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KEPADA

Indonesia!
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Dengan

landjutnja, bahwa upatjara pem.
berjan melar doctor hortorus cau
sa kepada Presideo Soekarno jtu,
sudah barang tentu akin dihadi
IN Oleh pedjabat2 Pemerintah, da
Tj Lembasa2 Pemerintah. pemia

Kepribadian

INDONESIA DASARKAN PERDAMAIAN &
PERSAHABATAN DG BANGSA? DIDUNIA
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DJAKARTA, 6 September (Merdeka)
WAKIL Menterj Pertama Il-Menlu Dr. Subandrio, kemarin siang
(menerangkan, bahwa dilapangan
Indonesia dapat
menanam pengertian sedemikian rupa terhadap bangsa? didunla,
Jang dapat didjadikan dasar bagi perdamaian dan persahabatan
tab dikemukakan
persetu-

djuan tob. oleh PBB, demikian

Subandrio

pjn2 partai dan organisasi dl,
instansj lajonja, demikian Mr,
leksan achjrnja,
Senat Institut Teknologi Bani
dung dalam sidangnja | beberapa"
waktu jang lalu telah metmutuskar
untuk memberikan gclir kehormatan Doctor Honoris Cansa da
lam Ilmu Teknik kepada Presi.
cen Soekarno. 3
Pemberjan

selar

tersbbut ada-

sh Untuk pertama
kaljaja semen

Komandan Pasukan

PBB Tiba Di IB

KOTABARU, 5 Sept (AP-PIA),
Brigadir

Tsaid Os Dja

dari

Medan Merdeka Barat no. 15 Pakistan jang mandjadi Komam
untuk menghadiri djamuan ma Gan PBB untuk 1B, pada bari
kan siang (perpisahan) dengan Selasa telah tiba di Kotabaru,
Duta besar Sweden jang tidak
Pesawat terbang jang memba
lama lagi akan meninggalkan wanja mandarat dilapeosan ter
Indonesia kembali “ketanah-air bang Santani didekat Kotabaru,
nja,
demikian AP darj Kotabaru,

ANTJAMAN!
IAAF TAK MEMPENGARUHI

Djakarta,

Kabinet Bentuk

PARA ATLIT KATA MENTERI MALADI
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|
Atas

pertarjaan

Staf Pembantu

jah RI Iainnja.

Pangad Major
A. Ja
ni, Mentari
Muan Mr, “Arilin jom kaganesiaengiani
Harahap Meni
Sumarao
dan KASI Sekerunni Da kerdja, Musjewarah Kabinet

pat memberikan
dan menanam | menjatakan
bahwa adalah mem

pengertian seluruh bangsa?

Gapat didjadikan dasar

dikatakan

dan

jg) punjai alasan jang kuat kebang

untuk | gan .itu pada kita, mengingat

persahabatan, | rintangan2 jang begitu

berat

oleh Mr, Icivan, bawa kundiung | demikian Menlu Dr. Subandrio, | jang kita hadapi, tetapi berkat
Indonesia
&n Radja Marokko
ko Indonesia,
keuletan kita semua kesulitan2
Menurut Maladi selandjutnja,
akan dilakukan dalam bulan De
Hadiri makan siang
dan gangguan? bisa diatasi dan Indonesia
mempunjai pandang- Maladi.
Tebar 3: okan Gatal
dengan Dubes Sweden | teriusil dengan sukses.
dewata
menurut
, Ioksan,
belum ditentukun
densin pasti, || Selesai menghadiri sidang)
jos penting
pula bagi Indo ta2 suatu pesta jang Harus-di- Yoe Hok Turut Pertangsal bertoa Radja dari Ma: | Musjawarah Kabinet
nesia adalah,
bahwa Asian Ga- ikuti
seluruh negara atau

tandingan Bulutangkis
Asin Games menurut penda Muangthai
I8 pat Indonesia falah:

mes
IV telah berlangsung seba-

dan semangat keola)
@oie
Gan persahabatan jang
Oa

2. Penjelenggaraan —
untuk peserta2 jang
3. untuk mentjapaj
mangat baru didalam persoalan2 dan prestasi? olahraga

perajaan
ikut dan
standart

dan pertandingan2 - jang baik

Asian Games.

Buat

DI Djakarta telah diberikan
bukti, bahwa adanja pendapat
dari sebagian besar anggota

AGF. bahwa denfan tidak ikutSarana 2 negara peserta (Tai-

kita

ini

telah

di Asia.

tertjapai,

su

dah memenuhi apa jarig harus
dipenuhi dan sudah
ega

rakan apa jang harus |diseleng

gerakan, dan ternjata| di Indo
nesia penjelenggaraan ia jpe
menuhi

apa

jang

digjarai

Gan Israel) AG IV tidak Oleh suatu pesta olahriga Asia
dianggap Inngkap dan tidak
sjah, adalah tidak membawa
pengaruh jang besar kepada pa ta Ini, dimana 2 anggota jang
Ta peserta. Djuga antjaman2 hu tidak bisa
ikut tidak dapat
kuman oleh IAAF terhadap pe- mempengaruhi djalangja - AG
serta jang Ikut dalam pertand: maka ternjatalah pula, bahwa
Asian Games tidak bisa terle-

pai,

dan

Djakarta,
5 September
Pemain2 bulutangkis bag

telah

ditanda-tangani

Peneranga:

Agustus jl di New York,

Mr. Muhd. Yamin Aang

masih mendidik petuyas2 Indonesia dalam menggunakan pesa
wat2 Hercules,
Pernjataan tsb. diberikan da€m rangka mempsaiapkan per
Cebatan diparlemen masalah
tersebut jang akan dimulai pada hari Kamis ini, demikian
menurut berita AP dari Len

Interrational Village Akan
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bag Alt
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pottakjakan dnae kebon van. Tokko jtu akan mengundjungi

i

itu, akan dilakukam
#edjak tel
1 sampai dengan tal, 13 Oktober
Ja Sasa Salsa song benctana,
20 Presiden
aan
dilakukan sedjak
sempaj
aemtan 20 Oktober
je akan da.
lang, demikan Mz, Icisan jang

4/1962,

ngan kepribadian, Indonesia da | sus kepada PIA, menteri
Maladi

dengan Pertias Montetinya.

Presiden Rumanja Ip Indonesia |

—

5 Sept. (PIA)

Gntang, Im | ngan dengan kepentingan perda

2ico, masing2 Prosiden Goorgica Dej daci Rumania
den Mateog Laper dari Mexica,
landjatnja, bahwa

26

Presiden Soekarno bari Rabu tar negara para olahragawan
Petang selama kci. 3 djam me- Asian
Games ke IV di Djakarta. Gambar: PJ.
Soekarno dengan ramahnja
ngadakan perpisahan dengan
Foto: IPPHOS),
Para atlit dari negara2 jang ikut Gjak para olahragawati menari dan diikuti oleh hadirin lainnja.
Galam pesta olahraga se Asia
jang ke IV jang baru sadja selesai di Djakarta.
Dalam perpisahan jang ber.
langsung pada suatu garden
party ditaman Istana Merdeka,
hadir hampir seluruh menterika Wampa Koardinator Urusan Irian Barat
Belanda Terus Ngotot
binet kerdja anggota2 AGP jg
DEN HAAG, 5 Sept (AP/PIA)
DJAKARTA, 6 September (Merdeka)
masih ada di Djakarta, para WAMPA-MENTERI Penerangan
Pemerintah Belanda dalam per
Prot, Mr. Mubd. Yamin, kematamu tokoh2 dunia dlahraga luar
Tin siang menerangkan, bahwa didalam sidang Musjawarah Kab! njataannja kepada pericinen pa
negeri jang masih ada di Dja- net
Gn hari Rabu mengatakan "Ada
Kerdja jang dilangsungkan Rebu siang sni, sesudah memba.
karta serta para atlit jang betanda2, bahwa Uni Sovjet pada
has beberapa soal, telah diambli keputusan untuk membontuk
lum berangkat.
Staf guna membantu Wampa Koordinator Urusan Irian permulaan tahun ini dak meng
Presiden Soekarno serta para suatu
Werat didsam melaksanakan tugasaja, jang terdiri dari beberapa hhendaki dilakukarnja serangan
hadirin dalam suasana riang
bersendjata oleh Indonesia ter
Wampa dan Menteri, jang akan diadjukan kepada Presiden hadap
gembira dan penuh persahabawilajah Irian Barat zang
Soekarno untuk diminta pengesahannja.
tan, telah menari lenso dalam
Giduduki
Belanda,
karena
Uni
dua gelombang. ganti berganti
bahwa
tsb. dikemukr
Rentjana “pembangunan Sovjet mengharapkan
pasangan, tukar bertukar part- kan Keterangan
Irian Barat hingga achir Amerika Serikat akan memenMenteri Penerangan, sesuner, puteri Korea, Singapura, dah selesai
thn/1963 telah tersusun tang dengan se-keras2nja tiap
menghadiri sidang
usaha untuk merobah status guo
Kerdja ig
dsb, dsb. Megawati Musjawarah Kabinet
dirumah kediaman
Ditegaskan oleh Menteri Pe- di Timur Djauh dengan djalun
puteri' Bung Karno turut pula berlangsung
Pertama Djalan Medan nerangan selandjutnja, bahwa kekerasan",
meramaikan pesta perpisahan Menteri
Meskipun
tidak
dapat diaMerdeka Selatan no. 6 selama oleh para Wampa akan disusun
inl,
Ik 2!4 djam, dibawah” pimpin naskah-kerdja tentang rentjana2 Gjukan bukti2, akan tetapi njakerdja
untuk
pembangunan
di
ta
dengan
djelas
darj
diperhe
nan MP Djuanda.
Irian Barat disegala bidang, jg batnja pengiriman
Menurut Menteri Penerangan dimulai sekarang sampai achir
tahun 1963 atau didalam wila

Bea ikan menedaa Taneg Apung Geri Rumaniadan
das”PresiMo- |4 malan
dan persahabatan
Astar | Pekan? Coanga diahun2 terachir
chubangsa2, terutama dalam laps | Dalam suatu keterangan
NanaaaN Gan: Han 99.

tgl
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"
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RIBoleh Bangga Suksesnja AGIV
Gidvlam

1687/A-Ga/34/1

Tanggal 16 — 7 — 1961

Presiden-Panglima “Tertinggi Soekarno, , menurut rentjana
mengua
djungi kota-dingin

jang
beri keterangan, tetapi Pak Yemin, tanja sadja sama Pak
Yamin”, katanja sambil mendekati mobil beliau jang sudah
terbuka pintunja.

2

No,

Demikian diperoleh suatu krto- Glak berdjrinia ITB. Dan inj ada
Tangan darj Menteri-Sekretarie lah
Honoris Cara
Negara Mr, Ieksan kerharin si- GalamgelarIlmuDoctor
Teknik jang pertama
ang, sotolah selesai ja mtnghadiri. jang akan diberikan di Indonesa.
sidang Musjawarah Kabinet Ker
dia jg dilangsungkan dirumah ke
Giaman Menteri Pertamis Ir H,4 Presiden
Djuanda Dj, Medan (Merdeka

kediaman MP Djuanda.
Sebagar @ketanut kemarin
deka,
Presiden Soekarno
menkrima kundjungan WampaMenlu Dr. Subandrio dan. »1engadakan pembitjaraan2 selama
Hadir djuga
hempir sedjam.

Djakarta, 6 Soptansber

11)

hari Kemis tanggal 11 September jang akan datang,

Dikatakan oleh Mr. Icksan se-

ratifikasi

Selatan

Djakarta,
6 September (Mdk)

Selatan no. 6

kepada

(Petodjo

Dari Institut Teknologi Di Bandung

PAK YAMIN

Soekarno djuga' telah memberi
-si2, berkenaan
kan

tung

1565

Gelar Doctor H.C.

ratifikasi persetudjuan penjera(Menlu Dr. Subandrio mengenay dari
h
a kepada
nta
Beland
Pemeri
di Irian Barat
(kan Pemerintahan
ikan “diterangkan Ken
Wampa-Menlu

Gbr.

13 Sept. Presiden Terima

DJAKARTA,
6 September (Merdeka)
Soekarno selaku Panglima
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DJAKARTA, 5 “September, (PIA)
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chusus

jang
banjak
terdapat
dibeberapa tempat di

Ibu

kota

Djakarta

Raya

Brig-

Haag.

Cal, maka penghuniZnja dengan

Gara? Divide Et.Impera Manila
Chronicle

Ibokota akan didjadikan peru- pesan tjepat dapat dipindahPenghuni2 mess adalah peng
huni2 jang bersifat gementara,
dan apabila ada “pertandingan
olahraga jang perlu mempergu
makan perumahan International
Village itu sebagai tempat ting
FA

Persoalan ini sekarang
rut keterangan Brigdjen dr,,menuSoe
mmarno sedang dipeladjari oleh
vemerintah pusat.

Bagaimana Selan.

djutnja

IV sebenarnja didukuny oleh semua pemimpin2 Asia, ketjuali
mereka jang melupakan masadaerah chusus ibu kota Djakar lah2 daerah jang .lebih besar
ta Raya merentjanakan agar
satu kali dalam sebulan
melulu dalam
karena
Dengan

selesainja pesta olah

perkembangah

kita hadapi, maka dalam waktu jang tidak terlalu lama, di
perti jang di Djakarta itu",
Tetapi mungkin masih terdapat hiburan dim fikiran, bbw
di Asia hanjalah para atlit sadja
jang masih dapat dipengaruhi
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Gan omong2 akrab antara

sebagai berikut :
Cetap balk2 sadja,
serentak bahwa
terdjatuh.
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Merasa puas

Dr. Soemarno sebagai Kepala
daerah merasa puas bahwa pes

ta Olahraga se-Asia ke-IV

te

lah berachir
dengan sukses dan
(memuaskan.
Mula2nja kita
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Buku Sumber Pekok Resmi Ttg R.I.

Kepada Rekan? Dibiro Pers ,

Gi Istana Olahraga, di Stadion
jang baik tersedia
memahami
betul apa arti

MP

maba

aan,

suatu"ai

|

Buku Sumber-Pokok Resmi

Tugas Panitya tsb, |jalah :
Mengumpul bahan2. menjusin
dan menerbitkan ,,Buku Sum
berPokok Resmi" tentang In
donesia tiap2 tahun dan dimu
lal dengan penerbitan tahun "62
dalam bahasa Indonesia, djuga
dalam bahasa Inggeris,
tetai
setjara penerbitan terbisah.

Beri, Keamanan

Adam

tang

Oi Hana

dan Pertaha:

an, Kesedjahteraan
Langreti (orm.

wa? & Dr. Abdulgani

i

|:
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mundjukkan keuletannja pasti
pula akan dapat mengatasi
gala rintangan? dalam mene-seTuskan
perdjuangan
pembeba
san Irian Barat setelah diteri
manja persetudjuan itu. Marilah kita terus. bersatu padu se
bulat2nja dibawah — pimpina
pemimpin besar revolusi Bungn
Karno untuk menjelesaikan revolusi nasional kita, untuk ma
sjarakat Indonesia ' jang edi!

Panitya | tersebut — diketual
oleh R.M. Harjoto Judoatmodjo,
Pembantu Utama Wampa-Menteri Penerangan RI dan sebagai
Sekertaris duduk Dra. O.D.P,
Sihombing, dibantu oleh sebiah
Sekertariat terdiri dari 3
orang,
Disamping itl dibentuk Panitya Pelaksana, jang melaksanakan tugasnja" dalam 4
bidang, masing2 terdiri dari
ketua dan para anggota.
kel diketuai oleh Sa€ono Dibjawirjo, jang meliputi
Bab J, VI, X, dan XI dari' Bu
ku Sumber-Pokok Resmi, dan
Alam dan Penduduk, Distribu
masing2 menguraikan tentang:
Perhubungan, Perdjoangan Pem
bebasan Irian Barat dengan
puntjaknja Trikomando ReKlat
dan Pembangunan Semesta Be
rentjana.
Bidang ke-ll diketuai Drs.
Trisno jang meliputi Bab2: II,
IN, IV, VIII dan XII dari Bu
ku Sumber Pokok Resmi, dan

Menurut persetudjuan itu
Bendera Sang Merah Putih akan
sudah berkibar pada tanggal 31
Desember jang akan datang
di Irian Barat bersama2 dengan bendera PBB. Dan disekitar
tanggal 1 Mei 1963 kekuasaan Gan makmur serta untuk kem
akan diserahkan sepenuhnja ke balinja Irian Barat kedalam
pada Indonesia dari tangan pangkuan Republik untuk selaPBB (UNTEA). Berhubung de madnja",
ngan hal2 tersebut maka sung
Demikia
pernjataan Kom
Kuhpun ada selisih waktu bebe perda jangnlahditandatangani
oleh masing2 menguraikan
«
tapa bulan, tetapi dapat dika Ketua Umum Ni, H. Aminah
Pemerintahan dan Perwakil: lan,
takan bahwa
pada pokoknja Hidajat,
Hubungan dan Politik Luar Ne
perdjuangan pembebasan 1B.
Tetapi (dilain pihak persetuGjuan itu tidak luput dari ke
lemahanZ jang menurut kewas
paduan jang sungguh2 dari
Kakjat Indonesia. — Kelemahan
jang terpokok adalah adanja
kekuasaan asing sebagai masa
peralihan jaitu kekuasaan UN
TEA jang diperlenptapi
pula
oleh seiuan2 tentara asing mu
lai 1 Oktober jad. hingga penjerahan Irian Barat pada Indonesia sekitar 1 Mei nanti
Rakjat Indonesia harus mendja
Ba agar kekuasaan UNTEA ini
benar4 berlungai sebagai
ma
sa| peralihan dan tidak seba
eni pengganti kekuasaan koloni
“
selama Ini,
an apa jang disebut ,.hak | selfdetermination” pa
da tahun 1609 dapat: pula dianggap sebagai suatu kelemahan jang serius, karena memungkinkan rakjat Irian Barat
melepaskan diri dari Republik
ludonesia,
Denga
menjadari adanja se
gi2 positif dan negatif dalam

Ns

Sardjana" Ekonomi

Supaja Sosialis

Iuttokarta, 4 September (PIA),
ni Oleh

fakultas ckono

Di Unjvenitas Gadjah Mada te.

Kawat Menteri/Sek.
djen PBFN Soedibjo

Sehubungan dangan Instruksi

22.

pagi

di aa Maa sean Pe
Ropsian

tua

Al

ni

Panitia

Indoktrinasi dan

Anggauta Panitia Retooling Apa:
ratur Negara.
Para Mahasiswa

ini

sudah

be

berapa waktu ada di Indonesia
ilam
rangka membantu Asian
Games dan dalam rangka orientasi kendaan dalam
Dalam pada itu dirasa oleh
mereka kehausan untuk tmengetahui lebih djolas tentang Mani:
»ol|Usdek,
Rombongan Mahasiswa ini|
akan berangkat ke Djepang dengan kapal pada tanggal 6-9.'62.

Panggilan Bagi Maha-

P.B. Front Nasional untuk mem
pertjepat pelaksanaan Keputu
san Presiden No. 202 th 1462maka pada hari Selasa Menteri
Sekdjea PBFN Soedilyo telah
mengirimkan gurat kawat kepa
de Pengurus2 Daerati Front Nasional seluruh Indonesia dan ge
Mua Putjuk Pimpisan Partai2
Politik dan Organisasi Massa
Golofgan Karya jang masing2
isi berbunji sbb:
Kepada PBFN Selurun Indonesia.
Sehubungan dengan Insteuksi
PBFN no. 045-PBPN-III 62 ma
ku dalam rangka miloksanukan
Keppres No, 202 Tahun 1962, di
daftar nama2 organisosi jang
pusatnja telah menjatakan diri
mendjadi anggota Pcunt Nas:onal dalam tingkatan «
menjebutkan nama orgunita
tisbang2nja terdapat dibebera pa '
Swatantra Il, uluralsh global
anggotanja.
Diharapkan dalam bulan September daftar dimaksud sudah
dapat kami terima spasi!,
Kepada semua putiuk p.mpinan
partai? dan organisus' massi
Untuk mempert!m
narh Keppres Na 202
1962 tetang penerlnwan beunggotaan FN dari molnngan Poll
tik dan Karya Kami minta ugar
semua Pimpinan Partai? Po)
dan Organisasi Mass3 jar
dah menjatakan masux EN meng
Instruksikan xepada pimp,
bawahannja untuk osthuYunyan
dengan pengurus EN setingkat
selambat-lambatnja datam bulan
September int,
Demikian diberitakan oleh Ba
gian Indoprop PB. Front Nasional.

siswa U.I.
Dja

rta, 5 Sept. (PIA).
Presiden

Universitas

Indono-

Seorang pemain Korea tidak dapat menahan kesedihannja
dan

sia kol. dr. Sjarif Thajeb me- | menangis ketika kesebelasannja dikalahkan India.
njerukan supaja semua mahasis |. (Gambar Merdeka,
15. Lompat Djauh (tidak diwa Universitas Indonesia selam
perbaiki),
batinja pada tanggal 25 Sep
18. Lompat Tiga (tidak dipertember 1962 harus sudah ada di Pabrik
baiki)
Ker
tas
Duv
ri
Djakarta dan Bogor untuk mel
17. Lompat Galah 440 m
porkan diri masing2 Fakultas
Hisao Morita, Japan
Dipimpin Oleh Ir, Prasopo Sumitro
nja,| guna mendapatkan instrukKunlaki Yamazaki, Japan
si2 lebih landjut.
DJAKARTA, 5 September (PIA)
.
DALAM perdjuangan bangsa dan negara Indonesia dewasa in,
kita telah meningkat pada tarat pembaagunan,
Korea Selatan Ke
a orang2
lang berpengalaman dalam pembangungnlah Jangsehingg
akan tampil
kemuka,
Kuaia Lumpur

(tidak dipere

Suatu duel sengit depan gawang Indo
ketika dilakukan
1g Pertandingan sepakbo'a
Asian Games IV antara Kes,
India melawan Kes.
Ko
(Gambar: Merdeka).

Demikian a.l. amanat Mente- Ikan tugas . selangjutnja, dan
Fi Urusan Veteran Brig.
Djon akan mendjad kebanggaan jang
Putner-up kedjuaraan sopaklah me lebih tinggi i daripad
a kesardja
| (bota se-Asia, kesebelasan Korea | lantik Ir. Pratopo Sumitro seoa| naan jang ditjapai di Luar Ne
(Selatan
menurut
rentjana
hari
|
Bai
pimpinaan-Kepala
Pelaxsa|
Beri Mu.” Demikian Menteri
Rabu ini sudah akan meninggal nu Projek Pabrik Kertas UV
Walaupun Ir
kan Indonesia menudju Kuala |KI di Martapura — Kalimant
Wr
ikut serta dalam rese
da
Selatan, bertempat di Aula Dep arch tidak
dan planning Projek
Urusan Veteran tanggal, 4 Sep
menteri menjatakan kepertj
Kesebelasan Korea jang telah | tember 1962 pagi,
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Selasa jbl telah berkundjung ngan bangsa, tetapi , sebuliknja
verwakilanznja dan Kuasa2 Di
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