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Revolusi Tjapai 

  

Taraf Realitas 
  

   
: Presiden Sa karno Teri- 
ma Misi Perl. Pilipina 
DJAKARTA, 24-9 (Merdeka): — 

| PRESIDEN SOEKARNO hari Senen pagi 
telah menerima kundjungan kehormatan misi 

| Buktikan Irian Barat Le- 
kas Madju Dibawah R.I. 

| IDARI PADA DIBAWAH RENDERA APA. 
(PUN DJUGA KATA PRES. SUKARNO 

  
  

  

  

DJAKARTA, 25 Sept. (Merdeka): — 
PRESIDEN-Panglima Tertinggi Soekarno se- 

laku Panglima Besar Komando Tertinggi 
Pembebasan Irian Barat, kemarin pagi telah ber 
seru kepada seluruh bangsa Indonesia, agar mem 
perlihatkan kepada duaia, bahwa Irian Barat di 
bawah bendera Merah Putih akan lebih tjepat 
berkembang dan lebih tjepat madju daripada 
dibawah bendera apapun djuga. 
Seruan Presiden Sukarno itu 

Gikemukakan beliau dalam ama 
Datnja kemarin pagi di istana 

   

na motif? sutjl, tetapi karena 
keserakahan territoriat dan kese 
rakahan €konomi dan bangra 

Parlemen Pilipina di Istana Merdeka selama 
(kurang lebih setengah Ujam. 
7 Peratusan | Pilipira jari: di- 
pimpin oleh Cototito T. Ailla- 
real diterima kepala negara di 
'kamar kerdjanja. 

Perutusan jung tiba di Dja- 
karta hari Minggu malam ja 
ialah membawa serta suatu pe 
san dari presiden Pilipina Dio- 

ado Macapagal uatuk presiden 
Soekarno, 

$ paca keseriputan iku kepata 
negara mengadjak — tamu2nja, 
Yang dihantarkan oleh dutabe 
sar Pilipinan untuk indonesia 
Reyes serta beberapa anggauta 

kedutaan itu, untuk bersa 
bergambar di tangga Ista 

    

163 India Luntjur- 
n Roket-Angkasanja 

New Delhi, 22 Sevi. (AFP-PIA) 

India bermaksud untuk me- 

untjurkan roket angkasanja jg 
jpertama dalam tahun 1963 di 
Ipangkalan dekat — chatulisti 

tis di India Selatan menu- 

ut rentjana program panitia pe 
mjelidikan ruang-angkasa nasio 
(mal, demikian kantor berita 

Press Trust Of India. 

B ori menambahkan, bahwa pa 
Initia itu akan memutuskan di- 
tempat peluntjuran. setelah pa- 
itia itu menerima laporan dari 
satu team sardjana, jang men- 

djadi anggota panitia, setelah 

    

untuk memperkecalkan para 
anggauta perutusan itu “kepa 
da para menteri Can pembesar2 
lainnja jang berkurapul di Ista 
na Merdeku untuk menghadiri 
pelantikan Dana Pemdangunan 
Irian Barat jang discleaggara- 
kan kemudian, 

Ideka Kemarin pagi. 
Gambar tampak delegasi tab, 
bergambar bersama dit 

/ Kundjungan2 lalanja 
Perutusan itu selain bertemu 

Gengan presiden Sukarno, me lewatkan hari “Senen paginja 
dengan kundjungan2 keberbagai 
pembesar lainnja. Selesai kun 
Gjungan kekepala negara, per 
utusan itu kemudian diterima oleh pimpinan DI'R-GR pimpl 
ran komisi luarnegari lembaga 
tsb dibedung DPR-GR. 

MEMANEN 
TUKAR-MENUKAR TENAGA? TERLATIH 
DJAKARTA, 24 Sep. (PIAk — TUKAR menukar tencga? ter. 

latih dan terdidik antara Indonesia dengan Pilipina telah mendapar perhatian dim pembitjaraon pada kundjungan kehormctcn perutus 
2a parlemen Pilipina pada menceri pertama ai. dr Leimena hari 
Senin pagi. » Soal itu dikemukakan ketika dalam pembitjaraan gptara perutu 
san Pilipina dan menteri petama a.l. dr Leimena jang. djuga men» jabat menteri Tuari megeri a.l. diadakan tanja djawab sekitar soat2 
dibidang ekonomi. 
Pada kesempatan itidr Leimena telah menguraikan berbagai se Ri jang menjangkut perekonomian Indonesia dan berbagai" ma- 
salai: jang berhubungan dengon itu. 

Pada kundjungan Itu perutusan Pilipina tsb, menjatakan dju- 
Ya cerepannja agor persahabatan antara Indonesia Gengan negara 
mereka tambah dipererat lagi. 

Selesai pertemuan dr Leimena atas pertanjaas mendjawab 
bahwa masalih Irian Barat memang disinggung djuga tetapi 
tidak sejara tersendiri, 
Www 

DR. LEIMENA TERIMA MISI PERL. PILIPINA 

    

1 dlu dengan tjepat 

Merdeka dikala ” melantik 30 
orang anggota? Dana Pemba- 
ngunan Irian Sarat jang akan 
memulai melaksanakan tugas 
nja di Irian Barar tgl. 1 Okto 
ber jg akan datang. 

Dikatakan oleh Presiden Soe 
karno, dalam perdjuangan re- 
Volusi kita, sekawoe ini, kita 
telah mentjapal taraf realitas 
kerdja, dan unux “keperluan 
itu, seluruh rakjat harus di 
kumpulkan dan dikerahkan men 
ta) maupun materiei Ditambah 
kannja oleh beliau, kita akan 
Gihadupkan dlm waktu singkat 
dengan suatu pekerjaan :x he 
sar, tetapi berveltarat, Jntuk 
mempertinggi taraf dari rakjat 
Irian Barat. Olea kareaa itu, 
menurut Presiden selandjutnya 
kepada seluruh rakjat Indonesia 
supaja, memperlinatkan "-epada 
seluruh dunia, bahwa dibawah 
bendera Sang Merah Putih Iri 
an Barat akan lebih tjepat ma 
dju dan lebih tjepat berkembang 
daripada diibawah bendera apa 
pun, demikian Pres'den Soekor 
no, 
Diteksnkan oleh Kepala Nega 

ra, bahwa kita selalu harus 
membantah pendapat? ih 
geri jang mengatakan. bahwa ta' 
mungkin Irian Bara: dapat ma 

h Pm 
Pinan Republik Indondsis. "Kita 
membantah pula pe: tv 
az negeri jang me 
wa perdjuangan mengembalikan 
Irian Barat kedalim wilajah ke 
kuasaan RI. adalih bukan kare 

      

   

  

  

Indonesia ini adulah imperialis 
tis dan ekspanstunistis", der 
kian Presiden Soekurno' antara 
lain 

Semua Dana  Perdjuangan 
Iridn Barat Dilebur 

Dikemukakan oleh Presiden, 
bahwa dibidang mental, kita 
telah mendapat bantuan dari 
rakjat dalam tnelaksanakan iri 
Komando Rakjat itc. Tetapi di 
bidang materiil, kata Presiden, 
bantuan jang diberikan rakjat 
Itu, sering terserak2 kurang di 
kontrole dan murgkin dipergu 
pakan oleh hal? jung kurang te 
Pat untuk perdjuangan irian Ba 
rat Oleh karena Itu, menurut 
Presiden selandjutnja/ sekarang 
kita re-organisir semua Dana 
Perdjuangan Irian Barat dalam 
satu Dana Pusat. 
Kepada para anggota Dana 

Pembangunan Irian Barat ini, 
mengemuka Presiden Soekarno 

kan harapan, ager anggota pita 

pinan Dana Pemoangunan Irian 
Barat dalam kwalitas sebegai 
pemimpin, mendji n tugas 
Ifa jang sedjadjar2 TeaK 
tif2nja untuk tu n pembargu 
nan Irian Barat jane besar dan 
bersedjarah itu, Jeraikian Presi 

    

den Soekarno, 
Sebagai diketahu! hadir dju 

ga dalam upatjara pelantikan 

  

itu, para Wampa dan Menteri 
Kabinet Kerdja, psra pembesar 
Lembaga Pemerintah lainrja 
dan para pembetns sipil dan 
militer, 

    

PBR Ber!ekad Keras 

Han Su Yin di Dja- 
karta $ 
Djakarta 24 September (PIA) Han Su Yin, pengarang wanita Inggris dan mendjadi terkenal karena bukunja "A many splen Gorer thing”, dewasa ini bera Ga di Puntjak untuk menghadu 
Ti dan memberikan tjeramab pada seminar dipiomat muda jang diselanggarakan oleh Gus ker Organization. 

Pengarang “wanita terkenal 
Ini, jang dewwea ini tinggal di 
Singapura, setelah selesai semi 
bar, akan 

  

Rumainum 
Di Djakarta 
Djakarta, 23 "September (PIA). 

Kepala Geredja Indjili Irian 
Barat domine FJ.S. Rumainum 
bersama dengan seorang anggo- 
ta geredja tersebut Prawar Ming ! 
Ku malam tiba di Djakarta da- 
Fi Kotabaru melatu Manila dan ! 
Hongkong. 

Dalam suatu keterangan sing 
kat dilapangan terbang kepada 
Para wartawan, domine Rumai- 
num menerangkan bahwa mak- 
sud kedatangannja di Indonesia 
lalah mentjari bubungan dgn 
Dewan Geredja2 Indonesia. 

Kedatangan domine Rumai- 
num bersama waktunja dengan 
kedatangan Missi parlemen Pi 
Mipina. 

  

  

—— — 

Pertemuan Menlu Subandrio-Rusk 
    

R.I. PETJAHKAN SOAL2 EKONOMI 
DALAM 2 TAHUN 

    

NEW YORK, 24-9 (AP-PIA): — 
WAMPA-Menlu Snebandrio telah mengaaa 

kan pertemuan dengan Menlu AS Dean Rusk 
hari Minggu dan kemudian kabarnja ia telah 
memberi djaminan kepada Rusk bahwa Indone 
sia berniat untuk memetjahkan masalah2 ekono 
minja. 

    

Berhasil tidaknja akan ter| kata menlu Soebandrio kepada 
bukti dalam dua tahun lagi, rs, 
demikian dikatakannja. Dikatakannja bahwa sampai 

h, 

  

Sebaliknja, kata Soebandrio, | sebegitu djaui 
Rusk telah mendjawab bahwa | harus meni 
Amerika Serikat akan membe | njak perhatian terhadap masa 
rikan bantuan sedapat mung |lah2 Irian Barat dan keama 

  

kin." 
Dr. Soebandrio setelah pertel Pertemuan Soebandrio-Rusk 

muannja dikamar hotel Rusk, jitu berlangsung selama satu 
mengatakan bahwa dengan di | djam. 
selesaikannja masalah? IB dan 
keamanan dalam negeri, ,.kami 
kinl sedang mengusahakan hu 

Dengan Gromyko dan 
U Thant 

Sementara itu menurut djuru 

    

    

bungan2 baru .. 
akan menjangkut 
salah2 ekonomi." 

»Dalam waktu dua tahun ka 
mi akan membangun satu da- 
sar jang kokoh di Indonesia 
untuk mengindjak masa untuk 
memenuhi sendiri kebutuhan2,” 

  

Djakarta, 25 Sep. (Mdk). 

WAKIL Menteri | Pertama 1 | 
Dr. Leimena jang djuga merang 
kap djabatan Menteri Pertama 
&i dan Menlu ai, kemarin 
siang bertempat dirumah kedia- 
man resmi ,Menteri Pertama 

Djalan Medan Merdeka Selatan 
n0. 6, telah menerima kundju- 

  

  

  
  mspeksi “ketiga ngan Missi Parlemen Pilipina, 

Pa Senbiralan peda ba dan mengadakan pembitjaruan2 
(September nanti. selama setengah djam. 

  

    

“Jang Tertinggal . Revo- 
“ : pa. jusi, Tergilas ?”: 

Musjawarah Kerdja Front—Nasional Ditutup 
IDJAKARTA, 24 Sept. (PIA): — 

“ PADA har: Djum'at malam tanggal 21 Sep 
Zember 1962 dihalaman belakang Sekretaris 
IPBEN, telah diselenggarakan Penutupan Musja 
zearah Kerdja PB. Front Nasional. 

Musjawarah Kerdja PB. Front, karena mereka achirnja akan ter 
jang diselenggarakan | gilas oleh roda Revolusi. Didje 

tanggal 17-21 Scptemberjlaskan bahwa, dengan 
telah menghusilkan kesim! Front Nasional jang berat itu 

pulan? jang akan diolah olehj Front Nasional mempunjai bia 
dan Wakilz Sekujenfja dari Pemerintah sebesar Rp 

Iguna dilaksanakan. 00 djuta. Tapi pada tahun 1961 
ru didapat sepuruhnja. Ini su 

paja dapat dimengerti oleh Dae 
3 | rah2. Karenanja mengenai segala 

itusan LAALY. tentang A. G. TV ' sesuutu pembiajaan agak menga 
me |tami kesulitan. Namun demiki 

Wotesia | an, karena keuletan kita maka se Rangka Merdeka Games | pala kesulitan itu dapat kita 

Ir 

   
   Musjawural 

    

   mangan 
kdalaro     
  

Selesal pertemuan jang ber- 

langsung dengan ramah-tamah 

itu, atas pertanjaan Dr. Leimena 

menerangkan, bahwa didalam 
pertemuan jang merupakan kun- 
Gjungan kehormatan itu, rombo 
ngan Misi Parlemen itu, telah 
memadjukan beberapa pertanja- 

an2 jang penting, jang didjaw: 
satu demi satu, antara lain per- 
soalan disekitar bidang pereko- 
namian, Didalam pertefnuan itu, 
menurut Dr, Leimena, kedua 
belah pihak mengharapkan, agar 
hubungan Indonesia dan Pilipipa 
makin bari makin bertambah 
(erat, terutama dimasa? jang akan 
datang. 

Mendjawab pertanjaan2 lain- 
ja ditegaskan oleh Wakil Men- 
teri Pertama 1, bahwa didalam 
pertemuan itu, telah disinggung 
Gjuga-masalah Irian Barat, ter utama dalam hubungan dengan 
perdjuangan Irian Barat dewasa 
ini, demikian Dr. Leimena, 

Selesai menemul Wakil Men- 
teri Pertama Dr. Leimena, roor 
bongan dari Pilipina itu, lang 
sung menudju Gubernuran/Kep. 
Daerah Chusus Ibukota Djakarta 
Raya. Sebagai diketahui, Missi 
Parlemen Pilipina itu, sebelum 
mengundjuagi Dr. Leimena, pagi 
nja setjara berturut2 telah me- 
ngundjungi Presiden Soekarno, 

   

SEGALA SESUATU BERDJALAN LANTJAR 
SETELAH 1 OCTOBER 

DJAKARTA, 24-9 (PIA): — 
WAKIL PBB untik Irian Parat, Brigadir 

Djenderal Indrajit Rithye, dari India, menan 
daskan bahwa "PPB bertekad keras agar segala 

bitjara RI di New York, men 
lu Soebandrio sebelum berkun 
ujung kepada Rusk, terlebih da 
hulu telah mengadakan pembi 
tjaraan2 dengan menlu Uni So 
vjet Andre A. Gromyk 

Djurubitjara itu menerangkan 
bahwa kundjungan Soebandrio 
kepada kedua pembesar tsb: 

    

adalah atas undangan mereka 
masing2, 1 

Menlu Soebandrio pada bari 
Sabtu itu mengadakan kundja 
ngan kepada “delegasi Uni So 
Viet ke Sidang Umum PBB dan 
bertjukap2 selama 4 djam de 
ngan Gromyko. 

»Mereka membitjarakan kea 
daan politik 
Gan telah me 
serta program PBB” demikian 
djurubitjara. tsb. 

B 

    

drio telah mengadakan pula 
pembitjaraan2 selama 34 djam 
Gergan akting sekdjen PBB 
UU Thant bertempat dikantor 
kerdjanja, 

Jang dibitjarakan dalam per 
muan ini ialah tentang tinduk: 

praktis jang perlu diambi 
una melaksanakan “resoius 

bersama Indonesia-Belanda m 
ngenai IB jang telah diterw 
oleh Sidang Umum PBB pads 
hari Djum'at jl 

Pulang melatui Paris 
Minggu malam, menlu Soe 

bandrio dengan pang pe 
sawat terbang Pan American 
World Airways telah meninggal 
kan New York untuk pulang 
kembali ke Djakarta melalu 
Paris, 

Beliau ditunggu kedatangan 
aja di Paris pasa hari Semm 
ini djam USUU GMT (1540 
Waktu Djawa), demikian menu 

Tut berita AP dari New York 

     

    

     

    

  
  

PRESIDEN SUKARNO KE TAMPAKSIRING 
Djakarta, 25 September (Mrk). 
Presiden Soekarno kemarin pagi dengan menumpang pescwat 

GIA, telah meninggalkan Ibukota menudju Tampaksiring (Ball), 
untuk mengadakan istirahay selama beberapa bari, disamping un- 
tuk memeriksa dengan teliti pembangunan kompleks tempat-per- 
istiishatan Tumpeksiring jang dewasa Ini seling diselenggarakan 
Kepala Negara ditunggu kembalinja di Ibukota, bari Sobtu pagi 

Sebelum meninggalkan Ibukota, menudju tempat-periitirahatan 
beliau di Tampaksiring, Presiden Soekarno, telah berkenan mene- 
Tima kundjungan Misi Parlemen Pilipina jg terdiri dari 14 orang 
Gan dipimpin ole. Ketusnja Cornelio T. Pilareal, dan mengadakan pembitjaraan2 selama hampir sedjam. Hadir dalam pertemuas itu Ketua DPR-GR H. Zaioul Arifin, Kuasa Usaha RI di Manila Har- 

io.   
Timbang-terima Dana IB 
Kepada Wampa Moeljadi Djojomartono 
DJAKARTA, 24 Sept, (PIA). on, kotun harian H/M, Mulja 
Ketua "Dana Perdjuanyas Iri | di Djojomartono dan 'sekertu 

Pembebusan 

kan Blok 4 
Djakarta 24 September (TASS 

PIA) 
wKita semua mempunjai sa 

tu musuh jang sama — unpe 
ralisme! Kita semua mempunjai 
satu hasrat — hasrat akan 
perdamaian jang kekal abadi 
demikian diterangkan oleh Pro 
fesor Bujujng Saleh pengarang 
penjair dan pengeritik sastera 
Indonesia jang ternama dalam 

  

   

    
Sesaat sebelum menudju Tam 

paksiring PJ.M. Presiden Soe 
karno telah melantik Panitia 

Dana Pembangunan Irian Barat, 
Pelantikan dilakukan di Istana 
Merdeka Senin pagi tgl. 24 Sep 
tember 1942, UPPHOS) 

Djenderal Rikhye memberikan 
Penegasannja itu pada pers ko- 
tika tiba di Djakarts hari Senin 
petang dengan pesawat udara 
PBB dari Irian Barat untuk me- 

ngadakan konsultasi dengan pe 
(erintah Indontsia mengenai 
erbagai aspek2 dibidang militer 
jang berhubungan dengan opera 
si2 UNTEA. 

Menurut pembesar PBB itu, 

selama ini segala kesulitan telah 
dapat diatasi dan pada diwasa 

ini PBB di Irian Barat tidak di 

hadapkan pada persoelan2. 
"Akan tetapi", demikian dite- 

Gaskon, "PBB bertekad keras 
agar segala sesuatu berdjalan 
lantjar di Irian Barat setelah tg! 
1 Oktober jang akan datang”. 

Djenderal Rikhye menjatakan 

pula kejakinannta bahwa segala   ke Killbata, gedung DPR-GR, 

  
£ 

  

sesuatu jang berhubungan dgn. 

sesuatu berdjalan dengun lantjar di Irian Barat 
setelah tangga! 1 Oktoter jad”. 

pelaksanaan persetudjuan Indo- 
ntsin — Belanda mengenai mas 
alah Irian Barat akan berdjalan 
Gengan lantjar. Dan dajam hu- 
bungan ini ie menundjuk 
hubungan jang semakin baik an 

tara Yam perwira penghi 
Indongsia di Irian Barat dengan 

pedjabat2 Belanda didatrah ter 
sebut 

"Hubungan jang haik itu”, de 
miklan ditambahkan, "akan me 
rupakan suatu sumbangan jang 
Positif kearah terlaksananja dgn 
baik persetudjuan Indonesia dgn 
Belanda itu." 

Tidak Terima Laporan 
Atas suatu pertanjaan, djen- 

Geral Rikhye mengatakan bah- 

wa ia tidak menerima informasi 

(Bersambung Kebal 2) 

    

   
   
    
        

   

  

   

  

an Barat”, Sudro, nari Senin 
siang telah menimbang lerama 
kan segala wewenang, tugas, 
kekajaan dan tanggung djawab 
DA PIB Keapda Wampa Moel 

jadi Djojomartono — seba 
Bi ketua harian — Da 
na Pembaryuran Irag Barat 
jang pada pagi harinja telah 
Silantik oleh presiden Soekar 
no, 

Upatjaru timbang-terima itu 
dilangsungkan diruangan kerja 

    1s H: Mualf Nasution, Bila 
mara salah seorang tidak ms 
Diodatanganinja, maka "geea IDa, jang telah berhasil me 

Tode csot” tidak sesenpun bo 
leh dikeluarkan. | Wik perdjuangan Iran Barat 

Djonderal Nasusioa 

Waky panglima besar Ko 

mando tertingsi pembebasan "dana pembangunan Irun Ba 
Irjan Barat Djeod, AH, Na rat" jang baru, jung mengam 

sutioo, dalam amansstnja pada bil oper pekerdjaan DAPIH 

tapatjara .timbang-terima itu djenderaj Nasution menjeru 
menjatakan terima kasih dan 

djuangan Irian Barat jang la 

SUSUNAN ANGGOTA-DANA PEMBA- 
NGUNAN IRIAN BARAT 

DJAKARTA, 25 September (Mdk)—s 
Presiden Soekarno selaku Ketua Umum Danu Pembangunan 

Irian Barat, kemarin pagi di Istana Merdeka, telah melantik 30 
orang anggota Dana Pembangunan tab. jang susunannja adalah 
sebagal, berikut: 

Ketua Umum — Presiden Soekarno Panglima Be- 

Wakil Ketua” Umitini XT —-— Djenderal Nasution (Wakij Pant- 

   

Irian Barat lima Besar Komando Tertinggi tu dua buah co : Pembebasan Irian Barat . telah Ona Ka ia 2 a Menteri Pertama Ir. H. Djuanda 

da Wampa Moeljadi Djojomar |. “wu ", 8 Yg 
Ketifa wd 

bhi
 

Pn
     

   

  

u 

  

. i Xx     

£ 
M
n
 

    F A       

  
   3

 

I.B. Lemah- 

gresip NATO 

  

wah ulasan di Sovetakaja 
Russia, 

  

Belanda di Irian Barat akan me 
ngakibaikan masukoja “wilajag 
itu kedalam ,,blok Komunis", 

mAkan tetapi rukjat, kata Bu 
jung Saleh selandjuinja, menga 
tahul sepenuhnja bahwa mapsu 
nja ID dari daftar dacrah2 uje 
djahun mempunjai arti jang se 
ma sekali berlainan. 

h dari apapun dju- 
san Irian Barat 

r jang 

   

         

Hasil perdjoangan 
rakjat 5 

Alasan itu menandaskan bah 
wa kemenangan di IB adalah 
hasil perdjuangan rakjat, jang 
sekali lagi membuktikan 'kekua 
tannja dan dengan demikian 
memperkuat lagi front kekua 
tan2 anti-imperialis. Dengan me 
nekankan, bahwa IB kini terma 
suk frot anti-imperialis, Bujung 
Saleh selandjutnja mengatakan 
bahwa front ini bukan terdiri 
dari negara2 Sosialis sadjaj ia 
mentjakup rakjat2 Asia, Afrika 
dan Amerika Latin: ia disokong 
oleh klas buruh, kaum tani dag 
Wjerdik pandai progresif di neze 
ra2 kapitalis, 

mKami sudah mengenai pe 
dudukan jung berlarut2, upu 
muslihat dari golongan? pro 
imperialis, pemberontakan? 3 
dikendalikan dari tempat2 jang 
Gjauh. Karena itu tidakiah meng 
berankan, bahwa kami menghu 
bungkan konsep imperialisme, 
diatas semuanja dengan suatu 
negara jang mudah" dikenal da 
ngan patung kemerdekaanyja 
dan dimana kemerdekaannja 
telah — dilemparkan kodalam 
pendjara". 

   

    

Pembaharuan di IB 
Berbitjara tentang masalah 

pembaharuan 1B prolesor Saleh 
menandaskan bahwa tak ada 
sesuatu jg ubisa menghentikan 
Cakjat Indonesia dalam hasrat 
mereka untuk” memperbaharul 
daerah.” Rakjat — Indonesia 
mempunjai pengalaman revolu 
si selama 17 tahun katanja sa 
terusaja. Mereka telah membuk 
Likun bahwa mereka tahu bas 
galmana untuk berdjuang, 
uban kekuatan? patriotiknja s0 
nantiasa merasakan dan begitu 
pula dewasa ini bantuan setja 
ra persaudaraan. tulus ichlas 
dan tanpa pamrih jang diberi 
kan Uni Sovjet jang perkasa, 
segenap kubu Sosialisme. 

Rakjat Indonesia “didukung 
oleh klas buruh dan kaum sani 

san Bujung Saleh jang dikutip 
oleh kantor berita Uni Sovjet 
Tasa, , 

  

   

  

  
 



      

terang2an 
Landreforn den Perdjantilan bagi hasil. Dengan demikian Pe- 
meriatab setjara njata sudah memulai usaha untuk menghentikan 
kenyingkinan pemerasan munusia oleh manusia, dani dengan tanah 
@iusikkan harkataja sebagai jang dijerolehnja itu Pak tani telah 
Injakjn manusia jang merdeka. 
oleh Presiden Soekarno dalam “Djurek” Landreform adalah bagian 

Revolusi Indonesia, jang tak terpisahkan dari 
tak msogkinlah orang mengchajsikan tentang perabangunan ma- 
yjarakat sosialis Indonesia, Tinggei irgi untuk mempertjepatnja 
terlaksana Landreform dan Perd'andjian bagi hasil, 

Yotna lainnja tidak dapat dipisah2ka: 
harus dipertingri, karena dengan keseduran dan persatuan jang 
kompak inilah dengan mudah diatasi rintang2 jang masih tor- 

  

Teladan Utk. Angk. Muda 
Diiplakan ,,Tenggeiamnja Kapal V.d. Wyck" 

DJAKARTA, 24-9 (PIA): — 

TERBONGKARLAH peristiwa | djiplakan 
karja Hamka ”Tenggejamnja Kapal Van Der 
Wyck” adalah suatu teladan bagi generasi muda 
untuk tidak main2 dengan kesusasteraan dan ber 
laku djudjur dari pertama. mentjetjahkan kaki 
nja didunia kesusasterann, demikian diterang- 
kan oleh Rusman Sutiasumarga, pengarang dan 
tokoh Balai Pustaka mengenai heboh djiplakan 
jang menggemparkan masjarakat dan kalangan 
kesusasieruan itu. 

Ika itu adalah djiplakan dari bu 

ku ,Magdalaine” penulis Peran 
iis Alphonse Care jang diter 

Gjemahkan kedalam bahasa A 
Tab oleh penulis Mesir terkenal 
Manfaluthi, 

Sampai kini Hamka sendiri 
belum memberikan reaksi meng 
mai heboh tentang bukunja jg 
telah 7 kali ditjetak ulang itu. 
Dalam keterangannja Rusman 
mengatakan, bahwa inilah sua 

PBB 

————— 

tentang adanja pembagian sen- 
djata oleh Belanda kepada pen- 
duduk Irian di Merauke, 

Memang kami menerima lapo 
ran tentang adanja ketegangan 
Gi akersaka. toa matan 
telatr pula 

———— 

    

Igan itu kiai sudah reda", 
Mendjawab suatu pertanjaan 

lain, pembesar PBB itu mengata 
kan lebih landjut buhwa ia sa- 
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Keskeim Tangkap 2 Orang Pemeras 
Gerfak Penjalur Minjak Di Kebon Katjang 
Dan Sikat Rp. 100.000.— 
DJAKARTA, 25-9 (Merdeka): — . 

DINAS RESKRIM polisi komisariat Dja 
karta Raya telah menangkap dua orang ma- 

sing2 bernama Wong dan HMI karena melaku- 

kan pemerasan terhadap seorang penjalur mi- 
njak tanah rakjat di Kebon Katjang bernama 

Oleh pare petani, dari suatu 
tanah 

Sebagaimana jang didjelaskan 

Tanpa Landreform 

Jang sutu 
Vesedaran kaum tani 

    

  

kar djuga. Bahkan Shakespea: re 
pun, itu dramawan Inggeris jg! 

usman berharap kepada ge 
merasi muda untuk djudjur da 
Fi permulaan mentje 
burkan diri sastera, 
bahkan sepotong kalimatpun 
jang terdapat dalam hasil tjip 
taan setiap seniman harus be- 

dengan njata sekali diperlihat 
kan oleh ,Tenggelamnja Ka 
pal Van Der Wyck" akan dia 
lam) oleh seniman jang berbu 
at diluar, kedjudjuran itu, 

Tidak pengaruhi Balai 
Pustaka . 

Oleh karena tjatatan buku 
itu dilakukan 

setjara kontinue bekerdja bakti 

Liauw T. Hoe. 
Kedua pemeras itu mengaku 

kenal-baik dengan alat2 negara 
Gan menjatukan bahwa Lisuw 

  

Agar perbuai 
tidak sampai didjadikan perkara 
mereka memaksa agar Lisuw 
memborikan uang "semir" 
ka menakut2i Liauw deng: 
njatakan, bahwa pihak alat ne 
gara sudah mempunjal buku 
jang tjukup tentang kedjahatan 
jang dilakukan korban. 

Perwira Public Relations Po- 
Nisi Komisariat Djakarta raja me 
nerangkan, bahwa kedua peme- 
ras itu berhasij ditangkap di- 
nas reskrim setelah mereka "me 
nerima uang | dari Liauw seba 
njak Rp 100.000 disebuah resto 
tan Pantjoran pada tgl, 11 Sep- 
tember petang jl 

    

  

  

  

Nj. Hartini Di Feking 
Djakarta, 24 September (PIA) 
NJ. Hartin' Soekarno dan 

rombongan telah mendapat sam 
butan hangat dari Liu Shaochi, 
ketua Republik Rakjat Tiongkok 
dan isteri Nj, Wang Kuang-mel, 

dan sedjumlah warga kota Pe 
king, ketika merekr Minggu 
petang tiba dilbukota RRT de- 
ngan menumpang pesawat ter- 

bang istimewa dari Kunming, 
demikian Hsinhua. 

PM Chou En-lal dan wakil 
PM Chen Yi dan tsterinja Nj. 
Chang Chien hadir djuga dilapa 
ngan terbang untuk menjambut 

! kedatangan tamu2 agung dari 
Indonesia, jang datang di Ti- 
Ongkok atas undangan Nj. Wang 
Kuag-mel 

Nj. Hartini dan ” rombongan 
tiba di Peking dari Kunming de 
ngan disertai oleh wakil mer 
teri luar negeri RRT Huang 
Chen dan isterinja, Chu Tin, 
dan Ke Pu-hal, wakil kepala ba 
glan protokol kementerian luar 

  

negeri RRT, jang datang di 
tul2 murni pemikirannja. Ka) Kunming chusus untuk mendjem lau tidak, maka teladan jang | put rembongan tamu2 dari Inde gi 

nesia itu, demikian Hsinhua. 

  

Semula direntjanakan untuk 
"mengerahkan 2 batalijon pasu- 
kan Zeni, namun berkenaan de 

Manja marouvre setjara be 
sar2an untuk menjambut ulang 
tahun Divisi : Diponegoro-Peri- 
ringatan hari Angkatan Perang, 
maka - sementara hanja dikerah- 
kan 2 kompi, demiklan ketera- 

  

hhebohan itu, demikian Rusman) katan Perang maka mulai tgl. 
28 September hingga tgl 3 Ok- 

kan NA Mara saga da i 1 pameran tan 2 Kompi Zeni Bantu Sa Pa En aa 
Pembuatan Waduk - | merpati hingga alat jang terbo 

sar-berat seperti mobil berlapis 
Sempor badja dan tank. Disamping itu 
Kebumen 24 September (PIA) | akan dilakukan kerija bakti se 
Dua kompl pasukan Zeal| tjara umum serta perlombaan 

Bangunan Angkatan Darat kini) ketangkasan kemiliteran dise-   membantu pembangunan waduk 

Wanita" 

rita sakit selama Ik. 3 
tahun. 

nja untuk F 

Ibu Gelanggang Dagang Untuk 
Meninggal 

DJAKARTA, 24 Sept. (PIA): — 
NJONJA Chaitan Sjamsu Datuk Tu- 

menggung jang dikenal sebagai ibu gelang- 
& gang dagang untuk wanita Minggu sore djam 

5 17.30 telah meninggal dunia setelah mende- 
bulan, dalam usia 58 

'AlmtarKum wj, Datuk Tumenggung jang 
banjak menjumbangkan tenaga dan fikiran- 

# kemadjuan wanita chususnja dan 

  

tria perdagangan hasil keradjinan rakjat 
' Indonesia pada umumnja, akan dikebumikan 

#' hari Senin Yjam "15.00 dari. rumahnja di 
Djalan Sunila Kelapa No. 8 Djakarta. 

Selama sakitnja almarhum dirawat di- 
rumah sakit Sint Garolus selama Ik. 3 bulan. 

Masalah Malaysia 
MALAYA PERINGATI INDONESIA ? 

SINGAPURA, 24 Sept. (AFP-PIA): — 
P.M. Malaya Tunku Abdul Rahman pada 

hari Senen dikabarkan telah memperingatkan 
Indonesia "untuk djanyan mentjampuri urusan 

'
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Jang memegang peranan da- 

lam pemerasan itu adalah 
Wong Ti- Lu jang oleh HMI di- 
tugaskan sebagai penghubung 

untuk menakut2i dan mengger 
tak Liauw jang didjadikan kor- 

ban. 
Semula minta Rp. 500.000,— 
Pemerasan itu terdjudi pada 

tanggal 11 September jang lalu 
Wong mendatangi Liauw dan me 
maksa minta Rp. 500.000,— de- 

ngan antjaman kalau tidak dika- 
bulkan Liauw akan ditangkap di 
luar rumah korban. 

Walau Liauw idak merasa ber 
buat menjelewangkan minjak ta- 
nah seperti ig dituduhkan ta 
pi karena takut menjanggupi 
memberikan Rp. 100.000,— jang 
achimnja djuga djumlah itu di- 
setudjui oleh Wong. Karena 
Liauw tidak punja uang pada ke 
Uika itu maka didjandjikannja 
Wong dapat menerimanja pada 
petang hari direstoran Pantjoran 

Lapor pada reskrim 
Tak lama setelah Wong per 

BI, maka Liauw telah melapor 
kan perbuatan Wong itu pada 
reskrim jang segera menjebar 

Gjaring2nja disekitar ditempat 
| mana Wong serta HMI akan me 
nerima uang jang didjandjikan 
Liauw pada petang hari itu. 

Selesai Wong dan” HMI mene 
rima uang Rp. 100.000 jang se- 

bagian mereka zimoan dalam se 
patu mereka telah ditangkap 

Oleh dinas reskrim ketika hen 

Gak menudju keluar restoran. 

Polisi Bongkar Bank 
Gelap. 

Djakarta 25 Sept. (Mak) 
Setelah beberapa waktu la- 

manja terus-menerus mengada 
kan penjelidikan2 jang seksama 
achirnja Kepolisian Komisariat 
Djakarta Raya dan  Sekitarnja, 
pada waktu jang belum lama, 
berhasil membongkar siatu per- 
kara jang merupakan bank-tran- 

p jang telah dilakukan 
Jakarta melalui salah 

diluar Negeri. 3g 
bersangkutan dalam perkara ini, 
falah seorang jang bersama LPS 
berdiam di Ibu Kota ini” 

Oleh  sedjumlah kira 250 
orang penduduk dl Indonesia 

   

Djakarta 24 September (PIA) 
Setelah gambar2 untuk ba 

ngunan paviljun Indonesia di 
New York Wolds Fair jang 
akan datang telah mendapat per 
setudjuan presiden, begitu pula 
themanja 
politik, kultur, , 
pomi international dan kepariwi 

ketua 
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dan dikirim Itu dengan harga 
menurut perhitungan setiap kali 
dari Luar Negeri meliputi djum 
lah seluruhnja kira2 HK.$ 90.00 

kurang lebih Rp. 8.000. 
Harga barang itu kemu- 

dikembalikan diperhitung 

atau 

  

dengar tjara tidak legal. 
Berkat ketelitian Polisi, telah 
dapat disita dari jg bersangku 
tan semua surat dan dokumen2 
lainnja jang merupakan bukti? 
asli dan lengkap terhadap per 
karannja, djuga wang tunai ap 
djumlah Rp. 780009 jang masih 
tersimpan baik2 daiam salah sa 
tu bank di Ibu Kota Djakarta. 
Perkara ini masih tetap terus di 
djalankan. 

  

  

Del. Parlemen Ditung 
gu Di Jogja 
Jogjakarta, 24 September (PIA) 

Menurut keterangan dari se- 

kkretariat pemerintah daerah is- 

timewa Jogjakar:a, bari Rabu 
tanggal 26 September 1962 jad, 

jakarta, delegasi parlemen dari 
Pilipina, dalam rangka kundju- 

gannja kepelbagei kota di Indo 
nesi. Delegasi itu akan diser- 

tai oleh anggota2 pimpinan 
DPR-GR pusat. 

Menurut restjana mereka itu 

selama di Jogjakarta akan me- 
ngadakan pertemuan dengan pim 
pinan universitas Gadjah Made 
dan dengan pembesar2 pemerin- 

tah daerah istimewa Jogjakarta, 
dari kalangan sipil, militer, kepo 
lislan, kamar Diponegoro. di 
Magelang dan sebelum mening 
galkan Jogjakarta hari Kamis 
akan menindjau balai penelitian 
batik dari departemen perindus- 
trin rakjat serta keradjinan pe- 
rak di Kotagede Jogjakarta. 
Rombongan parlemen Pilipina 

Itu terdiri dari anggota2 DPR 
Pilipina dibawah pimpinan ke 
tuanja sendiri. Dua orang warta   wan Pilipina djuga turut dalam 
rombongn tersebut. 

  

Paviljun Indonesia Di 
Worlds Fair New York 

atu Gapura Bali dimuka dan se 
buah Meru Bali sebagai back 
ground silhouette, sedang dite 

bangunan: 
julang keatas sebuah Tugu 

Pantjasila jang menjorotkan al 
nar2 keatas. Demikian Purel 
dari Lembaga Pameran dan Pe 
kan Raya Indonesia (LEPPRI). 
  

Obat2an Utk |.B. 

Djakarta, 24 Sept. (PIA) 
Pengurus Besar Ikatan Apo 

teker Indonesia telah menjeleng 
insect 

    

ngat diperlukan oleh para pera- 
djurit kita didaratan Irian Da- 
rat untuk mendjaga diri dari 
ganggun serangan2 dan ular? 
berbisa, demikian keterangan ke 
tua PB IKA drs Ro Soenarto 
Prawirosoejanto. 

Dikatakan selandjutnja, bah 
Wa barang2 tersebut diharapkan 
akan datang dengan kapal ter- 
bang dalam bulan ini djuga dan   

Gitunggu kedatangannja di Jog | sbb: 

"|oleh moak2 sendiri, 

Daswati II di Djawa 

Pedoman atau dasar dari S.R. 

jong”, oleh  Djawatan Pendi 

Djakarta ditetapkan sbb: 
Sekolah 

jong Ini 
ru jang 

ban beladjar. 
Mengingat kenjataan, 

ruskan pendidikannja “ke Se- 

kat. Pula sebagai 

matan S.R. Itu akan 
tjanggung didalam masjarakat. 

Biaja jang diperlukan 

besarnja 

dek sebagai 

aja dengan PIA. 
Adapun 5 pokok penting jang 

dimaksudkan diatas Ini, olek 
Inspektur diatas Gidjelaskan 

1. Isi pendidikan-pengadjaran 

SR. disamping bersifat persia 
pan untuk “Sekolah landjutan 
bagi murid2 jang berbakat, ter 

utama adalah praktis dan 'leng 
kap, sehingga murid jang ta 

mat siap dan mampu untuk 

menggunakan tenaga dan pik 
rannja didalam masjarakat. 

2. Pendidikan pengadjaran di 

2. barus dpt membangkitkan 
Gaja tjipta dan swadaja 

anak. ne 
3. Sekolah harus merupakan 

sebagian dari masjarakat jang 
mentjakupnja. 

4. Dalam rangka pembangun 
an masjarakat desa, sekolah ha 
Tus dapat memberi pengaruh 
thd perkembangan  masjarakat 
dalam sosial dan ekonomi. 

5. Setjara berangsur2 sekolah 
4arus dapat memenuhi sebagian 
besar dari keperluannja sendiri 
(relt bedruipen). 

Adapun isi dan bentuk seko 
lah dasar gotong rojongnja ini 
disesuaikan dengan ” kebutphan 
sang anak dan kebutuhan serta 
keadaan masjarakat, 

Sekolah dasar gotong rojong 
didaerah Pertanian berlainan #| 
Intaja daripada. didaerah perin 
Gusrtian didaerah  pertambang 
an dsb. didaerah kota berlainan 
pula daripada didaerah desa, pe 
Gunungan dan didaerah panta) 

KEBUTUHAN 
ANAK2 
Disamping pendidikan jang 

bersifat 'imum, anak2 dapat di. 
beri pendidikan tentang pertan 
an, peternakan, perikanan, per. 

bengkelan, pertukautan, pertu 
kangan, perlebahan, membuat 
mainan anak2 dsbnja sesuai 
dengan kebutuhan sang anak 
Gan musjarakat, 

Segala kegiatan dilakukan 
dibawah 

pimpinan dan pengawasan pa 
Ta guru, Maka sekolah im tidak 
Giperjukan lagi tukang kebun. 

Dilakukan djuga kegiatan? da 

    

itu pembiajaannja narus ditang- 

dikan Umum Dept. PD. & K 

Dasar Gotong Ro- 
lah,5.R. Gaya Ba 

jak tahun 1987 di 
persiapkan didaerah2 kewadji 

bahwa 

pada waktu ini kl 7595 tama 
tan S.R. tidak akan dapat mene 

kolah Landjutan tetapi lang- 
sung terdjun didalam  masjara 

akibat dari 
pendidikan dan pengadjaran jg 
sangat intelektualistis, maka ta 

merasa 

guna 
penjelenggaraan S.R. itu sangat 

dan diatas kemampu 
an Pemerintah. Dengan didjiwai 
oleh Pantjasila dan Manipol-Us 

dasar dan Pantja 
warna sebagai sistim, didalam 
sekolah Dasar Gotong rojong, 
pengisian pendidikan dan penga 
Gjaran harus memperhatikan 5 
pokok penting "demikian Inspek 
tur Dinas S.R. Daswati 1 Dja 
wa Tengah dalam pertjakapan 

Pedoman Dan Dasar 

S.R. Gaya Baru 
SEMARANG, 22 Sept. (PIA): — 

SEBAGAI dikabarkan, tgl. 1 Oktober ini 
Tengah, jaitu Kendal 

— Purwokerto -- Djepara — Wonogiri — Pur 
woredjo dun Klaten akan mulai mengadakan 
pembaharuan pendidikan SR (SR Gaya Baru). 

Ti masjarakat, seperti kursua2, 
rapat2 desa, olahrasa, kesenian 
Gsb.. dengan kata Inin sekolah 
adalah pusat perhatian dan ke 
hidupan masjarakat, 

SEKOLAH DASAR 
GOTONG ROJONG 
Belandjutnja disekolah ini ti 

dak diperlukan penljaga seko 
lah, keamanan sekolah ditang- 
Mung oleh seluruh masjarakat. 

Agar Sekolah Dasar Gotong 
rojong sni, dapat disesuaikan 
dalam arti sebeoarnja maka oe 
nah sekolah menurut Kepala 
Djuwatan Pendidikan — Umum 
Dept P.D. & K. Djakarta disu 
sun #bb,: ruangan Untuk Is 

Gina Antara Tuangan dapat dibu 

ka untuk keperluan rapat2 desa 

itik/ujam/kambing, 

kebin tjens 

Bagi Djawa Tengah untuk 
Mendapatkan modal jang kuat, 

maka akan diusahakan agar pa 
ra murid mengadakan simpa- 
ran wadjib atau tabungan deng 
an sokongan pula dari masjara 
kat, 

Dengan demikian, maka Beko 
lak Dasar Gotong Rojong ini, 

ja tidak selaki ter 
Mantung pada bantuan dari Pe 
merintah. 

warung koperasi fhog | sistim 
dilajari oleh murid2 klas IV—V 
dan VI serta bergaati—ganti 
oleh dua orang setiap harinja 
jang melajam djusa pendudak 
engan harga jang se—rendah2 
nja, S.R, itupun merupakan ba 
lai pengobatan untuk murid 
dan penduduk, tempat untik be 
ribadah museum sekolah, tem 
pat kerdja murid2, kolam ikan, 
kandang 
lumbung dan gudang—bangsal 
untuk bersenam, 
keh dan sawah serta Ininnja Ia 
@, 

  

ral A. Jani menyatakan 
oja keamanan didalam 

la dapat dikerahkan dalam 

bidang apapun djuga untuk 
pai tudjuan revolusi ki- 

Ini menudju suatu masja 
rakat adil dan makmur. 

Menteri-Panglima AD Major 
Djenderal A. Juni mengatakan 
Ini “Senen pagi dalam amanat 
nja padu pembukaan Fakultas 
Pertanian Djenderal Sudirman 

di Purwokerto, 
Dikatakan selandjutnja, bah 

wa TNI mempunjai segala un 
sur jang dibutuhkan untuk 
pembangunan: in mempunjai 

jang kuat dan ter 

besar mulai dari kota hingga 
ke gunung2 dan in mempunjai 
disiplin jang tjukup kuat seba 
gai sjarat dari suatu organisa 
si jang kuat. 

TNI berada disegala bidang 
dan ini menurut Majdjen A 

Jani disebabkan karena Mani 
pol menginginkan, bahwa unsur 
harus digotongrojongkan untuk 

suatu tudjuan. » 

Telah lama 
menjediakan diri 

Major Djenderal A. Jani da 
lam amanatnja ito mengatakan 
pula, bahwa dalam  merealisir 

gotong-rojong dengan 
pengorganisasian jg teratur, ka 
mi dari Angkatan Darat telah 
lama mempelopori dan telah 

menjediakan diri kami utk tu 

rut bergotong-rojong didalam 
bidang apapun djuga. 

Setiap saat dan dimanapun 
djusa tidak ragu2 — membe 

    

  

rikan sokongan2 jang konstruk 
tif, baik jang merupakan soko 
ngan materieel, fungsionil, mau 
pun, jang ada pada kami. 

Chusus mengenai pertanian 

R 
telah ditumpahkan oleh 

Angkatan Darat dalam rural 
development. 

Dalam rangka Ini, kata Maj 
djen A. Jani pula dengan Ie 
galitet jang ada ditangan ka 
mi, telah banjak jang kami 
sumbangan jang mempunjai 
manfaat pada kemakmuran pe 
desaan jang setjara langsung 
atau tidak langsung ' memberi 
kan effect jang baik bagi per 
tanian. 

  

  

SEMINAR PERHOTELAN DAN RESTORAN 

DJAKARTA, 24 Sept. (PIA): — 
SEMINAR perhotelan dan restoran jang di- 

adakan uptuk pertama kalinja di Indonesia, 
akan di:kuti oleh hampir 200 orang peserta, di- 
antaranja lebih dari 100 orang pengusaha2 dan 

ibukota 
Seminar tersebut jg diseleng 

garakan bersama oleh Dewan 
Pariwisata Indonesa dan Lepar 
temen Perhubungan Darat, Pos 
Telekomunikasi dan Pariwisata 
'— bertentangan dengan semula 

— akan dilangsungkan di Press 
House dari tanggal 26 sampai 
dengan 30 September, 

Menurut atjara sementara, s6 

minar itu akan d'resmikan cleh 
Ketua Dewan Pariwisaia Indo- 

nesia Sultan Hamangkubuwono 
IX dalam sebuah upatjara sing- 
kat bertempat di Paviljun hotel 

  
tan oleh Duta Besar Swiss Pier. 
re Henri Aubaret Menteri Perhu 

landjutkan sidang:nia di Press 
House, dibawah pimpinan Dr. 
Werner Wymann, seorang 

Gan restoran Pangsa 
Swiss jang terkenal.     

  

Ken Ir Omar ea aa “wuktea 
kan service, dikembalikan bleh Leni dengan Sa mana ahem! (monemoalna vera-nja, -D8 
baik, Tina melantjarkan smash, djuga ditangkis masih kelihatan lambat dan ragu-ragu bertindak 
Leni dengan bagus, Ketika Tina melakukan )U. Konsentrasinja tidak begitu penuh menghadapi 
kkulan drive, Leni menjambar shuttlecock deng — jawan jang tidak enteng, 

an drop jang tjepat. & Darwin dipinggir gelanggang memperhatikan Leni dengan pandangan ketjewa dan kasihan. 
Sekarang Leni lagi jang melakukan service, — Ja mengerti mengapa gadis itu tidak bermain 
dikembalikan oleh Tina, dikembalikan pula Oleh — sebaik semalam, Leni tentu sedang menghadapi 

Lani. Overhead-amuah oleh Tina, ditangkis deng persoalan jung rumic seria melesukan, 
an baik oleh Leni Tina melakukan drop, termPi Pemuda itu tahu apa soal itu, namun ia 
menjangkut dinet, Kedudukan djadi 1-6. Leni '” mengerti tentulah ajah gadis itu lagi jang djadi 
service djauh kebidang belakang selanggang. sebab-musababaja. 
Tina membalas dengan lob, dengan Besit Leni Darwin merasa sajang sekali, djika sampal 
melantjarkan smash jang tadjam, dapat ditang Leni kalah dalam pertandingan final itu. Dia 

kis dengan susah pajah oleh Tint Dan &Chirr sahu, kalau Lani bermain sebagus semalam, 
nja Leni menjelesaikannja dengan Grop jang te oo” Tina tentu dapat dikalahkan 
par tepat 2—6 buat kekalahan Leni Pertandingan dihentikan sebentar. Leni pergi 

Tempik sorak penonton kian keras memberi ketempat duduknja menjapu mukanja jang di- 

tersenjum2 menunggu Leni melakukan #Djangan pikirkan s0aj lain, pusatkan piki- 
Leni melakukan service, tjepet Tina membalas — ranmu pada pertandingan jang penting ini, Le- 
Gengan drive jang bagus, Leni tak mampu Ime- ni” udjar Darwin menasehati, 

2rn ka ribut dalam “alay jang menguak mann Dera Bea da Ke: 
Penontos, acbirnja Tina ra "ralley.tu oo ajum 
Senyan 2ikvian Amush jang menggeledek, 7—d Lewu kembali Gelanggang. Tina me 

pemilik? hote!? dan restoran2 dari berbagai pen 
djuru tanah air dan lk. 50 orang wartawan 

buka oleh Wymsnn dengan se- 
buah tjeramah jg pada pokok 
nja bermaksud utuk mengemu 
kakan pentingnja kepari visa- 
taan dan perhotela 1 bagi kemak 
muran sesuatu nexara, serta bg. 
berupa tjatatan ps/ctologis me 
ngenai pekerdjuans Vibidang 
penjediaan dan oelalanan inaxa 
man dan minuman. 
Pembitjara lain terdiri Jari ah 
li perhotelan luarnegri dari 
taft Hotal Indonesi. dan ahliz 
Indonesia Mohammad  Sedak, 
Direktur Hotel Savcy Homann 
di Bandung dan Prof Ir K. Hadi 
moto, Presiden Direktu: kemba- 
ngunan pelaksana — pembangu- 
nan Hotel Indonesia. 

Kedua ahli Indonesia tersebut 
masing2 akan bertjeramah me- 
ngenai masalih2 jang dihadapi 
oleh dunia perhotnian di Indo- 
nesia dan perawasan tehnis dari 
pada hotel 

Seminar akan ditu:up pada 
tanggal 30 September Jengan 
sebuah sidang umum jang akan 
mendengarkan  laporan2 serta 
resolusi? jang kemudian disusul 
dengan sebuah djamuan bacsa-   

  

   

Peruarn (ng 

Fakultas Pertanian 
Djenderal Soedirman 
DIRESMIKAN DI PURWOKERTO 
DJAKARTA, 24-9 (PIA): — 

- MENTERI-Panglima AD Major Djende- 
bahwa dengan selesai 

negeri dan dengan ter- 
pulihnja tuntutan nasismal kita jakni Irian Ba 
rat, maks TNI akan merupakan potensi Nasi 
onal jang tidak ketjil srtinja. 

Sesual dengan doktrin 
perang wilajah 

Hal ini menurut keterangan 
Menteri-Panglima AD sesuai 
dengan doktrin perang wilajah. 

Dalam doktrin itu Angk: 
tan Darat akan membangun se 
tiap desa mendjadi kubu2 per 
tahanan dan kubu2 tersebut na 
ruslah mempunjai kemampuan 
bertahan dan hanju desa jang 
Makmur jang mempunjal xe 
mampuan tsb dan hanja perta 
nian serta unsur2 Jala ja 
menjangkut dengan  pertani 
ini, jang merupakan sumber «e 
makmuran bagi desa, 

Major Djenderal A. Jani me 
ngatakan selandjutnja bahwa 
berhasilnja TNI memulihkan ke 
amanan dalam negeri adala 
djustru karena doktrin» 
didjalankan dengan sempurn 

Pada hskekatnja, kata Me 
riPanglima AD pula, Ope: 
tempur jang didjalankan tn 
pemberontak adalah sedikit aur 
sebentar sekali, tetapi jang va 
njak adalah operasi teritorial 
jang tidak lain adalah rural de 
velopment, jang membuat sei 
ap desa dapat bertahan, 

Suatu tekad dari bangsa 
jang tengah berevolusi 

Peristiwa meresmikan Fakul 
tas Pertanian Djenderal Sudi 
man ini, kata Major Djenderai 
WA. Jani” pada permulaan ama 
natnja, adalah sungguh2 - me 
nundjukkan suatu tekad ari 
bangsa jang jengab berevolusi 
jakni bangsa jang terus mcm 
bapgun disamping menghantjur 
kan segala suatu jang merinia 
ngi Gjalannja revolusi,” 

Ini djuga merupakan #latu 
bukti tentang adanja swadaya 
jang sangat besar dan merata 
untuk mengisi revolusi dengan 
kebutuhan2 nasional, terutama 
dalam bidang pendidikan dan 
lain2nja. 

Djenderal Sudirman, kata 
menteri-panglima AD selanujut 
nja, adalah pedjuang dan pa 
Lirot jang besar, jang kataZnya 
serta amal perbuatannja 
mendjadi tauladan jang 
bagi kita semua, 

Beliau adalah patriot jang 
kansekwen, jang tidak kenal 
menjerah terhadap segala mu 
tjam rintangan dan kesukar 

          

ap 
besar 

  

  

Mengenai 
tas pertanian djenderal Sudi 
man di Purwokerto itu dikute 
kan, bahwa funksi setiap tuku 

h 

  

struktur perekonomian kita ju 
ni struktur jang agraris. 

a barus lebih” banjak 
mentjurahkan — perhatian Kita 
dalam bidang pertanian ini, xa 
reva kemakmuran kita banjux 
tergantung padanja. Sektor. per 
dagangan dalam dan luar neye 
ri, | sektor peridustrian sebagi 
an besar importnja merupakan 
agraris product”, demikian ma 
jor djenderal A. Jani. 

Pada achir amanatnja mente 
#i-panglima AD major djenue 
IBI A. Jani mengharapkan agar 
fakultas pertanian djenderal su 

1 dirman dapat melahirkan 
dan sardjana pertanian 
watak Nasional dan berdjiwa 
Manipol 

  

    

Pesawat -Mesin Dua 
Hilang Diteluk Aiaska 
Junfau, Alaska, 24 Sept. (AFP- 

Sebuah pesawat terbang pe- 
ngintai angkatan laut jang ber- 
mesin dua dengan 10 awaknja 
dikabarkn telah hilang sewaktu 
terbang distas teluk Alasku 
demikian diumumkan di Juneas 

bilang sedjak nari Sabtu 
lam. Kapal2 isut serta pesawat? 
terbang dikerahkan untuk me 
jari pesawat tersebut tetap: 
Usaha mereka itu diha'angi oleh 
tjuatja buruk. 

  

  
handuk. 

wKalau kau bermain sungguh2, Tina pasti 
Gapay kau kalahkan, Ajo, djangan lesu, Leni. 
Menangkanlah set ini. Djangan sia2kan hara- 
pan supporters-mul" kata Darwin memberikan 

Lani tetap berdiam diri. | ya kembali Koyo. 
langgang dengan langkah gontai. Semenzara itu 

kan backhandsmash jang tadjam, dikembalikan 
kemuka net oleh Leni. Terdjadilah permainan 
dimuka net jang amat mengasjikan. Berbeda 

dgn set pertama tadi, maka kini Leni mampu 
memusatkan perhatiannja pada pertarungan 
jang sedang dihadapinja itu. Disaat Tina me- 
ngembalikan shuttlocock agak ketinggian, Le- 
nf tjepat melantjarkan pukulan smash jang dah 
sjat ' . 

Penonton bertepuk riuhrendah. 
Darwin agak heran melihat perobahan per- 

mainan Leni. 
Dia tidak tahu, bahwa Leni berodzh perma- 

inannja karena tersinggung oleh teriakan pe- 
nonton jang mengandjurkan Tina menghatjur- 
kannja dengan angka 11—0. Leni djadi panus 
hati, Kemarahan itu menjebabkannja lupa padu 
persoalan kawin jang diadjukan ajahnja semu- 
jam, Leni Ingin mengachiri pertandingan ini de 
ngan tjepat untuk kemenangannja. Ia ingin me 
Hundjukan kepada penonton, bahwa dia mampu 
hengalahkan Tina. , 

Sementara Itu keduduxan pertandingan men 
Gjadi 5—2 untuk Leni. Beberapa saat, lamanja 
penonton dibikin tak berkutik dari tempatnja - 
karena asjik menjaksikan pertandingan jang 48 
Tu dan bermutu tu 

      

Leni melakukan service, Dikembaikan creh 
Tina, Dibalas oleh Leni dengan overhead smash 
tetapi sekali ini Tina dapat menangkis dengan 
baik. Leni melantjarkan backharid-drive Jang | 

lak mensia-siakan kesempatan jang terbuka Itu, 
Ia mensimast, 

       



  

    
    

  

Kedjusraan PSSI Akan Diten-. 

tukan Di Bandungan . 
SEMARANG, 23-9 (PIA): — 

KETUA PSSI Semarang Major Hard josoe- 
antri, dalam ketsrangannja pada PIA 
menjatakan, bahwa dslam bulan Oktober jad. 
imi di Bandungan Arnhsrawa akan dilangsung- 
kan konperensi kerdja pengurus PSSI pusat de 
ngan dihadiri oleh para komisaris dacrah ting- 
kat I se-Indonesia. 

ujuaraan PSSI untuk tahun "62 
imeneniukan waktu pertanding- 
an pendahuluan secta djuga me 
ugadakan pemoitjaraan, apakah 

pertandingan pendahuluan itu, 
“lakukan systim ,ihe best of 

seven” ataukah dimulai ' lagi" 
sari bawah. “ 

Menurut pendapat Maj: Hardjo 
soemantri, lebih baiknja apa 
ila kedjuaraan P5s1 jad. Ini di 
mulai dari bawah, Jengan, de- 
inikin, maka kita henarz |akun 
mendapatkan oibit2 bar 
ngan tidak pula mer 
prestasi dari pemaim2 Vt-ma 
jang uslanja agak jandjut.! 
Kachalin, Mengundur- 
kan Diri 

Gavril Kachalin, ketua pela- 
tin dari team 3epsibtua nasio- 
mal Uni Soviet wian menguudur 
kan diri, demikian tperoleh ka 
bar hari Sabu di Moskow. 

Presidium dari Federasi Se 

pakbola Uni Soviet semertara 
itu belum memutusan apakah 
menerima pengunduran diri da 
ci Cavrit Kacpalin tsb. letaj tj 

untuk sementara Federasi Sepak « 

bola Uni Sovie: telah mengang 
kat untuk sereniara .N'colai 

Wiliaev degan tugas menjeleng 

Ooin masinnal Uni Sovjet tab. 
Guhsev sebelumnia telah men 

djabut sebagai asisten pelatih 
dibawah Kaciutin ketika dilang 
sungkannja kedjuaraan dunia 

sepakbola di Chili bare2 ini 

Macapagal Bolahkan 

    

  

  

akan diadakan 
di Manila mulai dapat diatasi 
setelah ada petundjuk2 bahwa 
presiden Pilipina Diosdado Ma- 
capagai mengizinkan Jugoslavia 
turut serta. 

Senetor Amrosio Padilla, pre 
siden Persatuan Bolabasket Pi- 
lipina (BAP) mengatakan pada 
AFP setelah ia berbitjara Gan. 
Macapagai selama dna djam bah 
wa ta jakin presiden achirnja 
akan mengizinkan Jugoslavia tu | 
rut serta. 

Protes jang dilantiarkan pers 

dan publik di Manila mentjapai | 
puntjaknja minggu ing lalu, se- | 
bubutikan deneen' , beritnZi-bab: | 
wa Macapngai seorang jang | 
anti Komunis'akan menoiak me 
ngeluatkan visa urtuk regu Ju | 
powavia. | me, 

Pandangan umum jang bulat 
di Manila adateh bahwa po'itik 
dan olahraga tilax boie- diljam 
pur adukan. 

Padilla selandjutnja menga- 
takan ouhwa apabila Macapagal 

meny zukun Juyoslavia, dengan 
otomesis akun inengusahal 
enam dciegasi dafi Uni Sovjdt, 
—— 

SONNEVILLE DAPAT 

    

  
DJAK ARYA, 

tl 

pemain utuma Muangt!: 

dimana pemain terach'r 
#ngambek” untuk tidak 

tandingan? bulutangkis k 

IV Sabta malam 
an invitasi. 

  

  

Dalam pertahdingan invitasi | Sangvan, sedang 
jang dilangsungkan diruangan 
tertutup tersebut set pertama 
telah dimenangkan oleh Sonne- 

Wille dengan angka 15—15, dan 
met kedua pula dimenangkan 
Oleh Wattanasin desgan Angka 
19—b, sedang set wetiga dan 
Peneniuuo ditindakan. 

Sebanyak 2000 orang penon- 
        

    

   
   

   
   

            

24 Sept. (PIA): i 

«KY SONNE! ILLE dari Indonesia dan 

  

telah inengadakan pertanding 

Hongaria, Bulgaria, Djerman Ti 
mur dan Polandia supaja djuga 
mengikuti kongres bolabaskti du 
ia jang akan dilangsungkan (g| 
11 Ditmber. 

Padilia telah menanjakan Uni 
Sovjet untuk mempertimbang- 
kan kembali pendiriannja mena 
tik diri dari ksdjuaraan karena 
Taiwan turut serta. Djika Uni- 
Sovjet mempertimbangkan kem 
bali putusanvja, Padilla dan 
BAP akan mempunjai persoalan, 
karena Macapagal mengatakan 
padanje bahwa ..persoalan pena 
Fikan diri Uni Soviet dianggap 
selesai”. Dalam persoalan Ju- 
gosiavia Pidilla menjatakafi ia 
bahwa Jugoslavia meskipun sua 
tu negara Komunis tapi lebih de 
kat ke Barat daripada dengan 
Uni Sovjet. 

Enambelas negara diluar Pili 

Babak -penjisihan dari tanggal 
1—3 btstmber dimainkan 
di-empat tempat jau, Cebu Ci 
ty, Manila, Hoilo City dan Gue- 
z0n City. 

Undian akan dilakukan pada ' 
permulaan bulan Nopember jad. | 

   

  

  

ie 
kepada tudjuan F.N. berikutnja 
lalah menjelesaikan Revolusi 
Nasional Indonesia dan memba 
ngun Semesta untuk mentjapai 
Masjarakat adil adn makmur. 

Mr, Ali menjatakan 
bahwa sesuai dengan fungsinja 
bahwa Front Nasional adalah 
Organisasi massa jang revolusi 
Oner maka tidak tepat apabila 
Giantara kita menjebut dengan 
IM. kepada para  Pemimpin- 

  

aja. 
Beliau menambahkan utja 

pan DN Aidit bahwa hendaknja 
setiap petugas2 Negara dan ki 
ta semuanja hendaknja tiduk 
hanja mau mengutjapkan NA 
SAKOM, MANIPOL UsDiih, 
PANTJASILA,  RESOPIM Bil. | 
wedjangan Pemimpin Besar Ke 
volusi, tetapi jang penting ada 
tah pelaksanaannja. 

Untuk melaksanakan keranj 
ka ketiga daripada Amanat 
Penderitaan Rakjat (Manipol Us 
dek) jaltu mempererat persaha 
batan antara Bangsa2 Asia At 
rika menudju terwudjudnja du 
bia baru jang kosong sama se 
kali dari — Imperialis-Kolonialis 

seria menentang adanja per 
Wobaan2 sendjata Nuclier ada 
lah merupakan djuga tugas da 
fi Froot Nasional 
Malam upan Musjawa 

rah tsb. dimeriahkan dengan 
Kesenian dan Dagelan jang ber 
lagrung dengan meriah hingga 
larut malam. 

Demikian Indoprop P. 

APPLAUSE HEBAT 

      

i Charoen Wattanasin, 

ini di' Indonesia telah 

turut serta dalam per- 

cdjuaraan Asian Games 

tepux-tangan 
jang tiada henti2n'a telah dibe- 
rikan kepada dua orang pemain 
jaitu Ferry Sonneville dan Na. 

Ian Gaik Bee Jari Malaja. 
PERRY SONNEVILLF TIDAK 
BERHASIL 

Ferry Sonneville, kapten regu 
Thomas Cup Indonesia dan sa- 
tuZaja pemain jeng bertahan 

turnamen — bulutangkis 

  

Kae. Karta Selatan 

Menang Tinis 1—N Di 
Sinsanura. 

Kes. Korea Seistan ex 
Gjukan kes. Gabungan A.P. Si- 
ngapura dengan angka tipis 1-0 

dalam pertandingan persatab: 

tan internasional har Vinggu. 

Sampai waktu megaso kedudu 

kan angka masib 0—0. Sat 

gol Korta Selatan “'buat mela 

lui kiridalamrja Lee Woo Jin. 
Sebelumnja jakni pada Sabtu 

malam Korta Selatur membua. 

angka draw I—| ketika bera 

dapan dengan kes. Singapura. | 

     

      

nia Bersi 

djuara umum AG, kini 

Demikian thema tjeramah Pen 

didikan djasmani dihadapan 53 
orang guru P.D. SLP-SLA nota 

Tegal tpi. 20 Septemuci di Ba 
lai kabupaten legal jung diberi 
kan oleh Moh. Basari van Liem 
Kiong Sioe masing2 kepala can 

pengawas Inspeksi Daeran Pen 

didikan Djasmani “Departemen 
Olahraga Djawa-Tengah. 

Guna mentjapal tudjuan itu, 
demikian Liem Kiong Sioe sis 
tem penilaian, pendidikan djas 
mani disekolah? jang hingga 
sekarang kurang tegas dan t 
Gak exaci seperti penilaian da 
lam ilmu hitung jang exact 
itu, mulai “sekarang perlu di 
tindjau kembali dan dirobah se 
Hjara exact agar mendjadi 
suatu perangsang bagi murid2 
kita untuk meninggikan — mutu 
pendidikan djasmani disekolah2. 

Karena hingga kini belum 
ada pedoman penilaian pendidi 
kan djasmani setja 
ra exacta berdasarkan test em 
piris jang dapat dipe 
djawabkan, maka murit umum 
nja tdak tahu 
tuk mata pelad 
kan gjasmani mendapat 
4, 6, 5, dsb, tidak seperti da- 
lam mata pelaujaran exact ber 
bitung umpumanju Uap murid 
tahu benar menyapa Pak Guru 
memberi nilai & terhadap ula 
ngan berhitung, karena dari 5 
soal hitungan, murid dapat me 
ngerdjakan 4 soal betul. hlaka 
selama murid belum mengerti 
bagaimana tjaranja 
beri nilai mata 
didikan djasmani jang kurang 
tegas uan umumnja masih ter 
gantung mutlak pada guru 
pendidikan djasmani dalam per 
mainan kusti, voliey dsb, atau 
belum ada perangsang jang 
positip bagi murid semua, pres 
tasi keolan-ragaan murid? dan 
bangsa kita belum dapat diha 
rapkan naiknja dan madjunja, 
Gemikian Llem Kiong Sioe, 

Tiga bagian sistem 
pengukuran 

Lebih landjut Liem Kiong 
Sioe menerangkan, bahwa keku 
atan djasmani seseorang tidak 
Gapat didasarkan atas prestasi 

    

   

  

    

tjari porma2 umum jang bera 
ku untuk tiap manusia jang se 

umur, 

Ikuran gaja otot2, ketangkasan, 
ketjepatan dan keseimbangan 
badan. « 

III Pengukuran ketigd-meli-   
sport melulu. Kita harus men! 

Pembukean LLL.D. 
Di Irian Barat 

Magelang 24 September (PIA) 
Dari Inspeksi Lalu-Lintas Dja 

jbl Kepala Inspeksi LuLD. 
lu Hardjono telah befangkat 

ke Djakarta untuk selandjutnja 
sebelum tgl 1 Oktober 1962 su 
dah harus berada di Irian Ba 
rat 

(LLD,) Kedu didapat ka 
aa awal bulan Septem 

Keberangkatannja itu adalah 
dengan tugas untuk memben- 
tuk Inspeksi Lalu Lintas Dijalan 
didaratan 1B bersama2 dengan 
beberspa orang Staf lainuja jg 
telah dikirim langsung dari 
ujakarta. 

tiba waktunja bagi bang 
sa kita untuk mempersiapkan diri bagaimana 
tjaranja dapat mentjapai prestasi jang lebih ting 
gi dalam AG keV di Bungkok tahun depan. 

| didikan djasmani murid2nja. Ti 
| dak hanja menilai sadja tetapi 

| dapat mentja 
au kemunduran 

Pengukuran terdiri dari 3 Ia 
tihan. 

  

m berbaring-duduk ”(sit-up), 
b. lompat djauh tanpa awalan 
(standing broad jump), c. me- 
ngangkat badan sendiri pada res 
stok (pull-up). Penilaiannja di 
ambilkan dari 'abc'2 berdasar- 
kan perhitungan dan dalil ilmu 
semtistik. 

Pengukuran itu ndalah untuk 
mengetahui pinggang, kaki dan 
lengan atau seluruh tubuh ma 
nusia. 

Tabel Penilaian Uku- 

ran Djasmani 
Tabel penilaian 

djasmani adalah sbb: 
Umpama bagi pui 

thn untuk sit-up: m 

mengerdjakan sit-up 60 x, ni- 

lai 8 dapat: 47 x, nilai & dan 

dapat 30 x, nilai 4 hanja 22 x: 
bagi puteri 10 th: nilai 10 — 

50 x, nilai 8 — 33 x, nilai 6 - 

22x, nilai 4 — 18x 
Standing brord "ump: putera 

10 th: dapat loritjat tanpa awa 
lan sedjauh 167,5 cm untuk ni 
tai 10, nilai 8 — 1475 cm ni- 

lai 6— 194,5 cm nilai 4 — 

124,5 cm. 

Pull-up dengan rekstok: ba 
gi putera 10 th: nilai 106 X 
bingga dagu diatas rekstok, ni 

lai 8 —3. nilal — 2x, ni 
lai 4 — 1 xg puteri 10 th: nilal 

1O — 45 x, kaki keduanja me 

rapatkan pada salah satu kaki 
rekstok dengan gandulan pads 
rekstok tanpa angkat badan ke 

atas, nilai 8 — 40 x, nilai 6 — 
30 x, nilai 4 — 17 X 

Untuk umur lebih sepuluh ta 
hun hingga usia 17 tahtn sema 

kin naik angks2nja untuk sit. 

    

kekuatan 

    

up rata? naik 356, standing 
broad jump 401c dan pul-ups 
lebih 501. 

Sebagai sistim baru penilai 
an setjara exacta pendidikan 
djasmani di-sekolah2 SR. SLP, 
SLA, dapat dipergunakan sistim 

penilaian Amerika — Serikat 

ini ditambah dengan Harvard 

steptest untuk penilaian kekua 
tan djantung, pernafasan dan 
peredaran darah.   Harvard Stepiest 
Djalannja Hardvurd steptest 

ialah demikian: Testpersoon 
menghadapi tangga atau kursi 
setinggi 50 cm. Naik tangga de 

ngan satu kaki, kaki lainnja 
ikut naik dan berdiri tegak di 
atas tangga atau kursi, kemudi 
an turun-naik seterusnja selama 

5 menit dan ber-ganti2 kaki 

kanan-kak! kiri nak turun. 
Irama naik turun ditentukan 

dengan aba2, hingga naik kursi 
mentjapai, frekwens: 30 per me 
nit. Djika waktu 5 menit tertja 
pai, aba2 terachir verbunji: na 

Ik.— turun — duduk.Kalau 4 
dak kuat mentjapa' waktu 5 
menit, berbentiiah testpersoon, 

Gan duduk dan segera dihitung   

  

MERDEKA 

'Ada Apa Di RRT Sh? 
P.M. Chou En Lai Terbang Ke Kanton ”— 
HONGKONG, Pa Tenan Er 

Berita jang belum dinjatakan 
kebenarannja itu lebih landjut 
mengatakan bahwa konperensi 

Sistim Baru Pendidikan Djasmani 
Sesudah D,sdi Runner Up AG IV Tiba Waktu- 

p Tjapai Hasil Lebih Tinggi Di AG V 

TEGAL, 20-9 (PIA): — 
SETELAN! bangsa Indonesia dalam AG ke 

IV di Djakarta jbl berkasil mentjapai prestasi ke 
olah-ragaan jang gemilang sebagai runner-up 

9/45". Tostpertoon selesal. 
Mentjatat Harvard Steptest 

A. Index: 
Lama Latihan dalam detil £ 100 

bb 
2 x djumlah denjut nadi. 

— 85 — poor phisical condi- 
tion 

low sverago 
high averago 
good 

  

above 90 — exellent. 
Index untuk orang jang tak 

dapat bertahan sampai 5 — 
menit sbb: misalnja 3 menit 20 
detik denjut 80 — 75 — 65, 
Index — 200 x 100 
  28 

2 x (800 4 75 4 65) 
x untok test jang tak 

sempatan menghitung de      
49 5 5 5 

C. Index untuk mentjatat hasil 
test dengan menghitung denjut 
hanja sekali, ialah pada 1 — 
153 menit sesudah latihan. 
Index — 

tihan dalam detik 2 100 
  

  

good. 
Masih Bersifat Usaha 
Pertjobaan 

Pada achir tjeramahnja Liem 
Kiong Sioe pengawas LP.D. 
datrah Djawa-Tengah menjata- 

djasmani menurut sistem Ame- 
rika-Serikat ini, jang nanti oleh 

Chicago, 24 Stptimber (AP- 
: PIA- 3 

Floyd Patterson djuara dunia 

memperpandjang gelarnja meng 
hadapi Sonny Liston, penanda 
tanganaja th” memperoleh dju 
lukan pemukul knock-out dari 

Park, dihadapan penon 
ton kurang lebih 35.000 orang 
jang akan uang recette 
kira2 750.009 dolar dengan 
harga2 kartjis $ 10 sampa) 
dengan 100     

ongkok Selatan, demiki:n surat kabar j 
“Yaiwan mengatakan di Hongkong hari Minggu. 

jang pro 

tersebut diadakan pada tgl. 27 
Agustus jang dipimpin oleh PM 
Chou En-lai. Chou kembali ke 
Peking pada hari berikutnja 
dan Wk PM Chen Yi mengam 
bil alih djabatan itu udtuk sela 

1 ria konperensi. 

Pada. bulan? jang terachir inl, 
ledakan? telah meruntuhkan be 
berapa gedung pemerintah ter 
masuk kantor pabean 
perbatasan dekat Honj H kong 

kan terdjadi disuatu tangsi tan 
tara RRT di Chungihan daerah 
berdampingan dengan Makao ba 
ri Sabtu sore. 

  

Berita2 kabar Hong 
kong mengatakan bahwa di 
komperensi luar biasa Kanton 

suri 

itu, para pemimpin? RRT mem 
bahas: 1) Bagaimana  tjaranja 

pemberontakan ane 
seperti tindakan2 pe 

jang meluas pada ba 
| suunan2 pemerintahan. 2) Untuk 
menemukan pada tingkat mana 
kema tindakan Itu mungkin 
akan mempengaruhi moril ang 
katan perang dan penduduk, 

| Mercka | mengatakan bahwa 
orang2 RRT diseberang lautan 
dari kota? pelabuhan terdepan 
diundang memberikan laporang 

    

  

  

Insiden terachir jang diberita | K, 

HALAMAN 3 
ee 

  

  

NEW PORT, Rhode Islan, 23- 
September (DPA-PLA): 

Presiden Amerika Serfkat | 
John Kennedy ai mengang | 
kat Llewelyn Thompson, beki 
duta r AS di Uni Sovji 

  

       
  mendjadi duta bear keliling. 

demikian diumumkan oleh Ge 
dung Putin 

Thompson akan mendjadi pe- 
nasehat menteri | ri Dean    

  

     peng 
Ini ia mengganiikan Charles E 
Bohlen, jang telah diangkat men 
djadi Gurabesar AS di Perantjis. 

Sekretaris pers Gedui 
tih Pierre Salinger me: 
bahwa dutabesar Thompson 
mleh menlu Rusk dan presiden 

    

  

  ing memberikan saran? menge 
nai situasi jang sekarang itu, 

kita Khrushchov dan Pr 
sebagai "revisionis2”, 

Radio Eropa Bebas, jang me 

nangkep siaran radio Eropa ba 
gian Timur, mengatakan, bahwe 
radio Tirana pada hari2 Rabu 
Gan Kamis menjediakan waktu 
untuk menjiarkan sebuah pe 
Igutukan dua halaman dari ha 
rian resmi komunis Albania 

»Zerii Popullit”, 

Serangan itu berdjudul Re 
Vislonisme dewasa ini mendu 
kung strategi fundamentil im 

perialisme Amerika", 

mRevisionisme” adalah 
han jang dilantjarkan oleh) 
teoris2 RRT terhadap Khrush 
Chov dan Tito,   

Siapa Jang Menang Patterson Atau 
ajaran 400.000 dollar, 

Menurut tjatatan jang paling 

sar dulu ditjapainja ketika ia 
Ginjatakan tidak iavorit untuk 

pertandingan2nja 
Itu. Dalam tahun 1956 mendje 
lang dilangsuapkannja pertandi 
ngan perebutan gelar kedjuara- 
an dunia tindju ke'as berat an 
tara Archie Moore dan Floyd 
Patterson berhubung pengundu- 
ran diri djuara kelas berat tak 
terkalahkan Rocy Marciano, 
dari dunia tindiu. Archie Moore 
Ginjatakan sangat tavorit untuk 
memindahkan gelar dari Marci 

  

Albania Serang Lagi 
Khrushchov Dan Tito 
MUNICH, 24-9 (AP-PIA): — 
ALBANIA dikabarkan telah membuka kem 

bali serangannja terhadap P.M. Uni Sovjet ? 

Kennedy dapat ditundjuk untuk 
mendjalankan tugas2 istimewa.” 

  

esiden Jugoslavia Tito 
, 

     Knrush 
demikian radio Eropa 

Bebas mengutip radio Albania, 
utidak pernah. melepaskan ke- Blatan permusuhan dan peme 
Ujah-belahannja atas “kesatuan negara kami. Kata2 Khrushchov 
mengenai persatuan tidak lain 
daripada omong kosong 1 dan 

Kata2 itu hanja merupakan 
#ebuah topeng dibelakang mana 
ia mentjari kemenangan bagi 
lebih banjak Jangkah2 baru jg 
berbahaja terhadap persatuan 
kubu? sosialis den gerakan ko 
munis”. 

Gi petindju termuda dalam se- 

Tetapi apa — kenjatan: 
lam pertandingan ulangan Ini 
Patterson berhasil dalam ravan 
chenja memukul knock-out dan 
memuat lswannja jang lbbih be 
sar dari Swedia itu la sadarkan 
Giri dalam ronde kelima. “—— 
Dan ini telah 

but machkota gelar kedjuara 
an dunja tindju kelas berat 
Mari tangan jang pernah inare 

DeperhdraD- | Pesnwat Dengan 76 Pe- 2 2 5 
numpang Djatuh Dilaut 
LONDON, 24-9 (AP-PIA)$ — 

SEBUAH pesawat terbang 'AS dengan 76 
penumpangnja telah diatuh dilautan "Atlantik Ki" 
ra2 500 mil sebelah barat Irlandia pada ha 
ri Minggu malam, demikian diumumkan oleh 
kementerian angkatan udara, 2 
Seorang djurubitjara kemente tenang. 

rian tersebut mengatakan bah 
wa tempat dimana pesawat ter 
sebut djatuh, .tidak begitu ba 

ik 
Angin ditempat itu bertiup 

deugan ketjepatan 35 sampai 
49 knot dan lautnja sangat di 

ngin. " 
Pesawat itu — sebuuh Super 

Constellation dari perusahaan 
penerbangan Fiyicw Tigers-- s0 
€ang dalam perd ilanan dari 
Gander, New. Foundland, te 
Frank furt, Djerman, 

Pesawat teroaug itu djatuh 
kelaut setelah ja mengirim beri 

Cia segera 
per Consieilation itu menjiarkam 
"SOS”-nja, ..i 

    

   

  

aja 
900 mil sebelah barat Skotian 
Gia. Pengemudinja “kemudian 
mengatakan bhw ia akan berusa 
ha terbang ke Shannon, di Iriem 
Cia. Tetapi in tak pernah sam 
pai ketempat tersebut 

Angkatan udata AS di Pres 
twick, Skotlandia, mengirim se 

1 » 

disekitar daerah 
tjelakaan lewat 

menudju dengan ketjepatan pe 
muh ketempat itu Tetapi kapal 

      

    

     

menijoba untuk mendarat dide |jang terdekat dizatakan berada 
kat pesawat penumpang itu kira2 25 ml dari itrpat vera 
Gjika keadaan jartna Ujukup Ibat « 
—— —   
  

  

Djam Malam Di Accra 
Sesudah Ledakan Bom Hari Sabtu. 

ACCRA, 23-9 (AP-PIA): — 
PEMERINTAH Ghana hari Sabtu menga 

mumkan keadaan darurat di 'Accra, melarang 
seluruh pawai dan menjatakan beberapa daerah 
tertentu, sebagai daerah terlarang — termasuk 
djalan dimani Pemantjar Radio Ghana berada 
menda tempat berkantor Presiden Ghana Nkru 
mah. 
Pemerintah djuga telah me 

ngeluarkan djam malam dikota 
itu dan membenarkan polisi un 
tuk menggeledah rumah2, mo- 
bil2 dan tempat2 Isinnja. 

Nkrumah , Waktu dari djam 
malam belum diumumkan dgs 
segera. Diduga suatu perujata 
un sedang diljetak. Pembesar 

Ginas keamanan sedang wmem 

persiapkan setjara — terperintji 
mengenai djam malam itu guna 

mendjamin adanja kerlju jang 
normal dalam perusahaan dan 

dinas2 jang mendesak atau 
penting lainnja. 

Ledakan bom lagi 

Sedjumlah tiga buah bora 
bom meledak dipusat kota Ac 
Ca bari Sabtu malam, demiki 
an seorang pemimpin Partai 

Persatuan Rakjat jang berkuasa 
mengatakan bari Minggu 
John A. Welbeck pedjabat wk 

Hari Sabtu pagi, satu truk 
bersendjata dari dar 

ju di Ghana, jang & 
ba pada malam hari, mulai 

rumah-keru 

    

tara itu, polisi mengumumkan 
mereka telah menangkap 230 

kedua kalinja memakaa |orang jang telah melanggar pe 
Ingemar Johanssan mershanti |raturan ”— djam malam jang te 
kan pertandingannja sebelum |lah melanggar peraturan djaiu 

15 ronde sejam, —- Imatam jang telah dikeluarsas 
ketika pemerintahan Kwame 
NNkrumah mengalami krisis jang 
paling serius sedjak negara Af 
rika Barat Ini memperoleh ka 

Kn Ge Ga Ka | Bm jg en t 
Bumber2 jang mengetahui ma 

Ingatakan bahwa rentjana kun 

Gjungan Perdana menteri India 
mungkin tidak akan 

Sumber itu menga 
pembitjaraaan2 50 
antara Presiden 

I e
h
 

jungan itu didu 
luarkan — kemudian 
Acera berada dalam 

keadaan darurat 
umkan . bari Sabtu, 
Nkrumah  menerang 

siaran radio 

H rut (jatatan 
kemenangan tidak kurang dari 

33 kali dan hanja sekali meo 
derita kekalahan, Is belum 

pernah dipukul ” knock—cst 
dan sebaliknja dari 33 kemera 

@Mperolehaja 

il
       
  

“Peka 

— BILA ANDA TERPIKAT OLEH : 

  

KARENA DASTER)    | | tenerima: 

"CHESTERINA" /| MUDIA 
en. 

8 — 15 — 9 

        

     

tsb ada matjam2 sistim mengu | denjut nadinja. 5.000.000 dollar setelah diper- | ano ketangannja. Tetapi kenjata neannja 23 kali umumkan. Ia mengatakan bal: 

Kur ketrampilan chusus, misal j “45 detik sesudah latihan pa | oldhnja pendapatan2 tambahan | annja Floyd Patterson jang keti| ttodingannja dengan Liston |dari pukulan? knock--ontaja Iwa adalah untuk mengachiri 

aja pengukuran ketrampilan |ra penghitung denjut nadi di- | dari slaran2 televisi di AS dan |ka itu baru berusia 21 tahun da Mma Pentngnja seperti tatka | Satuanja kekalahan jang Pet |tingakan2 terror dan kebeagi 

permainan badminton, basket- mentjari letak nadi Canada dan siaran2 radio dida | pat memukul petindiu kawakan la in akan menghadapi pertan | nah dideritanja ialan ketiks |san dan menjerukan kepada 

bal, berenang, pelaci marathon | dan siap mulai menghitung de-| lam dan diluar AS serta siaran2 | Archie Moore denxen suatu pu | dingan revanche dengan Inge | in berhadapan Marty | rakjat Ghana supaja memberi 

dab, njut nadi, tepat pada saat 1 me | melalui lajar2 putih dibioskop2. | kulan knocx ou' dirnde kelima | mar Johaneson bulan Djuli ta | Marshall dalam pertandmgan |kan usaha2 mereka jang maksi 

Pengukuran itu pada S.R2 di | nit sesudah latihan (bitung na Sonny Liston seragai penan- | dari pertandingan jang direntja hun 1900 dulu Iredelapan, | mum untuk menolong polisi 

'Amerika-Serikat sangat memu di selama 44 menit). Ulangi pe | tang menurut kontrak pertandi- | nakan 15 ronde. Dan dari keme Gambaran prestasi ke | dengan angka dalam ' ronde |membersihkan terroris2 dan ke 

dahkan sang guru menilai pen kerdjaan diatas pada 145" dan ! ngan hanja akan menerima uang | nangannja itu Patierson mendja dua petiadju , . "bengisan itu. & 

PIANO KLINIK aj como. 

DITJARI.SEGERA : 

  

Seorang Kepala 
Montir 

Jang berporgulaman urusan dalam sebeda montorA 

  

         

             

& Siem — Reparatje — Service: 
Pimoo, Acourdeon, orgel. Phio-       

  'ANDA PASTI AKAN DJATUH TJINTA PADA 1 

..PANON HIDEUN 22 

(41 Tabuny #abar Baik uPtuk Para Peminat 
"MISS DIONET (Mulai tgl 1 Oktover, 1962, dan selandjutnja tiap 2 mine 

gu, akan dibuka kursus baru dalam tiap mata peladjaran 

  

nola 
| @ Memperbaiki atau mengganti ! 

kas piano jg. rusak dan buDik, | 

         

      

       
       

  

     

    

    

  

          
          

  

     
      

lengkap) 
sernus itu. disediakan Guru2/Dosen2 jang istimewa, 

3 

ALAMAT JANG TERKENAL UNTUK 
IL MEPARASI 

  

2 BAHASA Eos Permulaan: Menengah & Lai Olga Srridanorie)P kumbang dil, Gadji mermatkan, 

djuan-Emtsb conversation coune @ ME MNAAN ON AAL Ling EKP Dean Dereeda datang antuk pang: | Dn Mile Surati Ymaran harap dikirim kepasa P:T, CON- 
" Commerosal LC.E. Cour Aa Sutan | Pama 1 Tagana TACT LIMAS STUDIOS NV, Dji. Hajom Wuruk | 

BAHASA BAHASA PERAN IJIS (Sega ba 
6, Djakarta V/15 dibawah »- LI, i 

he Hagkatan) VAK DAGANG — anon : | TANAH ABANG 1V,35 530 | 

Tata—Buku A & B (Udjian Desember & Djunt) — Kur 
3 am ar cwo | 

Anus SEKRETARIS ( 
- | 

| 
NURJANTI 50PANDYANNKSUSANTI 

PE SEP Sea Maa ala KONI An » USUS"EO0YSUD#JUSUF | “ado dan Radio Saloo 2 
Sate aan SULASTRI-RASID 1 8 put Ratio 
Djtngan tunda lagi tekad/niat Sdr. unfuk mentjapai ke 

0 Tapa Reogeder 

madjuan, . £ 
Daftarkan sekarang Oi: f @ Transistor tadio—tape Gl. " 

4 Alat Lestrik — dll. 

PEKERDJAAN DIBAWAN PENGAWASAN TEK 

MLECTRONIG RADIO SERVICE 
DIL Tjideng Barat 4Sh. 

OJAKARTA 

Ke. NEW INDONESIA INSTITUTE 
Gondangdia Lara No, 13 

1 5 Djekarta uni 
       

  

     



   
   
    
   

  

   
   

  

    

| IBOIA JILLAHL WA INNA ILA:HI KODJYUN," 
| Welah berpulang kerahmatullah dengan teraug Pas 
1 6s hari Kemis djam 1630 di RS.U5. Cucu kami 
7 dang sangat kami (jintals ,- 

| ERWYN SJAFRIL 
Gahir di Djakarta tgl 5 Djuli 1962) 

dikebumikan tgl 21-0-1962 di Menteng Lulo. . 
Diepada para dokter dan dlururawat jang persungi” 

(perawatan sertas 
sumbangan 

   

  

PANGGILAN 
Bersama ini diminta kepada: 

Tuan R.v.E.H. CHEYALIER 
@lamat terachir diluar negeri: 3 

  

@jukssan Djalan Budi Utomo No Djakarta, 
segera setelah panggilan ini dimuat daram bari- 
an2/surat kabar, pada tiap djam kerdja. rintuk 
Gidengar keterangannja. — 

MENTERI/DJAKSA 
An.o, 

KEPALA DINAS RESERSE, 
SOENARIO TIRTONEGORO, 

aa aa aman ana nenen 
DYAKSA AGUNG MUDA/KOLONEL CPM.NRP, 
ARA am 

223 

Pen 

AGUNG 

        
  

  — 
  

DEPAKTEMEN KEDJAKSAAN 
DINAS KESERSE, 
—- 

PANGGILAN 
Bersama ini diminta kepada Saudara: : 

  

    

  

  

$ IL Lee 'A Wah, alamat Djl Sencu daya No. 
| Djakarta. 
i & Bong Kum Siong, alamat mepu Yalam No, 26 , 
, Djakarta. » 
h & Chan Bak Swie, alamat Senen naya NO, 222 

& Tar A Hong, alamat Gang 1tate NO. MEL 
Ujakarta, £ 

& Beo Siok Ling, alamat Kemajoran “etil 010.58 
f Djakarta. 

& Wong Giok Sie, alamat Kenanga Yalam No.4 
Djakarta. 

I Ong Jln Liong, alamat Prapitan No.44 
Ojakarta, 

smpaja dengan segera datang di kantor iJinas Keser 
Departemen Kedjaksaan, Djal: "li Liomo 

No.2 Djaxarta, untuk mengambil baranzenja jang 
' tiba di Kemajoran dengan pesawat udara dari luar 

negeri dg. membawa surat2 jg. berhutungun deuyan 
pengiriman barang tsb disertai “karu penduduk 
dar paspor, segera sesudah panggilan ini dimuat 

Y dalam barian2/surat kabar, pada "ian djum kerdja. 

Djakarta, 19 Septotrber 1W62, — 

        

  

MENTERI/DJAKSA AGUNG 
nb 

$ KEPALA DINAS 2ESERSE 
"BOENAKJO TIRTONEGORO, 

kental nnananan sngananndammanamamNNana 2 
DIJAKSA AGUNG MUDA/KOLONEL CPM,NRP. 

gr 

  

    
    
    

       
     

        
        

SC "Welan pulang ke K: 
enek kami jang testji 

« Rkis Chailan Sjamsi 

   

puda semua pihak, terutoma para 

tangga) 24 Seotember 1062 diam 

Ni, 

keluarga Chairul Saleh 
Keluarga Niat Akil 
Para Tema 

Sean Zain, 

INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RODJFUN 

  

Pada tanggal 23 September 1562 pi) 
Hengan ini kami menghaturkan terima kasih jang sebesar-besarnja ke 

jasat Almarhum: Pemerintah RL, Pemerintah D.C.I. 
#itu pengawalan Kepohsian Negara: dan handaitaulan, jung talah do. 
ingan ichlas memberikan bantuan baik moril maupun matesitl pada wok 
tu wafat hinggu dikebumikannju Almarhum di pemakaman Karer pada 

    tenang ipu 

u Datuk Temenggung 
jam 17:20 dalam usia 58 :ahun, 

Dokter dan Perawat jang telah me- 
Ljakurta Raya 

16:30. 

Kami jang berduka tita, 

Bidasari 
Keluarga B. Panggabean Te New York 

    

  

BLUE FUNNEL LINE 
(Kapal Semperonz 

Mempermaklumkan kel 
penerima muatan bahw 

MV." ORESTES" 
pada tanggal 25 Septesber telan ti- 
ba di Tg. Priok dari Ausiri 
Hari claim terachir 5 az 
penghabisan bari 2 8 
MACLAINE WATSON & CO. N.V 

ats, 

uap    

    

    

  

  

  
Otomat Priok: 24034 dan 28507 

DEPARTEMEN P.D. 
F tentang 
ENDAFTAKAN 
LINGKUNGAN 
MUM, 

un Djawatan Pendidika: 
NJA SATU KALI dari 1 

IREK 1962. 

  

   

   

    

   
   

   

KAN PELADJAK 5 
ja dengan: 
JAT 

  

  

dan P 

aftara   tar, 

tentang djenis udjan, 
djenis, udjian 

Keterangan: 

  

8,   

Daerah. 

rima perdaftaran. 
Diakaria. 14 
Departemen PD. dan K 

Bagian Urusan Pererangan, 5306          

BENGUMUMAN 

UDJIAN TAHUN 1965. DALAM 
NDIDIKAN U- DJAWATAN PE. 

  

    
pun TJALON BUKAN PE 

  

AN dar 
hat buki 

baik dar, Pamtngpradja 

HASIL PENDAFTA 

RAN kepada instans:2 sesuai dengan instriiksi. 

Laporan Hasil Pendaftaran harus terperintji, 
Gjumlah tjalon 

tjara bara atau Jama disb. 
lebih laodjut mensenai pendafia 

ran dapat diperoleh dari instan PD. dan 

Menginstruksikan xepaoa semua perigas dalam 
Yagktngan Djawatan Pendidikan Umum Depar 
temen P,DK untuk mula! dengan segera mene 

ISTHMIAN LINES, Inc 
ss .Steei Admiral" Voy 23 

  

  

Telah tiba Amerika Sevika' pu 
da tanggul: 22 September 1962 
Mari cjamm cerachir, 

  

G hari sesudah bari yen 
jang penghabssan. 
Untuk keterangan2 lebis sandjai 
rep berhubungan dengan: 

“International 

D.ILA. Transport Asenc'es 
Kali Besar Barat 

Tei. O.K. 22022 
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" MENERIMA PENUMPANG HANJA UNTUK      PADANG, 5 
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PERSEDIAAN - TERBATAS. 

Untuk penjerahan Desember 1962 

  

Masih tetap menerima indent dari: 

      

    
FIAT type 1300 

FIAT type 2300 

HubengiJan para vealer kami diseluruh Nusantara 
Ce. 5 

Tahukah Anda bahwa bahagian 

SERVICE kami dibuka nonstop 

sampai djam 21.00 (djam 9 malam). 

Pergunakanlah kesempatan ini. 
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P.T. DAHA MOTOR 
@/h FIAT JAVA Ltd. 
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