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TOGJAKARTA, 8 Nopember (PIA)
1« HARIAN “Kedaulatan Rakjat” di Jogja-

YKarta mengabarkan bahwa atas perintah Presi(den Sukarno, walikota kepala dacrah kotapradja
an
(ogjakarta, Sudarisman Purwokusumo SH,
dipindah ke Kotabaru Irian Barat diperbantukan kepada wakil R. IL. Sudjarwo Tjondronegoro SH.
! Purwokusumo SH. ba

yu2

ini telah : kembali

dari Djakarta setelah di
panggil oleh menteri
dalam negeri dan otono

mi

mana,

12 NOPEMBER

DJAKARTA, 10 Nopember (PIA)
WAMPA-KASAB djenderal Nasution telah

melontarkan ketjaman pedas pada pcmimpin2
an dirinja Majang menepuk dadanja menam:
nipolis,

akan

tetapi

di:

samping itu

bertindak

memperkaja diri sendiri sadja, ketika berpidato
a perisebagai wakil pemerintah dirapat rak:
dilapangan Karebosi
ngatan hari Pahlian
Makasar hari Sabtu pagi i.
menurut djenderal N:
Dalam per
lebih landjut,
djenderal Nasution

diberi

pen-

angkatannja itu. Djuga
ketika Presiden Sukar-

berkundjung

Jogjakarta

menghadii

ke

Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional di Jogja telah dikemukakan pula

keadaan jang men
ngan fisik ki
tion mengemu
tjana2 jang terdjadi pada wal
itu adalah merupakan tanggung
djawab daripada para pemimpin,
»Tetapi sjukutlah &

Hari

deral Nasution.

pyabiLan PAHLAWAN2 PEM
BANGUNAN

Berbitjara mengenal

ken

€konomi, djenderal Nasution me
masih
ngakui bahwa keadean
djauh dari harapans kita.
tan ditam:

ak begitu
keadaan itu diharap
kan sudah akan dapat diatasi.
Mengatasi keadaan ekonomi
utan dari
n kita dewasa ini dan
uruh bangsa Inrtonesia
il Nasution diserah
kan uncuk Ikutrerta.
Djadilah pablswan2 dibidangmu masing2, djadilih pah
ian, djadilah pabla
meneruskan perdjua
pahlawan jang telah

Pahlawan

Di

I. B.

S.L. Satya

TH.

»Wisma

Indonesia”

TOKIO, 10 Nopember
PRESIDEN
Soekarno Sabtu

Dharma"

Djakarsa, 10 Nop. (PIA)
Deputy Wampa/Kasab letnan
Djenderal Hidaja: mengarakan
bahwa perdjuangan dan pengor
banan jang telah dilakukan oleh
sukarelawan celah merampungkan kedaulatan RI dari Sabang
sampai Merauke dan sekaligus
pula menghapus lembaran? bitam kolonialisme dari muka bu
mi Indonesia.
Letnan Djendral Hidajar me
ngatakan ini Sabru pagi dalam
amanatnja sesudah” menjematkap Satya Lenrjana Sayya Dhar
ma serjara simbolis kepada ke
luarga2 Sukarelawan Irian Barat bergempar di aula Staf Ang
karan Bersendjata
Keempat anggota Angkatan
Bersendjara dan sukarelawan jg
diwakili dalam uparjara ini telah disematkan Sarya Lentjana
Sarya Dharma oleh Deputy Wam
pa/Kasab.
Fihak AD diwakill oleh major Subandi, dari AL diwakili
oleh NJj. Jos Socdarso, Angkar
an Kepolisian diwakili oleh NJ.
S, Tulale dan sukarelawan diwakili oleh Moga Ompiar.
Upatjara pemberian Saya
Lentjana ini jang diadakan da
lam rangka Hari Pahlawan di
badiri oleh Menreri/Pangal Lak
samana Muda Martadinata, Komodore Sri Muljono jang mewa
kili Menteri/Pangal Pangdam
V/Djaja Brigdjen Umar Wiraha
dikusumah, Wakil Gubernur
Menk Ngantung serta para perwira menengah dan tinggi dari
keempat Angkatan Bersendjara.
Leman Djenderal Hidajar da
lam amanatnja antara lain me

dgn resmi telah membuka

gedung

(AFP-PIA)
petang ini

,,Wisma

donesia” jang bertingkat lima di Tokio.
Gedung tersebut sebagai asra

ma bagi mahasiswa2 Indonesia
jang sedang beladjar di Djepang,
akan dipergunakan djuga seba
gni pusut kebudajaan Indonesia.
Upatjara pembukaan gedung

Rakjat

Djubir

Pem. & Aparatur

WAMPA Menpen
(PKII — Partai Kemerdekaan In Pokok Departemen

donesia Irian), Radja Rumbati
(gol. Islam) dan Galim (Ketua
(GRIB di IB) jang waktu ini bor
ada di Djakarta akun terbang
kembali ke Kotabaru.

e Meera bayan

joko? 18 @|

iXock mendesak PBB,
Lana Hana

ari 1963”,

"tar 18

Bana Dita

Penerangan

DJAKARTA, 10 Nopember (PIA)

Pahlawan jang bc
PADA upatj ara Hari
n Penerangan, $ d3 atas
Departeme
dihalaman
langsung

Medan Merdeka Barat 9, oleh Wampa-Menteri | ah untuk”

Penerangan Dr. Roeslan Abdulcani diumumkan jaka
pedoman kerdja

terdiri

Departemen

dari 3 pedoman pokok.

Oleh wampa/Menpen ditegas
Rumkorem lebih landjut mene
Departe(gaskan bahwa kita tidak bisa kan handaknja warga
(berada dibawah UNTEA dalam men Penerangan dalam mentju
rahkan segenap perhatian dan
waktu demikian lama,
Sudah pasti UNTEA tidak tenaganja pada pekerdjaan maakan dapat memenuhi segala ke sing2 mulai hari ini mengada
bbutuhan kita. Waktu ini di IB kan mentale ordening dan seterdapat 4.000 buruh jang ngang nantiasa berpegangan pada peur dan perlu diberi pekerdjaan. doman kerdja ini.

Pencrangan

jang

perhatian. Penerangan ita
kita has|
Tus tetap berwatak

rajin pemerintah

memberikan

au, 5

mama ata jalan tense
ena jang amat tinggi | G
pai
h angkatan la
ut kita, Jos
rs0 chusus|

kannja,

Umumnja, Ini

PEDOMAN KERDJA DEPPEN.
— adalah menundj :
Isi lengkap duri pedoman ker
bangsa Indonesia «
dja Departemen Penerangan da- bahwa
bangsa jang besar dan
lem alam Manipol itu adalah
sbb: "
dju kemasjarakat
Stirama dengan dilwa Hari pula
Pahlawan
10
Nopember
1945.
Selandjutnja
Oleh karena itu djalan satu2nja
Dalam hubungan
ini Roeslan
maka diminta perhatian dari se dikatakan bahwa
adalah penggabungan
17 sebe
luruh pegawai Departemen Pe- peringati Hari P
Yum 1 Djanuari 1963,
karena Abdulgani berkata akan membe
beserta RRI-nja, pember ini disamping untu
ipembangunan perlu segera di Tikan isiruksi agar memusna- nerangan,
ja dan Perjetakan Noga ngenangkan para pahla
kan bahan2 penerangan
jang
Smulai”, demikian Rumkorem.
tidak sesuai lagi dengan
alam raja, baik di Pusat maupun ta jang telah gugur, Ujupa un
tuk memberikan penghormatan
Menemui Wampa Dr Soe Manipol. Lagi pula djangan hen di Daerah, untuk mendjadik:
Pene pedoman2 dibawah iri sebagai atas djasa2 mereka terhadap
bandrio
dan Dr. Djalal
pegangan
se-hari2
dalam
mendja
nusa dan bangsa. Kemudian PA
Abdoh
lankan tugas kita bersama.
NGAL menjatakan bahwa pem
(Unttie. bekat - perdjuangannya
A. Pedomen Umum,
(
berian nama sebuah djalan ra
Sebab diwaktu djaman perdjua1. Asah kembali kesadaran ja jang baru selesai dibangun
di Jogja malahan kesuka kita semua utas landasan-men- ini dengan nama seorang pitra
| AL ,/Brantas"", ngan
ran2 dibidang ini berkelebihan. tal, jang sedjak zaman Djokja Angkatan Laut dapat diterima
Departemen Pene- telah kita rumuskan bersama, oleh seluruh warga Angkatan
Irian Barat
r Akan “tetapi
berhasil menjumbangkan jaitas
Laut dengan gembira. Daa di
Djakarta. 10 Nopember (PIA). tangan
Garma-baktinja kepada RL.
harapkan kepada ibu Jos Soe
Pada hari
Djum'at,
pukul
Maka djika sekarang keru
2. Pantja-Bakti ”“ Departemen Garso agar hal ini dapat mem
berangkat
litan2 tehnis memang nampak, Peneranganj b, Tri-Praserya war berikan sekedar hiburan bagi
bendaknja warga Departemen ga-pencrangan, dan c. Kode-ke Ibu Jos Soedarso dalam menga
Penerangan tetap mampu meng hormatan warga-penerangan.
mangkan almarhum.
hasilkan karja setjara maksimal,
2. MIIIKE dan kuasai pokok2
Sementara itu wakil dari pl
adjaran Manipol/Usdek, sesuai hak. pemerintah jang beri
dengan sumbernja, ja'ni: 7 ba- sebelum pembitjara diatas, me
karena
han pokok Indoktrinasi,
jang njatakan penjesalannja
sudah ditetapkan oleh P.J.M. Gubernur KDCI Djakarta Raya
Presiden Sukarno/Pemimpin Be Dr Sumarno berhalangan da
tang karena sedang dipanggil
sar Revolusi kita.
3. Sebarkan dan tanam-akar Presiden Soekarno ke Tokyo. Da
kan pokok2 adjaran Manipol/ lam kata sambutannja itu anta
Usdek itu, dengan segala media ra lain menjatakan bahwa su
penerangan jang ada pada kita
keseluruh lapisan — masjarakat,
mu Bersambung
Kebal 3) .

dah
mama para
pahlawan2 kita jang telah gu

gux itu kita tjatat dengan tin

KE

xvur

In-

tersebut selain dihadiri oleh Ik.
400 orang mahasiswa jang semu
anja sudah pindah kegodung ce
sebut sedjak selesai dibangua
dalum bulan Agustus jl disaksi
kan djuga oleh sedjumlah diplo

mat2 dan pembesar? pemerintah
jepang jang dipimpin oleh men
teri negara Shotaro Kawasitim,
Presiden Soekarno dalam bu
lan September tahun 1961 telah
meletakkan batu pertama pem
bengunan gedung tersebut.
Pembangunan gedung itu me
makan Leaja sebanjak 500 dju
& yen jang dibajar oleh Djepang
sebagai bagian dari pampasan
perang,
Serelan pidato pembukaan diu
tjapkan oleh presiden Soekarno
dan sambutan2 oleh wuki2 ke
menzerian luar negeri dan kemen
terian pendidikan Djepang. ke

Kawat Belasungkawa
Presiden Soekarno
| DJAKARTA, 10 Nopember (PIA)
BERKENAAN dengan meninggalnja njonja

Mikoyan,
1

istri wakil I PM

Sovjet Anastas

Mi-

adi
wa memang sudah mendj
tradisi bagi pemerintah daeradjah
untuk memberikan pama2 guna
lan tertentu dengan moeng
jang
kan nama2 pahlawan kita alan
mendj
telah gugur dalam
kan tugasnja,
Perlu kita ketahui bahwa dja
Ian Jos Soedarso tersebut dimu
lai dari Djl. EngganoDil iSuladi
wesi Tandjung Priok sampa
Tjempaka putih. Sedangkan jg
ih- Palmerah
dari Tjempaka
sampai ke Pasar d
rikan nama Djl. Djenderal Ga
tot Soebroto. Peresmian Djl Ga
kan
tot Soebroto tsb dilangsungsama,
pada hari dan waktu jang djalan
Maka dengan dibukanja rakja!
raja baru tersebut bagi
@aerah Tandjung Priok kalau mau
pergi ke Djatinegara, Tjawang,
dan Kebajoran tidak perlu Ia
kekota, tapi
gi mutar djalan
langsung melalui djalan tsb.

Islam Sanggup Men.

djawab Tantangan

koyan, dan njonja Eleanor Roosevelt, isteri al- Zaman
Djakarta 11 Nopember (Mdk)
Dalam uratan jang pandang,
marhum presiden AS, presiden Sukarno pada

KH. Sirajuudin Abbas, Ketua
ISLAM
PARTAI
DPP
Umum
PERIL menerangkan dalam ma
lam Resepsi Konterensi Pkil
F. Kenncdy. Isi Daerah
Djawa Barat di Benuung

hari Sabtu telah mengirim kawat belasungkawa
masing? kepada PM Uni Sovjet Nikita Khrush-

chov dan

presiden AS John

kawat belasungkawa presiden Sukarno kepada
PM Sovjet Khrushchov lengkapnja adalah sbb

“Kami telah menerima dengan
rita jang menjedihkan tenang
berpulangnja njonja Mikoyan,
jang telah saja kenal baik sekali sebagai salah seorang wanita jang terkemuka di Uni Sovjet
Sudilah kiranja menjampaikan
Tasa dukatjita saja jang setulus
hati kepada saudara Mikoyan
atas kehilangan jang besar Itu
serta rasa simpati saja Jang s0dalam2nja terhadap keluarganja
jang dirundung malang”.

— "Saja sangar terkedjut ketika
jung menjedihkan mengenai ber
pulagnja njonja Eleanor Roose
veli. Beliau adalah seorang
badi jang besar dalam sedjarah

rasa terkedjut dan menjesal be- saja mendengar tentang kabar

Indonesia dan Amerika Serikat
Saja masih teringat akan pem:
ijaraan2 jang sangat simpatik
jang telah saja adakan dengan
beliau, djuga di Indonesia. Dengan Ini saja ingin menjampaikan kepada Jang Mulia rusa
turut duka tjia jang setulus hati
KAWAT UNTUK KENNEDY
berkenaan dengan kehilanran
jang besar itu, untuk mana saja
Surat kawat belasungkawa menambahkan rasa simpati saja
presiden Soekarno berkenaan jang sedalam2nja terhadap Kea jang dirundung malang
Gengan meninggalnja njonja Ele.
anor Roosevelt., jang dikirimkan
itu," Demikian diumumkann oleh
direktorag penerangan Departepresiden AS John Ken-

Djalan Raja Jos Sudarso Diresmikan

Djadilah

REP.

Di Tokyo

DIRESMIKAN OLEH PRESIDEN SUKARNO

Utk Sukarelawan I.B.

Pada Sabtu malam ini d» Ko
Kotabaru 10 Nop, (AFP-PIA)
upatjara
Hari Pahlawan tanggal 1) No tabaru dilangsungkan
45
serta
Manipot
jang
meru
SH.
niatnja itu kepada Purwokusumo
kan jandasan jang kuat bagi pember telah diperingatkan oleh pembukaan universitas “jerdera
Indonesia termasuk pu wasih diibukota Irian Barat tsb.
Dapat ditambahkan bahwa Sudarisman Pur- kelandjutan pelaksantan per bangsa
tera2 Irian Barat di Kotabaru
kita”.
wokusumo SH. mendjabat walikota Jogjakarta djuangan
Dalam hubungan Ini djende- pada hari Sabtu ini dalam sua "The Sky Above And
rai Nasution
memperingatkan tu upatjara jang dihadiri pula
sudah lebih dari 15 tahun,
Gjuga bahwa kita tidak
boleh leh Ie. 100 orang anggaua Bi Mud Below"
X
Depar
IB dan pcMM
Pembangunan
memberi kesempatan kepada ga
Sai
megori pilem
siapapun djuga untuk merong gawai2 staf perwakilan RI setem ru2 inipertemen
menerimaluar copy
rong dasar dan tudjuan daripa pat.
The Sky bapove and che mud
Upatjara itu telah dilangsung below" jang merupakan suatu
dn perdjuangan kita.
kan
ditempat
kediaman
wakil
te
Kepada para pemimpin diperd
pilem dokumenter | mengenai
Untuk Desak Penjatuan Irian Barat Dengan
men- tap RI di Kotabaru semasa UN Irian Barag jang dibuat oleh
Ingatkan untuk djangan
TEA,
Mr
Sudjarwo
Tjondrone
suatu eskpidisis Perantjis dida
djual kepahlawanan
Djisuari 1963
R.I. Sebelum
erah Irian Barat pada gahun
goro.
kita jang telah gugur
Kemudian
diadakan
h
1962,
sendiri, untuk kesenangan
DJAKARTA, 10 Nopember (PIA) sendiri.
kemakam pahlawan? Indvarzia
Dalam pilem itu dapat disak
Oleh KASAB disinjalir djuga jang telah gugur dalam perdjua sikan bahwa tingkatan rakjat
WAKTU
ini saudara2 kita di Irian Barat
bahwa masih terdapat orang2 ngan pembebasan Irian Barat. Irian Barap berobah dari keadengan dipelopori tokoh Nasional Rumkorem jang selsla berobah pendirian
Bertepatan pada Hari Pahia daan mulai didjadjabnja daerah
Sabtu petang ini Mr Sudjor itu oleh Belanda.
dkk, sedang mendesak UNTEA dan PBB agar ikut golongan jang berkuasa pa wan
Pilem itu dalam wakru jang
da suatu waktu dan pada dewa wo Tjondronegoro telah mete
Irian Barat sudah dapat bersatu dibawah na- sa Ini menamakan dirinja Mani takkan batu pertama pembangu dekar akan diperlihatkan uck
nan stadion baru di Kotabaru, umum.—
'ungan Sang Merah Putih sebelum tanggal 1 polls,
Djanuari 1963,
KITA BUKAN MILITERIS
kesempatan itu dj
&
sebelum 1 Djanuari di PBB nanti hari Rabu jl. Rum rat Pada
Nas
memoantah p
1963 ini menurut Rumkorem sa korem telah menemui, Wampa tuduhan
bahwa dengan
p
Dr. Soebandrio dan Kemis si siaganja angkatan bersendjata
DJAKARTA, 12 Nopember (Mdk)
ang telah menemui ketua UN kita adalah militeris.
baru dapat diselenggarakan dgn TEA Dr. Djalal Abdoh,
BERTEPATAN
dengan
peringatan
Hari
sHal ini”, dem
leluasa bila sudah bersatu dgn
Atas
pertanjaan,
an,
beliau
me
Pahlawan
10
Nopember
1962
jang
lalu,
Ibu
Jos
wilajah RI Iainmja,
Kami
akan terus
»Kami tidak memikirkan pic ngatakan:
Soedarso
tclah
meresmikan
pembukaan
djalan
mendesak
dun
mudah2an
berha
Pantjasilis”".
bisit. Jang kamj
anom
Dalam hubungan Ini oleh KA
baru Djakarta By Pass dengan nama Djalan
adalah pembangunan IB
ja sil" Kasiepo akan kerabali?
an bahwa kita
Malam waktu singkat dapat sc
Laksamana Muda Jos Sudarso. Sebagaimana
oleh ko
Berbitjara tentang
Ujadjar dg
kita ketahui djalan Djakarta Ry Pass ini baru
dan
Jouwe,
jang
waktu
lainnja." Demikian Rumkorem Kah berada di Negeri
Belanda,
menerangkan kepada wartawan
sadja selesai setelah dikerdjakan beberapa waktu
Rumkorem mi
mBerita Indonesia”,
lamanja.
Menurut rentjana Rumkorem Kasiepo "mungkin"
bali, Tetapi ,Jouwe”, "tidak ta
Turut menjaksikan pembuka ta emas aas dja 2 mereka thd
hulah, kurena ibunja orang Be djata ditangan.
kan penindjauan ke
an djalan raja tersebut a
nusa dan bangsa.
Keadaan Indonesia
landa',
bagian Timur dan meraji
lain
Meneri PANGAL RE.
ri Pahlawan di Maluku. Teta
ngat tepatlah atas usul
ata
beserta
njonja,
Re
pi berhubung waktu sangat
chmat, wakil dari AD. Over Kodamar untuk memberikan na
desak, maka rentjana tsb terpak
Mustafa Kamal,
beberapa ma Djl. jang baru ini dengan na
sa dibatalkan.
wakil pemerintah due ma Jos Soedarso karena djasa2
Akan menudju New
n La beliau jang besar kepada nega
egara
IX Xork
demikian Gazali Sahlan ig
Tokoh Nasionat yang
wiilu
mewakili pemerintah daer
tersenjum ini selandjutnja mere
itu dikatakan pula bah
Umumkan Pedoman

Rumkorem cs Ke PBB

Oplah: 29.000 lembar.
SIPK No. 1809/A-66/34/1 tRI. 21—6—62.
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WAMPA-KASAB Ketjam Pemimpin
Jg Gunakan Manipol Sebagai Kedok

daerah Ipik Gandadan

1962

BERFIKIR

Pembanguna

riihatkan »
api jaag psti

djelasan mengenai peng
no

Ah

SENIN,

ssiomn Kp, 0,18
per mam kolow.
ALAMAT dan Tilpon
Pemimpin
Umum
Gbr. 3250
Redaksi: Gbr. 1565 (Petodjo Selatan 11)
Tatausaha dan langganan: Gbr. 259,
Iklan: Gbr, 3680 Wjalan Hajam Wuruk 9)”
izin Penerbitan: KEPUTUSAN PENGUASA PEKANG
DAERAH DJAKARTA RAYA No, 142,
Tanggal 10 — 7 — 1961

bahwa ISLAM tu sanggup men
man, sang
dijawab "tantat
gup berdiri dimuka
mentjapai tpta2 revolusi bangsa
Indonesia, jaitu masyarakat s0
sialis Indonesia berdasarkan
Pantjax
LH. Siradjuddin Abbas me
nundjukkan kenjataan, bagaima
na Ummat2 ISLAM di Al Dja
zair, di RPA, di Somali, di Ne
peria, di Oman, di Tunisia, dl
Marokko dan djuga di lndonesia
jang dengan obor Agama Jslam
Gitangan kanannja dan seinugat
nasional masing2 ditangan kiri
nja, telah berdjoang matiZan me
lawan imperialisme dan ko,
alisme dinegeri masing2, untuk
mengudjudkan suatu masjara
kat sosialis, jang sesuai dengan
agama dan bahkan jang dian
djurkun oleh Islam,
Walaupun didalam Jslam ter
dapat Gjuga' orang2 reawioner,
kontra revolusi, sebagaimana ter
dapat djuga pada golongan2 Ia
in, namun Islam akan tetap mem
djadi sumber ilham bagi pedio
ang2 jang progresip dan re
volusioner untuk menghalau pen
djadjahan dari negeri mereka
masing2
dan
untuk mengu
djudkan masjarakat
jang adil
dan makmur. Demikian KH. SI
radjuddin Abbas.

Operasi Bud!
Didaerah

Kotaha

kotap

ru dalam waktu
singkat ini
akan dilantjarkan Operasi Ba
Gi oleh fihak Kodim 9105 scia
ku Pekudarmil setempat
dalam
rangka pembangunan masiarakat.
Operasi tsb akan dilakukan
oieh anggauta2 angkatan perang
terutama
dari
kesatuan
Zeni
Tempur.
Menurut keterangan
kapten
Tabrani pd Komandan distrik mi
"did,
Ljusuriu
Ibukota
Uhushg
tuetan
liter
0108,
Operasi
Budi
itu
WR. Gubernur Kepala
sebagian akan diperluas menurut kebutu
Henk Ngantung, pada Hari Pahlawan meresmikanDijalannuma| Djenderal
tan dalam usaha untuk memba
djalan raja Slipi-Mempang Prapatan mendjadi
jung

se.ubung
wa masjarakat setempat kearah
Gmot Soebroto. Tampak Bu Gatot sedang menarik
(Gambar: DCI Djaja) kesedjahteraan.
menutupi nana dialen baru tersebut
“3g

|

5 Ke pal Sovjet Diperiksa
A.S. Dilaut Karibia WASHINGTON,

9 Nopember (AFP-PIA)

KAPAL2 perang Amerika Serikat telah me-

meriksa lima buah kapal Uni Sovjet jang berlajar dari Kuba dengan peluru? kendali Sovjet

oleh

jang telah dibongkar, demikian diumumkan

departemen pertahanan

mat.

Meskipun personil? angkatan
Iaur AS tidak naik kekapal2 So
Vjet itu. para pedjabat AS mera
"Isa jakin bahwa kapal? angkut
Sovjet itu baul2 membawa pe
luru2 kendali.
Suatu berita jang agak terpe
rintji mengenai kontak" pertama jang berlangsung hari
Djumat itu menundjukkan bah
Wa operasi pemeriksauan telah
terdjadi dalam cusana persaha
batan.
Menurut berita tall bahkan
demikian itu
dalam suas
diantara pelaui2 Sovjet dan peIaut2 AS telah disdakan tukar
menukar hadiah.
Djurubitjara Pentagon Anbur
bahwa
Sutvester mengatakan Isinnja
empat buah kapal Sovjet
akan ditjegat pada hari Djumat
itu djuga atau hari Sabtu.
Kapal

Sovjet jang

pertama

AS (Petagon) hari Djudiauan dari udara diatas
dimana kontak antara
AS dengan kapal Sovjer
kin terdjadi
BERRY TIDAK DAPAT
SA MUATAN ANOSOY.

dneradi
kapat?
mung
PERIK

Kapal perusak Amet
kat ,.Barry” hari Djum'a:
berhasil memeriksa muatan se
kapal dagang Sovjet jang
irjegat diperairan Karibia. Kon
tak diantara kedua kapal itu ter
djadi pada malam has
Akan tetapi ,.Barry” telah ber
bersama2 derigan
itu dan para per
kapal Sovjet
wira dari kedua belah pihak re
pertemuan
lah meni
membitja:
kemungkinan
pemerik: m.
Menurut berita2 dari pare war
tawan AS jang nda diatas salak
satu dari pesawat2 terbang AS
jang terbang diatas dimana kedua2 kapal fru bertemu, tidak
terdapat insiden dan kapal Sovjet .Anosov", nampaknja memerima pet
komandan
«Barry”,
satu
salah
'Anosov merupakan
dari kapa!2 pengangkut Sorjer
jang membawa peluru? kendal,
meninggalkan Kuba tige bari jl.
Kapal ini tolah sedjak lama di
awasi oleh AS. Sobab

dari kapal ini telah

gambar

disiarkan

Gkh depurtamar gatakamaa dh

( MERDEKA"

Soal Nama ,,Asli'" Dan ,Tidak Asi":
1

utlak
2 bag"

De

mengatakan

ba

DAKARTA, 9 Nope

'APPEL Kehormatan di Taman
telah 2 disel
lawan Kalibata
.

if

ja

1 Ka

san
bahwa nama seseorang

den

Hari
(PIA)

tidak dapat menjetudjul andjuran2 gandi nama
orang warganegara Indonesia jang berasal

1962.

i

Nenteri mengatakan bahwa sesuaf dengan adjaran2

baka neslonalleme kita seharusnja dilai dengan toleransi, hingga |
tidak mendjadi suati nasionalisme jang sovenlstis, Dikermukakan |
smu tjontoh dari sedjarah Islam, betapa seorang jang bukan bers |
binasa aan aan teleni berkasi Cari Alrika, jakal Diisi, dapat |
Wendiadj seorang jang setia kepada Nabi Mohammad saw. dan |
bahkan plah: Dis» diserahkan tugas sebagai Mundzin,
Kita sepenuhnja sependapar dengan pendirlan Menteri Sekdjen |

Pahlawan

Akademi Perawatan

AS Par 2 er

AbuKa

ma

.

pen

Sa

ab

JS

dengan sebuah nama Indon:

aSana
r a
»

Pi

|

Korban Pembebasan

-

Irian Barat.

ny,
Hi
aa Kanan Ha

PADA bari Djumat kemarin!

kira2 djam

16.00. Nj. Let, Kol.)

Suharto, Pembantu
teri Pehubungan Di

Utama Nen'
Pos, Te

lekomunikasi dan Pariwisata to

lah menindjau para korban pem

bebasan Irian Barat
jang dira
wat di RSPAD,
Kedatangan
Let. Kol. Sw

|

|

hharto tersebut disambut . let
Suster Rukinah serta para bidan
pembantunja. Dalam — kesempa'
tan ini Nj. Let Kol. Suharto ta
lah menjampaikan
—bingkisan2,
kepada korban pembebasan IB
tersebut” sebugai penghargaan

|
|

fan,Datam kam” pembukaannja |
menteri Kesehatan dr Satrio

mengatakan yahwa-

'

Djakarta 12 Nopember (Mak)1

gu pagi akan diadakan SUAU | rejah membuka Akademi Pera
peringatan
waran jang pertama di Indone
Pada appel kehormaran jang |'makam2 pakama jang terses upatjara
uan, den:
akan Hari
andi Pahza | wa.
diadakan sechidmat2nja itu tes | bar diberbagat peloksok.
Ibu darl Persit, pembesai
Pada upatjara tab. hadir al,
0 ertindak sebagai taspoktur | Brigadir Djenderal Umar Wi | katan Berendjata, dll.
Wampa bidang kesedjahveraan
ara Pangdam V/Djaje Brie | rahadikusumah membatjakan ap | Peringatan tersebut akan
Muljadi Diofonantono,
uu Tiengoray Umar Wiraha- | pet kehormatan bari Pahlawan | meriahkan pula dengan berba-di- || derakjarNJ, Subendrio,
Prof Saman
engamah,
jang antara Jain berbunji .begi |gat
atjara
dan
pemberian
bing
|ert
pembantu
utama
meneri
pernesarg Daerah chusus tbu | tupan kau pahlawan2 jang” tak | kisan.
PTIP, sekdjen PMI Paramita
kora Djakarta Raja serta para | dikenal jang makamnja terpen.|Abdurachman SH, para gurube
Deryira menengah dan tinggi | tjar didusun2, dilembah2, dinga Tidak Diwadi'bkan
zar dan dokter2, wakil2 WHO,

ap

Nj. Suharto Tindjau

di RSPAD Ming | ang
Oem. tepat
Prof. pada
Dr Satrio
Sabu si
hari Pahlawan

Front
tsb, DanIn kita
harapkan danhendaknja
pers 1d
ej keempat
digunung2,Jang kami“setngenan
ajatakan | Lagi Mendjual
2) Padi 0 |
sonao Nasional
Gama seseoraig
ad kelegasin
kejelasan,dalamDjangan
| gi,
pada malamAngkatan
Jang tuaBersenit | |rai2
pengbaraan
hend.knis sampai bisa timbul (mah atau pendapat? tidak sehat | Oa angka
Peran an | penghargaan Ja
0 Nop.
jing berasal dari paham nasionalisme jung sovenistis, bahwa | "
Djakarta,16 Nop. (pap. (PIA). |
Ja
unt

mengganti namunja

|

Das. Kooekeatan

am Pah- | MINGGU MERAJAKAN HARI |
an Djumat | PAHLAWAN
Untuk
meriahkan suasana»

malam menjambut hari Pahlawan 10 Nopember

£

Sabtu siang jbl, Sa dan

' Kehormatan

Sa

INDUK KARANGAN '

SENIN 12 NOPEMBER 1908.

pembukaan

| Lou dani pedet
| tama
Atademiini, merupakan
Torrsan suatu
jan, perlang | PANI
1

an

Gjasa2

mereka

Se Pena

dalam

.

men

2

Wnasiora!
Begitupun kepada
hendaknjaorang2djangan
Megarang
lot terdapat
"asi |teangi
oleh Obor2han
ini telah rasadi- || Makanan
di Diakarta, menteri | Kah madju pula dari usaha2 De | Mtengjeng hari Pahlawan 10 Nopomber jang lalu Ibu Suharto telah Mo ongerand mega aan
pai timbul au
Minah antinasional.
jang sewenang-wenang
jang sam
ber- | | y,makam
dlantaranja
289 makam
Dek San
pertanian dan agrarin
mr
Sar | panemen Kesehatan jang mem | menjerahkan bingkuwan2 sebagai hiburan kepada para gerujawung Da Lea kundgjungan NJ Let,
pendapat bahwa nama seseorang tidak usah digauti2, bahwa Angkatan Bersendjara dan
terharu oleh para hadirin.
djarwo menegaskan
bahwa pa | beranikan diri memulai pendiorang2 ini Anti asional, konyra F revolusioner atau tuduhan? sema | makam anggaw'a2 Badan Perv195 || ga”
- “Kami
Yamnja! Kita malah berpendapat bahwa orang2 jang .mengan- | ajuangan dan masih banjak
djumagan

art
eng lamanya
mengganti

si

namai

| jang dirawat di RSPAD. Dalam gambar: Ibu, Suharto menjerahkan
bersumpah dan ber | penggarap ttoah
.
tani kelebihan dikan
ma
og
2
emak
bingku kepoda Isa Ihomas jangag dirawat
kan tinggi
Kong baIn
y | dua buah 1 bingkisan
dir
di RSPAD... |
saudara”, demikian | njetorkan
1/3 hasil
sebagai | Perawaran Ini maka untuk
(Agoes Soetarman) |
Brigadir Djenderal Umar Wira- | pembajaran sews, tidak perlu | kian kalinja pula Deparemensehadikusumah
dalam appe!
kehor | dfsu
jagi dikenakan
men
memulai
usaha2nja
—Jaratan hari Pahlawan
10 Nop
padi kepadakewedjiban
pemerintah,
4.1, pemberantasan
| @
.
x
l

Segara rgankenyar Branyai

Hamahla dengan sebuah

tenan
ga aliran
tunggal-ika-an
Indonesia,

nami

tari Konsepsi 1 Ekoawasi, merekalah Jang Tjari

Mn dan Dena
Sekar nol
Manipol—Djurek
Resopim!
Kita masih terlalu banjak mendengar kedjadian2 jang tidak

pada tempa
tempunja
pasa

oa

iB. aru

ber 1962 ,
ISTERI2 MENTERI

ama dl” dan dak Ml Aa Ka Bara

Tea

Dalambahuhubunganhasalmaan
(ni dikemu- | dan
mularia,lain2.frambosia, eltor, vatjar| SA
kakan,
bahwa sebagai:
KUNDIU: |tah imam
dimaktumi KakarenaGea
tindakan (| Tetapiaa sangatlah — disajang $
DD

(Pertama | bersama

beberapa | rakan

disekitar persoalam nama usli" dan tidak asi 1 Kita Harus Berani
"
kedjadiah2 jung tidak pada tempatnja. Seorang
pedjebat Dej
Wampa-menteri
luar negeri |RSP:AD.

tanianian

kelebihan

dulu kewarganegaraannja",

Kita sesalkan

seperti itu masih bisa terdjadi, padahal PWI

Ssi

wanawan nasional jang dengan

Ban ana bea ab

bahwa

hai2 | Kita sekarang ini kita harus be

adalah satu organi- | rani mentjari konsepsi2 baru un

send

sauna

kngsotanga ndalah

social sel-determisntion,

an aa

ejaan

yaa 3

ngatan

Open Ro Larag mb:

Mangan bari

a peri

Sa

'ahlawan diling

panitia2

lendre-

Ua

Kabinet | yorm daerah tingkat II setem-

tuk melaksanakan economic and | Kerdja Sabtu pagi

maa arah

Indonesia,
Kesimpang-siuran dalam soai w.n. ,,asli""
Gan tidak bukan
asli" iniasing!
menjebabi
Ki
“

nerus timbul, Dalam Ba

|orang isteri menteri

kepada

bertepalan | py4.

Pahlawan

celah |

Snafagn

smu, Darma”
pendaftar

.

dengan

beslapun jang boleh dipaksa atau ,dlandjurkan” untuk mengganui

Damanja

.

.

Pentjatjaran
Telan

R

Di

30

.

D

Dj

.

| an kata

pada s0a12 dibidang | tampak njonja Al

ke

Sestmmsmidio | Piseberapa daerah bagi tunah2 | ma

abar |

ta:

Oleh
pemerintah sadja
lah
tjukup,

“uratiat sendiri

belum | Atmadinara dll. menjertai njonja | rx berupa padi
Djuanda

jang

diantarkan

oleh | dengan

tiga hari sedjal
atas dilakukan

para

bu menjatakan
petugas kese-

hatan sukarcla jang telah mengadakan
operasi
tjatjar dikota Bandung

Menurut dr Satrio mengingat
pekerdjaan mereka jg telah di
kerdjakan dengan antulsme jg
besar sekali itu kira2 dalam
waktu satu dua bulan Djawa Ba
rat akan dpt bebas dari wabah

itu,
Gr Satrio menerangkan kepada
pers bahwa agar djangan sam
pai tertimpa wabah itu ditlap2
Gaerah harus diadakan pentjatja

| mc dan dokter2 Samsi Jacobalis

Jiang terlalu berpegangan pada | kan dengan pajung di Irian Basifat kepegawalan, jang terlalu | rat.

berpegangan pada sifat2 admi |
ministratif, dpt dipertahankan",
»Untuk hal itu kita harus be
konsepsi2
baru
dan segala usaha harus didjurus
kan kearah ikut sertanja rak

GUNUNG SIBAJAK
DITAKLUKKAN
"Anak2 jang baru lahir harus
MEDAN, 11 Nopember (PIA.
segera diljarjar sampai djadi
kundjungannja ke Ban
waktu tiga. tahun Karo—Sumatera Timur baru2
dung itu Menteri Kesehatan te dan dalam
harus pula dijatjar,
ke ini telah berhasil” ditaklukan
lah membuka Operasi Gerakan sekali
tivali kalau ada wabah
dalam Oleh
Thatjar dengan mengerahkan te waktu
peladjar2 Sumarera Urara
itu
djuga
mala
seluruh
Daga dokter sebanjak 50 orang, masjarakat sekitarnja harus se jang berdjumlah 247 orang, di
mahasiswa Kedokteran Universi gera dikjatjar”, demikian dr antaranja 49 wanita.
tas Padjadjaran 370 orang 200 Satrio,
Runung Sibajak
jang dilakukan
Hawa perawat, 59 tenaga Dinas
ran jang reguli

Selain

Operasi

pentjatjaran

serenta

k
iviah dilantjarkan selama
ri di RK2, tempar2 ramal 3sertaha
njogut 'orang2 jang akan ke

Iu

dan

Suwondo,

masuk

kota.

kepala

bagian

Epide

mologi dan Karantina dr Sullng,
Kepala pagian Hubungan Marja
rakat df Sudarsono. Kepala In
speksi Kesehatan Djabar. dr Sa
medi
Adibrata dan anggauta
BPH Dt. J Djabar F. Dachjar Su
“lawidjaja telah menjaksikan sen
liri ketjakapan mereka menggo
tes lengan2 penduduk Bandung,
ada

regular,

pentjujaran

jari dekat betapa hebatnja pe
vjakit Yatjar jang — menjerang
«andung jang sampai sekarang
vanjak korban penjakit ini ma
sih dalam perawatan dl RSUP
sntjhbadak, Rumah sakit daru
ta didjalan Setiabudi, RSU
Uandjaran (selatan Bandung) dan
KS tentara Dustira di Tjimahi,
Setelah menjaksikan kakodja
man penjakit menular jang te
lah menimpa 473 orang pende
rita sedjak bulan jang lala Itu

Batalion ,,Pendawa

Lima'" Dilantik

Bandung 10 Nopember (PIA)
Kepala Staf Chusus Komando

Rakjat Departemen Perdagang
ta, kol. Suhardiman, bertepatan
hari Pahlawan telan me
lantik Batalion Karyawan Rhak
ti ,Pendawa Lima”, suatu bata
lion jang anggauta2nja terdiri
dari para pegawai PDN dari se
luruh 'Djawa. Barat.
Pelantikan Batalion Karyawan
Bhaktl
Lima” jang
dilangsungkan

dilapangan

,Dij

negoro" dengan upatjara kemili

itu

menurut

Memeri

Strio perlu adanja organisasi
jang tetap, repi dan praktis gu
ru menghadapi matjam2 serang
an wabah disamping mendidik
sukarelawan2 jang dapat mentja
War sewaktu2 diperlukan
Pengeluaran hampir 1 djuta,
Menurut keterangan dr Suwon
40 untuk membeajai pembranta
3an wabah tjatjar dikotapradja
Bandung itu, Dep, Keseharasi
telah mengeluarkan ongkos s0
besar satu djuta ruplah, sedang
kan untuk seluruh Djawa Barat
sebesar 30 djuta rupiah.
Guna pengeluaran ongkos2nja
ita menurut dr Suwondo Depar
temen Kesehatan mendapat ban
tuan dari pembiajaan utik follow
up keamanan, dalam hal ini me
rupakan follow-up keamanan di
bidang kesehatan.
Vaksin tjatjar untuk melawan
wabah tjatjar Itu tidak akan ke
kurangan, karena kita dapat

fekreasi

maksud

konperensi

IPPI

Suma

tera Urara di Kabandjahe, di
mulai djam 22,30 malam 'dan
setelah 3 djam sampailah mereka kepuntjak gunung.
Sebelumnja iru baik peladjar,
maupun pemuda2 celah menja
ba menaklukan puntjak Sibajak itu, tapi belum pernah ber
basil

Diantara para korben

Dalam kundjungan ibu2 men

teri

tersebur

telah

disampaikan

oleh ibu2 menteri sendiri bing
kisan2 jang berupa kain sarung
dan kemedja untuk para korban

Rupiah

Seharga

Akan ..Didrop" Lagi Ke Desa2 Di Djabar.

BANDUNG, 10 Nopember (PIA).

KEPALA BPU PDN -perwakilan Djawa Ba-

rat, major Harris Djauhari menerangkan kepada
PIA bahwa barang? keperluan pokok rakjat jang
berupa sandang dan pangan jang meliputi seharga 19 djuta rupiah akan ,,didrop” lagi ke de-

|vap tanah kelebihan maksimum
ditarik 2 kali, maks penggarap2 |
senat kelebihan maksimum jang |
telah menjetorkan 1/3 hasil
pegi sebagai pembajaran sewi

Sat ata

DJAKARTA,
11 Nopember (PIA)
Laut Sumengkar atas nama |
RI

hari

-

2

Minggu

Na

pagi

telah

ia

rkara

AA

$

JANg PERANAN dirawat di RSPAD

|'an Dana Palang Merah Indo | beputy
Jang

diselenggarakan

ses | )p

tidung
Mutjadi

sjaat,

KSAL

Kodam

V | jeng belum

| dia abang
“dan
tjalon (ja | Gor Laut Hariono. Komodor
bang Palang Merah Indone | Kjumah dan Wakil kepala das
Ibana 1962 dan dengan bangga | tuh chusus ibukota Djakarta

sin kian besar pula.

lentjana dalum kesempatan tsb.
telah diberikan pula bingkisan2
kepada
geriljawan2 tsb. oleh
warga angkaran bersendjata
dan Front Nasional

TUNDJANGAN

DJAKARTA, 10 Nopember (PIA) PSPN jang ditandatan al oleh |
vijadina
Pimpinan pusat Persatuan SS/ ketua umumnja M.E.
ta dan
pd. sekdjen IL. Usman itu
kepada menteri antara lain dihubungkannja agn. . |
pertama baru2 ini memohon ke semakin memuntjaknja harga ba |
bijdaksaneannja agar pes'aluran rang2 kebutuhan sehari2 dan |
distribusi bahan2 ini kebutuhan bahwa gadji pegawai jg diteri |
8 Ini tidak dapat |
hidup sehari2 bagi pegawai nege
keperluan hidup |
Fi seperti beras, gula dsb. tidok

Amanat Pangdam
Panglima

Kodam

V djaja

Brig

djen Oemar Wirehadikusumi
jeng mengutjapkau amanatnja
pada upatjara itu menjatakan
tahwa pemberian jung berlangsung dengan amat sederhana
itu hendakni mendapat penerimaan dari pura geriljawan jang

Achirnja PSP! IN memohon per | telah membuktikan djiwa per-

hatian menteri pertama agar | djuangannja,
pembentukan "Dewan Permusja | Dikatakan bahwa

pemberian

“1

mela-

akan

me

tertulisaja. Jang

selandjutnja dikatukan bahwa
Iakat
k membangun
mi
adil den mak
(uc tak dapat rjapsi dengan

kuta2 jang indah dan poitisch

dengan bers | setapi harus dengan"

tutjuran

a dan kalau per

selesai

.

hi kita sempatkan

rkaan

jang - sebesar2nja

"' Achurnja dika

eh Let. Kol.

Suharto,

2.
Ie Ta
reka ini adalah pute
Laut Sumengkar jang daiam upa
hentetogkeorjonsngr Mikat
Mmenjatakan bahwa
» | Nj. Utami : Masjaras
na Itu diberikan se
"| kat Indonesia Mulai
terima kasih ibu
penghargaan pemi
| Bergerak Kearah
822 geriljawan jas
kan bagi kehormatan nusa «
Masjarakat Sosialis
bangsa.
Dikatakan ba
1 Nop, (PIA).
.
Suryudarma,
kesusan | Wanita Indonesia pertama jang
&
sen
Universita
telah kembalinya IB keda'
maja Sap
kuasaan RI dan d
un
menjatakan bahwa
mikian haruslah
peristiwa pengangkaannja men
tam sedjarah
diadi Presiden Universitas Bas
tanah air kita,
perki menandul bahwa masjara
kat Indonesia benar2 mulai ber
dan kepahlawanan
gerak kearah suatu masjarakat
tsb. hendaknja d: t— mendjadi
is karena hanja dalam
suri teladan kepada bangsa Indo
masjarakar sosialls kaum
nesia jang lain.
wanita mendapat penghargaan
Achirnja Sumengkar menjata | sepenuhnja,
kan kejakinannja bahwa pen
Dikatakan selandjumja, bahe
ritaan djasmani jang dialami me| wa kini mulai deraslah suara2,
reka didalam membebaskan 18

n dari pemerintab
Indonesia, jang meakan djiwa perdjutelah dibuktikan me

lakukan pada hari pahlawan ka
rena pada hari jang mulla itulah pemerintah dan rakjat meSemarang 10 Nopember (PIA)
ngagungkan pahlawannja jang
Prangko2 PPB Utk I.B. Pimpinan Projek Lampu Pidjar telah menjumbangkan darmaIt Irawan
menerangkan
bahwa
baktinja bagi-kedjajaan musa
Mulai Beredar
apabila pembangunannja sudah dan
Djakarta 9 Nopember (PIA)
nanti

Dam sambutan

tidikan jang mengingial s0
h pendidikan didjiwal Mani
ma ini tapi bahkan
pol, dan gedjala jang negatip
kannja dan menjempurnai:
jang disinjalir dalam dunia pa
Upatjara penjematan jang b
remajija disebabkan sebagian
langsung hidmat ini “diachiri
besar karena tidak ada garis
gan suatu ramah tamah antara | tegas jang
menjeluruh pendidiPangdam menambahkan bah para hadirin dengan susareta | kannja hingga menimbulkan
wa pemberian itu sengadja di- Wwan2 jang gazah perkasa tsb. | vacuum
ke-ragu2an dalam

23 UU No. 18/61 tent 8 keten | persaudari
tuan2 pokok kepegawaian sege dan rakjar
ra dapat dilaksanakan.
rasa bangga
angan jang
reka.

Lampu

ngedarkan 18 set perangka pos

sena ama

Wwaratan Pegawai" sebagaimana | satya lentjana itu agalah perlam
dinjatakan dalam ajat 2 pasal | bang dari rasa kekeluargaan dan

Gengan ketentuan Projek Lampu Pidjar
pimpinan pusat Hasilkan 25 Djuta

Badan urusan pos PBB pada

Dela kapan

Ea

Kcmodor Laut

Panglima

demiki

Win kata Let. Kol. Suharto da

“Kesedjameruan
Djojomertono,

wsgjiban mendjual padi kepada | Vi, bahwa " klanlama keperija | mat kepada masing? geri-awan

REALISASIKAN
KEMAHALAN

jang

dan telah pengorbanan
Gmbeke2 aa jg

:

pemerintah, demikian pandj
t jang diberikan | jang menjambutnju dengua pesun menteri
pertanian dan | kepada Palang Merah
Indone |rasaan bungwa dan senang.

Desember

Jr uk caps dibatas dan tak

ilaw: n IB Bepe
bali Pengorban
Utk Geriljawa
besar adalah

dapatun diumumkan,
bahwa hasil
Ngunrung.mereka
Setelahini
Ini djauh melebihi
hasil || Raya
votesai Menk
penjematun,
gak perlu lagi dikenakan ke: | rahun2 ang lampaw, suatu buk | telah. memberikan utiapan sela

bulan

“

Yara serentak mulat tanggal 17 | Ojaja Brigdjen Oemar WirahadI
petani pengga: | September
4/4 17 Oktober 1962 | Kduma, Komandan KKO Komo | Amanat Sumengkar

tersebut.
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