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IDIAKARTA, 16 Oktober (PIA 
1 mengenai kubung 

antara Indonesia den | 
“Selasa pagi (olah dimu | 

& menteri pesen jang turut rerta da- 

    

Perdagang- 
Ing akan dilandiuikn Rabu 
ditempa: juug sama. 

Perundingan hubungan da 
ang antara Indoncsia dan 
Mexico tsb. merupakan kelan- 
adaran dari perdjandjian jang 

telah beberapa waktu 
Yi sedangkan penandalanganan 

dagang twd. ukan dia- 
pada -achir kuodjungan 

Mezico Adolfo Lopez 
dam rombanzun di In- 

      

    

    

donesia. 

6 In keterangan menteri 
In Dr. Suhario scie- 

ulaan tab 

dari fihak Mexico diba- 
pimpinan menreri Industri 
perdagangan Senor Lig. 
Raul Salinau Lezano jg di 

sepuluh orang direk- 
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bagan Irian Barat dulim 
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| 
1 

io Sel 
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lagarigan Dr Suharto, dan siang 
irinja dilandjutkan dengan su- 
u djamuan makan dihorel In- 

donesia, dimana hadir seluruh 

lam perundingan hubungan da- 
gong tersebut 

Uganda Anggta PBB 
PBB 15 Oktober (AFP-PLA) 

Pada tanggal 25 Oktober 

Mudjelis Umum PBB akan me 
laksanakan saran dewan keama. 
nan dan akan menerima dengan 

hormat Uganda sebagai anggo 
ta PBB jang ke-110. 

Uganda adalah anggota jang 
ke-16 persemakmuran Inggeris 
Gan negara Afrika jang ke-42 
jang mendjadi anggota I'BB, 

Dalam perdebatan jang men 
dahului suara bulat Dewan Ke 

ac Tem, memuat de telat: 
ris, djuga Uganda mengenal ke 
merdekaan Uganda. 

Mereka mengemukakan djuga 
batn Uganda telah memasuki 
status kemerdekaannja janag ba 

ru dengan damai. 

  

Ke Tjekoslowakia Pe- 
ladjari Penjakit TBC 
Djakarta 16 Oktober (PIA) 

Pada hari Selasa ini telah 
berangkat menudju Praha (Tje 
koslowakia) Dr Soemartono, Pe 
mimpin Rumah Sakit Paru? 

  

Pengiriman Ini dibiajai selu- 
ruhnja oleh W.H.O. Demikian 
berita bagian Hubungan Marja 
rakat Departemen Kesehatan.   

  

Sampah Prasetya & Ikrar 

'Bersama Tokoh-tokoh IB 

Surat undangan teh disedia 
kan di Kantor Besar "GRLH." 
Dji, Medan Merdeka Timur No. 

7 Djakarta dan dapat diambil 
kerdja ui bagian Ke 

  

Indonesia jg. akan 

in iii 
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Kursus Pertahanan Nas. 
Dibahas Dalam Rapat Menteri” Bidang 

  

RABU, 17 OKTOBER 

tjasila Djuga Mendjiwai 
Revolusi Mexico 

  

KATA PRESIDEN MATEOS DALAM 

SIDANG PLENO ISTIMEWA DPR GR 

  

DJAKARTA, 17. Oktober (Merdeka): — 
PRESIDEN Mexico 

beserta rombongan 'kemarin, telah memberikan 
nting dimuka sidang pleno istime wedjangan pel 

wa DPRGR jj     ng chusus 

    

Pertahanan/Keamanan 

DJAKARTA, 16 Oktober (PIA). 
Hari Selasa pagi bertempat di 

amanan, dimana hadlir Mente- 
ri2, Pangad Maj.Djen. A. Jani, 
Pangal Laksamana Muda E 
Martadinata Panreu Laksamana 
Muda Omar Deni, Yarglima 
Angkatan Kepolisinn- Kcmisaris 
Djenderal Polisi Sukarno Djo 
Jonegoro, menteri djaksa Agung 
Mr Kadarusman, trenteri utama   
  

  

Paviljun Indonesia Dlm. 
N.Y. World's 
Bertemakan Politik, Sosial, Ekonomi & Kukuril 

DJAKARTA, 17 Oktober (Merdeka): — 

Fair 1964 

ikut dalam Partisirsei 
New York World's Fair ditahun 1964 dengan 
Paviljun Indonesianja, dalam pamerannja akan 
menondjoikan Indonesia . pada dunia Juar dgn, 
bertemaken politis sosial-ekonomis-hubungan da 
gang luar negeri, kulturil serta kepariwisataan. 

1   
    

Pertahanan dan Keamanan ter 

utama bal2 jang menjangwut 
penjempurtaan dan pembina 

an baik personil, marericl dan 
tjara2 bekerdja jang disesuaikan 
dengan keadaan jang dihadapi, 
jaitu taraf revolusi “dibilang 
rehabilkasi, stabilsasi dan kon- 
solidasi jang meliputi segala bi- 

Odang. 
Telah pula dibahas pelaksana. 

an Operasi Pembangunan, sis 

tim perang rakjat dengan P3 
R-nja djuga dalam sjara Angka 
tan Bersendjata memberikan 

andilnja dalam Operasi Femba- 

tentang 0 
Pertahanan Nasioosl jang akan 
memberikan - vokok? dibidang 

SESKOAD di Bandung, dan di- 
sa dimurai pada 

1963 jad. 
  

Tinggi Integritet 
Amerika Latin 

Djakarta, 16: Oktober (PIA) 
Dalam suratnja kepada Prosi- 

den Meksiko melnlui Kedutaan 
Besar Meksiko di Djakarta pim 
pinan Puisat Lembaya Pendidikan 
Nasional menjatakan bahwa Rak 
Jat Meksiko dan Rakjat Indone. 
sin mempunjai banjak persama- 

kemerde- an dalam 
kaan untuk keadilan dan perda 

t: Hj i 
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'Adolfo Lopez Mateos 

diadakan untuk meng 
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Kata Presiden Suka 

deka, mempertahankan: 

Suatu masjarakat jang 
keinginan untuk bersatu 

"Bangia Indonesia masih be- 
gada dalam suatu revolusi besar 
kata presiden, suatu "rerojuti- 
On Of rising ' demands" suau 
revolusi untuk memenuhi tum- 
tutan rakjar bertambah terus 
menerus" 

Kata kepala negara: "| 
djuga Mekxiko mempur'ni has 
rat, keinnginan dan tjita2 jang 

  

  

' - z . " "an aa Tg 

Suara Rakjat Republik Indonesia 

BERFIKIR MERDEKA' —  BERSUARA- MERDEKA" —" HAK MANUSIA MERDEKA? 

18 DJUMADIL'AWAL 1382-H, 

  

bahwa rakjat Belanda 

  
Meksiko Sahabat Indo- 
nesia Jang Paling Lrat 

Dalam Suatu 
Djamuan Makan 

DJAKARTA, 15 Oktober (PIA):- 
PRESIDEN SOEKARNO memberikan ke- 

| san tentang hasrat bangsa Indonesia untuk mer 
kemerdekaannja itu ser 

ta hasrat bangsa Indonesia untuk ' membentuk 
adil dan makmur dan 
ketika beliau menjing 

gung perdjuangan Indonesia dalam amanatnja 
pada djamuan makan negara jang diselenggara 
kan hari Senin malam di Istana Merdeka untuk 
menghormat Presiden Adolfo Lopez Mateos. 

Kota tidak 
bangsa 
Menjinggung arti Indosnesia 

pada permulaan amawatnin pre 
sicen Soekarno mengingatkan 
bahwa kota Djakurta dimana 
presiden Mateos bari Ini berada 
tidak mewakili Indonesa. 

"Djakarta ig merupakan salah 
saru kota jg terdielex didunia 

"tidakiah 
merupa 

mewakili 

Sia eta 
Perpelontjoan' A-Nasional 

BEERKENAAN " dengan masih banjaknja 

        

    

       

  

   

  

    
    
     

  

      

| | Djakarta, 16 Oktober (PIA) : — 

taman2 jang indah”, 
"Saja mendjumpai bangsa. 

Meksiko dalam  pasaranz jang 
padat dan ramai: Saja mendjum 
pai bangsa Meksiko dalam ber- 
livangnja sororan mata rakjat- 
nja, Saja mendjumpa bangsa 
Meksiko dalam senjuman pen- 

  

sala NN ta 

djuga menundjukkan 
sikap jang tidzk simpatik. Itulah sebabnja ka- 

@palagi 
mengalami pe 

ubahan jg besar sekali. Ia mena 
ruh perhatian jg besar sekali ke 
tika saja berjjerkera tenang   Cuduknja, Saja  mendjumpai 

(Bersambung Kebal 3) 

  

Pengangkutan Angg. 
BPPP Mandala 

Dengan Penguasa 
Perang Tertinggi No. 32/PEPER 
TI tahun 1962 jang berlaku mv 
Ini tanggal 3 Djuli 1962, R Ab 
Culrachman Soeriokoesoeme, Bri 

Had
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PENGALAMAN JG. MENARIK 

(Oleh Sjurman Dipawidjaja — Wartawan "Merd/ka”) 

POLITIK kaum kolonialis Belanda tag uyakarta By Pass dan ba 
ajak2 | | | 3 Y| ti H | 
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kami 

  

ingin membankun 
Irian Barat dan memadjukan 
rakjatnja, 

Dan perasaan dendam atau- 
pun bentji kepada Belanda, sa 

0 Kebal 2) 
  

  

Tugas Brigade Pemba- 
ngunan Diarahkan 

Pada Foilow Up Tracnee Jang Baru 

Manipel Usdek, Bhineka Tung 
Ini Eka, meudjalan 

kan tugas 

hi pula unuk membawa aus 

aon dari Pemerintah Pusas un 
tuk menjebarkan idee dan me 

berikan peneranganZ tig kema 
djuan jang telah ditjapai diwila 
jah2 Into jang telah juma tner 
Geka, Harus pula diinsjai, derni 
kian Brig.Djend, Sokowati jang 
melandjutnja mengurakun, oahwa 

  
Dare. kan dorongan untuk bekerdja 
Dikatakan Oleh Brig, DkO. |icbih baik sehingga dapat mcm 
Bokowsdi, bahwa kira Tnasih | beri kesan bahwa bangsa Indo 

berada dalam stasaus TTi Ko- | rpsis mampu dan memilik 
mando Bakjatr, segala POS | kesungguhan untuk membang 
wong semula wtarah kepada | un wilajah Irian Barat jang 
Ikonfrostasi finik, kini beralih | «dak kulah dengan Belanda jang 
kebisant Ghusu- | telah | meninggalkan | Irian 

Barat Gidalam kemampuan be- 
kerdja, Sukses ini sangat 
diperlukan terutama dalam bi 
dang pembangunan karena s0 
lah tanggal 1 Mei "63 mengada 
Ikan follow-up terhadap sukses 
“jang telah dirjapai. Tugas dida 
lam fase pembangunan sosial 
@konomia didalam penjusunan 
masjarakat sovalis Indonesia 

tidaklah Tngun. bareng Khai 
uap mac mengirimkan hadapkan kepada penjoti: 

Brigade Pembangunan jang te- | dan rincangan2 baik jang damng 
lah teriach ungik melakukan | dari lusr maupun dari dalam, 

tugas pembangunan. Kepada | Demikian al Eng Did 8G 
dx dibebankan suatu tang | bowas, 

k
a
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INDUK KARANGAI “Permohonan Pemasangan Lampu -N. 

"Kite Dikepung Imperial!” Boleh Diadlukan Lagi Kepada Pamorintah - dengn return aa 
SUATU hal jang sangat menarik sekali untuk memperhatikan 1G Golapan tahun, 

Ge ae ha Bertencinta "lndoonsia | OG@FAh ma. kangmpasha tersebut di 

tanggai 8 Oktober arada besaran dalan maan | 1 4KARTA,”17 Oktober (Merdeka): kana atgertentan Granat tapal Plan" manyan, statemen: Jang di , oke): — Pra jang 
keluarkan pa na, tentang dimilikinja 20) — GUBERNUR KDC Ibukota Djakarta Raya |untuk pembangunan semeatas 

Tr Ma, Ba Aan jantng umkan, bahwa untuk keindahan dar | Mr 
Mealu2" dari Awstmila menggambarkan ketertjengangan tentang | MeNgUMI 4 ngan tehnik maupun dalam Ia 

. kekuatan Angkatan Bersendjata kita. Kemudian disusul oleh heboh keamanan Ibukota, kepada warga Ibukota di- | pangan peternakan 

Se ea aa Reakal teresir | @ndjurkan supaja mengadjukan kembali permo |dlukan berbagai ” kemadjuan 
Ga gia sementara) hampir bersamaan datangnja. Manan. honar' pemasangan lampu2 didaerahnja masing? Amerika Berikat: dan, Seroagai 

Ka Matan ka AG Pa bat teri Kenalan tetjarm gotong rojong dan melalui Pilot Projek | Aerikan kepada Indonesia. 
. @ Asmtrala jang menurut AFP “Ingin minta perhatian SEATO | setempat, | melalui AID Golu ICA) 

. Guarad seperti at cph mangan metana ya, Kana, Sebagaimana de Pameran A.S, Dibuka Naa hm sap asah ma 

1 Saaipan Indonesia guna milter dan diplomatik | ahui, Gubernur TOL DJAKARTA, 16 Oktober LA |AS. dan tiap, malam diadakan 

lan Indonesi Ma,3 bahwa kta kak mempuniei has | Ibukota Djakarta Raja |perundjkan' ntuk pra pangan 

1 a makaian untuk melakukan agresi merana, Uta | dalam - pengumuman | Sina Amora periar la La aa tebu dibuka ntuk 
gan aa yg, Meorang Laksamana Amerika seperti tuas | nja bulan Mei jl. telah | isdakan gi Kebajoran Baru di Umum tanpa dipungut bajaran 

Tok Pena '#ebagal satu move politik jang lumrah di- henti . |buka oleh Asimen menteri per | tiap malam sedjak djam 1500 

Ta ar ang” ratjarat, didalam rangka gertak-mengget | Mon entikan semeri- (aka ata AMorika Serikat tak .2300 dan tiap Fubu e6 

tak dan menakut-nakuti negara? "the new emerging force” Jang tara waktu peranan aa Pele, ir, djak djam 18.00—sd, 24.00. 

sedang mentjapal sukses2 disegala bidang bertambah . Jan pemasangan lampu2 4 pap pembukaan 2 » 4 

ma anter Nag Penta TAN nak pan "pai neon didaerah Djakar | dir sena paparan Jeangtan Tamu? PMI Kundjungi 

Untuk memerangi kaum komunis baik dalam peras Ita Raja: mulai tyl. 15 |jat Dr, Azis Saleh dan isteri, Ment. Kesehatan 

dingin meupun perang panas. Suatu Angkatan Bersendjata jang 1 1) wakil gubernur DCI Djekarta DJAKARTA, 11-10 (Mdk), 

kami seperti jang dimiliki Indonesia dianggap sebagai "duri2 Oktober 1962 pengu- (Raya tienk Ngantung, pombe | Peda tgl 13 Okrober jbL. ta 

Iksan dan sudah pasti tidak bisa memungkinkan pakta militer) muman tsb. tidak berla | sar Gafi berbagai departemen | mug dari Palang Merah Indo 

seperti SEATO dipergunakan setjara bebas dan efektif untuk : “ta -. Mang berhubungan dengan per | nesia, jaitu Dr, Pedor Zakha 

Sapa SEAT atau tepatala jang tidak menjesangi | KU laGi. Demikian Dja- |eagangan den perindustrian || row, WK. Ketun 1 Presidium 
x embabaia Pnbopia sebagai "the new emerging forces" jang pa DCI Djakarta Pa 2. ana Alines ot Had Oross an Bad 

f an ak onesin jang bebda aksi, suka perdamaian tatapi | O7TA 1 "kan kemadjuan",. disesuaikan | dan Dr. Enegut Khallera Ke 
PA Y agdanperngf mesen Men aku daak Buah Ba: og Dyogaua Inlag Babi: Mo 

Sena Seanpan! “SEATO, Belakangan Ini” SEATO dianggap $ ua Oa Ma Kanan 
bebagai alat lama kurang begitu kuat untuk mengangkangi ' 72 . , 

Maa ht pon pi Kei nm Temen PON D. Winoto Utk Menipu Seniman kode 
V "Pp man dan Kepala Bagian Kese 

1 mekutann baru jang sedang berinan kesah 'pembetutan | PJ AP ARTA, 17 Oktober (Merdeka): — 18mm Mantas Bear Palang 
oleh Komodor Laut Sjaaf bahwa "penambahan NAMA Baron D. Winoto baru? ini telah di | Ie Nona Adna, 

kekuatan APRI K mengadakan kundjungan keho: 

olah, Pera marga aa end mob eranas “dak | pergunakan oleh seorane laki2 untuk melakukan hn Kpd Men. Kesehatan Mo), 

e Pabaan. negara dan bangsa Indonesia.” Keterangan Komodor | Penipuan terhadap seorang djanda muda di Ra- aga 3, EN Ns ju 
OB, Sjaat harus disrtikan, bahwa tidakleh mungkin bangsa | Wabaduk di Tandung Priok. Pada peremiuan iru jang kl. 1 

P andaikata udjung meriam telah ditodongkan sana pintu rumah | Pada tanggal 22 Agustus jl, (01 Sian iamanja diadakan tukar 

Sa yak nya Perang kita musti diteruskan dari-| seorang pemuda ganteng belpe 1g menga an pg Lebanon Aa aa aa, ka 

Ega In DA pn Tea peregangan dan medik Y.| wakan Kurs mengaki ct | “anak WAR” bek Birm, Hu) mun dai preman” Haw 
makin memaksa kita berbuat demikian dan biarkanlah "seribu Felt" | tangi rumah seorang djanda ber alah anoreng POhsi Ditegss | hatan di Indonesia, 

berteriak. Kita berdjalan terus, Achirnja baiklah kita Ingatkan | nama S didjalan Rawabadak. | wa Heru adalah polisi “gadung 2. 

kepada salah satu kalimat dari pidato Presiden Soekarno pada | Pemuda itu mengaku seorangj an dan siapa menamukannja Ment. Perminjakan 

. Ta Iatang Giapara aa Ke pea Sa Pa bonbaan pake aran u! Aampymeiporkanain padu paliti | irak Kg Indonesia 
"4 " nja" ran D. " 

— Pelenggan Hanan "ter membu Nana —— Djakarta 1G Oktober (PIA) 

2 jang untuk bersedia 4 Menteri urusan — perminjakan 

3 Kompi PGT'! AURI Ken | disarun cadas te | Ballet Bayern-Djerman (sak da New Dai aat 
n . . rusia 28 tahun, Kehendak, peniv Ke Indone: tenggal 24 Oktober untuk me 

da itu achii ditert: baik ki ni 

bali Dari Tugas Mandala | oa” adira! oat 10 ot | dm R1 en 
nja n Girentjanakan hari De buah kan hari Senin dari Ne Delhi. 

DJAKARTA, 17 Oktober (Merdeka): —- kawinan. mereka akan slang. sana entmawa dari "Lafihanan Mata Salaman pa Senin 

DALAM upatjara di Wing Ops. 001 PAU | dan” muat ka wakta' singkat | jerman", tanggal 17 Nopember | telah ta Yan Doni untuk | 

Be Sa Pa ea Ta Se Dn aa an | 
3 : pr Hi h di - gadai 2. dj 

diri dari lebih kurang 384 anggauta, setelah Pemanah belum dtang Pa Luh Maan Hingia mengresi te | 

1 Ba bertugas di Mandala dulam rangka pelaksanaan ea aa kemudian pemurta | Pera: pemusik, para penjanji- jo- pera, Ta sa 

TRIKORA, hari Senin pagi tgl. 15 Oktober j Meru menjatakan pada janda | S,dan para penari Sehuhpiat | Oon 
7 1 8 2 . 2 ler” dari Bayern, jeng semuanja 

1962 dibawah pimpinan Major Udara Z. RAKI | S betwa dia akan mengurus | yen terkenal dikaiangan Inter-| og” “MNONS” 

MAN deriran selamat telah melaporkan diri ke | ma nirinatuy mer ykan | malam, Aa yatan an UD Miliar 5 
| Induk pasukannja dun diterima oleh Kmd, | du $ beserta keluarganja peitia | gavem Ini akun manaadakan dua |“ “ 
h Wing'00! PAU Halim Perdanakusuma Let. | muda tia? Tapi tungga puja - perunjatan Nanik | Mengalir Tiap" 

dai b3i , Pa | jakni — pembukaan-besarn 

| Ma aa 1 Se Bd | 
r - ada tai 18 Ni ber 1962, 

k Opa Ban BAU Halim Perdana ame 200 desa Kn an Lai bopandtag jean Jaa kedon kalinle dp Tatone OM jang 6 merupakan | doorah indus 

, kusuma Major Udara” GAN dan itu membawa pula beberapa | ragu Bung Karno, tanggal 9 Kn akan M— lebih 

SING LIEP dam Perwira Stat pendidikannya Nana aan Dubai ara milik keluarga ear an ata ng sa nenen | 

di “India dan setelah ciamik | KP. Baros D. Winoto Ke dana onp Ta Da 

Tea Da peta acar | Pala Purel Pole Diaksra mei Keseminar Perantja- ai aan Gebanjak — lebih dari   Dar pemuda Heru Sumarto 
  

ngan Ekonomi 
Djakarta, 16 Oktober (PIA) 

Telah berangkat menudju Ber 
lin Darat dua orang pegawal ting | T Bagaimana Itu      

  

      
1 Ind “ 4 Mi 

SWI Bangunan ?” Aa ANN Ban 
ran Daerah Chusus Ibuknta Oja | Solo) 
karta Raya, dat     Beberapa Hal Jang Masih Memertukan Raden Sooprijo 

Penega 
Djakarta, 18 Oktober (PIA) 

likeluarkanni: 

Kertokoesoemu, kepalu 
| keuangan Departemen Pemarin- 
tahan Umum dan Otonomi Dae- 
rah, untuk menghadiri seminar 

        

  

    

    

kan 

    

125 djuta batang rokok. 
Dalam tahun 1961 jang lalu 

daerah Kudus dan sekitarnja 

menghasilkan sebanjak 4.77, 

  

Kerdja Bakti Gali 

Jogjakarta, (5 Okt. (PIA) 
Batu baralion jang terdiri du 

ri Ik, 1.000 orang anggora2 TNI 
dalam lingkungan Korem 72 

  

  

ima sekali tak ada didalam ha 

ti kami. Dan marilah 'xita bitja 
ra sekarang sebagai sahabat2. 

Memang, pertjakapan2. dgn 
orang2 Belanda semakin bersa 
habat, bahkan kadang2 Wk. KS 

AU Belanda nampaknja tidak 
rugu2, untuk mengatakan bera 
  

Roeslan Abdu!gani 
Dgn. Televisi Kanada 

Djakarta, 16 Oktober (PIA) — 
Senin siang perusahaan televi 

s! Kanada, dalam rangka kundju 
ngannja ke Indonesia telah me 
ngadakan opname2 dari djalan 

Ja coxching indoktrinasi Front 
uslonal jang sedang berlang: 
ng di Lembaga “Administrasi 

untuk “siaran televisi di 
     
     Kanada. 

Sesudah opname djalannja co 
#ching itu, kemudian diadakan 
tanja-djawab chusus dengan Dr 
Roosiun Abdulgani, selaki 
tua Panitia Indoktrinasi, jai 
dang memimpin coaching tab. 

Tanja djawab itu berkisar ter 
utama sekitar usaha2 dan (jara 
kerdja Front Nasionaj dan Pani 
tin Indokirinasi dan demokrasi 
terpimpin. 

Usaha2 indoktrinasi jang se- 
Gilaksanakan di Indonesia 
enjata sangat menarik per 

batlan Ivar negeri, terbukti da 
ri banjaknja tamu2 luar negeri 
jang memerlukan datang ke In- 
Gonesia untuk mengetahui lebih 
banjak tentang usaha? Indoktri 

     

  

     

  

pasi tak — 

Rokok 
  

? Hari Dari Kudus 
852,591 batang sigaret dan 3. 

271.997.737 batang rokok kios 

bot dengan pembelian tjukal 
masing2 sebanjak Rp. 53.107, 
909,38 dan Rp 594.003073,92. 

Dibandingkan dengan produk 

st tahun 1960, dapat dikatakaha | 
Ku | bahwa produksi rokok di 

Gus sedikit mengalami kemun 
Guran. Dalam tahun 1980 itu 
produksi sigaret ada sebanjak 
5379070.752 batang dengan 
pembelian tjukai sebbsar Kp. 
37.704.524,26, sedang pr6duxsi 
rokok klobot ada sebanjax 1. 
104.170.905 dengan pembelian 
pita tjukai sebesar Rp. 402.761, 
200.31, 
Djumlah perusahaan rokok te 

sar ketjil didaerah Kudus den 
sekitarnja ada sebanjuk 177 
buah. 

FN Tempat Gotong 

landa it 
ki 

bat2 UNTEA 

Pembangunan 
Maka setelah 
lam 

   

    

kasur2 dari 
| alah satu ri 

dongkolnja 

   

den... 

    

Rumah M 

  
   

    

ditarik ke Nederiand karena pe 
nandatanganan — perdjandjtan di 
New York. Pertjakapan dgn Wk 
KSAU Belanda itu sungguh me 
narik tetapi jang lebih menarik 
adalah keterus terangan menga 
tukan bahwa ia tidak Yotjok 
tinggal di Nederland, jung hawa 
ja tidak tjotjok buat kesehatan 
nja. Ia lebih tjotjok untuk ting 
gal di didaerah2 
WI di Djakarta atau Kotabaru 
ini, katanja agak mengeluh. 
Memang banj 

    

     KL 
dikit, dan umat lutju, 
demikian: pada hari 
kami tiba di Kotabaru 

belum menjlap 
kan tempat tinggal bagi rombo 
ngan wartawan dan 

dari 
diun 

u jang tjukup 
dan mendjemukan, achirnja ka 
mi untuk semalam sadja 
dapat tempat disebuah 
Belanda jang telah div 
tuk itu diperlukan kasur2, den 
UNTEA memerintahkan 
tentara Belanda jang masih ava 
di Kotabaru untuk men, 
kasur2 baru bagi 

Maka dikerahkannjalah 
dadu2 Belanda KL untuk 

angkut kasur2 itu bagi kami. 
Ketika mereka Itu menurunkan 

truk kedalam 
an, 

nyeret2, mungkin kai 
harus 

banjak diantara mere 
menggerutu 

mar het Noorden 
wij gaun toch naar het 

Semula kami ti- 

orang2 jang baru datang Gari 
Djakarta, 

ra itu, tetapt setelah Kami pi 

amat menggelikan. 

Siapa Mau Buka 
akan 

Rombongan wartawan 
Djakarta baik dalam maupun 

tropis seper 

kk sekali penga 
laman jang menarik dari perte 
muan kami den 
Janda, apalagi kalau orang2 Be 

  

kami. 

IDitimbang Terimak 

Kapal (Ke Polandia 

  

      

     

.M.,Sam Ratulangi 
mn 

P.N. Djakarta Lloyd Kirim 56 Orang Awak 

FDJAKARTA, 117. Oktober (Merdeka): — 
es, MENURUT kawat dari Perwakilan R.I. di 
Bern, tgl, 15 Nopember akan (dilakukan timbang 

sember.tahun ini, 
Untuk keperluan mengambil 

bulan jl. 

& , 

kedua kapal tersebut, 
Gjut dikabarkan 
achir Nopember jad. 

bang 
akan disusul kemudian dengan 

niaga Indonesia, setibanja Gita 
nah air segera akan diserah- 
kan kepada perusahaan pela 
jaran samudera P.N. 
Lloyd jang kini” menjelengga 
Takan dinas pelajaran tetap In 
donesia-Eropa p.p. Menurut ren 
tjana salahsatu dari kedua ka 
pal tersebut kemudian akan 
akan dipergunakan untuk me 
njelenggarakan dinus pelajaran 
tetap antar benua melalui sa 
mudera2 Pasific, Atlantic, Laut 
Mediterranae dan samudera Hin 

   Dalam 
mengambil alih 
didaerah tk. II 

  

1 DPRD GR daerah 

kemungkinan djalang 
menembus Wonosari 

kicul), Wonogiri.lewat 

  

  

seorang penduduk Kotabaru, dl 
mana mereka bisa ndapat 
kan makanan Indonesia. Menu 
rut penduduk itu, restoran2 In 
donesia suduh tutup sebab jg 
punjanja sudah pulang ke Hol 
land, Saja kaget dengan djawa 
ban itu, mengapa pula orang 
Indonesia pulang ke Holland? 
Memang .jang masak — adalah 
orang2 Indonesia, tetapi jang 
punja restoran itu adalah orang 
Belanda, 
Memang dl Kotabaru dewusa 

ini Uidak terdapat restoran In 
donesil 

lainan se 
Soslaja 
pertama 

pedja- 

  

hi djalan 

Untuk — merealisir 
Hrigade 

Djakarta 
ahakan da- 

lama 
Gserah istimewah 

men 
olah 

up. Un 

  

Ujarakan masalah Lan, 

  

atau warung jang men pada 

    

angkut 

  

a jang punja minat untuk 
buka rumah makan di Kotaba 

p2 mulai seka 
ini djuga me 

rupakan pengisian kekosongan 
@konomi di Kotabaru? 

(Bersambung) 

  

ser wa Jogjakarta. 

    

sambil me 
men 

melajani 

Tindjau Pangkal 
ALRI     

Sewindu Universitas 
Sawerigading 

  

tono dan beberapa 
ALRI, Wakil Meneeri 
nun KSAL Yugoslavia 

  

Djakarta, 16 Okt. (PIA). 
Pada tanggal 13 Oktober 

1962 (malam Minggu) Univer- 
sitas Sawerigading Ijabang Dja 

mateutnja 
ten 

  

telah tiba 

ugannja kedaerah2, 

  

  

    

Moeljadi serta para 
ALRI lannja. 

Di Surabaja, 
kovic menine 

k disamping utjara .cemi seperti : 
1 kata pembukaan oleh Major M. 
| santa, kata pengantar oleh Dr. 

M.R. Dajoh, tjeraman umum oleh 
Presiden Unsa Prof. Nuruddin 
Sjuhadut, kata2 san.Lutan dari 
PTIPPDK., kodam V Djaja dan 
kata sambutan olsu tokoh Par 

Penuturan Angkat: 

  

dari Dan pasa malam hi 

  

  
      

    

  

       

      

  

      

terima K,m. "Sam Ratulangi” dari Pemerintah 
Polandia kepada Perwakilan R.I. dinegara tsb. 
Kapal tsb. adalah jang .dipesan Pcm. R.I. ber 
sama kapal ' "Hadji Agus Salim” jang penje- 
rahannja akan dilakukan mendjelang achir Dc 

lan RI di Polandia akan ine: 
rima pula penjerahan k.m, 

  

si 1 DPRD GR daern3 ist! 
Jogjakarta itu guna perbaikan 
djalan tersebut hingga meme 

dibutuhkan 
sebesar Rp. 360 Gjuta, 

   

  

    

  

   

    

  

Bersaina dengan — penjerahen 
lebih tan 

bahwa pasa 
Perwani- 

    

kian dikabarkan oleh Public he 

Utk. 

gelombang2 berikutnja. lation & Research P.N, Djakut 
ta Lloyd. 

Kapal2 Sam Ratulangi" an ng 
dan Hadil Agus Salim” | ma 

berbobot mati 10.200 ton 1 
olah Pemerintah RI C4. Monte Bp. 360 Djuta 

Perhubungan Laut dalam | Dj 
Hiluia punbangnaan ». Braga Dijalan Tembusa 

G. Kidul Surakarta 
Jogjakarta, 15 Oktober (PIA) — 

rangka usaha 
status dj 
Gunung" 

oleh pemerintah daerah Istime 
we Jogjakarta, maka oleh seksi 

unluk 

   

istimowa 
Jogjakarta telah diadakan peni 
djauan didjalan2 tersebut serta 

itu jang 
(Gunung 
Rongkos 

orang2 Be | dia. dun Wonosari—Sukghardja e- 
wat Semin, dapat diperbaiki, 4 

u pernah tinggal di Dja | —— tungga dapat dilalui oleh kenux 
Bandung atau kota2 Ja |), taan bermotor, 

Tetapi pe |ran2 di Djakarta. Pada suatu : 2 
dengan #mdatu (bari mereka menanjakan pada | Menurut ket Ser 

    

inja 

rentjai 

  

tembusan Gjalan dengan perbai 
kunnja itu, muka. pemerintah 

Jogjaknsa 
bersama dengan pomorintah «4 
bupaten Gunungkidul telan 1 
ngirimkan utusan Kep merisiw 
Pusar di Djekarta guna menu 

  

Sementara itu, DER GR kabu 
paten Gunungkidul dengan su 

bulat djuga — menjerudju 
operan status djalan 

h pemerintah dasrab Issime 
tb. 

Laksamana Jerkovic 

Djakarta, 15 Oktober (PIAI.- 
 'Dengan:idisesuai-.oleh Pengli 
ma KKo-A! Bngdjen KKO liur 

Perwiru 
Peru 
Lahan 

na Mate Jorkovio, hari Beli 
KODAMAR IV 

Surabaja. dalam rangka kunuju 

kir2, barulah kami tahu bahwa | Karta telah memperingati hari 
maksudnja toch mereka segera | ulang tahunnja jing ke VIII, Dilapangan terbang | Perax 

akan pulang (ke Utara), menga | dengan mes empat di |tamu dari Yugoslavia an “ 

pa mereka musti bekeruja me ! Aulu Univer ga aa NN 
ladeni kami jang datang dari f Salemba 4 Di hun Aimnda bungind:h 

Djakarta. Kedjadian ini tentu | Pada malam D: ebut | DAMAR IV Komodur ut 
Perwuin 

. 
Laksamana ser 

  

RI, salah sebuah kapal petang 
an Jaa 

  

    

  

  

   

  

  

   

   
   
    
            

     

  
  

      
   

   

           
       

  

   

      
   

     

    

  

    

   

    
    

   

     

    

     

' Setelah d Pera- | Rp. «Tetapi kare: diada 

tong kacereeegang Sela poet ega gas rap TN tantang “perentngya ahonemi| san mengadakan kardin Dati | ar negeri, demikian pula rm Da Angan akan 20 SN Sa MKD 

| Undang2 (Perpu) No. 16/1462 | wah djumlah —perolehan-mini- | verta kesedjahterawn sony an. menggali solokan Kalibawans | Rojong Dan Bersatu Ba aa ml ngan, Maa tg Bimeriahkan oteh | DAMAR IV untuk menjambut 

e Naam ang Untu tahun 1060 | Se Kenndiahtorain sosial di: didaerah tingkat II Kulonprogo | nyAKARTA, 16 Oktober (PIA) | Gan malamnja, di Pasi alang | Band Akademi Thesier dan Film) tamu dari Yugoslava tab 

5 mewa" atau SWI tahun 1962 | telah ditetapkan #ebanjak Rp. |” Seminar ini diadakan selama | JOkjakana, Menteri/sekdjen P.B, Front | mments Hotel railik seorang Be | UNSA Tjabang Djakarta. | Demikian Puspen AL. 

atas bangunan (disingkat: SWI- | 500.000,- enam pekan oleh Lembaga Djer | , Pensralian sersebut akan dila | yajonal Sudibjo dalam pida |landa totok. Hanja siang kami — ———- 

ma |tersebut tidak dapat dikenakan | man untuk negara2 berkembang | Kukan serjara” bergelombant 45 gambutannja pada pembuka | bisa bertemu dengan nasi, bah 

telah SW Ni Berin Daren dan pokakanani# | oleh anggota TNI. itu dan dI| an Coaching Indoktrnwi jang | kan siang djuga kadang? ken Produksi Gul Merah 

Snap arah eraabu ranja meliputi sos planning eka | Tnderudkan seberat rangkaian | dikuti oleh 38 Orang anggawa | tang, dan | baik pisi maupun 1 yula 5 
tentuan jang tertiantum ui mbut akan | Feni didaerah » mwntantean ost | kerdla bakti dari TNI wntuk Front Nasio | malam kami selalu berdjumpa . 

Sa aa SG panen, | Aanaan peonian mam: ka | TKA Glen rosta mimpe | atdran aa Daan | dog mi tt eta Rp. Od.—  Djuta-Tahun 
Binjatakan, bahwa bangunan jg | Die didirikan padu tahan 1086. Ae Pa po aoareotater Tg. Ang La an rama | tera, 140 orang Andar Bride | ga. Tapi apa mau dikata, dima | Surakarta 15 Oktober (PIA) Didaerah tab terdapat meru 

Ki Kl PAS da Jb Ba 
ni filtambah pada tahun 1000, | tudivan serta kemungkinan2 pe- | ngan ten Kulonprogo. | karta Raya hari Senin pagi me | og? Tuk mungkin, berat seka | hasilkan Rp. 64 djuta dari tang 

5 Cangan, bia, sebesar 301 Alah | bangunan tersebut-— dustra. ha | meridahan mendiri aotampat jg | akan Hr alah lali Ki-| negaskan bahwa Frone Nasio | mengeluarkan uang ekstra un | man ng diolah 

nlmum untik tahun perombar | V8 dikenakan SAVI, sedang dil un didaerah, lonprogo Itu telah digali #6) nal adalah tempat gotong ro- |tuk makan nasi, harga maka | djadi gula merah (gula , 

Pesawat? Militer aa AGAN ka dirombak/ditambah malahan djak 1951 dan sampai kini t@' jong, tempat bersatu untuk ke Inan di Kotabaru sungguh | Di Djepara terdapat Dapat diberitakan, bahwa ber 

udi aa Sa Pan Aha bebas dari SWL lah danat dikerdjakan sepan) pentingan revolusi nasional.) |amat mahal. Satu porsi nasi g0 as 630 Ha hubung pabeik gula pemerinian 

5 Saudi Menghilang ena kas 1 Ganga: | “Dengan Jain perkatara, pihak | akan berharga kiri2 Rp. 1.500, | lane 16 Km jang daoat mem | ' Berbiijara tenang Manipol, Ireng harganja bisa sama dgn. | dus 778 Ha atau» didserah itu mengalami kekuta 

Kairo, 12 Oktober (AFP-PIA) je Yeo se kemampuan jg! 000,— untuk mana harus mem Ikan onejoran2 kepada 38 | menteri Budibjo mengatakan adji sapu hari bagi buruh jang jada 1308 Ha dengan hasil pro (ngan tebu ja digiling untuk 

Dus perawat terbang milker | Karunia binja perolehannja kn (kemampuan untuk | hajar SWT sebanjak 5 Wwah2 baru seluas 1200 ha, | bahwa pelaksanaan Manipol | Paling ketji. Guksi tebu tiap Ha 600 kw atau | memenuhi Produksi” au 

R Arab Sandi jane mengadakan | 706 Geri binje-peroleban mine lebh Chennt Oemampaan vatok | belur SWT sebanjak 34 & Rp |“ ojokan Itu digali dengan | adalah hal jang paling utama |, Rupanya wartawan2 asing fe |seluruhaja menghasilkan 784 tas maka Kla Sa S0 par 

pendaratan darurar dipantat Mp | mum jang telah ditetapkan, Red), | ombakan/ penarmahan bangu Aa beber ago anya dari pemerintah. pumac | dan bahwa agjaran2 Manipol | Sudah lama tinggal di Ljakar | 800 ks. Dila telah diolah ma jan, dimana 36 sampai 50 pet 

Br dilavi Merah pada tanggal | diperlakukan sema dengan bis | nan jang bersangkutan, Red), | jang masih memerlukan penega | dan dikerdjakan Piila secjera | bukanlah hanja sekedar pol | ea gelama beberapa bari sngja |ka gula merah” sebanjak kl. (sen dari hasil” tebu 4 

& Okober,  menlilang” pada | arena jang seen didirikan #8 |gjoiru dibebaskan dari SWI | san mengeasi SWT bangunan.  Fotongrojong oleh rakja sem | peneabuan sadja atau unyu Aa adan Kan Sa aa Aaja seharan 1 Gengan har Ka sa geng at 

bari Djum'at pagi setelah me | Sudah saat #edang pihak jang kurang mam | pat memperolah prutesor2 masakan? baik Indonesia atau seluruhnja seharga )dengan harga tiap win 

cinggalkan Aswan menadiu Kaj | lakukannja perombakan dan/ Ipu tidak sanggup merombak Mampol. MTionghoa jang terdapat dircsto | Rp 64 @juta, tal 

mm atau tambahan itu Red). menambah bangunannja karena 
pa: 

Kedua pesawat itu Dalam hubungan ini lebib | tpk punja uang, Red) malahan bagian! "Karena aku butuh vang. Karena aku tidak 

gaikan Aswan landjut dijelaskan, bahwa berv | dikenakan s Mn bek u meri kesusahan." 

Bait tanpa oraknen | hahaa. bejo, tdiar bas | “2 oa Ta Jang laa Ka pa ea PA Inmenogang tanganku, Pena budokan 
cleh Dea berasal dari sebelum » 

dja keras untuk kebahagiaan 1g , yi 

3 pengemudiZnin sendiri, Ah | nan2 . mmerlukan lebih Nely kemudian berdiri dekat terali besi be 

aa Moussa Awad dan Abdel: | tahun 1930 La Pa naa jauh p. soal penetapan randa itu. Ia memandang kebawah, keladjur 

Yaghmour, bangun sesudah tgi. 31 Desem: | djumlah taja-perolehan-mini. 
ihat dari itu. 

Y Pineteji otr engtangrnd peda largikoa memearoagn Pnoodin gag tentang Hao pemandangan putar hari aa aa Kal 
et “ ur banjak pada diri- — aku telah merusaknja sama sekai 

| ikatan udara Mesir mengumum | ngun baja 8096 atau lebih da | 1937 Rp. 200.000,-— tahun 1958 daku, tari2an jang dipaksakan dan tid 

kan bahwa mereka “seharuanja | ri biaja-perolehsa minimum da | Rp, DO ma Negg Ne Pe sudah teng: —Ierit, jun merendahkan mutu 

eka Fokoxon al diam 1220 AA pan neo Aa Tok Sa & peak Iklan Kesitukanku merusak skenarinku, Hiburan murah jang bertudiuan mengeduk ke 

.— untungan uang,” 

1 Pesawat2 . penemour Mesir | man2 jang bersangkutan diper' 11.090.000, dan tahun 1902 Rp. Pe Me Sarapa kira2 kau dapat dari skenario Itu?" Isteriku terdiam. Aku tidak tahu, apakah ke 

talah memulai usaha3 pencja- | lakukan seperti beaguneng jang | 1.300.000.—, 2 z tanb HUI Uibe2 Setelah dia berdiam Giri bebe-, dlamannja Itu disebabkan pengertiannja terha 

bata “ang aan ente me Sera Maa Atas dasar apa djomlah3 itu ada Ona, na mat: , Gap maksudku atau karena dia mengelakkan 

Desawata jang dikabar- |. Ketentuana tersebut | diatas | ditetapkan? Apakah berdasarkan £ delima belas ribut” perdebatan jang mungkin djadi pertengkaran 

-g bilang iru, Pesawat telah berbagul ipamaoan, ita ar HARI itu djuga kami .pindah ke Hotel harus waspada." . Ip kita menutupi kebutuhan ketjll jang tidak mengenakkan. | 

Meair tiba pada makan Ie tafsiran #masjarakat ng nyi Tm "Sorga". Salah sebuah hotel kelas satu jang Isteriku terdiam mendengar djawabanku itu semewah "Karena Itu,” sambungku lagi,” aku lemh 

@irentjanakan di Kairo. @iantarunja dikemukakan 3 | gema pada aa, bagus di Ibukota, Kami mendapat 2 buah ka- Aku tahu, dia paling lekas pertjaja pada lagax suka bebas dari kebaikan Rasad jang mengix 

Lulus h ap ge pen teng er AA benih nh Sa da Pa Pena nan pa ea Ea Na ananda 20 
ld 4 2 3 ie: dengan hidup sederhana . 

" Sa Sana ng aa #endalkata dibangun indah. #elaju mentjurigai kemanisan budi dan sopan- aku bebas menentukan apa jang kuinginkan. 4 

Ta Aa Sa an SIAGA angan Di Semat ht maa Ia Angan Ko Deo Sa Pan ata Kanan Aan TEA tea” va ne 
K3 

s 
Aku buti san mentjiplakan Ku 

3 tapan 5 pCt dari para kamar smandi Gam dalam segala kemanisan budi dan sikap Untuk "mengangkat mutu pertilmar' kite jang 70 

minimum Itu merupakan satu meman “keramahan menondiol itu!) 5» klan merosot jang selalu mendjadi 

Jang sena . lagi Air, golongan elite dan kaum tjerdik-pandai kita, 

hal jai me |, Walaupun aku bara sadja setahun — lebih Aku ingin merobah edjekan itu mendjadi rasa. 

5 s udjar " menikah dangan Nelli, dan setahun Lega, « Ma aa: Aku. Ingin manja dalam ha 

- mendjadi pamun Iyal Im jang dilangsungkan Im Indonesia 

karena menginsjafi, : tidak lagi mendjadi bahar -tertawaan — dalam 

"mmidup Nell seorang Aa Hae Tata ang: hati orang2 asing.” 
ber. Gan nafsu hidup jang demikian besar "Wah! Kan. berdemangat betul. Aku bukan 

kenjut Oalam dija kadang membika dia Rumad. menjerangku, sehebat ML” 
pertimbangan? sehat, polong Neili lembut tersenjum. 

Maan Na Mag, dana mama an Dag "Aku membutuhkan pengeruanmu terhadap 

tepat merusak dengan menjelipkan azku, Neil" mitrku per lahang,   :    Le Ban 

  

wita buruk aku 
     

   



    
      
    

            

   
   

     
       

      
    

     

   
   
   

      

  

   
    

          

  

   

   

  

   

        

ne
. 

PENGUMUMAN 
untuk melarang anggauta2 bola basket Yugos- 

: 2 . » $ 
"“avia turut serta dalam kedjuaraan dunia di 
Manila, telah diterima serentak dengan pc- 
rasaan ketjewa oleh semua penggemar tjabang 
olahraya bola basket di 

'Alasan2 Pilipina bahwa peno- 
lala, itu “dalah karena ,,demi 
keamanan” dan "penijegahan 
subversib komunis" telah me- 

nimbulkan perasaan2 getir. 

Dalam - hubungan ini .Danilo 
Knezovic, ketua federasi basket 
bal? Yugosiavis mengatakan bah 
wi keputusan pemerintah Pihpi 
ne itu adalah sustu tindakan 

diski.minasi dan tilak sesuai de 

ngan gerakan kemedjuan didu- 

   

  

  

  

Knezovic menerangkan, banwa 
caraun dunia tidak bisa di- 
ungkan dalam kenduan se- 

  

  

  

jer. Itu, Federasi Busketball 
iwosiavia Hkan minta padu fe- 

deras Desk bull   

untuk mendjamin ate kedjua- 
rasu dunia dengan sjarat2 jeng 
hiasi (normal condi'rian) dan me 
tararg tjara2 jang dirskai oleh 
ApiLpina itu, Pada waktu jang 
bersamaan kepada, pihak penja- 
lenggaru Yugosiavis mengharap 
agar undangan dikirim kepada 
Yugosiavia. 

Regu Vugoslavia menurut kete 
rangannja telah dicapkan untuk 
kediuaraan tersebut, sedang ke- 
putusan terahir PV'inina memba 
wa konsekwensi2 jang tidak ke 
tjil artinja #ntaran'a dari sudut 
keuangan. | 

Komentar Borba 
Menurut AP dari Beograd, ha- 

rian "Borha" jang berpengaruh 

turut mengemukakan protes utas 

keputusan Pilipina itu. 
Delam surtu tadjuk rentjana 

dalam kolom biasa untuk ko- 
mentar2 politik, hsr'an tersebut 

mengatakan, bah insiden di- 

atas dapat digolongkan dengan 
peristiwa2 lainnfa sang sama sI- 
fatnja pada tuhun2 belakangan 
ini. 

  

          

Oleh harian 'itw antaranja aike 
#mukakan: penolakan pembesi 
Belanda untuk memberikan visi 

kepada Ulmann. pemain (jatur 
Djerman Timur untuk turnamen 

Bergendal: kedjuaraan mahasis- 
wa di London dengon penolakan 
atas mahasiswa Djarman Timur, 

sikap pembesar? Perantfis ketika 
diadakan persiapan? untuk ke. 
Gdjuaraan dunia ski Alpnina di 
'Chamonix, jang disusul dengan 
penolakan banjak peserta untuk 
mengambil bagian: penolakan re- 

Ru2 hockey Sovjet Uni dan Tje- 

ko ke Colorado Spring sebagai 
protes dan 'simpat regu 
Djerman Timur jang tidak diberi 
fdzin masuk oleh pembesar? Ber 
lin Barat dalam Nato, 

Dengan sangat menjesat kami 
harus menjatakan, demikian Bor 

ba, bahwa segi ini dari hubu- 
ngan internasional, ..kprdjasama, 

» sedam-persahabatan.:" ah terdje: 
mus makin mendalam" dar? WAP 

     

    

   

  

    

wa kekebalan (para olahragawan ' 
dalam hubungan ini ternjuta su 
dah makin berkurarg. 
Hak Penjelenggaraan 
Pilipina Di Tjabut ? 

Sebelum itu pada hari Senin | 
pagi dalam suatu pembiljar 
tilpon, William Jones sekertaris 
djenderal federasi basketball in- 
ternasional menerangkan kepada 
Borba Stankovic, yebagai waktl- 
nja, "bahwa "kedivaraun dunia 
basketball tidak akan dilangsung 

  

A.S. Perluas Pangkalan? 
nja Ke Saudi Arabia 
Kairo 16 Oktober (AFP-PIA) 
Amerika dan Atab 

| Persetudjuag untuk memer 
Jengkapi pang! 

tinggi antara 
negara dan detik2nja ce 

(dang direalisir selama kundju 
ngan Emir Faisal ke AS butuZ 
Ini, kata kantor berita Itu, 

4 MENA “selandjutnja mengata 
Ikan bahwa radja Su'ud, ,jang 
(menganggap dirinja sebagai pe 
mmimpin dari dunia Arab", te 

menjadari “bahwa keludu 
gak sukar karena ke 

ngkapan2, seper 
jang mi Oleh RPA, utk 

“Reuksi Yugo Atas 
DJAKARTA, 15 Oktober (PIA): 

  

  

BEMINA 

sub ian 

    
     

  

pemerintah Philipina 

Yugoslavia. 

kan, terketjuali regu basketball 
Yugoslavia diberikan vise”. 

PON Ke-VI Dj , 
Kotabaru ? 
"Pekan Oluhraga Nasional ks 

IV tahun 1963 akan dilangsung 
kan di Kotabaru, ibukota Irian 
Barat", demikian — diterangkan 
Oieh duwbesar Indonesia untuk 
Ausiralia Brigadir Djenderal Su 
udi di Canberra menurut siaran 
radio ABC, jang ditangkap 
“Waspada” Djum'at sore. 

Menurut dubes Suadi dilang- 
sungkan nanti PON ke — VI 
tersebut di Kotabaru adalah se 
bagai perlambung rasa persauda 
raan antara bangsa Indones 
Cari Sabang hingga Merauke. 

  

Filipina'Tetap Jakin 

pina pada hari Senin tetap ber 
kejakinan, bahwa kedjuaraan du 
nie basketbali di Manila akaa 
berlangsung terus, meskipun Yu 

dilarang turut seri 
Persatuan Amatur Atle 

tik Pilipina, Antonia del Las 
Alas menerangkan kepatia AFP, 
bahwa ia "terkedjut” mendengar 
penolakan pemerintahaja atas 
regu Yugoslavia, namun Ia me 
tambahkan, bahwa "sungguhpun 
Gemiklan tidaklah adil bagi FI 
FA (Federasi Basketball Interna 

| semai untuk mengamibil tinda 
ken kepada kami. Pemerintah - 
Filipina dan PAAF (Persatuan | 
Amatur Atletik Piliplna) adalah 
dua badan jang berlainan. PAAF 
telah berusaha dengan. segala ke 

    

    

  

Jauir sebagai berikut: 

Para pemimpin olahraga Pil ja menindjau kembal 

  

      
   

   
    

Penolakan Pilipina 
  

  

kan turutnje regu Yugoslavia. 
Sekdjen FIBA. William Jones 
adalah georang jang mengetahui 
tentang apa jang akan bisa ter 
Gjadi dl Pilipina. Saja jakin buh 
wa, ia akan menindjau persoalan 
ini lebih dekat dan mengidjinkan 
terus Pilipina menjelenggarakan 
ja," 
Namup kejakinan de Las Atas | 

itu tidak disokong oleh official | 
PAAF lainnja dan official2 bas 
ketball Pilipina. Mereka sebulik 
nja berpendapat, bahwa dunia 
basketball di Pilipina ukan gon 
tjang dengan keputusan pemerir 
tab itu, 
Sekertaris bendahara — PAAF 

Serutin  Aguino menerangkan, 
buhwa menurut pendapatnja pi 
hak FIBA dapat mengambil alter 

— Mentjebut idjinnja atas 
kedjuaraan dunia baskeibalj ke 
w. 

  

Melarang Pilipina turut ser 
ta dalam kedjuaraan basketbali 
zada Olympic Games 1964 di- 
Tokio. 

Senator Ambrosia Padilla, ke 
tua Persatuan Basketball Pilipi 
oa kabarnja telah menjatakan, 
bahwa Ia akan minta pada pre 
suen Diosdado Macapagal un 

keputu | 
san pemerintah. mengenal peno 
lakan atas Yugoslavia itu. 

Padilla, jang merangkap wa- 
kil ketua PAAF dan wakil ke- 
Iva FIBA untuk “Asia, tadinja 
mempunjai harapan besar, bah- 
wa presiden” Macapagal akan 
memperkenankan masuknja regu 
Yugostavia bersama dengan 15 
regu luar negeri lainnja jang di 
undang. 

Wakil ketua II PAAF, Felpe 
Monserrat mengatakan - bahwa 
ia chawatir FIBA akun mentja 
but pengakuannja dan ini akan 
menghalangi beberapa negara 
lain datang ke Pilipina. karena 
ereka tentunja tidak mau di 

larang oleh FIBA untuk mengam 
VI tuhun 1965 akan dilangsung 

  

    mampuannja untuk” mengidjin. 

Djakarta 16 Oktober (PIA) 
Wakil Organisasi? dan Gere 

dja2 dari Australia jang tergi 
bung dalam Dewan Gersdja2 ai 
Australia, menjatikan — banwa 
selama berada di Indonesia ki 
ta2 tiga minggu mereka telah 
dapat mengambil gambaran ten 
tang kemadjuan 
mendapatkan pc 
tang Indonesia lebih bani 

  

  

   
   

  

Memberi kesunZnja — selasa 
berada di Indonesia dalam ken 
perensi pers Selasa pagi Jums 

» seorang pendeta Cati     

  

   
dari Anstralta ito | 
bahwa mer 
kan 
   

    

  

    
aababas    

  

| ngatakan pula bahw 
an rombongan itu adalah untul 
mempererat hubungan ai 
pemerintah Indonesia dan 
rintah Australia jang merupa- 
kan bagian dari Asia pula. Se 

Kk 
Kk 

  

   in daripada itu tudjuan dan 
maksud daripada — kundiungan 
mereka itu adalah untuk mem 
bantu Keredja2 di Indonesia 

1 memperdalam pengetahuan 
difihak mereka, disamping utk 
membitjarakan persoalan? dida 
lam kehidupan geredja dan wa 

    

  
membangun dan menembakkan 
roket2, 

Karena itu radja Su'ud ..ter- 
paksa harus meminta — kepadi 
Amerika untuk memulihkan k 
adaan jang tidak seimbang ini 
Gan untuk mengembalikan pres 
Uisenja dimata dunia Arab, de 

mgahkan — dirinjo 
la/ negara Arab jg 

berkuasa”, demikian dinjatakan 
oleh MENA,   

| Kesan? Rombongan De 
wan Geredja' Dari A'lia 

basketball internasional Jainnja. 

  

    

sjarakat antara kedua bangsa, 
demikian menurut James Stuc 
key. 
Rombongan jang ter 

IL IL Orang itu berada 
nefla sedjak 22 September 

Dewan Geredjag 
Intonesia dan tgl. 17 

itu akun pulang kem 
h airnja, 

Jogja. 

da     

         

  

   
Sukabumi 

tiga, Surabuja, 
berapa duerah Djawa 
ia Sumatera Utara ( 
Sulawesi Selatan dan 
Nusatenggara, Kalimantan Sela 
»n, dimana mereka mendapat 
csempatan menjaksikan kegia 

Kristen-dalam bidang pen 
sosial dun panti usu 

Solo, Sale 
Malang dan be 

mera Ih 
    

  

  

    James Stuckey 
selanajutnja bahwa 
ag itu telah ditertma 
sden Soekarno dan 4 
temuan tsb mereka mendjang 
kan akan membantu sedap: 

dalam 
pembangunan, Dike 

takan pula bahwa Dewan Gere 

mengatakan 
rombong- 

leh Pre 

  

    

  

    

    Australia jang terdi 
112 seluruh lapisan 

masjarakat — Ausiralia terloa 

    

Nepal Ttg Statement 
Kemlu India 
Kethamandu, 15 Okt. (AFP.PIA 

Djuru bitjara kemiu Nepal ha- 
a ia mengabarkan sebagai 

.s#ma sekali palsu dan tidak be 

nar” sebuah pernjaiaan kemen- 
terian luar negeri India menge- 
nai insiden2 di Birganj (kota per 
batasan Nepal) dan Raxau (kota 

Perbatasan India jg berhada- 
pan dengan Briganj) pada tang 
gal 4 Oktober, 

Ia mengingatkan kembali se- 

buah pernjutaan pemerintah 
pa! sebelumnja jang mengatakan 
oal.wa wakil gubernur distrik Bi- 

ganj telah diseret keluar djipaja 
dan disiksa di Rarsul, dekat 

markas polisi India sementara 

polisiZ India hanja menjaksikan 
sadja, 

Djurubitjara itw djuga menun- 
djukkan kepada perubahan2 dz 
lam prosedure penje.idikan2 ber 
sama Nepal-lndia terhadap sera 
ngan2 gerombolan, jang diusul 

kan oleh pihak India dan meng: 

takan bahwa usul2 ini sedang di 
pertimbangkan. 

Ia menundjukkah bahwa se- 

lama kedua penjelidikan perta 
ima, pihak Nepal telah menjaran 

kan diadakannja persiapan2 lapo 
ran bersama atav pertukaran Ia 
poran2 jang disiapkan setjara 
terpisah, Tetapi pihak India me 

nola) ran2 itu. 

        

   

MEKSIKO - 
(Sambungan dari Hal. 1) 
  

bangta Meksiko dalam semargat 
dan hasrat rakjatnia untuk te 
tap merdeka, untuk mendjadi 

lah menimbulkan suatu 

AFP dari Bangkok. , 
Para utusan dalam konneren | 

si penasehat? militer” SEATO 
ke-7 jang dibuka di Bangkok 
hari “Senin telah bersidang ha 
ri Minggu petang untuk menga 
dakan pertukaran fikiran setja | 
ra informil, . 

Tapi penegasan mengenai su 
atu kemungkinan move Ausira 
Iin demikian -itu tak dapat di 
peroleh, demikian AFP menam 
bahkan. 

Pernjataan2 jang dikeluar 
kan oleh berbagai utusan ke- 
konperensi itu setibanja di 
Bangkok hampir tidak membe 
rikan sesuatu kedjelasan, 

Wakil Pilipina, misalnja, me 
rasa puas dengan mengata 
kan: Saja akan berusaha seda 
pat mungkin sampai sediauh 
kemampuan saja untuk tanpa 
pamrih turut membantu usaha 
memelihara perdamaian dan ke 

  

     

  

sip2 keadilan dar 
luhur di Asia 
Pasifik Barat 4d 

dan     suatu bangsa jang besar dan 
membentuk suatu masjarakat jg « 
AUil dan makmur,” | 

Dan katika itu saja teri 
neng akan bangsa Indonesia, is | 
divga berhasrat untux mereka | 
membantu suatu masjaraka 1g 
adil dan makmur 

“Saja ketika itu teringar pula 
pada hasrat bangsa Indonesia 
untuk bersatu meskipun di Indo 
pesia terdapat 87 buah lota da- 
erah dan terutama dalam soal 
bahasa kami berhusil dalam 
mentjapai persatuan itu" 

Karena persamaan dalam 
tjita2 dalam hasrat dan keingl 
ran jang mendjiwai percjcangan 
menngedjar tjita2 itu, saja ber- 
kejakian bahwa Meksiko adalah 
sababat jang paling karib dari 

kjat Indonesia”, demikian pre 
siden jang pada 'achir amanar- 
nja mengadjak seluruh hadirin 
mengangkat gelas untuk minum 

untuk keseutan presi 

  

  

  

    

    

   ta kesedjahteraan hu 

    

siko dan persabahatan kedua 
ne 

Tak Ada Dua Negara 

Seperti Indonesia Dan 
Meksiko. i 
Menjambut amanat tuan yu- 

mahaja, presiden Mateoz menga 
takan buhwa dalam djaman mo 
dern Ini mungkin tak ada'dun 
negara jung memilici tita fg 
serupa seperti Indonesia dan 
Meksiko, 

Djuga Meksiko kini masih da 
lam perdjoangan jang ujuga be 
lum selesai, jakni perdjoangan 
untuk martabat manusia dan 
hak2 umat mnusia. 
Memang kata persiden Lopez 

lebih lamijut, semangar rak jut 
Meksiko tidak dapat didjumyai | 
Salam edung2 Indan jang terda 

      

    untuk kesedjahteraan den kej 
makmuran bangsa dan 
Indonesia jang akan “ tumcuh j 
dengan djajanja, demiklan “$ 

  

james Stuckey. 

  

ing | 

Pesawat PBB Djatuh 
Di Kongo 

Elizabethville 15 Okt. (AFP 
PIA) 

Sebuah pesawat udara PBB 
DC4 telah djatuh pada hari 

Senin diantara Luena dan Buka 
na dekat djalan kereta api jang 
menghubungkan Kongo bawah 
Gan Katanga, demikian sumber 
jeng sangat mengetahui menga 
takan di Elizabethvill Pibak 

TBB belum menegaskan berita 
itu, 

    

    

   
pat di Meksiko tetani datam 

ngan rakjainja itu soadiri 
an kami adatan sus 

  

atu perdjoangan jang take he 

    

?D bagi umat manusia 
Indonesia, dan Msksiko jang 

mengikuti suatu poritik luar 
negeri bebas bersaia! pula ber 

  

doang untuk kematnriran uma 
manusia dan karena tjita2 jang 
bersamaan itu bangsa Meksiko 
benar2 merupakan suudura duri 
bangsa Indonesia. 

Pada kesempatan iu presi- | 
den Lopez mengudjak pula hadi 
Iin untuk minum bersama meng 
hormati presiden Soekarno 
“Manusia jang dijalan brg per 
Gomaian, kemerdeknan dan kese 
Gjahteraan bagi bangsanja jung 
besar itu," 

  

    

  
  

Fokio 14 Oktober (AFP-PIA) 
Bugisn tengkorak — manusia 

purba dari zaman batu telah 
diketemukan didalam gua gu 
nung Hijirl, Oita, Kyushu, oleh 
regu anthropologi universitas 
pendidikan Tokio, demikian di 
beritakan hari Minggu di Tokio. 

Bagian tengkorak itu, suatu 
berusuran 11 kali 11 'cm, te 
balnja luar biasa: 

Tengkorak Zaman Bata Di Djepang 
1,3 em, merupakan peninggelan $ 
jang berharga, 

Prof, Mitsund Kagawa dari 
Universitas Beppu, Kyushu me 
ngatakan, bahwa tulang itu ber 
asal dari zaman batu tua jang 
sezaman dengan karang2 je. 
diantaranja diketemukan disoke 
ling bagian tengkorak 

Prot, Tamotsu  Oga' 

P.N. TRI BHAKTI 
BARU TERIMA SATU PARTY 

PERSEDIAAN TERBATAS, 

“'TAMPU-LAMpU TNI, MERK TUNGSRAM 

AKAR 

      

   

    

   

Universitas Niigata, seorang an 
thropologis lainnja' menuat ikan 
bahwa penemyan itu penting 
karena memilikibtype manusia 
purba dari type ..'ildown" 

msian Regu anthropologi itu 
gunung 

  

Wakil Inggeris laksamana Sir 
David Lace mengatakan setiba 
nja di Bangkok Minggu malan 
bahwa Singapura akan tetap 
merupakan pangkalan bagi ope 

   

| resi2 SEATO. 

bahwa    Ia djuga mengatakan 
tuntutan Pilipina atas” Bornee 
Utara tidak akan | mempenge 
ruhi kerdjasama antara anggau 
ta2 SEATO. Tapi ia tidak ber 
sedia untuk memberi komentar 
mengenai sidang penasehat2 mi 
liter SEATO itu sendiri. Wakil 
Australin kesidang tsb. ialah 
marsekal udara Sir #redcrick 
Schorger. 

    

  

PANTJASILA —— 

  

Lebih landjut Presiden Mexi- 
co mentjeriterakan dengan pan- | 
jang lebar perdjuangan bangsa 
Mexico dibawah gangguan pen- 
djadjahan asing. Tiga setengah 
abad jang lalu rakjat Mexico 
higup dalam kegembiraan, me- 
ngolah tanah pertanian dan per- 
tndustrian. Tetapi 'sajang sekali 
bentjana kemudian datang jaitu 
dengan berdatangannja bangsa2 

kebumi Mexico untuk 
kemudian mendjadjahnja, Dengan 

(berkat keteguhan semangat 'ke- 
merdekaan, maks pada tahun 
1810 bangkitlah rakjat Mexico 
bersatu padu untuk mengusir 

  

   

I kaum pendjadjahan jang achir- 
nja ra Mexico mentjapai 
djuga kemerdekaannja. 

  

Presiden Mexico sela 
nia menjatakan bahwa gerakan 
kemerdekaan Mezico dengan 
tepas bertudjuan menghapuskan 
perbudukun dan melenjapkan ka 
um tertindas utk menudiu ke 
arah kemerdekaan Negara Me- 
xico jang sempurna. Mexko ti 
dak luput dari gsnkguan dan 
pertjobaan negara Eropah jang 
ingin mendjadjah kembali Nega 
ra Mexico tersebut, tetapi de- 
ngan semangat den Kesadaran 

  

  

     

    

  

rakjat Mexico sendiri, maka 
nafsu pendindjahan asing itu 
dapat disingkirkan. 

Achir wedjangaarja. Presiden   

xico menjerukan agar persaha 
In serta kerdja sama disem 

bidang antara kedua Negara le- 
bih2 lagi diperhebet, 

     

Resmikan Pameran 
Pelukis Meksiko 
Djakarta, 16 Okt. (PIA). 

Presiden Adolfo Lopez Mateos 
dari Meksiko (dengan didampi- 
ngi oleh Presiden 
bagai tuan ruma) 
ang (elah meresmikan pameran 
lukisan Meksiko "ertempat di- 
paviijun Hotel Indonesia, 

Selain dihadiri oleh rombo 

  

   

  

Australiz Bertarihah' 
2 817 uh 6 ah £ « 

Panik Tidak Keruan 
Minta Perhatian SEATO Ttg Kekuatan APRI 
BANGKOK, 16 Oktober (PIA): — 

AUSTRALIA bertambah panik dan ' mung 
kin akan minta perhatian SEATO terhadap ke 
kuatan Angkatan Bersendjata Indonesia 'jang te 

  

kehebohan dalam par 
lemen Australia baru2 ini, demikian menurut 

Tudjuan utama daripada si 
dang tsb. jang digambarkan se 
bagai sidang .routinep ialah 
untuk menindjau situasf keama 
nan didaerah Asia Tenggara se 
bagal suatu keseluruhan, meren 
tjanakan latihan? dan manuvre2 
Giwaktu jang akan datang jang 
dimaksudkan untuk” memper 
buiki kekebalan perisal pertaha 
nan SEATO dan untuk menju 
sun laporan tahunan penasshat2 
militer tab. jing akan disam 
paikan kpd Dewan Menteri SE 
ATO jang akan bersidang di 
Paris dalam bulan April jad, 
Semikian AFP. 

  

  

Benang Hongkong 

Horgkong. 16 Okt. (AFP-PIA). 

Pabrik2 pemintwl benang di 

Hongkong kini sedang memper- 
Blat pengakuan berang2 tenun 
ke Indonesia 'beniasurkan kon- 

trak2 jarg ada. Sampai seka: 

rang pembeli2 beuang dari In- 

Gonesia telah membuka L/C pa 
Ning sedikit 70 persen dari har 
ga seluruh kontrak2 pemintalan, 
demikian menurut sumber2 per 

dagangan benang d: Hongkong. 

Sebegitu diaun perusahaan2 
pemintal benang di hongkong 
telah tiga kali mengangkut be 

| aang tenun (dengar: kapal laut) 

  

ke Djukarta, jung masing2 ber- 
djumlah 5.000 bal, 2.500 bal 
dan pengangkutan ketiga seba- 
jak 3000 bal jang berangkat 
dari Hongkong hari Senin. 

isanja sebanjaa 6.000 bal 
akan diangkut dalam bulan ini 
ke Indonesia, demik'an AFP me 
ngrbarkan dari Hongkong, 

    

(Sambungan dari Hal 1) 

MMA Maa 

Selama kurang Isbih setengah 
Ujam Presiden Soekarno beserta 
tamunja — menjakskan pameran 
lukisan dari tjat wir jang mer 
rik perhatian kedua kepala ne- 
gara dimana peluktanja sendiri 
telah memberikan pendjelasan2. 

  

Presiden Soekarno sangat ter 
tank pada lukisaa2 jang mem- 
punjal gaja tersendiri jang men- 
dekati muturaiistis dengan per- 
mainan warnu tjat air jang sa- 
Ingat induh: 

    

Pelukis Meksiko jung ber- 
pangkat Diendera: dlam angka 
tan Perang Meksiko itu dengan 
   ju memberi 

penerangan jang sedjelu 
kepada kedua kepala negara me 

kisandnja jang terdiri 
ng lebih 20 buah itu.       

  

   
Kesemua lukisan jang dipa- 

merkan itu terdiri dari iukisan2 
tjat air jang mengeombarkan ke 
adaan daerah2 di Meksiko dan 
penghidupan masi rkainja di- 
mana perkampungan didaerah 
itu bampir: menjamai keadaan 
di Indone: 

  

Ziurah Ke Kalibata 
Presiden Meksiko Adolfo Lo- 

per Mateos Selasa pagi telah 
berziarah kemakam pahlawan 
Kalibata. 

Daiam upsjara perletakan ka 
rangan bunga, tamu Agung pre- 
siden  Mateos didempingi oleh 
Pangdam V Dinja Brigdjen 
Umar Wirahadikusuma dan upa- 
Ujara itu telah berlangsung sa- 
ngat chidmat ditenzoh udara ma 
kam jang sedjuk oleh baju pagi 
jang jaman. 
“Setelah dilakuksn perletakan 
karangan bunga, upatjara dilan- 
Gjutkan dengan  pengheningan 
jipta kepada arwah para pah- 
laran jang telah gugar dengan 
Gilringi oleh korps musik. dan 
suasana sjahdu tambah merasuk 
kedajam dada. 

Presiden Meksiko kemudian 
mentjetjahkan tanda angannja pa 

  

  

  

  ngan Presiden Mewsiko, djuga 
turut menjaksikan lakisan2 dari | 
pelukis “Meksiko, Ignacio M. 
Beteta itu diantarenja Menteri f 

PDK prot, dr. Priieno. korps di | 

  

  Hijiri untuk menemukan pening 
@alan2 manusia primitit dari za 
man batu tua di Djepang. | 

  

T HARAR BERHUBUNGAN DENGAN: 

P.N, TRI BHAKTI 
TJABANG DJAKARTA TEKNIK 
BI RAYA 4—b $ 

LA. 

plomatik, puteri Presiden Mega 
wati Soekarnoputri serta S3 
ngan lainnja. 

    

   

  

da buku tamu uniuk melakukan 
penghormatan terachir kepada 
para pahlawan dialam baka jang 
dliringi dengan trompet sajup2 
sendu, 

Diantara para undangan jang 
hadir tampak Menteri PDK Prof, 
Prijono. 

  

teos jang menurut rentjana akan 
tiba Gi Manila pada Sabtu pe- 
tang jang akan datang, untuc 
mengadakan kundjungan kenega 
raan di Pilipina duri tanggal 20 
hingga 23 Oktober jang akan 
datang. 

Kedatangan presiden Mexico 

di Manila akan disambut oleh 
presiden Pilipina Diosdado Maca 
pagal dilapangan terbang. 

Sementara ini persiapan? kea 

wanan untuk menjambut keda- 

lengan tamu agung dan isteri 

beserta rombongannja di Pilipi 
na nanti, kini sedang didjalan 

kan oleh dinas keamanan Pilipi- 

xx 

Presiden Mateos telah tiba di 

  

         

   
KAIRO, 15 Oktober (AFP-PIA). 

Pemimpin revolusioner 
man kolonel Abdallah El Sallai, 
Calam sebuah pidato jang 
kah di Kairo pada hari 
oieh kantor berita Timur 
(MENA). mengatakan 
Cjau2 telah diketemukan di per 
batasan Jaman — Arab Saudi, 
Iang memberikan suatu bukti 
jang tak dapat dibantal 
tang pertjobsan2 rpdja2 Arab 
Saudi dan Jordania, Su'ud dan 
Husselin, untuk menentang kema 
djuan reyolusi Jaman”. 

Sallal jang berbitjara pada ha 

r! Minggu djuga ” mengatakan 
bhw menurut MENA, stat djen 
deral Jaman mengatakan bahwa 
16 perwira Jordania telah me- 

rembes masuk keperbatasan Ja- 

tan sebelah timurlaut. 

Salial mengatakan djuga bah 
wa keterangan2 #ngkatan darat 
Arab Saudi dan anasir2 dari da 

cerah protektorat Inggeris, Aden, 

fi
 

r 

  

  Djakarta Senin sore untuk me 
ngagakan, kundjungan kenegara- 
an selama lima hari di Indone- 
sia, 
  

Jogjakarta 15 Oktober (PIA) 
Dalam perasarannja didepan 

Musjawarah Museum seluruh In 
donesia jang ke-l di Jogjakarta 
pemimpin Museum Sono Kudo 
Ke, Jogjakarta, Dalbar Maksum 
mengemukakan bahwa dalam 
rangka pembangunan seria me 
madjukan permuseuman di In 
Gonesia, kiranja perlu djugi 

  

    

    
adanja usaha untuk dapat 
mendirikan dan memb me 
seum2 lagi sekurang2nja diti- 

  

ap2 propinsi jang bersifat muse 
um regional. Dalam hubungai 

bi 
  

ini, kiranja bahkan satu : 
ran jang tergesa? apabila mu 
  

  

sekarang djuga oleh jang ber- 
wadjib diadakan persiapan? 

N suatu museum 
regional di Iran     

Entah itu mueusm botani ka 

  

rena banjaknja —hasil2 buta 
dan pertanian di Irian Karat 
laukah berupa museum wecio      karena hasil kekajaan 

ja jang terpendam atau 1 
nja. 

ti 

  

  

Dengan pembukaan 
di Irian Barat itu, sekuran 
dalam waktu jang dekat 
duduk akan dupat 
kan bagaimana sebe: 

   
pen 

mentahsi 
     

kemudian hari dapat dag sang 
gup memberikan at se 
besar2nja bagi kemadiuan dun 
kesedjuhteraun mereka. 

Dengan demikian 
akan membuktikan, 
seumpun sebenarnja merupakan 
alat perdjuanyan disamping 
mendjadi temap “dan muter il 
mu, demikian Dalhar, Maksum, 

  

Jang memerlukan 
perbatian 

Berbitjara setelah mengema 
kekag arti dan fungsi museum 
Dahlar menjatakan bahwa, un 
tuk menginginkan perkeibang 

tan dan kemadjuan museum di 
Indonesia sesuai dengan — tuntu 
tan kemadjuan djaman, maka 
perlu adanja perhatian jang 
sungguh2 terhadap — rhasalah2 
sbibs 

1. pergedungan serta 
turnja museum 

Yukup adanja petugas js 
kap dan terdidik. 

3. adanja perlengkapan2 jang 
memenuhi kebutuhan a.l, lam 

2, “almari2 dan laln2. 
nja service dan perieng 

kapan jang memenuhi kebutu- 
kan publik chususnja bagi pela 
djar2 untuk kepentingan penje 
Iidikan atau studinja. 
5, dan membituhkan 

keuangan jang Ujukup untuk 
pemelihara, serta perluasan. 

G. adanja perpustakaan ig “df 

maitek 
  

  

    

      

Washington, 15 Oktober (AFP- 
PIA) 1 — 

Kementerian kehakiman Ame 
Fika Secikat hari Senin telah me 
munta kepada pengadilan bandi 
ngan tingkat lima di New Orle 
ans untuk mendenda. gubernur 
negara bagian Mississippi Ross 
Barnett 100.000 - dollar karena 
menghina pengadilan dit 

  

  bah 
10.000 dollar setiap hatinja sam 

   

      

  

jang memiliki sendjata2 berat 
. sedang berusaha untuk menim- 
(bulkan kerusuhan didaerah2 Sa- 

dekat perbatasan timur 
  

  

Museum Regional Di IB 
lengkapi didalamnja termasuk 
persediaan alat microfotograti. 

7. harus ada Inventarisasi/ca- 
alogisasi jang baik dan rapi. 

&. disamping itu semuanja per 
lu adanja Undang2 jang menga 

wewenang2 masing2 dari 
usat dan daerah mengenai mu 

seum dan isi benda2 museum, 

Menurut Dablar Maksum bal 

jung penting bagi museum di In 
Gonesia selam jang tersebut dia 

atau naskah! 

ssli jang berhubungan dengan se 

Gjurah Indonesia jang kini ter 

dapat diluar negeri chususnja di 
"egeti Belanda, 

    

Orang akan menganggapnja su 
u kedjanggalan apabila bangsa 

Indonesia, misalnja hendak me 
reetahui 'sedjarahaja atau sebs 
glan sedjarahnja harus menijari 
Kan menemukan diluar, Karena 
Iv kiranja perlu adunja usaha2 
ntuk mendapatkan kembali ben 
Cal atau naskah? tersebut ke Ip 

nesia. Sudah barang tentu ter 
tadap hal ini Pemerintah harus 
tertindak, 

      

BADAN MUSJAWARAH 
PERLU 

  Dahlar Maksum menjarankan 
tentang perlunja ada satu budan 

atuan jang mendjadi tempat 
pusat bersatunja para pe 

    
dan 
tugas petjinta dan peminat mu 
seum untuk memetjahkan dan 
membitjarakan — kepentingannja 

Diaik jang bersifat regional, na- 
onal, nasiona| maupun kepen- 

un museum jang bersitat in- 
ternusional, dalam satu Badun 
usjawarah Museum jang dewa 
inf belum ada. 

  

    

   

Tentang fungsi museum, dike 
mukakan ringkasnja sbb : 

1. sebagai tempat pendidikan 
bangsa terutama peladjar2nja. 

2. tempat pembantu penjusun 
penjelidikan sedjarah, ethonoto 

ti, keradjinan, kesenian dil. 

3. sebagai bahan perbandingan 
dengan kebudajaan Jain bangsa 
bagi kepentingan ilmu, 

4, untuk pertukaran barang? 
anuir museum dari seluruh 

dunia, “ 

  

5. tempat penjelidikan-pembe 
Titaen tentang barang2 kuno jg. 
ouru diketemukan, 

6. tempat penjelidikan setjara 
tehnis tentang logam ra, 
mengolah patung2, konsiruksi 
rumah rakjat, bangunan tjandi, 
primbon bagi perkembangan se 

djarah. apa 
7. research kelain tempat un 

tuk penjelidikan sesuatu lebih 
landjut, demikian a.l isi pra 

   

  

  

HALAMAN 3 

Randjau? Djadi Bukti 
Dari Subversif Arab Saudi & Jordania 

laut dan Maarib diperdwonsap 
sebelah Timur. 

pembersihan berdja- 
ian terus dengan hasil2 jang me 
mugskan dan semua suku? 
ngembara telah menggabungkan 
Giri dengan pemerintah revolusi 
Oner, demikian kata Sallal. 

Kesatuan Pertahanar 
Nasional . 

Selandjutnja AFP mengabar. 
kan bahwa dewan repolusioner 
Jaman pada hari Senin itu djuga 

mengadakan pertemuan dibawah 
pimpinan djenderal Abdullah Sal 
lal dan memutuskan untuk mem 

bentuk kesatuan? pertahanan 
nasional didaerah Taez dan di- 
disrik2 jang berdekatan diperba 
tasan sebelah barat, demikian 
Giberitakan oleh MENA. 

Kesatuan? ini, kata” MENA, 
akan dipersendjatai dengan sen 
Gjata2 modern dan diperleng- 

kapi dengan alat? pengangkutan 
jang tjepat, untuk dapat mela- 
wan setiap serangan diperbata- 
san Jaman bagian selatan (pro 

tektorat Aden). « 
Sementara itu Ahmed Moo- 

man, bekas pemimpin ,,Rakjat 
Jaman Merdeka" di Kairo, telah 

Gitundjuk untuk mengepalai ke- 
menterian dilam negeri Jaman 
Jang baru dibentuk, 

Bantuan tak terbatas 
Mesir kepada Jaman 

Dalam pada Itu kolonel An- 
war El Sadate, seorang anggota 
dari dewan presidensiil baru 
RPA, mengatakan di Kairo pa 
Gu hari Senin bahwa dewasa ini 
bantuan Mesir ,.jang tak terba 
tas" kepada Jaman ndalah lebih 
penting daripada sebuah persa- 
tuan ataupun sebuah federasi 
antara kedua negara 

PPMI Ttg. Peristiwa 
Meredith ' 

Djakarta, 16 Oktober (PIA). 
Perserikatan Perhimpunan2 

Mahasiswa Indonesi menjokong 
penuh usaha presiden AS: Ken- 
pedy dan United States Natio- 
na! Studenta Associat'on dalam 
mendjamin mahasiswa Meredith 
untuk mengikuti veladjaran di 
Missisippi University. 

PPMI telah mengirimkan ka- 
wat jang antara inin menjata- 
kan  menjokong penuh usaha 
presiden Kennedy dan USNSA 
Jalam pendjamin mehasiswa Me 
redith untuk mengikut" perdja- 

| rn di Missisippi “Inisersity, 
Selangjutnja PPWI menegas 

Kan ikut solider menentang ke 
tidak adilan dalam na! prasang- 
ka dan diskriminasi rasiai, de- 
mikian. pernjataan PPMI. 

        

  

Pertemuan Pemiiik2 
Kapal. Di London 
London, 15 Oktooer (AFP-PIA) 
Badan pekerdja perkapalan in 

Titim penting, akan mengadakan 
pertemuan untuk membahas ma 
sulah boikot perdagungan terbu- 
dap Kuba jang tengah diusulkan 
pada hari Selasa. 2 

Pertemuan itu setelah ada per 
Wmintaan jang diadjukan oleh 
Amerika, Serikat can seputjuk 
surat dari Ralph E. Casey, presi: 
den lembaga maritim Amerika, 
telah memperingatkan kepaca pa 

ra pemilik kapal Eropa kereoa 
telah memperkenalkan kapalZnja 
membewa persediaan? ke Kuba. 

Casey menuduh para pemilik 
kapal menghindari tanggung dja 

tuk ikut-tjampur, 4 
Wakil2 dari berbagai negara, 

terutama dari Inggris dan nes 
#ara2 Skandinavia akan mengus     saran Dalhar Maksum, 

pai Barnett berhasil mengaman- | kepada pengadilan kan pelanggaran dan kerusunan. | oleh 

mumkan tentangnj terhadap ses 
tiap blokade Kuba, -. 

Gub. Barnett Didenda 100.000 Dollar 
Karena Halangi James Meredith Masuk 
Universitas Mississippi 

Meredith dapat meneruskan pa 
ladjuran2nja di Universitas Mir 
sissippi tagpa ada gangguan2. 
Dokumen jang  disampsikan 

bandingan 
kementerian kehakiman 

Kementerian kehakiman menja | memuat bahwa Barnett dan wa takan Barnett harus membajar 
10.000 dollar setiap hari seba- kil gubernur Paul Johnson mung 

kan akan ditahan bila mereka Uni denda tambahan, sesudah ia | tidak mematuhi pengadilan de- membajar denda jang sebenar- 
nja sebesar 100200, dollar sam 
pai waktu ia” mengambil 
indukan2 positip untuk mendja 
min mahasiswa Negro James 

| 

    

  

ngan memberikan instruksi2 ke 
Pada para pedjabat jang berada 
dibawah perintahnja ugar meng 
achiri menghalangi Integrasi ra 
Bini diuniversitas Mississipi, 
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Mm 
SUDAKJO YIOJOSUKARTO 

Poah Bertomangant 

PEINNY SOEDARGA 
(Madiun) 

(1joeg) 
(Kediri 

Djakarta: 14 Uktober 1962. 
   

Bekserariat UNSA Tjabang Tandjung 
Periuk. Djalan Sulawesi 6, Tandjung 
Peruk, 

  

SERVICE 
Merabersembahkan: 

DJAKARTA — BANDUNG PP. 

dapur M1OKOBUS. 

embantu kelantjaran angkutan unruk Kepariwisataan. 

uskan, Dengan istrahat dan makan ketjil di Puntjak Pas 

  

Ini bet 
Sernee 
Resmurun 

    

Pemtvaruan/Kererangan lebih landjut dapat berhubungan dengan: 

NILOUR INC, — DJI. Modjopahit 2, 
61015/Sje Transpori, 

DJAKARTA : 
Phone: 06. 

Tanah Abang 1V/No. 1, Telp. Gbr, 1030 
POOL DJAWA TRADING COMPANY LTD. 

BANDUNG: 

NUTOUR 
Dil Narinan M4 Phone: 

BANDUNG 
5516 

NITOUR TNTERCITY P 

2 

  

  

  

Pekan Amai Tarumanagara 

  

Tempat: Gesang #jandra Naja Vjl. Gaupuumad 
158 Djakarta (43 Tahun) 

tunggal: 20 8/a 23 Oktober 1062 E 
1 Debat oleh ber-mutjam2 wntonas 1000 LANGKAH 

Gan atraksi jang menurik, ramai dan |) Alwi: Farida, Ar 
mengesankan. rianyj — Hadi— 
'Antaranja : PN 
Sandiwara dipanggungkan oleh : Sarinande film. 
Il iheuter Penggemar Ibukota "Musim 3854 

Panas" (AP. Chekov) ne 
2 Senat Mahasiswa Fakultas Sastra || Kursus rEmru 

Universitas Indonesia “Suatu Pagi |huis oo samasa 
jang tjerah" (Seragin & Joaguln A. INGGERU 

@uintero) $ 
4 Studi Klub Theater Bandung “Ping Peladjaran djki- 

ngan” (A.P. Chekov) Tim Uap mcggu 
Beberapa Band, permainan singa dan |) 4 kasi sebulan) 
naga, Pameran Boneka, tarian ballet. Tamat dalam 3 bu 
Tulap, akrobatik, wajang potehi, lombu kan mudah dipela 
njanji dan benjak hiburan2 lain serta || djari. Peladjaran 

stand2. jang praktis sis 
xzin Gubernur: No, 118/5ekr./1962, 

Irin Corne Beo.: No. 373/B/K/62. 
Fiskai. No 403/Fiskal/pem./1V62, 
Insp. Harga Rayon IV: No. 4085/IDR/8S1 

sena 

timatis itu mer. 
gjamin Anda da. 
jam waktu sing 
kat dapat menger 

ti, menulis baha 
  

  

- — Pan ma 
La ama aa , Uang langganan 

DI #JARI: Am pa an 
Beberapa Tenaga Adminjsirasi ringan 

Jang Uppat Uetiyetur du. untuk saru ber. Dagang 
sampai tammat ki 
rimkan lebih du 

H3 lu pada: 
BuriZ Gengan seburkan Idjazah/Pengalaman dag U—t—PENDIDI Gjika mungkin asih jang diinginkan kepada, Biro KAN UMUM Bekiume (NING” 

tinjum Wituk av, Djakana. Vyul. 
di buwah Nu. 20, 

fromoipos 68 Su:   

    

  

    tgl 27 Agustus 1962 

P2, PELAJARAN (LAMA) 

Mendaniya mengaayunan 
bani jung lengkap terperii 
Pelajaran "BAHARI" (BARU), 'Djl. Gunung Sahari 
79 Djakarta Tip. 3832 & 3295 Gambir. 

Penagihan2 itu sudah harus diterima olen kami 
selembar andra dalam djangka waktu SATU 

TEKHITUNG MULAI DARI TANGGAL 
PENGUMUMAN INL 

Penagihan2 sesudah djangka 
Giatas, tidak &xan dilajani oleh kami, karena per. 
hitungan2 butangpihutang P.T. — PELAJARAN 
"BAHAKI" (LAMA) perlu diselesaikan melatu 
perantaraan kami dalam djangka waktu tersebut. — 

ID segera penagi- 
Ka one penat 

Djakarta, 16 Oktober 1962 
P.T, PELAJARAN "BAHARI" 

  

  

  

PANGCILAN 
Para pemegang saham 

ET. LIMA SEKAWAN INDONESIA. vEEM 
dengan peranteraan Iklan ini dipersijahkan meng. 
hadiri RAPAT UMUM LUAR BIASA (Pas 12 Pe- 
ratura RT) 

Pada: Tanggai 1 Nopember 1982 djam 1000 
Benemput: Ruangan Kepala Div. Angkwan & 
Pergudangan 

P.N. DJAYA BHAKTI 

Dj, Malaka 7 Djakarara Kors 
Dengan atjara pokok: 
Hal? jang beralian Gengan ajat 4 Pnsal 12 Pe- 

raturan RT, 

P.T, Lim» Nokawan Indonesia Vecos 
sen 

     

     
      
   

  

                  

                  

        

  

       
      

    

      
    

    
    

    
   

    

    PANGGILAN 
NAMA: AMIRUL AZHAR 

  

Pekerdjaan: Pegawai Biro Minjak dan gas Bum.” 
Deparremen Prrindusujan Dasar/Per- 
tambangan. 

Alamat : TANAH ABANG LI N. 5 DJAKARTA 

Dimintu lekas daang ke Tara Usaha Biro Minjak 
dan Uas Hum untuk menje-ewikan Urusnnja, 
Mengingat pentingnja persodiun. inaka batas wak- 
tu ditentukan sampai dengan 1gI. 29 Uktober 1962. 

Djiku pada waktu jang telah ditentukan tidak 
Gmang, mau tidak memberitahukan  sebabinja 
berhalangan urusemaja akan diserahkan kepada 
Jang berwadjib. 

Ujakarta, 18 Oktober 1902 
BIKO MINJAK DAN GAN BUMI 
UKPARTEMEN PEKINYUSLELAN 
DASAK/ PEKTAMBANGAN, 

  

  

Waktu tersebu: | 

   

        

     

   

  

   
     

  

    

     
    

PN ON Yesunala 
AS 

Akam'diber angkatkan dari Tandjong Priok 
menuaju: | 

Belawan tg 23 — 10 — '6Z, IPELN 

  

     
    

PENTING: Kesemperan bagi Anda, uk dapat mempergupakan kapai 

          

  

» TJAHAJA TIMUR Aa ia 
| bamwasa Dumaaa, tip 2070 26 Pnex U| Djawa-Samatra Dengan |: 

—.—— KA. ,KOAN MARU? | 

  

  

1 

  

1g. Erik 8 , : 

DIDJUAL READY STOCK : IN merenung Ta 2 | 

. YAMAGUGHI” aa 2 | 
Sepera Motor : Bb Ns 1. | 

50 CC — 55 CC — 125 CC tu Ph 2 2 | 

AMA ETAP MEMUABKAN" Pegang TB 3 : 
—ALAIALAT FERDJAMIN, Na LI - ! 

| 

          

        

    
    
    
    
    
    
    
    
     

Okiuber Trajek 

  

  
CV. , RASMI” 

| wood/meral furniture work | Sgnboard Desgnes: 
READY STOCK :' 
Untuk kebwuhan Asrama/Mess/Kanzor 

«Lemari pakajun u/2 orang 
«Tempat tidur susun u'2 orang 
« Medja tuhs-dresseir—medja 

makan, Salon Radio 
& Kuni kulah dari salbus | 
& Rak? besi “ 

mesemuanja terbuat dari bahan? kwalser terbaik 
Perhubungan lunesuny puda kanior workshop am: alamar Dj. Ares 
Tjawang IL Dj uci me gara — 
0810 

| BIRO INDUSTRI 

  

  

   Dji. Krekot No. 37 
NJAKARTA. — #none: 21633. DIREKSI    

»LEGA DJAJA" ! 

| 
  

  

   

AK AN DIDJU AL | 
     

  

L Sebuah Muri Merk, Ms-redrs Th. 9: Pol: B-3ew 
1. Sebuah Truk Aj on Merk Ibames #rader Ih, 1988, Nu: 

Pol: B2 , 
3, Alai2 javentaris Kanuur, 

MILIK DAN 2 PT, MESTUKA DIUA | 
Uji Kali Besar Titus No, 3, Djakara — | 

Burang2 “ 
      

  

    24 Okruber 1964,    p arit 
bjajan Tanan 

  

Panuya Drusen 4 
Djawarta, 

KANIKYA URUSAN PIUTANG NEGAKA, || 
Kepala Stat, | 

wa, 
(AN. SUESANIOh —     

     
    

  

  

  
    

  

    

RADIO TRANSISTOR PALING MURAH DI INDONESIA S 

.MITSUBISHI” Transistor Radio | 
Harga special untuk perkena:an dari MITSUBISHI 

     
» 
A
a
 
T
e
a
 

2 
» 

3 

A 
T 

No. 1 
Djakarta 

   

PERSEDIAAN TERBATAS 
9 x -900S 

3 ban,'9 transistor, superhetererodyne, mempunjai 

BERAT: 820 gram (dengan battery) 

VOLUME: lebar 195: tinggi Il I: 

Mempunjai alat pendengar: chusus (Earphone). Tambahan penjetelan chusus untuk mengambil 

gelombang/siaran. 

Radio ini Kapan menangkep' semua: siaran2 “ang dipantjarkan dari seluruh dunia, betapat... dum 

lahnja siaran 
Kwaliteit 20 ae transistor ini menjaingi semua merk transistor radio buatan DJEPANG, 

BERATUS RIBU TELAH TERSEBAR DI AMERIKA 

  

IYPE: 9x-900, 

  

tas kulit specii 

tebal 48 mm. 

$ « | 
no Sebaik Gan illan bank mania aa 2 
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