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Andonesian Observer 

harian nasional berbahasa inggeris 
tertua di tanah air 

  

TERBIT SORE Alamat Redaksi/Tata Usaha 

Djalan M. Sangadji 11, DJAKARTA 

Presiden Larang Para Gubernur 

  

   
| 

    

      

        

    "MENPEN pada pers: 
kebutuhan IWomnja. 

      

    

"kensikan2 itu tidak akan membawa kenaikan2 berantai pada bahan2 

Presiden Soeharto telah Mako . 5 s # 
larang para Gubernur: $ 
Daerah se Indonesia watak : 
memungut uang tambahan de 2 
ngan djalan kenaikan harga eiiter dan kepada i enun. ustri2 ninggh para Gu- tua Bulog Achmad Tirtosudiro -dilihat dari statistik 1. bensin dari harga aa bernur jang telah memungut Gan Gubernur Bank Sentra) djukkan bahwa produksi dan Kemas tatotear ANN #itentukan sebesar . 28,— Rp. 1,— peri- napa rda EA 4, tjukai rokok2 itu menundjuk terdjamin. Hal ini diputuskan “ 

harga bensin akan 3 Ha ya Latif kan angka naik. Walaupun setelah Menteri Jusuf menga, | 
ternja untuk selandjufnja jang memberi! keterangan derhikian Dep. Perindustrian dakan pembitjaraan? dengan ' 

: Keputusan 
nai 

  

KETERANGAN SEKRETARIS KOPKAMTIB: 

 PENANGKAPAN2 
|. DARI HASIL 

REKONSTRUKSI 
  

  

    NAS 
2 aah 

Sutopo 
  HL oem ap Ld Banibusninsm: 

“Juwono 
Temui Menlu 
Djakarta, 7 Djanuari (Merdeka). 

Menurut keterangan jang diperoleh “Merdeka” dari Pus 
Pen AD/Kopkamtib, bahwa dalam waktu jang singkat Kz 
Puspen AD/Kopkamtib Brigdjen Nawawi Alif akan member!. 
kan keterangan resmi kepada pers, sekitar penangkapan2 jang 
telah dilakukan oleh Kopkamtib terhadap beberapa 
ti AD/ABRI. M 
memberikan 

orang Pa 
t renfjanaa Brigdjen Nawawi Alif dalam 

gan resini kepada pers nanti akan didam- 
pingi oleh Ass. I KSAD Majdjen Sutopu Juwono. 

habis, hingga kini ada 5 Dubes 

Ketua LIPI 
Ditugaskan 

Periksa Kebun 
Raja Di Bogor 

Djakarta, 7 Djanuari (Mdk) 

  

wan Stabilisasi Selasa di 
bp so sanyo 

Keruj materiil diala 
mi olah Pemerintah dab bagi" 

jang telah berada di Indonesia 
dan 2 orang lainnja telah mem 
berikan berita kepada Deplu un 
tuk segera kembali ketanah air. - 
Mengenai diri Letdjen Ibrahim 
Adjie, Duta Besar ja un 

tuk Inggeris, menurut keterang 
an jang diperoleh "Merdeka" 
hingga saat berita Ini ditulis be 
lum ada kabar sehingga fihak 
Pemerintah sampai saat ini be. 
lum mengetahui kapan Dubes 
Ibrahim Adile kembali ke tanah 
sir untuk mengembalikan surat 
mandatnja sesudah dengan pang 
gilan Pemerintah. 

Dapat ditambahkan bahwa ke 
merin pagi di gedung Deplu 
Men'teri Luar Negeri Adam Ms 
lik telah mendapat keterangan 
langsung dari Ass. I KSAD Ma 
jor Djenderal Sutopo Juwono 
tentang penakanan beberapa 
verwira tinggi Angkatan Darat 
baru2 ini. 

Dalam keterangannja kepada 
Ners setelah pertemuan itu. Ma 
Iik mengatakan bahwa pendje. 
lasan itu penting untuk meng. 
hadani -oertaniaan jong mung. 
kia timbul dari pihak luarnege 
ri sekitar peristiwa2 itu. 

  

Djakarta, 7 Djanuari (Mdk) 
Tindakan pemeriksaan dan 

penahanan terhadap beberapa 
orang perwira tinggi Angkatan 
Darat jang dilakukan oleh Kop 
kamtib baru2 ini adalah didasar 
kan atas fakta2, demikian Se. 
kretaris Komando Operasi Pe. 

IT 
pada pers hari Selasa. 

Dikatakan kbih djauh. bah. 
wa fskta2 jang didapat atas di 
ri perwira2 tinggi AD jang dita 
han itu didapatkan dari hasil 
hasil usaha rekonstruksi jang 
telah berlangsung beberapa la. 
ma mengenai peranan Ir. Soe. 
karno sebagai presiden bersa 
ma2 orang2 lairinja jang Tubu 
ngannja dekat kepadanja dima 
sa sekitar ' terdjadinja Gerakan 
30 September 1969 jang dilan. 
tjarkan oleh Partai Komunis In 

donesia. 
Menurut Sekretaris Kopkamtib 

itu, dari hasil rekonstruksi jang 
telah diadakan dimana terhadap 
diri Ir. Soekarno dan beberapa 
orang telah diadakan pemerjksa- 
an setjara teliti oleh Kopkamtib. 
diketahuilah bahwa beberapa per 
wira tinggi Angkatan Darat jang 
kinj telah ditahan, telah mendja 
lankan peranan sebagai pendu 
kung serta pelaksana dalam hubu 
ngannja dengan usaha dan kegia- 
tan Ir. Soekarno. 

Ditambahkan pula, bahwa pera 
nan dan kegjatan2 jang telah di 
lakukan oleh beberapa orang PATI 
AD bersama Soekarno jtu mung: 
kin dapat dibedakan akan tetapi 
tidak dapat dipisahkan dari usaha 
dan kegiatan Partai Komunis In 
donesia dengan Gerakan 30 Sep 
tembernja. 

Djantara para perwira tinggi 
jang telah dita 
sebelumnja ada 
ngku  djabatan 
Dubes diluar ne 

      

   
an diketahui bahwa 
sebenarnja djuga terlibat setjara 
langsung dalam usaha dan kegis- 
tan jang djlakukan oleh Soekarno 
dimasa-masa lalu, maka Kopkam- 
Ub mengambil tindakan tegas ter 
hadap mereka jtu. 

Pendjelasan tersebut diberikan 

oleh Kopkamtib guna dapat dike 
tahuj persoalan sebenarnja me- 
ngenai rangkaian tindakan jang 
tih djambli oleh Komando Operasi 
si Pemulihan Keamanan dan Ke- 

tertiban berupa pemeriksaan dan 
penahanan terhadap — perwira2 

. Kredit Bank 
Dunia Untuk 
7 Propinsi 
Di Indonesia 

  

tinggi jitu, dimana oleh sementara 
pers pemeriksaan dan penahanan 
tersebut didasarkan atas hasji pe 
nafsiran, hingga bisa menjesatkan 
pikiran chalajak ramai, demikian 
ditambahkan. (Ant) 

  

Thailand 
Beraksi 
NELAJAN MALAYSIA 
DIPAKSA TERDJUN 
KE LAUT 

Penang, 7 Djanuari (Mdko. 

    

sampan milik badjak2 laut tsb. gu 
na mentjapal daratan. 
Kapal pukat beserta muatan2nja 

kabur oleh — badjaklauta 

dibajar oleh Dep. Keuangan. 
Presiden menge. 

larangan bagi para Guber 
nur—untuk menaikkan harga 
bensin itu diputuskan dalzm 
Sidang Dewan Stabilisasi Eko 
Nomi di Istana Merdeka Sela- 
sa kemarin dimana hadir Men 
teri Ekuin Sri Sultan Hameng 
kubuwono», Menteri Perdaga. 
ngan Sumitro, Merkeu Ali 
Wardhana, Men. Pertambang. 
an Sumantri, Men. Perindus. 
trian Jusuf, Men. Pertanian 
Tojib Hadiwidjaja, Ketua Bap 
penas Widjaya Nitisastra, Ke. 

tangan 
Pada gambar atas tampak dua 
peluru kendali siap untuk diba 

Okinawa itu jang 
song. (UPI) 

    

      pers setelah Sidang Kabinet 
menjatakan bahwa dengan di 
keluarkan larangan mengenai 
pungutan bea—harga bensin 
itu berarti -tidak—ada- Guber. 
nur/Kepala Daerah jang diru 
gikan, karena walaupun tidak 

      

melalui Depkeu. 
Menteri Perindustrian Ju- 

suf dalam sidang telah mela 
porkan mengenai situasi indus 
tri rikok putih dan kretek jg 
dikabarkan dalam keadaan 
lesu. Menurut Menteri Jusuf, 

    

     

    
     

      

   

Menkeu dan Menperdag. 

  

KORBAN PERAMPOKAN 
BERI KESAKSIAN PADA 

KEPOLISIAN 
PENGGEREBEKAN DILAKUKAN DI 
TG. PRIOK BUKAN RAWAMANGUN . 

Djakarta, 7 Djan. (Mdk). 
Menjambung berita "Mer. 

deka” kemaren tentang peng- 
oleh Tecab (Team 

Chusus Anti Bandit) bersama 
Reskrim Komsekko 

153 Pulo Gadung) terhadap 
sebuah rumah jang ditempati 
oleh bandit2 ibukota, maka 
berdasirkan keterangan dari 

Pendak VII Djaya dapat dibe 

Helmi Dkk Berantakan 

F 
Ene

pi 
Kh
 

Sahat penggtan SH dari 
na toch akan n 

wa pengaruh apapun 
Usul Resolusi tsb. 

  

BIAJA SEORANG DJEMAAH 
HADJI SELAMA DI 

DJEDDAH, — Perintjian perbe 
landjaan djemaah hadjj selama 
berada di Saudi Arabia, menurut 
sumber KBRI kepada Antara bah 
wa untuk seorang djemaah hadji 
selama dj Saudi Arabia ditentu- 
kan sebesar 1.220,10 Reaj Saudi 
atau sebesar Rp. 140.000,—. 

Biaja terperintjinja adalah sbb: 
Uang nafkah (living cost) selama 
@i Saudi Arabia per-djemaah Ris 

Ris. 22, 50. Ongkos di Asrama 

Hadji Djeddah Ris 12.60, uang dja 
sa untuk Sjech dan Muzawir Rls 
284 dan sewa rumah di Medinah 

Ris 10— Djumlah keseluruhannja 
Ris 1.220,10, 

ritakan bahwa komplotan tsb 

dan barang lainnja. 

2 F ! 1 i £ 3 

z8 8 

E 

BE
E 1 f Fs
 

akibat mengadakan perlawan 
an atau tantangan dengan me 
nembak terlebih dahulu. Se. 
dangkan penggerebekan tsb 
jang semula menurut Pendak 
di Djl. Ambon, sebenarnja di 

Tg. Priok oleh 7 »rang anggo- 
ta komsekko 1753 dan 5 
gota Tecab. 

Alamat seperti jang diberi. 
takan terdahulu adalah tem. 
pat sikorban jang telah mela. 
porkan kedjadian itu kepada 
polisi. 
Demikian Pendak VII Djaya 

j 3 

satuan. (Ms) 
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SEKITAR PENODONGAN 
PEDAGANG EMAS 

Redaksi “Merdeka' 

dongan 
emas Fok Lie baru? ini tidak 
ada hubungan apapun dengan 
nama Letnan Zubir Djohan, 
pegawai Direktorat Perhu. 

. bungan Laut. 

i : 

  

    

      

Dua tahanan bernama Supardio, 
umur 30 tahun, dan Tan Hok 
Him, umur 40 tahun, jang ditahan 
cie Ytak jang berundih S4 Ha 
Glodok semeadjak tahun - 
eta tersangkw pentjurian bebe 

rapa Secoter, tgi. 6 Dianuari be 
mara | 1 | 1G | 
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Ki
 

ti
ka
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rangka usaha untuk 

dewasa ini sedang di. 
suatu rentjana per 

| Menteri Luar Nege 
#i Indonesia Adam Malik kc 
Moskow. Menurut keterang 
an jang diperoleh, kundjung 

Sana aan nana 

Direktur 
Sekolah 
Ditjekik 
Murid 
Palembang, — Nasib gu 

ru sekarang ini memang su 
2 M It, tidak sadja dalam meng 
. hadapi masalah ekonomi te 

4 
k 

      

    

tapi djuga dalam mengha- 
dapi murid2nja jang umum 
nja terdiri dari anak2 jang 
sudah besar. 

Begitulah nasib jang di 
alami oleh Ek, seorang di- 
rektur SMP di Kalianda, 
Kabupaten Lampung Sela. 
tan baru2 ini. Dia njaris 
tjidera, ketika muridnja 
mentjekik tehernja. 

Beberapa wali murid jg. 
melihat kedjadian itu sege 
ra memberikan pertolong- 
-. 

Adapun jang mendjadi 
| sebab peristiwa itu, ialah 
murid2 SMP itu marah di 
sebabkan karena rapor mc 
reka belum diberikan oleh 
direktur isb., dengan alasan 
belum — membajar 
.pangkal. (Ant) 

    

   

        

  

Kami selalu sedia rupa2 ukuran Ban, jang dalam harga ditanggung, 
didjamin 

      

   
    

.. Sukabumi, 7 Djan. (Mdk). 
23 Sebuah paberik accu didac 

: tah Sukabumi jang dikerdja- 
(-.. kan oleh kerdja sama antara 

Pemerintah Daerah dan usaha 

  

Pemerintah memberikan 
proteksi terhadap indusiri ig 
dihasilkannja. 

E : Sukabumi Saleh Wi 
SH telah berusaha un 

mendapat kredit dari Ba. 3 tetapi usahanjja tsb. se- 
terbentur kepada prosedur2 
berbelit, 

ketjil 

H3
 

  

     

   

  

   

      

   

    

    
      
     
        

   

  

             

    
        
   

  

   

GOODYEAR: 
Dimanakah alamat jang tepat untuk mentjari Ban2 Goodyear ??? 

lebih menarik, lebih murah ! Karena . .. . kami memberikan korting 

Gunakanlah kesempatan ini, karena tiap2 pembeli ban Goodyear akan 

diberikan hadiah 

senada 

  

WARTA EKONOMI: 
HARGA BERAS ETJERAN DI DJAKARTA 

EN IP 

lalik Ke Moskow 
Februari? 

Untuk Normalisasi 
Hubungan Dagang 

an Menlu ke Moskow itu akan 
dilaksanakan pada bulan Fe- 
bruari jang akan datang ini. 

Kepada. koresponden "Mer. 
ka” dikatakan, bahwa djika 

“hubungan dagang luar negeri 

antara kedua negara itu telah 
dapat dinormalkan kembali, 
maka akar didapat suatu dja 

lan keluar untuk meningkat. 
kannja kesuatu hubungan eko 
nomi luar negeri jang normal 
dan jang nantinja dapat diha 

rapkan akan dapat dibuat 
mendjadi suatu landesan un. 

tuk dapat menjelesaikan oa! 
hutang2 lama Indonesia kepa 

da Uni Sovjet. Dalam hubung 
an ini dapat dikemukakan, 
bahwa beberapa waktu jang 

lalu suatu delegasi ekonomi 

Uni Sovjet telah berada di In. 

@onesis. untuk membitjarakan 
hutang2 Indonesia jang 
udkan. akan tetapi ram 

pai kini hasil2 dari 
bitjaraan2 jang di 
tidak banjak kedengaran, ter 
utama didalam arti segi2 jang 
meringankan bagi Indonesia 
dalam soal pembajaran pokok 
dan pena hutang? Indone. 

ita, 
Atas pertanjaan sumber itu 

menerangkan, bahwa dalam 
urehs untuk normalisasi hu. 
bungan luar negeri antara 
Indonesia den Uni Sovjet, In. 
donesia akan tetap memper 
tahankan politik keamanan 
masionalnja, dan didalam 147 « 
hadapi s 'come heck”-nja 
PKI, mi PKI tetap 

dianggap suatu bahaja jang 
akan drpat mengantjam kete" 
fiban dan keamanan nasicaal 
di Indonesia. keluargu 
Demikian sumber "Merde! 

itu menerangkan, Kiu Mmigras', (Gambar Ipphos) 

Maximal !!! 

pertjuma (gratis) !!! 

  

PT. ANEKA BAN 
#i Iss Tanah: Abang Barat 88 

Telp. 44324 - 47932 

| INDUSTRI DAERAH MINTA 
PROTEKSI PEMERINTAH 
MINTA KREDIT DARI BANK SELALU TERBENTUR bapa PROSEDUR JANG 

BERBELIT2, KATA WALIKOTA SUKABUMI | 

dapat membangun sekolah, kan 
tor2 ketjamatan, rehabilitasi 
Rumah2 Sakit. rehabili-asi kan 
tor P dan K serta rehabilitasi 
djalan2 raya. Keseluruhan biaja 

pembangunan sampai saat, ini 

telah memrjapai djumlah Rp, 40 
djuta lebih. 

Pada waktu ini ia sedang 

membangun sebuah gedung Pe 

muda jang akan dipergunakan 
untuk perundjukan2 ' kesenian 

DITJARI 

kota Sukabumi. 
Se-erusnja 

dikembalikan. 

8 (delapan) typist2 untuk mesin IBM oleh suatu perusahaan. 

1) Harus pandai mengetik tjepat sepuluh djari 

2) Harus dapat djuga mengetik Bahasa Inggeris 

3) Harus mahir Bahasa Indonesia 

4) Berpendidikan sekurang-kurangnja SMA. 

'Djika memenuhi sjarat2 diatas, gadji permulaan sangat baik. 

Siarat : 

'Djika tidak memenuhi sjarat2 diatas djangan melamar. 

Korrespondensi tidak diadakan. 

(Lamaran ditutup tgl. 20 bulan ini, dan harap dikirimkan surat lamaran 
Pada No. 432/M/70 suratkabar ini. 

No.:432/M/70. 

dan DM 1.964,40. (Ant) 

DJAKARTA HARI SELASA 

  

si 

Pourds'erting Inggeris 
Dollar Australia 
Dollar Amerika 

Gulden Relanda 

    

    

   

dan olah raga. Diharapkan ge- 

dung tsb sudah akan selesai da 
lam bulan April nanti jg. ber. 
barengan dengan hari djadinja 

KDH Sukabumi 
mengharapkan agar sebagian ke 

tjil dari hasil2 Padjak dapat di- 
nikmati oleh daerahnja. Dikata 
kan hanja beberapa persen sa- 
dja padjak2 dari daerahnja jang 

  

DJAKAKTA — Kurs Valuta dipasar bebas Djakarta 
pada beberapa money.dhangers 
stabil dat tidak mengalami perobahan. 

tetan sepi Kurs jang tertjata! adalah sbb: 

Dollar Singapurg'Mslaysin Brunei 

MERDEKA 

2 KORBAN TANAH LONGSOR 
BANDJAR BELUM DIGALI 

Semarang, 7 Djanuari (Mak). 
Bupati Bardjarnegara R. Soedibyo 

menerangkan, bahwa sampai berita 
Ini ditulis djenazah pada korban Am 

pera 1 telah dapat diketemukan dua 
puluh satu orang. Dengan demikian 
hanja tinggal dua orang djenazah Ia 
gl jang belum ketemu, jang diperki 
rakan masih berada dalam dasar sen 
diri. 
Pemakaman para korban im akan 

dilakukan segera setelah — djenazah2 
ketemu semua sekaligus dengan pe- 
resmian “diangkatnja mereka2 seba- 
Rai pahlawan pembangunan. 
Diharapkan akan mendjadi inspek 

tur upatjara adalah Gubernur Dja- 
teng Munadi. 

SEN JUMLAH transmigran dan keluarya sambil mendjindjing alat? 
rumahtangan sepcrlunja berdjalan menudju kapal ALRI RI Teluk 
Bajur hari Senin siang di Pelabuhan Tg. Priok untuk selandjutnja 
diberangkatkan menudju Palembang (Sumsel). Sebanjak 50 kepala 

i daerah Djabar dan Djatim dapa! ditransmigrasikan 
atas kerdjasama operasi bhakti ALRI dengan Direktorat Trans. 

  

   

  

      
   

  

Inflasi 
Dibawah 
10 ptt 

KETERANGAN 
PEMERINTAH PADA 

PARLEMEN 
Ljikenia, 7 Djar (Mdky 

Mengjelaskan hasi2 stabjl sasi 
ekcnomi dalam tahun 1969 pPres- 
ven Suharto, didalam keterangan 
nja dihadapan s-dung — DPR-UK 
terggai 5 Djanuari jbl. mengata 
kan bchwa ladju intlasi jang da 
lem tahun 1964 mentjapai kurang 
Gari 10K telah merghus'ikan ke 
mantapan harga2 terutama dari 9 
bahan pokok. Kurs BE dan DP se 
lama lebih dari satu tahun tetap 

  

# berada dalam tingkat Rp. 326.— 
dan Rp. 379.— urtuk 1 dollar AS, 
Suku bunga bank dipasaran bebas 
maupun deposito Pemerintah terus 
merurun. Kesemuanja jtu merupa 
pakar. indikator? tentang adanja 
stabilisasi eknoml, 

Sebalknja sti 
merupukan 
dcrcrg k 
bangunan, bukan 

      

   
sebaliknja me 

nundjukkan kelesuan seperti jang 
@sirjalir oleh sementara orang. 

Peredaran uang jang terus me 
rjrgkat sedjak tahun 1966, jang 
tidak mempengaruhi ladju 'nflasi. 
Perkreditan bark jang terus me 
nerus meningkat, sekarang mel'- 
puti 223 miljar rupjah, tera 
tah pada sektor2 produksi scria 
kredit jnvestasi, Naiknja angke2 
ekspor impor dengan kompo 
sisirja jang produktif d'banding- 
kan dengan tahun2 sebelumnja. 
Maksudnja sekian banjak penana 
man modal asing dan penanaman 
mcdal dalam negeri dan lajn2, ti 
dak dapat diartikan lain ketjualj 
menundjukkan ja peningka 
tan kegiatan produktif itu. Demj 
kian djdalam keterangan Pemerin 
tah itu. 

     

  

   

    

  

21 RUMAH KEMASUKAN 
PENTJURI DALAM 
SATU MALAM 

SEMARANG — Disuatu ke. 
lurahan di Salatiga baru2 ini 
telah terdjadi sebanjak 21 kali 
pentjurian, dalam satu ma- 
lam. 

Peristiwa jang terdjadi di 
Kelurahan Sidoredjo-Lor, Sala 
tiga itu merupaka rekor ter. 
tinggi dalam djumlah pentja. 
rian dalam waktu satu malam, 
jang sebelumnja belum per. 
nah dialami oleh Kelurahan 
1 terletak dipinggiran ko»- 

a itu. 

KURS DP HARI SELASA 

DJAKARTA — Datam cali DP di Bursa Valuta 
Penutupan transaksi dengan kurs 378 dan Pada ma 
peredarannja inlah £ 405,.8 dan 
edaran US$ 844.364,75. Sing$ 41.300.24, HK$ 3.000. NF 10.303:29 

KURS VALUTA ASING DIPASAR BEBAS . 

kurs 378 
pada kurs tertjatat per- 

dan 
Ikota menundjukkan kondisi 
Pasaran valuta asing ma- 

Djual Beli 
Rp. 858.50 Rp. 922.— 
Rp. 404,50 Rp. 414.50 
Rp. 379.— Rp. 387,— 
Rp. 123, — Rp. 129.— 
Rp. 90.50 Rp. 107.30 

Rp. 107,— 
Rp. 65 — 

    

Presiden Tentang Masalah 

  

RABU, 7 DJANUARI 1970 

  

isa2 PKI 

  

"Kita bukan ketakutan di - 
kedjar2 bajangan" Djakarta, 7 Djan. (Mdk). 

Dalam kata pendahuluan 
didalam keterangan Pemerin. 
tah jang telah disampaikan 
oleh Presiden Suharto kepada 
DPR-GR pada sidangnja hari 
pertama tg). 5 Djanuari jl. di 
terangkan, bahwa stabi:isasi 
politik dan stabilisasi ekono. 
mi mempunjai fungsi uniut 
memungkinkan terwudjudnja 
kondisi2 jang harus mendja- 
min pelaksanaan Pembangun 
an 

  

Pertanjaan bagaimana kita 
mewudjudkan stabilisasi poli. 
tik, maka djawabanrja djuga, 
demikian Presiden Suharto, te 
lah digariskan dalam dang 
Undang Dasar kita. ialah dgn 
melaksanakan sistim konstitu 
sionil jang kuat, dengan me- 
numbuhkan kehidupan dem, 
krasi jang sehat dan dengan 
menegakkan hukum. 

Dalam melaksanakan sistim 
kondiitusionil jjang kuat, Peme 

rintah pertjaja, bahwa Dewan 
Perwakilan Rakjat.GR sependa- 

Kadin Akan 
Terima Missi 
Ekonomi 
Belgia 
Djakarta, 7 Djan (Mdk) 

Sehubungan dengaa  rentjana 
kedatangan M'ssi Ekonom. sel 
gia ke indonesia tanggal 10 uja 
num- sampa. dengaa tanggal 1/ 
Djanuarj jang @pjmp.n oreh Pa- 
ngeran Mahkota Arnert, krince ce 
Lege jang terdiri dari pendja 
oatz Gagg: Can wak iZ retusahan 
Belgia, pada tanggal 15 Djanuar. 
1970 bertempat &: AULA kKULn 
Merdeka Seatan Missi tersebut 
akan mengadakan Working Sess 
on dengan Dunia Pengusaha Na 
sional andonesia jang Gjkosraar 
oleh Kadin Indonesa sesuaj de 
ngan penundjukan oleh Sekreta- 
Iis Menteri Negara Ekujn. 

Untuk kelartjarar renijana te: 
sebut datas, Kadin Irdonesja te 
lah mempersiapkan satu Counter- 
part lengkap sesuai dengan ji 
rest Miss. Belgia jarg terdiri da 
T: kelcmpok2 masing2 sbb: Group 
Agriculture Egujpment dipimpin 
oleh saudara Drs. Tha'ib Moh Go 
bel, Group  Expcrter/Timber dj 
pimpin oleh Naafj, Group Banking, 
investment dan Bursa oleh sauda 
ra J. Tahija dan S. Kertopati, 
Group Research and Development 
dan Consultant dip'mp'n cleh Di. 
I. Tedjasukmana, Group Hottl, 
Tourjsm dan Air-Transport d.n.m 
pin oleh Jusuf Renosutan, Group 
Bullding Industri “dipimpin oleh 
Prof. Ir. Rooseno dan Ir. S. Danu 
nagoro, Group Textile oleh K. Kri 
dcharsojo dan Marjadi, — Group 
Irdustri oleh R.M. Koesmuljono, 
Group Airport Egujpment oleh 
Harlan Bekti, dan Group Perkebu 
nan oleh saudara Ir. Rivai Saad 
dan Hassan Syndjkat Perkebunan 
Bandung, pembentukan  Group2 
ini adalah merupakan hasij perte 
muan Pimpjran Kadin Indonesia 
dengan Pimpinan dan Tokoh2 Pe 
ngussha Nasional dj Djakarta 
jang berlangsung diruangan rapat 
Kadin Djaja tanggal 3 Djanuari 
1970 jang lalu Kepada para Pe 
ngusaha Nasjonal jang berminat 
untuk ikut dalam pertemuan dan 
belum mendapatkan undangan se 
gera menghubungi Sekretariat Ka 
din Indonesja Djalan H.O.S. Tjo- 
kroaminoto 87 Djakarta sebelum 
tanggal 12 Djanuari 1970. 

DUA KAPAL PERANG 
PERANTJIS DITUNGGU 
HARI KAMIS 
DJAKARTA — Dua kapal 

perang Angkatan Liut Peran 
tjis "Jeanno D'Arc” daa "Vic. 
tor Schoelcher", ditunggu ke. 
datargannja di Tg. Prick hari 
Kamis 8 Djanusri dan akan 
mendjadi tamu resmi Angka. 
tan Laut Republik Indonesia 
sampsi dengan tgl. 13 Dja. 
nuari jad. (Ant.) 

PENDJUALAN 
U.I. HARINI 
Dizkarta, 7 Djanuari (Mdk) 
Pendjualan formulir2 masuk 

UI hari ini tanggal 7 Djanuari 

Gditutup, setelah dibuka sedjak 

beberapa hari jang lalu. Tidak 

seperti biasanja, maka pada ha 
ri kemaren UI mendapat kun. 
djungan jang luar biasa dari 
tammatan SLA jang ingin ma 

suk UI. 
Dibeberapa Fakultas sampai 

erdjadi antrian jang pandjang 
sekali untuk menjerahkan kem 

bali formulir jang telah diisi. 
Wartawan “Merdeka” jang 

sengadja datang ketempa! tsb. 
melihat bahwa dari sekian ba. 
rjak fakultas jang mendapat pe 
lamar 'erbanjak adalah Fakul- 
tas Kedokteran. Fakultas Hukum 
Fekultas Ekonomi dan Fakultas 
Tehnik. sedang jang tidak be. 

gitu baniak adalah Fakultas Sas 

tra dan IPK. 

  

   

  

    

Dari tjatttan jang dapat di- 

kumpulkan. sampai hari Selasa 
kemarin siang adalah Fakultas 

Kedokteran: 3261. Fakultas Teh 
its H94 Fakultas Hukum: 592, 

Fakultas Ekonomi: 818, Fakultas 

Ilmu Pengetahuan dan Ilmu 
Alam: 463. Fakultas Kedokteran 

    

pat dengan Pemerintah. bahwa 
hal i-ulah jang telah banjak 

kita lakukan bersama2. 
Pembahasan RAPBN djauh se 

belum pelaksanaan Tahun Ang 

garan, djustru untuk memenuhi 
tata-jara jang sangat mutlak, 

jang telah ditetapkan dalam Un 

dang2 Dasar kita. N 
Ditegaskannja, bahwa dalam 

menumbuhkan kehidupan demo 
kresi jang sehat, penilaian ke- 

adaan seperti jang disampakan 

nja kpd DPRGR pada tangga! 
16 Agustus 1969 masih tetap da 

pat digunakan. Presiden menga 
tekan, malahan kita telah ma. 
dju selangkah lagi, jaitu derg. 

an -elah seiesainja Undang2 
Pemilihan Umum dan Undang2 

tentang susunan MPR, DPR dan 
DPRD. 

Seerusnja Presiden mengata- 
kan. bahwa kita semuanja se- 

pendapat bahwa menumbuhkan 
kehidupzn demokrasi jg. sehat 
bukan harus selesai dalam tem 

9 satu-dua tahun, bukan pe 
kerdjaan jang "sekali pukul te 
rus djadi”. Kita djangan terlalu 

silau melihat kemadjuan2 de. 
mokrasi dinegara2 lain. tetapi 
hendaknja djuga harus dapat 

menarik peladjaran dari mereka 

jang sangat mahal dan berdja- 

lan puluhan, bahkan ratusan ta 

hur 

Dikatakannja bahwa usaha ki 
ta jang sungguh? unuk menum 

buhkan kembali kehidupan de- 

mokrasi jang sehat itu. baru 

berdjalan tiga tahun jang ialu. 

Djalan jang kta lalsipun tidak 

seiamanja aman, sebab kita ma 

sih harus waspada terhadap si. 

sa2 kekuatan PKI dan Orde-la 

ma. 
Mengenai bahaja risa2 FKI 

dan Orde.lama ini, kita djuga 

tidak perlu gelisah. Kita siap 
menghadapi bahaja jang paling 

besar ini djusteru karena kita 
selzlu waspada, bukan “ketaku 
tan dikedjar2 bajangan”'. 

  

DALAM penutup laporan 
tentang Sumatera Barat ir!, 
penulis ingin mengamukakar 
bahwa adanja keamanan jan2 
kormal di Sumbar, dalam soal 
mans baik pihak Kepolisian 
maupun Militer melakukan 
pembinaan jang penting arti 
nja memungkinkan panjeleng 
garaan segala upatjara jang 
dilaksanakan cleh Panitia Pu. 

sm Peringatan HUT PDRI 
bcrsama2 dengan Panitia2 se 
tempar dapat berdja'an dgi 
sukses. Sudah tenju bantvar 
masjarakat Sumbar sendii Jun 

tidak dapat diabaikan. 

  

Dalam habungan ini djuga 
perlu kiranja  dikemukakas, 
bahwa Pangiam III Btigdjen 
Widodo, didalam pertemu. 
ant:ra tamu2 dengan pihak 
Musrida di Padang. djuga me 

njatakarn bahwa pengamanan 

   
    

imtuk dapat terselenggaranja 

upatjara2 peringatan itu di- 
laksanakan dengan sebaik2 
nja. Dan dengan kata2 jang 

penuh mengandung rasa pel. 
sauduraan. Brigdjen Widodo 
mengatakan bahwa sedjarah 

Menindjau Daerah Perdjuangan 

Peringatan PDRI Sa 

  

Karena Situasi Normal 
(PENUTUP) 
Oleh : Koresponden Kira Sendiri. 

lahirnja Pemerint:h Darurat 
di Sambar itu ditahun 1948 
hendaknja mendjadi pendo. 
Isng untuk usaha2 pembangu 
ran didalam rangka REPE. 
LITA. 

Ia mengharapkan agar ta. 
mu2 dari Djakart: dapat mem 
bawa kesan2 jang menggembi 

rakan dari Sumbar ke Dja. 
karta 

Seterusnja, I:maii Ha:san 
SH dari Departemen Penerang 
an. selaku wakil Meryen jang 
mendjadi koordinatcr selam: 
dalam perdjilanan bagi rom. 
kongan wartawan dari Djakar 

ta. telah mendjalankan tugas 
nja sedjauh mungkin jang da 
pat dilakukannja, dan kese. 
mua iti merupakan kenang2 
an jang sangat berharga begi 
semua pihak jang bersangku- 

Djuga Teuku Mshamma1 
Hassan selak1 Ketua Umum 
Panitia telah berbuat banjak 
selama dalam perdjalanan 
tan. 

  

  

baik untuk menimbulkan se. 
gala kenang2annja dimasa 
jang lampau dan untik ditje 
titakan kembali kepada hadi. 
lia ditiap2 upatjara, maupin 
didalam pengertian untik be 
nat2 meletakkan fakta sedja 
tah didalam veringatan per'a 
ma jang diadakan cleh Pas: 
jai. Bantuan dari para ang. 
gota Panitia lainnja djuga ti. 
dak kurang pentingnja, sehing 
ga satu dan laianja mewudi id 
kan suati kerdjasai jang : 
kaik2nja Dan kepada masja 
takat di Bukit Tinggi dan Pa 
jakumtuh chasusnja, dida. 
lam yrenjambutan2 jang te- 
lah di-slenggarakan, ckaa di 
percleh sjatu landasan jang 
kuat untik tetap mengingat 
bahwi para wartswan Jari 
Djakarta dan para ramu2 
lajanja, telah dapat mengun. 
Gjungi suati daerah jang per 
Gjaangannja tidak kalah dari 
daerah2 lainnja bagi kemulia 
an Bangsa dan Negara 

    

Kostermans 
Homo-Sex 

  

Kata Terdakwa Dan 
Beberapa 

Djakarta, 7 Djan. (Mdk) 
Dalam sidang landjutan 

perkara pembunuhan Alex 
Natalia pada hari Selasa 
kem: , Oleh Pengadilan 
Negeri telah didengar kete 
rangan terdakwa II, jaitu 
Tatang Surjana dan bebe. 
rapa orang saksi lainnja, 
antara lain 3 orang anak 
angkat Prof. Dr. Koster- 
mans sendiri- masing2 ber 
nama Jusuf Abdullah, Adi. 
jono dan Deskian, jang ke 
semuanja masih mahasis. 
wa. 

   

  

  

Terdakwa Tatang dalam 
pengakuannja didepan si. 
dang pengadilan membenar 
kan, bahwa dia telah me. 
mindjam pistol "Colt Spe- 

Gari pamannja AIPDA 
Moh. Si dengan alasan 
untuk pergi berburu, daa 
terdakwa Tatang tidak me 
ngetahui sebelumnja, bah. 
wa pistol itu achirnja di. 
pergunakan oleh terdakwa 
Lazarus Dabur untuk mem 
bunuh Alex Natalia. 

FORMULIR 
DITUTUP 
Gigi: 384, Fakultas Psychologi: 
310, Fakultas Ilmu Pengetahuan 

Kemasjzrakatan: 273, Fakultas 
Sastra: 174. 

Seperti diketahui bahwa udji- 

an saringan akan dilakukan pa 

da tanggal 17 sampai tanggal 

21 Djanuari jang akan dearg 

di Senajan. (nin) 

   

  

Saksi 
Sewaktu Pembela Sjabrial 

Litoto SH, menanjakan pada 
terdakwa, apakah Prof. Kus. 
termans tidak merasa malu 
bahwa dia dikatakan oleh 
orang2 "homo.sex”, didjawab 
Gengan tegas oleh terdakwa 
"tidak", dan atas pertanjaar. 
apakah “homo-sex” itu ada 

lah penjakit jang diderita 
oleh Kostermans, dibenarkan 
oleh terdakwa. 

Terdakwa djuga membenar 
kan bahwa alm. Alex adalak 
satu?nja auak angkat kesa 
jangan dari Prof. Kostermans 
Begitu djuga s2ksi Jusuf Ab 
duilah Acijono dan Deskian 
dalam kesaksiannja didepan 
sidang pengadilan kemarin 
itu, membenarkan, bahwa me 
reka pernah diperlakukan 
oleh Ajah Angkatnja itu seper 
ti periskuan seorang pemuda 
kepada gadisnja. Pengakuan 
mana mereka berikan adalah 
atas pertanjaan Djaksa berda 
sarkan prosesverbzi dari po. 

Nisi. 
Menurut keterangan jang di 

terima oleh sumber "Merde. 
ka” mengatakan, bahwa Prof. 

Dr. Kostermans  mempunjai 

anak angkat jang dididiknja 
berdjumlah kl. 30 orang dan 
terachir tinggal 15 orang, ka- 
rena laivnja sudah banjak jg 

kembzti dan sadar. Sidang 
oleh Hakim Hungudidojo SH. 

akan dilandjutkan pada hari 
Selasa minggu depan untuk 
mendengarkan saksi? berikut. 
nja dan djuga Prof. Dr. Kos. 

termans sendiri akan dinarg 
til untuk memberikan kesak. 

nnja dalam perkar? - 
(Mrs) 

  

   

Interpol MABAK Garap 
Soal H.J. Filon 

Djakarta, 7 Djan (Mdk) 
Interpol MABAK memang se- 

dang melakukan penggarapan ter 
hadap masalah HJ. Filon, seorang 
anggota Panjtla Likwidasi GIKI 

(Gerakan Indo untuk Kesatuan In 
donesia) jang dituduh telah meng 

gelapkan uang jang sebenarnja 
mendjadi milik badan tersebut, 

dan kini telah melarjkan diri ke 

Nederland. 

"Sungguh disajangkan bahwa 
berita tersebut begitu tjepat di 
siarkan', demikian Direktur Inter 

pol MABAK Kombes Drs. Wachju 
di ketika kepadanja ditanjakan 

sekitar masalah H.J. Filon ini. 
Dikatakannja bahwa Interpoj be 

lum bisa mengambil langkah? se 

landjutnja sebeum ada kebenaran 

jang pasti tentang tindak p'dana 

SIAPA 
— APA 

PRESIDEN SUHARTO TERIMA 
TOKOH POLITIK INGGEHIS 
DJAKARTA, — President Suhar 

to Senin sang telah menerima 
kundjungan kehormatan ketua 
Parta, opo:esj Ingger.s E. Heaih 
diantar oleh Duta Besar Inggeris 
Hejnworth ditempat xedaman 
Pres.den Suharto. 

Dalam pertemuan tersebut hadir 
pula sekretaris negara Majdiu 
Alamsjah dan asisten Pribadi Kol. 
Lat.ef. 

Presiden Suharto pada kesem- 

patan tersebut telah menj'ngguag 
soa| RAPBN dan Anggaran Pemba 
ugunan serta bantuan2 luar nege 
tj kepada Indonesia, dan usha 
pembangunan di Indonesia pada 
umumnja. Disamping itu didielas 
kan pula mengenai kred't baru 
dan mengenai penundaan hutang 
tersebut akan dapat memberikan 
bantuan jang t'dak langsung, teta 
P: sangat membantu kelantjaran 
pembangunan ekonom: di Indone 
sia, 
E Heath telah pula menanja- 

kan soal peranan swasta, d'ma- 
na Presiden Suharto mendjelai- 
kan bahwa Indonesia membuka 
kesempatan untuk swasta dalam 
dan luar negerj untuk turut mem 
bantu dalam pembangunan ekono 
mj. demikian pula swasta Inggeris 
mempunja! kesempatan. Didjeins- 
kan pula oleh Presiden Suharto 
bahwa banjak pula turut sertanja 
swasta Inggeris dalam projek pem 
bangunan jang dilakukan melalui 
tender. 

YENOR BELGIA ADAKAN 
RECITAL DI DJAKARTA 
DJAKARTA, — Seorang penja- 

nj tenor Belgia, Syivain Deruwe, 
hari Selasa dam Rabu malam me 

recital lagu? tiiptaan 
F. Schubert dan R. Schumana ser 
ta tjptaan kompon's Belgia M. 
Dupare. 

DJAKARTA, — Drs. Setyadi 

Kertohadikusumo jang akan men- 

fjabat sebagai atase kebudajaan 
  

          

 



  

        

  

      

                 
       

   

  

  

                          

PENERBIT : 
Terbit setiap pagi, 

TARIF 

TEKS SADJA : 

Display-ad (iklan gambar) «: 

    

   
   

    

Kontrak : hanja untuk 3 

Alamat Direksi Tata Usaha dan 
Djakarta. Telepon : 

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 

P.T. Merdeka Press, Djakarta. 

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja an- 
tar). Luar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udara). 

luar negeri: Rp.460,- sebulan (termasuk beaja pos-udara). 

Rp.20,- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm 
minimum, : 

minimum : 80 
Dua warna (hanja merah) : tambah 1001. 

Iklan Keluarga : Rp.1! 
minimum : 

Rekening giro pos : A. 12.638 

Pemimpin Umum/Redaksi : 

BUKAN KEBIDJAKSANAAN 

ketjuali hari2 besar. 

IKLAN : 

50 mm. 
Rp.25,- per mm/kolom iklan 

mm. 

bulan. Pembajaran dimuka. 
- per mm/kolom 

50 mm. 
Redaksi : Djalan M. Sangadji 11, 
43660, 43230, 43250. 

  

         B.M. Diah. 

JANG POPULER 
Menteri Penerangan Budiardjo telah mengumumkan kenaikan harga bensin 

dari Rp. 17,- mendjadi Rp. 25,- serta hasil2 minjak bumi lainnja, seperti minjak 
tanah mendjadi Rp. 10,- per liternja. Ditandaskan oleh Menteri Pen 

».. menurut perhitungan Pemerintah kenaikan2 itu tidak akan membawa ke- 
, bahwa 

#aikan2 berantai bahan2 kebutuhan lainnja jang berlebih-lebihan, jang memberat- 
kan masjarakat . 

Setis 
kehidupan rm 
an harga ber 
bahwa mau tak mau, ia membawa 

  

kenaikan harga dari bahan? jang diperlukan oleh masjarakat untuk 
t, tidak pernah dapat diterima dengan hati senang. Apalagi kenaik- 

In dan minjak tanah ang sdah bertli2 menundjukkan pengalaman 
onsekwensi kenaikan harga berantai dari 

bahan2 pokok lainnja. Sebab diketahui, bahwa diluar bapak2 jang mempunjai mo- 
bil prive jang tidak perlu dihiraukan sekali, apakah mereka pribadi sanggup mem- 
beli bensin atau tidak, terdapat alat2 komunikasi vital seg 
bbahan2, bus umum dan lain2nja jang semuanj 

ii truck2 pengangkut 
oleh sebab kenaikan harga bensin 

  

djuga harus menjesuaikan "bukunja” dengan situasi baru. 
Sumber pemasukan uang baru jang diharapkan Pemerintah adalah kenaikan 

harga bensin dan minjak bumi lainnja, terutama sekali untuk meningkatkan 
tan dalam n 

ha dari sini 
penambahan gad 

i sebesar Rp. 
      

ba 2 meal ani tahun “ 
lapat dipertanggu: wabkan , pengeluaran u: 

penata pala Febasar 5096. Dan kita Loose setudju djikalau 

ran 1970/1971. 
untuk 

serba kekurangan itu, mendapat tambahan gadji jang lumajan. wai negeri ja: 
Tetpi karena Takat Indonesia tidaklah hanja terdiri dari pega' 
-egdoot merhomenkervolpe melunak kan 

m at silan tjukupan djuga, minat? Bam? akan wajar Kelihajaan 
rimaan chusus 

njeluruh ini tidak dapat dikatakan bidjak: 

wai negeri sendiri, 
pekerdja2diluar pemerintahan jang per- 
maka income umum dari kenaikan iizrga 

aklah wadjar kelihatannja untuk dituangkan kepada penambahan 
wai negeri sadja. Politik jang tidak melihat kepentingan me- 

sana, dan penilaian bahwasanja kenaikan 
harga bensin tidak akan membawa kenaikan? jang beranti, tidaklah dapat di 
masukkan kedalam kai i pemikiran jang Yul p menarik peladjaran dari 

laman2. Sebab kiranja Pemerintah tidak lupa, bahwa manipulator2, pedagang2 
   lihai, tidak pernah dapat hkan maupun dikuasai setjara wadjar oleh Pemerin- 

tah untuk mengikuti sadja kemauannja liwat peraturan2 jang dikeluarkannja. 
Kami kuatirkan bahwa Pemerintah 

mengambil langkah2 jang tidak populer 
sekarang, bahwa achirnja segenap rakjat akan mengalami 
keputusan Pemerintah itu. 

tidak berpikir lebih djauh lagi dalam-me- 
itu. Dan kami enim dari mulai 

ahitan2 berantai dari 

Dalam hubungan ini kita bisa mengerti bahwa selama Pemerintah masih 
mendjalankan politik moneter Anggaran Belandja Seimbang tdak ada jalan ain 
untuk menambah pemasukan rupial 
minjak bumi lainnja, meskipun hal    

ketjuali dengan menaikkan harga bensin dan 
akan memberatkan beban rakjat banjak. 
  

Me Carthy 
Ke Moskow 
WASHINGTON — Senator 

Eugene McCarthy, tjaton Par. 
tai Demokrat bagi pemilihan 
Presiden tahu, 1968, hari Se- 
uin berangkat meninggalkan 
Washingto, menudju Moskwa 

ikenkan dia akay — menemui 

- tem” ntu ator 
Minnesota itu mengatakan 

    

Generasi 

bahwa McCarthy melakukan 
perdjalanan itu dalam kedu. 
Gukannja sebagai seorang ang 
gota Komite Keuangan Senat, 
akan tetapi dia djuga meren. 
tjanakan untuk merundingkan 
hubungan2 AS.US, perang 
Vietnam dan mengenai perun 
Cingan2 antara pedjabat2 RR 
T dengan Rusia. 

Senator McCarthy akan ber 
ada di Moskwa selama 4 atau 
5 hari dan akan singgah di 
Loudon atau Paris dalam per 
Gjalanan kembalinja ke Ame- 

Teka Kata "pembantunga "taat, ——menijemplungka 
(AFP) 

Tua 
& Pemilu-!l 

Oleh : CHOESNOEN (Ba 
kepada para "djago" itu jang » 

Pessimisme dar. skeptisisme 

Generasi Muda agaknja me. 
mang beralasan. 
Kami menjiarkan ini kare. 

na kami jakin, bahwa Gen 
resi Tua ingin benar menge. 

tjap kesentosaan, ketenteram 

an dan kesedjahteraan hidup, 

kalau boleh setjepat mungkin, 

sebelum mati. 5: 
Undang2 Pemilu dan Pemilu 

nja boleh ada, boleh tidak, ka 

ta Burg Hatta beberapa wak 

tu jang lalu. Memai apa gu 

nanja suatu Pemilu sekedar 
main tjoblos gambar partai jg 
sudah ternjata impotent, kare 
na memang struktur poleksos 

jang berisku membuat mere. 
ka impotert ? 

kedar men. 
Gea, sean partit  ralhai 
tjalon2 "wakil rakjat”.nja di. 

tentukan oleh pamrorganla 
" an partai setjara 
Mena (batja: antre nu) 

setjara "onder ons, ", 

an atas daa adalah 
an pemilih tan PeRAP 

(NA ma Yna 

    

H-Habis) 

  

notabene bukan djago pilihan 
rakjat. 

ALAM hat ini pendapat 

old crack Sjafrudd'n Pra- 

Wiranegara ex-Pd. Presi- 
den PDRI jang diumum: 
kan dalam beberapa s.k. 

benar2 menjuara 
kan hasjrat Generasinja. Berkata 
Sjafruddin: "Uang 20 mjljard ru- 
pjah lebih baik dipakai untuk in- 
vestas! dalam usaha pembangunan 
djiwa dan mental, djelasnja dalam” 
tupakan investasi jg paling urgent 
djatas segala investasi jang urgent 
lainnja. Pendidikan jang dititik 
beratkan kepada pendjd'kan pr: 
tek kerdja ji.  vocationaj 
occupaticnal —, jobtraining terus 

g intensief dan exten 

   

    

  

    

    

  

kamipun berpendapat 
bahwa investasi jang paling bi- 
djaksana dan paling safe ialah in- 
vestasi dalam pendidjkan dan me 
sief, ber-scope nasional dari desa 
sampa! ke kota, akan menghasil 
kan ber-legjun2 karyawan2 kedju- 
ruan (skilled workers) penuh krea- 
t'vitas disegenap bidang. Pelita 
tanpa -pelaksana2nja jang memili- 
ki 'skill dc technical krow-how 
adalah suatu big gesture belaka 

Kalau boleh, Generasi Tua ingin 
tjepat2 melihat bumiputra Irdone- 

  

    

  

   

    

PERDANA MENTERI Djepang Eisaku Sato bersama isterinja mem 

berikan suara mereka di Tokyo pada pemilu 27 Des. lalu (UPI) 

ADANNJA sedikit kurus- 

tinggi, kulitnja agak kepu- 

tihan rambut lurus-halus 

Gisisir rapi sorotan mala 

tadjam dan kalau ber-kata2 

atau berdiskusi seringkali mengguna 

kan atau mengutip istilah asing. Apa 

lagi kalau dibatja tulisan2nja teruta 

ma jang dimuat diharian KAMI dan 

belakangan setjara beruntun di Hari 

an Merdeka selalu membumbui de- 
ngan kata2 Inggeris jang diberi tan: 

da kutip, itulah tjiri2 chas dari re- 

kan kita BUR ANWAR jang minggu 

malam setjara ter-gesa2 meninggal 
kan kita buat se-lama2nja karena ke 

tjelakaan angin pujuh di Bogor. 
Saja mengenalnja ketika kami me 

rjatukan barisan di IPMI (Ikatan 

Pers Mahasiswa Indonesia) sedjak ta 
hun 1966. Ber-sama2 dgn. sdr. Chris 
tianto Wibisono, Ismed Hadad B. Ma 

genda sdr Bur adalah termasuk penu 
lis jarg aktif dan produktif membela 

Mak dan kewadjiban' angkatan muda 
Chususnja , mahasiswa... Sedjak dia 

n diri di IPMI mulai 
aktif menulis menjalurkan bakat se- 

     

  

sia menguasai (dengan 
sepenuhnja seluruh sumber 
jang begitu melimpah ruah dan 
kini terantjam dikuras hab's oleh 
pera Investor asing. 

Generasi. Tua irg'r, sebelum ma 
ti, melihat Bangsa Indonesja 100” 

skillrja) 
alam 

   rumahnja 
sendiri, pandaj mengatur — rumah 
tangganja sendiri. 

ENERASI Tua ingin me- 
lihat adanja suatu DPR 
jang merefleksikan rep- 
resentasi penuh daripada 
kekuasaan rakjat jang tju 

kup berwibawa untuk bisa me- 
ngontrol, menegur,  memperjngat 
kan, mengkoreksi dan kalau per 
lu menggeser bahkan mentjopot 
mandataris dan atau para tokoh2 
pelaksana jang menjeleweng dan 
menjalah gunakan wewerang jarg 
dipertjajakan kepadanja. Kiranja 
Itulah DPR jang benar? tjotjok de 
ngan tuntutan hatinurani rakjat 
jang selama jni hanja merupakan 

t dagang sap! sadja, 
Adakah kita (pernah) memiliki 

DPR sepertj Itu selama ini? Dja 
wabnja kami serahkan kepada pem 

  

Sean Ini kami jang sudah terma 
suk Generasi Tua, sek: 

perorangan, telah berusaha 

memberikan imbangan kepada suara 

Gererasi Muda jang disalurkan lewat 

pers umumnja dan lewat sk. "Merde 

ka" ini chususnja. 

Satu hal jang merggembirakan hati 

1 si Tua ialah bahwa rezim jg. 

tekarang memberi kebebasan bersua 

   

  

   

  

@stih "terpimpin'" seperti-jang- dila- 
kukan oleh Orla. 

Bogor, achir th. 1969. 
CHOESNOEN. 

IN MEMORIAM: 
Na 

Kalaa Bur 
Sedang 
'Penasaran' 

OLEH: B. Zain 
bagai penulis jang berani, keras pen 
dirian tapi ramah dan flexible da- 
lam pergaulan se-hari2. Sebagai ko- 
lumnis muda di harian KAMI dan 
belakangan semakin terkenal di Hari 
an Merdeka membawanja ke djab 
tan2 jang berpengaruh dilingkungan 
mahasiswa/dewan mahasiswa. Seba- 
gat'ketua' Dewan Mahasiswa IKIP/ 
Ketua antar- Dewan - Malissiawa se 
Djakarta Raya tulisannja selalu dinan 
ti2kan rekan2 Ikatan apalagi ka 
lau terdjadi persoalan dilingkungan 
mahasiswa dan perguruan tinggi. De 
ngan tanpa pardon sdr Bur Anwar 
menelandjangi rivalnja dan ini terli- 
hat ketika almarhum — pertama kali 
menulis di harian Merdeka jaitu men 
djawab tulisan seorang penulis maha 
siswa lain. Kalau tak salah almarhum 
mendjawab tantangan itu dengan 
memberi djulukan penulis jang dimak 
sudnja sebagai si buta jang baru 
njalang. Begitulah kalau sdr Bur lagi 
"penasaran", tak segan2 mengeluar- 
kan sebutan jang keras. Tapi kalau 
dilihat orangnja apalagi kalau kita 
sudah ber-tjakap2 dengannja, tak per 
tjaja akan hal itu. Dia selalu meng 
gunakan kata2 jang terselektif tapi 
penuh humor 

Kadang2 rekannja dikalangan war 
tawan agak sedikit djengkel memba 
tja tulisan Bur. Apakah ia menulis 
dalam bahasa Indonesia atau Ingge- 
ris karena hampir seluruh tulisan 
dari kalimat pertama sampai achir 
menggunakan istilah Inggeris sehing 
ga sulit untuk ditangkap, apalagi ba 
gi pembatja suratkabar jang rendah 
pergetahuannja tentang bahasa. Di- 
tindjau dari segi djurralistik sebe- 
tulrja kurang baik, karena djika seo 
rang pembatja tidak mengerti apa jg 
Cibatjanja atau jang — disampaikan 
oleh communicant berarti dia telah 
gagal untuk ber komunikasi. Tetapi 
untunglah gaja tulisannja jang ter- 
achir tidak begitulah lagi. mungkin 
mendapat bimbingan pengasuh2 Mer- 
deka. Tulisannja diachir dia mengha 
bisi hajatnja sudah mendapat pero- 
behan istilah asing sudah dikurung 
dibelakang dengan bahasa Indonesia 

Kami sangat terkedjut sekali men- 
dengar sdr Bur meninggal karena ke 
tjelakaan jang tak di-si 
Bugi kami di Kramat VIII 
Anwar merupakan benten, 
hasiswa. Sulit untuk ment, 
tinja. Mudah2an  arwahnja 
teram menemui Tuhannja. 
an kawan2 dengan perantaraan Ha- 
rian Merdeka ini menjatakan bel 
sungkawa se-dalam2nja semoga 

ti 
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an Bersama Djepang.Amerika 

Persentase kemunduran itu be 
rupa berkurangnja suara dari 
27.9 dalam tahun 1967 men. 
Gjadi 21.47 pada achir tahun 
1969. 

Adalah sukar untuk membu- 
at politik Partai So: dapat 
dimengerti oleh rakjat, karena 
Partai Sosialis Djepang selalu 
membuat persoalan2 sebelum. 
nja, demikian kata Ketua Par 
tai tsb, Tomomi Narita. 8 
Tomomi Narita jang mendja 

di Ketua Partai Sosialis Dje- 
nang sesudah kekalahan Partai 
tsb dalam pemilihan tahun jl. 
menambahkan. bahwa apa jang 
paling diperhatikan oleh Partai 

Shsialis Djepang sekarang akan 
"terima sebagai kenjataan da- 

lam beberapa "tahun jang akan 
"latang. 

Tetapi beberapa orang me- 
-eptakan behwa orang2 Sosial- 
is hidup dimasa lampau dan 
selalu ketinggalan satu atau 

langkah. 
ALAM tadjuk rentjana- 
nja beberapa minggu la 
lu surat-kabar Yomiuri 
Shinbun menulis bahwa 

| Pimpinan Partai Sosial- 
is Djepang menutup mata ter 

hadap perubahan sosial jang 
tiepat terdjzdi di Djepang dan 
""lekat pada siogan2 ideolog's 

jang kolot dan merupakan klise 
Sementara itu Partai Sosialis 
Djepang mengabaikan kebutuh- 
an akan perbaikan politik se- 
hari2. Para perrilih mentjari al- 
ternatif jang realistis terhadap 
kebidjaksanaan Pemerintah jg. 
memperhatikan kebutuhan2 rak 
iat, maka Partai itu akan ma- 
sih dapat menemukan peranan 
untuk dimainkan. Demikian ta- 
diuk rentjana itu. 

EHARUSNJA tadjuk-ren 
tjana itu 
dalam bulan Djuli 1968. 
tatkala orang2 Sosialis 
Djepang menundjukkan 

kelemzhan dalam pemilihan De 
wan Penasehat. Setelah mende 
rita kekalahan — jaitu kehila- 
ngan 8 dari 36 kursi jang di- 
dudukinja — Partai Sosialis Dje 
sang mengadakan perubahan 
nimpinan Partai. Narita meng- 
gantikan Seiichi Katsumata se 
hagai Ketua, dan Saburo Eda 
engeantiken Koichi Yamamo- 
to sebagai Sekretaris Djendral. 

Kendati adanja gerakan in. 
tern untuk menindjau kembali 
beberapa kehidiaksanaan dasar 
Partai Sosialis Djepang. namun 
pidatn pelantikan Narita seba- 
"1 Ketua Partai menundjukkan 
bahwa tidak akan ada peruba 
ho» besar. 

Menurut Tomomi Narita Par 
tai Sosialis Djepang akan mem 
bangun sebuah Partai jg akan 

    

takuti oleh Pemerintah jang 
'berku: tetapi ditjintai oleh 

engatakan bahwa 
Djepang adalah 
ig dapat mem- 
sosialis berhasi' 

    

  

huat revolusi 
dengan tjara damai dan demo- 
kratis dan mentajpai kemerde- 
kaan bangsa setjara lengkap. 

Darat diketakan bahwa Par- 

  

tai Sosialis Djepang memang 
memperhatikan nasib kaum pe 
kerdja, ingin melihat dinaikkan 
nja gadji2 dan upah, serta di- 
urunkannja harga2. Tetapi itu 

pun dilakukan oleh Partai lain 
nja. 

Agaknja jang mendjadi per- 
vslan Partai Sosialis Depjang 

izlah kesukaran mendjual ide2 
"revolusioner" — kepada orang2 
jang penuh isi perutnja Tidak 
lah mudah mengadakan status 
Guo dalam masa kemakmuran 

dapat ditulis 

  

PEMIMPIN2 partai Liberal Demokrat (34. tampak PM Sato. tengah) 
mengangkat fangan mereka dengan gembiranja setelah memenang 
kan pemilihan umum di Djepang baru2 ini. 

La 

sekeliling 

NE 
dan Djepang adalah negara jg. 
termakmur di Asia. 

ARTAI Sosialis Djepang 
didirikan dalam th 1945 
naik dalam kekuasaan 
Pemerintahan dalam ta. 
hun 1947 tatkala mam- 

pu menekankan effek2 suatu 
peperangan jang mentjelaka. 
kan dan memusatkan perhatian 
rakjat pada kenetralan. Partai 
Sosialis itu hanja berkuasa sam 
pai Februari 1948. Partai De. 

mokrasi Liberal jang sekarang 
diketua oleh Perdana Menteri 

    

       

Djepang setelah 
Pemilu 
PERTANJAAN "APA JANG 
HARUS DIPERBUAT" 
BAGI PARTAI SOSIALIS 

Eisaku Sato sedjak itu mengam 
bil alih kekuasaan. 

Para penindjau politik menga 
takan bahwa Partai Sosialis 
Djepang masih akan mengada. 
kan sebuah konvensi Partai un 
tuk memperoleh "penilaian kem 
bali jang sulit”. Menurut para 
penindjau itu hal terbaik jang 
dapat :erdadi ialah supaja para 
pemimpin Partai Sosialis Dje- 
pang itu memutuskan untuk 
bekerdja diatas bumi — dilan. 
dasan dimana rakjat dan para 
pemilihnja berpidjak 

  

   

  

     

    

Jang naik dan jang turun. 

Harga bensin naik. Harga mi- 
njak tanah naik. Tentu 
harga minjak semir akan 
djuga. 
Jang turun, harga manusia 
Indonesia ! 

    

    
   

Lain sana, lain sini. 

Pemerintah katakan, bahwa 
kenaikan harga bensin dan 
minjak tanah tidak akan mem 
bawa kenaikan berantai ke- 
butuhan lain2nja jang berlebih 
lebihan jang memberatkan 

   
   

    
   

        

  

   
   
    

  

    

   Asal Pemerintah tahu 
bahwa suara Pemerintah lain 
dengan suara . . . . Pintu Ketjid! 

     
      

      
      
      
    
    
           
    
     

  

WAKIL PRESIDEN A.S. Spiro T. Agrew Saigon tanggal 1 Djanuari lalu. Apa jang dibi 
dengan didampingi wakil presiden Viefnari tjarakan oleh Agnew der 

Selatan Cao Ky memeriksa kawal kehormatar: sei itu tidak diketahui. 
didepan istana Presiden Nguyen Thieu di: 

$ 125 Djuta Ganti-Rugi 
Korban Affair My Lai? 
Saigon, 7 Djan. (Mdk) 

Seorang Ahli Hukum Ameri 
ka baru? ini mengatakan bah 
wa di Washington segera diha 
rapkan keluarnja Undang? ba 
tu tenta.g pemberian ganti 
rugi sebesar 125 djuta dollar 
Amerika untuk keluarga kor. 
ban? pembunuhan  besar?2an 
Calam bula. Maret 1968. Hal 
Peer 

MOBIL TUBRUK 
IRINGAN 
DJENAZAH 

TURIN, — Seorang supir ing mo 
bilnja hari Senin melabrak iringan2 
pengantar djenazah di Vedcelli, sebe 
lah timur Turin jang — mengakibat 
kar tewasnja 5 orang dan 20 luka2, 
hari Senin telah dituntut dengan tu: 
duhan telah melakukan pembunuhan 
massal 

Mstio Borzoni, demikian nama su- 
pir itu menurut polisi, djuga men- 
derita luka? dalam peristiwa itu 
Berkenaan dengan musibah itu Sri 

Paus hari Senin telah” menjatakan 
duka tjitanja jang mendalam serta 
merjempaikan pesan2 bagi keluarga 
korban 

Diantara 5 korban jang meninggal 
itu terdapat seorang pendeta dan 2 
orang arak2 

Supir Borzori hari Senin telah di 
pirdahkan dari rumah sakit kota tsb 
kependjara jang terdekat. Jang luka2 
lainnja masih dirawat dirumah sa- 
kit 

        

'Tatiek Malijati Sihombing 

tjemerlang, Hana nanah 
Bekas" setelah lama Tanpa 

tidak muntjuj Iiatas pentas. 

Tentara Djerman Nazi (tentara mi- 
Iisi Djerman Nazi) jang menangkap 
mereka berusaha mengorek ketera- 
ingan dari mereka, tentang identitas, 
pemimpin mereka dan hal jang me- 
ugenal perdjuangan mereka. Tentu 
radja dengan djalan penjiksaan2 jang 

” HILANG TANPA BEKAS” 
mergerikan agar mereka buka mu- 
lut. Mereka cemua disekap disebuah 
loteng dan menunggu pemeriksaan 
terb. Tentu sadja sebagai pedjuang2 

ka akan tutup mulut, agar per 
en kemerdekaan itu dapat ber 
tentu radja mereka akan mem 

ptr.ahankan harga dirirja terhadap 

  

   

musuh dar ketjintaan mereka pada 

  

gai 
biasa jang terdiri Cari kulit dag.ng 
serta heti dan perasaan mereka pu 
nja penilaian tersendiri. Dan dari 
lah timbul konflik2 jang membang 
un tjeritera tersebut. 

Dari sinilah watak? pribadi” tiap3 
tokoh bermuntjulan. Sifat2 manusia- 

Wi dari masing2 tokoh berbenturan 
dalam menunggu untuk diperiksa da 
lam sekapar loteng pengap itu. Ber 

bagai aspek paygis maupun psycholo 
is serta latar belakang kehidupan 

mereka membuat mereka berbeda- 

pandangan dalam menghadapi kema- 
tian, sebagai risiko dari perdjuang- 
annja. Dan, ini membuat mereka rasa 

tertjekam. Tiap bunji apapun terle- 
bih bunji derap sepatu serdadu pen- 

Gjaga membuat mereka gelisah, dan, 

peruh tanda-tanja siapakah giliran 
pertama jang akan mereka periksa 
dan mendapat siksaan. Pertentangan 
eiara mereka tak dapat dihindarkan 

   

Djudul Asli: 
Dj Indoresiakan 
Desember 1969. 

Morts Sans Sepulture, Karya: Jean Paul Sartre. 
Oleh: Asrul Sani. Dipentaskan tgl. 26, 27, 28 sedang Mansjursjah telah salah inter 

Paru Pelaku: Tatiek Malijati, Ismed M. Noor, Kusno Sudiarwati, 

dan jang paling merasa tersikan ada 
lah Fransois siketjil adik Lucie jang 
baru berumur 15 tahun. Achirnja gi- 
iran pertama djatuh pada Sorbier, 

walaupun mulut Sorbier tetap bung: 
tidak mau membuka rahasia, 

ramun teriakan memilukan — terde- 

rgar, dan ini membuat tawanan? je. 

lain tersiksa. Canoris mendapat gilir 

an kedua tanpa mengaduh dan tetap 

bungkem. 

Kemudian keadaan dalam loteng 

berubah. Jean pemimpin mereka ter 
tangkap dan dimasukkan dalam se- 
kapan. Kini mereka lebih jakin bah 
wa mereka harus tetap tutup mulut, 
demi Jear pemimpin mereka dan de 

imi perdjuangan. Konflik diantara me 

reka makin memuntjak dan Jean me 
rasa berdosa mereka. 

Franscois siketjil mereka ragukan ke 

setiaan dan ketabahannja — mengha- 
dapi siksaan. Walaupun ditjegah 
Jean, namun, Franscois mati dalam 
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H Kai uh
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nan para pemain sebenarnja telah da 
pat menghidupkan pementasan ini 
Merurut saja, adegan 2 babak 1 me 
tupakan sebuah kegagalan, disebab- 
ken mis-casting. Terutama kelemah- 
an terdapat pada pemeran Pellirin 
(Bay Isbahi) dan Glochet (Usbanda 

pretasi tentang tokoh jang diperan- 
kar (Landrieur), kepala milisi Djer- 
man Nazi 

Dekor jang realistis, sebuah bangu 
nan kuno berloteng tjukup menge- 
satkan walaupun acting area pada 

set ruang bawah kurang memberi ke 
bebasan untuk membuat blocking 

dan komposisi jang baik. 
Tetapi, pemertasan ini tjukup baik 

dar tjukup berhasil dan Tatiek Mal- 
jatie jang sudah & tahun tidak mun 

(jul dipentas masih mampu membuat 

come-back jang berhasil. Animo pe- 
ronton untuk ketiga malam pemen- 

tasan ini tjukup banjak dan W. Si- 
hombing jang beberapa tahun ini si- 
buk dengan pembuatan film, 

punja struktur drama jang ledih da 
@V8. Selamat untuk semuanja. 

Djakarta, achir desember 1989 
Oleh: B2. KADARJONO 

itu dikemukakan oleh Paul 
Narkin dari Hayder Lake, 
Idaho, AS, jang mewakili Pim 
pinan Ummat Buddha di Viet 
nam atas nama mereka jang 
dirugikan dar ditinggalkan 
akibat pembunuhan besar?an 
itu. Selandjutnja diterangkan 
bahwa Undang? baru itu akan 
diadjukan ke Serat dalam 
waktu 10 bari ini, tetapi spon 
sornja tidak diterangkan. 

Pauj Narkin menerangkan 
bahwa kalau berhasil, maka 
uang 125 djuta dollar ita akan 
diurus cleh Pimpinan Ummit 
Buddha di Vietnam untuk 
mengganti kerusakan sekolah 
sakolah, pagoda2 dan rumah2, 
kematian dan luka? berat, aki 
bat perbuatan kedji di My Lai 
itu. Narkin djuga merentjana 
kan akan mengadjukan 475 
tuntutan kevada Pimpinan 
Angkatan Darat Amerika Seri 
kat atas kerusekan2 lain ber. 
dasarkan bukti2 jang telah ia 
temukan ber.sama2 dengan 
Pimpinan Ummat Buddha di 
My Lai. 
Menurutnja, mengumpulkan 

bukti untuk membenarkan se. 
luruh djumlah orang jg msti 
dan Juka2 berat pada waktu 
itu adalah sukar, sebab dja. 
rak antara pemeriksaan dan 
saat terdjadinja perbuatan itu 
— jaitu Maret 1968 — adalah 
gjauh. 
Pimpinan Angkatan Darat 1 

Amerika Serikat telah menu. 
Guh sebagai pelaku utama da 
lam pembunuhan besar?an 
itu: Letnan William L. Cal. 
ley Jr, umur 26 tahun, bakas 
Komandan Peleton dalam Di. 
visi Amerika di Daerah Pro. 
pinsi Guang Ngai, 300 mil se. 
belih Utara Saigon. 

Narkin mendjelaskan, bah 
wa Kongres Amerika Serikat 
terpaksa mentjari Undang? 
baru kareag setir» kali Ang. 
katan Darat Amerika Serikat 
hanja membajar ganti rugi se 
besar 15 djuta dolier Amerika 
untuk setia” kematian. Menu 
rut Narkin djumlah 15 djuta 
Gollar itu tidak tjukup, sebab 
hidup seseorang lebih berhar 
ga daripada 15 djuta dollar. 

Djiksanja, jang sebelum 
rernah mengun. 

Gjungi Vietnam berhubung 
dengan adanja perkara? iane 
menjangkut Angkaten Laut 
Amerika Serikat, mengatakan 
bahwa is semula dihubungi 
Cleh para ahli hukum Vietnam 
jang pernah bekerdjasams de 
ngannja. 
Dikatakan bahwa setiap 

nang ja diterima akan di. 
arus “rang? jang diting. 
ccikan di Mv Lai per 
lindungan Tien Hor. Pemim. 

Viet. 

  

Pin Ummat Buddha @uang jg 
militant di Vietaam 

Paul Narkin menerangkan 
bahwa ia telah berbitjara dgn 
Tien Hoa dan Pemimpin2 Um 
mat Buddha laianja, terma. 
sik Tri @uang, jang memim 
pin perlawanan terhzdip Pe. 
merintah Saigon dengan aksi 
protes dan demonstrasi dalam 
tahun 1966. Thiea Hsg menga 
takan bahwa Ummat Buddha 
mempunjai wewenang untuk 
mewakili korban? jang diting 
galkan di My Lai sebab 854 
daripada peaduduk Vietnam 
bercgam:, Bijdha dan Pim. 
pinan mereka merasa wadjib 
melindangi mereka. 
Pemimpin Ummat Buddha 

itu mengatakan bahwa rembu 
nuhan beser2an itu tidak ha. 
nja terdjadi di My Lai tetapi 
hampir disetiap sudut di Viet 
nam. tetapi tidak bersedia me 
nerangkannja lebih landj:" 

(UPI 

PEMIMPIN BURUH 
AMERIKA DIBUNUH 
BERSAMA KELUARGA 
Clarksville, 7 Djan (Mdk) 

Joseph Jock Yablomeki, anggota 
dewan pmpiaan orgaajsasi 
pertambangan AS telah kedapa- 
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HUT 

KONI ke-3 jang semula di. 
renfjanakan diadakan . pada 
malam tgl. 12 Djan. jad, ter 
wjata ditanda lagi dan baru 

Piala Cup 

| Djakarta, 7 Djan. (Mak. 
Resepsi peringatan     

         

  

     
      
     
    
     
        
     

   

    

   
   

  

   
   

      

    
   
     

  

   

   

    

   

    

   

   
   

    

   
   
   

          

      

   

   
Ik. 

Menurut KONI Djawa Te. 
ngah, tertjatat sebanjak 50 
petindju dari semua klas jang 
akan bertanding 

  

Tengah dan Pertina Djawa 
Barat. (Ant.) 
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. Hut KONI 
Ditunda Lagi 

Presiden 
Akan Hadir ? 
akan diadakan pada malam 
igI. 20 Djan. jad, dengan me 
ngambil tempat di Gedung 
KONI Senajan. 

Diperoleh keterangan bah- 
wa penundaan malam resepsi 
ini adalah karena pada malam 
tsb. Presiden Suharto diha- 
rapkan akan dapat menghadi 
Fi peringatan HUT KONI tsb 

Sedangkan seperti telah di. 
beritakan sebelumnja bahwa 
pada malam itu Ketua Umum 
KONI Pusat Sri Sultan Ha- 
mengkubuwono akan memberi 
kan laporannja mengenai ke. 
giatan2 ke-olahragaan jang te 
lah dilakukan oleh KONI se 
lama berdirinja, 

Disamping itu pada malam 
itu djuga akan dilakukan pem 
berian tanda penghargaan ke 
pada para olahragawan ter. 
baik tahun 1969, serta kepa- 
da Gubernur Ali Sadikin jang 
telah terpilih sebagai tokoh 
pembina olahraga thn 1969. 

Sementara itu dari Humas 
@KONI Ardi Sjarif dipero!eh 
keterangan bahwa dalam rang 
ka memperingati HUTnja je. 
ke-3 ini KONI djuga akan me 

an Pameran Olahraga 

selama kt. 4 hari jang dimu- 
Ini pada tgl. 26 Djan. jad. 

Badan2 jang turut serta da 
lam parieran tsb. adalah KO 

NI, DITDJORA, DCI DJA. 

YA, Kedutaan Hongaria, PB 

PON VII, sedangkan sebagai 

atjara jg menarik pada siang 
hari selama pameran tersebu: 
pemutaran film mengenai ke- 
olahragaan, termasuk film 
PON VII jl, jang dibuat dgn 
tatawarna dan lajar lebar 

oleh perusahzan 'Agora ilm' 

pimpinan Bambang Irawan 

Ga Haku Ta “an aa Kg 

mdjukkan Kepada anak2 se 

kolah SD, SLP, SLA. (Am) 
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. NJ-INDIRA GANDHI 
MENANG LAGI 
TERHADAP LAWAN2NJA 
JAGJIVAN RAM tersenjum men 
dengar pendjelasan jang serius 
dari PM India Nj. Indira Gan. 
hi sesaat setelah dilangsung 
kan konperensi tahinan Partai 
Kongres India mendjelang achir 
bulan lalu di Bombay. Ram ter 
pilih sebagai ketua partai jang 
baru, dus berhasil menetralisir 
lawan2 separtai Indira Gandhi. 

(UPI) 

     

            

  

   
      

   

  

WANITA tjantik jang mendampingi perang film Inggeris Michael 
ati Caine setihanja dilapangan terbang hrow. London, seperti 

tampak pada gambar ini sempaf menimbulkan tandatanja dikata. 
ngan pers setempat baru2 ini. Caine baru kembali dari Australia 
setelah Ickasi pembikinan filmnja jang baru. Tentang nama teman 
nja jang berasal dari negeri Oriental (Asia) itu Caine tidak ber. 
sedia memberi keterangan apapun. (AP) 

    

  

Kedjuaraan Tennis Medja 
Djakarta Dimulai 23 Djan. 
Djakarta, 7 Djan. (Mdk) 

Panitia Penjelenggara Per. 
tandingan kedjuaraan tennis- 
medja se-Djakarta tahun 1970 
mengumumkan, bahwa kedju 
araan tennis: medja se.Djakar 
ta sudah dipastikan dilang- 

sungkan pada tgl. 23 s/d 30 
Djanuari 1970 di Istora Sena- 

Terroris 
Bom Tempat 
Olahraga 
Di Burma 

n — Fihak berwadjib 
di Rangoon, ibukota Birma me 
nerangkan hari Senin, bahwa 8 

orang penduduk tewas dan 17 
orang lainnjaj luka2 akibat le. 
dakan granat dan tembakan2 
jang dilepaskan oleh kaum pem 
berontak ketika dilangsungkan 
suatu pertandingan olehraga 
dalam rangka menjambut Hari 
Kemerdekaan negara itu. 

Peristiwa ini terdjjadi di Lai 
so jang letaknja kl. 800 km di 

sebelah Barat.Laut Rangoon. 
Diterangkan selandjutnja, bah. 

wa'huru.hara tsb ditimbulkan 
oleh dua orang pemberontak 
Birmat jang kemudian berhasil 
melarikan diri setelah terlibat 
dalam  tembak.menembak sela 
ma 6 menit dengan anggauta2 
tentara pemerintah. 

Sementara itu diberitakan da 
ri Manila, bahwa dua orang 
pendjabat kepolisian Piliplna 
tewas dan tiga orang lainnja 
menderita luka2 berat akibat 
penghadangan jang dilakakan 
didekat pangkalan udara AS 

  

jan dan dimulai pada petang 
hari djam 16.00 — 2309 WIB 
Pertandingan tsb, menurut 

Panitia Penjelenggara meru- 
pakan kedjuaraan se.Djakarta 
jang sekalij memilih wakil2 
ibukota dalam kedjuaraan na 
sional tennis medja jang akan 
dilangsungkan bulan Pebruari 
1970 di Solo. 
Dikatakan, bahwa jang da. 

pat ikut serta dalam kedjuara 
an tsb adalah PTM2 jang su- 
dah maupun jang belum men 
djadi anggota PTMSI, dan di 
harapkan seluruh PTM jang 
berada di Djakarta serta. Di. 
samping diselenggarakan per 
tandingan tennis medja, pihak 
Komda PTMSI, Djaya akan 
mengadakan musjawarah an- 
tar PTM jang berada di DCI 
Djaya, sedangk: waktunja 
akan ditentukan lebih landjut. 

Tempat pendaftaran 

Untuk memudahkan pendaf 
taran bagi PTM2 jang akan 
ikut serta dalam kedjuaraan 
ini, pihak Panitia Penjeleng. 
gara telah menetapkar tem. 
pat pendaftaran jakni: Ge. 
dung DCI Djaya, Djl. Ir. H. 
Djuanda III No. 7 djam 08.00. 
13.00, Letkol. Soedardjo, Kom 
da PTMSI, Bekasi Timur IV/ 
3 Djatinegara djam 16.00— 
20.00, Lettu Snetopo BA. Djas 
dam V/Djaya, 

re, Asramg sTo. Djl. New 
Delhi Kml3 Senajan djam 
16.00—18.00. 
Pendaftaran djmulai tgl. 6 

Djanuari dan ditutup a 
tgl. 19 Djanuari 1970 1 
24.00. Sedangkan undian akan 
dilakukan di Lean, KONI 
Djaya pada tgl. 20 Djanuari 
1970. (Ant.) 

fr 

Setelah ?? Lolos” Di Bangk 

      

ok Akan Dilakukan Seleksi 
Lagi Untuk Membentuk Team Lebih Kuat 

Pasangan Ganda Kita 

Masih Belum Memuaskan 
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DJAKARTA — Setelah agak 
lama terhenti, karena adanja 
bulan Puasa, Lebaran dan 
hari2 besar Jlainnja, putaran 
roda kompetisi Divisi.I Persi. 
dja akan dilandjutkan kem- 
bali Mulai Rabu ini. 
Menurut atjara sementzra 

jang telah disusun Persidja 
kompetisi jang akan dilang 
sungkan distadion Persidja, 
Menteng ialah sbb. : 

1/1 (Rabu): Sinar Rema. 
dja — Indonesia Muda. 

8/1 (Kamis): Angkasa — 
UMS. 

9/1 (Djum'at) : Maesa — 
Setia. 

10/1 (Sabtu) : POP — Tu- 
nas Djaja. 

11/1 (Minggu) : Hercules — 
Hor as. 

Pertandingan? ini seperti 
biasanja dimulai pada djam 
16.00 WIB, dan mengingat me 
ningkatnja putaran ronde kom 
petisi ronde pertama, maka 
pertandingan2 itu diharapkan 
akan berlangsung tjukup we: 

(Ant) 

Kantor Pos Boikot Surat2 Team Afsel 
Dublin, 7 Djan. (Mdk) 

Pekerdja2 Kantor Pos Irian 
Gia jang tergabung dalam se. 
rikat buruh telah memutuskan 

  

Kepala Penerangan 

WHO Akan Ke In'sia 

DJAKARTA, — Dalam wak 
tu jang dekat ini akan da. 
tang ke Indonesia Kepala Pe 

Keseha. 

untuk wa Te su- 
rat dan panggilan tilpon un. 
tuk team rugby Springboks 
dari Afrika Selatan kalau me 

reka berkundjung ke Irlandia 
memaini 

tang. Demikian "AFP” mem. 
beritakan Senin malam dari 
Dublin. 
Pemimpin2 serikat buruh 

lainnja telah 

Demonstrasi dengan obor2. 
Dari Coventry diberitakan lebih 

tangjut, bahwa hampir 300 demon- 
stran dengan membawa obor telah 
berbaris dikota Coventry Senin ma 

lam dalam rangka memprotes keda 

tangan team olahraga Afrika Selatan 
tsb. dikota Coventry hari Selasa ini. 

Arakzan obor tsb. dipimpin oleh 
agama, pembesar? kotapra 

dja Coventry dan wakil? dari serikat 

buruh. Para demonstran berbaris me 
lalui antaranja hotel dimana olahra 
#awan2 Afrika Selatan menginap 

dan berachir dilapangan dimana re- 
gu Afrika Selatan akan 

melawan regu daerah Midiand, 

(PUITAKAAN 

tik beku karena keliling stadion su 
dah didjaga kuat oleh anggota2 po 
Usi. 

Semertara itu Uskup Coventry, Dr. 
Cutbert Bardsley Jang berhalangan 
memimpin demonstrasi | karena se- 
dang diserang flu menjatakan. dalam 
amanatnja bahwa apartheid pada da 

Djual-Beli 

  

      5 s 8 

sernja djahat dan protes bisa mena- 
Tik perhatian pada kedjahatan tsb. 

Salah satu bahaja, kata Uskup tsb 
lebih landjut ialah ketidak tjermatan 

pa kedjahatannja sendiri. (Ant) 

Obat Bius 
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sat jualan dan 
Ghana Tebal abu bius. 

  

Tang King Gwan (Darmawansaput 
ra). ' 

KONI DJAYA & KONI Pu- 
sat bantu keuangan. 

Seterusnja oleh Ketua Umum PBSI 
Itu djuga dinjatakan bahwa dapatnja 
team Thomas Cup kita ini berangkat 
sesuai dengan rentjana adalah djuga 
berkat bantuan keuangan dari KONI 
Djaya, KONI Pusat serta bantuan pa 

A.A. KATILI 

BEBERAPA waktu berselang 
@alam harian ini telah pernah 
Gipaparkan persiapan Malay. 
ria, jang menurdjukkan beta 
pa sungguh2nja mereka da. 
lam mempertahankan Thomas 
Cup, jang direbut mereka da. 
ri Indonesia tiga tahun lalu 
itu. Panitia Penjelenggararja 
Giketuai oleh Menteri Pendi:. 
@ikannja sendiri, Entjik Khir 
Djohtri, jang terkenal dengan 
kata2 bersajapnja jg diutjap. 
kannja mendjelarg penjerbu. 
an teamnja ke Istora Sena. 
jan: "now or never” (kalau 
tak sekarang kapan lagi) : tja 
lon2 pemainnja sedjumlah 15 
orang telah memulai masa 
penggemblengannja jang akan 

$ bulan 
- itu, pada bulan Nopember -jg 
lalu, Dan jang tak kuranz pen 
tingnja, jang sepatutnja mena 
rik perhatian kita semua, baik 
masjarakat Indonesia maupun 
Pemerintah : mereka telah me 
njediakan sedjumlah 200.000 
dollar Malaysia, hanja untuk 
persiapan2 latihan anggota 
'Thomas Cupnja, belum penje 
lenggaraan pertandingan? ti. 
nal di Kuala Lumpur....! 
FAKTOR besar jang mendja 

di penghambet kemadjuan 
olahraga Indonesia selain dari 
organisasi jang belum sebagai 
mana mestinja, ialah kekura 
ngan dana. Anda mungkin ma 
sih ingat berita ketjil tepi jg 
tjukup dramatis 1968 tentang 
djago2 kita jang "makan rac 
ketnja" sebelum ke All Eng- 
land, pemberitaan jang me. 
nurut seorang official olahra. 
ga lebih bidjaksana kalzu ti. 
dak diumumkan karena nega 
tif, tapi jang sebaliknja pada 
hemat kita harus diumumkan 
untuk menggugah hati Peme 
rintth dan masjarakat. 

Sidang Paripurna KONI di 
Surabaja telah menetapkan 
bahwa masaalah Thomas Cup 
bukanlah hznja masaalah PB 
SI, melainkan merupakan ma 

    

RABU, 7 DJANUARI 1970 

    

    
    ANTARA RUDY HARTONO/HENDRATNO DAN 

MINTARJA/DJALITENG TIDAK BANJAK 
PERBEDAAN, KATA KETUA UMUM PBSI 
ra dermawan? jang tidak ingin dise 
but namanja. 

Terachir menurut Drs. Sudirman, 
sebagai seleksi jang terachir terha- 
Gap pemain? single kita, maka pada 

Jaitu Rudy, 
Indratno, dengan 
di hall C Senajan. 

Dana 

(Am). 

Thomas Cup 
aa ana 

THOMAS CUP ADALAH MASAALAH 
NASIONAL, BANTULAH DANANJA ...: 
salah Nasional, jakni Masa. 
lah Pemerintah dan masjara. 
kat, sehingga sejogiznjalah 
mendapat dukungan semua 
pihak. Salah satu tindaisan jg 
njata kearah ini, ialah djamin 
an jang telah diberikan oleh 
Pemerinteh (P dan K), KONI 
Pusat dan PBSI, jang teiah 
mem.bagi2 penanggungan per 
ongkosan team Thomas Cup 
kita sbb: biaja ke Jaipur me 
lawan Indiz, cleh Dep. P & K, 
biaja ke Bangkok cleh KONI 
Pusat, biaja ke Tokyo oleh 
PBSI, dan biaja ke Kyala 
Lumpur »leh Dep. P & K aan 
KONI Pusat. Tapi kita tahi 
bahwa KONI PUSAT tax vu. 
nja penghasilan tetap. dan 
BPSI hanja punja utang pe- 
ninggalan pengurus lama. 

AKA untuk menanggula. 
ngi persoalan keuangan tsb 
PBSI telah mengambil prakar 
sa untuk meminta idjin dari 
Gubernur Sadikin untuk meng 
edarkan kupcn restoran dan 
bensin (Pr. 10—) dalam dae. 
tzh Djakarta Raja, dengan 

penuh kepertjajaan bahwa 

lapisan masjarakat jang mam 

pu dengan senang hati me. 
pambah Rp. 10— pada harga 

bensin dan rekening restoran 
nja dengin begitu memberi. 

kan sumbangan jang kongicrit 

kepada usaha perebutan tauda 
supremasi bulutangkis sedu. 
nia ifi. Dan dengan kepertja 
jaan pula kepada pompa2 ben 
sin dan restoran2 untuk mem 

beri bantuannja jang menen 
tukan dalam hal ini. Bersama 
an dengan itu pula KONI Pi. 
sat telah mengambil inisiatif 
untuk mengadakan Totalisat7r 
Thcmas Cup jang telah men 
dapat pengertian dan persetu 
djuar dari Menteri Sosi21 (sa 
rat keputusan tertanggal 26 
Desember 1969). To! tab 
akan diedarkan sesudah per. 
tandingan Indonesia—Muang 
thai, kalau kita menang. Ma- 
ka dergan kesediaan KONI 
Djaja. untuk membantu dgn 
alat dan biaja persiapan, diha 
tapkan akan ditjapai djumlah 
Rp. 20 djuta kl. jang diperlu 
kan untuk pembiajaan pere. 
butan Thomas Cup itu (untuk 
persiapan latihan dan perlawa 
tan ke Jaipur, Bangkok, To. 
kio dan Kuala Lumpur. 

Hadiah2 jang disediz'tan 
untuk para penebak djita ia. 
lah: 40 kupon Supporter ke 
Kuala Lumpur seharga a Rp. 

    

150.000.—, satu hadiah dari 
Rp. 4.000. —, satu dari 
Rp. 3.000. , dan satu Tagi 
dari Rp. 3.000.000,—. Harga 
nominal kupon Rp.“100.—. Jg 
terpenting ialah bahwa Anda 
dengan mengeluarkan Rp. 100 
turut membantu mengangkat 
kembali olahraga perbulutang 
kisan kita keatap dunia. Dan 
Gjika Anda kebetulan pula me 
nebak djitu dan menerima se 

- kita djuta rupiah, lumajan 
djuga kan? AN EN Ye enakan 8 UNNES 

PEMERINTAH PILIPINA MENGHEMAT 
ea 

Marcos Stop Pertandingan2 

Olahraga Atas Beaja Negara 
Manjla, 7 Djan (Mdk) 

Presiden Ferdinand Marcos da 
Fi Pilipina telah mengeluarkan ke 
putusan jang melarang semua per 

tandingan? olahraga jang dispon 
sorj pemerintah untuk tahun 1970 
sekarang ini, 

Menurut AFP dari Manila, ke- 
putusan Presiden Marcos telah 
menimbulkan reaksi luas di Pili- 
pina tersebut dan dilakukan un- 

pengeluar: 

Segera setelah keputusan terse- 

but dikeluarkan, timbul protes2 

dari kulargan kongres. mahasis 
wa dan pers. 

Secrang anggota kongres Man! 

la, Pablc V. Ocampo dari Partai 

Nacjonalista jang sedang berkua 

sa sekarang, mergatakan bahwa 

move Presiden Marcos tersebut 

skan mengakibatkan set-back ke 

madjuan2 olahraga di Pilipna se 

lama 20 tahun. Ocampo adalah 

anggota Dewan Gubernur2 dari Fe 

derasi Atletik Amatir Plipina 

(PAAF). 

Anggota kongres tersebut menga 
takan, bahwa pemerintah PiMpjna 
lebih bajk melarang semua perdja 

jan wisatawan Pilipjna keluar re 
geri, terutama ke Hongkong dima 
na kekajaan negara dihamburkan 

untuk foja2 

Jang terkena keputusan 

Jang akan terkena keputusan 

Presiden Marcos tersebut adalah 

persiapan pertandingan2 untuk ke 

djuaraan nasional dan tryout2 un 

  

tuk memilih atljk2 Pilipina ke 
Asia Games Bangkok bulan Desem 
ber jang akan datang 

Dua anggota kongres Pilip'na 
lainnja dari parta! oposisi Liberal, 
Ramon Mitra darj Pahlawan dan 
Independent Vicente M. Cerilles 

dari Zaboanga del Sur. djuga te 
Presi- lah mengetjam keputusan 

den Marcos tsb. 
Menundjuk pada 

  

    

takan kalau djumlah tersebut nja 
tanja diperuntuk guna meningkat 
kan olahraga "Kita akan bisa 
memprodusir panen atlit jang ie 
bih banjak lagi", 

Keputusan Presiden Marcos ter 
sebut telah pula ditolak cleh gzo- 
longan jang dinamakan "Persatu 
an Mahasiswa Nasionaj Pilipina 
jang mengemukakan keputusan 
tersebut sebagai "Menutupi pem- 
borosan keuangan untuk  pemili- 
han umum bulan Nopember jang 
lalu" 

    

  

2 Penerbang Inggeris 
Pemenang Lomba Udara 
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xit selama berlomba. Ia meme. 
rima hadiah sebesar 5.000 dol. 

mentjatat 80 kali 
lam pesawat bermesin tunggat 
'Cessna, mengatakan bahwa 
lombaan udara tsb. telah 
nimbulkan semanga' 
da diri penerbang2 

Seperti diketahui Sheila 
dalam penerbangan dari Lon. 
don sebelum mentjapai Darwia 
telah melakukan 

5 
$ 

pendaratan 
darurat di Indontsia, al. di Ma. “ 
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