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TEA Tidak Dapat
Kalau

3 Serah-Terima Sport
| Nenues Golora
- Bung Karno

Penjerahan

Berbuat Apa?!

I.B. Sebelum 1

KESATUAN INTAI PARA
DJAKARTA, 14 Nop. (PIA): —

Mc11963 Disepakati R.I. — Belanda
Kata Pd. Presiden Ir. Djuanda

Djakarta 13 wopember “Sidk)
Dalam mpatjaru jang- sedeiha
adi Vip:rocm Barat Stadion U
tama telah diadakan serah teri
ting Committee AG IV kepada WDJAKARTA, 15 Nopember (Merdeka): —
Jajasan Gelora Bung Karao. Di
PD. PRESIDEN Ir. H. Djuanda kemarin
Jaiam upatjara serah terima ini
pihak OC AG. IV diwakili oleh siang menegaskan, bahwa didalam menghadapi
Kot, Subardi dan Jajasan Gelo pembangunan dewasa ini, terutama di Irbar, dja
ya Bung Karno diwakili oleh SE

rapua dan beoerapa organisasi
rakjat Irian Barat kearah Hu,
Kalau sudah ada
normalisasi
Atas pertanjaan lainnja dikatakannja, bahwa pembukaan
kembali hubungan .udara antara
Indonesia (Djakarta) Nederland
(Den Haag), tergantung kepada
pembukaan kembali hubungan
diplomatik antara — Ri-Kolanda.
Dikatakannja, kalau dahulu KLM
telah mendapat prioriteit berda
sarkan KMB, maka dewasa ini
hubungan udara itu harus dica
sarkan seperti jang dilakukan
thd perusahzan2
pene-bunyan
negara2 lainnja, demikian Pd.
Presiden Ir. H. Djuanda «tera
lain.

dimana pasukan pendarat

Agar : Pembangunan

Terlaksana

Dengan

Brigdjen..Ko. Hart
mengatakan selandjutnja bhw. kwalifikasi penerdjun2 ini ialah me

reka bisa didaratkan dart'garat, dan udara dari

Kesatuan IPAM jang ada sekarang ini ber
kekuatan satu kompi demikian Panglima KKo-

ia akan

PANITIA

AA (KV

menga

dokan perembukan dengan pem

rintah Indonesia mengenat mas

H4 Nop

Nasional

PIA):—

Konperensi

Wartawan

) telah merasa mendapat kehormat

an berhubung dengan adanja kesediaan Wampa
Menlu dan hubungan ekonomi luar negeri Dr.
Subandrio untuk mendjadi penasehat utama da-

di

kundjungannja

meminta

di Djakar

ta, sehingga dapat memberikan
kesempatan luas kepadanja un
tuk lebih banjak mengetaui mas
alah2 pekerdjaan umum dan te
naga di Irian Barat. Pemerintah

Indonesia menaruh perhatian be
sar dalam penjelesaian 12 projek di Irian Barat, untuk mana

Ia adalah

besar

Uni

Yap di Amerika

seorang

insinjur,

lu

@itangsungkahinja” “Konperene”

Tak Ada penat Dim. FN
Bagi Golongan

Penerbang Djalaluddin, beserta

mengenal pem | perwira2 lainnja.

bangunan
daerah dalam rang
ka production-sharing, me- | Dengan penuh kemesruan
men
laui "Badan
Pem | teri—panglima
AURI telah me

ia aa 5
emjataan Presi-| harapkan eemoga mereka lekas
sesuai | Masing2 geriljawan
dan meng

Revolusi

MAKASSAR, 13-11 (PIA): —
. GAGASAN perdjuangan sudah djelas
wa semua jang kontra revolusi,

semua

bah-

jg. anti

MANIPOL-USDEK dan semua jg. anti garis
politik Pemimpin Besar Revolusi tidak ada tempatnja didalam tubuh Front Nasional.

Kuznetsov

dalam
rang Brigadir Djenderal Ko).
pertahanan KKo-AL
Brigdjen Ko. Hartono menga- rangka
takar, selandjutnja, bahwa Korps mempunjai dua rentjana jaitu
il pada saar berdirinja banja rentjana diwaktu damai dan ren
berkekuatan — sebanjak 1500 tjana diwaktu perang.
orang,
Selama 12 tahun berdiri, Korps
Komando AL telah memberikan
dhurma bhiktinja dalam operasi sebanjak 29 kali dengin opeialah “Operasi
mempunjai
inguk kom
Kekuatan korps intinja masa
nakan Trikora

Stevenson

PBB, 13 Nop. (AFP-PIA)
Adiai

Stevenson

ketua

delega

s1 AS di PRB menerangkan di
New York Selasa malam, bah
wa pembitjaraannja jang terachir
dengan djurubikjara Upi Soviet

N
'
Srevenson memberikan Naa

nai

krisis

ak

oleh

DEWAN

Pimpinan Sentral KBKI

(Kesatu-

bu siang telah melangsungkan

dipimpin langsung oleh

pertemuan dgn.

Ketua Umum KBKI- |

14

Nop.

(FIA).

Djendrai

AH

Nasution

Kundjungan

Selandjutnja

Folandia
Siradow.

itu berlangsung
dalam

djam

suasana

10.30

Wam

pa-Kasab djuga teah menerima

kundjungan kehormaran duta be
sar Denmark di indonesia Fre-

derik de Yonguires.
Demikian Biro Pers-Djurv
tjara

Wampa-Kasah,

bi-

Semua
petani

dan

rakjat Kuba dari golongan

kemerdekaan

dan

Soviet —

kedaulatan

lainnja

Tanah airnja. —

Kuba

jang

(Hsinhua
).

'Adjukan

Usul Bersama Pada

PBB, 13-11 (AFP-PIA)

an Buruh Kerakjatan Indonesia). pada hari Ra

segera mc

selama 30 menit
ramah-tamah.

Pa

» Sungki/Suar
Ginjatakan

DJAKARTA, 15 Nop. (Merdeka): —

mi perobahan jang tuak
disiplin mereka lebih
lebih tik, se
12 jang paru
dimiliki. setiap peradjurit.
Hendaknja peladjaran baik ig
berupa teori maupun prakick. d
dijadikan bekal uncak dikernu Yan
bari. Demikian Maj. KKo KAS,
Sunarto.

hormaran
duta besar
di Indonesia
Martah

PBB

pada hari Selasa

mengadjukan "usul2 bersama2” kepada

Dalam

pendja

bat sekdjen PBB U Thant untuk menjelesaikan
krisis Kuba, demikian dikatakan oleh djubir PBB.
Djurubitjara tersebut tidak diantara wakil perdana menteri
bersedia | mengertukakan isi Uni Sovjet Anastas Mikoyan dan
usul2 Sovjet — Kuba itu akan perdana menteri Kuba Fidel Cas
tetapi Im mengatakan bahwa tro di Havana,
Djurubitjara- resmi PBB tidak
usul tadi
diserahkan kepada
UU Thant oleh vekil menteri memberikan petundjuk2 jang dje
luar negeri Uni Sovjet
Vassili
Kuznetsov dan wakil tetap Ku

ba di PBB Carlos Wechuga da
lam suatu pertemuan hari Sela
5.
Djurubitjara PBB itu djuga
mengatakan bahwa rentjana 1
menjerukan supaja Palang
Internasional melakukan pe

Is mengenal isi daripada usul2
bersama Sovjet — Kuba itu.
Akan tetapi diingatkan bahwa
Mikoyan bari Senin malam 'me
ngutjapkan pidato di Havana di
mana ia mengulangi dukungan

Penumpang

Tewas

Srigon, 14 Nop. (AP-PIA)
Semua ke-26 orang dalam
pesawat terbang penumpang mi
Iik sebuah maskapai penerbangan niaga Viotnim Selatan jang
jatuh dipegynungan dalam tjus
kabut pada hari Sabtu jang
lalu, diketemukan
telah mendiadi majat pada hari Rabu.
Satu

regu

militer

jang

merir

malam menudju ketempat kete
lakaan, meliporkan bahwa ti
Jak -ada seorangpun jang bidup

diariara

penumpang2 pesawa

terbang tab.
Pesawat terbang itu djatuh
Gekat puntjak yunung Hat Van
jung tingginfa 0.000 kaki, dalam
angin ribut ketika sedane dalam
penerbangan kekota panta! Da
Nang dari Hue,
Sebuah pesawat terbang per “

Sovjet kpd program lima pokok

merupakan tuntutan mini

mum" bagi penjelesalan krisis

Menteri Perburuhan Ahem Erningpradja.
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telah menerima kuncjungan te-

emerging

Dan Koreksi
Tubuh
KBKI

Surabaja, 13 Nopember (PIALUpatjara penutupan indoktrina
st KKo terhadap 156 Kadet AAL
berlangsung di Purbojo (Malang
tan) Sabtu pagi jbl.
KRo KAS Sunarto, Ko
mandan Pusat Latihan (ertempu
ran di Purbojo dalam
sam
butannja a.l. menyatakan, bahwa

Kasab

4

UNI SOVJET dan Kuba

Konsolidasi

si KKO Bagi Fara Kadet AAL

Rabu pagi djam "10.00 bertem
pat diruang kerdjsnja Wampa-

demi

Stevenson menolak. utk men
dijelaskan maksud jang sebenar

menge

bahwa dz

mando dalam tahun 1963 ini me
rerjanakan untuk melanijarkar
Operasi Bhakti dan operasi Bu

Djakarta,

diri dalam Militia sedang anire untuk mengambil
sendjara. Mertka siap sedia untuk mempertaruhkan djiwanja

Kube.

Hartono

Wampa-Kasab Terima Dubes Po-andia

PARA

ngan ini ketika muntjul setelah
hampir empat djam mengadakan
pertemuan dengan
Kuznetsov
dun dengan kerua Celegasi Sov
ies di PEB Velerian Zorin menge

Ko.

takan selandjutaja,

kan pendidikainfs di“Pu:
didikan Amphibie Koma
mikian all. diumumkan Cleh en
damar

Palembang

tiahkan.

Brigdjen

-«

trinasi KKO'di PLP part

Wahah
Tjatjar Di

mendjelaskan posisi mereka me
ngenai masalah2 jg belund terpe

kea

PI selengkapznja,
Operasi Bhakti dan

morokas: Min

Di Indonesia sendiri organisa
si2 massa, partai2 politik dan

forces” itu.
diberitakan
Biro Sekretariat Djenderal
nitia Nasional KWAA.

Dalam

Patut dikemukakan, setelah
para “Kader menjclesaikan inuck

Sehubungan dengan makin
mendekatnja waktu konperensi,
maka Panitia Nasional KWAA
telah makin banjak , menerima
pernjataan dukungan, baik dari
dalam maupun dari luar negeri.

bagi terselenggaranja
Wartawan? ,ihe new

sadja.

Diterangkan selandjutnja, bah
wa dalam rangka operasi "Djaju Widjaya", telah | disiapkan ja.
17000 orang anggota KKo AL 1g
Berbitjara disekitar peralatan
akan didaratkan di Biak dengaa jang dipergunakan oleh Korps
Komando
AL, diterangkan, bah
Kolonel Ko. Suwadji sebagai Ko
mandun pendarataja.
wa peralatan2 tsb disesuaikan
Selain 7000 orang jang akan dengan kemadjuan zaman.
Brigadir Djenderal Ko. Harto
melakukan pendarstan itu, dialapkan pala sebanjak 4000 »0 mengatakan pula, bahwa de
orang dan keseturuhannja dalem lam tahun? jang akan datang,
rangka operasi “Djaja Widja misalkan sadja dalam tahun "65,
ya" itu telah disiapian sebanjak tank2 jang dipakai sekarang di
robah mendjadi .guided missile
2 Brigade.
5
Brigdjen Ko. Hartono menga tank”,
mDan kalau terdjadi peperang
takan selandjutnja, hahwa disebebkan Indonesia terdiri dar an kita telah siap dgn sendjata?
beberapa kepulauan, naika kita modern", demikian Panglime
Brigadir Djenderal
harus
sanggup mengadakan ope KKo-Al,
Ko, Hartono,
KKo-AL mempu
persendjataan jang lengkap Penutupan Indoktrina.
dan serba modern", demikian

Dukungan terus mengalir

telah memberikan dukungan
kesediaan bantuannja jjag ga

ketjil
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keseharan @erilja

KKo-AL jang merupakan pasu
kan pendapat, sebenarnja su
dah lahir sedjak perulaan revo
lusi dengan pama "Korps Ma
rinier" dan tanggal 9 Oktober
1948 dibentuklah Korps Koman
do berdasarkan keputusan Mar
kas Besar AL jang wakta itu
berkedudukan dj Jogja. Karena
kerika itu masih terdjadi pertem
puran2 dengan Belanda, baru
lah pada
tanggal 15 Nopember
1950 dibentuk Korps ini dengan
sempurna, jang dimulai di Su

Panglima KKo momberikan ke
terangan ini dengan didampingi
Oleh semua perwire stafnja,

1 divisi

dain perang, kekuatan ini da
pat diperbesar dan diperlengke

dag
jt

: #Hs888 Bila
Petndar

! si ui

n
Sa
K
a
|
ih Ta 5 Ig H it

Ken at

1962 thn 1962.| memberi salam dan menanja

kap dan serba modern.
Dalam tahun 1959, Korps Ko
mando AL hanja berkekuatan
4 sampai 5 ribu orang dan naik
nja 6096 kekuatan KKo dalam
tahun 1962 ini adalah disebab
kan untuk menghadapi perdju
angan Irian Barat,
Brigadir Djenderal Ko, Harto
no mengatakan ini Rabu pagi
dalam suatu konperensi pers di
kamar kerdjanja dalam rangka
ulang tahun Korps Komando AL
jang ke-12, jang djatuh pada
tanggal 15 Nopember.

,

Tej

Demikian pidato anggota Te40 4m Front Nasional
Dati-l Sulsel
didampi
Udara

Pertama/Wakil
Panglima Be | clinwana
itu.jangKomodor
Wirindinata
sangar
at
Komando
Tertinggi
Ope”
|ru
beberapa”
kali kelihatan
rasi
No. Kpte-1/| maranju — berkatja2 diwaktu

Gamal kata Panglima pula ialah

Ke-I2

Pendahuluan Wartawan? AA di Dengan demikian, termamuk
Djakarta pada bulan Peiruari Indonesia, maka konperensi pen
1963, oleh pihak Indonesia seba | dah, uluan 'itu diharapkan akan
gai organisasi penjelenggara te Gihadirt oleh waki!Z wartawan
lah dikirimkan undangan2 kepa dari 17 negara:
da 16 organisasi wartawan nasi

djadi kepala suatu perusahaan
Kuznetsov
bermanfaat,
produksi mesin dari logam dida- Vassili
Gan telah memungkinkan kedua
6rah Aral.—
fihak utk mengemukakan dan

Gengan se-|ra Harnoko dan Major Udara

kepada

kedutaan

Jusan Institut Industri Ural di
lam tahun 1936, dan pernah men

daerah: oo“) Udara Budiardjo, Komodor Uda

,

djang

Serikat,

rah" Gl Daerah Tingkat Ifan mereka.

nana uvarg

dr. "Azis Saleh telah

jer di Kanada

Laga

taher
Ten
Dalam rombongan menteri ke
:
mangan Oandala Inatan Komodor Udara" Wita
Ginaga, Komodor Udara Leo
nisan Jang berlaku, gn” | Watimens. Komodor Udara Sri

Biro Pers/dluru bitjara | kan

datang

Irian Barat, demikian diumum:

pada

19EL tanggal 22 Desember| basan Irian Barat jang sedang
“Ea
kah Fandi Kant SEE
BSPAD dan salaman
(Pembangunan Das-|50 menit berumah tamah

Operasi Ekono- | panglima
“AURI

akan

perhatian chusus dari pedjabat
menguntungkan
Mendjawab pertanjaan jang PBB itu sanga, diharapkan.
Pavel Komin, worga
negara
diadjukan dikatakan oleh Meniu
Dr. Subandrio, pada dasarnya, Uni Sovjet, telah bekerdja pada
dalam alum pertumbuhan noc- PBB sedjak tahun 1961, dan se
malisasi hubungan antara KI- belumnja adalah anggota dari
pada dinas diplomatik Uni Sov
jet. Ia djuga pernah — bekgrdia

maksud
dalam Surat Keputu | RI lainnja Rabu pagi telah me
san Presiden No. 655 tahun | ngundjungi geriljawan2 pembe

mi dan Keputusan Menteri

jang

ME

pembangu:
| raksemana Muda Udara

tugasnja

Bajing
| La
liH Ha

1

onal diberbagai negara Asia dan
Afrika agar mereka “bersedia
menghadiri konperensi jang men
dahului konperensi sebenarnja
jang direntjanakan
akan di
langsungkan pada achir bulan
April 1963.
Konperensi pendahuluan jang
dimaksudkan al. untuk membi
tiarakan prosedur dan agenda

man daerah sebagaimana di: | Danj besera perwira2

eb

Djakarta

DJAKARTA,

A.A,

agar Pavel Komin memperpan-

Pemerintah

Harus saling

do

Di

ke

Konp. Wartawan

ri Panitia Nasional KWAA.
Kesediaan Dr Soebandrio un tonperensi diharapkan dihadiri
wakilwakil wartawan, dari
tuk menerima pengangkatan tab
telah dinjatakannja kepada Pa
nitia KWAA pada hari seiaga.
16 organisasi wartawan
AA diundang
Sementara itu dalam" rangka

In pembangunan Dae
ah dapat dilaksanakan dengan
sebaik2nja. Keadaan rekntang,
kata Menlu Dr. Subandr'a, ma
kin'lama makin merosot, karens
tindakan jang tidak positif. se
dang demi kepentingan putusan
Presiden, maka
pembangunen
Irian Barat, akan mendspat per
hatian, demikian Menlu Dr. Su
bandrio.

Ba

Panitia Nasicai

Utama

kan kantor penerangan PBB di
Djakarta pada bari Rabu.
Pada hari Senin jl., Pavel Ko
mih dengan disertai oleh ALA.
'Tamini dari kantor petwakilan
(UNTEA di Djakarta, telah ms
ngadakan kundjungan kehorma
tan kopada pendjabar ' Wampa
produksi/menteri PUT, Ahem
Erningpradja, . kepada ' menteri
major djendral dr Aziz Saleh
dan R. Jachja, direktur djendral
urusan operasi2 departemen
PUT,
Dalam pertemuan ini menyen

15 Nopember (Merdeka): 1I-Menlu. Dr. Subandrio selaka

supaja

rah masing-masing,

Korabaru,

Penasehat

DJAKARTA,

didalam: pertemuan Ita, tolah di
dengan keras, bah
ah UNTEA negnra di

3

Menlu

alah2 jang berhubungan dengan

reka sedjak tgl. II Okt. 1962 sampai tgl. 1 Mei
1963 gan bis. 25

2

Angkatan Laut.
Serena

semeni
Irian Barat

perdjalarannja

kapal

Sebaik?'nja — Kata Menlu Subandr.c

»” WAMPA
Koordinator Pembangunan
Irbar., kemarin
menegaskan, bahwa para pemimpin Irbar
h tgl. 1 Mei 1963, akan dinliai djasa2 me

1, Melaksanakan

dalam

menjelidiki daerah

Widaratkan.

laut bahkan djusa bisa ilepaskan dari
selam dan djuga sanggup tari bawah air.

Ulangtahun

PANGLIMA Korps Komando AL, Brigdjen.
Ko. Hartono mengatakan, bahwa kekuatan KKo
— AL dalam th. 1962 ini telah mentjapai sebanjak 12.000 orang dengan persendjataan jg. leng

a.

kan atau diterdjunkan untul

Rajakan

DJAKARTA, 14 Nop. (PIA): —

..AMPHIBI

Sebelum operasi amphibte dilantjarkan, ma
ka kesatuan IPAM ini terlebih dahulu didarat-

dewasa ini sedang berwia di
Djakarta untuk selama beberapa
bari

$ Harini

kesatuan jg. akan

kan dari darat, laut dan

|
U
Pr
: si it

j3

Masalah UNTEA Segera
Akan Diselesaikan

Calam pemerintahan
PBB (UNTEA)
di

KKo Berkekuatan 12.000 )rang

menentukan berhasil tidaknja sesuatu Amphibi,
jaitu kesatuan IPAM (Intat Para Amphibie).
Panglima KKo-AL Brigdjen KKo Hartono
menerangkan hari Rabu, kesatuan IPAM
itu
adalah kesatuan penjelidik
g dapat didarat-

ngan dgn. mudah kita minta dan mendapatkan
Sport venues 'jung diserahkar.
redit dari luar negeri dgn. melupakan produkini meliputi sport venues jang
berada di Senajan: lapangan si didalam negeri kita sendiri.
Jenaaa ana berada
Togel | eterangan 4st. &':.
sukun di Djepang dalam perdjalanan
Pd. Presiden kemarin siang, 40 ke Djakarta.
telah
menerima kundjungan
Dutabesar AS Howard #. Jones
Djika sudah persetudjuan
Ri-Belanda, UNTEA
PD Pres. Djuanda Te- |isri Pertama Djalan Madan Mer
tidak apa2
rima Sagar
Gan per sad berlari mendjawab pertanjaan jang
dikatakan oleh Pd.
Swedia
Tpa.
Presiden, bahwa dalam hal ini,
Ojikalau sudah ada perseiudju
an diantara Pemerintan Kl-Ve
landa mengenai penjeratan Iri Direktur PUT UNTEA
an Barat setjepat mungkin kpd
RI sebelum tgl. 1 Mei 1984, ma Di Djakarta
ka UNTEA dengan sendirinja ti Djakarta,
14 Nopember (PIA x
antara
dak bisa berbuat apa2. Dulam
Pavel Komin, direktur urusan
karno -Dutabesar AS Howard hubungan inl, menarut Pd. Pre
P, Jones ketika beliau singgan siden, ada usaha2 dari Lewan Pekerdjaan umum. dan tena

"Osman.

AL terdapat satw

BE

TH. REP. KE-

DARI kesatuan2 jang tefdapat dalam Korps

Komando

PEKANG

SIPK No. 1809/A-66/34|I tgl. 21—6—62,"

1382-H.

— - 18 DIUMADIL'ACHIR

1962

KAMIS, 15 NOPEMBER,

wuruk #)

DAERAH DJAKARTA RAYA No. 142,
Tanggal 16 — 7 —— 1901
Opiah: 28.000 lembar,

BERSUARA MERDEKA — HAK: MANUSIA MERDEKA). — 1. BERFIKIR MERDEKAN
| No. 5062 THL KE-XVII

Hajat

Ikia Penerbitan: KEPUTUSAN PENGUASA

Kuba
pengkalan2 militer dl
TAP
Aa
pangkaiansad
dB!
Ka
an”
paiakats
Satenatia
“a kantko Let
tm
£
-

1

Karya? Presiden Di Tokyo
img

DiambiAlih
k |

| Veem Tandj. Prinik

INDUK KARANGAN
,

Bara

maupun

damar III, Kolbndl

Pahlawan
10 Nopember
vungkannja "The New Emerging

surat perintah Panglima Ko
Pel. Susatyo Mardhy

No.

153-SP-Kodamar III-KB-1962 tanggal 12
pember 1962.

Ha

tanggal jang
lebih landjut

diumumPurei Di-

Padjak,

diloket

penerimaan

hubungan

keputusan

internasional

jang.

penting

Presiden

dengan

telah

menerima

mengambil

baik

Dapat gan! rugi
Selesai penjerahan pimpinan

VTPI dan ambil alih itu, Pang
lima dalam wedjangannja diha:
dapan buruh dan ka-yawan veem
tersebut antara lain menjatakan
bahwa tindakan ini adalah tin:
Makan amb'! alih 'ang nantinja
akan mendapat gurti rugi deri
pemerintah, jang segera akan
@hrentukan oleh sebuah komist
intah.
Panglima mengharapkan agar
pimpinan VTPI jang lama tetap
sebagai adviser techris dari
veem tersebut untuk semen'ara,
guna kelantjaran Ajalannja pe
kerdjaan.
Kol. Pel. Susatyo Mardhy selandjutnja menjatrkan henduk-

satu

undangan

kundjungan, ke Korda Selatan. Dalam satu pertemuan dengan
sulah seorang pemimpin Korea Selatan Kepala Negara menmM
'djumin dilaksanakannja hubungan diplomatik jang resmi
kadua negara selekas mungkin, sesuai dengan apa jang diregnskan oleh Pemimpin Besar Revolusi itu dalam kerangkabebas ketiga
akti:
Manipol dan garis azasi politik luar negeri kita jang
dalam Resopim.
Dengan ini djelaslah apa jang sedang dilakukan olkn

Presidan di Tokyo, Djepang dan kita tidak berharap lain ketluali
kestharan Presiden jang tetap baik dan datangnja inspirasi? baru
jang efektif guna pembangunan bangsa dan negara Indonksia.

55:

suara pembatja:

nja pegswal2

dan karyawan?

veem ini akan bekerdja lebih
ise lagi dari waktu jang sudah2
Tuna menjempurnakan tipe kerangka revolusi seperti jang ter
dalam Manifesto Poli#lonalisme mertka, atau nama2 tiktjantum
untuk menjapai suatu masja
tsb menjebabkan kesulitan? pro rakat jang adil dan makmur,

Salut Kepada ,,Merdeka”

Sdr, Rodaksi jih. —
Menarik sekali tadjukrentjana
Merdeka" 12 Nopember jang
berkepala "Soal numa asli dan
Bukan tanpa
tidak asli”
pendirian, kalau "Merdeka" me

sex Integrasi bangsa dsbnja.
Memang bukan nama-lah jg
menentukan,—
Untuk mengukur, apakah se
seorang itu nasionalis, patriot,
bersedia mati untuk negara dan
pada namanja, pada susunan ka
142 namanja, atau artinja, atau
agamanja. Bukan, bukan disini
lah letak ukurannja, tetapi kepa
da pengabdiannja, pengorbanan
nja, kepada karyanja selama hi
dupnja untuk negara dan Revo
Just, —
Sudah dalami sila jang perta
ma2 dari Pantjasila didjamln
bak serta kebebasan seseorang
beragama, Artinja, agama adalah soal pribadi. Demikian pula
rasanja, dengan soal nama itu.
Seperii halpja momaksakan su
ama kepada seseorang
adalah bertentangan dengan dji
wa Pantjasila, maka memaksa
mengharuskan seseorang menju
sun, memilih nama menurut ke
hendakaja sendiri adalah berten
tngan dengan tjita2, azas2 Pan
Yasilal—
Achirnja, melatut @jalan Int
pula ingin kami sampaikan sa:
lur kepada
"Merdeka" jang te
lah menempatkan soal nama &
nasionalisme pada proporsi jg
wadjar, Terima kasih.—
Diakarta 13 Nopember 1962, —

nulis tadjuk. sb, dan tidak pu

Ia andh, apabila djustru "Merde
ka" jang mempunjai sikap, pen
itu,
dirian setegas, se-nuchter - anas
Karena "Merdeka" adalah
Revolusi Agustus jang ant! rasia
lisme, sovinisme dan "Merdeka"
pula "mengemban, ijita2 "Hak
Merdeka” seperti jang

ditulis

dalam motronja.—
Memang benar seperti saudara
kemukakan, bahwa nama bukanlah djaminan — nasionalisme
sesworang. Kalau mau lebih dja
uh lagi, kita akan sampai pula
sada konklusi, bhw nama bukan
lwn ujamipan akan watak, kep
rubadian, tjita2 seseorang.
Bukankah masjarakap Indoneain sedjak 1945 telah melihat
banjak fakta2 berbitjara dalam
Kuhungan ini?
Apukah dengan memperguna
kan nama
Kartosuwirjo nama
jung dianggap asli itu) orang
Otomatis sudah tjinta” kepada
negara dan bangsa, sudah oto
majis pula tidak menghambai
proses inteprasi, atat. @similasi
bingsa? — Sebatiknja | apakah
orang2 jang bernama Ferry Son
neville, Tan Joe Hok, Tan Liong
Hiouw (nama? jang dlanggno «i
Ik asli) ifu, otomatis sudah anasional, merinzangi proses in
tekrasi bangsa, ketjil rasa tang
#iogdjawabnja kepada nusa dan
bangsa? Bukti? berbitjara sendi
rd, dan semuanja
membantan
pendirian, bahwa nama-lah jang
menenyukan tinggi, rentahnja,
tau mutu kenasionalan sesco
Tubg, meng-halang2i proses in
tegrasi dsb-nja
Seorang
sepert) Liau
ternjata
sunggup pala "
wan dji
wa dan ragani
» Tanah

Dewan Perusahaan
Dalam hubungar ini pangilma Kodamar III seleh memerin
tahkan pula agar pemimpin veem
jang baru Itu, dalam waktu je.
singkat membentax suatu Dewan Perusahaan dimana duduk
wakil? buruh,

Raja

"b.

lainnja

di

semasa

Padi

BANDUNG, 13 Nop (PIA): —

pertanian-agraria

pengairan

sesuai de

Kerdja.

projek beser

jang akan

dapat me

ngairi sawah seluas 400.000 Ha
dan semula terdiri dari 100 bu
ah projek, talah: projek2 pengai

ran madya berupa bendungan,
Wwaduk2 dan saluran? pembagi
air jang berdjumlah 70 buan pro
jek tersebar diseluruh Indonesia
jang meliputi tanah seluss 120,

I

000 Haj selandjutaja — projek2

telah

ngah,

matera Selatan jang seluruhnja
meliputi 100.000 ha.
ajalah pro
n Golongan ketiga

memutuskan daerah fk. II Tulungagung (Djawa
Timur) dinjatakan sebagai pemenang pertama
perlombaan penanaman padi antar daerah tk.

rangka pemb
sepeda India
Games :V. —
Kalau su

Kabinet

Tiga golongan

dilakukan pada pagi hari sadja
selama pembukaan loket.
€ Mulai tangga 1 Desember 1962 dan seterusnja sam-

Perlombaan Tanam

adalah

Tiga golongan projek

besar

motor berada 3 dan 2) penerimaan storan SWI-KBM hanja

Djuara

tersebut

masuk projek2 pengawan chusus
jang telah mendjadi — commitments pada waktu sebelum atau

Djakart.

jek pengairan Djatiluhur untuk

tambahan areal gadu 210.00
ha,
Perkiraan achir th 1982
Perkiraan dan penilaian ackir
tahun 1962 dari projek pengalran rentjana tiga tahun tersebu'
mlah 563.000 ha. tanah dapat
dlairi dan diperkirakan ukan
menghasilkan tambahan produk
si beras 643,730 ton.
Perkiraan tersebut didapat se

berbitjara tentang II seluruh Indonesia tahun 1962.
kemanakah seSebagal pemenang kedua ada dan usg beban'ak Rp.120.000.harus pergi? lah daerah tk II Panarukan (Dje dan kepada djuara ke-l' selain
ama.
seperti Eddy, wa Timur) sedangkan jang ke
djuga uang sebesar Rp.
Wim, Theodore, Tom, Corry, luar sebagai djuara ke-lII dan plagam
96.000.-. sedangkan kepada djua
Leonardus, Xaverius, Maria, ke-IV Ialah daerah tk IT Klung ra ke-III dan ke-IV masing2 pi
Marlus, Francisca jang banjax kung (Bali) dan daerah tk II agam dan nang sebesar Rp.30.
Gipergunakan oleh kawan2 kita Probolinggo" (Djawa Timur),

Gari Sumajera Timur, Maluku.
Penilaian jang hasil (produk
Miyahasz, dan atau mereka jg
rata2 produksi dan usaha
karena agama Katolik, Protes al,Intensifikasi
massa! jang didi

telah diadakan
penilaian2
dan
tambahan?
projek2
pengairan

jang meliputi golongan projek1

lalah projek 230.000 ha, sedang
projek pasang surut hanja 60

Kepada

djuara

pertama,

de-

Barang?

Dinstruksikan Oleh Gubernur Djabar

Bandung
13 Nop. (PIA)

dak diperkenankan — Iagi
Mata peniLaga tar Daru,
(on pogat pedionteuikas
nda ditai

i

Gubernur Kepala Daerah

Papengkop davrah

tingkat
1 Dja

wa Barat telah mengeluarkan
tn-

presentasi pemakaian djenis bi
bit unggul 9095, pemakaian pu
puk buatan 0/10,

Kemudian ditambah pula pe
ngairan gadu seluas Ik .67.000
ha dan 66000 ha dari projek2
pengairan jang diusulkan oleh
Umerah2 sebagai tambahan,

Ka

Sea

Pengairan

Tawaran Baasiswa

pangan

Gubernur-KDH
'atan A. Bastari

se-

tur

tunggal

Sumatera
atas uama

Sumaters

Se
tja

Selatan

dan djuga Front Nasional setem
pat dalam kata sambutan terha

Ment.-Djaksa
Ke Bangka

Djakarta,

Agung

14 Nopember (PIA hh

Hari Rabu ini telah berangkat

ke pulau Bangka Mengeri/Djal
sa Agung
sman S.H.
lan Presiden
Direktur BP,

ngan

ker
lain jang azas dan tudju
negaraan Repuhlik Indonesia
tidak bertentangan dengan annja
Ikatn Gan setjara aktif turut ser

Sau lam

2) mempertinggi
dan
DIKARTA,
14 Nopembes
mempopulerkan produksimututekstil
(Pita).
Penta
Galam negeri ancara lain dengan
Dalam
rangka
penjelenggara
mendirikan bedan pengudji jang an lalu lintas
bebas melalui

lau

WMO

Gap

rombongan

putera-puteri

da

Fi Irian Barat jang dipimpin oleh

Ke Incionesia

- bertolak dari pelabuhan Ta:

jung Priok pada tangal 15 No
ember 1062 dengan memba
wa
812 perlengkapan rumah yang
Untuk perwakilan kita dina
Tesiden jang penslun dan reum
dengan negauta2 rombongan jg na dan bahan2 makanan sera
obat2an Untuk pasukan? suka
Pernah mengikuti
menyeri kebeberapa
relawan kia.
:
luar Djawa.
soni.

baru lalu telah
do'a
kehadirat Illahi untuk arwah para pahlawanmemandjatkan
jang selah gugur
Gimtdan bakti, dalam suatu
Ts
Akbar
Se
ba
r dilatrah Wotbogor
Indramaju jang
Mansur, Pd, Ketua Peradilan
Indramaju.
(Phora
: IPPHOS 1.

Kairo

DJAKARTA, 14 Nop. (PIA).
Dr. H. Sebasian, kepala unic
bantuan teknik organisasi me
torologi sedunia (WMO) pada
hari Senin) perang telah tiba di
Djakarta-tintuk melakukan kun
dJungan aingkap di Indonesia.
Kundjungan Ini amara lain
meliputi penindjauan2 kebebe
rapa lembaga Ilmiah di Indone
sia, seperti stasion pusar agro
mer di pusat perjobaan Drama
ga, dekar Bogor, Observatorium
Astronomi di Lembaga dan pu
tat geofisika di Tanggerang,
demikian menurut kantor pe
nerangan PBB di Djakarta.
WM adalah salah -satu ba
dan Churus dari PBB dan mu
Ing didirikan pada tahun. 1951
dengan maksud untuk mengko
ordinesikan, — menstandardisasi
kan mempertinggi daja kerdja

Majat Baji
Tholidomide Diawet-

kan

|

Majata seorang baji jang ber

kepala dua, korban obat tidur
'Thalidomide, telah diawetkan da
lam other dirumah sakit Jahudi
kian

kabar "EI Mundo” pada hari
Selasa. Tidak dikabarkan kapan
mereologi diseluruh du baji itu dilahirkan dan kapan

dinay2

memperingaikan

dan memberi

Arni duduk didekat Erna,
"Minumlah, Er. Sebentar lagi mas Her suah siap berpakaian. Mau kemana kalian?"
"Abangku ingin berkenalan dengan Herman”
"Abangmu

!

Ia masuk kekamar

-

tanpa disadari oleh

Ketika Arni berbenci bermain, Herman dgn
suara berkata:

"Kau belum tidur djuga Arni” Agak terpe-

Fandjat Arni membalikkan tubuh

diri menjelimurin|

Dan kemudian dengan lembut penuh sajang

'

"Djangan

APA

ap

"Baik, aku ganti pakaian dulu, ja?" Herman
bangkit
dari duduknja, 'Erna menganggukkan
kepala dan memperhatikan Herman
jang

al Boga

menghilang keruang dalm,
aa

Arni.

mar itu

peda

"Apakah aku memang kedjam menurut pen 2 ibu jang ditjintalnja, jang kini telah cieda Ing
dage'mu, Arai?"
1

Ah,“ aku sudah biljars “keterikiuan udi

Ketika dim akan mumutuki kamernja,

Hamuah keluar pula ueri Kamatiya,

Paw

Pena aa pen

Soe badak

Membalik2 Jembaran madjalah tanpa minat
sepenuhnja.
Sementara
itu seorang pembantu rumah
tangga, seorang perempuan coa jang kelihatannja bersih, datang menghidangkan setjangkir
(Mb dan kut2 untuk Erna.
Tak lema sesudah pembantu rumahtangga
Itu berlalu, Arni munyul diambang pintu

fa meliha'

|

1
4 F "3 Tag

Fi

1

38 2 :g
tg

|!

:|1

Ara

Rsun

tupa

“djandj!

Nant)

malam kau akan membawaku kebioskop,
Arni kemandja-mandjaan,
"Kalau Noro datang aku Izinkan kau pergy
kebioskop bersamanja," djawab Herman samkan?"

Herman tak menjahut. Ia
lalu terke
Kabur2 ja membajangkan
wadjah silbu.

1

Ke

: ! H3

z8

EA Ga Dion tr: man,”
nja,

bening.

kepalanja. Kemudian

"Baiklah, djawab Erna Ag Ga

Arni menantang
mata abangnja. Ada
Gihan membajang ditelaga matanja jang hitam
TANTE

Itu?"

Arni memperhatikan

"Gaunmu bagus benar," kata Ami bersopan
santun,
"Baru dibelikan ajah beberapa hari jang
Jalu,”
Disaat kedua gadis itu asjik bertjakap2
Herman keluar dari ruang dalam. Ia memaka,
ijelana dacron tjoklat dengan kemdja warna
tjoklat muda. Tampan dan gagah kelihatan,
Dan Erna sesany mengagumi: bertuk tubuh
Merman jang tegap tinggi itu.
"Bagaimana kalay kita pergi sekarang?"
tanja Herman.
1

mas, Maafkanlah,"
udjer Ami lembut, "tapi

Ami. Harman berdiri didekat ambang pintu — dyjiumnja kening Arti,
dengan terpaku melihat adiknja jang sedang
Bermimpliah
jang indah2, adik
najik menggesek biola.
2

|
|i

petindju

Erna menganggukkan

keduanja berdiaman.

Pir tak mengeluarkan suara.

Te

Iri

lenggarakan malam rar
mah tamah dengan para Bubernur dan

kan oleh irama Arni. Sebenar sadja Hermap aku memang tidak seang melihat kau bertin
telah tenggelam dalam alun suara biola adik- dju diatas
»
perlahan2,
"Tidurlah, Ar. Sudah malam, nanci kau maKeluar kamar dan melangkah
kekamar adik- suk angin," tuka4 Herman mengalih pertjaka:
aja, Pintu kamar Arni ditutup, terapi dari 8- pan untuk mengelakkan perdebatan jang mung
Ia2 daun pintu tjahja listrik menjinat keluar,”
kin
Herman membuka pintu iru jambat2, hamAmi berbaring ditempat tidur. Herman ber

j
!

ke

Mmando AngkutanBarar,LautmakaMilverKo
ALMIL)
Reuni Menteri Puod (KO
irimkan vas
pal AL “Selar meng
Kari
diha
wah
Komandan Kaptmara
Dgn. Para Gubernur
en Peraur
Tindangan
sebagai kapal keri
& Residen
ka jang menjelenggarakan ve.
Djakarta, 14 Nopember (PIA lajaran bebas ke Irian
AL “Selat Karimata” Basa
Menteri pemerintah umusa tan

nja jang meraju Itu. Ia bangkit

#8

"Selat Karimata"

siarndardisasi

Pada kesempatan tsb telah
Guiana Inggeris Kula dilakuxan penj
ematan Karo
Saty
a
Lent
jana
dan
Leng
jana
“TJatatan tab adalah dalam pe- J. Bone itu, telah menjatakan
Ke rang Dokter.
R. Pirngadie dgn mer damana oleh menteri
ilaian triwulan III tahun 1961. kegembiraan dan rasa sjukur,
kepada “Gubernur
Tetapi setelah diadakan penilai
serta mengutjapkan selamat ata Gisertal oleh pedjabar2 dari De Gan
GEORGETOWN (Guana Ingpartemen Perdatam, Kedjaksaan Djosan jang telah banjak me- seria), 12 Nopember (AEP/PLA
an kembali, menurut perkiraan
dan wartawan.
achir tahun 1962 projek madye
Kemencerian
tan telat,
4kan dapat mengairi tanah selu
Maksud kundjungan rombongmengirimkan SOS kepada bebe
Di
ts 307.000 ha, projek Pasang Inggeris
rapa
negara,
taranja
key
an Menyeri/Djaksa ke Bangku tan Proklamasi
India dan Inggeti, unyu maa
Keme
rder
Surut 60.000 ha dan dari pro
an
galah dalam rangka penindjau- @ones
DA
ia, menteri Ipik Gandama- Gapat bantuan dr gunamelak.
Jek2 Djatiluhur 108.000 ha dan
m aparaat kedjaksaan dan dju
dari projek tambahan 88.000 ha. peringatkan
2 dalam rangka pengamanan IMmatatelah pula melakukan penje- bakan rumah sakir pemerinSatya Karya lengjana ke tah jang berakamodasi 8UU
Sehingga seluruhnja berdjumtah
Kairo, 14 Nopember (AFP—
Produksi timah berhubung ter- pada n petu
tempay tidur, demikian dikabar
gas2 Dep. PUOD
563.000
ha dengan hasil 643 | JA).
pentjuri
usaha
bongkar
nja
an
berdjumlah Li- 122 orang jang
750 ton beras, dengan perintji
Wakil PM dan menlu Jaman
dan kan di
pada
timah
penjelu
Gan
ndupan
an 383.750 ton beras dari 307, | Abdel
gai djabatan.
Sela
dan Me berba
kapal keruk Tempila
Malam perpisahan jang dimeri kit teb, jang djuga merawat le
ha tanah projek madya, 15. 82 malam menerangkan kepada mumbing sebagaimanang telah disi
ahkan
dengan tarian2 dan lagu2 uh an jateng dari
kuasa usaha Inggeris di Tatz, arkan beberapa waktu jang lalu.
setiap
cahunnja,
telah meJang disumbangkan oleh pers
Christopher Gandy, bahwa peaDalam penindjauap ke Pulau
lakukan pemogokan 'pada mur
merintah Jaman
" ridak akan Bangka itu Menteri/Djaksa A- tuan wanita Dep, POUD "PerBu jl sebagai protes "terhadap
lebih lama membiarkan pembe Rung antara lain akan menjaks Uwi", dimaksud untuk,Gpbernur sjarat2
rian bantuan
Oleh Inggeris kepa kan Line UP oleh Kodjaks i Djosan, Daud Sjah, S.M. Amin
da pasukan? Jordania jang me di kantor Pusat Perusahaan nauNe SH, Residen Husen Puanglimaudju ke-keemiran
Belha lewat gara Tambang
Timah Bangka boro dan residen Sudijono.
sn endang
ketempat2 seperti
DALAM rangka memperingati Hari
Sungai Liat, Belinju, Tju
memperi,
pat, Djebus dan Mentok dimana (| djasa? almarhum K.H. Jusup, seoranPahla
g Ulama Bacan penganBae
akan ditinjau Kantor2 Kedjak
Indramaju, Jang masih kerurunun
Pendjabat Tinggi
Stan maupun tempat2 dimana
radja Demak, puluhan ribu umma, Islam
Gy, demikian menurut Radio timah diprodusir,
pada hari Minggu
jang

RENYINGAN Herman kemudian diputus:

Ui| |

usaha2

Keputusan2 lainnja jang telah Ke Irian Barat
diambil ialah sbb:

50,33 kwintal presentasi pema
Pe | katan bibit unggul 100ntdan pre
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Perwakilan |

mando Rakjat.

Daerah tk II Klungkung jang
keluar sebagai djuara ke.tiga da
Pns

tur

Gapat memberikan
"tanda dja
D) ikut serta dan membantu
Utpta, ds

"Baru radja.
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Seluruh Indonesia

Tekstil

Ojakarta,.14 Nopember (PIA).
Ikatan Ahli Teksti Seluruh
Indonesia dalum rapatl p:eno
nja
jang ke-lI di Bandu
gal 9 — 10 Nopemngber pada1082tangte
lah mengambil ' kupotusan si.
sera setjara
bangkan keahlian ah aa aa tjansan2 maupun pelaksanaan2
Jang menjangkut pembangunan
Dusiona| semesta
tjana dalam bidang sandaberen
ng, dan ikut
sena membi

ha dari 100.000 ha semula.
kepentingan berbagai meninggalnja.
Dan projek pengairan Djatilu nia (untuk manusia,
«EL Mundo" mengabarkan bah
hur dari 240,000 ha - mendjadi
tua baji itu adalah
Tudjupn mereologi adalah wa Orang
108.000 ha.
untuk memberikan
Ijuk,

000

partomen perranlar-agrartt,
tolah menjerahkan sebuah piagam

Penjaluran

Itupun ter
Wlng tahun kei hari TM Ko jang telah ditetapkan

Ahli

Pleno Ke-2

pe mandorong pembuatan dar
nggunaan mesin2 pokok/pembantu, alat perlengkapan, bahan
baku/penolang pertekstilan du.
Jp Meh. Teka. pelita
A.S,
Mitos
Aidangga
peda mam San bernedjar
lam negeri.
lain jatuah
tang
Gias natalia
ka-6 universitas ter Ke1 19 Desember
O mempererat dan memper
hari ulang,ta bangkan ilmuna dan memperkem
SURABAJA, 13 Nopember | sebut hari Sabtu jang lalu.
pengetahuan pada
“Run
ke1
Trikora
.
sama
umumn
ja
dan
(PIA).
ilmw pengetahuan dengan instapsi2 Gandan kerdja
Universitas Airlangga sudah “Menurut rengjana semula upa tekstil
organisa
pada chrisuanta.
Berkenaan dengan rerdjadi | sedjak
lama merentjanakan
akan tiara pel
pertekatilan, baik pemerin'ab
gelar dcctot
Selandjutnja pabagai keput
Punpan swasta,
kan kepada Perwakilan Ameri mehormatap kepada menja Bo8 kan digedung Balai Pemuda Ru organisasi tersebut akan menjerm
0) mempererat
mamperPurna
kan,
menje
Le bag tg
lengg
por bandrio,
urakan dan
pi karena kesibu- rabaja,
luas hubungan dengandan organts
dan akan dihadiri djugn menst
n.,
imulir pendid'kan perteksti
Peta pa MeMKapokpagi | kan2 beliau untuk negara dan Olah Presiden Soekarno.
ahli
teksti!
luar
—
neperi
lan dgn
mengingat
penjesa
0
membe
ntrk
Pengur
us
Surabaja mendjelaskan bahwa | Ma
RURURMLLK
ran letaknja: mingadakan,
EL MATA
sat Ikatal | bara tang dikr Pu
meUndakan2
pengajauan rab.
mupuk dan memperkembangkan
oleh
Sdr. HRA.
p Wa,
Ppenerbitan2 penekstilan.
Oleh Pekuper KMKB Surabaja
gadibrata B. Sec Hirawa
Text der n
Putra?
I.B.
Di
TI.
Betutu
dianggap sebagai suatu pelang
Selandjutnja Ikatan Ahli Teksmeneta
pkan”
kedudukan
garan hukum dan sangar meng
Lil Seluruh Indonesia Itu akan Tus Harian
Pusat di Bandeny Peru,sie.
Disambut Tjatur Tunggai & Ditawai Beasiswa mengi
ganggu keamanpan umum,
ntensifkan usaha
ngan
Jajasan
Pimpin
an
Sdr. Soepatm
Perbuatan jang dilakukun se
Tekstil jang telah uda, dan mem
Ahli tekstil,
"aa
tjara tidak terang2an dan pada
perluaskannja denger djalan men
PALEMBANG, 13-11 (PIA): —
2
menjem
purnik
an Anpvamalam hari, dianggap sebagai
dirikan tjabang2 jajasan didaeran
Rumah
Tangga
TJATUR
Tunggal
tingkat
I
Sumatera
SeIkatsi
Suayu vandalisme: mereka me
se sai
Tab2, ikut serta dalam jajasan
Gengan perkemba
.

program sandang

iran Djatiluhur, Dalam “ketiga
projek besar tersebut tidak ter

Raja (hanja untuk kendaraan ber

Tulungagung

0) da tanggal 19 Desember
ga merupakan dies natalis
Di akan datang bertepatan dengan 'univereitas Alrlangge, Tanpa!

Tiga Tahun Pengairan dalam

kaan tanah persawahan diduerah
pasang surut, dan projek penga

pemhantu-

Mapata ketjual! therupakan
berteaurah bagi para Pahirwaa. dju

ma

penempelan2 plakat,
rusahaan2 dibawah BPU Indus- pentjoretan2, pelemparan baru, latan dan beberapa orang pembesar dalam kota
tri Kimia Depanemen Perda- penganiajaan
terhadap pendjaga Palembang telah mengadakan sambutan bagi ke
tam,
bahkan
mengadakan pembaka datangan putera puteri Irbar jang singgah dila
Perusahann tersebut a,!. P.N.2 ran sekalipun giduk besar dan
Kertas Padalarang, Diabag, Le- hanja mengenal beberapa buah pangan terbang Talangbetutu dalam
perdjala
tjes (Probolinggo), PN, Semen kursi dan medja.
nan
menudju
Sabang
tgl.
12
Nop.
1962
jl.
Grasik, P.N. Soda Waru, PN.
Dalam peristiwa ini telah ber
Asam arang (Surabaja, dil,
hasil ditangkap 2 orang dari
Putera-poteri Irian Barat tab. tertjiptanja persastuan
jang
Menurus
Purel Departemen anggaura serikat Buruh Pelaja
terdirt dari 7 orang wanita akrab.
Perdatam, dalam waktu dekat ran Pelabuhan (SBPP) dan 2 jang
adalah rakjat Indonesia Ji Irian
Dalam memberikan kata sam
penindjawan keperusakaen2 ne- orang dari pemuda Rakjat.
Barat jang telah bertekad bulat butan itu gubernur mengulangi
Rara lainnja djuga akan diada- Terhadap mereka akan dilaku untuk
diri dgn lagi pernjataan sekitar bensis
kan dengan maksud agar keada- kan penuntutan dan diambil tin RI dari mempersatukan
Sabang sampai ke Me- wa jang sediakan Oleh gubernur
dakan hukum. Demikian Perwi rauke. Perdjalanan
itu bagi putera-puteri dari Irian
« |ra Penerangan
dan Pers KMKB adalah dalam rangka moreka
menantjap Barat untuk turut menuntut jl
Surabaja .
kan bendera Merah Putih, jang mu pada universitas Unseri da
lebih dulu telah dilakukan di lam fakultas? ekonomi, hukum
Merauke, dan melalui pulau Dja dan PKIP sesuai dengan kemam
wa, Sumatera menudju Sabang puan2 jang ada. Sebagai kenang2
mereka akan menantjapkan pu an, kepada rombongan dari 18
la bendera Merah Putih ditem Itu telah diberikan pula beberaDJAKARTA, 14 Nop. (PIA): —
pa ragam tanda mata.
pat jang tersebut belakangan.

ngan projek besar, jaitu prcjek
pengairan madya, projek pembu

1062 diatur sebagai

Dikantorpos2

lah tiba

kan tangal universitas
10 Nopember, ku

Illing Djawa untuk mengadakan
penindjauan dari dekat pada pe lakukan

Hal

Djakarta (Pasarbaru), Djakartakota, Djatinegara dan Kebajotambahan

(PIA),

ngan laporan tahunan Dep, FUT
sulam tahun kerdja 1961.
ai
Rentjana tiga tahun
ran tersebut meliputi 100
projek jang dibagi dalam 3 golo

berikut:
& Pada hari dari djam 15.00
18.00
hanja dikan'orpos2

bbormat saja,
ur,
IVC/I
Manggabesar
Djakarra-kota,

DEPARTEMEN

setelah

motor jang telah berada di Ia-

baru.

Nop,

trasi

Sura ka

Man

lar doctor
Pen

besar 500.000 ton sesudah tanaman rendengan
1962, dengan djalan intensifikasi serta perluasan
daerah pengairan.

Gonesia sebelum tanggal 3 Agus
tus 1962), mulai tanggal 19 No
pember 1962 sampai dengan 30

ran

14

Pada “hari Selana

r

Ikatan

De-

mempunjai target tambahan produksi beras

tanggal 17 Nopember 1962 (hari
terachir storan SWI-KBM 1962
tanpa denda dari kendaraan ber

Nopember

Djakarta,

RENTJANA

Djakarta, 14 Nop, (PIA).
Penerimaan storan SWI-KBM
Djakarta

Wartawan Ibukota
Kembali Dari
Penindjauan

rangka pelaksanaan

Bermotor
di

Demikian pengumuman Direk
tur Dinas Giro dan Tjek Pos.

mons

Rentj. 3 Thn.

Waktu Penjetoran
SWI Kendaraan
1962

Giro Djakarta)

Sentral

hanja dilakukan pada pagi hari
sadja selama pembukaan loket.

3g 8

Gubernur Sumarno itu mempunjal sangkut pur
bangunan, chususnja untuk mengatur segala sesuatu dari pemtentu banjak
bangunan Department Store di Djakarta. Sudah
kita disana
halz lain jang sedang diorganisir oleh Kepala Negara
Panglima AngBeperti jang ditundjukkan dengan dinanggilnja
katan Darat Major Djendral Jani kesana. Djuga dibidang kadengan pem.

Sekita:

No-

SWI-KBM disemua kantor
Pos di Djakarta Raja (dikantor
poc Djakarta
Pasarbaru hanju

giayan

Hasil Rapat

DJAKARTA, 14 Nop. (PIA)!
meajarakat
perantaraand
VEEM Tandjung Priuk Indonesia (VTPI) Ke
bemntan
Perdaram.
hari Rabu pukul 10,00 pagi telah diam- Purel
Than

85

0

$

ruang datam.
'Dudah Inna, krnaf

bil tergawa menggoda adikaja, Wadjah Atn!
rremerah
oleh kelakar abangnja itu

“Hasi2, Ar, tjinta seperti kembang jang ba-

njak

durinja.

Nanti

kau dilukakannja,"

tam-

bah Erna pula. Arni mentjubi lengan . yadis
itu
"Kau bitjara

melantur," katanja

Herman menggonteng Erma
Spa

nja,

Mertka

meninggalkan

—aiberanda seraja memandang
lenjap ditikungan djalan,

tersipusipu.

seotere

Arni

ag

-

Arai teringat pada kelakar abangnja

dag"

Erna yadi. im lalu terkenang pada Noro.
"1nmtakah aku pmua Noto,” bisiknia berta-

nja paud, diri —

Pa

AA ATA

KA Aa MI TAN PEP

Na ba MEN

mak
wi iii ta

MERDEKA

PESANAN

akan kamar2 hotel dari para ta-

mu luar negeri untuk Olympic Games 1964 di
diterima pada tanggal 1
Tokio sudah mulai
Desember tahun ini, demikian bunji

| lebaran jang
“Tokio.

surat2 se-

oleh Pemerintah kota

disiarkan

Regu? Basketbai' Sovjet Kalahkan AS
Regu nasional basketball Uni

Sovjet telah mengalahkan AAU
alistar dengan 08-89 sedang re
gu putri Uni Sovjet menyalah
menguna'

kan regu putri Nashville busi

Iness college dengan 5140 pada

ie |hari Senin di Nashville.
Ini merupakan kemenangan
langsungnja games. Brosir2 tao pertama dalam tiga pertanding

wutulis dalam

Yan Perantjis.

bahasa

Inggeris

an

bagi

regu

basketball

Uni Sov

jet dalam perlawatannja jang: tc

Asian Games,

olsp raga

demikian pemban

tu PIA di Melbourre.
Ketua

Gi Adelaide,

bahwa

mengetahui

bangsa

rakjat

jang

Ronold

Charles

tsb,

Akken menegsakan
Australia

rakdasa

pada

baru2 ini
benar?

—Invionesia

sebarw

orang

orang jang ramah -tumah dan

lemmah- lemkut
"Harus ada seserrang
melakukan sesurru. untuk

jang
lebih

mendekatkan
kita dengan rakat Indonesia” demikian U.R.
Aitken.
Ia berkundjuag ke Indonesia
beberapa waktu mendjelang
pertandingan Asian Games di
Djakana.
Altken berkejakinan, bahwa
Australia hendaknjs ikut di
Kili dalam
Arian Gzmes dimasi
depan, untuk mengenal tetangga
nja di Asia, "terutama “di Indonesia”.
Disamping itu, dilangsungkan
la pesta2 olahraga Persekemak
muran Bersama pada tahun jang
sama dengan Asian Games. me-

lah dimulai di New York.
Pertahanan Uni Sovjex dalam
Dalam halaman pertama dite
-angkan, bahwa. dalam
babak keduu menjebabkan pihak
ntuk memenuhi maksimuin pet Amerika melakukan siasat me uangan. kara Aitken.
Juntaan dan memberi Jajanan rembak dari samping. Pihak AS SIAPA AITKEN?
jang sebaik mungkin bagi para melakukan serangan2 keras Ca
Charles Ronald, Aitken, ketua
jamu luar negeri jang diharap lam 11 menit terachir ketika pi Persatuan Adetik Amatir Austra
hak Sovjet unggul 41-40 dan te

agadakan perundingan?

dengan

angratan

Ua (Amateur A'hleic Union of
rus memperbesar perbedaan di Australia) sedjak tahun
je
tas.
berpusat di Adelaide.
Kedudukan sampai tstirahat
Ia dilahirkan di Penh. 10 Dju
adalah 24-24.
H 1907.

Kpd Negara? Anggota Rentjana Kolombo

perang

Djepang lumpuh pada

achir perang

Gunia

MELBOURNE, 10-11 (PIA): —

II.

Thema daripada Jatihan ira
“ lah “Bagaimane kesengguwilajah
p hn mempertaNarkan
u dara Djepang sewudsnja angYatan udara musun melakukan
serangan terhadap WDiepang, deOgan alat2 jang dw'liki pada
waktu
Pesawat2 tempur pantiar gas
Geri berbugai pangkalan jang
berdjumlah 500 buah telah “Ipanggil untuk ikur dalam Iaf
hun.
Pada hari Selasa itu lima buah pesawat latihan T-33 jang
bertindak se-olah2” sehagai pesa
wat terbang musuh dat:
njerang — Nittahara,
Kyushu dan 247 pesawar lainnja
menjerang pangkalar2 angkatan
udara jang utama d' Djepang.
Untuk menghadapi mereka, sedjumlah 330 pesewat tempur
pantjar-gas F-86 dari enam buah pangkalan menjergap mereka.
Senapan? mesin pra pesawa:2
pantjargas itu diperlengkapi: de
isiimewa jang
ngan kamera2
memotret keterepan menembak
setiap kail peluru dilepaskan.
teeaan.

kebarjakan

tidak

sedjak

DALAM rangka kerdjasama teknik Rentjana Kolombo untuk tahun 1963, Indonesia akan

memberikan fasilitas2 latihan di Pusat Rehabili
tasi Solo, Akademi Penerbangan Sipil Tjurug dan

Mendjaga

menteri pada tgl
Nopembeg untuk. mensjah
kan hasi2 pembitjaraan Pani

Kekeliruan

faedahnja pol
mengsdjukan pertarjuun2 kepakarena Ia lidak dapat
tapi ie mengarstan,
banwa bajay perstiwa akar terdjedi da
lam wakiu jang siugkat.

Wakit dari Luisima
itu me-

Kongres Mahasiswa

Djambi,-

GREGES-GREGESP

Afrika

Los Angeles,
PIAL-

ber jang latu.

jang mendalam
sesudah selesai
nja konperensi Partai , Komunis
Tiongkok
dalam
bulan Septem

14

Nopember

(AP

daripada radiasi jang baru? ini
h bertambah akibat perijobaan-pertjobaan atom.
Satelit itu jang diberi nama
TRS (Tetrahedral Research Sate
Iite) diluntjurkan keangkasa 60
bari jl dengan roket Thor Agi
Enam satelit ketjil itu telah di
beli dari laboratorium Tshnologi Angkasa dengan harga 2.000
dollar sebuah. Kelima satelit lain
nja akan diluntjurkan tahun de-

Djakarta, 14 Nopemb« (PIA).
Persoalan pengairan merupakan masalah jang sangat urgent
bagi objek transmigrasi dimana
tinggi rendahnja produksi dan
kesuburan tanah didaerah tersebut sangat tergaarung kepada

Selandjutnja sedjalan dengan
perrahanan
diatas,
djuga agar

segera menindjau kemball dan
menjesuaikan dengan keadaan,

angka2 persentasi dan tarip2
tundjangan-kemahalan-daerah
ba
ditet
El para pensiunan, jang
kan dalam PP
1952, Demikian

No.47
al. isi memoran

dum pengurus besar PBKA jg

dlanda-tangani sekretaris djende
ralnja,

B.KJ,

Tambunan,

Kongres jang djuga akan di
sertai simposium dan rekcensi
serta pertandingap2
olanraga,
dipusatkan
di ML
kan, bermaksud membuka kong seluruhnya
Evelyn, kl. 40 Km. dai
Melbourne.
Duta besar brigadir djenderal
Suadi, seperti pernah
dikabar

Biaja pervjalanan

dan pengi

mapan para ulusan vegara bagi
punan2
Indonesia di an dikabarkan akan duanggung
setengahnja oleh PPPIA di Syd
Australia itu
daridjuga akan hadir
Baru. ney,

4/d CamUdjian2 luar/dalam negeri juan
tiap
bridge Examinatl6ns. Kemad uil (per
peladjar dirilik setjara Individ

"Kita harus minta ampun kepada para Pahlawan kita jang telah gugur sebagai bunga pangsa,
karena sa'at ini kita telan mela
kukan kesalahan jakni tidak dapat menghargai para pahlawan
kita itu sebagaimana jang Wadjar", demiluan ditandaskan oieh
#ubernur—KDH Sumatera. Seralan A. Bastari dalam pidatonja
pada malam resepsi peringatan
Hari Pahlawan tahun IW2 digedung Garuda Palembang tanggul
10 Nopember jL
Berbitjara mengenal suasana
resepsi dihadapan lebih kurang
170 orang hadirin, termasuk Tja
tur Tunggal tingkat 1 Sumatera
Selatan, gubernur Bastari telah
menjatakan bahwa peringatan
Hari Pahlawan itu telah berlangsung tidak seperti jang diharapkan. Kita harus mengoceksi dari
sendiri, demikian djuga saja mengoreksi diri saja tentang suasa
Da ini, kata gubernur, jang mesambahkan bahwa hai sedemiri-

an tidak boleh

Oa

Pemisar narup oerhubungan langsung kepada Kaw

CHUSUS UNTUK
BUAT MODEL

MEM-

Ujalan

Pal

1, Dj. Pinangsia 1/20.
Bejadjar siang djam 14.00—15.30
Untuk klas WI djurusan Koperasi dan Tatabuku.
.0 Ge
va
Pendafraran

"Ea
P3

25

28

"

si

Batu No. &

Pimpinan IPK.

MM,

diperoleh dari Deperindra, sam-

Indonesia

baru ada satu perusahaan jang

mendaftarkan perusanaannja chu
sus

untuk

memprovuksir

lof (gerobak gandengan

Pengai-

trai-

untuk

Penemuan ini menghasilkan
suatu persesuaian vendspat bah
wa untuk objek2 irarsmigrasi
perlu segera diadakan pengairan
guna memperbaiki -fotjok tanam
Gan sekali gus ken'vJupar para
transmigran.

Pengurus Ba

Pergaulan

Tari
Idonesia

DJAKARTA, 14 Nop. (PIA).
Badan Penjelenggara Tari Pergaulan Indonesia dalam rapar
aja baru2 ini gelah berhasil me
njusun pengurusnja jang baru
dengan Nj. Sarrio sebagai ketua
umumnja,
badan tersebur
Disa
terdapa pula Badan Pembina

Tarj Pergaulan dengan dikeruai olet Kol. Surjosuaruo, demikian keterangan pihak seksi

penerangan Badan Penjelenaga
ra Tari Pergaulan Indonesia
JR. Tandjung.
Sebagai pelindung badan ira
Ialah Menteri Prof.
Brigdjen

dr

pala Djawatan

PDK

parremen

Dr Prijono,

Soemarno

dan

SIMANDJUNTAK

Ke

Kebudajaan De
sugondha,

Indi

Sebagay penasehat aktif ada

lah

Nj.

Soemarno,

NJ.

Supardo

an
dan Amron Lubis, sedangk
sebagai ketua I dan II Puro
Martodipuro dan Suprapto.

Dalam hubungan ini lebih Ian Masa Perkenalan
HMI
kas2 jang berwonaug dari Dea, 14 Nopember (PIA).
perindra aken mengadakan penin Djakart
Himpunan Manssiswa Isiam
Gju, didapat keterargan, bahwa
dalam waktu singkat ini pelu-

djauan terhadap peruse"aan tral
Jer tersebur jang terletak dise-

kitar daerah Pazar Rebo.

Dikatakan, bahwa pewbuatantrailer ini adakalanje d .akukan

djuga oleh bebernpa bengkel,
akan terapi banja setjera. insidentil sadja.

Sekolah Penata Rawat
Anak

(HMI) jabang Diskarta akan
membuka musa perenaid
pada nanti hari Santu, 17 Nopember 1962 djam I8iX bertempat di Aula Un-versitas In
Masa perkenalan jang akar
dibuka oleh Kol. aduc'tas Ko
Wi, kepala Pusroh arykutan da
rat, selaku penasehu peliiung
dari pada Panitia Inase Perkenalan HMI itu akan dusut oleh
kurang lebih 40) snggote baru
HML
Menurut kererangan mese per
kenalan itu akan Gititik beratkan pada penggemyenar men
Hal, Yerumah2 tentang s'udi, ke
ugamaan, Indoktrinas MunipolUsdek dil, dan “kan berlungung sampai tanggal 24 Nopember 1962,

Djakarta, 14 Nopember (PIA).
Bertempat dibagian Anak
RSUP Djakarta, padn hari Senin
telah dibuka sekolah Penata Ka
wat Anak dengan dihadiri oleh
pedjabatz dari " departemen
kesehatan, pemimpin RSUP dan
wakil dari fakultas kedokteran
universitus Indones
Sekolah Pensta Rawat Anak
Inf dimaksudkan untuk mendidik penata2 rawat anik dan
"PRESS CLUB"
mempertinggi perawatan dalam
bagian anak.
MALAM FILM DAN HIBU
Sekolah ini dibuxa mengingat
KAN ACHIK PEKAN
kurangnja tenaga perawat diba
gian anak dewasa iri, sedang- KAMIS, «tgl 15 NOPEMBER
kan penjakit anak berlsinan de 162: FILM: "THE BRIDUES,
ngan penjakit orang Gewasa dan AT TOKO RI" Wiliam Holten
perawatannja-pun berlainan pula. Grace Kelly dan Mickey HuoPerawatan anak memerlukan pe ne,
rawatan jang Chusus
SABTU, 4g, 11 NOPEMBER
BIL
Jang diterima unuk mengiku 1962: BAND:
W peladjaran pada sekolah Pe- SARAGIH",
nata Rawat Anik wiab wanita
s Untuk
PERHATIAN: Chusudan
jang berusia tidak melehihi 40 Angga
P.W-L.
uta Press Club
tahun mempunjai iajerab pengmembawa Karta
ajar Djapsan lupa
dan tidak dibenaikan
Anggaura

memindjamkan Kara Angrauta
walau pada keluarga

Y serapa B2226ntaN HAM,
Weopamarran voat

L (SATU) ORANG MONTEUR
1 (SATU) ORANG PEMBANTU MONTEUR,
Syarar2: berpengalaman
Gjudjur dan tanggung djawab kondisi ber
damai
SERVICE",

Djakarta, 14 Nopember (PIA).
Berdasarkan keteringan2 jang
pai saat Ini diseluruh

Pusat dengan Djawatan

ran Pusat dan dengan Bagian
|Kavatnni Departemen P.U, &

Pabrik Trailer Pertama
Di Indonesia

na Patin TP

DITJARI — SEGERA

tor DJAMALUS MUTOR
merah no. 13 Ujakarra
anzara djam 9.00—:400

duduk Tionghoa dan personil
diplomatik di India, demikian
kantor berita Hsinhua jang da
pat ditangkap RRT di India, me
ngabarkan.
Dikatakannja bahwa protes
Itu telah disampaikan kepada
kuasa usaha India di Peking FK
Barnerjee oleh wakil menteri lu
ar negeri RRT Keng Piao,
Nota itu mengulangi kemba
Ml portes jang diadjukan Peking
pada tanggal 7 dan 8 Nopember
terutama mengenal pernjataan
India bahwa tiada seorang Ti
onghoapun boleh meninggaikan
India, ketjuali dari 4 pelabuhan
jang dichususkan oleh pemerin
tah India dan bahwa tinda se0
rang Tionghoa boleh meninggal
kan rumahnja lebih dari 24
diam lamanja tanpa pendapat
idzin lebih dulu dari pembesar2
setempat. Nota itu menjatakan,
bahwa pemerintah RRT tidak
pernah melakukan diskriminasi
spapun terhadap diplomat2 India RRT.

Untuk mengatasi hat jang
demikian itu, maka peda tangal 10 Nopember 1262 di BanGung telah diadakan pertemuan
antara Djawatan Transmigrasi

dan Tirana.

Mereka menekankan
bahwa
gerak-gerik
paru dutabosar itu
Sidasarkan hanja kepaca ketera

Bandung, 13 Nopember (PIA). India baruZ ini telah membikin
Mengenal tundjangan kemaha Ojeugkel RRT.
lan pegawan dan pensiunan
Mendjadi teka-teki
pengurus besar Persatuan Bu
Kalangan2 diplomatik di Lon
ruh Kereta Api dalam memoran don menganggep banwa pemang
dumaja jang ditudjukan kepada milan dutabesar2 RRT di Warsa
pemerintah menjatakan, bahwa wa, Berlin Timur, Praha dan bu
dengan tidak mengurangi usaha2 karest masih merupakan tekauntuk memperlantjar dan mener teki bagi mereka.
Wbkan penjalurann sandang-pa
ngan jg merupakan kebutuhan
pokok, menjampaikan — permo RRT Mengulangi
honan' agar, segera melaksana Protesnja Pada India
kan kerentuan2 bagi pegawai Paris 13 Nopember (AFP-PIA)
dalam pasal 9 dan pasal 10 PP
No.200 tahun 1961, jaitu # 8)
supaja tempar2 sebagai dasar
kembalan ditentukan dan ditun
djuk, b) supaja angka2 persen
tasi tunjangan kemabalan Uu
mum dan tundjungan kemaha
«Kita Harus Minta
lan setempar, jang diterapkan
Ampun Pada Para
dalam pasal 27, diindjau kem
bali dan disesuaikan dengan
perobahan angka index kemaha Pahlawan"
lan jang diawasi dan diterapkan
Palembang, 13 Nopember (PIA).
oleh Biro Pusay Statistik.

ney.

jang ingin bel ladjar dirumah, menudju|

Sofia

PBKA Laksanakan Ke Menurut AP ada kemungkin
an djaminan Sovjet akan mem
tentuan? PP.1961
berikan bantuan militer kepada

Barat-ceja.

IS
INGGER
KURSUS
M-KURSUS
untuk mereka
TERTULIS:

Eropa Timur ditarik?
Di London sementara itu sum
ber2 diplomatik hari Selasa me
ngatakan bahwa pemerintah RRI
telah menarik duta besarZuja da
ti beberapa ibukota negara2 Ero
pa Ismur,
Menurut sumber? Itu duta be
sar RRT masih berada pada
posaja di Moskow, Budapest,

ogan2 jong belum dapat dibenar
kan.

Indonesia Se-Australia
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Pengumuman Ini ditutup pada tgl. 1 Desember 1V62.
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