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ternjata dugaan serta
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AA

II Sesuai

ngan Revolusi Irag
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(dad

De-

DJAKARTA, 9 Oktober (PIA)

HARIAN Al Ayam jang diterbitkan di Bagh-

pada tanggal 25 September didalam tadjuk

rentjana menjambut usul dilaksanakannja konperensi A-A II dengan baik, dan sesuai dengan revo-

Presiden Rumania G.G. Dej de
ngan didampingi oleh Njonja
Hartini Sukarno dan Presiden
Sukarno waktu memasuki ruangan Istana Bogor untuk meng
hadiri resepsi kenegaraan telah
disambut oleh gadis2 Indonesia
jang berpakaian Bhineka Tunggal Ika.
SUKARELAWAN
KUNDJUNGI

SINGAPURA
KPALM

Surabaja, 8 Oktober (PLA) 2—
Rombongan

sukarelawan

Si

dusi Irag serta sesuai dengan tudjuan rakjat Irag. gapura dulam rangka kundjungannja Keberbagai kota dan da:
Irag, banpa Arab dan bangsa erah
di Djawa dan Sulawesi, Sup
manusia semua. Hasrat? dan tu pagi jang lalu telah meiaku(| harapan jang digantungaan kpd kan kundjungan perkenalan ke
Konperensi ini, tugus2 berat dan Kompleks Pendidikan Angkatan
:| berbahaja jang akan dibentang Laut
Mo:
kan kepadanja adalah hasrar2
Selain itu rombongan djuga
dan harapan jang bertemu pada melihat?
kompleks Akademi Ang
“Ytingkamanja hasiat rakjat nega Ikatan Laut, diantaranja ruangan
praktek permesinan/Dural, labo
ratorium bahasa, sekolah penje
lematan kapal A,L. dan sekolah
artileri Al.
2

akan membuktikan, bahwa

Barat '

tug
| chi

-

Belanda dengan

lah2 Asia jang mengadakan spe
sialisasi mengenai Indonesia.

DJAKARTA,

9 Oktober (PIA)

Sydney, 8 Oktober (AP-PIA)
Dutabesar RL di Australia
brigdjen S. Suadi Senin mulam
menegaskan, bahwa pembangun
an angkatan perang RL bukan
dimaksudkan untuk tudjuan2 ag
resif, melainkan untuk mendja-

Dilenjapkan

ga kepantaiannja jang .beribu-

ribu mil pandjangnja itu, untuk

negeri dan untuk memberantas

Int diberikan oleh
dubes Sudi sebagai reakai atas
kechawatiran
besar jang melipu
pesat jang ditjapai oleh APRI
diwaktu achir2 ini tentang masa
lah Irian Barat.
Lebih landjut brigdjen Suadi
menegaskan: ,Indonesia .mengharapkan, agar pelaksanaan dari persetudjuan — tentang Irian
Barat itu dilakukan dengan semangat goodw'll setulus2 nja".
mUsaha2 untuk menggagalkan
pelaksanaan persetujuan inl
tidak akan menguntungkan ba
Ri fihak2 jang bersangkutan,
setidak?nja bagi rakjat 18.
.Adalah tekad bulat kita untuk dengan- segenap funds dan
forces jang tersedia pada kita
memperlengkapi dan mendidik
rakjat Irian Barat guna mendijamin kelantjaran pemerintah.
an diwilajah ini".
«Saja ingin menegaskan, bah
wa Indonesia sangat menghenda
ki dipereratnja hubungan persa
habatannja dengan Australia jg
disusul dengan perluasan perda
gangan dalam semangat kerdjasama demi kesedjahteraan ke“un pegara kita"

pat2nja untuk menjingkirkan pe
rasaan takut dikalangan pendu
duk Irian Barat”.
Tentang djamuan makan per
pisahan jang diberikan oleh ma
ior Benny mr, Eibrink Jansen
mengatakan: ,Hadiah jang tak
dapat saju lupakan, saja peroleh dalam bentuk djamuan per
Pisahan resmi pada pasukan?
pajung ,Indonesia dikampung
Kuprik”." Harian Belanda jang
mengabarkan berita itu menulis: ,,Sambutan jang hormat itu
merupakan penutup daripada
sengketa hebat diantara dua
orang Eibrink Jansen dan ma
jor Benny, jang achirnja menim
bulkan rasa penghargaan dan
pengertian Dada kedua belah fi

anggauta2

DJAKARTA, 9-10 (PLA):—
KOLONEL

Sentot

Iskandardinata

siapkan

untuk

sesuatu kemungkinan

perang

PBB,
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atan Bersi
Perusat
0 Wadjo

maksud pada aja
rumah Goggal menu:
ran pemilik.

(4) Dalam hai pemiliknja ada
lul pensiunan, djanda ponsiunan, dari jang erseout pada jar
3 diatas, muka Sumbangan Wadilb Istimewa bekecdja ataupun
diika mereka bekerdja "semata
mata dibidang Pemerintah atau
Perusahaan Negara,
(5) Dalam bai pemilik, tidak
termasuk pemilik 9:

|

ap

diberikan pes

banjak2
nia 7509 dari djumah Sumbangan Wadiib Istimewa lang se
| benarnja. terutang,

Tahu Stanipol dan tahu

f
ti

£

Djakarta 9 Oktober (PIA)
Pada kursus Kader FN untuk)
Pembangunan Irian Barat “Gelombang pertama, hari kelima:
jaitu pada hari Senin tanggal $
Oktober 1962 djam 19.30 beri
tempat di Ruang “Sidang FB)
Front Nasional: DN Aidit sela!
ku pengawas bagian kesatuan
aksi PBEN telah memberikan
kursusnja kepada para kursus
kader FN untuk brigade pemba
ngunan Irian Barat dengan ber|
djudul ,front nasional dan "|
as kesatuan aksi'
DN Aidit menandaskan bahwa
tanpa kesatuan aksi FN tak!
ada gunanja. Ditambahkan pula|
bahwa: Front nasional adalah
bentuk tertinggi dari pada k
tuan aksi dimana FN memanWjangkan tudjuan strategis perGjuangan Nasional Bangsa In
Goesia”.
|
Dalam kursusnja disinggung
pula tentang strategi dan taktik|
perdjuangan teristimewa dalam
menjelegaikan Revolusi Nasional Indonesia.

nja sendiri.

HE

nu

Kesatuan
Aksi

(AP-PIA)

habis2an terhadap AS.

Gasar mulai biaja perolehaunja.
(9) Dalam bai

FN & Tugas

. GANGGUAN? telah terdjadi dalam ruangan
sidang Madjelis Umrm PBB pada hari Senin
jang sudah diduga

mene

sekarang.
2.
Kolonel Sentot sedang dalam djibkan mengikuti disas niter
perdjalanan pulang ke Djakarta |selama 3 tahun.
sesudah menjelesaikan tugas se | Menurut kolor
lama 3 tahun sebagai atuse mi- |dardinata, perwira
liter pada kedutawn besar di (kini banjak jang ce
Canberra.
kuti pendidikan
Menurut siaran Radio Aus- Inegara didunia,
tralia jg tertangkap Seiasa pe- |gris dan America Serikat.
tang kolonel Sentot menjatakan | Ia menjatakan auzupui, akan
bahwa,
ia de |lebih-banjuk-lagi-perwira ang
wasa ini diperlengkapi seleng- |kutun darat Indonesa — daput
kapnja dengan sendjala2 pcita mengikuti latihan di Ausualia
hanan. Tapi seperti Angkajan dimasa depan.
Garat manapun
“didunia pada
musa sekarang, harus
puls diDikemukakannja pula a
persiapkan untuk
tu ke- tan da:
mungkinan perang nuklir.
punjai 300.0
Latihan diluar negeri
tegara berpenduduk Y5-djuta
Diterangkan, ni
di- Jajiwa demikian dikabarkan dari
perlukannja perwira2
Fremantle dekat Perta seperi
dik dan 'ahli, seluru
universitas di Indi

AS Berdjandji Tidak Akan Serang Kuba

H

1

ja dan kereneraman manusia
semua dan untuk mambacasi
pendjadjah

SWI Atas
:
Bangunan

klir sepert AD dimanapun didunia pada masa

bebas aktif jang tegak biasa

pengedalian

Barat

|
1

rangkan dipelabuhan #remantle, Australia Burat, Selasa jl. bihwa AD Indonesia harus diper

konperensi dinas ker-

politik dunia, untuk kebaikan,

kita (Anu

i masalah Irian

AD-RI Harus Siap Hadapi
Kerarmgkinan Per. Nuklir

Habis?an Dim MU P.B.B.

. GUBERNUR-xepa'a daerah chusus ibukota Konperensi Kerdja
ketika Presiden Kuba
Djakarta Raya brigdjen dr Soemarno telah me- Seluruh PNPR
memulai pidatonja,
ngadakan pembitj: ra
2 penting dengan pedja- Djakarta 10 Oktober (Mdk)
merupakan
serangan
BPU.PNPR
bersama
“bat2 pemerintah Singapura.
Menteri Perjnduswrian
Pemimpin
Kuba itu telah
dan seluruh
PNPR di Indonesia ganggu bebera
Selama lima hari berada di
kalipa
oleh
akan mengadakan
rapat kerdja
mulai tanggal 15 hingga 18 Okt,

pemerintah

pada Indonesia. Sedjak
tanur | butkan, bahwa
| 1060 dalam suatu persetudjuan
Jjang diadakan antara beta
Djakarta, 9 Oktober (W
dan Sultan Tidore, Irian 4
diakui sebagai | Dengan peraturan pemerintah
telah diakui sebagai wilayah di
Bi da ca? pengganti Undang2 90. 16 tahun
bawah kekuasaan Sulian dai
konstitusi Be 1962 telah ditetapkan sumbang
bal ini tetap berlaku sampai bu nda tahu 1945. Pasal 4 dari an wadjib istimewa tahun 1862
alas bangunan.
Besarnja sumbangan wadjib is
Sedangkan dari pihak “Persahi
timewa atas bangunan ini jaakan memberi prasaran prof mr
lah.
8, Hadinoro. dengan prusaran
(1) 59 dari binja perolehan
bi gunan pada
“Revolusi Indonesia dan man

Prof mr MM,
Djojodigoeno.
Gengan prasaran
"Azas-azas
Tata—Hukum
Nasional
dalam
bidang Hukum
Perkawinan”,
Gan prof mr Oemar Seno Adji,
dengan
prusaran:
“Aras-azas
Tara—Hukum
Nasional dalam
bidang Hukum Pidana”,

dalam Hukum"
das
dengan kekosongan? jang (dise
ngadja mau tidak disengadja) mr Wongsonagoro dengan pi
"Kebudajaan Indonesia
telah rerdjadi dipelbagui bidang, ,
Indonesia selamarkar keadaan 1 Gan manifestasinja dalam Hu.
kum”,
Boleh dikatakan seluruh kedu
dukan vital telah diinggnlkan
oleh pedjabat2 Belanda beserta Bukan Untuk Tudjuan
(Bersambung Kelml 3)
Agresip

Dengan ramahnja Presiden G.G.
menghampiri gadis2 tjantik
menjambutnja di Istana
Bogor dan memberikan salam
hangatnja seperti tampak
gambar diatas ini.
pra

E

tutan Indonesia itu sjah wang Dalam laporan2 kepasa PD0|$
adil”, demikian tulis seorang pada tahun IS4S dan 1919, pe
sardjana Amerika dalam masa | merintah Belanda menggamiar

Presiden (Kuba Kupas AS

Gub Sumarno Kembali

a

penuh kejakinan dinjarakan di
kalangan Perwakilan Pl. di
Korabaru sebagai djawabar utas
a
spekulasi? jang tidak berdas
itu, Sementara itu perwakilan
RI jang dikerahui oleb mr Sudjarwo Tjondronagoro bekerdja
giat siang malam tanpa mengepai hari libur untuk membantu
Untea dalam menghadapi pelba
gai persoalan,
Pada permulaan tampaknja
Untea dengan statnja jang masih
ketjil dan masih asing mengenai
keadaan serta konstelasi di

Ini tidak dihitung
misi.

gemilang didalam konperensi
ini akan berlainan dari mbe'ar
ikut sertanja Irag dahulu.
Kalau icu melihat kebanjakan
aja jang diwakilkan didalam
Konperensi maka akan dapatij
ja sama dengan Repub

Belanda terhadap Irian

ker

Penulis itu, Marvin L. Rogers | per
dori Berkeley, California, vs D1 antara B
erikan umanag pada pem lam suratnja kepada C titian | pada t:
Science Monitor,” menja
Seminar tersebut,
bahwa Indonesia"
Adapun jang akan bertindak
Irian B:
sebagai pemrasaran dari pihak sutuijuan
Munchen 1955.
LLPHLN.
alah:
Prof mi
Dalam tulisannya itu ia me
Huzairin, dengan prasaran: "A agatakan:
Irian Barat senaas|
zas-nzas Tars—Hukum Nasional
asa diakul “sebagai bagian 2
pada tahun 1
Galam bidang Hukum
Wars”

Salah Mengerti Di

Meranke

dalam

akan mengadakan Seminar Ta:
Hukum
Nasional dar tanggal
5 sampai
tanggal
10 Pebruari
1963 di Djakarta
Presiden
Soekarno
berkenan
mendjadi
Pelindung din akan

ramalan

sementara kalangan (Bcl Janda) scolah? akan terdjadi kekatjauan disegala bidang dan kegaduhan2 di Irian Barat segera setelah Nederland
ah in sama
menjerahkan ' kekuasaannja div

sekali meleset
Seminggu sesudah Belanda
mengachiri administrusinja, xe
amanan dan perdamaian diwila
jah Irian Barat tep terdjamin,
bahkan dengan berbeniinja ke
kuasaan Belanda itu makin njata
bahwa djaminan akan adanja
kerenteramap poluik dapa: di
pertahankan,
Spekulasi? dan anrjaman2,
bahwa kegaduhan politik dng
# kebenaran akan rerdjadi mulai
1 Oktober bilamana bendera
"Papua Baru tidak dikibarkan.
ternjara kini hanja merupakan
propaganda kosong belaka,
Benih2 sentimen anti PBB dan
@nti Indonesia jang diwburkan
Oleh fihak tertentu celah cidak
| mendapatkan tanah jang subur.
“Indonesia tidak akan menga
lami Kongo jang kedua, Usaha
mendjadikan” — Papua
Barat" sebagai Katanga jang
kedua sudah gagal demjltan dng

(LP HN)

djasuma dengan Perhimpunan
Sardjuna Hukum
Indonesia
(ersahi) Tjubung Djakarta Raya

maupun 'perwakilan

pemerintah R.I di Kotabaru menjatakan penda-

patnja, bahwa

Tuntotan Inlonesia Si ah & Adil

piagam — penjerahan sedaala
un, berdasarkan mana Belanda
kedaulatan yenuh
KATA SARJDANA AS JANG AHLI
| menjerahkan
kepada Indonesia, menjatakan,
TENTANG SOAL-SOAL INDONESIA
bahwa Belanda 'imenjerahkan
Presiden Sukarno Pekedaulatan atas Indonesia, kepeda Republik Indonesia 'Serilindung Seminar Tatakat setjara
unconditional ”dao
Djakarta
9
Oktober
(PIA)
lan
Djuli
1945,
paca
waxtu
ma
K'ukum Nasional
irrevocable”,
Saja
pertjaja,
bahwa
penje|na
wilajah
itu
dipisahkan
dan
Saja jukin, banwa peramban,
IWAKARTA, 8 Oktober (PIA), Udikan jang teliti dan objektif
| ditempatkan dibawah pemer
an jang teliti terhadap peni
kembagu Pembinaan Hukum mengenai tuntutan Indonesia & : tehan
dari pemerin

Gigit DjariBld. Roleh
Harapan?nja Timbul KeDi

Tata usaha
langganan: Gbr, 2582»
Fa . dan
3660 (Pjalan Hajam Wuruk @,

1382-H,

P TEA Kagum i Kesanggupan
katjauan

EC 17 10

Izin Peneroilan: KEPUTUSAN PENGUASAY P.
DAEKAH DJAKARIA RAYA No, 144, (7,
Tg
Oplan : 3.00V lembar,
SIPK No. 10 S1/A 6x54, L— tgl 26 — 4/1962
Tanggal 16 '— 7 — Ivil

Indonesia

Republik

Rakjat

Suara

OF map:

“dilangsungkan

Keadaan
AM. HANAFIE Anggauta
PBEN selaku Pimpinan Kursus
memberikan tjerumah pula pada
djam 22.00 setelah istirahat 10
(menit) lamanja. Beliau a.l. me
negaskan bahwa Resopim &
amanat
tahun kemenangan ada
Jah
alt sebagai sendjata ampuh
dalam menjelesaikan revolusi.
Selandjutnja diutarakan bahwa
Resopim sebagai garis politik
jang mempunjai kekuatan untuk
menjapu bersih kolonialis-imperialis & neo imperjalisme can
sisa2 feodalisme dimuka bumi.
Didalam kita — mempeladjari
amanat tahun kemenangaa (Ata
kem) terkandung maksud dan
(jita2 untuk dapat mempersatu
kan seluruh rakjat dari Subang
sampai Merouke: sehingga kita
Gapat hidup bersama dengan
putra2 Irian Barat. Dagi — para
kufsis jang penting adalah 4i.
harus ..tahu manipol & atake:w
serta tahu keadaan" dalam ale
leksanakannja: untuk wemulisi
sendjata ampuh dalam Marie
Mr. suikan Revolusi Nassoual. teris
amewa dalam. melasandka 4
gas dan daswa bakuuja jang
berat seluku-Kasci — Otiga ie

Weda
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|

|
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h
Jul $

di | berlangsung pembitjaraan2 oleh
4 kelompok jang masing2 meng
diri

pada

masalah?

E

Chususkan

nglai waktu

senggang

bagi ka

um wanita, demikian pembantu
PIA.

Meksiko.

Dikatakannja bahwa
selama
Berdasarkan perdjandjian tu berada
di Indonesia
ia merasa
karmenukar anjara Meksiko seperti
ditanah airnja sendiri
dan Indonesia, Meksiko akan dan ia mendapatkan Indonesia
mengekspor bahan kain dan sebagai me
tetangga jang
mungkin
sepatu dsb,, dan seba bersahabat dengan Pilipina jang
Uknja Indonesia
akan mengirim rasa persahabatannja dengan te
bahan? sebagai karet aali.
tangganja itu masih tetap kuat

Pria Harus Dapat Rawat

Seluruh pengiriman karet In
donesia jang tersebut diatas un

tuk Compania Hulera

Good-

J

year-oxo, berasal darj perkebu

Kolonel Djuhartono
Dihadapan Kader"
me
partai? itu berdjuang untuk isme
Pembangunan I.B.
kolonial
ketua

bagian

da-gurau: ,,Disini saudura2 melihat bahwa diantara tiga wanita tecdapat seorang pria jang
turut berdemontrasi. Hal ini untuk menundjuk-

Kesatuan

kan bahwa dalam satu keluarga harus ada kaum

pria jang djuga dapat memelihara orang sakit”.

»Tidak sadja wanita jang memberikan perawatan kepada sisakit, kaum priapun harus dapat
mengerdjakan pekerdjuan2 'wanita”, demikian
Volusioner dalam rangka kesatuan aksi, disamping menanam
Paramita.
sedalam2nja doktrin? ReDemonstrasi Perawatan Keluarga itu memperlihatkan bagaimana kita memelihara orang
sakit dengan harus mengutamakan kebersihan.
CE
EL
LPM LAS

pertemuan
tamah jang diadakan
oleh
Yront Nasional dan djawatan
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segala daja

usahanja

menghidupIkan — terbentuknju
membentuk

5

3

E

FF
E

8

2

Ff

|

kopa

nia telah menjanggupkan untuk
membangun refinery di Djawe

F

1

5

|

priwisata

ditanah

air kita.

Pen-

didikan sekolah tersehut akan
dititik beratkan pada nilai prak
kepribadian

dan

semua

untuk

jang

isiplin.
Menurut Letkol Subarto dalam waktu singkat akan dibuka pula Akademi
Perhotelan
djuga ditempat jang sama dika
tm Bandung selain itu
sesuai
besarnja projek perbota
Depaty Menteri Perhubungan dengan
lan
dan
perestoran
Citanah
air
Darat dan PTP dalam suntu per kita ini, maka Pemerintah ma.
pula akan membuka
reni
sekolah tersebut ditempat2 lain
toran Itu akan mendidik seba
jak 30 orang siswa. Mereku jang
dapat mendjadi siswa adalah jg
tamatan SMP atau sederadjat

anggota dari kurang lebih 30
(jabang di Sumatera dan Djawa
Giantaranja kira2 300 angsoia
bertugas chusus untuk

kepalang merahan.
Pada
dewasa ini telah stand-

by di Djakarta 1000 orang ang

gota, sedangkan satu kesatuan
lagi

kian

menunggu

ditempat,

Paramita Abdurachm

demi-

REAL
MAS P0 RS

Pres,

telah

kebakaran

4ihs

kl.

1 Ha

jang

tanah,

Cul

Hubungan antara Kuba
dan AS
»Bagaimana kedudukan masa
revolusioner"? tanja — Dorticos,
»Mereka dituduh merupakan an
tjuman terhadap be:
ka) karena mengantjam subversi
dengan pandangan2 Marxis-Leninisnja”"
"Situasi jang terdapat diseki
tar pulai kami, situasi antara Ku
ba dan AS, dimulai djauh lebih
jaulu daripada revolusi kami"
katanja.
“Sudah tjukup bagi kami untuk membuat undang2 jang me-

dilatih

akibat

4525107,—
las serengah)

-

Kurs terendah: 1225 (dua be

las),

otot
bi

ya

djutkan, dan perang ekonomi #6
dang dikobarkan, pembalasan2
diantjamkan terhadap negaraZ
jang kapal2nja mengangkut bahan makanan dan materiag ke
Kuba,
$
Apakah blokade angkatan
laut ini bukan perbuatan perang, persiapan perang dan dil
ka demikian halnja, apakah ma
djelis tidak dapat bertindak:
Saja minta Madjelis utk meng
bukum ini sebagai tindakan po-

Dibagian lainaja Dorticos ber
kata, bahwa Kuba bersedia dan
siap untuk mendatangkan kedjer
nihan, untuk merundingkan per
damaian.
3

di-

musnahkan 25
Gep kerugian ditaksir kl. Rp. 3
Gjnta. Tidak ada korban
1.
Gjatuh

1IV—Djasa2
Kum Ekuasi : 155 T/B (h
mabelas serengah)
Djumlah peredaran: Nom,
Rp SMO11—
Kurs cerungri: 16 (enam oe
las)
Untuk SIVA daerah lain:
Kurs ekoussi:
135 (tiga be
las setengah)
Djumlah peredaran.
Rp 2, 478, 823—
Djumlah penawaran: Rp

Djawaban AS : Tidak akan
menjerang Kuba,
Pemimpin delegasi AS, Adlai
Stevenson kemudian minta ang:
kat bitjara untuk mendjawab
pidato Dorticos, Stevenson menuduh pidato Presiden Dorticos
berisi fitnahan2, dan mengatakan, bahwa ia akan menaati pro
tokol dengan memberikan djawa
bannja melalui satu statement
jang akan ditjetak diluar sidang
dan dibagi-bagikan kepada para
delegasi,
(AFP mengabarkan, bahwa da

perawa

terdjadi

SIVA
.
(Djakarta, 8 Oktober (PIA):—
Hasi Call perdagangan: MI
VA jang diadakan di Bank Indonesia Djakarta pada hari Bo

(Sambungan dari hal 1)

ri
Selasa tanggal
9 Oktober
wuktu dini hari dikampung Ben
dungan kelurahan Pisangan Dja

(negara.

aja:

Ynin adalah sbb: .
Untuk SIVA — umum—daerah

anggota

tugas?

PTP, tapi sudah disempurnakan
dengan alam dan iklim hotel
modern, Para siswa akan diberi
pakaian chusus untuk tudjuan
membentuk djiwa kolegial dan

kebakaran

Dikatakan, bahwa "departemen luar negeri AS telah mengi

keras2. Pandangannja mengarah kemalam benitu. Kau bisa dibunuhnja, Wan!
derang, Aku tidak mau mengusiknja. Aku tahu
Gia tentu terkenang kemasa &| lam jang indah — seperti pisau tua jang menikam dada kita debersama Neli. Mereka dulu sering berdiri barsisian didekat djendela itu. Memandang mataegasnha.
saku
hari sor6 jang memantjarkan tjahaja kuningAku tidak mendjawab, Kami terus meman:
emas kedalam lembah didekat rumah ini,
Gangi kabut jang naik dari lembah.
Ridwan membalikkan tubuhnja, Tampak
mstanja basah olkh , air mata, Pandangannja
kesepiar
»Sepeninggalmu aku selalu mei
menjusuri ruangan.
1
bila berdiri dekat djendela ini," km
"Tidak ada jang berobah," keluhnja lam
bat2 hampir tak terdengar,
& "Ja, tak ada jang berobah," balaaku torsonjum, “aku tetap masih sendiri dan takut
«Aku
tidak sungguh2 menjesalimu. Al
menikah,”
aku sibuk, Sudah kulihat hastj scenario-mu
"Kau lebih beruntung,” tjetusnja,
jang difilmkan, Tjukup baik?”
«Dan itu dibajar oleh perusahaan film dengan
haraa murah !" djawab Ridwan kesal.
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berapa waktu jang Jalu, serta
Rumania untuk

belah guyur sebutir bintang
dari langit impian gemilang
terhempas diatas karang tadjam
diratapi yelombang dun angin malam
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Chusus

Oleh : Taslim M. H.
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latih kepala-pelatih untuk pera
watan keluarga, menjlapkan 86
gala sesuatu dan menjelenggata
kan pemberian bantuan pd ben
tjana, demikian Paramita Abdu
rachman.
Sekdjen PMI mendjelaskan pu
Ia, 'bahwa untuk /Trikora telahsu

da Angkatan
Laut RL jang te
lah memberikan
tempat jang Tengah (Tjepu) dengan kapasi
Resimen Veteran tet 1,8 Gjuta Kg ton per tahun.
wadjar
Kehormatan. dalam Pula telah dibitjarakan followpada
Peringatan Hari Angkatan Per Up dari persetudjuan jang lalu. tpi mendjalar untuk pertama
1962
di Pusat Demikian Purel Departernen halinja, telah didatsm pemneriktaan jang berwadjib.
Olah Raga Bung Karno Senajan ' Perdatam.

Ki

jan

:

farr

- E

n
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9 Oktober (PIA)
' Djakarta
Sekertaris djenderal Palang
Merah Indonesia Paramita Abdurachman menerangkan, bahwa anggota kesatuan sukarela
PMI sekarang Ini meliputi 28.
4000 orang.
Memberi keterangannja didepan ketua Palang Merah
Pilipi
na Nj. Geronima Pecson Selasa
pagi sekdjen PMI mengatakan.
bahwa semua anggota sukarela
itu tidak diwadjibkan mengiku
ti latihan ketjuali kalau mere
ka hendak memasuki kesatuan
sukarela.
Kesatuan sukarela itu menda
pat pendidikan
dasar dan latihan sbg. tenag
ngan ka
rena mereka
harus melakukan
satu tugas
jang berat didalam
suasana
darurat, misalnja keba
karan, bentjana, malah dalam
tahun jang lalu mereka ditugas
kan didaerah operasi dan seka
rang chusus dilatih mengnadapi
Trikora, demikian Paramita.
Dikatakan selandjutnja oleh
sekdjen PMI, bahwa anggota
sukarela dari PMI memberi bak
tinja pada 129 tjabang dan tja
Ion. tjabang PMI dilapangan FP
PK, dinas dermawan darah dan
sebagainja.
Mereka membantu sebagaipe
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Sekolah tersebat adalah pes
dindakan
dalam rangka memadjukan objek
kolah jang pertama

meliputi 25.000 Orang

dimobilisasi

dan jg diutamakan adalah mere

Ban-

Kesatuan Sukarela PMI

Djakarta, 10 Oktober (Merdeka). memberi bantuan dalam rangka
Brig. Djen Sambas Atmadi kerdjasama ekonomi dan tehberupa pembangu
Menteri Urusan Ve nik, antaranja
nata,
taran RIM din Komandan
Ketua nan instala alat2 mesin industri
Besar Legiun Ve dan membantu memperkembang
Umum
taran atas nama seluruh
kaum kan industri minjak di Indone
Veteran
Kemerdekaan tia atas dasar krodit.
Dalam hubungan in! RumaRRI, menjampaikan
utjapan teri

3

5

5

E

£

Terima Kasih Veteran

NIV, .TJENDRAWASIH" AKAN DIRES.
M'KAN P2 DA HARI SUMPAH PEMUDA
WAMPA Bidang chusus - penerangan
mr Moh Yamin
bahwa

BANGUN

Restoran dikota
dung.'i

ada 1000
tan dan bantuan sosial———
Rumania jang disertai .sekreta-

-“B INTANG

Oleh Wajol, bahwa pada dasarnja

jek ..Antjol” sebagai
“Badar
Vital itu berlaku mulai ditetap
kan, jakoi tanggal 23 Acustus
1962.
'

Djakarta 9 Oktober (PIA)
Senin siang bertempat
dira- ris pertama perwakilan dagang
Kebakaran Di
Rumania di Indonesia.
Dalam pertemuan selama 2 j Djatinegara
djam itu telah dibitjarakan ten
lah menerima kundjungan kua tang pelaksanaan perdjandjian Djakarta, 9 Okt, (PIA)
Feling sedikit 600-0rang telah
ta ketiga menteri perdagangan protokol dan agreod minutes kehilangan
tiriggal kotiantara Rumania dan Indonesia ke terdjadi tempat
kebakutan pada ba:
Jang telah
ditanda-tangani be

ha untuk mengulur2 waktu jg.

dengan

8-10 (PIA). —

9 Oktober (PIA)

Ieckson Selasa pagi mengatakan dengan bersen

(PIA).

wakil
Aksi Pengurus Besar Pront Na
wlonal, dalam tjeramahnja Hetu Join malanr dihadapan kader2
Irian Barat, menjatakan bahwa tugas utama
Irlan |jang dipikul oleh para kadar
Pembangunan Irian Barat ialah
menggerakkan aksi) massa resekdjen

DJAKARTA,

SEKERTARIS Djenderal Palang Merah Indonesia Paramita Abdurachman ketika menjaksikan demonstrasi Perawstan Keluarga bersama2
Ketua Palang Merah
Pilipina Nj. Gerohina

J.B. Di Jogja

DJAKARTA, 9 Oktober
Kolonel Djuhartono

Sakit

Orang

Indonesia

sampai sekarang.
Berhubung Menteri Prijono
ikut dalam rombongan presiden
| za melakukan kundjungan ke
Caerah2 sajang sekali tamu da
!ri UNESCO jang diundang oleh
menteri itu tidak dapat berte
mu muka dengan menteri sendi
ri. Kendati demikian didalam ke
terangannja Pecson menambahkan bahwa ia merasa girang
akan dukungan jang diberikan
kepada UNESCO oleh pemerin
tah Indonesia, dalam hal ini
terutama lewat departemen PDK
adalah sangat besar.
Disamping itu fa menjatakan
selamat kepada
rintah In
Gonesia akan' kebidjaksansannja
didalam memberikan fsilitas jg
luas bagi usaha2 UNESCO di
sial
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Djakarta 9 Oktober (PIA)
Nasional

900 Ton Karet Indonesia

NJ. Rusmiati Sumargono

Perutusan

Tentang

di Indonesia hari Selasa ”menjatakan kekagumannja akan
adanja hasrat untuk mendapat
kan kemerdekaan jang bernja1a2 jang ditemulnja selama kun
djungannja di Indonesia.
Didalam memberikan kesan2
nja selama mendjadi tamu men
teri PDK Prof. Prijono, Geroni
ma T. Pecson menjatakan pv
la bahwa iapun merasa kagum
akan adanja hasrat untuk men
integrita nasional jg
DJAKARTA, 9 Oktober (PIA) dapatkan
berapi2 di Indonesia, disamping
SUATU pengiriman sedjumlah 900 ton ka- terdapat pula disini” semangat
mendapatkan
penddikon.
retasli dari Indonesia baru2 ini telah tiba di untuk
Tamu dari UNESCO itu tang
Veracruz, pelabuhan utama dari Meksiko diteluk gal 11 Oktober jang kan da
tang akan kembali ketunah air
Meksiko.
|
nja dan selama di Indonesia ia
mengundjungi pusat? pen
Pengiriman tersebut adalah nan? Dolok Merangir dan Wing telah
didikan
dl Bandung dan Djakar
smru2nja jang tiba di Meksiko, foot, kepunjaan Goodyear-8u
Selain itu In djuga telah
berkenaan dengan suatu per matera Plantations Company ta..
mengundjungi Kantor Pusat
djandjian dagang jang telah ter di Sumarera Utara, Indonesia, PMI

lah anggota seksi pendidikan
pengurus pusat ,Perwari"
di
Djakarta. Dua anggota lainnja
dalam delegasi jang terdiri da tjapai baru ini anzara Indonesia
Fi 3 orang itu, ialah NJ. A. Hu dan Meksiko, Pengiriman “eelu
pudio ketua tjabang ..Perwari”" ruhnja dari karet Indonesia yu
empat tahun jang lalu.
Djakarta Raya serta Nj. Saleh kirimkan
Dalam pada itu dapat diberi ketua ,.Jajasan
Beribu" dari
tahukan kepada umum, bahwa Bandung.
pendaftaran untuk mendjadi pem
Dalam konperensi ke-10 ini

£

son

berwadjib.
Polisi achirnja
Delegasi wanita Indonesia te pihak
apat membekuk
WR dan MS.
lah ambil bagian dalam konpe Mereka
mula2 menjatakan
marensi ke-10 Persatuan Wanita sih sedang
mengurus
Desa Sedunia (ACWW) di Mal soal ,.Bemo”berusaha
itu. Tetapi
dari
bourne,
Australia,
diantara
1200 utusan dan penindjau da
ri 25 negara jang mewakili 155
organisasi beranggotakan 6 dju
ta wanita.
sung ditahan.
Konperensi 3 tahun sekali itu
dibuka dengan resmi oleh pen
Gjabat gubernur djenderal Aus
tralia Sir Dallas Brooks pada
Rabu pagi 3 Oktober danakan
diachiri 12 Oktober,
Mexico

nisasi2 wanita dari Asia, Airi
ka, Eropah, Amerika Utara, Ka
ribia dan Pasifik itu ialah pe
ranan wanita2 desa -chususnjo
"— Gitengah pergolakan dunia".

| Hi

Kesan? Ceronima T. Pec

jang merasa tertipu se-

gera melaporkan
hal itu
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Gjl dari besok ke besok.

Melbourne 3 Oktober (PIA)

Tertinggi diputuskan bahwa Pro
jkk ,Antjol" di Djakarta dengan
suluruh tjabang2 dan bagian2nja
sebagai Badan Vita:, sebagaima
Ha dimaksudkan
oleh Peraturan

Departmen
Perhubungan.
Darat dan dah 90 orang jg. memadjukan
PTP pada tanggal 20 lamaran untuk mendjadi siswa
pada tanggal 15 Oktober
Oktober ini akan mem dan
nanti mereka itu akan melalu
buka Sekolah Kedjuru testing 30 prosen diantara pe
an Perhotelan
dan lamar terdiri dari wanita. Tem-

Oktober ,.Bemo” jang didjandji

Wanita Sedunia

Tenguasa
Perang Tertinggi NG,
& tahun 1060.

Djakarta, 10-10 |(Mdk)

djuga ada, sedang
Dikonp. WRkan danitu MStak terus
djuga berdjan

Del. Indonesia

DJAKARTA, 10 Oktober (Mdk)
Untuk kepentingin keamanan
Man ketertiban umum, chusus

DAGO T:1EE HOUSE AKAN DIDJADIKAN
SEKOLAH PERIOTE LAN & RESTORAN

Tetapi ternjata sampai bulan

Tiba

E

ken

daraan ”Bemo”.
hubungan ban ePada bulan Djual jang silam mempunjai
kantor Kotapradja, sebab
STIH telah memberikan uang ngan
Ia dengan
mudah mereka kata
nja dapat memesan
kendaraan
.bemo” tersebut.
Oleh STJH Is
n
Manggupi
akan”
membelika
uang Rp. 200.000,»Bemo" tanpa melalui proses ju diserahkan
sebagai uang muka pembelian
be
berapa buah ,,Bemo”.
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DJAKARTA, 10 Oktober (Merdeka)
VII baru? ini telah berhaPOLISI Seksi
sil menangkap 2 orang laki2, masing2 bernama
WR dan MS, jang dituduh melakukan penipu
mendapat

Be

Projek Antjol Vital

& ..Bemo" Jg Dipesan Tak Kundjungdatang.

an terhadap S TjH jarg ingin

.

.

bk

|

|
|
|
|

.

Atlet? Indonesia

—

Pe

kan Untuk Olympic

CORRY & MAPPY SAKIT "

Oleh Rameli Rikin selandjut
nja diterangkan bahwa dalam ra merdeka pd hari Senin ,te
pertandingan melawan Muang ngah malam,
Perdana
menteri Sovjet, Niki
thai dalam babak penjisihan keta Khrushchov mengirimkan
Gjuaraan bulutangkis z0one Asia
di Bankok, dua orang pemain vtjapan selamat kepada pemeEntah dan rakjat Uganda berIndonesia
Kawilarang
dan Happy Herowati telah mer. bubung dengan proklamasi kederita sakit dan tidak berada da merdekaan negara itu.
Seputjuk kawat jang diketok
lam kondisi,
»Sekiranja kedua pemain tsb kepada perdana menteri Apolberada dalam kondisi, kita ja- lo Milton Oboto mengatakan:
Sovjet dengan
kin kemenangan jang “Gitjapai .Femerintah
akan lebih dari apa jang dipero «Jidmat menjatakan pengakuan
leh sekarang”, Demiklan Rameli manja kepada Uganda sebagai
merdeka dan
Rikin jang selandjutnja menam sebuah
bahkan bahwa walaupun tidak berdaulat dan menjatakan keberada dalam kondisi jang tju- #Ciaan untuk meugadakan bu
kup baik kedua pemain telah me bungan? diplomatik dengan ne
laksanakan
tugasnja dengan gera itu dan pertukaran perwa
lan diplomatik”.
baik.
Kawat
Itu djuga
mengataSAMBUTAN SUDIRMAN
Ketua PBSI Sudirman datam kan, bahwa URSS bersedia

SARENGAT, manusia tertjepat di| Asia”,
jang baru2 i i telah menggondol dua medali
emas dan satu

medali perunggu

perkampungan

dalam Asian

bekas International

'Games-IV dewasa ini telah berada kembali diSenajan.
Menurut keterangan jang dioleh PIA Sarengat

perti Guus Tirajoh, (lontar peluru) Abdul Rab Khan (desa
lomba) telah dipanggil kembaIt oleb KOGOR memasuki traijm centre untuk melandjutkan latihan2 mereke dalam kam
Panje persiapan
regu Olympic
Indonesia untuk Olympiade Toiso 1964
Perkampungan awet Senajan
Jang tadinja sudah scpj kemba
HN, sepulangnja para
t keda
#tehnja masing2 setelah melak#4nakan tugasnja dalam Asian
Games IV, kini telah mulai rama' kembali dencin mengalirnje para
Games

tjulon2 regu Olympic

Indonesia.

Dalam waktu singkat ini ma
sih ditunggu kedatangan. top2
atlet Indonesia Jainnja « dalam
perkampungan tersbeut,

Team Nasional Swedia Ke Indoresia
Suatu

team nasionah sepak-

bolu Swedia ditunggu kedatang
annja dj Indonesia pada achir

» btlan Nopember nanti, demikian

Giterangkan oleh sekertaris PS-|

Viliage di

luar sebagai Gjuara dunia.

Regu putri Djepang kalan

Selandjutnja menurut kantor
Lcrita TASS, regu nasional putri, Djepang dalam pertandingan

Jang dilangsungkannja hari Se-

Din telah dikalahkan dengan
angka 2—3, 5—13, 3—19,
106, 17—15 dan 9—13 oleh
mxgu volley Federasi Uni Sovjet (Soviet Sporismen).

Kembali
Minarni cs

sambutannja

rentjana

raga, seperti

kementerian

olah-

jang dinjatakan

baru2 Ini oleh menteri Maladi,
agar distadion Bung Karno di
Senajan | sedikitnja satu bulan
stkali dapat dilangsungkan pertundingan2 besar, sebagai salah
satu usaha untuk menutup bea
ja perawatannja.
Menurut Joemarsono, atjara
perundingan kesebelasan masionail Swedia itu belum ditetapkan, tetapi sudah pasti mereka
“nan main beberapa kali, mung
kur kota2 lain akan mendapat
Kiran pula,

Teroris Venezuela
Mengganas

»rakas, 8 Oktober (AFP-PIA).
Pemerintah Venezuela pada
hari Senin memeriniahkan pembekuan "djaminan4 konstitusiomu" diseluruh wilajuh negara
itu karena bertambah hebatnja
kuglatan2 teroris dan serangan2
5

oris selama

minggu2 tera-

Kedjuaraan Dunia
Menembak Di

Kairo
negu2 peserta jang akan turar dalam perebutan kedjuara
an dunia mentmbak ke-38 jang
akan dilangsungkan di Kairo
Unggal 1) hingga 20 Oktober,
kun' telah mulai berdatangan di
kota, tersebut.
Dari 44 negara peserta jang
turu serta hingga kini 34 nelah berada di Kairo, se
Jang 10 negara lainnja lagi di
tunggu 'kedatangannja dalam
waktu singkat.
Ke-34 negara tersebut ada&: Argentina, Austarlia, Ausira, Belgia, Inggeris, Kanada,
brezil, Chili, Colombo, Tjekostowakia, | Denmark, Finlandia,
Lyerman (Timur dan Barat), Ju
uni, Hongaria, — India, Italia,
Diepang, (Kenya, Lebanon, Belan

Tampak hadir menjambut keds
tangan regu Indonesia ketu PES1 Sudirman, Sugkono wakil Ku |

GOR Djakarta jang djuga mewa |

kili menteri Olahraga.
LAPORAN RAMELI RIKIN

1

Igupun kemenangan regu Uber
Cup Indonesia tipis, namun kemenangan adalah kemenangan
dan ini ditjapai dengan perdjua
ngan jang tak kenaj lela!
Rameli Rikin selandjutnja me
ngutjapkan terima kasih kepada
Guta-besar Indoonesia di Muang
thai Moch, Ichsan jing telah
memberikan bantuan jang sangac
besar terhadap usaha2 regu In
Gonesia untuk mentjapai kemean.
Atas pertanjaan pers, teammanager regu bulutangkis Indo
nesia tersebut mengatakan bah
wa kita mempertahankan susunan” pemain kita, tetapi Muany
thai telah mengeluarkan pemain
jang be-beda2 susunan2nja sehingga pemain single III mereka
telah dihadapkan dengan pemain
single pertama Indonesia, dan
dengan djalan tersebut mereka
berusaha untuk mengalahkan
kdta.

Karena, demikian seiandjutnja
Rameli Rikin, regu Muangtha

tetap kalah.”
'Achirnja dikatakan bahwa da
lam pertandingan tersebut pemain2 Muangthal mengharapkan
kemenangan dari pasangan doub

lenja, namun ternjatu djuga do

UNTEA
sufnja tanpa mengh.raukan se-

yuan Uncea supaja diadakan penimbang-terimaan sejantjar2nja
demi kepentingan tenjegahnja
kematjetan2.

aunja dapa: diatasi, schinggs
kehidupan di Irjun
Bargr terbin
6ar dari kelumPutan,

Fihak Untea
dengan gembira taw
nesia itu dan telah ti»
mungkin

tepaga

lam tugas PBB di Irian
serta membatasi
renijana semu

lia untuk

mendatangkan

kan Uni Sovjet

petugas

petugas dari lain? negara sam-

Regu

boln-volley

Komunikasi,

putri Dje-

transport dsb.

Beorang anggawa Staf dari
pedjabat utusan sekdjen PBB

(untuk Irian Barar dr J, Role
Bennet

mengarakan,

nal.

Perdagangan Indone.
sia - Korea Selatan

Seoul, 8 Oktober (AFP-PIA)
Kementerian luar negeri Korea Selatan mengumumkan hari

Sabtu, bahwa suatr misi
pers
dagangan Korea
Selatan baru2
ini telah menandatangani suatt)
kontrak untuk mengekspor hasil2 Korea seharga 60.000 dollar, demikian
menurut berita
AFP dari Seoul.

Pengumuman itu tidak memperintjikan barang2 apakah jang

mengembangkan

kerdjasama

ig

bahwa

fi-

hak Idonesia telah membukti

nja ini Korea akan mengekspor

barang2nja ke Indonesia. Misi
perdagangan Korea Selatan itu
selama bernda di Djakarta telah mentjapal puls persetudjuan dengan wakil2 PDN2 untuk
memberikan fasilitas2 bagi kun
djungan para pedagang dari
kedua negara Gan djuga pengiri
man2 denga kapal untuk mem.
perlantjar perdagargan antara
kedua negara,

»PANGKUR” & ,,SUWE ORA DJAMU"
## SEMENTARA

ini

Indonesia

(Sambungan Dari Hal 1)
serjepatnja jang diperlengkapi
pula dengan konsepsi2 dan ren
2 kerdja jang memang sa
butuhkan oleh UNTEA,
sehingga sangat memudahkan
Untuk dalam melaksanakan tu
gasaja di Irian Barat.
Dalam pada itu fihak2 jang
tidak menginginkan perkembang
an, jang lanjar di Irian Bar
kepergian Belanda, su

as Is ruken
over by the Indonesian", 560:
lah2 PDB telah bersedia dam
alih

oleh

fihak

hanja beberapa
PBB mengambil

Tindonesia

hari sesudah

kekuasaan

darj

Belanda,
Kepala perwakilan pemerin
tah RI semasa Untea di Kora
baru mr Sudjarwo Tjondrone
goro dengan tegas menjarakan
sikap pemerinah Indonesia da
lam menghadapi perkembangan
di Irian Barat ini,
presiigS Is ar sia
"Indonesia
10 here”,
kata mr Appa
atau dengan perkataan
lain:
Prestige Indonesia kini sedang
diperaruhkan di Irian Barat,
djusttu dengan adanja sangka
an2 dan usahal unjuk menun
djuikkan — seolah9 hanja Be
Jandalah jang sanggup memberi
kan bimbingan kepada rakjat
Irian Barat. Berhubung dengan
itu, maka demi
dan negara,
fihak
berusaha
mendjadikan missi
Irian Barat sukses dengan mem

berikan segala bancuan
jang

9”

dan Suw@

rang pemimpin Indonesia, perda
na menteri Tengku Aodui kah
man menjatakan supuia "Indo
Aa Ka
peuai Kolaan nesig lepas tangan dari soal
apa
Utara chawatir
kalau? Indone- Ig disebuat Federasi Malaysia jg
Berita2 jang diterima
di Hong

da hari Senin, bahwa statement2

jang telah dikeluarkan baru2 ini
oich menlu Lord Home didalam
Madjelis Umum PBB mengenai

persengketaan perbatasan India

hendak menggabung!
Singapura dan tiga

gan RRT, adalah benar2 merupa

Ora

Djamu” dengan para riaga jang berada - diba

Djurubitjara

dar mengiringi lagu itu dengan
didepan

pengeras sua

re, tapi tanpa R. Gatutkatja di

ocpannja.

Presiden Soekarno kemudian
minta lagu "Suwe Ora Djamu",
dan mulailah
suasana mendjadi
lebih meriah ketika presiden sen
dirt madju mendekati tempat
niaga. Pesinden wanita dan ke
dun
adjudan presiden saling ber
suhut2an dalam lagu jang sapopuler ,Suwe Ora Dja
sambil merangkalkan ku.
ta2 jang romantis dengan diiringi tepuk tangan para hadirin
Iainnja.
PRESIDEN RUMANIA ,,KENA"

gerakkan tangannja bertepuk
tangan.
ERESIDEN BAG.2KAN PISANG
Presiden, Soekarno, juri sangat memperhatikan ” tamuZnja,
ltika berada ditempat peristirahatan tjandi Borobudur itu, te
lah mengambil sesisir pisang dan
kemudian membag:2kannja satupersatu berkeliling kepada para
temu jang sedang duduk, termasuk wartawan2 Rumania, Tawaran prpsiden ini diterima oleh
para tamu, dan berkenalanlah
mereka dengan pisang ,.Emas'"
Indone

Itu mengatakan,

Ia mengandjurkan, agar tuntu
tan Pilipina atas daerab ini
Gjangan memperlambat pengga
bungan Borneo Utara dgn FeGerasi Malaysia jang sedang
Girentjanakan.
Latnula membanding2kan dae
Tah itu dengan Kalimantan
di In
dcnesia. Katanja, Borneo mem
punjai pemerintah jang baik dan
mata uang jg bernilal tinggi.
"Lepas tangan"
Wartawan
lang Melbuur
ne "The Herald”
sementara itu
menulis dari Singapura, bahwa
utjapan2 pemimpin
Indonesia
Gan Malaja minggu jang jalu,
npir2 menimbuikan kesulitan

jang sedang dilakukan ke Peking
leh Malcolm MacPonald, jang
h mendjadi utusan Inggeris
konperensi Djenewa mengenai
Lzos, djurubitjara iru me
2
Ikan bahwa kundjungan tersebut
merupakan kundjungan pribadi
MacDonald pada saat ini tidak
memangku sesuatu djabatan res
mi, demikian dikatakan.

|

MacDonald pada hari Minggu
telah mendjadi tamu kehormatan pada satu djumuan jang Gi

w-enggarakan
KRT,

Uganda Negara

Konstitusi Baru Di Ko
rea Selatan.
|,

9

Oktober

(AD-PIA)

jang sah.

na dan saudaranja orang Mala

ya?

Dalam suatu serangan dengan
kata2 jang tadjam, Pendatun
mentjela penolakan Inggeris: mo
ngenai persengkataan itu. Semen
tara itu Bonjamin Abubakar,

gubernur propinsi Sulu, menga |
takan bahwa Inggeris telah pe
tjarkan hinaan jg paling
keji
ik pernah diterima Pilipina dari
satu negara asing berkenaan
dengan deportusi massa pe:
Pilipina diwilajah Borneo #J
ra,

kuaw konsitusl baru jan
memuat garis2 besar beri
mecrintahan sipil, jang akan di
b
bulan Agustus jad
Junta dalam sidang plenonj
tcluh merobah Undang? Pokok
Supra-konstituslonilnja — sedemiKian rupa sehingga akan mengmandir konstitusi lama melareferendum.
Perobahan itu menandaskan,
Dahwa amandemen2 konstitusi
jang dirantjang oleh junta akan
dalam referendum
Ikan oleh majoritas pe
iitih dalam' referendum itu,
Rerendum hanja akan sah
skobila setengah dari djumlah

torat Inygeris atas Uganda se
djak tahun 1894.
Upatjara tengah malam itu,
jang dihadiri oleh Duke
of
Kent disusul pada siang harinja
Gengan pesta umum besardi
Gimana hadir 64 delegasi dari
luar n

oleh pemerintah

RRT Akui Uganda

Merdeka

April jang Jalu, adalah pemim
pin partai Kongres Rakjat jang
mempunjai majoritas besar da
lam parlemen.

Peking 8 Oktober (AFP-PIA)
Menteri Luar Negeri KRI
Chen Yi hari Senin telah nengu
mumkan
kepada PM Ugand»
Milton Obota bahwa RRT me
kui Uganda. Menurut rent

Okiober

usaha

(AFP-

Amerika

Untuk menjerbu
Terletak diutara Danau Vikto
al
ria, sedikit diatas hatulis
menter,
negara baru itu luasnja
243. Castro di Havana pada hari
000 kilometer persegi, dengan Minggu malam.
Iu menambah
penduduk mendekati tudjuh dju kan: ,Kuba bukan sadja tergan
ta djiwa,
tung pada persendjaraan:

Giri, tetap) djuga padu se:
Uganda adalah sebuah nega- jang datang
dari: pangkatu
ra jang makmur, dan hasil2 uta lebih ujauh,
mu daripada — perekonomiannje
orang2 jang punja hak pilih, jang terutama pertanian adalah
Casiro jang
kapas,
bagian, demikian di

Aldjazair Re smi ' Djadi

Ndjazair

sebagai

jang ke-109,

anggup Maluja sebagi
jang terikat
irempuan,
U.badju Barat".
|

PBB

anggota

PBB

Kerua Madjelis Umium, Zafrul

ka

dianggap sudah terpilih mendja
di anggora,
Sambutan jang gemuruh darj

mengachiri pidatonja, jang diu

hadirin membenarkan kaya2
kerua,
Zafrulla Khan kemudian min
ta kepada sraf protokol PBB
jang dipimpin oleh Pierre Meu
lemeestor untuk mengawal do
legasi. Aldjazair kepanggung,
duengah2 samtiwan hadiria jg
lebih meriah lagi,
Zatrullah , Khan
, menerangkan, bahwa 'eetjara' pribadi ja
merdsa sangat bahagia dengan
diterimanja Aldjasair mendjadi
anggom PBB. Sudah temu ba
njak pembitjara2 ingin membe
rikan pandangannja, karanja,
Maurice Couve de” Murville,
melu Perantjs, membuka dere

Sebelum! menerima”dari Ftang
an Duke of Kent dokumen2 jg

sidang, Pada hari Selasa mere menandakan kemerdekaan
akan mendapat tempat dian
da, Perdana Menteri Apollo Mil
jara dolegasi2 Albania dan Ar ton Oboto,
im pidatonja ke
gentina,
pada rakjat Uganda menjatakan

Ia Khan dari Pakistan, mengu-

mumkan, bahwa ketjual djika
ma keberman2, Aldjazair akan

2

Ke-109

kap dari kursi2 sementara mereka dibagian belakang ruangan

Ketika . Couve

de : Murville

bahwa ia akan memelihara pet

Camaian, dan mengutjapkan
te
rima kasih kepada administrasi

lah

berkumpul ,

distadiuna

uni

versitas HavanalY
dam # menjambut pidato
ru
"Kuba, yes,
Gel” dan "

“dengan-terjak2
it "ET
menang,”

lambat2

itu, ja men

sim pada umumnja memberikan

Paris, 8 Okt. (AFP-PIA).
terhadap “surprise”
» Pemerintah 'Peranyjis hari Se penilaian
tidak puas Australia jang dicim
nin telah memberangus terbitan bulkan oleh adanja unsur? xra
bulari Oktober (tanggal 5 Okto- tegis jang dumlliki ALRI dewa
btr) dari madjalah "Presence sa ini, sebagai sesuatu jang U
Aiticaine” jang dipimpin oleh
3
pada tempatnja,
Atioune Diep atas dasar bahwa dakKekuatiran itu ' sebenarnja'
beberapa tulisan mengenai Hin- Widak perlu terdjadi apabila
dia Barat Perantjis dan Gulani Auwralia mau mentjoba mema
Perantjis mengeruhkan keaman hami, bahwa Indonesia gedjak
tn negara.
tidak ada maksud? un
Pada waktu jang bersamaan, semula
sesuatu expan
suatu penjelidikan hukum telah si,tuk mengadakan
Demikian kererangan se0
diperintahkan atas pernjataan rang perwira Unggi ALRI mem

Idalam publikasi tersebut.

:

pada

oi, 8 Okt. (AFE-PIA)

aim telah sel
wikian sebuah korvur
diter
ngatakan
Komunike itu jeng dikehrars
kan oleh pemerintah Vietnam
Wiara jang dikutip oleh kantor
Vietnam Utara mer
Seluruh personel mi'
Victnam jang semula diki
ke Laos atas permintaan peme
rantah keradjaan Laos telah df
tarik mundur dari negara itu",

Berlin

Di

8 Oktober (AFP-PIA)
Djerman
Barat dan
PASUKAN2
saling
pendjaga
perbatasan Djerman Timur

polisi

tembak-menembak di Berlin Senin malam dalam

suatu insiden baru mengenai seorang jang akan

melarikan diri dari Ber'in Timur, demi

an orang

an kedjadian itu mengatakan.
jang menjak:
Kira2 uda seratus orang pen
Menurut orang jang menjakitu, Insiden tersebut ter Cuduk Berlin Barat berkumpul
di di 'Oberaumbruecke, doke ditempat insiden itu dongan ber
pembunuh”,
Amerika, ketika
“pelariih teriak ,pembunuh,
——
3
itu mentjoba berenang melinta

tuk perbatasan — antara Merlin
Timur dan Burat ditempat itu.
Polisi Djerman Timur melepuskan tembakan kepadinja
dan kelihatanaja mengensinja,
Sepasukan Djerman Timur tiba
ditempat itu, dan ,,Vopos" (poli
si Djerman Timur) hilir-mudilt
disungai itu dengan lampu “ 80
tot.
Para penjaksi dengan mata
mengatakan , ovos” — melepas
kan kira2 20 tembakan. Temba
kan itu dibalas oleh pasukan

Rundingan?
Ttg. Mas
suknja Inggeris Dlm.
PBE Dilandjutkan

Brussel, 8 Okt. (AEP-PIA)
Perundingan? ministeriil ane
taja Inggeris dan enam negara
Eropa lainnja mengenal permin
taan Inggeris utk memasukl
Pasar Bersama Eropa dilandjute
kan di Brussel hari Senin setelah berhenti seluwa lebih dum

bulan.

“

# Lord Privy Seal Edward Heath
memimpin perutusan Inggeris dl
sidang ministerill itu jang merupakan ke-ll kalinja sedjak
Juvulainja antaru (nam negara
rat datang dan sel
mobil Eropa dan Inggeris setahun jang
radio Amerika, sebuah mobil latu. Heath membuka sidang deambulans palang merah Djer- ngan laporan jang -pandjang
seria mobil pema- Ielar tentang kosperensi para
perlana menteri negara2 pers
mukmuran jang baru ini diadakan, di London,

MENG4PA YAUSTRALIA MESTI TAKUT

DJAKARTA, Y Oktober (PIA),dapat sambutan £ meriah dari Inggeris dan misionaris2 asing
Indonesia jang
hadirin, kerjuali # dari delegasi
terbit tanggul 8 Okuober menjiar
pegara2 blok Sovler jung terap
kan suayu ber!
Lam,
.Heboh" s
AALRI, dengan
Madjalah "Presence 4 »Mengapa
mesii takut2”,
Didalam berim jtu dinjatakan
D0
Africaine"
bahwa perwira? tinggi ALRI
Diberangus jung
dihubungi Suluh Indone
"Japkangja

|

Penarikan Pas. RDV
|Dari Laos Se'esai

Tembak

Idi sungai Spree, jang membeti

dihasil
Inggeris
berkewadjiban untuk menerus untuk memberikan darah jang
kan bantuan keuangannja kepa penghabisan untuk memperia?da negara niuda itu — kreditZ hankan negara sosialisaja,”
sedjumlah 14 djuta pound ster
ling telah , disediakan untuk
es
jara dihadapan para
membiajai satu rentjana lima (ulit, ja memitna
mereka
"
, PBP, 9 Oktober (AFP-PIA) tahun dan untuk menutup « pe aguc menjelidiki kepada
proses revolu
uaran2 pertama,
sioner Kuba dan ag
eka
ALDJAZAIR dengan resmi padajhari Senin
menegaskan Jiluar negeri, bahmendjadi anggota PBB,
Disamping itu AS telah ' me
ra "Tevolusi SOsAlIS telah dita
nawarkan pindjaman dua djuta mam utk selama2nja di Kuba",
Madjels Umum dengan su
Perdana
1 Republik Al
dolar
untuk
,
pembelian
,
bahan2
ara bular dan dengan aklamasj
Gjazair. Ahmed ben, Bella
Beribu2
orang
Kuba
tedjui: untuk menerima anggota2 delegasinja mendengar industri dan pertanian,

Anovota

pan:
sebenarnja dimulai tahun 150,
ketika perdana menteri Malaja
tiba2 mengadakan usuha sea
Wal penengah dalam sengketa
Irian Barat, demikian wa
"The Herald” dalam pc
hari Sabtu jl.
Selandjutnja wartawan
mengadakan perbaningan
lam perkembangan sec
dan politik kedua negara, jang
mempunjai Ikatan erat Gulam
ras, bahasa, agama, sedjarah
adatiistiadat dan hubungang
perdagangan.
Dikatakannja, barwa Indone.
sia memperoleh kemerdekaan
dengan aliran daran sekitar
takun 1940-an, dlauh sebelum
nasionalisme "dianggap per 'ag
Culam dunia politik
1 Se
baliknja. Mulaja
at
asuhan negara jang mendjasjah

BERLIN

:

8

PM Chou En Lai telah mengi
Ikimkan kawat kepada Obota
.Kengan utjapan selamat jang
Jiirus iehtas 'keada rakjat dan
pemerintah Uganda."

(Baku

Setiap Serangan
Amerika Pasti Akan

Uganda memperoleh kemcrde
anj
tepat seratus tahun se Gagal
telah orang
kulit-putih jang
pertama mengindjakkan kakinja
HAVANA,
Gibumi negara Afrika itu,

Malaja,
daerah
di

Kalimatan Utara ujadjahan Ing

bahwa tidak tahwmenahu megian samping tempat istirahat itu.
ngenai adanja satu protes dari
Sumsana mendjadi semakin
Djuga ketika presiden Cheorg pemerintah Peking mengenai
meriah ketika presiden dan ma biu-Dey tiba kembali ditempat pernjataan2 Lord Home itu. Ia
jor udara Kardjono serta letkol tersebut, dengan serta merta te Cjoga menolak untuk memberi
Bangbang Widjanarko, adjudan2 Tus diadjak mendekati tempat komentar mengenai serangan
puesiden, turut bersahut2an da- Dirga dan disambut dengan ,.Su jang telah dilantjarkan terhadap
jam lagu ,Suwe Ora Djamu". we Ora djamu, djamu malaria,.. Lord Home oleh meniu RRT
Chen Yi, jang menga
Mula2 presiden Soekarno min
Suwe ora ketemu, ketemu marsekal
takan, bahwa "kaura reaksioner
ta supaja dibunjikan ..Pangkur sepisan karo presiden Rumania"
dan” imperialis Inggeris
sumpak sangan", sebuah lagu Dengan sambutan ini suasana be India
sadja masih belum memuaskan, tubah makin meriah dan semus “Galah setali-tiga uang”.
kemudian dalang dari Borobu- Ladirin Udak keticpgalan mengDitanja mengenal kundjuagan
mendalang

Tang can”

belum

VILA, 7-10 (AFP-PIA
PEMIMPIN2 Mus! m Pilipina kenamaan pa
da hari Sabtu telah menjerang dengan pedas
neo-kolonialisme Inggeris di Borneo Utara, jang

Sati da — K-Pendatun wakil
kecu dewan perwakilan, mengu
raikan apa ja $ dinamakannja
neo kolonialisme”
Inggeris jg
ari2 untuk”
menimbulkan
han antara orang Pilipi
pe

pada
tjandi

menggunakan kesempatan tsb dengan "mat2an”
sampak

Lepas

—

Djurubitjaza kementerian luar
9 Oktober (PIA)
negeri Inggeris menerangkan pa Melbourne

Borobudur, : Presiden Soekarno jang menunggu
ditempat istirahat ' dibagian bawah tjandi, telah
lagu2 ”Pangkur

Malayn Minta Indonesia

London, 8 Okt. (AFP-PIA).

residen Rumania, (Ghicorghe

Gheorghiu-Dej beserta rombongannja
hari Minggu pagi melihat2 bagian atas

Yg.

Sengketa India - RRT

JOGJAKARTA, 8-10 (PIA)

M4

diklaim sebagai miliknia
Serangan itu dilantjarkan ber
ma rapat jang diseleng
muhasiswa2 pergu
Tuan tinggi Manila dalam men
dung klaim Pilipina — terhadap
jang dipersengketakan,
jang terletak hanja beberapa
mil dari Pilipina Selatan.

Sikap

Ketika perdana Menteri Ruma
KAMPALA , 9 Oktober (AFP-PIA)
nia Gheorghe Maurer tiba men
mempunjat hubungan diplomatik dabului rombongannja, presiden
SEBUAH negara merdeka baru telah lahir
dengan Korea Seutan, melain- Soekarno memanggilnja untuk
Chen Yi mengir
pada hari Selasa — U, yanda.
kan mempunjai hubungan kon- mendekati tempat niaga.
pan selamat jang hangat
suler dengan Korev Utara.
Dengan segera pesinden ,.me
Pada tengah malam hari atas sumbangan
a Uganda dan menjatakan ha
Sumber2 kementerian luar ne agaju bagjo” tamu dari Rumania Senin mendjelang hari Selasa, Uganda
rapannja bahwa pengakuan RRT
gerl mengatakan, hahwa Korea tersebut dengan lsgu ,.Suwe bertempat distadion '— Kampala,
la
djuga
mengemukakan,
bah
akan ,membawa perkemba
Selatan ingin sekali membuka Ora Djamu" pula.
ibukota Uganda, bendera Ingge wa motto Uganda
Uu
hubungan2 jang lebih lam
hubungan diplorctik dengan
:
ris diturunkan dan dikantikan tuk Tuhan dan Negara
jut
antara kedua negara"
Indonesia, demikian AFP.
mendjadi wepala
Dalam peran jang terpisah
Dewasa

PEMIMPIN? PILIPINA KETJAM HABIS
"IEOKOLONIALISME"
INGGERIS

bil

'noo:

pal kepada jang paling perlu sa
Korca Utara, Norwegia,
Puerto Rico, Portugal, Rumania, “jabih kurang 100 tenaga
Airika Selatan, Spanjol, Swedia, Indonesia sudah iba atau akan
Yimi Sovjet, Amerika Serikat dan
tiba dajam hari2 jang akan da
#nezuela.
nang
tang di Korabaru untuk men
djalankan tugas Untea dalam
Regu Bola-Volley
adminisrasi, penerangPutri Djepang Kalah- bidang2
an, ekonomi, pembangunan
Ga,

kedatangan

Asia beberapa waktu jl, hari Se | dingan
W# kemungkinan akanbesardilangsung
pertan
nin sore djam 18.25 telah tiba kan di tersebut
Indonesia,
namun
kepu
ditanah air dengan pesawat uda tusan terachir terletak pada
ra Garuda ,,Danau Toba” dati Federasi Bulutangkis InternasioBangkok.

ul Ini telah diumumkan
tijakin bahwa untuk meng
Gan lama setelah sebuah bom merasa
hadapi Minarni mereka ukan

jug besar meledak dikamar ke
Lt! sebuah hotel di Karakas,
Tiga orng, termesuk seorang
As, mendhpat iuka2 akibat le
Gakan itu, jang telah menimbul
kur Kerusakan materlal jang be
sat,

atas

regu Uber Cup Indonesia menga | berhasil. dengan Uganda atas
asar persamai
penghormi
takan bahwa Indonesia mempen kedaulatan dan tidak ber
roleh kemenangan jang tipis.
dalam
san
tangan
tjampur
|
Ketika diminta keterangannja
DJAKARTA, 8 Oki. (PIA).
Citem negeri masis
dimana
pertandingan
antara
In
Minarni cs. jang
berhasi: | Gonesia dan India akan dilang
mengalahkan
regu telah
bulutangkis
dalam bulan Desember akan dlekspor ke Indonesia.
Muangthai dalam babak penjisi sungkan
han kedjuaraan 'Jber Cup zone jad. Sudirman mengatakan bah
Adalah untuk pertama kali.

Rameli Rikin jing bertindak |
St Joemarsono kepada PIA,
team manager romboKedatangan team2 sepakbola sebagai
Indonesia dalam keteraIua negeri adalah dalam rang: ngan
ngannja menjatakan bahwa .wa
Ke

2. |

(Soviet
Alui Uganda.
MOSKOW,8 Oktober

Mulai Dipersiap

PRES. SOEKARNO ,,MAT2AN" DSN

ikan tanggapan gekitar ko
kuatiran Ausirala itu,
Oleh perwira tinggi itu solan

djunja duerangkan, “bahwa be

n812, bahwa kapal2 selam dan
komando kapal? peluru xendali
itu merupakan unsur "sirategis
oflensif", terapi Unsur2 Iu ha
nja akan kita pergunakan seba

gal offensif pertahanan,

Djerman Barat Telab
Miliki Rahasia Bom
Atom

Key W
Seorang

7

Oktober (AFP-PIA)
diplomat Djerman Ti

tmur telah menerangkan kepada
ba
pers Kuba bahwa Djerman
rat telah memiliki rahasia nom
atom dan pabrik jang telan ba

o
Tafsiran terlempau djauh da kerdja untuk — mempors
nuklir, demiki
rd menteri AL, Autralia, Gorton sendjat
jang dalam suatu wawantjara nurut radio Havana jang Capat
televisi di Sydney menjatakan, ditangkap di Key West pada
baru3 ini, bahwa AL Australia hari Minggu.
Diplomat, jang namanja oleh
pada waktu ini tidak dipersiap
kan untuk berperang, sebalik radio itu disebut sebagai Karl nja telah menimbulkan sunyi Losch, dikabarkan telah
“surprise” dikalangan? perwi rangkan, bahwa Perantjis telah
mengantjam Amerika
ikas
A2 kia
bom ke
Kalau tafsiran ini dibiubung2 akan memberikan atom tetapi
ke
kan dgn
perkembangan jang pada Djerman, Barat
telah tertjapai /ALRI dewasa njataannja kanselir Djerman Ba 4
ini sungguh parut disajangkan rat Adenauer sudah m
rahasianja.
Demikian Suluh Indonesia,

SARI

P.N. "PELAJARAN

Panggilan Rapat“

NASIONAL INDONESIA"

Genjan Ini kami mengundang

PENGUMUMAN

Tanygal

1 Oktober
kan,
hutanggal
tadenjan
rimulai
Dengan ini dibebahwa
Pindjaman
t
696
-sura
surat
dari
3
nomor
bunga
Banana
kantor
kan
kantorpada
ang
diu
davat
1959
Tahum
ah
Berhadi
i
Obigas
bang tersebut dibawah ini, jakni:

PENIING:

Djawa-Sumatra
Trajek.

dan kantor-kantor tjabangaja diseluruh Indon#sia, pun pada P.T. Biro
Sertipikat Indonesia, Djl. Kalibesar Timur 11/17, Djakarta-Kota.
Bankibank umum swasta jang turut-serta melaksanakan pendjualan
obliyasi-obligasi duri pindjaman termaksud diatas diberi kesempatan
untuk sementara bertindak sebagai kantor-pembajar bagi pindjaman itu
deugan ' ketentuan, bahwa pembajaran-pembajaran harus dilakukan
terlebih duhutu dengan keuangan bank sendiri jang kemudian setjara
berkata akan diganti oleh Pemerintah.
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DJAKARTA.
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0. 75 th. 1961, tertang
gal 17 April 1961 jang berlaku surut sedjak
1 Djanuari 1961: dimana
termuat ketentuan2
bahwa perusahaan2 milik Negara:
.T. INDEVITRA
2. PI. INDEXIM
3. P.T, MOLUKSCHE

telah dilebur kedalam P.N.
Budi Bhakti

Tn:
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Untuk kebahagian dapur Anda!!!

jl. Tamansari
Raya 18a Tilp, 20964 Dja-

Dj, Kwitany
15 Djakarta.
Dji. Perniagaan
3 Tilp. 23308 Djakarta.
Djl. Abdal Muls 8c Tila 2416 Bandung
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DIAKARTA-KOTA..
Googan Penjalur2 kami di selarah Indonesia:

. 4 Ban Liong
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3. CV. Karya daki
4 Perw. NV, Setia Budi.

GADO2

Djumlah Tersebut jung sdr. Miliki Ro, 3854
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ABDUSSAMAT RS
Podosugih bl 11/260. P.O, Box J4
BEKALONGAN
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- Setia Diala NU,
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enak di Djakarta

TERAGUNG
Sebelah Fa Independent
Kebajaran Baru.

2 Sarungnia palekat Halus

SENAJAN

Trip berhubungan derikan:

Dj. Modjopahit
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Mempunjai
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Gan lain2
SAKIT PERANAKAN

! gaga

0

BUNG

Lain2 Tempat
1 CONEMO
Nusantara 1
2 TJAN NJAN
Tiikini
3. LAY OEN — Ps, Baru
fi. NATOUR LTD,
Menteng Raya
3. TOKO BUKU PEMBIMLING
Kebon Sirih
6. NIIOUR — Hotel Indonesia/

|

Keujukiusia pama otot |
tel 11/6-1V64 di Ujaturta
.Kediuarnan Tugu Mude. Race
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»

Ni MISBACH d/a Gedong Wanita
— Dj. Diponegoro
8. USIS — Djakarta
8. GEDUNG KESENIAN
H. Aburisman
Dj. Rambei 1/2
1. Dj. Pisangan Lama 73
4.
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TRISOERA
2. Dj. Prapatan 52
SURAKARTA
Dj. Hanglekir 1 (Garasi)
Di LAM. — Pegangsaan
V pav.
mur 42A tidak djval kartjic,
Wada hari pertundjukan siang dan petang diloket2 Istana Yiuh Kug2| Lung karno
PERTUNDJUKAN MATINE
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.
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(Senin s/d Djum'ar
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(Sabtu/? Ninggu djara "8,30
Lain2 rempat,
. COMEMO
DIPERSEMBAHKAN OLEH INDONESIAN ARTISTS MANAGI
AT, DISPONSOR OLEH INTERNATIONAL CULTURAL EXCHANGE PROGRAM
OF THE
UNITEDSTATES GOVERNMENT,
lam: DAN, CORSEC: 245/lb/ K/6: — FISKAL 1330| FISKAL/PEN 62 — R, HARGA: 4016/IDR/8SI1,
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1. Sar, SRIWIDAJATI dra Singer
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aDIiSs. !
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Keacaan 80K. Putar dengan tangan.

dibeberapa runub
Sabar, pandai bergaul, vebas. |
Honorar'um lumajan. Tulis pada Harian |
imi dibawab "No. 5721 selambatnja |
sumjai tgl, 16-10-02,
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lui kami mengundang untuk hadu dalam ra
akan diadakan pada:
2 30 Oktober 1962
2 di Kantor Notaris Sie Kwan Diioe,
Djakarta,
3 1200
2. Laporan Direksi
Persiapan mengvadapi P.P. 12
Penumbahar modai
Perobahan Akte
Penggantian susunan Direksi dan
Komisaris,
Direksi,
P.T. Sindang Harapan Veem,

3

LEEIUMAN

DEPARTEMEN 'JRUSAN PENDAPATAN, PEMBIATAAN
DAN PENGAWASAN,
Kuasa Menteri Urusan P—2:

“KEL,

|“

Pembia-

Perlu 'diterankan disini, bahwa Kuponxupou ounga nomor 3 jang
dapat diuangkan oleh sesuatu bank adalah kupon-kupon dari semua
surat "696 Pindjaman Obligasi Berhadiah Tahun 1959” jang terdjual
baik oleh bank itu sendiri maupun oleh bank lainnja sebelum tanggal
1 Oktober 1962 dan pula tidak terundi- dalam - undian-pelunasan
tahun 1961

Rapat

sn3

Pembiajaan

SEA,

Pendapatan,

Panggilan

Kepada segenap pemegang saham
P.T. SINDANG HARAPAN VEI.

dasar pertanggungan-djuwab bulanan jang disampalkan sepada DuparUrusan

. Laporan Direksi
£
. Persiapan menghadapi PLP. 12,
Penambahan modal
p
Perobahan Akte
Penggantian susunan Direksi dari
Komisaris.

Okt,/Nop,

.

Penggantian pembajaran diatas ini ditambah dengan propisi bank
sebesar 4496 dari hurga nominal kupon jang dibajur dilaksanakan atas
jaan Negara.

4 di Kantor Notaris Sie Kwan wjve,
1300

pawr

Koperasi, Tani dan Nelajan — Urusan Ezimi

B
1/5
T/B
r
8
T/B
T/B
T

"

oo 4 23 Oktober 1962,

Dengan

K.A. ,KOAN MARU?

Tg. Priok”
Muntok
Tg. Pinang
Medan
idem
Te. Pinang
Muntok
Tg. Priok”

.

Bertempat
“Djam

Kesempatan bagi Anda, untuk dapat mempergunakan kadinas tjepat Pelni jang ukan singgah dipeabulan Ane
da sebagai berikut:

“onun SERNSI

Umum Negara
Dagang Negara

temen

Untuk hadir dalang

rapat jang akan diadakan pada:

Bahwa kepada semua pegawai P.N. Sudi Bhak
Surat

Kuasa.
Tikan oleh Direksi Perusahaan2 milik Negara! gg

Maka dengan ini semua Surat2 Kuasa jang dibgs

|
.

