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RABU, 26 DESEMBER 1962 

"residen Tegaskan Lagi Diperajaan Isra" Mi'radj Di Istana Negara 

  

RL TIDAK 

Puntjak dari rapat raksasa jangdilangsungkan 

  

dilapangan “fetczhe Mah Djakarya baru? ini, 
pembakaran 

Untuk mendukung perdjuanzan kemerdekaan zekjat Kalimantan Utara, dilakukan tokoh2 Nasakom dan Cilkuti oleh rakjat, boneka? jang 
perialis menggambarkan kaki tangan — im 

  

AKAN TJAPLOK KALIMANTAN UTARA 

JANG, KITA INGINKAN HANJA LE- 
NJAPNJA PENDJADJAHAN DARI 

MUKA 
ema 

DJAKARTA, 23 Desember (PIA): — 
PRESIDEN SOEKARNO dengan tegas mcm 

bantah tuduhan? jang mengatakan bah 

BUMI 

wa bangsa Indonesia akan mentjaplok Kaliman 
tan Utara jang ,dewasa ini sedang bergolak 
memperdjuangkan kemerdekaannja. 

Hal sb, sama sekali tjdak | Saka akan merupakan bendera 
biar, kata Presiden Sukarno tunggal jg berkibar didaratan 
jinr menegaskan bahwa sim |irian Barat, tetapi kita harus 
pau kita terhadap perdjuangan | tetap wasyada dan siap siaga ter 
Smiimantan Utara merupakan si| hrcap segala usaha kolonialis. 
kap tegas bangsa Indonesia jang | Presiden menegaskan bahwa 

  

Tengku Abdurahman (Malaya) dan imperialis, Ti Suasana waktu dilakukan 

  

G@PPHOS), 

  

|dasan Terhadap Rakjat 
“3faan Rapat Samudera Menjokong Re- 
volusi Rakjat Kalimantan Utara 

mantan Utara itu karena meng 
chianati "Dasa Sila Bandung” 
Gan sererusnja mengutuk setlap 
usaha dan tindskan impesia'is- 
me jang mengadu domba rakjat2 
Asia Afrika. 

Desakan pada Pemerin'or 
Republik Indonesia 

Stop Pembunuhan Massal Dan Penin- 
Kal. Utara 
diseluruh dunia diserukan agar 
melakukan usaha2 jg koakrit 

sJuntuk membantu revolusi rakjat Kalimanyan | Utara itu serta menstop penindasan “dan pem bunuhan massal thd rakjat Ka Iimanjan Utara, 
Rapag samudera sotiakawan 

Itu achirnja mendukung sepenuh nja langkah2 jang telah dan akan diambil oleh panitia na sional setiakawan revolusi rak 

anti kolonialisme, imperjalisme 
Gxn pendjadjahan. 

Bantahan tsb, diutjapkan Pre 
siCen Sukarno Minggu malam 
pada peringatan Isra" dan 
radj di Istana Negara jang diha- 
diri oleh ribuan umat Islam di 
$yakara, dimana tampak pula 
paa menteri, para pembesar st- 
pu dan militer serya para kepala 
serwakilan asjog di Indonesia. 

Selandiutnja Presiden Sukar- 
Ku menjatakan dengan tegas 
bahwa kita harus selalu waspa 
du terhadap kaki tangan kolonua 
Ms, imperialjs jang ber-samaZ 
dengan Belanda mengatjau di 
Irian Barat dan selalu berusaha 

  

Infonesja tdak ingin menguasai 
wlajah Kalimantan Utara, teta- 
PI Indonesia hanja menghendaki 
Wilajah jang dulu disebut Hindia 
Belanda. 

Yada kesempatan tsb. Wamps 
Muijadi Djojomartono dan mente 
ri agama Sjaifuddin Zuhri men! 
Jis.iskan tentang jnt: sari Isra 
dan Mi'radj Nabi Mutammas 
SAW. Pembatjaan Al Ouran pa 
Ga peringatan ini dilakukan oleh 
Tuhagus Mansur dan seorang 
sista PGA Mampang Prapatan 
Sit Epon Ramlah, 

Trikora diridlohl Tuhan 
Presiden Sukarno pada peri- 

ngatan Isra' dan Mi'radj dj Ista- 

29 RADJAB 1382 H. 

Intervensi Malaja Dan 
Kolonialisme .Inggeris 

rang pembentukan apa jang di katakan sebagai negara. federa si Malaysia, hari Minggu telah 
#uatu rapat raksasa 

untuk memprotes dipergunakan nja pasukan? Inggeris dan in tervensi Inggeris dalam perak 2n nasional Kalimantan Utara. Pemimpin? jang berbitjara Salam bahasa Tionghoa dan Melaju dalam rapat itu telah mengutuk intervensi — pemerin tah Inggeris dan Malaja dalam menindas perdjuangan kemerde kaan rakjap Kalimantan Utara. 

Tengku 

'Tjemas 
Kuala Lumpur, Des. (API 

'AFP-PIA). 
Perdana Menteri — Malaja 

Tengku Rahman hari Sabtu me 
ngatakan bahwa ia chawatir 
kalau2 sukarelawan? Indonesia 
menjeberang memasuki wilajah 
Kalimantan Utara untuk "meng 
hidupkan kembali pemberontak 
an jang sudah ditindas disana”, 

Dalam suatu wawangjara 

tidak menjalahkan pemerintah 
Indonesia djika sukarelawan? 
itu datang diwilajah tsb, 

Dikatakannja bahwa ia me 
njalahkan Partai Komunis In- 

Gonesia berkenaan dengan du 
kungan Indonesia kepada pe 
diuang2 kemerdekaan Kaliman 

    Ia mengatakan 
akan berusaha 

Sebab2nja 
nentang 

(OLBMI: PEMBANTU DIPLOMATIK) 

2 MERDEKR 

.29.0ee lembar 

kan putera bumi jtu sendri, jal- tu bangsa Melaju. Apabila singa- 
pura sadja mendjadi anggoga Ma 
laysia maka golongan Tionghor 
Gan turunannja 

Brunai Me- 
Malaysia 

daki oleh Abdul Rahman agar 
Borneo Urara (Inggerjs sebaga 

SPIK No, 1800/A—Gb/54ja 1g 21 OF MAPS, Wita, Fama, 

TA RE KEP —. 
INDONESIA DALAM PERHATIAN DUNJA- Gg adi lt. TENETA DALAM PERHATIAN DUNIA" 972” 

Pemberontakan Didaerah. 
Kalimantan Utara 

DEET. OF MAPS, MICROTEX, 
'ERS 

(TELAH saja kemukakan ditulisan fl. bah 
wa Indonesia harus memperhatikan benar? da 
crah diperbatasannja jang dikuasai oleh impe 
rialisme c.g. pendjadjahan asing. Dalam hal 
Kalimantan Utara ialah Inggeris. 

Walaupun bagi kita persoalan 
dalam daerah djadjahan atau 
pun negara lain bukan urusan 
kita, namun karena dingmjlnje 

bahwa Indonesia mengintaj Ka- 
limantan (Inggeris) dan 
Timor Portugis serta Irian ba 
tian Australja, 

  

Tengku mengatakan bahwa ia | 

Republik Indonesia, maka ,lebih 
mudah sesuatu nejaya jang » 
ada akan Mampu  menjsleng 
garakan djamigan bagi ojrinja 
sendiri, karena dada mengerti 
Dasjonaliame ra'jat dan mene- 
suskan politik pendjadjahan 
penindasan serhadap sa'jat teu 
okag menuduh lai bangsa 10 
ngatjau negerinja”. Dermjkuantah 
pada harini kita melihat bahwa 
pemberontakan jang terdjadi di 
Degeriverangga kita tidak more- 
ka salahkan pada diri sendiri, 
tetapi menijoba mentjari "kam 
bing hitam" diluar diri sendiri, 
Apabila kita melihat pota Kali 
mangan, maka teranglah bahwa 
Kalimayyan Inggeris (Serawak, 

keseluruhannja) masuk pula da 
lam rangka rentjananja tu, 

Tentu sadja Pemerintah dja 
djahan Inggeris setudju 

kepenungan jmpersal Inggerw 
terujamin. Ini berani pertana 
nun dan persoslanZ mengena 

Tidak suka Maiaysia 

Rentjana Malaysia ini sudah 
lama mendjadi kei-ginan Tunku 
Abdul Rahman, Perdana Meneri 
Malaya, Dalam Malaysja ja 
mengharapkan agar tidak sadja 
Malaya mendjadi anggotanja, 
akan tetapi djuga bagian? Ka- 
lumanjan Inggeris, seperi Se- 
muwak, Brunej dan Borneo Uta- 
ya, disamping Singapura, 

Pada tgl. 27 Mai 1961 Tuhku 
Rahman menjajakan pendapat- 
Dja bahwa kemungkinan perga- 
bungan ini besar sekall Dan 
pada bulan Nopembar 1961 is 

rena dikeruai olehnja. (Lord Cot 
bold disertai oleh empat orang 

ke London untuk membitjarakan 
lagi, jajtu dua orang2 Inggens 

Sementara it1 kepada pes 

kaan rakjat Kalimantan Utara. 
dengar oleh 400.000 orang itu di 
batjakan oleh NJ. Ratu Aminah 
Hidajat dam erbun|! sebagai be 

Iimantan Utara, 

  

Tik seluruh potensi the new sing forces dalam revolusi mantan Utara, 

1ar2 progresif. 
Disamping itu kepada sel ris djenderal PBB U Thang 

Tukan untuk melakukan 

Hi 

  

ri Entjik 

an Kalimang tan Utara 
PBB, 

tah Indongsia cifesak apar dga. 
segera mengakui pemerintah re volusioner Kailinantan Utara df 
bawah pimpinan perdana mzote Fi Entjik Azahari serta memberi 
kan bantuan jang konkrit untuk mensukseskan revolusi ratjat Ka 

Selandjutnja datam resolusi itu pemerintah RI desak puja as Ear segera mengambil langkah langkah posicif-aktif untuk mena 

Seruan pada PBB dan Rak 

segala Gaja upaja agar perdana mente 
ahari dapat menga- | pi Gjukan perdjuangan ' kemerdeka | men 

diforum 

lap Kalimantan Utara, 
Djika tidak dipenuhi. 

Djika tuntutan dan seruan 
rapat samudera setiakawan ini, jang merupakan gungutan selu 
luh rakjat Indonesia, tidak da pap dipenuhi oleh " imperialis 
Inggeris dan pemerintah reak 
sioner Tengku Abdi Rach 

(Bersambung 

merin hannja,      dan     

  

Tengku Lakukan 
— Politik Pamerasan 

xwa | Tak Hadiri ASA Kalau Azahari Tidak Dike- 
dise luarkan Dari Pilipina? 

Manila, 24 Des. (AFP-PIA) 
Ina mungkin akan terus 

Iri konperensi para men 
teri luar negeri negara2 Perseku 

mer 
Kal 

   

untuk meneruskan pendjadja 
2m. 

Meskipun sesuai dengan per. 
djundjian New York, delapan 
hary lagi jaitu pada tanggal : 
Djanuari 1963 bendera Indone- 
sia akan berkibar di Irian Ba 
rat mehdampingi bendera #Jntea 

tel 1 Mel 1963 Sang 

ku Abdul Rahman, demikian pe 
nindjau2 tadi menambahkan, ada 
lah untuk memperoleh djaminan 
Pilipina bahwa perdana menteri 

na Negara mengatakan bahwa 
Trikora diridlohj oleh Tuhan 

din bukanlah “Magic” seperti 
Gikatakan orang. 

Sebenarnja Trikora diridIoh 
Tuan. kata Presiden jang men 

divtskan bahwa dua hari zebe- 
lum . Trikora dikumandangkan 
tetapi kerangkanja telatr tersu- 
#3, maka Presiden merebahkan 
diri kehadirat Tuhan SWA un 
tuk memohon tjarm bagajmana- 

kora akan mendapat sambutan 
org bangat dan akan berhasil. 

Temjkian pulalah Nabi Muham 
mad. ketika akan mentjapaj ta- 
hun kemenangannja telah men 
@ialankan Isra” dan MPradj lebih 

Culu dan 10 tahun kemudian ta- 

Brunal adalah suatu udjian ba 
gl kesetiaan orang2 Malaja ke 
turunan Indonesia", 

to dihadapan suatu 
muda jang diselenggarakan oleh 

Bangkok, 24 Des, (AFP-PIA) 

negeri Muang Thai hari 
membenarkan penundaan suatu 
pertemuan para menteri 
negeri Perhimpunan Negara Asia 

untuk mentje 
hubungan2nja | &“unei, Kalimantan Utara) ber 

batasan langsung dengan das 
rah Indonesia, Kalimantan Sela 
tan dan Timur kite. Walaupun 

Pe 

gah terputusnja 
dengan Indonesia. 

Kata Abdul Rahman: "Seng 
keta Malaja — Indonesia seke 
Tang mengenal pemberontakan 

  

PM Malaja itu telah berpida 
res pe | " 

WAMPAIKA: kah memasukkan Irian Barat ke Balkan at 

ea naa Ht 

Aa maa Aa ma). Pertrtuan 4 rah & Pan Presiden telah jakin bahwa Tri . 

Djurubitjara departemen luar Senin | Djakarta, 2g Des. (Merdeka), 
Wampa-KASAB Djenderal A. 

Jane | 5, Nasution dan rombengan d0: 
lah mengadakan inspeksi fellow- Tenggara (ASA) jang menurut 

rentjana akan diadakan di Pill. Janmanan Oidaarah: Tapa. 

Urus bekerdja terutama atas da 

Gan dua orang2 Melaju). Lapo soal ini dgn Colonial Oftice (Ke itu 
diserahkan kepada P,M. menterian Djajjahan) Inggeris, 

Persealan jang sulit ditjernakar 

@eh Malaya untuk memasukkan 
Singapura kedalam federasi iv 
ialah karena dengan ha nj a 
Singapura sebagai anggora sa- 
dja, keseimbangan suara dalam 
fedorasj demikian akun merugi- 

SAB Inspeksi Ke Tapanuli & Sumbar 

    
Badan Koordinasi Pembangunan Das: 

Retooling Daerah Dilantik 
Atas dasar2 jang digariskan sar Swadaja Daerah dengan Go Jitu, inspeksi ' Wampe-KASAB teng-Rojong, tab dilakukan buat Daerah Taps Belandja 1963 akan lebih sulit | nuli dan SUMBAR,, guna menja 

menggan | kan    

    
    

    

   
   

    

    

    

    
    
      

     
      

    

    
   

   
      

     
    

  Sedang kepada segenap rak jat2 jang progresif-revolusioner 

PEDJUANG KALIMANTAN UTARA 
LAKUKAN GERILJA 

bahwa pasukan2nja akan mengundurtan dij memasuki huran2 dan melakukan perong gerilja, bilamana por Mekanik gama 20 gahun, djika serdadu2 2nggeris memaksa m4 eka kkota2, 

  

   

|. Dr. Subandrie Waktu Terima Gelar Dr. FILC, UNAIR w 

Ravolusi Utk Hapuskan 
'“ Politis, Ekonomis 
BAGAIMANAKAH sekarang kedudukan Re 

volusi Indonesia sebagai sumbangan terhadap 
pertumbuban sosial terachir dari umat manusia? 

setiap warga dunia, terlepas dari 

tuan Asia Tenggara (ASA) jg menurus rentjana akan berlang 
sung tanggal 12 sampai 17 Dja 
nuari jad, dengan atau tanpa 
kehadiran perdana menteri Mala 
Ja Tengku Abdul Rahman, 

Hal itu merupakan pendapat 
diantara penindjau2 diplomatik 
&I Manila, jang selandjutnja me 
ngatakan bahwa Pilipina dewa 
sa ini sedang mengadakan perem 
bukan dengan Muang Thai me- 
ngenal kemungkinan dilangsung 
kannja pertemuan ASA terbatas 
kepada kedua negara itu sadja. 

Apa jang diinginkan oleh Teng 

Kuala Lumpur 21 Des (AFP 
Pj 

Ikan pangka 
lan angkatan Jaup di Singpura 
dan tidak di Lumut seperi jg telah direntjanakan semula, de 
mikian pembantu . menteri peng 
rangan dan siaran radio, entjik   Ismail Jusuf mengatakan dim 

Malaja Bangun Pangka- 
lan A.L. Di Singapura 

TA) Lia mengatakan, 
Gkalan itu akan didirikan dekat 

pemerintah revolusioner Brunei 
A.M. Azahari akan diusir dari 
Pilipina sebelum berlangsungnja 
konperensi para menlu negara2" 
ASA itu, 

Seorang pedjabat Pilipina, jang 
tidak bersedia disebur namanja, 

rasan politik", 
Sebegitu djauh jang menjang- kut Pilipina, demikian sumber 

tadi mengatakan, Azaharj diang zap sebagai seorang "jang berla Ju, dalam perdjalanannja menudju 
PBB', dan dapat tinggal di Pili 
pina "selama ja memerlukannja", 

parlemen pada hari Djum'ar. 
bahwa pang 

Yempat2 jang telah diduduki 
oleh angkatan laug keradjaan 
Malaya. 

Hampir sedjuta dolar telah 
Gisediakan untuk membangun 
pangkalan itu tahun depan, 
demikian ia menambahkan, 

Menteri tsb mengatakan, bah 

mud tertjapaj. 

itvah Nabi Mi 
mendxpatkan Mukdjiat dan pa 
Ga waktu itulah Nabi sedang me 

alamj kesukaran, waktu menjebut hal tat sebagai "peme | tavah Nabi rebah misaahan Te 
hac.rat Tuhan, Demikian ai. 
Presiden Sukarno tentang Isra" 
dan Mi'radi 

1n kemenangan Nabi Muham- | pina, 
Menteri luar negeri Muang 

Thai Thanap Khoman telah mens 
Tima kawat dari perdana mento 
ri Malaja Tengku Abdul Rahman 
jarg berisi permintaan supaja 
pertemuan itu jang direntjana- 
kan akan diadakan pada tanggal 
12 Djanuari di Bagulo ditang- 
guhkan sampa waktu jang tak 
tertentu. 

Pada waktu Isra" dan Mj'radj 
luhammad SAW   

Panggilan Udjian Masuk Gelombang 
Ke-ll Akademi Djurnalistik "Dr. Rivai" 
DJAKARTA, 26 Desember, (Mak), 
Direksi Akademj Djursalisjk “Dr,Rivai” meng:umumkas 

nahwa udjian masuk gelombang ke-2 diadikin pada hari 
Kamis tanggal 27 Desember 1962 bertempat ds "Press 
Club" Medan Merdeka Utara no.18 A Djakart1 mulai djerc 

09.00 hingga djam/ 14.00. an ie 
Para tjalon i Giharapkan kedatangannja sebo: lum djam 09.00. dangkar mereka jat7 belum me - 

Derima bahan udjian karena alimatnja tidat terang, 'hisa 
mengambilnja hari ini di Sekretarjat Akatemi Djurnesis- 
tik "Dr.Rivaj" Djalan Kebon Sirih no, 63. sav, Djakarta 
mula! djam 09.00 sampai djam 15.00. « - 

P'takor Tak Terkalahkan 

  

  

wa Singapura telah dipilih, ka 

Dan Sosial 
Eksploitagi 
nomi dan sosial,” — 

2 Kemudian, disamping kesa- 
Garan sosial jang mendalam dan 
merata inl, bertumbublah. kema 

.Irena kota tsb. dipandang jang 

yangkatan laut mengingat akan 

Tupakan 

pertaha 
nan Malaja ditindjau kembali. 

masih “bergan- 

5 arti seluas-luasnja, hingga tju- bangan apapun, terlepas duri war  rtl balus-Junsa, hn 

melepaskan sendi ini pasti akan nam, bahkan sudah   
lam  Pan-Malaja, telah mengan 

: £ H i i I : 5 

paling sesuai untuk” pangkalan 

uknja Malaysia, jg me terbengi aa ysia, jg 

alaja 
tung pada Inggeris 

Hadj| Ahmad dari Partai Is 

    

  

     
       

  

———— 

— PSSI Perlu Goalgetter? Jang Bisa 

    

Bung Karno. 
na kulit apapun, terlepas dari djurkan | untuk menindjau kem 5: bersih dan sporilel tanpa proios Pemelakan agama apapan. Keku Pangan bagi Uap Warga dunia. (bali poitik pertahanan Maja Sa dag Nian | endaiata situasi memudahkan Gala mere erakan Dena 1 dalam odjrah Bam mpanya | mendata penat Maja meng | Fi Peraih 2—0 dari PSM Maka | aja” dan lagi menang tetapi 
Kg PA para okanduduk dd Inja pada Inggerin dan berdiri | Sat dan seri 1—1 melawan kom | kala melawan PSSI kesebelasan " Bi nia memberikan (jukup djaminan | diatas "kabin sndtan binasi Solo — Djogja — Sema | Penanam |Kapas io ternjain Kekuatan tul tidak dapat kita untuk memenuhi kebutahan peng | date 2 ang, 3 tidaklah menundjukkan menu Kan dala Jalan pikican kl bidepan sehari net Ini berapi Aa nata | Dalam 14. Kekuatan in! merupakan sea. petwa jerat” etik Jl, Peras 

2g Aan Sari tiap Perdlua dian dan kemakmuran untuk ngan nasional. Perdjuangan Jang Lip ' sesaanja sudah tete   
  

Dengan demikian kesebelasan kali Pakhtakor hanja bermain 

  

2 — 0, Saptu malam jl. distadion Utama Gelora 

up 
puli dan Sumatera Sit. Dim rom 
bongan itu al. terdapat rig 
Djen. Marjadi — Dirkamdagci 
SAB, Kol Muktio — dari PA- 
RAN, Major Mus Junus dari 
Finek Staf Peperti, Ir. Pudjo 
no dari PUT, 

Follow up Mina, angan 
jang digariskan dalam 
bahwa penertiban dan penjehat- 
an alat2 kekuasaan negara, ba 

ik ideologis mut 
lak diperlukan untuk 
BI disiplin dan produktivitas ker 
dja. Dalam pidato Tahun Keme 
nangan ditegaskan pula, segera 
diperlukan konsolidesi dan sad! 
lisasi dengan , 

a, merehabilitasi apparatur jg 
rusak dan katjau akibat ganggu 
2n keamanan jang lalu itu. 

b. rehabilitasi materia! perso- 

& Umumnja harus disukseskan 

Iri Program, Manipt dan Pan 
Yasila, 

Umtuk pelaksanaan retooling 
dan rehabilitasi apparatur, seba 

Defisit A 
Djauh Le 

sikun dari dekat Jan memberi. 
langsung instruksi2 jang 

menjangkut semua bidang dari 
follow-up tsb. Dalam rangka tol 
low up itu masih banjak hal 
dan usaha? jang masih memerh 
kan perhatian buat daerah itu. 

.B. 1963 
bih Ketjil 

DJAKARTA, 22 Desember (PIA): — 
PELAKSANAAN kebidjaksanaan pemerin 

pada dewasa ini tengah dalam 

di Istana Boger, 

tah dalam bidang ekonomi dan keuangan da 
lam rangka mentjapai kescimbangan dalam ke 
dua bidang itu, akan mulai didjalankan dgn. 
pelaksanaan Anggaran Belandja Negara tahun 
1963. 
Anggaran Belandja 1963 kasi anggaran unjuk berbegu 

Aan da ata mebagatfan 

Difisit akan djauh iebih 

  

djumlah Wampa dan mengeri di lebih Iar 
bidang keuangan serta para) djug menteri pertama menge 

panglima angkayan bersengjata | mi anggaran be 
landja untuk angkatan berser 

Dalam kererangannja kepada 
pers selesai sidang itu, men 
Cari pertama Djuanda mene 

tentang anggaran belandja itu 
diandelkan Untuk polaksanasa dasi Reka | merupakan jugan dasi pam 

Sa ca An F 4 Learn? 1 | ekonomi jang feb, Pidata | bahas henikfhsanaan pemerin- DJAKARTA, 26 Desember (Merdeka): — Tabun Kemenangan job, Wampa Mah dalam bidang kncooi 
KESEBELASAN Pn dari Sean Ea Penbangas Nana te Ainpan Door ta 

'Usbekistan telah mengachiri tournja di Indo | propinsi, sesuat Keputu 
nesia sesudah mengalahkan kes. PSSI dengan |5" aliap Propiet” "nk MG eng berasal Pokok Jang” ber 

    

  
   d5 

  
djata dengan selesainja mas: 
lah keamanan dan pembebasar 
Irian Barat, seperti sudah d. 
kemukakan oleh kepala negare 

Akan tetep! ini tidaklah ber 

arti bahwa pembangunan dib 
dang pertama, 

Anggaran tambahan "83 
disetudjul, 

Sementara itu dapat, ditam 
bahkan bahwa DPR-GR dalam 
sidangnja bari Djum'at malam 
jang lalu telah memberikan per 
setudjuannja pada anggaran 
belandja tambahan tahun 1662. 

  

“DOMPET PEMBANGUNAN LB," 
Tandjutan sumbangan dari " belakang”. Dean Pe Sana. jutan 
91, P, Dhana Surija, — Andjatan. 

  

luhamad bin Awal, Peg P.N. Pegadaian »— 92. Mi 
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, 
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INDUK KARANGAN 
IMendjawab Tengku Setjara Tepat 

P,M. Malaya Tengku Abdulrachman telah 
satu pidato 
pada bari Minggu j1. Pidato ini 
diri sebulat2nja sebagai seorang 
pengetahuannja tentang perkembangan sedjarah sidak lebih banji 

@ilahirima dari isl djempol-kaki seorang ani 

jang sangat anti'Indonesia dimuka pemuda? UMNO 
menelandjangi Abdulrsehmen sen 
boneka imperialis, seorang jang 

jak 
ak Indonesia jang dida 

lam revolusi, Tengku Abdulrachman dengam sikapnja jang sangat 
reaksioner itu telah menggolongkan dirinja se-kelas dengan "pe- 
mimpin2" seperi Syngman Rhee, Radja Futsal alm, Radja Al-badr, 
Menderes, jang pada waktunja memang akam disepu oleh sedjarah, 
Oleh Rakjat jang bangkit melawan feodalisme dan Imperialisme. 

Kita tidak ragu2 legi bahwa Tengku Abdulrachma telah menen- 
tukan nasibnja sendiri, nasibnja para Tengku alay kaum feodal 
Melayu dan debaliknja telah menentukan pula akan kebangkitan 

kelas entjik2 atu Rakjat M 
#stilahpolitik jang populer ssi 

    

u jang sesungguhaja. Atau dalam 
g: nasib the old  eetablished 

forces sudib ditenitkan keambrukannja, sedang fadjar esa telah 
menjingsing bagi the new cmerging forces di Malaya. 

Kita sebenarnja tidak keberatan Tengku Abdulraohman Ingin 

  

mendemonstrasikani fi'i! seorang   feodi 

  

jang menjediakan “dirinja 
'mendjadi boneka imperialis ditengah2 Rakjat Asia. Ada bagian2 
“duri pidatonja jang tak perlu sama sekali kita dimana 
Tengku memamerkan naloviteitaja sebagai seorang boneka jang 
mendjadi berkuasa atas rachmat 
bahwa Indonevia irihati terhadap 

imperialisme Inggoris. Tuduhan2 
Malaya, adalah satu tuduhan jang 

menggelikan dari seorang kerdil. Hal2 ini tidak perlu terlalu dila- 

jani. Akan tetapi Rakjat dan Pemerintah Indonesia mesti mengambil 
langkah2 seperiunja menjangkut bagian2 pidatonja jang setjara 
langsung monjinggung integeritet Rakjat Indonesia dan Kepala Ne 
garanja, Prosi 
terhadap Nasakom, s6 
Besar Revolusi kita dan m 

      

a 

  

Sukarno pribedi. Utjapan2nja jang mengedjek 
sung berarti menghina Pemimpin 

pakan satu tindakan jang setjara lang 
sung ikut-tjampur dalam urusan2 dal 

  

lam negeri Indonesia, Begitu- 
pun tuduhan2nja bahwa Presiden Sukarno dan Pemerintah Indone- 
mmm dipengaruhi alel. PKI dalam soal ASA, soal Kalimantan Utara 

  

@sb, mefupakan perbustan Tengku' jang kurangadjar, bodoh dan 
Gjclas menundjukikan kekosongan kepalanja tentang konstelasi po 
Iitik Indonesia jaug sesungguhn) 

  

Padahal setiap orang jang wa- 
Tas dapat dengan mudah melihat kenjataan2 di Indonesia, bahwa 

  

semua partal politik Indone 
den Sukarno, baik 
tan Utara jang menjangkut bak 
jar Asia. £ 

Dalam soal Nisakom dan 

  

ia mendukung kebtdjaksa 
lam soal ASA apalagi dalam xoal Kallman- 

    

209 Presi- 

kemerdekaan nasional suatu Rak 

apnja terhadap PKI ini, Tengku 
Abduirachman adalah djeias scujalan-sepikiran dengan orang2 PSI- 
Masjumi jang sudan kita bubarkan dan begitu djuga dengan orang2 

n2 Indonesia jang masin plintat-plintut terhadap 
Disini kita 
alam negeri sebi 

   

  

| bahwa kekuaran2 jang ogal 
inja berdjalan se-iring- 

Nasakem. 
Nasakom di- 

djalan dengan boneka 

      

Imperialis jang bernama Tengku Abdulrachman di Kuslelumpur itu, 
Seperti ditulis dialas, kira angi 

kampanje unti-Indonesia jang dilakukan    tepat untuk meng.antik: 
Oleh Tengku Abdulrschman sekarang ini. Didalam hal ini, k' 
daknja djangan | 
Gjoangan Rakjat 
annja. Kita tih. menjatakan dukungan kita 

    

p perlu diambil 'angkab2 jang 

ten 
nula persoalannju, jakni: per- 
Untuk mendapatkan kemerdoka 

kepada 

   

    

   
Kakjat Kalimantan Usara, har mana sangat mendjergkelkan tuan 
Abduirachman. Sucah tentu kita tidak usah gubris kedjengkulan 
Tengku ini. Malah sindakan2 lebih kongkrit perlu dipikirkan untuk 
membantu Rekjat Kalimantan dengan sesungguP-sungguhnja, Kita 
sangat menjarankan 
mengadakan patroi.2 dise 
jang terletak antara Malaya dan 

    

tar kepulauan Bunguran dan Anambas 
Kalimantan Utara. Setiap angku- 

Kaliman tan pasukan2 bersendjata Melaya untuk menindas Rak) 

ngkatan Lau, dan Angkatan Udara kita 

  

   
tan Utara sebaiknju kita tjegah dengan tjara2 jang 'ebih mjata, Ini 
lah Gjawaban jang semestinja kita berikan kepada Tengku Abdul- 
Tuchiman jang melanggar hak jang dah Rakjat Kalimantan Utara 
untuk merdeka dai 

  

& serjara kurangadjar meninggung inti 

  

eri 
tet Rakjat Indonesia can Kepala Negaranja. 

  

Revolusi   

apa aa 

3. Selandjutaja, pertumbuhan 
tehnik mentjiptakan dan mem 

pertumbuhkan persendjataan jg 
begitu dahajar hings pemakai 
an ah berarti 
m 
paling sed'kit per 
pa 
olomikite nemuanja. Perang du 
nla ke III tiduk akan merupakan 
copy Mark perang pertama ata 
perang dunia kedua dergan keru 
sakap2 dalam arti kwantitas 
Gja. Akan api peperang- 

un -besar jang akan datzng mem 
punjai kwalitas jang agak ber 
lainan jalah melenjipkan segal 

kekustan dan ceba'kan ja: 
dah ditjapai oieb kita semua pa 

lol, ini berarti bahwa 

ini memustahilkan pemaka'annji 

Ini berarti bahwa kwalitas per- 

sendjataan sekarang ini dapat 

mentjegah timbulnja peperangan 
setjara besar-besaran, Apakah 

Ini berarti bahwa peperangan se 
tjara lokal dapat dilakukan setf 

ra bebas? 
Tida! Aras dasar perhitungan 

dengan pikiran sobat din atas 
dasar kedjadian2 jang kita lihat 
birigga sekarang ini ternjata bah 

wa suatu peperangan loka! tidak 

dapat ditjegah untuk mendjadi 
Suatu peperangan jang lebih Iu 

     

  

    

   

  

    

    

   
      

    

   

    

u 
Dengan demikian, djuga sja- 

Tat2 mutlak bagi perdamaten f| 
sik amtar-bangsa sudah tertanam, 

Ketiga faktor inilah jang me- 
njebabkan seluruh umat mantsia 
sekarang bargeruk untuk mem- 
perdiuangkan tita? terachir. 

Seluruh umat manusia bereyo 
Just untuk mentjapsi kemerdeka 

  

E s 

TA
 

L
i
 

# $-
 is : Hi $ 2 

  

# : 

(Sambungan Dari Mal 1) 

par ditjapal tanpa kemerdekaan 
al. Inilah sebabnja menga 
volusi Indonesia oleh 

selalu dina 

     

  

n 
Pa rel      
makan sux: 
kompks 
reny genera 

Ini disebatkan ' 
leh ke nasional kita sa 
dja atau kabujuhan2 jp di 
tuntut oleh bangsa kita sadja 
oleh karena 1 sosial da 
ri umat manus menuntut 
semuanja ini 

Kita "pertemukan diri dengan 
revolusi jang sedang berlangsung 
diseluruh dunia, Dengan demik 
an kita membantu untuk terus 
berlangsungnja revolusi Uma: mx 
nusia dan terijunainja konsotida 
ci dari revolusi tab. Indonesia 
termasuk salah satu bangsa jang 
menjadari bahwa seluruh umat 
manusia sedang bergclak dan ber 
djuang untuk mentjapal Yita2 
sorjal terachir dan untuk ial In 
donesia serjara konsekwen ingia 
memberikan bantuannja. 

Revolusi Indonesia tidak bt 
sa berhenti dengan tertiapstuja 
tika2 nasional sadja olah kare 
ma tjita2 nasional hanja dapa: di 

aja 

  

   
   
   

    

    

   

        

keselamatan kita baik sebagai 
perseorangan maupun sebagai 
bangea. Bukti bahwa dunia se 
dang bergolak ternjata bagi bang 

  

masioy 
#a2 jang dari kemerdeka 

an nasional terus berdjuang un 
tuk mentjapal Jaraf penghidupan 
jang Jajak, singkatnja ternjaa 
bagi semua bangsa jang disebut 
oleh Pemimpin Besar Revalusi 

sing 1 i | : i 

1 Al i ati | | 1 | ! : i : Si | 

  

Harga Beras Diatuh 
Hebat 

Uni Sovjet Ledakan 
Atom 

“TOOKHOLM, 24 Des (AKP-PIA 
Markus Baaih, kepala ! 

“#psala ea mma ba Ai 
-4 hari Sabtu telah men'jatat 20 
tuh ledakan atom Soviet berke   

pa- 

  

GEDUNG W: 
lah dibandjiri kai 
sok kota Djakarta dan 

tradisi. 
Hari Ibu digedunk wanita jg 

telah mendjadi tradisi tu dise 
lenggarakan oleh Badan Peng 
kubung Organisasi? wanita di 
Djakarta soksi2 hari resmi jang 
diketuai oleh Nj. Marko dengan 
berbagai atjara jang memberi 
perhatian kepada kaum Ibu, a.l. 
njanfian2 bersama | sandiwara 
satu babak, pemberian bunga 
oleh anak2 kepada ibu2, dan 
sambutan Gubernur Kepala DCI 
Djakarta Raja Brigdjen Dr Soe 
marno serta berbagai uraian 
tentang kemadjuan wanita. 

Peringatan hari Ibu digedung 
wanita tsb, mendapat perhatian 
besar dari sepala lapisan masja 
rakat, al. djuga para isteri 
gauta perwakilan asing dl Pj 
karya. 

Dalam sambutannja  Gubor 
nur Soemarno telah menjatakan 
terima kasih pemerintah Djakar 
ta Raya terhadap bantuan2 
jang telah diberikan oleh kaum 
wanita dalam memberantas buta 
huruf jang pada tanggal . 27 
Desember jad. akan diprokla 
mirkan telah bebasnja Djakarta 
dari buta huruf dan djuga da 
lam usaha2 distribusi sandang 
pangan jang dilakukan pada 
RK/RT, dll. 

Pernataan Kongres Wa- 
nita Indonesia 

Kongres Wanita Indonesia 
komisi ekonomi pada peringat 
an hari ibu diredung wanita 
telah menjampaikan suatu per 
njataan berhubung dengan ke 
naikan harga2 bahan pokok ke 
perluan sehari-hari dewasa Ini. 
Pernjataan KWT tsb, ditudjuk 
an kepada pemerintah, jang al. 
menjatakan perlu tindakan? un 
tuk memperbaiki ekonomi rak 
jat. Ohususnja agar harga ba- 
han2 pokok keperluan sehari- 
hari dapat disesuaikan dengan 
Gaja beli rakjat. Dan perlu ada 
nja pembagian jang adil dan 
merata kepada rakjat, teruta 
ma bahan2 pokok keperluan se 
hari-hari, 

Selandjutnja KWI mengusul 
kan kepada pemerintah agar 
mengambil tindakan tegas ter 
hadap penjeleweng2 dalam bi 
dang ekonomi, terutama jang 
mengakibatkan naiknja hargi 
gada umumnja. Dan agar supa 
ja penetapan barga disesuaikan 
dengan daja beli rakjat serta 
sama bagi semua golongan dan 
lapisan masiarakat. Selandjut 
nja mengambil tindakan ntuk 
melantiarkan roda perekonomi 
an, baik produksi mzupun dis 
tribusi, al, organisasi dan alat 
@itribusi, alat2 pengangkutan 
dan lain sebagainja 

  

    

    

  

  

Wartawan Belanda 
Martinot Di Indonesia 
Djakarta 22 Desember (KIA) 

»ng berkundjung di 
artawan Belanda 

Martinog sebagai kores 
» di Brussel dari , Nedor 

  

        

    

Martinot jang menurut te: 
tjana akan berkundjung selama 
dua bulan di Indonesia, per 
tah mendjabat sebagai pemim 
hin redaksi kantor berita Be 
janda ,Anota” dan kemudian 
.mendjadi koresponden ANP-AEP 
d: Djakarta. 

    

Boemi Poetera 1912 
Sumbang KWAA 

JOGJAKARTA, 22 Desember 
(PIA).- 
Maskapal Assuransi Djiwa 

Bersama Boemi Posiera 1912 
di Jogjakarta telah menjampaj 
kap sumbangan uang kepada Pa 
nitia Pendukung Konperensi 
Wartawan Asja Afrika, guna 
pembiajaan panitia tersol 
tuk kepentingan KWAA, seba 

Bumbanzan 

  

  
  

Kowani Tuntut Har 
Disesua'kan Dengan Daja-Beli Rakjat 

:DJAKARTA, 22 Des. (PIA): — 
ita “Djakarta Sabtu pagi te 

wanita dari segala pelo- 

  

     
     

    
     
   
   

   

    

   
    
    

sekitarnja untuk ber 

sama? merajakan hari Ibu jang telah mendjadi 

Kemudian mengusulkan pula 
agar distribusi beras bagi golo 
ngan jang. sudah ditetapkan 
oleh pemerintah dapat dilaksa 
pakan teratur dan 

harga 
pasaran. Diharapkan pula per 
hagian akan dapat dipenuhinja 
keperluan rakjat dalam pereja 
4n2 hari besar jang akan da 
tong, jaitu hari natal, tahun Ba 
ru 1963, bari Raya Idulfitri, 

da 
Selandjutnja KWI mengharap 

kan pemerintah untuk 
mengikut-sertakan kaum wani 

ta serjara ter-organisir dalam 
dan usaha? menje 

hatkan ekonomi rakjat. Dan 
achirnja Kongres Wi In 

donesia, menjatakan bersedia 

membantu pemerintah serlura 
njara dan ter-organisir dalam 
usahanja melaksanakan pro 
gram pemerintah dalam bidang 

sandang pangan rakjat. 
Pernjataan tsb ditandatangani 

oleh pimpinan komisi ekonomi 
KWI Nj. SH. Said, N). Ch, 
Salawati, Nj.. Soemari dan ke 

tua koordinapor dewan pimpi 

nan KWI Dr. Ni. Hurustiati 
Soebandrio. 

    

Dua wanita Indonesia 
terima gelar Dokter 
Ul, 
Iijakarta 22 Desember (PIA) 

n peringa 
pagi dua 

dokter wanita masing2 No. 
nt Soekaesih / Wiratmadi 
Nj. Siti Doemilah Soeprihatin 
telah menerima gelar doktor 
dalam ilmu kedokteran. 

Setelah masing2 selama ku 
rang lebih satu djam memper 
tahankan thesisnja jang berdju 

»Infeksi Trichomonas vagi 
nalis "pada wanita di Djakai 
Indonesia" oleh dr Nani dan 
mPenjelidikan infeksi Candida 
albicans pada baji dan wanita 
di Djakarta Indonesia" oleh 

Doemilah didepan para 
profesor dengan promotor prof 
dr Lis Kian Joe kedua dokter 
wanita Indonesia itu telah men 
dapat gelarnja dengan tingka 
tan judisium sangae memuas 
kan. 

PANGAD Pagini La- 
tih 49 Perwira CO- 

  

  

      

  

  

omandan Komando Pendidi 
kan dan Lagihan, brigdjen Kus 
no Uiomo, Sabtu sisng telah 
menutup dengan resmi 
an setjapa COWAD n 
periama, jang dlikuti oleh 49 
siswa. 

Penutupan pendidikan Setjapa 
COWAD itu dilangsungkan diba 
laman depan Pusat Pendidikan 
COWAD dengan dihadiri sedjum 

  

      

  

     

lah Ira AD, ctase-militer 
AS, keluarga siswa dan undang 
ap2 lainnja. 

Ke-49 ijalon perwira AD itu 
tatkala akan menerima tanda 
lulus itu mengenakan pakalan 
seragam putih dengan 
dan tanda" pangkatnj: 
sebagai tutup kepalan 

  

dipakun 
"pitji hitam bersetrip kuning 
dan disaruping itu mereka mema 
kal sepasu Sinar matahari pag, 
jang tjemerlang menambah chid 
mat dan meriahnja suasans pele 

pasan tjalon perwira itu, 
Panglima Angkatan Darat, ma 

jor-djenderal Achmad Jani menu 

Tur rentjana pada Rabu jad a- 
kan melantik tjnlon2 perwira CO 

WAD ini mendjadi perwira da 

lam suatu upatjara dilapangan 
Diponegoro "Bandung. 

Nazareth Ramai - Di- 
kundjungi Orang 

Tel Aviv, 25 Des, (AFP/PIA). 
Beribu2 djemaah dan tamu? 

hari Selasa telah berdatangan 
di Nazareth untuk memperinga 
# Hasi Natal dikota tersebut 
jang pernah didiami oleh Na 
bi jan 

Didjalan2 dikota 'surji itu te 

   

  

tu resepsi besar bagi para pe 
nganut Nasrani, Jahudi dan Is 
lam jang telah datang untuk 
melewatkan Hari Natal disana.     

Bad 
MERDEKA - 

ga Pangan: 
Komite  Setiakawan 
A-A RDV Kutuk Ing- 

    

  

diri. 
Dalam suatu pernjataan Jang 

dikeluarkan kemaren, Komite 
tsb menuntut agar penindasan 
sematjam ia diberhentikan 
dan cupaja kedaulatan Kaxjat 
Brunai dikembalikan. 

Sesudah menjarakan sokong 
annja jang" hangat thd kebang 
kitan bersendjapa Rakjat Bru 

nel, pernjataan tab mengatakan 

Perdjuangan ini adalah rdjua 

ngan jang adil dalam #' akan 

untuk pembebasan nasional di 
Asia, Afrika dan diselurua du 
nia. 
R.H. Germania Suria 

iredja Direktur Pener 
kangan Sipil UNTEA 

a 22 Des. (PIA) 
n dengan usata Peme 

rintah RI. unjuk menempatein 
sebunjak mungkin petugas2 barg 
#a Indonesia pada djabatan2 UN 
TEA di Irian Barat, maka muiat 
tel 1 Djanuari 1963 jud. djasa 
tan Direktur Penerbangan Sipd 
UNTEA di Irian Bar diserabsan 
pengisiannja kepada Pemerintah 
Republik Indonesia. 

Untuk itu, Menieri Perbubung 
ar Udara Laksamanz Muda Uda 
ra R. Iskandar, menundjuk RH. 
Germania Suriadirsija, “Kepala 
Biro Perantjang. Departemen 
Perhubungan Udara untuk men 
Gjabat djabatan tsb. 

Untuk mempersiapkan segala 
sesuatunja bagi tugns jang sa- 
ngat penting tu, KE. Ge.manla 
Ikan berangkat menucju 

baru pada tgl. 13-12. jad, 
Bandjarmasin Didjadi- 
kan Projek Bebas Dari 

Pengemis 
Bandjarmasin, 25 Des. (PIA) 

Gubernur-KDH Kalsel H. Mak 

sid telah beriekad untuk men 

Gjadikan kota Bandjarmasin di 
tahun 1963 sebagai projek bebas 

Gari pengemis dan orang2 gclan 
dangan. 

Dalam waktu singkat ini aka: 

segera diadakan operasi "Mars 
(artiaja kasihan, Red) terhadap 
kaum gelandangan, sesudah itu 
mereka menurut renijana akan 
ditempatkan di objek Pertanian 
Tambang Ulang Pelaihari. 

    

  

  

     

  

    

    

telah ditetap 
kan bahwa besarnja djumlah u- 
ang djaminan jang harus disetor 
menurut pasal 1 sub a deri Su 
rat edaran LAAPLN C No, 453 
tanggal 2 Oktober 1956 dirobah 
mendjadi: sebesar-besarnja 20 
(duspuluh) X harga lawan dalam 
Tupiah dari valuta jang terlalu 
banjak ditransfer keluar negeri, 

Peraturan tsb. mulai berlaku 
pada tangga! dikeluarkannja Su 
rut Edaran in! (tgl. 21-12-1962)   
  

  Stop 
(Sambungan Dari Hal 1) 

man, maka rakjat Indonesia 
akan memenuhi seruan dari 

pemerintah | revolusioner — Kali 
mantan Utara untuk berdjuang 
bahu-membahu dengan 
Kalimantan Utara mengusir 
pendjadjah. Dan dalam hubung 
an ini kami tidak dapat ber 
tanggung djawab thd rakjap In 
donesia jang meluap2. 

Demikian resolusi tsb jang 
telah mendapat persetudjuan da 

Ti rapag samudera itu dan di 
tandatangani Oleh Ali Sastro 

amidjojo SH, Siradjuddin Abbas 

DN Aidit, Asmara Hadi, Nj. 
Ratu Aminah Hidajat dan A4 

Tambunan. 
Dalam rapap samudera ituan 

  

tara lain telah berbitjama wk2 

golongan Nasional, Islam dan 
komunis — (Nasakom) H. Sira 
djuddin Abbas, (golongan 

lam), Sopbian dan Asma 
Ed (Golongan nasional), 

pembatjaan resolusi 
Itu gelah | dilakukan 

ran imperialis Inggo simbolis 
ra dan kaki-tangannja berupa 
dua boneka jang mengabarkan 
seorang Inggeris dengan Tengku 

chman jang dli 
kan dalam sebuah keranda 

      
           

majat. 

itu dan 
ngan darah 

8 

    

rakiat | 

  

dusirian Dasar Pertambangan. 

Gambar bawah: Kapal Paurere 
kedalam air. 

  

Djakarta, 22 Desember (PIA): 
Pegawai? depaxemen urus d 

viteran RJ. jang tergabung 3 

am Ika Duvri telah mengeluar- 
kan resolusi jang mendesak pe 
uri,ntah untuk melaksanakan 
tindakan tegas dan konsekwen 
dalam waktu tjepat terhadap $e 
mus penjelewengan dibidang eko 
army tanpa memu.dang bulu. 

Sasolusi tersehu" furara perlu 
cleh Ika Duvri duam rangka pe 
ngivyan dan realjssal "Iahun Ke 
tenangan", 

Palem rangka persoalan? pe 
Nyrlesaian masalan veteran Pe 
dang kemerderani R.l. dan -.€ 
mobilisasi sebagai masalah nasio 
nal jang perlu mendapsikan pe 
njelesaian dengan segera. Ika 
Duvri dalem kargresnja torir 
but telah mengeraarkan di 
an2 kepada pemerintah sebagai 
terikut: 

Wendesak kepada pemerintah 
was pelaksanaan L.U, 75/37 de 

lam waktu jang tidak lama lagi, 

    

   

  

veteran, dan bimsiagan Usaut 
ckonomi dan djanunan sosial “ 
teran sera pengartan masa bs 
divang sebagai masa kesdja d 
kali lipat untuk penentuan pang 
kap dan gadji. 

Mendesak kepada pemerintah 
agar djadakannja suatu U.U ”1 

tentang demo xlisssi disam 
| bag C2) tentang pediuang £ 
| ertekaan RJ. jasg telah ada 
'sngan tudjuan Afanrar "EPA! 
mei. Turangi djiwa den Ati U.U. 
5/57 itu sendiri, 
Mendesak kepasi pemerintah 

tger tinp2 departemen sampai 
Gringkat djawatna/xantor-dias 
@iduorah2, supaja “Ibentuk “» 
mer" Jang bertugas .kut serta Ts 
Iinjarkan dan meajshatran dja 
lannja pekerdjaan sorta perba 
ikan nasib para perawainia di 
mars wakil? orgasusi pegawa 

1 likut sertakaa nudus dion 
ta-inju. Dalam paa “wu Ika Dav 

  

  

  

    

  

    

3 Lulusan APN Vete- 

ran Di Mandaia Dan 

Irian 
JOGJAKARTA, 21 Des, (PIA). 
Dari Akademi Pembangunan 

Nasional Veteran di Joglakaria 
diperoleh keterangan, bahwa 
dewasa Ini ada dua orang Ju 
lusan dari APN Vetoran djuru 
san geologi pertambangan jang 
Giperbantukan pada Komando 
Mandala, Disamping ita se- 
orang lagi diperbantukan pada 

  

In deparremen2 Perdata, 
Perindra, PDK dan APN Vete 
ran senidri, demikian keterang   

Nana 

  

an jang didapat PIA. 

  

EN 

kemudian terbaring ditanah 49 

Dan dalam tidurnja jang sjngkat melam itu, 

bermimpi jungkirbal djuga terdj ik da 

      

CA ME ai 3G DEsEMBEn T0ea 

Ban Mobil, Semen: 
'Dan Bahan2 Baku ' 

at Si Galangrs hujed Djantra Pelabuhan 
Nusanyara Tundjung priok telah dilurgsungkan upalara pelca 
Muram 1 (atu) buah kapal arik Paurere 1 berusuren 16 me 
ser, hasil produksj kapal jang ke 35 aras pesanan Dep. Pori 

Gambar aras: Pres. Dir, PT, Djantra & Ship bufklirg Co. Lid 
Johp. Sibih kotika memberikan kata sambisunnja. 

1 melungur denjar mepahnja 
@PPHOS) 

Sikat Penjeleweng? 

Tanpa Pandarg Bulu 

  

operasi produksi/karyawan, 
Pernjaraan saianf' 

salam kongresnja itu Ika Dur 
Hi salah mengelut 

    

sen Veteran untuk meng vut-ser 
takan Ika Duvrj didi merex'i 

Ir sranja regrouping dan reorga 

  

ngvtamakan pegawai2 jang su 
dah ada sebagai yati dalam per- 
so-1 bezeting, "aik ditingkat 
purat maupun didzerah2 serta 
:JW: merugikan ansur2 pimy- 
an jang sudah x£a, 

Wampa Muljadi Akan 
Hadiri Dies UII Jogja 

Jogjakarta, 24 Des. (PIA) 
Wamps bidang kesedjahtera- 

an rakjat H. Moeljadi Djojomar 
tono, pada tgl. 27 Des. 1962 
ind, 40ro bari akan menghadiri 
upatjara Dies Natalis Uni 
ty Islam Indonesia Jogjakai 
jang akan merajakannja dibang- 
sal Kepatihan Jogiskarta. 

Dalam Dies UII itu, Wampa 
akan memberikan ama 

natnja didepan para mahasiswa2 
dan selaku wakil pemerinuh 
Wampa Muljadi akan menjampai 
kan keputusan pemerintah me- 
ngenai “status UII tsb. Daga'ma 
na keputusan itu belum dipero- 
leh keterangan. 

  

   

              

   

  

Komm'otan 

AKKRA, 24 Des. (AFP:PIA). 
Penjelidikan jane dilakukan # 

tas barang2 bagasi seorang pe- 
ngasingan Ghana jg melakukan 
perdjalanan melalut Japangan- 
terbang Akkra telah menghasil 
kan terbongkarnja suatu kom 
plotan jang terdiri dari pengung 
512 bangsa Ghana di-Togo untuk 
melakukan pembunuhan di 
Fl presiden Ghana Kwame Nkru 
mah dengan bantuan suatu di- 
nas rahasia asing, demikian diu 
mumkan sekretariar urusan2 Ju 
ar negeri presiden Nkrumah ha 
ri Senin malam di Akkra. 

Orang Ghana tsb., Jaw Manu: 
digambarkan sebagai kurier 
ma kota Togo, dimana polisi da 

          

Kepala perwakilan dinas raha 
sia asing ro di Afrika Barat, me 
nurut sekretariat urusan Ju 
teri presiden Ghana, « h 
orang jg bernama George Da 
vies. Davies, diduga bukan war 

   
     

   

  

ga negara Togo membawa sebu 
ah pasport Togo. dangan nama 

nmu bajk2 uncukku,” udjar gadis itu dengan 
suara serak. 

"Aku “akad kembali, djangan kuatir” kata 
Bobby lembut menghibur. 

“Kalau. kau mendapri keri dakaer. bera 

aku Gjuga urut menderita bersamamu. Kare 

na ju berhasi2lan kalau engkau sunggua2 men 
menijintaiku Bobby memegang tangan gadis 

"ta. Menatap mukanja agak lama, Untuk per 
tama kali in mendengar Nina mengutjapken 

sambi, melpaskan rangkulan.ja. Dan mereka menuhi selingkar gelanggang jang terdiri dari 

kemudian derpisahani 10 laps, masing2 5 Km, Boby merasa, aga€ 
Kinj Bobby telah berada.dipesawac-ucara IR oo gugup i ketika ja meliha: tubuh 
membawanja kenegara “Utara”, Disamotngnja jang tegap-kekar dari pembalap! negara lain 
duduk Indra jang djuga cermangud meman- aja Untuk pertama kali vemuda itu cjrasuki 
Gang koluar melalui katja djendelm pesaWA: | sedikit rasa takut, jang sebesarnja wadjar 89 , 
terbang ku. Awan jang tipis merari2 dsekwar H kau menghinggapi diri pembalan2 mua seper 
pesawat udara 

reka dari tanahair 
Di Ibukota Negara 

dan Cua orang 
menginap disebuah Horel jang mewak. Utara —”/ Tangannja jang bungkus sarung yangaa 
Degeri itu amar dingin untuk Debby jang ahir terasa agak lembab oleh serugat Bobry meng 
dan dibesarkan didaerah chatulwtiwa. hapus mukanja sambil menunjang Indra jang 
SETELAH beristirahat beberapa bari, mere — djuga kelihatan agak gusup diatas spedamoton 

ka mulai berlauh diselanggang balap spoda- — nja 
motor di Ibukota negara asjag itu, Jelang- "Apakah aku akan mengalami adsib buruk 
gang balap ku tampaknja lebih sulit dan ber seperti Mario dan Gurdi?" maja Bobby pada 
bahaja, apalagi kalau hudjan turun circut itu diriaja - 

, 
« g « 

1 « 

   

  

Bulan Pebruari Dan 

DJAKARTA, 

masanja memusatkan 
pembangunan ekonomi 
Dalam hal jini Perusansan2 

Dagang Negara akan bekerdja 

sebaik-baiknja unjuk memban 

tu pemerintah didalam mema - : 
demikian dikatakan oleh Pres 
dir, Badan Pimpinan Umum 
Perusahaan 

tu periemuan dengan para war 
lawan pada bari Sabcu jll, je 
dihadiri djuga olen Direktur? 
PDN Drs, Harono selandfut 
nja menerangkan didalam bu 
lang Pebruarj dan Maret ini 

kesulitan bahan2 ba 
ku seperti band mobil, semen 
serta buildjne material akan da 
pat diatasi dengan tibag ba 
Tang2 tersebut darj Juar ne 
teri Drs, Harsono, merasa Op 
titnis bahwa sinbilisasi di- 
bidang perokunomjun negara 
akan gertjapai sotjepatnja, do 
ngan adanja perdjandjian2 da 
gang dengan negeri2 luari. Ne 
ara2 lain, chususnja negeri2 
sosialis dengan tantan 
#jsp memberikan bantuannja 
kepada Indonesia dibidang pem 
bangunan ekonomi ini, dan me 
reka menjedjakan segala apa 
sadja jang kita bu'uhkan, 

Banjak ketjaman2 jang dilan 
tinrkan bajk oleh masjaraka" 

.. | maupun oleh DPR-GR terha 
dag'PDN, Menurut Drs, Harso 
no apa jane terisi di dalam ke 
tjaman2 i'u ! 
terdapat pada PDN2 

   

Mendjelmanja PDN? tidak 
berbeda dengan TNI pada ta 
hun 1945, dimana para anggo 
tanja mulai darj bawah sampa 
atas terdiri dari berbagaj-bagni 
golontan dan keahlian, Dengan 
mengadakan pendidikan2 cnu- 
trus, seminar? dsb., maka ditii 
ta'jitakan PDN2 akan mentja 
pai perkembangan jang modern 
seperti djugn densan TNI seka 
rang, 

Integrasi jang dilakukan 114 
tahun jl terhadap 36 buah 
PDN mendjadi 9 buah mendjum 
paj banjak kesuiitan dibidang 
perpegawaian, pembukuan, Or 
tanisasi dan teru.mma dibidang 
human-factor, 
Menurut pengalaman diluar 

negerj seperti Djepang dimana 
terdapat fusiliras2 jang baik, 
integrasi ini bisa — momakan 
waktu 5 tehun, Namun flexibi 
lity jane dipunjai bangsa Indo 
banjak menolong integrasi bul, 
Desa amat baik, dan ternjata 

Belama tahun 1962 PDN2 
mendjalaskan aktivitas jang di   

  

wadjiokan oleh pemerintah, 
| verutama dengan meningkatnja 

! masalah Irian Barat dan di 
tjanangkannja Trikora, Dida 
lam melaksanakan Trikora ini 
telah diben'uk Mandaja Bhak 

ty densan tugas mensuply da 

rah2 perbatasan Irian Barat 
dengan barang2 

  

Aren Bimuh 

Pres. Ghana Terhongkar' 
Deciumvs dan menggunakan ala 
mat pos di Lome, Po Box 20. 
Komplotan iru dapat dibong- 

kar dalam seputjuk surat jang 
kini berada dalam tangan peme 
rintah Ghana. Surat tsb. ditulis 
dalam bahasa Kusasi, salah satu 
dialek bahasa di Ghana Utara. 

AeslI2 tulis tangan membenar 

kan bahwa surat tsb. adalah tu 
lisan tangan Wari Salifu Imoro, 
seorang pengungsi Ghana di To 
go. Dalam surat itu dikatakan 

tentang kegagalan daripada kom 
plotan di Lome untuk membajar 

perhitungan2 jang telah disetu 

djul kepada mereka jang telah 
turut ambil bagian dalam sera 

ngan bom di Kulunggu, Ghana 
Utara bulan Agustus jl. terhadap 
diri presiden Nkrumah. 

Alamat PO Box 20, alamatnja 
perwakilan dinas rahasia Davies, 

djuga merupakan bukti daripada 
sdress Imoro dan pengungsi? 
Ghana lainnja di Lame, demiki 
an lebih djauh dinjatakan dalam 
statemeng sekretariat urusan Iu 
ar negeri presiden Ghana itu. 

  

   

  

LE LI EN LMLLLLEL MA AL LIA 

akan lkjin dan menjukarkan sekali. 
Dan achirnja tibalah hari jang bersedjarsh 

bagi Bobby, Perlombaan balap spedumoror jg 
termasuk terbesar didunja 

  Beta mei oa na Senja SEMBANO ON OA 6 Panas aan 3, 

1 Luar Negeri «uh 
26 Desember (Merdeka): 

DENGAN hampir diselesaikannja masalah” 
keamanan dan Irian Barat, maka sudah tiba 

mereka beberapa helai Sendra merah puti". 18 
ketjil berkjbar2 dengan mexahnja. 

Kedua pembalap Indonesia itu 

  

Maret Datang Dari 
- 

3 

4 

segala potensi kepada 
setjara tjepat. , 

Disamping itu karena 'alloka 
si hanja 2599 sadja darj tahun 
1961, persedinan barang) men 
jadi Kurang, maka sedjak awal”). 
1962 PDN2 dijnsuruksikan un 
Yuk mengadakan “slow dewn 
salo" jang mengakibaikan uang 
jane masuk merosot dan hu- 

lang pada bank? tidak dapat 
dibajar sedang jnterestnja ha 
Trus tetap dibajar, Sampai bu 
lap Sepiembar tahun 1962 ing 
PDN2 telah membajar in'erast 
sebanjak Rp 500 djuta disam 

ing mengefuarkan ping uang pula 
Rp, 1200 djuta untuk menu- 

lama tahun 1962 inj distrubusi 
barang2 jane memang sudah ku 
rang djumlahnja itu mendjadi 
kurang merata, 

1 

KWAA Penting 

Economjeblock adalah roa- 
ket, dan Indonesia barus mem 
punjai banjak teman mendob 
rak rintangan atau seficak- 
adaknja unuk naja 
Menurut Drs, 20 Kdn 

prensi Wartawan Asia Afrika 
jung akan dilangsunekan di In 
donesja adalah penting uniuk 
membahas pula economic bicek 
jang menggeniet. nogara2 jane 
sedang berkembans di Asia dan 
Afrika jul, Dikatakannja BPU, 
PDN siap membantu delegasi 
Indonesia pada KWAA dengan 
bahan? jane lenekap tenrung ma 
salah economic-bloK jang amat 
merugikan negara? jang sedane 
berkembang seperi Indonesia 
tj / 

Gerakan Diua' Nasi 
Murah 

Semarang, 22 Desember (PIA)- 
Kepada PIA dioesitakan, bah- 

wa pada tgl 23 Pesember 10. 
untuk selama 2 hari, 7 regu Pra 
mukawati Semarang akan menga 
Kakan gerakan mendjual nas 
murah di 7 desa daam daeras 
kopra 

Pendjualan nasi muran ini di 
lakukan dalam rangka panjeleng 
garaan perkemahaa pembina/pe 
mjmpin puteri/pukera untuk me 
wudjudkan gerakan njaw turua 
todesa bertepatan Cengan per. 
ngatan Hari Sosial, perjngataa 
Mari Ibu dan menjongsong “Aa: 
ud Nabi serta Hari Nati 

Didjelaskan, bahwa dajam ge 
rekan mendjual cai murah :al 
Tata pramuka akaa berdiam 
lari suatu "desa gorang rojoog”", 

    

  

Kerdjasama Pusat Se- 
djarah Militer Dan Ga 

djah Mada 
Jopsakarra, 21 Descinver (PIA) 

@riara pusat searah mil-as 

dau Angkatan Dari dengan Ua! 
vercitas Gadjah Muda, telah ter 
Uanai kata sepaxa" untuk me- 
apaiakan kerdjasuma dalam bj- 
2a.F2 jang bersanerutan jang 
mendjadj kepentinyan kedua pi 
hsx, KerOjasama se.rebuy dimak 

sudkan untuk lebin mempese at 

husungan antara Universitas Gs 

Gul Mada dan Angkatan Darat 

tnumnja. 
kenurut renijana dalam wakru 

#Dgkaz Ini akan “itandatanga 1 
udh. kerdjasama militer :tu 

@unjversitas Gadjah Mada, de 
mihjan beria dari bagian hubri- 
ngtn masjarakar aniversjtas Ga 

Ujab Mada, 

FIPIA Univ. Andalas 
Dibuka 

PADANG, 21 Desember (PIAk 
Sekretaris Universitas Anda 

las Padang, drs Ec. Usman Mah 
mud dalam keterangannja me 
ngatakan, bahwa sesuai 
an ketetapan menteri PTIP No. 
146/1962 tanggal 6 Desember 
1962 Fakultas Ilmu Pasti dan 
Ilmu Alam dalam 15 
Un, Andalas, terhitung tanggal 
1 September'telah dibuka kem 
bali, 

    
tu akan dimulai 

 



                

    

  

Mendjelang Challenge Round 
. Davis Cup Harini 
BRISBANE, 23 Des, (AP-PIA): — ej 

PARA official Mexico memandang dgn. 
opa tatotlangie 

menghadapi 
melawan Australia minggu 

regu “Davis Cup Mexico, yna 
mun apabila datang hudjan, ma 
ka kami akan berusaha dalam 

uda setiap pertandingan chalie 
Ae rona? 1050 dsini” sepatu 

terpaksa barus digunakan. 

Satu dianfaranja talah form 
Laver jare kelihatannja buruk 
Laver, 'sikidal dari Australia 
tang tahun ini telah merebut 
grand dam” jakni mendjadi 
Gjuara dari semua turnamcn2 
tennis terpen' nk didunia. Jang 

ialah lemahnja back 

Saja kira 
tidak dalam torm", 
kata captain Mexico tadi, jg 
melandjutkan: la kelihatan 
ja #jemas.” 

Berkata Contreras. — oahwa 
apabtin ' Prasec berpasangan #8 

n,Emerson dalam doutle se 
bertl! diduya2 orang. maka pe 
main? Mexico akau menjjirah 
kun permainannja atas back 
hand Fraser jajng tidak &okoh 
itu" dan mungkin akan mema 
kui tandem (dua orang bermain 
nada sisi Jang sama dari lapa 
'nyan), seperti berhasil dila- 

|. Kukan oleh orang2! Amerika 
“ketika menggondoi 'Davis Cup 
cari Australla empat th jang 
lampeu. 
- Beberupa orang menghubu 
nu kurang baiknja form Laver 
akan kegiarlaan anthusiasmenja, 
berhubung dengan kenjataan 
banwa ta sudah terikat dengan 
penanda tanganan kontrak un 
tuk mendjadi pemain  bajaran 
Gan segera mengadakan perdja 
lanan keliling sesudahnta Davis 
Cup | terachir. i 

Beberapa “kalangan Ausrralia 
tidak melupakan statistik jang 

  

sementara mercka ber- 
round Davis Cup 

depan di Brisbane. 

lah seorang jang briljan, tetapi 
suka ragu-ragu menghadiri: Cot 
pus christi dari universitas Te 
z5. 

Osuna, dengan nama djulu 
kan ,the blur” oleh banjak ye 
nindjau digolongan sebagai pe 
bain dgn gaja dan satu?nja ke 
lingkungan prof maupun ariatur 
“Ia dapa bermain dckat net 

dan mendjeladjah seluruh In 

pangan dengan kerjepatan Ju: 
biasa, jang” hampir2 tid 
pat dipertjaja dengan 
Ia bermain luar biasa Jekat 

net, Reflexinja begitu luar bia: 
sa dapat memungkinkan ia ine 
megang racket seperti mma 
inkan pedang dengan ketjepatan 

kilat 

    

Palafox adalah seorafz pe 
main dgn gaju satu2nja ke 
kurangannja ialah | bahwa ja 
kadang2 bermain tidak. kons: 
tan. Dalam vormnja jang bait 
sekali ta dapat mengalahkan pe 
main terbaik seperti dibukrik: 
nja ketika ta mengalahka 
ver di Bristol bulan Djuni 
Akan tetapi kebalikannja ta 
ngan mudah" dapat dikalahkan 
oleh siapapun djuga, apa! 
sedang menghadapi pikiri 
yowet. 

   
   

“ Osuna “dan  Palafox adalah 
salah satu pasangan double ter 
baik dalam tennis amatur. Mere 
ka pernah mengalahkan pasang 
an2 double terbaik di 
dan keluar sebagai djua: 
baru? ini di Brookline. 

Australia biasanja menguasai 
permainan double, akan pi 
mereka hatus membuktikan: 
Ingi tahun ini melawan pasang 
an Mexico diatas. 

    

Kesebelasan Garrin- 
cha Ke Hongkong 

Persatuan Sepakbola Hong- 
kong: — sedang mengadakan 

pembitjaraan2 de 
an klub Botafogo dari Brazil 
untuk mengadakan serangkaian 
pertandingan dikoloni tersebut 
dalam bulan April tahun depan. 

Bila sekiranja rentjana ter 
sebut berhasil, maka pengge- 
mar2 sepakbola di Hongkong 
akan dapat menjaksikan empat 
orang. pemain dari team teise 
but jang termasjhur didunia 
memperlihatkan kepandaiannja. 

Keempat itu adalah “aibu- 
Tung ketjil” Garrincha, pemain 
sajap kenamaan dari regu Dra- 
zilia, Amarildo, salah seorang jg 
mendapat wahju dalam tucna- 
men perebutan kedjuaraan du- 
nia jang lalu, sedang dua orong 
lainnja lagi adalah Santos dan 
Gento. 

Kesebelasan Universitas dari 
Chili djuga merupakan sebuah 
kesebelasan dari Amerika Latin 
jang menginginkan untuk ber- 
kundjung ke Hongkong, sedan, 

ADA APA ANTARA 

  

Persidja Ditjukur I.M. 

Djakarta 24 Desember (PIA) 
Kesebelasan Persidja “Djarar 

ta) .ditjukur gundul" 4—0 oleh 
Indonesia, Muda se-Indonesia da 

Sampai waktu turun minum 
anak2 ibukota sudah kotingga- 
lan angka 3—0. 

Pertandingan jang dilangsung 
dalam rangka merjahkun 

crtemuan Besar Indonesia Mu 
Ida di Kota Gudeg tsb, berdja 
Iian ramai walaupun diganggu 
Joteh turuonja hudjan jang tju 
I kup lebat sore itu. 

  

Pakhtakor 
(Sambunzan Dari Hal 1) 

CERAI LEK TS 

Perlu Goalgetter 

MAKIN ketahuan bahwa PSSI 

ms mbutuhkan seorang atau Cun 

& .ng pemain jang istimewa di 
tensan muka jang bisa dipasti- 

n kemampuaan!a untuk men- 
ek goal. Pemain2 jang berka 

iber Ramung, Andjik atau paling 
kurang seorang sepert! Omo di 
rerlukan untuk memberikan ha 
sil jang lebih memuaskan dari 
Inistatif dan sifat2 penjerangan 
jare sudah mulai berkembang 

  

    

Tekang tjetak goal atau gon! 
er sjarag mutlak bugi team 

s-enal kita unyak menghadzpi 
musim sepakbola tahun depan i" 
tum diisi oleh pertandingan? 
internasional tiap bulannja, 

Achurnja berbitjara tentang ke 
kalahan PSSI Saptu malam kita 
irgin memberikan tjatatan jati 
"new terhadap satu penalty jang 

   

| menambah kemenayan Pakhta- 
kor mendjad! 2-0, Ipong telah 
memukul bola didalam pensh7 

Jang suka 

djuaraan dimana soup goal ms 
nentukan ? Handsball adalah lum 
rah sekalipun ia bisa menelor- 
Ian 1000 penalty, tetapi hand: 
bull jang terdjadi darimana 
rang pemain memukul hola (di 
sengadja) akan tak bisa dite 
wurkar dengan alesan unapun 

Histerika setjam rsyrologis 

mungkin satu2nja jang bisa mer 
ngankan perbuatan Ipong tetan 

kedjauun seperti io! htrus fa 
Jakitkan pada yjroia sendiri 
dan peda masjarakat (aa tPr 
djadi satu kali sadja sevama se 
arah sepakbolanjal 

JAYNE MANSFIELD 

   

    

DAN BOMBA?. ' 
New York, 21 Des (AP-PIA) 

Bintang film Jayne Mansfield 
telah mendjemput produser film   Miss Manstield, isteri saga 

at" Mickey "Hargitay, 
takan: ,-Adalah terlalu bagi utk 
mengatakan apakah kami akan 
berijerai atau tidak", 

TOKIO, 23 Des. (AP-PIA)   
  

SL usiltani 

Soviet Luntjurkan 
Kosros 12 

MOSKOW, 23Desermber (AP- 
PIA) z 
Uni Sovjet bari Sabiti melin 

sebuah sadis bumi lagi 
ng Ro 12 eat Batontr 

jana 
Serangkaian sateli, kesemua 

nja tnpa manusja, dimaksud 
kan un'uk menjelidiki anekasa 
untuk memperoleh ke-era 
taunfuk memperoleh keiera 
ngan jang nanti akan dirunakan 
untuk merentjanakan pencrba 

ngan? angkasa dimasa depan 
oleh antarjksawan2 (kosmo- 
nat). 

Peluntjuran itu telah diumum 
kan oleh tadio Moskow jane 
mengatakan bahwa peredaran 
swvelit Yu berlangsung selama 

    

  

beberapa menit 
Pada tj'ik ter!inegi dari pr 

#darannja sateli» itu jang dina 
makar Kosmos 1? berada 450 

    
   

  

km (381 mil dari 

agatakan bahwa me! 
telit jYu beberdia normal, « 

berar satelit ju tidak diw 
kan, 
Ketika Kosmos 1 diem 
dalam bulan More. Uni 0 
menearakan bahwn rangkaian 
pelunjuran « 2 Farma: 

akan mengimpulknn — ke-era 
nsan2 meneonni ms cori'2, Ye 
kerangan? menaaati Awan, radia 
at, tempamtur dan 
berhubungan denrin 

ia 

   

  

     
  

Seminar "Pioduction 
Sharing" 

Washkagron, 21 Desember (PIA). 
Baru2 ini di Woshington DC 

mas usaha bagian ekoromi X' 
jutaanbesar RI (meh diadak in 
Seminar mengena' “producti”3 
sering” jang diha siri oleh dura 
besar Zaia sendiri sera anggad 
mx stninja, beberapa wakil pe 
ICrelaan2 swasta .ikonsia d: 
werga2 AS jang berkcpentingtn. 

Roberi Daison, axli hukum #£ 
Kari New York, jg mempunjai 
banjak hubungan dengan ka'a 
ngan business AS mengemuka 
Kar, bahwa bidang "eglwin2 dj 
I-duresim bagi penanam? mo'al 
AS dalah tidak terzaras dan, 
oelwa mereka menzhendeki &': 
ja djaminan2 baik cari pemerin 
tab Indonesia maupun pemeru- 
tah Amerika Serikat 

Kolonel Suhardi, presiden dj 
tekuur Bank Koperasi, Tani dsn 
Nzlajan, jang sedang berada dj 
Washington mengemukakan, bat 
wa untuk production sharing ta 
ras ada kepertjajaan dat fihek 
asing agar dapat didapat keman 
fratar bagi kedua - jha 

Ayub Khan "'Nehru 
Orang Jg Suka Rubah 

Pendiriannja"" 
Dacen, 23 Des. (AP PIA) 

Presiden Pakistan Ayub Khan 

hari Sabtu menggambarkan per 
dana menteri India Jawaharlal 

Nchru sebagai "seorang jang se 

tiap hari mengubah pendiriannja 
sesuai dengan keinginann| 

Ayub memberikan pernjata- 
jan itu sebagai komentar atas per 
njataan dan wawanijara pers 
Nehru baru2 ini mengenai hubu 
ngan2 India-Pakistan. Serelat 
kedua pemimpin itu setudju un 
tuk membitjarakan persoalan 
Kashmir, kata Ayub, komentar2 
selandjutnja akan tambah menju 
karkan penjelesalan sengketa In 

Gia-Pakistan mengenai Kashmir. 

   

  

  

  

  

Gerita rasasakit jang tak terta- 
bankan. 

  

  
  

MERDEKA 

Kota Vatikan, 23—12 

Pesan ini adalah jang kelima 
jang distjaikan oles Sri 

  

   

  

Ja 
avi hanja tiga pekin 'ebih sedi 
kit sesudah sembuh dari penja 
Ke jong agak berat, 

   dan beri 
semua m 

matan sebagi 
pandjang zaman: marilah 
berusaha mentiip:ak: 

  

   

    

kita 

dunginja dari 

25.000 Dji 

PARIS, 23 Des. (AFP-PIA) 
Lebih dari 25.000 orang me 

ninggal dalam tabur 1962 seba- 
gai akibat dari benjjana2 alam, 
ketjelakaan2 pesawat terbang tu 
brukan kereta api dan kerjelaka 
an2 dalam pertambangan, 

Korban manusia terhebat ter- 
djadi padi tanggal 2 Sep'ember, 
ketika 20.090 penduduk Iran te 
was dalam salah satu gempa bu 
mi jang paling dahsjat jang per 
nah dialami dalam abad fal, 

Rangkaian bentiana2 iru dibu 
ka peda tansgal 10 Djanuari, ke 
tika suatu tanah longsor besar 
mengubur paling sedikit 40000 
rang. Tudjuh setengah bulan ke 
mudian pada tangga! 26 Sepiem 
ber, sungai2 jang meluap karena 
hudjan jang turun terus-mene- 
yus, menggenangi propinsi Cata 
loina, Spanjol. Paling sedikit 
5000 arang meninggal atau dika 
barkan hilang dalam bentjana 
bandjir Itu. 

  

G. Bahwa ujara pembunuhan 

  

  
  

   
         
       

    

     

        

   
   
     

   

    

     

  

   

    
     

Sri Paus Kembali Berso- 
ru : ,,Damai Di Dunia” 

(AP—PIA): 
PAUS JOANES XXIII dalam pesan Hari 

Natal beliau tahun ini jang disiarkan hari 
Sabtu kembali menjerukan kepada segenap 
umat manusia Supaja hidup damai. 

segala sesuatu jang dapat meru 
bendaknja kita    

atu jang akan merusak 

Azahari Ke 
' 

Des. (AFP:PIA) 
Menteri pemerim 

  

ntopa 

“   
"Hal dai ra 

rupakan penegasan kere 
bar: tentang sikapnja bahwa ban 
tuan militer djaneka pandang 

N unuk dira 
IN pemetjahan ma 

  

  

    

  

  
| sath Kashmi 

  

wa Korhan 

Bentiana Tahun 1062 
Ketjelakaan2 dalam pertamba 

ngan djuga memints korban2 ma 
nusia dalam tahun Ini. Pads tel 

7 Pebruari, 390 Jar telah dike 
luarkan dari suatu pertambang. 
am Vociklingen, Djerman Barat, 

jang hantlur nicibat ledakan dina 
mit jang tidak disengndja, 

    

     

  

Tahun ini djuga merupakan su 
atu tahun gelap bagi penerbang. 
an2 komersil. Lima pesawat djet 
Boeing 707 mendapar kerjotaka 
an jang meminta korban 480 o- 
rang — jang pertama dilapang- 
an Idlewild, New York, jang ke Jua di Paris, jang ketiga di Po- 
into-a Piire, Gaudeloupe, jang ke empat di Peru "lan jang terachir 
di Amerika Serika, lagi, di Mis- 
souri. Ketjelataan di Paris, jung 
meminta korban 136 orang, ada Jah ke'jelakaan jarig terhebat jg pernah dialami scouah pesawat 
(Cnggal -dakun sedjarah pene 
ngan komersil, 

  

    

  

  

  

Boleh Membunuh Berdasar Motip Kesihan 
Sang ajah dikabarkan telah di 

   

  

          

    

  

Barat Teruskan Bantu- | 
n Sendjata, Kepada | 

  

Perkawinan Mahasis 
wa Indonesia Di AS 

Weshingron, 21 Desember (PIA), 

Kamis pagi jl bertempat dige 
Mung kedutaan besar RI di Was 
Engtor: yelah dilangsungkan upa 
Yara perkawinan Tata Surja jade 
sedang -beladjar 1lmu enginee- 
1g pada universitas Kentucky 

di Lexington dengan nona Noor 

  

Setas Yek 
dak Do a 
bevan kebudajaan keduraanbe 
su RI 

   
  

Indonesia ? 
| ib sendiri karena disini la men 

gema dari suaranja ba 
pers serompat maupu 

    

dari 

  

harus ada da- 
1 untuk s0 

0 PBB ka 
    

    
Melaju 

Lumpur 
jang 
hari 

seorang 
1» diduea berada 

na eraama dia 

  

  

  

HVILLE, 24 De 
sember (AFP-PIA) 
Dengokan send telah 

verdadi selama kira? 45 te 
ri Minegu pagi dise 

Saja dipinggir ko 

  

    
   

   

    

Sizabarkan me 
bukan keudara, 

Tiada seorangput jang telah 
kan? PBB dan gendarme Ka'a 
mendapas luka2, demikjan be 
rim Itu, 

Sumbar? jang sangat menge'a 
bul mon bahwa temba 
kan dilepaskan karena telah 
Yerdjadi per'jektjokan antara 

   

  

     
pasukan, PBB dan gendarme 
Katanga — dilempat — pemerik 
kaan disebuah dijalan jang di 
blokir, 

  

a pemeriksaan Itu ter 
Intak didekas suntu perusahann 
jang diusahakan oleh perusaha 
an perrambansan Union Minje 
re,du Hatr Katangan (UMHK) 

  

  

Sudah 26 Negara 
Aku! RA. 

SAN'A, 21 Desember (AFP- 
PIA)- 

Selandia Baru dan Vjemam 
Selaan telah mengakui dentan 

r UI Republik Jaman, dengan 
kian maka djumlah ncga 

ma? jang telah mengakuj perne 
Timun Jam Baru mendjadi 

36 negara 4 radio San'a 
memberitakan pd bari Djut 

  

   

      

   

          

      

  

hoa, baik karena kegiatan 
longan ini sendiri, maupun ka- 
rena perlindungan darj pendja- 
Gjah, telah dapat 
Sirnja diaras penduduk aslj dan 
menuntut hak? istimewa seperti 
«juga jang dimiliki bangsa 
Wajmantan. Pendidikannja mere 
ka urus sendiri, sehingga dalam 
soal muwu kedudukan sosjal 
ulongan izi berada antara pen- 

djadjah dan bumipntera. Se 
lama kekuasaan 

E 

     

ada pertenemagan “kepentingan 
antara penduduk asl disatu pj 
huk dan penduduk pedarang, 
Yalam hal inj Tionghoa dilain 

lan bernafsi-nafaL" 
Dikalangan penduduk asli dan 

penduduk Tionghoa ada dua ma 
jam aliran terhadap senjana fe 
Yernsj Malaysia ini Golongan? 
renduduk asli jang telah mempu 
ujal kedudukan jang mengun- 
tungkan, jaltu golongan kaur 

      

"» Malaya adalah negara anti- 
komunis, maka hal ini memudar 
kan untuk mempertahankan da 
erah2 Bomeo ini, serta menolak 
pengaruh komunis didalam ne- 
reri. Lain golongan jang tidak 
menghendaki Malaysja berpenda 
pay bahwa djika daerah/ Borneu 
itu masuk dalam Malaysia maka 
verbukalah pimu daerah2 itu un 
tuk dimasuki oleh golongan2 
Tionghoa mau golongan lain 
untuk mengambil kesemparan2 
yang terbuka, sehingga merugi- 
kan anek-negeri sendiri. 

Terapi satu hal jang penting 
sekali. jang diremehkan dalam Ia 
poran yu dalah: 
bahwa tidak ada kemerdeksan 
malalal Malaysia, sebaljknja da 

Pemberentakan di 
Brunei 

Pemberontakan Brunei 

terdjadi hari Sabtu jl. jtu barus 
lah didjari sebabnja dilapangati 
ini, Azahari pemimpin Partai 

a'jat Brunei itu sebenarnja 
terpidjak pada dua pikiran, 

Pertama, ia tidak -menghen- 

jang 

      

kaan Kalimantan mendjadi dja 
djahan Malaya, dan kedua, 

"cak setudju renijana itu kareny 

dengan ini membuka pintu buat 
infiltrasi komunis didaerahnja 

Inggoris dau sendirinja tje 
pat bergerak untuk menumpas 
pemberontakan ra'jar di Bruas. 
itu — jang dikatakan sbg. mo 
gara . lindungan Inggenis - dan 
ditudjukam tidak sadia terhada, 
Inggeris setapi djuga terhada: 
radja Brunei itu sendiri, Pembe 

roneakan jtu beruda sembilan bu 
lan daripada waktu jang ditetap 
tan untuk mendirikan Malaytia 
menurut rentjana Rahman dan 
Ingteris. Lagi pala daerah 41. 
kaja mjnjak, dan Shell adalah 
kepenyingan uama Inggeris di- 

sana. 
Suatu kegandjilan dalam mem   

    

      

serta dan di 
salankan apabjla keadaan berafia 
salah den, tidak mempuaja 

tjukup kekuftan untuk maturus- 
kannja. Jjara kia jang memdia 
Mi #undard lalah menjebanit 
Nan membe.tuk 

akan tetapi, berapapun diuga d: 
harapkan kadang2 membuat kex 
daan mendjadj lebih buruk”, 

Suratkabar "Times" (10 Des) 
djuga menijoba melihat kepada 
Giri sendiri, dan berkata @Lt 
mDalam setiap letusan seperyi 

ini biasa dan umumnja mesarik 
sekali uniuk melembungkan s0- 
bah2nja dengan melihar kelain 
tempat jang djauh. Filipias tor 
lah melakukan tekanannja pat 
masa achir2 Inipd Bernee Uta 
ra dan di Manilalah webuguhan 
Azhari sernda korika terbic pem 
berontakan, Orang2 Indonesia $ 
dak pernah merasa wuka pada 
rentjana Malaysia dan demilian 
diuga banjak orang? Melaju d 
Brunei. 

Tuan Azhari mempunjai kubu. 
ngan dengan Indonesja. Oppee:- 
5 terhadap rentjana  Malavma 
itu datang dari lain sajap da 
lam partai2 di Borneo. ferutama 
dan Sorawak United People's 
Party jang telah dimasuki kemu 
nis. Ketika tuan Aahari mengu 

1 Tanya terha 

  

8 memimpin" 
aa dserah2 Borneo untuk   

    

    

    

menambah bukt 
menjjapai konklusi 

  

bar ju Irene 
takan bahwa setelah mempels 
Gjuri kesdaan Brunei lebih du 

ngan ai merar 
make pecu 

Giperhatikan bahwa amar 
1942 dan 1952 Azhari & 
bernda di Indonesia, Das & 

1 bahwa ae 
mungkin dideret Jan | 

Gonesja. Apa jang #ia katak: 
baru2 isi ialah bahwa Indaar 
tin akan temp mondirdi perker 
an donja, terima dimata ara 
pertentangan antara pendiadin 
Can bangsa jang memilih kemer 
Cckaan dan me-ghenaki memps 

diri. burus 

      

   
   

  

Sajangnja, — pendjadje tidak 
mau lekaz mengerti. Walaupun 
Jitu vidak sena dalam pemba 

Tontakan ra'jat Brunei Jimi, ie 
tapi perlu djuga kiranja menda 

  

ran ra'jat Kalimartan Ur 
untuk lepas dari pendjadjahys 
Inggeris barus dibentu 
1 erundingan2' dan djalan 
iangsung, baiknua melati P3D 

Inggoris telah menuadjukkan 
kkebidjakra- aan) 
'alu mengenai djadjzhannja. dan 
Hita tidak penjaja bahwa ra'jat 
Kalimantan Utara dak lebin 
tjerdas dan siap utk merdeka 
ari pada rakjat Malaya. mat 
pun bangsa2 di Afrika! 

  

     

  

Italia Luntjurkan Ka- 
pal Pelusu Kendali 

NAPELS, 22 Dosamber (AFP- 
PIA)   

  

menjebuikan sebagai "se | Seorang hakim pada pengadi setjara moral dapat diterima. va i x perasaan nara yaa Dadan Ma Olmedo, — - lan slagei Djepeng telah memu | 3. Bahwa maksud daripada | "Keputusan Salin “Kobayashi Map” aah daa BBRU Untuk | yan: Repubiik Arab Persazuan, | tentang pemberontakan ituialah, | Kapal pendjeladjah Malin jang, Pe NU a Paa Pena aane Mansfiald, mengenang |tuskin bahwa pembunuhan de- | pembunuhan karena kesian tai | berupa pengurangan lama buku g Aljazair Tunisia, Sudan, Sirja/ | bahwa didalam kekalutan dan | diperlenekapi pefuru kendali de” : kan pakalan jang sangat ketat |ngan dalih kesian adalah sah jialah membebaskan sikorban da | man jang tela» didjatuhkan o- | Peradilan negeri mengjatun | Irak, Libanon, Jugosiavia, SG | kegagalan rentjana Ini, maupua berat 6000 toa "Caje Dui Pamain? Meri dan terbuat dari kaos berwarna keadaan2 sertentu |ripada kesakitan. leh pengadilan negeri terhadap Pan bukuman terhadap Yamano- | mali. Guinea, Uni Sovje:, Re | kegagalan Inggeris dalam polajk |ho telah diluntjurkan di Napeis 'amain” Mexico kuning serya membawa peckor 4 Bahwa kesadaran gikorban Dseorang petani bernima Yama | uchi selama tiga tahun enam bu | Publik Rakjat Tiovskok, Tjekos | pendjagjatannja, Indonesia dita Regu Davis Cup Mexico se andjing dilik, berdiri diluar ka | Hakim ketua Tolehi Koboyashi Jadalah djelas, dan bahwa ja te Daoushi, 24, didakwa ikut dalam | ian pendjara, Akan tetapi penga | lovakia, Rumania, Bulgaria, |kuh seakan-akan membantu atau Wi ja hanja terdiri dari | mar pemeriksa douane sementa tinggi Nagoya |lah minta dengan sungguh2 atau | pembunuhan. Di Djcpang siapa | dilan tinggi beranseapan bahwa | Hongarja, Polar Aa jaknt  Kafel Osuna | ra Bomba, jang telah punja iste vonis pertama sematjam | setudjul supaja diachiri - hidup |jang dipersalahkan iku: dalam | dalam perkara Yammovehi ke | Timur, Albania, 
kan Antonio Palafox/ Ti dan dua orang anak. sedany | itu di Djepang, pembunuhan dapat dihukum mak | adaan 5 dan 5 kurang, aleh karo | Kuba, Vie'aam' Ucera, India, | Kememerian Luarnegeri Ingge 
Osuna jang berusia 24 tahun | diperiksa Seorang pedjabar pa | dibawah int: 5 Batwa tindakan pengachir (simum 7 tahan kerdja. ba irustindakan Yamancuchi ha | Indonesia, Djerman Bafat, Sier |ris memang tidak atau belum | diperlenskapi densan peluru ken 

perpetawaran | bean, mengatakan, “saja kia ia 1, Bahwa sikorban telah men Jan hidup sikorban dilakukan or | Yamanouchi dipersalahkan te | nja berupa iku dalam pembunuh | ra Leone, Bolivia, Mongolia Lu | mau menuduh, akan terapi bebe | dai "Terrier" dan empas buah 
ketjil atletis jang serba-ziepar sesuatu, tapi kami tak | derita suatu penjakit jang tidak |ieh seorang dokier, atau kalau |lah memberikan susu beratjun Jan sehingga pengadilan Ini me repa surarkabar anti-Indonesia | helikopter anti kapal selam, Dan “Adalah dari ni | menemukannja", bisa disembuhkan dan bahwa me |bal ini tidak mungkin ada ala | kepada ajahnja 52 jang mengurangi sopenj Daily Express dari Lord | djuga dengan sendjama konven versitas Calitornia Selatan. Pa| Beberapa menit kemudian, di | ninggal adalah sudah djelas. san tjukup bahwa hal ini mo- | menderita penjaki: I atas Yamanouchi men Beaverbrook.-Jerd jang andi-segu Isionil Isinnja. Ketjepatan mak laiox 'jg berusia 26 tahun nda (ruangan wartawan di airport. | 2. Bahwa sikorban telah men Ig tidak mungkin. permintaan siajah duaNgdhun jl. | djadi hukuman 1 tabun. dia Baru, janja, kalau ada bengsa2 mau | simumnja adalah 31 knot, 

Pa Tar MALANG ST ETENANA NG NEMAMONAN AN AND Gio Ht 2 

  

BANK SILIWANGI P.T. 
SELAMAT HARI NATAL 1962 

    

   

TAHUN BARU 1903 

  

Ta DIREKSI DAN KARYAWAN 

P.NP.R. ,NABATI YASA” 
j Djoian Djati Baru No. 55A 

| ar ini mengutjapkans 

DEA HARI NA 

        
        
          

    
          

    

A Djakarta 

  

       

      

  

      

  

  

Menghaturkan, 

dan 

»SINAR 

SELAMAT HARI NATAL! $ 

TAHUN BARU 983 

Pasar Baru No. 63. Diakarfa 
ma 

aa AA Ii cig 
   MAS” 

Djakarta — Mara — Semarang — Surabaja, 
# Toko "KOTA TUDIUI", NV, bandung. 721 

EU TER S Ai 

3 Kepada semua LANGGANAN, 
AANDAI kami haturkar, - 

SELAMAT HARI NATAL 
& 

TAHUN BARU 1963 

Toko ,EROPA' N.V. 

RELASI dan SOBAT 
   

       

  

  

   
    

    

    
     
       

  

Kh 

  

Departemen Perindustrian Rakiat 
Badan Pimpinan Umum 

Perusahaan? Negara Perindustrian i 
Rakjat 

Djl. Gadjah Mada 16 — Diakerta 

Para Karyawan BPU-PNPR ber sama ke-14 PNPR:nja, dengan 
ini mengutjapkan 3 

SELAMAT HARI NATAL 

  

“ 

DAN 

TAHUN BARU 19653 

  
kan tahun kebaliagiaan B2 Semoga fahun!/953 merupa kebahagiaan Bagi 

    

MENGUTJAPKAN : 

Saga La NATAL 

TAHUN “BARU 1963! 
Kepada Segenap Rela 

P.T. ,GUBAPRI VEEM” 

  

Dan Langganan. 

TG. PRIUK 
a/n. DIREKSI DAN PESAWAI 

dan 

  

    
     

EN, 

      
     

    

  

. “PELAJARAN NASIONAL INDONESIA" 

PELNI 
“DIREKSI DAN SEGENAB KARYAWAN 

DENGAN INI MENGUTJAPKAN 

SELAMAT 

ee 114 Hari Natal dan Tahun Baru 
“1 Djanuari 

      

   

      
      

1963 

          

ki
 

 



       

   
    

HI Hg Jr
 

He
 

i f i ! 

T
e
 | 

  

  

  

TOKO .,0EN” 

  

  Menghaturkan, aa 

Selamat Hari Natal Tel. G, 5001 

" dan menghaturkan : 

Tahun Baru '1963 Selamat Ha H Nutal 1922 

dan 

»Lay & Sons” Tahun Baru (1963 
Pasar Baru 89 — Djakarta 

    

PENGUMUMAN 

Badan PEnjelenggara Pelaksanaan Projek? Industri Biro Iridustriali- 
sasi mi 

1. Sekolah Telinik Negeri Djurusun Listrik 

tenaga2 lulusan w 

jang sudah berpengalaman dalam bidangnja. 
2. Sekolah iTehnik Menengah Negeri 
Djurusan « Sipil, Listrik, Mesin jang sudah berpengala- 

man dalam bidangnja. 
3. Akademi Tehnik Nasional Djurusan : Mesin, Sipil, Listrik, 
4. Sardjana (Tehnik Djurusan : Sipil. 

Untuk segera ditempatkan pada Projek2 jang ada dalam lingkungan 
Badan Penjelenggara Pelaksanaan Projek2 Industri Birin, 
Diharap jang berminat berhubungan'menjampaikan lamarannja 
(lengkap dengan surat2 jang diperlukan) kepada Urusan Umum Ba- 
dan Penjelenggara Pelaksanaan Projrk2 Industri Birin Djl. Tanah 
Abang Bukit 20: Djakarta. 

Lebih diutamakan untuk pciamar jang bersedia ditempatkan di- 
luar Djawa. 

BADAN PENJELENGGARA PELAKSANAAN PROJEK2 
i INDUSTRI 

BIRO INDUSTRIALISASI 
URUSAN UMUM 

  

Rayajunala 

kepada ': 

bantuannja, 

Men ERA 

BNngikapaan : 

kepada para langganan, 

Djo2. Tj 

  

  

713 

Daerah bahwa pada hari” 
ida Kgae Daah Sjaban D 10.00 pagij dikantor 

! nja (Djl Tjikole No, 50. Sukaburil): Pelelangan f 
umum me, 
Da gan remang ana intai ren yapebrard 
dari pantai laut sebelah Baratr Kewedanan Djampingkulon) 
Sim 9 Da, ja teng tt nb APA 163 
sampai dengan tanggal 31 DESEMBER 

b. hak semata-mata untuk mengunduh SARANG BURUNG jang dapat 
didalam 

diiannja setiap hari ! 
kerjuali pada hari BIUMCAT sampai djam 11.00 siang, oleh jang 
menghendaki da, s 
mi, Djalan Tiiko) #1 8: 

SUKABUMI, 19 DESEMBER 1962, 

PENGUMUMAN 
Berhubung akan diadakannja stock opname achir tahun 1962. 
dengan ini diumumkan bahwa & 

Kantor Besar dan Kantor" Tjabang 
PN. DJAYA BHAKTI 

mulai tg 20 s/d'31 Desember 1962 

tidak melajan/mengadakan pendjualan, pembelian dani penjaa 
rahan barang2 dagangan dsb. 

Demikian untuk dimaklumi hendaknja 

Kantor Besar 
P.N. DJAYA BHAKTI 

Dj. Gadjah Mada 18 Telpon G. 1250 Djakarti' 
7228    

Biro Tehnik    

  

   
menghaturkan 

pegenap para Relasi, 

SALA. 

TELAH LAHIR 

Anak kami jang kedua," putera 
pertama, 

ana Putera Mendur 
pada tgl. 11 Des, 1962 djam 14.501 

“ Prof. Dr. Hanifa Wignjosastro . 
@ Zuster2 Go, Sihombing dan Wirja- 
noning serta zusterZ lainnja dari bau 
gian E RS. TJIKINI Kami wfjap- 
kan banjak terima Kasih atas segala 

KEL. MENDUR — MAPALIEY, 
Djl. Danau Limboto 35 

  

Selamat HARI NATAD 

dan TAHUN BARU 1963 

YELECTRONIC RASIO SERVICE" 

jideng Bara: 45A 
Na 3 

"SOEDARGO" 
dengan seFenap para Pegawai beserta Keluarganja 

SELAMAT HARI NATAL 25 DESEMBER 1962. 
dan 

SELAMAT HARI TAHUN BARU & Djanuari 1963 
kepada Jang Terhormat Bapak2/Ibu/Saudara2 dan 

Hormay kami, 

Pirektor Biro Tehnik "SOEDARGO", 
SOEDARGO RADYATMODJO, 

Ahli Pemasangan: Listrik, Mesin2 dan Waterleiding 

    

        MULIA 
8 5 RIO 

(47 Tahun, 
"THE RIKISHL 

       

    
     Mifune Takamne 

     

    
    

      

  

Kantor Pusat: Kantor Thabang 
Dji. Tagore No, 8 Pjl. Sukun No. 
Telepon No, 21417 Telepon No. 5609 Bengkel Accu & 

  

       DL Batutjeper 45 
Tel 4470 Gambir 

  

CARGO SURVEY 
ss "STEEL APPRENTICE" 

VOY 28 1 
1 Dipermaklumkan kepada semua pene-   

  BUPATI KEPALA DAERAH SUKABUMI 
td, 

KUDI SURIADIMARDJA. 

  

  

  

   

  

    
NATAL TAHUN BARU 

Kami selalu sedis Baran#2 Makanan/Minuman Bikinan Juar NEGERI. 

  

       Seperti 

Benson's Kembang Gula 
ik Chocolate Kwatta Cho- 

| cotato 

Van Houtea Chocolate 
Galaft Bor Suchard Cho- 
Colats dari Switseriand 

Nesrie's Chocolato Nestie's 

     

  

       

    

  

       
      
    

   

  

   

    

Van Melle Toffee (Kembang Gula) Nestle's Kembang Gula Amoy Can- 

ning Food Kraft Cheese Mentega Australia Sunmaid Raisin (Kismis) 

Milo Ovaltine Delmonto Sardines Bier dari Import Tomato Sauce Orange 

Julce Grape Fruit Juice LibbY's Cherris Westpac Blackserris LibbY'a 
Sweet Corn Delmonte Peach Halves Delmonte Whole Figs Mel. 

1o—Fruit Apricots Marcaroni, Spaghecti Miggi Seasoniay Jam Vermoute 

Francesco Cinzano Wine Black & White Whisky. 

    
   

    

     
    

     

  

   
   
    

    

  

     

  

   
    

  

   

    

  

   

Johnale Walker Whlaky Robin Cognac Kirin Beer Japan Wincarnig 
Pilsmer Urguell Beor Beck'a Beer T.S.T 1 
Brandy Gordon's Bry Gin Mennesuy V.S.OP,   

    

   

CV. HERO 
| Bata Detar Selama 1 Na, 1 cx/1 Ge, 
Tip, 201, OK. DIGAmomuor: 

amen    

  

   

   

KOPERASI PUSAT. 
GK.B.I, 

MENGUTJAPKAN 
Tenang NATAI 

TAHUN BARU 1063 

   
     

  

     
   
   

    
   

      

KEPALA & SEGENAP ANGGOTA 

KEPOLISIAN KOMISARIAT DJA- 

KARTA RAYA DAN SEKITARNJA 
engan ini mengutjapkan 2 

«SELAMAT HARI NATAI? 
DAN 

SELAMAT TAHUN BARU, 

1 DJANUARI 1963., 
kepada segenap lapisan masjarakat Ibu Kota jang merajakannja, 

  

P.N. TULUS BHAKTI 
DIREKSI, STAF DAN SEGENAP KARYAWAN DIPUSAT, DAN 
SEMUA TJABANG2-NJA, PADA KESEMPATAN INI MENGU- 
WTJAPKAN KEPADA PARA RELASI KAMI pISELURUH TA- 
NAHAIR INDONESIA 

»SELAMAT HARI NAT. 
DAN 

»SELAMAT TAHUN BARU 1963” 
DALAM MENUDJU REALISASI TJITA-TJITA MASJARAKAT 

ADIL DAN MAKMUR. DIALAM TAHUN KEMENANGAN 

REPUBLIK INDONESIA. 

    

   

  

DIREKSI 
7253 

Tima2 muatan jang dibawa oleh kapal 
tersebut diatas, bahwa pada 
28 Desember 1962 J, 2, & 

jam: 9.00 pagi di Gudang 201 PE- 
JLABUHAN I Tandjung Priok, akan 
diadakan 

Kali Besar Barat No, 43 Djakarta, 
Telp. Kota O.K, 22022 22023 — 22024 
— Telp, Priok OP. 29490. 7242 

  

| Alamag jang tak asing lagi 
| @ Segala matjam ubjn2, 

@ barang2 saniter dari teraso 
@ bis beton & Lobang'angin, 

adalah padat 

Pabrik Ubin & Bjs Beron 

Tiap GADJAH" 
DI Pasar Minggu No, 11X 

1282 Dta. 

ntuk: 

  

Lloyd Triestino 
Mempermaklumkan kepada sekalian 
Penerima muatan bahwa kapal 

M.S. "ISARCO" 

Hari claim terachir jakol 5 hari se 
sudah pembongkaran selesal, 

  

DITJARI 

1 buah rumah seharga Rp. 1000.000,— 
jang berminat harap berhu- 
pada nomor 7247 Harian ini. 

  

1 Sedan MORRIS OXFORD 1948 

2 

  
  

     

     
    
     

    

   
     

     

    

          

BAHAGIA HARI NATAL 

SELAMAT TAHUN BARU 1963 

Mudah'on tahun ini selalu membawa sukses jang lebih besar, 

kepada Nusa dan Bangsa. 

   
    

      

   

Direksi dan Segenap Pegawai : 

P.T.P. RATATEX 
P.T. RAHMAN TAMIN 

   

         
Mengutjapkan     

   
     

  

     

Departemen Perindustrian Rakjat 

P.N.P.R, KIMIA YASA 
"Pabrik Tjaf Negara" PATNA" Djakarta 

SELAMAT HARI NATAL: 

25 -26 DESEMBER 1962 
“kepada semua para dealer/langganan, instansi" 

pemerintah/Swasta dan bangsa Indonesia pada 

umumnja, semoga tefap djaja dan bahagis,, 

  

SELAMAT «ARI NATAL & TAWUN 
BARU 1963 

kami fatttkars kepada sekalian LANGGANAN RELASI” den HANDAT 
TOLAN, 3 s3 

  

     

      
    
   
    

    
   

“ Tnan maka 

  

mon. monas 
BEAUTY. PALACE 

SARINAH 

              

      
   

PENGUMUMAN 
Berhubung dengan adanja liburan ta- 

kami akan ditu- 

top Set 

Tgl. 30 desember 62 s/d 6 Djan 63. 

Harap para relasi maklum adanja 
Dengan ini kami mengaturkan: 

Direksi, 
: Biro Bangunan 

"PT, GUNAKANYA 
Djt. Pasar Baru Seiatau 24 

Telt. 1696 Gamoir. 
7229 DJAKARIA 

  

-.. 

  KUnus MAA TTU 

(UNTAKARDA 
KOTAK POS 137 BANDUNG       

Ketinggatan ” Djaman Djika Tidak 

pada ja,” Kotak-pos 457: 
(Gg. Saleh 162B) Bandung. Taoe 

an, 

IT DIBUTUHKAN SEGERA : 

loper koran jang 

  

“Beberapa orang 
» | tinggal didaerah Tanah Abang, jang 

mempuajai sepedah sendiri, 
Peminat harap hubungan langsung 
dengan Sdr, AGOES SOLRTAK man, 
Taman Kebon Sirih III No, 17 — 
Djakarta Ta

 
KURSUS KILAT 

HIPNOTIS ME 

Rek PIK K0 19/V/ Bv/VjL 
Ilmu serbaguna jang Dejan Mapatdk 
miliki setiap orang untuk: 
KEPRIBADIAN — PENGARUH — 
KEPEMIMPINAN — PERDAGANGAN 
— PERGAULAN — PENDIDIKAN pE- 
NJEMBUHAN — PERTUNDJUKAN — 
OLAHRAGA dsb. 
Peladjaran — selengkapnja 
dalam 3 cingkat. 

Permulaan: 
HIPNOTISME »— MAGNETISME PRI- 
BADI 
I, KONTAK #— OKULTISME (1), 

Menengah: Tingkat 
ILUSIONISME — TELEPATI — 
CHARANG — OKULTISME (II). 

Tinggi: 

diberikan | 
m NIKMAH & “CHOWAS  (Meliputd 

T Bagian, 49 Gerbang: ratusan Mnsa- 
lah dan ribuan Bab). 

Kursus Occultologie 

"SJAILEND RA" 
Kb. Katjang I11/9, Djakarta. 

MEA appa aan mag 

TBPAT SEKALI UNTUK MURID2 
SR, klas 1 dan kias 3 

WARNA-WARNI 

  
(0). Seri Anak Lakta Rp. &— 
(@). Seri Anak Perempuan Rp. 6 — 
Ongkos kirim Rp, 5— 

    

"SELAMAT TAHUN” BARU 1963" 

  

  
 


	43PNM94_601
	43PNM94_602
	43PNM94_603
	43PNM94_604

