
  

    

  

Rundingan Mz 

  

DEN HAAG, 25 (AFP-PIA) 

  

lagi, 
administrasi atas Irian Barat 
sebelum tahun 1962. 

Sumber2 terebut menjatakan, 
bahwa ini merupakan moditikas' 
jang penting terhadap usul? Bun 
ker, karena mengandaug ani 
penjerihan administrasi atas Iri 

| 

    

Maury, dan mempeladjari perkembangan 
' Maury sebagai putra Irian Ba ini, demikian sumber2 cb ment 

: Tat jang pertamu masuk Pra-j ru, AFP, 

: Jah pula bersumpah akan me | KESIBUKAN2 MENLU   

    

         
    

   

  

MAJOR Dimira selaku Ketua Gerilja Rakiat Irian Ba 
Ppap Kirnerebe resetneyar Berdosa 

1etab mlangjatan aki Griianja dan “atap wonyada ja vi 
terhadap adu demba jang disebarkan musuh dengan tu- 
juan memetjah belah persatuan bangsa. 

4 Major Dimara 
tsb berhubung belum     
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Direksi/Tata Usaha 
MERDEKA PRESS   

2 

2UMBER? resmi Belanda menjatakan pada hari Rabu ten- 
tang kechawatiramnja, bahwa perundingan? dengan in- 
donesia mengenai Irian Barat mungkin akan dihentikan 

arena adanja tuntutan baru dari Indonesia, supaja 
diserahkah kepada Indonesia 

pada sekdjem PBB U Thint de 
lam penjelesajan masalaih 18, 

Kepada para wartawan Indo 
nesin di Washington menlu Su 

ngan pertemuan itu belian men 
tjoba mentjari pensertan dan 
titik pertemuan jang dapat me 
mungkinkan penjelesaian Iriar 
Barat, 

Usaha serupa ini djuga didia 

  

2 Belanda 
/Oltmans Mengatjau 
Di A.S. 2 

William Oltmans jang oerxe 
Gudukan di New York baru2 
ini mengatjau dan membohongi 

in den memberikan suatu 

jet Lagi ? 
Bid Peladjari Tuntutan Indonesia 

bandrio menerangkan, bahwa de | 

(BERFIKIR MERDEKA rw: IBERSUARA MERDEKA 1 — HAK MANUSIA MERDEKA 

  

  

  

8 bulan 'ini. 

Demikian | diterangkan kema 
2 (rin sisng oleh. Wampa-Menteri 

Pengransan Prof “Mr Moh Ya. 

  

  

DJAKART/ 
PRESIDEN Sukarno selaku mandataris 

Dg, an diangpgnka di Istana Negara, guna membi 

Ta rangra Bea Dengan Na Musawarah 

A, 27 

bidang kesedjahteraan dan 
sus, Rapat 

  

'Akan Dibshas Normalisasi AB '62 Dalam 
Rangka Pembangunan Semesta 

Presiden Periksa Gedung Pola Tgl. 7 Agustus 

DJAKARTA, 26 DJULI (PIA): 
PRESIDEN Soetarno akan mengadakan ponindi 

an kegedung “Pols", tanggal 7 Agustus jang al 

  

  

1 
NO, 1000/4-    “ID/a/A — Teh, 21-6-82, 

    

    

     

eh LULAAN 

HARGA LANGUANAN awo Koe Ljanasa Sg, Mel FTI OF MAS, MicROTEx:. NEWSPAPERS P 

      
  

Tjatatan Dari General Rehensal 
  

G.R.P 

Satu2 atjara telah berdjalan 

Atjara dimulai pada djam te 

Satu" Atjara" Dilangsungkan Tepat Pada 
Waktunja Tanpa Meleset Satu Menitpun 

AGIV Berdjalan Rapi 

1847 setelah pengibaran bende- 
ra2 selesai, Ketua” A.G.F, me- 
mudju 
naik kemimbar untuk mengutjap 
kan pidato penutupan setjara 
resmi jang antara lain pada 
achirnja —diutjapkan: Semoga 
Pemuda.pemudi Asia Dapat Se 
lalu Merajakan Pesta Olahraga 
Itu Dengan Semangat Persauda- 
raan Dan Untuk Kebaikan Peri 
kemanusiaan”, 

Setelah pidato »Ketun" A.G.F. 
para hadirin berdiri dan kali tai 

    

pa & 

lapangan upatjara dan | jasi dengn rapihtija menurunkan 
bendera ALGF., dan sedikit 1ye 
ngaraknja kemuka tribune Ike 

(Bersambung Kehal, 2) 
  

kerdjakan senyihan2 penjole- pat 18.30 dengan dibunjikannja 
stan terachir, tetapi mmaket2 | Tdonesia 17 Agusras IMS LA | saorari jang segera disusul de- 
sudah dapat disusun dan Pre-| Gedung ngan lagu2 mars jang gembira 
siden Soekarno akan dapat Ma metan Deras AI oleh korps musik dan- mengirt 

melihat denyan tenang serta | maksad untuk memperlihat. | B6i barisan tegap membawa 
memberikan saran2 dani ad- | kan setjara teratur berbagai | Mang Gwi Wana diikuti Oleh 
Vi atau kritik2, agar dapat | rentjann pembangunan semes- | Sefile jang mengambarkan ve- 

on, tu da Indonesia, baik jang | Gara2 peseria. pembukaan gedung “Pola” | sedang dikerdyakan maupun | Setelah defile i, para 
sedara resmi tanggal 18 Agur | jang masih dalam rentjana, | Vodangan dan penonton semua 
tus 1962 kelak monzpakan | terapi jang sudah Giajahkan | nja berdiri dari tempat duduknja 
pembukaan jaag berul2 sele- | cin Mp33 menghadap ke 2Jtara dimana ter 

... pengundjung Djakara, ! Pantjang tiga buah tiang bende- 

Eangan dan lah Hymne Asian Games IV 
beton kuat tjiptaan Ibu Sud dari Korps Mu 

sik jang ada disebelah Selatan 
tribune, dan bendera 
Asian Games Federation dikerox 
kepuntjak tiangnja, Menjusul pe 
ngibaran sang Merah Pytih seba 
gal negara penjelenggara AG IV 

  

    

pertandingan penutupan 

Pertandingan Jang Anti-Klimaks 

PSSI A — PSSI B 3—2 
DJAKARTA, 27, Djuti (Merdeka) :- 

KESEBELASAN PSSI A mengalahkan regu FSSI 8 dim 
turnamen sepakbola empat 

Besar kemaren petang distadion utama Senajan. Atraksi 
ini tidak begitu mengetjowakan tetapi mendielma. men- 
diadi satu anti klimaks sesudab puluhan ribu penonton 
menjaksikan turnemen empat besar jang bermutu dan 
menggairahkan. 

Dengan tempo tidak kon- 
  

1 

ka PES 
Kabinet |   

(Hak Anak? 
chu- akam dilandjutkan!  Djarkarta, 26 Djull (PIA 

lapi pada hari Sabtu jad menzc ' 
naj regrouping 1962 dan Pemba | takan kesediaannja untuk mem 

ia, | ngunan Semesta 2, ber | berikan amanat dan doa restu 
sama? kemungkinan anggaran | nja pada musjawarah hak anak2 

tahun 4962 mengenai ansgaran | se Djawa Timur jang akan di 
belandja “dalam bidans distribusi | selenggarakan di Surabaja pe- 
dam produksi, Atas “pertanjaan | da tanggal 21 hingga 24 Ages 
dikatakan oleh Menteri Penera | tus jad. 

tinggal $ bulan lagi maka untuk | sediaannja itu ketika hari Ke- 

Gensan | ngan kepada presiden. 

Presiden Soekarno telah menja 

Kepala negara menjatakan ke 

mis pagi menerima suatu delegs 
tidak | si dari gabungan organisasi wa 

nita Surabaja di Istana Merde- 
ka jang chusus datang di ibuko- 
tw untuk menjampaikan unda- 

Pokok dari musjawarah itu   
stan PPSI A hampir dalam 

#eluruh babak pertama Mo 

Ae ar aan ma   

Kessaltan MILIAR 2x08 A4 Me 
tepi situasi tamum dibabax itu 

menarik, kurang 
Gua regu PSSI B jg mengam- 
bil inisiatif, membalas dengan 

untuk me- 
kekalahannja, Situasi 

sadja jang mendjadi lebin se- 

| 

Dibabak ke- | Wipio 

  

  
  

  

  1 1 Hi Ta !      
  

berdjumlah 22.195 miljard, di Inja sebagai delagasi “dewan , pat dibenarkan, Demikian men 
tb, untuk bertolak ko AS dan pepe nagiog itu telah Sidensar | teri penerangan Prof. Mr. Mob. | " Delegasi wanita jang mena. 
memberi "nasehat2nja” kepa- (mui kepala negara di Istana 

Gn karun doleasi Belanda Gan | m0 PETA Telah Ea alam Perakah deka itu adalah njoaja M Satri 
la m Perpisahan yo, njonja K- Soekojono (Wani 

Dgn Dubes Sarino:— ja Omokan, nana NA 5 DenKARra (Wanita PSID, Njonja Pudji As- 
25 Djuli (PIA) | wati (Gerwani) dan njonja Sigit 

| Pan a Sarino Manganpcanoto jane | yardhono (PI). 
rintah Belanda menerangkan, telah diangkat mendjadi dutaba 

bahwa pemerintahnja bermak NATO sar RI untuk Honsaria, berdjan 
sud unik setjepat mungkin ) ii bahwa in akan medibawa pa 
mengirimkan ketiga orang dee | Paris, 25 Djuli (DPA-AFP-PIA) Sa Pa : " 

aguat Dewan Pagun itu ko AH, | Dewan tatap Organisnsi per aan” mendialsakan Lapas jang Tidak Akar Ada Kematjetan Lagi 
Veldkamp menambahkan: | djandjian Atlantik Utara (NA- okeh 

“Delegasi Dewan Papua itu TO) bari Rabu talah menjetu- | #Piksikan Ba aan 
Gkan singgah selama wakwm | djui pengangkatan djenderal |... mn 
jang singkat di Nederland uo- | Lyman L. Lemaitser sebagai Ja Pa ea Ka KELANTJARAN lalu tintas pada 
tak mendapat briefing menge- | panglima tertinggi angkatan Pe- | by malam Gi Press Club, ketua Games jang akan 
Ha perundingan? Belanda) rang NATO di Eropa, menggan- | vm PNI mx Al Setrormidjo | “selama general rehearcal, akan diawasi dari udara. 
Indonesia jang dewasa inii tikan djenderal Lauris Norstad 155 aga mama kaum Marhaen 

sedang dilangsungkhn di AB, | Djenderal Lemnitzer, 63 ta- | menjampatkan Goa restu mudah2 
Betolah itu mereka dapat | hun, kini mendjabat sebagai ke |an Sarino dapat mendjalankan 

memberi Nasehatinja kepada | tua yabungan kepala staf Ame- | engsanja sesuai dengan harapan 
Van Roljen dalam perunding- | rika Serikat dan mendapat kar | dan keportjajaan presideo Soe 
an2 tol” riernja dim angkatan darat AS. | karno, 

Petani Tjabang aa 
Adakan 

PN na anak 

DJAKARTA, 26 DJULI (PIA) : 

Lalulintas AG Diawasi Wari Udara 
bahwa antara lain 

bf 
tl 

HN
   

   ra daripada dibabak pertama 
tetapi mutu permainan tidax 

menaik, Kombinasi? tjautis 
berbahaja jang selalu Kita 1 
bat padu malam? sebelum 
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akan peranan alim ulama dalam peni 
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all 

“INDUK KARANGAN 

BTI Putra Revolusi 
Sambutar M.P. Djuanda Pada Kongres BTI 

DJAKARTA, 26 Agustus (PIA) 
AJA tjapkan selamat kepada taudaru? berkenaan 
Laoan kanirus Nasional ke VI dari Bariian Toni Indone- 

  

lan 
“BT tab. 

ajang 
Tapa Yaa tanggal 29 

tg Eg
ag

at
 

If
 | h . 

E EF
 Fl FF FE 

f, at
i 

1 il 8 | 1 8 5 

jumlah tersebut   

| 
F H3 

di Djekarta mulai tanggal 23 
1962, demikian sambu- 

teri pertama Djuanda atas kongres nasional ko- 

Ii
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keterangan tentang 
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DJAKARTA, 27 Djuli (Mordeka: 
DEPUTy Menteri Perbutungan Darat dan PTP Lelaan 

mengakui bahwa 30 presen dari seluruh 
bermoter umum berupa a dan » aa 

sa tidak dapat dipergunakan setjara maksimum akibat 
sulitan an 

Kolonel 
alat 

    

lam mengatasi kesilitan itu da 
lam batas wewenangnja. Letkol 
Suhartg telah tahkan 
pada pembantu2nja mena 

asi penjaluran serta pendjua 
lan dan meminta untuk segera 
melaporkan segala sesuatu “tin 

lindakan oleh jang berwenang. 
«Angkutan adalah vital dalam 

merealisir Tri program Pemetin 

to, Karena Itu segala tindakan 
lang menayimbat — kelantjaran 

utan adalah merunakan "im 

Jaan jang saing. djarat. Ta" 
hntay nreng3 sedemikian a7wa 
diarniatah harus diambil tindas 
kan tegas, Latkol Suharto 98 

memperintaikan 

— 
ti
   

pentingan sendiri anasir2 kepi 
talisme dan liberalisme, anasir2 
subwersief dan tabotare penje- 
lewengan2 birokrasi, anasir2 ko 
rupsi dan lain2 tindakan jang 
bertentangan dengan pelaksana 
an amanat penderitaan rakjat 
serta tudjuan revolusi nasional 

Sumbang Untuk 
DAPIB 
Djakarta, 26 Djull (PIA). 

Rombongan kesehatan Indo 
nesia untuk diemaah hadji tahun 
1462 menjumbang dana pembe: 
basan Irian Barat sebesar |.k. 
429 dollar Amerika Serikat utuu 
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ademi Perhctelan dan 
tama akan dimulai Okto| 

Deputy Menteri Perhubungan 
Darat dan PTP Lotkol Subarte 
menerangkan bahwa lama petaaja 
Tan berkisar antara dua dan Liwa 
tahun. Pendidikan dititik bera 
kan pada praktek dan Ujadakar 
Gulam rangka tindakan Femern 

    

Malam Bandeng 
Gaja Baru 

Surabaja, M Djuli (PIA), 

DALAM menjongsong per- 
ingatan hari Maulud Nabi di 
Sidoarjo akan diadakan pa- 
sar malam bandeng dengar 
@aja baru, 
Keyual seperu kebiasaan 

Wap2 tahun pasar malam, ma 
lam bandeng tersebut d.ada- 
kan dengan pelelangan 
Geng jang terbesar dan :eroe- 
rat, maca untuk menuaju 
kepasar bandeng gaja paru 
itu, selain pelelangan djuga 
kan pameran :n- 
Gasiri chusus jang. dihas Ikan 
Han daerah Sidoardjo itu sca 

Pasar malam bandeng tra- 
Gisioni itu selain untuk meng 
hormat hari besur Navi ajuga 
uztuk mendorong aktivitas 
para pemilik tambak bandeng 
dalam memperbaki tambak 

   

  

Gan memperbesar hasil - Pe Da en Ona UR 
surat kepada Duta Besar Indo- | Garang. 
nasia di Saudi Arabia, dengan | Hasil pendapatan pasar 
tembusan? kepada Presiden Soe | Malam bandeng tersebug 1004, Ka Dg Kana tan Ol akan diserahkan kepada dana 

Perdjuangan Irian Barat, 
Sumbangan Untuk 
Korban Karanganjar | Produksi Padi Di In na - St Ge pe- | Jogja 300.657,50 Ton 

  

tan barang2 pokok prioritas us 
tama. 

Letkol Suharto menerangkan, 
bahwa pengatjau2 itu dalam 

menggunakan indivi 
ud atau perorangan dari alat 
bersendjata jg mau diperalat 
dan menurut penjeliaikan orang4 
Undividu2) tersebut sengadja al 
pakai dan digunakan oleh usa- 
hap Veem, 

Atas pertanjaan pers Letkol 
Suharto menandaskan bahwa un 

DKA, mereka adalah pengatjau 
perekonomian. Untuk itulah su 
dah sewadjarnja bila kepergok 
tedang mengatjaukan diambil 
tindakan tegas, kalau perlu As 
ngan peluru. 

Chusus kepada perorantan 
anensuta2 Anakatan bersendia'a 

bb atas Mit» 5 en 

diserahkan 
« | Rp. 500.000.—, cari 

Perhotelan 
Lajanan Adsiah Kuntji Kernadjuan Pariwisata 

DJAKARTA, 27 Djuli (Merdeka 
DEPARTEMEN Peihubungan Darat Pos Telekomuni- 

kasi dan pariwisata dewasa Ini sedang nempersiapkan A- 

  

BN Aa ST 

Piala Djuara Keber- 
“sihan Diserahkan 
Oleh Wap Muljadi Atas Nama Presiden 

DJAKARTA, 27 Djuli (Merdeka) 
H.M Muljodi Dp pa . 

kat menudju 
HARI ini 

etas nama Presiden 
pertama kebersihan Nasional 

telah berhasil keluar sebaga. 
ruh Indonesia. tahun 1981 

menjerahkan pia 

Presiden 
jang diambilkan dari Harta Sc 
sial 

Selain daripada itu, Wampa 
HH. Muljadi Djojomartono sela 
ku Ketua “Dana Sosial” akan 

pkan tahun peladjaran per 
62 al. 

yah untuk menaikkan mutv 

duri penjelengsaraan serta pela 
kemnadjuan 

  

  

Janan dalam rangka 
pariwisata, 

Berbitjars mengenai mutu pe 
ladjaran oleh Letkol — Sununo 
dijelaskan bahwa mutu neladja 
ran kita masih djauh dari memu 
mskan disebutkan masih kutang 
nja kesadaran dan. kejnyalan 
kita, bahwa pelajanan itu meru 
pakan sumyu hal jang peoting 
Wan kontji kemadjuan kepar:wi 
satuan, Letkol Suharto menum 
bahkan. bahwa ketjuali itu veri 
organisasi dan” manngemeng s4 
tugut kita rasakan kekurungsanju 
karena “kurang adanja disiplin 
pribadi | dan kesadaran berorga 
nisusi, Untuk itulah — verbagui 
tendidikan sudah dan akaa dia 
dukan gleu Departemen Peruubu 
"yan Darat dar PTP antaranja 
Sekolah Pemuda (Guide) dan 
Perhotelan demikian Letkol Su 

  

aa Pa 

      

lang, jang selandjut 
akan menjerabkan Piala 

ve kpd. Sumedang ig. 
Kota Terbersih" untuk selu 

menjerahkan pula sumbangan 
Gari Dana Sosial sebesar Rp. 
130.000.— untuk gedung per 
temuan umum di 

Lebih djauh PIA mengabar. 
kan, bahwa penjerahan piala ke 
Givaraan kota terbersih tahun 
1961 itu akan dilangsungkan 
dialun2 Sumedang dalam suatu 
rapat umum jang direutjanakan 
akan dihadiri oleh seluruh rak 
jat dari plosok kabupaten Su- 
medang. 

Pada waktu jang bersamaan, 
menteri PDK prot, dr. 
akan memproklamirkao kabu 
paten Sumedang bebas dari bu 
tahuruf dan menjerahkan  tap- 
Ga2 dan hadiah2 bebas dari bu 

daerah Sur 

Indonesia (Gasblirdo) telah 

tni. 

segala keputusan jang berailat 
Gerni dapat tertjapainja hasrat 

legum oGasbiindo Wartom3 

  

Harga Bensin Tidak 
Dinaikkan   ta buruf kepada bupati kepaun 

medang. 
Upatjara penjerahan piala 

dan pem-proklamirkan bebas 
dari buta huruf ini direntjana 
kan ukan dihadiri oleh mente- 
ri pemerintahan umum & to 
nomi daerah R Ipik Gandama- 
na, menteri sosial Mr. Rusiah 
Sardjono. Gubernur Kepala Da- 
erah Djawa Barat dan sedjum- 
lah undangan sipil tuiliter se- 
tempat. 

Dengan demikian, kabupaten 
Sumedang adalah kabupaten 
jang pertama jang membuka 
sekolah bisu-tuli di Diawa Ha- 
rat karena sampai saat ini baru 
ada sekolah tersebut jaitu diko 
tepradju Bandung. 

Sehabis menjerahkan piala 
kopada bupati Sumedang, ke- 
@sokan harinja Wampa Muljadi 
Djojomartono dan menteri s0- 
sial Mr Ruslah ardJono akan 
melakukan penindjauan selama 

! hari di daerah pedalaman 
kabupaten Tasikmalaja, Tjiamis 
dan Garut, diantaranja di Ga- 
rut akan menindjau Bajong-   harto. 

  

rong, Pameungpek dan Tjicelet 
  

Kaum Tani RDD Berdiri 
Difihak Indonesia 

DJAKARTA, 26 DJULI (PIA): 
PRESIDEN Eksekutif Nasional Persatuan Saling Bantu 
Yani Penang, Donna Darma! dalam surat cembutan- 
nja kepada Kongres jang sedang berlan: 
relain mengutjapkan Bana dan Ka bata mengharapkan sukses 
djuga menjatakan menjt Rakjat di 

Perdarintan : " Indonesia NN ea anta ” 

pada para 

dalam 
Tea berdin Gifihak Rakjat Indo 
resin jane patah berani, jang 

  
»Kamj minta dsampaikan ks ussha2- - imperialis menuantjami 

peserta 

  

toretan Gale     
Aa ai eh 

sagenn 

Yook meporhag ata 

  

Seminar Sandang 

  

Pangan 

  

oleh fakuttas 

if 
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Bandung, 25 Djuli (PIA) 
Menteri perdagangan, dr Sve- 

barto telah memberitahukan ga 
bernur kepala daerah Djawa Wa 
rat bahwa pemerintah tidak ber 
maksud akan menaikkan harja 

bensin. 
Pemberian tahu menteri per- 

dagangan itu terurai dalam 44 
atu telegram jang chusus duam 

paikan kepada gubernur kepala 
Gaerah Djawa Barat. Bunji leng 

kap telegram itu adalah abu: 
»Tidak bermaksud pemerintah 
untuk menaikkan harga bensin". 

Selainan telegaram itu oleh 
gubernur kepala daerah Dja- 
wa Barat disampaikan kepada 
bupati dan walikota Djawa Ba- 

Ikmh Seluruh Dunia 
Sokong Indonesia 
Resolusi i,B, Di Kongres ICFTU Berhasil 

DJAKARTA, 25 DJULI (PIA) PENGURUS bear Gabungan Serikat2 Buruh kta 
8 £ mengotok kawat ke, De- 

pertan, jang isinje mendutung penuh Oa Ga san sidang Depertan tangyal 24 Djuli jang lalu tentang 'memperbebat pelaksanaan Iri Komando Rakjat dalam 
situasi pembebasan Irian Barat 

DJUM'AT 27 DJULI 1962 

jang memuntjak sekarang 

Gastiindo tetap mendukung Dwidjojuwono dan Agus S1- 
Gono jang menghadiri Kongres 
ICFTU ke-VII di Berlin Ba- 
rat beberapa hari jang Jalu 
telah berhasil menggoaikan 
sebuah resolum mengenai ma- 

salah Irian Barat. Resolusi ts0 

berisikan kutukan terhadap 
masih berlangsingnja — koio- 
Tialisme Belanda di Irian 
Barat, Kongres telah menje- 
rukan kepada semua Serjkai 

Buruh Merdeka diseluruh du- 
Dia Untik memberi dukungan 
dan bantuannja kepada oang- 
sa Indonesia dajam perdjuang 
&a pembebasan Irian Barat, 
Demikian bagian penerang- 

an Gasbitndo, 

  

  

Konp. Partindo 

  

Di Bali & 
DJAKARTA, 26 DJULI (PIA) : 

Mendjelang tanggal 30 Djuli 
sampai dengan tangga! 2 Agus- 
tus jang akan datang di Denpa- 
pasar akan berlansung Korre 
tensi Purtindo seluruh Wali 
akan dihadiri oleh seluruh 1): 
bang2nja, dan selain dari itu 
akan dihadiri pula oleh para ang 
#ota Pengurus Besar Partindo 
jang terdiri dari Asmara Hadi, 
Mohamad Supardi, Iskandar Ka- 
mel, Mr. Oei Tjoe Tat, masing2 
sebagai Ketua Umum, Sekreta- 
ris Djenderal, Bendahara, dan 

    

  rat agar diketahul. 
  

Kapal Djepang 
Selamatkan Nelajan 
Lombok 

sedang dihanjutkan oleh arus 
dan ombak, 
Kedua Lombok itu te elajan 

lah sepuluh hari sepuluh ma- 
lam terapung-apung dilautan ter 

  

  

pangan menudju pintu gerbang, 
sebagai tanda “pesta Olahraga 
40 Asia jang ke IV telah sele- 
sai. 

MENTERI MALADI DAN 
WARTAWAN 

untuk menjaksikan 
djalannja Latihan Paripurna 
Upatjara Penutupan Asian Gu- 

ina
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Ketua Biro  Pendidik—Penera- 
npan Pengurus Besar, 

Tudjuan Konperensi selain 
dari pada mengkonsolidasi Or- 
#anisasi djuga akan dibitjarakar 
situasi politik sekarang, dan per 
luasan hak2 demokrasi. Demiki- 
an menurut pengumuman Pengu 
rus Besar Partai Indonesia 
(PARTINDO). 

  

Puresani Lumpuh 
Jugjakarta, 26 Djuli (PIA). L 
“Direktur pabrik besi Puresani, 

Imilik pemerintah daerah istime- 
wa Jogjakarta, Ir. Samsi mene- 

kankan, bahwa mulai bulan Dju 
U 1962 bahan2 pokok cokes jg. 

banja dapat diperoleh dari pa- 
brik Gas dl Semarang, djatan- 
nja telah dikurangi sebagian be 
war, jakni dari 28 ton sebulan 
mendjadi hanja tiga setengah 
ton sebulan. Berhubung dengan 
Itu, maka bagian pengotjoren 
dari pabrik tersebut talah men- 
Gjadi lumpuh sama sekali. 

—————————-— 

(Sembungan Dari Hal I) 

boleh berada dipinggir lapangan 
Gan diharuskan turun kebawan. 

Achirnja Gasal digotong oiea 
@mpat Orang ..... masingg dua 
orang Uni Sovjet dan dua lagi 
. Amerika Serikat (diantara- 

aja BII Miller) menudju teara 
PPPK, 

.» bahwa pertandingan hoc- 
key antar anak2 jang dilang- 
sungkan Rabu x0ro berdjalan ce 
nyan tjukup menarik? 

Diantara pemain2 jang turut 
terdapat seorang anak jang bei 

umur & tahun dan termuda, se- 

dang 16 tahun ji 2 
bahwa salah seorang atlii 

team bola volley Bandung tera 
menggunakan meal-ticket seba- 

gal kartjis memasuki man- 

stadium ketika Senin sore au 

pertandingan sepakbola? Dan 
see mehirnja pendjaga pin'u 
stadion utama telah merobekZ 
kartu Itu HI 

Ada? sadja. Rupanja meri 
ada kata2 ,.ticket” ja? 
telih dikerahkan sembilan kom 

pi tenaga polisi perintis untuix 
mendjaga keamanan di Internsii 

  

    

    

  

  

Onal Village dan 'sportvenuex 
AG? 

Dan kesempatan mereka men 

  

djadi siswa pada sekolah kepoti 
slan Kramat Djati. 

tidak diprbolehkan    

  

lagi menggunakan ,.artificta" 
lake” (danau buatan) sebagu 
tempat mandi dan mentjutji” 
Larangan tersebut langsung dn 
tang dari menteri Kesehatan 
Dr. Satrio. 

Regu AHetik India 
Untuk Asian Games 

Tudjuhbelas atlet India akac 
turut serta dalam Asian Gam-r 
IV di Djakarta. Milkha Singa. 
seorang atlet kelas dunia telat: 
dipilih sebagai captain, Dalam 
regu Itu hanja terdapat seorang 
peserta wanita, jakni Elixabetn 
Davenport jang akan turut ser- 
ta dalam nomor lempar lembing, 

Regu hocke, Malaya ke 
Djakarta 

Persatuan Hockey Seluruh 
Indonesia beserta Kogor telah 
mengundang regu -hockey 'Ma- 

Jaja untuk turut serta mengada- 
kan pertandingan2 try-cut me- 
lawan regu hockey PHSI dan 
TC, di Djakarta, 
Kedatangan rombongan Malain 

tersebut akan ditunggu pada tgl 
1 
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nanju (menginsafi sedalam-dalam 
nya, oihwa pembangunan semes- 
ta jang merupakan satu facet 
er padu pelaksanaan amanat 
pendetitaan rakjat, Itu, mendjadi 
kewadjiban sepenuhnja bagi 
APRs Untuk turut serta setjara 
aktip | dalam  pelaksangannja. 
Oren kwena itu disamping tusas 
pemushan keadamanan berikut 

  

Ti 

  

berentjata tahapan portams, INI Piitamelag ia memba- 
ngun dirinja sendiri kedaiam, 

pembangunan 
Barus turutserta setjara aktip 
ingunan semesta diluar bidangnja, 
tes produksi, pembukaan projek? dan lain sebagainja. 

— pembangunan APRI 
semesta itu djuga 

dalam pelaksanaan pemba- 
ia, misalnja dib'dang pro 

  

  

ban TNi-ah untuk lebih menjem 
purnakan peranannja sebagai 
alat revolusi jang selalu digaris 
depan dan jang tidak pernah ab 
sen, tidak hanja mendjadi tenaga 
stabilisasi sadja, tetapi harus 
pula merupakan tenaga dinami- 
asi dalam penjolesaian revolusi: 
dalam hubungan itu, maka perlu 
diadakan perobahan fundamentli 
disegala bidang, termasuk TNI, 
mental dan perdjoangannja, (ja 
ra berfikir dan tjara bekerdja- 

TNI sebagai alat keamanan 
nasional, sebaga' golongan karjn 
dan sebagai warganegara biasa, 

dalam  menjelesaikan 
revolusi Indonesia tidak dapat 
dirpisah2kan satu sama lain, 
meskipun dapat dibedu bedakan 

j TNI sebagai      mempunjai per 
bedaan chusus dengan golongan 
lainnja: perbedaan chusus ini 
terletak pada unsur ideology 
Gan rasa tanggung djawab terha 

  

TU BNI aa PN ENG? La SU 

—.| KASAB Waktu Terima Gelar Dr. HC UNAND (Habis) 

TN ! Dan Pembangunan Semesta 
FENUTUP. 

Dalam hubungan ini, tidaklah 
Gjauh dugsan saja terhadap mak 
sud pimpinan 

Orang dari Juar kembasa ini, opo 
| penganugerahan gelar docter ke 
hermatan, adalah dengan mak 
sud hendak menundjukkan ada 

nja hubungan 'ungsionil jang 

@rat antara lembaga ini dan 
masjarakat. 

Universitas bukan hanja sema 
tamata merupakan Idmbaga il 
miah dan lembaga pengadjaran, 
melainkan pula lembaga pendi- 
dikan dan lembaga sosial, Bu- 
kanlah pertumbuhan masjarakat 
denggn segi2 sosial dan kebu- 
Gajaan orang tidak sadja minta 

perhatian universitas, melainkan 

universitas wadjib memberi pi 
pinan dan petundjuk. 

Universitas adain dari, untuk 
dan oleh musjarakat, sehinga 
merupakan karakter tu 
bargsa, sumber inspirasi 

kehidupan bangsa jang harus 

dapat memainkan bentuk dan 
sifat kehidipan bengsa jang 
akan datang, 

Tidak dapat disangkal adanja 
kenjatoan, bahwa hasrat 
besar bagi kebudaj 
tuk memasuki Ind 
maksud2 belk. ma 
maksud2 tertentu ja 
baik. 

    

     

  

  

MERDEKA. 

Komisi ,,C” Tindjau 
PAU Adisudfipto 
Pan Panasan 

JAKARTA 25 Djuli (PIA) 
bungan Was Bi 

Pendidikan No 1 PAU Adisatiip 
to, mengabarkan, bahwa hari Se 
lasa jl. serombongan angsota2 

DPRD.GR dari komisi .C” jg 

terdiri darj 10 orang dipimpin 

Oleh seorang ketua Situmorang. 
dan &! djuga Giangar oleh major 
udara Sudono. angsota DPRGR 

telah dating mengadakan pevin 

Gauan di Wing Pendidikan po, 1 
Pangkalan Angkatan Udara Adi 

sutjipro. 
Maksud penindjauan itu jalah 

untuk melihat dan menjaksikan 
sendiri sebagai karjawan anggxta 
DPRGR komisi «C" (Pertaha 
nan) dalam bidang pelaksanaan 
In Komando Rakjat, pelaksana 
an chusus pembansunas Angk: 

tan Udara RI masalah pendi 
kan, kesedjahteraan anggota. 

teniil dan mental. jdeolosi 

Setara dikalangan AUKI, 
| Sebelam menindjau PAU Adi 

setnpto, rombongan pada te 

23 Djul telah menindiau PAU 
Papusan, Karena Komandi 

ten udara Tiondrom: 

bertugas dj Mandi maka diwa 

kilil oleh Letnan udara 1 Muljo 

        

uan 
  

   

      

mama 

    

Alan | 

djendela2. 
Polisi memLubarkan demonstrasi itu dengan ' mensmbakkan 

pistownja keudara dan memerintahkan barisan perngdam rev 
bakaran menjemprot kearah para demonstran, 

Para demonstran itu memprotes harga jang rendah jang telah 
ditetapkan oleb pemerintah Junani bagi panen anggurnja. 

  

PBB Dekati Kehantjuran 
LONDON, 23 DJULI (AFP-DPA-PIA) : 

"Tak. Ada Petatbapan Lagi 
mBiro Politik" "   Kafa Ben Bella — Karora Sudah Ada 

PARIS, 25 DJULI (DPA/PIAP: 

Meaurur berita2 jang sampai , masih diwakili hanja oleh seorang 
Gi Paris. dari berbagsi banan | penindiau, 

Aldiazair, daerah Kabyie sekitar | HANJA SATU PARTAI 
Sementara itu AFP mengadar 

kan dari Tjarot, Aldjazair barat 
bahwa wakil PM PSRA Ben Bei 
la mengatakan bari Rabu tah 
wa perbedaan? pendapat jang 
menjebabkan timbulnja pertenta 
ngan antara golongan dengan 
tolonsan PSRA dikota Altjarair 
»kini telah tiada lagi berkenaan 
dengan telah dibentuknja Biro 
Politik”, 

In mengatakan hal ini ketik 
menundjukkan kepada Biro Po 

Perdana menteri 

Youmet Ben Khedda 
berita2 ini: hanja merupasan sa 
tudnja anggota PSRA jang to 
tap berada dikota Aldjazair 

meskipun selama bari Rabu te. 

| tidak kelihatanZ 

Ihammed Boudial, telah mengclu 
kakan beruan2 jang ditudjukun   MENTERI luar negeri Inggeris Lord Home mengatakan 

di London hari Rabu bahwa kesulitan? di Kongo kini mu- 
kin memuntjak, "karena organisasi PBB sedang mende- 
ati kobangkrutannja pada awal tahun depan". 

  

kepeda rukjat dan tentara pem 
bebas nasional Aldjarair suntuk 

! menentang usaha kudeta 1 
"Men Bella sendiri nampaknja 
Imerusa jakin akan kemenangan 

      

mengambil-aih “kekuasaan dj 

pada hari Rabu di Tiaret, 

n Ke-9 Per- Ulang Tahu 
lawaren Rakjat Kuba 

DJAKARTA, 26 DJULI (PIA) : no. dimana olehnja — diterahs 
kan, bahwa PAU Panasan sehal pugu suatu perdebatan Gelam 

madjets tinggi Insgeris. menteri | Ba, pangkalan 'klas B diduga ukan 
mendjadi Wing Pendidikan 2 
perti Wing Pendidikan di Adisu | 
tlipto dan Margahaju. 

luar negeri itu mengatakan, mag 
Wala sesuatu sange tidak daik 

Sekali waktu Uni Soviet akan | ju dan telah berusaha mendja 
menjadari bahwa adalah sa2 un | 
tuk terumenerus menuotut ai | 
tank muodurnja pasukan? Barat 

“hkan pertentungan pribadi keti 
ka ja berpidato pada suatu rapat 

umum di Tiaret jang terletak di 

"HARI ini, seperti djuga hnlnja dengan 9 tahun jang 
lampau hari 26 Djuli kami, tetap merupakan api jang 
selalu menjala membakar kesederan revolwioner rakjat 

| Kuba, karena pada tanggat 26 Djuli Itulah, teleh ditulis Gap keselamatan bangsa dan | di Konso. tetapi hal2 itu pas 
negara, 

dari Berlin Buat, dan barangta | pertengahan e Kibacen dan 
ti dapat mendjadi Ik sesuatu kemadjuan akun ter- | kota Aldjuzsir, pada hari Rabu. 

  

"tellaw-up follow-up”  operasi- 
Dis APRI dengan seluruh organi 

Universitas harus dapat me 
mehami serta memberikan bim 

lembaran sedjarah kami jang paling indah. 
  

ses dan perulatannja turut dike 
rahkani untuk pelaksanaan pem 
bangunan semesta itu, “ 

Zeni AD dengan traktornja, 
perrupungan dengan alat2 tele 
komunikasinja, angkatan laut 
'@denian kapal2nja, angkatan uda 
ye Gengan pesawat terbang-pe 
sewat jterbangnja, selain disiap 

“kan untuk melakukan ' tugas2 
tempur, dalam usaha pemulihan 
keunanan dan pembebasan Irian 
Barat djuga dikerahkan untuk 
keperluan pembangunan semes- 
ta 

Dalam pelaksanaan pemba- 
pgunan semesta sekarang ini, 
bunjak tenaga2 APRI jang akan 
@butuhkan, terutama dalam 

, b.dang tehnis dan ,manage- 
ment”. Oleh karena Itu maka 
pelitik personil adalah tidak 
membatasi bertambahnja perso- 
DI) tehnis itu, oleh sebab tena- 
Re2tadi akan dapat terhisap oleh 
pemibankrinan semesta. 

Dalam kalangan APRI banjak 
tenaga2 jang berpengalaman 
Gbidang ,management” , jang 
tentunja akan berharga sekali, 
Gika dikerdjakan dalam bidang 
Prirbangunan, dengan memper- 
tmhangken tidak mengorbankan 
tugas pemulihan keamanan, 

Kalau program keamanan ber 
hisu dalam tahun 1962 ini, ke 
mungkipan, bahwa banjak perso 
1. INI jang berangsur-angsur 
“eat ditugaskan dalam pemba- 
ukunan semesta. 

taog mate musa 
f |. KESIMPULAN 

mDelijan melihat uraian2 "me 
Ikenui masalah2 pokok tentang 
revolusi Indonesia, tentang per 
kembangan masjarakat dan pe- 

Trarunaja terhadap bidang ke- 
tmanegaraan, tentang sifat hake 
kat INI itu sendiri, maka dapat 

lar kita ambil beberapa kesimpu 
lan. bahwa 3 

  
   
  

   

   

        

    

      

     

   

    
    

         

   
   

revolusi Indonesia, hapusnja 
aduan bahaja, pula menja 
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merupakan 

  

dalam menaja 

lankan tugusnja dan mendarma 
baktikan karjanja dalam penjeie 

#eian revolusi Indonesia, buat 
sekarang 

  

   . panglima ter 
tinggi tahun 1945 pada waktu 
pembentukan tentara: b. 'ama- 

nat almarhum panglima besar 
Gjenderal Sudirman, dari kedus 

amanat itu dapat disimpulkan 

tugas TNI sebagai berikut : 

»Turut mengamankan Panijasi 

Ia, UUD-I9M5, demokrasi ter. 
pimpin, Manipol-Usdek, Sosia- 

lisme, Pantjasila, Bhinneka 
Tunggal Ika dan Politik bebasy 
aktip: sebagai inteprasi dari 

sifat keperadjuritan dan kerakja 
tan, seorang warga TNI pada 
dasarnja adalah seorang warga- 
negara jang #jah susila, taat ser 
ta setia kepada neyara kesatuan 
republik Indonesia jang bersendi 
Pantjasila: berdasarkan rangkai 

an sifat2 kerakjatan dan kepera 
Gjuritan jang integral tadi, maka 

TNI adalah tentara rakjat dan 
tentra revolusi dan bukan ten- 

tara sewaan: pertama-tama 
mengutamakan sebagai pedjoung 
jang didorong oleh tjita2 bangsa, 
mentjapai tudjuan revolusi, da 
ripada oleh nafru2 kebendaan", 
  

Djakarta, 26 Djull (PIA) 

Dalam keterangannja kepada 
hari Rabu, Ketua Il Pani- 

tia PEPERKATU (Peristiwa Pem 
berontakan Kapal Tudjuh), Bo- 
rail Harahap mendjelaskan ten- 

tang maksud Panitia tsb untuk 

mengadakan sidangnja pada tgl 
29 Djuli bertempat di Djalan 
Senen Raya LIL No 49 Djakaria 
untuk membahas antra lain: 

1 Menj mbut-merearilisir 

    

Djakarta, 26 Djuli (PIA) 

Atas pertanjaan pers, Sekre 
taris Peperti Lotxol Mr. Soetjip 

g 
33
   

   
terhadap |     

b'gan kepada mas'arakat dalam 
menghadapi sosi2 perkemba- 
ngan baru, jang timbul pada 
djaman kemadjuan tehnik dewa 
s5 ini. 

  

  

harapkan dengan ilmu 
pengetahuannja, hendaknja sar- 
dinna2 Indonesia, dapat meng 
hidup-hidupkan revolusi kita 
ini, agar supaja revolusi Indone 
sia lekas mentjapal tudjuannja. 
Apabila para sardjana hanja ber 
pangkal haluan pada ,ilmu un 
tuk ilmu" sadja, banja tinggal 
dalam ilmu jang teoritis steril 
sadja, maka akan menemui ke 
nampaan dalam menghadapi tun 
tutan masjarakat jang sedang 
menghadapi tantangan djaman 
Oleh karena itu dari ilmu penge 
tahuan diharapkan adanja ko- 
manfaatannja basi masjarakat 
untuk perkembangannja. Untuk 
itu ilmu pengetahuan 
mempunjal hubungan fungsioni! 
dengan masjarakat, Ilmu amail 
Jah dan aroal , 

Achirnja saja sucgguh meng- 
hargai dan mengutjapkan teri- 
makasih atas kesabaran Seu- 
Gara2 sekalian mengikuti pidato 
penerimaan penganugerahan ge- 
lar ini Semoga Tuhan melim 
pahkan Rahmat-Nja kepada Uni 
versitas Negeri Anda'ss, kepada 
kita sekalian, kepada seluruh 
rakjat Indonesia jang sedang 
berdjoang mentjapai tudjuan 
revolusi, Arilen. 

        

  

Sidang' Pan. Peperkatu 
Peraturan Presiden No, 15 th. 
19615 

2. Membahas Jajasan Karya 
Samudra-Peperkatu, dalam meng 
hadapi pola pembangunan 5e- 
mesta dibidang Maritim (Lau- 

ari 1933 untuk menghadiri si- 
Gang Itu: 

Olah Borail Harahap didjelas 
(| kan, adalah tidak becar pendas 

pat jang menjatakan, bahwa 

BE
 

pi   
tan) dan membubarkan Panitia | 

Ia mengatakan bahwa .kav 
litan untuk mendamajkan panda 

ngan? politik pemimpin2 Afrika 

Wu", merupakan salah satu lak 
tor jang timbw dalam masalah 

Kongo. 
»Tidak seorangpun dapat me 

njelesaikan masa” depan politik 

Pertemuan RC Dan 
Letkol. Suharto 

Djakarta, 26 Djuli (PLA), 
BERTEMPAT di gedung 

Press Club hari Rabu sore 
   
  

   

  

telah diadakan suati perte | Konto. ketivali s2 Koneo 
mukn ramahtamah antara | sendiri, demikini dikarakan 
anggota/pengurus  Reporters | Lord Home, 

Club (RC) dengan depuly uten | BEKLIN 
teri perhubungan darat, pos, | Berlin adalah bagian Sarpada 
telekonyanikasi dan barwisa- | dun jang m4 bkan ja “Ber 

| ta, letkol Suharto, Dn) sendiri sbagai sasaran ke 

  

| yan? terbesar karena ke- 
Deputy menterj KDP.. ictsl pentingan semua negara berar 

kol Suharto mengharapkan hecrlibat setjara langsuns. Jemiki 
agar kerdjasama antara re- | an dikatakan Lord Hi 
porter dan departemennja te- | perdebatan madjclis 
bih dipererat lagi, V menurut DPA. 

Hapuskan Rintangan 

Lalu Lintas Barang 
Bandung. 25 Djuli (PIAL 

Menteri Pemerintahan umum & otonomi daerah, R. 
Ipik Gandamana Aslam instruksinja kepada para guber- 
rur kepala daerah dengan tegas menjatakan behwa se- 

gala rintangan lalulintas barang dari daerah kedaerah 

tainnja dalam waktu jang zesingkat2nja haros dihentikan. 
harus segera diambil tindakan, 

  

  

  

Berdasarkan instruksi jang di    

      

Instruksi menteri pem: 
umum dan otonomi “da 
@anannja telah psikan kg 

  

  Tuh Djawa Barat, 

Hrs Dilihat Utk Dimengerti Betapa Indahnja 
Presiden Soekarno, dengan para 
menteri dan pemimpin militer 
Indonesia. Kami sangat berteri 
ma kasih kepada pemerintah, 
angkatan perang dan kepada se- 
Benap rakjat Indonesia untuk 
sambutan sangat dan . ramah. 

  

  

kolonial”, demikian 
Wersjinin. 

Rakjat Indonesia, kata Wer 
slinin, mentjintai — sedalam-da 
lamnja tanah air mereka, mera-   

AN 

Uapas dalam masalah seriin | 

Djepang Ikut Dalam 
Konp. A-A Kedua ? |: 
TOKIO 26 Djuli (AFP.PIA) 

Djepang dalam waktu jug 
singkat akan  membentahusan 
kepada Indonesia tentang kepu 

untuk ikut serta dalam    
    lenggirakan Konperensi 
kedua jang menurut tenyanu 
akan beriangsung di Bandung | 
Ujxa dalam bulan Desemoer 
ad, demikian diterangkan uleh 
kulangan kemlu Djepang pada 
hari Kabu, 

Pemerutah Dipans telah we 
nerima undangan dari pemerin 
tah Indonesia unjuk menguadi 
ti pertemuan persjapan itu. deni 
kian menurut kantor berita Dj 
pang mJijisorose”, 

Kalangan tsb, menerangkan 36 
Isndjutnja, bahwa Djakarta telah 
minta kepada Tokio supaja me | 
nyirimkan suatu delegasi dan me 

tadi, Tokio $ 

W oleh direktur Dewan ktono 
mi jang kini telah dibuba.kan, ! 
Tatsunosuke Takasaki, ! 

sekarang sudah ada | 

pa 
/Demikian siaran pers keduta , darah dari besyu banjak 

an besar Kuba di Djakarta da- 

      

kan 
tor 
lain”, 

Buu Politik jas telah dipto 
max 

ini melukiskan dan  menundjur 

  

sedjumlah pemuda jang dipim 
pin oleh doktor Fidel Cawro, js 
Gengan tindakan serta perbuagan 
aja. telah mengsuzah kesadaran 
serta semangat pura dan putri 
tanah-ajrnja utk membebaskan 
Kuba dari 
berkuasa dinegeri 

   
   

sud ukan — memindank. 
Pat kedudukannja & 
znir dalam bebera: 
Sekat ini”, demikian sumber2 
jang berdekatan densan badan 
Di mengisjaratkan. 

Sebasai badan kekuasaan ter 
tinggi di Aldjazair, Biro Politik 
pada hari Rabu telah memeringah 
kan wakillnja di Kairo untuk 
meminta keanggotaan penub Al 
Ojuzair dalam Liga Arab, dalum 
mana pemerintah sementara re 
publik Aldjazair sampaj sekarang 

tem 

kami. terim 

me AS. 
Seluma sembilan tahun jang 

muda jang menjetuskan pembe 

@spirasi2 rakjat Kuba, jang telan 
Gikorbani setjara beroik “lengan   

:| Negara-negara Non-Biok 
Dapat Beritar Sumbangan Bag! Perdamaian 

RIO DE JANEIPO, 25 Djuli (TANJUG-PIA) : 
PRESIDEN Brasil Joao Goulart telah menjatakan, bhw 

Yrasil menganggap negara? non-blok dapat memberikan 
sumbangan jang positif bagi perdamaian, untuk kepenti- 

kan kepada kita herosme kcza 
suh.berunjun serta pengorbanan 

reim tani jang 

jang djadi kaki tangan smpesslis 

telah berlalu semendjak pera pe 

rmotukan nasional di Kuba itu, 

  

un usgluarkan antjamap Gan putri Kuda, telah diw 

Dahan mendjatuhkan bukuman bei hubungan ulang tahun ke | kan mendjadi kenjawan 1 
Kpu musun2 revolusi”. jg me) penjerbuan atas benteng morca | Dengan landreform, | 

"ukukan  pentulikan2 kepada da oleh serombongan pemuual | Urban Keform — (undani 

vtung4 biupa dan Kubu dibawah pimpiman Ixdel | merubah para penkwa 

1 Kepuua siw2 — penjokon Castro, mendjadi pemilik rumah2 jung 
(orguniwan tentara ranasia Peran Dalam siaran pers itu selan) mereka diami), dengan nwig 
Ya) i diutaya — dikatakan: semburan | nalisusi semua kekajian musiva, 

dengan dibupuskannja butasaruf 
dan dengan dilenjapkannyu pcrg 
bisapan atas manusia (oleh 
sin. Kuba telah” mentiapu ie. 
merdekaan politik dan ekouvaj 
jang sedjati. 2 

Pabrik Pesawat Tem- 
pur Jet RPA 
Diresmikan 

Kalro, 25 Djual (DP 
PRESIDEN RPA Gi 

del Nasser telah m 
pabrik pesawat terbang 
pur jet pertama RPA di 

Kairo padu hari Rabu, 
Pabrik IU ukan mc 

kap mesin2 jet dan p 

kapang ougi pesawat 
pur RPA jang pertami 

Angkatan Udira RPA sa: 

                

sawat jet pelatih 
buatlaii KPA sebaga: 
bagi pesawat? temear “ML” 

Bovjet 

  

  

padi bapa dai MANIA diselu | akan 

Djas Nehru Ilhami Mode Paris 
yr, 

Perlu djaga diketahui Instruk 
8i ini berdasarkan instrukai pre | satu potongang jane pcling 
siden no inwr 2-KOTOF 1962. | mang ini, e 
Lebih djauh tnstruksi itu me | Oardin telah merubah 
njebutkan bahwa semua peratu- | kan djas Nehru—stylo itu pada 
ran pusat atau lokal jang meru | tipe2 djas jang 
pakan perintang itu harus dihi | telah dipertundyakkan. 
langkan, Dan apabila masih 
terdapat peraturan daerah jare | gabardin dan dipakai bersamag 

  

/ PILKITA' Ati: 

14 negara jang menjatakan kese 

Giaannja untuk Panen ga 

perensi A—A, kedua itu ane Indpolial 
mengambil sikap jang 48 

ima. demikian menurut AFP. 

ngan umum 

Presiden. Golart 'mengemukas 
kan pernjatana ini dalam suatu 
Wawantjara: chusus dengan rudio 
Hongaria, jang djusa telah dis 

oleh perv Hirasil, 

  

Ia menandaskan bahwa per 
damajan tidaklah tergantung ke 

PARIS, 25 DJULI (AFP-PIA) :— Dsn nda, 
DJ AB Nehrucstyle, jang pandjang itu, telah meodjadi dalan ! Hoon sb te Ka diva tidak terbatas kepada ma 

salah perlutjutan — sendjara za 
dia. Perdamajan tergantung ba. 
rangkali Jobih dari itu, kepada 

kemiskinan. kekura 

ngan pengetahuan dan rasa ti 
dak aman, serta pada kepenting 

sabah 
di Paris pada musim seta- | 

tangan 
war diantara bangsa2”, 

Indonesia Tetap Hangat Dihati Wersjinin 
ga dengan keindahan dan 
sukses2nja. Inilah sebabaja me 
reka berbitjara dengan murka 
tentang kenjataan bahwa Irian 
Barat masih merana dalam ran 
tai2 kolonialisme. Masalah Irian 
Barat dewasa ini sangat meng- 
kelisahkan segenap rakjat Indo- 
nesia. Mereka bertekad untuk 
membebaskan setjara mutlak 30 
luruh wilajah Indonesia. 

Seperti diketahul, demikian 
Wersjinin, Uni Na Tn 

rdjuangan 
kaan untuk kam | sumuangan 

Irian Barat, rakjat 
Indonesia sangat berterima ka- 

Selandjutnja Werajinin men | 
tjatat: Kami akan terkenang la 
ma pada pertemuan? dan pertja 
kapan2 ramah dengan Kepala 
Stat Angkatan Udara Indonesia 
Laksamana Muda Omar Dani,   

ekonomi jang sangat be 

Achirnja Goulary tmentatakan 
ekonom| Bra 

JANG MENDJADIKAN 

  Kemana Malam Ini ? - 
Mi dengan negara2 Eropa... Tis | BELORA 030 
ur telah mendapat Jana mPrende"" 
Cmows karena Yersama |) GELUHA 300—1 
Ergpu telan menjmbulkan kesuli 
wn2 dalam ' barang2 ekspor Bra 
sil jang- “berupa kop: tioklat 
dan gula kenegara2 Eropa Harat, 

nGurwon Festival” 
(semua umur) 

MANGGA BESAR 35,24 
Bara Toryi" 

MEGAKIA 4—7—5,30 
"Morgan the Pirate” 

BATRIA 220120846 
"Bara Toryu 

RUKIAH 230—1—9 
wIha Loves Of Slammbo" 

KRAMAT 2/0—1—9 5 
wIhe Loves ot Salammbo? 

MENTENG 4—1—0,45 
“The Errand Boy" 

—— 

Pengatjauan Pengang 
kutan 

DJAKARTA, 25 DJULI (PIA): 

Hari2 belakangan ini terdapat 

    

Radio Djakarta 

Djumat 71 Djati 1967     
  

  

PIR 
AN aa KTA TN MN aula) — 

  

    

  

  

          
  
      

  
     

      

« IN INA) URAT KAWAT TULANG BESI 

— 4 

an v ee ee —— 

: I.V. Gompagnie Industrielle de Travaux 
| 

- MODEL TERBARU (CITA) 

5 SANYO Bag : Antjol Project. 

: A TEKNIS — uu 
Mac Diamat ta. 27 Djai 1962 Dakar Lap" F3 Berantar Semen RA TAN i 

| 41 Gedung LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Dea, ” |: CITRA — Pelabuhan Nusantara | 

BNN sea naa bur Ane Mar Um Tandjung Prioi. 
Homeppan x35 Ca Sposker- HI-FI 10 x 20 | 

Syetem ) Membutuhkan dengan segera, pekerdja2 untuk 
Lampu 17 Buah Kapai Keruk dan Kapal gandeng sbb : 

Picture Tube " BEA | 3 

men NN - 1 Antenna 5 Elements 
F Oliman 

l kemasan s Gek Amit Pabrie Sanyo kelasi dan 

! £' Oleh service station dengan peralatan Serang Kapal gandeng 
lengkap. hama, datang sendiri dengan surat2 pada 

amat diatas. Berhubunganlah dengan: Perwakilan untuk “yoto- 5 
Kata memang, | 3 2



    

buat 

  

Fe 
sada 

PABRIK? GULA jang Tua/Baru, 

Automatic Centrifugels. 

“ Modern Sugar Cane Mills, “ 

with Roller Bearings/Slide Bearings. 

?.Cane Cutters. 

Vibration Screening Machines, 

with screen netting of stainless steel, 

? Complete Sugar Milling Plants. 

  

| ABO. Bax 2005. 
| DJAKARIA 

NUMEX Bport Gmbk. 
Sehustsan Str, 19-—85, Hamburg mu Altana (Z | 

40140 7 

Modernisation 

    

Menghaturkan Terima Kasih 
Dengan ini kami mengutjapkan 'banjak terima ta- 

ih pada Tuan2, Njonja2, serta sekalian Famill atas 

bantuan serta surfbangan moril maupun materisel 
berhubung meninggainja anak laki-laki kami jang 

TAN BOEN LIEP 
Kami jang berduka tjita: 

    

, Djalan Wilis No. 7 
) Telipon Pri 
| DJAWA- 

Karyuwan atau Pariwisatawan. 

Satu-satunja Pilihan Anda 
!' Hotel, Pas. Pertemuan & Sportpark 

| 3 #TANDJUNG" 

Klotsl berbentuk baru dilengkapi. dengan Gedung Pertemu- 
an dan Sportpark jang tjukup lves dapat dipergunakan Ra- 
pat2 Pesta2 maupun pertundjukan2 Dls. 

Satusatunja Balai Peristirahatan 
Pengundiung baik dari kalanga- 

Pelayanan ditanggung, memuaskun selera anaa. | 
v 

  

Tretes (Malang). 
gen: 27. 
TIMUR. 

jang tjukup menarik Para 
Militer maupun Sipil dan 

  

    
  

  

pengalaman se-dikit2nja 2 (dua) tahuri.— 

j II. Beberapa tenaga 

AA Untuk dipekerdjaken 

se-dikit2nja 2 (dua) tahun, 

  

  

      BAGAIMANA NASIB PERUNTUN: Ba DIDJUAL » AN HIDUP ANDA DALAM TAUN se-dikit2nja 3 (tiga) tahun, Pendataran sebelum tx. 12 Agustus 
Vauxball tag (“ed 1949, mu- 163, Tn Lg - 

2 Je Wi se (Oo th. 1044. te | Kirimlah PRANGKO Rp, Sura'2 lomaran dislamatkan kepada Pos Bok 2552. Djakarta Ni Re Naruia — Dj. Limau 1/4, Keb, 
Maan oa Gi napas mesen ale Dibawah No. 652, Dae aa 

Da Salak 31, Djakarta. GRAPHOLOGISOH BUREAU Ta, Rd. Pandji 
Antara Ajar 4-6 sore. Tulungagung — (Djatim) 4064 « 

an i 

SEBUAH PERUSAHAAN BESAR DI DJAKARTA. 

I. Beberapa tenaga wanita 
Untuk dipekerdiakan sebagai Pemegang Buku: 
S.M.A. Negeri dan beridjazah Bsnd A, serta telah mempunjai 

sebagai tenaga Tehnik Onderdil 
mobil, beridjazah S.M.P. Negeri dan mempunjai penos- 
laman tebnik onderdil mobil se-dikit2nja 3 (liga tahun. 

B. Untuk dipekerdjakan sebagai jenaga dibidang per-mesin- 

ar. : beridjazah S-T.N. dan telah berpengalaman kerdia 

C Untuk dipekerdjakan sebagai tenaga Electricien: beridja- 

rah paling rendah S.R. dan telah berpengalaman kerdia 

Hormat kami, 

| “ | 
DIIJARI: . 15-02 DIREKSI 

Pena alaa 4005 
PEMUDA LEPASAN KURTEX : TAN aa —— Bea 

Untuk Pabrik Tjelup/Printing er asi Kebon Djeruk | DITJARI SEGERA: .- tata 

Surat lamaran pada 3 Tn 133 ukang Yetak Heidelberg DEPARTEMEN PERHUBUNGAN LAU 
SUA Dj Dr, Sam Raculangi 38 | Fotman — Pose akarta bebernya patang “tak DEGKL » 1 Djakarta, wo tawasy, Ka Dean” PENGUMUMAN 

na Telp, OK, 27138 | pertj, "PALMA" NNo.: 005/Pen/62 

IE PET an Baba meng Wara 0 PEMBUKAAN KURSUS ULANGAN Merabaja: DAN TAMBAHAN ILMU PELAIAX AN 
si Pada Kursos Ulangan dan Tamburan 

£ BARU TERIMA : la Pelajaran (KLU.T.LP.) di Djukorta 

SEGERA DAPAT. DITEMPATKAN PADA Maa peran Sok mangykati UKIRAN-UKIRAN RAKJAT 
ESIA INDONI 

(koleksi: Ir. Dr. SUKARNO Presiden 
Republik Indonesia) 

Ini buku terisi 83 gambar-gambar ukir- 
an, formaat 27x37 cM, warnanja sa- ngat menarik, mengenai adat istiadat, 
kepertjajaan, kebudajaan dari serum. 

n2 Indonesia 
kun kete 

  beridiazah 
  

  

   

n2 patung 

    

dari dahulu, antaranja : 
Dewi Sn, Danger, Gatutie | tia. Durna, Kala “Kresna, Dewi Gadru dan Iain2, Persediaan keliwat terba .. 

priya 
e CHAN'S BOOKSTORE 

30 Djl. Pinta Air — Tel. Gor. 2838 
Djakarta. 

«083 

UDJIAN 
BULAN AGUSTUS 

  

  
  

  

Darhatsu 

  

          
   

      

(Kuat YMotornja : 

KENDARAAN RAKJA 

TERMASJHUR. DIDUNIA 

«Kukuh Chasisnja :' 
Rasa pengendaraannja enak sekali, 

Hata rangka Be ia 
biasa kuat dan cernia Naa Obati.   
Motor terunggul mutunja dengan 
mempuljaj JZ daja kuda. Bunyi tidak 

bising dan bahan bakar hemat, tetap: 
Gaja kuat sekali 

(Mudah Disetic : EA 
Mudah sekali dikemuditan dengan 
sangat selamat dan waktu didjalan- 
kap amat senang resanja. 

DAIHATSU KOSYO K.K. 
DIDIRIKAN TAHUN 1907 

KANTOR PUSAT : : DAINIHIGASHI 
OYODO — KU, OSAKA 

KANTOR TOKYO: NIHONBASHI | 
HONCFIO, CHYO — KU, TOKYO | 

  

  

|
 

  

PAMERAN - ANGEREK NASIONAL/INTERNA- 
SIONAL 1962 

Dalam Rangka ASIAN GAMES IV 
fanggal 22 AGUSTUS s/d 26 AGUSTUS 1962 Yi bekas pedung kameran Industri Uni Novjet 

ujutan Lienarai, Sudirman Ljukarta. 
Akan dipamerkan bungu2 ANGGREK dari seluruh Indo- nesia Gan Luar Negeri. 
ATIKANSI: 10 nari ada demonstrasi tjara merangkai ( bunga. Anggrek. 

| Nigi. 22 AGUSTUS 1962 ada perlombaan Netrangkai bunga berhadiah 

5 
Ta 

Diadakan PENDJUALAN TANAM2AN ANGGREK dari 
berhagai djenis dan silangan2. 
Kesempatan jang baik untuk menjaksikan sendirt, Diselenrrarakan oleh Perhimpunan Anggrek Indonesia. 

   " MOTORCYCLES 

5 ti dan. . 
1 merk lain'nja    

Oa Ta Si ILA 
1 Tlp: 1585. 

— DIAKARTAKOT A — 

B|g, Pendaftaran disertai dengan: 

   

  

   

   

       

       

        
       

     
    
    
    

      

    

   
   

     
      
       

  

Untuk Idjazah Sementus (V.D.) 
Sjarat2 masuk: 

2. Beridjarah S.T. Negeri Bag Mesin 
ditambah masa bertajar 1 tahun, 

  

b. Beridjazah S.M.P, Negeri Bag. D 
ditambah masa berlajar £ tahun. 

Lama pendidikan: 
1 tahun 

Waktu peladjaran : 
Sore djum 16.00 sampai dengan djam 
2045 
Uang kursus: 
Rp. 50.— dibajar dimuka 

Pendaftaran : 

a Kursus dibuka pada tanggal 3 Sep 
tember 1962 

b. Pendaftaran dimulai pada tanygal 
23 Djuli 1962 dan ditutup pada 
tanggal 25 Agustus 1962 

Pendaftaran dapat dilakukan se- 
tjara tertulig maupun lisan diala- 
matkan kepada: 
KEPALA TATA USAHA KU.T.LP. 
d/a AKADEMI ILMU PELAJARAN 
Tromolpos 163 Djakarta 

1. Idjarah jang dimaksud dinas 
2. Surat Keterangan masa berlajar 
3. Surat Idjio “dari: Instansi (bagi 

mereka jang terikat pada suatu 

«Uu 
Dj 

Kursus J (satu) bulan. 
rta, 23 Djuli 1962 

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN LAUT 
Biro Penerangan dan Hubungan 

INDENT INDENT INDENI 
#HOUNLA MOTOR” ,,HONDA MOTOR" ,HONDA mu UR” 
HADIAH UI HADIAH 1 Mabung! 

NN PAAN We mn sd nMA Ta Ea Aa DPI SA 

KABAR JANG LEBIH 
MENGGEMBIRAKAN 1 !! 

POTONGAN? HARGA SEBAGAI 
HADIAH!!! 

HONDA” MOTOR 
menjambut KEMENANGAN ,.HONDA MOTOR" daiani IU 
GU MUDA RACE VII tgi. 22 Djuli 1962 

di SEMARANG 
kembaii menundjukan PRESIASINJA ,,HONDA MOLUR” 
jang saryat TINGGI dengan mentjapai lagi hatsil? pang 
GILANG KEMILANG 

sKINDA MOIOR” tetap .DJUARA PERTAMA" 
.HONDA MOLUK" tetap merebut ,DJUARA KEDUA, Kk 

KIGA dan KEEMPAT" 
mIVNDA MOTOR" tetap UNGGUL — HONDA NO 
Yow” tetap DISUKAI 

FAKIA dari mutu HONDA MOTOR" jang tak dapat DI 
SANGKAL Pult.ooo.cooo 

  

UNTUK dan KARENA itu, kepada para peminat, pengge: 
mar dan pentjinta HONDA MOTOR", mulai tgl. 23 DJU- 
Li sampai 7 AGUSTUS 1962, kami adakan POLUNGAN 
HARGA2 JANG KINI SEDANG BERLAKU SEBAGAI HA 
DIAH, berkat kemenangan? jang ditjapai ,,HONDA MU- 
TOR" 

&. Untuk INDENT-ORDER dapat potongan: Z0 
b, Antuk READY STOCK dapat potongan: IU 

Mengeaw sjarat2 pembajaran seyaru INVENI Uialur z00z 
—Penetoran pertama (pada ketika memadjukan 

    

—benjeluran kedua (Galam »€i waktu dari 

Gjangka indent)... 
—Penyeioran terachir (pada Wuktu barung sampai) 
Kami pertjaja, bunwa SGr2/Saru tidak akan Mewa 
KESEMPALAN jang BAIK dun menguntungkan wb: 

MARGA tidak berobah, 

LEVKKING tetap pada waktunja, 
SkMVICE memuaskan. 
ONVERDIL LERDJAMIN. 2 | 

Kedatangan Sdr2/Sdri2 kami tunggu dengan segala se 
nang hati. 

Dapat djuga berhubungan kepada: 
Dj. Abdui Muis 8C, Handung 1eip. 2416, 
Dji. Gadjah Mada 35, Semarang lelp. 27/16. 

Djl. Mataram 147, Semarang Lelp, 807. 
Dj Badja IIA, Soio Teip. 4156. 
Dj. Siompretan 60, Surabaya icip. U. 1908, 

Dj Keribung Djepun 171, Surabaya felp. U. 9GP, 
jl. Tambasari Raya 18A, Djararta Telp. 20406, 
Dj Perniagaan 3, Djaxarta lelp. 25408, 
Djl Kwitang 15, Dj 
Pil. Potjindilan 167-169 Surabaja, 
Uji Yuawesi 48, Makasar sewa. 4516, 
DjL Nusantara 825, Maxasar, 
Djl. Saudjadjar. 16, Bogor. 

MASIH ADA KESEMPATAN MENERIMA : 
INGAN JALUR HONDA MOTOR” JANG HlA.a WENGAI 

PERDAGANGAN MOTORCYCLES UNTUK WILAJAH4 
SEPERTI BERIKUT : : 

   

Madiun Denpasar — Balikpapan 
Kediri Singaradja — Semarinda 
Bodjonegoro Klungkung Tarakan 

Malang Ampenan — Donggata 
jember Pontianak — Menada 
Banjuwangi — Bandjar- — Ambon 

masin 

ng Kepada |Arcu- 
PEMINAT2: dapat berhubungan langsung Kepadi 

Tunggal ,HONDA MOTOR" Djakaria- Boss 

Djakart2, 43 Djuli 1962, 
Hormat kami, : 

"Agen Tunggai “HUNUA MULOR" 
, N.V, "SENIA SULIT 

DjL Mangga Besar | NO. 3 
Djaxaru- nota. 

Telp. No. 25/18 — 
  

t13u7   
  1 

| 
' 
| Donasi “arga? iang memuasian 

Dj. Perniagaan 3, Been 
Tile. 23308.   

pentjegah d 
penjembuh 
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