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Perlu Dibantu

DJAKARTA, 19 Desember (PIA):—
EZ ELUARGA Peladjar dan Mahasjswa Kalimantan Barat dj Djakarta Senja

Oleh Working Group Umar Jadi

imperialisme

Sumber?
ngotahui dan

Saad

ISI KAWAT

olga

dan Sekakas Titan Hat

Ya tnjpignja ada-

DELE GASI RAKIAT

an

RT

IRBA

Pd.
Jadi

GEMBIRA MENDENGAR HASRAT JG
BER-NJALA? UTK. MASUKKAN
IB. DALAM RI.

IV

Menlu

Selesai pertemuan

langsung

selama

144

Omar

jang ber-

djam,

mendjadi soal jang |memetia-belah persatuan In- | Subandrio Tiba Di
Kolombo”
donesia,

Kolombo, 10 Des. (AFP-PIA).
Wampa-menteri luar negeri
Dr. Subandrio hari Minggu telah tiba di Kolombo, ibukota
Sailan untuk memimpin delega
si Indonesia dalam konperensi
(nam negara non-blok di Ko:

WAKIL2 rakjar Irlam Barat dari segenap golongan,
Dewan Papua, Kongres Nasional dam Jain2nja
gl. 10 Desember 1962, telah menjampajkan dalrar delegasi? ji
Istana Merdeka untuk menjampajkan daftar Gelegasi2

segera pergi ke New York untuk menjampajkan guntutwrnja supaja penjerahan Irian Barat dilaksanakan selekas mungkin dan
#onder plibisit, Gambar djatas menundjukkan
(sb, membatjakan numa3 peserta di depan P.J.M. Pres.
(Foto: IPPHOS)——

Indonesia
Djakarta, 8 Desember (PIA)

Sandang Untuk Lebaran (-w,
Sudah Disiapkan

Dua orang sardjana darj Uni
Sovjet masing2 Prof. NA Zetilo
nok masing2 Porf, N.A. Zeto-

-|

Pameran

Kapat?

Pe-

Jah menerima kundjungan kedua
sardjana jang akan mengadakan
penindjauan Xoobjek2 kesehatan
dilbukota, Bandung, Solo, Sema

DJAKARTA, 11 Des, (Md), Ikama pembangunan jnl,
Perusahaan Tenun Mesjo tan
pa kerjualj anggota OPSTMS
Sandang untuk Lebaran
dalam
@udah dipergapkan

Dalam pertemuan itu kedua
sardjana Uni Sovjer itu menjata

hijnja target sanjang

TA
Ka
"
Hi u He
Hi
kt : Hah Aha

ErE Fr

z

Pola Pendirian Pabrik Tekstil Di I.B. Akan
rang Dapat Perhatian
Menteri Kesehatan Major Djen
- Disampaikan Kepada Presiden
Geral dr Satrio Djum'at pagi te
Be:
Surabaja,
8 Desember (PIA).

- Pameran

seperti

Karbogra

berdjalan

23

balans

Yan

barang

menjebabkan - paberik2
djauh dibawah

kape

siteit jang ditetapkan semula
Kesukaran ini memaksa Peme.
rintah Indonesia mcmentingkas
tmport bahan2 dan spareparw
sangat diperlukun dalan
sedapat
alkan barang2
kurang urgent
pa Notohamipro

Bandung

Ke

& Bali

DJAKARTA, 1 T Desember (Merdeka)
Tamu Negara Wakil Presiden Republik Rakjat Federal Yugoslavia Eduard Kardelj dan rom
bongan, pagini menurut rentjana akan memulai
perdjalanannja mengundjungi dacrah2 jang dimulai dari Bogor,
Bali,

Bandung dan

Sebelum meninggalkan
Ibu
kota kemarin pagi bertempat di
salah satu ruangan Istana No
gara, Wakil Presiden Republik
Rakjat Pederal Yugosisvia EGuard Kardelj, telah menerima
para pembesar2 Indonesia, dan
mengadakan pembitjaraan? sela
ma hampir 1 djam.
Hadir dalam pertemuan ra
mab-tamah itu, Perdana Menge
ri Ir H. Djuanda, Wakil Mente
Fi Pertama 1 Dr. Leimena Wam
pa Urusan Produksi Major Djan
Geral Suprajogi, Wampa- Wakil
Ketua DPA Sartono Si, Wam
pa Urusan Keuangan Notohami
prodjo, Menteri — Perhubunyan
Laut Ir. Abd, Muthalib, Menge
ri Urusan Perbelandjaan pembia
jaan-pendapatan Negara Arifin
SEL dan Dutabesar
RI
unguk Yugoslavia Asmaun SH,
sedang dari pihak Yugoslavia

kemudian ke

hadir antara lain Wakil Presl
den E. Kardelj.Menteri Muda
Luar ” Negeri ' Marko Nikezic,
Kepala Kabinet Wakil Presidez
Anton Vraguse,
Sebelum

menerima

para

pem

besar RL Wakil Presiden K
Kardelj
beserta rombongan, te
lah mengundjungi Tamay Pab:
lawan Kalibata dan melegakan
karangan bunga, — kemudian
rombongan lalu — mengundjungi
Sementara itu, NJ, E.
setibanja di Ibukota, telah men
punjai atjara tersendiri, jaito
hari Senin pagi telah meoyun
djungi gedung Jajasan Penderi
ta Anak2 Tiatjat di Kobajoran
Baru dan kemudian mengada

kan pertemuan — ramah-tamah
dengan para wanita Ibukota
bertempap digedung Wanita
Djalan Diponegoro,

Achmad MP Tetap

per menolak pelaksangan Hu- 2 eri termuat dalam UU
kum Sjari'at
Islam di Atjeh. Da
tahun 1957 tentang Po
lam
kok2 Pemerintahan Daerah, be

Ketua Umum DD
KBKI Djabar

Djakarta 11 Desember (MdK)
Berhubung dengan siaran da
Td sementara — suratkabar ten
tang diri Achmad M.P, DPS
KBKI dengan ini perlu ” mene
pendidikan”,
Baskan bahwa Saudara Acamad
3-Penerapan Presiden Repu MP. .totap mendjabap
Ketua
blik Indonesia
No. 6 lahun
Umum DD II KBKI Djawa Ba
1959- tentang
Pemerintah Due
rat,
Menurut laporan jang dipero
leh DPS, KBKI bahwa DD II
krasi Terpimpin | Dulam kang KBKI Djabar setjara kontinu
ka kembali ke UUD 1945.
tetap menjelenggarakan usaha?
Diutjapkan. oleh Perdana Alen dibidang konsolidasi organisasi

banjak

Dinas Pangdam

ta

ko Yugoslavia

Kardelj

Benar Kep. Staf
'
Peperti
: Menolak Hukum Sjari 'at Islam

selama tahun 1962 dikemukakan selajn kongolidasj apara
tur produksi sampai kebawah
sehingja rCady to be used bagi
kepentingan Negara, maka

Rapat

mana

Pres.

Bogor,

Aha

Ak,

sangatlah terbatas.
Kesukaran2
jang terutana dihadapi Indooesia pada wakru
ini ialah ku
rangnja
bahan2
serta spare
parts jang
sanga dibutuhkan
oleb
indusiri di Indonesia bai

Tidaklah

Djakar
11 Desemb
ta,
er (Mdk)

Tentang hasil2 kongkrjt jang
Sudah “ditjapai Oleh OPSTMS

Wak.

atas

djo menerangkan, bahwa didalam
pertemuan itu telah dibitjarakan
soal kerdja-sama ekonomi RIYugoslavia jang akan dilandjutkan, dan untuk keperluan itu, telah dibentuk suatu working
group jang diketuai oleh Pd.
Kuasa IV Menlu Omar Jadi, jang
akan menjelidiki kemungkinan?
untuk merundingkan beberapa
soal setjara mendalam sesuai
dengan kondisi? jang ada didalam negara masing2.

jang terdiri dari 7 orang untuk menjampaikan
pernjataan-bersama, jg isinja antara lain « agar
penjerahan Irian Barat kepada RI |dilaksanakan
tgl. 31 Desember jad. dan plebisit djanganlah

Sardjana Soviet Di

tikan, bana

g pe
dan hubungan kita dibidang ker

perganjaan Wampa Notohamipro

rin|piang bertempat di Istana Merdeka tih mene
rima kundjungan delegasi rakjat Irian
Barat

9

Kuasa

menukbi

jang diekspor,

ISH, Menteri Urusan Pembiajaan

perentjana Negara Ari
fin Harahap SH. Dutabesar RI
utk Yugoslavia Asmaun Siti. dan

Itu

a

Jing negoti? bagi pihak Indone 1
sia, Disampi
Niken

prodjo

" DJAKARTA, 17 Desember (Merdeka)

rumahsakit

lainkan

Dalam pidato singratnja sebe- |lum perundingan dimulai, Wamngan Chairul Saleh, Menceri Per pa Notohamiprodjo antara lain
dagangan Dr. Suharto, Menteri menerangkan, bahwa dalam me| Urusan Bank Sentral Sumarno nindjau hubungan ekonomi an-

——

ag:
sudah

nundjukkan

Pidoto Wampa Norohami-

Presiden-Panglima Tertinggi Soekarno kema-

mamanja tidak diumumkan jtu
kini sedang dirawar disebuah

Kena
hun2

rundingan dengan delegasi Rep. Rakjat Federal
Yugoslavia jang diketuai oleh Menteri keuangan
nja (Gligarov.

dengan kedoknja
Salinan kawat tab. disampaikan
kepada Pangdam XU/Tandjungpura Kol, SoeGharmo dan gubernur/KDH Kalimantan Barat J.C. Oevaang Oeray, Demikian menuru'
perwakilan pers Kaljmantan Barat di Djakarta. —

kangat meodukan

ilmijah dan

Dikatakannja, g3atu

DJAKARTA, 11 Desember
(Merdexa)
DELEGASI Indonesia jang diketuai oleh
Wampa'/Urusan Keuangan Notohamiprodjo, ke
marin siang bertempat dirumah kediaman res
mi Menteri Luar Negeri Djalan Medan Merdeka Barat no. 14, telah mengadakan suatu pe-

nja. Demikjen kawat KPMKB tsb. jang dirandatangtnj oleh ketuanja, Basrin Nour.

:

Lebih Erat

Gjasama ekonomi,
Diselidiki Kemungkinannja tehnik.
:

Dgn. Yugoslavia

aa

UN

Ekonomi

Se-Indonesia

DJAKARTA. 10 Desember (PIA):—

teri

an, disampjag dari Komando
Tertinggi Operasi Ekonomi dan
Badan Pengawas Pertekstjlan,

H.

Djuanda

dalam

rapat

jat pada bari Senin ranggal 2
Maret 1958 mulai djam 15.30.

IL Tentang UU

Dasar

sampai

ketingkat

Seksi2

KBKI.

Dalam laporan tsb didjelas
kan djuga bahwa DD Di KBK!
dukungan kepada DPS. KBKI
jang dipimpin oleh Ahem Erningpradja.

"|

Untuk sementara alamat Se

kretariat

DD

Angkasa

32

far bertempat

ll

A

KBKI

di DjL

Djawa

iss

Teuku

Bandung.

KI “mengabarkan
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MERDEKA

PNUKA Bajangi KomplotBanditK-A.

Pengalaman Sedihnja Dalam Kereta Api

Djelearta
11 Desember Cifak)

DJAKARTA, 11 Desember (Merdeka)

POLISI Negara Urusan Kereta Api

Dangan,
....

dewasa

mengadill

5 3 ! Ih
ji

ini sudah memperoleh bahan2 keterangan leng

kap mengenai sebuah komplot pentjoleng jang
melakukan operasinja Ta penumpang
kereta api ekspres,
Komplot 'Itu terdiri dari 8
orang dan seorang diantaranja
adalah wanita,
Menurug Purel Polis! Kom)
sariat Djakarta Raya, nama da
tl anggota komplot itu sudah
berhasil diketahui dan hanje
Wampa Chusus-Menceri
tinggal menunggu saap penang
ngan Dr. H. Roeslan Abdulgani
kapan.
Hambat penumpang
kaluar masuk
Purel Polisi menerangkan,
praktek kodjahatan jang dilaku
Dilarang Lefuskan
kan komplot itu adalah dengan
tjara mengepung djalan keluar
Petasan
masuk gerbong penumpang apa
Djakarta
11
Desember (Mdk)
bila kereta itu berhenti disyasi
Mendjelang penduduk
hari NatalTukar | Gladi tndjauan dan pembiljara
on. Tak segan2 komplot Iru Aa
ber enakan

jang djtimbul
Utara terpaksa harus berkobar satu pemberontakan mempertahan:kan 'oleh pikjran2 kolot jang ngotot
besar rakjat2
kan sjatim pendjadjahan jang dikutuk oleh sebagjansudah
mendjadj
'progresip didunia, Namun disatu fihak ngaknja
satu keharusan sedjarah bahwa kaum kolonialis besaran Kak)
dan berun
tangannja tidak mungkin djusir dengan bitjara
ding. Oich karena ilu pemberonakan' jang terdjadi dj Kalimantan
Utara tidak bisa lain harus djinterpretir sebagai saru revolusj
kemerdekaan, satu ledakan semangat rakjat jang setjara spontan
pendjadjahan.
bertekad membebastan dirinja dari belenggu
jang sekarang
Seperti setiap revolusi, perang kemerdek:
dihadapkan kepada keku
dang bergolak di Kalymantan U!
"the old escablished forces" jang tidak boleh dianggap remeh.
Tindakan penumpusan jang dilakukan oleh pasukan2 Angkatan Darat Inggeris, jang mungkin akan disusul dengan operasi
setjara
kekerasan
an antara Dr. H, Roeslan Ab
penindasan dengan pasukan2 jang lebih "besar merupakan tindak
dulgani dan Panglima Kol. Soerah itu se mangsanja umpamanja meram Djakarta
tantangan bagi rakji Kaljraantan Utara, Rakja'
pas
dompet
serta
barang2
besar
Partal
Rakjat
perti apa jang diajapkan olei Azhary, Pemim
petasan jang kadang2 darmo.
di Kalimaman Utara bukan tjdak tahu akan tantangan pada lainnja dan apabilaa perlu mem letusan2
kegelisahan, kare
masa2 darang jang dekat sebagai kelaziman berputarnja
roda | betot djam jang sedang terbelit menimbulkan
perasan itu mi «| Pahlawan Tepy Kuliah
Mipergelangan tangan, Kedjaha na:suarabunjitembakan
revolusi. Pesukan2 Inggeris mungkin akan dapat
sendjata api.
osal Kalimanjan |» sedemikian kebanjakan me
kembali kota2 jg pernah direbut oleh Teniara
Di Univ. TiendeDalam hubungan in! Pubtie
Bitara tetapi jai sama sekali tidak bear! padamnja semangat reka lakukan pada malam. Seba Relations Polisi. Komisariat Dja

Emas

i

is

Ha

( Kalimantan

pimpin, olah hakim
| pedagang, besar
HiTontadilan

5

"protekto-

Dalam

Pinggang

Ikat

:
:
1

mkin data "atas apa jung debut

&a polisi

|

PPn

Kalimantan
Ai dek mci Kalimantan Urara, Tentara Nasional

Kisahkari

laporan dari dinas
Sugijopranoto, jang
Pihak berwadjib telah me
juga pernah mendi
nangkap emas murni jang ber anggota DPD
daerah istimewa
bentuk kepingan2 seberat kira2 jogjakarta, melakukan
pertjoba
1 Kg. jang dimasukkan da
Jam ikat pinggang dam 13 ring
@mas serta 5 perakan
emas jang disimpan dalam tem Gerbong Terbalik Krn
pat sirih njonja" Zubaidah ati
Hudjan & Tanah

E

dl Brunei
jang pada waktu

J Satu Keluarga Dari

ii

Revolusi Kalimantan Utara

Kolonel Gadungan Diha- Bagaimana Menghasilkan
dapkan Dimedja Hidjau
Padi 227,92 Kw-Ila?

4
Hi

ve

INDUK KARANGAN

ELASA
J1 DESEMBER 113

Brigdjen Mokoginta

Bertemu Masjarakat

Longsor
Palembang, 8 Descmber (PIA)
Dalam
rangka
pelaksanaan
Menurut kepala dinas djawa
Perkara tab oleh sidang pe
I eksploitasi Sufollow-up keamanan, semalam ngadilan
ekonomi Djakarta
te-

di AULA STAF ANG
KATAN BERSENDJATA, Brig.
Djen. AJ. Mokoginta atas nama
WAMPA-KASAB telah menga
dalan pertemuan dengan masja
rakat Sulawesi Utara dan Tengah

jang

berada

Ir Imam Sulah diperiksa kemarin siang di
bawah (pimpinan. hakim Johan barkat kerjolaka
nes dan penuntut umumnja pada Selasa mv
Antara stasiun Pagargunung de
djaksa L. Siahaan
ngan Tandjuntrambang
adalah
ketiga kalinja
inog tarun terus Gengan urea sebanjak
Terdakwa Nj. Zubaidah yelah
112 kg-ha,
ditahan pedjak tanggal 8 Agus|
Untuk menghindarkan serangan
an tanah mendj
kerjelakaan tab, 6 hama walang sangi, tanaman

di Djakarta

Paga pertemuan itu Brig.
diketahui,
kerata api
rawasih
buah gerbong barang jang beri
ekspres pada umumnja masuk karta Raya memperingirkan,
berada di Padang Sumatra Ba si karet slab dan batubara utk
bahwa hingga saat In! masih Djakarta 10 Desember (PIA)
Djakarta diwaktu “malam.
rat,
tapi
terdakwa
tidak
depat
Giangkut kepelabuhan Pandjang
berlaku larangan meledalikanpe
Pengalaman satu xesuarga
menundjukkan surat izin dari telah keluar dari rel dan berKetua Presidium Univ
tusan itu, Sementara itu diingat
dari
di TB Prof. R.
tumpukan satu dengan lainnja.
Satu keluarga dari Semarang kan pula, bahwa Pengussa Pe TiendrawasihPoerbakawatja
menga baik2nja, dengan kesaruan jang
Seorang penumpang gelap jr
Jang tidak mau disebut pamanja rang Daerah Djakarta Raya se Soegarda
PLN.
ma
orang
bulat
dari
organisasi
masjara
42
dari
naik kereta api itu tih menjja
bahwa
Gan pernah mendjadi mangsa tjara resmi telah mengeluarkan takan,
Tengah
dan
Utara
hasiswa
universitas
tsb
terda
di
akibat keticlakaan
Sulawesi
kat
komplot pentjoleng itu mengki larangan peledakan serta pendju
Saksi2 dalam perkara ini be tsb, korban
iswa
jaitu jang berada di Djakarta, untuk
dan hingra kini belum dike
tjara gktif, mengkon.
umum Asia Afrika dan dunja | tahkan pengalamannja sbb:
alan petasan tsb.
lum
lengkap
maka
sidang
di
menantu dari pahlawan
Tepy.
mengarahkan
perhauannja da tunda, sedangkan barang2 tb. tahut
dan tempat
pada umumpja w:
beri bantuan jang ektit dan djitu
Pada tanggal 6 Desemter jl.
Seorang mahasiswa jang ter lam pembi
nan semesia jang
tinggalnya. Peristiwa Itu terdja
pada Polisi
terhadap perang
sedang dilantjarkan oleh rak mereka naik dari Semarang Can
disita
sebagai
barang
Dukti.
ah tenyakap pem
Jat Kalimantan Utara, sep:
Gi pada djam 21.00 karena ter
a menjokong revolusi rakjata karena kereta ekpres Itu menga
Kepada masjarakat umumnja, tjatar pula sebagai mahasiswa
ada
djadinja tanah jang agak longdimana sadja dicunja ia g
kan diri darj pendjadjahav- lami kerusakan terpaksa masuk para pengawas RT:RK dan Pe pada universitas baru ituIndone
pengeliling
seorang
lah
| Miliki Uang India Dan sor akibat hudjan jang turun
Djakarta agak djauh maiam. Ke mimpin2 asrama chususnja, di sia
dapat
belum
terapi
Henk
Ngatung
dalam
Harlina,
terus menerus sedjak beberapa
luarga itu duduk dikelas dua. harapkan supaja bertindik me
kuliah karena ia se kata sambutannja menjatakan.
Pilipia
N eat ea p:
waktu jang lalu
Setibanja di Kerawang geroong larang anak2 dan penduduk2 da mengikuti
de
kekampungnja,
pulang
Tega
dang
lam
lingkungannja
meledakkan
ketjelakaan itu
kelass dua jang ditumpangi
ke
Terdjadinja
tung:
pentertian
membutahkan
|
Soe
Prof.
keterangan
mikian
petasan.
Selandjutnja
diharap
Ojakarta
11
Desember
(tar)
sebuah gerbong
luarga itu pada pintu keluar ma
dengan
dimulai
Terdakwa Eddy Noya jang jang keluar rel hingga mellngal tentang pc
ngunan
Djakarta, 11-12 Mdk).
ama seluruh organisasi? maha suknja oleh beberapa orang jg kan pula supaja meliporsan pa arda.
memiliki paspor dan tiket2 da tang dan enam gerbong dibela
Pevolusi rakjat di Brunal, siswa anggotanja, dalam me- ternjata adalah pentjoleng2 di
Dalam meng
pembangu i New Yok telah ditangkap kangnja menubruknja hingga ke
bukan sadja merupakan tjetu- njambut pembgrontakan rakjat tumpuk sedjumlah karung beri
Oleh alat negara tatkala dia ber
sap rakjat untuk | melepaskan @: Kalimantan “Utara, chususaja si beras.
beras jang di Tudjuh
tjelakaan tsb. tidak dapat dihin
erUniv
iden
Pres
malam di Penginapan .Pulau darkan.
Giri dari belenggu kolonlati.
di Brunal. Pernjataan tersebut tumpuk itu kurang lebih dua
Bali" Tg. Priok karena tanpa
terapi djuga manembah
menambahkan lagi, bahwa ma- ton hingga djalan keluar ma
Hubungan normal kembali
izin LAAPLN memiliki 2 lem
kung lagi barisan “ihe new hasiswa Indonesia bukan sadja suk tertutup,
kelantjaran lalulintas,
Untuk
bar
uang
India
&
5
dan
2
rupie
emerging forces” di Asit, de- memberi dukungan kepvda reMula2 ,tarik”
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Radja menzatakan — dilam lampiran
pengumumannja
ita bahwa Pa
proklamasi keadaan darura: itu
akar nga
dengan perubahan2” diperbaTuk sesuai dengan pasal 59 kon tevolwsjoner diseluruh Indone
ititusi Nepal.
sia didalam pembangunan men
tal, agar supaju seluruh Rakjat
denguy berkesedaran Bogialisadan
ine Indonesia jang mendalam
reang
Ke
muelapdjutkan- revoluat, chujus
dibidung pembangunan 20
»Banjak" tanah jang tidak di nja
esa"
Dengin menjatukan tudjuan
Gan azas Akademi dengan Manifesto Politik dan cugna2 Re
ngatakan selandjutnja ..dari

kerdjakan, rumputaja tis
dun tempat bersarangnja ul
Gem'kian Kapten Maha jan

Dalam pada itu anggota AD
djuga membantu masjarakat
terbengkalai lebih baik d'iker
dengan tjara bergotong rolong daGjakan".
unguk membuka pengairap atau
Pendam II Sukit Bari
djalan2 ketjil dari desa kedesa. sanWaka
itu mengatakan selangjutsadja jon2 AD ditem

nja, bahwa Zeni
pat jkut memberikan sumbang
sekarang ini sudan
membuat djalan2 jas
ennja Untuk menjelesajkan Re
volusi, Akademi DjurnaJistik
keprojek Asahan serta
ngun sekali djembaian2 bailey dr Rivaj jagin membikin dirinja mendjadj kawan-perdjo
— aja.
Dejah Sumatera Brigdjen Ko angan dan sahabat-setia darj
mereka mempergiat usaha2 da
sasih dan Pangdam II Kolonel seluruh kaum Manjpolis sedja
Mrnap Lubis telah 'mengada
dalam membangun satu ma
ladang jang dikerdjikan oleh kan peninjauan kepada sawah tusjarukat
Sosjalis Indonesia,|
Angkatan Darap itu dan ladang jang diusahakan
menerangkan selandjutnja, bah
Bertolak dari pendirian 'Iij.
Desember ini su oleh. anggota2 Angkatan Darat
wa angota2 Angkatan - darat
membuka sawah atau ladang.
itu,
»Hal ini semuanja
adalah
per-jon, kompie2 atau por
pe
sebagai tjontoh kepada rukjat,
leton2.
bahwa tentarapun djuga bisa "soholastik", Akademy
Hasil dari sawah dan ladang
menj
Jang diusahakan oleh anggora?
bertani,” demikian Kapien Ma Ini tinggi praktek-revolusjoner
Angkatan Darat itu falah unjuk
ba

istimewa
Para pamong kelurahan jang
mereka

——

ee
os0, AK.
Arus Salim, Ac
jo, Wahid — Hassjta den

Ngantor

Habis

megang patjul dan sekop turun
keladang.
Turuanja angota2 AD kela
dang dan kesawah itu, menurut
waka Pendam II Bukit Barisan
Kapten Maha dalam keterangan
aja hari Senin kepada pers di
Djakarta, disebibkan — pulihnja
rantjis dan tentara Aldjazair keamanan di daerah Sumatera
telah menelan korban2 jang bo Utara dan sekitarnja.
sar dikedua belah pihak.
Disamping tugas2 keamanan,

pir Rp. 65 djuta (tepatnja markas," demikian
pembe- |Rp 61474000)
/dalam tahun "22 itu mengatakan.
Inl, demikian keteranga: n daerah

tmn2 dari Partai Raktar dan Bari
sax Sosialis, partsi di Singapura
dan penerbitan2 Persituan War

BSE
E ITA

Akademi Djurnalistik Tipe
PADA tgl. 10 Desember tadi malam telah diresmikan pendirian ,,Akademi Djurnalistik Dr.
Rivai” di Djakarta. Joesocf, anggota Dewan
Pendiri Akademi tsb. telah mengutjapkan pidato

(DPA-PIA)

Bodertoran "Tuak
tantang
Tentara Aldjazair Dan negeri
Peking mengatakan bah
wa sikap India membuat keuda
Perantjis Tembak
an tidak mungkin untuk menga
Menembak
chiri sengketa perbarasan, Tu

Rp. 85 Djuta Utk.

pemerintah Beta djvga telah

KET ES

"Pengakuan adanja |
karta sebagai
“dok
ris bagi Pemer
ngakuan pula akan pen
thd UU Dasar 1545. Djaui pe
ngaruh termaksud tidak me
ngenai Pembukaan UU Dasi
1945 sadja, tetapi djuga mer
nai pasal '29 UU Dasar 1945,
pasal mana selandjutaja harus
mendjadi dasar bagi kehidu
pan hukum dibidang keagama
“Rpr
ra kedua negara dan mendjauh | menerima
an,
kim
20.
ke”
penarikan
|
kedua
kan kepentingan? aujaca
Jaitu bahwa dengan demuki
—uibelakang garis — perbatasan an kepada perkatuan ,.Ketuhan

demiklan| menurut siaran Radio
Serawak di Kuchiry
Partai (Rakjut merijakan Par
Pemerintah telah memutuskan
tw terkuar di Brunai dan bulan
untuk menteri dalam negeri de
September jl. memenangkan 34
Tundjang Pamong
Geri 55 kursi didewan2 daerah
ngan segera untuk mengadakan
Penjelidikan setempat guna men
Brunat. Berdasarkan peraturan
Lurah
ire setiap orang jang terbukti Jogjakarta
9 Desember (PIA) daratkan sebab2 tembak menem
masih mendislankan kegiatan2 Untuk para pamong kelura bak itu, »
"Baik tentara Aldjazair mau
parjai ira akan daper didjetuhi rahan dalam lingkungan
daerah
hukuman maksimum 3 tahun.
Jonlakarta,
telah dibe pun pasukan3 Peranijis telah
Serseru kepada Jnduduk supa-

India

mengenai pembentukan konsolat2 djenderal dimasing2 negara”.
pemerintah
Noga protes tsb adalah seba
pemerin
gai ajawaban
“kepada sebuah|
, demikian kata nota
nota India jang menghendaki
agar RRT menutup
konsolat Pektog-Ttu.
Nora itu mengachiri protesGjenderalnja di Kalkutta dan
Bombay, bertallan dengan pe nja dengan mengatakan buhwa
Peking
akan menutup kc
nutpan konsulat2 jenderal In
nja di Bombay dan Ka-kut:a
dia di Tibet dan Shanghai.
Nota RT itu, jang isinja di mulai ganggal 15 Desember tb
siarkan oleh kantor berita res ini dan akan menarik stafnja.
mi RRT Hsinhua pada hari Tetapi keputusan ini tidak ber
Minggu, menuduh pemerintah arti bahwa pemerintah KRT
India melanggar setjara. sepi menerima ,tuntutan tidak” bi
bak, tanpa mengadakan konsul djaksana" ” pemerinyah India
tasi2 lebih dahulu, sebuah per atau setudju dengan tindakan
setudjuan jang ditandatangaoi sepihak New Delhi,
olah kedua negara.
Pada hari Sabtu malam kem
Tindakan pemerintah India lu Feking menolak sbg. ..sima
serupa itu hanja dapat dianggap sekali tidak bisa diterima ,.usul2
sebagai sebuah move jang 10 India mengenai penarikan pasu
lah — dipertimbangkan untuk kan2 kedua belah pihak keposi
memperkeruh hubungan2 anta s2 tanggal
Lersedia 1X6urtuk
hanja8 September

T

Tanganyika

Moskow 9 Desember (Ae 14)

djukan | pada
no ke 36 dan

KEMENTERIAN
luar
negeri RRT telah
memprotes keras kedutaan India di Peking ber
kenaan dengan ,,pemutusan sepihak pemerintah

Kota Aldjazair 8 Des. (AFP-

Proklamasi Republik:

Das Res Salam 9 Des. (AVP-PIA)
Tindakan? inf | dimaksudka:
Republik Tanganyika telah
untuk | menghindarkan — ami
pada tengah ma
man2 thd PM Fidel
Castro, diproklamirkan
lam hari Sabtu pada ulang“tahun
dan djuga untuk menghindari | pertama
resmi ne
timbulnja harapan2 palsu dian Fara Afrikakemerdekaan
Timur ini dari Ing
tara orang2 Kuba, bahwa AS | keris,
akan berusaha mengus
komu|
chidmat jang
nisme Kuba dengan kekerasan" di Pala penutupan
rakan — disetadion na
Salam, pena kan
presiaen per
ita, dr. Julius
Tito Di Vo'gograd

TIDAKLAH

Peking Protes Penutupan
Kondjen?

J.F.K.

batu unbk 21 tt

Presiden —Jugosiavia Jusip
Broz Tito, jang kini tengah ber
hi
kundjung di
Uni Sovjet,
ih I bendera
5 Jtuba di Vo
d

eluarkan —instruksi2
cnggiatkan pen
kegiagan2 tab,

India atas persetudjuan antara kedua

”

2

| ia dari Tg. Priok ke Kotat
pal “Selat Bangka” jang sep
kapal “Selat Madura” baruku
n kl. 1200 ton.
Sementara itu dari K
PIA memberitakan
Ca hari Djum'at jl. kap
Itas" dan “Karimata”, masing2
ketukuran 2500 dan ' 1009: ton
telah meninggalkan lagi 'pel
han Kotabaru menudju kem
memhong |
ke
kar barang2 muayan untuk Kon |
tungen RJ.
Perwakilan RI can |
barang PDN untuk Irian Darer |

MAAN PAN PA TN PENI SRA DIN AP EANYA

patkan didaerah Sumatera Usa
ra, .mereka dengan bergo!
rojong membantu masjarakay di
dalam segala matjam pemba
ogunan.
Desember ini ditual.
Kapten Maha menerangkan
selandjutnja, bahwa sawah can

membangun masjarakay adil dan
makmur sebagaimans dinjatakan
dalam Manipol Praktek revolu orang pelopor jang melelakkan
toner dan pengalaman-|
Gasar2 Pers Indonesia jang ber
Gioang. Kepada Direksi, para
fan causus
intelektuil akan dihkung sama
iswa, sangat dian

beratnja dengan pendidikan jg
formil,
Seperti wedjangan Presiden
Sukarno ketika meresmikan ber
Girinja djurusan publisistik pada
Fakultas Hukum dan Ilmu pe
ngerahuan Masjarakat dari Uni
versias Indonesia, bahwa jang
terpenting jalah "perzama-tama
mendjadi Sosialis baru kemudian mendjadi wartawan",

sioner dari dr Rival almarhum,
agar mendjadi lebih melitan, IA
xi didalam berdjoang dan belajari
Saja dengan ini, atas nama
Dewan Pendiri, mempersembah
kan kepada
"AKADEMI
Dr RAVAI” "Akademi djurnalis
tik tipebaru jg revolusioner.
Hadirin jang terbormag,
Dewan Pendiri berseru agar
Sistim mudi-terpimpin Akade Akademi ini me-rcalisir semba
mi sepenuhnja di arahkan untuk jan Presiuen Sukarno seperti
menjiapkan para mahasiswa men telah saja cijcer
didrpan: "Le
Jjadi tenaga2 wartawan jang ai buh dahulu mendiadi Sos!
ap untuk praktek. Dengan dja baru kervudian mendjsli w
lap serjara erac memadukan U- wan"! Soktan dan terimakasih"
mu dengan prakvek-djurnilisik,
Akademi berharap akan tncndi
dik kader2 wartawan "for jour
Liaison Group RJ.
nalism" dan bukan semata-mata
"about Journalism". Susunan
Kembali Dari Kota
Dewan Pendiri jang sebagian be
Baru
warta
(PA)
wan jang aktif, memberikan pe Djakarta, 9 Desember
Ketua Ialson group RI unt.x
tundjuk bahwa Akademi ini me
UNTEA brigijen Achmad W s1
Namun mara pela
djaran2 bukan hanja akan menj
apkan para abiturient unuk ber
praktek sebagai wartawan, ukan

tetapi terutama untuk erprak
tek sebagai pekerdja2-revoh
dibidang pers! Matapeladjaran2
idium generale tentang Sosinlisme Indonesia, Sedjarah Per
kembangan Masjarakat, Sedarah
Pers Nasional, Revolusi Indone
sia, filsafat dan ekonomi nolitik
merupakan matakuliah2 pokok
jang mutlak diperlukan pra (ja
lon-wartawan-Manipolis, karena
matapeladjaran2 "tu sanga" erar
kubungannja dengan tupas2 pe
njelesalan Revolusi.
Sekarang
memang ada antara wartawan
Indonesia dan Yendekinwan ki
ta jang tidak pernah menjenruh
lteratur-progresif.
Hal Int meru
pakan satu kelemahan jang seri
sus jang mesti diisi oleh Akade
mi ini, Seperti omanat Presiden
Sukarno pada Hari Sardjana pa
da tanggal 29 September 1902
Gi Istana Olahraga Senajan "...
“
karena jtu penting se
kali para sardjann ini otaknjapun direvolusi. Dulu kan saj
udah berkata, djangan prejudi
cad, djangan prejudiced, djas
ngan prejudiced, djangan purbasangka. Kita bisa mentjari ilmu
pengetahuan ke-mann- mana. "Su
dab dikatakan oleh Nabi Moham
mad dulu, Yarilah ilmi pengeta
huan, meskipun engkau harus
pergi ke Tiongkok, kata hellau'".
Demiklanlah untuk menruasai
ilmu djurnalistik kita tax akan
mempunjai prejudices seperti ig
Oleh Presiden
Su

karno, Sebagai wakil dari rakjat
Jang progressif kita harus me
ngutamakan literatur progrossii

itu, Dengan singkat: seluruh sis

“Im pendidikan dan landasan $dI!)
dan wartawannja kepada persa

Akademi Ini mengz-konvergir-pets

tuan dengan Rakjat dan kepade
kepentingan Rakjat.

natukusumah — dan pesaw
1
Sabru
kara setelah mengadakan kun.
djungan selama ' seminggu

tang telah tiba kembali dl Dja-

Darat Kol. Sudarto dan emban:
tu wakil pemerimah “sen as
UNIEA Gi Irian bara", Max Ma
Iramis,
kkosfungan Mera. Jang de
but belakangan ini di Ljaser:s
udulah untuk meraberikan 4

36 Orang

Terkurung

Dim. Tambang Batu
Bara

MICNAELS

tambang jang. ternedam dalam tambang
AS di Carmichacls vetada ja
djarak 1000 m dari pcx
tersebut pada bari Sapiu mas
lam, demikian dipeicieh
kue
tangan pada bari Ali
Pokerdja2 itu gelah terpor
dam setelah ledakan dan kebakaran di dalam gombang pada
bari Kamis.
Le is Evans, sekretaris por
tambangan Panasylvinia menga
barkan segelah keluar dari tam
bang, bahwa 'regu kardja pena
long telah diperhambat dalam
waktu 24 djam sebelumnja, ka
rena puing? dan
runtuhnja
tiang
Maja, scorang korban telah
diketemukan dan dapat dikenal
pada hari Djuat, malam, tetapi
tiada kabar mengenal nasib 3G
pekerdja lainnja jang telah ter
pendam.

Hm...
SESUDAWAUA PAKAI
OBAT MATA WRLSTECK
PIENANG RASANJA AMAT
Dimcin DAN BEBASA
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Be
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SEORANG TUKANG MASAK (Kokn | Ing berpengalam.
Umur kurang
jang berpengalaman. Lebih djutamakan | 21Suami — istri, untuk dipekerdjakan.| ebih-35 gabun,
tenikaran
Dang
sobagaj pelajan dan koki,
mania pada Kedu
ggal didalam.
Para pelamar menghadap sendiri di) sran Besar India,
Djalan Tjeng!
Kebon Sirih 44, an
Diakarta Kowe, peni dja
djam 10.00
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am, — 1200 noon

aa en ma PN
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Alamat jang tak asing lagi
Segala matjam ubln2,
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Perbitungan

Penetapan pembagian Devidend
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Buku-buku

Kalender Si Kantjil 1963

Laba-Rugi tahun buku 1961.

5) Usul2
6) Penutup.-

7000
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3) Pengesahan
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'Alat2 listrik

Pelajaran Indonesia

Pemouxaan
Laporan Direksi
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Pabrik Ubin & Bjs Beton .

Untuk dapar mengediar Hari Nacal dan Tahun Bas W| Gusa menghias dinding rumah Anda,

T

1)
2)

Sktah pada
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Malaya di Dil. Pasarpagi No. 118, Djakarta.
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8.30 pagi dikantor
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Sandang
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