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dan' dari fihak Belanda,
gas2 mereka di irian Barat se
dan pelepahnja, keluarlah tjahaja, seterang tjahois lampu neon.
bagai
anggota
Pasukan
KcamanKiian mengatakan, bahwa "me an PBB,
BANDING,
25-9 (PIA 2—
Dr J.
Pohon adjaib itu letaknja tidak djauh dari makam, jang se- Dr. J.: Leimena, Dalam kata sambutannja,
Ia
nurut sementara orang, situasi
tiap
saat
didatangi
orang
karena
"keramatnja,
Timbulnja
tjahaja
Rombongan pertama jang ter
agar
seminar
jang
baru
Leimena
mengharapka
KOMANDAN
Sesk
sa
d
Majdjen Soedirman
iku akan dapat meledak sedgng diri dari 81 orang perwira telah
dari pohon itu kira2 sedjak bulan Maulud jbl. akan tetapi keaneh
Indonesia
"1 menandaskan bahwa ha 2 jang mendjadi dan
untuk
pertama
kalinja
diadakan
di
kan suara2 lain mengatakan, meninggalkan Pakistan
annja kalau orang mendekati dengan gaduh akan hilanglah
bahwa beberapa djiwa akan me tanggal 15 September dengan | jang dapac mendj di sumber keketjawankan kur
Wahaja itu
ini akan berhasil dengan sukses.
lajang, | tetapi adu pula jang pesawat terbang menudju Ir
Keluarnja tjahaja itu biasanja sesudah beduk magrib das.
o Fatiersi
sus kita kikis habi: Zan untuk dengan demikian
serpendapat tidak akan terdjadi Barat disusul oleh rombni
Dr. Leimena mengharapkan pu
isi belumlah tjuku
nh
pertandingan ih
wi
terus "fup-braj, reup-braj" (menjala tapi kadang2 hilang lagi
me
la
agar
didalam
dunia
kepatiwi
|
kita
day
1 “Ini adalah per
lain
sebanjak 60 orang dengan |
t mentjiptakan kondis 2 baru jang le | hingga dinihari takala-sang surya muntjul lagi.
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donesia sebagai negeri jahg in| ogenai sebab daripada depor ngan dan serba tidak memuas Didatangkan Dari Soviet Dalam 2 Bln. Ini
tasi orang2 Pilipinn jang masih
kan, baik dibidang politik. sosi
dalam pendugaan itu.
DJAKARTA, 26 September (PIA).
PADA hari Senin tgl. 24 September telah
sent
Disangkal Dubes
ditandatangani pelaksanaan dari perdjandjian da
menudju arah persatuan dan
Inggeris
hubungan2
bertetangga jang4
gang antara direksi badan pimpinan umum peru
baik merupakan sebuah “faktor
Dutabesar
Ingieris Yohn
sahaan dagang negara dan wakil perdagangan
didalam keseimoa
Pilcher setjara kategoris me Masalah Keanggotam negeri setiap nega
Sovjet Uni di Indonsia, sebagai landjutan dari
njangkal
pada hari Selasa be
Tita2 jang mengatakan bahwa
persetudjuan antara wakil PM Uni Sovjet Anas
orang2 Pilipina
di Borneo Uta
"Dalam bal
ini, tugas kita
tas Mikoyan dan Menteri Perdagangan dr Sutelah menc:ima

sendjata2 dari

Pohan Adjait Keluarkan Tjahaja

Irian Barat

Kader? Untuk

Fer bat

Ahbas

Sementara

Presiden
Aldjazair

Borneo Utara Tegang

"3

ra telah dikeluarkann
oleh pem
besar2 setempat.
Pilcher mengeluarkan sang
Ikalannja
itu kepada wakil men
teri luar negeri Salvador
Lopez
ditengah suasana agitasi jang
tengah memuntjak dikalangan?
orang2 Pilipina, terutama
di
antara orang2 Muslim berhu
bang

“dengan pengusiran

150.

000 Oralig Pilipina
dari Borneo

Utara.

0

Piipina

bahwa ta

Djuta Yar Tekstil

harto ketika Wampa Uni Sovjet itu

mengada-

kan kundjungan ke Indonesia beberapa bulan jl.
Dalam rangka

Chususnja.

Pada pihak Indonesia jang
menandatangani perdjandjian

tersebut

|

jang pertama ialah untuk mem
pertimbangkan “kembali hubu
ngan2 kami dengan
Dengan
an kita,

tertjapainja
tidak
ada

Perantjis

kemerdeka
alasan lagi

bagi kita untuk tetap bermusu
han

dengan

rakjsi

Perantjs.

Kita akan dapat — memperkuat

hubungan?
persahabatan
kia
dengan Perantjis. ' Perujandjani

Evian dan bantuan teknik ce
tantjis, serta Gjuga adanja Dera
tus2 ribu urang Aldjazair
berantjis din orang2 Pr
di Arojazsir, mera)

Peranan
Museum
Pendidikan

E

E

|an akan dibahas

alam Musjawarah Museum

orang wakil Muscum Pusat di Djakarta

akan

memberikan prasaran berdjudul "Museum dan
pendidikan di Indonesia”,
Kurator Museum Pusat Gho

at

F

Seorang

lakukan pegawai? atau buruh Indonesia pun
(umum dikalangan pegawal H.I. Dan jg paling mengherankan 1aleh bhw pegawal atau buruh jg berdjumlah kira2 1400 Itu ternjata
dilarang berserikat buruh atau tergabung dim satu perkumpulan
atau sesuatu organisasi buruh. Mereka hanja boleh bergabung
dengan apa jang disebut "himpunan karyawan HI.” dimana
Gjuga termasuk seluruh staf direksi. Apakah ini bukan bertentangan diametral dengan Manipol-Djarek-Resopim?? Kita heran
bahwa P.T. Hotel Indonesia. bersikap buruh-phobie atau serikat-

pada giliran Gjaga tanggal 30

bernama

HI,

alamat

Dia pergi kepada seseorang te
man akrabnja untuk meminta
bantuan, guna melepaskan ke
sempitannja itu. Maka sampai

Dalam rapat tsb, jang akan di
@dakan pada hari ia! djam 19.00
di gedung pertemuan Kedutaan
Uni Sovjet N.A. Mikhsilov dan
Kuasa Usaha Kuba, Leonel Alon

. Diah ia kepada seorang temannja

phobie terhadap serikat buruh sudah lewat!

Walnupon Ha kebanjakan melajani tamu2 asing, akan tetan!
kita mengingin! Hotel Indonesia tidak ketinggalan dalam melak.

dam di Peking dihormat dalam
suatu djarmian jang diadakan
oleh letnan djenderal Bino Si
ang—jung, direktur rantor
umum kementerian peri..ianan
wxok, dan njonja,
Sebelum djamuan itu dimu
lai, Letnan Djenderal Siao &1
ang Yang mengadakan pertjaka
jang ramahtamah
DJAKARTA, 26 September (PIA). pan
Kolonel Harun Sohar dan njo.
Menteri agama, K.H. Saifuddin Zuhri pada nja Djenderal Siao Siang jung
hari Selasa telah menerima kundjungan delegasi dan kol. Harun Sohar mengutjapkan sambutan dalam dja
”Dewan Geredja2 Australia” dikamar kerdjanja muan itu,

sanakan Manipol dengan konsekwen!

Ment. Agama Terima Del.
Geredja?

di departemen agama.

Australia dan Indonesia dalam
melakukan "(
Nelgh-bour

an tentang hal2 jang bertalian
sigun dunia Geredja pada chu
saja,
Puua kesempatan tersebut men
teri ugama menjatakan kegembi
tamunja berhubung dengan baru

Selandjutnja menteri agama
mengharapkan agar persahabatan diantara Australia dan Indo
nesia jung telah didjalin oleh
Colombo Plan dan tukar-menu
kar kundjungan resmi tingkat pe
merintahan jg dilakukan oleh ke
Gua belah fihak kini akan bertambah erat berhubung dengan
kundjungan Dewan Geredja2
in,
Harapan menteri agama.

pat mempergunakan kesempat
an kundjungan mereka di Indo
nesia dengan sebaik2nja, teruta
Mma untuk menjaksikan sendiri
dan duri dekat betapa harmonis
nja hubungan dan kerukunan
perneluk2 agama di Indonesia da
lam memadjukan darmanja ma
sing2 melalui kompetisi jang se
nat dan
ptrios sesual dengan
dasar negara, jaitu "Ketuhanan
Jung Maha Esa" dalam rangka
pelaksanaan daripada "Pantijasi

A'lia

antara

rakjat

Tiongkok dan rakjat Indonesia

Gan Antara tentara2nja.

Policy” akan bertambah banjak
diperoleh usaha2 jang
saling

Hadir

menguntungkan kedua belah fi

al, lalah
w

hak baik dibidang meterieel ms

upun #pirituel-agama tanpa me
ngurangi systeem politik dan s0

dalam

djamuan

Djenderal

itu

Major

sial antara kedua bangsa ini.

Menurut menteri agama akan
Matang Keinsafan, bahwa Indo
nesia akan mendjadi sahabat dan
tetangga jang baik dari Austra Tamu2 Dr. Ruslan
Ila jang merupakan suatu bang
za geografis terletak didalam Abdulgani
Djakarta, 26 September (PIAkAsia.
Prof. Sakamoto dan Ichitsuji,
Dalam hubungan ini mr Rev
James Stuckey selaku ketua de masing2 ketua dan anggota dari
Afro-Asian Solidarity Commit—
legasi menjatakan kegembiraan
nja melihat Indonesia sebagai st tes di Djepang, hari Rabu meatu negara dimana faktor aga ngundjungi dr Roesian Abdulga
ma merupakan unsur mutlak da
Mereka adalah tamu dari OIS
lam usaha Nation Building.
RAA Indonesia dan berkundjung
ke
Indonesia untuk menjubur.
Jang hadir dalam pertekan semangat ALA.
muan.
Dalam kundjungannja keruPertemuan ramah-tamah Itu mah dr Roeslan Abdulgani me
menggunakan kesempatan
Gihadiri djuga oleh segenap ang reka
keterangan2
kota delegasi jang terdiri dari untuk mendapat:
mengenal doktrin revo
10 orang, jaltu: Rev, James Stu lengkap
ckey, Miss Diana James, Miss lusi Indonesia, ideologi Pantjasi
terGeorge, Mr Bill Chapman, Rev. la, Manipol dan
BL. Langford, Rev. Ron Lawton pimpin.
Prof
Sakamoto
dari Aichi Uni
Rev. Mr. W.E. Fisher, Dr. Reg versity di
Tokyo memerlukan
Walker, Mr. Keith Hopper dan keterangan
itu
sebagai
bahan2
Rev. Kelth Dow'ing.

23 Satya Lentjana

Untuk Karjawan

Wampa Menteri Urusan Pen-

program Pemerintah dan per.
Gjuangan Irian Barat jang kita
ti karyawan bidang keuangan kenal sebagai Trikora itu, demi
seluruh Indonesia, diantaranja klan Menteri, kita memerlukan
tertjatat karyawan2 dari Jogja pegawai2 negeri jang betula dr |
dan Medan disamping karya- pat mendjadi tjontoh dan tela
wan2 dari Departemen sendiri dan dalam sikap dan perbuatan
Harus Djadi Tjontoh Dan aja. —
Karyawan2

jang

tanda penghargaan

itu

mendapat

melipu

Wampa-Menteri Notol

dio dalm “kata2 semuanya

» fantara lain menjatakan, hahwr

Tinggal 15—30 pCt

Barat

Ojelesaian revolusi
digariskan

dalam

Ya
an

dek dan Resopim,
Lebih2

A—

JS No

5 Ej
3I

SErP

Pertempuran

RRT — India

sasih

mengatakan,

bahrva

”

tri

5

F

F ja f 5

: FEE 55
E Fi F I
F3 n
FF

kali angkut

gelas un

Ujenderal Ko-

ada sementara

orang

jang menganggap persyalan Irian Barat
telah
selesai, padahal tidak demikian keadaannja.

Menurut Brigadir Djerderal Kosasih, bagi

orang unggota TNI persoalan

Irian Barat

Numlah selesai

Memberi amanat paoa penin
disuannja ke Jon Admed VII
dan Jon Dodik Arsu disekitar
Bindjal, lebih djuuh Dejah Su
Matera menandi
bahwa
dengan ditandatanganinja perse
tudjuan antara Belanda dengan
kita, tidaklah berarti bahwa pe
nanda- tangenan Itu terdjadi,
karena kebaikan hati 'pihak Be
landa, akan tetapi adalah kare

Prof Assin Dt. M.
Meninggal Dunia

Surabaja, 24 Sent. (PIA)
Prof. Sutan Assin Dr. M. di
rektur rumah sakit Darmo dan
#eorang terkenal jang Ujuga sa
seorang chirurg

pertama

Indonesia, Minggu petang se
kira djam 19.30 teluh mening
gal dunia setelah menderita sa
kit beberapa lama. Pemakaman
dilakukan hari Senin siang
djam 18.00 dikuburan Ngagel,
Surabaja. Almarhum meningga:
dunia dalam usia 82 tahun de
rgan meninggalkan isteri dan 6
crang puteta—puteti. Almar
hum Prof. Sutan Assin Dt. M
mendjadi Dokter dalam

tahun

1923 dan sebagai chirurg se
djak tahunn 1926, kemudian
memperdalam keachliannja di

djadi pemimpin rumah sakit
HVA di Paree dan kemudian
mendjadi direktur rumah sakit
Darmo,

Kursus Orientasi Kea
manan Ditutup

se-

be-

ne kesiap siagaan kita, terutama
Angkatan Bersendjata,
Penindjauan
tersebut menu
Tut Penerangan Kounda dilaku
kan pada tanggal 20 Septem
mer jang lalu dengan maksud
untuk melihat dar dekat objek
objek militer.
Terus laksanakan Trikora.
Lebih dji uh brig. djen Kosa
kankan agar TNI tetap
akan tuntutan Trikora
dengan berlatih terus menerus
sehinggn dimanapun dapat digu
makai

ja harapkan
ngat agar kerdjasama dengan Angsa
katan2 Bersendjata antar
uat
Gan semoga tudjuan diperk
kita
hasil", demikian Dejah Sumatber.e
ra menurut penerangan Koanda

Oktober. Seluruh pendapatan
pertundjukan akan diberikan ke

pada PMI Tjabang Djakarta.

DJAKARTA,

#ikap tenang. Sementara itu Tina masih djuga

Leni melakukan service (pendek, didropshot oleh

Tina, tetapi shuttlecock menjangkut
2—1 buat Leni

didjaring,

Gadis itu berpaling sementara kearah Dur-

kang. Service melen
jang
penuh perhgkung
tungan. Leni mengembalikannja dengan baik.

Terdjadilah lagi ralley2 jang seru mehgasjikkan,

njum gadis itu sambil mengatjunibudjari
gkan

battery jang

pertama

Projek

ini

dikerdjakan

oleh

Diantara

pelindung

(Menterj Agama),
Jera! Sungkono,

Lan Ola ngan Jang, ba

3

tj f ji
: F$
ji1

ve

Major Gjan
Kolonel
Kro

tosewojo, Mr, Suhartono, Ko
lonel Brotosewojo, Mr. Suah
"ono Dr, T. Purwohusodo, Mr,
Supardo R. Sumarjo Marto
soebroto dil, 'Demiktan menu
rat berita dari fihak bersang

kutan.

dengan harga Rp. 2,6 djuta
bih, sedang untuk peralatan

leta

nah2 dan pembuatan gedung 2
mentra sadja oleh PNPR Karye
Yasa telah dikeluarkan sebangak
Rp. 1,5 djuta lebih,
Dalam tahun 1962 ini ditaksir biaja jang diperlukan akan
meliputi djumlah Rp, 71,6 djuta, antara Jain untuk
an pembuatan rumah2

kepenting
dinas dav

kantor jprojek itu, untuk masing
masing, kerangka bangunan die
sel, generator jang telah terma

suk dalam pampasan, pembuatan rumah dinas 'kantor2, pema
sangan bangunan induk 'projek
tersebut |dan untuk pemasangan
mesin2, Instalasi listrik dan air,
Produksi 24 djuta standard
alis.
Menurut keterangan lebih lan
Gjut, djika projek dry battery
itu nanti telah dapat diselesalkan, akan merupakan produksi
battery jank pertama di Indonesia, dan hasilnja setahun akan
meliputi sebanjak 24 djuta stan
dard cells. Produksi portama di
harapkan sudah akan dapat di
laksanakan pada tahun 1963
I

Deperindra.

(Sambungan dari halaman 1)

Johansson dan Perso
alan Padjaknja di AS

|

Chicago, 26 Sept, CAPIPLA),
Seorang Ujurubitjaru dari pe
Uindju kelas berut Swedia,
IngemarJohansson mengatakan
hari Selusa di Chicago bahwu
ja merasa jakin bahwa bexus
ujaaru dunw sicdju kelas oe

rat tsb, akan Uduk mengna
Supi KEsukarun meninggulkun
As acbur pekan 10) WAIRUpUL

Patterson — Liston,
'
Ahlguat mengatakan, banwa
pemakalan dari saudara Jo
hansson, Henry akun diadakan
di Swedia Benia jad. dan in
jakin bahwa pemerintah
AS
akun memberikan idji, kepa
Ga Ingemar Johansson untuk
menghadiri upatjara pemaku
man djennzah saudara Inki2
nja itu, Honry jang menlnggul
dunia tanggal 19 September jl,

Lavorante Masih Be.
lum Sadar
Los Angeles, 25 Sept (APIPIA),
Alejandro Lavorarte, petindju
kelas berat Argentina jang te:
lah dipukul knock—out oleh
lawannja Johnny Ringgina du
ri AS sampai hari Selasa be
lum sadarkan diri,
Potindju berusia” 20 tahun
itu masih berdjuang untuk hi
dup setelah dibedah otaknja 7
kal untuk menghilangkan
tkanan.
Diperoleh koterangan bari
Senin, bahwa Lavorante petir
ju besar Unggi itu belum per
Dah mengalami
"electro caphalpgram' serelah
ia dipukul knock—out oleh
Cassris Clay (A8) bulan Djuli
Kedjuaraan Dunia
Tindju Kelas Ringan
TOKIO,

25 Sept,

(APJPIA):

Djuara dunia tindju kelas Ff
ngan Carlos Ortiz dari As
akan . mempertaruhkan gelar
@juara dunjanja dalam pertan
nastangnja Teruo Kosaka, djua
ra Tingan Djepang pada tang

gal 3 Desember jad, di Tokio,
Demikian diumumkan oleh pro

moter

Djepang

Akira

Honda

harj Selasa, Akira Honda

ie

bih landjut mererangkan, ban
wa Carlos Orti telah pula se

tudju

untuk
Sa
lingan non—title
dengan

Gingan

15

Bidara
kelas Daru Diopang
Kazuo Tukayama di Toklo pa
ronde

melawan

da tgl 1 Nopember,

pe

nja pemuda itu menjatakan dgn runcrvk2 ape
jang tersimpan dalam kalbunja. t
Mereka tertawa gembira. Leni memperhati-

kan plala kedjuaraan jang dipegangnja.

»Bagus "piala ini, ja? katanje
bat2,
«Tentu sadja. Dan hanja pantas dimiliki olbe
seorang wanita jang mempunjal keberanlan
menghadapi pertarungan berat,” djawab Darwin
Sementara itu beberapa orang penonton jang
mengagumi Les ni turut kepinggir gelanggang
Uatuk memberikan utjapan selamat padanja.
'Anak2 muda mulai mengerubungi Lenl, Gadis
itu menjambut salam mereka dengan ramat.
Melihat semakin banjaknja anak2 muda jang

melingkari sang djuara Itu, maka panitia per-

Pimpinan pertandingan melalui pengeras su-

pertandingan melindungi” Leni dan memimpinnja memasuk: i kamar duduk gedung olahraga
itu,
'Malam ini kau harus mengidjinkun aku
#engantarkanmu". katu Darwin ketika mereka
telah berada dalam ruangan kumar dvduk 2,
dung Olahraga itu.
u tilak takut pada ajahku?"
2
t? Ajahmu toh bukan singa, Bunrpus
aku al
menerima sambutan jang tidak enak
namun aku tidak bira tidak harus mengantar
kan kau",
,
"Bilang sag'a kau ingin tahu letak rumahs

bana |
Dg man Br aa
akan meLeo! Getgan“na
sikap Iban jang
jang asia. ig

memegang
ena Gan Denah Doreban sasis Bah.
hangat dibahunja itu.
ba

Set ketiga ,Itu diachiri oleh Leni dongan su@mash jang
membuat stand
di 11—4 untuk Leni, Penonton2 bertepuk

tangan lagi, kotika Tina den Leni bersalaman.

tangan kaannja
|
Leni melakukan service djauh kebelakang.
Di

kembalikan oleh Tina. Dikemballagi
oleh
ikan

|

Wenndiakanl menjoniatna kanenpiog Mi
Tn
tertadi beberapa peta se TEm2

dan”

#usehat? tertjantum mama: &.
Bikamo Djojonagoro (KA
SAK), KH, Sjaituddin Zuhri

service,

era

pers-protokol

| persuuun paajuknju dengan
| pemerutuh AS berum beres,
Edwim Ahlau
| K.H. Mocn, Bachroen, ketus
0,
dari ketua umum: ! Johanason telah menerima su
TN
1: Rr, #oedarsono. Ketua II: | rat duri Jinus padjak AS jang
Hardiman Sekretaris: Drs €
berisi perngatan agar Jo
Mahsum Effendy dan
hansson menjeles:
hara: II Hardiman, Sekretaris uya dengan memuaskan
Drs Ec, Maksum Elfendiv dun lum meninggalkan Ax
dahara: Amun Sujitno,
dilangsungkannja peri.

dibangun sebuah projek dry
kalinja dan satu2nja di

Indonesia,
Projek itu dilaksanakan olen
PNPR Karya Yasa dari de
partemen, perindustrian rakjat
Jang telah memulai dengan pekerdjaannja pada, tahun 1960
jang lalu, demikian keterangan
jang diperoleh PIA dari PNPR
Karya Yasa.

tersebut
“djangan ditalsicsetjara sempit, hingga dje-

LISTON

oleh

usaha jang bersifat sosial,
Selain dihadiri oleh Pengurus
Gjuga tampak hadir antaranja
Mr. Soepardo. sekdjon, Dep,,
PDK,, R, Soemurjo Murtusy
broto, RP, Soenarto dun Un
| dang2 lainnya,
|, Pengarus lengkap Jujasau ia

Gimana kedua jpemain tampaknja ingin menijo- Leni dengan dribe kearah kiri lawannja. Tina

angan

Bi

DEWASA ini didae:uh Tjiawi (Bogor) oleh

pemerintah sedang

kian

26 Sept. (PIA),

tersebut

Soejatmo

nis Industri jang kebetulan tidak termasuk dalam daftar itu
lalu ditolak begitu sadja, Demi

Jajasan tersebut bertadjuan
@l, memupuk djiwa proklams
81 '65, membina melaksanakan
menipollUsdek
serta
tajn?

telah dibeli tnh seluas 3,484 ba| depan,

tersenjum bersiap2 untuk melakukan service. la oo) win, ia tersenjum manis. Darwin membalas se-

melakukan service tetap djauh kebidang bela-

rita
kan

Umum
Jajasan Pasir
berhubung telah disjah

jang

Mulai panas menjaksikan Lem
Seng
Na
ran itu, Leni menghadapi lawannja dengan

perizi-

lainnja.

Densan dihadiri oleh pengi
Trus lengkap telah diadakan se
kodar selamatan bertempat Gj
rumah K,H. Mood, Bachroem
Jajasan

0r2 lain jang terdapat

didaerah masing2.
Tegasnja
kolonel

Jajasan "Pasir Luhur"
Berdiri

membiarkan shuttlecock itu melewatinja, tetapt
Gengan gerakan jang tjepat indah kemudian
membalikkan tubuh sambil mengajunkan rac-ia
ketnja. Suttlecock meluntjur tjepat kearah Tina jang agak lengah karena menjangka Leni
tak dapat mengembalikan Ishuttlecock Itu. Shut
tlecock dengan tenang djatuh kira2 3 cm diGalam garis belakang daerah Tina. Masuk. Pe
#Onton kembali bersorak mengagumi kelihaian
Leni. Kedudukan djadi 4—l,

pencnton

fasilita2

diberi

JOGJAKARTA, 24-9 (PIA): —

tu keputusan bbw sjarat2 un
tuk mendirikan projek tsb, ter
dapat didaerah Tjlawt, seperti
#jarat2 mengenai air, fasilita
pengangkutan dan djalan, dan
Inin2 lagi.
Dalam tahun 1961 jang lalu
pembangunan dan
projek dry battery Itu, telah di
lakukan dengan penandatangan
kontrak berupa pampasan jang
dilakukan bulan Nopember 1961.
Oleh PNPR Karya Yasa djuga

asu MM:

Dibawah tempik sorak

barus

rojek Dry Battery Den.
Biaja Rp. 2200.— Djuta

ahI2 dari Djepang dan seluruh
nja akan menelar biaja sebanjak
Rp.200.— djuta, diantaranja beru
Bandung, 25 September (PIA). pa pampasan dari /Djepang seba
ajak Rp.1,2 djuta. Projek itu di
Komandan
Seskoad
tempatkan di Tjiawi, setelah di

tut
uta2 keluarga Ikatan
Tionghoa akan di
jang telah adakan
tgl 5, 6, 7 dan8
Manipol:!

Pelaksanaan

mengharapkan agar daftar prio

baik

jang

maupun

Antara

:
|
1i ! | : ! :

|
Ang
Ega
siEbezi

MEDAN, 24-9 (PIA): —
DEJAH Sumatera. Brigadir

ik

Ti

dalam

priorita,

Ketua

Giadakan pada tgi. 3 dan 4 Ok
tober,sj sedang pertundjukan un

If
j

by. pena”,

Ez
ti
Ha
ut Hg
j

Bulan Dana PMI

Utk

gi

rakjat

DEJAH SUMATERA : BAGI TNI PERSOA- Luhur,
kannja
LAN IRBAR BELUM SELESAI
Notaris.

Gjukan2 tsb untuk umum akan

tenguh memikirkan pem
raksasa

akan dieberi

i

Malam Kesenian

penjerahan satya lentjana itu
memberikan — tanggung-djawab
pada mereka jang menerimanja,
Jaitu mendjundjung tinggi arti
makan
dan
makna: pemberian itu.
“ Bandung
Djakarta
meng
Menurut Menteri dengan dk Tionghoa
By Pass"
senian bertempat dilapangan bc
mulainja penjerahan tanda peng @dakan
28 Bept, (PIA), hargaan
ke
tersebut hendaklah di Ia basket di Lokasari. malam
Pemerintah daerah
Djawa
Pertun-

Butahuruf Di Atjeh

:
| Yi 1 |

Pengawasan Notoha-

miprodjo telah menjampaikan tanda penghar
gaan Pemerintah kepada 23 karjawan bidang
keuangan berupa satya lentjana "karya satya”
tingkat II, III dan V, masing2 sebanjak 5.16
dan 2 buah.

Teladan

:
1

Keuangan

DJAKARTA, 26 September (PIA),

dapatan, Pembiajaan dan

berilang

tuk terus tumbuhnja persaha
batan besar antarn rakjat Ti

luh

REBO pagi bertempat di Departemen Keu-

bandingan dalam kuliah2nja di
Djepang, Selain itu dalam perts
Muan Itu djuga dibitjarakan usa

Delegasi tsb diantar oleh Do

Departemen

angan Djakarta

Para tamu dan tuan 1umah

Digjalan

sebagai saat terindah dalam kehidupanku,”
ba” dimuka
pintu pagar kawat berduri. seondic:
Darwin meniru lngak Leni. (Tetapi cebetul- — baiangan-laki2 terap mendatang,

“:

Dewan

.

nis hasil -perusahaan peringas-

Pembantu utama militer mensuratnja itu lebih landjut meng
mmammma—uman
an

altame.

lang bersedia menolongnja ber
Pada kesempatan tsb.
“djuga
nama RSJ. alamat Djln. Muwar akan diadakan pertundjukkan
di. Berhubung setia kawan, ma film Kuba maupun Sovjet
ka jang bersangkutan bersedia
dan menolong temannja jang se Pekan Film Rumania
dang dalam kesempitan itu.
DJAKARTA. 26 Sept, (PIA),
Wang jang dibutuhkan
oleh
Sebagai salah satu
HL falah sebesar Rp. 23.000.—
Pemindjaman ini dilakukan de Daan Rentjans Kerdjasama
ngan sjarat jaltu dengan mem
Kebudajaan antara
Repablir
berikan borg barang2. H.I. ber Indonesia dan Republik Rak
sedin dan dapat memberikan
Rumania didalam rangka
persetudjuan kebudajaan anta
borg tab. jang terdiri dari satu
mobil Fiat, satu radio, satu me 3 kedua negara tsb di Dje
sin djahit, satu stel zitje, satu iarta akar diadakan Pekan
lemari dan satu lemari pakai
m Rumania, jang akan ber
an. Setelah HI dapat menge langsung
dari tanggal 25 Sep
mukakan dan
borg cmber sid 30 September 1962,
tsb, maka kuatlah hati gi tem
Selama Pekan Film tsb dj
tadi untuk memberikan pindjam gedung
bioskop
"Megarja"
An sebesar tsb. diatas.
a diputar fllm2
Rumana
Dalam
perdjandiian
pindjam
“ng terbaik, terdiri dari film2
memindjam tsb dinjatakan batas tjerita
dan film2 dokumenter.
Waktunja, bilamana telah sam
tara
lain alah film2 (jerite
pai tidak dibajar kembali wang
Posto
Rostanto
Prido,
jang dipindjam itu, maka ba ra: "cie,
Our
Lads, Jack
rang2 jang didjadikan borg itu
8. A bomb was atolen.
mendjadi hilang.
Film2 dokumenter jang akan
Sesuai dengan bunji surat per
@jandjian tsb. maka R.SJ. mena diputarkan ialah: — Kundjung
gih wangnja kembali tetapi tidak "1 Presidea Sukarno di Rum
dapat diadakan oleh HI.
va. Homo
Seven
Sewaktu R.S.J. hendak mengam Arts, Rumanian Fulk Dances
bil borg2 tsb. terbukti barang2
manian Folk Songs,

prio berdasarkan

tanggal 8 September 1962

teri perindustrian rakjat dalam

Djakarta, 26 Sept. (Merdeka)

Pada tgl. Il Agustus
1962,
jang bersangkutan terdesak oleb

dan membu

jang telah ditetapkan oleh

keputusannja

mannja

Rapat" Solidaritet
Dgn Kuba

Kedutaan Besar Uni
Sovjet
mengadikan
sebuah
pertemu
“n solidaritet dengan perdjuang
@n rakjat Kuba melawan imperi

sesuatu keperluan

njampaikan surat kepada para gubernur KDH
serta para inspektur perindustrian daerah dise
luruh Indonesia, agar
tidak mengertikan se.

trian

September 1962.

Djin. Dr. Suslio oleh Polisi Pe
sing telah ditahan, karena te
lah melakukan penipuan.

DJAKARTA, 26 September (PIA):

jang lalu.
Seperti pernah diberitakan, harapkan agar dalam peleksana
oleh menteri perindustrian rak- an pemberian priorita ita henjat dalam daftar priorita ter daknja selalu ada kebidjaksuBebut telah ditetapkan 80 djear dapat disesuaikan de

Dr. Soemarko Tirtodhiatmo

Djakarta, 27 Sept. (Merdeka)

Prioritas Perindustrian Rakjat

utama militer menteri perin
Pl
@dustrian rakjat, kolonel R. Soejatmo, telah me

surat

Djl. Maluku 38 djam 16—18.

..Kawan" Djadi
..Cawan"

Menafsirkan

menteri perindustrian rakjat

Ka Gb akanan

Karena Terdesak

|Djangan Sempit Hati

tjara sempit daftar

Galam musjawarah

F tari

|

E

DJAKAR
26 Septem
TA,
ber (PIA).
: Nionja Heni Bashar 4 pama KTA,
donesia lainnja jang menjertainja hari Selasa po
te ti
diba
Nanking dengan diantar oleh Wang
Kuan
isterigketuame
RRT. Liu
i,
Sao-tji.

se-Indonesia ke I jang akan diadakan di Jogja
karta pada tgl. 11 Oktober jad dan salah se-

j

E

RERE

:

NJONJA HARTINI SOEKARNO TIBA
DI NANKING

Sehagai

DJAKARTA, 26 September (PIA).
AN mi
sebagai
alat pendidik
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Cap IIndone-

Repu Uber

sia Merudjuj Bangkok

'Perang,an

$

PIA)

: Persidja

Latihan perang2an "pendj e
bakan", latihan perangtan ta
rat terachir NATO di Junani
Utara dimulai di Macedonta
pada hari Selasa,
Kesatu:
tentara Amerika, Inggeris, Tue
ki dan Junani ikut ambil ba:
Rian dalam latihan itu.
"Latihan itu akan berlangsung
selama 4 hari.
Kapal Induk
Amerika "Enterprise" dan korp

Suatu turnoi segitiga
sepakbola akan dilangsungkan achir
Pekan ini dilapangan Peri
antara tiga kes. Utama Persidja
fakoi Djakarta Putera, Hercules
dan BBSA.

Atjara segitiga tsb. tersusun
berikut

:

Djum'at 28.9 Djakarta Putera — Hercules
Sabtu, 299 Hercules
BBSA
Minggu, 30-9 DBSA — Djakarta Putera.
Tiap2 pertandingan
akan
dimulai seperti biasa “djam
1630.

Fs

|

| Jumpur,

Latihan perang?

Pada gambar

(AP)

SEATO
Menteri pertahanan Athol
DJAKARTA, 25 Septemuer
gional WHO
Townley mengumumkan bari
PIA).
Regu Uber Cup Indonesia | Selasa, bahwa anggota? SEALO
harus j Rabu pagi dengan menumpang | akan melakukan latihan dilaut
1.5 Djuta
pesawat terbang Garudi berang | mulai tanggal 15 sampai 29
kat ke Bangkok untuk melaku | Oktober.
)
9 (AP-PIA
Perwira?
angkatan laut Pe NEW DELHI, INDIA, 25kan pertandingan babak penjisi
rantjis
lia Baru, Filipina
han
Uber
Cup
zone
Asia.
KONPERENSI
tahunan
jang ke 15 Komite
Pelatih? Balap Sepeda
dun Ingge
un meng
Regional Asia Tenggara dari Organisasi Sedu
Rombongan terdiri dari lima kan diri

Rolf Nitzsche

bali Ke RDD

Asian Games ke IV, Selasa paKi telah kembali ke RDD. Nitz

sche telah bekerdja sotahun lebih di Indonesia berdasarkan
kontrlk dengan Komando Olah
raga.
Dalam bulan Djuni ia membawa ,anak2nja” ke Republik
Djerman

nia (WHO) berachir pada hari Senin dengan
"Pp
pendjagaan ba suatu permintaan akan « Jana jang lebih banjak
mengenal per lagi.
teoritis dari
demikian
Njonja Nal San,
dutabesar
Komite itu djuga mendesak
Birma untuk India merangkap kan laugkah2 jang lebih keras
a dua ketua konperensi, mengatakan untuk mentjegah pemalsuan
SEATO Pakis lebih banjak ongkos jang dite- (udulteration) dan pengotoran
tan dan Muangthat dan badan lan dalam pembuatan sebuah bahan makanan. Komite itu me
perentjana militer SLATO di film jang luar biasa d
takan bahwa
seluruh baBangkok akan mengirimkan pe anggaran belandju — gabungao
ntjana nasional harus
nindja
WHO orgas
Bahan Maka
nan dan Pertanian (FAO)

pertandingan inilah jang berhak
meneruskan pertandingan dalam
babak inter zone di Amerixa
bulan April tahun depan.
Pemain2 jg akan mewakili

Aktor Trevor Howard
Didenda 50 Pound

Indonesia dalam babak penjisi-

untuk me-

han

ini

adalah,

Minarni,

Corry

Kawilarang, Retno Kustijaa,
Heppi Herowati dan Goei Kiaok
Nio, Bertindak sebagai non

Kerdja Jang gigih dan keras

Selama tinggal di Indonesia
Nitzsche begitu berkesan atas
hubungan jang sangat ramah

dun kerdjasama jang baik diantara is dengan temanZnja InGonesia. Demikian siaran Konsu
at djonderal RD.D,

Manchester United
Benfica 2—2

Ike, Manchester United dari
Inggeris dalam pertandingan
persahabatan internasional dikundangnja sendiri di Manchester hari Selasa telah memaksa
Portugal membiat

a—

Pada

waktu

Benfica dari
angita draw

istirahat

London, 25 Sept, (AFP-PIA)
Aktor Trevor Howard, didenda
50 pound sterling hari Sekin dan chaperan
NJ. Annie
lasa ketika ia diketemukan ber
Salamun.
r
di Middlesex karena meDemikian Persatuan Bulitang salah
ngemudikan kendaraan semonta
Seluruh
Indonesia.
”
ta tidak sehat karena mabuk.
Surat keterangan mengemudi
nja ditjabut untuk selama & ta
Gadjah Berdjoang
hun.
Hakim, jang terdiri duri 9
Ri Djakarta
orang hakim pria dan 3 orang
hakim wanita, mengambil waktu
Djakarta, 26 Sept. (Mi
selama 125 menit guna mem
Karya pertimbangkan
Ketus Umum Lemb:
keputusan meSeni Budaya Batanghari Sembi |
reka.
lan Kapt K.A. Mattjik
minta
Dalam pemeriksaannja, ketua
Gikabarkan, bahwa mulai sekapengadilan mengatakan bahwa
rang bertempat di Djalan Teluk
Hcward meminum enem botol
Betung 26 Djakarta telah dibu
wisky pada malam tanggal 4
ka sekolah seni tari daerah Su
Djuni ketika pelanggaran itu di
matra Selatan terutama
“Tari
lakukan dan — menambahkan,
Gadjah Berdjoang” jang
telah
mungkin ia meminum dua atau
sangat terkenal namanju.
tiga botol lagi.
Seni tari tsb akan diberikan
Didepan pengadilan, djaksn
oleh seorang Guru jang
telah
mengatakan bahwa Howard te
kenamaan, menurut keterangan
lah didenda 30 pound dalam
tkan ” ka
September 1953 karenu
a dengan bulan
jang
d
mendapat sambutan hangat da pelanggaran
rat keterangan mengemudinja di
ri pembesar2 RI. maupun unplaying

daripada pelatih RDD serta
pembalap? Indonesia telah
menghasilkan sukses besar da
lam Asian Games ke IV, dimana team Indonesia — memetangkan beberapa medali emas,

gjuara Cup

Re

Amerika
dulam latihan
untuk mentjoba
Bi kupal2 sekutu
ja
k
dan ke /
Apabila Indonesia menang ma- Townloy
me
sih akan berhadapan lagi dgn
pemenang antara India dan Po Ia menguat
Hongkong. Baru pemenang dari | negara anga

pemain dipimpin oleh team ma
nager D. Rameli Rikin. Indone
six di Bangkok akan berbadu
pan dengin Muangthai, pada
tanggal 30 September nunti

Rolf Nitasche, petatih "team
Inc

Demokrasi

Program

(1961 US $ 1

Kem-

tuan

tumah Manchester United leave
. 2-1, (Dibabak kedua
nfica berusaha keras untuk
menghindarkan — kekalahannja,

fan sebelum pluit pandjang di
Junjisan djuara bertahan Cup
.ropa tsb. dapat mempersama-

kan kedudukan mengjadi 2-2.

captain

D.

Rameli

(Jabut untul

bahwa kepada peminat jang Ingin mengikuti seni

'tari dapat

sdr.

Pilipina

Datang Sore Ini

DJAKART:. A, 27, September (Merdeka).

SORE nanti beberapa orang artist dari Pilipina akan tiba dilapangan udara Kemajoran dalam
oint-production antara Sampeguita Picipina dengan “Persari Film” (Indo

gota membuat
penjakit Yatjar

sendiri”

vaksip

Service Penting

KE MANILA
Djakarta, 26 September (PIA)
Telah berangkat
ke Munila
(Pilipin pada tanggal 25 Septem
ber kolonei dr Aziz Widjajaku
sumah, direktur eksekut dinas
pembasmian malaria pusat dan
dr. M. Soerono, direktur tehnis
dinas pembasmian malaria pusat untuk mengaadiri
,.Fourth
Asian Malaria Conference” jg
akan dilangsungkan dikota tersebut dari tanggal 27 Septems
ber — 3 Oktober 1962.
Blaja pergjalanan pulang —
pergi seluruhnja ditanggung oleh
H.O, (World Health Organlzation). Demikian menurut Purel departemen Kesehatan,

Raksasa

Terdampar

Leimena

ser

g soal

meminta

pelajanan,
perhatian

pemilik ataupun ma
hotel dan restaurant, agar

dan masing2 oleh dutabesar2
Sovjet dan Jugoslavia di Beog
rad dan Moskow.

Pembitjaraan2 itu dillarapkAn
akan mengenai persoalan2 inter
nasional jg besar seperti masa
lah PBB, masalah perlutjutan
sendjata dan masalah hubungan
Timur-Barai, djuga mengenal
perkembangan hubungan antara
Uni Sovjet dan Jugoslavia.
Pemibitjara
ruskan pada
uruh — nege
akan untuk Brezhne
an ikut serta dalam rombo
an berburu
taerah perkebi
jang luas.

" Seluruh rombongan penjeleng
In! 28 September besok akan
berangkat ke Bali untuk keper
luan pembuatan ftim itu, jang
antara lain memasukkan pula
upatjara majat setjara adat di
Bali dalam film "Holiday in Ba
U" tab,
Dapat ditambahkan, bintang2
film Indonesia Rader Ismail, Fl
fi Young dan Bing Slamet akan
mendampingi bintang2 film Pili
pina dalam rangka kerdjasama
pembuatan film tsb.

GATOTKATJA

berdjudul "Program Ekonomi daripada

“da dKlaratan Irian Barut, ba
Ik jang
diterdjunkan
melabul

tan sendjata”.
udara maupsn jang didaratan
Pemerintah Sovjet menjaran
Gari laut keseluruhakan untuk mempertimbangkan
Gjumlah kurang
lebih
rentjana "Deklarasi smergeral
4 mereka berada dida mengalihkan-kebutuan2 damai
ratan Ar » Barat
sedikit Grca2 dan sumber2 jang akan
bebus sebagai basil perluljutan
djumlahni
sendjata”,
Tugas PBB, der
memorandum

tan

ini memperhatikan

Mereka itu adalah,
TC VISIT”.
Letnan Kolonel
CAD
Soebroto
DIRADJ
Hardjowahono—Ass—|1
dan Letnan Kolonel Daan Anwar
Pamen, dbp. M/PANGAD,

beta

Tetapi dalam memberikan set
vice Ini, Dr. Leimena imengharapkan hendaknja djangan da
perbedaan. Misalnja terhadap
bangsa Indonesia djuga harus dl
berikan pelajanan jang sama,
Hal ini dikmukakan, sebab
menurut Dr, Letmena, perajanwa
terhadap oangra Indonesa sen
diri suka kurang baik

wa 2 TJAPA Angkatan

Darat

dan 3 Bintara Angkatan Darat
telah pula bertolak ke Amerika
Serikat, untuk beladjar disana.

ADA

Mengetjam

.Buaja”

ai pasukan? kua jang
oleh sumber2 Be
djumlahnja me
g. panglima Su
mengatakan bahwa tawa
tu adalah pedjuang2 jg
Gitawan Belanda sebelum Tri
kora dan kawanan Gerilja jang
terdiri dari pemuda2 Irian
at sendiri
Sukarelawati Harlina
sukarelawati
Mengenai diriIberitakan
oleh
gkap di
keras

oleh panglima Suharto
Nona Harlina, sukarela wanita
itu sama sekali tidak ter
mn bahkan mendarat dipu
aigoo bersama dengan su
n2 Jalanja.
Beberapa hari jang lalu Hardo
Iin telah dibawa oleh PBB
ri Pulau Walgeo kekota Sorongdo
untuk ditempatkan bersama
ngan pasukan2 kita jang bera
da disana.

Laut

Kaspla,

HANJA

menjampaikan

raannja”

celah mendapat "bahwa . organisasi teknik

Ten

SATU
(a)
pa? 3 Sp”

SERIBU

Fan

DPN
PNI

OS

PRANK

SILIWANGI

ini diseruhkan kepada "

SELURUH

PEMILIK

6Y/'

1959 DAN SERTIP! IKATNJA.
MULAI DARI TANGGAL 1
“BUNGA NO. 3 DAPAT DIBA
KOTA-KOTA JANG TIDAK
HARAP KIRIMKAN DENGAN
NGA NO. 3 ITU, UANGNJA
NGAN POSWESEL, TANPA DI

Kantor Pusat:

Djl. Hajam Wuruk 125.

Tilpon O.K. 20644

DJAKARTA |”

OBLIGASI BERHADIAH

TAHUN

OKTOBER ' 1962 KUPON-KUPON
JARKAN PADA KANTOR2 KAMI.
ADA KANTOR TJABANG KAMI
BUPOS TERTJATAT KUPON2
AKAN KAMI : KIRIMKAN DEPUNGUT BIAJA2 APAPUN DJUA.
, Kantor Tj j
pi?
“Kantor Tjabang «' “
'Petjinan Kulon 62
(Djalan Kopi No. £

'Tilpon O.K. 22220

Saka

O.K. 22120
eU

| Tilpon - Utara “2369
Utara
Utara

SURABAJA

3269
3268

aa

Djenewa,

persauda

kepada perwiraZda-

kat —

PIA-AFP)

Inggeris

untuk melarang
ta nuklir dia

tas atmosfir dibawah permukaan
'Semyon Tsarapkin, utusan US

dalam panitia kotjil tiga nega
ra mengenai pelarangan pertjo

Adapun persoalan

Inggoris dengan

sip jang ada mengadakan k
sama jang erat. Demikian beri

upah, sjarat

baan sendjata nuklir mengata kerdja, dsb, merupakan persoa
luat,
kan kepada rekan2nja (AS dan
| Inggeris) bahwa usul barat itu
merupakan suatu langkah da
lam arah jang tepat", tetapi da ada djalan lain daripada
pat diterima olen pemerintahnje telah digariskan oleh Manipol
hanja djika Amerika Serikat dan Gimana semua potensi pr
Ne

resmi

dibawah tanah.

1

menghen

eta

ta dari Departemen Perburuhan.

MENGHILANGKAN
JANG
DAN LEMAH
LESU
TJAPEK

Li

Hasil KARYA NASIONAL

P.T. "OTEVA"
Merveka Larut 1,

pe

mutu Dai

Pilihan jang tepatbagi para

adeDea,

OLAHRAGAWAN.

1956 Kaaua mulus dan

Djakarta.

Sept.

na para buruh merupakan su
atu bagian dari masjarakat in
Gonesia jang sangat menderita
oleh pendjadjahan, .
Dengan demikian maka tiduk
boleh tidak serikat-serikat LuTuh beserta vaksentral2nja per-j
tama-tama mementingkan per
Gjuangan nasional untuk menija
pai Indonesi Merdeka jang pe
kotor
keras

3

1 ang Fiken 12, 1658 keadaan baik,baik sekali,
1 Bumber Hawk Un 1961 keadaan

Dapan tian vi:

26

:

Uni Sovjet menolak lagi pada
hari Selasa usul Amerika Seri-

PS

Oi

€

Inggeris

mobil Dodge Sedan tnY 1961 compiY denganYu

SA

€

US Tolak Usul AS —

idjuali

Oo

pro

Air bah telah « menjebabkan Perburuhan :
ambruknja sebuah pabrik ditepl
Djakarta, 26 Seot (IA)
sungai Ripoll Menurut lapoAtas undangan Himpusen
ran2 pertama, temua personil
Amerika
di Indonesia pada hari
nja — sekitar 50 orang — ter
kubur hidup2 ketika pabrik itu Selasa siang, Menteri Peruruhan Ahem Erningpradja nterita
ambruk Rabu pagi.
Dua pabrik lainnja di Saba dakan tjeramah singkat menge
dell tergenang air dan sebuah nai haluan umum dari gerakan
djembatan jang
menghubung- buruh di Indonesia
kamnja telah hanjut, Lebih kz
Haluan itu ditandeskaa cicn
rang 80 orang dikabarkan teoleh Menteri Perburuhan, ticek
was disektor itu nadja,
naik terus,

JANG MENDJADIKAN
Tt na AWAT TULANG BESI

kada:
KINI ADA

Untuk Pembangunan"

bandjir besar,
Vietram,
Lontjeng2 semua geredja di dja,Pelaksanaan
projek2
Gaerah2 jang diserang bandjir pembangunan ekonomi
berdentingan sepandjang malam ala, Maleja, Sailan Jaa IndiPilipis
untuk mengumumkan bentjana ma djuga akan memperbaiki
itu,
tjura besar2an ekonomi ncjaPada pukul 1320 gmt hari
Rabu dinas? pertolongan me ra2 int,
——
Daksir, bahwa mereka telah
remukan sekitar 100 majat, Tieramah Menteri
tetapi angka itu diduga akan

mi

PENGUMUMAN

2e

"salam

|

bulkan

dlat @taan2 gaib jang telah melenjap
Gjulukan “Bursa” karena prak llk negara "Soyuz Selkhox an pertjobaan nuklir baru
hasil2 dari pemberontakan
tek2 korupnja.
'Technika" jang diharapkan per mostir jang mempunjal kekuatan kan
pembebasan tahun 1955" (jang
Pertanian? negara jang sudah tama2 akan menjediakan per 9 megaton.
Npai pertanian2
Ledakan itu terdjadi pada telah menjebabkan digulingkan
kebingungan karena kekura lengkapan2 itu
Melakukan per Gjam 01.30 Gmt. pada suatu dja nja bekas diktator Juan Peron)
ngan perlengkapan dan ondernegara djustru
dagangan gelap itu sudah" ter rak kira2 2320 km. kesebelah
dil2
talah mengutus
agen2nja
Saravia mengachiri pernjate
Novaya annja
ke "bursa" itu untuk. membo djirat dalam djaringan speku- Timursaut, jaitua daerah
dengan mengutjapkan se
dilaku
telah
dan
diman
ya,
pedagang2
Zembi
Ii karburator, traktor, ban, pis lan2, borongan
moga berhasil kepada presiden
.Uni
Sovjet
s6
baai
pertjo
kan
distributor,
Dua
"ikan
besar",
ton, blok — motor,
Joso Maria Guido dalam usa
dan
kendaraan2 — utuh serta telah dibekuk baru2 ini, akan 'belumnja.
"untuk melindungi pres
Ini adalah jang 13 kalinja di hanja
kran2 raksasa, kata madjalah tetapi dimaafkan oleh hakim
internasional republik Ardan #ekarang
berlibur (jatat di Swedia sedjak Uni Sov | tiso
itu,
dan penghormatan ter
Jang merupakan ironi adalah, Gl tempat liburan jang mewah jet melandjutkan pertjobaan2nja gentina
hadap konstitusi”.
di Laut Hitam, kata "Krokodil" pada tanggal 3 Agustus

MOSCOW, (AFP—PIA):Magjalah tudjuan satiris Sovjet, "Krokodil”
dalam edisi hari
Selasa telah menggeregat2 eng
inja tanda amarah terha
buaja2 pasar gelap”
Krokodil" mengeluh, bahwa
1 pentjatut2 itu mendjual truck2
dan kran2 raksasa dengan me
langgar prinsip2 Marxis
Menurut "Krokodil”, kota
Ordzhonikidze di Georgia, dita
jala antara Laut Hitam dan

tahun sampai 500.000.000000
V otar.
Bass.

jek2 Asin
242 Orang Tewas
Di Asia Tenggara, dimana
Barcelona. Spanjot, 28 Sept,
tinggal
hampir seperempat daAEP-PIA)
Selurunnja ada Z4? orang if Fi penduduk dunia, terdapat pro
tewus dan 395 orang hilang jek2 untuk pemakaian setjara
dalam bandjir tiba2 jang menje- besar2Zan sungai? besar didatrang daerah Barcelona setelah rah ini — Gangga, Brahmaput
angin ribut mengamuk Selasa ta, Indus, Irawadi, Mekong, ce
malam, demikian diumumkan miklan pula bermatjam kekaja
.
:
oleh Radio Spanjol pada hari an alamnja,
Rabu jang mengutip "angka2
projek2 ini s
jang belum mendapat penegaa- un2Dibawah
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tama Angkatan Darat telah bez
tolak ke A-S. masing2 Kapten
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CKU Rabingin dan Kapten CKU
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sukan2
pajung
kita
didaratan
Presiden Jugoslavia dan tamunja, Leonid Brezhnzv, ketua
instruksi pemerintah Uni Sovjet Menlu Andrei
presidium Sovjet” Tertinggi, te
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Ali Isthmian ships have accommodation for 12 oassengers
CA.

ton LOGAM

Mar melihat 5 Senen yi, 1 Oktober 39ta
KOMISIONER — LELANG — NEGARA, ,
em nana Na NM MR
| Ma

Semarang Djakarta
Palembang
———14/1016/10—.—
—

Chevrolet

$

Tieranya telang: Penawaran tertulis.
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09.30 diruangannja di Djl. Raya Diatinegara Timur
40, Djatinegara. dari:
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