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(8) Pengiriman Missl Keseni
an din Olahraga.
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Wwaktu2 "apabila pusat memociu
kan tenaga2 dimaksud, daecah2
suduh siap dengan tenaga? jang
tepresentalip, tidak sadja dulam
urid mutu tetapipun 'djika dapat
#uagaZ jang all-round dalara Ja
bavgan Kesenian dan Olahraga.
Baik sekali sekiranja dae
run) sebelum 10 Nopember jai
sudah dapat mengirimkan seGjuralah nama2 jang ada untuk
muksud tsb guna Icbih memper
lanijar persiagan2 di pusat.
(8) Pengumpulan” Gambar2
Dresideb, Bendera Merah Putih
dan Lambang Negara.
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usaha untuk
memperkenalkan RI dan Peri
pu Besur Revolusi Indonasia ke
puda maudura2 kita didaratan
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luma dipisahkan dari kita, per
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Leoncl
bahwa

persiapanZ jang dilakukan tmpo

Kita tahu bahwa memang masih ada pendapat2 negatif jang
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da ko 34 dengan mengadakan
upatjara setempat, / kogiatan2
kerdjabaksi untuk mendidik se
manga, kerdja dan. gotong ro
Jong dikalangan massa pemuda,
kegiatan kesenian dan olahraga
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Meluap Lagi

Tasikmalaja 24 Oktober (PIA)
Kali Tjitanduj jang binsanja
meluap bila musim dingin tiba,
Gewasa ini sudah mulal meluap
lagi dan menjebabkan
bandjir
jang besar setelah dalam bebe
rapa harini hudjan turun di Pri
angan Timur,
Pesawahan2 jang luas didae
rah Lakbok, Bandjarsari dan Ka
Iiputjang kini praktis tergenang
air hngga banjak dari sawah2
tab terendam air. Diperoleh ka
bar bahwa djalan antara Ban

bat langsung dari politik paksa-

an Pemerintah Belanda, oleh pe

| merintah dan rakjat
Indonesia
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sebagai

projek penting

perdjoa:

dalam Daerah! Jah melakukan pelanggaran2 ter ngan pembangunan

buah. Dengan djumlah SR seba rintah dalam rangka penertiban
njak itu masih dirasakan kesuli bidang ekonomi.
tan untuk dapat menampung se| Tindakan tegas ini adalah
luruh anak2 jang sudah inentja scsual dengan perintah Panglipal umum untuk disekolahkan. ma Besar Komando Tertinggi
Bangunan SR jang terbengkalai operasi ekonomi untuk mengam
penjelesalannja dewasa Ini ter bil tindakan2 terhadap setiap
dapt enam buah dikarenakan penjelewengan dibidang eKonomeningkatnja harga — Dangunan| mi
hingga pihak pemborongnja ter| Diperoleh keterangan bahwa
paksa menghentikan sementara pelanggaran2 jang telah Gilaku| pembangunannja. Untuk menga kan oleh direktur veem jang te
tasi kemajjetan pembangunan lah masuk sel 'tu antara lain
gedung2 SR baru Itu, pihak Pe jalah mengadjukan penagihan
merintah DCI telah. mengombi dengan melebihi ka'kulasi jang
langkah2 merundingkannja da sebenarnja sesual dengan penepihak Perusahaan ,.Kabana" (da tapan pemerintah.
hulu Java Hout) kiranja dapat
Direktur veem itn djuga telah
menjelesaikannja.
melakukan pelanggaran terhadap
Dalam bidang pendidikan di ketetapan dari: djawatan harga
SR2 ini pihak Pemerintah DCI serta kurang memberikan kon
Gjuga mengalami kesulitan tena ole kepada perusahaannja.
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bi-

Revtasi Nasiongj Indonesia.
| Presiden
Direktur
PDN Pusat, Drs.
Djakarta jang melakukan kun
djungan penindjauan logistik
sipil dan militer didaerah Msn
dala, dalam suatu keterangannja
dimuka pera mendjawab pertanjaan Wartawan PIA di Makasar menjatakan bahwa pembangunan kembali reruntuhan dan
perbaikan tingkat kehidupan s0
sial jang sangat merosot di Irian
Barat itu akan diusahakan seke
masnja dengan mempergunakan
Kemampuan berfikir dan beker
dja membangkitkan seluruh sum
ber2 kekajaan
bahan ekonomi
negara dan rakjat Indonesia ter

masuk Irlan Barat.

PERALIHAN
LB, LANTJAR
Selandjutnja menurut Drs
Harsono bahwa rasa optimisme
untuk terlaksananja dengan s€
gera maksud pembangunan ini,
mengingat dkan pengerahan ban

tuan UNTEA

dalam melakukan

kerdjasama dengan Republik In
donesia untuk lebih mempertjepat terselenggaranja pemasukan
Wilajah Irian Barat kedalam ke
kuasaan sepenuhnja pemerintah
Republik Indonesia. Djuga bah
wa kelantjaran djalannja masa
peralihan di Irlan Barat dewasa
Ini berkat | kesungguhan beker
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dikelurahan desa Pantiredjo,

Kab. Pati dengan dihadiri pula oleh Tritunggal
Daswati I Djateng serta pendjabat2 resmi dalam

daerah Daswati II Pati pada tgl 24 Oktober ini,
telah dilangsungkan peresmian redistribusi tanah

dia atas saling pengertian jang

Ivas 'antara Pemerintah Repub

pakan
,.revolusi
(manapun, demikian

mcru

impor” dari
Leonel Alon

rialis Amerika untuk membunuh
Kuba jang masih muda dan 10
Volusioner itu, kata Alonso. $
Dengan demikian, “menurut
Leonel Alonso, terbantahlah dg
ngan sendirinja fitnah 3mperim
lis Amerika jang menjarakan se,
akan2 Kuba merupakan pangka
lan militer dari Uni Sovjet. ,
Leonel Alonso menjatakan
bahwa fitnahan sematjam itu
akan mengarah pada kesimpus,
lan, bahwa AS merendahkan s0
dap negara jang menerima ban
tuan Uni Sovjet sebagai pang
kalan2 militer dari Uni Sovjet,
Dikatakan, bahwa untuk me,
ngatasi kesukaran2 ekonomi eki
but embargo AS terhadap Kuba
Kuba berhak menerima bantuar/)
Gan mengadakan hubungan ca!

Oleh sebab iru, demikian Le
Alonso, lebih landjut rak
Kuba mendjaga revolusinja
mendjaga bidjl ma
ja sendiri, dan kiranja ti
aklah memerlukan pendjelasan
bahwa untuk mensukses.
menempatkan tjabang2nja di- lagi,
itu perdamaian
kota2 besar lalnnja di Irian Ba kan revolusinja
suatu hal jang sa
rat sekurangnja 6 buah.
Irlan Bhakti ini merupakan ngat penting bagi Kuba.
pendjelmaan penggabungan pera
perdamaian
lihan2 buah perusahaan jang su | danKubainginmentjintal
hidup rukun dengan
dah ada disana sedjak lama bangsa manapun,
demikian Alon
masing2 Nigimy (Nieuw Guinea
menambah gang jang menguntungkan Gga,
Indisehe Mastskapif) dan PIM 40kan, jangtetapisererusnja
Kuba
akan
memper Degara manapun, termasuk US,
(Pasific Import Maatskapif),
Indonesia Solider |
(
tahankan negaranja dengan tja
Achirnja kuasa-usaha "Kuba
apapun thd setiap agresi dan
Lebih landjutDrs Harsono me raintervensi
semangat2 ta itu menjatakan, bahwa dalaru
bahwa langkah nah air ataudengan
mati", ,patria O perdjoangan melawan Imperia
lis itu Kuba tidak berdiri sen
lam pelaksanaan pembangunan
karena masalah Kuba ada
Untuk itulah rakjar Kuba diri,
masa depan Irian , pemerintah
lah masalah perdamaian dunia,
R.I. dewasa ini menghadapi usa
oleh sebabitu Kuba mendapat
ha2 pembangunan kembali atas
bantuan dari segenap negara
semua bengkalai2 jang diting- Atjara Hari Sumpah
Jang tjinta damal
'
galkan oleh pemerintah BelanDikatakan, bahwa Indone
da, antara lain beberapa kantor, Pemuda
antara lain telah menjatakan s0
sekolah2 geredja2 dll, Persedia
lidaritetnja dalam masalah' Ku
Sementara itu Panirin Nasio- ba ini, jang diantaranja tertjer
an keuangan dan materlil untuk pekerdjaan Ini dikatakan nal Hari Sumpah Perrucu ke-34 min dalam pernjataan bersamp
tjukup, tapi kesukaran jang se- mengabarkan bahwa yeringatan Presiden Rumania dan Presiden
mentara dihadapi disana ialah Sumpah Pemuda cahus ini dise RI, jang tidak menjetudjui ada
dewasa ini tidak ada sama se- suaikan dengan pidayo "Tahun nja tjampur-tangan dari luar da
kali tenaga pembangunan sepet Kemenangan", dengan pokok2 lam soal2 dalam negeri Koba,
ti Anemer dil. Untuk keperlu- @ijara sbb:
Demikian antara lain kuasa-,
an pelaksanaan pekerdjaan pem
usaha
Kuba, Leonel Alonso dd
Pertama: Mempersiapkan dirl lam konperensi
bangunan ini pemerintah RL dalam
pers Kamis s0
menghadapi .follow-up re digedung kedutaan
merasa perlu untuk segera mt Pembebasan
Kuba di
frian
Bara:
sebagai
ngirimkan tenngu2 ahli dibidang landjuran Trikora dan perseru Djakarta, jang dihadiri oleh war
pembangunan dan bahan2 ma djuan penjerahan Irian Barat.
tawan2 luar dan dalam negeri,
—t
teri lainnja. Beberapa “ waktu
Ilalu gelombang pertama pengiKedua:
Memperhebat
pelaksa
tuman Brigade Pembangunan te maan pembangunan, chususnja Resepsi Persiapan '
lah bergerak didaratan Irian mempertinggi produksi pangan
Barat,
dan membantu-pelaksanynn Lan Utk Atase AD AS,
Graform, pembentukan
Perusahaan, pelaksansan Un. Djakarta 26 Oktober (PIA)
Bagi Hasil dan usaha? de
Lagi.Tindakan Tegas dang2
Kamis malam dengan berteny
mokrati sering kerdja dll,
pat dirumah-makan Geliga, be
Peperda Laut
Wilujo Puspojudo 'aras
Ketiga: Memperhebar indoktri rigdjden
nama Wampa Han Kam-KASAB
Masi, retooling aparai2 perdjoa
Kodamar III
ngan dan kampanje anti korupsi mengadakan resepsi perpisahan
Djakarta 26 Oktober (PIA)
dan Keempat: Mem- dengan kol. Willis G, Ethel, mi
Atas
Persetudjuan Panglima
bantu menjampumakun organisa liter atase angkatan darat AS
8 Front Nasional disegala Li- di Indonesia jang akan kembali
Kodamar Ill Kol. Pel. Soesatyo
'
Mardhi sela ku Panglima Peper
#olongsu? lainnja. kenegaranja,
Dulam kata perpisahannja
Ga Layt MAR III, Finec Peper
Panitia
Naajonal
Hari
Sumpah
brigdjden
Wilujo
menjarakan
un
da Laut MAR JII, mulai kema- Pemuda pada Kamis malam ima
rin tgl 25 Oktober 1962 telah
tara lain, bahwa semendjak ma
ogadakan sidang dengan atjara sa djabatannja selama 30 bulan
"menahan Dirextur sebuah "NV (unggal
naan peringatan di Indonesia kol. W.G, Ethet
Veem 'jang terletak di Djajian Hari Sumpah Pemuda
28 Okyo- telah menundjdukkan kerdjasa
Panaitan Pelabuhan Tg. Priok, ber 1962,
ma dan menimbulkan pengerd
karena telah melakukan pelang
garan terhadap ketentuan2 jang
an jang balk antara angkaran
berang Republik Indonesia dan
telah digariskan oleh Pemecin
«
Rapat BPP. Tertiriggi Amerika Serikat,
tah dalam bidang Ekonomi.
Kemudian kepada kolonel W,
Pelanggaran2 jang
dilaukan
G, Ethel dan njonja telah dibe
oleh direktur NV Veem tersebut Setempat
rikan tanda kenang2an dari stat
Djakarta, 26 Oktober (PIA, Angkatan bersendjata,
,
penagihan melebihi kalkulasi jg
oleh
Komoja, Melanggar — kotetaDemikian Biro Pers Wampas
pa-KASAB,
pan2 dari Djawatan harga, dan
kurang memberi kontrole terhe
dap Perusahaannja,

E

kelebihan kepada sebanjak 24 orang.
lik Indonesia dan UNTEA akan
lebih banjak memperingan pelak
Mengenal sawah2 didalam sanaan peralihan setjara formil
Dari Dept. Agraria hadir Pem
bantu Utama Menteri “Agrarim Kab. Pati, sebagian besar ada pada batas waktu kekuasaan
Harjadi Jadipranoto jang pada lah tanah norowito, jaitu tanah UNTEA kedalam kekuasaan Re
djarsari-Kaliputjang terputus ka
matok publik Indonesia atas Irian Ba
peresmian ini telah — memberi Comunal dengan hak
rena digenangi air.
kan samburannja atas nama men (comunal bezit met voste uan rat. Dikatakan bahwa sampai
Sementara itu dibeberapa tem teri,
delen) dan dalam beberapa desa
ini sebagian lembaga2"
pat dikabupaten Tasikmalaja ter
masih terdapat tanah comunal sekarang
Oleh Harjadi didjelaskan, bah
pemerintahan dan bagian2 lain
djadi tanah longsor hingga me wa kini diseluruh Indonesia su dengan pembagian giliran.
nja di Irian Barat setjura ber
njebabkan kerugian jang tiukup dah mulai dilaksanakan Landre
Lebar satu bagian
norowito
sudah dialihkan keda
besar pula thd petani. Suatu form dan pelaksanaan tsb. dila umumnja tidak lebih dari 44 angsur2
lam tangan pemerintah R.I. se
Har dan dapat didjelaskan dise
longsor
jang
agak
besar
telah
|
kukan
setjara
terus
menerus.
hingga pada batas waktu penje
keadaan dan kemampuan serem terdjadi didaerah Tjisajong, di
Sampai sekarang sudah dilak luruh daerah Djawa Tengah sam rahan kekuasaan seperiuhnja
pat tidak mengurangi artj dan mana
pal
bulan
September
jbl
ini,
ter
Iima
petak
sawah
dilanda
sanakan
Landreform
tsb
jaitu
Bhineka Tung tudjuan jang sudah digariskan longsor, sedang didaerah Sala redistribusi tanah kelebihan di (jatat tanah kelebihan seluas 6. tinggal dilaksanakan dengan tja
gal Ika dikblangan | penduduk Galam program peringatan,
wu djalan
kampung terpurus
— Djombang — Mage 450,3204 Ha, terdiri dari 2.480, ra formil sadja.
peringatan supaja akibat jang sama. Kerugian.ce Krawang
Irian Wurat jang pelaksa
tan
—
Ngawi
— Kediri — Pa 9825 Ha tanah sawah dan 3, Didjelaskan selandjutnja bahdapat memberi laporan
ukan dilakukan bersamaan
luruhnja ditaksir tidak kurang U—
— Kebumen 9694179 Ha sanah kering.
Ulang Tahun Sukmawa sebagai langkah pertama Akibat pelanggaran Direktur
pengiriman Brigade2. Penerang Panitia Nasional,
'
Rp. 500.000
G:
serukan untuk pembangunan
kembali reruntu- NV Veem tersebut, telah diru
us, Sukarela Pembangunan, Misj
kerdjakan tanah? tsb.
wati Sukarno Puteri |
han perekonomian rakjat di Iri
8. Ketenian dan Olahraga dan
Departemen Kesehatan
Gengan semestinja
Menurut laporan Bupati-KDH
Sehari sebelum rapat ini dimu
an Barat, terutama dalam wak tikannja
DJAKARTA, 26 Oktober (PIA)
elalui kesempatan2 lainja.
RI
cg
Kantor
Uurusan
Inkip
Gubernur-KDH
Djawa
Tengah
Dr.
Daswati
Il
Pati
Soetjipto
jang
11 KoloErnst Von Siemens €isampalkan
singkat Ini dilaksanakan nor- ting DKA Tandjung Priok.
Djunvat malam Ibu Fatmawa
b. Untuk itu perlu diadakan
Tritunggal Mofhtar dalam sambutannja ol. tumalisasi
nel Pelaut Soesatyo Mardhi telah
kehidupan
ekonomi
pen
4!
Soekarno merajakan hari ula
yerakan2 serentak diseluruh ta
Disamping itu diperintahkan mengadakan Ihearing dan telah
singkarnja menjatekan — bahwa duduk dengan djalan — antara
jawa
Tengah
diwaktu.
peresmi
ng tahun kesebelas dari puteri
Yaair guna menghimpun bahan2
tudjuan utama dari Landreform
an
redistribusi
tanah
kelebihan
memberikan petundjuk2 pula ke
jang keempat “Soekmawati
Jimuksud, termasuk! benda2 Ia
lain Mesiperbesar suply bahan
tsb luas tanah dalam kab. Pati ini, adalah untuk perbaikan eko kebutuhan
pada komandan? Badatr Pengua nja
porex bagi pendu- dirugikan Itu, dalam hal ini De sa2
Soekarno Puteri, beriempar di
In jung oleh daerah dianggap Djakarta, 27 Oktober
nomi
rakjat,
terutama
rakjat
ta
ada
tanah
sawah
56.971
Ha
dan
Pelabuhan
Tertinggi
Setem
(Merdeka)
'
jang diambil dari persedia- gihan2 sebelumnja kepada jang pat itu jang berasal dari seluruh istana "Negara.
Galam rangka lebih men
tanah kering termasuk tambak ni.dan mengangkat kehidupan AnGuk Chusus
Presiden Perusahaan Siemens
|
Pesta ulang tahun jang dipe
Irian Barat, partemen Kesehatan RI c-g Kan Indonesia.
397242 Ha, sedangkan tanah rakjat tani keraraf kehidupan tanpa akan untuk
Jaltu Dr. Ernst
von Siemens
riaikan
oleh
tarian?
dan
njanji
memberikan akibat2 tor Urusan Inklarinp. DKA 1g
jang
an2 dari International School
terhadap Gjalannja
distribusi Tg. Priok.
Menurut keterngan Ka, Penda
Pem. ada 383416
Ha janah sa
Kebajoran Baru dan koor RRI
bahan
kebutuhan
bagi
pendu:
Dalam
hubungan
ini"
Peperda
mar
IIl.Lmd,
Doh:
Hamidy
B3
wah dan 994,320
Ha tanah te
pimpinan Binsar SiGuk lainnja didalam wilajah Re Laur Maritiem III sebagai mana PT ini akan memulai tugasnja dibawah
gal termasuk — tambak, tanah2
tompul serta beberapa penjapublik Indonesia in Djuga da
sesudah keadaan , bahaja habis nji solo dari R RI pula, dihadiri
mana adalah dari 161 orang s8
lem rangkaian itu sumber2 ke
tanah tsb. pada tanggal
Gl Indonesia,
oleh
kenalan2
ibu Farmawati
kuatan Eksport dan import me apa sadja, tidak pandang
Para Komandannja jang terd!
24 Oktober
ini telah diserahkan
jang berani melakukan tindak Fl dari perwira2 Angkatan Laut | ku2
resmi oleh Gubernur-KDH
Dja
ekonomi didalam daerah wewe itu telah dilantik oleh Wampa- an penari Holiday On Ice, Mus,
wa Tengah terletak didesa Tio
nangnja.
Menteri Distribusi dr J, Leimena rid2 dan orang tua murid Imer,
#oaju Kab. Pati.
Dan dlandjurkan kepada cha
zational School Kebajoran Bas
Adapun mereka
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untuk”
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ru, dimana tampak a.l. Gubere)
dapat
dari tanah kele
Peperda
Laut
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BEPT
Ini
akan
menggantikan
tu
mur Djakarya Raya Brigdien dr.)
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orang, seluas 1.367.736 Ha, jak |dilakukan djuga peresmian re- | lu-lintas
bahan2 -ke- |lam rangka penerbitan Operasi | gas2 Peperda Laut sesudah kea | Soemarno beserta isteri, nj. dir,
isteri menteri' perda-|
Soeharto
|
Ka,
demiklan
habis,
bahaja
daan
|
Pendamar
Demikian
|Ekonomi.
pemerin
Barat
Irian
ni 389,416 Ha tanah sawah dan | diseribusi tanah2 kelebihan Gida | butuhan di
1.3
dangan dll
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un Im.
II Kebumen. — |tah RI. telah
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084,320 Ha tanah kering.
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“““npatulmata, deadan akur” anja ve
“MKupendang wadah bIhteriku — dengan ta“djam. Dan dia tidak menunduk oleh pendang
terpantjar pula
itu. Bahkan dimatanja

sinur menantang jang keras.
Se
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ema

-— “Itu berarti kau memilih RasadI" kataku
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tadjam,
Nalli7"
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bia aanRa

Tetapi Sa
(putihI" kataku dengan kesal lala meninggalkan — Isteriku tidak menjahut.

datuk,
Gan panas
Manad bukan
sa angga
Akatekanan
la peri
aa meluap.
apa. Abe maa
emosi jang
aku oleh
kepalang.ea DanJaana
Siang ita
ja sbap. James
| diduk Mibersoda paviliva kami jang ketil

kekamar mengemasi pakalaakuwe,
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djadi bintangfilm"”
Aka
Mertua pakan ia Lolobrigida. Engkau
- 2 oa Ak dak Sarat IA dalam
an Ganis Timur Susta timer
Se
'
Indonesia tidak mengizinkan (ilmmu itu!
dan kepribadian
"Ja, sebab aku tak akah melepaskan kes
dalam mendjadi tontovan,
Wanita berpakaian
tegas,
isteriku
djawab
ini""
sempatan
kita
pula,
Lagi
film.
tjuma dalam
“walaupun
Kontan mania benih, raat, Masiti
bukan film
» tedang membikin film Indonesia,

' terlalu sempit,"
"Pandanganmu
akan bang, mna Hae Noilieng
isteriku. Neil kotjowa.
wAku mendiak bukan karena

hanja beberapa detik difilm isu betul2 tidak” film ini”

aa ea Sa mi
pada
(Aku sangat

film adalah

Beberapa djam

Rasad
uk kepekarangan.
Nelti turun dari mobil itu dan Rasad Sana,
menoleh kepadaku lalu mengemudikan mobils'
aja lagi keluar halaman. N
.
"Kau Teki $ betul tersinggung," udjar 4
Nelli tulu duduk disampingku.
menjahut dan djuga tidak mes
nj
Wan. Kalau
"Tiobalah kau pikirka
film ini gagal . tak djadi dibikin, bukankah ber
arti kesempatan besar jang diberikan padaku
lenjap
pula?”
Iku kira tak ada faedahnja kau membu
djukku, Nel. Aku tetap tidak setudju. Dan
aku akan membatalkan kontrakku dengan
Rasad. Aku merasa sudah tjukup
mendjadi
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Seminar Nasional Wanita Muda '

Untuk Membantu Gerakan Pemuda

hjuara pertama Ecdjuaraan dunia volleyball setelah mengalahkan regu Tjekoslowakia
Lc

dalam

hari Kamis dengan angka
3 — O

15—2

15—44

e

putra Dje- akan saling berhadapan belum
kehilangan sama se
lagi diketahui namanja.

Osuna akan berhadapan dengan Lundguist dalam pertanGingan har! Minggu malam dan
achirnja Palsfox melawan UI

1

Beta

tergolong

Schmidt.

Kedjuaraan terbuka bulatingIkis single &- double putra-putri
Djakarta Raja tahun 1962 akan
diadakan kira2 pertengahan bu
lan Nopember 1962. Untuk pa
ra djoara disediakan piala2.
ra pemain sudah dapat menrkan diri pada Panitera
II PBSI Tjabang Djakarta Ra:
ya (Lie Kie Tilang) da P.
Tulus Bhakti, djalan Hajam
selandjutnja
pemaln2 Wuruk 127 Djakarta, pada tiap
Bulgaria jang bertubuh djang- hari
kerdja.
7
kung hanja sedikit mengalami
kesulitan untuk | menundukkan
Uang pendaftaran Untuk
Djepang.
:
Single: Rp, 75,— dan double:
Hari Djum'at Djepang akan Rp. 100.—,
melan
Pendaftaran akan ditutup pa
Ga tanggal 10 Nopember 1962,
djam 12.00 siang.

Kevin Berry Petjahkan
Rekor? Tiga Kali

pasa pertandingan
telah pula menderita
(menghadapi

regu

Polandia dgn

| .-Rekor dunia jang dibuat oleh

angka 0—3 (S-l5, 3—15) dan Kevin Berry (17 tahun), perenang
“Dalam

klasifikasi

Australia dalam nomor 110 me-

putra di

Krev, regu Djerman Timur dju

#x berhasil menundukkan regu
Mongolia

dengan

angka 3—0

(155, 156 dan 15—6),

Brazil djuga harus mengakui

keunggulan Parag
Ben dangn
pertandingan

35 menit
dikalahkan Gengan
angka I—0 (15—0, 15-—0 dan

Moskow, Polandia
Dierman Timur dengan angka

untuk nomor 110 yard, ketika
perenang muda usia (18 tahun)
Peter Phelps (New Soath Wales)
mentjatat waktu 55.8 det'
Ini merupakan 07 deiv lebih
dari rekor jang diperoleh di
Carditt oleh perenang AustraMa lainnja John Devitt. “
Tempat kedua oleh David
Dickson sedang Murray Rose ha
nja menempati tempat ketiga de
akan o Waktu Jang diperolebnja
564 del

Pantja

kor renang 200 moter dan 220
kupu2 (waktu jang
@itjatatnja tidak diketahui —

yard

red. PIA).

3—0 (15—13, 19—17 dan 13—

10).

Kamis malam, Kevin memim.

pin rekor semua, perenang2
uta

Olahraga Peringafari

ma dalam
bagian dan
Gjuga
ia berhasil memperbaiki
rekor nasional atas mamanja

Cengan 0.7 detik,

Brett Hill (New South Wales)
berada 4 detik dibelakang
Kavin
dan tempat keempat
oleh bekas

dan - William Scott (Victoria)

Wing berwenang mengatakan di
Tunis bari Kamis maiam

Djakarta 26 Oktober (PIA)
Didalam rangka retooiing tm
tuk mempertebal semangas dan
kesetiaan, serta pemupukan dji
wa dan tjara berpikir, berbuat,
bertindak, beladjar dan berdju
ang, jang sesuai dengan dasar,
sifat dan tudjuan revolusi ber
dasarkan Pantja Sila ManipolUsdek sebagai garis besar balu
an negara, perlu dilaksanakan
indoktrinasi setjara meluas dan
Intensif kepada seluruh mahasiswa warga negara Republik
Indonesia dimana sadja ia bera
Ga, baik jang berada didalam
maupun diluar negeri.
Salah satu djalan jang ditem
puh adalah dengan menetapzan

pegangan. Pantja Dharma Bak
ti wadjib diutjapkan. sekurang2
nja
dalam satu minggu,
pada tiap hari Senen: pelaksa
aan diserahkan kepada pemim
pin dari lingkungan
universi
tas masing2 baik jang negeri
maupun jang bersubsidi dan
swasia sebagaimana
,,Pantja
Satya" mendjadi pegangan bagi
setiap aparatur negara sipil, ma
ka ,Pantja Dharma Bkti” ada
lah “pegangan bagi setiap maha
siswa dalam menunaikan tugas
nja.
Demikian pendjelasan atas
peraturan Presiden No. 6 tahur
1962 tentang Pantja Pharma
Bakti Mahasiswa.
Peraturan -itu selengkapnja
sbb:

i

Berita tadi datang dari anggo
ta Kongres James van Zandi
Bari partai Republikan

kebelakang. dan setelah me
taskan itu kemudian tidak sela
Hurustiati Subandrio Kongres
Wantta Indonesia. Nj. Utami
Suryadarma ketua Sensor Fil
Nj, Chairul Saleh anggota Lem
Pendidikan Masiopal Gan
tOkoh2 wanita
lainja
Seminar Wanita Muda jang
akan diikuti oleh 450 peserta
tersebut jang terdiri dari wakil

Bakti

kedar .pemikul dan penyumpui

batu”. melainkan djuga ..pemba
bangun
tjandi Indonesia Merde
ka" dan ,pemahat patunx2 per
hiasannja sosjalisme Indonesia”.
Didalam lukisannja selaku kar
yawan-pembangunan dan karya
wan pemahat itu, maka sauda
ra2 selaku pemuda pelopor Rak
jar dan Bangsa pada Gewasa
ini telah memiliki beberapa un
sur-pokok, jang” memperkokoh
sar Prikemanusiaan.
terus persatuan Rakjat dam Bang
sa Indonesia. Jang saja maksud
Pasal 2.
adalah Negara jang sedang ber
Pelaksanaan ketentuan
seba
Revolusi, dengan Satu Dasar
gaimana
jang dimaksudkan
da
dan Ideologi Negara. jaltu Fun
lam pasal I peraturan lai dise
Wa-Sila: Satu Haluan Negara
rahkan kepada
pimpinan dari
jaitu Manipol-Usdek, dan Satu
pada lingkungan universitas ma
sing2, baik Negeri, Subsidi ma Tudjuan jaitu Sosialisme Indo
upun Swasta dan dilakukan se nesia.

Mahasiswa

Republik

Indonesia No. 6 tahun 1952 ren
tang Pantja Dharma Bakti.
Presiden Republik Indonesia,
Membatja: surat Panitia Re
tooling Aparatur Negara tang
gal 3 Mel 1962 No. 121-62 Org.
Menimbang: a bahwa dalam
'angka retooling untuk memper

tebal semangat dan kesediaan
serta pemupukan djiwa, setiara
berfikir, berbuat, berrindak, dan
berdjuang' jang sesuai “dengan
dasar silat dan tudjuan Revolu
si Indonesia berdasarkan Pantja
Sila dan Manipol-Usdek sebagai
garis2 besar, haluan
Nt
,
perlu melaksanakan indal
si satjara meluas dan in-ensif
kepada seluruh mahasiswa:
b. bahwa salah satu dialan
jang ditempuh guna pe'aksanaan sebagaimana Jang dimaksud
kan dalam huruf @ tersebut dia
mms ialah dengan menerapkan
pegangan bagi setiap
manasis
wa dim merunaikan tusasnia:
Mengingat: Pasal 4 2iat (1)
Undang-undang dasar:
dan Menteri Perguruan Tinggi
Mendengar: Menreri Pertama
dan Ilmu Pengetahua
Memutuskan:
Menetapkan:
Pedoman Hidup bagi mahasts
wa jang disebut
,Panija Dhar
Bakti” 5

kurang2nja satu kali satu ming

Pasal 3.
Peraturan Presiden ini berla
ku pada hari diundangkannja.

Agar supaja setiap orang da

(pat mengetahuinja memerintah.
kan pengundangan
peraturan
Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Re
publik Indonesia.

Dengan demikian,
rasi sekarang, sebagai ahliwa
ris dan pemikul amanat Sumpah
Pemuda 34 tahun jang lalu, te
dapa: menaikkan garis per
djuangan Rakjat dan Bangsa ki
ta
tan jang lebih mena
ik dan lebih madju, sehingga
3 unsur Sumpah Persatuan 34
tahun jang laiu itu, jakni Satu
Nusa,
Satu
Bangsa
dan
Satu

Bahasa menegaskan dan meng
ganda dan melangkah madju de
ngan tambahan tiga unsur per
Ditetapkan di Djakarta
satuan lagi, jaitu Satu Dasar,
pada tgl. 16 Agustus 1962.
dan Satu Tudjuan
PRES. REPUBLIK INDONESIA, Saw Haluan
"ersjaratan Negara
Modern terpenuhi

na

Dengan demikian, maka tidak

SUKARNO
sob

melainkan setjara werenschappe
Hjleriil, setjara ilmiabrii, da
pat kita pertanggung-djawabkan
Gitengah2 dunia modern, tidak
Jan jelas merana mena

TJURI TJELANA

KOLOR MERTUA

membawa minjak, den oleh ka
rena itu diperbolehkan menerus
kan pelajarannja ke Kuba. Var
Zandt mengatakan, bahwa
pen:

tu, maupun dari 17 tha
maupun pemuda? dari masa
sekarang. Kenjataan adanja ge
djala ualam masjarakat Inddne
sia jang bendak mempertadjam
kelas jang sudah merasa .aiti
vee” dengan kelas jang mesih
tergulat
penderiaan
dan kesulitan
hidup sehari,
akan dapat menimbulkan isilah
one nation jaitu ded ..dua bif
1wo nations" in ,ihe body of
dalam tubuh satu bangsa”, jai
tu ..ihe poor nation” and mihe
rich” nation”,
bangsa jg
melarat dan bangsa jang kaja
dalam saru perumahan Bangsa.
Apabila hal ini tidak dapat ki
ta kikishabis dengan semangat
persatuan didalam masa "hationbuilding” dewasa ini, maka semen persatuan bangsa dan rak
jar kita akan retak dan petjah
karena adanja "Texploitation de

1homme Indonesienne par I'homme Indonesienne”,
Saudara? pemuda2 kita men
tjadi ketjewa. Malahan wadjib
lah kita untuk mendjadi tjuriga

pula terhadap golongan? jang
Galam keadaan dewasa ini merusa puas seluas samudera, dan
merasa agung setinggi gunung.
Tetapi bagaimanapun
djuga
saja menekankan berbaknja
seuap pemuda jang berdjoang
entuk merasa ketjewa, namun
ia tidak berhak berputas-asa.
Malahan ia berkewadjibap
untuk melawan potus-asa itu,

tjegatan terhadap kapal

di showdown AS — Sov
front blokade, mungkin disebut

kan karena para diplomat berv
hasa keras untuk mi
njelesaian setjara damai

Seorang

| mengatakan di Was
Kamis, bahwa tidak

kekapal minjak Sovjet

bus blokade AS terhadap Kuba

| Kamis pagi

Djurubitjara tersebut membe-

Narkan, bahwa diantara kapal
minjak 'Sovjet dan kapal2 angka
Itan laut AS jang
melakukan
pentjegatan telah terdjadi pertu
djubir Pentagon ira.
Kuba dan laut disekitarnja be
rada dibawah pengawasan tier
(mat dari angkatan laut AS, kata
@jubir Pantagon itu.
Diminta untuk memberi pen
djelasan mengenai idjn
berikan kepada
kapal
untuk melandjuikan

Tawang

tasan Tibet « Jekat BI
wilajah RRT telah djatuh keta
RRT, demikian seorang dir
rian pertahanan India mengumunan
Delhi hari Kamis.
IRI
1
Djurubitjara itu menamh
didaers
lagi
India
anan
pos pertah
Jah djatun pw.
Tawang—salah satu ks
dapat disebut di
suatu embuh,
Guk GMO sampai
Silar pertempuran Ucira
Lebih Isudjur AFP 2

"fulfilment” untuk tugar kelanGjuannja selaku peniempurnaan

PEESE

sukan2

5
f
:

E:
E

£
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Pernjataani Belasungkawa

Direksi beserta elarub katyawasi PN, Didi Bhakti Kantor Posa: dan
Banana distaruh Indonesia, dengan isi menjacakta turu
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baiwa

RBT

gidak

melakusan

tawr

pan2, Totapi beriya ini besuu
Giteguskan setjara resmi,

Komunike
jang diseluarkan
bari Kumis dan Gjawaban7 jang

Giberikan atas perjanjaan
da djurubyjara
bahwa situasi di frong sek,or
pamur dan barar menungjuxkaa
sernoguad pesukan? RRI sangar
gengjarnja dan korbanZ udalan
besar...
2g.

:
:
TERIMAKASIH

Kami Direktur CV. ,SUBARI”

|

pakan bahwa rupaZnja pasuas

|

UTJAPAN

dan

dipertjaja mengasikan
rupa-tupanja
pati

mendekatinja. Pener wa bangsa Indonesia telah ter
jang

8 8

F

5
z

|

njata lebih berani- terhadap Be
landa jg ada ditempatitu. Hal
ini oleh'rakjat Irian Barar, celah
menimbulkan rasa kebangsaan

BR

3

P.N. AERIAL SURVEY,,
Pjalan Raden Saleh No. 16

PENGUMUM
No, 3/PNAS/AM/EI

AN

Djurubitjara itu yanpa mem
berikan angka? menjaracan .kor
ban2 jang djatuh dipihak kami
adalah besar getapi dipihak
RRT lebih besar lagi",
Sementara iju kanjor berita
Hsinhua dalam beritanja jang
Gitangkap di Paris hari Kamus
bahwa pasukan?

di Tungmen, Mi—Pass dan ri
Kang—Pass, djembayan Yung |

Pang dan beberapa posial Jain
j kedung

13
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gkut

Pada pesawac ramnac bende
ra Merah Putih, satu bukti bah
wa pesawat ku pesawat mitik
Indonesia. Rakjat jang semula
berada djsuh dari pesiwat tab

50

timur Longju

Pa

mbdi, bahwa pada saru ketika

lebih

Pos India di Siang—dacran N- |
Ja jang telah dwerang ccloas |

Ini
1
| 1E Hi
5
|
| Hg | E

jr didaerah Irian Barat.
Ditjeritakan oleh menteri Ach

madju

Haj ini dapat
disini,
Car, kenjayaan Dahwa dua

t

Wi
1 ! HA
pi 1 Fin

disana,
ng dike dan achirnja pesawat itu djadi
mendarat djuga di Merauke.
Kerika pesawat 'terbang itu
mendarat, maka berbondongZlah
rakjar dan pemuda? Irian Barat

RRT

dari pada sebelumaja,

|
$
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ji
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Hercules

1

di Nsta
ojawu

berikan ajas perianjaan &u
itu hari Ki:
bahwa rupi

E

-

Sepah
#

|

Tg

pesawat

Dia tuh

NEW DELHI, 25 Or
1g 15 km
KOTA Ta

masing2

Jogjakarta, 24 Oktober (PIA) pediabat2 PBB, bahwa perawat
Menteri Achmadi, didalam tjcra tersebut akan. mendarat di Me
kan

pe

| rest" jang diperbolehkan menemi

Hercules Timbulkan Rasa Kebangsaan Di Irbar

Akademi Koperasi di Jogjakarta
hari Selasa jang laiv, menjata

ada

nu2 angkatan laut AS jang na

Gjurubirjara

Panija Sila" dan haluan nega
.Manipol
Usdek",
wadjib
menghormati dan setia kepada
pember akan mengadakan rapa, martabat-guru,
kerdja tarat kedua mengenai
4. Kami mahasiswa, pembela
program DPM di
dan pendukung ideologi. negara
daerah2 Sumatera,
Sulawesi, »Pantja Sila” dan haluan Nega
Maluku dan Nusatenggara T) ra ,Manipol Usdek",
mur,
menghormati dan seria Kepada
Dalam rapat kerdja isu oleb garba Ilmiah (A Ima Mater).
DPM Pusap akan diberj pendje
5. Kami mahasiswa, “warga
lasan2 tenyang pre—invi
negara
Indo
tion jang sedang dilaksan:
nesia wadjib menuntut dan me
an serta perlengkapan.

ba
Oktober (AFP-PTAh:
an dari empat te
n
Ko susu
al"
untuk

&

| men pertahanan (Peni

ra

an dan tentang poliik keuang

Gjurubitjara

sukan? RRT
rus dan dari

p

dalam rangka

Tapat2 kerdja pada tgl 29 Okro
ber sampai dengan tgl, 2 No

ma

» Ikan dari New Delhi bawa pa| «

| ja

Raja, kerdja gamat kedua

DPM Pusa,

atas

salah Kuba jang mengantjam
akan mengobarkan pepo:
baru,
PERNJATAAN PENTAGON.

an pekerdja selandjutnja diusul

kkelambatan.

hari Kamis dapat
pa!2 AS, demiki

Sovjer

terdjadI sektar djam 09.00
Dengan demiktan belum

Pasal 1.

tetap dipertahankan
Gak mengalami kekurangan dan

Pensyk

Van Zandit mengatakan, bahwa
kapten kapal tangki Sovjet teizh
atau keketjewaan, disebabkan memberitahukan kepada angka:
karena segala apa jang diregli tan laut AS, bahwa kapainja

Untuk memelihara kelantjar

|
5

telah &

seorang anranta Kansres
sir kat departemen
luar

sidang

AS.

vania.

Semua mahasiswa warga ne
gara Indonesia diwadjibkan me
ngutjapkan ,Pantja Dharma
Bakti” sbb:
manasiswa, warga ne
Hasil Rapat Kerdja DPM gara1. Kami
kesatuan republik Indone
DJAKARTA,
26 Oktober (PIA
i selekas mungkin sia japg berdasarkan Panja Si
Dalam rapat kerdja Dinas Pem dapat dimulai dan dilaksanakan Ia dah berhaluan Manipol Us
dek, wadjib berbakti, pertjaja
basmian Malaria jang telah dia
serjara berangsur2,
dan taat “kepada Tuhan jang
kepala? Dinas Ke
pemegang rekor dunia Neville

setelah

negeri

sa

Dan dalam seminar wanita
Muda Itu akan dibitjarikan

Presiden

AS

(Sambungan
Dari Hal 1)

demokrasi perbaikan nasib
Trikora, Adapun tudjuan dar:
seminar
dipokokkan u:
membantu gerakan pe
Indonesia umumnja,
kitkan massa wanita
luas untok berorga:
aktip dalam

Peraturan

melandjutkan pelajar

barkan hari Kamis ol

Sumber itu mengatakan bahwa
itu bersangkut paut
bentrokan perbatusa:
antara RRT dan India. —

(AP-PIA)

26 Okt

" KAPAL pertama Soviet jang telah ditjerat
tantahtn an
oleh kapal2 angkatan |

barial Nehru, demikian sumber

dalam konperensi persnja kema
Tin mengatakan demi untuk
meningkatkan peranan W:

Dharma

#Pantja Dharma Bakti” sebagai

mis ketika mereka dalam waktu

WASHINGTON,

#flangsungkan

Thema duri Seminar Muda
ini menuru, keterangan Sri Su
keraa panitia

-

Kediuarsan Terbuka
PBSI Djakarta."

akan

(seminar Nasional Wanita Muda
atas inisiatif Dewan Nasional
Pemuda Rakjat jang mana semi
ar tersebut merupakan penji
dari seminar? dari ya
ng2
didaerah jang ber-turut2
berlangsung sedjak & bulan ig
lalu.

am 15 — 1)

16,

8-15)

14 Djakara

ts

REGU putri Djepang Berasil Keldar sebagai

Tenis, 25 Oktober NA

|

DJAKARTA,
27 Desember Ode)
(PADA tanggal 29 Oktober sd
1 Nopember 1962 berempat di
Gedung Pemuda Merdeka Utara

2

1

pal Pertama S
enembns Plot to AA

Untuk Nehru

dan

nja,
Pasukan2 India telah mengun melempari ab
durkan diri ke selafan, Gem | sakkan enam buah di

HAN: TANDJUNG
MV, TONG NAM
MV, TONG SAN
MY, SELAT BANGKA

PRIOK:

Pada Tgi, 7 Okrober
“1962
- — 6 Oktober 1g,1562
1-3
Okober. IND,

1

|

|$
|

MEMBAWA BARANG2 IMPORT DARI:

. Bingapore
— Penang — Hongkong

IRANSHIPMENT/OVERLANDED
CARGO DARI KAPAL? 3
TONG LIE — HAI PHENG — SELAT MAKASSAR — TONG PENG
SELAT SUNDA — AKITA MARU — TONG THAY, — LAM HOCK
Jang berkeoentingan barap berhubungan dangan j

|

|

FI, PELAJAKAN INDONESIA MALAYI
M8,

DJALAN

PASAR

PAGI,

DI3KALTA
— BOTA,
Petrus

ae N taat Aap MEA

Depan ap

Aan,

£

t

.

$ Tera

MENIKAH

| SUPARNAH
|

Okrobet 1962 dengan membawa muat

(PAPAY)

dengan

|

HOLID

Alamat :

(Djalan Petodjo binatu 5740

Kantor Pelabahan:|

TRI BHAKTI/

Ambon 1,

——

— —

—

—

——

MENGULAPKAN SELAMAT
BERKENAAN DENGAN

ISTHMIAN LINES. INC.

Telah tiba dari Amerika Serikat pada
tangga: 25 Oktober 1962 ari cisim

terachir:

B bari sesudah hari

SIARAN

pembongkaran

jang penghabisan.

Untuk kererangan?
lebih landjur barap
berhubungan dengan:
Internasional Shipping &

BANK PERDANIA
OLX. 23022 — 2038
DJAKARTA

- DL Raya Mangga Bete 7 8 0

LS.LA transpor, Aseacies NV.

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

— Telo. Priok O.P.

6000

2430.

Dj. Raya Barat 289-Telo. 5077

TOKO

ASIAS

Menerima pesanan dengan terbatas sampai tanggai

"33

PERMINTAAN

|

MENTENG IAYA 25 DJAKARTA
PRODUKSI P.T. WAKNA PELANGI

“10 Nopember 1962

I.

| 2.

|

Teknik

——— ON
Umum pl

3.

Membutuhkan segera :
1 Tenaga

mentjemarkan nama baik sdr.
Bikkik Corporation D'akarta.

a.

|

ap kepada Kepala Bagian Umum

Djl. Bandengan Utara No. II
Djakarta Kota
uraa
LTE

NU
PTE ETAP

'

Fand
19 Oke
ang,
132:
Bara Bereca,

Ia KIKUBANG

KENDALI—AURI

FAILOR
Kebon Djeruk
muiyas
Dj

1. Warganegara Indonesia Inka.
2 Umur, Untuk A #/d C tidak lebih dari 35 sunun.
aniub D 3/d H tidak lebih dari 30 tahun.
ntuk L Uidak lebih dari 28 tanun.
2 Berbadan sehat tinggi/berar badan minmui :35 cm/ SU kg.
"aksja

untuk

M EA
KE
10
aa.
Pa Sikat,
up Tahun)

33

anggaura

militer.

Ta

: aipan manpas

$$
Pelamar jacg berminat mendjadi anggauta niliter pada AURI antuh weperluan rersebur diatas barus mengadjuran
ilamaran tertulis dan dikirimkan dengan perantaraan Yos, langsung kepada :
5

AK

Bea

-

2

btn gt Mg, An oa Anh ba Oa mo
ana Pen nsaYang

'keterangan/idzin dari Kepala

bara.

Djawa'an bagi jang

sedang

5.

IV.

:

2

6.

LAIN

ja

bekerdi

Me
Mana.

hrga
na

pan

ea

ejarat2
tan

tersebut

diatas

dan

ML Pelamar? jang Giterima akan diangkat dalam pangkat

Mekah POM

IKAN

di
akan dipanggil
terpihnhh akan
guna mengikuti0 udjian2 kesehatan

Kemutueran

golongan

Perwira/Bintara/Te

Kara Ta

2061 dingan Memperambangkaa Sam Kena

A.U, untuk mengikuti latihan dasar ke

Tekan Lag

Megan. Penghasilan

0. Kepada mernka ini akan diberi kedudukan bukum s0 bagai milter Sukarela UU. No. 19 hua 1898 Jan Pp,

IL Begumuman jai dititup peda tanggal 29 Nopember 1962.

Djakarra,

5

MENTERI/KEPALA ba Ela
x
Le
DIREKTUR PERSONIL,
cad,

pekan
ha ang
Kolonel Udara

(Atas)

DIA urus Hand
Diakana
5
tas

KURSUS

naTEKI

Hee ram Gear

tiap minggu 44

B

kali

Gea Na

Haihanayana

Oktober

naris

»

DAA

nu3

ATAS UNDJUK DARI

BAKTI

45

Anda

dalam

Ebeg a
Halis bahasa Ingge
ris degan baik.
Vany
Rp
1— Japgganan
mebulan
mau Rp.

da

sampa tamuma,

250.000.000,—

SURAT PINDJAMAN

Oa
KANIOKae:
PENDI-

ditulis NOMOR PENGUMUMAN AINI dengan menjebutkun

Gikirim ke Pusat Pen didikan

Rp.

PE

ita

1962

Dikeluarkan sebesar

PENDIDIKAN

2

:

aa Mebalah kiri atas supaja

TAHUN

la

mo

Pa

1G Sura kelermoran berkelakuan baik dari Polii/DPKN/ Pamong Pradia” setempat.
KETERAN

TEKTULIS

2 MEN ANAN
Ekonomi 8 bin.
hukum Gd,

DJALAN LAPANGAN BANTENG BARAT NO: 34 DJAKARTA

i

KURSUS

AKu

BAGIAN PENERIMAAN TENAGA? AURI

Genyan Gisertat lampiran? sbtr

Act:

—

Magda

:

MELAMAR.

PINDJAMAN OBLICAT”” ,
BANK NEGARA INDONESIA.

(Stnkaodi — Aldja-

& Bersedia mengadakan ikaran dinee untuk djangka waktu minimal 6 (enam) tahun.

II. TJARA

120”.LL

6034

si

mendjadi

BELILAH

Telp, O,K, 221311

PENERIMAAN:

Berkelakuar baik dan Lidak kehilangan

PRIBADI

“Yasa, Direksi Mas:

LISTKUK/RAVIO, MESIN,,
AUTOMU!
1G. ANALIS,
HH. LABORANI,
IK LULUSAN SMP./B NEGERI UNIUK TELEPHONE, PLOTEKS.

&

KAMI

DAN

PENGUMUMANYCHABAR3 TSB, DIANGGAB SEBERTI:

LULUSAN AKAYEMI (LT. ATAU SEDERADJAT
LULUSAN SIM. NEGERI DJUKUSAN:
LISTRIK, RADIO/ MESIN,
AULOMOBILL/ OitStL/ KIMIA,
IE. LULUSAN S1. NEGEKI DJUKUSAN:

“1. SJARAT?

RARDEDE,

5. MEMINTA KEPADA UMUM/CFTAVAJAK RAMAT AGAR.

-emlut

IL. Untuk keperluang'

'

KEDJA-:

MASING,

Djl,

R.I.

(@nidod missilas)

Ojuara'
an

afaupun perusahaan?

BAHWASANJA

No. 007'/IKL/"62

MATA
ALI LN MELLE

MENERIMA

TIDAK FERNAHI ADA

SOUADRON PELURU

BIL

DAPATI DIMAAFKANNJA

PENGUMUMAN.

3

Direktar

ATAUPUN PT. TJIKUBANG TETAB MENGHARAPKAN
KERDJA-SAMA YANG SEBAIK?NJA SEPERTI YANG
SUDAH? SERTA PENUNAIAN TUGAS DALAM BIDANG.

Ag ara

UDARA

MENGHARAPKAN
DAPAT,

Tilp. 22624.

ANGKATAN

Pres.

DIAN TERSEBUT, OLEH sdr, A.M.C.

kup dalam bidang kepegawaian.
ara pelamar dmrang sendiri ayau menyirimkan surat keterangan2 jang leng

|
I-

P.T, TJIKUBANGI “untuk?

kami pribadi

kami pimpin dan miliki 8

02 Inggeria.
Tenaga Wanita jang lantjar mevgetik, dan berpengalaman Adminis
was
1
Tenaga jang berpengalaman tju-

Harap segera berhubungan dengan kami :

A.M.G, BARDEDE

sama maupun hubungan kemanusiaan anfara

6) 1

Penjeralian barang didjamin bulan Desember 1962.

oleh

Kesadaran kami tentang adanja gedjala? kurang Baik Tang apa? merusak Kerdia-

b) Idjazah Bond A (berpengalaman d!
bidang Pembukuan 3 tahun).
c) 1 Tenaga Pembukuan Boud B, pencs
laman 3 eh dalam Akutansi.
Gd) 4 Tenaga Waala' Untuk relajani
telepon Oromat jang dapar berbaha

bi

MAAF

kan? jangmenimbulkan kesan seolah? dikeluarkan

jang masing?

Pembukuan:

Bdgs, -

Sehubungan dengan surat pengumuman'pernjafsan Kami Tertanggaf TS Watober,
1962 jang sewaktu? dapat diumumkan oleh jang bersangkutan.y

a) Idjazah Bond B,

,,ST. MONANG”

KIDATi

PT. TJIKUBANG

|

VESPA SCOOTER "VESPA

DEPARTEMEN

Pendaftaran untuR Charme Course
baru diadaKan tiap-tiap Fari pada
Studio tersebut diatas,

ss Steel Artisan ' Voy. 20

(28 Oktober "28 — 28 Oktober.'62)

C.V.

Djl. Wahid Hasjim No. 5 — Djakarta

Telp, Gambir 4319 Priok 21851/29E55

—Wd,

HARI SUMPAH PEMUDA
3
KE-34
P.T,

94/96, Djakarta. . Telp. Otoma

wa

Course:

Hicup "SUMPAH PEMUDA"
Bumpab Pemuda Membina Persatuan dan Semangac TRIKORA
Saru Nusa, Satu Bangsa, Saru Bahasa — Indonesia

Diakana, 24-10-1002 WP mma Raya Te Pro

3
|
LOncoooo0ooco0e000w0a

Chen's Charme'

SELAMAT MEMPERINGATI HARI
“SUMPAH PEMUDA"
JANG KE 34 TANGGAL28 OCTOEER 1962

"DAN TIDAK LUNTUR

PN. TRI BHAKTI

SAPRI

1g

UNTUK VANDEEL2
DG - TATA WARNA INDAH

Lu ba. MIPU ARUN

IDjalan Batu tjeper 317 A

FT

Direksi dan Dewan Perusahaan Beserta Seluruh Karyawan P.N. BUDI
BHAKTI Pusat dan Kantor Tjabang Seluruh Indonesia .Mengutjankan:

Kimikna lebih: dulu

Rp. 5.060, —, Rp. 1:000.— dan Rp. 500, Neminal

SJAKAT-SJARAT
.

TERPENTING :

4

Kupon bunga dibajarkansefahun DUA KALI
Yiap-tiap tanggal I Mei dan ' Nopember. '
“ Padjak kupon Sionggang oleh Bank Negara Indonesia"
“ Masa peredaran pindjaman HANJA lima tahun

MAKSUD DAN TUDJUAN
Untuk membiajatPe

Prospoktus dapat

PINDJAMAN:

Haag,

dengan Marun

BANK NEGARA INDONESIA DISELURUH Nan
benak

man

am

3
ntu

