
                      

DJUM'AT, 9 DJANUARI 1970 

H. NUDDIN L 1 

Pi 9 Di (Mak) 
OS an Aa kete. 

rangan Menlu Adam Malik, 
tentang adanja 

sudah tentu segenap rakjat 
Indonesia ikut merasa priha- 
tin. 

'Djika peristiwa adanja usaha un- 

tuk menggeser Presiden Suharto di 

tahun 1966 — Ik. 3 tahun jang lam- 

pau — ternjata sekarang telah tju- 
kup mempunjai bukti2 jang mejakin 

kan, maka tindakan pengamanan se- 
perti jang dilakukan oleh Pemerinti ih 

sekarang ini, sudah pasti mendi 

“dukungan | dari genap lapisan ma- 

sjarakat Sebab patut diingatkan. 

kembali, djasa2 Presiden Suharto di 

dalam menumpas gerakan PKI dan 

segenap antek2nja, telah — mendjadi 
suatu landasan jang kuat untuk das 

pat menjelamatkan negara dari kehan 

tjuran seperti jang diinginkan oleh 

PKI. 
Nuddin Lubis menandaskan, bah- 

wa dengan demikian patut sekali 

Gjika Pemerintah sekarang ini mela: 

kukan usaha2 untuk pembasmian se 

gala bentuk2 gangguan dan pelang: 

garan hukum, 1 Jang sangat 
merugikan bagi ketertiban dan kea- 

      

- manan nasional kita, dan supaja usa 
ha pembangunan nasional kita tidak 
terhalang” oleh gangguan? keamanan 
jang seperti dimaksudkan itu. Tinda 
kan tegas jang dimaksudkan adalah 
sesuai dengan apa jang telah dikemu 
kakan oleh Presiden beberapa hari 
jl. diwaktu pembukaan sidang DPR- 
GR pada hari Senen tgl. 5 Djanuari 
bi 
Demikian ” Nuddin Lubis, Ketua 

Fraksi NU di DPR-GR. ” menerang- 
kan kepada "'Merdeka” (Bs) 
  

HUBUNGAN DAGANG 
R.I-VIETSEL AKAN 
SEGERA DIBUKA 

DJAKARTA, — Menterj Luar 
Negeri Adam Malik” mengatakan 
hari Rabu bahwa dajam waktu 
singkat hubungan dagdng antara 

Indonesia dan Victham Selatan 
akan dibuka. 

BOGOR DJUGA 
PUNJA CASINO 

Djakarta, 9 Dian, (Mdk). 
Kotamadya yi sedjak 

  

Casino sebesar Rp. 13,5 dju 
ia. 

Pemimpin dari Casino tsb 
akan diserahkan kepada Her- | 
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BATJAAN' BERMUTU UNTUK 

IBU, BAPA DAN ANAK 

  

SIT No. 0324 

No.Kep.239/ 
P/5/1968. 

   

Letdjen Adjie 

SK/DPHM/SIT/1968 
Izin Pepelrada : 

| PEN DUSTAR 
USAT DEPT. F. 

an MOSER PA 
& 0 

  (museum 

  

Presiden Ke AS 
Tahun Ini Djuga 

Djakarta, 9 Djanuari (Merdeka): 
Presiden Suharto dalam tahun isi djnga skan mengada- 

kan kundjungan muhibahnja ke Luar Negeri. Negara2 jang 
telah mengundang Kepala Negara teb. islih Kanada dan 
Amerika Serikat, Presidem Suharto akan memenuhi undangan 
tsb.. Sebelum menudju negara AS, Kepala Negara akan ter- 
lebih dahulu mengundjungi Kuala Lumpur dan Muang Thai. 

  

Tilpon Rumah Brigdjen 
Sukendro Berdering2 

9 Djan. (Mik). 
BRIGDJEN Sukendro Kamis siang mentjeritakan, bahwa telefon 

dirumahnja tidak ja be berhentinja 
ia ditangkap lagi oleh fihak jang berwad, 

Telefon Inf senantiasa didjawab oleh Brigdjen 
segar buger tetap berada didalani ru: 

nja lap” bahwa sampni2 ada jai 
ja. masih 

La menanjakan apakah 

Sukendro bahwa 
Dikatakan- 

  

        2 Wanita 
Rebutan 

Anak 9Th 
Djakarta, 9 Djan. (Mdk) 

Seorang ibu bernama Nur. 
baja, tempat tinggal Kalilio, 
Senen Raya Rt 07/02 telah 
melaporkan kepada jang ber 
wadjib bahwa anaknja berua 
ma Janji umur 9 tahun, pada 
hari Rabu malam djam 21.30 
WIB telah ditjulik oleh se. 
orang perempuan bernama M, 
umur kira2 50 tahun, tempat 
tinggal di Warung Djambe 
Rt 24/09, kelurahan Tjian. 
djurkaler, Ketjamatan Tjian. 

Si 'Pentjulik menurut ibu Nurbaja 
selain telah membawa anaknja, dju 
ga membawa pakaian dan wang jg. 
berdjumlah semuanja Rp. 8.300. 

Dan Wil 71 Djakarta Pusat Drs 
Pamudji ketika ditanjakan pendapat- 
nja oleh wartawan "Merdeka", apa 
kah motif? pada pentjulikan itu me 
ngatakan bahwa soalnja masih da- 
lam penjelidikan 
Menurut Drs Pamudji, pentjulikan 

terhadap anak2 seperti jang sering 
terdjadi dinegara2 lain jang berlatar 

belum pernah 
, dan dalam hal 

laporan dari pada seorang ibu jang 
dimaksudkan dan jang anaknja di- 
Yulik ini, mengatakan djika dilihat 
kepada fakte2 jang ada didalam la- 
poran itu, tampaknja seolah2 bukan 
suatu pentjulikan oleh karena si pe 
lapor sendiri mengetahui akan nama 
lang mentjulik, lengkap dengan ala 
mat2nja dan djuga dikatakan bahwa 
si pentjulik sempat membawa pa- 
kalan2 si anak dan sedjumlah wang. 

Besar kemungkinan antara si pela 
por dengan orang jang dituduh me- 
lakukan pentjulikan itu ada hubung- 
an atau sangkut paut dalam mendi- 
dik anak 'itu. 

Demikian dikatakan oleh Drs Pa- 
mudji. (M3) 

        

ng menelefongja 
Brigd' .. /Sikendro Kamis siang kelihatan mengudara Sersan 
Dae (alkakaecora Negara Alamsjah di Medan Merdeka 18. 

9 BAHAN POKOK 
DJAKARTA NAIK 

Djakarta, — #ndex harga 
9 pokok di Djakarta dalam 
minggu pertama bulan ini na 
ik sebesar 3,16 PCr, Kenaik- 
an ini menurut Biro Pusat 
Statistik disebabkan oleh naik 
nja harga minjak tanah, be- 
ras, minjak goreng, dan sa- 
bun ijutji, sedang harga ba- 
han2 lainnja masih il. 

Index minggu Ini adalah 
566,57, sedang minggu lalu 
549,23. 

Harga jang tertjatat adalah 
sbb: beras (No. 2) Rp. 36.—, 
ikan asin Rp. 162,14/kg, mi. 
njak goreng Rp. 78,57/botol, 
gula pasir Rp. 64,64, garam 
baraan Rp. 15,—/bata, mi- 
njak tanah Rp. 6.30/borol, sa 
bun ijutji Rp.- 42,50, tekstil 
kasar Rp. 104,29/meter dan 
ra kasar Rp. 435,57/lem- 

ar. 
  

SELAMA 1969 PENDUDUK DESA 
GOUDET TIDAK BERTAMBAH 
DAN TIDAK BERKURANG 

LE PUY, PERANTJIS TENGAH — De 
sa Goudet dekat kota Le Puy di Pe 
rantjis Tengah, jang berpenduduk 
103 orang, dalam pendaftaran kelahir 
an2, perkawinan? dan kematian2 utk 
tahun 1969 ternjata tak ada peruba- 
han djumlah penduduk. 
Untuk jang pertama kali selama 23 

tahun, tak seorangpun jang lahir, 
kawin atau jang meninggal didesa 
tsb. sepandjang tahun itu. 

Pada tgl. 17 Djanuari jad. dua pe 
muda desa itu akan melangsungkan 
perkawinannja. 

  

Team Siluman Bekuk 

'(Djagoan' Senen 
TERTANGKAP DI RUMAH PATJAR 

temanznja di Pasa Senen de Pr 

agan Mad Maun, 
orang telah memi 
leher Rachman alias 
Mamang Belut hampir putus 
dan mati seketika hari 
Selasa lalu. “09 
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Tinggi Senen. 
Memang Mad Maun 
orang jang 
oleh Komwil 71 

Team Siluman Komwil 71 
dengan dipimpin oleh AKBP 
Drs. Suwardho, setelah mende 
ngar adanja peristiwa pembu. 

nuhan itu terus menerus mela 
kukan pengedjaran. 

81 pembunuh jang memang 
adalah seorang bekas tahan. 
an dan selalu berada dalam 
lntjeran/buronan Komui 71. 
karena perbuatannja mi - 
kan odangan, perampasan, 

dramn, Diduga dia ada 
ubungan deagan Tjan Hok, 

salah seorang daripada pem. 

  

bunuh Hermanus Patti, infor 
man Komwil 71, jang majat 

nja diketemukan tergeletak di 
Stasiua Gambir beberapa bu. 

nakan oleh Tjan Hok djuga 
gengs adalah milik Mamang 
Belut 

Bertengkar gara2 
code Nalo 

Dan Wij 71 AKBP Drs. Pa. 
mudji jang telah memerintah 
kan Team Siluman menang- 
kap Mad Maun, mengatakan 
pada pers bahwa pembunuh- 

an itu terdjadi disebabkan 
oleh karena suatu perteng. 
karan antara Mad Maun dgn 

(Bersambung ke hal. II) 

ne 

———   

    t 

Djakarta, 9 Djan. (Mdk). 
Mengeri Luar Negeri Adam 

Malik hari Kamis membenar- 
kan bahwa dubes Ibrahim 
Adjie telah habis masa djaba 

Soeharto 

Mau Digeser 

Sebagai 

Pd. Presiden 

Tahun 1966 
KATA ADAM MALIK 

Djakarta, 9 Djan. (Mdk) 
Menteri Luar 2g 

Kan hari Rabu bahwa dori 

  

  

  

  

oleh petundjuk2 bahwa 
da sekitar bulan Maret ta- 
hun 1966 terdapat suatu 
usaha untuk menggeser 
Djenderal Soeharto dari 
kedudukannja sebagai pe. 
djabat presiden jang di. 
pangkunja pada waktu itu. 

Menteri jang memberi. 
kan keterangannja itu da. 
lam suatu djamuan makan 
siang jang diselenggarakan 
oleh organisasi wartawan 
asing di Djakarta. menga- 
takan bahwa pada waktu 
itu diadakan pertemuan? 
untuk maksud tsb. 

Mengenal dirj Majdjen Suadi, 
ubernur Lembaga Pertahanan Na 
sional jang merupakan salah satu 
diantara jang ditahan jtu, Mente 
ri Malik berpendapat bahwa per 
wira jtu menurut hematnja bukan 
lah seorang komunis: 

"Akan tetapi djika la mengeta 
huj sesuatu jang membahajakan 
negara, dan hal itu tidak dilapor- 
kan kepada atasannja, dalam hal 
Ini Djenderal Soeharto, maka se 
bagai seorang anggota tentara 'a 
sudah bersalah", demikian Menie 
ri Malik: 

Hubungan Sukarno-PKI 
Ketika masalah beralih kepada 

tidaknja hubungan antara bekas 
Presiden Sukarno dan PKI. Mente 
ri Adam Malik mengemukakan, 
bahwa sampaj sekarang ini belum 
lah djelas apa memang terdapat 
suatu hubungan sepandjang ter 
sangkut pelantjaran Gerakan 39 
September pada tahun 1965 oleh 
PKI itu, 

"Akan tetapi kami harus men 
dapat suatu gambaran jang djela4 
mengena! masalah? jang terdjadi 
pada tahun 1965 itu, karena ba 
gaimanapun djuga Indonesia meng 
hadapi penjelenggaraan suatu 
pemilihan umum', demjklan ditam 
bahkan. (Ant) 
  

PERAMPASAN KALUNG 
EMAS DIDJALAN 
RAWAMANGUN 
Djakarta, 9 Djan (Mdk) 

Dua orang pemuda berambut 
kondrong dengan menggunakan se 
buah motor 'Honda' 50 s 
B. 5613-T djam 01.00 tengah ma 
lam, beberapa harj jang baru la 

lu, di djl Rawamangun telah men 
tjegat sepasang suami isteri ber 
nama Nanto Arif tempat tinggai di 
djl Pertjetakan Negara IV/1. 

Kedua kawanan pendjahat tsb 
berhasil merampas sebuah kalung 
2mas milik isterj Nanto Arif dan 
kemudian setelah berhasit me 
ngantongi kalung tu terus mela 
rikan dki: 
Demikian Pendak VII Djaya me 

berangkan kepada pers. (Ms) 

7 # Berfikir Merd 
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hormaran ditempat kediaman 
Adam Matik Djalan Diponego 
ro Kamis siang. 
Dalam muan 

KSAL itu telah djuga dibitja- 
rakan tentang spareparts jang 
berasal dari Uni Sovjet. Sam 
pai saat ini spare parts dari 
Sovjer masih berpedoman ke 
pada "Cash and Carry”. 
Menjinggung tentang dua 

bekas dubes jang dewasa tai 
sedang diperiksa oleh fihak 
jang berwadjib, Malik menga 
takan bahwa mereka itu be. 
lum tentu bersalah. Tetapi ke 
pada mereka itu sedang diada 
kan rekonstruksi tentang ke. 
yaaa BK sekitar tahun 

Malik mengatakan lagi ke- 
tika BK berkuasa adalah wa- 
djar djika perintahaja dipa. 
tuhi, tetapi djika perintah tsb 
menjangkut Angkatan Darat, 
(maka hal tsb sejogianja harus 
disampaikan kepada 
an Angkatan Darat. Dan dji 
ka hal ini tidak dilakukan, 
orang jang mendapat perin- 
tah tsb dapat dianggap ber. 

Ditambahkan oleh Malik 

orang2 masih terus patuh di. 
bawah perintah Sukarno sete. 
lah ia ditumbangkan, hal tsb 
terang dianggap bersalah. 

Semdpiara itu hari Ka 

1 . " 

eka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

RESIDEN ANGKAT 
ADJIE DUBES 
DI DJENEWA 

« Adam Malik Bantah Letdjen Hartono 
Dipanggil Pulang Dari Korea Utara 

« Majdjen Sutopo Juwono Bantah 3 
Djenderal Lagi Telah Ditangkap 

mis itu djaga Assi Ka 

Sutopo Juwono tetah diteri 
ma Presiden Suharto di Dj 

pertema 

(Bersambung ke hal. III) 

PENUMPANG. BUS 
BERTENGKAR 
Djakarta, 9 Djan. (Mdk) 
Pada hari Rabu sore tgl. 1 

Djanudyi 1970, di Stasisy Bus 
Lapangan Banteng. jurusan 
ke Grogol, telah terdjadi sua 
tu pertengkaran antara se- 
orang penumpang dengan kon 

jang merasa 
dikembalikan Rp. 40— lagi 
jang sudah lama ditanggunja 
sedangkan kondektur nampak 
nja atjuh tak atjuh sadja. 

Bulan Diledakkan 

    

     

   

  

PENJEDAP MASAKAN 

Dar 
PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

NO.6885 TH.NXIV TH.REP.X 

  Yan 

Pertjobaan Untuk Bun 

  

Seorang pemuda 
ngan bersendjata 
lam menjerahkan 
polisi dilapangan 

Gdektur bus karena penumpang goza setelah membatalkan rentja 
uangnja belum nanja untuk membadjak sebuah 

Pembadjak - Menjerah 
Zaragoza, 9 Djan, (Mdk) 

Spanjot 

pesawat Convair milik SpanjoL 

Sebelumnja seluruh 45 penum 
pang telah disuruh keluar. De 

de 
pistol Rabu ma 
Girinja kepada 

Zara- 

agan pistolnja pemuda ternebut      

   

     

     

  

mampu untuk menempuh diarak 
jang sedjauh itu. 

Dengan Bom-A? 
SARDJANA AMERIKA TARIK KEMBALI - 

USULNJA JANG ANEH ITU 

  

kan agar djtjoba ledakan nuk- 
lir tersebut Dr. Latham menga 
takan bahwa ledakan itu tidak 
akan membahajakan para astro 
wet ketjual! djika mereka bera 
peknmabamank sn 

LAPORAN WHO : 

Tjatjar Di 
Indonesia 
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MERDEKA 

    

   

    

Djakarta, 8 Djanuari (Mak). 
Dalam mereallsir keputus- 

    

yan setjara hap. Sebagai ta- 
hap pertama pagi kemaren telah di- 
lakukan upatjara pembebasan 86 

Orang tapol golongan C dari RTC 
Tangerang. 

  

Dalam pembebasan tapoi2 golong- 
an C jang telah dilakukan oleh Lak 

  

Tidak Si 
MUSLIMIN DI PARLEMEN 

Djakarta, 9 Djan Ik) 
Ketua Fraksi ai Muslimin 

Indonesia dalam DPRGR, Abdul 
Mukthi SH, mengatakan kepada 

. Pers hari Rabu. bahwa tindakan 
pemerintah dalam menaikkan har 
wa mjnjak bumi setjara mendadak 
Itu, pasti mengedjutkan  rakjat 
dan di kan sebagai tindakan jg 
tidak simpatik dari pemerintah. 

Dinjatakan, bahwa kenaikan 
harga minjak tanah sebesar 150 
persen dari Rp 4 mendjadi Rp 10 
sehternja (harga resmi), akan di 
Tasakan sebagai beban berat pula 
bagi rakjat banjak, buruh, pega- 
wal dan petani2 kita didesa seba 
gai sokogurunja pembangunan, 
djustru karena minjak itu meru 
pakan kebutuhan mereka sehari2. 

    

   
   

    

PERKENALAN KSAL 
BARU DAN PERPISAHAN 
DGN KSAL LAMA 

| DJAKARTA, — Bertempat di Panti 
Perwira Angkatan Laut, Selasa ma- 
lam telah diadakan resepsi  perke- 
nalan dengan KSAL jang baru Lak- 
samana Madya Laut Sudomo dan ha 
dir para menteri Kabinet Pembangu 
nan, anggota DPA dan pedjabat2 pe 
merintah lainnja, para perwira ting- 
xi ABRI dan kepala? perwakilan 
ning 

  

mpatik 
KATA KETUA FRAKSI PARTAI 

  

Apalagi kenaikan harga n., 
njak ini jang sudah 
berakibat najknja harga2 bahan2 
lainnya, dilakukan disaat 

pegawai-ABRI belum di 
dimana harga2 

hasil pertanian relatif rendah. 

konsultasi dulu de- 
ngan DPRGR 

Menurut Abduj Mukthi SH, ki 
ranja adalah sangat 
kalau sebelumnja tindakan menaik 
kan harga minjak bumi inj, peme 
rintah berkonsultasi dulu dengan 
DPRGR guna bersama2 

jang sebaik2 dan 
selepat2nja bagi pembeajaan pem 
bangunan umum dan pembangun- 
an Irian Barat serta beaja 

Ketua Fraksi Partaj 
ish menjatakan kechawatirannja, 

terutama harga 
bisa mendorong rakjat kita untuk 
menutup keperluannja akan 
han bakar dengan mengadakan pe 
Cebangan2 kaju dihutan tanpa mem 
perhitungkan akibat2 
djauh dari itu, seperti bahaja ero 
si halmana tentu sudah lebih dl 
pahami oleh pemerintah 

      

Panglima Kodam V/Djaju selaku 
Pangkopkamtib Djaja Ketua Tepte- 
da Kolonel Urip Widodo. 

Tapol2 golongan C Ibukota jang 
telah dibebaskan pada kemaren pagi 
itu oleh Kol. Urip Widodo diserah 
kan kepada Kodim2 0501 s/d 0507, 
sesuai dengan alamat masing2 ta- 
po12 jang dibebaskan Itu. 

Dalam pads itu, untuk mendja- 
aan keamanan dan Ketertiban, maka 
tementara ini, tapol2 golongan C jg. 
telah dibebaskan sebanjak 85 crang 
tsb, selama 6 bulan terhitung sedjak 
mereka dibebaskan diwadjibkan me 
laporkan diri pada Kepala Desa se- 
tempat dan diharuskan meminta su: 
rat Idzin Kepala Desa dengan dike 
tabui oleh Koramil, apabila mereka 
aan an 

TEAM SILUMAN — 
(Sambungan dari hal. I) 

Mamang Belut gara2 code 
Nalo/Ken». 1 

Sang korban sudah 3 hari 
ber.turut2 menda Mad 
Maun Ta: untuk 

Belut mengambij code2 dan 
sedjumlah wang Mad Maun 
untuk disobek dan dibakar. 
Melihat akan perbuatan itu 
Mad Maun djadi marah sam. 
pai terdjadi pertengkaran js 
mana kemudian mengakibat. 
kan matinja Mamang Belut. 
Mamang Belut dikenal seba 

gal seorang "djagnan" didae- 
rah Senen, dan beberapa kali 
sudah pernah ditahan. Ter. 
achir ia masih dalam pentja 
harian, tetapi rupanja sebe. 
lum sempat ditangkap Ia te. 
lah ditewaskan sendiri oleh 
sahabatnja. Sedangkan Mad 
Maun djuga seorang pendja 
hat jang tetap dalam pengin 
taian polisi. Dalam umurnja 
jang bara 32 tahun itu ia te. 
lah menikah atau mempunjai 
isteri sebanjak 14 orang, jang 
mana kesemuanja sekarang 
sudah ditjeraikannja. Demikl 
an Drs. Pamudji mengata- 
kan, (Ms) 

  

  

INNA LILLAHI WAINA 

ILAIHIRADJIOON-- 

Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan 

menjatakan belasungkawa jang sedalam-dalamnja atas berpulangnja ke Rachmatullah : 

Sdri Ida Zuraida Hamid, mahasiswa Fakultas 
Pertanian Universitas Lambung Mangkurat 
pada I.P.B. di Bogor 

puda tanggal 5 Djanuari 1970 akibat ketjelakaan di Bogor. 

Semoga almarhumah mendapat tempat jang lajak disisi Tuhan Jang Maha Esa, dan kepada 
keluarga jang ditinggalkan dilimpahkan rachmat dan ketabahan bathin. 

  

No.:439/M/70. 

1400 Tapol C Djakarta 
Akan Dibebaskan 

sus Pangkopkamtib Djuju sebagai ta 
hap pertama pagi kemaren itu ter- 
diri dari Djakarta Pusat 22 orang, 
Djakarta Utara 10 orang, Timur 21 

Selatan 17 orang, 
orang, Tangetang 3 orang dan Beka 
si 2 orang, serta bertindak mewakili 

Kenaikan Harga 

hei.iak bepergian keluar dserahnin, 
«edang kepada masjatakat Kol 
Urip Widodo selaku - Pangkopkam 
tib Djaja dalam upatjara pelepasa 
85 orang tapol golohgan C tsb. me- 
njerukan agar masjarakat “suka meni 
rima mereka kembali dengan pen 
tcleransi dan dapat mentjegah 
jeng tidak diharapkan dengan tanpa 
mengurangi: kewaspadaan — terhadap 
usuha2 kegiatan sisa2 G 30 S/PKI. (S) 

Omar Tusin 
Ditolak 
Djakarta, 9 Djan. (Mdk). 

Dalam rangk2 menjambut 
kedatangan Missi Dagang da 
vi Keradjaan Belgia, maka pi 
hak KKNI (Konfederasi Ka- 
mar Niaga & Industri) Omar 
'Tusin menurut kabar dari pi- 
rak jang mengetahui telah ber 
usaha keras untuk didjadikan 
satu2nja coumerpart bagi 
#missi tsb. Usaha KKNI Omar 
'Tusin tsb. dilakukan baik ter 
hadap Kedutaan Besar Kera 
djaan Belgia di Djakarta mau 
pun terhadap pihak EKUIN 
Terapi ternjata oleh pisak Ke 
dubes Belgia dan EKUIN te- 
lah ditolak setjara mentah2. 

Oleh kedua belah pihak di 
andjurkan supaja KKNI 
menggabungkan diri sadja ke 
dalam Team Counterpart jg. 
lelah ditentukan. 

Demikian sebuah sumber 
tsb. menjampaikan kepada 
Merdeka. 

Lebih landju sumber itu 
mengatakan bahwa glasan pe 
nolakan terhadap KKNI seba 
gai counterparinja Missi Da- 
gang Belgia itu, disamping te 
lah diterapkannja team coun- 
terpart, djuga KKNI tidak di 
anggap tjukup represematif 
untuk mewakili unsur2 pengu 
saha nasional. 

Dapat ditambahkan bahwa 
team coumerpart jang sudah 
ditemukan ialah Kadin. 

     

    

  

$ ORANG DITANGKAP 
KARENA TANGKAP 
IKAN PAKAI DINAMIT 

Djakarta, 9 Djan. (Mdk) 
'Bedjumlah 8 orang oknum2 

sipil jang sering menangkap 
ikan dengan bahan peledak 
didaerah perairan Teluk Dja- 
karta, baru2 ini telah ditang. 
kap oleh pihak Pagar Pradja 
Ketj. Kepulauan Seribu di Pu 
lau Panggang bersama2 unsur 
Kosubmarsional 301. 
Dalam waktu singkat mere 

reka akan dibawa ke Djakarta 
guna diadili perkaranja. 

(PAB) 

B.P. D.I 336, 385, — 

Chartered Bank 376, 380. — 

WARTA EKONOMI : 
UNTUK TRAVEL CHEGUE 

  

   

    
         

  

        
   

  

       

  

    
        
    
      

KAPAL Induk Helikopter "Je. 
anne D'Arc” dari Angkatan 
Laut Perantjis Kamis pagi te. 
lab merapat dikade Samudra 
Pura Tandjung Priok dalam 
rangka kundjungan persaha. 
batan dan sebagai tamu ALRI 
selama 5 hari. Kapai induk 
tsb didampingi fregat Victor 
Schesicher jang kedua2nja 
akan dapat dikundjungi umum 
hari Minggu 11 Djanuari nan. 
ti. (Indopix) 

PERLUASAN HUBUNGAN 
EKONOMI RI-BELGIA 
Djakarta, 9 Djanuari (Mdk) 

Duta Besar Indonesia untuk Kera 
djaan Belgia dan negeri Luxemburg, 
R.B.LN. Djajadiningrat M.A. dalam 
pertjakapan dengan “Merdeka” me: 
njatakan bahwa dalam rangka stabi 
lisasi ekonomi dan pembangunan eko 

5 tahun Indonesia, dianggap 
Wwaktunja untuk kemungkinan 

perluasan ekonomi dan perdagangan 
luar negeri antara Belgia dan Indo: 
pesia 

Missi Ekonomi Belgia jang akan 

  

        

tiba di Indonesia pada tgl. 10 Dja- 
nuari jad. ini akan melihat kemung 
kinan di Indonesia a.l. investasi da- 
Ti negara tsb. di Indonesia dan da- 

soal pemberian technical assis- 

  

Demikian Dubes Indonesia itu me 
nerangkan. (Lhi) 

Sarwo Eddhie 
Akan Naik 
Pangkat 
HARINI SERAH-TERIMA 
DJABATAN GUBERNUR 
AKABRI UDARAT 

Djakarta, 9 Djan. (Mdk). 
Pada hari Djum'a: pagi ha 

Fi ini dilapangan Tidar Mage 
lang dilangsungkan upatjaru 
serah terima djabatan Guber 

"" AKABRI Bagian Umum 
dan Darat dari tangan Guber 
nur jang lama Majdjen Soli- 
chin kepada Gubernur jang 
baru Brigdjen Sarwo Eddhie. 
Sebagaimana telah diketahui, 
bahwa Majdjen Solichin telah 
diangkat sebagai Gubernur 

. Djawa Barat menggantikan 
Majdjen Mashudi, sedang 
Brigdjen Sarwo Eddhie sebe- 
lum iru mendjabat sebagai 
Panglima Kodam Tjendrawa- 
sih/Irian Barat. 

MAU DITUNGGANGI ? 
Pontisnak, $ Djanuari (Mdk). 

Di kalimantan Burat dewasa ini 

ade orang2 tertentu jang ingin me- 
nunggangi korbun2 agresi Djepang 

dalam Perang Dunis kedus untuk 

mendapat keuntungan pribadi. 

Mereka itu ade jang membuat is- 
:ue se-olah? para korbun agresi Die 
peng itu akan memperoleh uang” se- 
besur Rp 2 djuta tiap korban, dam 
untuk itu ada diantara mereka jang 
telah menamakan dirinja sebagai pa 
nitia penampungan dengan tarif ren 
daftaran Rp. 300,—. Bahkan ada di- 
antaranja jang saling membuat per 
diandjian antara si korban — dengam 
orang jang akan menguruskan uang 
tsb. dan dalam perdjandjian itu df 
sebutkan, bahwa kalau berhasil pi- 
hek jang mengurus akan memperoleh 
bagian Rp. 100.000,— dan — kepadu 
& korban akam diberikan Rp. 1.500 $ 
0w.— (antara) 

  

SEKITAR PEMBITJARAAN HUTANG2 LAMA 

INDONESIA KEPADA N 

Djakarta, 9 Djan (Mdk) 
SUATU sumber jang lajak mc 

ngetahu!, dalam suatu pembitjara 
an chusus menerangkan kepada 

koresponden "Merdeka", bahwa da 
lam pembitjaraan dikalangan ne 
kara2 IGGI jang telah — berlang 
sung dj Negeri Belanda untuk 
membahas antara lain laporan Dr. 
Herman Abs mengenal hutang? 
Indonesja, ternjata dua negara 
telah memberikan — persetudjuan 
supaja Indonesia diberikan keri- 
nganan pembajaran. jajtu Ameri 
ka Serikat dan Negeri Belanda. 
Hetang2 jang dimaksudkan Ini ada 
lah hutang? lama Indonesja sema 
sa rezim Orla dan kedua negara 

tersebut telah  menjetudjul untuk 
dihajar kemball dalam — djangka 
waktu 30 tahun, satu dan lain me 

ngjngat saran dari ahl! keuangan 

Djerman Barat Dr, Herman Abs. 
Dalam hubungannja dengan sos! 
pemberian keringanan — pembaja 
ran hutang2 kepada Indonesia Itu 
besar kemungkinan bahwa Dje- 
pang akan menjetudjuj supaja hu 
tang? lama itu dibajar — kembali 
Giuga dalam djangka waktu 30 ta 
bun, 

      

Apakah bunga hutang2 lama "tu 
tidak usah dibajar oleh Indonesia 
seperti jang disaran oleh ah!' kv 
uangan Djerman Barat Dr. Her 
man Abs, hal inj baru akan dapa 
diketahu' dalam bulan April jad 

jaitu pada pertemuan antara In 
donesia dengan negara2 IGGI dj 
Paris 

Lebih djauh sumber itu meng 
rangkan. bahwa negara IGGI lain 
nja masih mempeladjari saran? 

dari Dr, Herman Abs dan sikap 
mereka dalam hal ini menundjuk 
kan pengertian jang dapat djanx 
gap madju dan bersedia untuk 
memberikan bantuan 

Mengenai hutang2 lama Indone 
sia semasa rezim Orla dulu kepa 
da Uni Sovjet, sumber “Merdeka” 

itu menerangkan bahwa kredit2 
Uni Sovjet jtu masih merupakan 
kesulitan jang harus dihadapi dan 
sedang dipikirkan djalan keluar 
jarg sebaik2nja untuk mempero 
leh penjolesaian seperti jang diba 
rapkan oleh Indonesia. Dinjatakan 

    

ARA2 LG.G.I 

    

  

UNIVERSITAS BHINNEKA TUNGGAL IKA 

PUSAT - DJAKARTA. 
(Terdaftar pada Dep. PTIP No. 137/B-Swt/P/65) 

: Dil. Kwini Raja no.13, Djakarta. 

Tahu Kuliah 1970 menerima mahasiswa/mahasiswi untuk 

kultas Hukum & Ilmu Pengetahuan Kemasjarakatan 
ultas Sosial dan Politik 
ultas Ketatanegaraan/Ketataniagaan (F.K.K.) 

5. Fakultas Ekonomi 
6. Fakultas Sastra Inggris 
dan Akademi Pariwisata & Perhotelan (Bina Wisata) 

Tempat pendaftaran di Djl. Baturadja 6, Djakarta. 

. Tempat pendaftaran. 
3. Djl. Kwini Raja no.13, :iap 

. Pramuka 153A telp. 
00. 

hari kerdja dari djam 08.00 sjd 19.00. 
82547, tiap hari kerdja djam 08.00 

  

«. Sekretaris Jajasan Djl. Pramuka Sari IV no.8 telp. 82547 tiap hari 
kerdja, djam 8.00 s/d 16.00 

4. jalan Petodjo Selatan VII no. 15 Djakarta, tiap hari kerdja 
0 

C. Siarat2 pendaftaran dll. dapat diminta ditempat pendaftaran. 

No.:438/M/70. 

    
     
      

      
        

     

PERGURUAN TINGGI 

ILMU KEWARTAWANAN & POLITIK (PT KP 

Sekretariat: Djalan Kebon Sirih 39, Djakarta 

PENERIM AAN MAHASISWA BARU 

Dalam r: mei ri 

Kang Bebe Ae apa be ga 
. Lulusan SLA Bana semua djurusan 

.N. DINAS, 
2 PERS '/ GRAFIKA / PERTJETAKAN. 

Dimulai pada tgl. 23 December 1969 
Djam: 10.00 s/d 15.00 Wib, 'iap hari kerdja 
Djalan Kebon Sirih no: 39, Djakarta 
Sore dan Malam hari 
Diberikan Bagi Mahasiswa jang memenuhi sja- 

12. 

ikan kesempatan untuk mendidik mendjadi 
untuk men- 

  

Waktu pendaftaran : 
Tempat pendaftaran 

   
LULUSAN SARDJANA MUDA LENGKAP (B.Sc. in Journalism & Po- 
Iitical Science and International Business Relation) DITAMPUNG DAN 

'ADJIBKAN KERDJA, SEBELUM MELANDJUTKAN KULIAH 
DITINGKAT SARDJANA: UNTUK MENTJAPAI GELAR SARDJA- 

A (DOCTORANDUS in JOURNALISM & POLITICAL SCIENCE 
AND INTERNATIONAL BUSINESS RELATION). 

dan selengkapnja dapat diminta di kantor Keterangan selandjutni lan Kebon Sirih 39 Djakarta, sada djam 10.00 Sekretariat PTKP, Dya 

26 Februari - 28 Februari 1970. 

  

1 

AS, Negeri Belanda Setudju 

Keringanan Pembajaran 
Ordelama jang lanip 
sumber “Merdeka 
kan. (Lhl) 

  

    
         

         
  

    

   
    
      
    
    

  

   
     
     
       

      

   
      

    
   
    

    

    
Djakarta, 7 Djanuari 1970 
Kuasa Rektor UBHITKA 

uu 

      

d. 
( Drs. Laode Muslim. Bc.Hk. 

  

"ACTA DIURNA " 

    

   

    

   
    
    

  

          

   2 jang memerlukan     

  

    

  

    
    
   
   

  

    
Djakarta, 22 December 1969 

        

    
       

           
            

        

   
   
      

  

    

  

    

  

  

  

  
    
   
     
      
          

      

        

     
    

   

  

          

          

    

: Nan melar he 

KUKS VALUTA ASING DI BANK2 DEVISA Bank, Exim Indonesia ni Dengan pempek ai Dag Sae mba Sana Ora DEWAN KURATOR Br 
ji ari (Merdeka) merican Express — i . : : Sia n... : 5 tuas u Kar 

NN KAN PTIK An diterima dari Bank Indonesia, Bank Dagang Negara 316,— ajen Sarwo Eddhie sebagai jang lampau adalah, untuk. djang Kol. Pur Sudan pengugy La op p 

muka kurs Valuta Asing/Devisa Pelengkap di Bank2 Devisa, Bank Umum Nasional 3765 Gubernur AKABRI Udarat ks waktu & tahun dan xrid" Me esa 

change Brokers dan Authorized Money Changers, ternjata BNI Bangkok Bank 306, — sb, maka menurut keterang: ma jang diterima Mdonraa aa / ot. $ kim, S4. 

1945, Bauk Bumi Daya, BDNI dan Bank of America tidak nam- Chartered Bank 396,— an jang diperoleh “Merdeka” Un , jangi 

puk dalara bursa. Sedangkan tjatatan Bursa Valuta Asing terdjadi Tampak Siring P.T. 2 sesuai dengan djabatan jans se DB dan Kont 

tetap stobi. Langkapoja salah Sebar, Chase Manbattan 375— dipangkunja Sarwo Edhie D"ambahkannia bahwa Anjar a ak 

UNTUK DEVISA PELENGKAP First Nat. City. Bank aa T akan dinaikkan pangkatnja da «at: untuk mengharapkan, supain Warga Ex. Be 17/Peladjar Pedjoanz 

Bank Exim Indonesia ank Eean Tap Sr ri Brigdjen mendjadi Majoo- cegura2 jang telah memberikan Aa an ena 

Banak Vina Masena) UNTUK SEN OTS si ia Djendral. Sementara ini "Mer kredit2 jang lama tu mempertim HAN 

Tn ase Manbattan jan pre " bangkan saran2 jang tejah dike 

Bas & Shanghai B.C. Bank Exim Indonesia 380,— 386,— deka” belum memperoleh ke alakan oleh Dr. Herman Abs Mengundang para Warga untuk hadir dalam mau Hall bi Halal — 

Tampak Siring P.T. Bank Perdania ka 385,— — terangan siapa pengganti Sar hi keuangan dan perbankan Natal — dan Tahun . oada : 

Hongkong & Shanghai B.C. 378,59 886,50 — wo Eddhie sebagai Panglima Djerman Barat itu, dengan sikap Aa Keaba Keta T8 mena 

UNTUK TELEGRAM TRANSFER Tampak Siring P.T. 378,— — Kodam 'Tjendrawasih/lrlan jang mau memberikan Bantuan ke 

Bangkok Bank 378,— 385,— First Nat. City Bank 378,— ng Barat, hanja besar kemungkin pada Indonesia mengingat bahwa Diam 19.00 ti 

American Express Nia 338— Bangkok Bank 38,— 385, — : projek2 jang dibuat berdasarkan Tempat : Hotel Duta Indonesia. 

Chase Manhattan 373, 380,— — Bank of Tokyo 318,— 38,— an ijalon untuk kredit2 jang telah diterima Indo 2 ai 

First Nat. City Bank 37 -. Chartered Bank 316 — 380,— Sarwo Eddhie adalah Kol nesia jtu. pada umumnja sampa' ag mereka jang tidak mendapat undangan, maka iklan ini sebagai un- 

Bank of Tokye 383, — ang Negara IN, — 385,— Imam Satoso kimi mem- pada saat ini tidak menghasilkan angan. 

Hongkong & Sbanghai B.C. 38158 — Bank Umum Nasional 3— Mb Haa seb jang kini Pee Suatu kemampuan bagi Indonesin Bantar 

, Bank Perdania 1— 382,— — American Expreas 1, — i . jabar sebagai Wadan Puspa tuk dapat membajar kembali Ketua, 

: Bank Dagang Negara 396,— 3835— — Bursa Valuta Asing tertjatat Rp. 318,— dan Rp. 31850 — sus RPKAD. (S) tredit2 jang dimaksudkan. Kenja - 
(Drs. SOEHONO 

  

  

    

    

      

  

HAMPIR TIBA DI TANDJUNG PRIOK 
SEKARANG SUDAH DAPAT DIPESAN 

  

    
Harga : VOLVO PENTA 

pasti lebih murah dari jang lain ! 

  

  

    

  

sangsi kwalitasnja ? 
  

       
    

   

Aohe/130 pk : 

stoke/16169 Ha Hubungilah segera Agen Tunggal VOLVO PENTA : Bea 
: Sm Bi ea PT BENUA UNITED TRADING & ENGINEERING CORPORATION 
-. generator mendjadi Djalan Gadjah Mada No. 209 - Djakarta 

Telp. : 24504 atau 21288. 

VOLVO PENTA 
Belum terkenal? 

         
      

PERSEDIAAN TERBATAS DJANGAN KETINGGAL 

No.:437/M/70. 
     

ONDERDIL TERDJAMIN PERSEDIAANNJA 

                 
  
 



   

  

   
   

    

   

      

    

   
   

    

   

  

   
   

    

     

   

  

   
   

   

    
   

    

   

PENERBIT : 

TEKS SADJA 
minimum 

minimum 

£ minimum 

Djakarta. Telepon : 

        

   

      

   

  

   

    

   

    

    

   

    

   

      

   
   

   

      

   

                

    

   

  

Didalam djiwanja, dunia sc! 

      

    

In, sehingga menimbulkan Trik: 

  

  sekali2 terdengar suara disesuatu ne: 
kan pukul2an dalam versi revolusi Per: 

  

lainnja. Demokrasi sosi 
Tengah antara Rusia dan Tjekoslov 

    

djuga tidak mampu merebut istet 
tawanan dan dituding oleh seluruh du 

   
    

    
   

  

g menudju kepada 
martabat. Konsentrasi kamp Siber 
dagangan budak sudah tidak mempuni 

Kesibukan2 dunia sekaran 
orang? jang ingin mendemonstra: 

radja2an dan mau kuasa sendiri sadji 
Seka ara njata, komuni 
       tenteraman hidup, supaja 

  

Jang Maha Kuasa. 

  

ingin mengobra 
pertahankan njawa kita sendiri ! Taj 
lah hanja lagi plcidoi terhadap Pan 

  
  

martabat manu: 

  

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 

P.T. Merdeka Press,, Djakarta. 
Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

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

Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara). 

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

Display-ad (iklan gambar) .: Rp.25,- per mm/kolom iklan 
: 80 mm. 

Dua warna (hanja merah) : tambah 10096. 
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka. 

Iklan Keluarga : Rp.15,- per mm/kolom 
: 50 mm. 

Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : 
43660, 43230, 43250. 

Rekening giro pos : A. 12638 

Pemimpin. Unum/Redaksi : 

ang ini sedang mer 
makin lama makin banjak mengambil enersi. Didalam negeri Amerika Serikat, di 
Timur Tengah, di Victnam, timbul pertentangan2 jang menondjol keluar. Kita 

Sedjarah dunia kita jang masih singkat ini djuga semendjak dulu 
nundjukkan kenjataan2 tentang ketidak puasan dari satu pihak terhadap pihak 
Lk   

tochten adalah versi lama. Revolu:    
   

  

    
. Jang merupakan versi baru sekarang ini 

adjaran2 Kemasjarakatan jang menghalau manusia untuk rem: 
is dan komunisme telah tjakar2an di 

  

tidak mampu membunuh prinsip "tjari untung” dan menjekap hak 
Tapi direktur? onderneming dinegeri 

buruhnja jang tjantik, tanpa mendapat per- 
a, sekalipun dialah jang memberi kehidup- 

    

- 
i, mendjalar djuga di Indonesia. 

matjam bentuk dan (jara, liwat parlemen, mass 
umum, terdapat djuga oknum? jang didalam hati ketjilnja masih suka main 

  

  

Oleh sebab itu, udara Tanah Air, sekarang dan nan 
ratjun anti - Pantjasila jang kelihatan, maupun tersembunj 

2... 

  

50 mm. 

Djalan M. Sangadji 11, 

B.M. Diah,   
PLEDOO1I TENTANG 
MARTABAT MANUSIA 

  

mi kesibukan jang 

tahu dan sadari sepenuhnja, bahwa semua pertentangan itu berlandaskan kepada 
. 

e- 

  

ng parah. Peperangan agama, seperti 
Perantjis djuga versi lama, sekalipun 

ahwa didalam negeri itu sedang diada- 

  

erah Eropah 
e jatalah, bahwa "nabi. 

      

jang masih kapital 

pelaksanaan dan pernjataan harga diri dan 
sudah mendjadi kolot seperti djuga per- 

    

se-baik2nja dalam segala 
    

tan dan komunis salon sudah tidak 
Pembangunan Orde Baru menginginkan demokrasi dan ke- 

anusia lebih terdjundjung martabatnja. Suar: 
lah suara hati nurani segenap manusia jang hidup dikolong lang 
ia mempunjai tulang punggung jang kokoh, 

ada- 
Oleh karena 

samping ia diridhoi oleh Tuhan 

    

Ketjuah kerelaan Tuhan melindungi orang2 jang mempertahankan mar- 
tabat umat-Nja kita djuga dikurniakanNja sebuah pandangan hidup: Pangjasila 
Dahulu ia pernah ditunggangi dan dipermainkan. Sekarang djuga masih ada jang 

briknja. Kita akan mempe 
djika 

Ja jang murni diluar batas wilajah . 
Udara 1970 di Tanah Air kita harus memenangkan hak2 azasi ma 

Harus memberikan djalan luas kepada hukum dan keadilan. Harus mendjagoi 
kemanusiaan dan demokrasi. Tidak mungkin musuh2 kebaikan kita tolereer ! 

Sebab djika kebaikan harus gulung tikar da 
tentangan2 umum, maka akan terdjerumuslah kita kedalam djurang kehantjuran 

  

kan Pantjasila sepe 
ita gagal memenangkan 
     

  

rti mem- 
   

  

   Indonesia, oleh karena per- 

   
harus bersilr dari bau 

  

PROTEKSI BERTAHAP 

UNTUK INDUSTRI 

DALAM NEGERI 
  

KETERANGAN MENTERI 

Djakarta 9 Djan. (Merdeka) 
Dengan bergabungnja bebe. 

rapa Departemen jang meng 
urusi masalah perindustrian 
mendjadi satu Departemen, 
maka kini telah dapat disu- 
sun policy perindustrian jang 
berpola satu, demikian dinja 
takan oleh Menteri Perindus. 
trian M. Jusuf dalam wawan 
tjara TVRI Selasa malam. Di 

  

katakan selandjutnja bahwa 
dalam Pelita, perindustrian 
adalah sebagai penundjang 
  sasaran utama Pelita jaitu: 
pertanian. Dibidang perindus 
trian ini kebidjaksanaan jang 
didjatankan adalah berdasar. 
kan prioritas2 jang telah di. 
tetapkan, jaitu industri? jg 
menundjang pertanian teruta 
ma industri? jang menghasil. 
kap peralatan dan bahan? jg 
@iperlukan peningkatan pro- 
duksi pertanian seperti alat? 
pertania, dan pupuk, industri 
jang mengolah bahan? dari 
dalam negeri, industri jg da. 
pat menghemat dan mengha 

kan devisa. #dustri jang 
enggunakan lebih banjak te 
ga kerdja daripada mesin, 

dan industri jang menun. 
djang pembangunan daerah. 

Mengenai kemadjuan2 jang te 
lah dapat dihasilkan dibidang pe 
industrjan dikatakan oleh Mente 

ri Jusuf, bahwa dengan dilakukan 
nja reorganisasi Dep, Perjndustri 
an tersebut kini para pengusaha 
industri tidak bingung lagi kema 
na mereka harus pergi mengurus 
kan pesoalan2 industri, Pengara- 
han dan pembinaan jndustri dapat 
dilakukan lebih baik, Projokk2 Ia 
ma jang semula terlantar banjak 
jang telah dapat diselesajkan, se 

perti pabrik tas  Banjuwangi, 

pabrik semen Tonasa, pabrik ker 
tas Gowa, serta projek pabrik ban 
Palembang dan pabrik petrokimia 
di Gresik jang tahun inj akan da 
pat diselesaikan, Bahkan dj 
kan bahwa beberapa patal misal 

"ja Patal Bahari jang dapat dise 

lesajkan pembangunannja — pada 

waktu ini telah mampu menghi 
kan lebih dari target jang djten 
tukan, 

Produksi sandang jang merupa 
kan prioritas darj Repelita telah 
mengalami kemadjuan2. Tahun 
1967 produksi mentjapai 225 dju 

tem, tahun 1968 najk mendjadi 
316 djuta m, sampai achir tahun 
1969 sudah mentjapai 419 djuta 
m dan diharapkan sampai bulan 
Maret 197M- jang akan datang 
akan mentjapaj 490 djuta m, De 

ngan demikian target Repelita 
ekan dapat tertjapat: Mengenai 
harga2 sandang djuga telah dapat 
ditekan sampai mentjapa' kesta- 
bilan, Kalau 'ahun 1967 has 
sandang masih mengalami kena' 
kan 4497, fahun 1965: 18 
maka tahun 1969 sudah stabil bah 
kan harga beberapa teksiji kasar 
mengalami penurunan, Semuanja 
itu dapat di'japai menurut Men- 

  

  

   

  

    

            

   

       

      

  

  

M. JUSUF DIDEPAN TELEVISI 

  

teri, adalah hasil dari reorganisa 
si dan rehabilitasi jang telah di 
lakukan di Putal2, serta adanja 
tasilitas bahan baku jang diberj 
kan oleh Pemerintah termasuk un 
tuk swasta sedjauh Pemerintah 
dapat memberikan, 

Dalam usaha meningkatkan mu 
tu hasil2 industri dal negeri, 
Menteri Jusuf mengatakan bahwa 

  

ketentuan wadjib udji hasil indus 
tri adalah dalam 
ra mui 

usaha memeliha 
produksi industri dalam 

Dengan usaha2 itu kita 
ungi para konsumen dan bc 

a untuk bersajng dengan ba 
rang2 import dalam hal mutu, Pe 
merintah 4 berusaha terus un 
tuk melengkapi alat2 laboratori- 
um, Untuk itu diperlukan waktu 
karena belum semua dac bisa 
karena belum adanja alat2 pers 
litian, Lein halnja dengan Djakar 
ta jang telah mempunjaj perala 
tan dan tenaga jang tiukup 

Mengenai penanaman modal jg 
bertumpuk terutama di Djakarta 
dan di pulau Djawa. dikatakan 
bahwa para pengusaha  tentunja 
mentjari tempat jang segalanja 
telah ada jaj'u pelabuhan, djalan2 
transpor dan lain2 fasilitas jang 
diperlukan oleh industri. — Dalam 
hal ini Pemerintah telah mengan 
djurkan kepada para pengusaha 
didacrah2 untuk berusaha menje 
djakan fasilitas minimal bagi ke- 
perluan pertumbuhan industri dida 
erah2: Tetapi hal inj djuga masih 
memerlukan waktu 

Mengenai perlindungan industri 
dalam negeri terhadap — modal 
using dikatakan bahwa hal 'tu ter 
gantung kepada djenis usahanji 
Pemerintah harus — menjesuaikan 
keseimbangan antara keperluan 
Pemerintah dan pengusaha. Disatu 
pihak Pemerintah us melindu- 
ngi pengusaha nasional dan djlain 
pihak berdasarkan Undang2 No 
1 1967 harus melindungi modal 
using: Bagaimana pun djt Pe 
merintah akan memberi kemungk! 
nan berkembangnja swasta nasio 
nal kita, 

Perjha! assembling kendaraan 
bermotor dikatakan bahwa kepu- 
tusan bersama Menteri Perindus- 
Irian dan Menteri Perdagangan 
dalam pcnundjukkan essembling 

di kepada masih 
#danja bermatjam2 merk kendai 
an bermotor jang dilmport jang 
akan merugikan konsumen dan 
masih banjaknja perusahaan at- 
sembling jang tutup, Untuk me- 
nertibkan import kendaraan ber 
motor dan untuk meletakkan agar 
bagi perkembangan industri mo- 
bij d' Indonesia dikeluarkaniah su 
rat keputusan bersama tersebut, 
Diaku! bahwa hasil jang ditjapai 
belum memuaskan, tetapi tidak 
ada lagi mobil2 truck. jeep dan 
pick up jang dilmport dalam ben 
tuk bulld up, ketjuali untuk ke- 

perluan2 chusus terutama — bagi 
daerah? jang masih sulit. Dengan 
ijara demikian akan dapat meng 

                    

   

  

    

    

(Bersambung ke hal. IV) 

  

IBRAHIM ADJIE — — 

- 
(Sambungan dari hal, 1) 

Dalam hubungan dengan pe- 
nempatan Letdjen Ibrahim Adjie 
di Djenewa selaku Duta Besar RI 
di Djenewa setelah ia didalam ke 
didukan itu beberapa tahun lama 
rja di London, dapat ditambahkan 
bahwa untuk keperkingan keriba 
tan isterinja, jang menurut kota 
rangan telah lama menderita pe 
njakit maka keluarga Adjie me 
rasa perlu untuk beberapa lama 
berada dulu dj Eropa, 

Sumber "Merdeka" — mendjelas: 
kan bahwa dengan ditempatkan 
nja Letdjen Ibrahim Adji2 d' je 
newa, maka desas-desus jg tidak 
dapat  djkontrol — kebeni ia 
dan jang dihubungkan dengan be 

   

    

jum kembalinja la ke Tanah Alr 
untuk memenuhi panggilan Peme 
rintah, kin! mendjad! bujar: 

Demikian sumber "Merdeka' "u 
meneraggkah,    

  

      
    

      
        

Penindjau 
Militer PBB 

Di Timur 
Tengah 

PAHLAWAN2 TAK 
DIKENAL DALAM 
PERANG ANTARA 
ARAB & ISRAEL 

Markus Besar PBB, New York — 
PARA pahlawan jang tidak dike- 

nal dalam perang Timur Tengah 
adalah para penindjau militer PBB 
dari 10 negara lebih anggota PI 
jang ditempatkan disepandjang ga- 
ris-garis pertempuran di Timur Te 

ngah, 
"Saja tidak dapat menundjukkan 

orang jang lebih heroik, lebih ber- 

sifat pahlawan, daripada mereka”, 
Demikian kita Pembantu Sekretaris 
Djendrai PBB dari Amerika Se- 
rikat, Ralph Bunche, seorang pe- 
menang Hadiah Nobel tetang para 
pesindjau militer PBB itu, Dalam 

bahasa Inggeris penindjau2 mili- 
ter PBB disingkat UMNO singka 

tan dari Unjted Nations Milltary 
Observers, 

Dua crang telah terbunuh dan 
tudjuh orang telah juka-luka be 
rat, semua, kerjualj satu, terdjadi 
dalam tahun 1969, Tewas ialah 
Komandan T, Wickham dari Irian 
dia, pada tenggal 6 Djuni 1969 
dalam front Syria, selama pertem 

puran antara Israci dan Arab, dan 
Major B.R. Plane dari Swedia, ter 
bunuh cleh tembakan Israel dalam 
kedudukannja sebagai penindjau 
imil:ter ditepi sebelah barat Terusan 
Suez jang diduduki oleh Mesir, 
pada tanggal 27 Djuli 1969, 

Dua orang perwira Irlandia, dua 
urang Finlandia, dan masing-masing 

Austria, Kanada dan 
s luka-luka berat. Seluruh 

aja terdjadi dalam tahun 1969. 
Tugas mereka semula, sedjak 

Perserikatan Bangsa-Bangsa meng- 
hendaki adanja penghentian tem 
bak'menembak dalam bulan Djuli 
1948, ialah mempertahankan dan 
mengawasi penghentian tembak- 
menembak itu, Sesudah perang ke 
tiga antara Arab dan Israel dalam 
waktu kurang dari 20 tahun, dalam 
bulan Djuni 1967 penghentian tem 
bak-menembak itu berubah samase 
kali dalam bulan Maret tahun lalu 
mendjadi peranz, Usaha PBB seka- 
rang ialah berusaha mengatur 
penghentian-penghentian  tembak- 
menembak, tidak hanja dari hari 
ke hari, tetapi dari djam ke djam 
Ketjuali itu mereka djuga mendja 
dt saksi-saksi dan wartawan-warta 
wan dari apa jang dinamakan oleh 
Ralph Bunche 'perang jang dilapor 
kan setjara terbaik dalam sedjarah 

dunia" 
Pura penindjau militer PBB be- 

kerdja dibawah UNTSO singkatan 
dari United Nations Truce Super- 
vision Organisation-Organisasi Pe 
ngawas Gentjatan Sendjata PBB 
je selama beberapa tahun dipimpin 
oleh Letnan Djendral Odd Bull 
dari Norwegia jang bermarkas be 
sar di Jerusalem, : 

Penempatan penindjau-penindjau 
sematjam itu harus — disetudjui 
oleh kedua belah pihak. Dan dalam 
keadaan baru jang ditjiptakan oleh 
Perang tahun 1967, persetudjuan 
ini hanja ditandatangani oleh pi 
hak-pihak Israci dan RPA serta Is 
rael dan Syria. Garis-garis pertaha 
nan Jordania dan Libanon tidak 
ditempati oleh para penindjau mi 

liter PBB. 
Pada waktu ini ada sedjumlah 

217 perwira jang melajani Orga- 
nisasi Pengawas Gentjatan Sendja 

ta PBB baik dilapangan mau 

pun di Markas Besarnja. Ope: 
rasi di Terusan Suez adalah jang 

terberat dan paling mengandung 

      

   

  

  

     

  

   
  

  

      

risiko, Disana terdapat 100 perwira 

dari Argentina, Austria, Chili, Fin 

landia, Perantjis, Irlandia dan Swe 

dia ditempatkan pada kedua belah 
tepi terusan Suez jang pandjang 

nja 100 mil itu, dengan mengena- 

  

93 orang perwira lainnja. ma- 
sing-masing dari Amerika Serjkat, 

Bel Kanada, Negeri Belanda, 
dan negara-negara Jainnja melaja 
ni sektor Syria atau di Markas. 

Ada 18 pos penindjau sepan- 
djang Suez-9 pos pada masing2 
tepi ditambah 1 Pusat Pengawa 
san Komunikasi pada masing2 
tepi. Empat dari pos pos ini-tiga 

pada pihak Mesir dan satu pada 
pihak Israel-untuk sementara di- 
tutup, beberapa bulan jang Jalu, 
Gengan alasan untuk operasi, pem 

berian alat2 komunikasi dan lais- 
Ian sedjak itu tidak dibu     

Bulan April 1969 Sekretaris Dicn 
dral PBB U Thant memberi laporan 
Kepada Dewan Keamanan bahwa 
dalam djangka waktu | minggu 
sadja 7 trailer dan 1 bis ketjii jg 
dipergunakan oleh Organisasi Po 
ngawas Gentjatan Sendjata PBB 
telah hantjur, 16 trailer rusak, 27 
gedung tusak, dan 45 kendaraan 
tusak, 1 generator hantjur. 3 gene 
rator rusak 2 antena radio han 
tjur dan pesawat-pesawat —ratis 
Tusak atau hatjur, (UPD, 

  

  

          

MERDEKA 

   PROBLIM KEMAHASISWAAN 

    

INA 

Mahasiswa Fakultas Eksakta Swasta 
Dan Beberapa Masalah Jang Dihadapi 
APABILA didalam melangkah- 

kan kaki diudjung tahun 1970 lai, 

hidupan kemahasisyaan ditahun 
jang telah lalu, maka salah satu 
Gjantara sekian djualah person: 

  

PERLU MEMPEROLEH 
FASILITAS KONGKRIT 
DARI. PEMERINTAH 

  

la swasta jang makin lama bertam 
bah suram, Kesuraman jang me 
nimpa dirj para Mahasiswa eksak 

ta swasta dewasa Ini menjangkut 
dua bidang penting jang kesemua 

nja amat dibutuhkan, sehingga 
tiada terpenuhinja kedua bidang 
itu menjebabkan timbulnja keke 

Ijewaan dan kelesuan dikalangan 
mahasiswa. Kedua hal penting itu 

lalah adanja beberapa “fasilitas 

untuk memenub! kebutuhan prak 
tikum dan sebagainja dan masa 
lah pemberjan status diakui atau 
disamakan, jang dengan demikian 
menjangkut civil efectus bagi na 

sib para mahasiwa Gikemudii 

  

bari, 
Hingga pada saat jni, Pemerin 

tah masih berkeberatan untuk 

memberikan subsidi jang berarti 

kepada fakultas2 eksakta swasta 
terutama fakultas2 Kedokteran 
jang kebanjakan membutuhkan 
alat2 dan tempat2 praktikum se 
pertj laboratorium, ruang kuliah, 
tenaga pengadjar dan sebagainja. 
Sedangkan masalah pemberjan 
status, sampai pada saat ini ma 

sih belum tegas terutama pada fa 
kultas2 kedokteran, malahan me- 
rurut berita beberapa fakultas ke 
dokteran swasta akan  dilikwidir 
berhubung adanja berbagai kesuli 
tan jang dialam! oleh fakultas2 
eksakta swasta, terutama fakultas2 
kedokteran, Inilah sebagian soal 
jang menggelisahkan dan menge 
Ijewakan para mahasiswa, 

Bukantah mendjadi masalah 
jang perlu dirahasjakan, bahwa 
diantara kedjadian sosial semen- 
djak beberapa tahun jang kita ala 
mj adalah masalah — pendidikan 

    

Bur Anwar . 
Oleh: Tubagus Bastaman 

Belum ligi air mata ini kering 

Dapat dikatakan hampir setiap ta 
hun adjaran baru masjarakat di 
gontjangkan oleh tiadanja kese- 
imbangan antara banjaknja anak2 
lulusan SLTA dengan tersedianja 
tempat untuk menampungnja, Uni 
Versitas (Perguruan Tinggi) Nege 
Tj senantiasa hanja dapat meneri 
ma djumlah mahasiswa2 baru da 
lam keadaan jang amat terbatas, 
Dengan demikian, timbu| gelom 
bang pengangguran dikalangan 
para peladjar jang tak dapat -ne 
landjutkan kuljah. Menurut sedja 
rah pertumbuhan universitas (Per 
guruan Tinggi swasta, adalah bah 
wa para pemuka masjarakat baik 
para sosjawan, tjendekiawan, me 
njadari ikut bertanggung djawab 
akan masa depan putra-putrinja 
maupun ketenteraman masjarakat 
pada umumnja, maka oleh para pe 
muka tersebut didirjkanlah lemba 
ga2 pendidikan Tinggi swasta. Se 
djak dulu timbullah perguruan2 
tinggi (unjversitas) swasta baik 
fakultas sastra, sosia| maupun ek 
sakta seperti fakultas kedokteran, 
Tehnik, Pertenakan Pharmasi dan 
lain2 

Diantara sekian fakultas eksakta, 
penjelenggaraan fakultas kedokteran 
jang paling rumit. Walaupun demi- 
kian, lembaga? perguruan tinggi 
swasta telah memberanikan diri uns 
tuk menjelenggarakan fakultas jang 
kelak para alumnusnja diharapkan 
bisa bekerdja dibidang kemanusiaan 
dan tehnologi kedokteran. 5 

Pendidikan jang diselenggarakan 
melalui fakultas kedokteran adalah 
dimaksud bahwa dengan lembaga pen 
didikan tinggi ini, mentjetak sardja 
na2 jang mampu mengemban tugas? 
kemanusiaan dan ahli dibidang tek 

    

   

  

sementara tanah merah d'pusara masih busah 
mengiringi kepergian rekan Soe Hok Gie 

dan belum lagi h'lang duka tjila dihati 

kepala tunduk kembali 
   Si deraian air mata mengiringi kawan tertjinta ..Bur Anwar 

hari ini kita tundukan kepala. belum bisa buat apa2 

Bur Anwar... 
  

Tanggal 31 Desember diachir 

tahun, saat jtu suasana Ibu Kota 
diliputi keramaian malam tahun 
baru, diseluruh pelosok, segala Ia 
pisan masjarakat menjambut keda 
tangan tahun 1970, tahun jang 

membowa harapan, gedung2 tem 
pat pesta meriah semuanja, Malam 
itu dikomplck Unjversitas Indone 
sia tepatnja di Liga Film U.I. Sa 
lemba 4 djadakan malam Old & 
New untuk Mahasiswa, 

Dsebelah podjok kiri pintu ma 

suk, ada 3 orang pemuda sedang 
bitjura pelan2, jang satu berbadju 
batik, jang lain kemedja putih 
dan jang seorang lagi jalah penu 
Iis, Salah seorang diantara ketiga 
ini ialah Bur Anwar, Malam itu 
kelihatannja Bur Anwar | sangat 
Iclah scka!! menurutnja dia baru 

pulang dari Bogor dan baru sadja 
tiba dirumah kemudjan melihat se 
lembar undangan untuk bermalam 
Tahun Baru bersama — Mahasiswa 
Saat itu dia meminta kepada penu 
lis untuk” meremanjnja karena 
suasana masih sepi, 

Djam ditangan baru sadja me 

nundjukan puku 21.00 suasana be 
lum begitu ra penulis pergu 
nakan kesempatan jtu untuk me- 
namaninja dan sekaligus — untuk 
berdialoog darj hati kehati, pun 
membiljarakan keinginan penulis 
untuk beladjar mengarang pada 
nja, karena setahu penulis "lah 
beberapa orang anak didiknja t« 
lah dapat bekerdja sendiri: 

Malam itu penulis memadjukan 
srmjntsan padanja mengenai tja 
an2 perdjuangan mahasiswa di 

beberapa negara, dan berdjandji 
akan memberinja, dan berdjandji 

an bertemu di kantor Ikatan 
Pcrs Mahasiswa Indonesia (IPMI 
Djaya) Saat jtu dia memberi ad 
vis bagaimana mendjadi penulis 
jang baik, tjara2 membahas suatu 

bagaimana menerima sua 
tu kritik dll, 

Ketika duara Musik mengalun, 
penulis adjak dia memasuk' rua- 

ngan tersenjum dja 

RUANG AGAM 

. BENSIN BIASA, naik dari Ri 

  

   

        

hai 

  

   

      

    

    

didjual dibawah harga 
Pemerintah berkurban untuk rakjat: 

    

...damailah dipangkuanNJA 

mengatakan bhw kita telah (jukup 
tua untuk be . dan dia tetap 
minta ditemani, Belum lagi diam 
menundjukan pukul 23,00, dia pu, 
Hang katarja nendak makan ma 
lam dahulu, sebclum pulang tak 
lupa ja mengingatkan djandjinja 
tadi... dan sampai terdengar 
berita meninggalnja tangsal 4 Dja 
nuarj penulis tak sempat bertemu 
lagi, Dia telah pergi mendahului 
kita diawal tahun 70 ini, 

    

Ketika penulis masih bekerdja 
di Sekretarjat IPMI Djava, djalan 
Kramat S/2 ditempat itulah ber 
kumpul tokoh2 IPMI, dan ditem 
pat jtulah — penulis” berkenalan 
dengan Bur Anwar jang memegang 

djabutan Wakil Ketua Ikatan Pers 
Mahasiswa Indonesia (IPMI) Dja 
karta, seorang pemuda/mahasiswa 

IKIP Djakarta jang bertubuh ketiil 
ramping dan berkatja mata, Selalu 

    

tenang dalam berbitjara, dengan 
suara jang serak dia membalas te 
man bitjaranja dengan diikuti 
gerak tangannja jang selalu me- 
njertai setiap pembitjaraan, dan 
kadang? tawanja meledak riang 
dengan keras. Dia disenang! oleh 
kawan2nja, dikagumi, dipudja se- 
bugaj pemuda mahasiswa teman 
bergaul jang aktab dan tempat 
meminta nasehat dan pendapat me 
ngenai keadaan kehidupan dialam 
Orde Baru inja 

Dia dikenal sebagai tokoh Ma 
hasiswa jang berani dan tegas da 
lam tulisannja, dia sebagai Ko 
lumnis Harjan KAMI, dan tulisan 
nja banjak dimuat dibeberapa Su 
tat Kabar Ibu Kota seperti KOM 
PAS dan MERDEKA, bahkan ham 
pit setiap minggu — wadjahnja 
menghias! harian MERDEKA be- 

serta buah penanja jang tadjam: 
Tulisan dan kata2nja mudah dime 
ngerti dengan tiepat dan dapat 

diterjma dengan ba'k karena baha 
pih dan mudah dime 
segenap lapisan mas 

    

      

   

    

sanja jang 
ngerti oleh 
jarakat 

Dikalangan M. wa dia men 
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nologi kedokteran. Djadi fakultas ini 
adalah tempat mendidik manusia su 
paja kelak bisa mendjadi — manusia 
ig. brsusila (sebagai Homo ethicus) 
dan mendjadi manusia hli dibi 
dang kedokteran (sebagai Homo me 
dicus). Sebagai Homo ethicus, jaitu 
mendjadi manusia jang bersusila bu 
di dharma kelak apabila sudah me- 
njelesaikan studinja dalam setiap si 
kap dan perbuatannja senantiasa diu 
kur dengan ukuran susila. Ia men- 
dasarkan sikap dan  perbuatannja 
atas sesuatu jang mendjadi kemesti 
annja jalah senantiasa berdasar atas 
ethic baik etika jang umum maupun 
jang chuyus. Djadi dalam menunai- 
kan baktinja seorang dokter tiada 

an melakukan sesuatu jang berten 
tangan dengan norma2 jang sudah di 
tentukan, Ia tiada melatjurkan diri 
(contradictis in termine). Sedangkan 
mendjadi seorang jang ahli dibidang 
teknologi kedokteran diperlukan ada 
nja ketjakapan dan kesungguhan un- 
tuk” mengolah, mempeladjari, dan 
mentrapkab apa jang diterimanja da- 
Fi fakultas selama menerima kuliah 
dari para mahaguru dan dosen-asis- 
tennja. 

Prasarana umum dalam hal ini ada 
lah adanja berbagai fasilitas seperti 
keharusan tersedianja — laboratorium 
gedung kuliah, rumah sakit dan se- 
bagainja. Bagi fakultas2 kedokteran 
swasta kebanjakan belum mampu me 
njediakan alat2 jang bukan sedikit 
harganja ini. Sehingga djalan untuk 
mentjukupi kebutuhan ini hanja me 
mindjam kepada FK negeri jang ber 
dekatan. Sudah tentu sebagai pemin 
diam akan sangat tergantung kepada 
pemiliknja. — Djika pemiliknja tiada 
memakai, tentulah pemindjam akan 
dapat memakainja. Namun sebalik. 
nja bila atal2 itu baru dipakai, maka 
pihak pemindjam tak dapat berbuat 
upa2 selainnja menganggur. Demiki- 
anlah dari minggu ke minggu me- 
nunggu kapan adanja kesempatan 
praktikum. Achirnja FK. swasta jg. 
bernasib begini ketinggalan sepur 
tak dapat mentjapai target kuriku- 
lum jang telah ditentukan 

FK. swasta kebanjakan didirikan 
oleh suatu jajasan atau oleh perse- 
orangan Dengan sendirinja madju 
mundurnja, buruk-baiknja FK jang 

  

   

  

   

  

     

  

djabat Ketua Umum Dewan Malu 
siswa IKIP Djakarta Warjl Ketua 
Ikatan Pcrs Mahasiswa — @PMI) 
Djakarta, Ketua Badan Kerdjasa 
ma Dewan2/Senat Mahasiswa Dia 
karta Raya dan anggota team Per 
siapan Musjawarah Nasjoral Ma 
hasiswa Indonesia, 

Sebagai manusia biasa dia se 
derhana dan selalu patuh dalam 
mendjalankan agamanja. Setiap 
hari Djumat penulis betemu de- 
ngannja di Masdjid Arif Rachman 

Hakim U.l, dan biasanja setelah 
sembahjang kami berdialoog se- 
bentar mengenai is! chotbah Djum 
tragis menimpa dirinja, — Ditem- 
at tadj dan kehidupan Mahasiswa 
ki 

i rupa2nja Tuhan telah men 

takdirkan Tiiptaanja berpulang se 
  

  

   belum menikmati ke tahun 
1970 inji Suatu melapetaka jang 

manapun manusia bisa me- 

  

ninggal, dengan tjara bagaimana 
pun manusia bisa berpulang, ber 
matjam2 tjara Tuhan memanggil 
hambaNJA utk kembali kepangku 
anNJA. Tapi meninggalnja Bur An 

war , ketjulakaan jz menimpa di 
tinja terlalu pedih buat dikatakan 

kan, 
Satu lagi kita kehilangan pe- 

djuang mahasiswa, Belum lagi ke 
ring tanah merah ditempat istira 
hat rekan Soc Hok Gjc, belum Ia 
Wi air mata ini kerjng mengenang 
tekan darj Fakultsa Sastra U.I 
kembali air mata mengalir mengi 
ringi rekan tertjinta “dari IKIP 
Djakarta, Bur Anwar, 

Hari ini kita tundukan kepala 
buat mengenang almarhum, buat 
mengenang tekan pedjuang maha 
siswa kita jang telah tiada, dan 
kita sampaikan rasa duka jang 

kepada keluarganja, rasa 
keprihatinan jang tulus kepada 
jang ditinggalkan, semoga amal 
ibadah siImarhum diterima disisi 
Tuhan Jang Maha Esa...... 

FJLU.I, Salemba 4. 

    

    

Hanja orang beriman dapat 
ita mw melaksanakan Pelita 

  

     

     

  

diasuhnja 
na kondis 
Pengasuhnja radjin, kompak, madju 
dan baik, maka Fakultas jang men- 
Giadi asuhannjapun akan  berkem- 

    

   nja ikut mendjadi 
takan. 

Dewasa ini beberapa FK swasta 

mengalami berbagai kesulitan dise- 

babkan adanja bermatjam ragam pen 

dapat didalam penjelenggai : 
an) sendiri. Didalam berbi 

swasta jajasannja 

membubarkan diri 

sudah tidak sanggup lagi menanggu 

langi kesukaran? jang dialaminja di- 
antaranja kesulitan2 untuk mendafat 
kan fasilitas dari pemerintah jang 

berupa subsidi dan pemberian status 

jang tegas bagi FK2 tsb. 

kui, 

atjay dan beran 

  

   
   
   

  

   

        

    
2 (FK2) tsb. dihadapkan 

pada suatu dilemma jang sulit, jaitu 
keharusan meneruskan diri, atau me 
likwidir dirinja Melandjutkan hidup 

adalah sulit. Sedang bilamana harus 

membubarkan dirinia maka akan me 
ngetjewakan nasir beratusan maha- 
siswa jang kebanjakan sudah melang 
kah lebih dari 2—3 tahun dengan 

beaja jang tiada sedikit. 

Bagaimanapun, sekiranja sesuatu 
FK harus membubarkan dirinja, ma 
ka dapat diambil djalan untuk diusa 

Ihakan penggabungan dengan FK lain 
jang masih bisa hidup dan stabil 
Usaha ini adalah pertolongan jang 
memungkinkan para mahasiswa tetap 
dapat melandjutkan tjita?nja, sehing 
ga keketjewaan orang tua mahasis 
we dan sebagian masjarakat tiada 

bertambah meluas. Para mahasiswa 

dapat tetap beladjar dengan mantap 
dengan harapan2 jang menjegarkan, 

jang berarti bagi masa depannja. 
Masjarakat dan pemerintah Repu- 

blik Indonesia saat ini masih sangat 

membutuhkan banjak tenaga kedok- 

teran lebih2 dalam rangka pelaksa- 

naan pembangunan dimana kesehat- 

an rakjat akan mendapatkan perha 

tian jang lebih banjak, maka sebe: 

narnja usaha2 swasta dalam . mendiri 
(Bersambung ke hal. IV) 

.MAHAS 

   

    

    

Belum ada satu bulan, kita telah 
Gitinggalkan oleh rekan Soe Hok Gie, 
jang tewas di Gunung Semeru. Kini 
menjusul lagi rekan Burhanudin An- 
war tokoh mahasiswa, penulis dan 
humanis. Ia tewas tertimpa tjabang 
pohon besar, ketika angin pujuh me 
landa kota Bogor. 

Kalau Soe Hok Gle dimakamkan 
dalam hari natal, muka Bur dimakam 
kan pada hari penjerahan Rantjung- 
an APBN oleh Presiden kepada DPR 
GR. Dua kampus jang bertetangga, 
kini sedang berkabung. 

  

Djasa2 Almarhum 
Dilingkunyan mahasiswa n 

almarbum dikenal oleh setiap hidun: 

Dari tukang kebun, pesuruh, mah 

siswa sampai kerekter. Hampir? s 
ma populernja dengan rektor sendi 
dikalangan mahasiswa. Bakat kep 

mimpinannja telah diabdikan kepa- 
da almamaternja. Sebeium ta me 
Gjadi ketua umum Dewan Mahasis- 
wa IKIP, keadaan di Perguruan ini 
selalu bergolak. Sering terdjadi m 
si2 tidak pertjaja antara mahasiswa 

an pimpinan Institut, bahkan anta 
ra mahasiswa terhadap pimpinan 

    

     

    

      
    

reka sendiri. Dengan tampilnja Bur 
sebagai pimpinan Dewan Mahasiswa 
pada tahun 1968. maka program per 
tama adalah ketenangan dikalangan 
mahasiswa dan dilingkungan Institut, 

   

  

sebagai prasarana utama mentjapat 
tudjuan perguruan tinggi Ia berhasil 
membuktikan bahwa sikap moderat 
bukanlah sikap keliru jang selalu 
kandas dalam mentjapai tudjuan. Pri 
badinja jang sederhana dan simpatik 
sangat — membantu diplomasinja da- 
lam membuat mutual “understanding 
antara mahasiswa dan pimpinan Insti 
tute. Ke-dua2nja harus mendjadi sua 
tu simbiose mutualistis. Kesuksesan- 
nja di IKIP, membawa namanja me 
nandjak. Ia berhasil terpilih sebagai 
Kourdinator Badan Kerdjasama antar 
Dewan/Senat Mahasiswa se Djakar- 
ta, Wakil Ketua IPMI Djaja, anggau 
ta Organizing Committee dari Musja 
warah Mahasiswa Indonesia, bahkan 
mendjadi sponsor dari — Konfrensi 
ASEAUS (Perhimpunan — mahasiswa 
Asia Tenggara) jang akan diadakan 
di Bandung sekitar bulan Mei tahun 
ini. Dengan demikian ia bukan tokoh 
IKIP sadja, ia tokoh mahasiswa Indo 
nesia, bahkan tokoh mahasiswa Asia 
Tenggara. Kemampuannja dalam me 
mimpin, menjemarakkan nama IKIP 
Djakarta jang belum pernah mempu 
njai tokoh sebrilian ini 

Penulis djadi ingat kembali kepa- 
Ya almarhum Hasan Rangkuti jang 
lebih terkenal dengan Hasan Ray 
pemimpin mahasiswa UI, jang sela 
lu terpilih mendjadi ketua Dewan 
mahasiswa. Karena dedikasinja ig 

      

   

    

    

we Allah itu 

Ff
 “roduksi dinaikkan 

meningkat. Pemerintah 
puh djalan lurus. Tetapi. 

jang dipiku- | i | F | 5 : | | 

  

1 : 1 tri
 | 1 ih i h i b i h I $ | H : # i I I F 

Yi . Vi # 

: f | i f 

Mahapengempun dan Mahapenyajang. Sesui 
dan berdjihad dengan harta dan djiwa mereka fi sabilillah. 

Berkatalah orang2 Arab (gunung): Kami telah beriman. Djawablah: Kamu belum beriman. Tetapi. 
berkatalah: Kami telah Islam (patuh menjerah). Belum masuk lagi keimanan kedalam hati kamu. Djika 
kamu tast kepada Allah dan RasulNja, tidak akan dikurangkan sedikitpun gandjaran amal kamu. Bah- 

ia ngguhnja orang beriman itu tak pernah ragu2 
Merekalah orang2 jang benar 

t EF # $ , "1 “ : | | | i 

i i | E 

I : £ 

di
 | 4 Ez 5:

 b h | 5 f 

  ba Le abiia 

SWA TELADAN 

   
      

   

HALAM, 

AA SA 

pa 
SAMA2 SIBUK 

Badan2 jang berwenang kini 
sibuk mempersiapkan ke-9 
naikan gadji pegawai. 3 
Dalam pada itu, untuk men- 
djaga irama, Pintu Ketjil dju- 3 
ga sibuk mempersiapkan ke- $ 
naikan harga2, paralel dengam: 
gadji baru pegawai 

SEGERA TANGGULA- 

NGI 
Seorang anggauta team DPR- 
GR ke Lombok Selatan me- 
njatakan bahwa kini disana 
sedang terdapat hongerudeem 
jang menjerang hampir 607 
dari 300.000 rakjatnja. 
Harus lekas2 diatasi! Sebab 
nanti wartawan2 |.n. menulis, 
bahwa "Indonesia memulai ta 
hun 1970 dengan ..... busung 
lapar! 

DJANGAN KUATIR! 

Saudara N.S. ventjinta "Mer- 
deka” menanjakan: "Karena 
harga bensin naik, apakah har 
ga etjeran koran “Merdeka” 
akan naik djuga? 
Djawabnja: Koran terbaik da- 
lam bentuk dan isinja diselu- 
ruh Indonesia, dan koran ter- 
murah diseluruh dunia jang 
namanja ' Merdeka” tetap ter 
baik dan termurah 
Djangan kuatir!!! 

(mahal mutunja) 

  

   

   
     

  

    
  

                    

       

                      

   MINTA SUAKA POLITIK DI ITALI 
RUMA, — Tudjuh orang wargane 

gara Tjekoslovakia dan sevrang wae 
nita Rumania pud 
meminta suaka poli 
mikian diberit d 

Ke-7 orang Tieke 
gota rombongan 
kia, jang sedang mengadak 
lanan 

u telat 
de 

      

    

Oleh: ZAENAL ARIFIN 

studinja diadi terbengkalai 
hasi Inka 

  

    
   

    

tlah 
Rektor IKIP 
kepangkuar 
takan: “Bus 

apa 
dalam 

  

kita, bahwa BUR 
disajangi 
tapkan tiga 
seluruh Civ 

  

ukur 
penghormatan ja tak 

    

dap seurang manusia jar 

  

s Ilmu 
pemilihan Dewan Mah 

   

  

cadikal Ja 
atau Ma 

  

bahwa kekua da 2nja 
mentjapai tu 
buktikan: haw 
bisa sukse 

  

erhasil mem 

     

      

    

  

   

mikian. Ia set Jengan demokra 
si graduil, step by step dan bukan 
mutlakzar 

Tetapi dilain pihak, Bur tidak se: 
ganZ pula menggunakai wra2 ig 
tidak populer” (menurut istilah @ 
marhum) jaitu melalui Little rebelli 

tang untuk itu dipandang 
a sebagai ult 
Tokoh moderat ah tote 

ansi engingstkan kita kepada 
tokoh DR. Mai uther King al 
marhum. Jang terachir erpen 
rian bahwa gerakan menuntut keas 
dilan, tidak boleh dilakukan dengam 
kekerasan. Kelembutan, — kesabaran 
dan iman adalah niat? perdjuangan « 
jang terpertjaja. Sajang Luther King 
sudah tidak ada, dengan meninggal 
kan pekerdjaan jang belum selesai 

Anwar, “Luther Demikian djuga Bur 
King" muda telah " 
samping kits 

(Bersambung ke hal. IV) 

  

  

   

  

   
    

  

Al Hudjurat: 14:15.   
    

   

  



        

   

  

Kehidupan pribadinja 
Sebagai seorang mahasiswa jang 

brilian, pandai bergaul dan simpa- 

tik ia disenangi kawan2nja pria atau 

pun wanita. Putra pak Kaspul Anwar 

Ini, membuktikan bahwa manusia 

adalah manusia. Bukan barang tjeta 

kan jang dibuat oleh suku atau mar 

la menundjuk-    

  

rang itu kasar" adalah gambaran 1g- 

keliru. Sebagai seorang pemuda Ia 

djuga punja pilihan diantara teman2 

mahasiswi. Sajang sekali djandji te- 

tap djandji. Bukan djandji kosong be 

ka, tetapi Bur tidak sempat mereali 

JO sir hal itu, karena harus segera 

menghadap ' Pentjiptanja. KEtINi He 
nulis mengadakan dialog dengan te 

man2 almarhum, kesan jang perta- 

ma adalah kemuraman dan kesedihan 

mereka jang ditinggalkan. 

Pengalaman jang tak 

Setiap orang merindukan untuk 

mempunjat pengalaman jang. se-luas2 

nja. Bahkan ada suatu hal jang die 

lek dimana ukuran gengsi serta ke- 

Ijakapan seseorang dinilai |” dengan 

pernah atau tidaknja orang itu ke 

luar negeri. Maka ada orang2 terten 

tu jang untuk mentjapal nilai? itu, 

pergi keluar negeri Walau seker 

Bat. - .. shoping. Berlainan dengan 

Bur, Meskipun ia pernah ke Manila, 

Kuala Lumpur, dan Singapu 

adalah bukan kemauan! 
rangka miss! kemahasisw: 

mempersiapkan — Konfrensi 

itu, In pergi kenegara2 tetangga ber 

sama rekan? dari UI, ITB dil. Penga 

laman dalam mengemban missi Ini- 

lan "jang tidak terlupakan bagi al 

..Marhum. Hal ini dapat diketahui da 

Mi “dialog dengan seorang sahabat: 

ja, beberapa waktu sebelum Ia mes 

Ninggal dunia. — Ia membandingkan 

betapa kehidupan mahasiswa dinege 

rinja dan betapa pula kehidupan "e- 

kan2 diluar negeri. 
(“Mengapa pula bisa terdjadi, suatu 

negeri besar "Jang Kaja raja” ini. 

mempunjai GNP jang t idu 

mia? Inilah pertanjaan jang mengas 

sjikkan bagi almarhum, djuga bagi 

kita. Sebab djawabannja selalu mes 

tupukan "lingkaran setan" (vicious 

circle). 
dukatjita 

IKIP dan seluruh "siagordenja” 
berkabung untuk tiga hari. Setiap 

Peslam' diadakan pengadjian dirumah 

tektor bagi rekan2nja jang Beragama 

  

   

jang tidak akan semua Orang bisa 

mentjapainja. — Beberapa harian Ikut 

Memberitakan tewasnja dan menjata 

kan rasa duka tjitanja. Tidak keting 

galan pula RRI. 
Bur telah mendahulul kita. Penur 

1s “mendjadi teringat kembali puisi 

Archibald Macielsh jang menjatakan 

sbb. : 

      
   

    

    

Pemenang Toto 

Thomas CupBisa 

Ikut Ke Mssia 
Djakarta, 9 Djan. ma 

Dalam usaha mengumpul. 

Bea Binjamaa 
tangan Malaysia, 

/ Olahraga Nasio 

nal Indonesia (KONI) Pusat 

dengan seidjin Menteri Sosial 

akan 
lotery (Toto) jang 
kupon dan diberi nama TOTO 

DANA THOMAS CUP. Kupon? 

Toto Dana Thomas Cup ini 

akan diedarkan setjara luas 
umum melalui 

dan melalui Kantor 
KONI di Dji. Sudirman, mulai 
tgl. 17 Djanuari jad. 
kan djumlah kupon jan 

edarkan seluruhnja mentjapai 

400.000 lembar, dgn harga no. 

minal Rp. Ka pel 

Pada setiap kupon jang djke- 

luarkan akan terdiri dari 

tebakan dengan hadiah2 tersendi 

ri. Pada tebakan pertama (ke-1) 

setiap penebak dipersilahkan utk 

menebak berapa hasil pertanding 

an (score) dari 9 partai jang di 

pertandingkan antara 
melawan Djepang. 

Seperti diketahui bahwa parta'2 
pertadingan jang dilakukan 
tuk Thomas Cup adalah dua par 

tai single setjara menjilang, 

partai single lajnnja (ke-3) 

double jang djuga menjilang, jang 
dengan demikian djumlahnja 9 

partai. 

Untuk tebakan ini pada 
Hi kotak2 lah disediakan 

dan para penebak hanja dipersi 
mentjoretnja dengan 
(X) angka2 jang 

sukai. Misalnja 9—0, atau 7—2, 

Hadjah untuk tebakan pertama 

Ini adalah sebanjak 40 buan de 

jah untuk Ikut 
ke Kuala Lum 

djika diuangkan hadah 

bernilai Rp 150.000, 
Tebakan 

|. Untuk tebakan ke-Il, para rem 

“Ybeli kupon dipersilahkan utk me 
Int) jang diper- 

pena? Diepang ya 
da pertandingan har! pertama. Dan 

pertandingan 
adalah 

untuk partai2: partai 

Ye) pertama, partai 
dan partai double (ganda) perta- 

ma, 
Untuk tebakan jang 

djuga 
dan para pembeli kana 

tanda silang (2): 

single kedua, 

dari pihak Dje 

  

Pelunfjuran Apollo 13 

  

Maret 
Dibatalkan 
Semua Rentjana Dirobah 

Iuruh untuk menolak rentjana2 

penerbangan luar bere 

awak manusia dalam rangka 

menambah hasil2 ilmlati sambil 

mengadakan penghematan, 

Dr. Paine menerangkan bali 

Atau Ua 
150.000 
Rupiah 

  

tidak dihitung (tidak — d'perkira 
kan), 

Seterusnja pada tebakan kedua 

Ini djuga ditentukan bahwa sean 

dainja terdjadi WO, maka pihak 

jg kalah (apakah Indonesia atau 

Djepang) dinjatakan mendapat ang 

ka 0, sedangkan jang menang di 

njatakan mendapat angka 15. Se 

dangkan kalau hanja pada set 

jang kedua ji 
set pertama tetap dinjatakan ber 

laku, 

    w.o., maka angka 

  

Sedikit pendjelasan - 
Untuk tebakan kedua ini pada 

kupon telah disedjakan sebanjak 
6 kolom (untuk 3 pertandingan), 
dan setiap kolomnja akan terdi 

ri darj 19 kotak jang diisi dengan 

angka mulai dari 0 sampai de- 

ngan 18, 
Untuk tiap2 kolom jang ditjoret 

tentunja satu angka jang dengan 

demikian untuk 6 kolom jang 

djumlah angka jang Gitjoret ada 

lah 6 angka. 
Misainja pada pertandingan 

partai tunggal pertama, untuk set 

Pertama kita tjoret angka 7 (ang 

ka jang kita duga diperoleh pe- 

main Djepang — Red), untuk set 

kedua jang kita tjoret angka 18. 

Seterusnja — untuk pertandingan 

tunggal kedua jang kita tjoret 

angka 10 dan 0, sedangkan untuk 

perundingan ganda jang kita tjo 

ret angka 0 dan 1, maka jang ke 

luar berarti angka2: I-3—I— 

1 
Terapi #eandainja setelah per 

tandingan ternjata pemain Dje 

pang masing2 memperoleh ang 

ka?: 0 dan 1 untuk singe perta 

ma, 7 dan 10 untuk single kedua 

dan 18 dan-0 untuk partai ganda 

pertama, maka urutan2 angka tsb 

0—1—7—10—18 akan 
20, Maka dengan demikian ber 

arti bahwa tebakan para pembeli 

22 
nja letaknja jang tidak beratu- 
yan, 

Dikatakan dalam kupon tsb bah 

wa susunan angka (maksudnja ig 

kena — Red) tidak perlu beruru 

tan, Djadj dengan demikian ba 

Ikan inj mirip dengan tebakan pa' 

Lotto Djaya. 
Adapun hadiah2 untuk tebakan

 

kedua ini adalah sbb: U
ntuk ha 

wa keputusan Presiden Nixon 

tentang anggaran belandja NA- 

SA tahun 1971 dan tentang tu- 

djuan angkasa luar Amerika Ig 

lebih luas masih harus dibuat. 

tetapi ia Meramaikan bahwa Pre 

minat jang besar terhadap pro- 

NASA. 

Apollo 13, jang akan dikemu 
dikan oleh astronot2 James A, 

Loveli. Thomes K. Mattingly dan 

Fred W. Haise, akan terbang 

ke detaran2 tinggi jang kasar 
tetapi penting dan menarik ba 

gi ilmu pengetahuan. 

Apollo 14, jang akan dikemu 

dikan oleh astronot2 Alan B. 

Shepard. Edgar Mitchell dan 

@tusrt Roosa, akan mengadakan 

pendaratan sematjam itu djuga, 

Apollo 15. diharapkan akan 

terbang dalam permulaan tahun 

1971 dan Apollo 16 diharapkan 

akan terbang dalam bulan Dju 

direntjanakan terbang kebukit2 

Marius dibulan, suatu tempat 

jang hanja dapat ditjapa! seka 
li setahun dan menurut kejaki- 

nan #ierupakan kubah2 atau 

lengkung2 berapi. 
Dr. Thomas A. Paine berada 

mendengarkan 

PEMAIN DAVIS CUP 

INGGERIS DITJELA 

DI TASMANIA 

HOBART, — Pemain tennis 
dan anggota regu Davis Cup 

Inggeris, Gerald Battrick (22 

tahun) telah ditjelk karena 
mengeluarkan kutukan dalam 
kedjuaraan tennis Tasmania 
jang diadakan di Hobart hari 
Rabu. 

Inj adalah jang kedua kali 
nja selama sembilan hari ia 
membuat kesulitan dengan 
menggunakan kata2 kotor dite 
ngah lapangan. Achir minggu 
jang lalu Battrick telah dike. 
tjam atas tindakannja mem. 
buat »nar dalam kedjuaraan 
Australia Selatan di Adelaide. 

Battrick sesaat setelah mem 
buat tingkah tsb mengatakan, 

"saja tidak akan pernah mau 
datang kenegeri ini lagi”. 

MAHASISWA FAKULTAS — 
(Sambungan dari hal. III) 

kan Fak2 eksakta terutama FK-nja 

adalah sedjalan dan menundjang usa 
ha2 pemerintah dalam menanggu- 
langi — kekurai tenaga dokter. 
Oleh karena itu, kiranja — bukanlah 
sesuatu jang merugikan apabila pe- 

merintah mulal segera ikut menanga 
ni dan membina kelangsungan hidup 
nja FK2 swasta jang memang dapat 

Gipertanggungdjawabkan. Sumbang- 
sih pemerintah dalam hal ini teruta- 

    

ma adalah pemberian berbagai fasi- 
Uitas dan pemberian status jang te- 
gas jang didalamnja terkandung 
adanja nilai? civil efectus bagi masa 
depan para alumnus FK tsb. 
Sukses dan tidaknja pembinaan FK2 
swasta tersebut dalaih mentjapal tu 

djuannja akan sangat tergantung ada 
nja saling pengertian antara penje- 
lenggara FK swasta dengan partisi- 
pasi positip dari pemerintah. 
Mahasiswa, adalah bagian mutlak 

dari masjarakat sosial seluruhnja. 
Apabila mahasiswa — mengalami ke- 
gontjangan dan ketegangan sudah 
pasti akan berpengaruh dalam ma- 
sjarakat. Sehingga karenanja me- 

nangani keritjuhan Jang” terdjadi di- 
kalangan mahasiswa akan sedikit 
banjak ikut mengurangi adanja ke- 
kisruhan dan kekatjauan masjara- 
kat. Potensi mahasiswa akan senan 
tiasa diperlukan — untuk masa kini 
maupun masa2 jang mendatang.     

Merico City, 9 Djan. (Mak) 
Israel dan Marokko akan 

bermain dalam 2 pool jang 

terpisah dalam perdelapan 

finai "World Cup 1976” 3g. 
akan berlangsung di Maxi 

€0, demikian diterangkan 

oleh Sir Stanley ci Pre- 

sidea dari FIFA a 

Mexico City. 

Jun
ngi

ks al 
Ta 2
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sekeluarga pasti menju- 

Blue Band Baru jang segar. 
lebih sedap-njaman. 

Blue Band Baru merangsang Se- 

lera makan.Njonja akan menjak- 

sikan, inilah margarine jang 

rna untuk memasak, me- 
g kue dan mengoles roti. 

Dan Blue Band Baru mengan- 
bih banjak vitamin jang 

penting demi kesehatan. 
epantasnjalah 
rbaik dari 

aka bawalah pulang 
Band. Hari ini! 

  

  

Margarine jang 

      

Keluarga Njonja s 

mendapat j 
segalanja, m: 
margarine Blue 

      

  

  

  

        

manggan 

Blue Band Baru melezatkan makanan dan menjehatkan 

  

  

     
  
Hobart, 9 Djan. « 
Pemain pul 

dan runner.up kedjuaraan tea 
nasional nis hardcourt 

Lieta Liem setelah berdji 
tiga sets dalam ronde kedua 
kedjuaraan tennis Tasmania 
@i Hobart hari Selasa terpak 
sa harus mengakui keunggul 
an lawannja Wendy Gilchrist 

(Australia), demikian "' AFP” 

mengabarkan dari Hobart. 

Lieta Liem terlebih dahulu 
'berhi 

lawannja dgn 
kemenangan 6—3, 

tetapi dalam dua sets terachir 

TAPI SEMPAT BIKIN 
LAWANNJA TERKEDJUT 
dari tiga putera dan tiga pe- 

main puteri, telah disisihi 
dari kedjuaraan setelah dua 

berhasil madju 

va single putera 

memiliki 
an internasional, djura dalam 

keka 
Wendy Gilebrist 

ta Liem (Indonesia) 
3—4, 63, dan —1. (Ant) 

dian! 
keronde kedi PROTEKSI — 

(Sambungan dari bal. III) 

Gandawidjaja disisihkan 
pasangan AS, Bob Lutz/Stan 
Smith dengan 1—$ dan 1—6. 

Dengan demikian seluruh pe 
main Indonesia jang terdiri 

Hasil2 lainnja dari kedjuara 

an tennis Tasmania jang di. 

ikuti djuga oleh pemain2 sebe 

(ronde kedua) : 

McManus (AS) — J. Kukal 

(Tjekoslowakia) 64, 6—A. 

T, Gorman (AS) — M. He. 

witt (Australia) 6—4, 10—8. 

Arthur Ashe Kk 

Twist (Australia) 6—0, 6—0 

Bob Lutz (AS) — Gandawi 

gjaja (Indonesia) 6—2, 6—2. 
Ronde ketiga : 

3. Alexander (Australia) — 

per (AS) 6—3, 3—6 dan 

B. Pauj (Perantji 

Masters (Australia) 
— 

jang berarti menampung 

kerdja. Para konsumen akan ter- 
djamin spare 

djangka waktu lama 
menudju kepada perindustrian MO 

bil jang sebenarnja, Penundjukan 

1 assembler akan dapat ditambah 

tergantung dari kebutuhan dan ke 
mampuannja 

Berbitjara tentang prospek ta 

hun 1970 dikatakan bahwa berda 

sarkan pengalaman2 tahun 1969 

akan dilakukan langkah2 untuk 

menambah kemampuan 

dalam negeri: Langkah2 tersebut 

antara lain berupa proteksi setja 

ra bertahap untuk dapat memberi 

kelonggaran perpadjakan. 
djaan bahan baku, 

Iain2. Pemerintah akan 

perluasan pabrik pupuk Pusri men 
Gjadi 660.000 ton setahun. 

pendirian pabrik pupuk d' 
Barat dengan kepastian 
500.000 ton setahun 

ping itu pabrik kertas Pematang 

siantar akan diredesjgn untuk da 

pat menghasilkan kertas koran, 
Tahun 1970 industri dalam negeri 

akan diusahakan madju sesuai de 

ngan patokan? jang telah djtetap 
kan Repelitas 

INDONESIA MUDA 
TJATAT KEMENANGAN 
BESAR 11—0 
DJAKARTA, — Dalam  landjutan 

kompetisi Divisi-! Persidia Rabu 30 
re distadpon Persidia. Menteng, kes. 
Ind. Muda memperlihatkan — Sengai- 
nja, menggulingkan kes. Sinar Re- 

madja dengan angka menjolok, 1l—0 
Setengah main Indonesia Muda lea- 

dalam sets pe 
mengedju' 

rang lautan & 
Single putera 

Tawaran Kepada Famechon Dari AS 

$ 250.000 Untuk 

9 Kali Naik Rin 

  

: 9 Djan. (Mdk: | Tawaran itu adalah sehubu 

ngan dengan Famechon 
Galam mempei 
nja dgn kemenangan 
nut dironde ke.14 atas 'Figh. 
ting” Harada dari Djepang di 

'Tokio pada Selasa malam. 
Parnassus mengatakan kepa 

da Reuter, Rabu malam, ia me 
nawarkan kepada manager 

Ambrose Palmer 

djaminan sebesar 125.000 dol. 

tar untuk pertarungan mela- 

wan Saldivar. 
Andaikata  Famechon 

ia akan ditawarkan 
125.000 dollar lagi untuk mem 

ja mela pertahankan 
wan Ruben Olivares dari Me. 
- djuara dunia kelasban 

(Australia) — R. 

Russel (Jamaica) -— 1 dan 6—2. 
Phil Dent (Australia) — V. 

(Jugoslavia) 
10—8. 
Ganda putera (roade kedua) : 

Gorman/R. Ruffels — Rus. 

sinannak —3. 

Hi
 

El
 

F — Segi: 
(Indonesia) 6&—1, 
Single puteri (ronde 

Gempa Bumi 
graph Stasion Seismologi Djakarta 

harj Rabu djam 06.27 12 WIB men 

tjatat adanja getaran gempa bumi 
dengan kekuatan 48, 

Arah dari Djakarta 8 

rat daja dan djarak Lk: 150 km: 

Sumber gempa agak dalam dan 

getaran tersebut kemungkinan ti 

dak dapat dirasakan oleh manu- 

Palmer jang mengetahui me 
itu tetapi me 
akan memi ngat : 

Pertandingan ini berat sebelah de 

kirkan hal itu. Kami telah me 
ngan segala2nja dikuasai oleb De 
main2 Ind. Muda. Manja berkat se- 
mangat sadjalah, kadang? tampak 20 
rangan Sinar Remadja jang mudah 

sekali dipatahkan oleh darisan bela 
kang Ind. Muda 

ngenai tawaran !! 
takan : 

  

MENGADJAK WARGA IBUKOTA BERSUKA RIA 

MENGAWALI TH. 1970 DENGAN ATJARA TUNGGAL : 

PESTA KEMBANG API 

ANG AKAN BERTEBARAN DIATAS ARENA TAMAN RIA DJAKARTA 

PADA : HARI SAPTU TANGGAL 1061-1970 

DIMULAI DIAM 21.00 W.1-8. 

SEDJUTA BINT: 

ATI PESTA WARGA IBUKOTA INI, SAMBIL MENGE- 

MENGASJIKAN. 

(aka naga RK RS TAK DA CS DAA KAKI DAA DA DAA 

ADJAKLAH KELUARGA ANDA MENIKM. 

NAL PERMAINAN2 UNIK
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