
    

    

  

    
     

   
   
     

      
      

tjanakan tabungan 

a dengan APBN 1969/1970, 
Saba lebih banjak usaha 

Yeri sendiri. 
Demikia,, ketera: 

matah tentang 
n Peme. 

na tahun 
1970/1971 jang mpaikan 
oleh Presiden Suharto kepada 
sidang pleno DPR.GR pada 
hari Senin tgl. 5 Djanuari 
djam 10 pagi kemarin. 

Diterangkan bahwa APBN 
1970/1971 baik segi pengeluar 
an maupun penerimaan akan 
Gjauh lebih besar daripada 
anggaran tahun 1969/1970, 
bahkan lebih besar daripada 
perkiraan peverimaan dan 
pengeluaran untuk tehun ang 
garan tsb jang tertjantum da 
lam Rentjana Pembangunan 
Lima Tahun. 

Ditegaskannja bahwa pene. 
rimaan dalam negeri 1969/ 
1970 berdjumlah Rp. 228.0 mil 
jar, untuk tahun 1970/1971 me 
nurut Repelita djamlahnja 
adalah sebesar Rp. 276.0 mil. 
jar, sedang jang didjadikan 
sasaran dalam RAPBN 1970/ 
1971 adalah Rp. 320.5 miljar. 
Dengan demikian penerimaan 
Galam negeri untuk tahun ang 
garan 1970/1971 direntjanakan 
"ekan naik dengan 407 diban 
dingkan dengan APBN 1969/ 
1970, dan djuga lebih besar 
daripada perkiraan dalam 
Repelita untuk tahun tsb. 

Pengeluaran rutine 
Pengeluarap rutinepun akan 

mengalami kenaikan, djumlah 
rja pada tahun anggaran 1969 
/1910 adalah sebesar Rp. 204.0 
miljar, menurut Repelita un. 
tuk tahu, 1970/1971 djumlzh 
nja adalah sebesar Rp. 243.0 

6, Djanuari (Mak) 
ketjelakaan lalulintas 

M sedang berada di djalan 
rdjo depan asrama/ 

mmpleks AURI, telah ditabrak 
eh sebuah mobil nomor pol. 

PB. 390-1 jang sedang berlari 
hingga meninggal du 

'#eketika, 

Pengemudi mobil bernama De 
"My tempat tinggal di Tebet Uta 

m Ketjil RT 07/01 Kelurahan 

    

   

      

  

      

| wanita jg telah 
A-.sdjalnja itu, karena 
lalulintas jang sema 

(hari semakin bertambah ra 
Itu, dibawa ke RSUP Dr. 
Mangunkusumo Salemba. 

        
   

    

   

  

  

Pam 
& 

   
    

    
. Penerangan Kom. 
mengatakan pada "Mer 

      

   Pn 

  

    

  

   

  

   

Mengawali tahun 1970 dengan atjars 

    

  

  
  

WAKTU : Tanggal 8 — 9 — 10 Djanuari 1970 
TEMPAT : Lantai Lima Projek Senen 
PENDAFTARAN DAN KETERANGAN DAPAT DIPEROLEH PADA : 

1. TAMAN RIA SENEN, Lantai IV Projek Senen 
antara djam 10.00 — 22.00 w.l.b, 

   
    2. DINAS KEBUDAJAAN PEMERINTAH DCI — JAYA, 

Djalan Salemba Raya 18, 

  

Uang Pendaftaran : Rp.100, 5 

               UNDANGAN 
No. : 230/KD/XII/69 

P.T, Bank Pengangkutan Nasional Indonesia (Intra Bank PT) berkedu Sukan di Djalan Asemka 32 Djakarta, dengan ini mengundang setjara (husus berdasarkan Pasal 26 Anggaran Dasar para pemegang saham menghadiri Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Suham pada : 

       

   untuk    

            
         
          
        
    

Hari KAMIS 
Tanggal 29 Djanuari 1970. 
Djam 12.00 W.LB, 
Tempat Tanzh Abang Timur 16 Djakarta. Atjara Perobahan Anggaran Dasar     
    

      

  

Djakarta, 31 Desember 1969 
Hormat kami, 

P.T. INTRA BANK 
Direksi 

P.T. BANK PENGANGKUTAN NASIONAL INDONESIA 
(INTRABANK) 

Djalan Asemka No.32, Djakarta 

Mohamad Noeb 
DIREKTUR UTAMA 

  

   
         

    

    

    

  

       

     DITJARI       

     
     
     

   
   

        
   

Goodyear G — 8 secondgrade 
ting: 109, — 1507 — 2017 

259, — 301, — 35. 
IS.W, Putin). . dori 

P.T. ANEKA BAN 
(DJI. Tarah Abang Barat 88 
"Tip. 44224/47932 
f No. 425/M/70 

     
Wanita-wanita untuk dididik ker 

      

     

dja dalam Barbershop. 

     
Surat lamaran kepada no, 429 'M 

   w surat kabar ini. 

    
          

  

No, 429, M-7u 

  

    

        
      

    

S AHLI KONSTRUKSI BETON/BADJA 
       
   

ran mahasiswa baru tahun kuliah 1970 
2, tahun 
FT. — ULL, djl. Salemba Raja no. 4 21 minggu 3 x: djam. 18.00 — 20.00 @iterima : - mahasiswa F.T. — Sipil/Ars. tingkat 1, 11 -A-, Pemborong2/Pelaksana jang serendah2nja beridjazah 

   
       

      
        
         

        
      

  

Gi: PN. Yodya Karya, Djl. Tjikini Raja No. 1 
Tiap hari/djam kerdja. 

tingkat II (dari tingkat 1 th. 1969) diharap mendaftarkan Untuk mengikuti tingkat II. 

   

        
     

  

  Pemimpin Kursus 
Prot. Ir. R. 

A EKONOMI: 
DIPASAR BEBAS DJAKARTA HARI SENIN 

      
    

  

   
   

      

   
     
   
   

      

       

           

      

| 1970-1971 Di DPRGR : 
terimaan : Rp.228 Miljar 

engeluaran: Rp.283.4 Miljar 
Pemerin 

tah akan lebih besar diban 

  

TAMAN RIA SENEN ( PROJEK SENEN ) 

LOMBA DJOGET 
Terbuka bagi umum, bagi para pemenang disediakan hadiah2 menarik 
  

  

     

   

miljar, ang direni aakan dalan KAbaN jarunda 
Ja Ii merupakan Aa il ar. er n 
sebesar 3d dibanding de. 
ngan tahun sebelumnja. 

Dari angka2 diatas, maka 
dalam tahun Hn kita 
akan mempunjai ungan Pe 
berintah sebesar Rp. 320.5 mil 
jar dikurangi dengan penge. 
luaran rutine sebesar Rp. 2834 miljar, ialah sebesar Rp. 
37.1 miljar. Dengan demikian 
Ini djuga akan melebihi tabu, ngan Pemerintah tahun 1969/ 1970 jang djumlahnja sebesar 
Ro. 24.0 miljar : dalam Repe. 
lita tabungan Pemerintah di perkirakan Rp. 33.0 miljar un tuk tahun 1970/1971. Dengan demikian akan ada kenaikan tebungan Pemerintah sebesar 559, untuk tahun anggaran 
1970/1971 dibanding dengan 
tahu, anggaran 1969/1970. Dengan kenaikan ini berarti 
makin besar kemampuan un. tuk melaksanakan pembangu. 
nan dengan biaja sendiri. 

    

rakat jang 
Naspress/Opsus). 

PRESIDEN SOEHARTO berbi: 
Galang ke Is.ana Bogo 

     a didepan ariis dan masjz- 
r Minggu lalu. (Gambar : 

MASJARAKAT BOLEH 
KONTROL PENJALURAN DANA IRIAN BARAT 

KATA PRESIDEN SOEHARTO 
Djakarta, 6 Djan. (Mdk) 
Presiden Suharto menga. 

takan bahwa ia memahami 
adanja ketjurigaan pada 

Penempatan Tenaga ABRI 
Dalam Pos2 Sipil Akan 
Lebih Dieffek tifkan 
DIAKUI KELEMAHAN2 BELAKANGAN INI 

Djakarta, 6 Djanuarj (Mdk). 
Dari pihak sekretariat Kar. 

ya Dep. Hankam, ''Merdeka” 
memperoleh keterangan, bah 
wa pengkaryaan jenaga2 AB 
RI pada bidang2 diluar ling 
kungan Departemen Hankam 

  

   

  

       

  

    

  

      
     

        
          

       
     

  

          

       

    
          

    800 TOURIST DAPAT BUNGA 
ANGGEREK DARI DCI DJAYA 
DI AIRPORT 

Djakarta, 6 Djanuari (Mdk) 
Sebanjak 800 penumpang In- 

ternational jang tiba dan berang 
kat dari International 
Kemayoran, telah menerima se 
matan Bunga Anggerek dan Sou 
venir wajang golek dan kulit 
dari Gubernur KDCI Djaya Ali 
Sadikin dalam rangka menjam 
but Tahun Baru 1970 jang baru 
lala. 

Air Port 

Pemberian sematan bunga dan 
souvenir dalam Tahun Baru dan 
HUT Djakarta 
kan tradisi Pemerintah DCI Dja 
ya sedjak 

rangka promosi Kepariwisataan 
dan peningkatan pelajanan ke 
pariwisataan dalam Wilajah D- 
CI Djaya, jang djuga dimaksud 
turntuk — mempromosikan 
Anggerek dan Karya2 keradjin 
an Indonesia. 

adalah merupa. 

tahun 1968 dalam 

bung. 

Ditambahkan bahwa pelaksa. 
naan pemberian sematan bunga 

dan souvenir tsb dilakukan oleh 
BAPPARDA DCI DJAYA deng. 

an kerdja sama bersama Air- 
port Administrator dan Indus- 
tri Kepariwisataan DCI Djaya. 

Sedangkan 

souvenir Gubernur 
tsb terdapat warga negara Ame 

rika, Djepang. Australia, Italia, 
Belanda, Thailand, 
landia Baru dan diantaranja ter 
dapat Pimpinan 
Commisioner Of 
Boyscout Association. (El) 

MAIN PETASAN 

DI KAMAR TIDUR 
Djakarta, 6 Djanuari (Mix) 

diantara penerima 
Ali Sadikin 

In Se. 

  

International 
New Zealand 

  

Sepasang suami istrj jang main 
petasan dalam kamar tidurnya :e 
hingga menagkibatkan 15 pjniu ru 
mah ludes dilalap sidjago merah 
pada tgl. 23 Desember 
Dji. Gunung Saharj VII, 
Oleh Pengadilan Negeri 
Djakarta telah didjatuhi 
bersjarat jajtu 2 bulan pendjar. 

1969 ci 

  

  

   

  

Perobahan dan masih dalam masa pertjobaan 6 buar 
#ebelumnja. Pasaran dan —” Kedua suami isteri jang 

asing masih sepi. Untuk satu US dollar suhi hukuman jtu masng2” ia memperoleh nilai tukaran Ta Rp. 387,— dan  Subidin rakbag Mega: na Sa 
Inggeris masih tetap 922,— (beli) per depan sidarg2 mengatakan, 

$ buatan jang menjinbulxan Las A1 WALAU AT Yaar 
. e 

Ra, 30.39 Rp. 922,— Menurut suami isterj ts9 icdak- 
Rp. 401,50 Rp. 494,50 kannja mehjambar lampu jang 
Rp. 379, — Rp. 387,7— djatuh kemudian - 

Brunei Rp. 123,— Rp. 129— kan kebakaran jang mengnehiskan 
Rp. 90,50 Rp. 107,50 15 pjrjg rumah dengan ke ugiin 

Barat Rp. ,— Rp. 107,— sebesa, ih kurang Rp. 2 dju- 
Rp. 61,50 Rp. 65—      

   
ta. 3 

G3 
y 

akan djdjadikan bahan disku 
si antara pimpinan Departe 
men Hankam dengan bebera 
pa Departemen lainnja, sebab 
hal tersebut sidak dapat dila 
kukan dengan hanja berdasar 
kan kepada kebutuhan tenaga 
bagi Departemen? lainnja. 

Sumber "Merdeka" tersebur 
menegaskan, bahwa pangkar 
yaan tenaga ABRI dimaksud 
kan untuk melaksanakan po 
licy Pemerintah dalam rangka 
menstabilisir bidang2 ,ugas dj 
luar Departemen Hankam, ye 
tapi ternjata achir? ini peng 
karyaan tenaga2 ABRI isu ti 
dak memberikan hasil2 posj 
tief bagi policy Pemerintah 
itu. Menurut sumber Hankam 
tsb masalah pengkaryaan te 
naga ABRI unruk bidang tugas 
Giluar lingkungan Departemen 
Hankam karenanja harus di 
lakukan dengan geliti dan sak 
sama, sehjngga pengkaryaan 
itu benar effeklip dan mem- 
berikan hasil jang posirip. 
Pengkaryaan tenaga ABRI 

jang: kini telah “dilakukan, 
baik dalam pelbagai Departe- 
men2 maupun dalam PN2 dan 
lain sebagainja, ternjata sam 
ber "Merdeka" tersebut akan 
Gitindjau. Kemungkinan lain 

apabila ternjata tenaga ABRI 
jang dikaryakan kurang me- 
miliki kemampuan dalam bi- 
dang tugasnja, pihak pimpi- 
nan Hankam akan melakukan 
tindakan penarjkaa dan di- 

   
kembalikan pada fangsinja 
dalzm kaiasngan ABRI. Eftek 
ivi'as pengkaryaan tenaga 
ABRI itu merupakan titik uta 
ma bagi pengkaryaan :enaga 
ABRI dibidang gugus dliar 
Depar'emen Hankam. Tenaga 
ABRI jang dikaryakan harus 
benai2 merupakan lengga jg 
capabls dan acceptab!» dalam 
bidang tigas jang djpertjaja- 
kan kepadanja, agar pengkar 
yaan tersebu: sidak menimbu! 
kan keadaan jang tidak di 
hararkan cleh Pemerin:ah 
Pengkaryaan tenaga? ABRI 
harus benar2 dapat mentjanai 
maks 1d2 Pemerintah semaksi 

mal maingkin, demikian di. 
katakan 
Mengena, p2s2 iijluar negerj 

jang akibat adanja t2ur cf 

daty dalam lingkungas, Depar 
temen Luar Negeri atau dise 

habkan masa djabajan bagi 
Gibes2 kita dibeberapa negara 

telah habis, sumber "'Merde 

ka" jtu menerangkan, bahwa 
pengisian lowongan pcs2 dilu 
ar negerj jlu adalah wewenang 

Presiden dan Menteri Laar 
Negeri. Departemen Hankam 
sebenarnja tidak mempunjai 
wewenang sama sekali univk 

menetapkan siapa2 jang akan 

menduduki pos2 jitu. Akan te 
tapj menurut kalangan Han 

kam tersebut, sesuai dengan 
policy pengkaryaan ,enaga2 
ABRI dibidang tugas non 

Hankam maka Depariemea 
Hankam senantiasa bersedia 
pula untuk ikut serya membi 
tjarakan pengisian lowongan 
pos2 neger, apabila hal jtu 
memang d,minta dan diperlu 
kan oleh Presideat atau oleh 
Menueri Luar Negeri, Sedang 
siapa2 jang dikaryakan, Men 
terj Hankam selala berkonsul 
tasi lebih dahula dengan Pre. 
siderit dan Menteri Luar Ne 
geri. 
Dalam pada itu, ats perta. 

njaan mengenai kebenaran ke 
mungkinan diangkatnja bekas2 
KSAL dan KSAU mendjadi 
Dubes2 di London dan Moskow 
dikatakan bahwa hal tersebut 
hingga kini belum ada kepas 
tian, setapi memang Mauljadi 
dan Laksamana U. Rusmin 
Nurjad, besar kemungkinan 
nja akan bertugas di luar Ne 
geri. Demikian menurut sim 
ber Hankam dalam wawantja 
ra chusus dengan “Merdeka” 
3. 

.ratjun dsb) 

sementara masjargkat ter hadap dana projek perike manusiaan Irian Barat. Ke tjurigaan ini adalah akibat dari apa jang perah dila kukan oleh Pemerintahan masa lalu. Kepala Negara menekankan bahwa dalam ana projek Irian Barat di adakan suatu sistim kon. trole dan open manage. ment, Setiap masjarakat jg ingin mengetahui penjalur. an dana tsb dapat men». njakan langsung kepada pedjabat2 jang mengurus dana projek tsb. 
Hal tsb dikatrkan oleh Ke. pala Negara sesaat setelah me njatakan penghargaannja ke. pada para artis dj Istana Bo- gor jang baru sadja melaku kan missi Satjinja keliling Djawa Barat, guna mengum. Pulkan dana projek perikema nusiaan di Irian Barat. Dalam kesempaten tsb Ke. vala Negara telah mengutjap kan terimakasih kepada artis2 Ernie Djohan, Titiek Puspa. Ellya Khadam, Oslan & Alwie. and Commando' serta Sang Rer Karya Tarj Avia Paran. tina's dari Bogor. 

Para artis2 tsb sedjak t, 1. 19 Desember 1969 smpef da 4 Djanuari 1979 melz tukan tcur keliling Djawa Barat se. lain untuk mengumpulkan da. na djuga memberikan nene. Tangan kepada, masjarakat se tempat tentang maksud dan tudjjan dari dana projek peri kemanusiaan Irian Barat. Ar. tis2 dibawah pimpinan R.J. Pello jang bekerdjazsams pula antara Kewilu V dan PT Dja Tum telah mengundiungi ks. ta2 Bandune. Tiirebyn. Kra. wang, Tasikmalaya. Garut, Sukabumi dan Bogor. 

PERANAN PRESIDEN 
PENTING UNTUK 
KESATUAN MUSLIMIN 
KATA SARDIANA JOG!A 

  

Jogjakarts, & Djan. (Muak 
Di. Tolchah Mansur SH 

Pembantu Rektor Institut As 
ma Islam Negeri Jsgjaka mengharapkap Hari Raya 
Idr Adha jang akan da 
! ja dapat diichtiarkan bisa 

ssanakan dalam hari jang 
cleh amat Isla dan 

ih2 mulai sekarang kita 

  

   

  

    

        
harus bisa berusaha merjatu 

sehingga kannja Idal Adha 
an dua ha 

  

Mengemukakan hai tsb ke.    

   
pada "Antara" bar '. Dr 
Tclchah Mansur menga'zkar 
bahwa Hari Raya Idul! Fiti 
jang dirajakan dua matjam, 
tetapi telah didahalui cleh 
pertemuan ormzs.otpol umat 
Islam, sehingga segala kosu. 
litan banjak dapat dihindar 
kan 

Sekalipun demikian, hal itu 
masih belim menggembira. 
kan, Pengale man uatak Idul 
Fitri, tidaklah tjukup apabila 
diadakan pembitjaraan dekat 
pada hari raja, tetapi memer 
lukan pembitjaraan jig amat 
pandjang. Kaliu perli sedjak 
sekarang harus dirintis, demi 
kian Dr. Trichah Mans 11 SH 

Peranan Presiden 
Menurut Dr. Telchah untuk 

kepentingan kesatuan rakjat 
Ind»nesia dan kesatuan umat 
Islam, peranan Presiden da. 
lam hal ini akan sangat ita. 
ma. 

Sebagai tjontch dikemrka 
kan, mengapa di Malaysiz, ne 
gara tetangga kita, bisa diten 
tukan satu Hari Raya untuk 
seluruh Negeri dan mengapa 
kite tidak bisa ? (Ant. 

  

WADJIB LAPOR BAGI KAPAL? 
PENGANGKUT BARANG? 
PELEDAK DI PRIOK 

DJAKARTA, — Administrator 
Pelabuhan Tandjung Prjok Ir. Har 
toro dalam pengumumannja gl 
2 Djanuari jang lalu, jang ditudju 
kan kepada seluruh nachoda ka 
pal2 jang mengangkut barang2 ber 
bahaja (peledak. mudah terbakir, 

barang2 jang 
termasuk klasifikasi muatan ber- 
bahaja, agar melaporkan terlebih 
dahulu kepada Adminjstrator Pe 
labuhan Tg. Priok sebelum kapa'2 
tersebut ditambatkan dj Pelabua 
an 

Dalam larangan Administrator 
Pelabuhan Tg. Prjok tsb. dinjata- 
kan, bahwa terhadap kapal2 jang 
memuat barang2 berbahaja dapat 
dituntut untuk memasuki Pelabuh 
an Tg Priok dengan seizin Admi 
vistrator Pelabuhan cg Kepanduan 

  

      

    

Belanda kepadanja. 
telah adanja api jang teiah 

anda 

    

  

Oleh Panitia Pusat Peringa 
tan HUT PDRI 1948—1949 
dan jang dikeruai oleh Teuku 
Mobmmad Hassan SH., rom- 
bongan dari Djakarta dibawa 
untuk berandjangsana ke Ma 
kam Pahlawan di Situdju Ba 
tur. Ditempat ini lama sekali 
Gubernur Militer St. M. Ra- 
sjid SH., beserta stafnja ber- 
'ahan dengan pasukan2 penga 
walan dan pe urnja. Ka 
rena PDRI selalu berpindah2. 
djuga bagi Pemerintah Daru- 
rar dimasa jg lalu sering dju 
ga datang ke Situdjuh Batur 
Pada suatu ketika tempat 

dan markas Gubernur Militer 
dimasa darurat itu pernah me 
ngalami suatu pengchianatan 
oleh seorang militer, bahkan 
pangkatnja kapten, jang dji. 
wa dan semangatnja kam. 
bing dan pengetjut. Dalam 
hubungan ini saja teringat 
kepada utjapan Dr. A.K. Gani 
almarhum, diwaktu ja mantjul 
dari. Sumsel di Djakarta sesu. 
dah persetudjuan KMB ditan 
datangani. Ia berkata kepada 
para wartawan di Hotel Duta 
Indonesia ditahun 1950, bahwa 
untuk mendjadi secrang pedju 
ang dan geriljawan, bukan ha 
nja djiwa dan semangatnja 
harus keras, akan tetapi djaga 
tangan dan keti harus keras 
Djika sesecrang lemah dida. 
lam menegakkan perdjuangan 
itu maka ia akan mendjadi 

jang tidak berguna 
an mungkin ia akan men 

i pergchianat. Demikian 
jugalan halnja dengan se. 

orang kapten jang mengchia 
markas pertahanan di Si. 

uh Batar (Pajakumbuh 
ikut rapat 

    

  

    

  

    

    

    

kut 

J dilakukan 
pertahanan Beiand 
orang jang hadir d 
rahasia gerilja 

ah merasa tj 
ja. Setelah poz 
    
    

    

ing 'imbul da 1 
Garaan dan sedang asjikn 

ahas dalam rapat ita, tiba? 
keluar dari tempat rapat itu    salah secrang jang hadir 
Wu kaptey iang dimaksud 
Setibanja dibawah ia menge. 
laarkan suatu cede, j 
menjilakan api ge 
ini Sesuai dengan “kode jang 
didiktekan oleh mata2 musuh 

Dengan 

  

    

  

menjala itu. maka pihak mz. 
suh jang sementara itu telah 
memasuki Situdjuh Batur, ma 
lailah bergerak untuk mengge 
tebek anggota2 militer jang se 
dang mengadakan rapat 
reka mengadakan 
Gdisaatu 
tempatnja disuati lebak jang 
agak tersembunji. Rumah itu 
Gikepung dimalam hari jang 
gelap gulita, sehingga dengan 

GELATIK MENDARAT 
DI PEDALAMAN 
KALIMANTAN TENGAH 

Me 
rapat itu 

rumah ketjil, jang 

BANDJARMASIN — Sebuah 
pesawat terbang AURI djenis 
“Gelatik”, 
oleh Kepala 
Kalimantan, Kolonej «U) Su. 
tcvo, beberava hari javg lalu 
telah berhasil 
melakukan pertjsbaan penda. 
raten 
“Tumbang Senamang", dipe. 
Cilamaa propinsi Kalimantan 
Tengah 

jang dikemudikan 
Staf Kowila II 

dengan baik 

dilapangan terbang 

Pandjang landasan dari Iva 
ngan terbang Tumbang Sena. 
mang adalah Ik. 350 meter, di 
kerdjakan setiara gotoag.ro. 
jong oleh rakiat setemvat. De 
ngan berhesilnja pendaratan 
itu, pesawat "Gelatik" Kowilu 
II telah turut serta membantu 
Semerintah daerah Propinsi 
Kalimantan Tengah dalam bi. 
dang transpcrt melalai udara 
Lamenja penerbangan pesa. 
wat Gelatik antara Pargkalan 
Udata Bandjarmasin dengan 
lapangan 
Senamang 
Cjam. «Ant 

terbang Tumbang 
itu adalah Ik 3 

  

Dari Djakarta ke 
Amsterdam. 
Dari Tokyo ke AS. 
Dari Hong 
ke Helsinki 
Darimana sadja 
ke mana sadja 
anda ingin pergi. 
Pan Am membawa 

Kong 

i 

SELASA, 6 DJANUARI 1970 

         
   

  

   

   

     
   

aa Ulu Nadia untu aali 
Bau Ana nita: 

   

1 Tewas Di Situdjuh 
Akibat Pengchianatan 
Kapten Mata-Mata Musuh 
(BAGIAN VI) 
Oleh : Koresponden Ki. 
mn 

  

MENDOSA DIMAKAM PARA PAHLAWAN 
7 Orang korban jang djatuh akibar pengchianauan dari seo- 

rang ma.a2 musuh Belanda d 
K.H. Masjkur 
1949 djuga mendja 

  

Sebelah kam: 

    

Siudjuk Batur (Pajakumbuh . 
bekas Menteri Agama dan ditahun 1948—- 

Hi anggora PDRI. meng 
chidmat di Makam Pahlawan di Siudjuh Ba 

: Ke.ua Umum Pani 

   
an doa serjara 
(Pajakumbuh) 

ia Pusat Peringatan HUT 

  

      

  

PDRI: Teuku Mohammad Hassan SH. dam kanz sekali 
aksda (L) A. Nazir, jang semasa PDRI Rang djabatan 

agai anggota PDRI ur.uk urusan Angkatan Paui, dan b: 
a Besar RI. di Swss 

    

    

        
   

     
   

   Sampa 
nafas jang 

genap mereka bera 

ke 

atuk 

  

  

tidak disergap itu sad 
akan tetapi disebabkan kare. 
na mereka menghadapi pas 
kan? musuh jang lebih besar 
djimlah dan persendjataan 
nja, maka ketudjuh orang ang 
gota pertahanan RI iti tewas 
lah dimalam hari itu 
Tembakan2 jang diletuskan 

dimalam hari didaerah Situ. 
djuh Batur sudah tentu meng 
gemparkan pendaduk dan de. 
ngan demikian rakjat menge 
tahui bahwa musuh telah 
ada di Situdjah Batur 

Kapter, pengchianat itu 
ditjintjang oleh rakjat 

Kemudian dapat diketahui 
oleh rakjat bahwa jang meng 
Chianati itu adalah sesrarg 
kapten dan jang dikenal oleh 
mereka. Kapten jang semen. 
tara itu telah berusaha untuk 
melarikan diri dikedjar »lsh 
rakjat. Dan disuatu perkam. 
Pangan jang tidak begitu dja. 
uh dari Sitadjuh Batur, kap. 
ten itu dapat ditangkap cleh 
rakjat Nasibnja? Ja, kanten 
pengchianat itu menghadavi 

GEMPA BUMI 
DJAKARTA Oleh alat 
pentjatat gempa bumi (seismo 
graf) di Djakarta, iertjatat 
getaran gempa bumi dengan 
keterangan sbb. : 

1 Tertjatat di Djakarta tgl. 
3 Djanuari 19790 djam 21.56. 
02,5 WIB. Djarak dari Djakar 
ta 1950 Km. Arah dari Dja 
karta belum dapat ditentukan, 
diduga dari Timur Laut (Su 
lut ?). Kekuatan gempa 5,& 
Dalam sumber gempa tormal. 
Keterangan? lain tidak ada. 
Demikian Direktorat Meteo 

rologi dan Geofisika. (Ant.) 
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(Ipphos 

  

Ke 

  

    
lada 

FERTAKIK PADA MUSEUM 
RADYOPUSTAKA 
SURAKARTA, u 

(Arch) SJ. OConneor, ve 
Foundat oa, telah Gatang & Sole dan mengundjungi “Muscun Rx dyopustaka Surakarta. Se, 
seum Radyopustaka, & 
la Un versjias Saraswati dj Hadi 
widjajan. Solo dan Konservator 
Karawitan Surakarta. 

Ketika mengundjung, Museum 
tsb. Prof. Dr. SJ OtConnor, ter 
tarik sekali akan patung? peruas 
gu, jang dikenalinja satu persatu, 

Hardjono, atas nama Pres,dium Radyopustaka, menerangkan, isah- 
wa semua koleksi d! Museum ina 
baik jang berupa perunggu, ,cc 
selin, batu dan lain2nja adalah »a sil penggi disekitar Solo, 

  

     

          

SEMINAR MENGENAI LEMBAGA 
PEMASJARAKATAN 
BANDUNG, — Prof. Dr Noen- 

tar Kusumaatmadja SH, LL MW. 
setelah mendengar, bahwa pada tahun 1970 akan diadakan wi 
nar meagenal Lembaga Pemasia- 
rakatan mengharapkan agar da 
lam sem'nar tersebut semua p'nuk jang bersangkutan erat dengan 
Soal? hukum ikut serta setjara ak tip. 

Dikatakan oleh Pds, Rektor UN 
PAD tersebut, bahwa dalam semi 
Mat jang harus dihad'rr oleh ta kultas Hukum, Lembaga Pemf, aan Hukum Nasional, Direkte-at Kei 

  

@iharapkan akan didiskasikrn ve- 

  
Idjaraan serta masjacakat tu . 

  

        

  

     
    

  

   
    

 



   

  

      

Harga langganan 
tar), Luar kota: 

  

   
Alamat 

     
     

     
    

  

    

   

    

PADA hari Senin kemar,n, djam 
pagi di gedung Direktorat Dien 

antara P.N. Pertamina dan P. 
Ng Sanvac Indonesia, jaitu 1) Per 
@angjian tentang perluasan wila 
Nah kerdja P.T. Stanvac, jang te 
lah Gisetudjuk oleh Presiden Rep. 
Indonesia, jang telah mendelexcer 
kekuasaannja kepada Menteri Per- 
tambangan. 2) Perdjandjjan menge 
Mai kontrak Gjuat. beli kilang mi 
@jak dj Sungai Gerong antara P.N 
Pertamina — P.T. Stanvac Indone 
in dam 3) Kontrak mengenai cx- 

. Presiden 

- Nixon 

'Menghadap” 
Bob Hope 

  

HOLLYWOOD: — Presiden 
Nixon hari Sapis terbang de. 

kundjungan   pertama 
pelawak terken| 

DELEGASI "ALATAH” 
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TANGGAL 1 OKTOBER: 1945 OLEH BM. DIAM 

| PENERBIT 4 P.T. Merdeka Prese,, Djakarta, 
| Terbit setiap pegi, ketiueti hari2 besar, 

dalam kote: Rp.200,: sebulan (termasuk t Ap 00 sa Tea alan pemung. Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara). 
TARIF IKLAN : 

Maa 

  

ngan helikopter ketempat kedis 
man Bob Hope di Hollywood 
untuk mendapat laporan tangan 

itu''ke Viet- 

gan “itu. (Rt) 

”m. 4 

1 tambah 1008. 
3 bulan. Pembaj: dimuki 

lan Keluarga : Apri» por mafuotag 2 
minimum : 50 : 

i Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. angadji Ana Tapa” Jaka soinon 1 Bara 13, 
Rekening giro pos : A. 12.638 5 

. Pemimpin Linum/ Redaksi : B.M. Diah, 

“3 PERDJANDJIAN MINJAK 
PN PERTAMINA - STANVAC: 

ERMASUK DJUAL-BELI KILANG MINJAK 
“DI SUNGAI GERONG, SUMSEL 

    

change of crude dll, antara P.N. 
Pertamina — P.T. Stanvac Indone 
sia, 

Untuk fihak Indones'a. perdjan- 
Gjian2 tsb. ditanda-tanganni oleh 
Menteri Pertambangan, Prof. Ir. 
Sumantri Brodjonegoro, mewakjli 
pemerintah Indonesia dan Presi- 
den Direktur P. . 
Ibnu Sutowo, Lt. .Nl 
tuk pihak P.T. Stanvac, Pre: 
Direktur dari perusahaan minjak 
tersebut T.E, Wallace, 

Apa sebab kilang dibeli ve 
? 

   

  

    

karang 
Menurut Ir. Trisuki Direktur 

Eksplorasi & Produksj Minjak P.N 
Pertamina, keuntungan bagi Indo 
nesia untuk membeli kil mi: 
njak sekarang dan tidak menung 
Bu sampai 3 tahun lagi, karena 
Kilang minjak kita kuasai sendi 
ri begitupun operation-nja, Ini le 
bjh menguwungkan sebab kita ti 
dak usah lagi membajar cost & 
fee setiap barre minjak kepada 
Stanvac, dan harga g kita bajar 
untuk kilang dan bang 
ran2 lainnja hanja U.S. $ 4.750. 
000, Ditaksir harga sebenarnja 
adalah kl. U.S. $,60 djuta. 

Djumlah jang harus dibajar 
Stanvi mengeluarkan bja 

ja sekurang-kurangnja U.S. $ 6 
Gjuta selama empat tahun menda 
tang untuk melakukan kegiatan2 
diwilajah baru tsb. di Sumatra Se 
Jatan. 

Starvac akan 'membajar kepa 
da PERTAMINA bonus-bonus jang 
tidak akam dibebankan pada cpe- 

"cost jakni U.S. $ 1/4. dju 
m waktu sepuluh har 

U.S. 
mbaga 

Minjak dan GasyBumi, untuk me 
rium — Research 

hama HL. djuta..dada 

  

   
   

    
   

     
    
   

      

   
    

  

   
       
      

   
  

      

    

      
    
   

    

. saat ekpor minjal 
g dihasilkan 

000 barrel sehari selama 90 
berturut-turut dan U.S. $ 3 djuta, 
djika h: darj wilajah baru tsb. 
berdjumlah rata-rata 100.000 bar- 
rel sehari selama 30 hari berturut 
turut. U.S. $ 6 djuta pada saat 
ekspor minjak mentah  Stanvac 
hasil wilajah baru (tambah) ber- 
djumlah ri ata 200.000 barrel 

sehari selama 30 hari berturut-tu 
rut. Dan U.S. $ 750.000 kepada 
Pertamjna untuk data2 Geologi dan 
Geofisika jang diberikan kepada 
Stanvac. (Lhi) 
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PRESIDENT Ferdirand E. M 
mahkamah agung Pilipina 

gara jang pertama kali dapa. memegang djaba tan tertinggi Isb. (jara itu langsung disaksikan oleh 
den AS Spiro T. Agnew dan lain2. (UPI 

isteri 

PRESIDEN FERDINAND MARCOS DILANTIK 

larcos (paling kanan) mengangka: 
Roberto Concepcion (kiri) di Taman Ri: Manila achir Desember lalu seselah berhasil memenangkan pemilihan saman Ai Taman Rizal : 

sumpah dihadapan kerua 

i kepala ne- 
untuk kedua kalinja. Upa- 

serta anak2nja dan tamu2 besar seperti wakil presi- 

Madjalah "Sastra" 
berhenti terbit 

  

    
M SA Kantor Berita ”An- 

tara” dalam peneri tai 
1 30 Desember, Madjalah 
ASTERA" terhitung mulai 

bulan Desember 1969 terpaksa ber- 
henti terbit, karena banjaknja piutang 

dari age. 
cad nh no! tentu hara ta 

sambut sebagai ta jang menjedih- 
kan, bukan sadja buat 3 penulis 
dan pembatjanja, tetapi djuga teruta- 
Ma buat pemimpin redaksinja, Sdr 
H.B. Jassin, karena madjalah itu ber- 
henti terbit djustru pada saat pe- 
nanggung djawabnja sedang memasuk- 
Pangan lilan, dimana ranja 
akan diperiksa berhubung n pe- 
mg ran Departemen Agama 
epada Kedjaksaan mengenai 

sebuah tulisan year a S oleh 
madjalah tersebut jang dianggap meng 
hina agama Islai 

Sangat mer ialah tjara Kantor 
“Antara” memberitakan hal 

itu, dimana antara lain dikatakan se- 
bagai berikut: 

”Madjalah 'SASTERA" mulai ter- 

GS n , set 
hentikan dimasa Soe- 

aa 

  

    

  

    

   
      “»a in ig Kita ku- 
.. Yoga s0 . rap 

satu djurnal pantas 
iga, karena bila "Antara" suka ber- 

ir barang sedikit, tentulah akan me- 
narik kesimpulan, bahwa berita itu ti- 
dak logis, atau setidak-tidaknja "agak 
plap”. Degan logis bila hanja 

na "dikatakan sebagai m: 
Manikebu" lalu (pimpinan) madjalah 
"SASTERA" menghentikan penerbit- 

annja? Apakah dimaksudkan oleh 
"Antara", mai tersebut meng- 
hentikan pener ni karena dita: 

in teri penguasa 
waktu itu -seg slartarkan leh 
Pramudya Ananta Toer dkk dimasa 

   

      

    

   

    

    

    

  

   

   

      

    

    

        

   

    

    

  

walaupun dengan yang semir jang 
tjukup tinggi. Sungguh situasinja 
mendjadi komplex, mendjadi su- 
kar dituduhkan pada sesuatu 
sumber jang menjebabkan kemero 
sotan dan kemurduran dunja pe 
ladjar pada chususnja dan dunia 
pendidikan umumnja. 

Tetapi toch didalam situasi jg 
prihatin serta menjedihkan itu se 

mh 

angkat djam 9.00 pagi dan pulang 
nja djam 20.00 malam. 

Jang berangkat sekolah dengan 
Ga'an kaki menempuh djarax ter 

! 

pra-Gestapu? Bila itu jang dimaksud: 
kan, maka penulis mempersilahkan 
”Antara” menanjakan kepada Brig- 
djen Harsono, apakah betul, bahwa 
madjalah "SASTERA” h ditja- 
but idjin terbitnja. Adalah lebih me- 
njedihkan bila ternjata, bahwa Sdr 
H.B, Jassin sendiri selaku pemimpin 
redaksi madjalah tersebut tidak mem- 
beri. bantahan terhadap eliruan 
jang terselip dalam berita "Antara" 
itu. Seperti kita ketahui, tidak tama 
sesudah Sukarno dalam kedudukannja 
sebagai Presiden, Pemimpin Besar Re- 

Yolusi dan Panglima Tertinggi mengu- 
mumkan nnjataan jang melarai 
#Manikebu dalam tahun 1964. 2 
epnblah, ”SASTERA" berhenti 
terbit, karena krisis finansiel jang tak 

t diatasi 3 rezim 
Sukarnb-Suban sudah mempunjai 
rentjana untuk mentjabut idjin terbit 
madjalah "SASTERA" (dalam rangka 
pengormasan alat-alat komunikasi ma- 
ssa), tetapi madjalah tersebut sudah 

ntikan terbitnja sebelum "pen- 
tiabutan idjin ter 

lagi. sedjarah 
dengan mulai dibuat oleh 
LEKRA/LKN) harus segera dihenti- 
- NT oleh Sdr. H.B. Jassin 

iri mungkin pemalsuan sedjarah 
tersebut tidak dipandang serius, tetapi 
jang oleh 'penulis dipandang, serius. 

endatipun pada permulaan tu- 
lisan ini kita katakan, bahwa 
berita mengenai berhentinja 
terbit madjalah "SASTERA" 

dalam achir tahun jang lalu harus kita 
sambut sebagai berita jang menjedih- 

kan, w-. bangla maan bah- 
wa penghentian terbit 2 Gestapu (1969) sangat berbeda dangan 
na dn pe . Ke 

hentian terbit dalam tahun 1 . 
ngasuh-pengasuh madjalah "SASTE: 
RA" sedang menangkan pe . : Lena seperti g ditua: na 

dalam tahan 2 penah pengin m tahun 
madjalah "SASTERA" tidak Ia am. 
djuangkan prinsip-prinsip, ebkakan 
memperdjuangkan autoyitas seperti 

aa ato ang an ma 
i krisis ana (. Terbit: 

nja bali madjalah "SASTERA" 
dalam achir tahun 1967 tidak dapat 

dinilai kebangunan kembali 

ic ngsong Tahun Adjaran Baru 
Oleh: INDRIO SOEDARJO 

mambuan tiap? orang ita wrbe 
da2, tetapj keadaan jang de:ni 
kan sudah barang tentu akan Me 
rimbulkan break down terhad»9 
tebagiin besar kawan2 pelasiar 

sendiri, 5 
Tugas utama: beladjar 

Maka untuk tahun2 mendaiang, 
jang hendak kita djalani, hendak 
lah kita betul? dapat mengintec 
$#teksi diri tentang keadaan itu. 
Segala apa jang telah kami gum 
berkan tadi mudah2an dapat “'ij 
tingkatkan ” mendjadi lebih baik. 
atau setjdak2nja dapat berku.ang. 
dan achirnja menudju kedunia ye 
ladjar jang sewadjarnja. jang Xor 
tnal. Kiranja siapapun tidak akan 

Ti tjita2 peladjar, jajtu membenuk 
manusia jang berpendidikan Pan 
tjasila atau membentuk manusia 

! | 

  

"KAMI", 8 Nopember 1967) Ti 
Lee ban Med Pe 

m tahun 1967 itu di- 
Oleh suatu kejakinan, bahwa 

tersebut tidak akan memain- 

  

pantas t 
pembelaan bila dilihat dari sudut sas- 
tera. Dalam hubungan ini penulis 
ingin mengingatkan pembatja pen- 
dapat menulis dalam sebuha tulisan 

jang berdjudul "Soal Madjalah 'SAS- TERAT” dimana antar lain penulis 
mengatakan, " bukanlah mak- 

sud kita untuk membela madjalah 
kiumun "SASTERA” dengan karang 
an tjerita pendek seorang. jang berna 

ma Kipandjikusmin itu. Mungkin ka- 

tangannja itu djelek dan merupakan 

"Kitsch', lagi pula menurut penda- 
pat kita seorang pengarang sastera 

tatau jang lazimnja disebut sastera 

wan) jang telah menerbitkan karang: 

annja berarti, bahwa ia telah men- 

djadi terdakwa, tetapi jang menga- 
dilinja bukanlah hakim dan jang me 

nuntutnja bukanlah djaksa serta jg 

'membelanja bukanlah pengatjara. Un 

dang2njapun bukanlah Undang? jg 

dibuat oleh Parlemen dan Pemerin- 

tah, karenanja kita tidak bisa mem 

berarkan tindakan Pengadilan Sovjet 
di Moskwa jang telah mendjatuh- 
kan vonnis atas sedjumlah penga- 

rang sastera Sovjet berdasarkan Pa 
sai2 70 dan 88 dari Undang2 Hukum 
Pidana jang berlaku dinegara Bas 

" (Harian "KAMI", 

   

ILA pembatja memperhati- 
kan baik2 djalan fikiran pe 
nulis diatah maka pembatja 

AH 
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Jang sua jang muda, 

ENERASI Muda telah dan 
masih terus mengumandang 

dan sikapnja terhadap Un 

dang2 Pemilu seria pemilunja deng- 
an segala ketulusan dan keluruen 
(with straight forwardness) jang men 
djadi pembawaan ke-muda-annja, di- 
tuntun oleh rationja (bukan se-mata2 
oleh emosinja) tanpa reserve, tanpa 
pretensi, tanpa dramatisasi, tanpa ke 
tjap. 

Suaranja itu dengan gamblang dan 
positiet merefleksikan pola pikiran- 
nja tentang struktwur poleksos jang 
dikehendakinja. 

Menurut visi Generasi Muda, Un- - 
dang2 Pemilu itu serta Pemilunja sen 
Giri tidak setjara pasti, bahkan sa- 
Ingat diragukan, untuk dapat diharap 
kan akan membuka prospek2 baru 
bagi kehidupan poleksos jang sehat 
sebagai pengganti untuk jang dirasa 
kan benar? tidak sehat sekarang ini. 
..Memang, Generasi Muda sebagai pe 
milik masa datang berhak 10072 (tu- 
rut) menentukan pola atsu konsepsi 
Garipada struktur poleksos itu. Bah- 
kan Generasi Muda berhak menuntut 
Gari penguasa untuk sekarang ini dju 
ga merobah struktur jang “dianggap 
Olehnja ternjata sudah lapuk dan tis 
Gak tjotjok, dan agar tanpa ajal me 
letakkan dasar2 baru jang menurut 
ratio dan kejakinannja akan meme- 
muhi kebutuhan masa kini dan teru- 
tama masa depan dimana Generasi 
Muda itu mendjadi pembinanja, peng 
Ihejatnja, pemiliknja dan penanggung 
djawabnja. 

Bagi orang2 sematjam kami ini 
(usia 50 tahun keatas) jang termasuk 
Generasi Tua dan — formil atau tak 
formil pernah turut merintis dan 
memperdjoangkan kemerdekaan de- 
rgan tjara sendiri2 sesuai dengan ke 
mampuan masing2, dalam kondisi jg. 
serantiasa meminta pengorbanan te- 

suara Generasi Muda itu 
membawa harapan? baru 

Harapan2 lama jang pernah dita- 

    

  

namkan dalam hati Generasi Tua 
Oleh para aktivis penentu nasib 
Nusa Bar dan Rakjat sepandjang 

  

masa 20 tahun jang baru silam (ter. 
masuk masa Orla dengan siogannja 
'subur makmur, tata tentrem, ge- mah ripah loh djinawi”), kini ternja 

ta kosong belaka. 

G 
jang mendjamin adanja ,.social se- 
curity” dalam 'artikata sewadjarnja. 

Dalam keadaan .,sudah serba ku- 
rang vital” malah dalam keadaan 
djompo (— disabled) jang terbawa 
oleh kelandjutan usia, Generasi Tua 
— @lthans sebagian terbesar, dikota 
sampai kepelosok2 — “pada sa'at ini 
sama sekali tidak merasa berkesem- 
patan menikmati kesentosaan hidup 
dihari kini dan tidak memiliki djami 
nan hidup untuk hari esok. 

ENERASI Tua tidak meli- 
hat adanja kehidupan jang 
tata tentrem  (— orderly 
and tranguil), tidak meli: 
hat adanja - dasar2 sosek 

Dengan istilah arab, sebagian be- 
sar dari Generasi Tua tergolong ke- 

  

   

  

pada fugoru wal masa'kin, alfagier 
ila'llohi. j.i. golongan manusia jang 
hidupnja dalam & hal — bergan- 
tung kepada kemurahan hati orang 
lain dan ,.se-mata2 bergantung kepa 
da Tuhan". Hidup asal hidup sadja! 

Kalau ada dalih dan dalil (— apo 
logetics and excuses) dipergunakan 

oleh orang2 tertentu untuk  memc 
kroli keadan seburuk itu,” Generasi 

Tua sesungguhnja dapat sadja menge 
mukakan fakta? dan kenjataan jang 
@ialaminja -sendiri tanpa pokrolzan, 
tanpa reserve, tanpa pretensi, tanpa 
Gramatisasi, tanpa ketjap. 

Pada sa'at2 mendekati udjung ha 
jatnja, sebagian terbesar — diantara 

Puluha 

Detektif 

  

  

    

BERITA3 pers dari London 
mewartakan hari Minggu, bah- 

Wa beberapa puluh detektif Ing 
Beris dikerahkan lagi untuk tu 
Tut serta dalam usaha mencmu 
kan Murrial MeCame, istri pe- 
mimpin surat kabar —Inggoris 
"News of the World”, Alexan. 
der MecCane. 

tsb. jang berusia 35 takan GA dan menang 
London pada hari Senin pekan 
jang laba. 
Pemimpin surat . kabar jang 

'mempunjai oplang terbesar di. 
Gunia itu sendiri menjerukan 
kepada orang2 jang mengjulik 
Istrinja untuk menjebutkan uang 
tebusan jang mereka bendaki 

Untuk pengembalian istrinja de 

bahwa ke- 

bersangkutan 
pengobatan 

@ntjok 
sedang 

       

bolusi jang gagal. Keduanja dapat sdja bertemu pikir- 
an (5 (0 reach a meeting ol minds) dalam gelanggang 
sk. vroklamtor "Merdeka" ini, jang didirikan 
hangatan api proklamasi, 

atia pada ' 17 Agus 
us 1945 digedung Proklamasi Djakarra. - 

ke 
sedangkan pendiri dan penga- 

naskah 

golongan orang tua2 sama sekali ti- 
Gak pernah bebas dari frustrasi 
(— tekanan batin) akibat rongrong- 
an .want, fear, fever". (Sedangkan 
kriterjum kesedjehteraan dalam Pia- 
gam PBB dinjatakan dengan kata2 
»Iree from want, free from fear, free rom fever" bebas dari ke- melaratan, dari rasa takut dan de- mam (sakit) 

F 
fana ini djauh dari pada 

menjenangkan dan tjepat 
berachir, djelasnja: membuat sese- 

Orang mudah sakit dan tjepat mati. 

Dan kalau kita mengambil ukuran 

daripada berita? harian, adegan? hi 

  

RUSTRASI rongrongan 
want-fear-fever itu mem- 
buat pengembaraan didunia 

      

  

    
Cc 
dup dan kisah2 jang dimuat (atau ti- 
dak -dimuat) dalam S.S.K./madjalah?, 
sandiwara radio, pernjataan2 para 
pemimpin. mengambil ukuran dari- 
pada kontras2 jang sangat tadjam- 
menjolok antara standard hidup diko 
ta dan didesa, antara kehidupan jg. 
Menjilaukan daripada golongan "the 
lite among the- haves'” dengan kehi- 
Gupan hina dina (humiliating) dari 
golongan "the ever poverly stricken 
Of the haves not” (5 golongan tak 
punja jang dirongrong selalu oleh 
kemelaratar), dan kalau diingat bah 
Wa standard hidup bangsa kita ada- 
lah jang terrendah “diantara negara 
berkembang lainnja, maka mengerti- 
lah kita betapa beratnja frustrasi 
(— tekanan batin) jang dialami oleh 

  

   

sebagian terbesar dari  masjarakat kita: kanak2, remadja, muda belia, tua renta, pria wanita berpangkat rendah maupun tinggi 

Eflek luas “daripada rongrongan 
Trustrasi jang terus menerus itu kita ketahui semua: kemerosotan vitalitas 
dan dajatahan fisik-psychis-mentat 
dalam segala matjam bentuk gedjala 
nja al. kelesuan hampa kewaspadaan 
(5 inertia & inalertness) dengan se. 
gala akibatnja pula (Bersambung 

  

Nasser Minta 
Pound Untuk 
Kairo, 6 Djan. (Mdk) 

Mesir hari Sabtu menjang. 

tak 20 djuta sterling La Aa 
rai dari Hassan dari 
Maroko. Djurubitjara resmi 

Malengang jang mengetahui 
menerangkan, bahwa dalam 

Bar Anwar 
(Sambungan dari hal. I) 

orang mahasiswa IKIP Fa. 
kultas Ilmu Pendidikan 
dan sudah mentjapai “. 
kat V. Ia dilahirkan 
Margasari pada tgi. 2 De. 
sember 1941. mg 
@jabatannja sebagai ua 
Umum DM IKIP, ia djuga 
adalah Ketua Badan kerdja 
sama Dewan2 mahasiswa 
se.Djakarta Raja. Lebih di 
kenal lagi Bur adalah se. 
orang kolumnis, dimana 
tulisamnja terkenal bersui 
dan menundjukan dia se. 
Orang idealis, seorang jarg 
keras dalam pendirian tapi 
selalu bersikap tolerant. 
Tulisanuja jang terachir 
adalah RENUNGAN TA. 
HUN '69 dimuat di "Mer. 
deka” tgl. 31 Desember "69. 
Djam 12.00 siang kema. 

rin Bur dilepas dari Ru. 
mah agan IKIP na 
mesudju ketempat perisi 
rahatannja jang terachir, 
jaitu dimakam Menteng 

Pulo. 1 
Tertumpang disini rasa 

dukatjita jang redalam2 
nja dari Dewan Redaksi 
dan Staf Harian "Merde. 

  

tas peristiwa kemala. 
ngan ini. Semoga arwahnja 
diterima disisi Tuhan Jang 
Maha Kuasa dan 
segenap keluarga jang di. 
tinggalkan semoga diberi. 
kan kekuatan iman oleh 
Nja. Ivtalillahiwainnalilahi. 
rodjiun. (Nin) 

150 Djuta 
Sendjata 
KTT Arab di Rabat bara? ini 
Maroko hanja berdjandji akan 
memberikan kepada Mesir 
sendjata2 tertentu dan bukan 

nat 1 

jang pro.Mesir 
— hari Sabtu memberitakan tap 
bahwa dalam KTT Babat itu: 
Presiden Nasser telah minta 
bantuan 150 djuta pound un. 
tuk membajar sendjata, sete. 
lah diwaktu jang sudah? men 
Gapat kredit sampai sebesar 
1.500 djuta pound. 
Menurut "Al Hawadis Pre, 

siden aa berkata : "Seka 
rang membajar 
kembali, dgn tjitjilan? djang 
ka pandjang jang, tak teratur, 
harga persendjataan . sebesar 
1500 djuta pound. Pada saat 
ini saja memerlukan 156 djuta 
pound untuk sendjata2 ofensif 
jang kita perlukan dan 
Bana Hat Oleh Ui: 

. Saja perlu seperempat 
nja dari djumlah itu dengan 
segera untuk mengukuhkan 
pesanan”. (Rtr) 

ACHIR TAHUN 1976 TEXTBOOK 
SEDJARAH HANKAM ABRI 
SELESAI 

DJAKARTA, — Kapusdjarah AB 
RI Kol. Drs. Nugroho Notosesamto 
dalam laporannja pada pamiuka- 
an Rapat Dinas Sedjarah HE! 
kam/ABRI ke-IV hari Seni: 
negaskan, bahwa dalam 
pewarisan api perdjuangan 
bahan2 sedjarah meruparan 
nja djembatan antara gene 
kararg dengan generasi mu 
tang. Sesungguhnjalah tanya sedja 
rah akan timbul apa jang sekarang 
dikenal dengan istjlah "generation 
.. 

Sebagai projek bersama, menu- 
rut Kol. Nogroho adalah pameran 
Sedjarah Hankam ABRI pala Dja 
karta Fair 1969. Sedangkan rro- 
jek bersama jang akan djselesu'- 
kan paad achir tahun 1970 ini 
adalah projek Textbook Sedjaran 
Hankam ABRI bagi 
pangan Hankam ABRI imutaj dari 
AKABRI sampai kepada LEMHA 
NAS. 
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Malaysia ingin mengetahai 
dari Agnew apa kebidjakrang 
an AS di Asteng serta 
gram Vietnamisasi 
an di Vietaam, 

KUALA LUMPUR — W: 
M Malaysia Tun Abduy Ma 

zak mengatakan 

DJAMINAN NEGARA BESAR 

Senin bahwa dia 

UNTUK. ASIA TENGGARA ? 

Tetapi 
bermain b 

1 

set pene 

Ganda 
Shv P 

notra 
Mukkerj 

balikan, 
stop-volle: 
backhand 

Angel Baking, dan 

bahwa dia 

51 th, mengatakan 
bahwa demonstrasi2 mahasiswa 

dengan AS 

Kedua orang anggota politbi 

"kalau gagal, maka sum 
bangan kemungkinan besar Ngga 

seorang pedjabat tinggi 

Lava, 58 tahun, mengatakan p: 

akan diberikan, ataupun akan di- 

dalam suatu wawantjara pada 
malam mendjelang pembebasan 

nja bahwa dia Memasuki pendja 
ra sebagai seorang komunis 
dan "saja akan keluar sebagai 
seorang komunis pula", 

» @rg, Wiratsa dalam tuljsannja 

Dia mengatakan 

beberapa hari jang lalu melalui 

ingin menghabiskan sisa2 hidup 

Ke-5 orang jang 
pada hari Minggu tersebut ada 

nja dalam membantu menjele- 

Baking, 

saikan masalah2 negeri itu ig. 

lum lama ini merupakan suatu 
"tjahaja terang bagi negeri ini" 
dan berpendapat hendaknja Pi- 

lah diantara 40 orang anggota 
politbiro jang ditangkap oleh 

akan disambut setjara besar-be- 

lipina menghapuskan hubung. 
an2 kolonialnja 
dan "berdikari". 

harian ini, Lebi-lebih karena ada 

bekas wartawan, Simeon Rodri 

mungkin melalui reformasi ag- 
raria dan sosial jang drastis. 

jang dilakukan di Manila be. 

orang jang ke-3 adalah seorang 

guez. 

Salah seorang dari 
jang dibebaskan itu adalah se. 

Ka Orang bekas sekdjen partai itu. 
aan Jose Lava, jang lainnja adalah 

Ba aa bekas 

23 u 
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Kemlu. 

kesebelasan ra 

benar2 tangguh 
dapat diandalkan. 

jg. menjebabkan sa 
23 Hara dirandjuk 

jang 

Konsentrasi Atlit 

lah mengembalikan masa dijaja 
sn 

Gr Menata Ganggu 
PRESTASI 

ASA-MASA penuh ganggu- 
an psychologis dan jang sa 

ngat berpengaruh kepada 
mental seorang atlit, umumnja di 

KA Ka 
jp adalah bhw 

wa aneka 
Putaran pertandingan 

berlu setelah dilakukan perhitungan bagi2kan djuga 
mengenai handicap2 itu. (Rtr) tandingan”. 

ia berharap mem 

umumkan, pada djam 21.00 
- 

wa 2 » ta 
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Sheila 

mengatakan, bahwa hasil2 da 
ri perlombaan itu jang tsb di 

waktu Australia hari Minggu, 

Scott jg 
tasi ba. 

“ Tjapai Finish 

hasil menga' 
dirlan' : dari sen 

Sheila 

Fatin 
"
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400 mil (640 km). 

Sheila Scott djuga 
berhasil 

Penerbang 

Sk 

Nona 

rachir 

ber! 

pe 
lalu ditkut 

  
  

tentang Gas 
Sedjumlah 

South W: 
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lawatannja 
(PAB) 

pem- 
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Ikan Dakar menu 
ibukita Guinea 

dan 

Thant hari itu dju 

Konakry, 
ka 

diatitara. Clui 
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jzanyag 
ga 

ii 

menin' 

piala tersebut. (AFP) 

Gania se) 
Belesai 

dalam rang! 
ke-10 negar: 

ko- Sekdjen U 
ga 
dju 

lah 11 
bagian 

Hina! 
Lan :ag 

ne 
Ng. 
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Sepakbola Uruguay 
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