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dera Merab-Putin
akan berkoar

Boa

sampai

Pimpinan Seminar telah dipembantv
pertjajakan kepada Dr Werner chusun ' menteri perhubungan
Wymaan seorang ahli pe-hotei- darat dan PTP, Major Gp.
ar dan restoran bangsa $wiss | Irijambodo,
dan direktur Nitou

bengan kepariwisataan dinegeri
kita.
Senimar tersebut akan diikuti
Oleh karyawan? perhotelan dap

jang telah diundang

uteh - De- | Incorporated, M.

Tanah

Tertjapai

TUGAS Biro Pembukaan Tanah Departemen Koperasi setjara
wartawan dll:
diberikan pule umum adalah membuka
tanah (hutan) untuk keperluan trans.
kesempatan untuk mengikut migrasi dan mengusahakan hasil hutan (kaju) jang di buka,
peserta2

ts
z
S

#eoimar Itu sebagai

luar biasa.

Sedjumlah ahli? perhotelan
dar restoran luarnegcri maupun bangsa Indonesia telah di-

Raya

kan di gedung Guest House da
lam perkampungan internasional Senajan dimana disediakan
pula akomodasi tjuma2 bagi pe
serta2 dari daerah dan makan
an tjuma2 bagi semua beserta.
Sebagian daripada diskusi2 dan

Siah, bekas Gubernur Sumi
gn 20 Angnaran
201 kagiaian | br, Mhe, Diaerun, Mobatemas
ngan dibidang diplomasi, namun
tidaklah dapat kita tarik kesim
pulan, bahwa kita golongan

di Hotel

ka aja men «| Kibarkan

PIA),

Ka

kap oleh unit Penggargadjian
sendiri, dan pembuatan
be

sara Ba :21gwonfkasa

Geng2/rimah3 sekalipun peda

ang

dil diborongkan,

langkah
pengalaman | pembentukan Bataljon2

Pemba

"Ig

!E

Ini telah memberikan
tipa jang baik bagi peranan |ha melandjutkan perdjuangan
B,P.T, dalam pelaksanaan | rakjat Sulselra merealisasi Pan
untuk tahun2
tjasila /Manipol-Usdek.
Untuk
kia datang, lebih2 kalau Unjt |ini Panglima Kolonel Moh. Ju
Penagergadjian
jang baru su |suf mengadjak seluruh rakjat
ah digisakan, Demikian hu |dan seluruh anggota2 angkatan
mas Dep, Koperasi.
bersendjata anar bersiap2 me

Vak-Sekolah Umum
Na PA

Man

7:3

Djakarta,
17 September
Keadaan Prod De, Kan

rn

da
resepsi pembukaan Konperensi

Indonesia mengatakan, bahwa Utik bertolakKedjuruan

Dalam

perima

-

jang sjah gan ala,
Menteri
Hadir dalam resepsi pembuks | selandjutnja bahwa mengatakan
itu dianta

tipada Pantjasila itu adaiah po
tong-rojong, bukan sila? jang
pertama, kedua,
ketiga, keempat dan kelima.

:

tu

Achirnja

1Cn6 mengharapkan

:

:

!

Prijono.

E

Sila dalam Pantjasila itulah jg.
@nyentinng, demikian Menteri

g

set3i

an
ran
Wampaja
uru
san Dalam NegMr
eri
Sahar
dio. Sekdjen. Departemen PDK
Mi Supa
para rt
kepalaaDjai
tan dari DepartemPDK,
en
serta2 konperensi jang ta
dari wakil2 daerar2 dari
beng sampai Merauke serta
ra undangan? laingja.
pesadjaran

Menteri

Pri.

Konperen

81 Pendidikan Kedjuruan itu
pikiran? jang baik
#eladjaran Menteri Prijonu me menghasilkan
bukan banja jang tersimpan da
rasa sangat menjes
bahwa
se
al
album? sadja, demi untuk
bagai buku2 tentang peladjar- lam
kepentingan pendidikan iader2
an ekon
masihom
dipaki
ai bu sOstal jang akan
mendialankan
revolusi nasional Inia ian
pendjadi patriot2.
Tudjuan

|

Kl

F

seko-

itu dan diandjurkan
pula |oar tentang Manipo Jang”
pendi Itakan adalah satu?nja Bika

jang

buku2 peladjar- | Menurut

rangaa Kepala

an untuk
bu |injawatan fendidikan Kedjuruan
ku2 ekonomi
dalam alam sosis! IN)
x. Wisito tudjusa KorpeIsme Indonesia.
Untuk itu

Hal tersebut gubernur KDH
Soemarno akan memberi perto- Jioogan dalam menstabilkan

renri Pendidikan Kedjuruan itu

djustra sekolah2 Jaran meliputi persoaian2 dibijang akan mem- ldeng2 Jali, strukturil dan me-

bangsa

kita terletak

Indonesia.

K

suatu tugas

Ingat, bahwa kita adalah mepu
pakan bagian dari rakjat ju
Hesia, dan karenanja tidak” na
leh lepas dari segala upa jang
dirasakan oleh rakjat. PJM te
siden telah berkali2 mengemusa
kan amanat Penderitaan rakjut
jang burus dirusakan oleh set
ap putera
Indonesia sebazai
tanggung djawab jang utama.
Demikian al. amanat kok
Sardjuno jang achirnja menjrru
kan kepada setiap
anggota At
an selfcorectie
i segala kera
lahan2 jang telah lalu.

harga2 bahan makanan diibu- | kota. Usaha tersebut telah mem 2 MEDALI
(Sambungan Dari Hal 1)
berikan bukti pada waktu pes
ta olahraga se Asia ke IV ber.
”
langsung. Sesuai dengan penga
laman
tersebut
maka
tjara
#toock piling tersebut akan tetap dilakukan dengan
persetujuan
menteri
distribusi Lei-

Mena jang djuga telah mempu

ajal idoo tersebut.

Tetapi menurut Gubernur Soe
Mmarno, stock piling tersebut tidak lagi akan diusahakan lang
sung oleh pemerintah daerah,
tetapi akan diberikan kepada
suatu badan tertentu ja:
ha tersebut akan merupakan
perdagangan harga2 bahan? pokok dipasar.

Lotere

mana kepufusannja akan ditentu
kan so:eb panitia Toternas una
Festival kesenian pemuda.
Dlusulkan festival ke
d1 Indonesia
Untuk memberika» selamap
Gutang kepada dutaZ mudu tet
sebut panitia Nasiona/ Festivai
Pemuda Minegu malam telah ms
Ogadakan suatu malam ramah
tamah. dimana dipertundjukkan
berbagai tariap dan ajanjan
jeng memenangkan medali? dar
jang telah menawan hati pemu
Ga2 seluruh dunia,
Duta? muda |
but meninegaikan
pal RRT Kuang Hoa tgl.
uli dan kembali “ditanam
ta

air tel, 15 September 1962 ik

Besar JDB

1963

Djakarta, 17 September (PIA)
WAMPA bidang Kesedjahteraan Rakjat Mocijadi Djojomartone
pelaku Ketua Jajasan Dana "Bantuan menerangkan bahwa harga
ominal undian untuk tahun. 1963 tetap Rp. 50,— sekmbar jang
Gibagi pula atas lima etjeran& Rp, 10,—,
Selain daripada itu
Jajasan
Selain daripada itu
1
Dana Bantuan djuga mengeluar
sebesar (Rp 1,5 djuta untuk mes
kan lotere dengan hadian2 per Gjit Istiglal, untuk monumen na
tama sebesar. djuta rupiah. ke
monumen iri
Gua 14 djuta rupiah dan keti ansionalBarat di untuk
Lapangan Banteng
ga sebesar satu djuta rupiah
Djuga untuk pembangunsa
dan
#eperti th 1962.
Tumah2 pahlawan kemerdekaas
Selandjutnja diterangkan oleh
sebesar Rp 1 djuta, untuk (N
Wampa Mocljadi bahwa hasil2 Pusat Rp 25.000 untuk pemua
bersih daripada lotere tahun "G3 agunan pura Hindu Bali & Dja
Gipergunakan.
karta Rp 20.000 dan utk Jajasaa
Dana Bantuan bagi pembangun
terjan gedung2 dalam bidang kess

Giabteraan masjarakat sebanjun
Rp 714 djuta, jang kesemuanja

dan disalurkan | kepada Jajasan Ini telah depat
Dana Sosial sebanjak Rp. 2 dju| Presiden Soekarno, —persetudjuna
demikian
ta sebulan
Moeljadi,
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likatakan jumum 7:3. Tapi hal ini bukan
berarti bahwa kita akan menghentikan
perkembangan

Pasar Tembakau Indonesia Tetap Kuat

HE

Gan karena itu pula
perbandingan antara sekolah ke
@djuruan/tehnik dengan sekojah2

F
F
:

Pantja Sila itu, serta menegas.
kan bhw azas partai masing ada
Jah tindak
Sengaa

Stock piling bahan makanan
Jang dilakukan oleh pemerintah
Gaerah chusus Ibukota Djakarta Raya pada waktu mendjelang
pesta olahraga se Asia ke IV
dan diwaktu berlangsungnja
pesta olah ragi tersebut dewasa
tni akan tetap dilakukan.

resepsi pembukaan "ekonomi

jeng diadakan Minggu malam
“
Admia'e rasi Nega

Gan

Djakarta, 17 Sept. (PIA).
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lapangan hanja ada satu, jaltu revolusi nasional

«w

anggota Angkatan
adalah tulang punggung neg

Stock Piling Bahan
Makanan

sendiri,

diusahakan

pokoknja

umumnja masih
ih
Sekalipun begitu,
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Pandji'

WI dari bangsa
Indonesia.
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Gemonstrasi2 diadakan

di

Iri

Gipelihara. Bahkan bukan hanja
Gipelihara, tetapi barus lebih
Gipergiat dan dipertinggi. Sutu
tidak boleh kita veng
IO tahun jang lalu detikpun
ah, satu lobang ketjilpun tidak
kata Kol. Sardjuno. Perdjuang boleh
terbuka jang memungi ia
an Mibidang diplomasi dan dibi
masuknja anasir2 musun
dang militer setjara pengera kan
jang
akan
mengatjaukan dan
han seluruh potensi nasional
— usaha2 kita
|adalah hal jang djalin mendja- menghantjurkan
Pengoperan pemerintahan
Hi
lin dengan eratnja. Satu bagian
Irian Barat bagi kita merupa
.. dja tidak mungkin untuk da kan
suatu tanggung djawab 1g
pat memenangkan satu pertem berat. Belanda sudah tentu |
puran tanpa adanja kerdjasama dak akan menjerahkan
se
dengan bagian lainnja.
besuatunja kepada kita dus
baik. Kita dengan oe
Kemenangan jang kita tjapal keadaantentang
ketidak icniasan
sekarang ini harus dilihat seba Fita2
dalam — melaksanaxau
gal kemenangan rakjat Indone Belanda
persetudjuan
— te
sia jang berhasil” mempersatu| landa itu denganIndonesia
mengadarun
padukan seluruh potensi nasio sabotage2 dibidang jang vitmai.
nal dalam menghadapi suatu Semuanja itu memintu kesu.a
perdjuangan jang besar.
ram dan kewaspadaan
jang ung

Djakarta,
17 September (PIA)

mess, pedjabat2 kepariwisataan,

17 Er i 5Bl &
f zd g $
Hi| ! E i
jan
S

z

Jos,

Murjcno,

71 pC:. Djatah Pembuka-

an

pemerintahan

Tapi djanganlah sekali? kita
Gihinggapi penjakit mabok ke
menangan. Mabuk kemenangan
jang menghinggapi setiap pra
djurit akun menghantjurkan 40,
luruh kesatuannja. Mabuk ke
menangan membawa kelenga
han jang memang ditjari Ole
setiup lawan. Mabuk kemenang
.
"orang lupa
akan tudjuan perdjuangannja.
Lebih2 dalam menghadapi He
tanda, kita haris beladjar
pengalaman2 jang sudah, oa
wa | kewaspadaan harus tetap

lam seminar
adalah bahasa In
Gonesia
dan Inggeria.

DALAM tjeramahnja pada malam Saptu jl. dimuka para pee.

«

Sabang

tanggal 1

an Barat dari tangan PBS.

Jang dipergur.ikan
da

Djakarta,
17 September (PIA).

| 2 ! uj 8 IBi
r1 |i :5 !:| |
f F£

dari

Dua

Mei 1902 jad. kita sudah akan
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dengan

shuttleco

ck itu djatuh, beberapa sentimeter ir 4
Sengan angka
akan menjentuh tanah, Leni memberi
Kemudian dilakulan jang membikin shuttlecock itu kankemaspu
kukan pindah tempat. Penonton kian terpesona — Jurus
kestan lawannja persis mengenai sana"
permain-

ketjantikaa

lah

atas djaring

untuk

kemudian

—Jintjir dibidang net daerah musuh.

Gjatuh

menga

Itulah suatu

Pukulan jang bagus dan Indah, jang tentu sadja

jang berseri2
memantjing tepuktangan hebat
jang men- - Kedudukan djadi 7-6 untuk Leni. dari penontum
Semendjak itu Leni mulai
lawaaNamun Lani tenang seakan-akan pemain
ja. Dan dengan tjepat stand menguasai
tang
ekiin terus peuntuk kemenangan gadis Itu. menandjak
Set kedua das
lawannja.

terdengar terlakan2
tidak suka Leni sampai dikalagin melihat Leni jang lebin

jang terachir itu
angka 1-6.

dimenangkan Leni dengan

Leni dan Marni bersalaman ditengah2 gelarg

gang.
U bermain gemilang sekali, Deni,"
Marni memudji dengan sikap sportif, udjar

es

-

yonc.uwu.

aa
Karna
TU
TU

aa
pala
ea ea MU
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1 Tiap? Bulan Didatangkan Kesebelasan Sepakbola Luar Negeri

KENDARAAN BERMOTOR

Djakarta, 17 September (PIA).
rata2 satu kesebelasan
sepakbola dari luar negeri untuk mengadakan perlandingan2 per- TRADISI
"sahabatan di Indonesia.
(Sambungan dari hal 1)
Menteri olahraga Maladi menerangkan mepada PIA banwa datiap lima merit repor
lam bulan Nopember jang akan datang Ini akan datang ke In- Hampir
ter Malaya memudji2 Jienay Ti
donesia kesebelasan Swedia.
misela dan mentjapdi punijak
bulan

Indonesia

uxan

uang jas

sebih cari tjukup jang

"ega merenijanakan untuk te
dibutuhkan untuk pemeliharaan
“us menerus mengundang Kese itu,
sesan2 dari berbayai? negara.
Menteri olahraga menjatakan
Menteri Maladi al merentjana pula, bahwa disampingnja hasil2
dar untuk mengundang kesvto dari pertandingan sepakbola itu,
“sun Brazil, jang telah icike- dapat diharapkan pula tambami sebagai tukang sunglap" han penghasilan2 dari pertunBola itu, jang dalan pertanding
Gjukan2 kesenian, tjabang2 olah
an World Cup di Chili baruz raga lainnja digedung olahraga
ini telah berbasil memperpan- Senajan dan venues2 Innja.
djang gelar kedjuuraan dunia Ferry Dan Tjeng
sepakbolanja.
Dengan tiap2 bulan mengunKiang Ke Bangkok
dang kesebelasan? dari iuar ne
pemain "putra bulutangItu, maka tiap ouien di- kisDuaIndonesia
Sonneville
utama dapat diadakan dan Liem TjengFerry Klang
Senin
ata2 dua pertandingan. Disem pagi ini telah meninggalkan
Mngaja pertandnganZ vengan Indonesia dengan pesawat ter@sebelasan2 luar negeri oju
dari Kemajoran menudju
i& seljara teratur diadukan per bang:
ancingan2 untuk kejuaraan Bangkok.
kepergian kedua peindonesia (PSSI) sendiri, seperti mainMaksud
bulutangkis Indonesia tsb
ung biara dilakukan dimasa2 ke Bangkok
ialah untuk turut|
ung lampau,
Atas pertanjaan apakah be- serta dalam turnamen bulutang
81 harapan untuk menislenk- kis internasional disana. PeItakan pertandinrao untuk po main Indonesia kenamaan Jain
jebutan World 'Cuv dalam ta nja Tan Joe Hok tidak ikut
nu. 4970 mu nanti di Indone dalam. turnamen di Bangkok
sia, menteri Malud, menjatakun tsb, fa 'tolah meninggalkan Indonesia menudju AS untuk
ptimismenja.
Melihat @ntuslasmo —rakjat meneruskan peladjarannja.
Dilapangan terbang Kemajoindonesia terhadap olahropd,
pakbola, jung boleh digolcng ran Ferry | dan Tjeng Kiang
urut menjeri sudan zewad
j8 bahwa pertandingan kedj
in dunia sepakbola janz aka:
Matang dalam tahun 1996 akan
dadakan

nja ketika Henky menyeak Bodi
ketiga dengan kopbal jang cit!
lang. Kata reporter itu, pola
melambung tidak. tepat dan
tampaknja henuak disunuui osea
centernaif Korea, tetapi Henky
start dan
Tinusela membuat
|iompatan dengan timing jang
tepat sekali, sehingga berachit
dengan masuknja bola vega
wang Korea Selatan. Reporter
radio Malaya — menggambarkan
sifat serangan2 regu Indonesia
dalam bahasa Inggeris sebeyat
mconstant" dan tidak hentiZnja
Tetapi katanja kekuatan regu
Indosesia terletak kepada bari
san tengah jang pinta: dan me
nguasai keadaan serta pertaha
Bari
nan jang sukar ditembus. jang
san pertahanan Indonesia
dipimpin oleh stopper Sahruna
beru
(kita jakin pemain jang berma
mur 20 tahun ini tidak
in sebagai stopper tetapi seoa

rus PBSI Pusat.

Rekor Dunia Lari 800
Meter Putri

Gerarda | Kraan
telah

dari negeri

memperbaiki

re-

memiliki satu barisan pc
ig pernah dilihat
nan terbaik
Merdeka ta
selama twi
tetapi berin
g sukar diperaitung
kan lawannja. Mereka kelihatan
lawan memu
mlemah"” a
jai serangan tetapi segera aktif
andaikata gawangnja langsung

kor dunla lari 800 .meter putri
dengan mentjatat waktu 2 me
Pemeliharaan Pusat
nit 28 detik pada hari Minggu
Olahraga Bung Karno dalam rangka kedjuaraan atletik
terantjam, demikian radio Alala
Eropa di Beograd.
ya berbuhasa Inggetis.
Rekor dunia jang. lama u
| nomor lari tsb. adalah 2: menit
Bingung
4,3 detik jang ditjiptakdn 2 ta:
ya selandjutnja me
biaja 60 2 70 di
hun jang silam oleh L. Sev
alaya bi
akan ditutup | olen
dari Uni Sovjet.
tatkala Indo a deng
pertandingan: dan pertangju
Met putri Belanda jang diang
sekali membuka sera
kan2 jang diatakan di
kung ito ketika mentjapai finish
at wah sorakan penon
Menteri — olahrug
berada 5 yards didepan lawan?
sangan? Indonesia tidak
dalam — keterangannja
nja terdekat Jakni Olga K
sadja tjepat dalam arti kata s8
PIA menjatakan, dahwa penda
dari Hongaria, Waltraud Kau
fihak tetapi dalam — membuka

patan utama dapat diharapkan mann dari Djerman dan Roy
dari
dari
tm
Perlu 1 di
ang pertandingan?
telah merupakan sepakbola
olahrega | |,jargan
"

rakjat jang di gemari mmasjara
kat disegenap pendjuru. Sta
dion utama jang megah dan ca
pat memberikan — tempat Kapa
da 100.000 orang percntin tu,
memberikaf kemungkinan untuk memperoleh ani" jang be
sar dari pertandirgan2 sepak
cola.

ditaksir

dapat mengiasilkan rata-rata
2000000 Rupiah . kotor dan
apabiu tiap2 oulan sekurang2
ja drndakah dua pertandingan.
tahuanja dapat
maka s«
masuk uang bruto Rp 400.000,

000, —,
ini
djumlah
Walaupun dari
harus dipotong lagi padjak ton:

diatas. tetapi prestasinja itu belum diakui resmi.

Sepakbola : Tjeko —

Austria 6—0
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