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| Belanda Dapat Tekanan Berat:--” 

  

  HAK MANUSIA MERDEKA 

Pertjepat Masa Transisi Pem. Di 

Irian Barat 
Kamis Sore 
DJAKARTA, 31 Djuli (PIA: 
Wampalmenlu dh Sian 

Grio menurut rentjana di- 

kannja uang, melainkan sobe 
kan2 kertas sebesar uang dols 
lar, 

Setjara geli bertjampur maran 

    

-AS Desak Belanda Penuhi Keinginan ' Indonesia 
$ Aa ia ten-| SERUAN PARNA KEPADA PEM. BELANDA | san tertawa trus Kinnio men, 

JAKARTA. 31 Diuli, (PIA). di sebutkati dalam rentjana Harian "Algemeen Dagblad" pertemuan? jang diadakan oleh Ka Pa Ng WASHINGTON, 29 Djuli PIA Singa Gina Ra dengan maa 

HARIAN: Belanda pada awal minggu jang lalu telah Bunker, bagaimanapun harus di dari Washington: ketiga orang mahasiswa itu, ke 1 £ uh anna “PARTAI Nasional" (PARNA) di Irian Barat telah | bahkan: "What a sucker 1 um 

merbult berite? besar tentang pernjataani presiden Soe- “ebah, Dan dim hal isi fibak B "Dapat diharapkan bahwa peme tjuali orang2 Belanda dan uga pen jann aan datang par | menjerukam kepada pemerintah Belanda asar mempertie- | Ik ben maar eca arme student 

Bakat 2onah harus kembali kedalam wis Janda ma beres ah Ae SS an” " " pat masa di Irian Barat supaja ham 1204 why shosld (his happen 10 

lejah kekuasaan RI sebelum ajam djantan berkokok pada 
figi 1 Djanuari 1963. 5 

tjana melalui PBB itu, setidakzj 
aja penarikan kekuasaan Belan 
nja berusaha agar PBB sesudah 

memenuhi keinginan Indonesia. 
Kebidjaksanaan Belanda 

Menlu Subandrio, jang ki 
nisedang mengadakan ok- 

Indonesia 
Menurut kabar dari Washing- 

disana dapat dilaksanakan dengan tjepat. 

djungan kekedutaan-besar Be 
Gagal. temuan itu hanja seorang, jai i di Washington dan |ton wakil ketua PARNA, Frits | janda. 

Wen , 707 damscbe Courant memasang ke nje menarik kekuasaan Belan Ketiga orang mahasiswa Irian tu Van Zeeland. Ketiga orang New il raktu ini telah sammy dimuka 

temuan? di Wasington dan si pala berita: “Indonesia ingin pe da duri Irian Barat dimulai, Barat jang baru? ini setelah ti Pa itu, ketika tiba di York apakat' pihak Be- |Xirhio jang pada wakia Aa | Se Se ata 

Takjat Indonesia seperti '2 njeraban jang tjepat”. 

  

ado ichlos untuk menjole- dang berada diibukota 

Disambut 
Tembakan mahasiswi 

memainkan peranan sebesa:4 ba di Indonesia terbang ke Ko Kotabaru telah disambut oleh “ Djum'at arkan dari 

Eijuranag Oleh presiden Sue 'Marian2 tab dalam berita2nja Aja Harun Ku mengabarkan tabaru melalui Manila, dalam beberapa gelintir orang jang di seikan masalah irian Barat Panapa 1, Kak cagar Na Ba ana Huanga Te aa 

SN Abate Ke mengemukakan bahwa penjingka AA engan pertemuan2 dengan Anggota2 hasut2 oleh Belanda untuk ber | Setabi dengan kehendak rak jlar#pelanda di Washington, dr |jar taksi. Supir taksi jang meli Hangat 
i aan maa Na pikiran untuk memenuhi keingi Lama, panai KG n orang2 ga dat demonstrasi dengan genre jat Indonesia akan tiba kem |jy, van Roijen untuk menjam Jhat penumpangnja mengeluar 

rian Barat itu, megupakan Tin an Indonesia sedjauh mungkin Ker aru ta poster2: "Pengchianat bali ditanah ai patkan " yr itu. vangnja dari saku porkan s 

tanyan bugi peluksanuan jg tje sehingga pada awal tahun jg kan kejakinan mereka "buhwa ke Indonesia". Ketiga mahasis air dengan ngadat ke ag Ta Ari Da 

pat dari rentjunn Bunker. 
Baik harian Het Parool, mau 

pun Algemeen Dagblad dan be 
berapa harian lainnja mengabar 

, kan, bahwa pemerintah Ameri 
' ka akan mendesak dengan keras 

kepada Belanda supaja Belan 
da memenuhi keinginan Indone 
ata itu. 

Het Parool tgl. 24 Djuli menu 
Iis bahwa "dalam kalangan? jg 
berhubungan erat dengan masa 
lah Irian Barat di Den Haag, o 
rang menegaskan keinsafan bah 
wa djangka waktu seperti jang 

  

Mobilisasi Semua Umat 

Islam Indonesia Untuk IB 
Keputusan Musiawarah Besar Lesbumi 

| BANDUNG, 30 Djuli (PIAJ:-- 
MUSJAWARAH besar "Lembaga Seniman Bu    5 

akan datang pegawaiz pemerin 
tab Indonesia berangsur? diizin 
kan masuk ke Irian Barat, dan 
sementara itu suatu komisi PBB 

Belanda telah gagal" 

sblad ketiga orang mahasiswa 
itu telah pula menjatakan keja 

Menurut Algemeen Handel- 

menumpang pesawat tere 

bang Thai Internasional 
  

akan berada pula ditempat itu. kinan mereka bahwa Belanda 

itu njeletuk: "Apakah tuan tak 
mempunjai dompet? Sebaiknja 

jang | masukkan sadja uang itu diam 
plop ini. Kalau tidak mudah ht 
lang!” 

      

Pengungsian Keluar- 

ga Shell dari Kota 

Baru 
KOTABARU, 30 DJULI (AFP- 

PIA) — 

Anggauta2 keluarga dari para 
pegawai Royal Dutch shell jg 
berkebangsuan Belanda telan 

diterbangkan dari Kota Baru 
ke Blak pada hari Serm pagi 
sebagai tahap pertama dari pe 
ngangsian mereka kenegeri Le 

Janda, demikian menurut beri 

ta AFP dari Kota Baru, 

ingin melepaskan diri dari ma "« 
salah Irian Barat" 

ta2 "dewan Papua” suku Irian 
Barat telah bersedia menghadiri 
  

kan: bahwa jang membawa span 
doek2 itu hanja beberapa puluh 
orang, dan tenang2, tidak ber 
semangat. 

Sebagian besar dari anggau 

  

Tjontohlah Djiwa Dan Se- 
mangat Bung Karno! 
JOGJAKARTA, 30 Djuli (PIA) 

PEMIMPIN umum harian Kedaulatan Rakjat, Samavi, 
menjatakan didepan para | 
diberi penghargaan dan badiah oleh harian tersebut da- 
lam upatjara penjerahannja hari Saptu jang lalu, supaja   

"Dokter? sedunia 

Dokter & Perdamaian 
DJAKARTA, 30 Djuli (PIA): 

meotjimei   Kiribio tanpa pikir2 pandjang 
dan dengan bertikad baik mene 
rima amplop jang disodorkan o- 
leh sang supir itu, tapi si supir 
mengatakan: "Tjobazsaja lim- 
kan dan saja lipatkan supaja mu 
dah masuk saku". 

Sesudah itu amplop jng tertu 
tup dan terlipat rapih itu dise 
'ahkannja kembali kepada Kiri 
hio dan Kirihio masih sempat 
menjatakan: "Thank you" dani 
sambil mendjalankan taksinja 
si supir bilang” Anytime at all'. 

Sekembalinja dihotel Kirihio 
mengeluarkan amplop dari saku 
nja dan segera dibukanja, tota 
pl dengan terperandjat mengo     

  

tahul segera, bahwa isinja bv 

    

      

Kerjuah 1 keluarga jang ti 

para pemuda sekarang ini menjontoh semangat dan dji- 
wa dari pemimpin Besar Revolusi-Pretiden Soekarno. 
  

nin tanggal 30 Djuli 1962 

suatu patrol pantai marinir Kes 
janda mundar—mandir dipesisit 
Merauke untuk mentjegah pen. 
darayan2 beru geriljawan? pem. 
bebas Irjan Barat, telah disamous 

dengan tembakan2 hansat dari 
senijawan didarat sebingga kapal 

jang dipergunakan lam 
kerusakan?, penenaa 

Menurut" laporan — komundaz 
patroli Belanda, itu Yeriljawan2 
pembebas Irian Barat jang sudah 

Oleh karena patroli pantai mu. 
rinir, Belanda itu tidak mampu 
menangks serangan? terljawan 
dari datat, maka kapalnja segera 
Gibelokkan dan melarikan diri 

ja | untuk “meng 

S li Irian Bai 

(nan Muslimin Indonesia (Lesbumi) ke-l jang berlangsung | gak mempunjai famili dinsgeri Sebab semangat dari Presiden | Muh. Anwar, para direktur da 
pa ran aa ana 

di Bandung pada tgl 25 /d 28 Djuli 1962, setelah memu | Belanda, anggauta2 keluarga penpanpa reeli uraian Kantor Berita PIA Makasar bari 

.jawarahkan prataran2 jang diberikan oleh Ki Musa Mach j duri semua pegawal Sell An aa aa bing dalam masa 
Senin tel, 30 Djali 1962 dari 

fudz drs Asrul Savi, Usmar Ismail dan menteri Agama K 

Zulri, serta farwah dan amanat wakil Ro'is 

  

ywambi Utk Berajaan 

  

wasa ini sedang dalam perdja 
lanan menudju negeri Belanda, 
Sementara itu dalam Dewan 

memuntjaknja perdjuangan 

     
  

  

  

  

  

matan Utk Bebaskan I.B. 

           

       

  

    

lantik anggota Dewan2 Perusaha 
an pada Perusahaan? Negara 

  

Kofabaruibukota Irian Barat, 
  

kum den Ketua umum PB NU, kemudian telah memutus | pa yua bentukan Belanda, jang 
Wakil PM RRT Terima 

tan sebulat2nto Tbora dan onoelerakaa - yan bari Senin itu bersidang Del. Film Indonesia - 
bilisasi seluruh umma! Islam Indonesia m ijarkan ketjamatan 

s & 

ngar memasukkan Irian Barat dalam tahun ini Kan Bone dina, Mentan DNA PM RT di Tiongrin 

tenar wilajah kekuasaan Republik Indonesia. | #hvann Dea ata anta Maan Pena (Oa: 

1 dengan mem film Indonesia jang terdiri da- 

sering. - “ dan Gipimpia. oleh 

jangga jang Siagian, Ketua Lembaga Film 

dibatjanja. hadir dalam pertemuan 
antara Sromgps sidang De Agan Tien Fang, Wakil Ke 

mentjapai dae- 2 perindra Selasa Pagi AAL Men (tua Persatumn Pekerdja Film 
adil darmakmur j $ Na ak Vi 

Sa di at eh Tahap " Jang Rombongan Kesenian | nurut beria AFP dari xoa Taruna AURI Dpt Kehor- djen Dr. Azis Saleh telah mes) Koma pe baen Haangmei 

2, 

MENDUKUNG UNJUR 
n Peneaa Doandea. Hsin Hua. 

MUTLAK MANA BUL 17 Agustus | BETA KSAU Laksamana Muda Umar Dani Dalam | Se Ae an ea Sokon 

NGsjavarah memubuskan pula! DJAKARTA, 30 Djili (PIA) — Peiantikan 39 Taruna-taruna AURI cngtoa setara ozon alan. Terh aa 

mendukung dan menjokong sepe . . . 
Senin pagi dengan suatu Uu i Y 

Ia peran prenea Pee | son pe sega na | Inspirasi Baru Bagi Team ho, Jaa 3 Jajaka Peran erhadap 
Revo, ag meeganan bah | bi slab bermgkat menuaja ha 4 Agustus (Merdeka) fan kolonialisme 'dan imperialisme dari permukaan bumi | akan unggul, Ketjakapan ii Biro Politik 

Hai in" ra” dari 1 £ ik ran bahwa sekarang sedang di | ini, chususnj: perdicangan membebaskan rakjat | hanja dapat ditjapai dengan ln 

dalam ,,Nation Buliding” jang se Pr TURNAMEN empat besar dalam latihan umum AG ja 5 tihan2 jang serious dan inen | PARIS, 30 DJULI (AFP-P) 

tang kita djalankan. kesenian IV telah memberikan inspirasi baru bagi team sepakbola | Main peausLannendifamn kira di Irian Barat dari kegsnosan dan exploitasi Belanda | timun? jang | panu5, 09 DyULa Carera) — 

seniman dan budajas an aa anna Indonesia sesudah pukulan jang paling nentukan susunan dari tiap2 saat2 sekarang ini adalah saat jang sangat menentukan, | “Ka Ian unsur ir adalah suntu | anggoa2 akut dari penjokonga 

Ka Sa pa aa dai sepandjang sedjarahnja karena skandal cuapan. TC Sex | jabang olahraga. dan sdr2 sekarang mendapat kesempatan dan mendapat | sanarusan jang perlu Gimiliki | Pront Pembebasan Nasioaal 

yu jang melipu' pakbola kehilangan tidak kurang dari 10 orang pemain?) Duel neet Aletik kehormatan untuk membaktikan usaba tenaga dan piki-| ojeih seorang perwira AU De| di Peraatjis hari Senin mengu 

192 orang datang ke Djakarta | serbaik dipupuk bertabun-tahun, “| 10 ran serta diiwa raga guna mentjapai tudjuan sutji ini. | ngan bekal, dengan pusaka ke| mumkan pembentukan suatu 

Lulus Latihan ' Militer jang t Serap 2 arang, 1 tiga “unsur itu para perwira |panitia ehusus guna membantu 
.ulus n | Militer Juatu turut serta dajam rang | 4 .mbahan8 tenaga baru dari Makasar, Bandung dan Me- Australia — Indori, | cecurian Atenteri KSAU Takwa | dan elektrocuka Jain2nys jang | Yan Gapat menuraikan tugas |Biro politik jang didirikan oleh 
DJAKARTA. 31 Djuli CN Ani” "Todonesia, menuai ' dingan dan mungkin akan memberikan perspektif jang agak me) Dwi-tanding atletik antara ton Muda Omar Duni dalun | sangat kompleks. Tetapi canpu | nja dengan penuh kepertjajaan wakil perdana menteri pemerin 

Pa sia, 'eguntungkan pepa aletik shustralia dan Indo | amanatnja-pada pelantikan 30) pengetatan jang mendalum, | pasa diri sendiri, dengan penuh |tah Aldjazair Ben Bella di Tie- 

pena INI Serkundjung ke Djarbi pada nesia akan diadakan pada tgl | Taruna AURI alat? ini tidak akan dapat kita | rasa tanggung jawab dan penuh |mcen minggu jang lalu, 

Di ae tian ulaer - lan osn can Mah Di — 4 Gan 5 Agustus jad diradion baru bertengat di PAU Hala bahkan malahan | kewibawaan, Saja jakin, demi) didirikan oleh wakil perdana 

bore Selama 2 are . simg Maesa utama Senajan. "| PerGanakrasuma pada bari akan mendjadi rusak, Ikan KSAU, bahwa sdr2 akun | menteri pemerintah Aldjazuir 

ia Pe an na Kom ii ang terauin Ia | Susunan Atlit2 Indo-), Perlombaan diadakan ja kasa Mengenai SKI Sih dalah | jus dalam udian2 operadooi | Beo Belia di Tiemoen minggu 

An me Oi brpa | SP ata Gr pe Ba ama at an pa Tee ma mem Dg baja SP Ban, jg 0 
baru. Ketudjuh pemain itu ada (ikan tersebut Wampa-KASAB kita . baktok : 

lah Solong dan Maurtis dari Ma 
Jang Skill Cipergu | dibolenggu oleh Belanda di Iri pers yeleaso mengata 

  
kasar, Djadjang dan Sunarjono 
dari Bandung, Jacob dari Sura     

f ri
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HI
 

1   H 

     
  Sanga rawat pesawat, Diantara dus | dalam menjelesaikan revolusi | tfis 143 dikabarkan telah mei 

kngada merbang da radar Penerbang jang berhadapan sa | bangsa Indonesia, Ingariah se | hak kepada golongan menieri: 

mandan Training Ceatre Asian Pandaan Lan HK | G4 sama laia sebagai Jawa2, | Islu bahwa bari Gepan Negara |PSRA jang berkedudukan die 

Games IV kepada wartawan dalam darma bacti | 46 mempunjat akill atau ke ditanganmu, ta Aldjazair darrpada golongun 

kepada Negara umumoja, dan tjakapan jang besar, dialah jg Menteri KSAU Omar Dani, Bella, " 
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Wk. PM PSRA Moh. Boudiaf Ditjulik 

semendjak pemberontakan pani- 
tia tia tersebut menempati ko 

dudukan di Tizi Ouzou, markas-        



  

SN AT Nan Tn Tn Tatan Tera PU PT TENIS 2 0   

  

   

    

: Namun tordj 
: 4 tipu terdapat ai Tang Tepi menguntungkan 

F kesomuanja 

Petai kebidjaksenaan jang bisa 
pasti 

  

8 

kita Fi
 1 

    
tidaklah 

apa betis 

sudah pasti tungkat pasti menguntung 
mendiolstan bahwa Banda bo: 
terdesak Ga segala front, oleh 
batwa Belanda tidak nanti dapat 

'keuntungan dari sesuatu kekeli- 
, TRIKORA Ka ia ebi Bai pada bidang 

  

pada tempatnja waktu ini, 
II dibidang diplomasi, sokas 

harus dihadai Haa 
. menjetudjul 

akan sukai perdjoangan 
mama perang dan damai ffjuma di- 

tulisan sadja membutuhkan 
lam berdasarkan kenjata- 
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Bagian pejalan kartjis OC, 
sales seoion dari 

wartawan PIA, bahwa hingga 

“dalah pendaftaran untuk mem 
beli kartjis. 

Kepada mereka jang teian men 

  

tamal diminta agar waspada ter 
hadap segala desas-desus menge 
nal hal2 ini 
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Asuransi djiwa Olahrage- 
wan dan Wartawan 

Menteri olahraga Maladi star 
nama O.C. AO IV dan mt Sam- 

wakil dari PN Aruranai 
Djiwa Eka Sedjahteta Seain & 
ang bertempat di Guest House 
AG, telah menanda-tangani po 
lis kontrak asuransi djiwa pata 

olahragawat dan wartawan 
Asian Games IV. 

Wakil dari PN Asuransi Djl 
wa Eka Sedjahtera jang berka 
dudukan di Djakarta menerang 
kan bahwa PN Eka Sedjahtera 
dengan mempersembahkan polis 
ini menutup suatu prtanggungan 
Jang dalam keseluruhannja ber 
@julah sebesar Rp.250 Gjuta, 

untuk mempertanggungkan ujum 
lah uang jang akan dibajar se- 
kalipus sevesar Rp. 100,000, 
untuk tiap orang dari sedjumlah 
2800 olahragawan dan warta- 
wan jang masing4 mendjadi pe 
serta atau petugas A.G. dalam 
hal mereka meninggal dalam 
djangka waktu 17 Agustus 4-4 
4 Sptember 1002, 

Dikatakan bahwa hal Ini bar) 
laku selama mereka terdaftar 4 
bagai penghuni pada salah satu 
perkampungan Jang disediakan 
untuk para olahragawan dan 
wartawan A.G, dengan (jatatan, 
bahwa risiko kematian ditang- 
gung selama djangka waktu ter 
sebut ditempat manafun dise- 
luruh wilajah RI. 

  

Peristiwa 
P?bunuhan 
Terbongkar 

Surabaja, 31 Djuli (PIA) 
Sebagian besar anggota kom- 

piotan jang melakukan pembu- 
uban terhadap diri mr Achmad 
Andi Pagga jang terdjadi dide- 
sa Bawang pada tanggal 20 
Mei jang lalu dalam waktu dua 
bari sesudah kedjadian tab di 
pat ditangkap berkat kegiatan 
angkatan kepolisian daerah Ma- 
lang, demikian &L keterangan 
kepala dinas reskrim kantor po 
lisi komisariat Djatim. KP 1 
drs Soekaryadi Kartosoedarmo 
dalam pertemuan pers Selasa ps 
&| dengan didampingi beberapa 

Ierota stalnia dan dihdiri pu 
Ia oleh KPKOM 
Djatim, KP Il- R. Soetojo. 
Lebih landjut diterangkan, 

bahwa sikorban adalah wakil di 
rektur sebuah PT di Makasar jg 
pad waktu itu sedang berada di 
Surabaja dalam hubungan sua 
tu objek di Djatim, 

Sebagai bukti dapat disita se 
buah mobil, foto-tustel dan ra- 

pihak polisi dju 

  

Purwosari telal 
sebuah mobil pick-up atas pe- 
tundjuk keluarga dari sikorban 

kebetulan melihat mobil 
t tanpa mr Achmad An 

Dalam pengusutan 
hubungan. 

Waktu dua 
tab 

Tr
ap
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Gdapat membeli 

Mereka jang 

fan dimuka, Pendaftaran akan 
ditutup pada tanggal 8 Agustus 
1962, 
Tuan rutheh jang bersedia 

menerima tamu ' Asian Games 
IV, dan sudah menerima formu 
Mr jang dimaksud, tetapi belum 
sempat diambil kemball oleh pa 
ta petugas, diminta kesediaan- 

  

MADJAKERTA sem 
—ambungan dari bal 1)em— 

  

Sambuyan meriteri Meladi, 
Meniari olahtaya Maladi sela 

sai tanganan polid Adu 
tanai djiwa tersebut menerand- 
han “anis kala meibuta 
bahwa penandatanganan Ini uh- 
tuk pata olahraga adalah jang 

proioima sadja, sedang: 
Koma dibitjarakan « etja 

sia dapat menundjukkan kepada 

  

tapi djuga dapat 
memberikan akomodasi dan pg 
terbaik didunia. 

Dikatakan selandjutnja, bah 
Wa kita bendaknja djangan me 
lihat hanja dari keuntungan2 ig 
Masuk dari olahraga atau ok 
dang kevangannja sadja, tetapi 
jang terpenting adalah apa jang 
dapat diselenggarakan dengan 
sebaikinja oleh Indonesia seba- 
xsi penjelenggara AG, 

Derbitjara mengenal keuntu- 
ngan menteri Maladi mengata- 
kan bahwa satu senpun dari we 
untungan Asian Games ini tidak 
ada jang akan diberikan kepada 
tamu, demikian menteri Maladi, 

400 wartawan nasional 
covet AGW 

Panitya Chusus Urusan War- 
tawan AO, ke-1V dari PWI Pu 
sat mengumumkan, bahwa war 
tawan2 Indonesia jang telah 
mendaftarkan diri untuk men 
cover Asian Gamas IV tertjatat 
#edjumlah 399 orang dari ber 
bagal kota seluruh Indonesia." 

Pendaitaran tersebut telah dik 
teruskan pada hari Senin ber- 
tempat di press club pada pihak 
KOL jang diwakili oleh ska 
taris umum, Wim Latumeten un 
tuk mengakreditasikannja kepa 
da pihak Organizing Committee 
Asian Games.IV. 

Dalam pertemuan Itu oleh 
Wim  Latumeten selandjut 
formulir2 pendaftaran telah di 
ruskan kepada Gatut Pitojo, wa 
kiL Biro Pers-Publikasi OG-AG. 

Selandjutnja Panitya Chusus 
PWI Pusat bersama dengan KOI 
dan Biro Pere-Publikasi OC-AG 
telah mentjapal suatu kesimpu 
lan bahwa semua wartawan ha 
lonal jang telah terdaftar ita 
an mendapat akerditasi untuk 

bertugas men-cover Asian Ga- 
mes.IV. 

ro Pers-Publlkasi OC-AG s8 
Cera akan menjelesaikan akredi 
tasi para an tersebut, s6 
dang tanda2 Fasilita2 pers akan 
dibagikan oleh Biro Pers. Publi- 
kasi OC-AG-IV setelah selesai 
teristrasinja dan akan diumum 
kan kemudian mengenal waktu 
dan tempat pembagiannja. 

Panitya Ghasus Urusan War 
tawan A.GCIV minta diumum- 
kan, bahwa —Gangan selesainja 
penjerahan2 formulir? pendafta 
ran diatas, maka ran 
baru tidak dapat diterima lagi. 

   

    

   

  

    

ini dalam 
basilkan 
Lw/ha, 
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2 sarung bantal dan | satung 
1010,— (Seribu sepuluh rupiah). 

" Ipada utk lalu tintas seperti un 

  
  

Pahlawan: Padi 
Sugtjopranoto Hasilkan 227,92 Kw'Ha 

JOGJAKARTA, 30 Djuli (PIA) 
Sugijopranoto, dari rapanewon, Jogjakarta, baru? 

pengenaan penanaman 
di dengan perhitungan ra! 

erljobaan tersebut,        

66 jang berrekretariat di Djalan 
Madjapahit No, 4 Djakarta, Se 
gala permintaan tentang akomo 
dasi Aslan Games 1V jang tidar 

Dalam rangka penertiban talu 
lintas didaerah Ghusus ibukota 
Djakarta Raja, Gubernur Kepala 
Daerah Chusus Ibukota Djakat- 

ta Raja tolah memberikan ke- 
tentuan lebih landjut sbb : 

Dilarang menggunakan djalan2 
umum untuk keperluan lain dari 

tuk sport deb.nja tanpa izin da 
MH Gubernur Kepala Daerah. 

Untuk memperoleh idzin di- 
Maksud jang berkepentingan ha- 
Tus mengadjukan permohonan 
kepada Gubernur Kepada Das- 
tah melslui Direktur Djaw: 
Pekerdjuan Umum Daerah Chu 
Mus Ibukota Djakarta Raya, 
Taman Distibaru dengan keten 
tuang sbb 4 

Kantor Pos 

   

    

  0 fi 

  

Al peta har 

2 Pengiriman permo. 
hanan harus meta heran s0. 
lambat-lambatoja 9 & 24 djati 

sebelum pemakaian djalan umum 
dimaksud. 

4. Wi turat permohonan ha 
us memuat al: 

ti Nama dan alamat penje- 
lenggara, 

b. Untuk keperluan apa, 
€. Waktu dan route jang di 

#bemikian Diapen Djakarta 
Raya. 

Isia pemakaian Tihah ja 
@itarik tur bidjau 

Sedjak tanggal 28 Djull 1942, 
Gubernur Kepala Daerah Chu- 
sus ibukota Djakarta Raja telah 
menarik kembali idsin pemakai. 
tt tanah djalur hidjuu atau ba 
kian djalan jang digunakan un- 
tuk kiosk2, jaltu jangf terletak 

jang : 

1 Olympic road (Dji. Patrios 
Lumumba, Dji, Gunung Sahari, 
Dji. Modjopahit, Dj Dr. Su 
tomo, Djl. Pos Utara, Dji, Senu- 
ta, DjI. Merdeka Utata, Djl Mer 
deka Barat, Dj, Muhammag 
Husni Thamtim dan Dji. Djende 
tal Sudirman). . 

1. Djalan didaerah Menteng 
dan Gambir, a.l. Djl. Diponegoro 
DJI. Imam Bondjol, Djl Teuxu 
Umar, Dj pegangsaan Timur 
dsb. 

3. DjL Kramat dan Djatine 
rara. 

Tindakan ini diambil 
rangka penertiban dan 
mentjapal keindahan kota. 

Oleh karena itu selekas mung 
(in harus dilaksanakan pengoso 
ngan dan pembongkaran kioskd 
Gari ternpat2 tersebut dan tugas 

dibebankan kepada Bupati Ke 
pala PerWakilan UPJ dafi das 
rah Pe-vakilan matinga, 

Demikian Djapen Djakarta 
Raya. 

Dgn Muka 

  

dalam 
untuk 

    

    

Jang Uhas Indonesia 
Akan Didirikan Di Pasa 
DJAKARTA 31 Djuli, (PIA 

r Baru 

PRESIDEN Soekarno telah menjetudjut satu dari lima 
buah "olve-print"" 
barta Ka Haag 
ngan dij 4, Gemikian 
Perhubungan Darat. Pos, Tai 
Suharto, 

Proniden teluh memilih ..oive- 
prim" jane berbentuk — secung 
Irontlace jane chas Indonesi 
dangan atap jeng menyerupai atap 
pondopo dikeruon2 Djuwu, ile. 
neto empat tinakat seri beyben 

  

Penempatan Tempat? 
Sampah Diha aman 
Rumak : 

Djakarta, 1-8 (Merdeka). 
Gubernur Kepala Daerah Chu- 

gus Ibu Kota Djakarta Raya 
dalam rangka memperingati ha 

Proklemasi — Kemerdekaan 
Republik Indonesia ke XVII tgl. 
17 Agustus 1962 Itrta mendje- 
leng pesta Olan Raga ,,ASIAN 
GAMES" Ke IV telah" menge- 
luarkan Pengumuman No. 9, 
jang mewadjibkan bagi setiap 
pemnilik/pengusaha/pengtiuni ru- 
mah dan bangunan lainnja me- 
njediakan tempat sampah serta 
bertanggung djawab terhadap 
sampah jang belum diambil 
oleh D.P.U. 

Dalam hubungan dengan Pe- 
pgumuman No. 9 demi Kebersi- 

han, Keindahan dan Kesehatan 
maka tempat2 sampah jang di- 
maksud diatas wadjib ditempat 
ikan didalam halaman/ pekaro- 

ngan rumah masing2, bukamr 

nja diluar halaman sebagaimana 
banjak kita djumpai dewasa ini, 
Terhadap mereka jang tidak 

Mengindatikan/mentaat! Isi Pe- 
ngumuman itu akan diambil tin 
dakan 

  

padinja, telah meng- 
ta2 tebanjak 227,92 

kotika waktu   

    

  

dan berbentuk pentugon 
Nima) jang merupukan lambang 

sedung Kantor Pos 
akan memakan waktu tiga tuhun 

Gan percutjansannja adalah Ir, 

  

s3 

os Besar baru di Dja 
as 

Deputy Monteri 
on dan Pariwisata Letkol. 

  

tuk djauh lebih baik dan megah 
Muripada kantor pos jamu, 
Adapun gedung baru stu rkan 

mengiiadup kepodjok Pasar Waru 
wwea 

Pantiatja. 

Dengan diduikannja aedung 
jung ukan damulaj dalum tatun 
ini djuga, Gedung kesenjan van 

tumah di Laganyan 
Buoreng Iumur akan dibongkas, 

Menurut rentjana pembunsunan 
tr yu 

Dalami waktu mengerdiakannja 
Kanur pos jung lama akan tetay 
bekerdja. Katenu bentukaya penta 
too. hal tu memungkinkan beker 
dim sebagian demi sebuwan, 

Mengenai pembiajaan gedung 
baru itu menurut Letkol. Suhar. 
to, tergantung pada pereatjanaan 
kerdia dan sembarnja jadi belum 
ada ketenjuan, 

MLM PERPISAHHAN 
JOJAKARTA, 28 Djuli (Mak). 

Semalam digedung Padepokan 
Opa telal. dilangsungkan 

tjara memberi selamat kepa 
dm Dvtabesar Sarino, jang akan 
berangkat ke H'ria tgl 3 Djuli 
Lad. oleh keluarga besar faman 
Siswa. Dalam pidato pemberian 

selamat itu antara lain Ki War 
dojo sebagai wakil dari Madje 

bangan Taman n9 
Siswa, jang sedjak lahirnja deng 

an terang2an selalu menentang 
perkembangan Gjiwa 

  

kolonial. 
Karena itu pula, maka Taman 
Siswa seluruh Indonesia mengha 
IMp, supaja keangkatan tokoh 
Taman Siswa sebapai Duta De 

RL ini, bisa menundjukkan 
sebagai harapan Ne 

juga bisa mengenal 
perdj 
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OMG UR ET er mmugengrapua ea SI TEA Uki aa: Ba, 

: MERDEKRN —— me MRT KUTA 

Seprei Utk PemondokanTamu? AG| | 
sni 

Gubernur KPCI Brigdjen Dr, 
Boemarno, Wampa Koordinator 
Kesedjahteraan Rahjat Muljadi 

Djojomurtone, Menteri PD & K 
Prof, Dt. Prijono dalam hundju 
    

Rentjana Per 

D/AKARTA 31 Djuli, (PIA) 

telah mendahului rentjana vi 
demikian Monteri Pendidixau 
Du Prijono pada rapat rai 
Gimana diserahkan ket 

Nan Nasional 1961 jna, 
Lumedang, 

    

Pada xesem| tab, telah v4 | 
Ia dibatjaran piagatn pernjatan 
daerah Sumedang, Jang berpen- 
duduk 542.000 orang sedjak 17 
Mel 1902 telah beban dari buta 
hurul. Pembatjaan pi 
dilasukan oleh ke 

   

    

pendidikan "esjarakat — Tartib 
Prawirodiharujo. 

Selandjuuja menteri Prijono 
mengatakan buhwa dalam bidang 
pemberantasan buta hurut di 
Indonesia jang seljata teami di 
Instruksikan oleh Prisiden Soe 
karno mulai tahun 1VO0 dan bs 
rus selesai datam tahun "G4, 96 

| dangkan Unesco menurut rentja 
na baru/memulal pemberantasan 
butahutuf tahun 1V0S 
1V75. Demikian pula hal 
djiban beladjar Indone 

   
     

        

PBB jang baru al 
lam tahun 1080, 

#Jsaha2 PBB di Indonesia akan 
dipakai sebagai salah satu dian 
tara 12 tjontob jang uda pada 
PBB. Untuk 
pendidikan 
tib Prawirodihardo diundang ke 
Paris untuk turut membi 
kan rentjana pemberantasin bu- 
ta hurut diseluruh dunia. 

Pollow up Indonesia unik 
Selandjutnja dikatakan bahwa 

loliow up PBH di Indonesia ada 
lah lain dari pada apa jang di 
Gjalankan di negarud Inin, ka 
rena di Indonesia mereka jang 
telah melek huruf Ilu diharus- 
kan menulis diates papan tulis 
berita2 nasional dan internasio- 

        

Follow up PBH di Indones 
jang unik itu dinjatakan olen 
kepala misi Unesco untuk In- 
donesia Solomon Atnaldi. De: 
ngan demikian, menurut menteri 
Prijono bangsa Indonesia akan 
mempunjal pemandangan jg luas 
atau mempunjdi pandangan in: 
ternasional, disamping fungsinia 
jang pertama untuk menaikkan 
tara! ekonomi bangsa Indonesia, 

Kemadjuan2 setelah merdeka 
Selandjutnja menteri Prijono 

asan bahwa kemadjuar: 

DG DUBES SARINO 
Sugito diminta mewakili Kelu 
arga Taman Siswa untuk met 
beri selamat ke, salah seo 
rang Tokoh Taman Siswa jang 

  

  

“DALAM beberapa bizut: 

djvarsan ke 

    

ngannja ke Sumedang telah di 

#ambut dengan Upatjara adat ja 

Itu d-eluz-han naik ' Kuda Rong 
weng"" seperti tampak pada yam 
bar diatas, (Ipphos) 
  

Inderesia Mendahului 
8. Bangsa: 

Dalam Pendidikan & Pembantrasan B.H. 

    pendidikan di Indon 
ikatan Bangsa Bang: 

Dasar dan Kebudajaan Prof. 
Isasa Sabtu jl di Sumedang, 

an dan ke- 
@.menangkan oleh daswati | 

  

     

  

kemadjuan suatu Gegara atau tu 
atu Langsa hanja dapat ditja- 

Dont bia telah merdeka. Hal tab 
!iwrnjata dengan kemadjuan2 jg 

I telah ditjapai oleh bangsa Indo 
! nesia selama 17 tahun, dibag- 

dingkan dengan Amerika Seci- 
kat jang telah Lk. 200 tahun 
merdeka telah mentjapal tarat 

kemadjuen jang sedemikian dan 
Uni Sovjet jang telah 49 tahun 
bebas dari kekuasaan Tsar de- 

Wasa ini telah mentjapal tingkat 
umah jang sedemikian, maka 
sudah tentu bukan tidak dapat 
Gihatapkan bahwa kelak Indone 
sia an mentjapal kehidupau 

perui disorga. 

  

Dikatakan pula bhw dewasa ini 
indonesia mempunjal 18 djuta 1 murid sekolah rendah, sedang- 
kan dimasa pendjadjahan Be- Janda kita hanja mempunjal 1,5 Gluta murid SR dan djumlah ma hu 

  

Demikian pula hanja dengan Irian Barat dewasa Ini jang hanja Mmempuajal 2 buah SMP, sedang kan sekolah4 landjutan laingja 
belum ada, 

— 

Lagi" GKS Menjerah 
TEUAL, 27 Dfili (PIA) — 

Dari Kantor Puneranyan Asis tenun Balapulang Tegul dipeto leh keleranyun, bahwa berkat Giadakanna gerakan ,,Pagar- 
Betis" jang dipimpin oleh Wn 481 dar tanggal 16 nd, 217 — 
Gum 16,00 sore Ba 44 Dukua tengah usistenan Balayulang te 
lah menjerah Hamadun ,Asis ten Wedono DI Pagerbarung” asal Kedungwuluh dengan 18 Orang moggauta berserta keluar @unja berdjumlah semua 42 Ortiig dengan membawa senja ta 2 bren dan 7 karabijn, 

Belain itu pada tgl 19-7 telan 
menjerah pula Asfuri ,koman 
Gan kompi DP" asal dari Ka 
uman Brebes berikut 15 orang 
Anak-biahnja dan keluarganja 
berdjumlah semua 34 orang de 
ngan membawa sendjata | kaca 
biju dan pistol 2 putjuk, 

   

MPa aa BN AG PO EN Ag NT TA TA ta” 

  

Djuga pada tgl, 18-7 dapat 
Gitangkap di Batu-Agung asis 
tenan Balapilang seorang Let 
da DI" Chalari bernsal Varj 
Bumiaju, 

Dengan menjerahnja dan ter 

tengkapnja sisa gerombolan 
Kartosoewirjo itu, xini kenda 
an di 20 desa asistenan Balapu 
lung kembali aman dan rakjat 
merentjanakan merajaxan harj 
1 Agustus yag, Jebih merlah 

dari tahun2 jl 

akan mendjalankan tugas Negu 
ta keluar Negeri itu, Permintaan 
mana dilahirkan dengan singkat, 
mengharap supaja KI Saring 
bisa memenhi harapan Negara, 
dalam pada itu supaja selalu Ingat akan petundjuk Sri Kama 
w bahwa ,siapa jang ha- 
nja berani kepada jang mu. 
dah", takut kepada ,,kesulitan" 
Uita2nja tentu tidak akan ber hasil. 

   

      

      

    

Dubes Asing Hadiri Per- 
kawinan Trutju Pak Amat 
SOLO, 31 Djuli (PIA). 

SEORANG  dutabesar asing di Indonesia, bersama 
reluargada, baru? ini telah turut menghadiri suatu upa- 
tiara perkawinan tjutju seorang pemilik rumat makan Pak 
Amat di Solo dengan disetai oleh stafnja serta warta- 
wan? setempat, suatu hal jang djarang atau mungkin be- 
wm pernah terdjadi di Indonesia. 
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Sendratari 

DJAKARTA. 31 Diuli, Ka P 

mengadakan perlundjukane 
25 dati 26 Agustus akan 

kan 4 

Pertundjukan sendratari Rama 
Yana jang akan dipertundjukkan 
untuk para atlit dan official da- 
lam pesta Olahraga se Asia itu 

Suharto tidak sesuai dengan tera 

pat dan suasananja, dan pertun- 
dJukan2 akan dindakan pada are 
tia terbuka, 

Nitour buka tjabang2 
Untuk menghadapi pesta olah- 

taga Nitour sebagai travel and 
tour age tan fhembuka tja 

bang2nja ditiap2 hotel jang besar 
dan dikompleks Asian Ciames, & 
Akan memakai 50 orang tenaga 
official, 

Selandjutnja Nitour 
Organising 

  

sebagai 
Comitte Asian Ga 

ditugaskan untuk me 
nlelenggarakan latihan pengemu 
GIA mobil jang Akan bertugas 

Ia sebagai pemandu (ruiday 
2 untuk wisnta. 

wan luar negeri, demikian Let 
kol Suharto, 

Pertandingan Atletik 
Tjuma' 

    

   
   

Pertandingan atletik antara 
pegu Australia lawan regu In- 
donesia jang akan dilangsung- 

kan tanggal 4 dan 5 Agustus 

jad. terbuka untuk umum de- 

ngan tidak dipungut bea masuk. 
Pertandingan ini akan dilang- 

sungkan di Stadion Utama Se- 
najan mulai djam 4 40re. Da- 

lam pertandingan ini regu Aus- 

tralla terdiri atlitz Olympiade 

antara lainnja. Dixie Willis jg. 

telah mernetjahkan rekor dunia 

untuk lari 4 mil, Pamela Kil- 
boan dan Helen Frith untuk ion 

Wat djauh dan lontjat tinggi. 
Atlit2 putera Room Filschie un- 
tuk lompat dengan galah, Ri Chard Lefler untuk lontar mar 

IDRATARI an jang telah beberapa sd 
  

   
Ramajana 

Utk Para Peserta AG 

jandi Prambaran pada tgl. 
In pertuhdjutan pule Mmengdaka: 

di Taman Persatabatan ditompleks Asian Garnes, demis 
keterangan Pembatitu Utama Menteri Perhubungan 

Datat, Pos, Telepon dan Pariwisata Letkol. Sutarto. 

til, Anthony Snezwell untuk 
lompat tinggi dll. , 

Bantuan Kendaraan 
Untuk AG, 

Djakarta, 31 Djuli (PIA). 
Municipal Committee Asian 

  

mengumumkan bahwa bagi me- 
reka jang mempunjal kendatu- 
an bermotor dan berhasrat un- 
tuk ikut membantu kelungi 
pengangkutan» 
Games IV dapat men 
pada ” Municipal Committee 
Asian Gatnes IV seksi Generat 
Service "Nitour" Inc. Djalun 
Mogjopahit 2, Djakarta, 

PWI Bandung Bentuk 

Pengurus Baru 
BANDUNG, 3U DJULI (PIA) — 

  

   

Dengan melalu perbebatan" 
hangat nengenas pasal 6 dan & 
njan malam pada Sabtu ina.a 
lur rapainja sampai djauh te 
berhasii memilih dan mermten 
Gan perariran dasar PWI, a 
Ji, PWI tjabang Bandung 'uo, 
tux penguruanja jang batu, jer 
dun dari kelua Dujat Hardjaxy 
sumah (Antarw, waki) ketua 
AE Jakoby (Harian Karya), se 
Kretaris I dan il masing) Mus 
Iman Swleh (Warna Bandung, 
dan (Muh, Kendana siparahoo 
Daru, bendahari 1 dah IT ma 
ting 8, Hoo hany #Pikitan 
Bakjat) dan Jo Han Beng 
(Antarm, ditambah dengan 2 
Orang komisaris masing2 sja 
rif Hidajat (PIA) dan Suharmo 
no (Pikitan Rakjay, Dalam 1 
pat tab, djuga telah diputwkan 
Tentjana kerdja untuk dilaxsa 

    

  
  

Sebagai Terdakwa 

tabun 6 bulan pendjara-.ter! 
ung 

Hakim mr Soctidju dalam pu 
tusannja itu antara lain menja 
takan, bahwa terdakwa A.R, 
Mukri walupun dalam sidang 

jang lalu senantiasa memungkiri 
tuduhan, tetapi terdak 

wa telah tnenyakul menerirua 

vang dari pemborong Dachlan 
#edjak bulan Pebruari 1961 s-d 

Pebruari 1962 tap2 minggu se- 
banjak Rp. 101000p— 5-4 Rp. 
30.000,— 

    

     

  

Sebelum Hakim memoatjakan 
putusan hukuman atas diri ter- 
dakwa A.R. Mukri, terlebih da 
hulu telah dibatjakan surat da 
"P.T, Mustika" jang mengakui 
telah menerina uang setoran 
dari terdakwa sebanjak Rp. 
225.000,— jg diberikan dengan 
perahtara seorang jang” ber- 
nama Dachlan. Uang tersebut df 
berikan setjara berturut2 z8- 
djak bulan April 1961 jang lalu. 

Berdasarkan fakta? diatas, 
Hakim mt Yutidjan menjatakan, 

ternjata telah 
melakukan tin 

dak pidana korupsi dengan tu- 
djuan memperkaja diri sendiri. 
Terdakwa ternjata menjalahguna 
kan kekuasaan jang diberikan 
Padanja dalam rangka pemba" 
ngunan ,,Press House”, 
Kemudian Hakim memutus 

kan mendjatuhkan hukuman 5 
tahun 6 bulan pendjura dan me 
merintahkan disitanja milik ter 
dakwa berupa rumah, kapling, 
jeop dan andeel pada beberapa 
perusahaan serta segala ongkos 
perkara dibebankan pada A.R. 
Mukri. 

Terdakwa naik-banding 
Sebelum hakim mendjatuhkan 

putusan Hukuman itu, pembela 
mr. Z. Abidin, dalam pembelaan 
nja meminta perhatian hakim 
pada Pasal 1 UU Anti Korupsi, 
Jaitu bahwa seseorang jang ditu 
duh melakakan tindak pidana 
korupsi getelah tiga bulan dalam 
tahanan harus diadili, “djika le 
bih dari tiga bulan maka tudu- 
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: Mang ena Pia penguna 10 Siri 
5 Tahun 6 Bulan Buat Ko- 
rupto" ,,Press House” | 
Pemborong Dachlan Kemudia 

5 
PENGADILAN Negeri Tart» Agutus (Merdslaj, dangoja kemaren pagi telah mendjal 

jetakan bersalah telah melakukan tindak korupsi dalam rangka pembangunari "Preus Hc 

Dakan oleh pengurus jg baru, 
4 

n Diadili | 
. 

1 Agustus (Merdeka 

hukuman & 
hadap terdekwa? A.R Musri 

(Sea 

Mengenai instruksi dari Djate 
sa Agung dikatakan Oleh Djae 
sa, bahwa Kedjaksaan Djakarta 
Raya tak dapat dipisahkan dari 
Kedjaksaan Agung, karena itu 
apa jang dilakukan oleh Kedju 
saan Djakarta Raya telah dike 
tahui pula oleh Kedjaksaan 
Agung. Djaksa achitnja tetap 
pada pendirian, bahwa terdakwa 
AR. Mukti telah melakukan de 
ngan sengadja tindak pidana ko 
tupal, 

Setelan mendengar putusan" 
Hakim mr Sutidjan, terdakwa 
A.R. Mukti menjatakan akan 
naik banding. 

Pemborong Dachlan sebagai 
terdakwa 

Pemborong Dachian j f lam sidang2 jang lalu dihadap- kan kemuka sidang selaku saksi, hari Selasa kemsren diadjukan kemuka pengadilan sebagai tere 
dakwa. ! 

Pemborong Dachlan ditudun telah memberi ,.hadiah" sedjum lah besar kepada A.R. Mukri sa bagai pelaksana pembangunan Press House” guna mendapat. kan peketijaan  pemborongan Press House” tersebut. Pemba tong Dahlan djuga ditudun menjetudjui laporan2 jang dibu at oleh saksi Muljono, pemban tu AR. Mukti, sedangkan lapo- ran tersebut ternjata tidak: de- nar sama sekali dan merugikan PT. Pembangunan Perumahan dan Negara, 
Guna memberikan 

   

    

   tuk mentjari pembel 
kim mr Sutidjan menjatakan ai Gang ditunda sampai tanggal Z Agustus jad, 

Mempertinggi Kwali. 
tet Ternak Rakjat 
Jejakarata, 30 Djuti (LA), 

Dinas kehewanan daerah 1 
timewa Jogjakarta, dajam 
ku mempertinggi kwalitet t.r 
rak djkalanyan rakjat, tesan 
memberikan — terhak ” kepa- 
da | rakjat untuk digadu 
(capelihara rakjat, dengan aaax 
2nje jang dilahirkan dipsro) 

  

    

  
      
      
        

  

   
     

    
       

 



skate Kon na elit) AN Tar PAP MD Ai     ke bat “aah 3 je janu, Danu. - 

    

    
#- an MERDEKA. 

siden ' Keluarkan Instruksi Skripsi 
   
  

  

| (Ditahan Karena Memotret   

   

  

    

    

    | Buatlah 

    

mereka jang terkenal retuling de. |ter, potisl dan sipil Gan-atau re ng survey Ga im2 1 hadapi masjarakat. — | Rhodesia Utara di tembak to Stas Pisawat Tupolev : aa MA 

BNN Dena AI Nah ogahlani ApAtatut Bankti, 28 Dittapkan di Djakarta ! 1008 Wrvey dari probiim? jang angan Th olah arang Kah dinei hu. masaka Kompangi, Pesawat Pata pan engarat dimpangan ter | Divta 120 diperbatasan Tita 
fetiling dan Peorganisasi.tab, |naganja tidak diperlukan lagt |Phda tanggal 26 Djuli 1pe2 Djika ini dilaktanakan, buah. dul: Kebidjaksamaan Pemerintah | ktika sedang penerbang- (sendiri kemudian kembali kejbang Olry Minggu malam tu- |,Futn, 

Menimbahg : & bahwa, beri |dan perlu diberhentikan, selama | Pfesidea Republik pia akah banjak tekali, 'karens | Gaetah dalum bidang etotomi Jan dari Kitwesi ko Kongolo, — | Moskow, dimana kapten pener- Jajuh jam terlambat dari tes: | Dam 1800 di Tjiamdjur Gin 

hpbung dengan rerooling apiratut | waktu paling sedikit 6 (enam) ttd leinasa2 mahasiwa dibawah pum | dan industri dan peranan jang di | Menurut Wollensky sesudah | bangnja' menjerahkan keempat | tjana dan tampa mereka Gikelilingkan didalam kota se 

Netatu dan tegouping Kabinet | bulan dan paling. lama 2 (dua) (SUKARNO) pinan universitas dapat dikerah. | harapkan mahasiswa unirersitas (meninggalkan Kilwesi ppsawae | dcktet? itu kopada pembosar2 |" Menurut yaa penere Via 4 Aan, 

Kerdja perlp Man takan dibebaskan dari tugas pe —— kan Uniuik setjara maa mes Sa Mn er sabun aa6a. terbang tersbut mendarat “dis | Sovjet. sing aa ae Muat Tnemutus | Djam 18,00 Wba di Sukabumi 

8 »|.P3 rajaan. M ti metjahkan petsoslan2 masarakat | HARUS MENES #GA. | Kamina. Katanga untuk pemeri- | Keempat dokter itu dikenal | kan saji mengu Balaiko:a, 
Tapi ente snankatn Organisasi Pensiunan | jang” sedang” dihadapinya, LA DJALAN, Kanan KagkNan jang BAR lan Tower" peotaadi' Ground Da | Pa Pa anang Detikh Pb Aa Maan s0 aman 

Bara b. bahwa pula diadakan ke 
kentuan2 dalum bidang? pengbas 
silan pegawdi sipil dan anggota 
Angkatan Bersendista, jang selain 

Pasal 2. 
Selama-waktu pembebasan tu 

gas kepada pegawai sipil dan 
Anggota Angkatan Bersendjata: 

8) diberikan penghasilan ka 
   

Bersatu 
DJAKARTA 31 DJuli (PIA) 
Ketua Presidium Persatuan 

Djuga lembaga? universitas ren 
ting sekali apabila diberi tugas 
langsung turut memetjahkan prob 
lim besar jang sedang Jihu 
oleh nesara dan Masjarikan pas 

  

   

    Menurut dr Subarjo 

kita harus menempub 
la ken 

  

1 
sepala djulan dan seg 

ng mM       

  

tudjul, 

     

Kurang Kamina dan Kongoto, 
pusat penerbangan di Sallabury 
menangkap isjarat2 BOS dari 

ni, otang Italia jarg sekarang 00 
kerdja pada puset anti kanket 
di Vilie Juif, dekat Pas 
sar Birg, orang Per 

    

kembali ke Moskow ketika pe- 
sawat itu berada diatas Kiga 
Hal ini dilakukan setelah tot. 
djadi insiden dalam pesawat di 
antara beberapa penumpang, te 

    

Kotbongan kelilifg kota Suka 
buta mula, 
selama satu djam, 

jang 7.00 untu 

Djam 1040 Tiba ds Benda, 
Penstinan Republik saia pesawat Dakota Itu jang menja | sekolah kedoktetan Djam 11.90 diperbatasan Kab 

akan memperlangjar usaha? retoo | Gjlpokok dan tundjanzan2 jang | cppp3) S umumnja kap “pertanian padu umumni semuanja telah mengikuti Long .30 diperbatas 4 
: , PPRI) Surardjo as , : takan bahwa mesin pesawat tes | Perantjis Timur Wan Dr. Pierson 2 gari. Pi sei Aitigor, jam 1300 Tiba 

ling dan redrtansati tersebut di berhubungan dengan gadji-po- Keterangan Or Subagio itadino | divsn | memperkebunkan tanelii lah kena tembak. KA Ganean Gara Pa | Gikotk Bogput, eetelah diretan 

dari | bahasa keperluan 

kok) jang sama djumlahnja de- 
ngan penghasilannja pada waktu 
In dibebaskan dari tupasnja, 

8) tetap diberikan — distribusi 
sehari-bari 

Gan fasilita kesehatan jang di 

  

me jang telah menjelesaikan 
Konfrosnja jang kee1 di Jogja 
karta, jang berlangsung pada 

tenggal 25 — Z1 Djul jang lalu, 
Gsjam keterangannja keparia 
pers di Jogjakarta, menjararan 
bahwa PPRI akan berusaha un 

    

10 itu diberikan” dalam #ramah 
aja pada rangkalan tjeraman un 
Gang pangan didepan — intulas 
#konoai universitas Gadjat Ma- 
da baru2 ini jang mengambil dju 
  

  

gundul dan perlu sekali ditekan 

     Dalam pa 
perlihatkan akan adanja ptoduc- 
ton aharing. tidak hanja pada 
industri besar sadja, tetapi dju. 

   

  

  

  

  

Djangan Lepaskan Sema- 
ngat Gotong-roiong 

      

ta penumpang mengambil bebe 
rapa foto atas wilajah Soviet, | 
3.000 meter Cibawah dan ini | 
mendengar kedjadian ini ia mn | 
ta supaja Tilm2 jang dipertu 
kan ufituk memotret itu akan | 

  
    

       

  

  

  

      

    kai: didalam kota selama ) 
djam, 

Ujam 19W Samnpas siveras 
Kacupaien Bogor can 

Yhusus Ibusota uja 
Kayu 

tusuur 
Lawak 

  

  

     

    

aa, Sd. meng me | tetapkan bagi lain2 pegawai si 
benar 

c & Cik minta pengakuan dari pe $ ta para industry —, perusah gn pesawat diterbangkan «cm ya anura Tjidjas 

MENGINSTRUKSIKAN CI Ma Ingsora Angkatan Beri Kk erintah, supaja diunggap tue Pagar Betis Akai rakjat jang lama maupun jang ba BANDUNG, 30 Djuli (PIA Gan 'Ra Moskow dimana semu 1psntak, 

e) diakui fasilita peru | rupakan satuznja Organisasi ru, Dengan demikian, mata peme 1D: : penumpang dibawa kekentory— kjum KAW-Obur tiba di ca 

Kepada Menteri? dam Pembe. Aek ap aa Aa diterima | (orgapisasi tunggab' jang mewa Dibuka Tintah duerah dapat Follow-up keamanan di Djawa Barat sebagai akibat | besi uiapangan terbang see | yu. Kk Gali duerim 

tar2 jung betwenang ul tidak diberikan las) fasilita (KII' golongan pensiun, diluar | DJANARTA, 31 DJULI (PIA) — | ilkun tenaga? penga pengatjauan GKS, jang kini sudah mendekati ketenang | um mereka dibebaskan | man Gu 

dan b pegawai el | pensungkutan, penalunan dikalangan' angke| Mentert Pendidikan Duser | kentara (disguished unemploy | «n dan ketenteraman seperti sediakala, perlu menidlapat | diperbolehkan terbang ke Puris | yus Uhuwus Ibukota Ljarur 

pu dan anggots Angkatan Waktu selama pegawal sipil | tan bersengjata, dan Kebudajaan Prot. Ibr Prijo | ment jang hinsea kini belum di | perhatian jang besar dari manjarakat untuk dapet mewu | denkah pesawat Caraveile | av 

Uijata untuk mempersiat tetooling | dan anggota Angkatan “Bersen rangkan, bahwa Kongres | no menganajurkan agar peristi | Pat duransmisrasikan Venukian | diudian kesedjahtoraan rakist bemnyjutnya menurut 

personalia militer, polisi dan sipil! gjata dibebaskan dari tugas di | ke-1 PPRI di Jogjakarta ttu, te | wat pagar betis dibukukan da | datar lain dr Subasio. basi | trem — Krvtokol Organ 

Wan membertiepar pelaksanaan te hitung penuh sebagai masa-ker | lah berhasil mempersatikan | lam bahasa Sunda, baik dalam | Rangyas h2 dat Pemerintah pusat besar sekali ujadi korban pengatjauan dari | Patuh Dibanggakan Muis ttee Asian Gumes :V 

organisasi aparatur Nesara ment | dja untuk perhitungan pensiun. | 2! buah organisasi ' pensiunan | bentrik prosa Maupun an ni meta Tama n perhatiannja terha | xrrombolan2 ItU. Jang terutama | | hua” auantjanakun 9     

  

diseluruh Indonesia dan prak 
tri emua organisasi! penafunan melalui Gubernur Djawa Dara: 

itu telah diberikan oleh mr Su- 
djito MA dosen fakultas ekuno 

    

jang telah pulih 
bali keamanannja itu, Ialah un | v: 

kem | Ani    

  

mana keadaan jang sebe 
un melihat dari deut| Dan Ditiru | 

   
     

Asian Games 1V     

    telah masuk kedalam PPRI, | Kol, Mashudi baru2 ini, mi) mengenai: Mengerahkan masa | Sud Mulai menganga - narnja. Djakarta, 1-8 (Ma.ceka). 1 peta talggai 20 Agu 

Hahkan ada sebagian dari Andjutan atau saran men2 Aa Naa ar paha pembangunan disegala bi-| Sebab. demikian menier se mm rangka mempisui | ip, samru Geugan € 

Dan og) omong eng as sal dang keperluan jang telati diru | sandjutnya. kalau melihat hanja | usaha kebersihan dan keindahan | 44 pgsutun 1483, deng: 
alunan Angkatan Bersendjata, Prijopo tab, di terimanja dgn, ngan. Kepala dinas pertanian 

   
   

  

     

  

sak oleh pengatjau2 GKS ita. peda laporand sadja telah mera 

       

kota Djakarta terutama ten 

      

Ira sbb,   

IL Ketentfang Gibewah Sal :| Jum fa Bibebuakan dari tugaa te | Jia kepolisian jang djuga (B | gecihira dan 'aegara Gibijara | rakjst Tanineaben, Kanaanas Ve) Ket giustus 
: enggabum pada . meyailapenrui Hp erangan tsb. diberikan oleh | sa tjukup. namun dirasakan & jelang 17 Agustus dan'"ASIAN | y 1962, Djam 10 

La Me Naga Ban petakan Ge "Tessa Pa Sa Pa KA | ajakaoo hopasa MG an | an ebi” pala lagi kalau dari | GAMES” jad: Inaka rukun wa | PA : aa 

1 8 (dengan mendapat pokok Na LpaE  Bubamafi Sardjono pada 'Minggu siang dij 1s laporan itu terus dujakinkan | nita Matraman Dalam telah men) mombongan berangkat 

Kemana Malam Ini? (pensiun sebanjak gadji-pokoke Pan mena, Naat Tea Lap ee rena Uas tenjndostyan dalam rang, | tadapan kaum wanita dari ber dorong kaum bapaknja untuk | dea Msdjakerta menurya 

ak Badji aktip), maka sesudah 0 - so 0) 4 swasembada san 8 U bagai organisasi, para pedjabat | Setelah keamanan di Priangan |tebih gigat lagi melaksanakan) kta Indramuju, dan menga 

GELORA 930 (enam) bulan dibebaskan dari | Hduk ada orgunsasi pensjunan,| rat kabar bahasa Bunda ,8ipa | 4 2 ki 
Spicniet V si an | ab dnarahd, “katfuaif orenoteaa | tak t besar per | Joklukarta, 2 sipi.militer serta para unda- | Timur pulih kembali, kini kita' pemeliharaan kebersihan dan) hap dikota ini, 

tugas in baru diberhentikan de | viunan dari Leg rimba bara Den PON un “Kdsumarto do | kan lainnja bertempat dipendc | dapat merasa lega untuk mena | keindahan kampung Chusuunja 21 Agustua IIS. Rombongan 

GELORA 2 Insan hak pensiun, P Pn 3 - ae abah “ hatlannja terhadap saraa mani Kh fakultas ekonomi: menvenai: | 96 kabupater Tasikmalaja. An rik nafas pandja, dalem arti Ca | uan kota pada umumnja, meneruskan — perdjalanaa 

HA NA kajan Dingaltk teri tsb, akan segara merealisir | jm Lek Maantanaijan Wan dp | tara tain tampak hadlir pula| pat menggiatkan tugas beker | Rukun wanita Matraman Dal dan menginap di Banduas, 

sana Pasal 5 21 organisasi penstunan jang | bersama dengan teman2nja pa cibagja Hadinoro mensensi: Ke | Dan Item Tasikmalaja letkoi | djz disegala bidang, tetapi dja |tam jang diketusi oleh Ibu Wi | 24 Ayustus 1502, Dari Bangrag 

MANGGA BELAR 290a-7-0 : ada mvilal dari daerah Sumate | da lembaga esb, di Bandung, | bigjaksansan pemerintah € Ijohari dan bupat-kepala dae | ngganlah sampai melepaskan se |oarso dan Ibu Waglo, telan) “pombovyan ”— menerussun 

(4) Apabila pegawai sipl dan | ra, sampai ke Maluku telah |) Menteri Prijono menjarankan | gujam bidang ckonomi dan indus | rab Tasikmalaja. mangat gotong-rojong. Itulah da | membuka wursus2 pendidikan) serdjulunan dan menginap 

anggota Angkatan Bersendjata 
termasuk pada pasal 1 dan 2 se 

lama waktu ia dibebaskan dari 

  

Apabila pegawai sipil dan ang 
otw Angkatan Bersendjata ter 
masuk pada pasal 1 dan 2 sesu 
dah waktu 2 (dua) tahun dibe 

twiah menggabungkan diri pada 
PPRI, 

Ta, samphi ke Makiku telah 

  

ri Proklamasi 17 Agustus 1962, 
Perajaan Sekaten itu, seperti 
tahun2 jang lalu, diadakan se- 
tjura terbuka disloon2 Utara 
Jogjakarta, tanpa pungutan bas 

agar peristiwa2 dalam pagar 
betis jang begitu unik dan tih, 
berhasil itu, dabaikan agar ge 

  

tri dan perunan jang diharapkan 
dari para mahasiswa. 
Seminar sandang pangan itu,   Amanat 

  

menteri Sosial 

Pada awal amanatnja menteri 
Sosial Nj. Rusiah Sardjono me 

dapatnja berhasil pulihnja kem 
bali keamanan ini. Demikian al 
menteri Soslal Nj. Rusiah Sar 

  

pesawat Dakota tsb didesa Ngo 
to, sebelah selatan kota Jogja 
karta, dengan mengadakan sia 
rah ditempat tab. 

sawat itu jang mengangkut 'O- 
batzan dapat terbang melalui 
daerah jang diduduki Belanda, 
untuk mendarat dilapangan Ma 
guwo (lapangan terbang di Jog 

terapi petani itu menilak, 

keluar dari cockpit pesawat 

Ketika mengetahui, bahwa pe. 
numpang2 laiunja rernjata tidak Barat, tari topeng dan 

jaog 

  

  

  

masjarakat untuk para putri 
dan wanita umumnja, seperti 
pemberantasan buta huruf, kes 

kaum Wanita Chususnja untuk 
meniru kegiatan Rukun Wita 
Chususnja untuk meniru kej 
tan Rukun Wanita Matraman 
dalam. 

  

  
& Sukabumi, 

MM Agustas 1962, Rombongan 
meneruskan perdjalanan xe 

      

tersebut Jetaknja dihalaman Ba- 
Ini Desa dekat Gjalan besar jg. 
menghubungkan kedua kota 
itu, 

Menurut tjerita maka G0 tahun 

, Ta 5 : 
Pergiat Retuling Aparatur Negara | diberhentikan aenffin halepet- Pa Sa mupeng Sape an AA, Gi Fatarmenose 3 Urea ang 

3 s Ditun menurut peraturang : : u elleneky 3 ore Djam batasan Ka 
Ag No” Kar on. er mat return lee | Tdntang Survey Dari Problim! Masjarakat Jet hey Wood menga) lagi Djspang fang flah dibebaskar Aa GAN | pepatoa Binoding, 

dangan ins NG 5 Labu 1962 fe- | kan tundiangan berupa” uang |" han hai Beni dipan pahe: | su lagi Diopang fahg teh dibebastan dari hadrah | Aan JAS Giberbatasan Ka 
lan ketentuan untuk menpe biat retuling | tunggu meburut pasal 5 dan 6) JOGJAKARTA, 29 Djuli (PIA) dapat bertemu dengan para aw- | den, e ello P bupaten Bandung, 

'pegewai sipil dan anggota? angkatan bersendjata serta | Peraturan Pemeriatah No. 230 Dr. Subagis Hdinoto, anggauta BPH daerah islime- Jak pesawat Dakota Rhodesia | “edan Pesawat Larav Djum 2030 dikorapradja Ran 

mempertjepat teorganitasi mparatur negara, | tabun 1961 (Lembata Negara ta | wa Yogjakarta, seksi pembangunan desrah dan bank das. Utara jang ditembak djatuh di- | Keempat dokter itu telah |kar di Naney, djuga sesring |) Sing dan menginap di Balai 

GS Mi! Abon Aa Lg ro, mengharapkan 'hepade pare. mahasikwa2 univoritas | sm" wajah Katanga Utara hai | mengnodiri Kangtea Sesama ma Peranta. Nama | MOM Pa | 

.yula ketenjuan2 dalam bidang | Pegawai sipil dan anggota | Pasal 7 Gadjah Mada, bendaknja mahasiwa? jang akan menem- Aa nara be ang Bo Batak moner Yg ber | doktor Disgana ta Ht Kana ILOO Retnskit Oafi ba |s 

penghasilan (pegawai sipil dan ang | Angkatan Bersendjata, jang xa | | Inetruksi Ini mulai berlaku pa | puh udiian doltoral mengembil persoalan untuk skriptI- Jentar mengenai insiden dalam | Pembesara SA bila man hama, ga jang | inoxota Bandilig, Get selama 

Eota angkatan bersenjata basifrena retooling personalia mill: | Ga bari ditetapkan. nja jang diarahken untuk tnendapatkan pengelabuan ten | mana sebuah pesawat terbang | dapatkan mereka mengambil to | tadinja seat Dhan inem | 454 djam dikelilingktd dida- 

  

Tg (AS tahun | usus mentjapal hak-pensiun pe | menggabungkan diri pada PP | nerasi jad, djuga dapat menota Jakan dilandukan pada tangrai | njatakan, bahwa telah mendjadi | djono. radjinan dan antara lain djuga | yogor dag terus ke Djacur 

nuh, maka ia diberhentikan de | R1, hut peristiwa2 bersedjarah |5 Agustus jang akan datang, se | tugas kewadjibannja untuk me) Kundjungan menteri sosial ke tentang kebersihan dan keinda- | 44 gan pata Malam itu Obor 

BATRUA 230—7.30—045 ugan bak-pensiun pada saat ia ——. tersebut, lara $ bari, nindjau tempat2 jang telah men | Tasikmalaja ini al disertal oleh | han. Aitpat di Balai Kota. 

"Goliath Against the Giante | Mentjapa! pokok-pensiun maksi | Sekaten Dimulai & nj. Sambas Atrpadinata, nj. Ipik | 1bu2 tersebut bukan sadja lay Agustus 1962. Obor dibawa 

mum itu. Lan 5 £ « | Gandamana dari seksi DPRGR |mempeladjari, tetapi bahkan) Wengan tari beranting ke 

@UKLAH (2) Apabila saat mentjapal po | Agustus Korban Dakota V 1 CLA Di ringati | 4s beeecar pemoesar dari Iajuga mempraktekkan sendiria | Asin Stadium, 

WGollata Agalast ha Glanter | Kok pensiun penuh termasuk pa | pe £ Diawa Barat Dalam kesempat |dan setjara gotong rojong un- | H- $ 

KERAMAT darajat (1) pasal ini djatuh Ga | Jogjakarta, 30 Djull PIA). patan ini menteri Ni, Rusiah te | tuk kebersitun dan keindahan | Riwajat Api I 

Goliath Agalnst the Gianta" | la waktu 6 (enam) bulan se | Ketua panitya Sekaten, Dirdja | Jogjakarta, 30 D/MU (PIA) waktu itu mendjadi Ibukota RI ! wap itu, maka RA, Gani ang Jia melakukan penindjauan ke kampung dan perumahan ma- Madjakerta 

ingrat, dalam keterangannja !  Satuanja penumpang pesawat | adalati pesawat jang membawa | masih hidup, segera mengsunakan | kampung Tjidjuhung desa Suka | sing2. adjal E 

kepada” para wartawan bari | Dakota VT CLA jang sedang | obatzan sebanjak 2 ton dari SI waktunja untuk menolong paman | ratu, alah sebuah kampung jg| Panitia Kebersihan/Kelnda: | , Dosa Madjakerta termasuk ke 

Saptu jang | menjatakan | mengangkut obat2an milik RI | ngepura. nja sendiri, Zatoul Arifin, iang | pernah mendapat kundjungan han Nasional Djakarta raya, | #iamatan Djuntinjuat, kawedi 

bhw perajuan ” Sekaten tahun | dari Singapura jang | ditembak Waktu Ilu konsul RI di'Singa | kedapatan telah meninggal Yuria | Wampa-KASAB djend. A.H. Na | menjampaikan hormat jung se- aan Karangampel, kabupaten 

Bean dimulai pada tanggal | jatuh oleh pesawat? pemburu | pura mr Utojo, telah 'membitja | Kemudian dilihatnja seocing pes | sution. tinggi2nja kepada rukun wani | 1WGramaya, dun letaknya 12 sin 

Ii tugasnja, & Agustus 1062 selama 13 ha- | Belanda, R.A. Gani Handono | rakan dengan konsul djonderul tani jang sedang menijangkul dan | Malamnja bertempat dipendo ta Matraman dalam, dan me- | dari kota Indramaju dan 32 km 

dl, sambil turut merajakan ha- | tyokro, hari Minggu Jang lalu, | Belanda di Singapura, bahwa pe dipanggil densan lambajan tangan dise Ingandjurkan kepada masjarakat | dari kota Tjirebon. Sumber apl 5 

  

  

  terbakar jtu, maka kemudian Gani 

mendekati rakjat jang sudah ada 
medekati rakjat jang sudah ada 

jang lalu seorang kakek dari 
jkarta dahulu) kepala desa tersebut dengan Lu 

Akan tetapi ketika pesawat itu 
  Ziarah itu al djuga Gari tugas belum dapat dihadiri O 

leh djanda almathum laksamana 
jaran. 

     

  

     
   
       
    
      

    

  

     
     

    
    

    

dan bekas penasehat Ilmu Pe 
ngetahuan Presiden Eisenhower, 

pada tanggal 27 Djuli mening- 
galkan Indonesia beserta isteri 
setelah mengadakan beberapa 
kundjungan dan pembitjaraan de 
ngan pemerintah dan ahli2 ilmu 

Pengetahuan dinesara ini. 
Dr. Kistiakowsky selama be- 

rada disini mendjadi tamu dari 

Madjelis Ilmu Pengetahuan In 

kesempatan untuk mengundjungi 

merupakan pengalaman jung me 
njenangkan untuk melihat minat 
Jang besar' dari rakjat Indonesia 
terhadap pendidikan, 
»Kundjungan kami telah men- 

djadi lebih berhasil serta" menje 
nangkan dengan keramahan da 
ri para terpeladjar dan pendja- 
bat Pemerintah. Kami pulang 
dengan merasa sajang dan meng 
harapkan dapat kembali kenege 
ri tuan alam waktu jang de- 
kat”, 

Dr. Kistiakowsky datang xe 
indonesia atas kerdja-sama dari 
Jajasan Ford dengan tudjuan 
Pengetahuan disini dan mem- 

telah didirikan sebuah tugu di 
mana para korban Dakota jg 
meninggal dunia sebanjak 8 o- 
rang diantara 9 Orang. penum- 
pang, telah mendjadi korban a 
kibat serangan Belanda jang ti 
Gak terduga2 itu. Peristiwa tsb 
terdjadi pada tanggal 29 Djuli 
1947, sedangkan tugu peringat   uru Belanda jang mensedjar su 

terus melepaskan tembakan2 mil. 
raljurnia, sehingia tempat bensin 
mendjudi terbakar, din acbirmia 
djatuh pojah mendjadi dua dide. 
sa Ngoto, 

Delapan dari 9 orang penum- 
pans, termasuk pilotaja, telab 
meninggal dunia. akibat yerbakas, 
atau masih. bidup, terapi kemu. 
Gian meninggal dalam perjalanan 
kerumah sakit, Hanja seorang 
tedja dari penumpengi ima jang 
hidup sampai bekarang, jaitu R,A 
Gani sendiri   DIKEPUNG | BAMBU RUN. 

banZ dari Dakota itu, 

“ 

bol dan saudara dari major   
Harehurn, 

puns dan hendak membunua Gani 
membalik memberikan peno!ongan 
dengan serentak kepada pasa kor 

Delapan orang jang meningsal 
muda udara Adi 

aunjipto, Laksamana muda uduta 

de, Abdulrahman Saleh Pak Kar- 

drai dr Azis Saleh menteri peria 
Gutrian rakjat), kolooel angkatan 
darat Adisumano, pilot Alerta- 
dar Cin stantino dan N. Roy 

NIA. Comuntine 
tidarham (stewar@), dan Zainul 

Arilin (paman Gani). Penembak 
kan pesawat itu sohirnja tnendja 

nis hari Senin bahwa 
15.000 sampai 20.000 

ferendum Aldjazir sudah tidak 

ini, 
Menurut Taieb Kehiri mereka 

daa 
Aldjazair berdasarcan 
normal dam kerdjasama dengan 
Organisasi regional Tunisia 

pembesar Tunisia sama sekali 
tidak membatasi kegiatand soha 
ria daripada pasukan2 Aldjaza 
Ir itu 

berada di Tunisia pada saat 

itu semuanja telah kembali ke 
ajarata 

Ia mengatakan bahwa para 

antara | normal, 
tentara 

Aldjazair di Tunisia sebelum re 
Ia membantah pernjataana jg 

mengemukakan se-olah2 telah 
terdjadi insidenZ selama pemu 
lengan pasukan2 ALN dari Tuni 
sia ke Aldjazair, 

Sekalipun demikian ia menga 
kul bahwa memang terdapat se 

dikit kesulitan berhubung pasu 

kan2 itu telah Unggal di Tua) 

sia selama enam tahun. 

bantuan dan pembesar2 Tunisia 
memenuhinja. Beratus2 truk di 
sediakan untuk mengangkut me 

» 
DR. KISTIAKOWSKY. TT PERGURUAN | Dag” ga Bata “aa lur DKI Remot Acar os das | oeeloi jas lah menta Seluruh Tentara Aldja- | uan sec 

TINGGI INDONESIA Kd Ge Ba Sa ta ma aa dkk | zar Tinggalkan Tunisia | asas sea 
Dik 1D ta Daan de SY cd BA aga" ga" ana bea na 

Dr. George B. Kistiakowaky | Tinggi dan kemadjuan dari Lem aa Pe Ta Kemaraya meat dian | Setelah diberi pendislasan, ke | Tenis, 30 Djuli (AFP:PIA) untuk membantu pasukan2 Al |njata sesuatu matjum gas. Ke- 

sarjana Amerika terkemuka, | bag2 Ilmu-Pengetahun, Sunggun |“ Didesa Ngoto itu, oleh. AURI | guwo. Terapi dua pesuwat pem. | ntudian rakjat jang maid menga |. aa angka Ten Kan, kembali Br ne | tika mereka menjlakan geretan 
Gitempat itu, maka mereka sa- 
ngat terkedjut karena gus itu 
lalu menjala, dan sampai sekas 

  

Itu lalu dipergunakan untuk tu 
pa-rupa kepeMuan, dianturuaja 
untuk pembakaran garam. Las 

Itu djuga dapat disalurkan mes 

lalut pipa-pipa. 
PJ.M. Presiden Soekarno ter 

lah mengetahui pula adanja 
gumber api didesa Madjakeria 
Itu, Gan atas andjuran beliau 

Maka ditetapkaniah penga 
lan api untuk Obor Asian Ga- 
mes IV itu dari sumber 

      

  Sebaliknja, para pembesar Tu | reka kewilajah Aldjazair, kata (sebut 

Ajah 

Princess Saaba" 9 pesawat terbang 

6 € Pn: Pena nba Dai Kg Sengon hehee Dag Apa edan aa pesan Aa Gang nisia telah berbuat sedapat2nja | Kohiri, 1 dirumah Bupay Indran 

|. MAZDA ' MENGGEMPARKAN “MAT DA warniasa | M A7DA | BUKTI DAN NJATA | 

MAZDA KENDARAAN Tak ada Djurung Teridu Duten 

IDAMAN ANDA 

imernasional, demi       

  

     

         

  

     
   
   
     

        

   

          

     

  

  
    

  

  

  

  

   

   
   

F MAZDA KENDARAAN MASJARAKAT "BEMO MAZDA B 29144 telah meru- 
buktikan dalam Rally Garuua 

28-29 Djuli 1962, 
Menempuh Ujarak 1000 Kim: 

Djararta — Purwakarta — Bandung | 

— Sumedang — Tjirebon — Pamu- | 

nukan — Subang — Tjister — Lim | 
bang — Bandung — Tjiandjur — Su ks 

kabuni — Bogor — Djasinga — 
Rangkasbitung — Serang — Dja- 

karia, ngng 
SI TJADERAWIT Macua berhasil 

memasuki Finish Dengan Selamat. 

Buru Njata Kekuatan Mesin MAZ 
DA teluh dibiktikan dalam Gamda 
Rally 1962, 

aa aa knapa 

MAZDA KENDARAAN (4 

RAKJAT SERBA'SUNA | 

UNTUK PENGANGKUTAN » 4 

MOTCRISASI BETJAK 

SANDANG PANGAN 
ni » BURIIH/TANI 

PEGAWAI 

RAKJAT DESA/KOTA 
MAZDA ALALAH : Ptoduksi - 

JANG KETJIL MUNGIL 

BERPANTJA LEBIH 

LEBIH PRAKTIS 
« LEBIH HEMAT 
« LEBIH PRODUKTIF 
» LEBIH STABIL 
“ LEBIH KUAT 

  

i 

  
'BERHATIAN | . :      

     

     

z pa Na in ina bea» “Noya Kogye Coy Ltd. | 

"5 Ki TYPE MOTOR: 2 CYLNDER-—4 CYCLE—OVER HIROSHIMA — JAPAN | 
: | ng BAKAR 100”4 ! BENZINE 1 ea tb tas pi Teh jang suk | 

18 i € Ih: , c kendaraan" ketjil terbesar | INGAT! SEKALI LAGI INGAT ! Sg Pa UU 
| BRAKE HORSEPOWER: 11 HP, | di seluruh Dunia, , 

   
SAMAN HAKAR BENSIN TIDAK DITJAMPUR DENGAN OLIE Ika HLITER BENSIN UNTUK 24 KM. 
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#»TANDJUNG” 

  

| Ibjelan Wilis No. 
at Tanba Ga era 

DIAWA - TIMUR.     
        

Ti T      
   

  

MARGA BHAKTI, dengan ini menjatakan: f 
if ta, 5 sid 9 Augustus 1962 

|. Kimia bertempat 
2 Fisika di 
3. Matematika 
4. Biologi bertempat di Bogor 

ML. Sjarat2e 

PERNJATAAN 
Diretri dan Pengurus besar beserta selurua Karyawan P.N. | 

  

PENGUMUMAN 
FAKULTAS ILMU PASTI DAN ILMU ALAM | 

UNIVERSTAS INDONESIA 
IL Untuk tahun kusab 1962/1963 F.LP.LA. akan menerima mahasiswa 

baru dengan diimlah terbatas untuk diurusan-djurusat 

  

jembut dan mendukung .onperensi Kerdja Badan Ko- 
ordinasi Pusat Persatuan Karyawan Perusahaan Negara di" 

kepada segenap keryawan untuk lebih mengga- 
lang persatuan dan mempertadjam kewaspadaan Nasional 
tenrama dalam rangka pelaksemaon TRI KORA. 

Djakarta, 26 Djuti 1962 
PENGURUS BESAR PERSATUAN KARYAWAN 

P.N. "MARGA BHAKTI" 
"Komar Mangoenkarta 

Ketoe | 

  

     

1 berjdjazah SMA. bagian B dari tahun 1960/1961/1962, 
2. barus menempuh udjian seleksi jang akan diadakan bada tang 

gal 14, 15, dan 16 Agustus 1962 

MIL Pendaftaran akan dibuka osos tanggal 28 Djuli 1962 Gan ditutup 
pada 12 Agustus 1962. 

Untuk pendaftaran dioerlukan: 
1, nga salinan idjazah st: daftar angka2 udjlan SMA. jang 

berwadjib diusjahkan oleh 

m.s. "EFFIE MAERSK" » 
DJAKARTA 
12 — M AUGUST 

ACOEPTING CARGO FOR: 
“BANGKOK — SAIGON — HONGKONG — 
LOS ANGELES and US Atlantic destination, 

AGENT: 
. MAERKS LINE LIMITED — DJAKARTA 
BRANCH — 39 KALI BESAR BARAT 
PHONE: O,K, 22149 — 23572 

Datas ports and rotation subjecr to change 
without notice, at liberty to. proceed via other 

porte aod / Or io omit calling at poris here 
mentioned and or to call at other poris andvur 

to oall at the same Dort more than Once, 
“198 

"PENTING : Kesempatan bagi anda, terutama para pengundjung ASIAN GAMES, untuk dapat 
mempergunakan kapal2 dinas tjepat PELNI jang akan singgah 

@i-pelabuhan2 tab. : , 
ISCMEDULE PERDJALANAN KAPAL LIN DINAS TJEPAT DJAWA — SULAWESL 

beriajar dengan 

          

  

DIDJUAL 

9.00 — 16.00 — di 
Dji. Tancti no, $ 
bel ng Bios, 

mana Djiet, 

Ng EN. PELAJARAN NASIONAL INDONESIA" 

  
   

  

ea Ra Ia SPAN Naa Aa Ta PN PA APN TAPE TAN a NP Tmn PN 

PENGUMUMAN 
no, 1/Pend,/VII/67 

Djawatan ITumtingram memouca kesempatan bagi para) 
peminat untuk mengikuti Pendidikan Ukir Istimewa pa- 
Ga PSP. 3 di Sala dengan ketentuan sebagai berikut: 

I, A, Sjarat7 Penerimaan. 

2, Warga Negara Ia, 
Laki, 2 

4, Umur angara 20 th, — 25 
4 Beridjasah SMP/B atau 

nilai untik I, Pasti paling rendah 7 untuk ap 
mata peladjaran. 

6, Lulus testing jang dindakan ojeh Djawatan: 
Transmigrasi Pusat jang diadakan di Saja, 

perdjandjian dengan 
untuk bekerdja seku- 

1, Biaja 

Transmigrasi, 
3. Selama mengikuti pendidikan diberikan Asrama 

tanpa makan, 
4 Selama beludiar diberikan “iang saku/LD, seba 

ajak Ro 400.— tempat ratus ruotah), 

| Penghargaan: 
Ssielat lulus dungka: merdindi Pegawa! Dinwatan 
Transm     

  

2, Lamaran ditudjukan pada Dj 
ndidikan Djalan Segara No. 4 Dja Pusat Selesi 

kara, 
8, Tidak diadakan surat menjurat, 

NL Goltesai 

f 

4160 “ 

  

— US, Embassy 

bongan jang terdiri dari 10 atan lebih). 
Hasil bersih disumbangkan kepada $ 

JAJASAN RUKUN ISTERI 
(PANTI ASJHAN PUTRA SETIA) 

Izin Gub. tgl. 5-6 'no. 83/8/Sekr/62 
Izin.D.P.K.N. tgl. 28-6-1962. no. 774/B/K/62. 
Rayon Harga. tri. 30-6-62 No. 2932/IDR/881IV 
Izin Fiskal tgl. 3-7-1962 no. 297/Fiskal/Pem/II/B2 
4166 
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Tenjoat, Diuni/Djuli “Djuli/Agus Agust./Sept. 
Te Paok oo OB 2 2 13 4 
Surabaja ya 30 23 “ 8 2 
Makassar ya 3 25 16 2 
Menado . «- 2 18 

. 5. 8 28 19 10 
Kwandang NM . 2 20 n 
Donggala oo UD 5 3 2 1 
(Makassar wa 8s . 22 13 
Surapaja Tn 10 2 2 1 
Tg Priok » 25 16 

. 2 “ 2 18 
Matan ca P3 2 2 
Te. Pelok 2 3 - 

1#CMEDULE PERDIALANAN KAPAL LIN DINAS TJEPAT DJAWA — SUMATRA. 

Yrajeet, IU Djuni/Djuk — Djus Agusi./Sept Sept — Djuli/Agust. Agust, 
Te Peak 3" 2 " 2 10 25 9 

Muntok " a 12 2 PI 26 10 
Te. Pinang 2 1 2 12 3 n 

| Medan . 2 Pn 3 » 3?” 
. 2 » 1s » 1“ 2 1” 

Tg Pisang T/B 2 16 2 1s 30 4“ 
|. Muntok ya 2 1 1 16 31 15 

Te. Priok . 3 “ 2 y 1 1 
L an 4 » 3 

23 a 8. Z « 
patin ma 2 8 2 
Te Priok . pi . 2 

Ba ya Keterapan 0 - 

  

Sin 3 0, denga 

, Sanggup medgadakan 
Djawatan Transmigrasi 
Tang-krirangaja 5 th, dan sanggup ditempat- 

Ikan dimans sadja, 

B, Tjara melamar, 
Menjerahkan surat? tersebut dibawah rangkap f, 
1, Surat lamaran, 
2, Salinan idjasah jang disahkan oleh Inspersi 

Pendidikan Tingka: Kabupaten, 
3, Dafcar riwajat hidup, 
4, Surat Keterungan kelakuan jang disahkan oleh 

Djawatan Kepolisian setempat. 
5, Surat keterangan krsehatan badan jang Gibrin, 

oleh Dokrer Pemeriatah. 

II, Tempat dan waktu testing/pendidikan, . 
1. Pelamar jang memenuhi sjarat akan dipanggil 

untuk mendjajani testing dj Sala, 
2, Bagi jang lulus testing akan dikirim ke PSP 3 Ji) 

Sala, 
3 Lamanfa pendidikan 1 tahun, 

Biaja Terfng/Pentidikan, 
perdjalanan untuk testing dat: nrenudju term 

pat pendidikan ditanggung oleh Djawatan Trans- 
migrasi, 

2. Biaja pendidikan ditanggung oleh Djawatan 

4 dengan par 

    

Djakarta, 25 Djuli 1909, 

@/nKepala Djawatan Transmigrasi Prisa? 
Kepala Bagian Umum, 
(SUNARDIO) 

Kapten C.D.K, Nip: 2781803 

4 Gedung 
LN Rp 1000 

Kartjis dapat ” Giperoleh“W « 
— Shell Indonesig 

— Toko Gelas) 
'« Toko Lay Oeg 

Panitia rerjelenggara 1 
Sekijas 

Kosim Adisaputra 

www 

1 UUNIVERSITAS INDONESIA“ 
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UNIVERSITAS INDONESIA 
FAKULTAS PSYCHotosi 

    

Na: 022/KF/PS-62, 

PENGUMUMAN, 
No. : (133, 

Kaka tuan? jarat untuk menerima mahasuwa baru tanun perddtaran 16527 

L SIARAT2 PENDAFTARAN: 
IL, Bukti2 Kewarganegaraan penetapan kewarganegaraan atau surat e- 

terangan jang dapat menundjukkan kewarganegaraan. 
2. Surat keterangan dari dokter tentang kesehatan. 
3, 8 (tiga) buah pas foto jang baru 
M Salinan idjarah berikut daftar angka udjian penghabisan SMA. jang 

5, Salinan angka raport klas III SMA. jang disahkan. 
6 Lulusan SMA. Negeri sesudah tahun 1958 bagian ABC, dengan ke- 

tentuan angka2 minimum sbb.: 
SMA bagian A » Bahasa Indonesia ' 

Bahasa Inggris 
Sedjarah ' 

SMA bagian B : Ilmu Pasti (rata2) 
Bahasa Indonesia 
Bahasa Inggris 

SMA bagian C « Bahasa Indonesia 

Bahasa Inggris 
Aldjabar p

o
c
o
c
e
a
n
o
 

1 COLLOGOIUM DOCTUM 
Mulai tahun peladjarun :962/163 pada Fakultas Psychologi Univ. Indo- 
nerima disediakan kesewpatan untuk mengikuti peladjaran atas dasar coi- 
logoium doctum, dengxa ketentuan penerimaan sbb: 

1. Tjalon narus sedikitnja telah berusia 30 tahun 
2. Melalui pemeriksaan Psychologis. 
3. Menempuh dar, lulus udjiam masuk jang diteiapkaa olob Paxul 

tas Psychciogi Universitas Indonesia. 
4. Untuk pendaftaran tjalon hendaknja dateme sendiri di Fax is 

Baychologi Uriv. Indonesia Djalan Diponegoro 5284 Djararia. 
IL WAKTU PENDAFTARAN : 

  

I. Sesudah tanggal 4 September 1962 tidak dilakukan pendartaran lagi. 
Isi dengan test psychologi di kerdjakan pal 
19, 20, Z1, 22 September 1962 
Salemba 4 Djakarta. 

dari: Ojam 8.00. 
Mereka jang ternjata dapat diterima akan mendapat surat panggilan dari 
Fakultas Psychologi Universitas Indonesia dan disiarkan pula tewat su 
rat kabar. 
Tahun peladjaran 1962/1963 dimulai pada 1 Oktober. 
Mereka jang diterima sebagai mahasiswa harus datang tepat pada per 
mulaan peladjaran, sedargkan sesuatu kelambatan mengikuti petadjar a 
biass mengakibatkan dibatalkannja. penerimaan mahasiswa jane Persang 
kutan, 

     

  

Djakarta, 25 Djuli 19oz, 
FAKULTAS PSYCHOLOUI 
UNIVERSITAS INDONESIA 

Ketua, 
(PROF. R. SLAMET IMAM SANTUSO) 

DIUMUMKAN OLEH! 
BIRO HUBUNGAN MASJARAKAT 

UNIVERSITAS INDONESIA 
4145 

No.: 370/U/FE/62. 

THEPASARPLAYERS| UNIVERSITAS INDONESIA 
Dalam rangka kegiatan? Amalnja 

mempe 
Suatu komedi gemilang 8 

Il Goodbye, Mys Fanoy” 
(K2, 3. Agustus 1962, | mereka jang lulus udjiam S.M.A, bagian A. B. atau C tahun 1960, 1981 

30 “ 

FAKULTAS EKONOMI 
Mengumumkan: 

Peraturan penerimaan mabssiswa barg untuk tahun | mi i6b2suid 
Wb 

1 SJARAT PENERIMAAN ai 
-” Jang dapat diterima mendaftarkan untuk mengikuti udjian seleksi ialah 

   

atsu/1962 apabila memenuhi sjarat2: 
“ @). angka rata2 sekurang2nja 1 6 (enam) 

D)- angka Aldjabar sekurang2nja 4 6 (enam) 
EC). angka Ekonomi sekurang2nja oo & 6 (enam) 

IL UDJIAN SELEKSI: laa 
J). Semua tjalon jang memenuhi sjarat2 tsb,”“diatas dapat diterima Untuk 

udjian seleksi. 
2). Udjian seleksi ini meliputi 2 (dua) mata peladjaran: 

2). Aldiabar 
b). Ekonomi n aan 

3). Udjian seleksi akam diadakan pada tangga! 14 dan 15 September 1862. 
bertempat di Universitas Indonesia Salemba 4 Djakarta. 

. Di. PENDAFTARAN: 
1). Pendaftaran akan dibuka dari tanggal 1 s/d 31 Agustus 1962 bada 

Administrasi Pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 
Salemba 4 Djakarte. 

2). Buat mereka lulusan S.MLA. tahun 1960 dan 1961 diharuskan inem- 
bawa idjazah asii disertai dengan 2 helai salinan idiazah sh. jang 
sudah disjahkan oleh jang berwadjib. 

3). Buat mereka lulusas SMA. tahun 1962 diharuskan membawa tanda- 
lulus sementara dari Panitya Udjiao Penghabisan jang disjanvan o.en 
Direktur Sekolahnjs masing2. 

4)”Semua tjalon diharuskan: 
2). menjerahkan pasloto 2 (dua) helai 
b). menjerahkan tanda bukti kewarganegaraan (bagi tjalon W.NJ. tu 

runan Asing) 
C) membajar uang alat2 udjian sebesar Rp. 10v,— (seratus tupian) 

kepada Seksi keuangan Fakultas Ekonomi, 
8) Pengurmuman2 berikut hanja diumumkan dt Fakultas Ekononii Lja- 

karta. 
Tiatatan: jang tidak memenuhi semua sjarat2 tsb. diharap djangan "urut 

mendaftarkan, 
Djakarta, 25 Djuli 1962, 

UNIVERSITAS INDONESIA 
| KETUA FAKULTAS EKONOMI 

' (PROF, RS. SOERIAATMADJAL | Tg 

BIRO HUBUNGAN MASJARAKAT " 

“7 

    

  

      BN. "PELAJARAN NASIONAL INDONESIA" Lean MOBIL 

' Dopz tuan, Fa 
tasi2, kami Oix.o 
menurut tjonv3, 

. .8 O" 
Ai ane Bengkel Accu & 

« Teknik 
“- Dj1. Barutjeper «3, 

PE LN E Ta Mao Gamer 
t , 4157 

KETERANGAN UNTUK: MULIA 

Perajalagan kapai, pembukuan Muatan: bu #0 
Djl, Pombo-I, Tg. Priok — Telp, O:. . svoZ1 — 262 $ 
— MM — DOS (1 Tanu 

Pembuxuan Pemimpang: Djl. Sulawesi Tg. Priox, $. "TU tiELL ANU 
Telp, O:P3 2060 — 20405 — 29405, Back” 

AKAN DIBERANGKATKAN DARI PELABUHAN , j Widhy Murty 
TG, PRIOK: » 1d Susan Kotaer 
Tgl. 4 Agustus T ii Cin, color, 

1, Km ',L AW OTO" : | Universal 

2 Ke oaN MARU" 
Ma aa £ TAXI ASG 

Agustus 1962: : 
11 Km IRIAN” ia Mersodos Ben — 

Ike — Semarang — Belawan — Bagan — Singapo- 

, 
" MmeBoelawan 

(par Girobah tampa pemberitahuan terlebih : dahulu, 

lengjutan dari/leo Eropa, pantai2 Atlantik — 
mULA, dan Kanada: 
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