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DAN 1.S.C. KE PENGADILAN LAGI, 
Djakarta, 5 Djan. @aax) 

Dirdjen Perhubungan 

Motor (dulu PT President 
) telah dituntut ganti 

rugi sebesar Rp. 150.000.000,—, 
Tuntutan ini timbul disebab. 

Pada tahun 1964 perkara ini 
telah diadjukan ke 

pergakuan dari ISC jang te. 
lah mendjual bus? itu 2 kali 

CV Pra. 

merasa dirugika: 
tut Dirdjen Perhubungan Da. 
rat dan ISC untuk. mengganti 
kerngian sebesar Rp. 150,— 
djuta, 

barang olah Hakim Nj. War 
dijati SH atas permintaan ter 
gugat, Dep. Perhubungan, di. 
undurkan sampai tgl. 17 Dja. 
nuari jad. (Mrs) 

SK/DPHM/SIT/1968 

     

       

    

    

  

Di Luar Negeri Tersiar - 
Berita Seolah2 Terdjadi 
Kudeta Di Indonesia 
Djakarta, 5 Djanuari (Merdeka). 

MENTERI LUAR NEGERI Adam Malik mengatakan 
kepada pers hari Sabtu di Istana bahwa djumlah duta2 besar 
jang dipanggil pulang adalah 8, jaitu masing dari Soviet Uni, 
India, Turki, Pilipina, Syria, Austria, Inggeris dan AustraKa. 

Dikatakan bahwa alasan pemanggilan tsb. adalah karena 
masa dinas mereka telah berachir. 

Harian ini hari Djumahat mem 
beritakan bahwa jang dipanggl 
pulang itu berdjumlah 5 orang 
jakni Dubes Hidajat (Australia), 
Majdjen Ibrahim Adjie (Ingge- 
Tis), M. Maramis (Moskow) Maj 
djien Moersjid (Pilipina) dan 
Prof. Sujono Hadinoto (Buda- 
pes). Menurut harian ini kelima 
kepala2 perwakilan diplomatik 
kita diluar negeri itu telah me 
njerahkan mandat pengangka- 
tan mereka dan telah kembali 
di tanah air, 

Ada Pihak Jang 

Mau Dep. Agama 

Dibubarkan - 
KATA MENTERI K.H. MOH. DACHLAN 

  

Anggota 

"SETELAH SERAH- 
TERIMA K.S.A.U. 
PEMBERSIHAN 
AKAN DIPERHEBAT? 
Djakarta, 5 Djanuarj (Mdk) 
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Djakarta, 5 Djan (Mdk) 
Menteri Agama KH Mohd. 

Bordjuis 
(Indonesia 

  

dja golongan komunjs tetapi 
Gjuga golongan2 jan jang trtak 
senang terhadap perkembang 
un Agama. Terhadap jang ter 
achir ini Mohd Dachlan tidak 
memberikan perintjian lebih 

Agama periu lebih meningkat 
kan prestass dan pengabdian 
nja kepada negara. 
Menjinggung sorotan2 ten 

tang apa jang dituduhkan se- 
bagai penjelewengan didevarte 
men tersebut, Mohd Dachlan 
menegaskan bahwa setiap pe 
njelewengan baik dj Pusat mau 
pun didaerah akan ditindok 
dengan tegas. 
Departemen ing didirikan ber 

dasarkan surat keputusan Pre 
siden tgl. 3 Djanuari 1946 

dalam kabinet ketiga. Dikelu 
arkaa SK Presiden tersebut 
adalah sebagai hasil perdjuang 
an umat beragama dalam Ko 

f 

Ti naa 
BU ji H 

i : 

| | : 

Mengenai siapa jang akan 
menggantikan dutabesar2 terse- 
but Adam Malik mendjelaskan 
bahwa sebegitu djauh belum 
ada ketentuannja. 

'Chusus tentang Majdjen Ibra 
him Adjie, Menlu membantah 
berita jang menjatakat bahwa 
dubes RI di Inggeris itu telah 
kembali di Indonesia. Jang ber 
sangkutan belum sampai di In 
donesia, kata Adam Malik. Men 
lu tidak memberikan pendjelas- 
an lebih djauh. 
Sehubungan dengan penang- 
kapan2 perwirt 
Adam Malik mengatakan bah- 
wa di luarnegeri peristiwa? itu 
dikaitkan dengan dugaan se- 
olah2 di Indonesia telah terdja 

Adam Malik. 
Seperti diketahui Menlu bebe 

rapa hari lalu telah kembali da 
ri Manila untuk menghadiri upa 
tjara pelantikan Presiden Mar- 
cos sebagai Presiden. 

  

BARANG2 HASIL KERADJINAN 
RAKJAT DIKIRIM KE EXPO 70. 
Djakarta, 5 Djanuari (Merdeka). 

Ikut sertanja Indonesia dalam Ex- 
po 7v djanganiah Gimiai deri Ujusi- 
lah barang dan nilai barang? jang 
dipamerkan, demikian — dikatakan 
oleh Menteri Perindustrian M. Jusuf 
dalam kesempatan upatjara penjerah 
an barang2 hasil keradjinan Rakjat 
sumbengan dari para pengusaha Indo 
nesia kepada Panitia Expo 70 melalui 
Menteri Perindustrian. 

  

Data2 Lengkap Perampokan 
Tjabang BNI 46 Di Singapur: 

Belum Dikirim 
BUKAN KANTOR PUSAT PERWAKILAN TAPI 

MA INDONESIA 

ini belum lagi terdengar, demi 
kian Kepala Hubungan Masja 
rakat BNI 1946 kepada "Mer. 
Geka”. (br) 

Djakarta, 5 Djan. (Mdk). 
A. Muthalib, Kepala Hubung 
an Masjarakat BNI-1946 Pu 
sat, atas pertanjaan "Merde- 
ka” perihah perampokan BNI 
1946 di Singapore. menerang 
kan bahwa sampai sekarang 
jang diterima di Djakarta bu 
Tu jang berupa berita telex. 
Laporan perintjian jang leng 
kap belum lagi diterima oleh 
Kantor Besar BNI 1946 dan 
laporan itu sedang dinantikan 

Jang dimaksudkan laporan 

dengan de 

mikian Kensls Hrmss PN 

1946, ialah Raporam pollai Sie 

kan oleh pimpinan BNI-1946 

  

jakarta, 5 Djan. (Mdk) 
DR. MOH. HATTA dan iste. 

ri tampak diantara tamu? jg 
menghadiri resepsi pernikahan 
bekas Ketua Umum PNI AH 
Sastroomidjojo SH dengan 

keluarga? dekat serta 
an antara lain Menteri Ekuin 

bernur DCI D: 
Ketua I PNI Hardi SH dan 

duta besar 
asing dan Iain2. 

SEORANG PENGURUS GABUNGAN INDO 
DITUDUH GELAPKAN Rp. 5 DUTA 

tuk Jajasan Pendidikan Gita 
Girtti, dalam hubungan ini me 
minta kepada Interpot Mabak 
dan Interpol Belanda untuk bi 
sa mengembalikan orang tab ke 
Indonesia untuk kemudian di- 

-- 

SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

   

    

     

  

    
    

   

  

   
    

     

dang naik kembali setelah berhasil menjelumatkan pekerdja2 
itu, (AP). 

HANJA TJABANG DI 

ke Djakarta. Selandjutnja, de 
mmikiamn A. Muthalib, sedjak 
menerima berita telex dari Si 

1946 selama tahun kerdja 
1969, didjawab oleh A. Mutha | 

bah: 

belum mempunjai rentjana ba 
ru untuk mendirikan kantor 
tjabang diluar negeri, mag 
sifatnja perluasan, seperti 
nja di Singapore, Hongkong 
dan Tokyo. Tapi dalam rang 
ka timbalbalik dengan ada. 
nja bank2 asing di Djakarta 
seperti dari Muangthai, Djer. 
man Barat, Amerika Serikat 
Gil, soal operasi perbankan di 
negeri2 asing mendjadi sorot. 
an kalangan perbankan. 

Setjnra tehnis. finansill mem 
buka kantor.tjabang diluar ne 
geri harus diperhitungkan de 
n masak. karena selain me 
angkut bank itir langsung, 

Ojuga menjangkut nama baik 
Negara RI. Dari kalangan Pe 
merintah mal melikmnakan 
hak timbal.balik yerbankan 

Taipeh, 5 Djam. (Mdk). 
ROMBONGAN bodyguard 

(pengawal) Wakil Presiden 
Amerika Serikat Spiro T. Ag 
new ternjata diperlengkapi 
djuga dengan sendjata2 oto- 

matik. Kantor berita UPI me 
ngutip sumber2 resmi di Tai 
peh mengatakan bahwa ku- 
ranglebih 50 bodyguard Ag- 
new diantaranja ada jang di 

mesin jang diletakkan dalam 

tas2 hitam sebagaimana dulu 
dipraktekkan okh bandit2 
Chi 

Agnew dan rombongannja akan 
singgah di Bali beberapa hari dalam 
perdjalaran pulang ke AS setelah 
kundjungannja kebeberapa negara 
Asia Tenggara. Sedjak hari Sabtu 

orang kedua dalam pemerintahan 
Richard Nixon itu berada di Bang- 
kok, Thailand. 

Di Taipeh, penguasa Taiwan kabar 
nja merasa djengkel karena permin- 
taar2 para pengawal tsb. ine saaa 
ena Di. Taiwan 

Pernah terdjadi pembunuhan politik 
ataupun demonstragi2 sedikitnja sela- 
ma 10 tahun belakangan ini. 
Menurut kabar, para pengawal itu 

telah mengantjam akan menembak 
Wartawan2 setempat kalau melanggar 
pagar2 tali. Pihak Taiwan sebaliknja 
memperingatkan — pengawal2 Agnew 
itu untuk lebih memperhatikan war- 
tawan2 Amerika” jang turut dalam 
combongannja. Setelah pembitjaraan 

Taiwan mengerahkan polisi? militer 
jang bersendjata untuk mengawal di 
8irport. Taiwan menolak permintaan 
itu dengan alasan tidak perlu. Pihak 
Taiwan djuga menolak permintaan 
pengawal? Amerika tsb. supaja mere 
ka diizinkan masuk istana selama 
Agnew menghadap Presiden Chiang 
Kal-Shek. Permintaan ini adalah sua 
tu penghinaan terhadap kepala ne- 
gara kami, kata seorang pedjabat 
Taiwan. 

Taiwan mengusulkan mobil terbu- 
ka supaja rakjat dipinggir djalan da 
pat melihatnja. Tapi permintaan ini 
Gitolak oleh pihak Amerika. 

Sambil mentjeritakan bahwa dulu 
Prexden Eisenhower dan wakil presi 
den Johnson pernah naik mobil ter- 
buka di negara itu, seorang pedjabat 

PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

NO.6881 TH.XXIV TH.REP.XXP 

8 Duta Besar Dipanggil Pulang, Kata Adam Malik 

MAJDJEN IBRAHIM ADJIE: 
BELUM DATANG " 

Pengawal Wakil 

Pres. AS Bawa. 

Bikin Diengkel Taiwan? 

   

  

   

    

     

  

   

  

        

      
       

  
  

  
    

     

    

    
    
   

  

    

          

    

Taiwan mengatakan bahwa nampak- 
nja orang2 Amerika itu telah kehi- 

   

  

  

langan kepertjajaan pada dirinja sem | 

f Harga . 
Tjengkeh 
Melondjak 
WAKIL SINDIKAT 
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' SENIN, 5 

Bergembira 

  

    

  

    

terutama 

   
itu derasnja. 

Natsir pada h: 
mat Raja 45. 

& jaan itu, 
halus 

ng-i 

menjediakan waktunja tjap 
satu djam setjara bergantian 
memberikan pengobatan pa 
setjara gratis. 

“ 

ant rakjat 
rdja2 hjata. 

. r 

Untuk kurs 378 

   

5 Djan, (Mdk). 

rialah dan 

SI 

sd MENTALTAGAMA BISA 
'GOJANG KARENA 
KEBUDAJAAN ASING , 
Djakarta, 5 Djan (Mdk) 

- 'Sedjak kemerdekaan dulu, baru 
saat jni adanja kebebasan jarg 
luar biasa, dimana segalanja 
buka untuk masuk ke Indonesia, 

tentang  kebudajaan 
“asing jang kiranja tak sesuaj de 
ngan kepribadian Pantjasila be 

Hal ini dikemukakan oleh M. 
I bihalal dj Kra- 

"8. Lebih djauh M. Natsir menerang 
bahwa dibalik masuknja ke 

tersembunji 
£ sanggup merggo 

an mental agama. 

Etuk itu kita mjntakan Pe 
seFs@ untuk membuat peraturan2 

sesuai dengan UUD dan Pan 
ila. 
'enjirggung masalah apatjsme 
alangan masjarakat pada saat 
M, Natsir mengadjak kita se 

jua terutama. pimpinan 
oach dengan amal dan 

ti dengan pidato2. 
bagai tjontoh M. Natsir me 

kegiatan beberapa 
jsiswa kedokteran dj 
aa baru? ini, dimana mereka 

| Hal ini mengakibtkan dekatnja 
an antara tjalon2 pimpinan 

jan rakjatnja, karena mere 
'dapat menghajati bagaimana 
idupan mereka dsb. Hubungan 

tjalon2 pimpinan 
Gladi erat karena 

WARTA EKONOMI: - 
KURS DP HARI SABTU 

DJAKARTA — Dalam call DP hari Sabtu, 3 Djamuari 1970, 
idiadi penutupan transaksi dengan kurs 378 dan 378,50. 

    
'Nsebesar US$ 1.023.551.07, 

yaaa dan DM 209.370.62 

Sang V. A. DIPASAR BEBAS DJAKARTA 

  

   

  

       

   

    

   
   

    

    

    

    

   

   

  

   

      

    

  

    
   
   

   
     

suku Bunga Simpanan. 
Berdjangka Turun 

BERLAKU MULAI 1 DJANUARI 1970 

djangka : 
dari 3 bulan, 19 setiap 
bulan, . 

Mengenai deposito2 jang di 
tarik kembali sebelum djang 
ka waktu berachir, ditetapkan 
ketentuan2, bahwa semua de. 
posito jang ditarik kembali 
sebelum Sjangan waktu pe. 
njimpanan satu bulan lam. 
pau, tidak diberi bunga. Da. 
lam hal demikian kepada pe. 
milik deposito jang bersangku 
tan diperhitungkan biaja ad. 
ministrasi sebesar Rp. 250,— 
jang dipotong dari djumlah 
deposito pokok jang dibajar. 

Mena ditarik ket jang m. 
bali sesudah djangka waktu 
penjimpanan satu bulan lam 

3 bulan, dibert bunga 47, se. 
bulan terhitung mulai tgl. per 
mulaan pend toan, 
Deposito jang ditarik kem 

bali sesudah djangka waktu 
$ bulan lampau, akan tetapi 
kurang 6 bulan, diberi bunga 
497 sebulan sedjak awal pen 
Genositoan. 
Deposito jang ditarik kem. 

bali sesudah djangka waktu 

MULAILAH TAHUN BARU 
DENGAN PESTA DANSA ! 

Datanglah pada PESTA DANSA BULAN DJANUARI 
pada hari SABTU, tanggal 

djam 20.00 sampai djam 01.00 

di gedung 

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK 
FEDERASI DJERMAN, 

DJALAN M. HUSNI THAMRIN 
Makanlah dan dansalah dengan iringan musik jang ria dan menjurupkan dari orkes 

JEANNE D'ARC dan BAND "LOS MORENOS”. 

sumbanglah kepada pembangunan PUSAT KESENIAN 

MITRA BUDAJA. 

UNDANGAN DENGAN HARGA RP. 7.500,- UNTUK SUATU PASANGAN 
DAPAT DIPEROLEH DI DJL. PRAPATAN 50, 

Tel. 44762 

      ter 

   
      Djakarta, 5 Djan. (Mdk) 

Pena olah perasa- 
an uru, seorang 

bernama 

     

   
      

    
     

   
    

suami 
umur 21 tahun telah ne 

kad menusuk punggung isteri 
nja dengan sebilah badik, ke 
mudian dalam keadaan man. 
@i berlumuran darah dengan 
rasa penjesalan dan kasih sa 
jang digendongnjalah isteri- 
nja itu dengan maksud diba 
wa kerumah sakit, Tetapi ha 
aa merana puluh meter ber 

Uu pat kedjadian, 
ta diburu oleh ketakutan ka. 
rena tingkah lakunja jang 
PN diperhatikan 
orang, ditami dengan 
rintihan2 dari Mana »e. 
Magua achirnja isteri jang di 

dja- 

     

   

untuk 

Jogja 

Jumenah, demikian nama 
wanita tsb, umur kira2 18 th 
tempat tinggal Kramat Pulo, 
Dalam II (udjung Kramat | 
Sentiong), kemudian dibawa ' 
oleh seorang petugas Hansip 
ke RSUP Dr Tjiptomangunka 
sumo, Salemba, 
Inang diserahkan ke Koramil 
Benen. 

     

  

    

  Peristiwa tsb terdjadi didae 
(nin) rah Planet Senen kemaren 

      

ena, 

    

    
   

£.9.00/08/19 dan untuk 
Sings 11943,88, A$ 15,000—,    

  

tahun tutup buku. 

"Antara” adalah sebagai berikut: 
Djual—ee-Beli 
Rp. 858.50 Rp. 922.— 
Rp. 401,50 Rp. 414.50 
Rp. 379— Rp. 387, — 
Rp. 128— Rp. 120— 
Rp. 99.50 Rp. 107,30 

9,— Rp. 107, — 
Rp. 61:30 Rp. 65-— 

UNTUK 

  

10 Djanuari 1970 

     

    

Karena Tjemburu 

Isteri Ditikam 

- menjebabkan ia djadi chilaf 

sedangkan | 

    

(ERDEKA 

ANAK 9 TAHUN 

CITABRAK HONDA 
ema 
Djakarta, 5 Djan. (Mdk) 
Kemarin malam seki 

tjelakaan lalu lintas, Gimana 
sebuah "Honda" B. 1036.A te. 
lah menabrak reorang anak 
laki2 bernama Muhammad As Bagi deposito berdjangka 

pada Jam, umur 9 tahun, bertempat jang sudah tersimpan a 
Djarari & Bank zebelum tgi. K Ma 

Hear aga 1910 masih tetap berlaku iku Pena Kakan SANEK, 
119p sebulan" ga jang lama, baik 

Ba na sedjak Alantukan untuk hendepsas Anak fob mendapat tuka2 di 
4 berdasarkan djangka waktu kepala den segera dibawa ke 

Ketentuan? tsb hanja berla tertentu mainun untuk pena KSUP, sedang pengendara mo 
ku bagi deposito berdjangka rikan kembali sebelum depo. tor beserta Hondanjy seka. 
jang pada ataupun sesudah rang ditahan oleh jang herwa sito jan tan djatuh 

w Ta, Demikian Bank In. 
donesia. (Ant.) 

@fib di Komsekko 752 Matra. 
man guna men aaan la 

Perampok Besar 
Tertangkap 
Luka2 Parah 

LIMA BUTIR PELURU BERSARANG 
DALAM BADANNJA TAPI TAK MATI 

Bandang, 5 Djan. /Mdk) 
Atjep Effendie, perampok 

dan pevodong kaliber besar jg 
telah lama mendiadi intjaran 
Polisi, telah berhasil ditang. 
kap dalam keadaan luka? pa 
rah deagan 5 butir pelvru ber 
sarang ditubuhnja jang kekar. 
Perampok jang biasa meng 

gunakan sendjata api didalam 
mendjalankan roinja itu, di. 
tangkap tatkala skan mema- 
suki kota dari dju- 
rusan timur. Sebelum ditang 
Ikap, perampok Atjep Effendie 
mengadakan 

tgl. 1 Djanuari 1970 dismpan 
pada Bank. 

MENLU ADAM MALIK 
KEMBALI DARI MANILA 

| 
DJAKARTA, — Menteri Lu. 

ar Negeri Adam Malik Djum'at 
malam tiba kembali ditanah 

Mendjawab pertanjaan war 
tawan apa jang ia harapkan 
dari Presi. Wakil 
Gen Amerika Serikat nanti di 
Bali, Adam Malik mengata. 
kan, bahwa dengan AS tidak 
ada hal2 baru jang dibitjara 
kan. "Bantuan onomi AS 
berdjalan baik, tapi adalah 
lebih baik apabila bantuan 
itu lebih digesitkan", demiki. 
an Menlu, Ia tidak mendjelas 
kan apa jang dimaksudkan. 
nia dengan "lebih digesitkan" 
itu, (Ant) 

komplotan pendjahat Eddy So- 

      

      
   

   
   
   
   
    
   

    

  

        

  

fian jang - beberapa hari jung 
lalu berhasil ditangkap ni kota 
Bogor. Atjep mempunjai 8 nama 
samaran dan 6 orang istri jang 
tersebar dibeberapa “tempat di 
.Djawa Barat. Diantaranj tri 
ketiganja dikota Garut. Disam- 
ping itu, ia mengaku-ngaku dju 
ga mendi intel dari sesuatu 
ingtansi militer. Menrut istrinja 
jang ketiga, Atjep Effendie mem 
punjai seputjuk pistol FN deng 

an ratus pelurunja. 
Pihak polisi di Garut telah 

     

   

  

         

  

perlawanan dgn berhasil merjita sedan Fiat. se 
menembak anggota polisi jang buah tape-recorder dan bebera 

pnja. Terdjadilah ya b:rang hainnja dari bengkel 

    

tembak.metembak. Setelah 5 
butir peluru bersarang ditu. 
buhnja dengan luka2nja jang 
parah, Sa perampok aa 
menjerah kepada pihak g 
berwadjib. 
Perampok tsb ditangkap her 

kat eratoja kerdjasama antara 
polisi Garut dan polisi Kotnbe 
sar Bandung beberapa hari jg 
lalu Pemuda perampok tadi 
ditangkap setelah ia bericti-a 
hat disebuah kampung dikota 
Garut. 

(an rumah istrinja. 

           

  

       
     » Amplop” 

    

Sedan tjuriannja diper- 
mak dikota Garut. 

Menurut keterangan polisi Ga 
rut kepada "Antara", beberapa 
waktu hari sebelum ditangkap. 
Atiep Effendie telah menggasak 
"ehuah sedan Fiat dengan no- 
mor B.88667 dari suatu tempat 
di Bandung Utara. Sedan Fiat 
tsb kepunjaan Kapten M. Pen- 
tjurian ita dil “dengan 
menodong sang sopir. 

Seleeni melakukan pentjurian. 
perampok tsb melarikan diri ke 
Garut, beristirahat dengan mem 
bawa sedan tiuriannja je telah 
dirobah nomornja mendjadi B- 
9700. Guna mengelabui pihak 
lenp berwadiib, Atjep Effendie 
telah memasukkan mobilnja ke 
rah satin hengkel di Sanding, 
Gerut, supaja warnanja diro- 
hah. Ongkosnja sebanjak Rp. 
30.000.— teleh dibaiar mantan, 

Dengan menggunakan kenda- 
raan tiarteran, Effendie menu- 
At Ya Randung. tetapi djedjak 
nia telah diketahui oleh polisi. 
Tatkala akan memasuki kota 
Bandurg, Effendie ditjerat dan 
te'nh terdiadi tembak-menembak 
Dewasa ini Atiep Eftendie di 

ruwat di RS Rantjabadak dinz 
nv pengawasan ketat dari yi- 
hak jang berwadjib. 

Puvia 6 istri dan 8 rama 

      

  

      No.:425/M/70. 

TEPUKAN tangan jang ra 
mai menjambut Ibu Diran, se 
telah ia diperkenalkan oleh ex 
anggota PDRI H. Sujono, ki 
ni mendjabat sebagai Direksi 
P.T. Seulawah Air Service, ke 
pada hadirin pada upatjara 

tamu2 dari Dja 
karta di Gunung Halaban, di 
mana dahulu Pemeriatah Da 
rurat RJ. dilahirkan pada tgl 
22 Desember 1948. Ibu Di- 
ran, didalam kesederhanaan 
uja agak merasa malu? diton 
djolkan dihadapan para hadi 
rin, Ia merasa terharu sekali 
dapat bertemu kembali dgn. 
para pemimpin Pemerintat 

malam djam 22.00 WIB. 

neh sebelum ia djatuh ping. 
can masih dapat menerang- 
kan bahwa ia ditusuk oleh 
vuaminja sendiri. 

Inang merasa tjemburu 
Sementara itu Jang diha. 

Gdapan jang berwadjib menga 
takan, bahwa ia tidak tahan 
melihat isterinja duduk ber- 

  

jumbu2an di rang , i 
aga ga Pianet” Benen, sebe- Atjen Etfendie merupakan Darurat dulu itu. 
Ne Yan Aang Bara), Setelah diperkenalkan, ke 
Perasaan tjurii dah 5 . ena Mata "haunja, KENAPA ISLAM YES' padanja diserahkan suatu 
ditambah dengan adegan? 
mesra antara isterinja dengan 
pemuda lain, jang kini dilihat 
oleh mata kepalanja sendiri 

Gjumlah uang oleh H. Sujono 
tanda terima kasih 

PARTAI ISLAM NO' ? sebagai 

2 segala djerih-pajahnja se PERLU LIBERALISASI 
PANDANGAN PADA 
ISLAM KATA KETUA 
PB HMI . 

dan tanpa pikir pandj la 
gi akan akibat2nja, kemi 
ditusuknja punggung isteri- ik 
nja dengan sebilah Dadik. ” piatans, $ Djaa (di) pa napas snLania wapan 

Kemudian menjesal kian sendiri, muupan | 
Setelah Jumenah luka dan mikasawa letun ban keejuang sumusa bergerija. 

| mendjerit kasakitan dengan ah saat jai perlu diadakan libe- 
tangan jg gemetar dilempar. ralisasi pandangan terhadap As Ja tadinya adaiah seorang peker 

kannja badiknja ketanah dan an, sikap terbuka dan mau mo Sia basa di Perkebunan ica ria 
saat itu djuga timbul penje rima ide2 jang datang sekalipun 'aban uan didaium sesederhana 
salan dalam dadanja. Dengan kam dari Islam, baik darj timur @ja dadu segenap acmampuan 
rasa kasih sajang dan takut Hselama ide2 itu MIA ia djusa udak ingin kecugga 
digendongnja isterinja dengan ang iba Betjara prim an untuk menjumbangkan dhar- 
maksud untuk diobati, sampai sipil, ma baktinja bag! Negara dan 
tiga kali ia berhenti berdja. “Nor Cholts Madjid, ketua umum Bangsa. Djadi Ia berdjuang menu 

tan, PB HMI, mengatakan didepan dis Yul Kendamunja. Djusteru hai jang 
udian karena perasaan jesj besar HMI-PI-GPI-Persami "@dosisian membuat banjak ke 

takut semakin Menteng Raja Sabtu malam Ia ) "ngian bayi mereka bekas ang 
djiwanja, isterinja Oem Kaka Sea ennadone  WOt2 FDRI, jang kini hampir s6 
ditengah? rel kereta api diping sia saat ini mengalami kedjumur Muanja berada di Ibukota 
giran kompleks Planet tab, kembali dan kehilangan tssili kaya dan bagi mereka 

tedangkan “selandjutnja ia Sana Kana ena perbelegisai Jang telah mengonalnja didaerah 
sendiri melarikan diri. Sikteg force dalam perdjuangan Persjuangan "Borilja dj Halaban. 
Orang2 jang disekitarnja na 

melihat tingkah jang Nor Cholis bertanja mengapa Ketjuali orang2 jang dapat me 
mentjurigakan dari Inang “in menerima Islam, akan megang sendjata, djuga diperlu- 

dan mendengar rintihan Ju- pevoefp orng mengpentrarg Aero kan orang2 seperti Ibu Diran jang 

Tan La 25 Islam, atau dengan istiah "Islan, oo asrypatan 2oal makanan dan 
3 'Partaj Islam, No'. Dika perdjuang dimasa 

lah me aa “Dana Nan, takan Sia BADAN Mean jang lampau itu Orang tidak 
ta itu adalah korban penika Ba Partai lslam jang merupakan @Skan dapat berperang, djika pe 

man, terus memburu adah daripada ide2 jang hendak Tutnja kosong, sehi (makanan 
Inang jang tidak berapa la- Giperdmangkan sekarang ini da jang barus disiapkan oleh Ibu Di 
ma kemudian dapat ditang. jam keadaan tidak menarik, atau YAN tidak kalah pentingnja de- 
kan: dengan perkataan lain ide2 dan ko. "smp an dgn yee 

Dewe  aigap ceAgg Be pemikiran Islam sekarang “Ini 3 pihak musuh. 

Ag ga Se dinamika. Di Didalam hubungan itu maka 
lebih setahun jang latu. Mang tambah lagi partai? jtu saat ini rombongan PDRI mei 

seorang buruh peker tidak berhasil membangun image adanja penghargaan kepada Ibu 
Gia kendaraan jang posjolf dan simpatik, malah Diran, sebagai seorang pedjuang 

(angkan Jumenah jang telah an jang kita sesaikan sebaliknja: jang tidak pernah menggembar- 
mandjadi isteri Inang ditjuri. Garis2 pemikiran jang tradisio Gjasanja. Wadjar ka 

gal oleh suaminja, sering Me. ni harus dibuang djauh2, karena lau Teuku M. Hassan Marjono 
lakukan perbuatan? jg meng kita harus menganggap jang lebih Danubroto, H. Sujono dil. tidak 
chjanati dan serong. | | 

tengah hari kema- lihat kedepan daripada mempunjai .hargaan itu baru datang setelah 

ren Jumenah jang akibat Yu kekuatan dengan ukuran besar puluhan tahun kemudjan, setelah 

ka2 jang dideritanja sudah rgunanja masih harus Orang sudah lupa atas duka-suka 

    

banjak mengeluarkan darah 
masih tarus Malam perawatan 
dokter dan Ajururawat (Ms) 

   : !     

  

  

     

    

Djakarta, 5 Djan. (Mdk) 
Penduduk Kelurahan Men. 

teng Atrs, Ketj. Setia Budhi, 
RT 011/RW 02, achir2 Ini me 
rasa gelisah, berhuburg kare 
na itempat (daerah) tsb 
achir2 ini diduga sedang ber 
@jangkit penjakit demam ber 
darah. 
Diperoleh keterangan bahwa 

Galam waktu satu minggu ter 
achir ini sebanjak 4 orang 
anak jarg berumur 3—4 tahun 
telah meningrai dunia karena 
sesuatu penjakit jang fidak di 
ketahui. 
Menurut 

anak? jang 
Gunia ita umumnja menderita 
sakit demam (panas badan), 
kemndian tjiri2 lainnja mem 
perlihatkan badan sianak 
ag3k kebiru2an. 
Sedangkan sebagian dari si 

anak jang telah meringgal 
Itn, djuca mengeluarkan da. 
rah dari mulutnja, setelah si 
anak meningral dunia. Disam 
ping itu diketahui behwa 
umumria si.korban menderita 

keterangan, para 
telah meninggal 

  

SERAH TFRIMA DJABATAN 
DAN CORPS HANKAM 
DJAKARTA. — Pada hari 

Sahtu pagi ibl, bertempat di 
aula Hankem telah dilakukan 
vupatjara serah terima djabat 
an Dan Corps Hankam dari 
Brigdjen Laupase kenada pen 
diabatan sementara. Dan 
Corns Hankam jang baru Kol 
HS Sudiro (Wadan Corps 
Honkam). 
Dalam peda itu. diaula Hen 

kam hari Senin pagi ini dila 
kukan pula serah terima K». 
satgas - dari MBAD kepada 
Henkam dengan bertindak se 
bagai Irup Laksd. (L) Sum- 
haen. (8) 

  

     

    

    

me Ibu Diran Terima . 

m Pedjuang Jang Pertama 

Kali Kibarkan Merah- 

Patih Di Indarung.Padang 
(BAGIAN VP) 

Oleh: KORESPONDEN KITA SENDIRI 

Korban pengibaran Bendera 
"Sang Merah Putih” di In- 

rung. 
ALAM perdjalanan untuk 
berangdjangsana dari Bu 
kit Tinggi ke Koto Ka- 
tjiak, maka ditengah? dja 
lan rombongan tamu? ter 

paksa berhenti didesa Guguk. Se 
mua para anggota rombongan tu 
run darj kendarsannja masing2 
untuk menjaksikan makam dari se 
orang Pahlawan, jaitu Almarhum 
Sersan I Markainus. Ia tewas da 
lam suatu bentrokan sendjata de 
ngan pasukan2 kolonial Belanda, 
jaitu diwaktu Marka'nus jni mela 
kukan penaikan bendera untuk 
pertama kalinja di Indarung (Pa- 
dang). Dalam pertarungan jang sc 
ngit itu, ja ternjata dipihak jang 
harus mengalah, akan tetapi nja 
tanja fa telah menundjukkan sua 

Bendera 

NN ren 

' Demam Berdarah 
Di Menteng Atas ? 

4 ANAK MENINGGAL DUNIA DALAM WAKTU 
BERDEKATAN : TJIRI2 PENJAKIT : PANAS 
DAN DARAH KELUAR DARI MULUT KORBAN 

rakit panas selama kl. 6.7 
bari, 

keluarga jatg kurang 
tercjamin kebersihannja. Dan 
Gjika hal ini dibiarkan, tan. 
pa ada pemeriks?an dari pi. 
hak jarg berwadjb, maka di. 
  

Kota Baru Di Pulo Gadu 
Djakarta, 5 Djan. (Mdk) 
Sumber jang :competen me. 

nerangkan kepada korespsn. 
den "Merdeka", bahwa Peme 
rintah DCI Djaya, dalam rang 
ka projek perikemanusiaan jg 
lebih kurang segaris dengan 
andjuran Presiden Suhart» 
tentang projek perikemanusia 
an untuk Irian Barat, dewasa 
ini sedang mematangkan sia. 
ta projek pembangunan ker. 
Gja baru, dimana akan dapat 
ditempa'kan para tunakarya, 
tenaga2 pengangguran dsbnja 
lagi, jang tenaga2nja dapat di 
manfaatkan bagi produksi in. 
dustri menengah, industri ke. 
tjil dan keradjinan rakjat. Per 
kotaan atau perkampingan 
baru itu. akan merupakar sua 
ty model perkctaan baru jang 
dilengkapi dengan segala alat2 
pokok pembangunan dan jang 
p»rnduksinja diperlukan olsh 
masjarekat. 

Perkctaan baru ini, menu. 
rut sumber “Merdeka” itu, 
akan dibangan disatu tempat 
jang luasnia 

  

  

ta Uirdakan jang sargat patri 
untuk melakukan pergbaran per 
tama Bendera Kebangsaan "Sang 
Merah Putih" didaerah jang se 
mentara itu telah berada didalam 
pengaruh kekuasaan Belanda koiv 
nial. 

Dalam pertemuan jang harja 
berlangsung sedjenak, Bendahara 
Farutia Pusat dalam memperinza 
tu Lahnja FDRI dj Sumbar, jaitu 
A. Karim S.H., menjerahka kepa 
da orang tua Pahlawan Markainus 
ini uang sebanjak Rp. 5.000 (lima 
ribu rupjah) sebagai sumbangan 
uari Panitia Pusat dan sebagai se 
kedar mengenangkan djasa2 jang 
telah disumbangkan oleh Markai 
nus kepada anah Air djmasa jang 
lampau. Ajah Pahlawan Markainus 
ini bernama Achmad Chatib dan 
umurnja sudah agak landjut. me- 
nurut taksiran Ik. 70 tahun. Ma 
kam Pahlawan Markainus ditem 
patkan dipekarangan rumah orang 
tuanja dj Gaguk. 

Para wartawan jang mengikuti 
rombongan Panitia Pusat itu ke 
Koto Katjiak irgin mengetahui 
djuga, apakah dari pihak Pemerjn 
tah ada suatu djumlah tertentu 
jang berupa pensiun misalnja ba 
si Merkajnus dan untuk para ke 
luargarja sesudah ia meninggal 
Ternjata bahwa orang tua Markai 
nus almarhum tidak mendapat pen 
sun darj Negara Penduduk se- 
tempat mengharapkan agar soal 
pensiun bagi orang tua Markainus 
mendapat perhatian Peme: 
be dasurkan djasa2 almarhum di 
masa jang lampau, terutama dida 
lam keberanjan jang telah d'tun 
djukkan — untuk — mengibarkan 

    

  

    

- 2 “ 

DUA wartawan memperhatikan Makam Pahla wan Markaisus di 

Markainus di Indarung (Padang). Gambar : Ipphos). 

  

NG 

SENIN, 5 DJANUARI 1970 

    

jang oleh Dinas Plamogie DPU 
DCI Djaya dewasa ini sedang 
diteliti dengar sebaik2nja, apa 
kzh ditempat jang sedang di 
pikirkan sekarang, dapat atau 
tidaknja segala perlengkapan 
jang akan dibangun itu dapat 
dilakukan. Kepada "Merdeka" 
diterangkan, bahwa para veng 
rini rerkampungar itu nanti 
nia harus segera dapat dike 
rahkan tenaganja, agar dida 
lam waktu jang singkat pula 
dapat berdiri sendiri dan 
menghasilkan. 

Menurut keterargan jang be 
Yum begitu danat dipastikan, 
dzerah perkctaan baru itu ke 
mungkinan besar akan diba. 
rgun didaerah Pulb Gadung. 
Pulo Mas. dipinggir Djalan 
Djakarta By Pass, jang djuga 
pernah di.sebut2 sebagai ora 
jek “untuk model penkctaan, 
kemungkinannja besar akan 
mendjadi sebagian daripada 
perkotaan baru jang sedang 
direntjanakan itu Demikian 
sumber "Merdeka" iti mene. 
rangkan. (Bs)   

  

IBU DIRAN. Semasa Perdjuang 
an gerilja ditahun 1948'- 1949 

sumbangan bagi para 

pedjuang gerila, djuga tak da- 
pat dilupakan. (Ipphos)- 

    

"Sang Merah Putih” setjara jang 
pertama kali di Irdarung,  dite- 
ngah2 sendjata p'hak musuh jang 
sangat berbahaja. Markairus ti- 
Wo irgn tewas sewaktu ia mela 
kukan penaikan bendera kebang 

Gi Indarung? akan tetapi 
rin m    

   

   

da pihak Bel. 

  

    

onjal bahwa 
daerah jang dimasuki Belan. 
Ga itu adalah wil:jah Negara Ke 
setuan Repubi Indonesia. De- 
rgar berkbarrja "Sang — Merah 
Putih" itu d: Indarung telah me 
ngardung sedjarah tersendiri ba- 
8! RI dan dengan demikian p“ 
hak Belanda jarg — memperkosa 
hak2 kedaulatan Negara RI. 'di 
masa jtu. seharusnja menghormat 
bendera kebangsaan itu, akan te 
tapi bukan untuk menewaskan 
Markainus 
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N, 5 DJANUARI 1970 

Merdeka 
DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 

PENERBIT : P.T. Merdeka Press, Ujakarta. 

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

    berakan 
Perdamaian 
Belanda 
Tentang 

  

    
   

    

        

  

    
      
      

  

      

    

       
      

  

      

   
      Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja an- 

tar): Luar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udai 
Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara). 

TARIF IKLAN : 
TEKS SADJA : Rp.20,- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm 

minimum. : 50 mm 
Display-ad (iklan gambar) «: per mm/kolom iklan 

minimum : 
Dua warna (hanja merah) : 

Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka. 
Iklan Kel : Rp.15,- per mm/kolom 

minimum : 50 mm. 
Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11, 

Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250. 
Rekening giro pos : A. 12.638 

    

  

   

    

  

  

     

  

     
     
    

    

   

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah. 

    
bun 1949, 
Hak2 pokok manusia diam Demikian kejukigan '| ” 

waktu perang haruslah ditenta Lembaga Psikintri Angkatan pile pap Laantara orang, 
kan setjara djelas-tegas dan Darat Amerika Serikat di memberikan kepadanja pengawasan2 
harus didjamin bahwa keten- Vietnam Selatan, Kolonel Dr dan dorongan2. Psikiatri masjarakat     

   

          

   

   
   

      

  

tuan? itu dihormati, kata Pax Thomas B. Murray. pekardjanaar da basara 

Tn sibuk saga sama an mal dan Sehat, kata Kol. Dr” Mur. , 4S: LA ag. 
Team Penjelidik kat terkedjut mendengar hul Djika seseorang diambil karena ti- Inn an 
Amerika Serikat - sebab maa Sa dak senat dan kurang sehat temu) MASIH BANJAK PEMBUNUHAN MASSAL LAIN — Pham Thi Lien, 

indi : uja orang2 Djerman £ nganga $ ham Selatan berusia tahun, menerangkan dalam 

Ga Ag jg ma itu. Kini orang Kapat kana N Nun 13 Dika tahan lalu 2.8 akibat 300 oeiba budak 
Pa ea Tg Ap SA BE Kn Na EP Be Lag ME yA agro fom-cak mumpeod-menmpoion 
Dirut Hasan rah (paling kanan) (Gambar istimewa) pentanghan mosal didesa ma fakta bahwa warganja ada “tempur antara lain disebabkan cie “Pp enpetjaman Kedjahatan Perang. Disebelah kiri adalah JeamPanl Sartre, ahii filosofi 

Lai la bulan Maret 1 lah seperti orang2 iaanja jg Kn Inja mengirim ia £ : Perantjis. (AP) 

BN Sa na SA Sara Polisi & "Rule Of Low" mumkan oleh Komando Mili. - 

ngingatkan kepada sang polisi kalau 

ter AS padh hari Djum'at. Dokter dyarigkung berrambut merah 

.. : Djenderal Peers beserta ang jang Gabain Jamaad, Lembaga 
« team njelidi Psikiatri umal Angkatai 

e 1 ar bian menyalakan ah Darat Walter Reed di Pena - 

mereka telah menjeleweng terlalu A set “. ratil fon of 

diauh baik setjara sadar atau tidak Mean 20 ma d | 

   
    

  

   
   

     
     
     

     

  

    

    

   

        
    

    

karang memimpin 
ATANGANI ANarae yag Angga orang ahli djiwa jang mengurus kesa 

AKTE PENDIRIAN DITANDATAN$ pembunuhan masal tsb menu peng Medang sengadja, terpaksa atau terpengaruh “ 
Ojakarta, 5 Djan. (Mdk) sri sepandjang tidak bertentang rut berita? dilakukan. Lema jang terletak 17 mil golongan lain. Disini kita berprinsip (Z. Brzezinsky) 
Bertempat di Operatiim an dergan AD PT Pusri. Dir- Mereka djuga menanjaj ke. Oleh: seorang jang 'kelilipan' aa ae £ 

Room Dep. Perindustrian, ha. djen Perindustrian Kimia Agus pala dan wakil kepala desa Mengatakan ia tidak melihat alasan Christlanto wa: kemanan On ana Giri kian lenjap pula salah satu argumen Pemerintah meningkatkan | kesedialn 
ri Sabtu tgl. 3 Djanuari jang Sujono dalam kata sambutan- dari sebuah desa jang berde. mengapa kedjadian sematjam ini ti- Ibisono «Pernah akan mampu aan jang sisa? PKl/malam untuk mengobar. ”teraan pegawai negeri. Untuk djang 
falu telah ditanda.tangani ak nja antara lain menjatakan bah katan dergan My Lai, serta dak dapat terdjadi lagi. mem, 2 ena debu tsb. Tapi si) kan pertemangan Jaa an anangeneliangan Kena 
te pendirian PT (Persero) Pa. wa pendirian PT Pusri adah 2? orang penterdjemah Viet.  matnja baik Tentara Sekutu maupi penolong tidak perlu sok tahu kasih HA sg aa ya nengr-cnsN angan Iga 
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: 4 lakukan se brik Pupuk Sriwidjaja (Pusri) suatu permulaan langkah juri- nam Selatan jang turut serta Tentara Komunis telah meli n dalam diatas, nasihat jang bukan2 tentang fungsi : Png MaNe “Sang etpn Ge 
jang berkedudukan di Palem dis. Jang penting harus segera dalam Divisi Americal AS, jg suatu jang tidak baik dalam hal pem N Tit ciu dam Mata dari sipemilik mata. Aa eni en maan DS nan 
bang. ilukukan adalah kelandjutan mengambil bagian dalam ope — bunuhan Dena Kepolisian punja tugas, miss dan 38 Gan AaNO: Lae ataan rupiah, — kan waktu, dan m mei 

Dengan telah ditanda.tanga dari langkah juridis sesuai de- rasi di My Lai itu. (AFP) Kam Selatan enja Dr Murray merasa bukaan rute of law. Menu tungsi jang sudah dipahami oleh se. San Ktjo makan sadja seadanja, karena ada hypothese tentang 
ninja akte pendirian PT Pusri ngan maksud Pemerintah untuk bahwa kedjadian di My Lai itu mung rut Webster New Ameri- luruh anggotanja. Orang Ivar tidak res sadja orang tahanan, Pukul tal korup Jang berkarat d 
oleh wakil2 Pemerintah jaitu mengubah status hukum PN Pu nguntungkan djuga bag. poli can Dictionary, maka low berhak so na hantjur lebur dagingnja, supaja ke- pegawai kita jang tjukup u Ikin meng : ' dalam hal ini. Tapi kepolisian punja LN. Int akan. Tali Sa Pirdjen Perindustrian Kimia si, Maksud Pemerintah adalah tik luar negeri Amerika Serikat. Se 5 ing little ele Tn kesalahan” kelemahan — Juarganja njogok. Peduli amat sama 
Ir. Agus Sujono dan Kepala ntuk memberi otonomi mana- ewardess bab dengan demikian kita dapat me berarti : having little La Sa Pe aren azas Gan miss 1 Dos. Toh atas... tapi bukan, tempatna: me 
Biro Hukum.dan Sospol Moh. ,ement, agar dengan itu dapat .. ngembangxan sikap kerendahan hati, 3 below standard 5 bajakan miss dan fungsinja sebagai #1 saja djuga mi . Ma 

.. Saleh Diludjanz- SH, maka Pe Fengembangkan modal mendja P erant KS emetinat tempat kita didunia Senar “vulgar g-cheap3 Of sounds, pelindung masjarakat. Orang luar ber afi, Kalau toh dia tidak korup. ce FU 
yusahaan Negara Fusri diru. gi jehih besar,- Dalam hubung- Baen nga ega oa Area not boud3 not far remov- hak dan harus ikut serta mengoreksi Tang Diendral Pola Pagi GApAt CAN Disini kita berurusan dengan 

pora statusnja mendjadi Per. an ini dikatakan tahwa Yan Mo ok Ta #rerdiadi, Kalau kita menggan- ed from horizon : sad: nut na Ir. Setiawan menjusul Rus Perlu korup. Tapi krotjo, krotjo ha- Ma Gieiokam alah "Tua MI 
: Na na Sea Na ta g : tang orang jang Na aa far advanced ets. Setengah di mengisi head!ines suratkabar ibu De harus meras sayafa Dian ala ot lw Ga 

Berdasarkan Anggaran Dasar. ti Hg tetapi melupakan Pane ahum jang lalu pemulis me kota. Dulu Komsekko Diatipetambur- : 5 bean Kemaa Tali dji setjara pbysik oleh algodja2 jg. i Sekdjen Dep. Perindustrian Kondisi? psikologis jang menjebab t jang Saja bersjukur bahwa bang : nja jang dibatjakan oleh. Nota PARIS, — Lebih dari 

  

£ an, kini Komsekko Matraman. Penu- aa aan dengan badjingang 
ris" Suleiman, modal dasar PT Barli Halim menjatakan dalam aa pemugari dan Pratu as kan pembunuhan besarZan di My Lai ngemukakan dalam karang 1, sendiri bertemu dengan seorang — "Sia tidak seluruhnja terdi 4 

    

Hi 2 at 3 krotjo2-mental. Saja pertjaja bahwa - kata- sambutannja bahwa otono g itu t.daklah asing bagi orang2 dalum & Masi korban salah satu Komres Surabaya, ang Pusri adalah sebesar Rp. 7 mil Pn ba) jang akan di- ."' perusahaan2 penerbangan Fe” erang karena: kelelahan jang terus- an tentang anta sja Beinja Uopot empat bid, “padarai minoritas polisi jang berditwa perwi. jalan j 
jar jang terdiri dari saham pri- lekukan oleh PT Pusri hendak | Tenis telah melakukun prinogo — srenerus,-behaja dan karena melinat rakat bahwa sati nja Nan Teen djustru “adalah orang jang Jang meliputi Lee Pebadi sn le Of law 

oritas (Seri A) sebanjak 3750 Aa diimbangi dengan tanggung | Kan pada hari Djum'at selama 4@  subui2 jang wati dibunuh sepundang NY waban bagi Kepolisian RE Ikut dirugikan dalam suatu penipuan Pai, bintang? Jang tidak dilema di. Kaas berian dan #emersiknja tema lembar TA - biasa (Seri dijawab jang lebih besar. Dikr S0 jang bata ren air Data, masa perang menjebubkan Kana untuk mendjawab tantang- — cmas-berlian jang liehoy. Lonte menantang esa #ramagalng kan wang kertas. Rule of low dises iri dari m. tp operasi: 4 Air France, jang mengerikan sckciompos vr 3 Sala bidang ini BANI SKIN 
Be ai EA Pa aa takan selandjutnja bahwa hasil | Katy perusahnan penerbangan Ma” tanpa Gisclidiki dengan Yara? jarg an kehidupan adalah: Fung OMISARIS Djendrul Potat Sekam djuga dalam diri OimuaI YO dangan mural Gan Semangat BIMA 

1 djuta, Saham tsb semuanja PT Pusri jang berupa pupu vional dinegori itu, biasa. sionalisasi Diri Sendiri, Hugeng adalah figure jang ngan law jang masih ada pada polisi dipegang oleh Pemerintah RI, "upakan bahan essensiil bagi Tetapi Murray mengatakan bahwa 10066 kita pertjajal “dedi- 5 Untuk mengadakan proges "C 

pa duksinja. Dengan demikian ' kan bahwa-lebih darpada 100 -pe— soalan- baru diantara tentara2 jang tt lis oleh penulis2 lain jang Mau. Irdjenpol Drs. Suka- raga teri dan uang mendjadi sjar? kemudia por ani ka dang mmuih mendadi pernnan pa. Wertngan dlarakdmah dan Go tia dl Mn sam LA jai inden Dr. Saka serang oi perbulan memetara 20 (ri dn Uang media kemudian pada saat itu djuga ah Pusri akan dapat dikomer- pener negeri Le sagedhore gn engga onta sguugkap-tegaskan segala gan kedjudjuran. Dua orang bintara jebih kedjam dari tawanan? perang Kalau saja tida: kenali diadakan penandatanganan diu iijkan untuk mentjari keuntu- hari itu telah tertunda operasi ngan. Manda! waria Sin penjelewengan oleh polisi, “kepolisian dari salah satu Komwil di” Salah Sate Koran Kaka ag eaTaNg: jarg tsb. diatas, maka 
& beli saham antara pemilik ngan. Dikatakan selandjutnja nja. Dan hanja 7 penerbangan ke)” PrOPasanan Jang Ta Can aa dan harapan2 jang diminta dari kePo Djakarta jang penulis kenal pribadi ”finitit mengatakan Komsekko lebih berat saja terpaksa masuk dengan Pemerintah RI. bahwa keuntungan tidak dapat Juar negeri jang bisa dilakukan. : sea dan TV untuk menundjukkan ba” lisian Ri dewasa ini. Saja mengang djuga membuktikan, bahwa dikalang- kedjam dari Auschwitz. Beruntung: @Patis, bahwa memang kit 

Dalam pendirian PT Pusritsb dipakai sebagai ukuran selama Perusahaan penerbangan jang luonja, minum rokok "dengan gan” Gap bahwa pengungkapan penjelewe- an kepolisian ada 'elemen2 jang de- lah Rusdi dan Ir. Setiawan jang di. /)MEsU tunggu dropping uan 
semua anggauta direksi PN Pu Pemerintah mengendalikan har- diawasi pemerintah, Asr Inter dan —Yja” tetap merupakan kedjadian jang — "#an2 itu merupakan aa La ngan penuh keluhuran mengemban bela oleh seluruh siagorde pers, sam an praktek2 kedj: 

hi 4 » satu 'oude koek' jang m. missisutji dan kewadjiban2 mutlak pai mendapat perhatian Kapolri pri- 'isian Bahwa kita membuang sri telih ditetapkan mendjadi UTA, jang chusus melakukan Pe” binsa diautwa serdadu? Amerika Se.) "Mum . ae headii . si in al $. akan mendjemukan pembatja dan po dari kepolisian. badi. Naaslah nasib Rusdi? lain di- engan headiines2 soal Rusdi An aa Te Ama em pan aa pakong jang ea Td mam Sen, Sora jai lang” AM LN  menggetp dalam tibsan Komeekaa Jantan Sslawan bahwa kita dina 

   

Semula” satu saham dimiliki Para petani untuk menaikkan | Pedjabat2 Air France mengatar perang Vietnam telah inembawa per B ANJAK karangan lain ditu- kasi dan kemanusiaan ber” Kita sedih, kita ketjam dan kita” MYthosisasi rule of low" apakah 

      

4 buku2 r-undang-an Walaupun orang2 jang punja in- », karcua tjuma bisa mengeritiik/ dua orang Direktur jang ma- puan PT Pusri dalam memenu- berlangsung tidak mengganggu ke sikat menaksir bahwa 856 dari ang Sea akang Hen Je otesre didalam kepolisian merupakan Dar ari Banda Atjeh sampai Merau Sama Mena 
sing2 Ir. Potan Pasaman dan hi target produksi pupuk untuk ianijaran dalam dinas penerbang ata SG, en Se aa an disodorkan kedepan polisi sebagai — minoritas, penulis berbesar hati me Kita menjadari bahwa fakta? jang POlisi dan keluarganja. Menulis 
Drs. Dalil Hasan. Dewan Komi mentjukupi pembangunan lima an mereka. anang as mangga Beta suatu 'chotbah didepan paderi'. Kita ” memukan dua bintara polisi tsb. Sia- dihadapi kepolisian penuh kepahit. Mang gampang, tjoda rasakan 

| saris akan ditetapkan kemudian tahun. ". Pemogokan tsb. diserukan oleh "3 8 9 Tahi beberapa tial sx” Vidak boleh menggurul polisi ten- pa Jang berani menepuk dada paling ”getiran. Kondisi dan Situasi “tjuma — TUMAN botjoc, anak sak, 
jang menurut AD paling lam- Hadir dalam upatjara pendiri Persatuan Pramugara Udara setem leakipun dalam veberapa tang kewadjibaninja, mereka kita bersih dan murni dalam kondisi de tjukup untuk melaksanakan 'rule ut” TAS tahanan, kenapa saja & 
bat dalam waktu tiga bulan se 'an PT Pusri tsb disamping pe- pat untuk Menuntut keputusan2 Kar untuk mengatakan apakah psi  nggap tjukup tahu dan lebih tahu Wasa ini, ia sama sadja dengan me jow" dan bukan “rule of law" kenapa, adakah doub!e s 1 u kose seseorang atau tingkah laku jg. ngatakan bahwa dirinja tidak per- —« Sesala memang ada privilepe kelam sudah pendirian PT Pusri, jang djabat2 tinggi Departemen Per- djaminan2 keselamutan jang lebih Bila menurut istilah orang bisaa bu. Ti Kita. Munjarakat banja' paru ia NO BRIO Angkatan binnpan Da Lawan 2 rendah, minim, murah, ana batas mena 
akan terdiri dari 3 Atau 5 industrian, djuga wakil2 dari baik dari pemerintah daripada an ah — itu berasal dari keletihan partemen apapun, bahkan pers sendi ”kin “pemikiran teraka aenar dai orang. Departemen Kehakiman dan De jang dikeluarkan oleh Departemen — pestempur utau dari obat bius, maka "| tidak luput dari infiltran2 kaum z0n jang lebar, semuanja serva low. API Gn: Berdasarkan Surat Keputusan partemen Keuangan. Dengan Pengangkutan bagi para petugas — banjak kedjadian jang langsung dise parasit, kaum parvenu2 jang ingin sik fasilitas maupun mentalitas ie at. adan 
Menteri Perindustrian No. 508/ telah mean akte verusahaan2 penerbangan dinogeri —babkun oleh rokok Marijuana. Bebe 700 Tewas menunggangi fungsi luhur dari se- ada. Djalan menudju fungsionalisasi pol Nantakan “ W/SK/XII/1969 semua peraturan pendirian PT Pusri, maka di- itu rapa serdadu Amerika telah dirawat “ & tiap aparat dan organ kenegaraan/  menudju penghormatan 'rule of law" lam tubuh kepolisian Ri, 
PN Pusri tetap berlaku dalam lingkungan Dep. Perindustrian Dua peristiwa pemogokan jang — dirumah sakit karena tingkah laku kemasjarakatan tsb. untuk kepenting  riemang s Persis seperti adjar- minoritas perwira jang ter 

    

hapun jang merjatakan Giri dari Djendral Polisi, Kesisarw 
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& PT Pusri dan usaha2nja akan telah terdapat dua PT, jang'sa Gijakukan bulan lalu masing2 ha- psikotis jang belum pernah mereka Di Inggeris an pribadi. Dalam alam transisi, 29 — an agama 
PT 

    

Gresik. 2 4 tundjukkan sebelum minum rokok longan jang menginginkan pembaha- bahwa djilan ke N rwana, sempit di: Besar, Inspektur? dan bintara? (tidak tetap dilandjutkan oleh PT Pu tunja adalah PT Semen aja berlangsung eta $A Oa una, Sekali mereka semak . Tuan radikal dari struktur nilai? ke. ”ber-batv?, tapi djalan keneraka lebar” dikenal jang semuanya — meMBAMRI dan keluar dari rumah sakit, orang2 Akibat & masjarakatan selalu merupakan mino dan penuh gairah pafsu tulang dan bekerdp 
ritas. Dalam alam pembangunan, ke- pamrihnja manja su lompok2 modernis tehnokrat . selalu EPOLISIAN RI mengang- Sian Darum kembehi, merupakan minoritas. Dalam alam gp fungsionalisasi sebagai —Pahwa kepolisian 
pembangunan, kelompok? - modernis Gjawe un satu-satunja. Ta- Proses demi 

Kebidjaksanaart Moneter '609 #EASEF5 
Itu bukan soal jang besar, tetapi embangunan, | 

suatu soal jang menarik dan kita se- tehnokrat selalu merupakan minori- Em 5 dngan Wa 
tas, dan fungsinja adalah sebagai 2 Penggn mane nga 2x . . . karang sep sentjann research Ls, lan esa , jerosnia Suatu 

k I h I Obat-obatan jang berlangsung terus)”. si" buat motor pembangunan. »ra 4 ites dan & etap ipa al a un mu & Vituan Supiin, Dahan beliin LONDON, Hampir 700 perlu meletikkan api sinrat "materi, fasilitas dan sarana? 
t tjukup sebeh tts 

hannja perang Vietnam telah mengha orang tewas akibat flu jang menggerakkan motor pembangunan. — Ma, li Wukup elum pol 

      

Ssoggup beker setjara apa jang silkan ketjelakaan2 dan kematian? jg selah menjerang kota London @barapkan m kat. Sampai disi A Gjauh lebih sedikit karena sebab2 Kita menjadari bahwa tidak semua RADIUS PRAWIRO GEMBIRA NILAI RUPIAH LEBIH STABIL 2 baru belum Selama minggu Ta dari rang bisa bertahan “dika di an 2 Mann. bonan, bapa Men Sena 
: bertambahnia kepertjaj: . kian diumumkan Kamis ma. “aah, iba 5 memenuhi tuntutan materiil tsb. un , Ojakarta, 5 Dena “Indonesia Takan greet meng one An apa penebangan Shoe Pena nana Maia lam. Na a naa Sai Madi Oa "ina Na peantengan - 

Dan Panas mengemuka. Perkembangan djumlah uang kurdg mendapat serangan artileri merang | @urubijara dari bahwa apa jang Kena Pa Ma Una ba peralar omi « 
kan, bahwa dibandingkan dgn Peredaran uang Ik. Rp. jang breedar serta perkembang dari musuh dan tidak ada kekuatan Kesehatan me. lisi tidak semudah problematik jang” Woromi” Pemerintah “Bela Manan Aug terlibat Tule Of how, bukan tahun 1968 perkembangan mo 200 miljar. am harga2 tab diatas dihubungs udara muuh, Inmas? sendiata 38. mgntakan bahwa djumlah ker kita gambarkan dalam avatu Apel NAS Amang dikatakan pertega ra pola! : 
neter dan ekonomi selama ta- ”— Tjumlah uang fing beredar Kan dengan kegiatan perekono Seru Sngkaa Sacja laun Sera Na Gengan kor arus memaklumi. Akan tetapi" satu hun 1960 adalah lebih mantep diperkirakan pada echir Deem mian jang telah meningkat dengar daripada bertulang Lembak, seba Gmn aroangg Petenyen Besa Bal adalah djelas, kita tidak men- 
Bait ba aga naa Tupian be" IOOD akan mentjapai lebih. (terminkan adanja kemeimba rang dunia sebelum, In mungkin Hak dari Mu jang Sang pola atas dalih, apapun, mc. - kurang Rp. 200 miljar. menjebut pertempuran hebat di Pork “melanda kota Galam tas ibun ng Le kita terhadap mata uang dd emikiim kenaikan perederan Ogan antara djumlah uang ig. hop #iji Korea dan. mengatakan 

dengan F 5 5   

   

1968 djumlah beredar her Radius Prawiro. (jam itu belum terlihat. tadi mengatakan bahwa wa. AJA : mi dandjutnja dikatakan bah Panda ape Kera Set seting. Pemberian gadi ke-13 dan ld pan penata De diberikan latah tadi menga “aan mentarai Ma Ma Da aga men to Setan 
@ilihat perkei » 'af hingga tidak Inggeria Sela. dedikasi dan | du ep Teng pena anna en ageng reog berapa mempengaruhi keadaan peugeot gtenapboret nego Nagan Setan San Ing aa terdapat semwa ” Senam Kelak Tenan binal Mar abang.» nga Yaya Ken, maba: tes velocity of money kita mem- Moneter seperti terlihat pada” rekapun tahu bahwa setelah setahun da pada achir? ming sanofantral ' bintang 3. pe Handuk Sa aa na aa. Segan 

atikan penganu! pertambah rkembangan harga2, antara bertempur di Vietnam mereka boleh lalu dan meskipun “ga. men lermasuk bintara re. 

NN na aan Lag maan ra Legporern Inn harga 9 bahan Pokok dan pulang ke Amerika Serikat. Pelkat Kar pembasmian telah “dilan um dietlek sebagai kroto. Siapa Ba Oa Maan Ge ata . 

Kemben aa Lag Pedan Arakipan selama th 1009” uang — bankan berdjumiah 2 213 Kau Gerapaka & Yunani Aan as Kena hantee Ia Se aa Me Na Sa gue Saman Onnna 
Indeks binja hidup tsb adalah bereda SN aa miljar Jang diperkirakan pada Sajarkan terlebih dahulu sebelum bar Karena rata? 1601 dari bu mendekan didalam” kantor perwira Hngharaa seni ikut Mungkinkah 

es Perbaikan dibilang mo. masa jang sama edalah maksi- tirpal djumlah Rp. 252.5 naga, Setan Gang. ruh? tidak masuk kerdja. aa: Keren NN Ma tendang Opnannann 1 Ka 

Sorak resa Maya 1005. Dengan demikian per Selama tahun 1966 diumlah Ini adalah suatu konsep jang d- ““Ketanjakan ramah sakit dl 'etini dari bintaral jang memang son Gabata gema 
@jaksa nggaran belan tandingan antara kenaikan In. Git perbankan meningkat sebe- Denda Maa ldak sungguka men Se na bintara plis jang dengan gadi Uu mang demam, maha “Bngkasan 
dia jang mbuhang cun Pore deks biaja hidup 2 Ba roti. Bpayarkeram Da jangtenuan orang sempat Sen aa 2 aan kup Gua minggu melakukan tugash Kahi itu betul? terdjemahan har 
rintah dan kebidjaksanaan kan uang jang lah ye menijapal 5 jindapun jira2 enam atau tudiuh tahun H.””$ Na dan mna Dengediaran danda tanpa berela! Mah (letteriljh) dari kata Belanda 
perkreditan selektif dan ter. 0,13. sedangkan penangan Moela Ona ana akan Napman Magpan tag entah 0 Mami menba bahwa dolaas ta, Ia sama Bukan krotjo, ia) Sersebut diatan tadi. arah serta kebidjaksanaan pe tersebut pada tahun 1968 ada hun 1970 diperkirakan af senrang”dtam dan sekarang beberapa hari mendatang Ini adalah seormg "" Berdasar” Tidaklah mengherankan, sebab 
“ngerahan Ga: lah 070. Keadaan ini menun. mentjapai djumlah 367,2 miljar soni? seseorang disini dan sekarang Ajura Aisi kita atjapkall berdjumpa de 
PE dandang monete Tat akan dukkan adanja penurunan jg jang berarti peningkatan webe- djusa kemudian Mera, San Bea Na em Ae-ekbongdonam ngan ketat atau kiasan? banji 

tetap dilaksanakan oleh Peme tjukup besar dalam velocity, jg sar Rp. 114,7 miljar. (Ant) kelingkungannja sendiri. S  
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an Hata, balutangkts an lutany 
DCI Djaya Mintarja/Djalitong, 
telah dani Pa 

  

  

RMS Makin 
Terdjepit 
Di Negeri 
Belanda 
DEN HAAG — “Presiden Re 

MS” Ir. JA: Manusama baru 

Pabean Ka a Mente 
Ti De Jong, dalam mana ia me 

Belanda kepada apa 
Ka Sngnrakanpa Ganga Yaa 

  

  

  

     

    

  

   

    

   

    
      

   KOMALA DI MALANG: 

Kes. Malang Belum 
Pulih Dari Akibat 
same “ SKOFSING 

. PERTANDINGAN PESTA PERKAWINAN ANDREAS 

Surat jang ditulis berhubung 
dengan peringatan 20 tahun pe 

kedau! kepada 

Setelah men, 
merupakan Pokok jang 
terkemuka”. 

Didesak pula supaja Pemerin 
tah Belanda menghormati "tji- 'Surabaja) melawan UMS Dj. ja di: kan "Ia "jang Bag bea bana pendugaan tahan ms UMS Tunduk Lawan ma man sat 

3—2 untuk "arek2” Surabaja Oleh kemenangan dan mendiadi Kesebelasan2 Sh Lk Han 
dan Atomcy (Malang) — UM kompetisil tidak tampak, Masmgz Surabaja & Malang merdeksan 

memperlihatkan keunggulan tea 
Nik bersepakbola, Tidak terlihai 
adanja adegan2 j:r31 mendebar 
Tan djantung, 

Kekalahan UMS jang menjolok 
darj Atomcy dengan angka 5—2 
(2—1) sebenarnja dikarenakan ke 
lemahan permainan pendjaga ra 
wang Gordon Soniman (UMS), se 
dangkan goal baiasan UMS lan:r 

maka hari Selasa sore jl. pa 
ra petjandu sepakbola dikota 

hidangan 

"3 dalan, memulai schorsingnja selama 
28 hari pada hari Senin pekan jad., “dengan 4—1 (2—0) untuk ke 

  

karena ia telah merebut bola dari 'spenangan Persebajz. sa Belasan gelandang Me- sr not (Atomcy) "ingga peluru Su Ia PaNOe Antara Mandar Uh kapan pertarklingan memerah “Seng Haryanto dan Gunawan ber 
emeater- City “DAdA tpi: ri ponhangg! Andregs, Komala hay menebus Cawang Harsojo. NA Jana jata Bai Nona, yna Mar elemahan permainan Gordon Georse Best djuga didenda ole “IM Tenan, putri sore itu tampr« menjolok, sampai 

Persatuan Sepakbola 100 ponndster- Ha, Atoncy Malang, hari Minggu back kiri Atomcy, Lestoro, berha dan Senin sore distadion Malang 
itu antara UMS (Djakarta) mela 
wan Suryanaga (Surabaja) dan 
Atomcy (Malang) pala umumrja 

sii menembus gawangnja bahkan 
tendangan pei'juru oleh kiri luar 
Sungatman dapat langsung bersa 
rang dalam gaxang UMS. 

Persebaja 'menjala' 
Dengan mengeluarkan pasang 

an jang terdiri dari Tjong (pendja 
ga gawang), Njuman Gde — N. 
Putiray — B. Sinarjudo — Djoko 
— Mudajat (belakang), Solechar 
— Budj Santoso — Djunaedi A? 
dullah — Djunaedi Lesmana — 
Njoman Rai, hari Selasa sore “4 
Persebaja menundjukkan permaiu 
an jang 'menjala" dan berhasi! 
menggulingkan Persema jang ha 
Tu sembuh dari penjakit schorsing 
PSSI dengan angka jang mejakin 
kan 4—1 (2—0). 

Ung. 
Seperti diketahui, George Best ada 

lah pebintang”'Pemuin sajap dari 

    

      

  

        

“Berbitjara depan konpe Sore jtu Persema keluar dengan 
Tensi pers, Alatorre menga Harsojo (pendjaga gawang), Lesio 

takan bahwa test-obat ku"? 7 Fakur —— Dadang,— Meno: 
at jang biasa akan ditaku- mam” "gi (belakang) dan Sungat 
kan dengan satu atam dua  Waskito — Amang (penjerang). 

kasikan dantara pimpikan Perundingan jang der pimpinan ingan jang berlangsung 
pimpinan FIFA, Federasi Se pehaar memanumnin 4 
Sepakbola Internasional di puas bagi penonton, karena oer 
Kota Meksiko tgl. 9 Dja- langsung dengan tjepat dan pe- 

maari jad. Sana KAM Dean San Saran Wlatorre djaga mengemu in fors. Persebaja bermain kos 
mendapat karijis2 Cup Du pak Lebih 'hidup dibanding de 
kakan adanja rush untuk ngan Persema jang rupanja se 
Yia. Hampir semua kartjis Siak didjatuhkan schorsing olih 

PSSI kurang giat berlat masuk pertandingan2 semi perasaan Fe Pan” pangsa 
final dan final, sudah ha-  menondjol. (Ant) 
bis, dan terasa adanja per 
mintaan jang steady untak 
Ma aa penang I ik A l . 

lah Marokko, jg telah di 

maan Mpalified " untak ATLIT2 sekarang Bunda mengenal Dan kalau sekarang midjit” — saling melatih pu 
njatakan tidak bersedia ber Manage Monurat Barat Twae Penta Da AI Ig me. aan nda. aa yana Selena tanding dengan lenel, jang Uma kesehatan. Bpikas jang kang pidjut " Imumour) | a lebih ,hidjau". Dengan Apen yoakiod dalam grep dipakai bagan b , Koni 3 Gjelasiah, bahwa se- | 16, Alatorre mengatakan png Gagas, Lan gang ang Pilgub a, benarnja coach “jang betul2 : - saku, Jentukaja. . tidak Mmasseur chusus jg "berfungsi" sebagai pelatih ai Se pe da tag men plan « jang « dulu masih ak 

PATROLI DI SELAT menjuran jadwal latihan mg . urun an #aerigan" meng: dp” Ikuterta berlomba). 
MALAKA DIPERKETAT Taka, Dektaryan. sia, 3g 208 " Gan keldahan ita. Ng Ba An Pepe ena amoy 

KUALA LUMPUR — Titans seluas Ba tahuan elementer sedikitpun petnja sudah betul dan sebe, stan dan angkatan Ing bakat, kemanan Ja gia cg gatnja. Demikianlah, ata telah pe sena pa, Tapi Ia berdjalan tertentu tidak ada. 
Te anti peran ALA Sebelum “perang dan Ia Pem Sem Nan uan at ada stadi. serang parutan na jang selaram pe- djaman Djepang tidak agun- leh, Effendi Saleh, Noerbam- on? sematjam "Benajan” de Angkutan Darat 1 la Pem Lung itu. Mereka tidak kenal bang, Harun Al ma 19 3 cl Dang Oa ngan Itntasan sintel jang su 

Hu, segara 00 per pAwemideykekaran, : G pg gus tidak ada ketjuali kalau rang besar karena hasil per latihan lain jang memadai, cuapasi seruten Iajan Malnysia, demikian sum kebetulan ada seorang atlit kawinan antara bekat, kema maka agak senlah Ku, tlah ber kepolisian mengatakan ho seorang dok- uan dan 'good luck” mereka Lpangang Tai, maraa ber Fi Sabtu. Sg mnag — anngn den dan otak coseh 2ering benar? "seadanja”. Manja bermaa — Gerombolan perongak itu pe 'ang Gifihami -oleh ilmu Tastitan jg djauh lelah Dal Pal Pekarangan “in oi betueia 25 da pekan Into telah Merampek setan dikenal. Kala toh SAR Garin Manah lebih baik i Sekian tnntan. barang2 milik para pikiran untuk makan telur, atiet2 dulu ..menghasiikan , waktu - Na benak pa Ea KN Ma Takan belu, A mereka pendia Kapa Oa Aan dang, Ide, Waktu Maj” memberika da ita kemauan sang at tutan seorang coach chusus mendjadi ketua PASI, pernah nahan, “3 peroapaka Hn Ht penge jang "berpikir untuk mereka”. ia begini: 

.. member :Mnlayaia Its. “dari buku j ba eng Ag Se Senen IA a Il 2 
tjanja. Gutu -- disamping "saling me pum "Pisa memakan” Unpah    

          

- Penjisihan zone Asia melawan 
regu Thomas Cup Muangthai 
pada pertandingan tgl. 15 dan 
16 Djanuari jad di Bangkok. 
Pasangan 

nesia jang diadakan. pada 
Djum'at dan Sabtu malam jbi 
(tgl. 2 dan 3 Djan. malam — 
Red.) di Haly C Senajan, ber 

Menpan Panda “Inbanja jang sangan g 
terdiri dari: Indra Gunawan/ 
Herman dari Djawa Timur, 
dan Nars/Ii Sumirat dari Dja 

"nampan telah berhasilnja di 
tentukan pasangan ganda ke 
dua regu Thomas Cup kita Ini, 
maka kini sudah lengkaplah 
susunan team Thomas Cup 
kita, jang pemain?2nja terdiri 
Gari Rudy Hartono, Kumia. 
wan, Darmadi, Muljadi, ma. 
sing2 sebigai pemain single, 
sedangkan pemain doublenja 
terdiri dari pasangan Rudy/ 
Mendratno sebagai pasangan 
ganda pertama, dan pasangan 
Mintarja/Djaliteng sebagai pa 
sangan ganda kedua, 

Sedangkan jarg akan bertin 
dak sebagai Team Manager 
adalah Komda PBSI Djateng, 
serta coachnja adalah Pudjian 
to dan Darmawansaputra, jg 
Gjuga dari Djateng. Dan me. 
nurut rertjana semula team 
Thomas Cup kite ini akan me 
ninggalkan tanah air menu. 
dju Bangkek pada tgl. 13 Dja. 
nyari jad. 

Djalannja seleksi 

Dari soleksi jarg: dilangsungkan 
di hall TC Senajan pada Djum'at 
can Sabtu malam jbl, kta lihat 
bahwa memang diantara ke-3 pasa 
ngan garda jang diseleksi jni mem 
punjai kekuatan jang boleh dika 
takan seimbang. 

Fuda seleksi malam pertama, pa 
sangar — Mintarja/Djaliteng telah 
berhasil meradjai pertandingan, 
memukul seluruh lawannja. 

Pada pertandingan pertama ma 
lam itu, pasangan Mirtarja/Djali 
teng telah mengalahkan pasangan 
Indra Gunawan/Herman dari Dja 
wa Timur dalam straight set de 
Lzen angka 15—5 dan 15—13. Ter 
njata pasangan Indra 'Gunawan/ 
Herman jang sebelumrja dianggap 
favorit untuk keluar sebagai pe 
menang, tidak dapat berbuat ba 
njak ketika melawan pasangan 
Mirtarja/Djaliterg. 

Dalam pertandingan selandjut 
nja pasangan Indra Gunawan/Her 
man darj Djawa Timur ini berha 
sil mengalahkan pasangan dari 
Djawa Barat jang terdiri dari Na 
ra/li Sumirat dalam rubber set 
dengan angka 3—15, 15—9, dan 

15—12. 
Pada pertandingan ke3, pasa- 

ngan Mintarja/Djaliteng kembald 
menundjukkan kemampuarrja de 
ngan berhasil mengalahkan pa 
sangan Nara/lj Sumirat dergan 
rubber set dengan argka 11—15, 
15—i1 dan IS—il. 

Sementara itu pada pertanding 
a1 malam kedua, pada 'mulanja 
pasangan Mirtarja/Djaliteng agak 
mengalami kemunduran sedikit ka 
rena dikalahkan oleh pasangan 
Nara/li Sumirat dalam straight 
sec dengan angka 3—15, 6—15. 

'Tapj pasangan ini kemudian ber 
hasil menentukan dirinja sebagai 
Cjuara dan terpilih untuk regu 
'Iuomas Cup Indonesja kali ini 
setelah dalam pertandingan selan 
djiinja peda malam kedua ini, 
pasangan Mintarja/Djaliteng ber 
hasil mengalahkan pasangan In- 
dra  Gunawan/Herman dengan 
straight set dengan angka 15—5 
gan 15—13, 

Hasil pertandingan lainnja ma 
sam itu adalah pasangan Nara/lj 
Sumirat berhasil mengalahkan pa 
sangan Herman/iIndra Gunawan 
dalam rubber set dengan angka 
15—1, 10—15 dan 15—5. 

Maka dengan demikian kedu 

  

Pasangan Thomas Cap Djakarta Tundukkan Pasangan 
Djawa Barat Dan Djawa Timur : 

 Mintarja dan Djaliteng 
Terpilih Sebagai Ganda 

  

DARMADI (atas) dan MULJADI (kanan) - 
ikut seleksi tanggat 8—9 Djanuari nanti. 

dukan terkuat malam jitu adalah 
Pesangan2: Mintarja/Djaliteng se- 
bagai djuara, Nara/li Sumirat 
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Mintarja 

  

sebagaj runner up dan pasangam 
Heimar/Irdra Gunawan sebagai 
djuru kuntji. (Am) 

LOMBA UDARA LONDON—SYDNEY : 

LAGI PESAWAT TERBANG 
TERPAKSA LAKUKAN 
PENDARATAN DARURAT 
Sydney, 5 Djan. (Mak). 
Sebuah kapal-terbang ring 

an jang melakukan penerbang 
an etappe cerachir dalam Jom 
ha-udara London—Sydney uer 
paksa mendarat se.jara daru 
rat disebuah per.anian domba 
hari Djunvat, kelika menjelr 
saikan pererbangannja ter- 
achir, dimana 63 lainnja ma 
sih belum dapat terbang, ka- 
rena 'fjuafja buruk. 

"Beechcraft” itu setjara ter 

rembah, sebuah peternakan 
Comba dekat Griffith di New 
South Wales, tetapi orang2 :3 
menjaksikan melaporkan, bah 
wa crew-nja orang2 Aussie T. 
K. Bregham dan B. Ryan, ha 

nja "terkotjok" sadja. 
Para official dari perlomba 

an itu terdahula mendarat di 
Griffith, 400 mil (640 km) ba 
rat.daja Sydney, setelah mela 
kukan start babak final itu 
dari Adelaide. 
Lemba.udara sedjauh 12.000 

mil (19.000 km) dihararikan di 
selesaikan hari Sabtu. 
Disamping itu, sebuah Fal. 

con Jet jang dikemudikan 
cleh anggcta2 ketenteraan Ka 
nada, berhasil menghindarkan 
tjuatja buruk dan mendarat 
duluan » dilapangan.terbang 
Bankstown, Sydney, sebagai 
plans pertama jang pertama 
menjelesaikan perlombaan itu. 

Jet lainnja, sebuah Hawker 
Pa paka amnane 

DJAKARTA AKAN SIAPKAN . 
TEAM KUAT UNTUK KEDJUARAAN 
TENNIS MEDJA DI SOLO. . 

DJAKARTA, — Sekretaris 1 PTMSI 

Komda Djaya Soetrisno Djs mene- 

rangkan, bahwa dalam rangka per- 

sapan team tennis medja Djakarta 
Raya kekedjuaran tennis medja se-In 
donesia bulan Pebruari mendatang di 

Soto, PTMSI Djakarta pada achir Dja 
puari ini akan mengadakan pertan- 
Cingan tennis medja kedjuaraan Dja 
karta. 
Pertandingan tsb. menurut rentjana 

akan diselenggarakan pada minggu 
ketiga bulan Djanuari ini di Istora 
Sevajan, meliputi beregu putra/putri, 
perorangan tunggal putra/putri, per 

    

Dulu Dan Sekarang 
x DIDJAMAN "SEBELUM PERANG DJALAN2 

DIDUSUN DJADI LINTASAN SINTEL"” 

berlatih." Ia bi'jara atas da 
pengalaman - sendiri, bu. 

kan sekedar ingin memberi 
semangat ja 

Pernah terdjadi. bahwa se 
atlit pada suatu 

hari Ahad pagi bei at ber 
latih, Tapi lapangan jg biasa 
nja digunakan, 

Djalan? ketjil tu ra 
ta dan bersih pt Hg 
pandjang, minta ah at- 
let2 itu kevada penduduk du 
gun itu untuk menggunakan 
dialan? itu sebagai lintasan 
"sintel”. 

Selama dua diam ati!t2 ,,dn 
san" ita berlatih dalam gua. 
sana ser'us dan sembira, s0. 
olah2 "sintek" Estadio Olim- 
  

meradji 
peluru Indone. 

in), adalah ": Doneang 
Snangan dusun” itu. Dan 
dak mustahil, bahwa keluar- 

Salehpun punja ,latarbela 
Fan sawah” sebelum ua 
tful sebagai atlet2 tingkat 
anal dan internasional. 

Kalau melihat kembali kea. 
daan 2 dan atlet djaman 
anu, peni 
lah: bakat, ata 

#'litas etc.) merupkan 
kan untuk sampai 

Khaang “paling tepat asa 
tidak Maa rekor? 
pia. kalau si atlet sendiri ti 
dak “dedicated”. 

5 
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kapal.terbang inj adalah pe. 
serta2 istimewa dengan jet, 
dan terpisah dari perlombaan 
jang dilakukan cleh 64 kapaF 
terbang lainnja. (Rtr.) 

  

TURNAMEN HOCKEY 
7 NEGARA DI BOMBAY : 

Team India, 
Djerman 
Barat 
Favorit 

  

& 
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