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Geriljawan Dipu angkan
Dari Irian Barat?

rat itu, telah tiba pada tanggal

"GERILJAWAN'
AFIAT"
MANILA,

KATA

2RESIDEN TERIMA SURAT? KEPERTJAJA-

untuk
Indondsia
jang baru, Robert Garal Sabtu
siang jang lalu telah
menjerahkan surat kepertjajaan
kepada P-J.M. Presiddn Soekarno
di Istana Merdeka.

HONGARIA

Djakarta, 24 Sep. (Mdk).

BERTEMPAT di ”Istana Olahraga Bung

Karno”,

Sabtu jad.,

Presiden Sukarno

Ap ra
Besar Hongaria

akan

memberikan wedjangannja sekitar peranan dan

tugas para sardjana dalam tahun kemenangan,
dan wedjangau beliau ini diberikan dalam rangka mempering: ti Har: Serdjana (Graduation
Day) ke III Universitas Indonesia.
Presidin Soekaruo mersamu waktu JM Perdana Menteri Fe
kakan hal itu ketika xari Sabtu renc Munich berkundjung ke In
pagi di Istana Merdeka mene donesia tahun j.l."
rina sarat kepertjajaan dutabe

sar Hongaria jang baru unuk
Intonesia Robert Garai.
“Saja sungguh merasa gem
bira", kata kepala negara pada
uputjara penjerahan surat2 ke
perijujaan itu lebih Jandjut,
| bahwa hubangan persahabatan
Jang semakin erat ini telah ds
tuangkan
dalam berbagai perse
tudjuan ekonomi
dan kebudaja
ab bahkan
dalam suatz perdjan
Ulun persahabatan dam
kerdju
ema jang Grasi
ada

Mudah2an
kerdjusama
jang
saling
mergunvingkan
kedua

negara kita ini akan dapat lebih
diperluas lagi ditahun? jang
akan datany, demikian presiden
jang menambahkan djugu bah
wa pemerintah dan rakjat Indonesia sanzat menghargai sokongan
jang tegas jang selalu
diberikan pemerintah dan rak
jat Hongarja dalam perdjuang
an untuk membebaskan Iran
Barat dari beleaggu kolonsalis

ne imperialisme jang sekarang
telah berhasil dengan baik.
Puda kesempatan itu presiden djiga mensemukakan ke
pertjajaan bahwa — dutabesar
Jang baru itu akun dapat me
neruskan dan mengembangkan
lebih landjut pekerdjaan dan
usaha2 jang baik dari duta2 be
sar Hongaria jang terdahulu,
Upatjara

penjerahan

girat2

kepertjajaan jtu dihadiri djuga
wakil I Menteri pertama/men
teri Juar negeri a.l, dr Leimena
tari luar negeri al, dr Lesmena,
sekretaris negara mr Ichsan
Gina sedjumlah pendjabat Ista
ma dan departemen Juar neseri,

AURI Panja Sguadron Tempur

:

menyadakan ker-

djasama dengan AURI. Menu
Prof. Kosasih, setahun jg.

Da.am

Selatan

ke hutan2 belukar dan rawa2
didaerah pedalaman Irian Ba
rat untuk mendjemput geril
tab,

telah

Masjawarah menganggap putusan tentang presiden inl, adalah

wadjar mengingat djasa2 presiden Sukarno dalam perdjuangannja
jang tak kenaj lelah untuk membebaskan negara, bangsa dan
tjrpal kemerdekaan tahun 1945, menjelamatkan

Hasil Gemilang

Dalam hubungan dengan kema
djuan pesat jang telah ditjapai
pada umunja, SAU Onar Dhani,
menjatakan bahwa kemadjuan2
pesat itu adalah salah satu ha
sil gemilang darisada Monipol
Usdek. jang telah merubah ke
matjetan dari alam liberal men
djadi kemadjuan pesat jang pe
(Bersambung ks hal 3)

"Spe kulasi'"

9

Benang Tenun

Bandung, 22 Sep. (PIA).
DJAKSA Tentara kapten Mochtar Harahap Bc Hk menuntut kepada Pengadilan Tentara Bandung agar terdakwa Lettu Infanteri
Zainul Abidin didjatuhi hukuman mati, karena
kesalahan? jang dituduhkan kepadanja terbukti.

TUtutan Djaksa Tentara kup- BI Matjam barang disita,
Mochtar Harahap Bc Hk itu |Djaksa Tentara kapten Moch
@ikemukakan
Sabtu siang dalam tir Harahap
Bc Hk dalam surat
terbuka

Berat

Belanda

revolusi 45

za Sutji digerkdja Katedral Djl
Raja Dr. Sutomo, resepsi, pertemuan antara para Bruder dan
romo
ngan

(pastor) dan
pertundjukan

Menyerahkan

New York, 21 September, (““-PIA)
RESOLUSI Indon ia — Belanda mengenai Irian Barat th diterima oleh sidang umum
PBB dengan keunggu'an suara jg sangat be ar
dengan ketentuan 89 suara menerima, nol suar a
menolak, 14 t ak memberikan suara dan 5 suara tidak hadir
Pemungutan suara tersebut di
Pembitjaraan tersebut mengha
dijalankan setjara rollcall & atas silkan
ketentuan bahwa Braza:
Ville
group itu tidak djudi meper
Diantara delapan se
neruskan maksud tersebut tetaara jang menerima resol
Ik akan memberikan suara
sama Indonesia — Bel
€
a) dalam pemungutan suterdapat suara dari Israd! dan ara itu,
Taiwan jang menurut perkiraan
kalangan PBB sendiri scharusnja Pidato Dr Soebandrio
memberikan suara abstain.
Waktu menjampaikan resolusi
Empatbelas negara jang tidak
mau memberikan suaranja ada bersama Indonesia — Belanda
lah negara jang tekenal sebagai itu kepada M.U. mentu Soebankelompok Brazille jang belum Grio dalam pidatonja meminta
mempunjai kemerdekaan nasio kepada madjelis agar menerima
nal sepenuhnja dari Prantjis dan baik resolusi itu dengan suara
jang dipelopori oleh Prantjis da bulat. Dalam pidatonja itu, men
lam memberikan sikap abstain teri luar negeri sebagai pembiterhadap resolusi bersama Indo- tjaraan pertama, mengatakan:
“Kami menganggap
persetudjuan
ngsia — Belanda itu.
ini tidak hanja penting sekali
bagi nation building kami dan
Komplotan Brazavill.
pembangunan negara dan masjaMenurut berita jang dapat di
rakat kami jang masih dalam
tangkap dalam lobby PBB Ke- pertumbuhan dan konsolidasi ini
lompok Brazaville inilah
akan tetapi lebih lagi daripda
bermaksud mengadakan
amande itu kami meng
men dalam draft resolusi Indo- an ini sebagai s
sia — Belanda jang dapat me jang berharga keai
nempatkan kedudukan Indonesia internasional jang lebih
dalam keadaan jang agak sulit. antara Indontsia dan Belanda
Akan tetapi sebelum mereka da
ainnja jang sotja
pat melaksanakan maksud terse
lan tidak langsung
but maka Menlu Subandrio me mempunjai kepentingan dalam
ngadakan pembitjaraan darurat sengk€ta ini. Kami harapkan
dengan dubes
Belanda Schurresolusi ini akan diterima dgn.
mann tentang maksud kelompok suara bulat oleh madjelis umum.
Brazaville itu.
Republik Indonesia dan bangsa

Merdeka”

diachiri deSandiwara

Kata Coach

DJAKARTA. 24-9 (Merdeka): —
ROMBONGAN team sepakbola Indonesia

dibawah teammanager Jumarsono

telah

kem-

bali di Djakarta Saptu siang tel. 22 Sept. djam
12.15 menumpang pesawat Electra GIA dari
Singapura Wakil Ketua PSSI Mr. Kosasih Pur
wanegara memimpin satu penjambutan meriah
tetapi tidak besar2an dilapangan terbang Kcma
joran. Menteri Olahraga ad interim dr Satrio
Sri Pakualam, Brigdjen. Latif Hendraninggrat,

Kolonel Subiran

dan top officials olahraga lain

nja menjambut rombongan diruangan VIP sesudah djuara "Merdeka" itu melalui dua baris
pemain2 sepakbola gawang jang membawa ben

dcra.

Pidato2 jg antosias dan tjukup ri Menteri Olahraga aid. Dr Satrio

Menurut perwira tinggi PBB
Ini, didatrah Merauke dewasa
Ketegangan
di Merauke diba in! terdapat kurang lebih 4000
glan selatan Irian Barat, dewasa geriljawan Indonesia dan antara
Ini memuntjak, karena orang2 100 sampal 200 orang2 Belanda.

pidato2 pada umumnja sama
Kanak? (Kinder-Operette) oleh pandjang diutjapkan antaranja da Isi
jakni menjatakan selamat atas
murid? SR. "St Jusuf" (Santo
kodjuaraan jang direbut para pe
Aloysius),
main-#€pakbola jang muda2 itu,

kepada "orang2
"jang
tidak menjukai peni
keku
Jittr Istimewa
PBB kepada pers asaan
atas
Irian
@i Kotabaru pada bari Sabtu Indonesia dalam bulan
ta

Pelembang, 22 September (PIA)
Menurut bupati-KDH Ogan Ko
mering Ulu M. Saleh, sedjumlah
12 buah djembatap didabrah itu
dewasa ini sedang dikerdjakan
dan diharapkan seluruhnja telah
selesai sebelum achir tahun '62.
Didjalan antara Mentjak Kebau dengan Djelabat sedang di
bangun 7 buah djembatan, anta
ra Betung dengan tjahaja Negeri 5 buah dan di-djalan jang
menghubungkan Bandingagunz,
Pulau Beringin sedang diselesai
kan 3 buah,
Dengan pembangunan2 djembatan tersebut diharapkan mulai
tahun depan hubungan lalu-lintas darat didatrah itu dapat le
bib lantjar, hingga masalah kema
tjetan2 pengangkutan dalam bidang. Ekonomi, baik untuk pere
daran barang didatrah setempat
maupun keluar datrah, akan da
pat diatasi. —

Kotabaru,
22 September (AP
PIAp —

Manipol Usdek

11)

Indonesia
dan unsur2 jang pro
Menurut kabar2 jang diperBelanda disana mssing2 "angkat oleh,
orang2 Belanda di Merau
sendjata”, demikian menurut ke telah
memberikan sendjata2
keterangan brigadir
Djenderal
Rikhye Indjar Jit, penasehat
mi

Hal —

.
"Merauke menimbulkan kecha
Wwatiran besar pada orang2 Belanda dan ketegangan disana

Menurut pedjabat PBB tab.,
pasukan keamanan
PBB dari Pa

kistan akan diterbangkan
ke Iri
an Barat pada hari Selasa atau

Rabu jang akan datang
ini.
Pada permulaan minggu ini,
suatu ttam penindjau2 militkr
PBB tingkat
tinggi akan terbang
ke Merauke
untuk memperingat
kan kepada fihak2 jang saling
bertentangan itu, supaja djangan menggunakan sendjata2, de
mikian Rikhye.

hun depan dan diadakannja po
merintahan peralihan PBB jang
dimulai tanggal 1 Oktober tahun
ini, demikian menurut berita AP
dari Kotabaru.

PENGUASA

KAYA

Ae
——

“'Semuania Menentang Kami",
Tony Pogacnik

Teka melakukan penerbangan?

diwilajah

TT

Kampiun

Ada Apa Di Merauke ?

Letnan ..Pat-Culi
Dituntut Hukuman Mati

Terlibat

pengangkut

rongrongan
Imperialls: mentjiptakan haluan negara RI
Maripol-Usdek: menjatukan seluruh potensi nasional, sehingga
Major
Ralph Sesrie
dari
bangsa Indonesia
dapat membebaskan Irian Barat tahun Ini djuga
Tooele-Utah, jang — mendjadi serta
berhasil mengangkat deradjat bangsa ditingkat dunia Inter
komandan operasi tsb. '” mene
rangkan, bahwa "karena pedalaman Irian Barat itu su- Putusan tersebut
akan segera disampaikan ke Djakarta, diankar sekali didjeladjah oleh ma taranja, kepada presiden sendiri serta tjatur tunggal seluruh Innusia, maka semua operasi donesia.
P
pesawat2 helikopter itu akan

|

"telah dapat

pesawat2

PRESIDEN SEUMUR HIDUP

Keterangan major
Ralph Searle

Djakarta, 24 Sep. (Mak).

Kasih dan gembi-znja sertx rasm
bangga karena ITB sekali lagi

dan

Empat diantara
tab. melaksanakan tugas misi?
terbang dari landasan2
ketjil
jang dibuat dipulau Jefman, di
udjung sebelah barat dari Irian
Barat didekat kota Sorong. Me-

didrop

|

PENANDATANGA NAN Piagam Kerdjasama antara Institut Teknologi Bandung dengan
Angkatan Udara Rep: iblik Indonesia telah dilakukan bari Sabtu jl. oleh Presiden ITB Prof.
Ir R.O Kosasih dan Laksamana Muda Udara
Omar Dhani, masing? mewakili ITB dan Auri.
Hadir dalam upatjard penan- "Tjureng” pembuat 1939 berda'
sarkan formula konstruksi dari
datangunan piagam”
kerdjas
Perang Dunia I. Tetapi seka
ma jang dilangsurehtan di Ai
VEB itu, antara lain | Menteri rang AURI mendjadi Angkatan
Udara jang oercama didunia
Uirusau Research Nusional Frot.
belahan bumi selatan, jang su
Ojuned Pusponezcro
nara guru
dah
mempunjai sauadron penem
besar ITB. pewira? tinwe!
AUs
pur dengan keticpitan “Mach
RI dan undangan laintija
2 plus". melebihi dua kali ke
Setelah perandalangan Pro tjepatan suara. Cisamping itu
RI. djuga termusux salah satu
It Kosasih dan 1,
mem: | paling banjak 5 buah negara
da Omar Dhani
sadja diseluruh dunia jang te
lah memiliki sguaaron? pembom
strategis,

SAJUTI

1

Leptember jl. di Biak pangkalan
Udara Irian Barat, demikian pegumuman tsb
Helikopter jang pertama diter
bangkan kesana 3 hari kemudian.
Sebagai kemandan
ditundjuk letkot Wendel! Whitshouse,dari Al.
buguergue-Mexico.
:

|

|indonesis Segera Ak an Turut Serta Dalam
Program “International Year Of
The Gu let Sun"

MAJOR

WAL

,
3 B8LU
lem
Na lau AJA
ina
Tn
|
langgal 16 — 7 — .96i,

Pada Indonesia" Kata Schuurmann
— “Australia Merasa Terganggu ?"

angkatan udara ke-13 AS dewasa ini se- Awak Pesawsi2
dang mendjet put geriljawan2 Indonesia jang Helikopter
berada ditengah2 hutan belukar di Irian Barat
Ke-4 pesawat helikopter dipudan menerbangkan mereka kembali ke Indone lu Jelman menempuh djarak pe
sepandjang 350
mil
sia, demikian diumumkan oleh AU ke-13
AS Merbangan
Gari Biak itu dengan beberapa
itu pada hari Sabtu.
kali berhenti untuk mengisi bahan bakar. Dalam misi penerbaSedjauh jang diketahui ku.
Gilaksanakan
dengan
ngan ini pesawat2 tsb. disertai
3000 geriljawan2 Indonesia te- "Buddy", jaltu dalam mana Oleh pesawat Roya' Canadian
lah diterbangkan kembali ke- dua pesawat helikopter men Air Force jang diperlengkapi detanah airnja (kemana? red) dg pe dieladjah daerah jang sama.
ngan ponton2, demikian pengusawat2 AS jg diperbantukan pada
muman tadi.
Kekuasaan Eksekutif. Sementara
Djika “pesawat2 tsb. men
PBB di Irian Barat (UNTEA).
Letnan satu Charles Bathman
djumpai geriljawan2 Indonesia,
maka mereka oleh pesawat2 itu dari Belmar-New Jersey, letnanEnam buah helikopter dikerah dibawa ketempat2 — pengum- satu Robert J. Nunez dari New
kan untuk task-iorce ini, demi- pulan diterbangkan kembali ke- York City, letnan satu Tom W.
kian pengumuman tab. jang di Indonesia dengan pesawat2 pe Brumfie D dari Houston-Texas
siarkan dari pangkalan angka- ngungkut C 130.
dan letnan dua Lawtther O.
tan udara AS Clare di Manila.
Smith dari Weston-Connecticut,
Helikopter? ini diambilkan dari
Suatu team dari angkatan mengemudikan pesawat? helikop
pelbagai unit angkatan? udara udara ke-13 AS jang dikerah ter jang melakukan misi itu da
AS di Pacifik.
kan untuk membantu pelaksa- ti Sorong.
naan program PBB di Irian BaBersambung ke bal 3)
Helikopter2 tsb. dipangkalan
LA
N
MaNNNNNMNMMNMNN
udaranja masing2 dibongkar dan
kemudian diangkut dalam pesaSUMUT : BUNG KARNO
wat? pengangkut barang C-124 PENGHULU"
ke Irian Barat.

jawan2 Indonesia, jang

.Mach 2 Plus”

SEHAT

22-9 (AP-PIA): —

HELIKOPTER2

|
DUTA

KITA

tin Vencebitan: KEPLIUSAN
DALKAH DJAKAK In

'— “Dengan

putnja Dari Hutan-hutan”
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1565
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12 Djembatan

Di OKU

Jumarsono selaku ttammannger
orang jang pertama berpidato de
ngan satu laporan singkat kemu
dian menjerahkan Sang Saka M6
rah Putih jang “dihiasi kedjuaraan" sesuai dengan apa jang
dipesankan oleh Menteri Olahra
ga Maladi sebelum rombongan
berangkat.
"Menentang Kita” Kata
Tony,

Kortsponden .,Merdtka”
jang
hadir menjambut kedatangan 16
am sepakbola Indontsia itu me

»

imuontsia dengan sunggud Der
maksud utuk selekas mungias
melaksanakan pen dingunan diss
gala lapangan di Irian Berat, se
hingga rakjat disana akan Zupat mentjapai kemudjuan sosial
setaraf dengan saudara2 nja €"
bahagian lain dari Republik.

Schurmann

Ketua delegasi melanda koPBB, CAW.A. Schurmann dalam
pidatonja berseru agar supaja
PBB tidak dapat didi
an ap
bila persetudjuan ito belum diengan hati jang berat, peme
rintah Belanda memutuskan un
tuk menjetudjui penjerahan wila
jah itu kepada" Indonesia dengan
sjarat2 jang pallog baik jang
dapat ditjapai bagi rakjat Papua"
Akan tetapi apabila peranan
PBB
tidak
ditegaskan
maka Belanda tidak akan me
ninggalkan wilajah itu, demikiar
Sehurmann.
Ia menegaskan pula tawaran
Belanda untuk memberikan sum
bangan 10 djuta dollar setiap
tahunnja untuk tiga tahun wutuk membantu pelaksanaan ban
nik dipulau itu, akan te
begitu djauh masih belum
Guperolih — djawaban baik dari
Bersambung ke hal 3)

PMI Kirim Kinine Ke
Pakistan

DJAKARTA,

22 Sept

(KIA?

pi
kinine untuk para korban bau
Ojir di Pakistan,
Untuk bandjir ini jg mengaki
batkan kl 650009 korban,
Liga
Ferhimpunan Palang sierah Na
sional mengadakan seruan kepa
Ga Palang Meranh2 Nasivnal, agar memberi bantuan berupay
uang, DDT pakaian, selimut,
obat2an seperti vitamin kinine
dsb,

Kembali

ing memihak kita katjuall bebe
Tapa orang Indonesia. Official
bertindak serupa terhadap kita,
sedang wasit tidak djarang meru
Eikan regu Indongsia. Ketika di
tanja sebab2nja Tony Pogacnik
kat bahu".
ra berbahagia dengan ko
an gilang gemilang dari
Korta Selatan?

"Ter
u, kita semua bere
gembira!" Selandjutaja Tony Po
gacnik mengatakan bahwa "Korta Selatan outplayed", Ia tambahkan bhw ,.Korda jg sesungguhnja kuat tidak bisa berbuat
apa2 terhadap kita," Saudara mo
mainkan 4—2—$ melawan Korta Selatan dan Pakistan? "Tidak
sepenuhnja, kadang? taktik kita
membentuk 4—2—4 tetapi itu
tjuma posisi kebetulan,” Tony
seterusnja mendjelaakan bahwa
prinsip2 pertahanan Indontsia
setjara umumnja biasa, ketjuali
Matseh ditugaskan "bermain bas
ket" (total man to man) melawan centervoor Korda
Selatan
Gan Pakistan,
Umumnja regu kita dapat me
ngatasi setiap keadaan berbaha-

ja dari lawan kata coach Tony
Pogacnik.
Ditanja apakah Pakistan lebih
madju daripada masa2
lampau?
Sedikit, katanja, tetapi Pakistan
mempunjai permainan tjukup ber
bahaja, bermain bola tinggi, kaGdang2 mengedjutkan
dan keras.
Regu kita berhasil mengatasi si
tuasi seperti ini tetapi sangat su
ikar mengembangkan permainan.

Kordsponden "Merdeka" telah
mentjek pudjlan2 jg diberikan
surat2 kabar dan radio Malaya
tentang permainan Indonesia di
Gjawab oleh Tony Pogacnik:
“Tidak ada alasan bagi mereka
untuk tidak menulis demikian."
Bagaimana permainan Sahruna,
jang muda dari MaSekalipun tidak banjak bitja- centerhalf
Tony Pogacnik mendjara tetapi kelihatan sangat anto- kasar?
sias. Mula? ia mengatakan bah wab: “Rtaksinja tjepat bagaikan
ngabarkan bahwa ia belum per

nah melihat coach Tony Pogacnik sebahagia seperti Saptu siang, djuga tampaknja lebih ber
gembira dibanding dengan ketika “Indonesia untuk pertama ka
Ui merebut kedjuaraan Merdeka,
wa "semua menentang dan meikan
kita dalam turnamen

roket.” Tentang Henky Timisela
Tony mengatakan
"pemain in)

bermain lebih matang daripada
tahun

jang

lampau."

peitihar

HALAMAN 2

“ INDUR KARANGAN

TAM

S

MERDEKA

SENIN 24 SEPTEMBES

| Pres. Sukarno Akan Beri Wedjangan

Menghadsrgi Pengafja uan” Belanda

Pada Hari Sardjana

Ke III Univ.

DJAK ARTA, ?1-9 (PIA): —

HUBUNGAN
anura
Indonesia dengan
Hongguria jg. ruda tahi un2 belakangan ini nam
pak marin berkembang bertambah erat, menurut Presiden Soekarno clisebabkan oleh 1) poli-

tik Indonesia

?Bermain Dibalik Tajar

Indonesia tanja mahasiswa
UT dalam pem

| berantasan tjatjar di Djakarta,
Bogor dan Banten
serta mem

“Truk Perusak Djalan” Kata Gubernur Bastari
Palembang, 22 Sep. (PIA).
KENDARAAN? truk, karena selalu mem-

bawa muatan djauh lebih banjak dari jg telah
ditentukan, mendjadi perusak djalan jang luar
biasa hebatnja diselursh dacrah Sumatera Sel.
Hampir seluruh kerusakan dja- perbaikan djalan2 itu.
lan adalah adalah akibat truk2
Puluhan bahken mungkin ratu
pelanggar peraturan jg demikian | san djuta uang rakist telah di
itu, demikian gubernur KDH ting| perguntkan untuk perbaikan dj
kat 1 Sumatera Selatan brigadiri lan dan djembaran didserah
Gjendera! polisi Achmad Basri jakan tetapi semusnja hartjurini
kembali karena djalan itu telah
dipergunakan untuk
mengang
mikirkan, bahwa mereka adalah 1 kut mobil2 jang diluar kemam
perusak dijalan, membikin siaZ puan dalan untuk mengangkut
segala usaha pemerintah day nja.
uang rakjat jarg telah dipergu
Keterangan itu dikemukakan
nakan oleh nemerintah untuk

jang bebas dan aktip disandarkan

atas persahabatan
dan
kerdjasama'
semua
bangsa dan djuga oleh 2) pandangan2 Indonesia dan Hongaria mengenai berbagai masalah
penting internasicnal jang sedjadjar dan sangat mirip satu sama |: ain.

Presiden Universitas Indong-, dengan Hari2 Sardjana jang ter

dia jang memberikan
keterangan | dahulu, maka
ada.
lah menaik, dan
untuk tahun
ini Fakultas Kedokteran, mengha
silkan djumlah jang terbanjak
dan

penghasil

djumlahnja

Sastera.

sardjana terketju

adalah

Fakultas

Oleh gubernur brigdjen polisi A.

Tidak Sebagai Menara

|
|
|

Memberikan keterangan sekitar kegiatan? dan bantuan2 kerdjasama2 tidak hanja terba
| jang diberikan Universitas Indo tas didalam negeri radja cetapi
n&sia kepada masjarukat, Presi djuga dengan Universitus? du
den Universitas tab mengatakan ar negeri, "Dan kami lngin
mempertinggi atau memperta
bahwa Universitas Indonesi jg
mempunjai kedudukan jang chas hankan nilai Universitas Indone
dgn (iri2 jg chas pula serta tem sim jang tidak hanja terkenal
Ibukota Negara maka baik didalam negeri, tereol dya
Universitas Indontsia tidak akan
za diluar negeri”, kata
Kel, Dr
merupakan menara gading di- Sjarit Thajeb, Dan dalam rang
tengah2 masjarakat. Dan didapada bulan 2eoru
.jlam usahanja Universitas Indo arika jadjtu.ULmaka
bersama
Dep. PTIP dan
ndsia selalu berusaha untuk me|
Urusan Research Nasional
rupakan satu pusat penelitian Dep.
telah diminta mendjadi penjeleng
research, pendidikan mahasiswa
gara konfrensi Association of
dan pusat untuk meninggikan Bouth East Asian Institut of Hi
taraf kebudajaan nasional dgn.
gher Learning, jang merupakan
memasukkan hasil? akademi ke| suatu kehormatan bagi Universi
Galam masjarakat untuk kemudi
tas Indonesia Demikian a.l
an mengembangkannja kembali
Presiden UL Kal. Dr Sjarif Thadidalam masjarakat,

Kontrak Pembangunan
'Pelah2. Ditandatangani
Pemborong "Chifra

baikan Projek? Besar

Telah & Sedang Sele-

Sumsel.

Djakarta, 2? Sep. (PIA).

PADA kari
tanggal 22 September
iFahiun 1962, 2 (dua) buah kontrak
telah ditan(gatangani oleh Menter! Perhubungan Laut Ir.
'Abdulmutalib
dengan pengusaha? luar negeri,
mengena! pembangu

Djadi terangiah, kata Kol. Dr

Sjarif Thajeb bahwa Universitas
Indonesia ialah suatu organisme

jang hdup jang

lain, diantaranja projek A me-

bagian dari penghidupan kolekut,
Djakarta,
Dalam hubungan Ini, kata Kol
MULAI

ngenal perpandjangan pelabuhan

22 September (PIA)
tanggal 1 Oktober
Thajeb,
"Kebebasannja bukan
1962 bea pos udara dalam ne
berarti isolasi, tetapi “suatw geri jang berlaka sedjak tgl. 1
otonomi jung memainkan pera- Djanuari 1962, ditetapkan bernan jang dinamis untuk kepenti
laku bagi . surat2 pos untuk
ngan masjarakat, sebab otonomi Irian Barat, ja'ni
adalah suatu tanggung-djawab
Warkatpos, xartupos, kartudan bukan privilege, dan karena pindah dan cerita terima: tiap
aja suatu kerdjasama jang erat lembar 25 sen.
antara masjarakat dan Universi
tas adalah sangat diharapkan", sen:Surat kabar: tiap 50 gram 10
Surat dan suratpae lainnja jg.
tidak disebut diatas seperti ba
Paduan Aspirasi
rangtjetakan, dokumen, bung
Nasional
kusan dan lain2: tiap 20 gram
50 sen. Demikian menurut pe
Adapun kedudukan dan fung ngumuman PTT.—
&l chas dari UI sebagai Uriversitas Negeri diibukota ajah UI

pelabuhan2 jg |1II Tg. Priok, beserta gudang2
tar
menurut perhitungan, biaje perbaikan djalan jang ada sekarang
untuk mendjadikannja
kelas II

ngenal pembangunan

rata2 Rp: 0,5 djuta tiap KM.

"coasterha

ven” berikut dermaganja di Se

marang.
Biaja jang diperlukan
untuk ke
dua projek tab berdjumlah
selu

Sukarela: wati Pendi-

dikan

mendjadi satu

Bea Udara Surat2
Pos Untuk Irbar.

Bataljon2 Harus
Membangun

Medan, 21 September (PIA).
mengenal pembang”
Pangdam UI kolonel Lubis
han-baru dan pelabuhan minjak
menegaskan
anggota2
baru di Belawan jang pemba- tentara, bahwa kepada
dulu da
ngunannja telah dimulai sedjak lam masa operasikalaupemulihan
tahun 1959 dan dalam
bulan
bataljon2 bertugas un
Noptmber jang akan datang ini keamanan
tuk meniadakan pemberontak
sebagian akan diserchkan dan kegiatan2nja,
maka dimasa jad merupakan paduan serasi aata
projek H mengenal pembangu- bataljon2 harus
dalam Ta aspirasi nasional dan kema.
nan pelabuhan-baru d'Sungal Ba pembangunan, baik turut
langsung mau Gjuan2 ilmiah jang citjapai di
Tito Bandjarmasin.
tidak jangsung. Koman seluruh dunia dan selandjutnja
Dalam penanda tanganan kon pun dan
alat2aja menurut menjertai sotjara aktif segala
trak2 tab. fihak "Citra" diwakili dan2
panglima harus pula sanggup perdjuangan pergolakan dan
oleh Tuan Pierre Launay,
mengadakan operasi pengolah perkembangan nusa dan bangsa
Upatjara
Indonesia, demikian dr Sjarif
lebat,
sehingga
men
kontrak jang mengambil tempat andjadihutan
daerah jang mekmur da- Thajep,
diruangan kerdja Menteri Perhu lam rangka mt
pro
Dalam rangka itu, demikian
bungan Laut dihadiri oleh Presi duksi. "
Kol, Gjarif meneruskan, dianden Direktur BPU Pelabuhan
Demikian panglima dalam taranja telah diambil tindakan
Mc. Kusnoroto, djuga oleh Prot amanatnja
pada upatjara pem jaitu begitu trikora didemrimkan

maka mahasiswa UI tidak ketinggalan mentjeburkan
diri kedalam Resimen Manadja'a

Pendielas-

an PWI

Djakarta, 22 September (PIA).
Berhubung dengan tersiarn,

berita jang menjatakan, bahwa

"Indonesia telah diterima djadi
anggauta penuh" IOJ (International Organization of Journalist), maka Pengurus Pusat PWI
tim

Final Bintang

Peserta? Daerah Djuara I

Diakarta Raya Tar Berhasil Rebut Djuara I,
Rose Pandarwang: Dj juara Il Seriosa Wanita

DJAKARTA, ?4 September (Merdeka): —
DALAM seleksi
gkat final Pemilihan Bin
.tang Radio th 1962 uu tuk djenis lagu2 hiburan
(Pria), seriosa (Wanita! dan kerontjong (Pria)
jang dilangsungkan hari Sabtu malam jl, tak
seorang

peserta?

menduduki

8 karta

Rose Pandanwangi jang semu
la diduga akan nembali dimahkotal gelar djuara I, ternjata te
lah dikalahkan oieh biduanita
se
riosa ketjil manis dari Bandung,
Eveliyne Tji:
. Sedangkan In-

tan Nurtjahaja
Jjuga dari Bandung hanj
ai djuara
UI, disusul aleh djuara harapan
Pranawengrum dari Jogja.
Dalam sedjarah Pemulihan Bin
tang Radio Indonesa baru tahun
inilah piala djuara 1 seriosa wa
nita berhasil digondol oleh Bintang Radio daerah.

Djenis lagu hiburan (Pria) tabun ini kembali
didjagoi oleh
Nunu Moraza jang kali ini mewa
kill studio Jogja Biduan Rudy
Maskun dari Bandung menduduki tempat kedua, sedangkan pe
serta dari Djakarta Raya Toto
Subarto tjuma mampu menggonol piala djuara III. Plala Djuara
harapn direbut oleh biduan Jog
ja pula, Ali Subijakto.
Dalam dua tahun berturut2
tampak Djakarta Raya tidak
mampu menjaingi penjanji2 duerah dibidang djenis lagu hiburan

untuk Pria int

Padang Diagoi Dienis
Kerontjong

F

Gungi dari penjakit malaria jang
merupakan penjakit jang memu
subi rakjit Indonesia.
Dalam menggambarkan "buas
nja penjakit malaria jang terda
pat dikalangan rakjat, dr Aril
mengemukakan
pula angka2 bah
wa setiap tahunnja sebanjak 120
000 orang meninggal akibat pe
njakit malaria, dan setiap ta
hunnja rata2 sebanjak
9—
miljard telah hilang akibatRp. penja
kit tab diatas,

Mesin

3

Jx

'
5

8

1! !

$

E Hp
i HI :

Epen

Dapat

kini masih merupakan tenaga
harian, dan akan diusahakan un

Tea!

FE

Setelah
menremukakan
gam
baran betapa akan rusaknja dja
lan, misainja djalan kelas IV jg
Gilalu' dengan truk2 besar dgn
(muatan lebih. tidak djarang sam

22

September

(PIA).

X Kepala Penerangan Mandala
(Kepenia) Major Sajutiwidjaja
menerangkan bahwa dewasa Ini

Gubernur

mila)

Militer

Mandala (Gub-

telah mempersiapkan te-

am2 utk kesedjahteraan ekonomi
dan sosial
Chir

sebagai tarap tera-

persiapan

penguasaan

kita

Gi Irian Barat.
Team2 ini dengan segera dapat diberangkatkan ke Irian Ba
rat djika keadaan telah mengidjinkan.
Dalam bidang kesedjahteraan
@konomi,
maka
team
Mandala
Bhakti telah siap sedia untuk
diberangkatkan

sedang

dalam

bi

dang kesedjahteraan sosial telah

melanggar

peraturanZ

jang berlaku, akan tetapi djuga

penghan!jur sega!a bangunan jg
telah digunakan dsngan uang
rakjat. Mereka merupakan lin
tah darat, perusak jang sanga"

merugikan negara dan rakjat
demik'an gubernur brigadir djem
Geral polisi Achmac Bastari.

Perangko Kongres

MIPI

:

Jogjakarta, 22 Sep. (PIA)
Mulai tanggal 21 September
1962 jad. oleh PTi' akan dike
luarkan perangko2 seri untuk
menjambut berlangtungaja Kon
gres Madjelis llmu renget
an jang ke-ll dikita sogja
ta mulai telil Oktober 1162
jad., demikian keterangan ang
diperoleh PIA tari Panitia Kon
gres MIPI ke-i.
Perangko itu memuatkan tuli
san sembojan Ko-eres berbunji:
"Front Ilmijah
untk vembangu
nan semesta"
Kepada para sardjann, demi
kian pula" kepata umum diha
rapkan untuk mernpergesakan
berangko2 itu uniuw pengirim:
an.
ampul pertama perangko se
II Kongres kel SI di Jogin
karta itu sudah mulai dapat di
Pesan ditian2 kantor por se
sudah tgl. 24 Sejtember 1962
jad, demikian keterangan jang
Cidapat PIA.

52 Kerangka

Pahlawan Akan
Dipindahkan

PALEMBANG, Z1 Sept. (P1
Dalam rangka
Wang tahun

dikun untuk me
2 kerangka djena
wah pahluwan
Jang tersebar di
Yaerah Bungka ke Taman Mx
kam Pahlawan setempuk”
Rertjana ini ndalan sebagai
teuisusi dari surat keputusan
Pangdan IV Sriwidjaja No,
41/62 jang maksudnja agar
memindahkan kerangka djenu
zuh pahlawan tersebar ke Ia
olah konvoi. Truk? itu
liwat
iman Mekam Pahlawan, dalam
sepandjang
meng Tangka
i pengawas Ia widjaja memperingati Harj Sri
tangra| 25 Agustus jl,
diatan, akan te:
Tetapi rentjana tab, terben
benarnja mereka telah
lebih
tur pada kesilitan? technys, te
dahulu
berasan
(bermufakat
Red.) hingga para petugas neza Tutama hubungan denga pa
ra itupun pura2 sadja tidak tm
ra ahli waris pahlawar? tb,
hu akan mobil2 jang melanggar sehingga baru dapat dilaksana
tab.
kan pada wakfu memperingatr
Baik is jang berpakaian hi- hari ulang tahun ke—J7 APRI
djau, berpakaian kuning, berpa jad.
kajian putih dan demikian djuga
Pemindahan tsb, akan dilak
pemilik2 serta supir2 truk jang
sanakar terus dalam tahun ini
(melanggar itu, terpaksa
harus
Gjuga djika pada wakt1 mem
saja peringatkan bahwa perbua
Peringati Hari ulang tahun ke
tan2

mereka

jang

merusak

dja

Jan tsb sama halnja dengan peng

17 Apri itu belum

selesai.

sejuruhnja

“APA SEBAB HARGA
GULA DINAIKKAN ?
DJA

KARTA, 22-9 (PIA): —
ii
Solongan2 Islam, Protestan
MENTEP)/ Perdagangan menerima ba
| dan Katolik,
para guru, anggota2 PMI, djuru2 kesehatan
dil. njak sekali surat-kawat berisikan tuntutan untuk
mentjabut kembali keputusan harga gula jang
disiapkan
a

tcam2

alim

ulama

da

Berhubung dengan i tu maka Menteri Perdagangan mendiclaskan bahwa harga tsb. di
usulkan oleh PPN dan telah disetudjui oleh staf

Komando Tertinggi Operasi

Ekonomi.

tidak dapat dielakan,
Dulam pada itu cemerintah
&» keharusan untuk inengadabarkejukinun penuh, oahwa pu
kaa penghematan atas semua tensi, kemampuan yan keulutua
pengokiaran Negara terhitung bangsa Indonesia duwam melak
pemberian subsidi.
sanakan program saudung—pa
Sudah bertahun—tahun lama
ngun, tjukup kuat menshadapi
nja Pemerintah mengeluarkan pengorbanan dan kesulitan di
Tatwan Gjita rupiah berupa berbagai bidang,
a| subsidi kepada PPN untuk prv
Hal itu tidak "mengurangi xe
Sukai gula dan pendjualannja
barusan bagi Pemeriman cg
dengan harta jang lama (mu karyawan dalam produksi dan
Tah), dan Pemerintah meruutus Gistribusi gula untuk selekas
kan tidak lagi memberikan sub mungkin menurunkan Ongkus2
#idi kepada PPN vuntuk keper Prodiksi. pengangkutan dls.
luan tersebut, Dengan demikian Demirianlah merurut busan
itu maka kenaikan
Xarga gula pers Departemen Perdagangan,
malam, malam ini mereka tidak banjak berbiYara. Hanja pandangan mata mereka se:ring

Leni membisrkan shuttle cock djatuh, te
tapi ternjuta dugaannja meleset. Shuttle cock
itu masuk.K0Kedudukan djadi 1—0 untuk Tina.
kan service lagi, kali Ini perlan

anz dg gemas Leni mendrop tetapi tet.ambat,
sLuttleccok tersangkut didjaring stand diadi 4
untuk Tina, Sambil tersenjum manis Tina lakukan service lagi Leni mengembalikan dengan
Bukan itu jang kuplkirkan,” diawab Leni
evernead smash, ditangkis Oleh Tine Shuttle
coci kembali kedaerah Leni jg tcemiuat 3u
mAjahmu?"Leni mengangguk.|
atu backhand-dri ive, Tina melakukan dropshot ig
meogenubalikannya.
katjaukan pikiranmu dengan per, baik, namun
Leni dapat
tan keluarga. Sekarang
kau harus konsen. kemudian terdjadilah railey jg agak lema, fimx achirnja melantjarkan backnec srursh ikng
trasikan perhatianmu pada pertndingan jang
akan kau hadapi. Sesudah itu, sesudah kau
tadjam kearah kira Leni, Gadis Itu tak mumpu
kta
mendjadi djuara, boleh kita
pikirkan soal lain- menangkisaja,
23 3—0 untuk Jina,

—I—

me”
Malam terus Gjuga melangkah
melinasi Ge)
selunggang menarik napas pan
ngapa dia lantas tarinyar kepada Darwin. Me- tIK2 waktu. Gadis itu kemudian menutup daun
Kita?" tanja Leni sambij menatap wadjah Gjung. Ia melihat Leni terlalu lambat gerakgemgapa perkenalan jang baru terdjadi malam in! “djendela kamamja. Ia berbaring diraodjang.
Te-- Darwin tepata,
riknja, tidak seperti kemaren malam. Leni sebisa membuat ja menanjakan
dirinja apakah tapi mataaja tak ingin tidur. Berbagai matjam
Ah! Maksudku,
engkau boleh pikirkan soal
kehilangan kegesitannja. Peranding
Gia mentjintal Darwin. Apakah kavena perse-. pikiran dan angen-tagan berkatjaubalau dalam jaiv setelah pertandingan
selesai mani, Maaf. — anakan-ukan
terus berdjalan
alan G—0, Ia tampak ragu2,
senjan
Bikiran
persamaan
pentirka,
jang
tempurung
hegalanja,
,
kan,
aku
salah
omong.”
djewab
pemuda
itu”
Leni
ketinggi
menjebabkannja.
Dan karena berlainan pikiran — Bagaimanapun
aku tak akan
Se dengan muka merah,
bertanding tanpa konsentrasi penuh. Tanpa
Gan perasaan itu pulalah jang menjebabkanIa gan lakil jang tidak kusukal?" tekadnja dalam “Tidak ada jang harus dimaafkan.
Kav tidak Semangat
Ingin menang,
merasa ajahnja sebagai orang asing jing tidak o hati Dan Leni menarik napas lega karena telah bersalah apa2,” kata Leni lembut 'tersenjum.
Gikenaikannja? Dia tidak bisa memmasiikan
mengambil suatu putusan jang tak mungkin
Hati Darwin berdebaran
melihat senjum dan

Leni teringat pula pada pertandingan
jang tergojahkan
pandangan
mata gadis itu.
&kan dilakukanaje
besok malam. Pertandingan — Dia tidak tahu djam berapa dia tidur. Mung: — Arhirnja saat jang dinetikan Leni dan ribuan

Jang sangat penting. Gadis itu menginsjafi pertandingan final besok malam itu merupakan

in sudah dekat fadjar, Kotikt terbangun ma- pengundjung pertandingan itu tiba djuga. Leni”
ahari telah bersinar panag diluar rumah. De- memasuki gelanggang
dengan langkah tenang.
para penonton. Ketika Tina, djuarn single pu

@ichajalkannja, dimana dia

dingan, penonton menjambutnja pula

injenangi permainan

Pad

1

H
i
TT ii
1

| susu
pertandingan besar,
Dia berdiri terpaky

jnseg penting itu otertumbuk pada kawat berduri jang sangat di-

1

turut dalam

bentjinja itu Kemudian Leni keluar dari ka-

mamja.

teri tahun lalu, memasuki gelanggang pertan-

tepuktangan jung tidak kalah hebatnja,

dengan

Sekarag ia melakukun service, dikembalikan
baik oleh Tina. Leni melantjarkan
smast jang keras lawannja menanvkis dengan
bagus. Leni memberikan iob Tina ttepat cer
gerak membalas dengan lob pula. Leni mengem.
“dengan

balikan shattle cock kedekat djuring didaerah
lawannja, Tina menjontek shuttlecock itu .lambat2. Terdjadilah permainan dimuka net jang
membutuhkan ketlepstan dan konentrasi yang
kuat.

Leni

berusaha

untuk

tatiannja. Tetapi. di sela2

memusatkan

perhi

ingstannja datang
lagi persoalan kawin jung dikemukakan alahnja semalam, Ia dindi lambat bergerak Leni
terbajang lagi pertandingan jang baru sadja Yee eta megan Ona jang: setang sispan dan tatatertib dirampungkan, maka di “gara! mengembai ikan shuttlecock jang Menaan
diatas net masuk kedserahnja,
inner “Jang NN:
va
-Pa en Law
dari peae ben
eeepc
past mn bean
Mpg
eU
ena
OA paaa
bertesuk tangan memuruh mengaLayA eta
:
LenPenonton
Tinu jang baik itu. Dan anak3
Mengenangkan semua itu in merasa bwna12
Ka
ana On
ana papan 0
engan
lob oleh Tina, Leni mengembalikan muda berusaha mendorong Leni dengan tebahagia. Merasakan gairah penghidupan jang
hari
mendjadi sore. Lekas
shuttle-cock
dengan pukulan loti pula.
riakan2 mereka. Mereka agak ketjewa melihat
sangat nikmat. Merasakan segamnja udara ke- ban
malam, dimana
dia akan kem Ting mendrop setjepat kilat, tak “terkembali
lem jang tjantik tidak bermain setjemeriang
bebasan. Dan semua jitu tidak pernah dirasakan bali memasuki arena pertandingan
Memasuki kan Oleh Leni
kemaren malam. Kini mereka bukan melula
diambang djendala, memandangi malam jang gelap, Dalam ingasannja

|

19 disambut oleh tepuk sangan hangat dari

Gupannja, Dan memang sudah sedjak dia me- djendala. Membuka djendela. Kembali matanja

Hetrtait E
! $Ya ji

:

is

@ant2 jang sangat bersedjarah
dalam penghi- ngan langkah malas in melangkah mendekati

Bf

8

Haa

|

Pengchianat

“jangan gugup, aku jakin kau pasti keluar
sebagai djuara,” udjar Darwin memberi sema-

Gadis Ka kembali mengherani

£

r
I FA
l

Is
Tni

diperbaiki.

temani oleh Darwin. Berbeda dengan kemaren

M'M.H:
TASUI
5

-

f

| h IhHa Hinat ul
TN
|p : |ts | IE

la iki Naa |
Haa
8g

Makassar,

terpilih sebagai djuara III, sedangkan Abdul Sukur dari Bandjarmasin dihadiah piala djuara
harapan.
Seleksi final Pemilihan Bin-

(

yh

gun maupun jang baru selesai

pal 1 atau 8 ton herar seluruh
ja, ubemur menekankan bah

Selandjutnja Major Sajuti Widjaja menerangkan, bahwa sesuai

tuk mendjadi tenaga tetap pada |penindjau Delegasi PWI ke
dinas2 pembasmian Malaria.
Kongres IOJ di Budapest dalam
Dikemukakan, bahwa sedikit bulan Agustus 1962, serupa denja sebanjak 40 djuta djiwa di ngan delegasi? PWI ke kongres
pulau Djawa telah dapat dilin atau konperensi orgsnisasi2 war

Bastari dalam pidatonja diberba
gai tempat dalam upatjara peres
milan pembukaan dan pemakalan
beberapa buah djembatan dan
pembukaan djalan didaerah Ugan Komering Ulu baru2 ini, Ke
tika gubernur mengedakan kun
djungan kedaereh OKI dar OKU
sediak tanggal 15 sampai dongan 18 September ji, telah di
lakukan peresmien pembukaan
dan pemakaian beberapa buah
djembatan, baik jang baru diba|

Malam
gembira tersebut dime wa nerbuatan2 datar itu bukan
rlahkan pula oieh band2 musik hanja ditudjukan kepada para
“Arulan", Hawalan ,,Rame Den: pengemudi truk sadia akan te
dang" dan ,.Puspa Kentjana”
di- tapi djuga kepada pemilik? truk
mpin Isbandi mengiringi
suara dan petugas2 negara jang ber
Bintang Radio 1962 jang menda. main "dibalik lajar” dengan pe
oat sambutan hangat dari para (milik2 truk2 tsb,
penonton.
Truk2 jung membawa m
tan
Sementara itu, ..Trio Los Gi- banjak2
'tu sangat di
los" (Ring Slamet, Tjepot dan lihat
didjal
Udel) telah berhasil mengotjok hari, Jiwar
demikian
dikatn selan
perut penonton dengan lelutjon Gjutnja, karena mertka liwat pamereka jang baik.
da malam
hari, berbaris seolah

terbentuk

40 Djuta Diiwa Di Djawa Sudah "Dilindungi"

Pembangkit Baru

jang berhasil

Nunu Moraza Djuara 1 Tenaga" Ekoromi Dan
Sosial Irbar Disiapkan
Lagi

Malaria

Djelok

Raya

tempat dju ra I, hanja Rose Pandangwangi jang berhu: Ul merebut piala djuara
II Seriosa (Wavita).

TB Akan Dih ebaskan Dari
JOGJAKARTA, 22 Sept. (PIA)
Direktur dinas Pemberantasan Malaria dari departemen ke
#ehatan kolonel Azil Widjajaku
suma, dalam tjeramahnja di Jog.
Jakarta hari Rabu jang lalu, me

Radio

sengadja

|

Hari ita Leni tidak banjak berbitjara Dia
Tini bertubuh
agak pendek. Sedikit tegap.
beristirahat dalam kamarnja Ibunja djuga t- “Terapi gerakgeriknja
gesit, Setelah semua per

ina dalam rumahnja jang besar itu. Didalam dunia bebas jang dirindukannja.
Penonton menjambut bangat drop tjepat
Uingkungan pagar kawat berduri jang membuMalam itu pedung Olahraga kota penuh pe- dan tepat jang dilakukan
Oleh Tina itu,
.- “& Giriaia merasa sebagai orang tamaret.,——N dat oleh menontaa Lanj duduk ditempatnia dk ju Tina melakukan service disuh kebelakang.

,

x

memperhatikan
pahe dap wadjah Leni jang am

nis, tapi mereka sadat atau tidak ingin meli,
at permainan
Leni jang bugua, |

EA

Pa

TN TAN BTN PP

TAN AN te Mean

SENIN 26 BEPTEMBER 1982”

"MERDERA

IPA Hilangkan Belenggu
Kolonialisme
|

Kementerian luar negeri Vietnam Selatan telah menjerahkan
nota protes kepada perwakilan
diplomatik RI. di Saigon berkenaan dengan berita2 terachir
Ini jang mewartakan, bahwa|

Djakarta” 27 Sep: (PIA).

MENTERI pertanian dan Agraria Mr.
Sadjarwo hari Djum'at siang mengatakan bah-

wa pentingnja Undang2

Pokok Agaria adalah

Indonesia mendukung perdjoang

bahwa undang2 tsb. menghilangkan sama sekali
belenggu kolonialisme dibidang pertahanan jang

an Front Pembebasan set
Selatan.
Dalam nota itu dindjukan pro
tes terhadap pernjataan presi-

sebetulnja membelenggu rakjat tani bertahun2
lamanja.

den Sukarno dalam minggu ini.

bahwa beliau mendukung tudjuan daripada ,Front Pembebasan Vietnam Selatan”.

Menteri
pat merajakan hari lahiroja

(Sambungan
dari hal. 1)

Saigon, 22 September ((AP-PIA)

» Kata Monteri Pertaniari”

£

LETNAN

Protes Vietnam
Selatan

Un

Nota protes tsb diserahkan
" |dang2 Pokok Agraria itu dengen oleh menteri luar negeri Viet(jantum dasar2 mengenai 80sid | memperbaharui semangat revolu nam Selatan Vu Van Mau pada
lime Indonesia.
si, memperbaharul spirit untuk hari Djumat j.bl. kepada konit terlaksananja ma- sol-djendera! RI di Saigon Abdoel Moeis.
Arti penting jang paling Pet Jejarakat sosialis Indontsia. —
tama dari undang2 Itu menurut
kenjata
dalam
terletak
inenteri
Dalam nota itu disebutkan.
Na
ut | Kasur Tetap Kosong... bahwa ,.Front Pembebasan Viet
nam Selatan” sama sekali tidak
urelorm. Undang2 tersebut sama
mempunjal hubungan apa2 dgn
sekali menghentikan kemungkirakjat Vietnam Selatan. karena
oleh manusia
tab adalah ,.suatu
polial Organisasi
Achmad Basri telah tidur dilan- gerakan dari karim pemberontak",
demikian
menurut berita
tal papan berlapis tikar, dan un
tuk dua orang wartawan dise- AP dari Saigon.
dlakan kasur jang empuk, djustru kedua wartawan Itu kebetulan mendjadi tamu. —

mah miliknja dan tidak aktip me
lakukan

penggarapan.

Dunilikinja tanah

pertanian

slen petaniZ jang aktip menger

Peristiwa ini terdjadi tanggal
15 September jang Inlu, ketika
dalam perdjalanan kedaerah
Ogan Komering Ulu, gubernur
dan rombongan telat bermalam
dirumah famili dikampung Sugihwaras. Rumah jang ditempati untuk bermalam itu adalah
|rumah jang ditinggalkan sedjak
tahun

|17

jang

ielu, karena

penghuninja diusir oleh serdadu2 Belanda. Rumah Itu sudah
rusak dan waktu menempati
garahan jang ditimbulkan oleh kembali pertama kalinja, guberperasaan memiliki tanah itu oleh nur Bastari telah mengadjak dua
merta jang selama ini hanja orang wartawan masing2 Z.
Sumarjono dari RRI Palembang
merupakan penggarap.

dan B. Jass dari harian BaRedistribusi.
tanghari Sembilan, untuk tidur
i pelaksanaan land- | bersama dengannja.

retorm

dan

peme

dihapuskannja

rasan oleh manusia atas manusm oleh menteri diterangkan,
buhwa pada tanggal 24 Stpitm
ver jang akan datang pemerintah akan memulai usaha redistribusi tanah2 kelebihan maksimal dari pelaksanaan
landreform,
Menurut menteri tanah2 kele-

bihun maksimum itu semuanja
ditaksir — berdjumlah sotu djuta
hektar. Bertepatan dengan ulang
tahun lahirnja Undang2 Pokok
Agraria dan menjambut lahir-luas 225.000 hektar tanah,

4

Ketika mendjelang tengah
malam kedua wartawan itu hen
dak tidur, mendjadi heran melihat gubernur Bastari tidur
menggeletak dilantai berlapis
tikar, dan disamping belaau sepasang kasur empuk terbentang kosong. Pengasuh rumah
Itu segera
memperailahka:
"Kallan dipersilahkan tidur diatas kasur.
e
Kedua wartawan itu masih
keberan-heranan, kemudian disusul dengan keterangan: “Mi
lam

ini pak

tuan rumah,
tamunja......

gubernur adi

dan kalian adalah

Kedua wartawan itu berdjing
Gado Dan Bagi Hasil.
menarik bantal, ikut tidur
Dalam menguraikan ar! oen kat,
dilantai, hingga kasur jang koting dari Undang2 Pokok Agra-

ri menteri menerangkan

bahwa

parhubungan

itumemberikan

peng Ka-setantang Kano,

|.

sailkkan dan
pemilik

(Misi Dagang Korea
penggarap tanah dalam bentuk Selatan ke Indonesia.
rada,
antara

Disamping itu undang? terse
but djuga memberikan ketentu
wu tentang bagi hasi jang sela
tanah,

:

nuh dinamik dataw alam demo
krasi terpimpin.
Ditekankan, bahwa dewasa

Ini bangsa Indonesia sudah mu
lai mengenjam dua buah daripada
kebidjaksanaan itu: perdjoangan
pembebasan ID, jang didalam
alam liberal selalu melempem
kini telah berhasil dagun ge
milang. Belanda achirnja telah
bertekuk lutut dan bersedia
mengembalikan prop. Irian Rurat kepada kita, bukan karena
kita dapat memperssndja ai 160
djuta Rakjat Indonesia “engan
bambu runtjing hingga dapat
mempertahan tisp
djengk:
mah. Kaum imperislis tunduk
tak Isin kareni dalam tengka
Trikora, AP kis telah mentjapai kemampuan untuk mengobarkan perang moderen. cidaerah Pacifik Barat vaja ini.
Ikut Program Internasional
"Year Of Gulet Sun”
Mengenai kemadjuan2 dibidang peroketan jang
'elah ditjapal KSAU Omar Dhani menegaskan, bahwa dewasa .ni ki
ta telah mempun
g Pelu
ru Kendali Darat Udara, jarig
merupakan .investment at human skill and sxpericnce”
ser
ta ,investment of material" di
bidang peroketaa. Nisamping
itu kita sekarang sudah mempunjai kerdjasama jang 'teratut
dengan ITB jarg dapat pula di
perluas dengan Jembaga2 perKuruan tinggi lainnja. jang ke
semuanja itu bersama dengun
Departemen Urusan Kes:
Nasional merupakan “su
daripada ,.scientitic power”
ta.

Dengan mengingat itu 'semua,
sebenarnja kita sundh
mem
punjai modal dan tempat berto

HE

mma ini selalu lebih menguntung
kan pemilik
tanah. Telah dit:
'rpkan behwa bagi hasil
minimum
504 Untuk penggara)

Kuala Lumpur, 21 Sept. (PIA)
KOREA Selatan akan mengi
rimkan misi dagangnje jg. per
tama ke Indonesia dalam ' pekan depan.
Cotnsellor kedutaan besar
Korea Selatan di Kuala Lumpur
Lee Kew Sung akan menggadipimpin oleh dubes Korea Seberanggautakan 7 orang itu dan
dipimpin oleh dubes Korda Selatan di Muang Thai letnan
djenderal Yu Chae Hcung.
Misi jang terdiri dari pembesar2 pemerintah dan pemimdunia perdagangan Korea
Selatan itu akan singgrh selama
8 hari dl Indonesie dencan tudjuan untuk memperbaiki hu-

A.U.RI,

(Sambungan dari hal. 1)

Tamu Agung L.N. '
Jang Akan Ke Bali.
Denpusar, 22 September (PIA)
SEKRETARIS Daerah ting
kat 1 Bali menerangkan bahwi

lak

untuk

mengwnbit

Ik

kearah astrinautikw
pertama ialah untuk riemui
menjelidiki lonus::e
cc
lean meluntjurkan

rockets”. Diikat
dilaksanakan di
18 bulan jang ak datang ini
maka negara Indonesia akan

dapat setjara kongkrit turut
Presiden Mexico Senor Dan
serta dalam program "InternaAdolte Lepez Maieos, dalam
Year Of the Julet Sun”,
rangka kundjungan di Indone bungan2 dagang antara kedua tional
jang akan berlangsung selama
sia dalam bulan Oktober jad.,
tahun2 1964 dan 1945.
negara.
djuga akan mengundjungi
Ba

kesekian kauinja #.N. Pakin baru? ini telah meluntjurkan lagi sebuah kapal Tunda T.P. 1 atas pesanan BLP.U. Tam-

bang

Timh

Garub, atas:

Negara

dengan

kekuatan

150

PK.

Pres Dir, P.N. Pakin Pak Sujoto (tengah) dengan

Sajuto Seks P.B.U. Tambang Timah negara

didampingi oleh Mr.

Menjaksikan Peluntjuran sedang gambar bawah ialah kapal tunGa TP. 1 waktu melunijur.

Indonesia Butuh
30 RUMAH

.

SAKIT BEDAH

Jogjakarta, 22 Sep. (PIA):4

PROF. Dr. LGJ Samallo,

dalam

pidato

(@ Kitab Undang2 Hukum
dana pasal 368 dan pasal 206:
enetapan Presiden
tahun 1959 no. 5 tentang Wewe
nang Djaksa — Agung-Djaksa
Tentara Agung dan tentang
memperhebat Antjaman Hukuman terbadap tindak pidana jg
membahajakan pelaksanaan per
ha "am
sandang-pangan pasal 2:
Dengan telah terbuktikan
kesalahan2 itu, maka djaksa
tentara kapten Mochtar Harahap Be Hk menuntut kepado
Pengadilan Tentara Bandung
hukuman mati kepada terdakwa
Lett Zainal Abidin.
Selain dari itu 31 matjam be
rang bukti diantaranjh uang
sebanjak 3.335.792s— mobil?
Tumah, benang. tenun, gedung
GUPRI, pabrik atjl, tanah, perdan barang? lainnja jang
iduga meliputi djutaan rupiah
dimintakan disita buat negara
Tatkala djaksa tentara memin
takan hukuman mati, terdakwa
duduk dengan tenang dihada
pan hakim-ketua Pe
Tentara Bandung.
| Sepandjang pengetahuan kores
'ponden PIA Bandung baru seka
rang ini ada anggauta tentara
Jang dimintakan hukuman mati
karena melakukan tindak pidana korupsi dan ekonomi.

Penggantian ketua pengadilan
peresmian sebagai guru Besar Luar Biasa dalam
tentas
|
mata peladjaran Ilma Penjakit Dalam
pada
|
fakultas kedokteran universitas Gadjah Mada
hari Rabu jl. mengenai masulah
pengobatan
modern dari TBC dan perkembangan di Indone
dengan hakim
kapten CKH mr
sia mengatakan bahwa terkembangan pengoSukardi dan kapten CKH mr,
batan,
Sesutan perang Juma ke-ll sukindro.
Modern dari tuberculose pa
pengubatan kolaps boleh dika
ri di Indonesia
kimi suatu

Ta

jiwa
njut

seorang baji

dalam

sebuah

jang terha

sungai

pa

tuan

i

Asong,

pada

pertemuan

“Hari kanak2 semesta” disia
dion Merdeka Kuala Lumpur
pada tgl. 6 Oktober, ada'an
"pahlawan tjllik" jang termu
Ga dan anak perempbap per.
tama jang pernah Cianugeran
gelar tersebut untuk keberani
2,
Anak

perempuan

itu

sedang

menjertai ibunja kesuatu s1da tahun jang lal
Bosrah jang akan dianuge ngai untuk mandi, ketika 1
teriakan minta
"c
rahi sebuah medali seharga mendenyar
dari seorang anak ketjil.
tang di Bali, Tamu Agung dari 700 dolar Malaya oleh kepala long
negara Malaya, Yang Diper Ketika melihat seorang baji
Rumanis.

3

Krisis Militer Argertina Tjapai Klimaks 2

Pasukan

Pemberontak Mengepung

?Menteri' Militer”? Menen-

6 orang setelah berbaku hantang

Buenos Aires, 22 Sep. (AFP-PIA).

Was dan 6 orang lainnja menda
pat luka2 ketika sebuah pesawat militer
dergi
senapan mesin sebuah kereta
api penumpang kira2 30 km se
belah barat Buenos Aires,”

tang Presiden ?

Empat

KEMENTERIAN peperangan Argentina
hari Djumat mengumumkan dalam sebuah komunikc bahwa pasukan? pemerintah jang dipimpin oleh djenderal Flizondo terkepung dalam
sebuah pertempuran dengan tank2 pihak pemberontak disebelah selatan Buenos Aires.
Ai
Dikepung.
Sebegitu djauh

lebih dulu,

orang dikabarkan

Perang saudara

te

makin lam”

makin mendekat
Buenos Airer
pada hari Djum'at malam semen

ara tank2 pasukan pemberon.
jang

ber-lomba2

menudju

ibukota ditjegat oikh pasukan2

setia
kepada pemerintah
ggiran2 kota bagian selas

ko

barkan paling sedikit
5 oran
ttwas, semuanja penduduk sipil,
selama sebuah beni
hari Djum'at malam di
neda, sebuah

dan menahan

RESOLUSI

aksi militer jang saling
untuk mematuhi

tana preside:
Pjubatat
dapat dipertahan

aa

ui

| Fasukan

tarat jeng memungi:nkan (1)

untuk masa penderita par
n
merikmati setjura me
t duri pada p
de
ngan obat2 anti mikrobil
masalah
untuk mempe:
TBC sampai b

Pem. Mes.

Pendapatan bea Dan
Tjukai Agustus 1962
DJAKARTA, 22 Sept, (PIA),
fat dan negurn Indonesia dari
pada beban sosial dan ekono- Purel Kantor Besar " Djawa
tomis karena penjakit TBC tan Bea dun Tyakas
menabur
paru2.
kan, buhwu pendapatan urtuk
Pidato tersebut auutjapken Ipulan Agustus 1962 utuk se
dalam rapat
mekputi se
nat terbuka |juruh besarlndonesia Rp,
IA42aa
h
Ga
dihadiri
lang
tet
belum
anggota2 Dewan — Penjantun (goni
aa
Sa
dur
(Dewan Kuraton), presiden un! | palunMalayu Dollars,
veraitas Ondjah Masa dan pa | Di sejanajutnja
pendapatan se
Ira mahariru, dosen dan pada |”
sampai
Djanuari
vulan
djuk
Undangan lalanja Inci
djumlah
meliputi
1962
custus
Ja
dr
prof
olen
Dalam
—
Dikemukakan
g00.Ibiau:
ay
LG3 Semalo, bahwa sungguh JAN
belum
djusa
sni
ian
Indonesia
Lava peri ter
pem || datuk
menuajupadakearahdewasa
|iatpun telan
Dean
ak n
bedahan paru? modern.
Doj
tetapi

- RAR Peraga. 2 Malaya
aa ata kekurangan | ab
Yara.

ahli bedah, ahli? bius, perleng”)

kapan

Sa Sa
dahan
pembe
ngun
dern masih terbatas

mah2 sakit”

kota saja,

ea
rerkemta | Nachoda ""Stanvac
mo |Buatan"' Dihukum
pari2
pada ru-

lah dan rumah2

besar dibeberapa

Pernah diperhitungkan bahwa untuk memeruhi kebuta
han Indonesia dan unuk dapat
bersaingan dengan negeri? jang
telah madju, diperlukan tidak
karang dari 50 rumah sakit be
dah,
: 50 ahli bedah dan 50 ahli

nang
Buenos Aires, 22 Sptember
(AEP-PIA)
1—

bungan dari hal, 1)

SATU pembersihan setjara ba
utan dalam angkatan darat Ac
tatina telah dimulai Sabtu ma
m setelah kalahnja golongan

Anak buahnja terdiri
&
san Lee R. Diggs, Cleo Springs
o
Sersan Kelih L.

gerilla”

wn dari pulau Presgue —
lis, djuru-terbang klas
P. Stuifbergen dari Kalanzoo-Michigan dan djurusterng klas 1 Jimmy W. Blackwell
Mari Dallas-Texas,
| Misi helikopter dari Biak dlkemudikan oleh kapien John R.
pep
Calhoon dar Aurora-lllinois, let House dan ken
nan satu Hubert Berthold dari
Istana Melabantah
Loulsville-Kentucky dan Jet
pada
.
2 nan dua Donald R. Berdeas dari denDalam
Argentiwa pada bari Saoru
Miarai — Flordia,

dalam sebuah
bantah bahwa
»Keadaan geriljawan2 kita di ria Guido
Irlan Barat tetap berada dalam pengunduran

Sehat Wai Afiat

kondisi jang memuaskan, baik
physik maupun psichisch,” demi
21 Sept. (PIA).
Palembang,
Kapenla (Kepala Peneraugan
choda kapal "Stanvac Bun kian
Mandala)
Widjaja
beserta| kepada persMajorhari Sajuti
tan? Tahar b. Babnur masing2
Djumat
jang
jang
dua orang lainnja
lalu.
Mereka
semua
berada
d
Doldan
bernama. Abd. Madjid pengadilan lam keadaan — s6hat-wal-aliat!
lah b, Denin, olen telah dipuKeterangan ini adalah kesimtinggi di Djakarta
pulan dari laporan Brigdjen
hukudidjatuhi
tuskan masing2 tahun, karena Achmad Wiranatakusumah kepa
man pendjara 4
da Panglima Mandala, Major

|4 Tahun

komunike
mc
presiden Jo
telah mengadjukan
dirinju seperti di

beritakan sebelumnja.
aa Pengumuma

kemer
jang menjalahk:
tanggung-djawab
militer dewasa
menjatakan
ngambil langkah

merah

jang

“dipimpin

julukan
kanan) oleh pasukan "biru" jg
beral jang dipimpin oleh Djea
eral

a

1

tan
£ telah

perutadjoan

Bi
Lerganggu.
N Austratia
1

Juan

Carlos

Ongania.
—

wr Horaciv Gugliemone,
ubitjara golongan ,,biru" ma
agumumkan, bahwa semua opsir
Unggi ,merah” jang telah menje
rah, dikenakan tahanan sementara pasukan mereka dilutjuti
dan dikembalikan ketangsi2 mereka dibawah komando opsirZ
jang berpangkat rendahan,

Djalannj

Papua dibahaarina PersButan
1 au jang dikuasal Oleh) BJonos Aires
.

a satu iring?an
atan AS da
Id resimen biru"
di Magdalena
| mengepung gedung kementerian
peperangan di Ducnos Aires, jg
menjerah tanpa perlawanan senjelesaian.
sual dengan persetudjuan jang
nasib sendiri me
beraj
Sementara itu berita2 dari pi ia menega:
Subaro beberapa hari
telah ditjapal antara djenderal
alenderal
susan
Penjelunupan
|
paruz
pembedahan
Piibttang
kota Mendoza mengatakan bali ja
ae
tidak pernuh menolak per Pio Martijena dengan pasukan2
ne
.
u
l
a
l
Jang
|
har
T
terdakwa
itu
“Selain
|
pe
kemadjuang
teman terdjadi
wa insiden? terdjadi ditemp:
isetudjuan damai antara
jane udahnja perang dunia ke-IL ditambah denda Rp. 250.000,— sumah, selain mendjabat Kepala umum pada hari Djum'at sore
ru", Pradjurit2 tang memper
n Bel
Sampai tahun
1943 satulnja subsidair
bankan kementerian itu segera
5 bulan kurungan,
Angkatan Darat Komando
usaha pengobatan sehirnja ada dan terhadap Abd. Madjid dan Staf
njingkirkan
bus2 jang banz
Mandala, mendjadi djuga Ketua
1ja telah dikempeskan, jang te
lah pengobatan kolans, Pengo- Dollah b. Denin-masing2 ditam Team Liaison Group Indonesia
lah ditempatkan sekitar gedung
batan kolaps jang ditudjukaf' bah denda Rp. 500.000,— Sub- pada PBB jang berkedudukan di
sebagai barikaje.
setjara chusus terhadap kela sidatr 6 bulan kurungan.
Kotabaru,
Irian
Barat,
nan? lokal dalam pari2 ber
Semua barang2 bukti berupa
Brigdjen Achmad Wiranataku
Dua komunike, — satu dari
maksud untuk memberi istira uang. tu i rupiah 40.000 uang sumah hari Selasa jang lalu te
Campo de Mayo dan satu dari
hat kepada paru2 dan meng dollar Malaja 1923, tiga buah
ACRA, 22-9 (AFP-PIA): —
lah
tiba
di
|
Markas
Komando
kePresiden Guido
— minta kepada
hindarkan pengaruh2 buruk radio semuanja diserahkan
Mandala. Kepada Ps. Kasla,
penduduk supaja tenang dan men
ntas proses kesembuhan de- | pada Gjaksa penuntut umum . "Kolonel Amir Mahmud, disam
PRESIDEN
GHANA,
Kwame
Nkrumah,
tjegah demonstrasi2 umum.
ngan mengurangkan ketegans- ' kara lain jaknl perkara pertio: paikan bahwa kontak Team Liai
telah menjatatan berlakunja keadaan
darurat nurut sementara kabar, orang koan dan perubahan penjaluran | baan penjuapan.
«
|
son
Group
Indonesia
dengan
ge
diputelah
telah membagi-bagikan
Perkara tersebut
"daerah didalam par1?,
riljawan2 kita di Irian Barat ada jang meliputi da
ccra, ibukota Ghana.
Se
2 dibeberapa tempat ditinggi 1 | lah
tuskan oleh pengadilan
baik
dan
keadaan
geriljantut
buah
pengumuman-resmi
melalui
radio
Ghana
penu
r
kota
dalam usaha untuk
Djakarta karena djaksa
wan2 kita makin lama makin
mbulkan insidenz. Tetapi t
umum pada pengadilan negeri Pa bertambah kokoh. Pasukan? pada Sabtu pagi mengatakan b
arkan terdjadi kerusuh
lembang jang memberikan perki
kita tidak pernah terlibat lagi kannja keadaan darurat itu adalah
m4
ini tahun jang lalu telah ha:
ra
dalam
sesuatu
insiden,
dan
hing
terapung-apung dalam arus su Ik banding atas keputusan
1 bom baru? ini
ga kini tidak terdjebak dalam dengan pelec
Dekat sebelum tengah malam
ngay tadi, tanpa memikirkan kim,
bulkan
korban
luka2
dan tewas
.
|pelanggaran2.
bari Sabtu (mendjelang Minggu)
mejang
lagi akan keselamatan djiwa
Rasjid
Hakim T.M.
nampaknja semua pertempuran
,Pasukan2 kita selalu taat
nja sendiri fa kontan terdjun ngetahul sidrng perkara tersebut t|
Pengumuman itu mengatakan Pumum d: Jar
h berhenti diseluruh negeri.
lalu telah me- pada ketentuan2 jang berada da bahwa
kedalam air umtik menolong pada tahun ji
keadaan
darurat
terse
Jaan
m
u korfinike resmi mengunja Ia harus berdjoang mela mutuskan hukuman terhadap lam tangan PBB," demikian la- sebut dinjatakan berlaku menuan
Presiden telah
wan arus jang kuat, tetapi ia terdakwa pertama 2 tahun 4 poran itu.
rut rindang2 kendan,
melaporkan “keadaan jang
ahkan djenderal ,,meberhasil djuga menjeret baji bulan dan terdakwa kedua Gan jangSesudah
telah disetu
begitu
menggembirakan
ke
co Torenzo Montero
tadi kepinggir sungai Ia ke ketiga masing2 1 tahun 6 bu- pada Major djenderal
Jalu, jang meng.
Suharto tah
pasukan2nja diprovinsi Salta
mudian menggunakan tjara | ian
untuk mengambil 4
digaris
depan,
Brigadir
djendeian terutara supaja melepertolongan
—
ral Achmad
Wiranatakusumah dalam hal keadaan dar
tjelakaan jang
Pengumuman
tadi
meneruskan
perdjalanannja
ke
rai djawabannja Mondisekolah dengan memulihkan
Djakarta pada hari Rabu jang kan bahwa dibawah ada.
ok kawat kepada pre
pernafasan baji tadi Maka
Turat itu akan berlaku s
lalu,
demikian
Kapenla
Major
siden Guido menawarkan untuk
tertolonglah djiwa anak ketjl | wa masing2
djam malam, Semua pro:
jerah
juti
Widjaja.
itu

Keadaen

Di Ghana

Most Gallant Child "61 Dari Malaya

KUALA LUMPUR, 22 Sept
(AFP-PIA),
Seorang murid sexolih pe
rempuan Malaya berumur
Il
tahun, Roknah Binte Akasah,
telah dipilih di Kuala Lumpur
sebagai anak MMsiaya jang
'Ipaling budiman untik 1961"
kareas telah ”menjelamatkan

HALAMAN

RR

DARI BAHAN BIASA KE SANTAPAN NIKMAT!

(PE

FUNNEL

LINE

(Kapal Semperong Biru)

| gempermaklumkan
kepada segemp
| penerma muatan bahwa :

IM.V.

"MENTOR"

pean tanggal 23 Septemper
telan tia
@ Te Priok dari Amerika Serikat.
Hari claim terachir 5 harj sudahnja
penghabisan hari membongkar.
MACLAINE. WATSON & CO, NV.

N otomat Priok: 29039 dia 20807
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Tana.
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Darurat
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GARUDA INDONESIAN AIRWAYS
Duta Angkasa Republik Indonesia.

kesempurnaan

Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rodji'un

Tes
ing kerahmatullah dengun
pada
bur:
Miluggu 23 September 1962 djam tenang
diru
Hah
koi Djl Bila No, 24, Djakarta, 1500
anak
kami
puwmpuan jang sangat kami Yintal

Murid
Gan

akan

Galam

usia

Suhadi
20

kl U S.G.KP.

dimakamkan

bari

tt,

Ps, Baru

ini

1962 di Pemakuman Karet Djakarttgl.a,

Semoga

Mahs

24

September

'arwahnja mendapat keridian Allh Jang

Esa,

sesuai

dengan

amal

ibadatnja,

Jang berduka tjita:
Keluarga A. SUHADI

!

INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RADJTUN
Telan berpulang korachmatullah isteri/ibu/adik

dpar/njak bunda kami jang tertjinta:

MEA

memar.

POTJUT AISJAH

Gulara usia 35 tahun, di Pedjompongan V/43 Dja
karta' pada malam Minggu, tanggal 15/16 Septem
Der 1562, djam 245 w. dj.
Kepada,
(5 Dr. Buntaran Martosamodjo,
— Di. Loa Swan Bie, Dr, Kasmir, Prot, Dr,
Biran (dati Rs. Jajasan Djaxurta
— Dr. Hoo Swie Tjiong, Pro, Dr. )Ojamaludin
(dari Rs, St, Carolus Djaxarta),
'— Zuster2 dari Rs. Jajusun Djakarta
dan Re.
St. Carolus,
"& Teman2 sekerdja dari Bank Negara Indone
xia,

"— Mosjarakat Atjeh di Djakarta,
'— Pengurus/anggota Ikatan »4itnsiswa/PelaGjar Atjeh (IMAPA) di Djaxarta,
"5 Mahasiswa2 Atjeh di Asrama FORA dan
Asrama ,ISKANDARMUDA" Djakarta, dan
— Seluruh handai tolan,
funs telah merawat dan memberikan pertolongan
selama almarhumah sakit hingga meninggal dunin,
serta kepada semua jang telah memberikan sum.
bangan dan turut berduka-tjita, kami utjapkan TE
KINAKASIH jang sebesar2nja.
2

KAMI JANG BERDUKA TJITA:

1 T, Haroen
A. Sjah

Guami)
T, lawandar (arak)

Tjut Hananan (anak)
T. Maniisjuh (anak)

9, Tjut Umbni kalsum

(Keponakan)
“10, T, Nazaruddin (kes

in)
11. T. Sulaiman A. Sjah
(adik tpar)
12, Potjut Intan 'mar
tua)
13, Tjut Zainabah (adik
ipar)

14. dan semua ahll famil,

UTJAFAN

persotuan
TERIMA KASIH

$ Alas baniuan/ sumbangan berupa apapun jun
erikan cleh
MOHAMMAD

—

MAGNtiibME

MAL bla

bangsa,

merentangkan

d ari

P.N. "PELAJARAN NASIONAL
INDONESIA"

D Apar
bisu megaasanpera mugvetis ito,
Buku ini bisa merobah djalan hidup Ands kearah jang
prugresul,
Teoai 10) hal. ukciran 15 x 21 cm. Kertas Dalus atu

kukt karton3 warna, Harga Rp:

BISA DIBELI DISETIAP TOKO BUKU JANG ak

Kb
Nm
BILA ANDA TERPIK
OLEH
AT - KARENA DAS

ANDA PASTI AKAN DJATUH TJINTA PADA :

0,
Telex No, 281

@
»

@

gi. 3010/1962
:
1, KA. ,KOAN MARU" ker Muntok — Tg.
Belawan

tihan dsb,

Bitjaralah: dengan:

WN,

GOUW

Kotambi 93 — Telpon 221
ndut

k.m. Samudra Timur

Pembukuan muatan di:
Pelabuhan Nusantara teip

165

Ts, Priok,

NN

NN DIT
MUKANJA

@&

NT

JAJASAN

NN TA MAL
RUMAH

beberapa

—
Berpesaidikan

Ben

"MISS STONE"
Olga Svridanovic
Iltas

tenaya

Mapan

Afilsin

Technicolor

ketjepaten

menuls

(EXTRACT

SEMANGAT.

p “INTI MINJAK OBAT ANGIN

PAK PUNG OlL
. TERKENAL DISELURUH

Bsautiful Golden Cap, /

INDONESIA.

PANON HIDEUNG”

SELAIN

LEMBEX?
Tausrer put

DAPAT

MENJEMBUHKAK

N semuarir,

:

DAPAT DJUSA

DIGUNAKAN

|
Masuk ansin.
MENDADAK,

Anwar? sarrr.
PERUT,

Pnextmeeenn
Saxirnepata
telan

,

Stenoyraal

200 sukuxhta semenit
Pelamar2 harap berhubungan lanssing Genge” - Sekertarat DEPERNAS Djl, Taman Suropat: 2. Djakarta,
135

Memiliki

ParPunc Or

ara
ER

TERI

(PENULIS TJEPAT) PERSIDANGAN
: SMA.
atau sederadjat
dengan
itu

soo

SESRBA
- SEHAT
K -

SAKIT

Djuga melayani pesarat2 BESAR maupun ketjil, menurut ganvoar
model terbarii,
@ Pekerdjaan dipimpin oleh Ahji mebei
@ Service memuaskan,
Yao

MENTIAKA :

5 — 145 — 980
(47 Tahun)

tungan,
Surut2 lamaran harap dikirim kepada P.T, CONTACT LIMAN STUDIO NV, Djalan Hajam Wu
Fuk 6 Djakaria, V/15 diokwah no 801,

ANGIN

“

SEKERTARIAT DEWAN PERANTJANG
NASIONAL R.I.

coooec
MULIA

Secang Notorist motoroboat (diesel)
Kepala Perikuran jane berpergatamas lu-

OBAT

Akan diberangkatcan dar Tandfong Prius weouaju:
PALEMBANG tgl, 28—b—'s2

Mama

5 DITJARI SEGERA :

MINJAK

|

an PITMAN LONDON t:tup 8 Okt.
'62. LC. Cambridge tutup 10 Pebr,

SAKIT PERANAKAN
Datang bulan teranggu, Kepu

—eaaa
ana
ama
23 ESL
MEN LK MS Mama,

INT?

|

Merauke!

HO HONG KIAT
Sawah Besar Gg. Batu Tjeper 9 No. 3
(Gang sebelah Eng Ho Trading Co
Sawah Besar, Djakarta).

Kangga.

5

ke

1963.

Tel. 2518/1902,
2. KM. ,IRIAN” ke: Tjirebos — Semarang
"— Belawan — Bagan — Singaporertaci,
Tel. 30/9/1962,
3 KM. ,KARAWATU" ke: Kroe — Mintuban — Enggano — Bengkulu — Padang,
Targkel2 keberangkatan tab. diatas se-waktu2
dapat dirobah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,
MUATAN LANDJUTAN:
Nenerima/mengirim muatan landjutan dari/ke
Eropa, Pantai? Atlantik, Pasitis, U.SA. dan

Maak aa

& LAGU2—NJA,
MERDU MERAJU “eevvorvovverreeng
@
LELUTJONNJA
SEGAR DAN UNIEK

@

KETIRANGAN UNTUK:
Perdjalunan Kapal, pemibukuan
Dil, Pombo 1, Tg. Priok Telp. Muatan
OP, 2121 m—
29622 — 29623 — 29624 — 29625,
Pembukuan Penumpang, Djl.Sulawesi Tg. Priok,
Telpan: O.P, 29250 — 29405
29406
AKAN DIBERANGKATKAN DARI— PELABUHAN
PRIOK:

HARUM

176 — Pesaniah segera

Atau langsuns pada penerbitnja (# porto Rp, 10—)
& MAGIC CENTKE, Usl. KALJAWALI SEL Y7)
MUAL, ANU Satu

@

sea

hingga

kes

KURSUS KILAT

Mengadjar Bahasa inggeris: Eiementary, Intermediate, Advanced
dan L.C, Cambridge,
Private classes
Jerutuma jang
bertugas keluar ne,
Waktu beladjar:
Sore dan
Malam,
Udjian diadakan tiap2 4 Dulaw sekali
Idjazah dikirim dari Pitman dan
Cambridge, London. Dari Ivar negeri
Melaksanakan Udjian: Bahasa Ing
#eris, Bahasa French: Bihasa German, Bahasa Spanisn Aritnmetic,
Mathematics, Comtmerciat Currespondence, Shorthand dan Rookkeeping.
Tgl. Penutupan pendi
ga. Udji-

@

PRIBAD,

oleh DIOKGHI
Apukun deruan Maguetsme Pria
Orung bisu mentjapus kekajunn, s
bunaguun dup sukses dalam pexez.
Wana ut niompengaruhi cermat)
un Seseunuk dalam arti se.ak
ajar
:
wavnju. JA, BISA! Magnesismi
Kaouai sanggup memberi kokua'a
suaroasa Untuk menolong usaha mi
Dusia menyjupai Witadnya, Maguwu,
me Pribaa, menjaajikan: Kekuasaar
utas diri sendiri dan sesama Anda
fog bau Auda yinukan dalam
studi Anda

Sabang

sajapnja

UNIVERSITY OF CAMBRIDUE
& PITMAN
LONDON EXAMINATKINS

BRATASUI EDJA,

Pens, Pep. D.KA. di Djatib
jung Wutut pada tgl 10-8-62 denganurang,
tenang ber
sama in kamu menguljupkan banjakZ terima
Kepala dokter R.S. dun Bupuk Kepala Daerah kasih,
HI Inde/Kep2 Instansi Pemerintan lasarja jang Dst.
te
lah menijurahkan bantuan dan usahanja
selamu pe1Walan/ mengantar djenazah ke tempat pembarin
ge
an, kami menjatakan horinst Gan) meuguijapkan ba.
ujuk: terimakasih,
Kami pangjutkan do'a, semoga bantuung ran sum
bungan2/amal2 jang ichlas tsb. diatas diterima oleh
Allah s.w.t, dan melimpahkan gandjaran'
Kia, seri arwah almarhum dilapangkan. rachumatAmin,
Kami jang bersuka Gjita:
Turut perdukaL Nj. S. Moh, Bratasutedja
tita:
(steri), Djatibarang.
1 H. Moh, Alan 2. Moh. Aman Sjafi'ie (man
Sjas:
tu) dan keluargu, KebajcrOangnanr.
an baru
. Moh. Djamhur (anak) dan
“Watita
keluarga Indramaju.
. Ismael Dumin (oenantu)
dan keluarga Keb. baru, /
5. Iskandar (menustu)
dan keluarga Bandung
3. Moh. Djayhari (anak),
Kebajoran baru,
1. Mob. Moh. Rozaini (anak)
Kebajoran baru,
& A. Arifin (anak),
Djatibarang.
8. Moh. Chairuddin (anak)
Djatibarang.
10. A. Cholik (anak),
Djatibarang.
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