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RABU, 19 DESEMBER 1962— 22 RADJAB 1382.H

| “ANTARA HRSPRO-REVOLUSI
Tidak Ada Revolusi Jang Objektip — Djuga
(Revolusi Anti & Pro Sesuatu — Kata Presiden

DJAKARTA, 18 Desember (PIA)

« PRESIDEN

Soekarno

menandaskan

bahwa

berita jang keluar dari Lembaga Kantor Berita
Nasional ,,Antara” harus tidak objektif tetapi

Bekas P.M. Mamadau Dia melarikan diri

pak kepada kepentingan raxjat
Indonesia,
Revolusi Indonesia
mengsem
pur dan menghantjurkan kekus
tan2 jang merugikan kepeating
an nasional dan kepentingan
rakjat Indonesia.
Karena Hu alat2

masuk

djuga

kantor

perdjuangan memegang kekuasaan selama sehari
dengan PM Mamadou Dia ketika polisi dan gen
darmeri jang menjokong Dia berbalik dipihak
Presiden.

revolusi ter
berita

An

tara harus memihak pada revo
lusi karena suagu alat revolusi
Jang tidak memihak adakah ..on
jelas memihak pada revolusi Indonesia dan ding”.
Demikian kepala negara
menghantam kekuatan? anti revolusioner.
jang menambahkan pula, bahwa
pemberitaan dalam alam revolu
mengemu pada revolusi karena suatu si jang objektif adalah on
itu kotika
alat revolusi jang tidak memi ding” pula.
Selasa pagi di Ista hak pada revolusi adalah oz
na Merdeka melantik Dewan ding
Djangan rugikan

Untuk Dikerahkan Membantu Perdjuangan
Kemerdekaan Rakjat Kalimantan Utara

(jakarta 19 Desember (Mdk)
Kaum Veteran RI berkejaki
Beberapa Batatjon Kaum Ve nan pula, bahwa utjapan2 Teng
teran RI jang sudah terlatih ku Abdul Rachman itu bukan
jang semula dimaksudkan untuk merupakan sikap sebagian be
dikerahkan dalam rangka pelak:
sar rakjat Malaya jang sesung
sanaan Trikora", dewasa ini
telah siap untuk membantu per
djuangan kemerdekaan rakjat
Utara

Demikian

da Merdeka” hari Selasa pagi
kemat ren,
Karena Kaum Veteran RI ada
lah merupakan Alat — Revolusi
bangsa Indonesia “dan pendu
kung politik Luar Negeri Pemo
rintah, maka pengerahan Suka
relawan Veteran RI untuk mem

Ti gelar sebagai pedjoang besar

oleh Ikatan Keluarga Departe-

sar kepada presiden Soekarno

'olch kongres Ikatan
Keluarga
Duvri se-Indonesia itu didasar-

kun, bahwa djusa2 Bung Karno,

Pemimpin Besar Revolusi Nasiomal Indonesia tidak dapat
disang

Bikan lagi oleh segonap bangsa
Indonesia

lah

seorang:

palnja? .

inikah

tjek

kapten

ka

sesmitifisaroos)
aw.

tjek masih muda sekali Kapten
kapal Belanda biasanja tua2”.
Wakil? dari Irian Barat jang
rupanja menaruh perharian besar
terhadap

ADRIXV

mendjadi

lebih gembira lagi ketika diketz
huinja bahwa awak kapal tsb
terdiri dari berbagai suku Indo
nesia, diantaranja jang berasal
dari Ambon, Timur, Djawa, Sun
da, Menado dil. Dan ketika me
reka didjamu makan diatas ka
pal, berbisikluh salah seorang
kepada rekannja, sambil gsleng2
kepala, "Oh die Hollanders.
z zjja shurken bijmekas..
Jah rupanja ketika di Irian Ba
rat, saudara? kita Ini telah men
dapstkan Informasi jang memu
dari pemerintah Jugoslavia.
tar balikkan keadaan di Indone
sia, sehingga ketika mereka me
Mereka dgn diantar oleh Major likat kenjataan2 seperti diatas
Arjawan dari Liason
“Group kapal ADRI-XV itu terpaksa un
dan Kapten Sudiono dari Jon tuk berbisik demikian.

3 « Djawa Barat Membangun (2).

Kegiatan Di Sawah & Pembangunan
'Dam?, Djalan?, Sekolah? & Rumah?
Gandikan Kesepian Seperti Dialahkan Garu: da Dari Tahun Jang Lampau

1» Oleh : Wartawan
Merdeka Moenir Hady

Meninajuu daerah Djawa Ba- memberikan keterangan kepada
fat jang begitu luas daliin wak pers mengatakan bahwa untuk
singkat memangiah dja merebabilisir daerahnja,
/hanja
Giterima bantuan dari Kodam VI
Sitiwangi sebanjak Rp. 59 djuta,

untuk
$
0
Gim O8I1 Garut, Kodim 0612
Tasikmalaja dan Kodim 0613
Yjlamis masing2 Rp. 10 djuta
Tiobalah saudara kirakan, kare
Kol. Djohari apakah dengan uang sebanjak tsb akan Capat dl

Hardjanto jang djuga mendja

' Pendjahat
Perang?

Tiga” orang — saksi-pembela
diharapkan pada hari Selasa"
untuk membantu utjapan se0
rang bekas kolonel SS Nazi
jang mengatakan bahwa Ia ti
dak bersalah dalam peristiwa
pembunuhan
massal
90.200
orang Jahudi selama perang du
nia kedua.
Sumber2 pengadilan menga
kan bahwa saksi? tersebut adi
lah sahabat pribadi “Walter
Raiit,- bekas kolonel SS jang
ditangkap pada tanggal 4 Desam
ber agas permintaan pemerin
tah Djerman Barat.
Djerman Barat telah memin
ta penjerahan Rauf untuk di
madjukan kedepan
pengadilan
sebagai pendjahat perang.
Ketiga saksi itu diharapkan
#kan membela Rauff dikabarkan
adalah sahabat? peribadinja jg
tinggal di Chili. Sebuah sumber
mengatakan hahwa seorang da

Snake BASA
rt

«

Kadin Geunen

(Bersambung

IN

Kebal

m

3)

ORANG

Azahari Temui Dubes
Pamontjak
revolusioner Kalimantan Utara
Sjech A, M, Azabari hari Senen
telah mensadakan peryemuan
dengan dutabesar Indonesja d,
Manila Nazir Pamontjak untuk
membjtjarukan follow-up dan
pada permintsannja kepada
Indosnesia agar mengaku: pe

TERKUBUR

HIDUP"

Major B, Wilder, pedjabat penerangan di pangkalan itu

mengatakan bahwa orang2 tersebut pasti

Kerjelakaan iru terdjadi ketika sebuah dinding kepundar
roboh, djatuh kebawah dimana orang? sedang
Salah seorang jnsinjur jang ditagaskan dalam usaha per:
tolongan jtu turun kebawah kepundan sedjauh ia dapat tj
pai dan mengatakan ketika kembali bahwa ja tidak meli
hat tanda2
jang hidup.
Anggota regu penolong harus bekerdja per-lahan2 karena
memperhitungkan kemungkinan robohnja bagian lain dari
tempat pelunijuran jtu. —

Rumusan Konp. Kolombo
Kurang

Dari

Tuntutan

India 2

Ia menambahkan bahwa gen
tjaran sendjata berikut usul2
RRT, jang menjerukan untuk
membentuk daerah 25 mil tidak
bertentara itu jang meliputi dju
ga kedudukan India pada 'gl.
8 Desember, itu beralasan can
1962”
dung "unsur konsiruktip
Jawabarlal Nehru
untuk pemetjahan setjara “da
mai masalah persengkeiaan per
batasan”.
Nebru' mendjawab: Seperti
jang tuan presiden ketanu,
invasi gentjar thd India oieh
RRT ilu sudah diperhitungkan
dan dipersiapkan iebih dulu”.
Pengunduran2 RRT dianggap
berhubungan dengan invasi “jg
gentjar itu", demikian dalam su
rat Nehru

DJAKARTA, 19 Desember (Merdeka)
R. MALADI dan Huang Chung Menteri2
Olahraga Republik Indonesia dan Republik

Rakjat Tjongkok Huang Chung,

pada be

Kehal 2)

TULLAHOMA, Tennessee, 18 Desember (AFP/PIA)
:—
SEKURANG2NJA 17 orang jang bekerdja diruangan ba
wah suatu tempat peluntjuran roket dibawah tanah telan
terkubur hidup2 pada han Senjn ketika gua jang rergai
Sedalam 80 meter itu robok.
Djumlah orang jang terkubur jru dengan tepat tidak dketahui tetapi diduga sekurang2nja 17 orang.

Sedikit

ngan Revolusi — dekolonialisasi

ga ahli Olahraga dan penjeleng

1

telah mengadakan kundjungan garaan Pesta Olahraga diantara
persahabatan ko Indonesia se- Negara negara Asin Afrika da
Berdiri sepenuhnja dibela
djak tanggal 22 Nopember 1962 Ti kekustan-kekuatan baru jang kang1, Revolusi
Kalimantan
sampaj tanggal 17 Desember sedang tumbuh seperti jang di Utara dibawah Rakjat
Perda di Kolombo untuk menawurkan
1962, Regu bola — volley Tiong njatakan dan dinginkan oleh na Menteri EntjikPimpinan
Azahari.
rumusan-kompormi damai
kok telah mengadakan peran P.J.M, Presiden Sookarno,
Djawaban Nebru pada
dingan-pertandingan di — Joxja
5, Tentang
pernjataan dan
2
Melakukan
segala
daja-upa
surat paman
Mo"
karta, Surabuja, Makassar, Ban keyngjinan PJ.M, Presiden Soe
dung dan Djakarta, sedang re karno itu Delegasi Olahraga TI
Surat Ho Chi Minh, seperu Djokara, 19 Desember (Mdkk—
telah disiarkan ol
gu bola-basket telah mengada Ongkok memberikan sokongan
Kesebelasan Kombinasi SoloIa,
luar negeri India ha
kan pertandingan? dj Padang, penuh dan kedun belah pihak
Semarang kemaren perang dista
- mengharapkan
pelaksanaann1
dion Sriwedari Solo, telah berha
dalam waktu singkat.
all memaksa kesebelasan dari
Uni Sovjet, Pakhtakor, bermrn
6. Kundjungan Delegasi ON
lahraga Tiongkok ke Indonesia
draw dengan
score
terachir
1 — L. Kesebelasan tamu leading
2. Kundjunyan Delegasi O- telah menimbulkan perasaan pu
lahraga Tjongkok tersebut men 2s dikedua belah pihak, dan me | 5,
penama dengan 1 — 0
Jon Garuda III Dapat dibabak
terapi dibabak kedua kesebelasan
Tupakan usaha jang njata untuk
dan
Laksanakan Tugasnja Solo - Semarang melalui penje
rang muka Sarwono bisa memba
at kedudukan sama 1 — 1
Takjar Tjongkok dan rakjat In
Diatas lapangan jang penuh
donesja,
genangan air kesebelasan tuen
Akas nama
memberikan perlawaran
rumah
Delegasi Olahraga Tiongkok
jang bersemangat, sedang Pekb
Hukng Chung)
takor hampir kehilangan keseDjakarta, 17 Desember 1962.
Imbangan dalam keadaan seper

Pakhtakor
Solo - Sema-

rang 1—1,

Atas pama
Delegasi Olahraga Indonesia
(R. Maladi)

perta
ma jang tidak bisa dikalahkan
oleh Pakhtakor sesudah para t:
mu memenangkan tign pertandi
ngan sebelumnja, dari Persidis
8 — O, dari Persib 2 — 1 dar
dari PSM Makasar 2 —0.
'Tampaknja Pakhtakor makin

KBKI Tanpa Sjarat Berdiri Dibelakang Presiden

Awas dan waspada terhadap makelar2 geiap
jang ingin mendjauhkan KBKI dengan pemimpin besar Revolusi.— Menteri Perburuhan.

lama makin mendapa, kesulitan

“DOMPET PEMBANGUNAN 1.8."

KBKI Mencerj

Parynussa
— Bandjarbaru (Kal-Sel)

Aan

Ban

Rp.

Se

dat “Griljawan Faris belakang”
10m

84.
M. Nar Husainjo
— Djl. Baturadja. Djakarta
Penerimaan wampaj tel.

" AN

Soekarno

PERNJATAAN BERSAMA MENTERI?
OLAHRAGA RI DAN RRT
di Anggota MPRS itu soterusnja menjayakan, bahwa
Kaum
Veteran RI mendukung sepenuh
nja pernjataan Wampa-Menicri
Luar negeri Soebandrip baru2 Rakjat Tiongkok pada tanggal 17 Desember jang
lalu telah mengeluarkan pernjataan bersama seUtjapan2 Perdana Menteri
bagai berikut
PTM, Tengku Abdul Rachman su
da “pasti bukanlah merupakan
tersebut sesuai dengan | semautjapan dari sebagian berar
ngat Konperensi Asia-Afrika di
Takjat Persekutuan
Tanah Mela
ju jang pasti menentang peni
Bandung, Delegasi Olahraga TI
dasan thd bangsa manapun
dju
ongkok djuga telah mengadakan
ga didunia ind,
la-volley dan regu bola-basket, pertukaran pikiran dengan Dele
Gan jang diketuai oleh JM, Wa gasi Olahraga Indonesia menge
Pe
kil Ketua Komjsi Pendidikan nat pengiriman timbal
balik
Djasmani daa Sport Republix olahragawan dan tenaga-tena

menteri Sene

E

Pres,

Djakarta, 18 Desember (PIAkPresiden Soekarno telah dibe

Pernjataan "Panitia Nasional Setiakawan
Acnrnya Ketua II MB. LVRI
itu menegaskan, bahwa seluruh
Revolusi Kalimantan Utara" Kaum Veteran 'RI sebagaimana
djuga seluruh bangsa Indonesia,
nisasi spontanitete Rakjat Indo.
dengan tulus hati | menjokong Djakarta, 18 Des. (PIA)
Panitia Nasional Setikawan nesia dalam membantu Revolusi
perdjuangan
rak
Kalimantan Utara, setejat Kalimantan Utara, serta ber Rakjat Kalimantan Utara, jang lahRakjat
mendengar pendapat? dari
kejakinan penuh
perdjuangan atas inisiatif Angkatan 45 diben
kemerdekaan tsb pasti mentja tuk oleh Partai2 Politik dan Or Partai Politik dan 'Organisasi2
tgl. 17 De
pal kemenangan jang gilang 20 ganisasi2 Massa dengan” tudju- Massa dalam rapatnja
di Gedung MenAn menjalurkan dan mengorga sember 1962
milang”
teng Raya 31
LAPAN,

|
Hi Tu! |

Utk.

Angkutan Att DAAD terus me
nindjau is! kapal, dan diperkenalkan dengan Letda D, Sardjo
no jang bertindak sebagai nachoda kapal itu. Kerika diperko
malkan dengan Letda Sardjono
'wercka keheranan meljhat nacho
da jang berperawakan ketjil dan
muda itu, maka bersanjalah sa

kat tiga orang komisjoner utk
mendjabat kementerian2 jang
utama sampaj pembentukan su

Akui Dgn Resmi Negara
Kalimantan Utara

g
K
||

Gelar Pedjoang Besar

Djakarta 19 Desember (Mik)
Selama di Djakarta, wakil
Gari Irian Barap telah diancar
untuk menindjau berbagal objek
baik sipU maupun militer. Dian
taranja mereka djuga telah me
ngadakan penindjavan ke dermy
ga di Tandjung Priok, dimas
kapal2 ADRI sedang berlabuh.
Wakil? Irian Barat agak yerkeGjut ketika diantar melihat2 da
ri dekat Troopcarier KU ADRIXV. Mereka tenjengang karena
Uidak menjangka bahwa AngkaIan Darat RI memiliki kapal2 pe
agangkut jang begitu bagus dan
besar,
Saudara2 kita dari Irlan Bara
itu lebih tertjengang lagi kocika
kepada mereka diterangkan bah
wa tak lama lagi ADRIXV ini
akan bertolak ke Dar Eg Sallam
dan
Kongo
mengangkut
pers
lengkapan Garuda Ill, dan kalau mungkin melandjutkan perdjalanan ke Jugoslavia untuk
mengangkut dari alat2 AB. jg
telah dibeli oleh pemerintah RI

setelah dilantik.
(Foto: IPPHOS)

47

r

Oh Die Hollanders” ....

dengan PJ.M. Presiden Soekar
no di Tangga Istana Merdeka

Bekas perdatia

dikabarkan bak

( Bersambung

Tidak diberikan deta:12 meng
Dai pertemuan itu tapj Azahs
Ti mengumumkan, bahwa pe
(mimpjn Islam Indonesja jang
berpengaruh, Mochlis Ismjra
dalam kawatnja telah menawa:
kan bantuan tenaga? sukaris
wan guna membantu perdju
ang2 kemerdekaan Kalimantar
Utara dalam melawan pasu
bari Selasa pagi jang diketuai kan? Ingserjs dan Malaja,
————————

!

Kalimantan

dinjatakan oleh Ketua II Markas Besar Legiun Veteran RI
0 Sumodisastro kepa-

me

dengan

Gambar

Hati

las memihak pada revolusi kita
dan menghanyam pada musuh2
revolusi i," demikian presiden.

Jang Terlatih Sudah Siap

Ka

menghendaki berita2 jg
tidak objektif, tetapi dje

PJM, Presiden Soekarno Sela
sa siang di Istana Merdeka te
lah melantik Dewan Redaksi
dan Pimpinan LK.B. »Aotara
Gaja Baru",

1

objektif,

Bataljon2 Veteran R.I.

untuk

bersama

gal Mamadou Da telah melar
kan dirj kerumabnja di Medi
Na, demikjan sumber? jang mo
ngetahuj di Dakar mengatakan
dari tugasnja dan digantikan pada hari Selasa,
oleh kolonel Dialo, komandan
Sumber2
itu mengatakan
kenguan para jet po Sang bahwa Dia akan segera dilarg
kap. Bersama dengan Dia diru
mahnja itu" adalah beberapa
Pada hari
menteri jang menjokongaja da
x Selasa pasi Senghor
5
lam usahanja merebut kekuasa
peraturan? jang tjepat untuk (3
Sementara itu Madjelis Nas
onal Senegal mengadakan raput

ps

£

Es

Leah

NN
Dalam melaksanakan
penjcle
revolusi Indonesia, kata
presiden, 'kita memiliki berha
Ka alat, seperti alat2 kekuasaan
negara 'dan oleh karena itu ang
perang sebagai alat "re
memihak
begitu
alat2 pemerintah sebagai
Tevolusi
harus memihak
revolusi,
juga kantor berita Antara
merupakan pula suatu
t revolusi - harus memihak

Hg

1 Sesuatu hal dan pro sesuatu

revolusi
Dalam amanatnja Itu pres
den menekankan pula agar ben
daknja kantor berita Aniara da
lam pemberitaannja
memihak
revolusi dengan menguntung
kan revolusi dulam pemberitaan.
»Dan djangan sampai", demi
klan ditandaskan lebih landjut
kantor
berita Ariara
dalam
pemberitaann
lusi Indonesia"
Oleh kepala negara disinjalir
hwa dikalangan wartawan ma
terdapat begrip liberal, bah
wa sesuatu pemberitaan harus

dijantjarkan

memukannja

Ui

rena
revolusi djuga revclu
#1 Indonesia memihak jakni an

Oleh karena itu kepala nega
ra mengemukakan harapan agar
Galam melaksanakan tugasnje
Gewah pengawas. dan dewan
pimpinan Antara menempatkan
Girinja diatas tugas zebaga)
wat revolusi, dan alat penjele
saian revolusi,
Tek ada revolusi jang
sama tengah
Berbitjara mengenal revolusi
Indonesia lebih . landjut kepal
negara mengatakan, bahwa su
atu revolusi jang objektif sun
tu revolusi jang sama tengah
adalah suatu ,,onding”.
Tiap2 revolusi memihak, de
mikian presiden jang menam
bahkan, bahwa djuga revolusi
indonesia memihak jaka! merai

tensif

ni

De

Dia perdana menteri jang ter atu pemerjntahan
jang baru,
kalahkan tampaknja bersembu
nji pada barj Selasa pagi. Sua Dia sekarang
dj rumataja di,
tu usaha pentjarjan jang eks
Medina

H
E

Pengawas (gaja baru) din

landjut

DAKAR, 18 Desember (AFP-PIA)
PRESIDEN Leopold Senghor dari Senegal
muntjul hari Selasa sebagai pemenang dalam

Dhea
menga
(aarba

Ra
Km
@ 289541
15-12-62——

YO

Rp 3990,11

hari In ajah dag 117100 Rappah)

Kirgekanlah sumbangan sdr2 langsung atau perposwasel

kepada NLV. "Merdeka Press", Djl. Hajam Wuruk 8

:

|

3

2

Bersikaplah Sebagai Patriot Negara
GuB. Sumarno Al k Laga DCI Berdjasa mia

INDUK KARANGAN
Sorong"

Papua" dan

Er Bip

nembak ini pihak "Poljsl Papua" dan orang2 Belanda telah

dorita beberaza korban, tetap! berjta2 jeu

Ulan I-bih landjut,

Bagi Masjarakat

Da

#

Insiden

marno dalam

Pa
upatjara

bende

mantjing timbulnja huru hara di Iran Barat. Mempergunakn
apa 'jang disrbut "Polisi Pupus” orang3 Relanga: setjap
mentjarj kemungkinan untuk menimbulkan pertemangan,
disenangi pertempuran, seperti jang terdjadi pada insiden
Desember jtv, Morlv dari usaha2 penga'jauan ymi djolas,
tangan Bejanda masih tetap ingin

Karno patutlah diperhatikan bennr2, Kata Kepala Negara:
akan gunakan kekerasan, kalau tanggal 1 Mei 1963 Merah Putin
tidak djadj Sole Flag (satu2nja bendera) di Irian Barat?” Utjapan |,

hari Trikora,
kita harus senantiasa tetap was
pada
kan peringatan keras bagi kakitangan2 Belanda di Irjan Barat pada
peristiwa dalam
vatuk tidak memantjing ikan diair keruh.
perdjan
Rakjat Indonesia dan alat negaranja sudah banjak beladjar tahun 1945 ”

Presiden Sukarno ini bukan semata-mata saru antjaman
jang
kan dibawa kepada kenjaraan andajkata betul2 diperlukan bah-

Gari pengalaman bahwa kaum kolonjalis tidak akan begiru sadja
meninggalkan bekas dindjahannja tanpa menjnggalkan hal2 jang
penuh kebusukan. Kini sudah bulan Desember dan makin dekatlah

saat Pemerintah RI mengambil oper seluruh kekuasaan dj Irian:

Barat, Dalam masa2 terachir. inilah kita harus lebih waspada,
lebih hati2 menghadapt segala persoalan agar semua keadaan
jang sudah matang tidak mendjadi mentah kembali, Algodjol
#epertj Wemerling, Jungslager, Van Kleeft dll masih segar dalam
ingatan kita. —

Makelar?

Gelap

Sementara

itu dalam

mengu

Imikan adanja bahaja2 kontra
evolusi oleh Menteri Ahem dj
njatakan bahwa memang KBKI
janganlah

tertou

oleh

agita

gi2 dan omongan? manjs dari
sementara orang jang/kini s0
Gang giat melakukan agitasj,
Orang dapat dikatakan revolusi
bukan terletak dari tjara
omongan2 jang muluk setapj da
pat

dinjlaj dari

sopakterdjang-

z

p
KI dan mereka itu djuga ada jg
bernaung didalam suatu partai
dan
n kartu par
tai sebagai kedok ataupun ta
mengnja sadja tetapi perbuatan
nja lalah mewakili pembantu
Rolongan vested kolonial Inte
rest jang akan meretakkan hu
bungan KBKI dengan pemimpin
besar Revolusi Bung Karno.
untuk in! Menteri Ahem seka
NI lagi mengatakan sesuai de
ngan pidato dari
Sekdjen DPS
KIKI Drs. Iman Sudarwo bah
wa DPS KBKI tetap berdiri di
belakang Pemimpin Besar Revo
lusi Bung Karno tanpa reserve.

Sambutan Sekdjen

DPS. KBKI

Sekdjen DPS KBKI dalam me
mguraikan pertumbuhan KBKI
'eelama 10 tahun ini pada pokok

nja menjatakan
bahwa dalam
bidang organisasi
KBKI dapat
'menundjukkan
daja tahan dan

daja djuangnja serta Vitalitot,
kerdjanja hingga pada waktu
ini mentjapal target 2 djuta
anggota jang terbesar diseluruh
kepulsuan Indonesia. Bidang s0
sial ekonomi dapat ditjatat disini bahwa benjak tuntutan bu
Tuh /KBKI disana aini jang terGenkar berhasil dan Ini semua
berkat

perdjuangan

dari buruh. KBKI,

jang

ulat

mengadakan

hebat,

perlawanan

jang

IBUKOTA DAN PERISTIWANJA....

Ka Puspen

AD Diganti
19 Desember

(Mai)

Kemaren pagi
td
MBAD telah dilakukan timbang
terima antara Kepala Pusat Pe
Berangan AD
lama Kol.
M, Ng. Sunarjo dengan Kepala
Pusat Penerangan AD jang baru.
Kol Ibnoe Subroto bekas At
mil RI di Kairo. Kol. Sunarjo
kini ditempatkan sebagai Perwi
ra Menengah diperbantukan 1ddalam persiapannja un
beladjar di Luar Ne
jang djuga dilakukan kemaren
pagi masing2 lalah Kepaia Pu
sat Sedjarah AD dari Kol. Sudar
man kepada Kol. Sardjono dan
Sesusad dari Kol. Sukar
pedjabatnja jang
Wahab Macmoer.
Sudarman kini ditempa
kan sebagai Pamen-diperbantu
kan M-Pangad sedangkan Kol.
lan Pa
men DE-I M-Pangad. Selandjut
nja Kol. Sukardjo jang dulunja
mendjabat kepala SESUSAD .ki
ni ditempatkan sebagai Pamen
diperbantukan M-Pangad untuk
tugas karya, sedangkan penggan
tinja Kol. Wahab Macmosr At
RI di India.

PRESIDEN
(Sambungan Dari Hal 1)

tam"

dan

terpaksa

kan sendjatanja,

membiarkan

uang

membunji-

maka

Tang

tunai

Rp.

1.000 dirampts pendjahat itu.
Peristiwa itu terdjadi kira2
jam 20.00 dan Oleh Tang telah

dilaporkan pada polisi ” setemipat

Hati? Menjepuh
Perhiasan

Djakarta 19 Des. (Mk)
Polisi telah menangkap dua
Orang tukang sepuh perbiasan
keliling karena mentjoba
un
tuk melakukan penipuan perhia
san milik orang lain jang min
ta untuk”
disepuh. (dibikin
mengkilap).
Nj. S. didjalan Perodjo Djaya
telah djadi mangsa tukang se
puh itu. Nj. S. hari Senen siang
Il mengupahkan yiwang emasaje untuk dibersihkan oleh dua
Orang tukang sepuh kelli!ng Itu
jang mampir dirumahnja. Setelah selesai digosok2 oleh kedua
uikang sepuh itu perhiasan Nj
S. ditukar dengan perhiasan la
In jang serupa tapi barang
nja terbuat dari emas palsu
Tukang sepuh itu terpaksa ber
urusan dengan polisi dan seba
bukti, potisi berhasil menji
4 butir emas palsu jang dimi
sik! tukang sepuh penipu itu-

menje Dua Katjamata "meTI Selasa pagi itu telah
untuk men
tudjui suatu rengjana intah
lajang dari Kereta
an ke
dirikan suatu pemer
dl negara itu.
Api
1 anggota Madjelis dengan
wa bulap menjetudjui garis2
Djakarta,
19
Des.
(Mdk)
amuubesar dari pada suatu diman
Pentjopet2
dikompleks
stasion
a
dasar
demen undang2
kota tampaknja tam
mengemukatun Djakarta
presiden akan
bah
"brutai"
Kalau
biasanja
me
undang2 dasar reka hanja mengintjar kantong2
suatu
dalam suatu referendum,
Gerakan pemuda sokong orang jang berpergian, namun
Senghor

Radio Senegal djuga mengu
Dan dalam penjusunan UU mumkan
suatu pernjat@in cari
pokok Perburuhan Ini KBKI pergerakan
pemuda dari Partai
ikup aktif didalamnja ini men Persatuan Progresif
Senegal
tjerminkan bahwa
KBKI
ikut
menji jerukan suatu de
(UPS)
jang
pula memikirkan tentang keada monstrasi besar2an untuk mem
an sosial dan ekonomi, buruh berikan sokongan kepada
dimasa depan. Mengenal' bidang hor hari Selasa z0re di Dakar.
politik oleh Drs. Iman Sudarwo
Senghor adalah sekertaris
Geral dari UPS.

Ig
selalu ditjanas
krr oleh bapak Presiden Sukar.
no. Apa Ia demokrasi terpimpin
#pr Ia ekonomi terpimpin apa
Is penghanijuran Kolonialisme
ana la persatuan dan dim ha: ini
KBKI selalu berdiri didepan sebagal pelopor dan dalam hai
in KBKI torap berdiry dibelakang pemimpin besar Revolusi
Bapak Buruh Indonesja —— Bung '
Karno, demikian pokok? pidato
Sekdjen DPS KBKI Dre Iman
Sudarwo.—

djian2 jang diadakan di Djakar
ta tidak diteat! oleh ” musuh
hingga memaksa pemuda2 kita

Djakarta, 19 Desember (Md)
Rumah Tang Wut didjalan
dang Oleh pekertarjat tetap Or Pintu
II No. 27
ganisasi kesotia-kawanan Asia Senen besar Selatan
kemaren telah
Atrika,
didatangi seorang tamu jang ti
dak diundang. Tamu itu sangat
,geram” tanpa bitjarm ba atau
bu todongkan pestolnja dan min
ta uang tunai. Karena takut
kalau2 tamu Itu djadi naik .pi
Djakarta

Malaya

untuk

senantiasa bersikap sebagai pat

Musjawarah & Kerdja
Bakti HMI Indonesia
DJAKARTA, 18 Des (PIA)
Besar Himpunas

Arahari Diundang Ke
Konp. Setia-Kawan

A-A di Kaire

Kairo, 17 Desember (APP/
18),
ing
Surat kabar Kairo "Al Ah ter Keputrian HMI. se-Indone
sia dengan mengambil tempat

dewasa Ini katja mats jang se-

kan
dari
la telah ,.mendjambret”
katjs
mata jang dipakai kedua korban ga merupakan sjarat jang mut
Itu Seorang diantara pentjopet
bagi berhasiinja usaha2 pem
Itu dapar dibekuk dan mengaku lak
bangunan semesta dan sebab ibernama D. tembat tinggal kp. tu seharusnja diberi
“prioritas
Luar batang. Kereta jarg banjak pertama.
Giimjer oleh pemrjoper Itu adalah jang akan berangkat menuiju luar kota antara laln me Wampa Hankam-Ka
nudju Bandung.
sab Didepan Fangii.
Djakarta, 18 Desember (PIA).
Bertempat diruangan Jolat
Statt Markas Besar Angkatan
Laut hari Senin kemarin wampa
Hnnkam/KASAB Djenderal Dr.
Sean?
tak bertemu
A.H. Nasution telah menjampai
ahZan lainnja dapat
kan amana, untuk para Pangli
orang djadi pusing kepala".
ma Kodi
diseluruh Indone
Minggu pagi kira2 djam 0400 sia jang pada
saat ini Miang
pihak polisi jang sedang ber mengadakan rapat dinas tahunan
Pa ogah
ana mangan @ilbukota.
Pada kesempatan itu wampa
KASAB
memberikan ke
mentjoba untuk mej Hankam
terangan2
Triprogram
Jarikan diri. Orang itu bersama Pemerintah mengenal
jang
terutama
Wanita membawa sebuah bung kankan pada berhasilnja dije
pen
kusan buah2an terdiri dari 9 sembalian Irian Barat kepangku
buah papaja mentah, dua bu an Republik Indonesia serta fol
uh djagung dan dua buah nang low-upnja, dilihat dari segi
ka muda. Buah2an itu terbung
serta chusus Augkaran
kus dengan daun. Pada Polisi umum
dlakutnja, bahwa dia inela Bersendjata.
ikan diri karena takut ditang
Ketjuali itu wampa Hankam/
kap. Diakuinja, bahwa dis hp KASAB menguraikan perkemba
bis njolong buahZan itu.
Sementara itu polisi telah me
nahan pula seorang penduduk
. Chususnja mengenai perta
Kebon Singkong bernama kes.d. hanan dan politik militer, wam
Rasjid telah menjikat nabis se pa Hankam/KASAB memberikan
luruh kerekan sumur kampung pendjelasan2 dan bahan menge
tersebut sebanjak 13 buah. ker nal apa tugas dan kewadjiban
buatan Itu djuga dilakukanr: Angkatan
Bersendjata dalam pe
karena perutnja .,kerontjongi
riode pembangunan setelah diha
edang harga keceka puskannja
UUKB nanti.
didjualnja hanja laku
beberapa puluh rupiah sadja.
Selesai pidato wampa Han.

Upatjara Prasetya
Perwira AMN

Djakarta 19 Desember «Mik)
Presiden-Pangti APRI Sukar
n0 besok pagi menurut rentjana
akan mengadizi Upatjura Pia
seiya

Perwira

Akademi

Miluer

Nasional tahun 1962 bertempat
di Komplex AMN Magelang

Menurut keterangan atjara
Ini akan dimulai djam 30
dimana Presiden Panglima Ter
Linggi APRI akan djuga mem
berikan amanatnja dihadapan
perwira2 remadja. Hari Jai Pre
siden berangkat mibnudju Sura
baja ditempat mana beliau akan
mengumumkan.
penghapusan
S.0.B. dan djuga 'akan mengha
diri pemberian gelar DR ILC. ke
pada Menlu Subandrio dari Uni
Versitas Airlangga.

Segera Adakan U.U.
Perkawinan

Djakarta, 18 Desember (PIA).
Dalam

rangka

peringatan

hari

ulang tahunnja jang ke-17 pada

tanggal
wari

17 Desember

dalam

sebuah

1902, Per

pernjayaan

nja telah mendesak kepada pe

merintah agar segera mengun
dangkan Undang-Undang
winan jang

melindingi kesedjah

teraan keluarga.
Desakan itu angara

lain

dida

rkan atas pertimbanggan, bah

semendjak kemerdekaan RI

18 Desember

(PIA)

Berhubung dengan hari perlIngatan ulang tahun Perwar: ke
17, pada tanggal 17 Desembor
1962, Perwari sebagai organisa
al massa jang selalu mengikuti
zaman dan ber

rakjat, karena membubungnja
harga2, dengan mentjukupi por
sedan chusus 9 inarjam bahan
pokok kebutuhan sebari2,

3) Memberi stimulang jang po
sItif guna menaikkan produksi
sedia membantu pemerintah un dalam negeri dengan menjedia
meng
ganggu kelanijaran usaha2 pro
dukal
»"
en Soekarno jg
diutjapkan
hari ulang ta
4) Mengadakan usaha2 mem
hun
tangdal
perbaiki perhubungan,
terura17 Agumed-1962 jl
Ma antar daerah dan antar pulau, sebagai ajarat mutlak un
tuk melanijarkan distribusi, dan
pengangkutan hasil produksi.
6) Mengadakan retooling dalam aparatur produksl
dan distri
ran impert jg
busi jang melakukan penjelewemengakibai
ngan2 seria mengambil (Indak
An tegas terhadap pengatisuZ
"TV ekonomi. Demikian statement
Perwari.

Dengan

Tidak

Untung M$ 5 Djuta|

23. Tahun 1960 sebesar M3. T,
023.572,87. Tahun 1961 sebesar
M3. 2.16808567, Dengan demiklan laba jang diperoleh seis
ai 3 tahun adalah sebesar
2 8 djuta dollar Malaja

LAAPLN

telah dibebaskan dari

segala tuntutan dan tuduhan serta barang bukti 2 mpbil Dodge Pioni: Ir dan Austin masing2
atas nama terdakwa dan isterinja di kembalikan.
Pembebasan atas diri terdakwa nesla, Dan hutang? Itu menu
dan pengembalian barang2 buk Tut rentjana akan dibajar di
ti jang disita itu oleh hakm Indonesia dengan ruplah.
Ik
Gidasarkan atas peraOleh hakim diterangkan pula
turan bersama 3 Menteri tertang bahwa
perbuatan jang belum
gal 11 Oktober 1900 dan 12 Ok lerdiadi ini
jang meringankan
tober 1960 dimana harga mobil ferdakwa walaupun terdakwa
lang dibeli di Singapura oleh Hukuman
mana didasarkan
terdakwa itu tidak melebihi da atag rentjana untuk melakukan
HH peraturan2 tersebut. Oleh ka transfer gclop antara Indonesia
renanja perkara pemasuk:
— Singapura.
bil ini dibebaskan dari segala
Diakut pula olet ter
tuntutan,
Wa hutang Itu alan d
kenada Yap Seng Hoat
Akan tetapi perkara memiliki dituplah
Djakarta.
Sebagai mana diketahui bah
ap Seng Hoat kini ditahan
PLN, oleh hakim terdakwa ter oleh pihak jang berwadjib
sebut di djatuhi hukuman 5 sangkut dalam perkara rer
'bulan pendjara potongan taha- peristiwa KH. Wahib Wanab
Djaksa H, Pasaribu sebagai
Nan dan ditambah denda
Rp.
300.000, susbs. 5 bulan kuru- penuntut umum memintakan hu
kuman bagi terdakwa 7 bulan
ngan.
pendjara potong tahanan dan
TERDAKWA PUNJA HUTANG didenda Rp. 400.000— serta barang bukti dikembalikan kepada
DI SINGAPURA
terdakwa.

Kg
ka cerna
an lahun

Rentjana tahun bepan telah da

ngan lebih kurang 5 djuta Dol pat dikemukakan untuk memlar Malaja, Eksport bauksit s0 bangun lagi satu tambang baukbagai hasjl pertambangan ini sit baru. Dengan demikian keun
diperuntukan sebahagian Besar
Dj
Ekspor ke Djepang ini dlm setahunnja ada sebanjak 400.000
too, demjkjan menurut ketera- Tjeramah Pembinaan
gnan Purel Dep. Perdatam janz
menambahkan bahwa pada «
Rochani
hun2 terachir ini ternjata pro18 Desember
DJAKARTA,
duksi bauksit meningkat dan
sebagai gambarannja dikatakan
sebagai

berikut:

Produksj
1959 setahnnja 43.
6.052 ton, tahun 1960
menjng:
kat mendiadi 495 302 ton, tahun
1961 menirnkat
Ingi djadi 467.

323 ton, tahun 1912 sampai dengan

ton.

bulan

November

430.465

Ekspor baukst pada tahun
1959 sebaniak
312,776 ton, tahun
1960 sebanis
174086 ton, tahun
19 seba -iax 416,635 ton daa
tahun 1562 sampai dgn bulan
November 408995 ton.
Pemakaian bauksjt untuk dim
negeri sendiri sangat sedikit se
kali karena pengolahannja memerlukan banjak seka'i pemuka
ian air. Perlu didjelaskan bahwa
Gikepulauan Rjau keperluan air
Sangat terbatas sehingga dalam
rentjananja djika projek Asahan
selesai nantinja
pengolahan

mungkin akan diselenggarakan
di Palembang,
Mengenai laba pendjualan eks
por dapat diterangkan
bhw pada
tahun 1859 iclah dibuat keunMS. 151613

warga

kehidupan

Departemen

spirjtuik

Kedjaksaar

oleh Direktorat Pakom Depas
temen Kedjaksann telah diusy
akan suatu ranekajan era
mah tentang pembjbwan roche

Dan sebagaj kelandjutan da
ri tjeramah jang telah jalu, ba
tok pada Hurj Rebu tanggal
19 Desember 1962 jang akan da
tang dengan mengambil tempat.

djaula Lembaga

Admjnistras

Nesura, Djalan Segara 10 akan
diadakan tjeramah dengan "Pep
soalan Djjwa Manusia" sebagal
topicsnja,

Adapun jang akan memberj
kan tjeramah pada malam ita
ialah Brig, Djen, Prot R, Su -

mantrj Hardjoprakoso,

Mensenaj pentinanja Yera
mah itu, seluruh warga Kedjak
saan diharapkan untuk meng
hadijri tjeramah

jang akan dj

selenggarakan pada hari Rabu
in
xe | Anwar Rasiid Ketua
jg akan datang itu 'Demikjan
Diluar
seger 4
harapan Djaksa dari Kedjaksa
mempunja: hutang sebanyak
Umum ka Duvri
an Agung pada Direktorat Pa
62.000 doilar Malaja kepaia
Yan Djioo Keng. Uang tersebut
Keputusan' Konp. Pu- kom, Soernrah 8 H,
Djakrta, 18 Des, (PIA)
baru dipakai sebanjuk 14.000
Kongres Ika Duvri ds selbcra
sat PEPAPRI
Malaja Dollar untuk” membeli Malang telah memilih Anwar
Peringatan Hari Sosia!
Gua buah mobil.
Rasjid sebagai kerua umumnia DJAKAx
Ta, 18 Dusember (PIA)
Tgl. 20 Des. 1962
jang
baru
dan
merangkap
seba
Kouperensj
Pujut
Persatuan
kam/KASAB jang didampingi
Sisa hutang jang ada di Si- gal kecua formatur Pembentukan Pensiunan Asekatan Perang Re
Bandung, 17 Des. (PIA)
menieri/KASAL — memperguna
Untuk memperingati Hari
kan kesempatan untuk makan ngapora oleh terdakwa belum penjusunan Pengurus Besar Ika public Indonesia (PEPAPRI)
siang bersama di
para sempat dipergunakan, tiba? ter Duvri.
Jang Jisclengarakan pada tang Sosial ke 5 tri 20 Denember
Pnglima jang djuga
bertempat dakwa terjangkap.
Sebagai pembantu2 formatur sal IU sd 12 Desember 1962 1962 dikota Bandung telah didi MBAL
oleh para
Menurut pengakuan terdakwa, uneue lormaatour) pembenyukan Gi Sirnagalih Tjipajung -Bogor bentuk suatu
jang berke
Demiklan menurut Puspen un vang itu akan dibelikan penjusunan pengurus Desar Ika- mendesak kepada Pemerintah pemuka masjai
Angkata Laut.
bi ng2 untuk dibawa ke Indo
tan Keluarga De,astemoa Urusan supaja dikeluarkan Keputusan tjlmpung dalam bidang usaha?
Veteran Republik Indonesa te Presjden- Panalima Tertjasgi sosial didaerah ini, dan jang df
lah dipilih Domsy H. Damardja Jang menentukan: bahwa Ang ketuai oleh Nj. A. Astrawinata.
Dajam hubungan ini Kepala
ja wk Gari Sumatera, Soekam gauta2 Anakatan
to, wakil Djawa dan Nusa Teng jane diberhentikan dengan hor Djawatan Sosial Dt, 1 Djaws
Barag
wilajah Kotapradja Bansara: RS. Soeharto, wakil Ka mat dengan hak penajun- onder
Soekarmo menerangkan
dung,
temantan
dan
Amin
Slamet,
wa
43 Partai & Org. Massa Setudjui Pembentu- kd dari Indonesia Timur,
swnd menurut Undangg Ml bahwa sedjak beberapa waktu
Sukarela / Undans2 Kcang lamanja panitia itu telah giat
Kongres telah memutuskan ter
kan Panitia Setiakawan Thd. Revolusi Kal. Utr.
gotaan Kepolisjan Negara di melaksanakan peralapan2, serta
agar formatur dan empat orang njatakan
sebagai reservo Angka kini telah memiliki suati rem
pembantunja mengusahakan pem katan Bersendjata
DJAKARTA, 18-12 (PI. A): —
Republik In (Jana kerdja jang akan berturut2
benyukan-penjusunan Pengurus Gonesja dan predikat"
pensi dilaksanakan. Klimaks dari peKURANG lebih 43 wakil2 partai dan organi- Besar Ikatan Keluarga Depar'e
un" diganti dengan predikat ringatan ini Ialah dalam wudjud
men
#Jrusan
Veteran
Republik
sasi massa, mutlak menjetudjui serta menjoupatjara peringatan jang akan
Indonsja dengan batas waktu "Reserve
kong segera dibentuknja suatu panitia setiaka- selambar2nja tgl, 31 Desember Bersendjata dimasukkan keda Gilangsungkan pada tgl. 20 Dex
lam
golonsan
Karya
Ansgatan
sember 1962 bertempat digedung
wan terhadap perdjuangan kemerdekaan rakjat 1962,
Bersendjata disamping AD, AL bioskop Nusantara mulal dj
09.00 pagi.
AK Veteran dan OPR,
Kalimantan Utara jang dewasa ini sedang ber-

Batalkan

Malaysia

djalan dengan hebatnja.

Pernjataan menjokohg itu "te
lah disampaikan oleh wakil2 par
tai dan organisasi massa jang
bersangkutan Senin malim da
lam suatu pertemuan jang chu
sus diadakan untuk Itu dan di
selenggarakan “digedung berse
@jarah Menteng Raja 31 Djakarta oleh Badan Musjawarah
Fusat Angkatan 45.
Diantara jang hadir, selain da
ki tokoh2 Angkatan 45, tampak
djuga wakil dari negara federal
Kalimantan Utara, Achmad Pa
dillah, jang telah mendapat sam
butan meriah dari para hadirin,
Chairul Saleh selaku pimpin
&n rapat antara lain menjatakan
bahwa kita sebenarnja sudah Ia
ma mengetahul inti serta 6€
luk beluk peristiwa di Kaliman
tan Utara
nja dewasa
ang mentjapal kemerdekaan me
lawan tindasan2 kolonialisme
Inggeris, perdjuangan mana
harus mendapat bantuan dari
rakjat Indonesia.
Malaysia adalah tjiptaan
Inggeris
Sementara itu oleh

anggota

Dewan Pimpinan Harian Aagi ka |
45, A.M. Hanafi telah diurai
can sedjarah dan latar belakang
apaJung dinamakan Ma
Dikatakan bahwa idee Malay
sia itu adalah tidak lain daripa

Tetapi karena Inggeris ”mengintjer Kallmantan Utara jang
kaja minjak Itu, demikian aa

Ii, maka Inggerie dengan bantu
an PM Malaja Tengku -Ahtul

Ratman

menghidupkan kemba|

MU ideo Malaysia” itu jang
mendapat 'perlawanan keras da
Fi rakjat Kalimantan Utara.
Dan pada saat ini Inggeri
telah mengirimkan tentara “ur
kha untuk menindas gerakan ke
merdekaan rakjap Kalimantan
Utara itu dan karena itu
gera
kan
rakjat ini harus kita bantu
segera, demikian A.M. Hanafi.

Sambutan wakil? partai
Gan organisasi massa
Wakil2 partal dan organisasi
massa jang hadir pada pertemu
an malam itu, tanpa ketjuall,
menjokong penuh perdjuangan
kemerdekaan rakjat Kalimantan
Utara itu, diantaranja dikemu
kakan usul agar panitia setiaka
wan kepada pemerintah supaja
segera mengakui negara federa
&l Kalimantan Utara dibawah
pimpinan perdana menterinja,
AM. Azahari,
Saran2 lain jang dikemukakan antara lain adalah: (a) me
ngadakan demonstrasi besar2an

terhadap kedutaan besar Ingge |
tis dan Malaja di Djakarta,
(b) batalkan tjita2 ,Maleysia”,
(&) tarik mundur tentara Ingge
ris dari Kalimantan Utara, (d)
mempersiapkan — sukarelawan2
bersendjata
untuk — membantu
perdiuangan takjat, Kalimantan
(€) membawa
persoalan
Kalimantan Utara keforum Asia

Musjawarah Kerdia
Wanita Magelang

Magelang, 16 Desember (PIA)
Oleh Front Nasional Kota
Kabupaten Magelang bersai
saran dengan ibu2 Tjatur Tu
gal dan Organisasi2 Wanita s0
tempat dalam rapatnja baru?
Ini di Magelang telah diputus
kan untuk mengadakan Musja
warah Kerdja Wanita Me
lang pada tgl. 29 Desember jad.
Dalam musjawarah tsb menu
rut rentjana akan diundang pula
wakil dari Ibu Tjatur Tunggal
Djawa Tengah untuk memberikan uraian mengenal perumutan hasil Musjawarah Wanita
Tingkat 1 Djawa Tengah. Selain
itu djuga zkan dimintakan
ran? dari Front Nasional Kota
lang jang
sebagai pe
)a
kerdja bagi ibu2 dan Or
Wanita umumnja di
MaB: £

Pemberantasan Hama Putih

Wonosobo, 16 Desember (PIA)
Berhubung
adanja serangan
bama putih jang merusak bibit2
Jadi maupun tanaman jang ma
sih muda didaerah
Wonosobo,
baru2 ini telah diadakan penjem

protan jang dilakukan terhadap
sawah seluas ki. 700 ha.
niempratan jang dilakukan

kano rakjat Kalimantan Utara,
lan (8) anggota2 panitia setia
kawan hendaknja terdiri dari
Nasakom dan organisasi? massa
dan saran2 lainnja jang nata
pokoknja menjokong mutlak per
Gjuangan kemerdekaan rakjat
Kalimantan Utara.

€ngun

menggunakan

18

pompa dikerdjakan oleh
yas2

Dinas

Pertanian

buah.

petu:

Rakjat

Wonosobo, dan obat Jang diper

gunakan adalah rudrino dan dan
turis

Tasik Sambut 16 Geril
jawan Irian Barat
Tasikmalaja, 16 Des. (PIA)

Sebanjak 16 orang Geriljawan
Irian Barat pada hari Djum'at
telah kembali dengan
selamat

dipangkalannja jaitu Pangkalan

#jarakat kota Tasikmalaja
para keluarga AURI di Pangka
lan tersebut,
Madir pada upatjara penjam
bujan tersebut wakil” Tjatur
Kas Belt 13/Caluh
Lerol, Hardis Fagih dan para
pedjabat sipil dan Militer lainnja.

Helikopter Australia
Djatuh Di Irian Barat

Kota Baru 17 Desember
(AP/PLA) :
Sebuah pesawat helikopter ten
tara Australia telah djatuh di
esa jang djauh letaknja.
Penerbangnja tidak mendapat
luka2 ketika
pesawat Itu masuk
kosungai "Cook", tetapi sorang penumpangnja patah t4ngannja

dan tengah mendapat

Gua pemuda itu terpendam perasaan jang to) damaj, dimana rasa perssudarsan
Gak dapat dikatakan rasa persajabaran,
Gu'

mengikat

cap manusia akan tinggal kata2 munjs jang

Gi Gelam hati ketjilnja mengaaggap
@nak didengar, tetapi tak pernah diwadjudkan
jannja, perampas Orang
Demikian djuga jang dipjkirkan
Bobby ke
jang dikjinceinja.
mesidpun ya belum pentah tika berhadapan dengan Gurdj malam jtu
lan
Njen gadis idamannja itu Dan ketika mereka berpisahan, berdjabatan
Sebalikaja Bobby dalam dadanja memendam —” salam dengan erat, Bobby merasakan genggu
Iman ketjurigaan, menghadapi Gurdi dengan man Gurdi jtu menjipan daridam jang ge
#ikap waspada dan menganggap
pemuda jw ram, Dan Gurdi sendiri menggenggam
tangan
#ebagai musuh gelap jang harus dismat-amat. Bobby dengan perasaan
jang tertekan
Inilah kebanjakan sjtat manusia. Djwadjah
Ketika beberapa bari
Bobby ber
aja terlukis senjum ramah, sementara dalam semu lagi dengan Nien, pemuda jtu berjerwa
hati Chianat dan dendam bersemi Dibibir Im
lunijur kata2 manji, sedangkan dalam baci

nja Segala, kutuk-sumpah
terpendam membu

uk

Banjak manusja jang tidak muu djudjur tet

hadap dirinja sendiri,

tentang pertemumonja
dengan Gurdi
"Kalau dja begal turut dalam perlombaan
itu nanti, engkau harus basi2, Bob"

"Apakah jang dapat dilakukannjar"

Bobby tersenjum,

:

3

tanja

"Apa jang dapas dilakukannjar"
Dja

dapat
Basjak manusia jang mendjahuj sifat terus” menubrulanu
dari belakang"
terang serta keberanian menghadapi kenja'e
"Aku kira dia tidak akan senekat jru, Nian,
Aku pikir Gja diam menangangku
dalam per
.Ada tjendeklawan berkata, bahwa duaa iombaan wu, Berusaha mengalahkan
untuk ms

inj sebagai sebuah rimba-belantara
jang gid- nundjukkan padamu, bahwa dja lebih unggul

. NI Oleh binatang buas, Tiap orang “mema-

Na aa

Gen

Sea:

&

Peranan Indonesia
Dapat Sambutan
Hangat

Djakarta, 18 Deg (PIA)
Peranan penting Indonesia
bagi berhasiinja konperenal Ka
lombo mendjadi ,topio” kalangan pemerintah, diplomat2 dan
pres Sailan dengan menjambut
menteri Juar negeri Subandrio
tebagal pemegang peranan kun
II (ky role atau leading role)
serta sebagai orang jang meng
hasilkan formula jang mendjemi
batani pendapat2 jang berbeda

sda,

Peranan Indonesia dengan
menlu Subandrio jang demikian
itu mendapat sorotan analisa
jang chusus dari harian ,.Ceylon
Observer” edisi hari Minggu
tanggal 16 Desember dalam sua
tu karangan jang memakan tera
pat setengah halaman.

Djabatan Perwira Staf
PHB KKo Ditimbang:
Terimakan

Ojakarta,
Hari

tempat

18 Des. (PIA)

Selasa

di Aula

pegi

kemaren

MB

KKOo

bet

telah

ditimbangterimakan djabatan Per
wira

Siaf

PBH

KKo

dihadapan

perawatan di Kota Baru. Heli- panglima Kor,s Komando Angkatan Laut,
kopter itu dikabarkan rusak.
Djabaran dan
tanggung-dja
Kotjelaksan Itu terdjadi dise
latan distrik Agats deka, kota wab Perwira Staf PHB KKo jg
Pirimpacon. Dua helikopter Avs ditimbang-terima antara Major
tralla telah ditempat itu selama KKo Kalim Nrp, 699/P sebagaf
beberapa bulan jang Inlu untuk pedjabat jang lema kepada Kap
membantu pembesar2 PBB da- ten KKo Tito Soeharto Nrp.
lam menundukan wabah: kolera TSA/P, dihadiri oleh segenap
d'antara suku2 bangsa ditempat Perwira
Staf Umum dan
Staf
itu
Chusus MB KKo,

"AKU tidak bisa memastikan apakah dia men
dendam #ji tm ternadapku, tetapj orang jang
— menghadangmu, jang kemunilan lan kedalam
umah Gurdi, tentulah salah seorang kawannja
iyuga.”
Mulan jang selalu kunikyrkan. Ja. bagaimamapun aku memang harus waspada menghada

kebahagiaan perutnja. Dan sebuah dunia jang

| Hpkyt
P1 Fs i

Setahun

DJAKARTA, 19 Desember (Merdeka)
SEORANG terdakwa Kong Siang Lim ditu
duh memasukkan 2 buah mobil seharga M$
izinUk LAAPLN oleh pengadilan
ek14.000 £ tanpa
bemilia

ma Kodamar"

Kalau Perut Sudah

Perwari Minta Diperhatikan Kesulitan Rakjat
Djakarta,

PN. Tambang Bauksit

Tapi Dihukum 5 Bulan Karena Simpan Dollar

lai Kota hari Senenjl menga-

djak para pegawai
DCI

PENGADILAN”

Pemasukan Mobil Tanpa
Izin Laapln Dibebaskan

'aati Kewadjiban

ra dihalaman
muka gedung Ba-

hal
Insiden sematjam ini buat kita tidak merupakan
mengagerkar karena kita tahu bahwa anasir2 kolonjalsme
zudah
sedjak
lama
meman!
@ipelopori oleh orang2 Belanda

(Awas Ada

BERIT,

pi Gurdi itu,"
"Atmu lebih aman 'kau tidak usah turut dalam perlombaan

Bobby memperhatikan Nien jang duduk diha
Gapannja dalam taman halaman tumah itu,
Dan ja menjadari, bahwa ketakutan Nien itu
disebabkan "intanja.
Pemuda itu memerang tangan si gadis de-

ngan lembut. Njen menzungiat mukanja mena
tap Bobby. Sekedjap pandangan mereka bersa

bung, Sekedjap memang. ternpj dalam saat sa

pandangan mata, Kata2 keme
"Tidak turut? Ah, Nien, aku tdak ingin dja . lalui
kasih jang tidak membutuhkan pengutjapan jg
bai
anapun indah
unan
2nja.
“Djangan pentjemas enar, Nie n. Aku tidar
"Untuk keselamatanmu, Bob”, tukas Nien s6
&kan mendapat bahaja apapun djuga dalam per
tengah memohon.
itu nanti. Aku akan sangat berhatiZ
"Keselamatan dan hidup ini, memang sangat tarungan
Untukmu dan akan berdiuang
da|
berharga, Njen. Tetapi keselamatan dan kobi supaja
dapat
mempersembahkan kemenangankw
dupan jang didapat var kepengerjutan serta
( seorang pengetjut."

|

HALAMAN

Kini Njen tidak membantah lagi. Ia telah me
Bobby adalah seorang laki2, Dan bm
seorang laki2 adalah sangat memalukar

nginsjafi,

Ri

bila dia dituduh sebagai sorang

pengetjut,

DEKA

“Toset Masopust ,,Europ2's
Footballer Of The Year”
. JOSEF Masopust, pemain gelandang kiri in-

ternasional dari Tjekoslowakia jang bermain
untuk kesebelasan Dukla Praha, telah terpilih scbagai ,,pemain terbaik Eropa tahun ini"
5
Pemulihan terhadap para pe- Delegasi Orahraga

main Eropa terbaik
tahun ini
disdakan
oleh madjalah Perantjis

akan
ikan di London.
. Tangga! 31 Maret: JugoslaviaBelgia di Brussei, pertandingan

Terapkan

Del. I.B. Adjukan Pe-

tisi Pada Pem. Bid.

PIA),-

-

IEJ, Bonay,

gast Irian

dari 4 orang ketika
menjerah
kan petisi
Irian Barat
kepa
da perdana
menteri Belanda

RRT Meninggalkan
Indonesia

njakit kanker. Ia berumur €3 | nji

tidak

memberikan

alasan

pada hari Minggu pagi.

Setiap Hari

deh

Pan

4

Indonesia
menjata
bahwa Panitia Chusus

17 negara, dengan memahatkan
arti daripada resojusi tsb., akan
mengerdjakan "garis-mati2” ter
achir Untuk kemerdekaan kepa
da seluruh wilajah jang terdja
diah.
,
LN. Palar menafjdaskan bah
wa menurut pendapat delegasi
ga
gan melampaui dua

terasa daripada penderiiaan djas | scumur cjagung UU Perkawinan
jang mendjamin

Malaja

MOSKOW, 18 Desember (AP/
PLA):Pravda

penetlabincaga

luarga adalah

tara

telah

menjerang lasi

musik jazz Sov'et dan lukisan
abstrak pada bari Scnin Prav-

da

menjamakannja

dengan - ke

Tiuhan sebuah mobil didjalan,

Pengubah lagu Sovjet Veno
Muradelj telah
mi: ulis dida

lam madjalah Puryaj Komunie

itu

babwa

kritik

Khrushchov

baru2 jni terhadap kesenian
ubstrak akan diterima dengan
bajk oleh para penggubah lagu,
Bila kekerusan
mendjadi kriterja

suara jang
bagi musik

jazz “maka alat musik jang ter
bajK bagi musik jazz jtu ada
lah sebuah

mobil didjalan jang

berdjalan kentjang menikune dj
sebuah

mobil

tikungan

demjkian katani
Serangan

terhadap

kesenjan

tu laporan mengenai pameran
lukisan

di

Lenjnerad

baru?

Nj. Bandaranaike Djanuari Ke New Dethi
New

Delhi,

17 Desember (AFP—
PIAhSailan N)
Bandaranaike

PM

sdjungi New Delhi
setelah minggu pertama dalam
bulan Djanuari unuk membantu
memetjahkan sengketa perbatagan antara India dan RRT,
Pengumuman mengenai kundju
raunja

itu

dikeluarkan

Senin setelah wakil Nj. Ban
daranaike bertemu dengan PM

selandjusaja | tu,

|

.—..

Diatas Lapangan

Mempuniai Kwalitet Drama Menordio!

(Olah: Satyae Hr, Moko)

Djakarta

19

wesember

ria sehingga mendjadikan djeng
kel para serdadu Wehrmacht
tersebut, Sangat djelas satu per
satu adegan digembarkan dan
pengungkapan drama jang kuat.
Kamera
kadang! lintjah kaJang pelahan disesuaikan dgn
adegan jang tepat sehingga mem
berikan — effek. kedramaannja.
Fotografi diatas lajar hitam
putih bekerdja baik.
Djalannja tjerita

(Mdk)

MALAM terachir Festival
Film Hongaria telah diputar dua
buah film: Atom dan Perdamal
an (cartop film) dan sebuah
film #jerita berdjudul "Dua S
Mainan Dalam Neraka"
"matian Diatas Lapang
jang masa
film Int
mempunjal
hubungan
drama
kuat dan menondjol dari satu
de tjerita
jang didjalin dalam
Yuka-tjerita
para tawanan
Ho
ia
oleb serdadu Nazi

Macapaga! hari Minggu menga

profesor jang mempunjal otak
sana mesin. Rumus? atom di
tnja dan dibawanja berddja
lan2. Sepala benda apa sadia jp
disoremper oleh atom tersebut
berubah mendindi lebih baik.
Tapi tiha2 &

lahir”,

sipenderita
—

menjertainja

dalam

perdjalanan

kedherah kelahirannja, propinsi

Pampanga di Luzon Tengah, bah
wa

pandangan?

menieri

pertaha

I'geris Kerahkan Helikopter Di Kal. Utara
LONDON, 17 Desember (AFP/
PIA):

king

bari Selasa via Rangoon.
Bundaranaike telah diiun

.

Targga
"DD.

komentar

Ojiban untuk mendukung set:
gerakan kemerdekaan dineg:

jang masih didjadjah,

Macapagal, menuru,
barian
Gb, mengatakan bahwa ia tidak
mempunjai
keterangan
resmi

Mengwnai penolaian

Serikay untuk memberikan
kepada

Azahari,

Sabtu

FFRSENDJATA

—

PERSIDJA

IDjam 16.15 di STADION

PERSIDJA

@idahului pertandingan
anak2 GAWANG
Rp40—
tata, Rp. Ov,—
Rp. 20—4
dibeli pada pagi hari dilapangan Persidja,

|) SAKSIKANLAH BERAMAI-RAMAI !!)
7x3

jang

Amerika

visa

ingin

—

per

kepala suku tersebut, wncah
melewatkan hari Iiburnja djru

mah Hoyi

banyuan dalam lapangan kedok
teran kepada orang2 Aldjazair

mengutip utjapannja jane menga
takan bahwa orane2 Afrika dj
wilajah Transkej akan memer
lukan waktu 100 tahun Ja,
tuk dapat memerintah sendiri
dengan benar,
Pemerintah “Afrika Selatan ki
Di tengah mempersiapkan
orang2 Afrika Tra
memerintah sendiri dalam ta
hun 1963,

pembedahan

dan

obat2an.

Hantjur

Di Indonesi

perjjeraian
Didalam kosperensi
Badan
Penaseiat Perkawran dan “Per
teraian baruZ ini ternjata bah tiur luluh, setiap bari Icd'rlah
wa Gjumlah nikah, talik can 1500 djanda dengan sekian ka
tudjuk diseluruh Indonesia me
liputi: nikah 1.247.340, salak
652.015 dan rudjuk 54.32.
Sehingga | boleh dikatakan
bahwa djumlah pertjeratan ada | djaminan
|iah 50 pCt daripada
“jumiah Ja
perkawinan, demikian Nj. dr Jet)

y

year

ae

Jang pn ak aman,

Ke

Gjahteraan keluarga, talih 'eru
tama untuk si Minah, si Asi,
si Sarinem dan untuk zenrisi
kita jang akan datang.
Djika kita berada talam sua
sana th kemenangan 1962, d'm
arti kata srabilitasi politik dan
keamanan, akan benar merupale
kan tahun kemenangan jang

dam | bih komplit djikalau ssbelum
menkokok ditahun
1903

Satu penjelidikan dari Perwa

menundjukkan

setja

luarkan

Kena kangen

djaminan

Pn

.

satu pi
sai djalannja tjerita, Me
oitan Fabry scvcium ma,
suk dalam dunia perlilman, did
adalah seorang
aktir, pimpinhu
pentas
orapuf pentas di
budapeat, Kalau kva mehhat
Ulia Konudi Putar muka kita
las aja kivanul Fa
katahterisgik dalam
Musulnja Gaia uin
Diatas Lapangan
Dalam film ini kita dapat
ah'
menemui — beberapa masaat
a
segi kemamusaannja. — Pergol
kan2 bathin dari para tawa
nan, serja bagaimana achtrnja
Unodi seorang bekas djago bo
la mendjadi tawanan Jang per
nah mendjadi pemain bajaran,
Wpengatumi oleh watak rakjat
ditawan jang
ilongaria jang
mempunjal semangat bentji ter
kadap serdaduZ Nazi tersebut se
hingga Onodi mengambil satu
keputusan untuk melarikan diri
dengan 10 orang kawangja. Dan
ke
betapa pula
mmampuan seorang Stcaner jarg
dilukiskan sebagai seorang bekas pendjual buku, tapi karena
bola maka
ia ingin bermain berikan
satu
Sa

team

bisa main

bola.

serta buruh

Kita

hari Saptu tangga

|. Satu party dari 17.000 helai
bekas jang masih utuh.”
Il. Satu party dari 8.000 helai Kanfong

bekas jang sudah rusak,

Taranja lelang 2 Penawaran tertulis,

Pembajaran

Hari melihat

#TUNAI (Kontan),
3 Djumahat
tgl. 21 Des. 1902

:

Hongaria

jang nanyinja

akan dihadapkan beranding

pemala2 dari
serdadu2
Djeriman. Onodi
akan'
dapat tim

bahan makanan (rangsum) extra
dapat membentuk sebuah
team jang bagus. Dilaksanakan
perintah seba
Tapi karena
ada
perpolakin bathin jang di

kalau

O:

dalam satu

penalti. Sang koloMarah2, men'jatji
Jang gobiog ki
“Ini
3n sebuah
2
ian bisik bawahann
Kolonel. Tapi
ketika bola
hendak ditendang Ozoti di'an
tul oleh tekanan bai

wannja. Dengan mudah mereka
dapas tertangkap lagi. Dan ter
paksa ia harus masuk tawanan
ingi, pertandingan bola
sungkan pula walaup meruka
dersalah, Dan ditanah lapang
ang sudah disediakan Itu ma
suklah sebuah team pemain bo
Ia terdiri dari serdadu?
Picr
man jang mempunjai tubuh se:
aat2 dan lawannja adalah keso
dapat dit artikan
Salam pertandingan tersebut
In menang dan kalah, se an dunia blm di Ini
MERE
enna

DJAWA BARAT —

Oangunan diudjskaa
perbaikan djalund,
Gat serta puia
membali Keuesanja
Dunggu panen ha
Wesuja Oleh Kosei
0 bantuan psi
newan, tanaman Uabi
ducuainbah pivduxsi pangan,
Memang disepantjung
Jang kia nlul, menjusur
varu, kita tuei
an tantang

Bagi an
Gviih.an, Yan Msiaut:

4

Ujau jang menurut kerecsngai
Pendusuk secupat udalas te
Tupakan hasu kerdja saia uruw
Ta masjarabat dan la
Kagn senang pak, katu
ema Ajibuntas.a sawbsi
sunyeritakan bahwa desanja du
unja mendjadi butandan UKS
memar datuk yura
Apalagi kamu kini telah dapat tangan, bersarua rakyat se'jara
mcwmperbaiki Dam Gaiubiasutw okung relung uembuat dilan,
jang dapa mengairi sawahi ka menamai hu
mi jang susan lama erbeugke
la, kata Kepala desa 9 menc
2 ikan, Dan hal jang
rangran kepada Kita
udah baja kita temul
Iepaia desa ab lebih djauh
@uwscssngkan bahwa Dum Wb
» tetapi mera'a disori
adalah basil keruja sama penduKeinpay seliku pelaksanaan
Yuk dengan muliter, dat uut pak,
crasi Bhaati, dan Opera
mwanja inih sandju, adaita per
mabung bugi Kami bahwa dae
rah kami akan mendjadi subur egara
Uengan sawahdnja jang luss. 70 dnerat2 |,
lia. sawah
baru dan U ba sawah lama akan dapat disirs okeh
Dam ini, kata pak kepaw desa
tersebut,
|

Tito Achiri Kundjung
an Ke Soviet
Moskow, 17 Des. (AP-PIA)
:—
PRESIDEN Tito dan Jugosla
Via dan Nikita Khrushchov dari
US selama dua hari jang teraGir ing berada disuatu tempat
jang tidak diumumkan didekat
Moskow, demikian kaitor beri'a
Tuas memberitakan han Mingga
malam,
|,

has

wa Uang yng Le
ak rervuata, pertju
setiap daerar jang
lalu" baik di Kouun, BanTasikwalaja, Garut, bume
K

Kundjungan Tito ke Moskow

terbadap Ia law dangan berela
Ani meowadja

Noor.

f
melalu vj
Jngoslara
Honga | rajna, Kiev, —

teriak? memihak pemain

ma'ahari

ja becujamur di

atau Mesamaikan

"

ibukora GaUk

Dan

peningpadkand

ji
jngan Sopian:1 sekeakate,
Gesistang)
Lama Da BMA:

Berhubung dengan dutl tahunan, maka kantor dar

"Direksi dan semua Karyawan

mulai tanggal 24 Dese mber 1962

P.N. SABANG - MERAUKE

barang di pabrik selambar2nja
ialah pada tanggal
20 Desember

1962,

Toko dan agen kami akan dibuka sebayalmana biasa

Semen

pemain bola dari oran

achirnja

badapi | selama dua minggu diduga akan

kesedjahteraan keluarga di | memt
1 mana
sel demacan | wan2nja Jang main

nan
penerimi
huka
bahwa waktu
Para relasi diberita

|

avapan

kaka 1. achimja |

sampai dengan 1 Djanuari 1963

(Akan mengadakan pendjua!
12 Desentber 1962 djam 10.00 di Gudang
Krawangdi KLARI, dari:

bekas

wanan
denaa
An aa mdanekannja satu perz | Pula AK naa "bola
dan berachir
Lana benala
e montapgaar
ado | aan mengnekinan eva
jang sungsung mna Membeli Semangat

didsetah Dja jara para pembantu rumah tang | taran

wa Barat dan Djawa Tengah, se| ka, pedagang ketjil

|

Hoyi telah menerima bebera

Maka perlu ditekankan, dem
mentjaat
jang kota Tjirebon jang,
Gem kian angka hampir 100| pCt.
kian Nj. Jetty, bahwa hendax
Menurut keterangan) itu pula nja segera dikeluarkan U2 Per
kcse
bahwa kawinan jang melindung:

seorang

ahui bekas seorang djago bola.
Dia disuruh membentuk sebuah

dan pembangunan,
uk peperangan, Ide jang sangat
ipta carton film

Fi ke New York untuk menga-

Dokter? Soviet Tiba

terseliplah

Gjago bola Onodi namanja, te
dpi dia bukan seorang pahla
wan sebab ia pernah mendjadi
£
pemain bajaran. Onodi Jiang Songkol. Begitu
pula sang kolo
RU Oleh leinan, karena dia dike
nel, Dan

perlawanan
Protesor tidak
rumus huserdawu ku tetap ban
irnja dengan satu ru
lainnya serdadu tersa
1 dalam satu kurungan dan diberinja daja Jang
Aa badan ser dan kawanZaja sudah tahu bah:
dadu itu djadi ber-keping2. Deo

po

litik pemerintah terhadap revo
lost Borneo, Macapagal menga
takan bahwa Pilipina berkewa

dak bisa memberikan sesuatu
komentar,
Macapagal Pelaez menusu ren
In karikatur-nja sa
tjana akan mengadakan
suatu
kan? Inggeris jang sedang me pertemu
ol dari segi kreasi
"
pada
hari
Senin
un
an
njndas rakjat Kalimantan Uta tuk merumuskan pendirian Pili jang, kuat,
z,
c— pina gras revolusi Brunei,
Kita bitjarakan film
Pesawat2 bolikopter jtu me
Wan alatas japangan bola" jang
nganukut pasukan2 dari pulau
disutradarai oleh Zoltan Fabry
Labuan kepantai Brunai, dima
Dua Gadis Afrika
Gengan dibintangi
oleh: Imro
na kaum
pedjoang Kaljman
Sinkovits, Duszo Garas, Laszlo
tun Utara masih giat
Terbakar
Markus dan Iibor holuar serta
Diumumkan bahw:
Ja buah
lainnja
Jang tjukup
helikopter Belvedre bermesin EAST LONDON, Afrika Sela pemain2
i
tilm ini.
dua darj pantkalan RAF dj Si tan, 17 Desember (AP-PIA):
meapur hari Senin melakukan
Dua Orans gudis muda Atr,ka
teh Ferenc Fak
penerbangan jang merupakan telah terbakar hebat puja hu
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|
|

uc Gorontalo Menado-Dikine
» Tel, Tomini
Il TANGGAL 23 DESEMBER 1962,
1. Ka, "KOAN MARU"

Lekas

(Sawah
1

——

Tembilahan/lac,

2

BenIo Lease,

4

ata

PENUMPANG 3
Djl. Sulawesi Ig. Priok Telp, OP, 20250,
29105, 20106.
DIBERANGKAIKAN DARI TANDJUNG PRIOK.
IL TANGGAL: 21 DESEMBER 1962.
1 Km "GANDARIA"

nt

DIL. ALHAMBRA

P.T. TRANSISTOR RADIO
MANUFACTURING C0.
P.T. PABRIK DIESEL
“DAN TRAKTOR

(stock

:

KETERANUAN UNTUK 3
Pp jalanan kapal, pembukuan Muatan Ojl
ok Telp, OP2 29621, 25045,

200 PAIL:

PEMBERITAKUAN

Persediaan

1

appucation In Englisn with personal photograph togethe
with
education gualilicaion, age and previousr expeTienco to P.O. Box 546 — Djakaria-Kota with remark
S. Departme

ENDRIN 195,

MN — Pemeriksaan

8

Kedua buku ini akan cerbi
Dapat dipesan dari

Didjual

Dengan ini disampaikan dengan hormat
kepada
perusahaan?:

PPo

: P.N, "Pelajaran Nasional Indonesia"

1963.
pada bulan Djanuari

Industrie Pharmasi N.V. BINTANG TUDJUH
DJAKARTA.

"www When toten Neushacfera exgujsite cosmetics
their
magical work, A complexion never looks more besuutuliyperform
aarurul, sa
smooth and yowhful
(aon you try Helen Ieusnacter cosmeucs you
never look aroung
for & better make-up. Helen Neushacfer brings neea
you the jdeal make-up,

INTERNATIONAL

& Pembuatannja selalu dibawah Penilikannja ahli2
pharmasi jang sudah
mempunjai pengalaman? lama.
Maka, pakailah! tapalgi
yap:
BINTANG TUDJUH,
Im berarti: KESEHATANgi TERDJ
AMIN dan MENGHEMAT,
Dapat dibeli dimana? warung, toko, Gepot-obat dan
apotik diseluruh mdonesla,

CET EK ENEN oeaaaaaaan

7188

T

Oleh: Hadii Acnmaa mogusog

2

bagaikan mutiara,

Pa

seugyaf

Harga: Rp. 50—

walaupun ditoko2 banjak dari lain merk dan harga lebih murah 8
Teoelgigi tap: BINTANG TUDJUH
mompunjai ke-stimewaan lain cari pada Jang lain.
» Mengandung bahan obay Jang paling pentlag untuk mendja
ga segala matjam
t.

,.Lemoaya

$

TAHUN BARU 11963

ALLAH

«rda lngin ketahul, sobab apa banjak orang memakai

NAN

||

dan

YAN ANN PENA

3

Kantor

PA AE

maap no amen.

ini kami memberitahukan bahwa

.—...

Bersama

@

AA

AN

PEMBERITAHUAN

SP

KALA UAN MEA

En

NE

COLORFILM

“Agfa Postcard a '100 lembar DV dengan

8

Bermatjam2

exp.
mm

gradasi,f

”Djuga menerima pekerdjaan mentjutji dan mentjetak foto."

PN. MARGA BHAKTI
N.V. LUWES
Djl. Raya Tjikin! 49
DJAKARTA.
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7192

3

|

