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dalam berpatju dilapangan olah
zaga ini
negara2
ganja di Asia. Hasil gembleng
an jang tidak kenal lelah dan
dengan tekad jang besar, telah
tergambar dari prestasi2 jang
Gitjapai oleh olahragwan Indo
nesia, jang melontjat djaub ke
muka. Segala kekuatan jang di
satu-padukan dalam satu tudju I
an untuk mengangkat nama i
(Bersambung kebal 2i—

PALA

REA

| SUASANA gembira dan terharu meliputi kedjuaraan balap se peda, Aja! Hendrik Bcocks karena gembira anaknja djadi djuara
| daa merebut medali emas untuk tanahalraja telah memeluk "coach

1
|
| Air Mata Alberto

kiri).Kemudian

Handrik memeluk coschnja dan terisak2lah ia
AMorta, pesat) abaat basi #embira memeluk anaknjja jang djadi djuara di Asia itu (gambar
12-hari Asian Games TV te memenuhi $
5
lah berlangsung dan rakjat In pn
Stadion ratus
UtamaribuSena
"|donesia umumnja serta pendu- Jan, undan sekian
lagi dari
duk Ibukota chususnja telah penonton jang ingin mnjaka
kan Upatjara Pembukaan jang
memberikan sambutannja jang Meriah
itu tidak kebagian karsehangat2nja kepada penjeleng Wis
garaan pesta olahraga se Asia baik masuk. Semua penerbitan
di
Ibukotu Djakarta Raya
ini. jauh sebelum ,.ontjeng
i maupun didaerah2 setu
Asikn Games” bergema suasana sendir
tuh
Indone
sia setjara luas dan
Ibukota Djakarta Raya sudah
intji memberitakan segala
merupakan kantjah kemeriahan, terper
u mengenai Asian Games
dan segala perhatian telah ter sesuat
tumpahkan untuk” mensukses- rita2Melaludarii radio dan televesi be
Asian Games IV di
kan pertemuan
bangsa2 Asia
dilapangan olahraga ini. Sam- pentjarkan dan — dinomer-satupada Asian Games IV di kan. Hal ini semua dilakukan
buka resmi pada tanggal 24 untuk melajani minat serta per
Agustus oleh Pemimpin besar hatian jang besar dari rakjat
Revolusi Bung Karno, lebih da Indonesia atas kesuksesan AG
Revolusi Bung Karno, lebih da Iv.

dari RDD jang melatih pembalap Indonssis @ambar
dalar kegembiraan (gambar tengah). Ajah dengna bangga dan
erdeka”)

kanan).
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Hasil? Gemilarg

Olahragawan2 Indonesia dida
Oeliparwa
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dengan alasan jang dihubung2 rnempertjepat rapat terachirnja
kannja

9. Birma
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12. Hongkong
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14.
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dengan Otak Dentila sangan Senin malam. Rentjana
semula rapat
akan dilanag
Dalam Suatu keterangan SIAG sungkan SelasaituMalam
ini sele
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10. Singapura
11. Srilangka

Taiwan

sai penutupan Asian Games
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bahwa
aka
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n
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pentjabutan kembali pernjataan “iorakan kedudukan AG IV ini
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Vietnam

15. Kambodja
16, Borneo Utara
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17. Serawak:
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Menteri Pertahanan Jugo
Beri Selamat Pd. KASAB

WAMPA-KASAB
yut2 telah menerima

goslavia Kol. A. Bakic, Perwakilan PBB. di Indonesia Mr. Vojko
P. Pavicic, Dubes Djepang.

jang lebih baDalam kundjungan tersebut jrup bubut
Milat Yugosiavia Kol. A. Bar |njak lagi, terutama dalam IB,rang

kic

kesempatannja untuk mentjetak

gol,

Pada babak kedua, pertandi
ngan jang dipimpin oleh Wasit
J. Mc, Dowell dari Australia

"Jang diadakan oleh ketua jokse an
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- Malaja
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Mengu tuk Sondhi
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Pemerintah Tentang IB
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menggantikan tenaga2 Belanda
masih bertjokol di
is Dig sekarang
Irian Barat.

dari segeoup lapyan masjarakat
membawa posier2 jang
Pokok isinja bersamaan dengan
permulaan,
Usaha para demonstran un
tuk menemuj

Sondiy di
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penjelengtaraan AG IV mau
pun dalam . tugas? selandjutnja
tuna mewudjudkan TRIKORA. !
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Dutabesar India
Bersedih Hati
DJAKARTA, 3

September (PIA):

Dutabesar India Apa B. Pant,

'menjatakan

kesedihan batinja ier

hadap perjtiwa jang terdjadi da
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were awaited
by their fans of | Dengan bermain 10 Orang, | lebih lantjar karena kedua regu bermain fanatik dan keras.
Ma
Ta
ewera Competlng | India kelihatannja kehilangan | Publik berada dipihak Vietnam dan telah membantu regu ini

Indonesian
mtbtas cma LtDa them
5
with the

2141p
: gafgik

Iatooasian.

Ika
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2” perormlag NN

jetrrnag

aa San

utja-
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ag Garden
Vikntrs Aha finish, and eagorty took a Ikena pukulan bola Jang kerah untuk turnamen sepakbola Asian Games sesudah tadi malam di |garakan menurut peraturan 1
. “ot nan
kami ae
nike” Sunday Pisang
amidst hisaround
fans “him
who ||sehingga
Charanjit
tidak dapat | Stadion Utama Senajan mengalahkan Kes. Viftnsm Selatan |AGF dan erimi dibuka oleh
wara crown
melandjutkan
permainannja
dan dengan angka mejakinkan 4—1. Wasit Kuntadi dari Indondsia
their national dances.

menjampaikan

ketua komite eksekutip Federa
ti Asian Games mentjabut per
njataannja jang hendak meng
ganti dengan nama lain Asian

DIAK
4 September
ARTA
(Mardaka)
,: — | Games IV tahun 1962 di Dja
mi nasib sial akibat hidungnja | KESEBELASA
Malaja berhasil merebut
N
medali perunggu |Karta ini jang celah diseleng

Me bagan

telah

Dalam pada itu Dubes Djepati selamat dari Menteri Per|
tahanan Yugoslavia Djenderal | pang Laku Uda telah mengadapu
Ivan Gosnjak atas berhasilnja |kan kundjungan kehormatan
berpamitan,
Menteri dalam pernjataannja
rajoangan Angkatan Bersen- lia dalam rangka
Hata dan Rakjat Indonesia da | berhubung Dubes tsb akan kem
itu menjatakan pula pen
|bali ketanah-airnja.
nja atas kedjadian bari Senin lam pembebasan Irian Barat”
Kundjungan2 kehormatan tsb
Setelah itu Mr. V.P. Pavicic|
pagi dimana gedung kedulaan
besar negara sahabat Indonesia, wakil PBB. di Indonesia dalam |telah berlangsung dalam siasa
ramah tamah dan penuh rasa
na
India dirusak oleh Kaum demon kundjungannja itu telah memperkenalkan diri dan mengha- persaudaraan,

Hoekey Pakistan Djuara

Kalahkan India Dgn 2

Djakarta 3 September (Mdk)
Djenderal
AH.
Nasution pagi ini bertu
kundjungan kehormatan dari: Milat Yu

8

4

Berhubung dengan perkemba-

suatu surat” jang dikirimkan
Semuanja sudah clear
Sondhi kepada ketua ekseku- Ava, pertanj
aan menteri Na
Ul AGF Sri Sultan Hameng 4,4
kepada
PIA, bahwa semua persoalan
kini sudah clear. Menteri
Mala
di menegaskan
atas “suatu per
tanjaan bahwa apa jang telah
terdjadi hari Senin pagi deng
Jasterbang
dengadari lapangan pesawat
udara A5 demonstrasi jang mengakiKemajoran.
jsberapa
Lag
Senin malam dalam resepsi

persahabatan aotara bang

,#

2. Indonesia

3. India

jaitu de
1962 di Djakarta dam menggan ngan ditjabutnja AGE,
kembali
UI AG IV Ini dengan mama Isin niatan Sondhi itu, dewan per
AGF
PIA, menteri

ja

H3

enak 0

jau sungat

| ulung dalam 'memperdjoangkan

h

Sena

djuga setagai, pe

ea

AG di Bali Hali Hotel
(dari Indhari
Senin siang GD. Sondhi memang tidak Re
ia)
dalah menijabot kembali pernja Yinatan lagi hadir.

Gea

lusi, tetapi

mitpin “nasional

Z

ketus buwono untuk enggota2 AGF

suja dapat mengerti, bal
aksi rakjat itu adalah untuc
embela kehormatan presiden
sebagai Peruimpin besar Kevolusi jang sangat kita Yjintal”,
Dalam perijataannja itu men
teri Soebandrio menekankan le
bun landjut, harug — dimakiami
bahwa dalam pembijaraannja
baik dengan dutabesar india
& Dj
dengan sung,
telah

!E
|

GD.

komite eksekutif

semena

Ujakarta 4

DJAKARTA, 4 Stpttmber (Merdeka)
Kedudukan dan pembagian medali? setelah mendjelangnja

soodowwonseaatIbB

Sondhi Tjabut

telah

"Tetapi setjara pribadi", kata menteri lebih landjut, "
japun merasa

olehnja telah - diperdjoangkan
kehormatan presiden dan bang
su Indonesia dengan hasil, bah
wa Asian Games jang dibuka
oleh kepala negara “seoagai
Asian Games ke—lV akan ditutup djuga sebagai Asian Ga
mes ke IV.
mi
Pada pertemuan dengan
dewan
eksekutif Asian Games itu, de
Mmikian dr Soebanar:o, anggau
ta badan tersebut telah menja
tukan penghormatan setiuggiZ
aja pada. presiden tidak sagja
sebagai Pemimpin Beiar Kevo

“7 sangat bersedih hati bahwa de
Jesasi Front Nasional jant telah
Gatans untuk menjampaikan su.
zat kepada saja, tidak dapat ma
joguasaj massa jang meng'kutinja,
jang telah menimbulkan kerusak”
aaf kepada gedang kedutuan,

Dengan meusrtabul dutwa se.
Gjak berabad? telah ada hny
ngan jang erat dan benutaran
Serud memuaskan Anita Iya
Gap Indonbiia, Jua adys sai da
pt bahwa “gala persoalan uw
bersato mendukung pmJnar stan belu", Demukiah pernuin
Pemerintah. Diserukan again» | 3. dutabayat Jod'a, Apa 5 Yaut
mrnag delad Gwotdtai
pharukat menubactu usaha 1€
merjatan dalam Werveluuu 26
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Harj Senon
pagi kemaren telah dilangsungkan pertjobaan hu
bungan telekomuoikasi
Baru Ibukota
arian Bara, dalam ranyka
telekomunjkasy
2 ora Deputy Mengari
JDCT & Parukala, Leinan Kolened Suharro,

@istribusi san
dang-pangan kebutuhan rakjat.
Selain dari itu diperingatkan
pula agar membersihkan diri
dari sifat2 & sosial dan djangan
mendjadi importir politik asing
serta mendjauhi dari TST dan
untuk

|
:

1i

Sg

1i
i

Soal Siaran Televisi

Djakarta,
1 Septerub"r 1962

Dengan hormat,

.

Berhubung dengan tulisan di

harian

Saudara

tgl

31

Agus

tus 1962 halaman 2, kolom i
IL.

Upatjara

penghormatan-

pemenang, dimana bendera InConesia akan
Aikerek ditiang
'ringan

Lagu

Kebangsaan Indonesia Knra se
perti jang saudara tulis tidak
aga.
2. Dengan sendirinja kami ti
Gak bisa menjiarkan itu. Ljadi
dak menganggap perlu men'larkan upatjura

itu

penghormaian

,emenang2

2
3, Tulisan Saudara jang (me
ngatakan, bahwa «ami zupunja
tidak” mengizinkan menikryati
kemenangan jang manis itu, ku
rang tepat kiranja. karena regu
4 x 109 m Indonesia (putra) di
Giskwalifisir, Dan fokia
Ini daharian Sau
seperti tersebut
diatas, halaman
|
sa 4. Sekian dan harap mak
um.

Biro. Radro/Televisi OC. AG-IV
Ketua Seksi Televisi
(ar. Sumartono)

Dari Redaksi

Djawaban Ir Sumartono dari

Biro Kadio-Televisi OC AG IV
ini mengelak persoalan sebenar
emang sesudah lari esta

Musjawarah

|
f|
||
|

try 3 orang, sedanakan peminat
“dengan Ni
tour Surakarta Office Hotel Mer
Ceka phone 3896, Sala", demikl

4.

diberitakan

kepuda

PIA,

Dengan

sus Kodam VI Siliwangi mem
peringatkan agar mulai detik
Ini harus mendjauhkan diri da
Ti kebiasaan
menerima suap

'India Ingin ASG IV Sukses
Djakarta, 2 September (PIA)

:

Seorang djurubitjara kementerian luar negeri India pada
dia sama sekali tidak tahu-menahu (dissociated) dengan pernjataan2 dan kegiatan2 G.D, Sondhi, wakil presiden senior Federasi
Asian Games, demikian siaran kedutaanbesar India pada hari

fgl. 31 Agustus menjatakan di New Delhi, bahwa pemerintah In-

Minggu Ini.
Dalam komentarnja atas beri, dimasa depan", demiklan kata
tnz jg mengatakan, bahwa men djurubitjara tadi.
sudkan produser untuk seke- teri
dr Suharto
Ditundjukkan achirnja oleh
| ear pameran dan bagi peminat telah perdagangan
menginstruksikan pendja- dlurubitjara Kemlu — India itu,
jang ingin menjaxsitan Icbih bat2 untuk
tidak
mengadakan
bahwa pers dan radio India te
Icbusus dalam bentuk
aslinja,
perdjandjian — perdaga
pertundjukan nan stop Musical sesuatu
ngan
baru
dengan
India,
djuru1 Dance Revue ini dtudjukan ter tjara Kemlu India tersebut me
India mengharap
"utama untuk mendorong berkun njatakan keheranan — pemerin- kan agarbahwa
Asian Games itu ber
djung kedaerah asalnja dalam tahnja berhubung dengan reak
Revue ,,Bhineka
Ik
dan
,.berachir
dengan
rangka kepariwisataan:
pemerintah Indonesia thd
Mengenai harga kartjis dite | sipendirian
televisi itu melaporkan tentang Tunggal Ika"
seorang perorangan
Demikian siaran kedutaan
rangkan oleh Nasroen A.5. un |
kemenangan Indonesia itu, sia
hubungan suatu organi- besar India di Djakarta.
Ituk dollar paying-guesta Hotel dalam
Djakarta 4 Sept. (Merdeka)
sasi olahraga internasional. d/
Musical Dance Revue ,.Bhin | Indonesia U.S. $ 2. dan caj mana
pemerintah India tidak|
Djustru karena orang2 Felevi Deka Tunggal ika" sebuah re- Ipenduduk Ibu — Kota telah di mempunjal pengawasan serjara Bentuklah Asian Afrinilai so-rendah2nja Rp $ijO-— 'mnsung ataupun tidak lang can Games Sadja
si ini buruZ pulang — seperti
untuk semua kelas. Dengan te sung.
jang kita tulis pada tanggal 31
Dalam pernjatuannja ka
“
gitu diharapkan umum darat
Agustus jl — maka wartawan
Persahabatan India dengan | keluarkan berhubung
Indonesia bukanlah
sesuatu Usaha2 pengatjauan AG. dengan
soal jang terbatas. Persahaba- Sondhi cs antara lain untuk olehW
tan Itu melingkupi keseluruhan Gak
mengakui dan mensjahkan
nja. India dan Indonesia dima basilZnja,
Pengurus Besar Parsa
jang
lampau
telah
melang(Sambungan
Dari Hal I—
undo mengandjurkan agar se
|. tulisan wartawan Merdeka
kah dan menghadapi
Kesuli bagai
diganti-tjarikan
landasan
jang nwogharap
dapat melihat
tan2 bersama2
dan hal itv
lebih luas
dalam bentuk
bendera merah putih berkibar bangsa dan negara dilapangan janinja, terkumpullah kelelahan
n tetap “ berlangsung terus jang
Asian African Games
sebagai po
Gitiang tengah,
adalah
djustru
olahraga ini telah berdjalan jang bertubl namun tetap ber
la Hal itu perlu apabila ternja
karena penjiar-televisilah jang | dengan sempurna.
tugas dengan sepenuh tenaga,
ta AGF jg sekarang ini masih
melaporkan bahwa Indonesia
IL medali
emas dan sedjum Semua terijuran untuk kesukse
terdapat kekuatan?
jang
tjenmenujadi pemenang pertama. lah medali perak dan perunggu san Asian Games IV Djakarta, Regu Hociev
Cerung untuk marintangi terwu
2. Karena orang2
televisi telah berhasil direbut oleh olah sebagai Lambang Kebasaran
Asian Games jang repitu buruZ menutup siaran, tan ragawan kita dan telah menem Pesta Olahraga Asia!
(Sambungan: Dari Hal 1j— Gjudnja.
resentatip, Menurut — Partindo
pa menunggu lagi victory-cere patkan kontingen Indonesia pa
dasar tudjuan dan
konstelasi
mony, maka seluruh penonton da terhpat
nomor 2, dari 17 ne Atjara Penutupan
televisi tidak tahu bahwa bens gara jang mengikut
Asian 1V
keanggotaan Asian Games Fode
reka
tjetak.
Sebaliknja
Pakistan
dera jg dikerek ditiang tengah | Ini.
jung @didirikan th. 198
Sore Ini
berusaha keras untuk membuk. ration
adalah bendera Philipina.
tikan keunggulan mereka dan Itu, pada tahun 1964 ini sudah

Penutupan

AG

bangsa
djadi" dalam
tik kita sesungguhnja? Ini: bah menjelenggarakan Asian Games
wa ajaran talevisi
hari
jang dimaksud terlalu terburuZ
pulang! Padahal waktu belum Tetap Tersentum
@jam 18.301 Dan sekarang ,,do
sa" biro televisi Ini” ternjata
Kalau orang2 asing menjakal
tambah satu lagi, jakni bahwa
ia telah ,misleiden” sekian ba
ajak penonton-televisi karena
ia telah melapor tentang keme
mangan Sarengat cs jang sebe kali-lipat lebih orang2 Indonesia
Marnja didiskwalifiair.
telah membanting tulang dalam
Suatu

tanggung

djawab

terse-

lapangan,

pelaja

lenggaranja berbagai
1
dgan dalam Asian Games IV
Ini dengan sempurna. Mulai da

Wanita Front

Fl petugas2

nan2 ditempat2”

penampungan,

Guide? dil telah bertempur dengan pekerdjaan jang — begitu
menumpuk didalam Asian Games IV ini. Dibalik senjum jang
selalu mengembang kepada pe

Kes.

Malaja

(ambungan Dari Hal 1j—

gu jang lebih mat

pengalaman.
mudah
Gani dan Artur Koh. memper-

te

melaporkan

setiap

karena pelapor2-penjelidikannja
adalah seluruh masjarakat.
»Djanganlah mendjadi korban
dari operasi Budhi ini, Belum
terlambat.. Bertobatiai

|bih2 supporter Pakistan setelah

Pegu

"mereka

leading
1—0, me

Complex Asian Games diatur
#ebagal berikut:

reka setjara beramai2 bersorak
gembira dan dipihak kalihitan ARUS LALU LINTAS
DARI KOTA 4
Gongkol.
2 Tidak mengalami peroba
tan penonton ini tihan
dan tetap d'pakai untuk
dak
tas disitu andja,
kedua“ djurusany dan
ilkan setelah pertan
b, Dalam
hal? jang dipan
ding berathir, dimana pihak
Pakistan turun kebawah tribu- dang perlu, maka kedua djalur
m0 dan dengan penuh semangat LL Djalan Sudirman dapat di
mereka menari2 berdjoget sam

Seorang | djurubitjara “dari memobilisasi semua ahli2,
“1
»Matahari Merah dan Singa"
Sebegitu djauh
104 ton ba
(Palang Merah Iran)
han makanan, 800 kemah, sebu
ah rumah sakit berdja
dgn
120 tempat tidur, selimulan
t2 dan
Obat2an telah dikirim kedatrah2
Sumber2 setengah resmi me jang menderita itu,
ngatakan bahwa 359 orang te
Sebuah
resmi menga
lah tewas di Saveh, . didaerah takan bahwasumber
Iran, Moreka jang masih hidup hammad Raza Shah
Pahlevi,
me
menderita kekurangan air dan minta kepada perdana telah
regu2 penolong hingga djam Assodollah Alam untuk menteri
sema18.00 waktu . setempat masih lam2an
berada
dikantornja.
belum sanggup untuk mendeka Alam diduga
pada
hari
&4 mereka.
pagi akan pergi ke Chazvin,Senin
Sebuah komunike resmi jang
Presiden
,,Matahari Merah
disiarkan di Teheran pada hari Gan Singa” Khatib
sedang bera
Minggu malam mengatakan bah da didaerah. malapet
ita
Wa bentjana itu adalah lebih dan diduga tidak lama
besar daripada jang diduga se- akan kembali ke Teheran, lagi
mula”, Kerusakan2 pada alat2|
—A——
komunikasi menambah sulitnja
untuk mentjapal deerah2 jang
dilanda bentjana itu, tetapi pe
rintah2 telah diberikan untuk

Sondhi

Takut

|

gunan

Ambil Afi Kekajaan Dana Perdjuangan IB

DJAKARTA, 4 September (Mdk,)
SELURUH harta kekajaan jang dimiliki oleh Dana Perdjua
ngan Irian Barat selama ini, kini mendjadi milik Dang
ngunan Irian Barat jang merupakan satu2nja Dana jang

persurakan

untuk

satu

Compleks A.G. Hari

lewat Djalan Sudirman. DITU
TUP,
b. Djalan Sudirman terbuka

melekat pada katja mobil, den
melalui Djalan Hang Lekir ma
suk djalan
untuk LL
lambat
Busuk dari pimu 1, dengan tja
tatan, bahwa semua kendara
&n dimasukkan ke Complex Se
dju cajan,
/
€, Kendaraan? lain jang pada

daraan
terus

ke

Tanah Abang

bahaja jang sedang mengantjam nama baikku

keluargaku.

dapat mengetahui

sesuatu

"Aku tidak mengerti apa jang kav

itu,” udjar

#Baiklah

W. Wilasineekul ”— Thailand

6 hra. 58 min. 87,5-sec.

Nirapan — Thailand
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3
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saat

Lisa Dan api tjinta jang mas'h berkedap2 di

nanti?”

kita,"

"

in

" djawab

an ketjewa dan sedih jang mengamuk didada

sebab telah melontarkan kata2 -tndjam pada

rejung kalbunja menambah
salan itu.

besar rasa penja-

«Maafkan aku, Lisa. Aku terlalu pendendam
dan sentimantil,”
keluh pemuda itu.

Kddy. Ten

tang tjinta kita, aku dan keluargaxulah

bersalah. Aku jang ragu2 mengambil

kau supaja dan menjebubkan
kau ketjewa.

Ihasihatmu.

Aku pikir,

Sajang,

jang

putusan

aku

Jang kuburu telah pers

ruangan

petang jang terachir berwarna

itu, Matahari

kemerahan

jung sedang mekar, jang
Gitaman ketjil dihalaman rumah itu.
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"Datangkah kau menjaksikan pertandingan

nanti?" tanja Eddy kemudian

an
Ghea 19 min. 13 see,
Hamajin Rusll #» Indonesia:

mengachiri
ka

mIentu, aku dilugaskan mengoover. berita
“

pan

:

melupakan

patmu? Itu adalah berita fitnahan jang lerbe-

Lan

Frame Tupang — Indonesia

NA. Rocli — Malaya —

tetap tak mungkin

dah jang pernah kita alami bi

melepaskan diri dan ahegan” komplotan
terlambat menginsjafi kesalehanku, tidak per
penjuap jang ingin
kemurnian olah: tjaja pada tjintamu. Sebagai penebus: kesalaraga
kita,”
Lisa tegas.
han itu aku kini berada dikota Ini Lagi

ac kanaliya

€ hra 12 min G4 se,

mendendam

mendendamku,

Lisa dengan suara arak bergetar oleh perasa.
nja jang montok Itu.
Eddy bagaimanapun djuga merusa menjesal

nja. Tetapi untuk

Mohd, Jaffar -— Malaya
5 hrs. 50 min. 497 sea
Song Ung N — Koren —

Bi

Aku

boibh

ada “menerima tawaran dari Djono, bukan?
Tawaran hadiah uang asal sadja kau tidak
mau mentjetak goal dalam pertandingan jang

"Bukan! Bukan untuk menchak kebenaran-

8 hr, Maa GA v0.
B

,K4y

Dan kau lalu datang padaku menanjak — Tek ada jang harus dimaafkan,

Meng Manda
—— Indanaata

e

Kau

kkebenarannja?"

5 bra, 50 min. 404 yee.

O hra 12 min. G3 sa
Jappar Bibon — Malaya

katakan

"Aku memperoleh kabar itu dari sumber jang
paling boleh diperijaja.”

8 hru. 00 min..31,0 neo.

f

tenang,

War dalam lapangan olahraga negera
Gjawab Eddy sambil tertawa.

Roberto Sanchez — Philipptne
58 min. 80,5 sec.

Aa

mentjoba

Soal

"Ah, Gesasdesua buruk dari mana pula da-

Won Chung Ho — Korea
5 hra, 58 min. 880 sec.

2

Eddy

berterusterang sadja, Eddy,

akan datang

Aming Prijatnm — Indonesia

& hra. 59 min 87,7 sec.

Dalam keterangannja Itu men
teri luar negeri merijatakan dia
0. «bahwu terhadap para -berti
tak gedung ked nan besar In
Gia itu tentanjo akan di akan
gusutan leb

lebih tjepat dari orang2 lain. Mungkin dia tahu
tentang tawaran Djono itu?"

wartawan

z

(Sambungan dari hal 1) -

tertusuk oleh utjapan Eddy
"Baiklah, Eddy, soalnja aku sudah merasa
puas bila sudah memberikan peringatan pada-u
mu. Sebagai seorang jang pernah mentjintaim
aku sangat bersedih bila k: mengalami ke
olah
karirmu sel
djatuhan
rusaha mendj
»Bukankah ajahmu djuga
tuhkan karirku?”"
tukas Eddy tadjam karena terkenang
tinfikan ajah gadis itu jang
kan kedudukannja sebagai Ketuamen Kom
nik dulu itu.

Pemuda itu menatap wadjah Lisa denggan
terkedjut. Dan hatinja berkata sondirlan:
"Gadis ini seorang wartawan. Biasanja

Perseorangan
Hendrik Brocka — Indonesia
5 hrs, 08 min. 874 sa

ada ke

Djalan Pasar Minggu.

mu, Eddy.”
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DEMONSTRASI —

Ini

dengan tidak

untuk kau ketahul."
wSoal jang amat penting?"
"Ja. Aku ingin memperingatkan kau dari
bahaja jang sedang mengantjam nama baik-

1

Yembadibenar

kan Oleh kesulitan? a
ta dengan kita, dbingan
tudjuan ulama «
kekota diharuskan mengambii Giupakan
solider besdieang
dijalan Kebajoran Lama atxu Dj setjara
kolonialisine n impe
Pasar Minggu, Pengundjung2 da nentang
rislisme jang masih dju ter
pat masuk dari Djalan Slipi— Yokot
di Asia dan Afrika
Mampang Prapatan melalui pin
Untuk Ini
tu2 67 dan 8,
4. Djalan Mampang Prapatan |€ dengan Indi
kanja dibuka satu djurusan da Airika lainnja adalah sangat
demikian — menteri
14 Kebajoran Baru,
Dari djam 2400 sampsj de
ngan djam 1600 semua. ken

sampaikan padamu. Soal jang sangat penting

j

I.B.

kan untuk melakukan segala kegiatan seperti pengumpulan
Djika terdapat
kesulitan2
ojaluran dan
kekuatan
dikalangi
tau tuduhan?
“dalam Asian
masjarakat jang chusus ditudjukan untuk pembangunan daerah Games ke-1V ini, kata merte
Irian Barat.
fu soal itu akan dwerahkan pa
Keterangan Ini diberikan oleh pria berupa aneka logam dan da suatu panitia untuk diseldi
landjut pada pertemu
| Penghubung
Pers-Masjarakat batu permata,
dismping uang kl 1 lebih
dewan eksekutil Asian Ga
Wampa Kesedjahteraan Rakjat, sedjumlah Rp. 56.189,50,
es Federation di Bangkok da
Nj. Anggraeni Mardjana. Seper
lam waktu lima sampai enam
diketahul, berdasarkan kepuRp 4000 dari Polisi
ketinggalan zaman dan
tidak UUtusan
bulan.
,
musjawarah paripurna ka
Buton
bisa memenuhi dan menijermin
Atas dasar perumusan ini sa
binet tanggal 28 Agustus jol.
Sementara itu bertempat diru
kan kenjataan jang ada dalam
jang selandjutnja telah dituang angan kerdja Wampa Kesedjah Ja kira Asian Games dapat di
masjarakat bangsa2 Aja.”
teraan Rakjat, kemaren past | tutup dengan baik dan kebor
Djika hendak memenuhi lung
telah dilangsungkan penjerahan matan presiden dan bangsa In
sinja, maka AFG Harus segera
Dana Perdjuangan Irian Barat sumbangan uang untuk Dai | donesia dipulihwan kembali,
berpidjak pada iandasan2 'ang Jang dikenal selama ini telah Pembangunan
i
IB sebesar Rp. demikian dr Soehandrio.
lebih madju jaitu keulahragaan diubah mendjadi Dana Pemba- 4000, Sumbani
tab. disam
untuk persahabatan dan perda
ngunan Irian Barat, dan dalam paikan oleh Insp. Pol. Coesoy Indonesia Harus PeloTmaian antara bangsa2. Membibentuk ”barunja itu dipimpin dari Dep, Angkatan Kepolisian
@ikan AFG dalam
bentuknja
langsung oleh Presiden sendiri. kepada Ketua Harian Dane
jang sekarang berarti membiat Ditambahkan oleh Nj, Mardja- Pembangunan IB Wampa H.M pori Solidaritet AA.
pernjataannja itu men
kan AFG
beriarut2
meudjadi
na. bahwa harta
jang Muljadi Djojomartono sebagai teriDalam
luar
negeri memperingatsurangnja golongan? reaksioner
ada pada Ketua Harian Dana tanda
bakti untuk pem kan-bhw kita djangan melupa
tnelakukan pengatjiuan ditengPembangunan
IS, H.
Muljadi
bangunan IB jang dikumpulkan kan Indonesialah jg me
ah2
keluarga Asia dan bang: Djojomartono, jakni sedjumlah oleh para anggota kepolisian | inisiatif dlm konperensi AA uan
suZ Asia Afrika umomnja.
56 buah perhiasan wanita dan
resort Buton di Bau.
selaju

LL. Sekitar

Djakarta Ra-

ng
bahwa
antara
at
3,000an
ak
Deal
dan 4.600 penduduk telat
bahan
Jang
pada hari Sabtu
malam, demikian dinjatakan oleh #ebuah terdjadi
sumber jang resmi.
|

G.D. Sondhi, penan
Hercules AS Drop.
dlawab pernjataan ” untukggung
merobah nama AG IV dengan
Perbekalan
ma lain” hari Sabtu petang ni
Djakarta, 3 Sptember (PIA):. lah menjaksikan bahkan m
sakan sendiri, bahwa bangsa
Setelah menjatakan
iandasIndonesia adalah suatu bangsa
“in2 operasi Budhi ini, siaran
jang
ingin mentjari penjelesaitsb. mengkonstatir bahwa konja
taannja mental rusak karena perawat? terbang penganghu, anhadapisetjara damai dalam -menge
tiap2 persoalan,
@konomi-sosial katjau atau eko
Kali ini persoalan itu mes
nomi-sosial katjau karena men bersama dengan awakaja unmendjatuhkan dar/ udara njangkut dirinja sendiri
tal rusak sehingga perbaikan ruk
perbekalan2 untuk gerjijawan2 dhi agaknja mula2 ,chawatSon
ir
mental harus diimbangi ole Indonesia.
di Irjan Bara,
akan terdjadi upa2 jg tidak buik
perbaikan ekonomi-sosial,
sifatnj
Dua
pesawat
jang
perrama
|
a
dim
hubung
an
dengan
Adapun sasaran dari operar'
annja untuk tidak menge
Budhi terdiri dari 5 matjam dari Ima buah pesawa: "Mer kemau
: jakni:
cules” C-130 dari komando Ia kui AG'IV jang telah menimbui
1) Alat negara: alat negara stik Angkatan Udara A.5. ye. kan amarah rakjat Indonesia.
diutjap
barus stiril (bersih dari kemau lah tiba dilapangan udarn Ke | «
delezasi
an2 suap-sogok, penjalah guna majoraa Mmggu perang tang
gal 2 September, unruk mem1g menean wewenang dsb).
itempatnja — menginap
2) Ekonomi: penertiban dibi persiapkan pemuatan bahan?
ditingk
at
keenam
.
Hotel
Indone
penjaluran-distribusi san (makapan, Obatlan dan kttmuh?
pangan rakjat jang mali | jang akan didjatuhkan unjuk sia, Sondhi dalam pertemuan
dengan
kata2n
membu
itu
ja
ka
puti 9 bahan pokok.
seriljawan? Indonesa didaedelegasi
Ikan kepada
3) Keuangan: — pengamanan rah? Irjan Barat.
g Saudara2 datang
pengeluaran dan pemasukan
Pesawat? imi disediakan un. kekama»Untun
r saja ini tidak memna
uang negara.
tuk digunakan oleh Adminis- wa sendjat
a dan bambu run4) Sosial: meliput! kesehatan trasi Semenjara PBB (UNTEA) Ying",
pendidi
Gan kerochanian.
atas dasar penggantian kemball
Pertemuan telah berlangsung
5) Politik: pengamanan nega seperti jang tertjantum dalam
baik dan hormat meng
ra dari Ideologi-politik negera perdjandjian Indonesia-Belan dengan
hormati, dan dengan demikian
asing.
da mengenaj Irian Baray
Sondhi dapat merasakan sendi
jang tjinta
Fi sikap Indonesia
damai
daiam menghadapi tiap2
Dana Pemban
persoalan.

taksikan oleh ribuan penonton.
Kedudukan djuara
Dengan berachirnja perti
ngan final hockey semalam,
ka Pakistan telah keluar sebapenaikan bende gal djuara,— untuk “kemudian
Merah Putih sebagai Megara tempat kedua diduduki India
penjelenggara Asian Games IV, dan tempat ketiga oleh kes. Per
dan
bendera negara Sekutuan Tanah Melaju.
jang akan menjelenggarakan
AG
Penonton Jang panatik:
V, Jakal Muangthai.
Pertandingan hockey interna
'— Ketua AGF berpidato dan tional ini ikut dimeriahkan oleh
kemudian dengan resmi penu- penonton2 jang fanatik masing2
tup Aalan Games IV.
ARUS LL DARI
dari Pakistan dan India, mere Ojakarta 4—9 (Mak)
'— Bendera AGF diturunkan, ka mengharapkan djagonja akan
Untuk
melantjarkan arus ie
KEBAJORAN
dan lampu2 serta api Madjaker keluar sebagai pemenang, dan lu lintas sekitar Complex A.G.| a, Mulai dari djum 14,00 cam
tak djarang diantara
mereka maka pada tanggal 4 Septem| pai dengan djam 1600 LL da
"— Penjerahan bendera AGF menari2 ditempat penonton. Le ber 1062, Jalu lintas disekitar " Kebajoran kedjurusan Kota

|

werta2 dari negara lain jg dila

setelah mendapat tepukan dari
supporter Pakistan, mereka da
pat menambah bidji kemenaag
annja hasil pukulan Abdul Wa
heed jang djuga bermain baik.|
Sampai achir pertandingan, 2

tindakan

tindak penjelewengan ini, maka
penjelewengan2
rapat t,

Mengingat terbatasnja tempat

Gi Bali jtu maka untuk Ini tem.
fat dibatasi, ja'm klas touris se
banjak 25 orang dan klas econo
@apat berhubunsan

mengadakan

Bus terhadap penjeli
di
Da
mental, ekonomi dan s0

Adat Umat Hindu Bali.

Ti

1 i | f1
! ||

FEE

rek
zr

|E FF

|i

E

2

vang negara.
Dikatakan bahwa
Inilah saat
nja jang telah lama dinantikan

lum ANGKA teraehir jang sampai di Teheran hari Minggu ma
me

3

:

NET

Ag Oa

HERDEKA

Pergunakan Texbook Kuno

LA

jang dan lebih baik dari pada da
lam pertandinganenja jang lalu,
Meruka bermain tiepat pula unX dapat mengimoangt pemain2
Ukpuna jang terkeray lintjah,

uktis hampir semua pemain2
ja japs turun kelapangan
"
ini rata2 mempunjai sho
ctine jang bajk,
Regu Indonesia melakukan

start jang baik sekali dalam ba.

bar pertama dan dalam beberapa
It mereka leading lebih dulu
n 10 — 4, jang tetapinja
daput dipertahankan terus,
Swul.menjusul dulam pengumpul
an bidji terdjadi sampuj kira2 s0
tengah merat sebelum istirahat
@enran score 4141.

(
Akan tetap “beberapa detik ko
pwGian Indonesja-lah jang men.
tietuk sol untuk leading padu
#civir bubuk pertama dengan 43—
Bi

Untuk
beberapa
menit lama
Om dalam permainan babak ke
gu Indonesia masih dapat

gun

bangi ketjepatan pemain

Indonesia Leading

TEMPAT KE-I ANTARA —
PILIPINA
Wengun selesainja pertand'uwan2
inul rounds perebutan kedjuara.
an bolabasket Asian Games pu.
du Minggu malam, maka keenam
negara peserta jang tergolong da
| X untuk perebutan ke
n tersebut telah menjcle
In masins2 4 pertandingan,
Pil ina dan Djcpang telah me

donesia,

PILIPINA

100—68.

—

HONGKONG

Dalam pertandingan

jang ke

dua Mingzu malam, sebelum
Djepang- Indonesia, diuira ber
tahap Asian Games. regu Pilipi
pw

telah mentjukur

Mongkong

Intan scpro 100 . 68.
Akan

tetapi

sampai

menangka keempat pertanding.
Ia amaine2 dan pudan dapat dj
pustikan bahwa mereka akan ber

de

bbudapan

Filipina hanja berhasil memim
pin dengan kelebihan satu angka,
43,

Indonesia dan Muans Thai, Pili
ina telah mentjatat kemenangan
dengan score lebih dari seratus
can pertandingan Indones

pemikiran
senantiasa

sa mempunjai gaga
raga lebih tingting daripada

bertindak tiepi
kemadjuan2 j
robah-robah
dan bangsa2 dan ji
an Games de
djau
& berharga
dengan mengambil
£ bela
kepentingan
nasional,
ker
mpok
jang
"
endjun
dung tinggi gengsi dan membe g

&

f
Pipa

pengrontioi

medali

cimas. regu Djepang dapat me

dali perak dan regu Korea dapat mengantongi modali ye.
tunggu setelah dapat menyjukur regu Indonesia dengan ing
ka 100—35 (40—0),

demi

nusa

Indonesia. Hongkong

bi dari seratus pula,

dan Mu.

pur terus oleh pemain? Pilipina

Djakarta 2 September (PLA)
SEAORANG official olahraga Singapura | terkemuka -berpenGhpat, bahwa tindakan International Welghtlifting Federation
untuk memaksakan dibatalkannja pertandingan angkat besi
Asian Games IV ita pketeria luan”,
ford 'berpendapat, bahwa akan
sendiri.
berpendapat
banwa mereka Itu tidak perlu sulitlah bagi pemudaZ itu pntuk turut serta dalam pertandi
Mengambil
tindakan
sedjauh
itu dengan menarik Izin penje nganZ dihari depan, karena se
lenggaraan pertandingan untuk bagian besar dari mereka itu

satuan

Bulu

"berbagai negara

Seluruh

aran televisi menerangkan tah
wa kedjiaraan perebutan bulu

tangkis seluruh Indonesia ta-

hun 1969 akan diselenggarakan
dikota Makassar pada nanti bu
Kedjusraan

uonesia di

-

bilu-tangkis

untuk

sudah mulai

Jasing itu hampir
sel
| membawa bungkusan spanila
|ngelajap” dan ada diantararja
telah melakukan pe:
ubarter" untuk memperoseh sou
venir chas Indonesia gun
bawa ke negerinje.
| — bahwa atlit arya peser
|| fe Jang berdjatan
Iberambongan “nabila mere

Indones ja (PBSI) melalu, s:-

lan April,

tjara

|-ngelajap" malam melihat veindahan ibukota.
| — parwa

acbir pertandi-

Tangkis

men

orang ba-

— bahwa kartjis masuk upa

ngan Djepang dapat ditjukur
cengan bidji 103—67 oleh regu
Filipina tersebut.
KEGU INDONESIA KANDAS
Satu kekalahan ng dudei a
oleh, regu basketball Indonesia
dari regu Korea disebabkan
oleh kurang tjepatnse
in2
"wu. Pemain2 Korea janu
punjai tembakanZ
bo: djiu
Gapat memimpin pertandingan
setelah babak pertama. Sehing
ga dalam babak xevi
at
:» !
|.
ur. angka 00—75

In

tersebut

Akan merupakan persiapan pe

Kainnja Melorot

Sewaktu penjerahan medali
| nemenang kepata
masing2 dju(sim hockey kemaren sore, para
tenonton di StadIan — hockey
disuguhkan suatu utraka)
ang
lain dari
jang Jain,
Gimana pengarcar
medali jang
| tereiri darj
tiga orang gadis
telah mendjadi bahan sasaran
Igari para djurupotret
Soalnja, adalah Karena salah
| seorang dari unereka jang memakai pakaian fali telah meni
bikin repot suasana akibatnjo
keinnja melorot, dan' penonton
Jang awas akan kedjadian tab
ah menjoraki, lebih2 sotelah
mengantar prianja memejang
udjung bawah katn digadi
Peristiwa jang lutju dan me
narik ini telah mendjadi sasaran para djuru potret dalam
dan luar negeri, dimana mereke
tidak mengabaikan setiap kesempatan jang baik. Beresnja
soalnja ini ialah setelah dibantu
Oleh temannja jang segera mem
| berikan bantuan jang tjepat dgn
memberikan.
djepitan, — Lain
kali jang rapi dong pakatannja,
— bahwa beberapa orang Men
tan jang, hadir menjaksikan f
perebutan kedjuaraan peros"

"benih2

berbakat"

un

rangan bulutangkis Angle putra

telah

memeluk

dan

memberikan

Teraac hir Bola

Volley

Regu bolavolley putera Indonesia Minggu malam dalam per.

fandmgan terachir sistim #oternaajonal (enam orang) telah

sm

gara2 netral.
"Kita belum berbuat sesuatu da
adalah
RRT, t82 lainniaFIFAkesemuanja
jum hubungan memasukkan
pe
na
Pe
@ngsota2
meminta
telah
FIFA
pihak
tetapi

idadingawad
FIFA (Perhimpunan “kepada kita agar berbuat saveth raturap FIFA Aa
Waktu jang banjak “untuk da akan datang akany dilangsung | bahwa sesudah AG IV berachirke || peraturan2
pja Mag
seman
kan
ena,
Clo
kata
»
“dalam
maka
Internasional),
Sepakbola
dipuangkun
akan
itu
|atlit2
enak
tidak
jags
hal2
tanpa
kan
tang
bner
AS
selandiutnja.
Diterengkan
kind.
memasuk
harus
akan
ksim
schyrnja
|
Sesudah
masing2.
daerahnja
itu.
demikian
seperti
harur
wAtak2 ini sekarang
itu belum ada ketentman2 jagi, | kan negaru2 tersebut kedalam ke bahwa satu2rja permintaan Untuk Pi depan Tennkaratrrear| Gia,
dengan tidak meiakuHse
tak
mendjadi anggota bingaa kini di
adalah

olahraga | mungkin

sadja Kogor mentjari | anggotaan kita”.

PENAK
pa AAN PGN

Ci

PANGGILAN

Engga

|

haturkan panjak2 teri-
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dipaksa harus mengakui keung
gulan T.P. Nair dkk. Terutama
pemain djangkung MV. Mani
lakukab blocking dengan tiga merupakan ,killer" bagi regu
pemain sekaligus namun smash India,

»DJANGAN

Mesin tik merk OLIVETTI 18"

Aa

ikatjil dengan

Dalam pertandingan final Ia

Innja

DIDJUAL:

1

SURAT PUDJIAN JANG NJATA

SURABAIA,

No,IL

Pa ear

mengatasi soal ketiadaan
Utari, Per Dn
dar! Koreanja
Aiam | Kesembilan nesara2 tersebut terima
Siria, Irak. #rintaan terdebut telah Giterm. hubungan diplomatik diantara
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keluar sebagai djuara keempat. lah ,ditelan" mentah2 oleh Dje
Tempat pertama diduduki oleh pang.
Djepang, sedangkan tempat ke
dua dan ketiga masing2 direBlocking2 jang dilakukan
but oleh India dan Pakistan.
oleh Indonesia untuk membenDalam pertandingan Minggu dung smash2
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belang bon djuara per
pat2 Jang — djauh memandang
tama
regu favoriy Basketball
kedepan dan jang berlikir dan

penutupan

Gjadi pembitjaraan

"| mentjitjipi air mantiur jai
warna aneka ragam itu untuk
mengetahui apakah gerangan 10
senja.
"— bahwa selama berlangsung
nja AG-IV sekarang ini setiap
malam banjak kita lihat o:

mereka dan
terbelenggu

oleh prasangka dan masih ber
fikir dengan mentalitas texbook
dengan mempergunakan texttook jang sudah kuno, jang
tidak lagi Gipakai, balikan oles

ra

|

dulam
musih

Saudara....,,,,:

berdjubel2 diatas truk
kan untuk melihat pertarah La
Ro Olah raga namun untuk ber
Piknik melihat2 seputar komPleks stadion Senajan den ber
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Nusantara telp. 29745
C1
Te, Priok,

Gaga

battery,

Djakarta Kota

“3

PN

asin untuk mena

AGEN

De SEP
La Pa fana

HOTEL
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Kwalileit dari tensistor ate menjaing: semua merk Viansistoz radio buatan

beratus ribu telah

C.V. "TRI YASA"

DIAKARYA BANDUNG SURABAYA

(Earph.

Radio ini depat
menangkap semua saran2 jang dipantjarran
dar
uh dunia, betapapun dium'hnja siaran ju

Djl, Perjenongan 61 tip, Gbr, 3668 Djakcura.

saru

KADIO

ye

battery)

RAKJAT

.

TRANSISTOR

Yolume: Lebar 195: Tinggi III, Teba' 48 mm

Kg.

.
1, LAMPU-LAMPU, NEON dari 20 — 49 WATT
PHILIPS" DAYLIGHT,
2. RECORD CHANGERS “PHILIPS tvpe N.O,
1300 MODEL TERBARU,
3, VERRE KIJKERS ,HACO 8 x 0 muda in
Japan COMPLETE.
Melajun, erjeran dan untuk didjua! jagi menSapa, korting jang memuaskan.

# o8er

alat pendengar chusu,

Berat: 820 g-am (Jengan

ae

EXOUIS

H YOU
ITE SOUVENIRS FROM
INDONESIA.

'NDONESIA

Bagian Peodjuatan:
Djalan Lada No. Z8,
Telp. OK. 23717

“MELAWAN

TAKE HOME WIT

Mempunjai

MASKAPAI

PANITYA

Di

S

mempunjai tas kul spasial.

!

Sudat dilera tahun 1962 burut O, barang tinggal
pakai sadja.

Toko Timbangan

MURAH

9 (rantistor Superheleredyn

-

Alan Giberangiatkun dan Tandjung Priok me.

|

2 ban,

merk VAA.S-B. dan MULENSCHOI
dari

PALING

Harga spesial untuk perkenalan dari Mitsuk
isti
Type:
9 x 900

i

TIMBANGAN

Pedjagalan 79-81 Djakarta

Antara

AN

.

| RANSISTOR

»MITSUBISHI”

aADRIS)

linjar

berpengalaman

4812

SAMBUTLAH.

Daerah

Yat2 lengkap/photo

Manga AL Ghe,

&. Sekr/ez
K

9X-900
9X-900S'

Univestas Indonesia Djl. Rawamangoen Djakarta
Harap para tjalon mengetahui hendaknja.
Kepala Perwakilan Deparremen PD. dan K,

Ikng tidak berpengalaman tiduk usah

Toko LAX
Pasar Haru 78

1962 —

0.200 — 1100 Didaktik / Methodik
B, BAHASA INGGRIS.
1, Senen, , 4 September 1962 —
08,09 — 0845 Aural Gomprehensjon
08.45 — LAS Writren
2 “Selasa, 25 September 196? —
14,99 — 1.8 Composirion
5
1130 — 1500 Struerrres.
Tempat:

Djam kerdja: Pagi 812, Petang:

: Bioskop MEYTENG
—

12 Seprember

F.K.I.P.

Loge Rp. 125— Stulles Rp, 16—
Dapat

08.00 — 11.00 Timu Mendidik,
2, Selasa, 11 Seprember 1962
08.00 — 11.00 Ylmu Djiwa,
3, Rabu,

#

Harga karyjis mabuk

Ie Rang

1, Semen, 10 September 1962 —

Djl, Segara
19 — Djakarya.

JLPT.M, dengan banggn mangadjak anda untuk menjaksikan:

Tempat

A. ILMU MENDIDIK

beberapa pelajan Toko

DJAKARTA, 29 Agustus 1962,—
MENTERI SOSIAL

GALA PREMIERE dari Pilm

SEMBIRING

TERTULIS B I.

dan

P.T, PIANO & RADIO "KOK"

an Kepegawaian) Titp, No, G, 5024 Pesawat 9 atatu 42.—

KM,

(Atas)

Atjara - Udjian

| Montir Radio

I- SPK, SPSA. Sekolah Ouru A. 'arau sederadjat.
2, Sekolah Tinggi djurisan Soslal & Politik, PKIP,

Djam:

1/29

&

Dj. Baturjeper
«5
Tel. 4470 Gambir.
“80

Sekretaris,

MR, MALEM UKUR SEMBIRING
sana
Sekretariat

2 Syamwati:

Sanggup dipekerdjakan ditempar.tempat seluruh Indonesia.

Bengkal Accu
Pecbnik

Panita

Ketan

Galam rangka Trikora terutarsa di Irjan Barat dan lam? daerah

1,

Tana

“Or

Djakarta
30 Aguntus 1962

Depatremenen Sosis! membi tutut kesempatan bagi para peminat "invik

Bendaitaran:
&, malai tanggal 1 September 1962 dan ditutup pada tgl. 15 Oktober 1962
tb, Tempat: Departemen Sosial, Djl. Nusantara 36 Djakarta (Ba

dan laing

Den

Kabar manjogkat Karo Ditkert Maja mapun keluarga masja. 'M) tasi2, kami bikir
rakat Karo
jang pada wuktu ini sedang beruda di Djakarta,
menucut tjontoh.
'antuk
malam pertemuan ramah tamah
1 6 Sepi.
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