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tugas? Kedjaksaan - 
kapal tsb sampai kini masih tra 

Seng yan bagaimana sutan lebih landjut. 
n 

Assisten Operasi Deandak Laporan? diperoleh 

Sumatera, Kombes Pol. Suwar Deandak Sumatera dari dae. 
ne Surjeputro, menerangkan rah 

”Antara”, bahwa peris kan, bahwa pihak kepolisian 

tiwa tsb terdjadi pada tsi. 23 didaerah itu sekarang sedang 
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Desemi lalu, ketika ka mengadakan pengusutan ter. asliingon, 10 Djan. (Mdk, 

pal Aa Ta Teluk Betung hadap” kedjadian tsb. (Ant.) Wartawan Yaa 3 Oa a 

Sa ternjata terus menerus meng- 

f 8 Seoran yana # yaliter- 

e Rek truk Tae Diarak Sea ja Pan Team Rekonstruksi test 
Sepeda Motor» Amerika maa pertengahan 

- . , 10 Djan. (Merdeka) Iingga isl, dalam waktu sing 

Dibentuk Lebih 1. 55-55: j » ar djam 17.00 WIB, seorang laki2 4 pe 

in wa mat Ungu das va kendali balistik mokiar- 
Djakarta, 10 Djan. (Mdk) Tara Tinyatan Ana" Kan asa : 
KETERANGAN Meutu Adai . : 5 yak 1200 mil 

Kab kata fat tentang nda Keniman luka? peda kedua belah kar “Dalam setu cindjanan chusns, 
nja 'jobaan untuk mengge 5 Setelah diberikan pertolongan dan , Iaoram Departemen Lea Negeri 

Gn adan landai Benda ari Ai Ma aa - Kan Sa da di 2 wa HNANN Sea “aa Mantan 
“siden pada 9 1966 ””'“SUTOPO JUWONG PERKUAT KETERANGAN” 'ak oleh sebuah sepeda motor Peng at terbang untuk Aey 
kemarin telah diperkuat oleh ADAM MALIK: "DULU BANJAK sewaktu ia terdjatuh, katanja, masih katam Udarenja dan 2100.000 ang 

Major Djenderal Sutopo Ju. '” MUNTJUL BARISAN2 PENJOKONG ORLA? sangat mela MaagA Mann D3 ROE”. Yan Un Sun entin Sa 
weno, pehgosn vaagdteenag cetar Mina ngo KroonnggNroonyea KEDJADIAN ACHIR2 INI | 

Dalam briefingnja - kepada tor Sekneg Merdeka Barat, kamtib dalam rangka perum pun kemudian djatuh pingsan.    

    

          

   

     

         

         
    

    

  

  

   

    

      
           

« 2 redaksi? suratka- D: Ass. I P: 
konfrontasi — milier » 

! memimpin? redaksi? surika: Djakarta Am. 1 Pangkepkam. yasin sitat GNOS dan, Oria, Taat jang kemdian er ada “edar lngung bak denga Ams DIANGGAP WADJAR 

pensongan pemenatah Lenann en 3 or njak penangkapan beberapa pati2 anggota pot Komaekko 75 Matre vika Serikat maupun dengan Uni M ti h Cc ba k 

PENGANGKATAN KUSNO Oreo” Lama," € AD belakangan ini, ag jg Ma ka RSUP Dr Tiipto Mangunkusu em lega, omebac 

Ben DISETUDJUI ". Menurut Majdjen Si telah Alakukan" Djen. Juwo- mo. Salemba, untuk diberikan perto Menurut henoran, tersebut ca Orla Bi UU 

' FILIPINA : .Juwono hal itu antara no menerangkan lagi bahwa jongan. Sedangkan persoalan tsb “se ena, | ygnnnkad Isa De an 

Ni DJAKARTA, — Pemerintah. Pi- disebabkan adanja dualisme en Kook Aa KS Pantat aa Ta pengu- meng s3 Peak aa auna 

3 Aa ma Me Ma an TM kab  bengeniantan PENUMPANG KAPAL ega Ya ga MENURUT LETDJEN DJATIKUSUMO - 
« tara 3 

Bi Djenderal Kusme Utomo sebarai Mendampingi Majdjen Suto. G90S/PKI. Penjelidikan sek. L aharheak, -1 Ba 
va Manbebiaai ah 

3 Guta besar luar biasa dan Lerkun po Juwon» dalam briefing tsb sama telah didjalankan se. INDONESIA JANG 2 “4 NA aaansa peta Djakarta, 10 Dimasa, Mortoka) san das ta Ta akan an TA aa orang 

i | f : aa kun Indonesia jang bari um adalah Kepala Puspen AD djak dibentuknja team ter KANNAS DITOLONG  'u kendali bailistik antarbenua telah djauh ketinggalan — Djtka 

         

    

          

       

        

     
     
   

      

  

  

      
         
         

“ tuk Pilipine, demiklan dikabarkan Brigdjen Nawawi Alif. Baik kontruksi kira2 satu.setengah : he mag - ta (Jis jang Ber 

temen di Bu Juw mau, Na. tahun lalu. Juwon» menegas ingkat permulaan, dalam wangjara chwusaja dengan "Mer- Nasionalisme dan Patriotisme jang- Pem Peran jang 

: Dakar hari Djameas aa Sapi ee barapeta ban tan i Tekonstrukat didjalankan PATROLI AUSTRALIA Tana ma pedes Ta sen, dat dari segi Persiapan dibarengi dangan gerak revowio WMUT 19 tahun itu Gikabar 

jabatan ibegang tua, rs wntuk mentjegah .sekiter istana". ANBERRA — les ni 5 pemulu pertjaturamn politik, ner sangat kita perlukan dalam 

pppateri Keagrkan Bagenead timbulnja salah Kan BI “Behubungai dengan berita? 2wak kapal Indonesia terma- kendali balistik antarbenua tirg- Adalah wadjar terutama bagi indo — memenai perdjoangan kita 

Pangiima Antar Daerah Sumatera kulangan masjarakat sshubu xdanja pedjabat2 jang ikut suk seorang wanita sebagai kat menengah. nesia sebagai Negara jang masih kini, sehingga perwudjudan dari- 

Gengan berkedudukan Gi Medan. ngan dengan tindakas Kop. rapat rahasia di Istana Tam penumpangija telah disela. Kemampuan RRT jang akan da muda, Di negaraz ma, pada S8- pada kesedjahteraan hidup daa ke 

paksiring, Bali, Djen. Juwo- matkan oleh kapal patroli tang ini telah merupakan faktor. at? menghadapi pemilu, dilaku- hidupan rakjat segera 

no berpendapat” bahwa soal Australia "Aitappe” dari ke- penting dalam mempertimbangkan kan usaha menetralisir orang jg oo” Dikai @pabila kita cha 

at a teb tidak penting dalam rang kandasan kapal itu digugusan RRT dalam program peluru kenda dianggap lawan herat dengan ber watir kemungkinan kembalinja ke 

MAJDJEN SUTOPO JUWONO: : ka kongruksi tadi. Dikata. Karang jang terletak 180 km Ii anti baliietik- bagai alasan dan Gali. Hal tw” kuasaan orin akibat daripada ha- 

1 si kan bahwa peranan ,Tam. disebelah Utara Irian Timur Laporan itu selandjutnja menga oleh Latdjen Djatikusumo Gikata- sil jang ditjapai dalam pemilu 

PERMINTAAN "'IZIN MENULIS" OLEH pakstring”” saat ini belum Laut, takan “bahwa” perkembangan eku kan tidak balk jang akan datang ini, menurut pen 

PRAMUDYA AKAN DIPERTIMBANGKAN Gjelas. Kapal Indonesia tsb jang omi RRT mungkin terpukul oleh Tugas Pemerintah peda hakekac dapatnja sebenarnja hal itu tidak 

'Tindakcn2 pengamanan jg. bernama "Aferius" dan ber. perkembangan sendjata-sendjata aja, menurut Lotdjen Djatikmw perlu terdjadi. Karena hal itu da- 

Ananta Tur supaja dapat diusahakan dilakukan sudah tentu tidak ukuran 87 tom itu ditolong nuklirnja. Sebelas pertjobaan nuk me, adalah tidak mudah dan Fi pat kita tjegah dengan mengeluar 

Djakarta, 10 Djan. (Merdeka) 0nd song setjara serampangan melain- oleh kapal Australia teb jang ir telah diadakan sedjak tanggal ngan karena situaal di Indonesia kan suatu Undang2 jang menetap 

Major Dienderal Sutopo Juwono Tamimuarg tersebut akan diper- Kan didasarkan pada bahan2 dikirim dari pulau Manuk. 16 Oktober 1964 kendati dihenti. dewasa ini sangat ikemplex dam kan "seorang Presiden banja dapat 

mengatakan bahwa suatu panitia Chu — timbangkan, kata Majdjen Sutopo Ju jang telah diteliti setjara ma Menurut Markas Angkatan kannja bantuan Uni Sovjet sedjak memerlukan peneidian jg sangat ikut serta dipilih dalam pemilihan 

tang. Demikian diterangkan. Laut Australia di Canberra, 1959 dan meskipun didalam nege tadjam dari kalangan dan waktu 2 x pemilihan atau 2 x | 

       

      
     

    

       
  

       

       
   

    
    
    

          

  

    
     

   

                 

                
     

      

            

      
       

    

sus Kopkamtip akan mempertimbang ' wono mendjawab pertanjaan ""Merde- 
2 

"izim menulis tahanan ka” dalam briefing diada- Atas kritik dari pihak pers, hari Djum'at markas tsb me. ri terdjadi gangguan-gangguan 28 Negara/Pemerintah. Oleh 

ba an Pan Tap Aa ae LA Barat, pedjabat2 Kopkamtib berdjan ne: laporan, bahwa kapal mentara dari Revolusi Kebudaja Djatikusume digambarkan sitwasi adanja penetapan jang dikusikan 

Seperti diketahul dalam isporahnja Djakarta kemarin pagi. dji untvk membantu pers na patrolinja itu telah menam- an. Indonesia ini sebagai suatu erhes oleh Undang2, kechawatiran jang 

Malam "Merdeka" setelah berkum- Hadirin mendjadi "grer” ketika sional dengan kehrangan2 pung segenap awak daa pe. Mengenai kekuatan Angkatan - simtonj. Apabila satah satu ineiru mungkin timbul bembalinja oria- 

Ujung we Buru beberapa waktu lalu, —Gjenderai berbintang dua menga untuk mentjegah terdjadinja numpang kapal Indonesia ta. Udara RRT dikatskan bahwa le men tidak sesuai dengan kringan Sukarno tidak mungkin dapat ter 

an dari cabe aa koran'". " ae Pera 0 Ganpan Sai maganedadA ye Bag sempadftan jet, mendjadi bejar, Djatikusumo dalam wawantjara 
nja permimaan a.l. . jur, rra. 

oleh Pemerintah dalam menunai- ka", (S) 
kan tugasaja itu Ka 

ada kesatuan dan persatuan 

Iga pan mtugan Peseriaan. se )PENTJOPET TOLAK 
“ . 

hingga apabila terdjadi sesuatu jg PERA 

Mar #elah jang rewet dipat duslesar RUMAH SAKIT 
10 Djanuari, wartawan 

-—- kam dengan sebaik2-nja, dan dja 
wesjadap 

deka” mendatangi “beberapa 
ngan sampai menimbulkan suatu — Djakarta, 10 Djan Gddh) vetepan-telagen masa 

€x demonuran, skan tetapi 
jang nagatet, Sebab, manaruc pen Mao giga aan pemnncmegn dangan agak... 

jang bisa dirjeritakan disini Gam2 Bajomet — mudian saja Ihat sebuah djaket “1 bidik ponja ongkos. dalam rengka Mat an daooinan, Bebungki: kam Kakan keadaan adan ngan Ta Ka aa ma 

jakup tiga orang sadja. Se- Diserang tuning berlumuran darah diarak | “lari pekerdjaan. Djadi djangan- Uda da Penenang negatiar Ma diaegah dan Kebun man Sean Masa daan Wa 

diketahai tgl, 10 Djamua bts 3 oleh teman2 dari arah Pintu Air, | Mam untuk bajar uang kuljah, Un kemungkinan besar dapat terdjadi, ng mag Aap po tea pe eomma nge. 

4 maniak mengambii kesimpulan bah- mekan sadja sudah tjukup Tjuriga mengjurigai akan metu- coeang pola seorang 

diantara serentetan demonetrasi Wa perdjuangan Is telah mereng Kak Paula Bujang. Hingga sering pakan faktor daripada tidak adu- Hansip masuk ho RSUP De TPpto aa Oaa saanaan UAN 
jang paling berkesan sampai ut seorang korban saja « snja- ngutang di warung dan Ne- nja kesatum dan persatu dan Mangunkusumo, Salemba, untuk mahasiswa palsu dalam SemineriS8 

karang baginja, Imron Djamalus, dsk ada pilihan Jain, ketjuali ber beng kesana kesini dengan te- kemungkinan masuknja fihak keti Bebati. minari dan pada Lembaga Lembaga 

anggota Yon Harjono, kelihatan djuang terus, apapunsjang akan man, 8 untuk memasuki lobang Aja- UI mendarita tuhan tersaji pa PentiNksi. 

nja agak bingung. Katanja de- - terdjadi. 
tum, Adanja kekurangan kekom- Ga bepalanja ahihat pengarejakan Pastor Graham mengatakan bahwa 

Gikutinja semua Menurut pengakuannja Imron lan Hu dapat mudah terdiadi terhadap Gejaja, tarenn ta tar penagkerenghamie-at 

nj dacerean, Pasukan Tjakrabjrawa jang pa saat ini duduk difakultas Hkone- buk mentjari keuntungan bagi tangkap basah sedang moncjapet —jaku tangin kanan Diktetor 

"Bajklah saja tjeritakan demon da cant itu kelihatan djuga, men mi Usakt! tingkat III. Ditanjakan  aaknja guna moentjapai hemona- sebuah hatjamata didalam daerah —Adoif Hikler, bahkan mengirimkan 

strasi jang pertama saja ikuti, ja jadi sorotan teman2, hingga la- bagaimana dengan keadaan pada Gelam pertjaturan politik. lane? Janam Bh (R/GB pada dina — Pembantunja, bernama Laduig Maa 

itu demonstrasi sehari sebelum mp2 terdengariah kata2 jang si saat lah Imron menerangkan bah "TT 12.20 wa. mer. he Roma, untuk mengumah 

Arlet Rachman Hakim gugur. Wak fatnja ngeiedek, terutama dari wa ja sangat menjesal, tetap! ti PERLU PIGUUR JANG KUAT Udi jang mengaku adalah 00x PTEKGK Dita Besar Diaraan ta 

tu itu pagi2 sekali saja telah me mahasiswa putri. Karena terus2an dak tan kemana penjesalan 'ai Didjeleskan oleh Lotdjen Djati- orang peladjar SMA dan bortm- Vatikan dan Pius XM 

minggalkan rumah menudju Har diganggu, maka Tjakrabirawa tsb akan disiamatkan. Apa kepada Lusumo, TNI/AD adalah suatu nat Unggal Gidacsah  Madjuwal SS aa Sa aa 

moni, Dan saat 'tG pula saja meh marah. Dan seorang dari padanja Suharto, ataw kepada tokoh2 ma kumpulan dari orang2 medicang It GA/I4, satihanja G Man. Sakit —Gaiaan tentang Gokumen-dokumen Van 

dengar pimpjnan2 mahasiswa ber menusuk teman kamj dengan ba hanjawa jang saat batuk & ea ap gf sang er tlah bersedia Gahati sshagalma tina. “Peltisches Archive” d Daan, 

pidato dengan semangat dan ber: jonet. Kedjadian ini membuat te DPR, atau kepada sendiri. persatukan dalam catu hose: na mestinja. Dahter dam pasa dju “Tie National Arciives & Recesda 

ap!2. Saja sangat mengagumi pi man2 mendjadi marah dan menga Pokoknja teman2 saja G Yon ini tuan TNI/AD. Dengan demikian, Tusuwat Oak Gapat berbuat aga3 Service” G Washington, dan Pusat 

Gato2 ju Dan sangat meresap 26 muk, hingga Sekneg dhantjurkan banjak jang: bersikap apatis”. De lajahiah kirenja. apabila dalam ena peka Downmentasi & Berbn. 

kali kehati saja, sehingga saja ja katja2nja, medja2 didjungkir balik wajan tara kesatuan TNI/AD terdapat pula 0ha3 nar Han Pastor Graktm menersagian hakan 

Ikin ekan kebenaran dari perdjua kan dan swat2 berantakan". 
kasi » anggota Lankar sajap kanan dan sajap kui. Rasa aja. Indjoksi dan pendjahjtan We Wmaba-noska para mela mata Diarman 

ngan mahasjswa itu. Massa ma 
Pusat, mengungkapkan kisah Gemca- Nesjoneliama, Petriotiame dan Re hadhp cetakan Intatnja Gengam Yu Vidah selaku berhasil In menga 

kim lama makin banjak, dan men — Tentang kuliahnja sekarang, ea Ke Sa Volisioner tulah jang mengersa- mentah Otelak elah & ha tahan ebwa beberapa Informan Da 

djelang tengah hari massa maha Imron menerangkan dengan nada 
Mompier jang Gidiadikan markas oleh tukan mereka. Puntjak kekampa- tema Intenja Gak binan mmbeka lea 

Gowa inj menudju Istana. jang rendah bahwa kullahnja se mahasiswa Indonesia untuk: pertama. kan itu terdjadi disaat kila meng sotjasa dem/ilan. Pa Informasi pala 

karang jni tidak lantjar. Hal ini mana. hadapi lawan, kebanka ah Semanan eaa Sena bala Da 

Saja bersama dengan rekan karena tak ada biaja. Malam itu, Ikira? djam 20, saja du Dalam pada itu, memuui penda dish petugas benmanan Io KAM. Hu telah memperingnihan Raman 

Ininnja berada didepan Sekneg. Untuk udjian tahun ini sadja ke Guk Gidjalanan raja depan Ul. Mobil? pak Lerdjen Djatikusumo lebih lan tar Pali setalah tebih Gabuia Oh sertan Lsar Nagari Diwman dahan 

ha! teman2 mengerdjakan sem- karena sampai Gan mewakhadhan kecedjahidre- obat bo RSUP, jang semmin dngn atanga 

Hani ena apsanan Tuk lama be” lum bejar uang kuliah. Orang tua PNP ANA Nay ang Aneh ha Nag ae aa 

      EN a Apa me aa Meng Kenegaraan Lang Au - - “ “ Lana mama     | 

 



   
   

  

      

     

       

    
    
    

         

PENGUMUMAN. 

KEPADA SEMUA IMPORTIR/PENGUSA IANG BARANG2NJA MASIH BERAD, 
DI GUDANG? le LINIE (DIEPZEE GUDANG)/ n N 

HA J 
KADE DJAKARTA LLOYD PELABUHAN II     

BAHWA BAGIAN TERMINAL DJAKARTA LLOYD SEGERA AKAN 
MEMINDAHKAN/MENGANGSUR BARANG2 JANG TELAH TERTIMBUN MELEBIHI SATU 
Na" DIGUDANG/KADE, JANG BIAJA PEMINDAHANNJA DIBEBANKAN KEPADA MA- 

PEMILIK/PENERIMA. 

AGAR JANG BERKEPENTINGAN MENGETAHUINJA, 

Tjabang P.N. DJAKARTA LLOYD 
TANDJUNG PRIOK 

    

   

       

  

No. 447/M 70 

PEN BS BRG PN AS RE NE BE ES BR IS NS DES AS RI 
, TAMAN RIA DJAKARTA (MONAS) 
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MENGADJAK WARGA IBUKOTA BERSUKA RIA 
MENGAWALI TH. 1970 DENGAN ATJARA TUNGGAL : 

PESTA KEMBANG API 

SEDJUTA BINTANG AKAN BERTEBARAN DIATAS ARENA TAMAN RIA DJAKARTA 

PADA : HARI SAPTU TANGGAL 10-1-1970 

DIMULAI DJAM 21.00 W.I.B. 

3 

, ADJAKLAH KELUARGA ANDA MENIKMATI PESTA WARGA IBUKOTA INI, SAMBIL MENGE- 
NAL PERMAINAN2 UNIK MENGASJIKAN. NO. H5/M/10 

       
   

    
        

DITJARI 

SUPIR 
Mempunjai Rijbewijs A. 
Berpengalaman. 

Berhubungan pada : 
Kedutaan Besar Birma, 
109, Dji. ELA. Salim, Djkt. 

No. 449/M/70 

ANDA MAU BELI, KONTRAK ATAU DJUAL? 
Sumberani Publik Services: Perantara terbaik dalam urusan 
diuai/beli/kontrak: — RUMAH — TOKO — GUDANG — 
BAR & RESTORAN — RUANGAN KANTOR — KIOSK 
PASAR — TANAH UNTUK BANGUNAN dil.- 
Pengalaman/hubungan luas di-dalam/luar Negeri, 
Komisi harja 24 (dua procent). 

    
      

     
    
   

  

    
             
    

      
    

  

   

        

      
     

   

  

       

: ani Agencies: Agen harian NUSANTARA, INDONESIA 
RAYA, MERDEKA, INDONESIAN OBSERVER, dil. 
& BIRO IKLAN. 
Agen Es Petodjo & Agen MINUMAN (Terima pesanan untuk 
pesta dil). 

Sumberaai Industries: PERTJETAKAN, PENDJILIDAN & 
KARTONAGE, KLISE & REKLAME. KONPEKSI & KAN- 
'TONG PLASTIK. 

Yjuga menerima titipan barang2 mewah/kendaraan bermotor 
untuk didjual. Perawatan dan keamanan terdjamii 
Hubungilah alamat kami, pada hari2 kerdja: pk.08.00 s/d 16.00. 

BT, Si ADIL: Meawai 1/3 - Tel, Ala 
No, 442/M/70 

PS PMA PENA DAN DAN: 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS ' NUSANTARA 

DJAKARTA 

(ADMINISTRATIF OTONOM) 

Sekretariat/Ruang kuliah/Praktikum di 
. Komplex Jajasan Rumah Sakit Djakarta 

Djl. Raja Djendral Sudirman Djakarta 
PENERIMAAN MAHASISWA BARU CHUSUS 
DJUKUSAN KEDOKTERAN UMUM 

Slarat2 

1. Beridjazah S.M.A PAL, PAS 1967-1969 

2. Berkelakuan Baik 

3. Berbadan Sehat 

4. Tidak tersangkut G 30 S 

PENDAFTARAN 

12 Djanuari 1970 s/d 11 Februari 1970 
antara djam 9.00—12.00 dan 14.00-17.00 

di SEKRETARIAT FAKULTAS KEDOKTERAN 
UNIVERSITAS NUSANTARA 
KOMFLEX JAJASAN RUMAH SAKIT DJAKARTA 

         
    
    
    
    
    

    

TELAH MENIKAH 

NURANI NAPIS 
dengan 

BREND ANWAR 
Pada tgl. .8 Djanuari 1970 
di Djakarta. 

No, H44/M/TO 
        

         
    

     
     

   

    

    
     

           
    
      

      

   
Gjenazahnja d:berangkatkan 
diri No. 16—18, Djakaria 

ma kasih, semoga Tuhan m 

     
    

     

       
          

    
    

     

     

No, 448/M/70 

DIDJ 
BUKU? KARYA A.B. LOEBIS 
(ADVOCAAT/PENGATJARA) 

Testing 
12-15-14 Februari 1970 

Djakarta, 8 Djanuari 1970 

" Fakultas Kedokteran 
Universitas Nusantara 

— Senat Mahasiswa 
Fakultas Kedokteran 
Universitas Nusantara 

'— Ikatan Penjantun Kese- 

2. UUD 1095 (Sedjarah dan 

   
   

   

WARTA EKONOMI : .— (percuruan Twcai 
MENERIMA 
A. AKTIR-SITTI. 

(Djurusan: SIPIL, MESIN. 
INDUSTRI) 

  

   

  

PR maka kurs Valuta Devisa di Bank2 Devise, Ex- B. AKADEMI ADJUN AKUNTAN 
Ka sa Ian Yan, Ba kedudukan ru-. | C' AKADEMI BAHASA ASING Djurusan 
| 1 Sa naga aa $ — gengan 5 Buhasa2: ARAB, DJERMAN, INGGERIS, dan PERANTJIS 

ae BELI DJUAL 

t Den hanebal BC” Rp. 3740 Rp. 24,50 |, STM Jemor Dj. Dien. Sudirman Senajan 
| Pn Ietim Indonesia m3 39— '5. Anak2 ABRI/PEPABRI jang tidak mampu, uang kuliah 

Bank Umum Nasional 18— 1— diedakan korting setjukupnja 
BP. D. L "8 — — Ketua Presidium. 

UNTUK BANK NOTE Drs. Moh. Kamal 
Bank Exim Indonesia 0 28by vena 

Ba arang Saetarai mr 385 — 
Gea Mandaan n mi - STRUKTUR AGRARIS HARUS DIROBAH 
Bank of America Fa» Makassar, 10 Djanuari (Mdk) mendai memungki 
Bank of Tokyo Tana z0, Rektor " Universitas Hasanud. enggan dermaga yan 
Chartered Bank 28— din Prof. Dr. A. Hafid njak barang2 jang tadinja di- 
Naga Serkan pm, aa ne bahwa dinegara 70x datangkan dari luar”. 
Sa Se Asing terdindi Rp, $73— dan Rp. 3720 - disektor in: Dalam sambutannja pd pem- 

KURS DP HARI DJUM'AT aan mana, industri terse Teman Maman NG Ia 

DJAKARTA - Dalam csiIDP  Peredarannja untuk kurs 378” kanan untuk seluruh rekjatnja, ketan 'mmesslah ketidak #eimba 
MM Bursa Valuta Asing Djakarta sebesar Et 500/—/-—, dengan "Sttuktur perekonomian Indo ngan strukturil perekonomian 

g hari Dium'at 9 Djanuari tin Tn aa ” 2 Dea Jing Yertt -maladah ap jang didiumpal antara inia da 

Aan Lara 28 den TAN” Ur Ta KG One An aa La dika kesursan "AN 

Telah dipanggil Tuhan J.M.E, 

BAPAK A. MAWIKERE 
Pada tgi. 8 Di 1970 djam 14. S.U,P, tata LI januari san 40, di RS.U,P, Dja- 

dipekuburan Mentengpulo Djakaria. 

Atas perhatian dan ban'uan/pelajanan/ perawatan hii 
selesainja upatjara pemakaman, diutjapkan banjak2 tar 

KEL. TENDEAN — TIMBOELENG. 
Djakarta. 

serta Anak2 Tjutje2. 

| Intisari Ketetapan MPRS (1906-68) 

3 Hukum Tatanegara R.I. UUD 1945 .... 
djahteraan Fakultas Ke- Dekan, 4 Pendahuluan - Landjutan 
dokteran Universitas ttd. 5. Tamja dijawab antropologi budaja 
Nusantara , 6. Landreform 

— Staf Dosen. (Dr. Boentaran Martoatmodjo) 

No. 443/M/70 

(pelopor angkatan 45) 
MAHASISWA BARU 
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MENJUSUL DUA NARAPIDANA GLODOK JANG 
LARI DARI PENGADILAN NEGERI : 

Narapidana Serang Lari 
Dari Rumah Sakit Tjipto 

  

las. Pada perusahaan itu Pe- 
meriatah Daerah Kaltim te- 

ngan mempergunakan 
dari A.D.O. kita. Namun mc 
nurut kabar uang belum dise 
rabkan. (Ant) 

tgl. 9 Djanuari 1970, 
dari rumah Djalan Tjiman- 
djam 10.00—11.00 WIB., 

emberkari. 

Jang Berduka : 

UAL . 
SH. 

"PANGLIMA" 
PADA : 

, ELEKTRO dan TEKNOLOGI 

   

    

     

    
    
      
     
        

     
      
          

        

  

      

  

njsmpaikan pada "Merdka”. 
Menurut sumber tsb, Rozak 

bersama dengan 2 orang te- 
mannja jang sama2 didjatuhi 
hukuman dengan dia karena 
persoalan jang sama, masing2 
bernama Bsk dan Jnch pada 
hari itu dengar dikawal nleh 
petugas keamanan LPC Se. 
rang sedang berobat di RSUP 
Dr. Tjipto. 

'Tiba2 sewaktu akan pulang, 
mungkin disebabkan oleh ka. 
rena kelengahan sang petu- 
gas, ternjata Rocak sudah ti- 
dsk ada lagi diantara kawan2 
nja. Setelah diusahakan men 
tjari kesana kemari dan ter. 
njata Rozak tidak djuga da. 
pat didjumpsi, achirnja sang 
petu kembali ke Serang 
Dnfak selandjutnja terus me. 
Jeporkan kedjadian itu kepa 
da atasannja. 
Sehubungan dengan itu 

pimpingn LPC Serang telah 
meminta bantuan kepada po- 
list Komwil 71 agar Rozak di 
tangkap kembali. Sampai be- 
rita ini diturunkan masih be. 
tum diketaba, kemang ia me. 

Rozak adalah anak bush 
kemplotan jang dipimpin oleh 
Wdjt An. tang ditangkap oleh 
Team Siluman Komwil 71, 
Djakarta Pusat, kurang lebih 
1 tahun jang lalu. dan telah 
didjatuhi venais oleh Pengadi 
lam. Demikian sumber tsb me 
nerangkan kepada "'Merdeka". 

x 

Dalam hubungan ini dapat 
ditambahkan, bahwa beberapa 
hari jg lalu djuga dua orang 
tahanan dari LPC Glodok, ja- 
itu Supardjo umur 30 tahun, 
dan Tan Hok Him. sebagaima 
na telah diberitakan di ''Mer 
deka" tgl. 7 Djanuari jbl., di 
waktu menunggu untuk diha. 
dapkan kemedja pengadilan 
di Pengadilan Negeri Diakar. 
ta, telah dapat meloloskan 
Giri dari pendjagaan petugas 
Ppendjaganja. Kedua orang ti- 
hanan itu. jang telah ditahan 
sedjak tahun 1967, berhasil 
melarikan diri diwaktu mere 
ka diberikan idjin untuk mi. 
num disuatu kantin dihalam. 
an Pengadilan Negeri Istime 
wa Djakarta. Djuga kedua 
orang tahanan jang telah me 
larikan diri ini, walaupun te. 
lah dilakukan pentjariannja 
belum dapat ditsngkap dan 
tidak diketahui kemana mere 
ka melarikan diri. 

(MB) 

Rp. 1 Miljar 

Kerugian . 

Kebakaran 

DiPekan Baru 

  

  

lam pemeriksaan Polisi setem 
pat mengakui, bahwa ia telah 
menjalaks1 kompor untuk me 
marak air dan setelah meli. 

api mendjilat dinding 
Gisebelahnja ia malahan 

larj dan berteriak2 "minta to. 

long” sehingga api telah men 
djadi besar. 

Dua orang lainnja dari ke. 
dai kopi itu djuga telah dita- 

han uatuk paman lebih 
landjut. (Ant) 
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PNI Tidak Setudju 
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jang tjukup besar. 
investasi ini bagi 
jang kurarg tjukup permodalannja 
akan mengakibatkan kemunduran, 

sehingga akan berakibat mengura 
ngi kesempatan kerdja. isu 
dut lain peningkatan harga ba 
han2 bakar sektor industri 
dikatakan akan langsung mengha 
Tuskan pula kenaikan ongkos pro- 

duksi. Dichawatjrkan, bahwa ke- 
stabilan harga, jang dengan su 
sah pajah telah dapat diwudjudkan 
pada dewasa jni akan, tergon- 

tjangkan lagi. 

   

    

Perlu pula disadarl, bahwa ke 
nsikan harga mjnjak bumi, jang 
menetapkan kenaikan sebesar 
66 pCt bagi minjak bumj akan 
memberatkan setjara langsung be 
ban rakjat mengingat bahwa mi 

njak tanah adalah merupakan sa 
lah satu bahan kebutuhan 

pokok bagi rakjat jang masih da 

  

Kenaikan . 
  

Minjak Bumi 
  

Minta Ditindjau Kembali 
lam keadaan standard hidup jang 
rendah dan masih memiliki daja 
beli jang lemah. 

Harus lewat Undang? 
Dari sudut konstitusionilnja me 

nurut DPP PNI perlu disadari, 
bahwa dalam kenaikan harga mi 
njak bumi terkandung pula pembe 
banan padjak bagi rakjat. Dan 
tiap kebidjaksanaan pemerintah 
jang mengakibatkan beban perpa 

djakan pada rakjat dengan sendi 

rinja harus diatur melewati Un 
dang2. Lagi pula mengingat RAP 
BN 70/71, maka sewadjarnja hal 
tersebut menunggu penjelesaian 
RAPBN 70/71, demikian PNI. 
Mengingat hal2 tsb. DPP PNI 

mengusulkan penindjauan kemba 
1 kena'kan harga minjak bumi, 
chususnja jang menjangkut lang 
sung kehidupan rakjat banjak, 
demikian Dep. Penerangan dan 

Propagarda DPP PNI. 

  

belilah.... 

pilihan tepat 

LEBIH 
TERANG 
DAN 
TAHAN 
LAMA 

PT.PHILIPS-RALIN ELECTRONICS 
| — Djakarta 

    

Kisah 3 Ex - Demonstran 
itulah saia mendapatkan nasi bung- 
kus untuk jang pertama kalinja. Ki ' 
ra2 djam 01.00 tengah malam kami 
semuanja dibangunkan untuk mende 
ngarkan breifing. Semuanja kami li- 
hat mendengarkan dengan serius. Me 
reka berkata bahwa "Besok mulai ber 
gerak diam 04.00 pagi. Kita akan ma 
tjetkan semua lalu lintas di Djakar- 
ta ini. Karena besok adalah hari pe 
lartikan dari Kabinet Dwikora jang 
Gisempurnakan lagi. Kabinet jang 
akan mempunjai seratus Mnteri. Ki- 
ta semuanja harus gagalkan pelanti- 
kan itu. Kempeskan semua kendara- 
an dan malang melintangkan mobil2 
ditiap persimpangan”. Ditambahkan 
Ingi "Ingat perdjuangan ini s2ugat be 
rat. Dan kita berdjuang untuk rakjat”". 
Malam itu djuga kami  semuanja 

Gibagi2 dalam beberapa kelompok? 
jang masing2 berdjumlah 100 orang. 
Saja waktu itu mendapat tugas di 
depan HI dan Dil. Djendral Sudirman 
Mulai saat itu pula kelompok kami si 
buk mengatur bagaimana tjaranja me 
laksanakan tugas ini. Dalam keada- 
an masih gelap rombongan kami te- 
lah sampai di tempat tudjuan. Deng 
an mudah kami stop mobil? jang le- 
wat dan semuanja berhenti, ban2nja 
kami kempeskan, tidak pandang apa 
kah itu mobil sedan atau mobil truk 
dan bis. 

Kira2 diam 9.00 CPM datang dan 
kami diobrak abrik, CPM menjuruh 
supaja kendaraan dapat  berdjalan 

Ii. Semua kami berpura2 menu 
tetapi tatkala CPM itu per 

, kami kerdjakan kemba 
| tadi. Kali ini kami tak da 

pat melaksanakannja lagi tugas ini, 
karena CPM marah dan serentetan 
tembakan diberondongkan keatas. Ka 
mi terpaksa mundur dan kembali ke 
Markas kami jaitu Fakultas Kedok- 

  

   

    

rgar siaran radio "' 
rah?” 

Sore itu djuga saia mendengar se- 
orang rekan Arief Rachman Hakim 
tewas dengan sebutir peluru Tjakra- 
birawa di depan Istana, jaitu pada 
tiang tadi. Semangat kami mendidih 
dan meluap. Ribuan karangan bunga 
dikirimkan untuk mengantarkan Arie 

  

   

  

(Sambungan dari Hal. I) 

ke tempat peristirahatannja jang ter 
achir di Blok P Kebatoran Baru. 

Pagi2 sekali saja dikedjutkan oleh 
teman jang mengatakan bahwa "'KA- 
MI dibubarkan oleh Bung Karno ta- 
di malam”. 

Bagaimana Studi ? 
. Kini Soal Makan 

Menurut pengakuan Musly kuliah- 
nja saat ini tidak lantjar, dan ke- 
mungkinan tidak akan diteruskan, ka 
rera persoalan biaja. Dan baru se- 
bulan ini ia mendapat pekerdjaan di- 
salah satu perusahaan swasta. Sebe- 
um saja dapat pekerdjaan, persoalan 

g paling berat bagi saja adalah 
"makan". Ngutang, nebeng dsb, men 
diadi pekerdjaan rutine bagi kami. 

Ditanjakan bagaimana dengan ke- 
adaan dewasa ini, mengingat harga 
bensin naik. Maka Musly menerang- 
kan bahwa: "Hal ini merupakan pu- 
kulan berat bagi saja” Saja tidak 
mengerti kata Musly menambahkan, 
dan andaikata ada lagi aksi? seper- 
ti dulu, " Saja masih bersedia” de- 
mikian Musly jang berumur 24 tahun 

  

8 Jang Dikepung 
i RRI, 

Zakse Djatuh 

A. Buchory, anggauta Yon Sutojo 
mentjeritakan kisahnja tentang kedja 
dian 3 Oktober jaitu jang terkenal 
peristiwa Monas, dimana Zainal Zak- 
se tertusuk bajonet. 

Kira2 djam 5.00 pagi saja telah ber 
siap2 untuk menudju ke Monas dje- 
lasnja ke Istana. 
Berkumpul di RRI kami berdjum. 

lah kira? 25 Orang. Mulai dari situ- 
lah kami baru memakai djaket. Sa 
ja waktu Itu membawa bendera Yon. 
Kami mulai meneriakkan Yel2 seper- 
ti turunkan Sukarno, dsb. Disitulah 
saja melihat kedjadian jang sangat 
mengerikan, jaitu didepan RRI ada 
kira2 8 orang, mereka dikepung, di- 
pukul setelah djatuh lalu ditusuk ber 
ujatunanlah korban2, diantaranja war 

an aa Sa aa Naa metana 

2 ,,Pengurus” PWI Di Medan 
Djakarta, 10 Ojan. (Mdk) 
Menteri Penarangan hari 

Kamis telah menerima lapor. 
an mengenai kedjadian2 sek! 
tar PWI Medan dari pihak? jg 
bersangkutan dan dari Dja. 
watan Penerangan Propinsi 
Sumatera Utara. 
Kedjadizn2 tsb telah menda 

patkan perhatian sepenuhnja 
dari Menteri Boediardjo, jang 
selandjatnja i Iksikan 
pada Direktorat Djenderal 
Pembinaan Pers dan Grafika 
Dep. Penerangan untuk meng 
ikuti perkembangan masalah 
teb selandjatnja. 
Menpen sangat mengharap 

kan agar perpetjahan jang 
timbuj PWI Me. 
dan itu djangan sampai ber. 
larut2 dan mengharapkan su- 
paja semua pihak ikut menen 
tramkan suasana. 
Selandjutnja Menteri djuga 

menjajangkan bahwa perpe. 
tjahan itu begitu mudah ter. 
Gjadi, dan pasti akan merupa 
kan Korps Wartawan sendiri. 
Dalam hubungan itu Men. 

pen Bcediardjo telah menga. 
dakan kontak 5. PWI Pu- 
sat dan telah meminta- 

  sg 

DISAJANGKAN 
OLEH MENPEN 

kan perhatian dari kalangan 
pemeriatsh daerah dan Mus 
pida di Medan utk ikut ser. 
ta menjelesaikan persoalan? 
jang telah timbul itu. (Ant.) 

tawan harian KAMI, Zainal Zakse. 
Zainal Zakse mendapat tusukan bajo 
pet beberapa kali pada dadanja dan 
pelepisrja. Dari arah lain, jaitu dari 
timur saia lihat wanita2 berpakaian 
kain dan badju kurung berlari terbi- 
nik? karena dikedjar tentara. Siapa 
jang dapat dipukul dan langsung di- 
tusuk djuga. Saja lihat seorang wa- 
nita sudah tak bisa berlari lagi ka- 
rena didepannja kawat duri. Tenta- 
ra jang mengedjar pada waktu itu te 
tap memukulnja djuga, wanita itu 
djatuh keparet, dan kainnja tersang- 
kut. Tentara menusuknja dengan da 
ionet. Saja jang waktu agak berdja 
uhan dari kedjadian tersebut tidak 
bisa berbuat apa2. ketjuali berteriak 
"Allahu Akbar" 

   

  

Bagaimana seka- 
rang — Buchory, 
tanja wartawan 
Merdeka” "Te 

rus terang sadja 
kuliah saja han- 

BMP, ur, saat ini sa 
ja baru tingkat 

. 1 di FH ex UL 
Saja sering? eng 

f ga naik? dan di 
N 4 tambah lagi me- 

ngenai diajanja, 
Boro2 untuk bia 
ja kuliah, untuk 
makan sadja ses 

A. BUCHORY, “ih rasanja un- 
(Yon Sutojo) suk ditjeritakan. 
Buchory menerangkan bahwa ia sa- 

at ini dagang ketjilan, jang hanja Di- 
sa untuk makan sadja 
Teman2 kami disini umumnja tis 

dak kerdja, dan kuliahnja matjet. Ada 
jang baik dan ada jang tidak beres. 
Jarg kami djadikan persoalan utama 
adalah masalah makan. Karena sulit 
nja terpaksa kami sewakan dagian 
ruang tengah untuk mereka jang #8 
mar main bulu tangkis. Setiap du- 
lan kami mendapat sekitar Rp. 5000.- 
sampai Rp 6000.— Uang itulah jang 
kami makan bersama kami beli be- 
ras dan masak disini 
Bagsimara dengan keadaan dewasa 

ini? Buchory kelihatannja tidak bisa 
memberikan komentar apa, hanja da 
ri raut mukania penulis lihat, agak 
lesu dan tjemas tentang hari depan 
nja. Mereka tidak puas dengan kea- $ 

Demikian beberapa tjatatan jang 
bisa dikumpulkan dari ex demonstran 

    

  
  

 



   

                              

    
    

   

     
   

    

     

   

    

    

      

     
    

  

    

    

                    

    

    

    
        

   

       

   

        

           
          

Terbit setiap pagi, 

tar): Luar kota: 
Luar negeri: Rp.450,- sebul 

TARIF 

TEKS SADJA 

  

minimum. 
Display-ad (iklan gambar) 

minimum 

minimum 
Alamat Direksi Tata Usaha dan 

«Djakarta. Telepon : 
Rekening giro 

    

akan bertolak ke Bali dari Singapura, u 
hari.Di Kuala Lumpur 
AS akan mendjamin    

  

Pemimpin Umum/Redaksi : 

SESUDAH NIXON, AGNEW 
Hari Minggu besok Wakil Presiden AS, Spiro T. A 

ta mendengar, bahwa 2 
Tenggara untuk menegah agresi. Dan dengan Lee 

enggara 

  

SABTU, 10 DJANUARI 1970 

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 

PENERBIT : P.T. Merdeka Press,, Djakarta. 

ketjuali hari2 besar. 

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

lan (termasuk beaja pos-udara). 

IKLAN : 

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

Redaksi : Djalan M. Sangadji 11, 
43660, 43230, 43250. 
pos : A. 12.638 

  

      B.M. Diah. 

      

UI Siapkan 
Seminar 
Pemilu - 
3K BERSIFAT ILMIAH 

34k TERBUKA UNTUK 
UMUM 

Djakarta 10 Djanuari (Merdeka). 
Dewan Muhasswa Uh sedang me- 

menjiapkan - rentjana — mengacakan 
"Seminar Pemilihan Umura'' jang akan 

        

          

        

    
      
       

      

tahun 

Tiga pokok atjara jg akan dibahas dim 
sem.har Uu intah "Masalah PEMILU 

Sebegal pemrasaan telah diputus- 
/I kan ai: DR Alnan untuk masalah po- 

nd itis, DR Harsia Bachtiar untuk ma- 

w menurut rentjana 
an kundjungan selama dua 

Agnew menjatakan, bahwa” 
ntuk melak:    

  

Kwan Yew di Singapura, ia mengulangi lagi djaminannja mengenai Asia 
itu sanak 

Pada hakekatnja pembitjaraan2nja di Indonesia nanti, tentunja berkisar 
kepada pertahanan/keamanan, ekonomi dan politik di Indonesia dan Asteng. 
Dan setjara diplomatis tentunja dia duga akan memberikan gambaran? dan 

ag harapan2 jang menjenangkan Indonesia. 
Nixon targetnja mengembalikan keutul 
pengaruhnja didunia jang aga 
penarikan mundur kekuatan. 

pi, ketahui, bahwa Pemerintah 
han polit 

  

  

  

   
   n AS sendiri, 

n Indonesia. Wakil Presiden AS 
jang berasal dari Junani itu, melihat dengan hati jang ragu kepada resim junta 
militer Junani. Dan seperti pembesar2 AS lainnja, ia tidak menjukai resim 
militer, betapapun djuga bentuknja. Tapi, sekalipun demikian, banjak koran2 
AS sendiri jang menjalahkan Pem lah AS "membangkit2kan” semangat 
militer negeri2 jang sedang berkembang untuk melihat2 keuntungan apa jang 
dapat ditjapainj 

  

lengan militerisme itu. 
Agnew di Indonesia tentunja, seperti Nixon djuga, akan melihat bahwa 

usaha2 bangsa dan Pemerintah Indonesia menudjukan kemudinja ke demokrasi. 
bukan hanja lipservi 
kiranja tidak 
interpreteer, bagai 
tahanan 'di Asia 

     -mis-interpreteer 

  

jang sedan, 
residen AS itu, hal ini dapat ditandaskai 

dja. Kenjataan, bahwa tidak ada militerisme di Indor ia 
tidak perlu di-mis 

   
lagi. Seperti: dju, 

na pendapat Pemerintah dan bangsa Indonesia tentang per- 
nggara. Indonesia lebih suka membitjarakan soal bantuan 

ekonomi jang sehat, demi kepentingan Indonesia dan negeri2 jang membantunja, 
Dan sampai dimana bantuan AS dapat diberikan kepada 

berkembang (ASEAN). Dika dalam  pembitaraan dengan 
Indonesia dan negeri2 

n kembali, dan mendapat djawaban jang 
positif, kedua2nja Indonesia dan Amerika sudah madju selangkah dalam meng- 
hadapi masa-depan jang akan lebih kompleks lagi. Kami utjapkan selamat 
dutang di Indonesia, kepada tamu kami. 
  

zm» Kaum Ibu dan 
Kenaikan 

IRANJA kaum ibu tidak be 
berapa memperdulikan, apa 
kah barga bensin akan na 

Ik, ataukah dia akan turun, Jang 
@ihiraukan, bahkan jang harus di- 
hiraukan oleh ibu2 kita adalah, 

T dan minjak 
tanah membuat if 
kembali memperhitungkan budget 
rumah tangga jang selalu tidak 
pernah mentjukupi. Rupa2nja pen- 
Geritaan menahan hati dan meng- 
@lirkan airmata didalam kehidu- 
yan kita disini, tidak selesai2nja! 
Rentetan problema telah mentje- 
kam hati ibu. Sjukuriah djika ibu 
kita Itu mempunjai keterampilan 
vatuk mengatasinja, kemahiran 

Pena Thoterikan unuk ja ketjerdii uk me 
@erima kehidupan setjara positif. 

DAPUR SOAL UTAMA. 
Sekalipun soal dapur tidak per- 

sebagai induk 

pun Ia tidak pernah disoroti setim 
ta tadjam oleh parlemen dan ka- 

kita namun, soal dapur ada 
soal 1970, jr menurut penda 

bagi 
Dan koran2 hanja dengan hu- 

tuf2 besar menjebut, bahwa har- 
ga2 pangan najk, dan setelah Le 
baran, tidak mau turun kini di- 
susut pula dengan kenaikan harga 

rjak, Apakah jg dpt dilakukan 
oleh ibu2, ketjuali mengharapkan, 
@gar supaja bukan sadja orang2 
tertentm jang berprivilese, jang 

bisa hidup mewah ditengah2 tja- 

lon2 bangkai jang kekurangan ma- 

kan! Tetapi anak2 orang miskin jg 

merupakan djuga anak2 kita, se- 

bagai ibu2,, dapat djuga hidup ber 

deradjat manusia jang tjukup san- 

100 Hakim 
Baru - 

Tahun Ini 
KATA KETUA 

MAHKAMAH AGUNG 
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Harga 
Kapan Organisasi 
Wanita 
Mengeluarkan 
P patnja ? 

ah ata & 
dang dan pangan. 

IBU2 KITA TIDAK DINAMIS. 
ita tidak dapat menilai se- 

K orang ibu jang baik, seba- 
Bai ibu jang kegiatan dan 

kelintjahannja hanja ditudjukannja 
kepada balapan belandja di Sari- 
nah atau adu dulu2an mengena- 
kan mode terbaru. Sebab suatu 
negeri jang masih memerlukan se 
mangat untuk mendjalankan pem- 
bangunan supaja djangan tetap 
merupakan negeri jang paling ka 
ja sumbernja tapi paling miskin 
rakjatnja, harus mempunjai ibu2 
jang dinamis, jang berpikir kearah 
perbaikan nasib biggsa dan rak- 
jat, sedjadjar dengan bapak2 dan 
lain2 kekuatan masjarakat kita. 

Kalau sampai hari ini kita belum 
menemukan kaliber2 jang dem'ki- 
an itu di Perwarl, di KAWI dan 
di organisasi2 wanita lainnja ma- 
ka ini berarti, bahwa ibu2 kita se 
dang berada dalam perdjalanan ke 
persoalan jang mendatar. 

IBU, MENGAPA TIDAK 
BUKA SUARA ? 

Orang jang melihat dan meriga- 
lam! militans! kaum ibu djmasa2 
jang lalu, kini seakan akan tidak 
lagi melihat tjahaja jang bisa me 
njulakan keinginan kaum ibu kem 
bali menanggulangi kesulitan ke- 
hidupan sosial/ekonomi/Kebudaja- 
an bangsa kita. Ibu2 kita seakan 
akan terpukau oleh keputusan2 jg 
tidak dapat disalahkan", dari ba- 
pak2, kita. Suaranja hampir mati 
untuk — menjampaikan kritik2 
dan perasaan jang — terkan- 
dung didalam hatinja. Ukuran jg 
mehapenting bagi ibu Indonesia 
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'ekonomi di AS sendiri dan - 
dipertahankannja. Sekalipun ada rentj: 

militernja dari Vietram dan pengemb: 
Okinawa kepada Djepang, Agnew akan melihat2 lagi, sesudah Nixon ke Indonesi 
dulu, apa keuntungan? baru jang dapat diperolehnja: keuntung 
maupun keuntungan bersama antara AS deng 

    
    rapa . 
lum dapat ditjarikan gantinja jang 
dianggap represehtatit. Dalam hal ini 
Giharapkan — tokok2 mahasiswa dari 
Kn akan tampil dalam masal 

Sebagai penjanggah direntjanakan 
Adnan Bujung Nasution SH,TB Sima- 
tupang, DR. Selo Sumardjan, Major 
Djerdral Sutopo Juwono, S Sukowati 
dan beberapa tokoh lain jang belum 
pisa disebutkan. , 

Selandjuinja pihak Dewan Mahasis- 
Wa sebagai pelaksana dari Seminar 
ini, menjatakan bahwa seminar bersi 
fat terbuka untuk umum dan bersifat 
ilmiah se-mata2 lepas dari persoalan 
sikap generasi muda terhadap UU 
Pemilu atau tendena? lain. rp 

Undangan2 bagi Lembaga2 dan Press 
akan disiapkan sekitar 5 hari sebelum 
pelaksanaan Seminar tsb. 

Ketika ditanjakan oleh pembantu 
harian ini tentang hubungannja de- 
ngan Perpem. Pelaksana UU Pemilu 
pihak Dewan menjatakan bahwa se- 
minar tidak dimaksudkan untuk mem- 
pengaruhi dalam menjongsone Inhirnja 
Perpem itu. Dikatakan — selandjutnja 
bahwa hasil2 seminar tidak akan di 
adjukan kepada pihak manapun, tetapi 
apsbila pemerintah mau menerapkan- 

nja dalam suatu keputusannja maka 
itu adalah dalam kompetensinja. 

(ZAM) 

  

  

KEBUN RAYA BOGOR”, 
DIFOTO DARI UDARA 

BOGOR — Pihak PN Aerial Sur 
vey telah melakukan pemotretan 
dari udara terhadap kerusakan jg 
menimpa kebun raya Bogor akibat 
serangan angin pujuh baru? jai. 

Demikian diperoleh keterangan. 

"Has 

Uputi juas 2-1/4 kilometer per- 

segi, 

  

MERDEKA 

TJERITA DARI SALAHSATU ISTANA KERADJAAN INGGERIS: 

Snowdown-Margaret 
LONDON, — Sebuah motor mende 

tu keluar Istana Kensington dan orang 
bertanja-tanja lagi apakah suami- 
Istri Lord Snowdown dan Putri Ing- 

A 

gris Margaret bertengkar lagi? Ini. 
bukan bererti bahwa mereka itu be- 
Situ sering ber . Tapi beberapa 
pertengkaran mereka telah diketahui 

  
“WORD SNOWDOWN dan 'eterinjel Puteri Margaret jang iam- 
bah gemuk 7?) ketika berkundjung ke Djepang bulan Sep:ember 
tahun lalu, (UPI) 

orang lsg mentjapai klimaxnja de- ngan sang kepaia keluarga melompat 
kestas sepeda motornja dan lari ke- 
var. 
Pertengkaran? ketjil tentang masa- lah hidup seperti itu pada Keluarga Snowdown membuat mereka lebih ber sifat manusia daripada Keluarga Ratu Inggeris jang tinggal di Istana Buc- kingham. Djika Ratu Elisabeth dan 

Pangeran Philip berselisih pendapat, 
maka berita tentang perselisihan itu tidak akan bot!or dari Istana jang 
ketat itu. Sebaliknja Keluarga Snow- Gown mempunjai terlalu banjak sa- habat untuk menjimpan atau untuk 
membotjorkan rahasia, 
Tahun 1970 ini merupakan suatu tonggak sedjarah bagi Snowdown dan 

irterinja jang unik itu. Kedus-duanja 
tahun ini mentjapai usia hampir se- 
tengah abab-jaitu 40 tahun. Lord 
Snowdown-jang dahulu bernama Ant- 
hony Armstrong Jones-merajakan hari 
ulang tahunnja pada tanggal 7-Maret. 
Puteri Margaret, jaitu adik Ratu Eli- 
sabeth, merajakan hari ulang tahun- 
ja pada tanggal 21 Agustus. Dengan 
Gemikian Puteri Margaret akan men- 
Gerita kerugian-salah satu kerugian- 
kerugian akibat statusnja sebagai Pu- 
teri Radja, jaitu segala-galanja, ter. 
masuk usianja-diketahul orang. Kalau 
ada orang jang baik hati melupakan 
Soal ketuaan mereka, radio BBC se- 
baliknja akan menjiarkan ulangtahun 
mereka ke segala pendjuru. 
Kemudian pada tanggal 6 Mei me- 

teka akan merajakan hari ulang tahun 

ke 10 dari perkawinan mereka jang 
lebih sering ribut daripada tenang 
itu. Tentu sadja mereka tidak pernah 
mempunjai keinginan untuk bertjerai, 
tetapi sekali terdjadi peristiwa jang 
mentiemaskan jaitu pada bulan Peb 
Tuari 1967. Pada waktu itu mereka 
mendengar dari the Earl of Harewood 
saudara sepupu Ratu Elisabeth, "bah 
wa Anthony Armstrong Jones mem 

punjai seorang anak diluar perkawi- 
nan, 

Berita itu dibantah dan dianggap 
Oleh semua pihak jang bersangki 

          

sebagai berita jang kasar dan Kelu- 
arga Snowdownpun mensadakan reuni 
lagi jang mesra di New York. dimana 

keniata- tangsuami bekerdja. Tetavi 
annja ialah bahwa su 

an Inggeris memai 
uk chawatir 
setidak-tidaknja perpi- 
pasangan  suami-isteri 

bargsawan jang paling banjak me- 
Timbulkan sensasi dalam abad ini. 
Setelah mengalami masa satal selama 
1 tahun Keluarga Snowdown seka- 
rang tentu merasa bahagia seperti 
keluarga-keluarga lainnia, bahkan le- 
bih bahagia daripada keluarga-keluar 
ga lainnja, dan sekaranenun telah di 
karuniai dua orang putera. 
Sebelum bintang film Grace Kelly 

kawin dengan Pangeran Rainier dari 
Monaco, Puteri Inggeris Margaret 
adalah Puteri jang diangsap tertjantik 
diseluruh 'Ejopa. — Sekarang Puteri 
Margaret masih menarik dengan ma- 
tanja jang biru dan giginja jang pu- 
tih dan rata, tetapi ia bertambah 
gemuk tapi nampaknja dia tidak be- 
Situ chawatir tentang tubuhnja ber- 
beda dgn Puteri Crace dari Monaco, 
ja tahun lalu merajakan hari ulang ta 
hunnja Ike-40 dgn tanpa makan. 

Puteri Margaret banjak dikenal oleh 
orang Inggeris, sebagai pelaksana tu- 

ugas keradjaan atau menghadiri 

  

        

        

Suami-Istri 
ng sering 
rtengkar : 

Badannja Tambah Gemuk. 
perajaan-perajaan dan  pertundjukan- 
pertundjukan jang digemarinja dan 
suaminja. Mereka memimpin kelom- 

pok jang bersuka ria supaia bertepuk 
tangan dalam pesta sampai diam 4 

pagi untuk memperingati hari ulang 
tahun bintang film Noel Coward jang 
k-70. Maka apabila orang-orang Ing- 

eris pada saat-saat ini memikirkan 

Keluarg Snowdown, mereka lebih 

tjenderung untuk bertanfa-tanja dalam 
hati apa jang akan dilakukan oleh 
Lord Snowdown seumur hidupnja. 

Beberapa — orarg teman mengira 
Lord Snowdown ingin mendjadi se- 
orang produsen film dan ia menun- 
Giukkan bakatnja jang tepat dalam 
hal ini. Ia telah membuat 2 buah do- 
kumentasi jang baik untuk BBC. 

Puteri Margaret tentu bangga djuga 
kalau Lord Snowdown dapat mendja 
Gi produsen film, sebab kedua duanja 
Orang jang pernah berketjimoung da- 

lam film, dan menghargai film. 
Lord Snowdown berbitiara tjepat 

berdjalan diuga tjepat, sehingga orang 

lupa bahwa ia nernah menderita polio 
diwaktu marih ketjil dan sukar ber 
dialan waktu itu. Lord Snowdown ti- 
dak ikut ambil pian dalam dunia 

politik, meskipun ia mempuniai kursi 

di House of Lords. Ia djarang men- 
dengarkan musik klasik, 
meri oleh Puteri Margas 

serang mendengarkan musik pop. Su- 
ami istri Srowdown gemar main ski 

dan siring berlibur dengan menum- 
pang pesawat jet, biasanja ke Timur 
Tengah. 

Baru2 ini ia didenda 5 pound ster- 

Vng (12 dollar Amerika) karena me- 

langgar peraturan lalu lintas. Seo- 

rarg pengerdara sepeda motor me- 
runtut Snowdown karena dianggap 

memblokkir djalan dengan mobil As 

ton Martinria. 
Pengendara motor itu berkata: "Wak 

tu itu raia tidak mengira bahwa jg 

akan saja turtut adalah Lord Snow- 

down saja tidak mengenal mukanja, 

sebab ia menserakan pakaian dengan 

W'esan jare tjerah. Saia kira dia itu 

arggota pen non”. MPN 

    

   

        

  

WAPANGAB TINDJAU 
KAPAL 'JEANNE D'ARC' 
DJAKARTA, — Menteri Pertaha 

nan-Keamanan Djenderaj Soehar- 
to hari Kamis meagatakan bahwa 
kundjungan kapal iatih Perantjis 
'Jeamne d'Arc' di Indonesia akan 
lebih memperkokoh persahabtan 
Indonesia-Perantjis, chususnja per 
sahabatan antara angkatan bersen 
Gjnta kedua negara. 

Kesan2 Djenderal Soeharto itu 
disampaikan melalu: Wakil Pa- 
ngab Djenderal M. Panggabean, 
setelah menindjau kapal tersebut 
didermaga Samudra Pura Tan- 
Gjung Periuk Djakarta, 

Kapal 'Jeanne d'Arc' jang da 
tang harj Kamis dari Madagaskar 
dgn Giciagi oleh trefak ” Victar 
Schoelcher akan berada dj Indo 
hesa selama 6 hari untuk kemudi 
an melandjutkan pelajarannja ko 
Hongkong, 

    

   

      

   

        

   
   

  

   
     

          

   
    
   

   
   

        

   

  

   

  

    
   
   
   

      

   
   

     

     

            

     
      

     

     
   
   

    
    
    

      

         
     
   
     
   

     
   

    
    

   

Bagaimana 
Wanita 
Menipu Pria 
DUMFRIES, SKOTLANDIA, 

— Seorang wanita setengah 
baja jang sudah bersuami, 
me.ggunakan surat2 asmara 
Gan foto? dari masa remadja 
nja, untuk meraju pria? jang 
merasa kesepian supaja me- 
ngirimkan uang dar hadiah2 
lainnja dengan djandji akan 
berkertjan, jang tak pernah 
@Gitepatinja, demikian diterang 
kan dalam satu sidang penga 
dilan di Dumfries. 

Njonja Annie Rowlie (usia 
59 tahun) dan suamirja Ja. 
mes (usia 48 tahun) mengaku 
telah menipu 34 orang pria — 
termasuk seorang duda ber. 
usia 76 tahun dan seorang pe 
muda jang usianja kurang da 
Fi separo usia Njonja Anie — 
dengan menggaruk uang se. 
djumlah 356 sterling dari me 

Penipuan jang dilakukan 
.Oigh suamiisteri Rowlie ter- 
bongkar ketika seorang pria 
mengadu kepada polisi bahwa 
radis.kentjannja tidak mun. 
tjul2. (Rtr.) 

  

Nj. Indira Gandhi Membawa 

Massa India Kekiri 
Berlawan dengan pemimpin2 Partai 
Kongres jang berkuasa 

»k DAPATKAH IA BERTA HAN LAMA....? 

Salah satu item politik jang 
diduga akan membawa per. 
soalan2 sulit bagi pihak demo 
krasi dalam tahun? menda. 
tang iri, ialah djurusan kebi- 
@jaksanaan jang diletakkan 
baru? ini oleh PM Indira Gan 
dbi kepada 500 djuta rakjat 
India : SUATU TREND POLL 
TIK JANG MENGAMBIL DJA 
LAN KIRI! Ini dilakukannja 

  

mantep 
Beperti diketahui, selama 

kemerdekaan India, pimpin. 
an nasionalnja banjak meng- 
utjapkan djandji2 memberi 
kan kemakmuran bagi rakjat 
nja. Tapi ternjata tjita2 dan 
djandji2 itu telah mendjadi 
debu dari suatu njala api so. 
sialiime jang telah padam, 
hasil import dari negeri asing! 
Kini Mrs. Gandhi mentjoba 
memberikan pandangan dan 
mengambil langkah2 njata 
uni "mendekatkan kehidup 
an sosia| jang miskin dengan 
jang kaja”. Pihak Barat jang 
melihat sikap Mrs. Gandhi 
jang paling belakangan Ini, 
menjatakan, bahwa usaha2nja 
itu merupakap suatu "sinisme 
politik jang paling djelek". Ia 
dissmakan n "Robin 

jang lalu! 
destraksi ? 

POSISI Indira Gandhi jang 
mendjadi lebih 

mengha' lawan2nja dida. 
lam dan di Parlemen. 
Kekuatan inilah jeng menje- 

bahwa Mrs. Gan 
dhi berani bil 

14 top. 
banks di India dan skan men 
@jalankan 

Dan dengan demikiar kedu 
dukannja selaku PM dengan 
V.V. Girl sebagai Presiden jg 
didukung oleh kaum sosiali3 
dan komunis akan mendapat 
kan kekuatan dari grsep2 kiri 
jang pernah pula dahulu men 
Gjadi lawannja. 

Luwan2 Indira Gandhi jang 
mentjalonkan Neelam Sani. 
rha Reddy sebagai Presiden 
dulu (kanan) menjatakan, 
bahwa ber.djuta2 rakjat India 
akan menanti masa2 lain ka- 
lau belum dapat mendjalan 
kan tindakan2 perlawanan. 
Sebab dengan Indira Gandhi 
mereka merasa akan mendja. 
lankan destruksi dalam skala 
besar2an ...   

UNTUK pertama kali dalam 
sedjarah partai Kongres jang 
berumur 85 tahun itu, terda- 
pat, bahwa seorang Perdana 

Menteri (seperti Indira Gan. 
dhi) berani mengadakan anti. 
kampanje dan terang2an me- 
lawan Syndikat (jaitu pemim 
pin2 Kongi Dan untuk per 
tama kali pula Syndikat2 me 
ngambil sikap dalam segala 
situasi, aken  mendjatuhkan 
Indira dari kedudukannja. 
Dan Indira dalam keadaan 
berlawan dengan »knum2 jg 
masih kuat itu terpaksa meng 
ambil Bagan mendekati mas 
sa dan achirnja mendapatkan 
suvport dengan bajaran djan 

dji ena ke ...... sosialis. 
me 

Dengan kerdjasama dan 
djandji dengan partai2 kiri 
dan sebagian dari anggauta2 
Kongres jang memihak kepa- 
danja, ja telah mendapatkan 
suara persetudjuan dari k.l. 
300 dari 414 anggauta Kongres 
dalam Parlemen. 

    

Persoalan buat Indira Gan. 
dhi dan India dikemudian 
Hap bom apakah PM itu da 

t terus menerus meng." 
at" mukanja terhadan Aya 

Gikat jang berkuasa itu. Dita 
hap 1972 nanti akan diadakan 
Pemilihan Umum. Kiranja 
perdjuangan bangun djatuh. 
nja Indira akan kelihatan di 
saat2 itu. Syndikat tidak akan 
membiarkan dirinja dihina 
oleh Indira untuk pertama 
kalinja didalam kehitupan 
dan gengsi ti ja. Tapi In. 
Gira djuga tidak sia2 memi. 
hak kepada gc! kiri dan 
membuat bari .massa me 
han kaum "kanan". 

IKA pembai ber- 
djalan baik dan mpart go. 
longan kiri tidak sampai me- 
ninggalkan gengsi India dan 
politiknja, kelihatannja Indi. 
Ya akan aa Tenan msm. 
Du menga! ai 
sudah petjah itu. aa nd 
ran2 dikatakan akan dapat 

   

      

        

Oleh: D. Siregar MA 

NJ. INDIRA GANDHI dan pemimpin2 India leinnja: Wakil 
Presiden G.S. Pathak, kiri, dan Kerea 

Union India Andre Chandernagore, kanan. (UPI) 

    

   

  

     
    
   

   
    
   
     

      
         

     

   

berlangsung, tetapi kiranja 
kaum "Syndikat” tidaklah 
akan berani mengambil risiko 
kehantjuran negara disebab. 
kan pula kedudukan sosial me 
reka sebagai groep "haves" 
jang sangat berkuasa itu. 

Untuk pertama kali didalam 
sedjarah India, 

an pemimpin? Partai Kong. 
gres sendiri. Dan dimasa? 
mendatang ini, dunia akan 
menjaksikaa, apakah "new In 
dira" akan dapat membim. 
bing massanja sebanjak 500 
Gjuta kearah kemakmuran 
Gan kesedjahteraan, ataukah 
ia harus bertekuk Jutut oleh 

(Syndikat) jang diperoleh me 
reka dari kekuatan? didalam 

tebuh mereka sendiri dan 
dari luar! 
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