara Djonde 
ral AH Nasutio, jang dibatja 
kan oleh Memet Tanuamidjaja, 
selaku Ketua Sub-Panitya bi 
dang personalin PARAN. 

  

  

Latihan tempur AURI 
Medan Selesai 

Medan 18 Desember (PIA) 
Setelah 10 hari lamanja me 

ninggalkan kesatraannja me 
| kan latihan berat mempraxi 
kan segala pengegahua 
bidang militer jang telah dine 
ladjari dengan —” memperguna 
kan sendjata2 berat dan” ri 
ngan pada hari Sabtu il, ko- 

| mandan Panglima Utama AURI 
I htedan major Sentot Alibasjah 
telah menerima pelaporan penu 
tupan latihan tsb dengan dida 
hului oleh inspeksi pasukan. 

Major Alibasjah dalam ama 
matnja menjatakan pengharga 
annja karena telah selamat 
melakukan latihan, meskipun 
dalam keadaan serba kurung, 
namun tugas dapat dilaxsana 
kan dengan sebaik2nji 

Latihan tempur tsb 
langsung oleh kapten udara M. 
Tohir dan diikuti djuga oleh 
peleton PPP jang baru2 ini te 
lah turut dalam operasi Trikora 
di Mandala. Demikian penerang 
an AU Medan. 

        

Menghina Presiden 

3 Tahun Pendjara 

(PIA), 
Hari Selasa inj Pengadilan 

Negerj Surabaja dibawah pjm 
pinan hakim J Z, Laudoe men 
Gjatuhkan bukuman 3 tahun 

pendjara, porong tabanan, 
kepada ” seorang kelasi berns 
ma K berasal Lamongan jang 
dituduh pada tangral 16 Maret 
1960 dirumahnja di Djalan Gre 
sik T.TI, Gang V Surabaja 
dengan “sensketa telah menghi 

! na Presiden, denran melepa-kan 
kata? jang kurang baik, Tertu 
duh jang ditahan sedjak 19 Mei 
1960 menerjma putusan jtu, 

  
  

Perebutan Kedjuara- 
an Bulutangkis Atjeh 

Darj seksi penerangan PBSI Ko 
tapradja Kwaradja diperoleh 
keterangan bahwa kedjunraan 
bulu tanskis sedaerah Atjeh 
akan dilangsungkan di Kutaradja 
pada tanggal 24 Desember, 

Pertandingan ini diadakan 

Oleh PBSI Kotapradja Kusara 
dja jang Gjikili oleh seluruh 
Kabupaten di Atjeh baik anggo 

tn2 PBSI maupun tidak, 

Djuara2 PBSI Atjeh kelak 
akan Jjtadapkan dengan pera 
jn2 terbaik di Surnatra Utara 
dalam rangka menijari pernajn2 
muda bulutanskis Atjeh jang 
nanti akan mendjadj utuska 

    

    

aa 

  

Wartayar:2 

Ibu kota 
Bersatu 

Djakarta (LA) 
Dalam 

jang diselengi 
tjabany Djakarta 
bertepatan dengan hai 
hun Trikora Rabu siang, 
ma dengan organisasi 
tawanan — Ibukota jaitu 
ters-Club (RC), Ikatan 
wan Olahraga (IWO) dan rer 
satuan Wartawan Film 'rdune 
sia (Perpefi), organisasi2 kewer 
tawanan tsb telah menjatakan 

mengkonsolidasi 
sehingga mulai tgl 
rah itu hanja ada 

20 Desember 

    

di Press Club 
ulang ta 

persa 
  

   

  

Persatuan wartawan Indonesia 
WI). 

ian Atu adalah 
dalam rangka realisasi keputu 

Ikan kongres PWI ke V di ada 
| kasar jang menetapkan dai 

| Anggaran Dasarnja bhw anggu 

Pengkonsolidi 

  

  

  

Ita PWI tidak dibenarken 
| merangkap keanggotaan organ: 
| sasi kewartawanan lainnja,       

  

| Dengan hasil keputusan 
gabungan Itu segenap 
st tab akan mendjal 
ciatan2nja dalam gari 
tan Dasar PWI dan dalam ben 
tuk seksi2 jakni seksi reporter, 
seksi wartawan film dan seksi 
wartawan olahraga. 

     

Raj 
tuk sayu panitia jang bertugas 
untuk merumuskan tjara peng 
gabungan keanggotaan — keda- 
lam PWI dan untuk meneliti 
Peraturan Dasar PWI un 
memberj landasannja lebih kuat 
kepada seksi2 tsb dan a 
perlu memadjukan usul2 untuk 
mengadakan penjelesaian kepa 
da Kongres PWI jang "kan da 
tang, demikian 
Fi PNI tjabang 

      

    

  

  

Sekolah Pelajaran di 
Makassar, Akan Dil 

ka kembali 

  

Makassar 19 Deesember “PIA) 
Sekolah Pelajaran di Makas 

sar, jang pada tahun adjuran 
ini | ditutup karena 
Ini bal, antara lain, k 
tenaga pengadjar, keuai 
lain2, tahun adjaran depan ini 
diharapkan dapap dibuka kem 
bali demikian diterangkan oleh 
Sjahbandar Makassar Moh. Hoc 
sen kepada PIA. 

Dikatakan selandjutnja, 
wa dibul 1 
Pelajaran 
tuan keuangan dari Pe 
daerah-Gubernur Sulseira. 

  

     

bah 

    

   

Ketua Liu Shao fji te- 
rima TamuZ Indonesia 

Peking 20 Desember (PIA) 
Ketua RRT Liu Shao yji Sela 

sa malam menerima dan me 
ngadakan pertjakapan jang 
mah tamah dengan Aruuji K 
tawinata, wakil ketua D4 GR 
dan isterinja dan Achmadi, men 
teri koperasi, 

Jang djuga hadir 
temuan itu jalah TjI 
wakil menteri luar ni 
Lien Kuan, wakil 1 
mite tetap Kongres Rai 
slonal: Ji /Pekwen, kepala de 
partemen protokol, dan Tieng 
Tie-ping, wakil kepaln departe 
men 1 urusan Asia dari kemen 
terian luar negeri RRT, 

Kuasa usaha ad interim ci 
Fi kedutaan besar Indonesia di 
Tiongkok, Suffri Jusuf, djuga 
hadir. Demiklan Hsin Hua. 

  

  

  

   

   
  

  

Sarkam tempat tinggal tiduk mei 

berbuat kedjahatan itu karena 
paras untuk dipakai.   

  

t tsb telah pula memben | 

sehelai tjelana pandjang distasion Djati 
lang itu tidak diketahul. Menurut kererangan 

  

ATTU 22 DESEMBER 1962” 

| Festival Band 
Se Djawe II 

Djakarta, 20 Desember (PTA), 
Empat buah band dari Djakar 
ya Djum'at pagi meninggalkan 
Djakarta menudju Semarang 
un'uk mensiKurj Fesijval Irama 
Indonesia Populer se-Djawa II 

jang berlangsung di Semarang 

pada tanegal 21 22 dan 23 De 
sember 1962, 

| Keempat band tab, terdiri 
gari: Band? “Suara Kawanus”, 
"Djan Nada", "Aneka Rja" dan 
ULP.K, Nada” 
Keberangkatan keempat band 

tsb dipimpin oleh ketua umum 
JIELIP Pusat Mawar Sjtom 
pul, sedang penjelensaara Fes' 
val' Band se-Djawa II ini nda 
lah Jgf.LLP Perwakilan Sema 
rang, 

Dalam Festival 1s, akan 
tampil band2 terkenal “diselu 
ruh Djawa, 

Festival Band se-Djawa 1 -« 
lah dilangcunakan dj Djakar'a 
veberipa waktu JL 

  

  

P.M. AZAHARI — 
“ (Sombungan dari hal. 

  

Serawak akan 
delegasinja ke MU 

P.B.3. 

  

& bahwa partaiZ pro Nia 
laysia dinegaranja dan Boru 
Utara akan mengirimkan deiw 
gusig ke PBB djika perkara pe 

pergolukan — Brui 
diajukan kemu 

jmum PBB. 
jang sekurung ber 

tanila, telah mengirsin 
beberapa putjik telegram ke 
pada sekdjen PBB U Thant, « 

kepada organ 
| nia itu agar ikuttjampur datapi 
| krisis Brunai, £ 

Datu Mustapha jang djupa 
| mengjadi ketua Partat Negura 
! Serawak, mengatakan bahwa 

pariainja mengutuk rewulusi 
Brunai, jang dipimpin oleh Aza 
hari dan pengikut2nja. 

Ia mengemukakan pernjataan 
ini kepada wartawan2 dilapang 
an terbang pada hari Djumat 
sore sebelum kembali ke Ku- 
ching setelah pertemuan selama 
3 hari dari panitia tersebut ber 
achir pada hari Djumat, 

Panitia antar pemerintah me 
ngenai Malaysia telah“ meje 
tudjuj pembagian kepada Scra 
wak dan Borneo Utara kc 40 
kursi jang 'mendjadi daeran itu 
didalam | parlemen pusat Feue 
rasi Malaysia, 

  

  

  

mimpin 
Sncik Azahar' 

    

  

    

  

Ini diumumkan dalam sebuah 
komunike jang dikeluarkan di 
Kuala Lumpur pada achir «eri 
pertemuan -selama 3 hari uni 
panitia itu pada hari Katiis 

Keempat puluh kursi itu di 
tawarkan oleh perdana menteri 
Malaja Tengku Abdul Rahman 
beberupa waktu jang Jalu. Pasi 
tia itu tidak menguraikan per 
bandingan kursi antara ve 
dua daerah itu. 

  

  

Panitia itu djuga - telah me 
mjetudjul peraruran2 dan per 
Indungan konst!tusionil jurj 1 
anggap penting bagi masuria 
Borneo Utara dan Serawaa ke 
dalam Federasi baru iru, 
Komunike itu mengai 

bahwa adalah perlu bagi kon 
to itu uniuk mengadakan per 
temuan? pieno selandjufnja “Ye 
tapi sedjumlah pokok2 jang xu 
rang pentidr masih telap Gi 
peladjari oleh achli2 jang me- 
wakili keempat pemerintan — 

Serawak cun 

  

    

    

   
des 
ing, 

untuk urusan — daerah2, djaw « 
han, Lord Lansdowne, telah 
bentuk bulan Mei jang Jai 
setelah persetudjuan Inggeris 
Malaja mengenai pembentukai 
Malaysia, mendjelang — bulat 
Agustus tahun depan, 

Laporan ternchir dariwpanitie 
itu diduga akan dibatjakan ke 
pada dewan? legisi 
Utara dan Serawak pada 
tahun 1963, demikian komun 
ke itu menambahkan. 

2 
ia, 

oleh menteri negara 
Panitia   jang 

    

     
  

LAPAR BUNG ..... 
Djakarta, 22 Des. (Merdeka) 

Newi bin Ineng empat tinggal kamp. Kalimati, Teluk Naga 
telah menjampaikan laporan pada polisi setempat, bahwa ke- 
bon singkongnja relah dimasuki maling jang lapar. Pentjur' itu 
menggali kira2 100 pohon singkongnja dan mengambil ubinja. 
Siapa maling Jang lapar itu belum diketahui. 

Sementara itu polisi telah menangkap seorang laki? bernama 
neruu. Sarkam telah mentjuri 

ipdra. Milik siapa se- 
Sorkam telah 

tidak punja lagi tjelana jang 

  

PRE PEE AAL AE EP PRA AAN 

    
        

    

  

AS & ”7ev ag ai 

Td let EMA prachir 

Mba CN “ Sa ANN NT 

— 16 — : 

KEMBALI senjum manis 2 "Baiklah, Gurdi, kami akan pulang dula s8 
ras Gurdi, Dan senjumaja' fu” menginiatkan karang." udjar Nina Mohirna detlah berdiam 
N beberapa saat, 

"Maukah 

Sebertar membajang ketidak senangan 
da wadjah Nina, Tetapi Yepat2 In mnesata 
Na naa aa dnaut Jang: @rhadapinja. nat 
bagi apnnharana jang mungkin s0 

aku akan kembali Iagi mendjengukmu, udjar 
Nina lembut sesudah beberapa. menit: membjar 
kan Gurdj menikmati perasaan bahagianj: 

Gurdi lepaskan tangan itu tanpa memi uka 

mmanja. Napasnja kelihatan sengal2 kembali, 

seolah2 ia sedang mengalami perdjuangan bat 

hjn jang hebat, 
“Kami pergi, Ja?" tegur Bobby ramah. Gurdi 

tetap menutup matanja, tetapi mengangguk mo 
ngizinkan, Bobby membimbing Nina keluar ru 

watan iru, Berdiaman Bobby uan Ni angan pera 
"4 meninggalkan 

Didalam mobil kepunjaan ajah gadis itu 

lang membawa mereka pulang, barulah Nina 
membuka mulucnja bertanja: 
"Kau marah, Bob?” 

      .   

bur2 dan belum dapat kumengerti dengan ba- 
ie 

“Apakah jang kau maksudkan?” 
Sesudah menarik napas pandang dan me 

manjang keluar djendela katja mobil jang ber 

jalan agak lambat wu, Bobby Jalu berkata 

sungguh2, 
: 

"Aku sekarang menginsjafi, Gurdi sunggu! 

besar jintanja padamu, Tjinta jang dipendam 

nju djauh dilabuk hatinja jang 
pula, uyau lebih tepat merasa Giri, pada 
Hayat tubuhnja jtu. Tidakkah kau lihat be 
tapa dim merasa berbahagia ketika kau menja 
but namanja dengan suaramu? Suara dari ga 
dis jang senantiasa dirindukannja? 

Tidakkah engkau lihat bagaiamna dia sam 
paj meme djamkan matanja menikmati perasa 

an bahagia jang meluap2, dikala kau memiriar | 
kan tanganmu dalam genggamannja? Tangan | 
dari gudis jang selalu djingstnja dengan pe 
nuh kemesraan, terapi djuga dengan kepata- 

“han harapan apabila dia menjadari setjara 

salah pada kakinja jang tjatjat? Dan Uinga- 
Dja jang hangat menggolegak itu, tjlnta jang 
dipendamnja kuat2, sebagai lahar gunung be 

rapi jang giat bekerdja serap detik. 1 
Semua itu meletus dalam perlombaan t#e 

di pagi, dimana dja mungkin berniag mentjela 
kakanku, ntau setidakZoja | 

Lahar tjlnta jang menagclegak itu terrijas 
tidak” mermbinasakanku, tetapi sebaliknja 
menyelakakan dirinja sendiri. 

    

  

     



   

SASTU Ti Disrnan “TOT T 

Indonesia Diundang Ke- 
kedjuaraan Atletik P'tan 

hore, Peshawar dan Dacca pa 
da achir Djanuari jad. 

  

   
Kang antak, turut serta dalam 

n atletik Pakistan jg. 
'akan dilangsungkan di Lahore 

  

  

ibulan Maret tahun depan, de 
mikian diumumkan di Kas 
hari Kamis. 
@——- 

PERSIB (Bandung) 

DJUARA SEGI TIGA 
Djakarta, 20 Des. (PIA). 

Persib (Bandung) 
telah dinjatakan keluar sebagai 
Gjuara dalam tournoi jang di- 
1ertjanakan untuk "Empat Be- 
sar" merajakan Hari Ulang Ta 
Yun ke-14 Divisi Brawidjaja di 
lhpangan Tambaksari, Surabaja 
Lari Selasa jol 

'Turnol "Empat Besar” PSSI 
fakni Persib (Bandung), PSM 

.(UMakasar), Persidja (Djakarta) 
an Persibaja (Surabaja) terpak 
(sa tak dapat dilaksanukan kare 
Ia kes. PSM (Makasar) tidak 
dapat datang ke Surabaja kare 
m4 kesulitan transport. Turnoi 
hanja dilakukan oleh "Tiga Be- 
gan” lainnja. . 

Persib (Bandung) Ginjatakan 
keluar sebagai djuara karena da 
zam dua pertandingan jang dila 
kukan selalu menang jakr' me 
mpalahkan Persidja | (D'/harta) 
engan angka 3—2 dan menun 
Cukkan Persebuja (Surabaja) dju 
kz dengan angka 3—2, setan 
ken pertandingan Persidia-Per 
kaya 'berachir draw 2—2. 

S'hanouk Berkundiung 

Dua Hari Di Malaya 

Kuala Lumpur, 20 Des. (AFP- 

PIA) 
1 Kepaa negara Kamtodju pa- 

    

“nferan Notudom Sihunouk. is 
celah    

  

kerinja serta rombongai 
tiba di Kuala Lumpur padu h 
Ikemis setelah mengadakan kun 
Gjuagan resmi selama 3 hari di 
Singapura. Mereka akan menga 
Makan kundjungan tesrii selama 

undangan veme 

    

Tintah Malaya. 
Para tamu telan disambut de 

tgan hangat oleh penduduk jg 
iclah dihias dengan bendera2 
Kamtodja dan Malaya. 

Ada Sadja Begunda 
Pendjagjahan di FBB 
IbB, 21 Des. (AFP-PIA) 

    

Suatu usaha untuk mengelu 
kikan Afrika Selatan dan me 

ntikan peranan Portugis da 
4 Komisi Ekonomi PBB un | 

tik Afrika telah gaga! dala 
pemungutan suara jang 
sung di Panitla Ekonomi dan So 
sial Madjelis Umum PBB. 

Jang memberi suara setudju 
hag' tindakan pengeluaran Atri 
ku Selain dan Porlukal itu ada 
jak delegasi2 dafi Jordan'a. Po 
lundta, Senegal, Uni Sovjet Ju 

    

  

   

  

Uikoslavia, Ethiopia dan India jg 

  

menetang adalah Australia, Bra 

z1. -Dapmark, El Salvador Pe- 

risntjis Italia, Inggeris dan A 
murka Serikat. 

  

  

Kennedy dan MacMil 
ian Bifjarakan Sengke 

ta India — RRT. 

sssau, Z1 Des, (AFP-PIA). 
Presiden "Kennedy dan perda 

na menteri MacMillan yelah mem 

    

Para pemimpin AS dan 
makan 

Djalan? Tukar Nama 

DUAKAKTA, Z1 Des (PIA), 
Dalam sr plen2 Di.t GR 

k taradja Salatiga pada tang 
KAL 18 Dewmwber 1902 ul telah 

  

  

Peresmian akan dilangsungkan 

   

Frans Baru Djadi 
Franc Biasa 

Paris 21. Desember (AP-PIA) 
Mulai tahun baru 1963 nanti 

Matuan mata uang Perantjis 
dengan resmi kembali mendiadi 
Frans (F) dan tidak lagi Franc 

Baru (NF). 
Pemerintah Perantjis bai 

Rabu mengeluarkan dekrit jg 
memulihkan | Frane — sebagai 
nama resmi mata uang Peran 
tjis, mulai berlaku tanggal 1 
Djanuari jad. Dekrit tsb djuza 
memulihkan centime — sebaga 
petjahan dari /Franc itu 

Mata uang kertas dan dari 
logam akan dikeluarkan pada 

Tahun Baru atau tidak lamase 
sudah itu. Mata uang kertas 
jang akan dikeluarkan antara 
lain mata uang kertas 10 dan 
50 Franc dan centime 5 can 
20. Seperti sebelumnja, saru 
Franc sama dengan 109 centi 

m e. 

Mahasiswa Katanga 
Demonstrasi Mexnen- 

tang Misi AS 
Kira2 100 mahasiswa univer 

sitas, disaksikan oleh kira2 500 

orang lain, harj Kemis berde- 
monstrasi diluar gedung konsu 
lat Amerika Serikat di Elisabeth 

ville, Mereka berdemonstrasi me 

sentang politik AS di Kongo dan 

terutama terhadap pengiriman 
buah misi mjliter ke Leopold- 

   

“para mahasiswa itu mengguna 

    

  

n polisi tiba mahas'swg2 
emukul ke 

  

lang mm 

membawa pandji2 dengan sio- 
No Hiroshima di Katsrg3, 

  

A.D. BAKAPERSI Se- 
"esai Disusun 

Dewan Pariwisata 
tari Djum'at mengumumkan bah 
wa anggaran dasar, rentjana ker 
Gja serta pengurus sementara da 
ri Bakapersi (Badan Kontak Per 
totelan dan Restoran Seluruh 
Isdonesia) dan Hikapersi (Him 
punan Karyawan Perhotelan dan 
Restoran Seluruh Indonesia) te | Uni 

mw 

Tempatkan ,,Kotak 
Hitam” Di Soviet 

Untuk Awasi Pertjobaan Nuklir Kata Wkl. 

Soviet Di Konp. Lutjut Sendjata 

Djenewa, 21 Des, (AFP/PIA). 
Alexis Roshin dari delegasi 

| Sovjet dalam konperensi 
lah selesai disusun. 
Menurut pengumuman Iu, ang 

goran dasar, pengurus semenra 
ra dan rentjana kerdja dari or 

nisasai2 tsb sepera akan diki 

    

ta untuk dimintakan persetudju 
au oleh para pendiri uama dan 
pendukung2 umum di daerah? 

Kedua organisasi itu telah di 
ujatakan berdiri pada tgl. 29 
September sebagai hasil Keputu 
san seminar perborelan dan res 
iman seluruh Indonesia ke-1 di 
Liakarta. 

  

Is. Karno Barkah Kem 
bali Ke Kotamaru 

Djakarta, 21 Desember (PIA) 
Ik Karno Barkab, anggauta 

terwakilan RI di Iran Barat, 

ru pada hari Djumat tgl. 2-12 
1962 pagi telah bertolak kemba   Nurbo-prop Garoda. 

Irian Barat 
In 

jang akan datang. 
  

Coaching Ke-ll F.N: 
Djaya Ditutup 

Tjakara, 21 Der. (PIA) 
1 

   

     

   

      

pi 
1. 20 Desember 1962 telah di 

utup dengan resmi. 
|. K. Ronosudarmo sel 

ny dalam p 

  

  

ke Daerah? dewan pariwisa 

Ustuk bidang Perhubungan Uda 

Hi ke Kotabaru dengan pesawat 

Keberangkatannja kali In! mem 
bawa bahan2-instrukriZ untuk 
sesuatu tugas chusue jang dibe 
ikan oleh Menceri' Perhubung- 
an Udara, diantaranja untuk pe 
ngawasan penerbangan jang di 
stienggarakan Garuda diwilajah 

Karno Barkah ditunpgu ke 
Catangannja kembali di Djakarta 
pada percengahan Dianuari 1963 

    

Oleh adanja 
1 19 De 
pesgha 

perlutjutan sendjata 17 negara | 
jang telah reses berhubung ha- 
H2 libur aral dan Tahun ba | 
TU telah mengadakan konperen | 

Bl pers hari Kamis sesudah ber 
langsung sidang terachir, meri 
salahkan konsesi2 Sovjet untuk 

mentjapai persetudjuan menge 
Inai perdjandjian pelarangan per 
Wobaan2 sendjata nuklir dan 

  

     

pertjobaan2 nuklir Sovjet din 
'mosiir, angkasa luar dan dida 
wah air denggan sjarat bahwa 
semua negara pemilik sendjata 
muklir tidak lagi mengadaxan 
perrjobaan2 nuklir dibawah ta 
nah selama pembitjaraan untuk   
  

STOCK OBAT? TIPIS 

Djakarya, 21 Desember (PIA). 
Terasa adanja kekosongan perve 
Sian obaiZan pada bulan? tera- 
char ini disebabkan karena muc- 
mang persedjuannja sudah tips, 
demikian Asisten Farmasi De 
partemen Kesevatan drs Sunar 
to, 

«| Berbitjara didepan para dok 
ter jbukosa baru2 ini, drs Su 
hartp mengatekan bahwa para 
pengusaha farmasi tak akan ine 
ngadakan manjpulasi itu, kare 
na mereka diperokhkan men 

menurut Fe 
raturan baru dan hargt2 baru 
itu mempunjal tendasi jang ku 

  

    

   
   

  

  

  
  

SEKOLAH DI RUMANIA DEWASA Ini | 

Francois Chagot, “Asis |budajaan dan pendidikan jer Prof, 
ten burekrur dari Institut (Peda | kapit 

  

    
  

gor di Paris mengatakan, dalam (ka Ingatkan pembatja kita 
& kundjungannja/ xe | bahwa dalam th 1995, -menusut | sean Dep. Perdatam an 

Rama se Tanpapomi por Iataratik jang dikuat Liga Kong | Oia, FT: Indontey BNN tar 
hatian jang diberikan oleh Nega | sa2, Rumania menempati nomor | ae ayam" aa rniba yaa 
mM “Tuan pada pendidikan 155 dari 56 negara dalam dlum | ateyangunan "Projek Pabrik 
waum dan pendidikan universi 

Saja sudah melihat hasilZ 
dirjapai 

. Saja bisa 
Melinat wasi2 jang luarbiasa jg 
di Kalam lapangan ini. 
Saja" bisa mengetanul | bahwa 
manasiswat dan siswa2 Tuan be 
Dar2 kembira dalam  keddaan 
keruja dan hidup sekarang. 
Tamu itu djuga berkenalan 

dengan Gun menghargai, sewak 
NU kungjungannja itu, salah sa 
tu War nasi2 besar jang diija 
pat oien Kumania sesudan pem 
Levasan — sekolah, 
kat uasarnja jang baru, membe 
Ikan sumbangan jang lebih 
pening sagi unguk mendidik ma 
Musa menujadi pengetahuan ber 
sept banjak, dengan pandang 
un kebudajaan jang luas. " 

Orang jang masuk sekolah pa 
Ga semua tingkatan tidak pet 

sedemikian tinggi dalam 

tas 
    

  

  

    

    

ikan djumlah uang jang besar 
untuk mengjamin mereka jang 
ingin beladjar untuk keadaan 
jang lebih baik. Menurut statis 

jang baruZ ini dibuat oleh 
UNESCO, dewasa ini Rumania 
termasuk negara2 di 
dunia mengenal dana jang dise 

     rada tanggal 22 Desember jad 

Manu an uu AKAL 

BERITA KELAHIRAN 

Telah lahir dengan selamat a 
ra keempat pada tRI 

  

puter 
|djam 215 was. di 
Tandjung Karang, jang diberi nama : 

Atas bantuan dan 
Pelarjani, Zter 

jasnja. 
Keluarga jang berbahag'a, 

18 y 
Klinik Bersalin — XAVERIUS, 

HERLANGGA 
nak dalam keadaan sehat walafiat, 

pedia rawatan Dr, Watenger, Zunter 
Rinate, bidan Lioe Shlen Liong 

dan para Djururawat sekalian, kami banjak mengu 
tjapkan terima kasin. semoga 

susikan unjuk perkembangan ke 

  

Hunmunnaas 

    

alk kami jang ke VII W 
Desember 1962 

  

    

   
   
     

“Tuhan dapat memba-       

  

   

  

   
     

seluruh Karyawan P.P.N, 

   
Kenjataan ini penting dji    

         

lah Rakajt jang bisa membatja 
Gan menulis. 

Dalam tahun peladjaran 1901- 
1962, djumlah siswa dan rvaha 
siswa pada semua balai gcndi 
dikan mentjapai angka 3.089.600. 
Ini berarti bahwa hampir sepe 
renam dari penduduk kami be 
iadjar. Djika dibanding dengan 
tahun 1838, djumlah murid di 
tekolah rendah 1 sampai 7 th 
meningkat dengan lebih Jari sa 
tu djuta. 

  

Sidang Panitia Perwa 
lian PBB 

PBB 21 Des. (AFP-PIA) 
Panitia Perwalian Madjelis U 

mum PBB Rabu walam dengan 

walian PBB. 

Otngan demikian mei 

  

  sekarang int 

  

Keoada segenap relasi, Masjarakat Umum dan 

Mmenghaturkan : 

Selamat Hari Natal 
25—26 DESEMBER 

Perwakilan Badan Pimpinan 
Umum Perusah 

PERKEBUNAN NEGARA 

DJAWA-BARAT, 

(PERWAKILAN BPU — PPN DJABAR) 

Alamat 3 

pp. Da No. 68/70 

  

Tilpon No, 8235—6236 

berikan andjuran? panitia per 

Fanitia Perwalian MU FBB 
achiri pe 

kecudjaannja untuk masa sidang 

     
Pada tgil 20 Desember 1982 | 
bertempat dikantor Biria telah 
dilangsungkan — penanda-fangan 
an ' perdjandjlan djual-bel' dan 

| penjerahan mesin2 Hardboard ex 
| Djerman Barat antara Biro In 

      

Utara. 

Gambar: Drs. Zakaria Raih 
dari Kepala Birin Dep. Perua 
tin dan Drs. Rustam Liicasi 
serta M.P, Kindangen dari P.1. 
Induliham sedang menandatar 
Jocument penjerahan mevinZ tsb. 

Fogo Cliche: IPPNOS. 

  

     

Djakarta 21 Des (PIA) 
Pada pelantikan perwira? | 

remawja lulwan Akademi Mili | 

ter Nasmotiul jane berangsung | 

Kamis pagi di Magi “ll 
mana hadir dan memoerikan 
umanatnja Presiden Sockarno 
suagu — demon £ 
gumkan pura hadirin tea 

   
   

“| gerbandingan suara 65- lawan 
no' dan 9 abstain menerima ba | pertunjukan oleh vang AJIN, | 
Ik seruan kepada negara2 jg | 
memegang pemerintahan didae | Para pengi 
tah2 perwalian supaja memper | pembukaas 

      

| dari AMN itu, Akan terapi ba |   mengetahui sapa "penjjesak” 

jang beragama Kristen, 

kami 

1962 

  

aan 

  

   
     

     

& 
Pa 

BANDUNG Bogor 

mengachiri pertjobaan2 nuklir 
dibawah-tanah. 

3). Menerima baik resolusi 
PBB jang menjerukan penghen 
tian segala pertjobaan sendjata 
nuklir mendjelang tanggal 1 
Djanuari 1963, dengan sjarat 
negare2 pemilik sendjata nuk'ir 
Isinnja djuga menjetudjul seru 
an itu. 

4). Menjarankan penempatan 
.Kotak Hitam", instrumon2 re 
kamar diwilajah Uni” Soviet 
dan menjeludjul unsur? terten 

  

mis mempriukarkan dokumen2 
tatifikas! daripada perdjandjian 
rerbatasan antara kedua negara 
jeng ditandatangani di Moskow 

    mengenal perlutjutan sendjata |ty pengawasan internasional", 
umum dan sempurna. —— 

Roshin jang mendjadi pemban tuan Aan aan 

tu kotua perutusan Uni Soviet andi 5 kelihatan sedang 
Semyon Tsarapkin menjebutkan Perdjandjian Perbatas | mesetang” ahon. membelan ha 
tempat konsesi berkenaan dengan 1 irati- Jis untuk mendirikan peruma 

pertjobaan2 nuwir: | 21 Sovietdran Dirati- (ena Panja rakataha? Taktat 
1). Menerima baik andjuran fikasi dan menggali saluran? air ber 

Jang tertjaptum dalam memoran | yareran, 21 Des (AFP-pIAy | #42 dengan pendudak desa 
Gum negara2 non-blok. ran, 3 dim arngka pelaksanaan operasi 
eat vitan | Uni Soviet dam Iran hari Ka Jatakti “dan Badi menudia ma 

    

      

Wardboard di Bitung Sulawesi | ». 

Siapa Pent jetak 

pada tanggal 14 Mei 1957. 
Perdjandjian itu mulai berla 

kr peda hari Kamts. 

Administrator AID 
Keliling Asia 

Washington, 21 Des. (AFP-PIA) 
Adminisirator baru Badan Per 

kembangan Internasional AS 

  

India Larang Madja- 
lah RRT 

New Delhi, 20 Des. (APF-PIA) 
Pemerintah India telah mela 

rang madjalah2 “China Today” 
Gari tanggal 11 Desember dan 
"News From Cbina” dari tang 
gal 11 Desember, demikian di 

(MID), David E. Beli tanggal 26 |amumkan pada bari Kamis di 
I.esember jang akan datang a 
kan mengadakan kundjungar ke 
Korea Selatan, Taiwan, Viet- 

m Selatan India dan Pakistan 
iemiklan diumumkan dengan res 
mi pada hari Kamis. 

   
   

David Bell jang telah diang 
knp untuk menduduki djabatan 
'w oleh presiden Kennedy pa 
Ms bulan jang jalu untuk meng 
santikan Fowler Hamilton akan 
disumpah sebagai administrator 
ran Djumat oleh menteri luar 
negeri Dean Rusk. Maksud per 
djalanan David. Bel    

   

  

gan2 mengenal 
AID diluar negeri pekerdi 

Tito Tinggalkan Kiev 
sioskow, 21 Des. (AFP PIA) 

presiden Jugosiavia Tito hari 

ggalkan Kiev un: 
andjutkan — perdjalanan 

, kesanah airnja, sesudah 
er iciesa kan kundiungannja jg 

wah dimulai tanggal 4 
Asember, 

      

   

      

Perdana menteri Uni Sovjet 
Nikita Kbrusbrhov dan  pedja- 

& Uni Sovjet leinnja 
melepas Tito dan istrrinja dari    jun kreta-api Xlev jang dihi 

1 dengan bendera2 Uai Sov 
, Jugoslavia dan Ukraina. 
  

Segala Bagian Siaran 
Tionghoa All irdia Ra 

dio Ditangkap" 
New Delhi, 21 Des. (AFP-PIA) 

Polisi India hari Kamis me- 
nangkap kepala bagian siaran 
Latasa Tionghoa AN India Rs 
Gis Dr. Chao Auo dan isterinja. 

Penangkapan atas diri Dr. 

Chao ku dilakukan atas dasar 

n bahwa D:. Chzo dan 
terlibat dalam kegiet 

22 anti India 
  

Ketjelakaan Fesawat 
Terbang 

Mokio, 21 Des. (AFP-PIA) 
10 Orang tewas da- dua orang 

iks2 beraz ketika sebuah pesa 
wa terbang angkataa udara AS 
ujatub kesika hendak mendarat 

  

Beriia itu mengatakan bahwa 
Ima dari jang tewas dan dua 
sik luka2 adalah awak pesa- 
wa Itu sedangkan 'ima orang jp 

«was lainnja adalah penghuni 

cluah rumah di Okinawa de- 

ka: pangkalan, 

        

itu, 
Pemain? vand AMN jfti, 

dis, dari para serap taruna 
itu djia iv dan digembleng oleh 
kapten Suhurno, kepala bagian 
provkol penerahean dan bubu 
ngan masjarakat AMN, 

  

Kapten “ Suhirno. adalah 
korua-an asadem. m.uter di bre 
Ca (Nederland) ketika mengiku 

judikan pd sekolan 
ia adalan pemain drum    

tab. 
dari 

Game, IV di Dj: band seko'ahnja, Sedjak berdi 
pa waktu jl, telah pula dipe | pas pada AMN tahun 1988 ja 
sonakan o! Nsastsasi dtsM Dtejan berkah2 | -mengotak” 

band AMN dan banjak lagu? 
nja sedikit sekali orang jane | mars je Girjipiakannja seairi. 

berdemonstrasi ea 
ERA LAS LELLL SSL 

SELAMAT HARI NATAL 

& 

TAHUN BARU 1963 

haturkan kepada sekalian 

LANGGANAN, RELASI, dan SO: 

BAT ANDAI. $ 

P.T. Toko 

inar Metahari 
Pasar Baru 48-58-Djakarta 

'Tjabang-tjabang : 

1g — Medan — 
P. Siantar — Palembang, dan 

Toko ,,Aurora” Surabaja. 

Band      

       

  

     

      

   

New Delhi. 
Pengumuman itu mengatakan 

Lahwa kedua madjalah jang di 
keluarkan oleh kanor penera- 
Man kedutaan besar RRT di 
Ncw Delhi memuat berita2 t 
Gak benar jang menjangkur ne 
tara India. 

INDONESIA —— 

Tuduhan Abdul Rahman ini 
berng. sebab ketika wartawan 
menanjakan pada djenderal Poett 

ng 
    

(panglima A.P. di Asia 
Tenggara) apakah ada bantuan 
dari Indonesia pada pemberon 

  

tak ia mendjawab: tidak 

Djuga Arahari ketika ditanja 
@juruwarta 

an 
kan oleh seorang 
Inggeris di Mani 
tjing dengan tuduhan 
ada orang Indonesia dalam bari 
san pemberontak, berkata: Ka 
lau “ada orang Indonesia Ikut, 
kamu boleh tembak saja! Dari 
kalangan jang mengetahui saja 
mendengar pula bahwa ketika 
Dutabesar ki! Gi hh eri me 

nanja apakah ada bui orang 
Indonesia atau golongan? Indo 
nesia resmi menjertan pembe 
rontak ilu didjas dengan U 
dak oleh seorang | pembesar 
Inggeris di London. Djelas pula 
apa maksud Tunku Rahman 
itu dengan tuduhannja. 

Rupanja Rahman merasa ma 
lu sekali karena terbuka ke 
doknja bahwa rentjana Malaysia 

   
bai 

    

   

   

  

nja tidak disukai oleh raat 
Brunei dan Borneo Utara seu 
mumnja. 

Untuk menutup malunja ma 
ka ia menuduh Indonesia deng 
an tiada semena2. Teringatlah 
saja akan Ueritera dari hikajat 
Hang Tuah, ketika Sang Perda 
na Setia dari Keling ingin mem 
persembahkan bingkisan pada 
Sri Batara Madjapabit, jang di 

dampiogi oleh Patih Gadjan Ma 
da. Bingkisan itu berupa. seekor 
kuda jang bagus sekali. Fada 
waktu itu Hang Tuah dan Pa 
tih Karma Widjaja dari Keradja 
an Melaka djuga berada di Ma 
djapabit untuk menjatakan se 
tia kepada Batara Madjapahit. 

Sebelumnja persembahan itu 
dilakukan Hang Tuah berkata, 
bahwa kuda itu tidak baik, se 
hingga menerbitkan amarah 
Perdana Setia. Totapi Sri bata 
ra Madjapanit bertanja kepada 
Hang Tuah: ,Hal Tun Tuah 
dapatkah engkau obati kuda Ini 
karena kulihat kuda ini ada pe 
njakit?” 

Maka sembah Tun Tuah: Dau 
lat Tuanku, patik memohonkan 

  

  
rum-Band AMN? 

kos AG IV, lajn dengan 
(band jang berdernonstrasi pada 
praseiya perwira bari Kamis 
itu, dim mana antara lain di 
monstrasikan suatu ormas D.em 
bentuk huruf AMN, buruf A ter 
diri dari pemain2 terompet dan 
huruf N dari pemain? drum 
(tambur). 

Betiap tahun drum band inj 
berganti, jajtu terdiri dari ser 
san) taruni 

Kapen Suhirno ajas perta 
njaan mendjelaskan, bahwa alm 
Waktu hanja satu tahun, ja 
mampu “menfjesik” para (aru 
na Untuk dapay mendemonsira 
kan 

    

  

7188 

  

  

Union Miniere Berun- 
ding Dgn Adoula 

PBB 21 Desember (AP-PIA) 
Seorang “djurubitjara PBB 

orang wakil dari perusahaan 
tambang Belgia di Kaianga 
(Union Miniere) akan berun 
Ging dengan perdana — metenri 
hongo Cyrille Adoula di Lee 
paldvulle hari Kamis mengenai 
ixgi2 finansil krisis Kongo. 

Djurubitjara ru mengatakan 

buhwa menteri luar negeri Bel 
gia Paul Henri Spaak tlh mem 
beritahukan kepada dutabesar 
Belgia untuk Kongo mengenai 
@dakannja pertemuan ku. 

Sekretaris djenderal PBB U 
Tkant sedang berusaha keras 
untuk menggoalkan rontjana 
bagi penjatuan kembali Kongo 
berdasarkan mana Katanga akan 
membagi penghasilan dari pen- 
djualan barang2 tambang dgn 
pemerintah pusat Kongo , 

(Sambungan dari hal 1) 

Jampun dan kurnia: bukan ku 
da ini berpenjakit dan bukan 

apa (elakanja. Djikalau 
Ini berpenjakit, dapatlah patik 
obati. Adapun kuda ini sekaman 
nja baik, tetapi peranguaja 

Gjuga Gjahat sedikit. Djika ds 
bawa berperang” bampir laut 
atau hampir sungai tiada voieh. 
Berasa lelah kuda itu Lendak 

berkubang, Mada boleh melihat 

sir. Adapun kuda ini sesung 

Ruhnja tedjl, tatkala djadi iba 
nja mati, maka menjusu pada 
kerbau. Maka itulah sebahnja 

maka kuda ini menurut KU 
kerbau. Apabila ia merusa Je 
lah, jika iawmelihat ak hem 
dak berkubang djuga ta... 

Gantilah kuda Keling mendj 

4. kuda Malaya jang kita wenal 

itu, maka tabulah kita apa ab 

wa bertiil kerbau. 
Kara sang hikajat. hanjalah 

Hang Tuah dapat menjembuh- 
ken penjakit kuda Itu Sajang 
Hang Tuah h'dup, di Malaya di 

jaman bahari! 
Didalam keadaan sekarang in! 

walaupun ekozomi kita belum 

Gapat kita rehabilitir untuk me 

rjokong kekuatan A.P. dan poli 
tik luarnegeri kita — haruslah 

Lita memberi peringatan pada 

eger'2 Barat dengan persnja jg 
JantiIndonesia dan rada4 bersi 

Propokatip, agar mengetahui 
suara2 demiklan itu. 

pun sering dikatakan 

sieh tiap2 pemerintah Barat bah 
Wa persnja merdeka dan tidak 
dapat dikekang, djika Pemerin- 
tah Itu mau dan beritikad ba- 
Ik, andjuran jang seat bisa dju 
gx: diberikan oleh pemerintah2 
19b. untuk memperbaist huhung 
un Indonesia dengan meraka. 
Saja dapat membukuikan bahwa 
ini mungkin! 

Sebabnja ialah dari berita? ig 
saja yerima dari kalangan jang 
mengetahui, bahwa dari 
pada pers jang katanja di 
kuasainja, Pemerintah 

menguasal BBC dan ITV, (Te 
visi dari BBC dan dari Indepen 
Ceng Television Authority, “ke- 
Gua-duanja adalah dibawah pe” 
Lgkwasan Jangsung Pemerintah 

lnggeris). Kedua-duanja " 
zrkan berita2 dan komentar de 
ngan insinuasi bahwa Indonesia 

mentjampuri pemberontakan Bru 
ti pada permulaan minggu jang 
tau, 

Dipandang dari perbandingan 
Galam sedjarah, mengapakah t| 
Gak ada suara protes dari Ing 
peris dan Malnya sendiri menge 
hal penumpasan pemberonak- 
an ra'jat itu oleh Inggeris dgn 
kekerasan, sedang waktu rionga 
rim menjelamatkan pemerintanan 
nja jg hendak dihantjurkan oleh 
kaum kontra-revolusi, maka Ing 
keris dan kawan2nja pade ribu. 
Kelik diluar, maupun didalam 
pB3? 

Apakah ini karena negara pen 
Gadjah berhak mesghan:jurkan 
perlawanan bangsa jang didja- 

kekerasan, 

     

  

  

      

E ji   

Usaha-usaha 

Sebagai penutup tulisan ini 
dapatlah kita kemukakan bah- 
wa apa jang telah dikerdjakan 
oleh Kodam VI Sillwangi, jaitu 
suatu usaha untuk mereaabili 
tir penduduk jang telah seki- 
an tahug rusak mentainja, rusak 
penghidupan, rusak ketentra- 
man bermasjarakat, adalah su 
atu usaha jang patut ditjontoh, 
suatu hal jang menundjukkan 
bahwa betapa 2 rakjat 
dengan — pemimpin: at 

  

akan berterima kepada 
mereka jg masih Gokat kepada 
rakjat, rakjat akan scl 
   

    
    lah lama p 

#rlami keka- 
tjauan jang serba komplex. Un- 
tuk tudjuan inilah kami melan 

operasi Ini, seudaraZ, 
kata Brigjen Adil. . 
Pangdam VI Sihwangi perpah 

juga berkata: Seudara2 kbat- 
lah sendiri manti dalam penin 
djause, masjarakat Djawa Barat 
dirun dari pada bahagia adil 
dan makmur. Dan kami dida- 
rah ini. kata Pang. Ibrahim Acji 
akan berusaha untuk mendekat 
kan dan membantu mereka un- 
tuk hidup bahagia itu, Dan dju 

akan berwaha untuk me 
ngembahikan ketertiban jang 
berlandasan moril dan ketera- 
ngan, kata Panglima Ibrahim 
Adji, 

dan te 
dan Mm 

  

  

    

Sesual dengan apa jang dimin 
ta olch Panglima sebelum kita 
berangkat menindjau dan pula 
apa jang termuat dalam pesan 
beliau sewaktu kita berada di 
Korem . Suryakantjana Bogor 
agar kita memberikan gamba- 
ra jang objektif kepada masja 
rakat serta memberikan kritika 
jang sehat, maka melalui tuli- 
san Ini ingin kita sampaikan 
kepada pemuka? masjarakat Dja 
Wa Barat bahwa apa jang telah 
dirintis ini djanganlah sikerdia 

menunggu perintah 
dari ataran, dan menurut bemai 
kita akan lebih bermanfaat bila 
hal2 jang telah dikerjakan itu 
terus menerus dipelihara sehing 
ga kegiatan dam spontanitet ig 
berkembang dimasjarakar Dja 
bar ini dapat tersalurkan. Lian 
djuga kita sarankan kpd bangli 
Ima utk mempertjepat dilakukan 
aja realisasi transmigrasi Ioi 
didaerah Djabar, sebab kita me 
lihat ada daerah begitu banjak 
pendoduknja sedangkan daerah 
pertanian jang akan menam. 
pung kehidupan dan penghidu 
pannja sangat terbatas. Sedang 
kan ditempat Iainnja kita Iihat 
penduduk jang djarang sedang 
kan daerahnja begitu luas dan 
subur. 

Lain hal jang menarik per 
hatian kita sewakru penindia 
uan kemaren ini lalah disetinp 
desa kita melihat papan2 jang 
bertulisan "Desa A beban buta 
huruf", Desa X bebas buta hu- 
ruf sedjak tanggal sekian." 
Sebenarnja hal ini adalah diluar 
objek penindjau kita, tetapi 
sambil Ialu kita mempergunakan 
kesempatan — terluang | untuk 
mengudji mengetest apakah apa 
jang tertulis dipapan2 tsb be 
par? telah terealisir. Kita arak 
menjangsikan apa jang ditulis 
kan sebab dalam kenjataan ki 
masih menemui mereka ji 
tidak taku tulis batja dan ini 
tidak hanja seorang dua orang 
dan tidak pula disaru desa atau 

  

  

  

  

            

  

          

  Gua desa sadja jang kita tanjai 

        
    

  

   

  

Djawa Barat Membangun (Habis) 

Rehabilisasi 
Djabar Patut Ditjontoh 

(OLEH : WARTAWAN MERDEKA MOENIR HADY) 

Sebagai bahan pengetaet kite 
mempergunakan tulisan jang ta 
tulis dikatja Jeep jang bertus 
lskan "Wartawan", Disetiap 
Gesa, Kila sctjara iseng2 menae 
jakia bagaimana membatja tus 
Nisan tab. dan ternjata barjali 
dari. mereka jang sebarusnja san 
menurut ketentuan barus tang 
tulis batja terbukti tidak dapab 

   

  

    

    

  ng dapat membatja dam 

Aetur   ja melalui tulisan Inf 
ampeikan banjak te- 

rima kash kepada Panzi ma 
Stafnja dan pe- 

  

tikan Polisi Pilipina Di 
Irian Barat 

Djakarta 21 Des. (PIA) 
Delepanbeias orang perwira 

polisi Pilpina akan kembali, ka 

        

ka akan digantikan 
a2 polisi Indonesia, 

pengumuman 3G, 
Robertson, kepala polisi UN- 

TEA, bari Kamis, rombongan 
perwira2 polisi Pillpina itu di- 
pimin oluh kolonel A.T, Gus 
inoit, 

Demikian menurut sidren kan 

tor penerasgan PBB di Djakars 

ta hari Djumat 

M.U. F58, Tidak 
fasa Pat: Biasa Patsa 

rubitjara kementa 

        

njat wewenang untuk memik 
sa agar Peranrlis atau negara2 
ain ikut menanggung viaja2 
ang dikeluarkan berkenaan de 
ngan aksi? PBB di Kongo, 

Djutubitjara itu | menjarakan 
cebapai komentar terradap 

In suara bari Kabu- 
h keputusan mabka 

Den Hang jang 
a biaja! jang 

jai akibat da 
n2 Pub di Kongo ben 

daknja dibajar led semua De 
gara anggota. 

Pendirian Peranijis berubah, 
demikian kata djurubitjara ifu. 

        

  

  Pactere 

   

Kapai Tarik 
" Utk. Makassar 
arta 21” Dosember (PIA) 

kapal pane 
an 

   
  

      

    

  

  

  

    

    

   

230 tenaga kut 
tere 1” Djumat 
@iungjurkan dari galang: 
Karta” Pelwuran III Nusantara 
kangju 
Kai .Pacgere 1" Itu 

ataluh ayas pesanan Djawatan 
te un Perkapalan Yepar 
datam dan urakan 
sebagai 
  gan | 
sar Sulawesi 

    

Upatjata peluntjuran ke: 
hadiri oten pediahat2 

Perhudungan 
1 am. 

John R Siba peri mpin gala 
rgan Djakarta menerangkan 
bahwa — deng! @ilungjurkan 

  

Pactere I".maka itu adelah 
merupakan hasil karya galang   an Djakarta jang ke 35. 

  

UNTUK MERIAHKAN HARI NATAL & TAHUN 3ARU 

BERBELANDJALAH : 

Mainan dll. 

sOPS 

DJAKARTA - Djl. Nusantara 27 
BANDUNG - Djl. Braga 

SURABAJA - Djl. Tundjungan 5 
10 

MET MIARGA HAK 
3 

Un bl Tentg 

   

    

Kosmetik, Klontong, Tekstil, P & D, 

   
   

  

   

| Djl. Madjapahit 8 
DJAKARTA 

           



  

  

e PENGUMUMAN 
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at YAN 
Kepada Kantor2/Djawatan2 Pemerintah, baik Sipil. maupun Militer, mg, 

dan Saudara? jang merajakan Hari Natal dengan Ini kami utjapkan ai 

SELAMAT HARI NATAL 
Gan #otertisnya kepada belaruh Banfsa Indonesia tak lupa kami mengutjapkang 

. SELAMAT TAHUN BARU 1963 
| Direkei/Staf/Pegawaj dag 
5 — #eluruh keluarga 

“BT.P.D, "JAVA MOTOR IMP, CORP, N,V,” 
Djakarta dan Modan. / 

BERDUKA AJITA $ Berhubung dengan tutup tahun 1962 
Ban ana buka maka Kantor kui 
meningga Siaran 1 tutup mulai 

1 

et Tono pas, Y| $gi. 24 Des, 1962 s/d o aa pati, | Mockopsame, semua Gudang2 PN. Aneka Bhakti 

“jang Bae 5 | Djanuari 1963 
ditutup untuk umum dari 

tanggal 24 Desember '1962 s'd 
A Djanuari 1963 

Harap jang berkepentingan maklum bendaknja, 

P.N. ANEKA BHAKTI 
TJABANG DJAKARTA 

Harap para Relasie dan Instansi Resmi 

Nj. Djanda Mendjadikan maklum adanja, 

. Ciem Kiem Thae 
CV. SINTO 

Dji. Malaka 244 

(erlahir Gue Djok Koei Nio) 
dalam Usia 74 tahun 

Djakarta 

akan — dikebumikan 

   

        
        

        

    

     
   

(Anduk Musi 
Aa ——— 

pada, bari Minggu, tgl. 23 De HADIAH RP. 5. 900, — 

At
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PNP E NI EEEEEALEEEENNNI 
in 10 pagi. Laman e " — ing sebar 100, dihati Dik Tio- HN TKEMEN ANTAR TN TMT Telp, Op, 29280, 20405, 20100, 1 Berangkat AB AAN 3 mara No, 27 Djakarta ke per : DP po RGKATKAN Dar PE 

Muburan Djatipetamburan, Keoada oara langganan, relasi dan handal-taulan TTG PRIOK: Desember 1062 dlam 1600 aan Ba ANN en” 
Lau y 2 TANGGAL : 24 maba Ka Pa da kami, menpnpaan KANAN GUE penata PA ADAN PIMPINAN UMUM Jang serduka Tjita sad ALI , Sebagai ganti kapal» KOAN AcumA 5 Sea Ka ba erangkatan. tersebup se-waktuZ 

INDUSTRI KIMIA wa, Liem Tjae Ho & Njonja Y SELAMAT HARI NATAL obah tanpa pemberiantahuan terlebih 
An Nio Dj dapat dir 

dahulu. 
Sitemba 1 No, 13, akan diberi | 

ak ENGUMUMAN IP 1 

| 
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badiah- $ 2 DJUTAN : z 

nm Rp. 5000 — & Hi na Mieagirm “muatan, nditaa Sa Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan 
5 TAHUN BARU 1983 Kanada” mu 

MALE ALA EA OPERA Dan AS “TEE Alamat baru: Di! Petjenongan 40 Atas (Direksi) - Tea A RAR 

  

Agung Motor 
Dil. Nusantara 20 Atas (Direktur Muda) 

Titpon : Gambir 2044, pesawat 43, 24, 22, 

  

Maja Stores 

Dil Matraman No, 10 1cip. 1249 Dng. 
@lumumkan kepada para 

Dean ind eran "utj tahunan ke-il, 
mulai : 

1 dee Aa TG. 24 DESEMSER 1962 
sampai dengan 

ISL. 5 DJANUARI 1963 
Hiatag Dara Folasi serta chalajak ramai mendjadi mukium,- 

Direksi 
P.T. "GATOTKATJA" 

Djakarta,- 

y Dodge & Willys Dealers 
BANDUNG 
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Mengutjapkan : 

SELAMAT HARI NATA: DAN 

TAHUN BARU 1—!—1963 

Kepada segenap langganan van Kejati, 

Direksi dan segenap karyawan 

  

Mengutjapkan : 
MENGUTJAPKAN 

SELAMAT HARI NATAL "62 
EOS OOP EOS PEP 3. DAN TAHUN BARU 63 

MEREIISS LELE L AL ALL A6 AAL ANA P.€ 

2.
..
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a
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bb
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SELAMAT HARI NATAL ! ' 

  

Ligoas MUbuL   mana aan mania abad Sen BNN 

DIBUTUHKAN SEGERA, “an Luna 
2 (DUA) ORANG LOPER KORAN |yurz roda Fan 

    

     

   
    

   

  

    

  4 | ja: nempunjai dah diri ser kami bikuv 

Mengutjapkan : sn sn row) Bia Hd Tana Ran ing gate” | $ BAN 
..XT .KONG FO HO” Baru. Wes Datanesa iag oa 

c Dj H. Wuruk N Para peminat barap, bunga: Bengal 5 E 

Selamat Hari Natal dan TG an og aa | LAITUN BARU 1963 
UP mes KEBAJORAN BARU, | Tel. 4470 Gamou 
  Tahun Baru 

1 —1—1963 SAN ANAK BEMAEMAKEK 

  

Mar'ah kita mengisi Tahun Kemenangan dengan semangat 

e
n
a
 
e
n
 

P
a
r
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3 

/ perdjosngan dari semangat membangun berdampingan de- 

Kepada segenap langganan dan Relat'e 

P.T. Perusahaan Lo»: : 
' ngan Yaudara-Saudara kita dari Irian Baraf, 
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Djakarta “aa : Presiden Direktur: 

| £ - 
Djl. Tangerang No. II 3 # HADI MOELJONO, 
TELP. 5947 Gbr. « 

72141 - 
DJAKARTA uh we 

nana ea an ae E Lawun AN Senat Boi 3 “ KI 

   
    

    

  

  

  

    

MULIA Ha Bana 

  

     

    

    
     

     

    

  

     

  

  

  

          
  

  

           

     

    

      

  

   
   

            

   

: : 1g 5 gg g EKA KANAN ANN, 

#4 UTJAPAN TK IM, A KN 1 Re kang KOTA GEDANG” » 
iwan Pena Hi 0 “ ta musa 4 N.V, INDOWESIAN REPUBLIC MOTOR COMPANY” oa ” : aa $ PTM RUKISIA INDONESIAN 'ARTSHOP : F pa Ls 4 NN. INDONESIAN INDUSTRIAL COMMERCIAL- CORPORATION ye £ 

3 Benan ra s DJALAN RAYA DJENDERAL SUDIRMAN — PHONE O. Kbi. 73211 — DIAKARTA Testis Pildako DJALAN NUSANTARA No. 8 — DJAKARTA # an P 
Mifune Takamne # 

4 Dewan sean Ben LET: ad ebininadatenodisndndkdantalsabebnkala ipod balado Si color MIL IG Mengutjapkan s 6 
6. Segenap sn 
: sa MAY once MN moon “8 S"BAYU ST, AE" | B I E R BIER Sana : Selamat Hart Natal dan : 

Irglanisas: Orkanises. massa winuh EAST ASI 5 5 ana : | BELA Wiedivon mba ae pa ai Besa Pt yna Tuan da Rt Tn, mede | agen Ga Tahun Baru 8 
3 8 Pengurus Jajasun GLLUKA BUNG KARNO M. V. "LARS MELING" 5 hari seslidah hari pembongkaran jang NATA pmr pa be. 1 PE 1 ma, 1963 A H Lg oran peang — Ae . Ana Dem Sa Ba ny ot Bt ar Da Ba 5 | Ban X'intoooss Ia Lana seng PA ak terangast tao laser perag moga. ba kia GA 5 1.8 ET KN Ae hai setudannia Men Setamaonl ilp'ng & dan Ea pa Oa Kepada semua langganan dan handai faulan — $ 

ae Maron areo aw Dia par pa Ma Does | JAHUN BARU Demoka Rusi SrenanenansnssunnKnsu 
tomat mor : 20030 dan seo” Uk Pok OP Dada asa | Kam sediakan 4 ba Ba aah ga Ini Me en aga Pena san ep —— —— Kering atas sei 2 DIKTAT kursus PHOTO- 

Pe aa | HAD'AH ANDA UNTUK MENJAMBUT BIER an ag Aa Tere aa SRAPAY 
PN ahua Don 'Larr Desa $ HARI NATA! dan TAHUN BARU ..... oetubungantah denga: Tan Ga Glen | Bandeng Prita kembar Ro Oa PA SA 

Aan Dan tenun Tiar, 1 DPT, BINA NUSA | Semarang at | takan Ka aa Ba 
tas kehadiran pada Resepsi Pembukaan Musjawarah pada t: ( - ee 3 2 2 bang Lg Ba utan Ba 2 " an aa Tn DESIMER 1002 aan 0 KARNU : NI | an Pama, mens an aa Katajeaa beat In San ata Ine” & 

- LOSS SLS 

4 Bi : DEWAN PENGURUS HARIAN 
£ 'AFKAN SEBESAR -BESARNJA. 

PANITYA MUSJAWARAH: BESAR » 2 
& 

| SEGENAP STAF SEKERTARIAT' 

Silat Hari Natal dan | 4 GABUNGAN PERUSAHAAN EKSPOR 
| aa an INDONESIA SEMENTARA Tahun Baru 

PENJALUR Anda jang TJAKAP 1 

a 1 — 1 Gema 1963 @ ANDA AKAN TERDJAMIN 5 
| N 3 

@ ANDA AKAN MENDAPAT SERVICE GARANSI JANG PENUH 
Kepada segenap 'angganan dan Relasi € ANDA AKAN MENDAPAKENASEHAT TIARAI -REMAKAIANNGA (G.P.ELS.) DENGAN TJUMA2 DAN LAIN2 BANTUAN JANG ANDA INGINKAN 

APOTIK GAMBIR Meet Te Nian an rem Mengutjapkan Selamat Hari Natal dan 
DJABAN KEBON SIRIH NO. 77/A-DJAKARTA ss Bai ae da Takun Baru 1963 

EA 5 Ta DER gal bocoeeb oo oo oo wocoL 

PERSATUAN KARYAWAN PERUSAHAAN NEGAKA. # | || 
KA BI HA HI AS AN TN TAN YA ARSA PEN 

    

                
  ARA : Bai aa AAA 

SELURUH PARTISTEN DAN SEGENAP PEMBINA FILM MERRY CHRISTMAS 2 
MENGUTJAPKAN3 

HOLIDAY in BALI Kak mw kn 
(JOINT-PRODUCTICN PERSARI FILM & SAMBAGUITA PICTURES (PHILIPBINAL 

LT LAMA KAM KE   
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