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HASRAT PUTERA? IB UNTUK PUNJA PEM.
FEE TETEKEN
DAERAH JG. KUAT)
Presiden "Menjanjikan Terang Bulan"
DJAKARTA,

6

Dtstmber

(PIA)?—

Menghadap

Wampa

Muljadi

Djakarta, 6 Des. (PIA)
Hari

Rabu

siang

rombongan

Tjatur Tunggal dari propinsi Ma

luku, jang terdiri dari 10 orang

antara lain, Panglima, Gubernur,
Kepala Kepolisian dan anggota?
DPRD-GR telah datang menemui
Wampa Koordinator Kesedjahste
raan Rakjat Muljadi Djojomarteno,
4
Maksud daripada kundjupgan
Tjatur Tunggsi
terutama ialah

dari Malu
ku
dititik-beratkan

kepada laporan disekiar pemba-

sar Australia, Pemerintah telah
meminta pendjelasan mengenai
gerakan2 di Irian Barat dewasa
ipi untuk mempertjepat penje

RRT dan untuk Sallan, jaka! Ah
ed Hugsan Fekki, Zakaria el
mam -dan Ahmed
Fueg
itu akan beat menudju Kolombo hari

fahan Pemerintahan Untea disa

na. disamping ingin mengeta
hui sikup Pemerintahan RI da
lam hal itu,” Ditambahkannja,
bahwa didalam pertemuan itu,
telah didjelaskan sikap Pemerin
i Bombay,
RPA jang berwenang tah RI, dimana kita memperha
konperensi tikan gerakan2 jang timbul ber
Kolombo itu akan berlungsung hubung dgn kebutuhan2 sosial
selema tiga hari. Suatu pertemu jang mendesak dan djuga keingi
am pendabuluan terachir dari pe nan2 putera2 Irian Barat jang
Pemerintanan
dlabat2 enam negara jang akan ingin menanam
konperensi tsb. — lokaal jang teguh dan didasar
, Ghana, Indonesia kan pada otonomi jang seluas?
a dan Birma — akan di nja, demikian Dr. Subandno,
an pada hari Minggu
UNTEA berhasil baik
malam
dan wakil RPA pada per
salurkan
kekuatan-kekua
In itu akan mempertahansaan Belanda
Pandangan agar konperensi
Ditegaskan oleh Menlu Dr.
Kolombo hendaknja mengchuSubandrio, bahwa putera? IB
seskan diri dalam menjjari. sua berpendapat,
bahwa ' Pemerinta
tv .penjolesalam-dalam masalah
Untea telah “berhasil #ianja
konflik Indis-RRT jang dapar di han
lurkan
kekuasaan
dan kekuatan
terima keduabclah pihak,
dengan baik, sehingga
Sumber2 tadi mengatakan Belanda
dapat dimulai pembe
hwa dalam konperensi itu hen sekarang
otonomi jang luas dgn
djangan timbul masalah ngunan
RI. Ini, menurut
Ig siapa jang mendjadi ag perantaraan
Dr. Subandrio, bukan
Inisiatif
resor dan siapa jang mendjadi dari
RI, tetapi
Korban. "Kami hanja Ingin men InisiatifPemerintahan
jung harus di
penjelesaian atas ma perhatikanrakjatoleh 1B Belanda
danpi
salah iru, kata sumber2 itu,
hak Unta — Ditambankannja,

20938 Orang Veteran
Disjahkan

Irian Barat jang mengemukakan
kendaan sosial. jang sangat
didaerah itu, karena
ja ketentuan tentang
Pemerintahan jad.
Malahan sekarang mereka sudah
masuk Pemerintahan RI, teta

BANDJARMASIN, 4 Desomber
ngunan didaerah Maluku.
Oleh djurubijara rombongan (IA).
Menurug Full Feputy kepala
jakoi Panglima, dinjatakan haru Perduvi
Kalsal kapten Arifin
pan jang besar, dar' pemerintah dari 319 8
orang ijalon veteran
Pusat akan bantuan2 bagi pcm- jang terdaftar,
maka setelah
bangunan didaerah Maluku jg.
sedjumlah 20.
dirasanja
masih sangat terbe8 jang Glanggap sjah
(akang.
| Veteran,

“Wil.

Dan

Presiden

Sastrawan

Kardelj
Jang

pi belum

mengetjap

" Siamat University Libraries

“TAMU Agung Indonesia Pangeran Norodom

Sihanouk dan rombongan menurut rentjana Si-)

ang ini djam 10.30 akan meninggalkan Indone- 8

sia guna melandjutkan

perdjalanannja

ke Ko-!

lombo untuk ikut serta menghadiri Konperensi|
puntjak Negara? Non Blok. Sementara itu per-

maisuri dan rombongan langsung kembali ke |

Pnompenh.

|

Seperti diketahvi Kepala Negara Kambodja|
Pangeran Norodom Sihanouk dan rombongan te- |
Jah mengadakan kumdjungan kenegaraan di Indo- |
nesia selama

11 hari sebagai tamu negara.

)

Kundjungan ke Sing: apura berhubung dengan |
2RESIDEN SUKARNO dan Pangeran Noradom Sihanouk tampak sedang menandarangarii nas
waktu jang sangat singkat dimulainja Konperensi
kah pernjaraan bersama Ri. — Kambodja jg dilckukan Rebo malam jL di Israna Negara
Puntjak Negara Non Blok di Kolombo untuk se(IPPHOS)
mentara ditunda sampai selesainja Konperensi
tersebut.

LA

PRESIDEN TERIMA BINTANG KEHORMATAN TERTINGGI KAMBODJA

Djakarta, 5 Desember (PIA):—

Kegiatan Tjabang
Palang Merah Di

Merauke

Djakarta,
6 Dea, (PIA),
Ds. Lokollo dari Merauke

PRESIDEN Soekarno dalam
suatu uparjara di Istana Merde
ka hari Rebo malam telah me
nerima bintang kehormatan cer
tinggi Keradjaan Kambodja jg
disematkan pada dadanja oleh
pangeran Norodom Sihanouk.
Pertimbangan menerima anda kehormagan itu adalah untuk
djasa2 presiden

Konp. 4-A ke 2 Penung
——

pat bahwa kekuntan2 jang baru
berkembang, dalam mana Indonesia dan Kamboja tergolong,
pada saat sekarang mewakili
kekuatan? sosial jang dinamis
dan. revolusioner, jang berdjosan gigih melawan ko
dan —impenalisme
"Idalam segala manifestasinja,
bekerdja untuk terbentukDJAKARTA, 7 Desember (Mdk). dan
ja suatu dunia baru berdasar
PRESIDEN Soekarno dan Pangeran Noro- kan kemerdekaan, keadilan dan
dom Sihanouk dalam pernjataan bersama jang perdamaian jang sedjatL

UTK. PULIHKAN PERDAMAIAN DAN
TJARI DASAR KERDJASAMA JG,
UNTUNGKAN A-A

ditanda-tangani

Rabu

djasama jang menguntungkan dikalangan A-A.
Teks lengkap pernjataan ber
Kambodja lainnja,
rama Indonesia-Kambodja itu
telah disambut dengan ramah
rakjat Indon:

dr Subandrio, menteri/sekretafit pogara Moh Ichsan SH, mem
teri wakil Ketum DPA Sartono
SH, Wakil ketua DPR-GR Subamia
dan dutabesar Indonesia
untuk Kambodja Karim Rasjid.
Kepada duabelas orang lajnnja Jang selama kundjungan pa-

PMI Usahakan Pemulangan & Neiajan
Indonesia

pemban
Merah Indonesi A, Pamekas,

tu utama sekdjen MB, Palang

pelaksanaan pengambalian ne

Makassar, 6 Desember (PIA)
Indonesia

di

nja, telah melakukan kundjung
an kenegaraan ko Republik In
donesia dari tanggal 26 Nopem
ber 1962 sampai tanggal 6 De'sember

t

1962.

Bae

balasan

Kundjungan

kalinja

age

PEMERINTAH
Indonesia mengharapkan
sekali kundjungan resmi jang akan dilakukan
oleh wakil presiden Jugoslavia Kardelj ke Indonesia mulai tanggal 9 Desember jad, demikian hari Kamis diterangkan oleh djurubitjara

departemen luar ncgeri Ganis Harsono.

kan oleh wakil presiden Kar
deli “ke Indonesia itu — akan
memperkuat lagi hubungan2
akrab antara kedua negara dan
Takjat, jang sudah ada dengan
sedemikian menjenangkan ber
kat persamaan politik bebas
Man pandangan2 mereka me
ugcnai masalai2 penting jang
dihadapi dunia sekarang Ini,
Selandjutnja djurubitjara deparlu itu mengatakan, bahwa
lapangan2 kegiatan
jang ma
kin berkembang dilapangan per
tukaran kebudajaan, seperti mi
salnja jang
telah dibuktikan
Wengan bertolaknja — baru2 ini
25 orang mahasiswa Indonesia
untuk
beladjar di Jugosirvia,
dilapangan kerdjasama — tehnik
maupun — kerjasama — antara
atan2 bersendjata — kedua
dsb. tidak lain adalah
diantara tjontoh2 me
tiara2 dimana hubung
itu mendapati penge
Gjawantahannja jang berguna.
Wakil presiden
au

Bandjarmasin, 4 Desember (PJA)
Beberapa hari jl. oleh pa
bidang pembagian kotura' hadji
untuk daerah Kalsel dalim ra
putnja telah dibagiZkan koium
badji untuk daerah2 tingicat AL
Dalam pembagian kotum tsb.
kotapradja Banejarmasin menda
Wakil presiden — Jeuoslavia,
pat 88, kabupaten Bandjar 120, Eduard Kardelj dan njonja ser
Barito Kuala 34, Hulu Sunvai ta tudjoh “Orang anggauta rom
Selatan 115, Hulu Sungai 3 engah bongannja
is pagi ini me
70, Hulu Sungai Utara 130

baru 27,j

INDIA — RRT

|duk

di

mamak

salah
bahan
Indonesia,

pangan

pandu

lajan2 tersebut sedang djusaha

Kan /melalui Palang Merah Taj
rs seperti jang telah mere

9,

chawatiran adanja ketidak sela
tasan antara bangsa-bangsa di
Asia, jang mengakibatkan pertentangan

mengharap

bersendjara.

agar

pihak2

Mereka

jang

bertentangan menegaskan kembali kepatubannja pada DasaSila Konperensi Asia-Afrika di
Bandung tahun 1935, dan memilih djalan penjelesaian setjara damai bagi perselisihan meeka. Seljara lebih chusus, tmoreka sangat mengharapkan bahwa India dan Republik Rakjar
Tiongkok sebagai negarn 'bersaudara di Asia akan menjelesaikan

perbedaan

faham

mere-

kundjungan ini untuk bertukar ka sekarang ini sctjara damai
pikiran mengenal perkembangan pada suatu medja konperensi
pergunakan

ye

terachir

kata Masa

dibidang

ternasional

hubungan

in-

bersama

di-

bagi tertjapainja suatu penjele-

pada umuninja dan saan jang memuaskan dan termasalah-masalah jang menjang hormat bagi kedua pihak melakepentingan

lalui perundinyan mengenai ma

salah

perbatasan

mereka

daerah ini pada chususnja. Sela
Negara
(Bersambung Kebal 2
bodja dan rombongannja, selain ma pembitjaraan2 jang dilaku
di Ibukota Djakarta, kan dalam suasana penuh per
juga telah berkundjung kekota f3
India Terus
Bogor, dengan Kebun Rayanja
Jang termasjur, kota pegunung- Jantara Indonesia dan Kambodja,
an Bandung, Jogjakarta, bekas | dielas sekali nampak adanja per ' Timbulkan
Ibukota Republik Indonesia pa |samaan pandangan jang erat
da waktu perdjuangan kemer- Jantara kedua Kepala Negara,
dekaan melawan kolonialisme aa Diksi meraba iagi
Belani
n!
tegas
bahwa
5 Des. (HNH)
Bean Sela Gan pulen Ball | lk bebas dan hidup berdam PEKING,
Pemerintah India sedang terus
pingan setjara damai jang di menerus
memperhebat persiapPada waktu berada di Ibuko tempuh oleh kedua negara
perangnja dan sedang meta Republik, Kepala Negara membuka kemungkinan? jang an2
Kambodja telah berbitjara dimu lebih dinamis guna mengambil ngambil pelbagai tindakan un
Ka sidang istimewa Dewan Per bagian setjara aktip dalam usa tuk menimbulkan suasana anti
Wwakilan Rakjat Gorong Rojong. ha2 meredakan ketegangan du Tiongkok, demikian menurut be
?
Dalam perdjalanan kedaerah- nia, 'memadjukan perdamaian rila2 dari New Delhi
saling pengertian serta
Berita UPI dari New Delhi
ke
daerah, Pangeran Norodom Si- dunia,
marin
mengatakan
bahwa
kira2
kerdjasama
antara
sesama
bang
hanouk dan tamu? Kambodja
sa2
didunia,
'200
personil
angkatan
udara
AS
lainnja
telah
berkesempatan
Kedua Pemimpin menginsjafi sodang mendjalankan tugas pa
untuk mempeladjari lebih ba-

Ketegangan

TARI LENSO DI DJATILUHUR

—|eiitip Keras Netararsogi

ya

hadap

pelaku2

perbuatan

DJAKARTA, & Desember (PIA) 1 m4
n
Soekarno, jang disebut peristiwa DENGAN melepaskan segala ikaan2 prozokoler
presiden Soekamo
dan
pangeran
Norodom
»Ijenderawasih", pada tanggal
1 Djanuari 1962 jl, telah mendja
pesawat terbang Istimewa.
tuhkan vopnis atas terdakwa pem
Wakil
presiden | Kardelj bantu letnan satu Son Beslar,
dan rombongan ditunggu keda umur 32 tahun, dengan tuduhan

tangannja di Indonesia pada ha
Ti Sabtu jad. untuk :mengada
kan kundjungan resmi
atas
undangan pemerintah RL
Sementara “itu kalangan penindjau di Beograd | mengang
gap kundjungan Kardelj ke In
dinesin ini sebagai suatu peris
tiwa penting.
Hubungan persahabatan antara kedua bangsa terus berkem
bang

dan

kundjungan

sebagai

medepleger

njak

tentang

dajaan

sedjarah

dan

semparan pula untuk mengenal
dan hasil2
Indonesia

perdjuangan-

nja
mengi
kemerde
keutuhan
In
Sa
ak man
kan ekonominja dan memadju- |

Kardelj

dan saling menguntungkan ke
dua belah fibak dalam berbagai bidang, demikian kata kala
ngan“ penindjau tsb.
:

Kalangan
pendapatnja
bitjaraan

bangan

antara

sional

bagi

kedua

membangun

kembali

ne

|garanja dan membina kepriba|dian nasional masing2, Dalam
hubungan ini Presiden Soekarno, sebagai pentjerminan perasaan simpati dan solidaritas
rakjat Indonesia terhadap rak:
jat Kambodja, menandaskan
kembali penghargaan dan sokongan sepenuhnja kepada Kepape-

belah

usaha

menjelesai

berbagai masalah interna
jang

untuk

tsb menjatakan
-pula, bahwa pem

fihak akan membitjarakan sum
kan

dan memandang dengan tjemas
rintangan dan kesukaran jang
dihadapi oleh banjak negara2
jang baru berkembang dalam
usaha2 mereka
damai

kebu

Indonesia serta berke-

Dikatakan, “bahwa
pemeria| Pemerintah Indonesia jakin, ke Indonesia sekarang merupa
(tah Indonesia mempunjai: kena demikian Ganis Harsono, bahwa kan langkah selandjutnja kea
paling
kundjungan jang -akan dilaku rah kerdjasama jg lebih 'erat

Pembagian Kotum
Hadji Utk. Kalsel

Kas

ini

kut

Dihukum
Mati
| tuk Bagian Timur

MASALAH

)

DJAKARTA, 6 Desember (PIA)

via jang terkemuka sebagai
Sastrawan
kenamaan,

menandaskan

baharui hubungan persahabatan, untuk mentjari
tjara2 untuk mentjiptakan perdamaian dan ker-

di
gelombang
ko IV tgl 5 Desember 1962 tar

Negarawan
Kenamaan

Utk. Membalas Kebaikan Budi Kardelj

mi jang pernah dilakukan oleh
menteri pertama Djuaida ke
avi
dalam bulan Pebru
Jari tahun 1950, ketika mana
wakil presiden Jugosiavia. Kar
delj bertindak sebagai tuan
rumah, dan bahwa MB Djuan:
Wa menjambut dengan pembira
kesempatan jang menjonanikan
sekarang ini untuk — memtalus
memberi penghormatan? kepada
pemimpin
Jugoslavia itu.
Wakil presiden Kardelj. terke
al “di Indonesia sebagai salah seorang negurawan sugosla

malam

Kedua Kepala Negara me
tentang pentingnja Konp. A-A ke II untuk per- mandang
dengan penulis rusa ke

keadaan2 | Mahkamah Angkatan Dara, Un aa 5 da

sebagaimana jang - diidam?kan
man
demikian
Dr,
Suban

M.P. Djuanda Sambut Gembira Kesempatan

Ta

jl. telah banjak
dari
putera2

| MAR 25 1963

ps,

DJAKARTA, 7 Desember (Mak).

ngeran Sihunouk ke Indonesia
diperbantukan kepada rombongan tamu agung itu tih pula
bahwa Presiden Soekarno sodjak diberikan tanda2 kehormatan.
beberapa waktu
mendapat
surat

TH. REP. XVI

|

Ali Sabri, kotua Dewan Else
kuit Republik Persatuan Arab,
akan memimpin deicgasi RPA
jang terdiri utas lima orang ke
konperensi negari2 ncn blok di
Kolombo, dimina akan dibitjara
kan tentung Konllik perbatasan
Tiongkok-India, demikian diumumkan di Kairo hari Kamis,
Delegasi itu akan terdiri da
utabesar2 RPA untuk India,

dgn Dutabe

1382-H.

F:51
|i

Kairo, 6 Des. (AFP-PIA)

dilulam pertemuan

.,
Oplah: 29.000 lembar.
SIPK No. 1809/A—6b/34/1 tgi. Z1-6 62

HAK MANUSIA MERPEKA

Indonesia —

menjanjikan lagu "Terang Bulan" untuk tamunja dan mene
tangkan bahwa lagu Indonesja jang "sangar populer in! kimmm
ni telah mendjadi lagu kebangsaan Persekutuan Tanah Melaju.
Seperti diketahui. semendjak lagu
Indonesia Jang sangat poDJAKARTA,
7
Desember
(Mdk),
buler inj diambil alih oleh Malaya, lagu
"Terang Bulan” tidak
pernah lagi diperdengarkan di Indonesia dan baru. sekarnag ini
PEMERINTAH Republik Indonesia memmungjul dj Istana Dogor,
perhatikan
dengan sungguh2 segala gerakan jg
'Baru2 ini Perdana Menteri Malaya Tengku Abdul Rachman
lagu Indonesia
timbul didaratan Irian Barat dewasa ini, berhu@ekali lagi mengambil alih s
am dj Solo,
Yaitu "Saporangan" tifpran
lagu2
bung dengan kebutuhan? sosial jang mendesak
ia jang dla
Gesang, untuk didja
rnja
dan djuga keinginan putera2 Irian Barat untuk
tusahakan untuk
mempori
kan pada bulan Pebruari jang
bukan pada bulan Agustus melai
menanam
satu Pemerintahan lokaal jang teguh
ukan dasang.—
' jang didasarkan atas otomotis jang seluas2nja.
PANGERAN SIHANOUK: "PRESIDEN SOEKARNO
Pendirian "Pemerintah ini te
PEMIMPIN ASIA BARU"
lah dikemukakan Menlu Dr. Su
PANGERAN Norodom Sihanouk dnri Kambodja, telah menje- bandrio kepala Dutabesar Aus
Mendjawab pertanjaan jang
but presiden Soekarno pemimpin agung Asja baru" (glorious tralia jang mengundjunginja di diadjukan ditegaskan oleh Men
leader of a,new Asia).
gedung
Deparlu
dan
mengada
fu
Subandrio, bahwa dida
emukakan hal itu ketika dalam kan pembitjaraan2 selama Ik. tam Dr. pembitjaraan2
Kepala Negara Kambodja me hormatan
dengan Du
Tertinggi
keradjaan
1 djam. Sesudah menerima Du tabesar AS, telah dibitjarakan
wparjara penjematan Bintang
Merdeka
hari
Istana
di
o
tabesar Australia, Menlu Dr. misaalah kredit dari Pemerin
Kambodja kepada presiden Soekarn
Rebo malam 'menjampaikan ho mat rakjat Kambodja kepada Subandrio telah menerima dju tah AS, jang akan dilaksanakan
"pemimpin agung Asja baru",
ga Dutabesar AS Howard F, didalam waktu jang singkat ini,
Jones dan mengadakan pembi demikian Menlu Dr, Subandrio
ade
tjaraan2 selama hampir sedjam. achirnja.
Menurut Menlu Dr. Subandrio,

Delegasi RPA Ke Kon'perensi Kolombo

10 RADJAB

—.

Tamu Agung Tinggalkan

DIPERHATIKAN DENGAN SUNGGUH
SUNGGUH OLEH INDONESIA

# PRESIDEN Soekarno, waktu mengadakan ramah La
engan pangeran Norodom Sihanouk di Bogor baru2 ini, telah

—

MERDEKA

Indonesia

ada

dewasa

diantaranja disebut2
perbatasan India-RRT,

ini,

masalah

Kekajaan N.V. Tkong
Fat Semarang Disita

A—

Membawa Dua Orang Pemain Olympic,
Kanan Luar Abduraimov Dan
Gelandang Kacharov

dan

£

Tadjjrov.

pada tuntutan jang wadjar di

sa

Atjara Pertandingan

untuk

memasukkan

Irian Barap sebagai bagian jang

tak tewiatian

cari wiajuhrangan

Semarang, 5 Des. (PIA)

Pengadilan Ekonomi

Sebagai terdakwa dalam perka
ra ini falah masing2 Tan Mpey
Nj. Tan Mocy dan Tan
Tilanw, dipersalatkan
bukan penduduk deviseg
Sa telah memiiki-menguasal
Gan memindah. tangankan bata
dan ninggalkan Beograd menudju In benda kekajaannja di Indonesia
1 donesia dengan menumpang tanpa mendavat idzim,

Indonesia

ngan,

ngangkutan bagi Pemerintah In
dia dengan 12 buah pesawat pe
ngangkur C-130 seciap hari. De

lam minggu pertama dari peng

angkuran udara itu personil2 ang
ketan udara AS telah mengang
kkut 5000 lebih serdadu
India

dan 1 djuta pound supply dan
perlengkapan untuk menjokong
pasukan? India digaris depan.
Pers India mewanakan

bahwa

Pemerintah India sedang mem
perhebat usaha2nja untuk me

maksa rakjar untuk masuk ber
bagai organisasi militer
suk "ht
Buards”,

terma

wertakan pada rgl. 30 Nopember
bebwa instansi pendidikan di N
Delhi akan segera mengadakan
"orientasi" dalam rentjana pela
Gjaran sekolah2 guna mengindok
trinasikan kedalam fikiran para
peladjar dalam suatu djam beis
Gjar istimewa. sedjarah dari per
sengkeraan perbatasan” Tiongkok-India. Renrjana itu djogr me
netapkan untuk mengadakan pe
ladjaran sedjarah India jang le
bit menjeluruh lagi dengan mem

beri tekanan chusus pada "kebe

ranian India dalam peperangan",

njarakan kejakinan mereka bahtuk , menghindarkan
ter-

Aajara
Jendikapnia
dalahlawan
obb || aa
aa jan
Kellatersebut,
eemacjam
Itu da.
Tanggal
8 Desember
Alat
sarusatu.

:
“er aja
hi
adalah mengakui naa
dan menghorTanggal
11 Desember Lawan ah aan pangsa, terma:
suk Kuba untuk menentukan
Tanggal 15 Desember lawan | rasibnja sendiri - dan menghor
23 & Makamap,
mari kedaulatan
dan keutuhan
Tanggal
19 Desember lawan | wilajah masing2
pihak, dan sePersia di Solo.
landjutaja mengadakan hubung
Tanggal 22 Desember lawgn jan terangga baik daa hidup
PSDM di
berdampingan cetjara. damai
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Celana Bang Karno, Jiaia. Hi
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| Abad Ke-20 Adalah Abad A-A
Djangan Terdjerumus Dlm. Sembojan Imporialis "Let Ariang Fiaht Asians" Kata
DJAKARTA, 6 Desember (PIA)

mahasiswa djurusan Sedjarah dan Sastra dari
FKIP Universitas Pedjadjaran di "Bumi Siliwangi”, Bandung, Prof. Dr. H. Roeslan Abdul-

gani mendjelaskan, bahwa abad ke-20 dewasa

ini adalah abadnja bangsa? Asia-Afrika.
Marx
Mal jni merupgkan suatu rep HG Well, oleh Karl
Pula dikupas oleh beljau
litag sedjarah jang tidak dapat dsb,
Gibantah dan jang hanja dis pandangan sediarah oleh pjBak Geredja dan tidak dlu
mungkinkan, karena
bangsa2
AA Oifipsa Dengan
. Pakan pula pandangan2 sedia

Gjukkan suatu golidaritoit
Kokoh Bekali dalam” perdjua-

nsonaja
dan kolonjaljsme,
Kita gemua harus terus me

tr
$

mupuk
djangan sampaj Kita terdjoru
mug dalam petangkap kaum
mperjais, jang menghendaki
membojan "let Asjans
selatan Amerika. Zone non-atom | against Asian”,
menjeberang kedaretan
ini kemudian harus ditingkaikan mendjadi zone2 perdamalan, jang bangsa2 AA bertempur antara
bukan hanja bebus dari sendjata2 nuklir, akan totapi djuga bebas mereka sendiri,
Salah satu dialan untuk me
Gari semua pasukanZ dan pengkalan2 militer asing. Sebagai negara2
jang berpolitik bebas-aktif, Indonesia dan Kambodja memang ber mupuk rasa-sOlidaritas jni ade
da dalam satu kamp dengan kekuaran2 internasional jang beker- lah mempelajari
Gir keras untuk perdamaian dunia. Ini kita lihat djelas berapa da Tutamy sedigrah
kesibukan jang dihadapi dinegeri masing2, Indonesia bangsa2 Asja-Afrjka, Demikian
'Kambodja memerivkan hadir di Kolombo untuk mengusahakan Prof, Dr Roeslan Abdulgai
perdamaian antara India-RRI,
Prof, Rosslan gantikan
Dari staremeng Sukarno-Sihanouk ini kita dapat menarik keAlm Prot. Muh, Yamin
simpulan bahws kundjungan persahabatan Pangeran Norodom SiBeljau "memberi
kuliah
Yunouk walaupun singkat di Indonesia, telah membawa sukses2 umumnja
jlu atas permintaan
jang besar, Sukses bagi persuhabatan antur-bangsa,
Universitas Padjadjapolitik bebas-aktif, tukses dalam memperkung kekuawn: kses
sosialbagijg | pimpinan”
ran, chusugnja untuk mengisi
@inamis dan revolusioner atau kekuatan2 dunia baru 'ang sedang lowongan
djgbatan gurubesar
berkembang!
dalam mata-peladjaran Sedja
Tah berhubung dengan Wafat
BATAN
MENU UMMN TATAN ATA TAUA TAA TA
nja Prof, Moh, Yamin,
berhubung
dengan kesibukan2
KONPERENSI ——
(Sambungan dari hal 1)
beliau, maka Prof, Dr” H

ja dari kedua bangsa micmbuka | liau memberjkan suatu tingka
kemungkinan jang besar
bagi | san tentang Iapang-penjelidikan
perluasan hubungan kebudajain ilmu Sedjarah pada umumnja.
antara kedua Negara. Dalam | scrta dasarfaksafahnja jang
hubungan ini, mereka mengan | dianut

Se

kedua negara akan
untuk memperoleh

berusaha

pengotahu |

an2 jang lebih luas mengenai |
kebutuhan2 masing2. Untuk
maksud itu, kedua Kepala Ne |
kara bersepakat untuk mengada |
kan pertukaran misi2 ekonomi
dalam waktu jg dekat guna men |
jari kemungkinan dan mengu |

#ulkan hubungan ekonomi jang |

lebih erat.

Kedua Kepala Negara menja |
takan kejakinannja bahwa perte |

Empat kali sardjana ulung itu
mat. xinpat kai pula para Yok
ver” Sovjet membuat ajuntuagDave berucnjut kemowi memuu
sw'la harus beriatin munyatur
perumasannja sevagai biara,
Yekapi bulan jang laly Ur
Lev Lanuau baugun ari
sempat Luwnja Gsuwan sukit
cua meneruna berila jang Inem
wajan Ieagenai Dadisa

muan mereka di Indonesia telah banjak menjumbangkan kea
tah memperkuar saling keper |
tjajaan dan perluasan kerdjusa |

Ima setjara bersahabar antara |
kedua negara. Kundjungan ini |
telah

memperkuat

pentingnja |

arti Kontak2 pribadi dan pertuka'
ran pikiran setjara langsung
on
Cara Waka tapa negara pena | AUNN

dlukan kerdiwama inter”)
ats
limaNa
Desember tahun tanggal
seribu |
sembila
Pig dua. |
AaPa
|
Kepala Negara Kambodja ttd.
h Pre |
(Dr Soekarno) (Samdec
ah Norodom Sihanouk Upayu |

Univ. Ijengerawasih
ujasaru, & Des. (PIA
“jaga rangxa memenuhi kebu
uban yenayaz dosen dan staf
Suministrasi bagi FakultasRelaHuKum Ketatanegaraan dan Univers
Sesurasa, serw #-X.LP,
#itas Neseri Tienderawasih di

motabaru Irian Barat, maka pa
da tanggal 27 Nopember 1902

Sultan2

Djendergi2

diurah kemanusagn

jtu jalao

Kepada para pezawal Deppen

musigi Dayak, Jung Maja Busa
Uju Betjura Derkutua Opa Bvtwng-tojung memperoaiai Keuuu

pada umumnja, Mempen Dr. H.
koeslan Abdu'gani memesankan

supaja kita dewasa

an sOsjal—esonumj uan keag

lum batas? terleniu menundjuk
kan pdauja bukum3 tertentu,
Satu diantara hukum sedjarah
itu jalah bahwa ummat manu
sia bergerak mmenudju kearah

majarakat jang sistim

kan Pantjasila kita keseluruh la
pisan masjarakat,

Ideologi Pantjasila bagi orang

penerangan bukan hal jang baru, melainkan sedjak zaman Jog
ja dulu hal ini mondjadi dasar

dar

susunganja lebih madju darj
tjm perbudakan, sistim feo
dul dan sistim penghisapan ks

dan pedoman pekerdjaan penera
ngan kia
Chusus

pitalisme dari Masa lampau,

Djiwa Barat, Mempen

Karena itu sedjarah menu
dju kosistim sosialisme, Dalam

Roeslan Abdulgani

|
i
! Ha! Ba

|

pembentukan pengurus Impresa
Arts Penghibur Masjara

kat jang didukung
oleh genera
8I2 muda dengan Guntur Soe
karno Putera sebagai produse.

i

di

|
:

dan Hambali JD. BA
sekertaris wmumnja,
Dalam

selaku
5

waktu jang singkat

badan tersebut
akan menghadap

I

Tjatur Tunggal
Djabar guna me

dasi

Dr, H.

menjerukan

dan

rehabilitasi

daripada

Kepala

Staf Armada

n2 keamanan jang tak uda ta

ranja deri masa lampau itu.

kan

jang

berkemungki |

selaku Kasurma jang lama, ke-

ketjola

politik

personil

pemerintah

un-

tuk pertahanan negara, sedang
kepada veteran jang masih berninggal.
status militer mengenal diri me
Darah dipompakan melalui reka adalah untuk menjalurkan
suatu urat nadi dari tangan mereka kedalam usaha2 produk
kirinja dan diberikan suntikan tu,
kaan itu, djantung Lihdau ber

henti berdenjut. Klinis ia me

Djantungnja

berdenjut

Dihukum | me Dikatukannja
Ratu belanda.bahwa

HARUSKAN AGAR:

"meski

pun sedjuk tanggal 1 Oktober
pada Kol. Pel. Poernomo selaku | pjakarta 7 Desember Muk)
Mengabdikan dirj untuk ke
bernama) 1962 hanja celah terdapat sedi madjuan teater.
Seorang
Dewan Iri
Perwira Staf Armada |rgay Lubis kemarin siang te| kit kesempatan bagimendjalankan
Menjediakan dirj untuk mer
Gan Komandan3 Skwadron Ar- tah dihadapkan ke sidang pelan Barat untuk
bantu kegiatan teater pada seketat

Dr. Landau masih hidup

perangsang.

Akademis

Harus Ada Harmoni
ngadilan ekonomi Djakarta ka) fenksi2 legislatifnja, namun ada
kolah2 dalam rangka semata pe
Antara Veteran Sipil madaSelesailainnja.
timbang terima terse- | sena dituduh pada kira2 bulan| lah penting djika diadakan ke merjntah inelaksangkan, Pantja
Kol. Poernomo selaku Ka- | September jl. telah menjeludup| tentuan bagi pelaksanaan funk- Wardhana.
Dan Veteran Militer bur
sarma jang baru mengadakan |xan rokok luar negeri merek |si2 tersebut dimasa depan”,

50 dalam
para dok
menemu

Empat hari setelah

bertaraf

Dr. Abdo mfengataken bahwa
upatjara
itu"keriiadalah untuk meng
rangka
tah menerapkan tunggal 2 De
diperoleh, sangat
Surabaja, 4 Desember (PIA).
"keridak-sesualan” an sember
hilangkan
da
SIl
1962 sebagai HARI TE
nan hakim Made Labde
tara
persetudjuan
mengenal
IriSabtu pagi Jb. digedung Siaf || fame
akan
diganti
ini
perkara
ATER NASIONAL.
an
Barat
dan
sumpah
sebelum
Komarma telah dilangsungkan
lain.
nja jang telah diambil oleh ang KEPADA KARYAWAN SENI
timbang terima djabatan Kepa- | Gengan hakim
gruta2 dewan tersebus atas na TEATER MUSJAWARAH DiIa Staf Armada (Kasarma) dari

Baru

Kakjas dan masjarakat kita, jang
masih menderita akibat ganggu- Kol, Pel, Hamzah Armobandiejo | Eddy Lubis

Demikian

Pendamar
—..

IV.

,Winston”

sebanjak 5 slop ke|

luar perairan Tandjung Priok.
Terdakwa
dimuka
sidang tej

lah mengaku terus terang bah
wa dia telah
membeli rokok
tersebut di kapal Norwegia"
seharga |
di pelabuhan Priok
Rp, 2.750, Kemudian rokok itu
dibawa keluar tanpa izin dua)
ne pelat buhan,
Oleh karena Eddy Lubis mel
ngaku terus terang maka Ha |
Johannes meng)
kim Ekonomi
hukum dia 3 ,bulan pendjara
potong tahanan tambah cen- |
da Rp. 1300 subs. 3 mingguf
———

GAPAPSI Diadi .
OPSPAP.

rah adanja usaha exp
loitasi terhadap karyawan tem

Selandjutnja Dr. Abdoh mene

gaskan
anggap

"betapa
penting

meng:
UNTEA
artinja peras

Irlan Barat sebagai sua

ma harus seizin pengurangnja.
Pengakuan Hari Teater Nasi
onal Indoresia pada tgl. 2 De
sember 1962
—
Sdr. Sukirman dari RRI
baruz inl telah berkundjung ke
RD.D. Kundjungan Itu adalah
sebagai kundjungani balasan da
Fi Delegasi Radio R.D.D. ke In
donesia bulan Seprember 1061
dan berrudjuan untuk memper
erat kerdjasama kedua negari
dalam bidang radio.

Ia djuga menjebutkan bahwa
ridang2 de-

setelah di tupnja

wan tersebut jang sekaras

maka funksi2 Ini akan did
kan oleh sebuah komisi perutu
san (board Of delegationa).
Sumpah djabaren
Itu telah di

fumibil sebelumd
dangan dewan t
Karang sehing

but dapat beker ja dga sjah.
———mm

4 Des, (PIA).
Oleh sebab ira, menurut Men Surabaja,
Gabungan Pedagang Antar
teri, para veteran berstatus mi Pulau
Seluruh Indonesia (GAIiter ita harus mempunjal
pe-

kem

bali sebelum maut
kramnja untuk selama2nja.
Ia ,meninggal" lagi pada ha
ri2 ketudjuh,
kesembilan dan
jang kesebelas — tinp2 kali
dihidupkan kembali,
Tulang2 jang retak mulai
satu kembali dalam minggu ke
empat
sampai kelima, tetapi
Landau masih tetap lumpuh,
dan tidak menjadarkan diri.
Para ahli “kedokteran jang
mempunjai nama internasional
dipanggil untuk — mengadakan
perembukan -— tidak mentjapal
kata sefaham mengenai perlu
nja akan pembedahan.
Kemudian prof. Yevgenislit
ahitz, teman karib Landeu,
tergopoha masuk keruang pe
rembukan.
mia mengenal saja", demiki

Fi dengan

masjarakat

Itu,

hing-

ga. tidak boleh —terdjadi lagi
adanja usul2 jang meminta penangguhan diadakannja reorgani
sasi, jang menurut Menteri ha
mjalap akibat dari salah penger
an (semata2,

dagang Antar Pulau (OPS-PAP)
demikian keputusan Kongres

Regrouping Dep.

V

ter memutuskan operasi
tidak perlu diadakan.

Kepala2 Biro Departemen daJam rangka regrouping dan per Sekretaris R. Moemoe SatjawiYLasan tugas tersebut.
daja dan anggauta Nariruddin.

otuk

ain
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an kantor inspeksi kebudajaan | bar

bentuk pengurus lengkap jang
diketuai oleh R.

di

jang
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PUTERA

Bandung
5 Desember (PIA)

nja. Selain
itu djuga telah

situasi

supaja kita semua bekerdja s0kua: tenaga pada usaha konsoli

da seorang anak perempuan ke
WIL Mobil itu slip masuk ke
dalam dijalan kereta
Dirumah sakit No,
Gistrik Timniyasevsky,
ter dengan
adjaih

mengenai

Dengan demikian kedua ter!
dakwa itu telah melanggar fe|
sai JI jo, fasal 6 Fevisten Ve|
ror. S. 1940-291 jo. lasal 19)
Dev, Ord. S. 1940-255 jo. ta)
sal 64 KUHP jo. UU Darurat
sal 64 KUHP jo. fasal 55 KU)
HP
jo. Undang2
Darurat |
1-1958 jo. UU. Pidana ckonomi |
1958 jo, PPPU 21-1960.
Pada sidang peng lan eko|
kema |
nomi jang berlani

teater

Gan membuka jurusan Drama
pada Fakultas2 Sastra dan Kebudajaan.
Agar hari2 Krida djsekolahz
Negeri maupun Swasta
ditsi de
Wanib Wahab dima
peristiwa
ngan
matm
peladjaran
Drama
sa gi. telah men
na sajogjanja
akan
dan menempatkan uhli2 geater
kemarin
uran
g
ak
Dejab
13
oran
s
pengadjar
agau
pelarit
wa Jap Seng Hoat, oleh penun Dewan Irian Marut" dalam sua disekolah-sekolah.
tut umumnja djaksa Amir Da Wu upatjara ”umuntor UNIEA
Mengharapkan kepada peme
nusudo telah dinjatakan ditun Kotabaru jang dihadiri oleh ke rintah agar wakil karyawan se
tidak
jang
waktu
da sampai
pala perwakilan RI S
awan dalam DPRGK
ditentukan.
Tyo
» SH, kepala
at | dan II diadakan beru
amen. janda Louis Goendhardt, watsb berhubung hakimnja bonse Ikiil kepala kepala U UNTEA Dr ED S. Sen,
Labde SH, telah akan
kamandan pasukan — Keumanan
kat ke Irian Barat.
di Irian
Bara, brigi
selain tordek PBB
dienderai Said Uddin Khan, sek
wa, djuga para saksinja jaitu retaris eksekutif UNTEA Geor- tinja jang buru dan representa
K.H. Wahib Wahab, Zahruddin ge Janececk dan pembesar2 tip,
Aripin Pohan dan beberapa sak UNTEA
Mengharapkan pada pemerin
lainnja,
tah agar diadakan Departemen
ren kelihatan diruangan

Seljitasan timbul bajangan dalam kepala - berapa bahagian tubuhnju. Tak

Senin

Iikungan lerach.r

Pimpin Perkumpulan Kesenian

riat

Ini terus me

Revolusi
kita
n politikaja menugju kearan njalakanragu2Obor ditengah2
Rakjat
ungkat jang :etuh tinggi. Se tanpa
kita. Terurama dalam alam Ma
Gjarah mempunjai | dasawnja, mpol-Usdek semua warga pene
Gan ajuga tudjugnnjah dan da rangan harus terus mengakar-

Swie Yam jang kini telan bera,
da diluar negeri dengan
tidak |
kembali
lagi ke Indonesia.
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pertemuan ramah-taitu ke Jajasan
,.Mo
semata? mah pada hari
Rabu siang Itu, @jokerto" Djakarta. Saham tv| Diundur
Irian Barat" Disumpah
pegawai2 RRI, serta
kira2 sedjumlah 2035 jang
dan Jain2 "o:
besar jodivi Ladir pula pemimpin
Djapen ka- berada dalam 6 perusahann ta) Djakarta 7 Desember (Mdk)
beberapa
Guil" sidjo, mewjukun pengge bupaten
Sidang perkara tinduk
sekitar Bandung, anta di kepunjaan Han Sing Xin
pida Djakarta, 6 Des. (PIA)
rux-utamp daripgup gelurun se ra lain dari
rentetan
Han | na ekonomi
Garut, Tjiamis dil. ir. Han Swie Tlek dan
Radja2,

YOdO zeDeUO|

SUNTUR SOEKARNO

ing

atas

dengan Perwira2 Staf |
Djakarta, 8 Des. (PIA).
ditempat jang sama.
— dengan tempurung kepala
Menreri urusan veteran bri- Armada
Patut dikerahul, bahwa Kol.
jang retak...
Tuka diotak gndir djenderal Sambas Atamdi
. kegontjangan jang lu nata menjatakan Kemis pagi, Tel, Purnomo disamping djal
tannja jang baru ini adalah dju |
ar biasa .
«sembilan
tubahwa harus ada harmoni dan
dada saling pengertian jang baik an- ga Komandan Komando Djenis |
ivvoci
jang
dwwuangusanya lang tusuk patah
umum
su kesosieran,
jang berlobang
. tulang tara para ve'eran jang sudah Kapal Selam (Kidjerkasel), se-|
panggul jang retak .
kan berstatus sipil dengan veteran dang Kol.Pel, Hamdjah seperti |
Pada
tanggal
tnlah diberitakan adalah Pangli- |
tong kentjingan petjah .
jang masih berstatus militer
jung lulu, supir mobil Lir, Lan tangan kiri lumpuh
ma Armada Kodamar IV jang !
Veteran
jang
sudah
berstatus
baru, menggantikan Panglima
yuu membauungaan
bagian tangan kanan
Sipil
itu
hendaknja
mengerti,
Komodor Laut R-Muljadi |
muolnja disewa satu ujan dua kakinja - lumpuh
demikian Menteri, bahwa urusan lama
jang dipindahkan
ke Djakarra |
pesua saiuju didekat hlosauw sistim perkeringatan tidak
veteran
adalah tidak lain dari untuk
memangku djabaan baru, |
susuyaingsisan tavrakan
keje djalan,
pada "verlengstuk” dari pada

5 Desember (PIA). | seorang dosen puteri, jaku Na,
hubungan Masjarakar | Le Magdalena Lapiah S.H. beWing Pendidikan Adisutjipto | serta 6 orang dosea' dan staf

|
!

sedjarah itu adalah

ttd ar

ro

kadun pagari

pula

Otak
daku Mati ... Hidup ... Mati...
waktu jang sesingkat singkar
Pu
menauun sawi, Hidup Achirnja Hidup
kn dan kerdjasama ekonomi,

vareach),

Kedua

lsja:

Paham segkan-ykan

oleh berbagai ahli pemi

Gjurkan agar" kerdjasama dibi
Gang kebudajaan antara kedua | ojen Aa
negara diselaraskan dengan hu
bungan politik mereka jang

satu sama

Manjpol tidak berdiri

Ia terbajang Marto terdjungkir dengan tu-

kuh parah2, atau dja Sendiri terbancing' dgn,
kepala remuk. Dan bajangan itulah jang memahannja unguk segjara Dekat melintasi. Mac
to. Sementara iku Deddy mendekati Bobby pu
kedua pembalap itu berada dalam ga

Oleh
: Ts. Amyta

banubannaauunaap

yah

Maan
Pep Yama
EPAS dari tikungan
| Papa
panen

tadjam
mirna

apa meter didepan, Tetapi Deddy mentjoba
memperkedjil
diarak arxara dia dan Bobby

speda motor
aer emban

Apalagi kaki Marto jang sebelah menjentuh
ranah, membikin debu berterbangan.
Kembali

kini menduduki
tempat pertama. Pada “Potty menambah ketjepatan
Jempang itu terdjadi lagi pertarungan

Maa an mean

Bobby. Tetapi GIM “

tidak berhasil menjamajnja.

nja. Bajangan jang seram.

“SI

ja Marto djuga tak mau kalah, begitu

lari
mempertjepat
NA dengan Dedy,
Foodamotor
mereka. masinga

Djarak antara ketiga mingan Utama itu ha

Marto dari Surabaja sedikic demj sedikit nja berpant lebih kurang semerer. Mano men

mendesak madju.
«
r
'doba mempertahankan kedudukannja dengan
Dekat tikungan jang kesembilan belas, “hengemudikan spedamotornja agak beriiku2.
Deddy dan Marto telah dalam kedudukan 86- Tiara jtu torang sangat mengandung
bahaja
#aingannja Untuk
ae Bobby kima2 empat Serap Baat ja mengundang
ena aan
Walenpan riakanc t8
Ketika Bobby mulai menjkung pada belokan ' menubruk dari belakang.
rupanja mempunjai hasrat
belas

kilat Mar

Margo jang

djauh darj

Mart

nanja rol

Terapi

Gia musih sanggup berdiri. Dua orang Petak
gas

kesehatan

membalut

s
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Warisan kebudajaatr jang ka | ripada kuliah-umumnja jtu, be

annja
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Uihkan kekajaan dunia
maksud-maksudnja jang lebih
mendesak, jakni peningkatan
ekonomi dari negeri2 jang sedang berkembang, maxa kedua
Pemimpin memandang bahwa
usaha? jang terus menerus 20haruanja diusahakan utk menda
patkan tjara jg baru bagi pelarangan 'jang diawasi setjara
internasidnal dan sempurna me
nrenai produksi, perrjobaan dan
penggunaan — sendjata-sendjara
nuklir dan ghermo nuklir,
Kedua Kepala Negara menjambus baik langkah2 jang
diambil | oleh
Perserikayan
avgsa Bangsa jang telah me
nudju kepada - denuklirisasi

jang se |

Gj Universitas
Indonesia,
Dalam bagian permulaan da

tetan tahun? sadjg, jung harus
dihafalkan tanpa ada bubung

8

Menjadari, bahwa pembuatan
sendjuta2 atom dan porsendjatjendarung
ketakutan

perasaan rakjat

sungguhnja.

mereka

carj Manipoi/Vsgek, Mama
rof Dr, H, Roejlan Abtuuya
ni menuadasxya bauwa kutja:
Sili dan Manipoi Kita tjcak
berdiri atas pahum
sepkun2
ilmu sedjarah jtu sokevar ren

luka

Deddy,

kan Margo digorong dengan tandu

sedang

menudju

# kit

Perlwjutan sendjara dan pe-

tan persahabatan jang
tulus | tang "Sedjatah pergolakan ke
dan dalam jang /mentjerminkan | bangsaan AA" Ini,

sedja
digali

I

masualah bersama dalam , perekonomi dan untuk
mempertjepat dekolonisasi bagi
kepentingan perdamaian dan ke
madjuan umag munusia,
kembangan

“eaneta | Roeslan Abdulgani hanja akar

telah mendekatkan moreka ratu | datang pada sw'atI jang terlu
Gama lain serta mendirikan ika | ONE #fdia dan kuliah2 ten

Mengenaj pandangan
rah seperti Jang dapat

||

Setelah meneliti” perkemba
ngan2 di Asia dan Afrika, kedua
pemimpin menekankan. perlunja
Giadakan kembali suatu Konperenal Asia-Afrika jang ke II untuk memperbaharui hubungan
persaudaraan diantara bangsa2
Asia dan Afrika dan untuk men
Yupatkan tjara2 jung baru untuk
mentjiptakan perdamaian,
pengertian timbal-balik dan ker
,
dunia ini,

Karno dsb,
san
Kemguan rak/at banjak
Pengserak utama sedia
rah

diselenggarakan di Jogjakarta dari tanggal 29
Nopember 1962 s/d 2 Desember 1962.
Bahwa Teater sebagai satu sahabaran antar bangsa? dan
dunia,
kesenian jang kompleks, sesuai
Mendukung sepenuhnja pidato
Yenyan sitataja jang mengan Paduka
Jang Mulja Presideny,
dung
kolekeipkegiatan
dan Borong
rojong unsur2
dari semua
kese Panglima Tertinggi Republik
nian sebagai kesaru- paduanari jang Indonesia/Pemimpin Besar Revo
harmonis merupakan Persjerai lusi jang berdjudul "Tahun Ke

sember jang akan datang.
kamu Ogu dedjasidDav IU, sad
Sebagaimana diketahui bab rim siang, hakim telah menge |
Kita sunggubs berdjoang ucnk wa direktur dari keenam peru | ngarkan ' pembelaan dari ter- |
an djugjur dan bermoral, De sahaan
bernama | dakwa Prof. Dr.
Giok
ter ||
mMikjaniah menurut Prof" Dr Oey TjinituHammasing2
dan| Sie Sioe | Siong jaitu pembela dari Pacp
|
MH, mocglan Abluigani dagar- Hoo oleh penuntut
umumaja| dakwa Sie Sioe Hoo,
falkan mu sedjaruh menu djakss Tilas -Siantury SH. | pokoknja pembela mengatakan |
menangan" jang diurjapkan pc
Tut Pantjasily dan Manjpol/ pada tanggal 30 Oktober jang| bahwa terdakwa tidak bersalah | Han bahjangan at Lam Peer
17 Agustus 1962.»
lalu- telah dituntut hukuman dalam melakukan perbuatan jg | langsung mendjadI ala" hubung tanggal
Usdek Kita,
Mendukung usha2 Pemerintah
denganak Maimasa dalam
Kuljah wmum jang bersifat masing2 3 tahun pendiara pol dituduhkan karena terdakwa | 99andung
Mausiapengger
antaranilai2
rangka melaksanakan tu
pegawal biasa
tahanan
tambah
dendal
adalah sebagai
jaruh kuag
pengantar dalam mata Pelauja tong
djuan Pantjawardana dan Sapta
ran "Segjarah pergolakan ke Rp. 3 Gjuta subs. 6 bulan ku| dan tidak ada sangkut paut de
Usaha Tama,
:
bangggan Asig-Afrika” jtu 50 rungan dan 254 tahun pendja | ngan saham2 tsb.
denda Kp. Oleh pembela diakulnja bah Nasjonul jang bi djiwa Pantjasj
laja djikutj oleh ratusan maha ra potong tahanan
KEPADA
PEMERINTAH
750.000 subs. G bulan kurung | wa terdakwa menandatangani la dan beri
skan Manipol/ MUSJAWARAH MENGHARAP?
jang dipindah Usdek,
an barang2 bukti jang telah di| saham2 tersebut
.Modjokerto".
sita agar
girampas untuk nelkan ke Jajasan
Agar menindjau kembalj pera
Akan tetapi perbuatan itu dil
pahwa Teater sebagai bentuk
tentang padjak tontonan
Dituduh”
memindahkan lakukan hanja sebagai adminir | seni dapat dipergunukan s9g- turan2
dan sewa gedung bagi pementa
saham bukan penduduk trasi sadja. Karena
“terdakwa Jalar perujuangan untuk. mewu san2 non-komersiel.
Njalakan Terus Obor
Gevisen dan tidak mela | tidak
saham maka | ajakan
tji2
sj Bangsa
Atas memberikan fasilitas2
utama “dibidang buntuan2,
porkannja kpd LAATLN | perbuatan terdakwa tadi titek | Ingonesia.
bajk jang bersifag me
Revolusi
Penuntut umum djaksa Tales Pada dasar hukum untuk diperi krengal d:
dalam rang ril, subsidi2 serta djaminan hah
Djakarta, 6 Des. (PIA).
Siantury
mengemukakan
bahwa
|
salahkan.
pembela
|
Xa
pembanguman
nasional
semes
pengarang
dan mengusahakan
Wampa bidang kedua terdakwa Itu dengan
Kundjungan
Prof. Dr. Gow Giok Siang me | 49 berenyjani
reportolre2,
,
menuntuk
Bandung
ke
chusus
ngadja atau
tidak
sengadja|
mohon kepad
axar ter)
punwa Te.
Nasjonal ada
Agar turut serta mentjegah
Gjelankan tugasuja di SESKOAD
dakwa Sie Sioe Hoo dibebasran | yah ojuga sebagai alat hubungan adanja
pada kira2 bulan September
exploitasj terhadap kar
dan di Universitas Padjadjaran,
telah memperoleh
dari
ingernasjonal dalam rangka per yawan2 teater.
Gigunakan pula oleh Djapen Dja
asal dan memindah tangankan
Agar diusahakan mendirikan
mengadakan
ws Barat untuk
———gedung
dan musjum geater jg.
pembajaran
dalam
negeri
|
|
andjutan
Perkara
pertemuan chusug dengan beliau wlat
— saham2 bukan penduduk de
representatip, serta setjopatnja
digedung Djapen Djabar,
visen Indonesia dari Ke enam| Wahib Wahab
mengadakan badan pendidikan
Anggauta" "Dewan

t

nanang

Tah oleh tokoh? Asia, gcper
ti Jawaharial Nebru, Bung

Pembentukan Federasi-Ba-

dan Pembina Teater se-Indonesia Pertama jang

£

pergolakan

tors dan PT. Multivox akan diputuskan oleh sidang pengadilan ekonomi pada tanggal 13 De-

para

kebangsaan A-A” dihadapan

JOGJAKARTA, 5 Des. (PIA)

MUSJAWARAH

Motor PT Mascott Trading Coy, PT. The Mo-

tentang ,sedjarah

kuliah-umumnja

DAN PERDAMAIAN DUNIA

DJAKARTA, 7 Desember (Mdk).
PERKARA 6 perusahaan besar di Djakarta
masing2 PT. Mereantile Trust Coy, PT. Super

Wampa-Menpen
DALAM

Teater Nasional Media
Persahabatan Internas.'

Perkara 6 Perusahaan
Besar 13 Des. Di Putus

"Keberanjan

has
“

me-

saudara

mengagumkan

sekali,”

Gesis gadis itu ketika ia mengalungkan
bunga

kajeher Bobby. Djarinja jang halus menjencuka

leher sang djuara jang dibasahi keringat, Bots

$

HALAM

-Menindjau Hasil? Pertandingan

Resolusi Bersama AS

| KONFLIK DENGAN RRT AKAN BER.

Bulutangkis Tri Daerah Di S'baja

LARUT?

Pakat untuk mengacjukan
sebu
ah resolusi bersama kepada PBB
mengenai penggunaan “sumber2
keuangan dan ekonomi untuk
maksud?
damai 'ang dimungkin
Gan pengurengan2 dalam ang:
jearan belandja untuk pertahan
an.

'(A, 6 Desember (PIA)

Kan pertandingan bulutangkis "Tri Daerah" digedung THR Djl. Kusumabangsa Surabaja. Per-

tandingan itu sifatnja agak chas, diikuti regu2

dari Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa
"Timur, demikian tindjuan pembantu PIA, Mardono dari Surabaja.
Njoo Klem Bie muda. Semoga
Bagaimana Nana?
Nana Soetisna pada hakrcat

dari banjak tempat? dj Ladakh,
Saja tidak bisa mengatakan se
rasib. Karena, sekalipun
Kita: Corry Kawilarang, Gwie luruh
menghendaki demikian —
masih merupakan pemain Indo | waty, dalam pertan jngan cxhj kita
nesia jang baik. “Pergelangan | birion sesudah berlangsung per dan kira akan mengjoba — Ia
tangannja jang lemas, jung | tandingan "Tri Daerah" digelemas, jang dapat bergerok ta dung THR Djum'at malam, sikaikan pergelangan tangan pe Gak terkalahkan oleh pemain2
daerah seperti Ng Mey Yong.
njulap mempesona penonton.
Maka sekarang timbul perta Ng Mey Ing dan Wiwiek dan
masih
menundjukkan mutu per
ajaan, apa sebab kekalahannja
jang mengagumkan.
melawan Wong Peh Sen, Semen majnan
Untuk masa ini, tampaknja
tara orang berpendapat banwo pasangan
Bomdila, 5 Des. (HNH).
belum
dia memang sudah masanja ka ada duanja Corry-Happy
Pasukan pendjaga perbatasan
di
Indonesja.
Dalam
lah melawan djago daerun itu. pada itu muntjul harapan baru Trongkok di Daerah Tibet hari
Akan tetapi kita berpendapat disini. jakni pasangan kakak-be Ini di Bomdila melepaskan 64
bahwa kekalahan Nana itu ke radi Ng Mey Yong dan Ng Mey personil Wntara India jang sakit
rena dia menganggap enteng In Ing kerika menundjukkan perla Gan luka2, Mereka tertawan dawan atau dengan perkaisau la
menjerang pasukan perbatajang gigih melawan pasa lam
In kurang persiapan mental pa wanan
san Tiongkok,
ngan Uber Cup tsb.
Ini adalah rombongan pertaGanja.
Mey Yong dan Ng Mey
Mengenal ini akan kita bitja IngNg kabarnja
mendjadi djuara ma dari tawanan2 India jang sa
gakan dibelakang.
I dan JI untuk puterj jang dise kit dan luka2 jang dilepaskan
Barangkali kita boleh menun lenggarakan Koror Djawa Te- oleh pasukan peibatasan Tiong
Gjukkan kelemahan Nana seba ngah bulan jang lalu,
kok.
gai berikut: Nana hampic2 tak
Tawanan? jang sakit dan luka2
Pasangan tadi disamping
berdaja apabila diserang” spa mempunjai saling pengertian jz ini per-tama2 diserahkan oleh
lagi dihudjani smash2 keras. Di mendalam, pula memiliki sema pasukan perbatasan Tiongkok ke
ngat tempur jang menjala-nja- pada personil2 Palang Merar Ti
la, napas bagai kuda serta tek Ongkok, jg, kemudian pd tgl
nik dan siasat jang mendingan. 5 sore, selesai me'akukan proEx peman IC Wiwiek Dwi
sedur penjerahan kepada persopertandingan
| ter
Kaeksi dari Madiun, , menurut
PERSIAPAN MENTAL
ail2 jang dikirim oleh Palang
njata diantura pemain? YC' kita pedjabat
tinggi bulutangkis D,a
Persjapan mental, disisi per Merah India,
ada jang bermutu dibawah pema
wa Timur menundjukkan per siapan2 lain seperti ' mengenai
1in2 daerah.
s
Dalam
penj@rahan itu, pihak
jang meningkat.”
Hal kondisi badan dan sobagninja
Pernjataun Vari seorang pe- mainan
inf kita saksikan djuga. Wiwiek patut sekali diperhatikan. SeoIwngaor memberlahukan kepa

64 Tawanan

India

tmkki

bulutangkis

ini

adalah "trakis", akan tetapi patut Kita Lerima dengan
lapang

Gada. Ketua 1851 belum puas de
ngan hasil2 jang telah disjapat,
dan

hal

itu

terbukti

iangsungkannja

dengan

check-up

di-

diketi

ku tempat seperti kita sebutkan
Giatas: Harapan
kita semoga usa
ha pedjubat2 bulutangkis kita
menitjari

bibit2

baru

tertjapal,

Dan b'la demikian halnja, kita
menunkku
bagaimana
mereka
menggembleng bibit2 baru itu
sampai

mendjadi

seorang

memiliki smash2 jang memati- rang pemain jang merasa tinesi
kan ketjuali berdaja tempur jg superjoritanja dan georitis pas
teguh.

Pemain berkemauan “keras
dan sangat muda usia itu dkinf
Wiwiek duduk dibangku SMP
kelas IT) oleh ketua PBSI ,Dja
wa Timur diberi kesemgaian
memupuk bakat permaiaanja
dengan bermain bersama2 re
kan2 puterinja di Surabaja, Ur
tuk keperluan itu Wiwiek ,.di

tidak

mau

MUNTJUL BiBIT2 BARU
kun dimana kesaluhan2 perma
Dalam pertandingan
"Ici Da Inan saja", Dhri Wiwiek kito
rah” itu ternjatu lanir bbit2 ba mengetahui apa sebabnja, na
ru jang menundjukkan vasat dan
mun jang benar baiklah kia
keuletan jang tinggi. Kita vebut
teruskan kepada pihak jang
Wsaini jalah Wong Peh Sen dan berwenang dalam hal ini.
lan Ling Houw,
keduan
tegu Djuwa Tengah. h. W.
“Unang-Tutang tetap

Sen mendjadi
1 Kogor
« #namawa Longah djuara
Ihuaini- dan dia
merupakan pemain “tak cerkalah
kan
ma
perlandingun2nja
melawan regu bawa Barat dan
Ljawa Amr
kan tebih duri
Itu, Peh Sen
setidakZnja merupa
kan kuntji utama: menang
kalah ketika melawan regu Dja
wa Limur,
Keuletan Peh Sen . ditundjuk
kan Ketika melawan pen
ia
ta Soctisna dari Djawa Barat,
Itu pemain muda — "berpengala-

Pasangan Unang-Tutang tetap
unggul, Barangkali para pecja
bat bulutangkis kita sependapat

perhatikan

kita Aru,

tab

dengan

ki

straight

mental

para pemajn
pembantu

kesan?

turna
PIA Mardono mengenal
men bulutangkis "Tri Daerah"
di Surabaja baru2 ini.
Demikian

Uika melawan pasangan Lie Poo
Djian-Gwis Djlauww Wiem dari

Djawa Tengah, pada hemat

Iklah hal ini diperhatikan pemu
da2 muda kita jang tinggi tjitas
nja,
jang kadang? suka "dihing
sapi penjakir” begituan.
mangan

menundjuk

da

Dile-

——

LSD Olak Bedil Sedia
Tampung Binakarya

pihak

India

mengepaj

Dokter? jang dikirim oleh Pa
lang Merah India untuk meng
ambil para tawanan 'ang sakit
dan luka2 itu menjatakan kepu
#sannja dengan perawatan pengobatan jang diberikan oleh pihak Tiongkok.
33 buah kendaraan jang dikirim oleh pihak India, jang mem
tawanan jang telah dilepas
itu menjngga'kan Bomdila
pada djam 5.30 sore ini, Banjak
dari tawanan fang sakir dan lu:
ka2 itu, jang bangkit dari tandu2nja untuk melambai2kar ta
ngan kepada persoo'i2 Tiongkok
untuk menjatakan selamat tingga,

Unda-

nan2 jang sakit dan luka2 itu
Jan mengenal
pengobatan
ter-

Perbedaan? Pandang

hatap mereka dan keadaannja |V
Dr. H, Ahuluwalia, jang diki

Gerombolan

an Dalam Kabinet

Djepang

Tokio, 6 Des. (AFP-PIA)
Perdana menteri Djepang Ha
Yato Ikeda mengakui pada hari

Anti

Castro Lakukan
Penembakan?

Kamis bahwa terdapar perbeda
an2

pandangan

dalam

pemerin

tah Djepang, jakni antara ia
Key Wesi, Florida, 6 Des.
senen
negeri
8 diMasayoshimenteri
“Ohira, luarmengena!
(AEP-PIA)
Radio Havana jang dapat di soa12 klaim2,
dengar di Kry West, Florida me
Akan tetapi Tkeda mengangngatakan hari Kamis bahwa ze gap soal Itu tidak penting dan
buah kapal jang membawa
o- mengarakan bahwa ia acbirnja
rang2 kontra-revolusioner Kuba akan membuatkan berbagai pan
telah melakukan penembakan2
kepantal Timur lauc Kuba pada
hari Selasa.
Radio Havana selandjutnja mo kannja dalam konperensi pers,
ngatakan bahwa per
"bukanlah hal jang luar biasa”,
itu dilakukan dengan kanon2 dan
sendjata2 oromatis dan tempat2

Jang mendjadi sasaran ialah pan
tai San Francisco, kira2 28 ki
lemeter dari Carbarien, dipropin
si Camaguey,
Radio tadi menjebut
penjerang2 itu sebagai badjak2, akan
tetapi menambahkan bahwa mes
kipun serangan itu dilakukan
Yengan tiba2, tidak seorangpun
mendjadi korban.

ter VII-Diponegoro mi for Soerjosoeseno, Red. PIA)

——-

menerdjunkan

Fakfak

Ia

behwa ia ber

maksud untuk menjelesaikan ma

Selatan dalam
wakit
sesingkat
mungkin dalam suatu perumusAn kompromis, jang dapat diteri
ma oleh rakjat Djepang. Ia me
mambahkan ia merasa jakin beh

wa masalah? nelajan, status jg
sjah dan pulau Takeshima akan

Giselesaikan dalam suatu rang
ka jang sederhana.

Kriro, 5 Des. (AFP-PIA).
man India Asok S
retaris pada “departemen luar
negeri India” RK, Nehru, demi
kian
kun oleh kamor
berita MENA,
Sen dan B.K. Nehru telah di
utus oleh pemerintah India untuk memberi pendie
kepa
Ga para pemimpin RPA dan
Gtana-kedua negara non blok
jang diundang un'uk menghadi
Ti konperensi Kolombo menge
hai sengketa perbatasan India
— RRT — mengenai pendirian
India dalam sengketa perbatasan
tu.
Delegasi India tersebut telah
berkundjung ke
Kairo sebelum
melandjutkan perd
1 ke
Akra. Mereka kembali di Kairo
dalam perdjilanan pulang ke
India,
Menurut MENA jang hadir
dalam pertemuan hari Rabu an
tara presiden Nasser dan wak!I2
pemerintah
India dari pihak
RPA adalah ketua Dewan Ekse
kusif RPA All Sabri dan dari
pihak India duta hesar Moham
med Azim Hussiin

Indoneyja beranj Ihght
Pemjsarpya uter Indo
nenja Uvitpeinyja Cupik
lopacaynya
Jak, mang ya aebnja gu
Sur Uilous Tatia Waah Dus bjug
Ta War pesujus Beiguda yu
Uur uwsautasan, jg terkuu
Wevi pa us Mikluputan actor
manusja,
Jah Kalau Gulo jtu @Objr.
nja gugur djuga. Mulah ber
kerujosuna dau
Matatwaja Yara verpysit, kete
Kungu
cualjso dan kemampuan ahli2 pswoiogj Indone,
Yan pelakanaannja diggium
an theon perang mo
deru diatas
batue war jaog
klasik crthodox
Itu berkat keboranjan, ke.
Ulatan gan kegigihaan pradju
Tit2 Indonesia dgu Jari factar2
inilah pemimpin militer Indonesig lantas memperkaja ensik
dinfa Perang Modern, bah
kuasaan glam, bahwa
dac
2 jang Masih diansgap
terra incugnita, bukan satu2
nia hand:cep prjmair untuk
sebuah kesatuan tempur dn
pat mentjapaj kemenangan
achir,
Waktu komando Mandala
dibentuk dan beberapa ant
kemudjan Maldjen Achmad Ja

5

Desember

(AFP/

Pemerintah Kuba telah menge
luarkan sebuah dekric hari Ra
bu jang menasionatisusikan
swasta
dagang
perusahaan2
tertiama toko2 jang mendjual
sandang sepatu dan barang2
Dekric itu jang telah diterima
baik “oleh Dewan Revolusioner
Kuba pada Rabu malam menja
takan bahwa perusahaan? keWil tidak rerkena dengan sja
mat bahwa toko2 mereka diusa
hakan oleh para anggota dari
keluarga jang sama.

Semua Serbuan Datangnja Dari India

man luar negeri" dan juara ju set: 10—15 dan 10—15, tetapi
nior Aria,
Nana Sgetisaa dipak
mengalahkan pasangan “ Djawa Palembang. 4 Des, (PIA)
Melalui kantor dinas
sosial
su mengumpulkan bidji tjuma 6 Timur Njoo Kiem Bie-Tan Ihi
gan 5 dalam
pertandingan | straam Siang dengan: 15—3 -dan setempat, lembaga sosial desa
lght set.
(LSD)
Olak
Bedil
kabupaten
17—16,
'
Pasangan Unang-Turang se- Ogan Komering Ilir telah menja
Dalam pada itu Nana djuga tL
dak berdaju memenangkan per perti diketahui telah memperku takan kesediaannja untuk metandingan
lawan Tun Ling Hou
at regu bulurangkis kjta dalam mumpung sedjumlah binakarya.
Djumlah jang disanggupi un
ajuma Il Kogor Djawa Kenya
tuk segera ditampung didaerah
dari
Perugiu jg berkat Peh Sen pa
du pertandu
Daeran" akan merupakan pasangan jang itu adalah sedikitnja 30 kepala
keluarga binakarya, dan kini (0
tu menundjukkan permaaan jg
dimpsa datang,
Smbsnznja jang Kita
ui bahwa da- lah tersedia tanah2 pertanian
tak kenal ampun, lam permajnan berpasangan, ber untuk diolah seluns 63 hektare,
Rerakun2 kakinya jang linijah ge
bapai kelintji..
Mengnadupi
Jang sama kesitnja seper MANUSIA BUMI INGIN ADAKAN HUBU.

Tulis Anna Loluse Srrong

tel, 12 Oktober memerintah:
Ygri pikuk Ingin, Peking sela
lu

mula

India

supaja

merungjnjkan perbatasan akan
tetapi pasukan2 Indja terus-

pasukan

at. dikemudikan

MENGGUNAKAN
HERCULES

negeri

Asia dan Afrika akan tetapi
Nemu mMendiaruja seveila pa
Ga Bcnjrojg menjevuuya scua
Mai TUPUGU Gan Metuwjusus
RAB.

Tan Liong Houw, nomor dus|

Ja Pertiaja

bahwa "mach: | itu, Hal ini, Katanja mistiaja | kan 'keadman darurat

| jang menarik perhatian umum | 1012 jang berpikir" hidup dibe | skin menarik perhatian mscn | membuat terjakan2

Berdasarkan perhitungan atas
nurut Associatied Press,
djunkan pasukan tidak lagi dig
nakan Dakota meiankan pesa
wat Hercules, pesawat angkut
ransasa jang” memiliki kemam, ANAK MEMBUNUH
puan Oprasjonjl dan daja djoiadjah jang lebih besar dan untuk
IBU
ini pasuzan Diponegoro jang per
Goes.
(MEPIA)
tamu kali terdjun dengan pesa
berietamtsnan
war Hercules adalah anggauta
4 usimja
Bi pimpitun Peku Soedjiwo j8
sesalijus gerdjun bersama 70

anti-In— | Indja"

angpauta diatas Faklax
Take
oft
Hercules
pada

19 dies 1962 cjam UL0V sala

tg)

kemud.an
pada
tgl
45
bler
1962 gjam 24.05 malam
Lea
KKO — Dahono (68 angasula)
terdjun lagi dengan
Hercu.es

diatas objek Kaimana,

dengan
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Tahun 1959" masih terbuka sampal dengan tanggal 31 Desember 1462.
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