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  (London) 
Kalalo, 

    

  

17X 17 

Merdeka 
Pada hari Senen lusa, tgl 1 Oktober 1962, surat 

kabar Ltrian Merdeka akan genap berusia 17 ta- 

hun Pada bari tsb, tepat 17 tahun jang lalu, di- 

tengah? revolusi fisik Indonesia sedang berketja- 

muk sekebat2nja, didirikanlah s.k. harian Merde- 
ka oleh sdr BM. Diah. 

Harian Merdeka akan memperingati. hari 

ulang-tahunnja jang ke-17 Nini setjara sederhana 
dalam suatu penerbitan biasa hari Senen lusa. 

  

  

  

  

  

  

Sambut Se-meriahanja Aa ut 
Presiden Rep. Rumania 

Djakarui 260 (Merdeka) | 
Panitia Negara Urusan     

  

  
| 
i 
i 
' 

Gheorgin Dei, Presiden 
Negara Republik Rakjat 

perusahaan vitaal 
$ akan diatur setjarachusus). 

Semua Instansi baik Pemerin 
tah maupun Swasta hendaknja 

memberikan bantuan memindjam 
kan kendaraan bermotor guna 
mengangkut kaum buruh-pega- 
wwai dan massa tainnja dari in 
stansinja masing2  ketempat2 

. penjambutan. 

Surat dispensasi, bendera ker 
tas Merah Putih dan bendera 
kertas Republik Rakjat Ruma 
ntu dapat diambil dikantor Seksi 
Pengerahan Massa Djalan Men 
teng Raya no. 31 telpon Otomat 

tja Gambir 63238. 

rpisah Dgn 

  
  

1 DJAKARTA, 29 September (Merdeka) 

ta New York 

Suara Rakjat Republik Indonesia 

'BERFIKIR MERDEKA — BERSUARA MERDEKA — HAK MANUSIA MERDEKA 

Presiden dpt gambaran djelas 
|Tentang Penjelesaian I.B. 
    

RENTJANA KERDJASAMA RI—UNTEA | 
DISUSUN OLEH STAF WAMPA 18. | 

Djakarta, 29 September (Merdeka) 
Wakil Menteri Pertama II/Menlu Dr. Suban 

drio Kemarin siang menerangkan, bahwa: Pres. 
Soekarno sesudah mendapat laporan dan menga- 
dakan pembitjaraan2 dengan Brigadir Djende-   

| ral Indrajit Rikhye. telah mempunjai gambaran 
ig djelas mengenai keadaan dan petumbuhan2 
sekarang ini di Irian Barat. 

Dikatakan oleh Menlu Dr. Su 
bandrio, bahwa didalam perte 
muan dengan Presiden Soekar 
no di Tampaksiring, Kepala Ne 
gara telah memerintahkan kopa 
Ga Saja untuk mengadakan su 
atu pertemuan dengan Kepala 
Stat Pembangunan Irian Barat 
Major Djefderal A. Jani dan 
beberapa Wampa jang mempu 

Keterangan tsb. dikemuku 
kan Menlu Dr. Subandrio ke 
marin siang dilapangan terbang 
Kemajoran, sesaat setelah ja 
tiba kembali di Ibukota dari 
menemui Presiden Soekarno di 
Tampaksiring (Bali), untuk 

kundjungannja baru? ini 
menghadiri Si 

dang Madjelis Umum PBB, 
Turut serta djuga- dalam rom 

bangan itu, Wakil Pd. Sekdjen 
PBB Brigadir Djenderal Indrajit 
Rikhye jang sedjak beberapa 
waktu jl. telah berada di Inde 
#esiu, Wakil II Menlu Mr. Su 
djarwo — Tjondronegoro, Let 

Muljono dan beberapa per    

njai huburgun erut dengan s0 
al itu, guna menjusun suatu 
rentjana kerdjasama antara RI 
dan Unteu dimasa jad. 

Ri-Untea adakan kerdjasa 
ma jg erat dilapangan mili 
ter-keamanan-politik 
ekonomi 

wira2 AD. Turut menjambut di 
lapangan terbang al. Menteri 
Pangad Major Djenderal A. Ja 
ni, dan para Kep. Direktorat 
Departemen Luar Negeri, 

Ditegaskan oleh Menlu Dr. 
Subandrio selandjutnja, banwa 
pada umumnja UNTEA sudah 
barang tentu akan .melaksana 
kan pertanggungundjuwab se 

    

tjara keseluruhan sesudah tgi. | 
1 Oktober kerdja 1 

kama jang erat dg RI, baik dilapa | OT Dgn. Belanda 
ngan militer, keamanan, poli- Djakarta, 28 Sept. (PIA) 
tik dan ekonemi. 

Ditambahkannja, Djum'at pe | 
tang kemarin, bertempat di Is 
tana Negara (payiljun), akandi 
adakan rapat, dam kemudian su 
atu rentjana, kerdja akan 
dibitjarakan bergama2 dengan 
Brigadier Djenderal I. Rikhye. 

Pada rapat di Istana Negara 
itu jang djuga . akan dihadiri 
oleh sedjumlah wampa dan men 
teri kabinet Kerdja jang lang 
sung berkepentingan dengan 
pelaksanaan persetudjuan Indo 

(Bersambung ke hal 2) 

MENTERI SOEBANDRIO 

UNTEA Pertekad Lakukan Tugas 
Kata Wkl U Thani Di |.B. J.R. Bennet | 

KOTABARU, 28 SEPT. (PIA) 
Wakil sekdjen PBB U Thant di Irian Barat, 

Jose Role Bonnet dalam pernjataan jang dike- 
luarkan di Kotabaru pada tanggal 27 Septem- 
ber jbl menegaskan. biuhwa UNTEA bertekad 
untuk melaksunakan 
kepadanja di Irian Barat d cjakinan, bah 
wa segenap penduduk apapun djuga kebangsa- 
annja akan membantu usaha2-nja untuk meme 

lihara stabilitet perdamaian dan kemadjuan 
wilajah Irian Barat. 

KAA A2 KUPENA aka , 

Pernjataan tersebut jang ke- 
mudian “diterdjemahkan dalam 
bihasu2. Indonesia dan Belanda 
SGengkapnja berbonji sbb 

Sesuai dengan fatsal IU dari 
persetudjuan aritare. Keradjaan 
Belanda dan Republik Indonesia 
mengenai Irian Barat, akting 
sekdjen PBB telah menundjuk 
saja sebagai wakil chususnja 
watuk mengadakan pembitjara- 
en2 dengan gubernur Belanda 
@ Irian Barat guna memberi 
#silitas2 kepada — penjerahan 
pemerintehan kepada UNTEA. 

“Selama beberapa hari seti- 

tanja saja di Irian Barat, jaitu 

pada tanggal 21 September saja 
setiap hari mengadakan pembi- 
Ijaraan2 dengan J.M. Dr. Plat- 

tcei. Saja telah mengadakan pula 
pertemuan2 dengan para direk- 

& | s 3 tur pelbagai “departemen dari 
x Kalau orang berpisah biasanja bersedih hati pemerintahan Belanda di Irian 

muka jang muram, tetapi perpisahan an- | Darat, dengan kolonel Alisantas, 
tara staf Bagian Olahtaga Organizing Commit- | dan dengan wakita misi Kato: 
tee di Suasana riang gembira, tertawa, me- | "era Protestan, 

menati,   
Satu2nia penghalang jang pa- | daa | ling mendjengkelkan dari perpi- : | saban jang mengasjikan itu ada 

lah matahari jang lokas2 tjon- 

    

  

    

    
   
  

Saja 1ngin menggunakan ke- 
sempatan ini untuk setjaru sing- 
Sat mendjelaskan tugas jang te 

leh dipertjajakan kepada UN- 
TEA dan tindakan? jang sedang 
Siambil untuk melaksanakan tu- 
gas itu, 

  

Pernjataan U Thant 

ingin mengutjapkar. kata2 jang 
Giutjapkan oleh akting sekdjen 
PBB dalam 

1 
2g
 

£z
3 

  

ini akan didjiwai oleh semangat 
persahabatan, pengertian dan ke 
jainah-tamahan jang sama, jang 
memungkinkan tertjapainja perse 
tudjuan itu sendiri. 

Mengenai tanggung-djawab jg. 
Gibebankan kepade PBB oleh 
persetudjuan itu, U Thant me- 
jatrkan, bahwa' kita mengharap 
kap kerdjasama sepenuhnja de- 
ngan kedua pemerintah, tanpa 

penguasa PBB dapat mengguna- 
kan kebidjaksanaan untuk me- 
njerahkan semua atau sebagian 
dari pemerintahan itr kepada Im 
donesiu. Penguasaan UNTEA 

ini sebagian besar dari pedja- 
'bat2 jang akan mengisi djaba- 

mana tugas UNTEA tidak akan 
dapat dilaksanakan dengan me- 
munekan, ijabat2 pemerinta 

han lainnja termasuk 
UNTEA telah dipertjajai me- 

laksanakan pemerintah di Irian 
Barat selama suatu masa, jang 
lahap pertamanja akan berachir 
pada tanggal 1 Mai 1963. 'Se- 
tiap waktu setelah tahap per- 

diberi wewenang   tama pemerintahan UNTEA Ini, 

    

-|Djakarta, 28 September (PLAk- 

  

     

    

Tidak 
Penting: 

Normalisasi Hubung- 

Wampa 'urusan Irjan Barat 
menteri Juar neseri dr Subap 
drio mengatakan hari Djura'. 
at, bahwa "normalisasi hubu. 
ngan diplomatik dengan Belan 
da tidak begitu penting, jang 
lebih penting adalah pelaksana 
an penjerahan kekuasaan atar 
Irian Barat kepada Indonesia," 

Dr Subandrjo memberikan 
keterangan Itu ketika tiba kem 
bali dari Bali hari Djum'at si 
ang dipelabuhan udara Kema 
foran atas pertanjaan, pers se 
kitar normalisasi hubungan In 
donesia—Belanda, 

"Hal akan dinormalisasikan 
nja hubungan dengan Belanda 
itu". kata dr Subandrio lebih 

tuskan, akan tetapi untuk itu 
diperlukan waktu dan persin. 
pan? seperhunja. 

Djadi Anggota F.N. 

Wampa urusan pertahanan & 
keamanan — Kasab djenderal 
AH. Nasution sesudah meneri 
ma pernjataan dari masing2 men 
teri—panglima angkatan, telah 
mengadjukan kepada presiden 
panglima tertinggi Front Nasio- 
nal untuk setjara  menjeluruh 
Angkatan Bersendjata R.L., Le 
giun Veteran UI,” OPR-OKO 
mendjadi anggota Froot Nasio 
nal. Hal ini merupakan realisasi 
dari keputusan Presiden K.I. 
No. 202 tahun 1962, tentang pe 
laksanaan keputusan Presiden 
No. 638 tahun 1961 jang merge 
nai penerimaan anggota ' Front 
Nasional dari golongan politix 
dan karya. Dalam suasana, «em 
bali pada UUD 45 dengan demok 
rasi terpimpin. TNI tidak banja 
sebagai alat Keamanan Nasional   ag karya revolusi. 
  

  

Jandjut, "memang telah dipu 1 hd 

    

"YARGA ETJERAN : 
HARGA 

4 MRedaksr Gor. 1900 

  

SIPK No 10 ST/A Gus: 

  

R.I. Akan 
Kalau Didirikan Pangkalan? Militer Oleh 
Malaysia Kata Mentu Subandrio 

SINGAPURA, 27 September (AFP-PIA) 
Menteri luar negeri Subandrio dalam wawan- 

tjaranja chusus dengan surat-kabar ,,Straits Ti- 
mes" milik Inggeris di Singapura memperingat- 
kan, bahwa Tudonesia terpaksa akan mengambil 
tindakan pembalasan, apabila didirikan pang- 
kalan2 militer di Brunei. Serawak atau Kaliman 
tan Utara setelah Malaya terbentuk. 

Menlu Subundrio memberi pe-f drio. 
ringatan ini pada hari Rabu, ke- 
Lika berada dalam perdjalanan- 
Oya pulang ketanah air setelah 
menghadiri sidang Madjelis 
Umum PBB di New Yok. 

Menlu Subardrio dalam wa 
wantjara itu memberi pendjela 
kan? tentang pernjataannja di 

ualalumpur. 8 Indonesia 
tidak dapat bersikap masa bo- 
doh terhadap Malaysia karena 
Wilajah2 jang bersangkutan 
mempunjai perbatasan bersa- 

ma" dengan Indonesia. 

  

Baru kalau tidak beres 
"Saja tidaklah mengatakan, 

bahwa hal2 sedemikian ini akan 
terdjadi atau sedang direntjana- 
kan, akan tetapi seja hanja se- 
mata? ingin mendjelaskan me- 
ngapa Indonesia tidak dapat ber. 
sikap masa bodoh terhadap pem 
bentukan Malaysia. Djika sega- 
Ia sesuatunja berdjalan beres, 
maka kita tidak akan berbuat 

      

urusan mereka sendiri 
Akan tetapi djika segala sesua- 
tunja berdjsian tidak beres, m2 Kita tidak biso bersikap | Ka kita terpaken 

masa bodoh. 

HARGA LANGGANAN dalam KOHA apes sitpn 0y.— 
Mann Nana 

LUAR KOIA cew wenpasendinkan G 9Sym se0u.0 
mesen RD2 210 

Iklan? eeeevsesvse Rit2eeil Dat 4 
$ (reroajo Selatan 11) - 
ata usaha dan langganan: Gbr, 258. 

0 Aklan : Gus, sbtb (jalan Hajam Wuruk 9) 

Izis Pencibitaw KESUKISAN PENGUASA KekAnG 
DAERAH DIAKAKIA RAYA No, 144 
Oplah : 26.000 lembar, 

  

belaka, tapi djuga sebagai golong 5 

  

“Djika — Malaysia 
maka Indonesia dan Malaysia 
akan mempunjai perbatasan ber- 
sema. Bagaimana kita dapat ber 
sikap masa bodoh dalam keada 
an seperti ini” demikian men 
lu Subandrio. 

Kemudian Subandrio menje- 
but sebagai tjontot. didirikannja 
pangkalan? militer 
Serawak atau Kalrmantan Uta- 
ra. . 

“Djika  Malaysis akan mem- 
bolehkan  didirikanrja pangku- 
lan2 militer diwilajahnja, make 

  

kita pasti akan mengambil tin- 
dakan pembalasan. 

"Djika pangkalan mjl'ter itu 
umpamanja didirikan oleh AS. 
maka kita akan menjelenggaru- 
kan suatu pangkalan militer Uni 

dibagian dari Kaliman- Lovjet 

    

Plaiteel Menjangkal 
Belanda Titak Persendjatai Orang? "Papua" 

KOTABARU, 
Gubernur Belanda di Irian Barat J. Platteel 

27 September (PIA). 

terbentuk, hatikannja untut melindungi ke 
pentingan2 kita sendiri", demi. 
kian menlu. 

Ketika didesak untuk setjara 
ksttegoris memberikan pernjata- 
an. bahwa Indonesia tidak akan 
wengadjukan klsim terhadap Ma 
laysia. menla Subandrio meng- 

  

28 RABIUL ACHIK 5828. TH, KP KV 1 
   

  

   
   

    

      

   

w tan, 

Ika keiom. 

— al io — AAAge2 
Tangsni 16 — 7 — 1961 
  

Ambil Tindakan 
angkat bahunja, . .uengatakan: 
"balam keaduan seperti seka- 
rang ini, saja tidak bersedia un 
tuk mengikat diri seja atas pe 
eriotah saja”, 

Teniang ASA (Persatuan Asu 
Tenggara), menlu Subandrio me- 
niatakan, bahwa Indonesia tiduk 
Ikut serta dalam ASA, karena 
pemerintah Indonesi. berpenda 
Pet, Duhwa kerdjasama jang 
erat dun pertukarp pendapat, 
penerangan dun hai2 lainnja ha 
rus lebih dahulu diadakaonju 
atas dasar bilateral" 

Harus membangun sendiri. 
| “Bangsa2 Asia Tenggara jang 
bebas dan merdeka bendaknja 
membangun diri dan tetap ku- 
at Kita hendakniz djanyan 
menggantungkan diri padu sa- 
yah suatu blok. Kita hendaknja 
Gjaogan bersandaran pada AS 
ataupun Uni Sovjot. “Kita harus 
membangun kepribadian nasio- 
mal kita, karakter nasional kitu 
Yan kekuatan ekonomi kita sen 
Giri. Djika kita kuat, maka ti- 
Gak seorangpun akan berani 
menjerang kita. Pertjajalah ke- 
pada saja, ini merupakan tjara2 
jang terbaik untuk mentjegah 
me ideologi2 asing da 

ma timp2 pendjuru", demikian 
Gitegaskan oleh Subandrio. 

Chusus mengenal Indones 
menlu menjatakan, bahwa 
bila Indonesia diantjam, maka 
kite akan berdjuang dengan ke- 
kustan kita sendiri dengan atau 
Uudak dengan bantuan AS ataw 
Uni Sovjet”, 

    

   

Brunei, | 

  

Ada Usaba Adu—Domba 
| RT-Pilipina-Malaya 
Malaya Beri Djaminan? Kpd. Inggeri: Menge 

| nai Pertahanan, Ekonomi & masalah Tionghoa 

DJAKARTA, 29 September (Merdeka) 
Dengan tertjapainja persetudjuan pembentukan 
Negara Malaysia Raya, tampak djelas adanja 
usaha2 dari negara2 tertentu untuk mengadu- 
domba R.I. dengan Pilipina dan Perseku- 
tuan Tanah Melayu. Demikian diterangkan oleh 
suatu. sumber “jang mengetahui pagi. 
kepada koresponden ”Merdeka” berkenaan dgn 
perkembangan sekitar masalah pembentukan 
Negara Malaysia Raya oleh PM T: 

Abdurachman : 

  

    
hari Kamis membantah, bahwa Belanda telah 
memberikan sendjata kepada orang2 ,,Papua” 

Kian hari klan tampak dengan Sebagai diketahui, — rentjana 
dieias bahwa usah2 kearah adu | pembentukan Negara Malaysia 

Kibarkar Bendera Hingga 12 Oktober 
DJAKARTA, 29 Sept. (Mk). 

“— Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota 
menginstruksikan kepada wargakota supaja mu- 
lai harini hingga tanggal 12 Oktober nanti me- 
ngibarkan bendera sang merah putih mulai djam 
06.00 pagi hingga djam 18.00 petang. 

Pengibaran sang Merah Putih itu adalah 
untuk menghormat kundjungan PJM Presiden 
Republik Rakjat Rumania di tanah air kita. Me- 
nurut instruksi Gubernur itu diharap pada saat? 
turun hudjan supaja bendera itu diturunkan. 

Berdjiwalah Merah-Putih 
5 DJAKARTA, 28 SEPT. (PIA) 
Dr. H Roeslan Abdulgani selaku ketua panitia 

    

Retooling Apparatur Negara mengandjurkan kesat Indoktrinasi Mani 

Bd PDK : ,,Djadikan- 
merah-putih dalam 

sdek dari 
se- 

tingkah laku- 
lah anak2 kita berdjiwa 
gala pikirannja dan dalam segala 
nja, sebab Merah-Putih adalah warna Sang Sa- 
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pewaris 
Pembina Djiwa Revolusi dan anggauta Panitia | "#9. mengeluarkan pernjataan, 

  

Keterangan ini diberikannja 

galkan Kotabaru untuk selama2 
nja. 

Ditanja tentang desas-desus, 
bahwa Belanda telah memper 
sendjatai orang2 Papua" jang 
pro Belanda didaerah ' Merau- 
ke, Platteel mendjawab: ..Saja 
jakin benar, bahwa hal itu ti 
dak pernah terdjadi. Pemerin 
tah Belanda tidok pernah mem 
berikan seputjuk — sendjatapun 
kepada orang2 Papua. Hai itu 
akan menimbulkan situasi ig 
bertahaja dan tidak ada guna 

a suatu team 

PBB jang “terdiri “dari uga 
orang dan disertai oleh seorang 
pembesar tinggi Belanda telan 

terbang ke Merauke untux me 
nindjau keadasn disana, jang 
kabarnja tegang. Sementara itu 
  

Pangeran 

Hassan akan 
Bertindak 

London, 28 Sept. (AFP-PIA): 

: f 8   
untuk dipergunakan terhadap orang2 Indonesia. 

| prigdien “Sailuddin Khan, K0 
mandan pasukan keamanan 
PBB mengatakan, bahwa k.L 90 
orang tentara Pakistan akan di 
terbangkan ke Merauke dalam 
minggu ini ajuga 

Ditanja bagaimana pendapat 
nja tentang kemungkinan ker 
Gjasama antara orang2 Irian 
Barat dan Indonesia, gubernur 
Belanda jang telah memegang 
Gjabatan itu sedjak tahun 1956 
mendjawab, bahwa rupa2nja 
orang2 IB itu musih bersi 
kap ,.melihat:lihat” dulu gan 
satu dan laih hal itu akan ba 

njak tergantung daripada tjara 
approach orang2 Indonesia. 

Platteel adalah gubernur Be- 

landa jang kedua, dan ia akan: 

domba itu telah mendjadi kenja 
taan, terbukti dengan mulainja | 
persengketaan antara - Pilipina 

dengan Persekutuan Tanah Me- 
layu mengenai Kalimantan Uta 

ra dan Serawak. 

kepada Inggeris 
Pembentukan Negara Malay- 

sin Raya oleh PM Persekutuan 
Tanah Melaju Tengku Abdurrach 
men jang  mendapoc sokongan 
penuh dari Pemerintah Keradja 
an Inggeris terutama didalam 
pelaksanaannja, terdjadi sesudah 
pihak Pemerintah Malaya mene 
tzma tawaran jang diadjukan oleh 
Pemerintah Keradjaan Inggeria 
mengenai soal? dibidang pertaha 
nan dih perekonomian. 

Menurut sumber itu, didalam 
“|perundingan jang diadakan disa 

, 
Malaya beri djaminan2 | 

! 

meninggalkan Kotabaru pada lah satu tempat diwilajah Mala hari Djunvat kembali ke Ne- Iya, pemerintah Keradjuan Ingge 

Dalam konperensi pers itu aa aa 1. s0 

Platteel mengatakan, bahwa pro 
gram kerdja dan pendidikan Be 

tuk memberikan 

pada. tahun 1970, 

  

rat menurut rentjana 
akan dapat menduduki 
tan2 pemerintahan sampai 90K. 
Gubernur Belanda itu mengata 

landa memang ditudjukan un 
kemerdekaan 

  

berpendapat, bahwu pada |O 
un 1870 itu orang2 Irian Ba |nah Melayu, akan mendapat dja 

Belanda | minan dalam arti jang seluas2nja djaba 
Pada mulanya, kata sumber itu, 

Persekutuan Tanah Mela 
kan: ,Orang2 Papua tidak me 

nginginkan kami pergi".   
Raya itu, akan diproklamirkan 
dalam bulan Agustus tahun 63, 
Yan dalaru hubungan ini, pinak 
Pil'pina telah menentang maksud 
PM Abduriachman itu dan te 
nuntut agar daerah Kalimantan 
Barat dan Serawak itu, masuk 
daerah Pilipina, 
  

Mahasiswa Univ. 
Thamrin Diminta 
Hadir 
Ujaxarta, 29 Sept, (Mdk) 1 — 

» wur KDCI selaku Ke. 

tun Badan Koordinasi Universi 

ss mci, Thamrin mengharap. 
-—4 agar semua pimpinan.Do 

       

  

PROJEK? PAMPASAN DIBITJARAKAN 

DJAKARTA, ?9 September (Merdeka), 
Suatu missi Pamj j jang telah 

  | z : 

  

 



Juna Bm Pa —— 
|. INDUK KARANGAN 

  

Wanisasi atau partai manapun jang dikehendakinja. 
itu menjetudjui /Manipol, legal dan sudah 

disahkan, Kita tak usah takut-partai djika kita betul2 memahami 
segala petundjuk2 Manipol-Djarex 

Karno 

  

kegotongrojongan nasional antara partai? politik jang sah ini 
Gilaksanakan dengan djudjur dan konsekwen, maka orang tidak 
usah chawatir lagi akan ekses2 sebagaimana pernah" terdjadi 
dimasa banjak-partai dialam Nberal. 
Dad Setiap mahasiswa kita mesti boleh memasuki organi- 

sasi atau 'partai manapun, mesti boleh memilih "warna" spapua 
“Walaupun Biluar universitas. Ini djustru mendjadi sumbangan Po- 
sitit kepada Revolusi kita! 

i Indonesis Anggota De- 
wan Pengurus JIAEA 

DJAKARTA, 27 September (PIA). 

| Indonesia, ber-sama? dengan Iran, Meksiko 

Brazil dun Italia telah terpilih sebagai anggota 

Dewan Pengurus Badan Tenaga Atom Internasi 

onal (IAEA) dalam kenperensi umum ke-enam 

: IAEA Ji Wina pada hari Rabu. 

  

MERDEKA 

DJAKARTA, 25 September (Merdeka). 

ber malam: jang lalu tclah berhasil lagi menggu 
lung komplotan maliny jang sudah sedjak lama 

wali Selatan II, Djakarta. 

Menurut keterangan Public | B II, 
Relations Polisi Komisariat Dja|, Pengumuman tersebut dike 
karta Raya, sebanjak 9 orang | Vaarkap untuk menghurdarkan 

anggota komplotan itu, diantara | kesulitan jang diam" dari aa 
nja 2 orang pegawai gudang) lah faham serta simpane siur 
BPU "Pertan!', telah ditangkap | nja pengertian tootun7 Sun! 
oleh pihak berwadjib. Keterangan Mingemudi chu. 
146779 Karung Goni Disikat ! sus untuk Bemo tesebut 

Terbongkarnja komplotan ma Selandjutnja —didjolaszaw, 
(Ing itu ialah waktu sepasukan | bahwa tintuk dapat mengeruu 
patroli polisi Tjabang Kemajoran | dikan Bemo jang metupokan 
pada tanggal 26 September MA| kendaraan angkutan umum 
am jang lalu menahan 2 buah | ju, maka tiap pengemudi 4g. 
betjak jang mengangkut bungku | sudah meliki Surat Ketera- 

dan karung2 goni. ngan Mengemudi, harus pala 
Pengemudi2 betjak waktu di| memperoleh isin mengemudi 

tanjakan apa Isi goni itu dan sia | kan kendaraan umum itu, 
Fe pemiliknja menerangkan, bah 
wa mereka tidak tahu isinja dan 
pemilik barang2 itu kata mere- 
ka ada mengikuti dibelakang. 
Tetapi setelah Gitunggu beberapa 
saat, ternjata s'pemliki barang 
tersebut tidak muntjul. 

Ketika diperiksa, karung goni 

ternjata berisi sedjumlah besar 
lembaran gon!2 kosong, Dengan 
bantuan penarik 2betja Itu polisi 
achirnja dapat membongkar kom 
plotan maling jang sudah sedjak 
lama boraksi digudang BPU "Per 
tani", 

Dua orang pegawai gudang ita 
ternjata mendjadi "tokoh uta— 
me" dari kompiotan pentjurian 

Latihan Kapa'" Perang 
RI Di Sulawesi Utara 

Djakarta, 28 Sep. (PIA) 
Kesatuan? Armada — Tugas 

Angkatan an akan 

mengdakan lat perang2an 
Giperairan Sulawesi Utara dan 
Morotai mulai tanggal 29 Sep- 
tember sampai 3 Oktober jang 
akan datang. 

Latihan tersebut jan diberi 
nama "Opersi Siaga2” dipimpin 
langsung oleh Panglima Al 
Mandala Komodar Laut R. Su- 
domo dan dimaksudkan untuk 
mempertinggi kesiapsingaan dan 

  

14.679 Karung Goni Disikat Maling 
'Achirnja Polisi Berhasil Menangkap 9 Orang Pentiurinja : 

Polisi Tjabang Ken:bjoran tanggal 27 Septem | 8 Hari 

beraksi digudung BPU ”Pertani”, Djalan Radja | 
ngadakan defile dikota Menado 

pada Hari Angkatan Perang tsb. 

Ditandatangani 
Djakarta, 28 Sept. (PIA): - 

Hari Djum'at ini telah ditanda 
tangani suatu kontrak antara 
perwakilan dagang Rumania dan 
Wreksi BPU haan dagang 

Reksoatmo 

ngan 
Lasil2 bumi Indonesia dan pem 
belian mesin alender (roadrol- 
Isra) — jang sangat diperlukan 
@' Indonesia untuk 
Gan membuat djalan2. | 
Menjongsong kedatangang pre 

den Rumania dan rombongan 
peda hari Senen jang akan ta- 
eng, maka realisasi pembelian 
barang2 kedua pihak jang me- 
ngentungkan Ini akan tebih mem 
pererat hubungan #agang antara 
kedua negara tersebu. 
Rumania adalah negara jang 

keya-raya dengan rumber mi- 
njak tanahnja didaerah Balkan, 
demikian menurut Purel — BPU 

—PDN. — 
  

Pendiuilns Ticket Di 
Tg. Priok Ditertibkari 

DJAKARTA, 28 SEPT. (PIA) 

is Produksi Gula 7 
Dari No. 2 Indonesia Merosot Djadi Produsen 
Gula.No. 12 Didunis 

JOGJAKARTA: 
Sekarang waktunja sudah sangat mendesak, 

bahwa soal produksi gula harus mendapat perha 
tian dari banjak fihak, jakni karyawan gula, pe 
merintuh, masjarakat dan balai? penelitian, ter 
masuk fakultas pertaninn, karena keadaann ja me 
mang sudah menghendcki demikian menurut ir 
Sugiman dosen pada fakultas pertanian-kehuta 
nan universitas Gadjah Mada dan bekas adminis 

tratur pabrikigula Marukismo di Jogjakarta, da- 
lam seminar jang diadnkan oleh fakultas pertani 
an kehutanan universitas Gadjah Mada hari Sela | 
sa pagi jang laiu. 

Dikemukakan bahwa pada ta 
bun2 terachir 'ni rupa2nja pro- 
duksi gula terus menurun, dan 
menurut taksiran dari ir Sugi- 
man itu dikemukakan sbb: 

Tahun 1960 — 558.100 ton. 
tahun 1961 — 650.000 ton. ta 
bun 1982 — 620.000 ton, se- 
dang rentjana taksiran ialah: 

Tahun 1961 — 932.635 ton, 
tahun 1962 — 1.000.000 ton. 

INDONESIA DARI NO. 2 
DJADI NO, 12. 

Oleh ir Sugiman kemukakan 
  

26 September (PIA).— 

dugaimana merosotnja petira 
gula di Indonesia sekarang ini | 
dengan menundjukkan bahwa se 
belum perang. Indonesia merupa 
kan negara kedua dalem produk. 
s1 gula, sesudah Kuba, sedang 
sesudah nerang Indonesia mero- 
xot mendjadi negara nomor. 12. 
Sebelum perang (1937-1943), 

Kuba dengan produksi 2.864.000 
ton, dan Indonesit 1.593.000 
ton, Sesudah perang (1988-19 
58) Kpbn dengan produksi 5.963 
010 ton. kemudian menjusul Bra 
silla. India. Amerika Serikat Ha 
wa' dan Portoriko, Australia, 
Filipina Afrika Selatan, Mekal 
ko, Argentina Tatwan, Republik 
Dominika dan nomor 12 adalah niioneein dengan 850.000 ton. 

b kemerosotan 
Oleh ir Sugiman — kemudian "mebakan sehah2 nrodikel mu 

  

  

  

dapat membawa keinsjafan jg 
lebih luas pada para karyawan 
tentang arti “dan 
fungsi dari perusahaan perindus 
krlan bagi pembangunan masja | berbagai tugas pertahanan serja 
rakat adil dan makmur bersen | ra 
dikan Pantjasila. 

SABTU, 29 SEPTEMBER 1948 " 

Tawas Perindustrian 
Bertambah Penting 

.. DJAKARTA, 28 September (PIA). 
Pangdam V-Djaja Brigdjen Umar Wirahadi- 

kusumah dalam amanatnja pada pelantikan ar- 
ganisasi pertahanan pabrik-kantor PNPR Kimia 
Djum'at pagi dilapangan Taman Fatahillah me- 
ngatakan bahwa diwaktu jang akan datang ini 
tugas perusahaan periudustrian semakin bertam- 
bah penting bagi penjelesaian revolusi, 
Dalam amanatnja jang diba | sebaik2nja, 

tjakan oleh Ws. Kas, Peperda| Pada 
Djaja Letnan Kolonel CKH Su Poleaderai Umer Wa 
"iko Lukitodisastro, Panglima | hadikusumah mengatakan bah 
mengatakan bahwa, pembentu- | wa 
kan Organisasi ini “diharapkan 

hidupan gotong rojong duling- 
kungan perusahaan, jaitu dima 
na para karyawan dengan ja 
ra bergotong-rojong tnelakukan 

pentingoja 

bersama, jaitu tergotoag-to 
jong melakukan tugas produk- 
si, tugas membangun "perusaha 

Dengan keinsjafan jang sung jan, tugas pengamanan perusa- Wuh2, kata Brigdjen Umar se jhaan, dun dalam rangka organi landjutnja, para karyawan akan (sesi 'jang dibentuk — sekarang, dapat melaksanakan t alah tugas pertahanan parusa sebagai alat revolusi dengan |haan, 

Banjak Jg. Hrs Ditjapai 
Lagi Dlin Bidang Finck 

DJAKARTA, 28 SEPT. (PIA) 
Wampa-Menteri Perdagangan, Pembiajaan 

dan Pengawasan. Notomamiprodjo, Djum'at pagi 

  

   

  
  

Dari pemeriksaan ternjata pu 
Ia, bahwa sebaniak 14679 lem- 
bur karung goni telah lenjap da 
Ti gudang jang harganja ditak- 

nilai tempur dalamm rangka 
Trikora. 

Sedjumlah kapal2 selam, ka- 
pal2 perusak, kapal? eskorta, 

Mulai 1 Oktober pembagian allotment (tem- 
pat) akomodasi kapal? laut jang berangkat ke- 
semua djurusan dari pelabuhan Tg. Priok-Pasar 

  

mendindi merosot. faltu: 
Pabrik gula Ir 

tebu sebelum perang lebih banjak da 
"8 

  

telah menjerahkan idjazah kepada para lulusan 
Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara (STI- 
KN) bertempat div 1g sekolah tersebut di 

   

  

    

          

saian masalah Irian Barat Jan 
» pembangunan 

“ra itu musllah rentjana 

Pemilihan ini dilakukan pada 
sidang terachir dari konperensi 
jang telah berlangsung selama 
9 hari. Sidang hari Rabu . itu 
@juga telah memutuskan untuk | dan program, 
menunda konperensi tsb. 

Konperensi dengan suara bu 
lat menjetudjui serangkalan re 
solusi jang diadjukan oleh pa 

nitia n belandja, tehnik 
soa) 

    

Indonesia dalam Dewan Pe | sus 
ngurus itu akan mewakili Asia 
Tenggara dan daerah Pasifik, 
dan Iran akan mewakili Afrika 
dan Timur Tengah, sedangkan 
ketiga negara lainnja dipilih se 
bagai anggota bebas. Negara2 
ini akan duduk dalam Dewan 
Pengurus untuk masa kerdja 
dua tahun. 

   

  

FRESIDEN 
(Sambungan dari hal 1) 
  

  

nesia-Belanda mengenai penjele 

didaerah itu, 

Selesai gupat di Istana (Neg2 
kerujasa 

ina Indonesia-UNTEA akan di 
bitjarekan dengan wakil” PBB 
untuk Irian Barat Brigadir Djen 
deral Indarjit Rikhye jang telah 

tiba bersama2 dengan dr Suban 

drio duri Bali, dimana ia menga 
Kakan pembiljaraan2 dengan 
kepala negara dalam 

Berhubung dengan pernt.ija 
raan2 jang ukan diadakan dgn. 
djenderal Rikhye dalam rangxa 
kerdjasama — Indonesia UNTEA 
itu maka keberangkatannja ke 
Karachi untuk mengadakan pem 
bitjaraan dengan pemerintah 
Pakistan mengenai pasukan2 ne 
mutu itu jung bertugas dibawah 
pangjZ PBB di IB, akan ter- 
tunga kira2 dua hari Jagi, 

Atas pertanjaan jang diadju 
kan oleh Dr, Subandrio, bahwa 

  

  

mengenai tenaga 
nuklir dan kelanjutan bantuan 
badan ini pd negara anggauta 
bagi pembangunan tenaga nu! 
kr. | 

Resolusi2 lain — menjetudjui 
seruan untuk mempeladjari de 
ngan seksama program bantu 
an tehnik pada negara2 jang 
sedang membangun, mempela- 
djari tjara2 mendirikan suatu 
pusat internasional bagi penje 
lidikan dibidang teori ilmu ti 
tika dibawah 
dan Tenaga Atom Internasio- 
nal, dan kerdjasama dengan 
PBB dalam  menjelenggarakan 
konperensi III Atom bagi per 
damalan ditahun. 1964. Demiki 
an USIS memberitakan. 

lingkungan Ba 

    

Perhebat Ramayana 
Hingga Exspresip & 
Perasaan Lgn Tarian? 

SURAKARTA, 25 SEPT. (PIA) 
Menteri PDK Prof Prijono menjerahkan agar 

seni taci dari ballet Rs: 
diperkaja, sehingga 1nsadjadi ekspresif sekali 
dan dapat mentjermins 
saan dengan tari2-annj. 

Saran Menteri Prijono tab. dx 

Dalam buku tsb. djuga dimuat 
kesan2 banjak tokoh kesenian/ 

kebudajaan Nasional dan inter-| bagai 
nasional, Duta2 Besar dan pel 

  

air tidak kurang dari Rp. 1,5 Lkapat? angkut, kapal amphibi 
djuta— dan pesawat2 terbang anti ka- 

5 3 pal selam Gannet jang terga- 
Izin Pengemudi ,| bung” atem Angkatan Tugas 

1—19 akan mengambil “bagian 
dalam latihan tersebut. Kompo- 
nen pasukan terdiri dari kesiv 
tuan2 KKo-AL jang tergabung 
dalam Komando Pasukan Pen- 
darat-47 dibawah pimpinan Let. 
nan Kolonel KKo N. Junus, 

Pada hari terachir latihan 
tanggal 3 Oktober, AT—19 akan 
masuk perairan Menado untuk 
mengadakan pameran bendera 
bagi rakjat Sulawesi Utara ser- 

"Bamo" 

Djakarta. 29 Sept, (Merdeka) : 
Kepala Polisi Komisariat Dja 

karta Raya dan Bekitarnta 
Brig djen Polisi M, Becheed 
mengumumkan, bahwa setinp 
pengendara "Bemo” diharis. 
kan memiliki Sarat Ketera 
ntan Mengenai Golongan A 

Chrusus Bemo ats Surat Kete 

tangan Mengaouti A, B I dan 
  

(Sambungan dari hal 1) 
Manan 

tukan — dan UNTEA bermak- 
sud pula — untuk mengangkat 

  

  UNTEA 

peda UNTEA, sesuai dengan 
sjarat2 dan ketentuan2 jang te- 
lah diumumkan peda hari2 te- | sebanjak mungkin orang2 "Pa- 
rachir Int. pua" (Irian) guna menduduki 

Sebanjak mungkin orang2 | djabatan2 pemerintahan dan 
Irian harus diturut-serta- | tebnis. 

Untuk mengisi siza2 djabatan 
jang dibutuhkan, 
mengandjurkan kepada UNTEA 
untuk mengangkat pegawai2 jg. 
disediakan oleh Indonesia. 

Setelah mempeladjari soal2 ke 
pegawaian dan lowongan2 jang 
mungkin akan disebabkan oleh 
peiginja dengan sukarela banjak 
pedjabat2 Belanda, maka PBB 
telah minta kepada Republik 

  

kan. 
Persetudjuan tersebut menje-   
  

Tjerminkan Matjam? 
Kata Pak Prijono 

Indonesia untuk menjediakan | Tidak segan mengambil | mobij tersebut jang berdjalan 
persoil untuk sedjumlah dar tindakan2 tegas dengan tjepat sekali tidak pem- 

5 . an2 dipelbaga! lapangan. itu Ka. Pendamar |pat mengerem dan  menubruk 
majana diperhebat dan Dengan mempekerdjakan pe- Dhea Dan, Denny atae pe | mobit mi bekas wakii preet- 

Ginbat Jang berbabunggaati Bes # bahwa | den itu, dan mengakibatkan ku- 
5 " ti tergilas dju- | un segala matjam pera- | bavgsa2 talnnja, UNTEA akan |kendan tlah ditetipkanaia Pe dng PPN an an 

ati ssese | mentliptakan kesempatan untuk | mogasi pada kapel2 jang berang | Akibat lainnja jang | sangat |terwudjudnja kerdjasama dalam | kat kesemua djurusan dari pela | merugikan ialah mobil Mercedes 
senitari daripada ballet harus | semangat pengertian inte: buhan Tg. Priok—Pasar Ikan,| Benz itu ringsek bagian bela-! 
diperhebat dan diperkaja sehing | nal jang sedjati. 

Pasukan keamanan PBB 
Untuk mendjamin pemelihara- 

tan keamanan umum dan keter- 
tiban, UNTEA akan diperleng- 
kapi dengan suatu pasukan ke- 
atanan. Pasukan kramanan Ini 
akan terdiri dari suatu konting- 
@n angkatan berpendjata Pakls- 
tan, 

"Saja memahami, bahwa ma- 
salah2 ekonomi dan keuangan- 
Jah jang mendjadi perhatian po 
kok penduduk Irian Barat. Da- 

lam jang lampau telah 

PBB serta telah diadakan pe- 
ngaturan2 untuk menghindarkan 

minggu2 
Gindakan pembitjaraan2 jang sek |lum keputisan Ini dikeluarkan, | kaum buruh Indonesia terhadap itu | sama mengenal masalah? eko- umum t | djatah | perdjoangan kaum buruh dan rak pomi dan keuangan antara pe- | sebanjak Akibatnja ba-| jat Aldjarair dalam melawan ge Gjabat2 Belanda, Indonesia dan | njaklah pentjatst2 tticket kapal. | rakan teroris OAS. 

Ikan, Palemb-»g dan Pontianak adalah untuk 
AD 2086, Al. “5/,. AU 50, Kepolisian 590, | 
Djawatan Perdjalanan Negara 10#&, Pelajaran 
Nasional 596 dan untuk umum 50Y/,. 

Keputusan ini dikeluarkan oleh jtuk diberikan kepada umum. 
Peperda Laut Kodamar Il jang d| Dengan adanja pembagian 
tandatangani oleh Panglima Koda | ini, diharapkan tidak ukan ter: 

mar II Kolonel Pelaut Soesatyo | dapat lagi kesulitan2 jung per- 
Mardhi atas pertimbangan ke-su | nah dialami untuk mendapatkan 
karan2 jang dialami oleh masjara | ticket kapal laut jang berangkat 
kat dalam ticket ka- | kesemua djurusan dari pelabuhan 
pal2 laut jang berangkat kesemua | pelabuhan Tg. Priok—Pusur Ikan 
Gjurusan dari pelabuhan Tg. Pri | Palembang dan Pontianak. 
'Ok—Pasar Ikan, Palembang dan |—u 

Pontianak sehi A da, m 
hepar bau egLasiadrg "IMobil Dr. Hatta Ke- 

Hal ini djuga adalah atas per- | 5 
timbangan bahwa Peperda Laut tubruk Bus Bank 

Indonesia Kodamar III dengan instruks 
Deputy Peperti telah ditetapkan Dja 17 50 
sebagai pengatur dan pendjualan harta, p. (PIA), 
ticket untuk kapal? laut kese- Mobil Mercedes-Benz B-317 

mua djurusan -jang berangkat 
ari pelabuhan Tg. Priok—Pasar 
Ikan, Palembang dan Pontianak. 

Dalam keputusan tentang 
pembahagian allotment (tempat) 
Okomodasi kapal luut jang be- 
rungkat kesemua djurusan dari 
pelabuhan2 jang berada dibawah 
wengawasan Kodamar III itu telah 
ditetapkan pula untuk mentja- 
but kembali surat 
Peperdn Djaja No, B-41—Pdr 
—VI-—1960 tgl. 16 Djuli 1960, 

Lama, gara2 
hendak menjelamat- 

Peperda Laut tidak akan segan2 
mengambil tindakan2 tegas ter 
hadap orang2 jang menjalah gu 
makan pembagian itu. 

Terhadap pentjatutZ ticket ka 
dapat didaerah pelabuhan, pihak 
pal jang dewasa ini banjak ter 
Peperda Lautpun tidak akan se 

sa 

  

Utjapan Te 

Buruh Aldjazair 

Umim dulu hanja dapat 
Gjatah 307 3 

Lmd. Hamidy ” menerangkan 
selandjutnja bahwa dulu, sebe-       

  

"h banjak dari nada sesudah- 
nja. 

Setatih dikemukakan angks2, temudian diniatakan. bahwa tang Daru mendanat pembahasan In tah ana sehah nroduksi tebu t| 
an ha mendindI rendah sekat! 
44ua dhandintkan dengan seba 

    meruna 
ternenting. Pa 

19 nraktisi. teritama karvawan 
onta aban Mondone nada sebab2 
Kemernantan Itu karena hol2 
I-ne mudah terlihat dan mudah 
Yirasakan, seperti keamanan. te 
rasa kerdia, sewa tanah ren 
dah. tanah buruk dan lain2, Ma 
lahan ada sementara orang jg 
bernendanat. bahwa sosinja be 
vita ber-belit2 hingga sukar un 
tuk menfiari udjung pangkalnja 

Kebajuran Baru-Djaka:ta, 
Dalam upatjara penjerahan itu baik dalam pelaksunaan usahaZ antara lain tampak hadir Men- pembangunan Itu, 

teri urusan anggara negara 
Arifin Harahap, wakil Menteri 
PTIP, para doson dan pemimpin 
STIKN serta pedjabat2 tinggi bi 
Gang keuangan lainnja, 

     
Dikatakan, bahwa dalam tas 

hun 1660 telah diambil kebidjax 
sanuan moneter jang terkenal 
Yenyan nama “Freeilst” dengan 
kudjuun mentjukupi persediwua 
baruny2 didalam negeri sambu 
mempertinggi pendapatan nega- 
va, jang telah membawa hasud 
jang baik. 

    

Wampa — Menteri Notohuni- 
prodjo dalam kata2 sambutan 
nja antara lain menjatakan, bah 
wa berkat pimpinan Pemimpin 
Besar Revolusi Presiden 
20, perdjuangan kita te 
tjapal hasil2 jang genit 

sukar 
amen 

  

urut Menteri, dengan ada 
nja tindakan itu” pendapatua 

| negara telah meningkat mendja 
Tahun 1962 ini adalah tahun |Z kali dibandingkan dengan ta kemenangan, demikian Menteri, | nun 1859, Gevisen bar 

oleh sebab itu kita harus madjs ! tambah 4015, sedang defisit ver 
terus, kurang dengan 50x, 

   

  

Dalam hubungan ini lebih lan- 
djut dikatakan, bahwa — untuk 
itu masih banjak jang harus di 
tjapai dalam bidang ekonomi 
Gan keuangan, dimana usaheZ 

pembangunan memerlukan bia- 

Disamping itu toko2 kelihat- 
an penuh dan perdagangan dalam 
exporpun meningkat, 

Kearah keseimbangan anggaran, 

   

karena kita mengkaitnja. 
Pendapat Ini tidak seluruhnja 

tidak betul. Tetapi kita harus 
berusaha sekeras-kerasnja untuk 
mengatasi semua kesulitan2, ter 
utama soal sendang pangan de 

ketjakapan dan bidangnja 
R2, demikian antars lain 

T Sugiman. 

ja2 jang sangat besar, baik Ua- 
lam rupiah maupun devisen. 

Menurut Menteri, pembiajian 
projek2 itu telah dimulai pada 
awal tahun 1961 jl, dan karena 
keadaan keuangan pada achir 
tahun 1960 tjukup memuaskan, 

maka terdapatlah harapan? jang 

Potong Usus Buntu 
Sendiri 

MOSKOW, 27-September (PA'/PIA).- 
Seorang ahli bedah Sovjet baru2 ini telah me 

motong usus-buntunja sendiri dan kemudian ber 
senda-gurau: "Sekarang baru tahu bagaimana pe 
rasaan pasen apabila saia potong usus-buntunja”. 

Operasi itu dikabarkan oleh surat kabar resmi 
djawatan kereta api, “Gudok” (Peluit), jang 

menjebutkan nama ahli bedah itu sebagai Alex 
is Naumenko dari kota Mikun. 

Menurut "Gudok”, Naumenko merupakan sa 
tu2nja ahli bedah dikota itu, sehingga ia terpak 
sa meny-operasi diri sendiri.la memotong usus- 
buntunja dalam keadaan setengah duduk, dengan 
dibantu oleh seorang djururawat dan seorang dok 

  
| ter wanita Operasi itu dilakukannja dengan mem 

  

  

Situasi jang. demikian inilah 

harapan” prta “kita, bahwa 
sanggaran biasa” sudah akan 
menudju kearah keseimbangan 
dengun semua konsekwensi pos 
sititnja. Dan berhubung Galau 
pembangunan semesta terdu- 
pat pula, harapan, bahwa pum 
biajaunnja akan dapat dUaku- 
kan melalui sumber. tersendirk 
demikian menteri, maka pen 
dapatan negara jang bisa, va 
ik rupiah maupun deviwn, 
akun dapatlah dipergunakan se 
luruhnja untuk memblajal pex 
ngetuaran2 routine., 

Sedang pada saat ini, menu 
rut menteri, pendapatan nega- 
ra musih merupakan  satuznja 
sumber jang membiajal penge- 
luaran routine maupun pemba 
agunan, $ 

Dalam hubungan menteri mena 
kankan, disinilah letak bidang 
dimana para lulusan STIKN er 
sebut diperlukan membantu ye- 

| merintah dengan daja-upaja dam 
| kreasi baru, terutama dalam usa 
Iha melipat-gandakan — produki 
I dari sumber alam Indonesia 1g 
kaja-raja, dalam waktu jang W 
Gak terlampau lama, 

  
  

  

  

Dan untuk ini, demikian men 
teri mengachiri sambutannja, di 
perlukan adanja pengerahan se 
tjara revolusioner 
"funds and forces" 
sif. Menteri mv 
pada para sisw: 
Gjari amanat pembangunan pre 
siden sedalam2nja. , 

    

  

menurut menteri, jang memberi - 

  

f | Ketua Mipi Optimis Ttg. 
|. Hari Depan Research   

  

. JOGJAKARTA, 27 SEPT. (PIA) 

| Ban maa Ba aan pe ja 
pers di Jogjakarta menjatakan optimistmenja 
terhadap research atau penelitian dihari depan 

    

Gibidan dan dibi 

huan pada waktu achir? ini. 
'Dikemukakan, .bahwa seba |Laut di Djakarta, jang 

       

    

   
   

   

  

      

! : $ 1 

   

TN Dea aa aan Departemen urusan 
fimu dengan research penting 

Sekarang setalah ada. departe- | dalam sedjarah Indonesia se 
men urusan research 'nasional, |karang ini terdepat departemen 

Ba Me Ba Wana 4 engan ena mana Ya 

Bean aan aa 
$ “akan dibitjarakan pula didalam 

- Pena ema Oleh tm 

partemen research. aan | Hi | 1 h   

        

tisp2 hal jang dapat menga- | untuk tah allot- ergunukan pembiusan setempat (local anesthe- Ka Se | tan high daa Man aan Gen aa aa HINO, Serat ts Pekerja | pergunakan f - aa. Pena kemerosotan dalam kedudukan | ta, Djawatan Perdjalanan memperdjoangkan perdunalan ic). ian | Keuangan wilaah Irian Berat. ra dan Pelajaran Nasional une | duria.— IN - SANAM va 
  x 

PA soap an 
( 

  

    
  

  
  

an ilm Charlie Chlplin' dalam | sampai didekat bersalah kalau mengantar 
kesan2nja setelah menjaksikan Mang Dal Dendi" Gangaa Dentandan Ata, Sa Pa ara baka dan pan” 
beberapa malam mengatakan: |) nanti perintah. pandanganrja masih Baiklah. Terimakasih atas djasa tuan jang 

karja jang besar dan merupakan Ka m2 (ego rd reel 

agung ag na ja Tt Pa Bana pe ai at pa La lain. pena: Jan negsan saj Taat TMU bikin katjau disini, pak," djawab me an Na Gala ika 
great master work and One of “Tukang Bakat Bapak ini memang orang tidak ada guna lama? berdiri ditanah jang ang 
(he Yreatest besuties 1 ever) gadjian jang sangat baik," sindir Darwin. — kar ini. Selamat malam. Sampai djumpa Lenir" 
eh Danh Ig jaman jang | rebah mara” bal Muh Lea dengan siar Darul lis mengapa mui sent |Gatuni ko Indonesia, manakala) ,.Dja temanku ajah. Dia jang/mmengantar Leni” Batul Dalm, hedjar sadja siapa jang berani 
Gunia sudah tahu tentang pesta) pulang”, djawab Leni tjepat2, sebelum Darwin mengatjan disin” udjar ajah Leni setelah be. 
Ramayana ini. Saja akan mem-| sempat membuka mulutnja. berapa djurus lamanja memperhatikan Darwin 
Bari Jah Guria, demikian kata) '”'.Aku bukan bertanja padamu," senggak jung lenjap ditikungan Yang. 

Tenan am Ba et "Tapi tak ada salahnja Bete ngak merekam dna s dia memberi pen- ajah. 
diagumi. disiasan, bukan?” tukas Dara nakal 

Debat: setan »Tuan tidak perlu mengadjariku,” Dan tuan — Leman @ertawad melangkah kedelam Impressed and territ: | djuga tidak berhak Ikut kawat berduri Itu, diiringi ajea, Ba Gua cally moved). $ Ka bangka Aja Lam eng al kalangan peranan aja, 

Li
 

      

»Mulai besok kalau kau ingin keluar harus 
setahuku. Mengerti, Leni?" 

Leni tidak mendjawab. Ia hanja menunduk 
sambil terus melangkah kedalam rumah. Dan 

dela Leni melihat tjahaja denjar kilat menjamu 
mar2. 

Gadis itu mentjoba menenangkan diri. Men- 
tloba menguetkan hati dan membulatkan tekad 
untuk tidak tunduk pada perintah rjahnja jang 
mau memaksanja menikah dengan laki? jang 
tidak ditjintatnja, , 

Leni mengeluh apabila diingatnja soa| ka- 
win paksa itu. Suatu der:ta jang sudah tun se- 
tali, jang petmah dikeluhkan oleh gdis2 sedjak 
du'u. Banlak sudah buku roman atau aovela 
maupun tierita2 pendek jang mengisahkan tjeri- 
& tua itu: tjerita kawin paksa jang sudah me- 
nuakkan. ( 
Tetapi kini dia harus djadi pelaku tjerita Itu. 

Dan Leni tidak tahu, belum tahu, bagaimana 
dis akan mendjalankan perannja dajam menem 
tung kawin paksa itu, Dia djuga 
apakah ia akan mengalami nasib sebagai 
Ntibaja" karangan Marah Rusl' itu? Atau akam 

diluar pagar kawat itu, Leni mengeluh, lantas 
buru2 mssuk kekamarnja 
Kembali gadis jang tjantik itu menangis di 
pembaringannja. Dalam tangianja masih djugu 
& terkenang pada Darwin. Pemuda jang berani 
dan sangat baik hati itu terhadapnja. Segala 

   

  

sampai Ingi peda tekad serta kesimpulan: In 
bukan “Sit Nurbaja”, Ia gadis angkatan abad 

ingim meronta dari manu — ingkasa Karena itu la Ikan menantang han 
Ma Sen pagar Kaban sn Kalau perlu dengan meninggalkan ibu serta Dana Jana Janda Sean tenaga Santan P yana. ni 

»Beranikah Darwin datang adik jang dikasihinja, ' 

Gia tahu pula, itu tidak terdjadi. 
Darwin tentu tidak ingin mendapat dampratan 
dari ajahnja. 5 

      

  

     



   

      

5 
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Li 

ufuk Resolusi 
DJAKARTA, 28 September (PIA) 

Federasi Olahraga Seluruh Bannan yan Ke- 
|. mistelah jataan jang dengan 
keras IAAF (kederaai Atletik Ama- 

tir Internasional) atas tindakannja jang me- 
ngambil sebuah ,,resolusi” reaksioner jang kedji 
jang menolak untuk mengakui Asian Games ke- 

“4 dan jang memberi ,,peringatan keras” terha- 
dap Indonesia, demikiun Kantor Berita Hsinhua 

    

mewartakan hari Kamis dari Peking. 
Dalam pernjataan Federasi 

Olahraga Pa saga 
lain dinjatakan, bahwa 
IAAF jg menjatakan bahwa per 

tanding2 atletik dalam Asian 
Games ke4 dl Djakarta (dak 
dianggap sebagai bagian 

Kalan Games melalukan hanja 

Dikatakan seiandjutnja dalam 

Pemberontak? 

  

21m suatu -pertempuran 
« “angkatan darat, tetapi pasukan2 

pemerintah telah memotong dja 
lan jang digunakan mereka un 
tuk melarikan dirl, kata beri- 
ta2 itu. 

Perkuatan2 angkatan darat jg 
@ikerahkan dari sebelah barat, 
dikabarkan sedang berusaha un 
Yik mengepung pemberontak2 

itu. 
Berita2 Itu mengatakan bah 

wa pemimpin para pembesar 
pemberontak itu Om Jung, anak 
lelaki deri seorang” pemimpin 
feodal, Ram Jung. 

Hurlan Kathmandu "Ibu Per 
tiwi" mengatakan bahwa kedu 
22nja anak dan bapak, sekarang 
menurut kabar| sedang masuk 
perangkap jang dipasang Oleh 
kita2 70 mil sebelah utara per 
batasan selatan Nepal dgn In- 
ata 

Ayub Khan Mengenai 
'rian Barat 

Djakarta, 28 Sept. (PIA) : 
Dalam pidatonja dihadapan 

sicnng Madjelia Umum PBB 

memelihara hukum dan keter 
tiban didaerah itu selama mn 
sa peralihan, 

Presiden 

tas, 
“kado Pakistan selandjutnja 

Khan terlebih dahulu telah me 

Afrika ke PBB. — 

Usul Perundingan 4 
Negara Masih Tetap 

    

   

  

   

    

   
   

n0, suatu hinaan terhadap para 
olahraga dan para olah 

ragawan semua negara jang ikut 

hadap massa luas rakjat Asia,” 
demikian Federasi Olahraga Se 
luruh Tiongkok jang dalam per- 
njataan selandjutnja ' memperi- 
Ingatkan kepada IAAF bahwa Asi 

@ adalah Asia-nja rakjat Asia 
dan bahwa kegiatan? olahr: 

Asia adalah urusan rakjut Asia 
sendiri. 
Setudju 

olahraga 
Dalam pernjataan Federasi 

Olahraga Seluruh Tiongkok dika 
takan,bahwa rakjat dan olahta- 
gawan Indonesia telati mengu- 
sulkan supaja diadakan perte- 
muan Olahraga Asia-Afrika dan 

dibentuk organisasi olahraga 
Asia — Afrika dengan ke- 
kuatan2 "new emerging for. 

es" sebagai intinja. Mengtnas 
hal ini Federasi Olahraga Selu 
ruh Tiongkok jakin, bahwa usul 

itu adalah sesuai dengan situasi 
dewasa ini di Asia dan Afrika di 
mana perdjuangan menentang 

imperialisme dan kolonialisme 

sedang terus - menerus mening 
kat dan gerakan ke merdekaan 
nasional sedang dengan bernja. 
la2 tumbuh. 

Usul itu menurut pernjataan 
Federasi Olahragu Seluruh Tiong 
kok merupakan usul jang men- 
tjerminkan kebutuhan jang : 
bul dari perkembangan pesat 
Olahraga dinegara2 Asia-Afrika. 

  

     

" dengan pertemuan 
AA. 

  

atu djawaban jang paling tegas 
dan paling kuat terhas 

Jana imperialis jang berusah sc 
Ima2nja memanipul 
Olahraga Asia dan 

    

Seluruh 

dalam Asian Gmes itu, serta tc | 

Usul itu djuga merupakan su | 

| 

      

    
njambut dan dengan tegag me- 
njokong usul ini dan ingin ikut 
berusaha untuk realisasinja jang 
setjepatnja. 

Penonton Pertanding- 
an Liston — Patterson 
Mnita Uangnja Kem 
bali 
NEW York, 28 Sert. — Pe 

nanton2 tindju marah karena te ! 
lah membajar 7,50 doilar untuk | 
satv tempat duduk setelah me j 
njiksikan pertandingan Liston- | 
Fetterson jang hanja berlang 
sung selama 2 m G detik. 

Mereka telah berdemonstrasi 
dimuka thester "Fox" 

Manager dari Tkeater tarse 
but — didesak oleh polisi '— 

nonton TV 
likan uang” meroka. | 

gambar dilajar TV hilang dan 
mereka tidak pernah melihat pu | 
kulan Liston jang menjebabkan Pn Jai mena | 
lam ronde pertama dari perebu 

yo kedjuaraan tirdju kelas be 

yat dunia di Chicago, 

| “Dulka' — Vorwaets 
13—0 

BERLIN, 26 Sept. — 
3epakbola Tjekoslowakia “Dul: 
ka” mengalahkan kes. ”RRD 
Vorwaerts” dengan angka 3—0 

(i—0) dalam pertandingan pore 

  

Djuara 
  

butan Piala Eropa hari Rabu 
@ Berlin dihadapan 25.000 pe- 
ranton, 

Pemain2 tamu dari Tjeko, bo | leh: dikatakan merguasai lapa- | 
ngan dalam seluruh pertanding | 
ar dan goI2 bagi Dulka ditje 
tak oleh kiri dalam Adamec, 

Pertandingan ulangan akan di 
langsungkan di Praha pada hari 
Rabu jang akan datang. 
Sekitar Pembentukan 

1 Reau Gabungan 
IKorea “| 

TOKIO, 27 Sep". — Ko “| 
O!ympiade Nasional Korea telah mengundang ! 

in ke Panmunjom | 

tober untuk membi 
pembentukan regu Ko) 

Tr menghada 
pi Olympiade Tokio tahun 1964 nanti demikian rad'o Pyongyang 
NKNOC dalam kawatnja Jang 

ditudjukan pada presiden Komi 
"e Olympiade Nasional Korea, 
letdjen. Lee Chunil, menjebut 
Keputusan Korea Selatan untuk 
membentuk regu Korez 
menghadapi Olympiade nanti 

Kawat tsb menambahkan 

      

    
      

    | 

  

wa djika Korea Selatan tidak 1 mau berunding di Panmunjom, 
NKNOC bersedia mengadakan 

  

undingan di Seoul atau Pyong- 

iclah 
keinginunnja 

membentuk regu gabuni 
mengu 
untuk 

jan tang   dengan hangat me— 
    

Holiday In 

  

? 

bersama Persari Film &' 

name film tersebut. 

Empat binyang film dari Pili 
pina tersebut terdiri dari dua 
aktdis Josephine Estrada (peme 
gang peranan titama stbtgai 
wanita Bali) dan Daisey Ro- 
mualdez serta dua orang aktor 
Luis Gonzales.dan Johny Misa, 
Mereka akan tinggul di Indtne 

sja sampai film "Holiday in 
Beli" dapat diselesaikan. 

Beperti diketahui joint-pro 
  

Bekas PM Brazil 
Meninggal. 

  

Francisco Brochudo da Rocha 
bekas perdana menteri jang me 

Djuli sampai pertengahan Sep 
tember, meninggal dunia pada 
hari Rabu, Ia telah mengundu: 
kan diri 12 bari jarip atu. 

Negarawan dan professor uni 
Versitas jang berumur 82 tahun 

I dua hari seielah 

.
   

Bintang: Pilipina 

DJAKARTA, 29 
. HARI Kamis tanggal 27 September telah ti | 

ba di Djakarta bintang? film Pilipina jang akan | 
ikut mendukung film "Holiday in Bali” produksi 

Pilipina dalam rangka penjelenggaraan start op 

Kal 22 Agustus tang Ia) 

Ber- 

Bali” 
September (Merdeka).- | 

  

an Sampaguita Pictures   
duction antara Persari dan 
Sampaguita ini dimaksudkan 
Untuk melebarkan srjap pasa 
ran film Indonesia diluar nega 
Ti. Adapin tjerita Holiday ni 
Ball berkisar pada pengalaman 
dari seorang pemuda dari Pil) 
pina jang memasuki serba— 
serbi ketjengangan perdjulanan 
Sari Djakarta sampai ke Dali, 

Dalam wawantjara dengan 
Pers, bintang? Pilipira ini jang 
baru pertama kalinja mengin 
djukan kaki ke Indinesia dan 
kelihatan merasa senang meli 
hat keindahan alam di Dfikar 
ta, Aktris Daisey RomUnidez 
merasa gembira sekali dapat 
ikut membintangi film Holiday 
in Bali, sebab selain untuk 
tusaanja sebaga: pemain ja me 
rasa akan dapat merambah 
pengalamannja dalam melihat 
keindahan pulau Dew 

1Gjawab pertanjaan “Me 
berapa honorarium jang dida 
pat dari Holiday in Bus. Dai 

isey lak mau menerangkan. 

  

1 Tapi jang pasti di Pilpwa un ! 
Itux bermain dalam satu film | 
Jia dapat 7 ribu pesos. demikian 
Jaktris Daisey, 

Dapat ditjata: bahwa bin. 
tang2 film — Pilipina tersebut 

        

Kongres Ke-V Serikat 
Sekerdja Diawatan 
Padjak Se Indone: 

| 
Sembarang, 26 Sepiomber (PIA) | 

  

Menteri Pertama Ri. Ir. Ha- 
Gji Djuanda pada resepsi peinbu 
kaan Kongres ke-V Serikat Se 

tanggal 
jang baru lalu ini 

Galam sambutan tertulis manja 
takan bahwa pemadjakan ada- 
lah merupakan masalah penting 
terutama dalam kita sikarang 
sedang membangun. 

   
   

Dalam kita melaksanakan pem 
bangunan inl, perlu pula kita 
mempunjai planning serta mana 
gement jang baik urtuk meo- 
Cilptakan suatu kemudjuan bag. 

pelaksanaan pembangutan ter 
#ebut, Dalam kita menghadasi 

Im pema 
mna itu | 

lam melaksanakan ps.vur 
padjak tersebut" Genvikisn 
teri Pertama Ir Hadis 1 

   
   ! 

Oleh karenanja, mita untuk | 
tahun 1983 ini, kita picu me- 
nkadakan orientasi pemadja 
kan, sehingga pemisukan pa- 
djak tsb. dapat 
benar2 berguna b: 

  

Berentjana” demikian antara la 
in sambutan tertulis Ment. Per 
toma Ir Hadji Djuanda jang di 
batjakan oleh pendjabat tinggi 
Curi Departemen Keuangan jang 
pada malam resepsi itu hadir 
pula. 

UH. B. Jassin Andjurkan | 

Selidik: Berar Tidaknja 

DJAKARTA 
Kritikus dan tokoh te: 

Indonesia H B. Jassin 
rang sardjana sastra uni 
kepala dingin benar ti 
kapal Van Der 

djiplakan. 

  

! 

mana seorang harus memperta 
hankan diriaja dari suatu sera 
ngan dan tuduhan, tetapi ada- 
lah soal kesusasteraan jang me 
minta kerdja jang 

Dikatakan oleh 
bahwa dikalangan  masjarakat 
belakangan ini memang terdapat 

  

  

Djandji Djepang 
Pada RI 

TOKIO 26 Sept. (AP-PIA) 

PM Djepang Hayato Ikeda 

hari Rabu berdjandji kepada 
Menteri Pertama Indonesia “Dju 
anda bahwa Djepang akan mem 
beri ,kerdjasama — ekonominje 
jang 'seluas2nja” kepada Indo 
nesia dalam membangun Suma | 
tera dan Kalimantan jang kaja | 
sumber2 mineral. 2 

Sekretaris kepala kabinet 
Djepang, Yasumi Kurogano, me 
nerangkan kepada para warta 
wan bahwa PM  Ikeda telah 

memberikan djandjl itu ketika 
Djuanda minta bantuan PM 
Djepang tsb. dalam usaha mem 
perluas kerdjasama ekonomi 
Djepang untuk membangun da 
erah2 Sumatera dan Kaliman- 
tan, 

Djuanda, jang tiba di Tokio 
hari Sabtu jl untuk mendapat 
perawatan medis dan untuk 
beristirahat, telah mengadakan 

kundjungan kehormatan kepa- 

      

       

DEKA" 

  

  

  

700 Lagi Tentara Pakis- 
as 5 

tan Tiba Di IB 2 Okt. 
: DJAKARTA, 28 September (PIA).- 
Pesawat terbang kedua jang mengangkut ten 

tara Pakistan jang akan bertugas sebagai Pasukan 
Keamanan PBP di Iriun Barat pada hari Selasa 
malam telah tiba di Biak langsung dari Karachi, 
demikian dikabarkan oleh kantor. penerangan 
PBB di Djakarta pada Kamis petang. 

Wyck”, 

NN 

  

  

Oleh : Drs. Is Kung Heng 

Seluruh Tanah-Air Kita jg indah ini dikelilingi 5 aiknja Hita Kita dapat 

i chasiat--hasiat Ba “jang mem 
biru itu : 

jumlah 125 tentara infan |melakukan tugas inl. 2. Pa Kejang ditiap banar Aa apaan Se Siua naa lelang Balant penflasgane pijar Kebuaja 
Mohammed Baltao Yeah mn melihaga ketertiban dan am, ari menund: bahwa laut ' mentjipta- 

da isambi adalah berbeda dengan 3 8 2 mn . : 
dara Said Uddim Khan," dari | gas bertemu ea Kaya kan ketjerdasan jg tinggi, djika bertindak jang 
Pakistan, jang mendjadi kanan tindak tegas, demikian dikata | besar dan penguasaan alam. — 
-. peta ang bros 10 Jang! Seorang sardiana jaur berna | Kemudian ta melandjutkan 

Pesawat terbang lainnja, jg |seketjil2nja. Bahkan bilamana | ma E. Schliegei sanggup | terapinja derfan  memperguna 
akan membawa serdaduZ Pakis 
tan lainnja sebagai tambahan 
atas rombongan tentara terda- 

!kerselmbangan monetair. maka (hulu jang djumlahnja lebih da 
i Iri 300 orang, ditunggu kedata 

ngannja dalam waktu dekat ini, 
kita harus adakan sescarch da | Kira2 700 orang tentara Pakis 1Penonton2 tsb mengeluh bahwa | $ Kan 0 Maag tentara Taka 

tanggal 2 Oktober 
pal ut 

Djenderal Said Uddin Khan 
telah terbang dari Kotabaru pa 
da 

dengan ka 

hari Rebo untuk menemui 
ota2 pasukan keamanan 

itu di Biak dan memberi 
kan instruksi2 kepada mereka 
sebelum penempatan mereka di 
Wilajah Irian Barat. 

»Tugas sulit” 
Dalam amanatnja pada hari 

Rabu pagi, djenderal Said Ud 
din Khan menggambarkan tu- 
gas pasukan Itu sebagai suatu 
vtugas jang sulit" dan menga 
takan bahwa adalah suatu ke 
hormatan besar bagi mereka 
atas terpilihnja mereka untuk 

   

  

Hamka Mendjiplak 

28 September (PIA). 

  

rkemuka dunia sastra 
celah mengandjurkan sco- 

tuk menjelidiki dengan 
daknja ,, Tenggelamnja 

karja Hamka, suatu 

| perhatian jang agak besar terha 
dap Hamka sebagai sastrawan. 
Salah seorang sardjana sastra 
M. Junus Amir Hemzah bebera 

pa waktu jang Jewst telah me 
nulis akripsi berdjudul "Hamka 

sebagai pangarang roman". Te 
tapi karena skripst ini ditulis 
sewaktu belum ada ribut2 me 
ngenal djlplakan, maka didalam 
nja memang tidak ada dipersoal 
kan apakah Hamka memang 
mendjiplak dari terdjemahan 
Menfaluthi. Kpd sardjana ini HB 

ssin telah mengandjurkan un 
tuk menjelidiki soal — djiplakan 
itu dan M. Junus Amir Hamzah 
telah menjanggupinja. 

AS Alatas sedia terdje- 
mahkan. 

   

    

Sementara itu menurut H.B. 
Jassin ahli bahasa Arab pada 
Universitas Indonesia A.S, Ala 
tas telah menjatakan kesediaan 
nja untuk menterdjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia terdje 
mahan Arab jang dilaksanakap 
oleh Manfaluthi atas karja Pe 
rantjis itu, untuk kemudian diter 
bitkan sehingga masjarakat da 
pat membandingkan sendiri, 

"Press Ciub'"" 
WEEKEND PROGRAM 

SABTU tgl, 29 SEPTEMBER 

  

1962, 
Djam?1930 FILM "THE TUN 
NEL OP LOVE” Doris Day 
Richard.Widmark, Gig Young 
dan Gia Scala, 
BAND: "ETIKA RAMA" 
dpp, JusKinantan 
PERHATIAN: Chusus untik 
Angrauta Press Club dan P.W.I 
Djangan lupa membawa Kartu 

lah melimpaui batasnja, makr 
ingatlah bahwa ketika itulah sa 
atnja untuk menguasai self-con 
trolmu, 

Djenderal Said Uddin Khan 

telah terbang ” kembali kemar 
kas besarnja di Kotabaru pada 

#hari Rabu itu djuga dengan 48 

Orang tentara, jang akan ditu 

| gaskan di Kotabaru. Perbubung 

an udara antara Kotabaru dan 

Biak telah dilakukan oleh ang 
katan udara AS jang sebegitu 
Gjauh telah menempatkan dua 

buah pesawat pengangkut C-478 | 
di Biak untuk mengangkut per 
sonil2 PBB dan suppiy diwila 

  

jah Irian Barat. Demikian di 
beritakan kantvr penerangan | 

1PBB di Djakarta 

85 Tenaga Djururawat | 
Siap Ke 1.8. 

Jogjakarta, 27 Sepigmber (PIA) 
Dari Front Nasional daerah 

istimewa Jogjakara, Jipetoleh 
keterangan, bahwa sampat kim 
pada Front Nasional telah ter 
tjatat sebanjak 85 orang tenu- 

   

  

     
Ra djuru rawai lung se-waktuZ si Up untuk diberangkatkan ke 1 
an Barat. Disamping 9 Orang tenaga ahli perkebunan te lah pula terdaftar 

Tenaga? tersebut ki 
kan untuk memenua 
Nienteri-Sekajen 
aal baru? ini 
mengadakan pendaftaran sri 
nai guru2 jang siao untuk 

    

diki i rimkan ke Irian Barat, Gjuga di 
jau rawat | “dakan pendaftaran « 

   
Irian Barat. Nama? sari mereka 
itu telah dikirimkan kepada 

  

Hgur obat 

          

bahwa JOD adalah suatu zat 
jang dapat membangkitkan dan 
mempertinggi kesanggupan ker 
Gja dalam tubuh. Demikianlah 
pula JOD itu dianggap meme 

sebagai 
udara jang 

  

    

    

    

  

   

   

seorang 

penja 
chronis (Lichen 

han € 
kali sehari 1 sendck-makan 

. Ruzicka ber 

    

dengan air-hudjan — masuk 
Semua zat2 ini merape 

ngaruhi setjara fisilogis 
an dari organ 
hutu-k. 

5 tel 

   
Sedjak 

ja Hippokrai 
manfaat 

    

dari aras 

menjembuha 

  

ka        

puran dari obat jang diminu 

“Bapak" Pengobatan 

  

Dengan Air Laut 

Russe 2 dok 
geris di Gapat 
Pp sebagai .oapak” da 

  

pengobatan 
ut. Dengan 

tjam pertjobaan d 
an setjara klinis, 
sil mentjiptakan 
agenai (jara2 

laut, jang 
Bunakannja sebagai 
diminum untuk m 

dengan Fi tjara 

   
     FB Front Nasional di Djakarta, 

  

  

bagian bsar dari propinsi 

na pada hari Kamis. 
"Kerusakan harta-benda dju- 

Ba sangat besat”, kata Grandes, 
jang menekankan bahwa peme- 
rintah harus mempeladjari "bu- 
kan sadja kerusakan pabrik2 
serta perusahaan? ketjij lain te 
tapi djuga lumpuhnja kegiatan2 
lain jang tergantung kepada me j 
reka itu", | 

Ia menjatakan: "Kami mem- 
punjai djalan2 untuk mengatasi 
semua persoalan2 itu setjara efi- 
sien dan tjepat...... Berkenaan 

dengan pabrik2 ketjil 
itu, kami akan mempeladjari'se- 
buah rentjana untuk tidak sadja 
memperbaiki kerusakan? tetapi | 
djuga untuk membantu peng- 
usaha2 dengan memberikan ke- 
pada perusahaan? mereka sebuah 
struktur jang lebih modern dan 
kemudian mnggabunjgkannja me- 
reka. 

  

! 
"Mengenal perumahan2 djuga 

Takan didjalankan tindakan2 jang 

  

600 Orang Tewas 
Bandjir Di Spanjol 

BARCELONA, 27 September (AFP/PIA 
Setidak2nja 600 orang sudah harus diang 

  

      
penjakit kulit, 

Dalam 

  

  

  ap 
tewas didalam bentjana bandjir, jg melanda se- 

Catalonia, pckan ini de 
mikian dikatakan wakii perdana menteri djende 
ral Munoz Grandes kpd w Barcelo 

  

rtawan? di 

perjalanan penindjauan da 
erah2 jang dilanda bandjir jtu 
disertai oleh sedjumlah menteriz 
kabineg'lain, memudji sikap rak: 
jat Spanjol dan "kesetla-kaw: 
an jang ditundjukkan oleh seld- 
Tuh negeri”. 

Sementara itu bantuan2 daru: 
rat mulai diberikan ' pada hari 
Kamis kepada suatu daerih se- 
luas 60 km. didekat |Barcelona 
jang telah dilanda bentjana ban- 

Gjir jang paling ) hebat didalam 
sedjarah modem Spanjol. 

Angka? terachir mengatakan 
bahwa 368 telah meninggal, 405 
hilang dan 53G mendapat Juka2 
akibat bentjana alam ,itu. 

Pasukan2 Spanjol 'dan| ser 
dadu2 Amerika dari pangkalan 
udara Saragossa, dengan bull: 
dozer2 serta perlengkapan2 be- 
rat lainnja, tiba didaerah2 jang 
dilanda bandjir itu dam pasukan2 

. 

da Ikeda hari Rabu t | Anggauta, dan tidak dibenarkan | sama. Kepentingan2 umum dan |zeni angkatan darat pada hari 
kediaman resmi PM Djepang | emindjamkan Kartu Anggauta | perorangan berdjalan seiring”. | Kamis sedang memberikan lume 
tsb. walau pada kejuarga sendiri, 'Achirnja, Grandes, jang dalam | pur2 dari djalan. 
  

Upatjara 
Jogjakarta 28 September (PIA) 

ku Buwono dilautan Hindia. Pa 
kalan itu diletakkan diatas se 

tertutup dengan kain dan dipi 
kul oleh empat orang menudju 
laut dan baru dilepaskan apabi 
la jang membawa itu telah 
tenggelam dipinggiran Laut 
Hindia, 

Dengan diiringi oleh pemba- 

due dptakan ” Hijau Hindi but 
dan ditelan oleh gelombang om 
bak jang besar jang mendam- 
par kepantai. 

Jang dapat berarti 
berkah dapat 

Djika sedjumlah pakaian Itu 
telah dilepaskan dan ditelan   buah papan dari bambu, jang oleh gelombang, maka banjak 

Rebutan Bekas Pakaian 

Menurut kepertjajaan mereka 
itu siapa jang mendapat pakai 
an jang dibuang” tersebut, 
kan berarti memperoleh ,.ber- 

kah" dari Sri Sultan Hameng- 
ku Buwono, | kepertjajaan lain, 
wLabuh" itu merupakan satu 
mpersembahan” dari “keluarga   Sultan” 

supaja daerah Jogjakarta chu 
susnja, selalu mendapatkan 
mperlindungan" dari Njai Loro 
Kidul. 

Kepertjajaan lain lagi menje 
butkan, bahwa ,.persembahan” 
tsb merupakan satu hubungan 
misterius antara Keraton Jogja' 
karta dan Njai Loro Kidul. 

Ada lagi jang menjebutkan, 
bahwa -dengan adgnja upatjaya 
,Labuh" itu, maka Njal Loro 

  

akan darmawisata atau men 
tjari penghidupan  dipanta2 
Lautan Hindia itu, demikian 
wartawan PIA di Jogjakarta. 

    
   

   

  

Ikan setjara sistimatis pemakai 
&n @ir-laut itu sebagai obat mi 
Kum, pemandian dan pemakaian 
luar dari gangguan dari Ia 
In2 hasil Inut. Dalam thn 1783 
Russel mentjiptakan karyanja 
di Oxford dengan djudul: "A 
Gissertation concerning the use 
Of senwater in Diseases of the 
Glands etc.” 

Russel melihat bagaimana be 
sar mauisatnja air-laut ”dalar 
pemakaiannja sebagai obat jang 
Giminum atau sebagul obat-luar 
terhadap penjakit serofwiosis 

| penjakit kolendjars, & 
jang tumbuh pada kenala, 
telinga dan keleadjar gondok. 
la- masih ingat bagaitsra 
orang2 tua dahulu banjak mem 
pergunakan bahan2 duri air- 

   

    

laut untuk menjembubkun pel- 
peni al matjam it kelen- 

h 
Ditu jang pen 
titima (Liliacae), 3 

Jaah bagi pernapasan dan k 
   

  

» Tajar gondok. 
' 
    

  

Ru imobatannja 
cengan air isalah-satu 
pantai dekat Brighton, Ja menu 
turkan — pengalamannja dalam 

  

antara 49 aphorism (azat2) 
| lain sebagai 3    

   
kan paling bai 

. ai matjam bengkak2 
dimulut dan dilidah disembuhkan 
dengan air-iaut Yan bahan2 jg 
diperoleh dari laut, 

€. Airslaut mentjegah obstipasi 
Gan melantjukan pembersihan 
batu2 dan kersik empedu. 

G. Pelbagai matjam tumor di 
dalam saluranpentjernaan dapat 
disembuhkan dengan meminum 
airlant. 

@. Erithismus, jaitu suatu ke- 
adaan jang sud n 

penjakit, dimana seseorang 
itu lekas mendiadi marah atau 
panas-hati, disembuhkan dengan. 
meminum air-laut, 

Sambutan hangat 

Nama dan karya serta hasil 
penjelidikan tentang airdlant da 

| gi Russel ini mendapat sambut 
, tan dan perhatian besar dibenua 

Eropah, terutama di Djerman! 
dan Perantjis sehingga dalam 
latun 1794 Joh. Sigismund Vo) 
gel di Doberan (Macklenburg) 
membuka dan mendirikan suatu 
lembaga Pemandian Airdaut, 
serta mengandjurkan diminum. 
nja airdaut sebanjak 34 — 1/3 
liter sehari, 

Dalam tahun 1812 Le Francis 
&# Paris mulai 
pula pemakain air-laut sebagai 
obat jang diminum dan obat-lu 
-. . 

Dalam tahun 1823 Chemnitz- 

Wangerooge menulis sebagai be 
rikut: "Oleh karena sekarang il 
mu kimia telah memperkaja ki 
ta dengan suatu obat baru, jaitu 
"jodida', jang mungkin djuga ter 
terdapat mempergunakan alr-la 
ut itu selandjutnja sebagai air 

tahun 1852 Pouget 
ang dan memperiu 

  

     

      

   
as karyanja, Pouget mengandjur 
kan kepada semua negara2 di E 

Obat jang diminum dan ia mene 
dan 

orang2 dewasa. 
Rene Ouinton (1808-1923) dan 

para pengikutnja di Paris, meng 
andjurkan pemakaian air-laut s2 
bagai obat minum, 
1897 — 1912 Ouinton mengelu 

Tarkan setjara resmi pelbagai ha 
#1 penjelidikan praktis menge 
nal tjara pengobatan  penjakit 
kulit dam anak2 dengari menggu 
nakan suntikan airdaut. Ini dila 
kukan berstama2 dengan bebera 

ti Gaston, Julia, Lachaise, Mace, 
Patocki, Rob Simon dan Vari 
Gt. Dikemudian hari pekedjaan 
Guinton ini dilandjutkan oleh 
Jarricot di Lyon, 

#etjara Blologia, pengentjeran jg 
jeng tinggt logam2 mulia 
dari dalam Iaut menjebabkan 
penjembuhan pada orang2 sakit. 
Hobungan eratnje dengan Homoe 

Opa:hie memberikan kesempatan 
baginja untuk mendepat sambu 
tan hangat dalam kalangan He- 
moeopathie dari berbagai negara 

  

  
  

pa orang dokter kenamaan seper | sebuah 

Menurut penjelidIkan Gulaton | 

  

Air-Laut Dapat Menjembuhkan 
Pelbagai Matjam:Penjakit. 

  

j 
Firma H. Carrion & Co di Pa- 

(is adalah-satu2nja perusahaan 
jang membuat 

m sja 

    
Mengerdjakan setara sutjihama 

Ju temperatur jang vendah 
| dengn, tidak bersentuhan dgn. 
|'eram2 dan karet. Dimasukkan 

| secalam ampul dari gelas jang 
Cibuat chusus supaja tidak di: 
tusakkan oleh — persenjawaan2 
Vvor jang terdapat dalam air- 
isut, . 
Guinton-piasma dibuat dalam 

   

  

   
kan jang mendalam, Von Kreus 
her di Berlin berhasil menemu 

  

kan pengentjeran optimum jang 
Uctjok Uengan darah manusia, 
jalu suatu pengetjeran alr-laut 
dari Laut Utara dengan air-tawar 
dalam perbandingan 1 : 64, 

Dukun Penjulap Uang 
Ditangkap. 
Kebumen 26 Sept, (PIA) 

Pibak Kepolialan Distrik 
Kutowinangun Kabupaten Kebu 
men baru2 appeton ya 
Hardjosuwito al Sakimin 

dar' desa Bretjong, Asisten Bu 

   

Pertemuan Informil 
Dewan Menteri Seato 
Di New York. " 
Washington, 28 Sept. (AP-PIA). 
Menteri2 luar negeri dari 8 

kan pertamuan 
jang resmi di New Yotk semen- 

berlangsung sideng   
  

£ No, O1/IXIPPB/63. 
Dewan Film Indonesia No, Kpts. 3117 surat keputusan 

1962 tanggal 
| terpimpin 

. BOLA 

September 1962, demi untuk: dengan 

Hen rebana kaga. 

DUNIA" (PBB ) 
d/a Pan Aslatie Film 

RE 

MARIE : 
KWALITET KLAS SATU 
BERTARAP INTERNATIONAL) 

HARUANJA HANJA x H4 DARI 
HARUA BISKUIT IMPORT 

LABORATORIUM JANG , SERWRE 

NANG MENERANGKAN Aj 

aga 

GAL 

  

    

   

  

      

“#BAIKTUNTUK ANAK": 

- 

pabrriKnusKurr LUNA 

DUntAN Yam ATBLKA NO, 28 
aaAnnunas , 

Dapat disewa : 

TAXI SEDAN BARU 

   

        

    
    

DJAKARTA   Baru Terima Party Besar. 

SINGER REFRIGERATORS: 
(LEMARI EYS) DENGAN DJAMINAN 5 TAHUN 2.5 Ctt, (210 liters) 115 volt 320watg '. 

ELI TERACHIR YANG SANGAT. MENARIK 

1 DENGAN HARGA PANTAS. 

APAT DILIHAT, : ' Be 

HAK SINGER SEWING MACHINES & Cow 
Dil. Madjapahit No. 
TRADING COY., 

BRAGA., Dji. 
un No. 

    

5 

2A, METROPOLE , 

Djl. Hajam Wuruk 82 
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AKADEMI ILMU TEKNIK 
"IR. ANWARI" 

DJAKARTA 

Untuk tahun kuliah 1962/1963, menerima pendaf- 
taran mabasiswa, bagi djurusan: 

ARSITEKTUR 

7 Djakarta, mulai tgi. 5 Ukteter 
tel 30 Oktober 1962. dari H 

  

pendidikan 314 tahun, 
lain2 dapat diminta pada Kargor : 

Sekretariat AKADEMI ILMU TEKNIK .IR. AN 
WARI" Djalan Tegal No, 7 Djakarta. P 

Djakarta, 26 September 1962. 
An, Dewan Direksi, 

Ketua, 
Ie. Sakirman 

    
berhubung dengan tjuti tahunan 
gen perbaikan dapur mulai Ili Ok 
uber 1962 toko kami ditutup. 
Pembukaan akan diumumkan lagi 

dalam ini surat kabar, 

MAISON BENNY 

“Tikini Raya 698 “Djakarta 
MN mamang Leena 

AKADEMI PENDIDIKAN KEDJURUAN 
Djurusan Ekonomi 

Institute KOSTER” 
DJAKARTA. 

(Masih memberi kesempatan kepada peminat2 untuk mendaltarkan diri ditingkat Persiapan, Sardjana mu- Ga 1 dan sardjanamuda 
Yudjaan Akademi mendidik paru mahasiswa baik di- lapangan teori mupun praktek kedjuruan, dan karena itu para mahasiswa disiapkan pula untuk "dilan. (Bond): 5 

.
.
.
 

:. (dudah SMA dan -salinannja, 
R1 oasiato 
& Keterangan kelakukan osik dari Pamongpradja, 
Wabtu/tempat 

  

9. 

/L DJURUSAN: Nmu 

  

    
   

         

     

  

PEMBUKUAN 

Tilp, OP, 

II sangcat: 

Chevrolet 

Himber Hi 

D 
1 

1 
1 

1 
“! 
3 
v 
“ 

- 
idjual: 
mobjl Dodge Sedan un 
condition » baru 1009, 

Opel kapitan th 

baik sekali, 
Plymouih Plaza tb. 15: 

Dupat dilihat di: 

  

&N. "PELAJARAN NASIONAL 
INDONESIA" 

I, pembukuan 

PENUMPANG : 
Djl. Sulawesi, Tg. Priok 

129250, 29405, 29406, 
AKAN DIBERANGKATKAN DARI PELABUHAN 

TG. PRIOK: 

1 OKTOBER 1962 

Km. “WATUDAMBO" 
ke - Surabaja — Maumere — La. 
rantuka — Waiwerang — Kala- 
bahi — Atapupu —. Kupang — 
Timor Dilly — Roti — 
Aimere — Endeh — Waingapu — 
Waikelo — Surabaju — Palem. 
bang. 

Tanggal keberangkatan tsb. diatas sewaktu-wak- tu dapat dirobah tanpa pemberitahuan terlebih 
Gula. , MUATAN LANDJUTAN: Menerima/itengirim rauatan landjutan darifke Eropa, Pantai? Atlantik, Pasifik. USA dan Kanada. 

    
    

Bel 

   keadaan 
lavek th. 1361 

  

    
P.T. "OTEVA" 

SATU TENAGA PEMBUKUAN 
Jang berpengalaman sekurung-kurangoja 3 tanun 
Galam perusahaan dagang, 

Beridjazan Bon A dan B serta jdjuzah S.MP./SMA 
Peminat dapat datang sendiri atau memasikkan su 
Tat lamaran kepada - 

  

  

muatan: Bana Ke ana Tu OP, 25621 — 
29622 — 20623 — 29624 

    

    
      

    

1801 compl. dengan are 
161 teadaan onix sekali, BIT tb. 1856 kendaun mulus dan 

Owk sexnt 
an Oak, 

  

tu) hari. 

Per. Binatu 
KONG 

Dj Hajam 
Djakarta 

Toko buka 
di. 

Hari Ming/Raya 
5479 

OKT, 

Terdaftar Djaw, PPK Djakarta Raja 

Berikan peladjaran 

Sawu — 
tjampur 

warnakan, foto, 

nja didalam kamar 

kan idjazah 

disediakan gratis da: 
kup sampai puas.   
Dipimpin oleh ahli 
Pembajaran seorang 
dua Rp. 1500,- 
Waktu beladjar dan 
baru tiap hari djam 
7.30 malam. Tidak 

    

Selamat Ulang Tabuu 

Proklamasi Republik 
Rakjat Tiongkok 

Jang ko XI — 1 OKT, "62 
Pada hari tsb. Perusahaan 
kami tidak bekerdja 1 (se-    700—12.00 

14.30—18.00 

——————————- 

FOTOGRAFIE 
Djalan Kartini 3 No, 36 — Djakarta 

0. 1I/V/B-V/IX-1960. 

sampai berhasil 10095 bisa kerdjakan 
sendiri seperti tukang bikin foto di 
fotostudio atau dipinggir 
dengan teori & praktek, pengundjukan 

Obat, memotret, 
film, mentjitak, membesarkan, 

reduceeren, vignet- 
ten, retuseeren, ekpres foto dan luin2 

kamar gelap sebulan tamat & diberi 
gratis. Alat2 

obat kertas, foto, film, dun iaw2nja 

Ditanggung alat tjitak/pembesarun ro 
to dan lain2nja bisu bikin” sendiri. 

keterangan djelas datang sendiri 
5465 

  

   
Keterangan Teknik 

entot oil 

Taufan SPEDA KU 

MOTOR. Sisi : dan pengisi PEMAKAIAN BENSIN ' « Wan No. 15 SCHOKBREKER : v—15 

Citup 

INS CMS UUT 

fotogratie . kilat 

d
o
l
a
n
 
A
n
a
k
a
n
 aa
n,
 

djalaran 

mentjutji 
me- 

gelap dan tanpa 

praktek 

D beladiarnja tju 

berpengalaman, 
Rp. 850,—/ber- 

terima murid2 Keterangar/Pemesan? : 10 pagi sampai 
surat menjurat, 

Kumbang di Indenesia. 

H
o
b
o
 

an
a 

  

WA BE 

MBANG' Taufan : 
& Terima pesanan terbatas untuk penierahan'levering OKTOBER 11962 # 

3 
Pakai Alat PENDINGIN (AIR COOLINGI 5 3 VERSNELLING AUTOMATIS 2 : 85 KM'LITER : TELESCOPE MUKA'BELAKANG, 

  

Anda membeli spedakumbang "TAUFAN" originee! buatan 
hargania murah, tetapi adalah karena M UT NJA, 

Selekasnja berhubungan dengan 

MN AAN MANA NAM EN NA KANAN MN NN NN Ya kanan (Ot 0naana kunanta 

      

Italy bukan karena 

P.T. ALP!NO pembuat sedjarah Speda- 

P.T ALPINO 
Merdeka Barat No 1 

dan 
Kramat kaya No. 16 
DJAKARTA 

Pa 
Rn
R 

E
U
 

AR
 
E
R
P
 

RR
 
R
R
 
a
a
n
a
a
p
A
p
A
p
a
b
p
p
b
b
b
b
 

ab
 
oo
ta
to
to
to
at
ak
ak
aK
ak
a 

  

  

  

beridjazah   
  

  

sekurang-kuransnja S,M,A, 
ngetik Bahasa Inggris, (kalau dapat: Sardjana Muda Bahasa Inggris dan Steno Bahasa Inggris). 

  

  

  

5. lantjar me- 

NAI KEUANGAN, 
DAN DAPAT MENGERTI Pp 

JANG TIDAK BERPENI 

PEMBUKUAN MENGE- 

               

      

  

— .. Pe ARA ENAM SE PEN AN ENGLISH CONVEKSAHON DITJARI-: Iz DIBUTUHKAN DENGAN SEGERA : Sa Da ryan les) . 2 - - 2 ope recor sistem | : SAI | biku berpengalaman & pen | 
Suatu Perusahaan Negara jang besar memoutuhian un- If | (SATU, TENAGA WANITA 3! Bs bada f pengalaman tuk Kantor Pnsatnja di Kebajoran Baru | JANGBERPENGALAMAN UNTUK Seeraatis 5 "8 0” 1S Direksi, - £| Bengkel Accu & 
1 4situ SARDJANA HUKUM jang tasih bahasa Inggris, | $ : aa , Merundingkan kontrak dengan Kontraktor IL (SATU: TENAGA WANITA NN Oi Pa Un 5 

JANG DAPAT MEWAKILI DIREKSI unuk &) Tel. 4470 Gambir 4 batu) SECRETAKESSE jang fasih bahasa Inggris, MEMIMPIN KANTOR DAN TATA USAHA JANG 2) 5497 

  

Silahkan da 1 Sedan Morrus |S 
5480 OXFORV th, | 

    

     

  

  

    

  

          

   

   

    

   

  

    

  

  

    

3 'GALAMAN KAMI TA' DA "849 LS nan 
Lebin disukai jang telah berpengalaman bekeraja, PAT EN, AERIAL SURVEX Antar dlemoot kekantor HARAP DATANG SENDIRI KEKANTOR 1 dpag” ANGLIA kepakai NA 1 DB, Raden Bileti No, 14 Djakarta, la Mes mis Geng Engan sendiri daa disertai BEAAa MAA DIAM 00,00 — 1200 Djan: 410 un) | salinan idiezah2, supaja lum tanggal , rpang alas 

Pres, Difektur P.N, AERIAL SURVEX Oktober 1962 kepada: P.T. Lingga Ltd, P.O, Box 2239 DIREKSI N.V. PEMBORONG "SUKA SIRNA" mi ” BENSIN 
Na, £ - DVALAN DJENDERAL SUDIRMAN No, #4 A Dj P.D. "ASIA MA'MUR" 

ska 
ses 

Kn " DJAKARTA 11/26, ti sa 3 2 if 
TP 

"z Sasa TI) Kebajoran Be- | Bidara Tjina 69 — Djatinegara. KURSUS ME aemeaai: Pena ann ennaa anna ru, 5469 1S 
1 

L Bahasa. NG 
ee $$ 

ERIS $ oin, 
2, Bahasi BELAN 

Oa. | DA i'tahun, 
5 | 

| 
3 Ekonomi $ bin, jai 

| 4, HUKUM 6 bln" a p 
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