
    

      2! DUA, 1970 | Ihanao panen ras 
“ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

“Merdeka (&... 
Saman ANUARI 1970 k SUARA RAKJAT RE UBLIK 5 INDONESIA Aa 02095 MIXKIY aan an 

"Berikan pendjelasan 
jang sedjelas2nja” . 
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Gubernur Sadikin Besok Ke 
Lea ttm 4.9, Untuk Berobat 
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: 
Sehubungan dengan berita Pihak jang mengetahwi me Indonesia” memberitakan bah - - 1 tidak hadirnja Gubernur Se- nerangkan kepada ” Merdeka” wa besar kemungkinannja Gs dikin pada upatjara pembuka bahwa menurut rentjana Gu- berrar Sadikin akan menga- am konperensi kerdja Guber- bernur Ali Sadikin hari Kamis lemi pembedahan dirumah sa | mur se Indonesia di Istana tanggal 22 Djanuari besok kit Universitas Berkeley. Cali hari Senin lalu, w: akan berangkat ke California fornia, Sebegita djauh, setelah mjakit jang diderita oleh 

berner Sadikin belum 
dikeihui setjara pasti, 

    
' Menteri2 Lajanil 

Djakarta, 21 Djan. (Mek). 
PRESIDEN SOEHARTO - , 

menteri agar menerima 

djelas2nja mengenai tes ses 
djaksansan 

: 

    

pr nourwengofkirng bnngenypaan . 
... . : SERDADU2 Vietnam Selatan telah dilombaki oleh geriljawan komunis sebelum mereka miuruhaja. jap momen Kart Ditembaki berhasil menjeberangi sebuah kali dalaas sebuah opermi kanja 65 mil diselatan Snigon. Berga sedang 15 ora' korban tidak diketahui. Pada gumbar atas tampak seorang berusaha berondok dibelakang pohon. 

    

jang sampaj sekarang masih 
Katjelakaan bus 

pada hari Senen . PAKISTAN TIMUR sexs: Team Kopkamtib Ke LN TAMBAN GAYA 
8 karban jang dite MAHASIS! 

2 sm: Bukan Untuk Bentuk“ ebeoan 
x ba .. 5 cnig yag Sitakah, si jerukan supaja dilanti pemo Bi ie Sesar | ES Blok Militer — SE 55   lamj luka2 berat dan ringan ter Lebih Pa teratai nd tren 38 dan telah Ta rim ke Luar Negeri diba 

115 orang diangkut ke rumah sakit Korban2 Penipu Wanita «Sa menit bera Sair cra pama Jta | wah pinpian deh Kol gkin Dju ga sii Ma mn Lapor Pada Komdak Vika nga Sana sena na daan eta ! an ta, Ia ban 

E : : | | i f i F 3 z z 

  

lantjarkan serangar2 terhadap mand. . siswa, para guru dan wartawan. ngan sampai membumbung 'ketjelakaan jtu diberikan oleh Geka'” mendjelaskan, bah- Mendjumpai Tjiang Kai-Sek Keributan itu meletus, kata pihalk Djakarta, 21 Djanuari (Mdk). puan itu adalah berbentuk perda tinggi, Pemeriatah telah pula PDR JI/Djabar, Polantas Sabhara wa Team tsb. adalah meru : mahasiswa, ketika seorang pembi- Suatu penipuan jang meliputi gangan barang perhiasan. mendrop beras sebanjak 830 ABRI setempat, dan pesukan ka suatu T akan dikundjungi oleh arah dan gerilja. serta perlawan tjara dari partai muslimin tab. menga Gjumlah Rp. II djuta, telah dilaku- Polwi Wanita (POLWAN) Res ton setiap harinja, didaerah tak RPKAD penpinan Kapten Soo pakan cam gabung Team Taher itu, memurut #nnja jang telah kjta miliki. 2e- Kam pedas program2 Komite Matan kan oleh seorang wanita bernama — Krim Komdak VII Djaya, semendjak Djakarta. Dikatakannja lagi prapto. Berhubung arus terlalu do an dari ketiga Angkatan aa hingga dapat didjadikan suatu Jok siswa dan dua partai di Pakistam 
Min dan diketahul berasal dari Sura '” beberapa Waktu belakangan ini s- — bahwa Pemerintah tjukup me ras. maka pada djam 22.00 usaha Perang RI. dengan tugas sumber "Merdeka” antara rin jang Timur, jakni Liga Awami dark 

baja. Gang giat melakukan pemeriksaan nguasai stock beras sampai penwjarian terpaksa dihentikan pa mamanja adalah untuk me lhin adalah Malaysia, Pili- — Mengena! Team Taher " Sheikh Mudjibur Rahman dan Partat terhadap para korban. Menurut kete “Kepada musim panen jang da hart wedjadinja ketjelakaan pina dan beberapa negara atas pertanjaan 'Merdeka' sumber — Awami Nasional dari Maulana Bas 
Korban2 penipuan tsb. jang terdiri ”rangan pihak jang kompeten di Res akan datang. Pemerintah dju. jtu dan baru dilandjutkan keeso ngadakan survey taktik dan resmi Hankam hari jang pro Peking itu. 

Mari ibu2 di Djakarta, telah melapor Krim Komdak VII Djaya kepada war ga jakin akan dapa ita, ) strategic gerakan dibawah Asia Iainnja, bahkan apabi Gjelasan, behwa Team tersebut MAN kan si penipu itu kepada Res tawan "Merdeka", sampai sekarang -— Dat mengu. kan harinja, ' B, 3540 la mungkin Team Taher sik langsung atau tidak termasuk 
Krim Komdak VII Djaya, dan menu ini si penipu tab. masih tetap dalam harga? pasaran. Bus "Lumba-Lumba' B. » tanah jang dilakukan oleh tab, e rungka kerdja sama ASE 
rut laporan itu diantaranja ada jang  pentjaharian polisi, Seterusnja dalam sidang Ka da kedjadian itu telah menubruk kaum Komunis beserta tak akan mengundjungi pu Ka Na er a wa Girugikan sebanjak 2 sampai 3 djuta Demikian keterangan jang diper- binet hari Selasa itu Menteri oplet F. 1194-C dari belakang, «0 tik dan la Taiwan untuk mendapat h Tetapi nak Temktak An Tuplah seorang, jang pada mulanja oleh 'Merdeka' dari kalangan Res Pertanian Prof. Tojib telah hingga kedua2nja masuk kak So serdogjo perawan: kan keterangan langsung -- uk loe" mai 
sebelum diketahuinja tentang peni- — Krim Komdak VII Djaya. (Ms). pula melaporkan akan adanja kan/Tjirandjang. (PAB) annja. Adapun negeri2 je. dari Djenderal Tjiang Kai Pe Bana NA Bantah 

2 » , sekitar kekalahan jg. wa dan lainInja. Team Taher ter 
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gerilja. serta perlawanannja, 1 Djakarta, 21 Djan. (Mdk) nurut sumber resmi Hankam ter- tregi dan subversi bajk dari pihak sebesar Rp. 130:500.29618 aki. x uni Wisma Sebut, telah kita mvljki jaita 89 Komunis maipun dari pihak lain, obat permainan seorang Masa. 1 ?— Direkte- bagaimana jang pernah kita laku Demikjan menurit heterangan ig obahnja jang sekitar and Intan Beras Departemon 
kan pada waktu revolusi fisik dan Giperoleh 'Merd ha, (S) balan Pebruari hari Se- Dalam Negeri gi Dji. K.H. 
pemberantasan gerombolan DI/ —s lasa cleh Pongadilan Negerb Mas Mansur, Tanah Abang, 
TII, serta gerombolang pengatjau Istimewa Djakarta mulai di 

waka & « tai 8 
Than sendjata api 

dan #rategie tempur. Ba GANTUNG DIRI kara dagjukan 
| belong dasi saosorang, Se. untuk mengadakan mavey kebebe aa Ga Ki Bang aka Po mua penghuni Wisma itu, Tapa negara Asia. Hasil survey Djakarta, 21 Djan Otdh) Tilang Djang (28 ca 

| 
darjpada Team Taher itu menurut Seorang ibu bemama Dardak. sembah Bank Of Amerisa. 

segera kearah da 
enggan Seakan ag pang Ke benang 2 hanta can Ga 

An seorang laki? berpakai. sob jang bertugas ita Se Kedua terdakwa membantah Maba an Ba okug Sah dat memakan Gran ho Irian Timur Pulangkan. Ratusan Pelari2 Irbar- Tea men 4 KRU Eee jang me.inapt 
kang ahh dak 'menahu mengenal 1 kanban Krama « Ja Ket bE pernak CAMBRIRA, 31 Diana! OM Meng: Oh para yang ah Unggai d Irian Tour be Guclaganrakan ssh yatjbaf2 Maa San ag Mang hal itu. Dalam 

UDARA GUGUR Ta manah Damar Gi ongaken Mang mg KA man Sa tang Yan Ya Masih 200 wa mingian benar der djum Se Pan unta SO Me ta DJAKARTA — Berdasarkan Jaka? gan tdak mudah hampir selsani berkat kar Goah mengekan menanam ana pa pena Bea An lah 200 pelari itu sebiraia akan Men Naa Me aa ypas kup dana di Bank Of Amerta dari Gubernur AK Mimik Mansai kerban pa. Sinom Jang, sangat erat safara angan dan entusins dilapangan “telah Apaan 'Yerima baik penawaran amnesti Mangunimmume, Sejmba, untuk Yan mengenai penarikan 2. ABRI Udara diperoleh nembakan itu segera dibawa Gam Port terbang Djayapura Untuk tinggal di Timur, pemerintah Indonesia dan akan djuiitakan viman dasi Gabtar, besar Rp. 139 djuta lebih ita kabar pada hari Senin ke RS Dr. Mangunku. daan terablr tetapi belum diambil satu ke- pulang ke Irian Barat. seperti surat tuduhan dikate tgl, 19 Djanuari 1910, telah Sena De aaka Naa Tar tel, Pada permulaan bulan ini pe- pufusan oleh pemerintah setem seheb Dariiah terni ax- kan dilakukamja Sersan Udara Karbol djatnja dan dirawai Dalam bulan Denamber @merintah Irian Timur telah mem “pat. Hal ini dibuktikan dengan di perbantan jang sangat an Pahang Baocaiiro sewakte' ne. dremah sebag adan dirawat lalu sedjamlah 209 arang ang apa dnggah aman Sementara itu diantara mere- berikannja perpendjangan idjin nekad jan belum Gkatahuh Gan an Srgatwa BA Sar. 
Sena AKAKAT Bara vas "1 8 Pada Tedpoentan 300 pan . an dan Gjumlah 380 Yng har. Sm gonghoonnngg omr sidang sampai tgi 17 - " na RN ea Pa aan aa Sa San maa Dea 
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MASALAH HUTANG 
LAMA: 

Adam Malik 
Minta 
Penjelesaian 
Final Dan 

. . 

Menjeluruh 
Djakarta, 21 Djan, (Mdk). 

Menlu Adam Malik menga 
dekan Senin siang bahwa Indo 

Ta kendtar Tndowenla dan 

  

ja bantuan keuangan dari luar 
negeri sangat berdjasa. 

Tapi masih dihadapi masalah 
pembajaran tjitjilan dan bunga 
hutang2 lama - Indonesia jang 
Gjumlahnja sangat besar. Tjara 
jang terbaik dan adil untuk me 
njelesaikan masalah ini setjara 
final kini masih sedang dibitja- 

kata Menlu. 
Indonesia terus berusaha su. 

paja reScheduling hutang2 Indo 
Nesia djangan lagi ditentukan 
tahun pertahun seperti tiga ta. 
hun terachir, karena tjara demi 

. Kian hanja menambah rasa ke. 
NMidak pastian dan ke.ragu2an 
bagi Indonesia dalam membuat 
irentjena2 dan kebidjaksanaan2 

“idjangka pandjangnja, demikian 
Menlu. (Ant) ? 

DUBES H.M. SUDJONO KEMBALI 
ACHIR DJANUARI 

DJAKARTA, 21 Djanuari (Mak) 
TERNJATA Duta Besar R.I. untuk 

Sudjono, jang sudah dipanggil pulang 
beberapa bulan lslu, Mangga kiai 
belum tiba di ba 

Kepala Direktorat Afrika dan TI- 
mur. Tengah, Departemen Luar Ne- 
teri, atas pertanjaa menjatakan bah 
wa, Menteri Luar Negeri Adam Malik 
telah menginstruksikan kepada Dubes 
H.M. Sudjono supaja kembali ke ta- 
nah air selambat-lambatnja achir bu- 
Ian Djanuari ini. (Li). 

  

WISMA WARTA 
DIPERBAIKI , 

g 

selesai achir Pebru. 

elasan ini diberikan 
umas Gelora Senajan berhu 

adanja kritikan dari ke 
dinas kebersihan DCI 

Djaya Major Tjetje Rohman 
dalam keterangan persnja ba 
ru? ini dimana a.l. dikatakan 
'bahwa Wisma Warta kini sa- 
ngat kotor dan kurang terpeli 
hara ke 

Didjelaskan 
al 

Wisma Warta jang kini telah 
ti nama mendjadi Ho. 

1» 
R
E
B
 

t 
H 

ja. 
selanjut 

jang sama, 
(dahulu Wisma 

Utama) di Senajan djuga se. 
dang di upgrade dan ditutup 

- untuk umum, demikis1 Humas 
Gelora Benajan. 

     
» 21 “Djan. (Mdk) Bandung, NA 

rat keputusanvja mengenat 
perkara sengketa tanah sa- 

"wakaf" Keprabanan Su 

   

     

  

'MERDEKA 

Perkara Sengketa Tanah Sukapura 

Mahkamah Agung 
Batalkan Putusan 

narkan oleh Ne. 
geri Tasikmalaja dan Penga. 
dilan Tinggi 

Keputusan Mah 
1. 25 Oktober 

    
hak tergugat (Jajasan Keluar 
ga Sukapura) atas gugatan ke 
luarga Tjandra Bima, jang 
disampaikan oleh pihak tergu 
nat, ng memori kasasinja, 

lasar pertimbangan, Esa Aa 

  

DCI Djaya Mulai Pemugaran 

Bangunan2 Ber 

ngunan/pemugaran mu 
seum dan bersedjarah di- 
ketusi oleh Drs: MJ. Said BSc. 

Untuk tahap pertama badan 
tersebut bertugas melaksanakan 
pemugaran enam buah projek 
talah: Mesdjid Angke jang diba 
ngun th. 1740, mesdjid Sawah 

UNDANG2 TJEK KOSONG 
TIDAK BERMANFAAT - 
Djakarta, 21 Djanuari (Mdk) 
BERHUBUNG dengan adanja 

berita jang mengatakan, bahwa 
Undang2 Mengenai Tjek Ko- 

Keluarga 

1969. 

Baik untuk Anda djadikan ke- 

nang-kenangan untuk: hadiah 

Ulang tahun, kenaikan kelas, per- 

kawinan atau dokumentasi per 

pustakaan Anda dirumah. 
Penuh berisi karangan2 bermutu 

pai adanja perbedaan pendapat 
diantara instansi2 jang erat hu 

dengan. masalah pe. 
bebera. 

pa kalangan pengusaha -bank 
" swasta nasional jang kita hu- 
tang: mengingatkan sx. da. 

Kongres Istimewa Bank2 
Swasta Nasional beberapa wak 

ta, matatah Yok koooog Ita dn ta, 
ga telah dibahas dengan sek. 

Dalam salah satu keputusan 
dari Kongres Istimewa Bank2 
Swasta Nasional itu disarankan 
agar Undang? tjek kosong itu 
ditjabut kembali oleh Pemerin. 
tah. Persoalannja ialah, bahwa 
walaupun Undang2 tentang 
'Tjek Kosong sudah ada, akan 
tetapi dalam prakteknja dialami 
suatu keadaan jang sebaliknja, 
faitu semakin metuasnja pereda 
ran tjek kosong. 
Kemudian - dikatakan, bahwa 

tjek kosong itu dibuat oleh ok- 
num2 tertentu sebagai alat ma- 
mipulasi untuk  mengatjaukan 
peredaran perekonomian kita, 
sehingga dgn. adanja Undang- 

tentang tjek kosong 

tidak menghasilkan harapan po 
kok jang sebenarnja, jaitu mem 
basmi tjek kosong 

mal, baik di bank2 sen 
diri, maupun di masja 
rakat. 

  

sedjarah Di 

Ibukota 

rik pariwisata di Indonesia baru 
Pa Naat aja, debesar Mp. 10 

Bangunan lainnja. 

Disamping projek jang enam buah 
itu masih terdapat pula pemugaran 
terhadap beberapa bangunan lainnja, 
a.l. Balaikota tua jang didirikan da- 
Ie paaasemepeninamaan 

Tanggapan DPRGR 
Tentang Pidato 
Presiden Soetiarto 
Djakarta, 21 Djan. (Mak) 

Dalam meranggapi amanat 
Presiden Beharta dalam 1g 
tjara pelantikan Lembaga Pe. 
milihan Umum Indonesia pa. 

lam tahun 1628, dan sisa2 Benteng 
Betawi atau Kasteel van Batavia jg. 
terletak di Pasar Ikan. Gedung2 tsb. 
sudah tua sekali dan merupakgn $tz 
dung2 tertua di Djakarta. Ditempat 
itulah Jan Pieters Zoon Coen beker- 
dja dan tinggal. Gedung? tsb. mem- 
punjal nilai sedjarah bagi kota Dja- 
karta dan sangat menarik pariwisata 
asing bahkan djuga akan menarik 
penduduk Djakarta atau kota lainnja, 
berhubung antara kedua gedung tsb. 
ialah Benteng Betawi atau Kasteel 
van Batavia dan Balaikota tua atau 
Stadhuis terdapat lorong dalam ta- 
nah jang menghubungkan kedua ge- 
Gung tsb. Darisegi arsitektur kedua 
gedung tsb. tjukup menarik untuk 
pera pengundjung dan untuk peladjar 
en arsitektur pun sangat berarti, ka 
rena tuanja tetapi masih kuat. 
Dewasa Ini gedung Balaikota per- 

tama dalam sedjarah kota Djakarta 
atau Batavia dulu digunakan sebagai 
gedung Kodim 0503, tetap! kurang 
terpelihara, sehingga lorong? diba- 
wah tanah tergenang air jang lam: 
bat-laun dapat meruntuhkan gedung 
Jang bersedjarah itu. Sedang Kasteel 
van Batavia tempat tinggal “walikota 
Batavia jang pertama itu dewasa ini 
Gigunakan sebagai gudang? di Pasar 

Ikan. T 
Pemugaran gedung2 bersedjarah itu 

akan sangat besar artinja baik bagi 
memupuk harga: diri generasi kita jg 
akan dating 

  

maupun s-bagat pena- 
Trik turis ke Djakarta dan berarti - 

» akon.memenuhi hotel2 di Djakarta. 
(Antara). 
  

PENJERAHAN KEMBALI DET. “ 
DIPIAD DARI PANGDAM XVIII 
KEPADA KA DIPIAD. 

ET $ 
if 

jad
i 

gadilan 
bahwa wakaf adalah suatu 
perbuatan hukum. 
Selandjutnja dinjatekan, 

bahwa sebenarnja wakaf Ke. 
praboaan Sukap: ita meru 
pakan "Notair-feit” (hal jang 
tidak perlu dibuktikan lagi, 
karena sudah diketahui nleh 
umum) dalam daerah Kabu. 
paten Tasikmalaja. 
Menurut Mahkamah Agung 

dalam surat keputusannja jg 
ditandatangani oleh Ketua 
Prof. R. Subekti SH, chusus. 
aja di Djawa Barat hanja di- 
kenal wakaf milik dan wokaf 
Djama, djadi " bukan wakaf 
rahab. (Ant.) f 

Waspada 
Terhadap 
Peminta 
Banding 
SERUAN KETUA 
MAHKAMAH AGUNG 

Semarang, 21 Djan (Mdk) 
Ketua Mahkamah Agung RI. 

Prof Soebekti SH mengingatkan 
kepada Pengadilan Tinggi jang 
mempunja! tugas untuk menam- 
pung mereka jang ingin minta 
Naik banding serta bertugas me 
ngadakan 

    

  

aa agar mereka lebih lama 
menghisap hasil barang jang 

Gjadi sengketa, 
Memberikan sambutannja sele 

sai memimpin sidang luar bjasa 

tik Ketua Perpaduan Tinggi Dja 
teng jang baru, Hanindyoputro 
SH, menggantikan Hapsoro SH. 
lebih djauh Prof Soebekti menja 
takan, bahwa Pengadijan meru 
pakun barcmeter dari bangsa ki 
ta untuk mempartahankan nor- 
ma2 hukum jang berlaku dalam 
cegara demokrasi. 

.Sidang —” luar-biasa Mahkamah 
Agung teb. dihadiri pula oleh ang- 
gota2 hakim agung Bustanul Arifin 
SH dan Z. Asikin Kusumah Atmad 
SH serta undangan2 luinnja seperti 
Prcf. Ocmar Seroadji SH, Menteri 
Kehzhiman RI. 2 

Dalam sambutannja Merteri Keha- 
kiman prof. Oemar Senoadji SH me 
njatakan, bahwa jardaran dari pcra- 
dilan bebas sebagai suatu "'koy- 
stone” dari negara hukum diperko- 
koh dan Cimulai sedjak Ketua Mah 
kamah Agung scfjara embi,unal di 
keluarkan dari tubuh exekutif 

Dikemukakan bahwa sedjak itu di 
dicuhkan suatu tjampur-tangan atau 
turur-tangan “dari Presiden dalam 
urusar? Pengadilan dan dirobatkan 
kembali setjara korektif | kekuasaan 
kehakiman jang bebas, jang dulu di 

  

lerggar setjara logislatif dan riil. 

HANSIP BE KUK 
PENTJURI DALAM 
WAKTU 1 DJAM « 
Djakarta, 20 Djan. (Mdk) 

Berkat kesigapan Hansip setem 
pat, maka satu peristiwa pentjuri 
an telah dapat dibikin terang dan 
pentjurinja dibekuk hanja dalam 
tempo Ik. satu djam. 

Ketika wartawan "Antara" 
Djumat malam jang lalu pulang 
kerdja, kedapatan rumahnja jang 
terletak di Rt 0013/Rw 004 ke- 

lurahan Salemba, sudah .kemasu- 
kan tamu jang tidak diundang jang 
berhasil menjikat a.l. dua kopor be 
risi pakaian. 

Pos Hansip setempat jang diberi 
tahu tentang peristiwa ini, setelah 

Ir.» memer ksa djedjak2 pentjuri sege 
ra bertindak, dan dalam tempo Ik. 
satu djam sadja sipentjuri dapat 
ditangkap didaerah Planit Senen. 

Satu kopcr dengan beberapa po 
tong pakaian ditemukan kembali 
dirumahnja, sedangkan jang lain- 
nja menurut pengakuannja telah 
didjual. 

Untuk mempertanggung-djawab- 
kan perbuatannja, sipentjuri jang 
Mer. Sete  Tus O aan 
bertempat tinggal. dilintkungan 
Rw. itu djuga, malam 'tu djuga di 
bawa kekantor polisi Kramat (Kom 
wil 71) disertai barai 

Ketemullah 

RABU, 21 DJANUARI 1970 

Ratu Impian Anda 
Dierih pajah anda menjebrang lautan pdsti dibalas” “sewaktu anda 
bertemu dengan " Rotu jang paling menarik dikota jang paling me- 
ngesankan didunia. Ia, patung Liberty, telah lama menanti ando di - 
pintu gerbang New Yoric. 

Dan tohun ini anda dapot miliki New York. Dengan biaja serendah 
$ 1 171- (Trans Pacific Jet Economy Fare 21 hari p.p) 

Lagipula anda dapat menunda perdja. 

lanan anda di Tokyo. Tonpa tambahan 
harga ticket. 

Dori sano komi terbangkan anda 
langsung ke New York melalui route 

'Greot Circle Express. Jang poling tjepat. 

Hubungilah kami segera. Karena anda tak 

dapat menunda pertemuan ini lebih lama lagi. 

Bukankah ia membawa obor untuk 

menjuluh perdjalanan anda djuga ? 

Pan Am di Hotel Indonesia. 
Tilp. 19363 - 43753 

Pan Am membikin perdjalanan anda hebot. 
EN Penerbangan berpengalaman terluas didunia. 

AKADEMI BAHASA ASING 
»PERTIWI INDONESIA" 

Menerima Mahasiswa Baru/pindahan tingkat I, II dan III tahun kuliah 1970 untuk djurusan2 bahasa : 
INGGERIS — AIRAB — DJEPANG 
DJERMAN — RUSIA — TJINA 

tempat dan waktu pendaftaran : 
. Sekretariat ABA ..PERTIWI INDONESIA" : Djl. K.H. Wahid Hasjim 

No. 114 B — DJAKARTA (Senin s/d Djun'at djam 17.30 «— 20.00). Alamat 
surat Tromolpos 177 Djakarta. 
Keterangan (prospektus) kuliah tertulis dapat anda peroleh dengan mengi- 
rimkan perangko atau uang Rp. 100,—, 

Djakarta, 8 Djanuari 1970 
Pimpina: 
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dizdi 1 MW Got Kw). 
Diwabessy mengatakan, bahwa hal 

Ini telah disctudjui oleh DETAN 
wan Leraga Atom Nasionah) jang 
ketuai langsung oleh Presiden 
harto, dan akan mulai dilaksanakan 
Malam tahun ini djusa dengan biaja 
Rp. 130 djuta. 
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RAKER GUBERNUR - 
RAPAT kerdja Gubernur se Indonesia telah dibuka oleh Presiden Suharto. Rapat Kerdja Gubernur k: 

Kerdja Kabinet Pembangu 
hakekatnja adalah program ker 

   
   

   program2 berikutnj 

Dalam pembangunan demokrasi 
MPRS jaitu untuk mentjapai demokrasi Pantjasi 

katakan oleh Presiden 
g sebenarnja 

bernur sebagai w: 

laksanakan Pemilu. Seperti 
kedi tudjuan j 
Kewadjiban dari pada 

Mjai arti penting bagi masa depan program 
an. Program j: 

kita bersama jaitu demokrasi Pantjasila jang 
telah ditetapkan dalam Sidang2 Umum MPRS. 

j lah untuk PN stabilisasi politik dan 
in berketetapan 

Pemerintah sekarang, da 

  

ati untuk melaksanakan 

maka sesuai pula deng n Ketetapan 
, telah 

bai 
itu demokrasi Pantjasila. 

tuk mentjaga djangan sampai alat itu disalah gunakan. 
Dibidang ekonomi Pemerintah telah berketetapan untuk melaksanakan 

Repelita termasuk pembangunan Iri 
terasa didaerah2 perlu segera 

mping mengamankan dan melaksat 
didaerah masing2, kiranja tidak kurang 

Iskan rakjat didaerah2 guna 
Diharapkan dari para Gubernui 

dari bawi 

mendis 

t. Hambatan? jang sampai sekarang 

itu dari kehendak rakjat sen. 
Suksesnja program umum Pemerintah jaitu pembangunan poli 

ekonomi harus diatas, kepentingan segala2nja, sebab seperti djuga di 
oleh Presiden Suharto bahwa su 
kan masa depan bangsa Indonesi 

   
SETELAH malapetaka Bangkok, 

laknja program umum ini akan menentu- 

SIAPA MAU KE LONDON? 
terdengar berita bahwa pihak Persatuan 

Bulutangkis Indonesia (PBSI) akan mengirim delegasi ke London untuk mc- 
njampaikan protes langsung kepada Federasi Rulutang    Is Internasional (IBF) 
mengenai ketjuranyan2 Thatland dalam penjelenggaraan pertandingan babak pe- 
njisihan Thomas Cup baru? ini. Apakah delega berdjumlah sepuluh atau dua atau hanja satu orang menurut hemat kita tidak mendjadi soal. Jang mendjadi soal buat kita, apabila rentjana pengiriman delegasi itu dilaksanakan, ialah uang 
jang 
raga 

  

menderita kesulitan dana, mal 
ipakai untuk membeajai keberangkatannja. Dan, pada saat 

a perongkosan delegasi itu bukan sadja 
dunia olah- 

@justeru akan memboroskan uang jang mahal itu tapi djuga pasti akan terbuang pertjuma sadja. 
Hari Senin jaghia telah kami katakan bahwa keputusan walk—out team 

" Indonesia adalah salal Adalah suatu kebohongan buat diri kita sendiri apabila 
walk—out tersebut terus sadja hendak kita benarkan. Suatu pertandingan jang 
telah mendjadi keputusan bersama tidak dapat ditinggalkan setjara sepihak, bah- kan disitu pertandingan sedang berdjalan disitu pula setjara mendadak kita me- muntut penundaan pun sudah salah. 

Memang setjara sepihak kita boleh menuduh pihak lawan bertindak tjurang. Djuga setjara sepihak k 
Tapi lebih dari itu kita harus meni 

  

   
bisa mengatakan bahwa walk—out itu benar. 
masalahnja setjara wadjar. Sebab. 

kesalahan jang lebih besar daripada r-cndjadikan emosi sebagai pemi    
  

#PERANG VIETNAM : 

AS Kehilangan. - .- 
3342 Helikopter ' 

. Saigon, 21 Djan. (Mdk). 
Djigo2 tembak djarak ce- 

Pil Anti- 
Hamil 

Penjebab 
Kanker 
Dada? 

Washington, 21 Djanuari (Mdk) 
Ahli spesialis kanker terkemu- 

ka AS, Dr Roy Hertz, memperi, 
ingatkan bahwa ribuan wanita 
'mungkin akan menambah pertum- 
buhan kanker didada tanpa dike 
tahul, dengan menelan pil-pil pen- 
4jegah kehamilan dan pembatas 
kelahiran, 

Menurut Dr Roy Hertz estrogen 
merupakan penjubur kanker dada 
seperti pupuk adalah penjubur ha 
sil bumi. Keterangan tersebut dibe 
Tikan sbg. kesaksian Roy Hertz di 

“depan Senat, Dr Roy Hertz selan 
@jutnja mengatakan sbb: Estror 

          

  

       

  

Amerika 
(mungkin telah menolong perusaha 
an-perusahaan farmasi “memadju- 
kan pil-pil pentjegah kelahiran te 
“tapi merahasiakan bahaja-bahaja- 
nja, 

Para dokter tersebut memberi- 
kan kesaksian pada hearing hari 
kedua didepan Senator Gaylord 

Achirnja masih ada pernjataan 
dari Dr Robert W. Kistner 

kat dan djauh komunis telah 
menembak djatuh 3 heli 
ter Amerika Serikat jang ter. 
bang rerdah dalam penerbang 
am observasi. sehingga me- 
usmbah kerugian sebesar $ 
LS djuta dollar bagi Amerika 
Serikat minggu lalu 

Tiga helikopter itu, masing 
masing harganja 100 ribu ol 
lar Amerika Serikat 
pada hari Djum'a: dan Sabtu 
melukai S dari 7 o Ame 
rika jang berada didalam heli 
.kopter, 

3342 Helikopter Amerika 
Serikay telah hilang dalam pe 
rang Vietnam, 1.455 disebab 
kan oleh tembakan2 dari ba- 
wah dan 1.877 disebabkan 

pesawat2 lain ditjatat ber- djumlah 2.991, 
Sumber2 militer Sekutu di Viet 

Nam mengatakan bahwa para pe 

Egi
 

Amerjka Ser'kat. Ke-16 orang 
Amerika itu tertembak pada hari 
Saptu tatkala kaum gerilja me- 
njerang Divisi ke-101 jang 
kut dengan pcsawat terbang. Se 
belas crang anggota tentara pa- 

pe terpaksa dirawat dirumah 
it 

Ga Syarebinjaes mjliter tsb 
'a merah menggunakan gra- 

nat2 jang dilempar dengan roket, kemudian melarikan diri ketempat 
jang gelap. tatkala pasukan? artil 

lerj Amerika Serik: pm a at menembaki 

|!
 1 | 1 $ : 

E
 ji H $ 

Histeria 

Perang 

Di RRT. 
H , 21 (Mak). 
anna Da KIT se. 

    

     

    

  

   

      

    

  

    

    

   

  

   

Pemerintah didaerah2 adalah un- 

lah bagian dari . Angkatan 
Pembebasan Rakjat jang me- 
liputi Angkatan Laut dan 
Udara, Seluruh djumlah ang- 
gota Angkatan Perang RRT 
ito ialah antara 212 dan 312 
juta orang, dan pendaftaran 
Galon2 anggota Angkatan Pe 
rangnja bersifas suan 

(UPI) 

  

« 
4.000 STAF 24 RUMAH SAKIT 
DJIWA MELBOURNE MOGOK 
MELBOURNE, — Tiga orang pa 

sjen — seorang terlibat dalam s0 
al pembunuhan — telah melarikan 
Giri dar, sebuah rumahsakit djiwa 
@ Ararat. 125 mjl sebelah barat- 
Gaja Melbourne pd. hari Senin 
seiama berlangsungnja suatu pe- 
Inogokan jang d'lantjarkan oleh 
para staf rumahsakit disana. 
Empat ribu arggota staf utama 

puja 24 jnstansi djiwa di Victoria 
“eluk-melantjaraan pemogokan ir 

ri Kamis jl sebagai protes terha 
Car. tindaktandun seorang kepala 
diurvrawat disalah satu rumahsa 
kit tb. jang sangat 'otokratis dan 
diktaturis'. 
  

KAPAL BARANG ”NAMISHIMA 
MARU"" TENGGELAM 
OTARU, DJEPANG, — Delapan- 

belas orang awak dikabarkan mati 
atau hilang setelah meninggalkan ka 
pal barang mereka "'Namishima Ma- 
ru” jang berukuran 2.300 ton, jang 
botjcr dan tenggelam dilepas pantai 
barat pulau Hokkaido sekitar tengah 
malam hari Saptu jl. 

Dua orang awak lainnja tertolong 

setelah mereka dapat mentjapai pan 
tai 

  

Kapal barang tsb. jang berawak 
20 orang dan mengangkut 3.600 ton 
batubara sedang dalam perdjalanan 
dari pelabuhan Rumoi di Hokkaido 
Berat ke Wakayama di Honshu Ba- 
rat, ketika mulai kemasukan air di- 
satu tempat kira2 5,5 km dari pan- 
tai kota Kita-Himaya dekat Otaru 
Saptu malam. 

   
MERDEKA 

SALAH satu penjebab kekatjauan dibenua hitam Afrika ada- 

, 

       
   

“ Tusi 

lah pembunuhan politik. Ini terbukti di Kenya dimana tewas 
seorang tokoh harapan bernama Tom Mboya, djauh sebelum 
itu di Konggo dimana kematian Patrice Lumumba merupa- 
kan lontjeng dimulainja pembunuhan2 lain, dan di beberapa 
negara Afrika lainnja. 
Reportase dibawah ini mentjoba menundjukkan bagaimana 
seorang assasin (pembunuh politik) menempatkan diri se- 
bagai musuh berbahaja bagi Afrika REDAKSI. 

ASSASIN 
NNairobi, Kenya, 21 Djan (Mdk) 
PEMBUNUHAN POLITIK tiba2 

telah mendjadi populer dj Afrika 
Timuc sekaligus mengantjam sta 
bilitas negara Itu pada saat djmu 
lainja masa baru, 
Pembunuhan? tahun 1969 memi 

1ih korban2 mereka setjara ber- 
hatj-hat! digerakkan dengan kete 
tapan dan ketelitian jang menje 
babkan kematian, Orang2 jang di 
bunuh, jaitu Tom Mboya dari Ken 
ya Presiden Somalia Abdi Sher- 
marke dan Eduardo Mondlane da 
ri Gerakan Pembebasan, semua- 
nja adalah tokoh2 penting, 

Di Uganda pada tanggal 19 De 
vember tatkala Presidere Milton 
Obote menderita luka2 berat kare 
na tembakan. Negara jtu sudah 
mendekati anarki pada saat Obo 
te sedang berdjuang untuk meng 
himpun kembali kekuasaannja, 
"-Dimasukkannja kekerasan men 
dorong adanja ketadjaman jang 
menjolok diantara para pemimpin 
jang masih hidup, menghantjur- 
kan moral dan mengantjam tubuh 

      

INGGERIS 
London, 21 Djan. (Mdk) 
250.000 orang di Inggeris 

akan terlalu malas untuk 
bekerdja pada hari Senin. 
Demikian laporan Badan 

  

Nasional anti.alkohol Ing- 
seris baru2 ini, 
Menurut laporan itu 
djumlah pemabok jang kro 
nis di Inggeris sekarang te 
lah bertambah dgn 175.000 
sehingga mentjiptakan ada 
nja 225.000 pemabok O- 
hol jang dapat mendjadi 
penderita kronis ketjuali ka 
lau ada tindakan segera un 
tuk membantu mereka. 

Kerugis, jang diderita 
akibat alkohol itu ialah 225 
djuta poundsterling atau 
600 djuta dollar Amerika 
Serikat. Demikian laporan 
itu selandjutnja. 
Laporan tsb menjerang 

industrt alkohol karena 
» mentjoba menjembunjikan 

apa jang disebut soal moral 

    

250.000 PENDUDUK 

DJUGA 
MUSUH 
AFRIKA 
pemerintahan disuatu daerah 
jang dahulu bebas dari pembunu 
han sebagai alat untuk merubah 
struktur politik. 

Sesudah pertjobaan pembunuh 
Presiden Obote jtu. harian Naire 
bi 'Nation' mengatakan bahwa 
usaha2 pembunuhan itu tidak da 
pat dianggap terpisah satu-sama 
tin. Frosesnja mulai dengan sua 
tu pagi jg tjerah di Dar Es Sa- 
lam, Tanzania, pada targgaj 3 Fe 
bruarj 1969, tatkala Eduardo 

   PEMABOK : 
1 ia aah soni penganan 

batnja seluruh persoslan 
itu akan mejetus dengan 
akibat2 jang lebih mentje 
lakakan masjarakat dan 
industri. 
Dewan Nasional Alkohol. 

isme itu memperkirakan 
behwa 7 atau 10 diantara 
1000 orang adalah pema- 
bok dan minta kepada pa: 
pedjabat untuk mengirim 
mereka ke Pusat2 Penera. 
ngan Alkoholisme jang te. 
lah didirikan dikota2 pen. 
ting Inggeris. 
Suatu penjelidikan terha 

dap 561 orang jang minta 
nasehat pada Pusat Pene- 
rangan Alkoholisme di Li. 
verpool menundjukkan bah 
wa mereka itu terdiri dari 
10 orang isteri rumah tang 
ga, 7 orang Pendeta, 6 gu. 
yu sekolah, 7 dokter dan 1 
orang abli bedah. (UPI) 

   
        
         

       
     

    
      

    

     

      

    
    
         

      
        

    
       

         

        

  

Kudeta setelah assasin 
mengambil mangsanja... 
DJENDERAL mohamed Siyad (kiri) panglima angkatan ber- 
sendjata Somalia, Afrika Timur, melantjarkan kudeta ber- 

Mondlane, seorang intelek jang 
tinggi! kurus itu baru sadja selesai 
mengambil surat2 posnja dan be 
rangkat bekerdja kerumah teman 
nja djpantai, 

Ketika ia membuka sebuah bung 
kusan untuknja tiba2 bungkusan 
itu meledak 'jurkannja. 
Presiden Tanzania Juljus Nyrere 
memerintahkan 

   

    

    

    
      

    

  

    

   
   

       
   

    

   

  

   

   

   
  

  

  

ngan tembakan meriam 19 kali un 
tuk menghormati pemakaman itu, 

MH. Gerakan itu mula2 berdjalan Kojah karena takut, kemudian di 
bubarkan karena orang2 jang me 
mmimpin kampanje pembebasan se 
'jara kedjam berkelahi antar mere 
ka sendiri merebutkan kedudukan 
jang kosong. Penjelidikan2 tidak 
menghasilkan apa2. Pihak Portu- 
is tjepat2 membantah tersangkut 
» mereka dalam pembunuhan 
tsb. 

Eduardo Mondlane, seorang pe- 
kerdja jang tekun telah mengor- 
Wanisir 8.000 geriljawan untuk 
menggempur kira2 50.000 pasukan 
Portugis di Mozamb'gue. 

ENEMBAK jarg menur- 
tahkan dua kali tembak- 
an pada Tcm Mbcya pa- 
da tgl 5 Djuli tidak ku- 
rarg efektif, tetapi 

dengan tjara lain. Keny: rjaris di 
landa kekatjauan karena keh'lzng 
an seseorang pemimpin Kenya jg 
Giremalkan akan merdjadi Pre 
siden Kenya kedua. 
Permusuhan2 antar suku timbul 

setjara membahajakan dan keru 
suhan d'mana2 timbul antara su 
ku2 Luo pengikut Tom Mboya dan 
orang2 Kikuyu jang merupakan 
majoritas. 

Kenya tidak pernah sama sedjak 
itu. Kemadjuannja jang tenang 
dan teratur selaju tergarggu oleh 
kedjadjar2 jang sensasionil. Pun 
Cjak kedjadjan2 itu tlh ditangkap 
dan ditahannja pemimp'n Oposisi 
Oginga Dinga dan dilarangnja Per 
satuan Rakjat Kenya suku Luo jg @ip'mpirnja. Berkat Presiden Jomo Kenyata negeri Kerya dapat te 
nang lagi. 

Sedrang anggota suku Kikuyu 
jerg masih muda kemudian d:pen 
Gjara dan digantung karena mem 
buruh. tetapi orang menjangsikan 
apakah dia bertindak sendirjan. 
Bahkan lebih sedikit lagi crang jz 
mengira bahwa kekatjauan2 jang 
membawa ketdak-stabijan dan di 
mulai pada bulan Djuli jtu telah 
selesai. 

Disaat orang2 Afrika Timur me 
mjkirkan dengan seksama soal 
pembunuhan di Kenya terdengar 
berita dari tetangga Somalia bak 
wa "Presiden Scmafia “Abdj Shers 
marke telah dibunuh oleh seorang 
pengawalnja sendiri, pada tgl, 
15 Oktober. Motif2 darj pihak pem 
bunuh itu tetap gelap. Tetapi se- 
minggu setelah ia memberondong 
Presidennja dengan peluru, Ang- 
katan Perang mengambil alih ke 
kuasaan diibukcta Mogadishu jg 
terletak ditepi pantai itu. 

Suara jang militan muntjul da 
lam siasan2 radjo dan publikasi? 
pertama Dewan Revolusi Somalia 
jang baru dan para penindjau me 
ngetahui adanja pergeseran kek! 
Fi Setjara njata, sesuai “dengan 
kkup2 mil'ter sebelumnja di Sudan 
dan Lybia. 

Pemimpin politik didjebloskan da- 
lam pendjara. Diantaranja jang se. 
dang menunggu sidang pengadilan 
Ialah bekas Perdana Menteri Moham 
mad Egal. 

ETAPI kegiatan gerilja jang 
dichewatirkan timbul di Ethio 
pia jang beragama Kristen ber 
dasarkan inspirasi dari Moga 
dishu, Somalia tidak — kun- 

EXPEDISI (A11: 

:   
wah kes ja sehi rambut 

nja Arang nba it. Hal ini 
baru kami menjadari ketika me- 
reka meminta alat tjukur jang me 
teka selalu ikuti dengan penuh 
perhatian. Kami berikan pisau si- 
let jang bekas kami pakai. Kemu 
dian kami memberikan ema 

sadja puluhan orang minta di 
tong bagian bawah rambut kepa- 
lanja. Karena makin banjak kami 
serahkan mereka mentjukur sen- 
diri. Kami hanja berikan siletnja 
- jak itu dilembah ini 

i terlihat tukang pangkas di 
sana-sini. Ada jang duduk ber 
dua-dua ada pula jang beramai- 
ramai setjara kolektif. 
SIBURUNG "NURI" DARI 

     

  
   

i : Eg | 

FE
B 

£ 8 1 

H
a
 

etarndg lam Beko 
sudah mulai hilang se- 

Ka tatan. 

eror» sepeda mn lopuor 

Besa ep 
Tenan adah manat Higak betah : If | 

ja sering i kesungai mandi telan- 
jang sendirian, Kadang? ada baiknja 

Sae 

Untunglah ada siburung " Nuri” 

Sa an menghibur dan menjanji. Ta ada 
menng senradan jang! 

darah bulan Oktober tahun lalu, beberapa saat setelah ter- 
bunuhnja Presiden negara tersebut. (UPI) 

Gjung tiba. Baik Kenya maupun Ethiu pia bersikap waspada terhadap nega- 
Ta-negara tetangganja. Ethiopia ter- utama memperhatikan bantuan mili- ter jang diberikan oleh Uni Sovjet kepada Sudan di Selatan dan Soma- 
lia disebelah Timur. 
Pembunuhan djuga memukul Ugan- 

Ga. Kali ini sendjatanja matjet sete- 
lah tembakan pertama. Presiden 
Obote tertembak djuga tetapi tetap hidup. Tak ada pengumuman tentang pembunuhnja, maupun tentang motif. 
motifnja. Tetapi usaha itu hanja mem 
perdalam perpetjahan-perpetjahan jg sudah tadjam antara orang-orang Uta :ra pendukung Obote dan orang-orang 
Selatan maupun Orang-orang Bantu 
Bugandan, jang radjanja telah mang- kat dalam pembuangan dua bulan se 
sudah ia diturunkan dari tachta oleh Obote dalam pertengahan tahun 1966 
dan lari ke London. 

   

Spekulasi berpusat pada dua ke mungkinan golongan jang mungkin te 
lah berkomplot untuk membunuh Obo te dan mengulingkan Pemerintah. Sua tu maksud dari pihak Bugandan un- 
tuk membalas dendam, atau unsur- unsur berkuasa menentang pergeseran 'Obote kekiri jang tertjantum “dalam Geklarasi bernama "'Piagam — Rakjat Biasa". 

ara dokter mengatakan bahwa Obo te mulai sembuh, tetapi sementara ia menjendiri pasukan-pasukannja sudah mengamuk diseluruh Kampala,sedikit- nja membunuh 7 orang dan memukuli Orang-orang sipil tanpa pandang bulu. Perpetjahan-perpetjahan suku, jang engan berhati-hati telah diperbaiki Calam waktu 2 tahun jang lampau, te lah mulai lagi dan 9 djuta orang Uganda melihat tahun 1970 dengan mata jang suram. (UPI) 

  

tak normal) ran 
Tangsapan la el Bh 

      

   

  

    
     
    

             

    

    

            

   

      

   

  

    

    

    

  

   

    

    

   

  

Menolak final. - 

Beberapa koran Ibukota, di- 
antaranja koran Clenik sendiri, 
tidak dapat menjetudjui tin- 
dakan keluar lapangan oleh 
team Thomas Cup kita di 

ok 

  

Han pal sudah tentu pe- 
ngurus dan pemain2nja se- 
bagai jang langsung terlibat. 
Sajangnja, tekad itu tidak un- 
tuk mentjapai final . 

Minta Final Fa 
Dalam keterangannja kepada 
orang2 Amerika di Djakarta, 
menlu kita telah minta pada 
negara2 kreditor untuk men- 
tjapai persetudjuan dengan ki- 
ta guna penjelesaian final dan 
menjeluruh tentang soal2 hu- 
tang lama kita. 
Jang minta final disini tentu 
bukan pak Adam sadja. Barang 
kali negara? kreditor kita agak 
segan bertanja pada pak Adam: 
apakah bisa diharapkan "final 
dan menjeluruh” hutang2 itu 
dilunasi. 

     

       
         
       

  

       
   
   

      

    

    

    

    

    
       

     

  

   
   
    

      

  

     
   
   

      

    

    

   

  

Harapan normal. 

Prof. Dr. Ir. Sadeli berkata 
bahwa harga2 dalam waktu 
pendek akan normal kembali. 
Ini bisa menimbulkan ke- 
bingungan baru, sebab lebih 
banjak abnormal daripada nor- 
mal djadinja djuga “normal” 
Jang pasti tentunja bukan 
normal buat rakjat. melainkan 
normal . i 2. 

    

   
   

   

  

   
             

   

    

    
tentang kenaikan harga. 
Redaksi Jth. 

Bukankah kita semuanja telah ber 
pengalaman berka'i-kal bahwa setiap ada kegontjangan bahan bakar akan 
membawa akibat2 dirasakan 
Oleh rakjat terutama —rakat ketjil, karena sudah terang akan menjeret 
pula kebutuhan? lainnja, sepertinja tarip Bemo/austin jang tadinja Rp. 10,— mendjadi Rp. 15,— dan harja minjak bumi jang telah ditetapkan 
pemerintah Rp. 10— per liter men Gladi Rp. 17,50 (tukang pikul). Bu kankah rakjat ketjil jang dikampung- kampung untuk Kebutuhan minjak bu mi dilajani oleh Permina bagian per Pikulan jang masuk kampung keluar kampung dengan mendjualnja seenak perutnja sendiri, memang kalau kir mikul kesana-kemari pun harus 

pembatja (tentu rakjat ketjil). Bukankah hebotnja djaman orla de 
Ngan tuntutan para Mahasiswa daki batkan adanja kenaikan bahan bakar, sehingga pemerintah zaman orla dapat Gitumbangkan oleh Mahasiswa? kita, 
Memang setiap ada perubahan da 

lam bidang jang menjangkut pereko 
nomian bagi setiap golongan jang 
kuat bukanlah sua- fu Masalah akan tetapi bagi golong- 

an jang hidupnja kempas-kempis se 
"lap harinja betul? sangat berat, apa lagi dibarengi dengan tahun? adjar. an baru dimana orang? tua belum habis untuk memikirkan anakznja jang masuk sekolah. Menurut penda pat pemerintah djalan jang baik un 
tuk menambah pendapatan untuk th. 1970/1871 adalah dengan djalan me 

pengen harga minjak bakar. Menu 
pendapat rakjat ketjit 

tidak baiknja untuk menambah pan 
pemerintah dengan Gjalan 

menaikan bahan2 jang sekiranja ti- 
Gak begitu dibutuhkan atau tidak bu 
gitu menjangkut “kehidupan rakjat 
ketjil, umpamanja sadja menaikan tas 
Tip listrik, telepon, padjak tontonar 
Gan padjak2 tempat? hituran jang 
sekiranja memang tidak bisa dikun 
Glungi rakjat ketjil untuk berhibur, 
Ataupun padjak? kekajaan (ini menu 
Tut perhitungan orang jang bodo ha rus dimaklumi), serta diadakan pe- 
ngontrolan jang baik terhadap petak 
sana2 jang mendjalani tugas demi 
untuk pendapatan pemerintah. 

Bukankah telah disinggung-sing Tung oleh sebagian dari Bapak? kita 
jang memegang djabatan pemerin, 
tahan bahwa pelaksanaan Pemi'ihat, 
Umum djangan sampai mempenga. 
ruhi pelaksanaan Pelita, dus dengar 
“Ganja kenaikan bahan bakar int Pc 
lita tidak terganggun pelaksanaannja 
terserah menurut penilaian pemba- 
ta). 

Penulis sebagai rakjat ketill “dan pula sebagai Mahasiswa jang per- Nah teriak2 minta penurunan harga 
bahan bakar pada zamannja pemerin 
tahan Orla jang kini hidup dengan 
seorang nenek pensiunan Kehakiman, 
jang setiap bulannja menerima uang 
pensiun sebesar Rp. 1200,— dengan 
adanja kenaikan bahan bakar men- 

Tetapi apa boleh buat apakah akan teriak2 lagi, kami kira sebagai Ma- 
hasiswa dan 
telah sadar dan mengerti akan be. ratnja pemerintahan kita sekarang dalam hal menanggulangi masalah2 €konomi dewasa ini, kita harus sg bar bukan kami kira rekan? sependa 

pat untuk bersabar, mudahZan Allah 
Swt. memberikan petundiuk2 kedja- 
lan jang baik kepada Pemimpin? kita 

sehingga masalah perekonomian «“ Negara kita dapat selekas mungkin diatasi, Amin. 
Moch Hadisiswani Wr. 

FH. Ul. 

@Buka barbershop #6Rasa 
kesunjian mengantjam 
(BAGIAN V) 

    
OLEH: Kapten Dr Bondan 
(sebagaimana ditjeritakan: 
kepada Marzuki Arifin S.E.) 
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RABU, 21 DJA 

Oleh si-umpire dikibuli, 
oleh menteri dibudjuk 

      
Uni Sovjet, membantah keras bahwa » 

tranja mempunjei hubungan deng- ag 3 
u suatu gerakan politik tertentu, de DUA GAMBAR jang melukiskan dua sikap jang bertentangan. 
miklan dalam wawantjaranja dengan Gambar samping: umpire Thailand mengangkat tangannja sambil 
surat kabar Florence, La Nazione, jg '” mengumumkan Somsook menang melawan Muljadi dengam 15—12 

, 5 (lihat scoreboard). Somsook berdiri (tengah) kelihatan tidak gem- 
bira akan Men Na Ta 

. pe Sementara (atas) setel ljadi tetap menolak meneruskan Wanisast:— Din—tetah — membakar -diri- 
nja- hingga -mati-adalah merupakan Pena aa gan wa ae 

— team hati Inja jang tulus ich tjobn membut Muljadi, Kerena menolak, achirnja PALEMBANG. Ketua tjetusan nuraninja jang tulus la Pama : 

Bangkok 

    

    

  

       
       

  

   

rintah Tjekosiowakia supaja menja- 
@arj dan mendesak agar pasukan? 
Rusia segera njah dari tanah air- 
njar" 

| 

    
       

        i E pi A.A. KATILI aa 
NY. Palachova telah mengetjam ke Uskup Blanda 

Di Kota Vatikan, kalangan jajah Scheele ": 

@waluasj dengan daorah2, sebing okay gpu Appeton er ang SN “ na Ge ee IX | Boleh Kawin eputusan Jang. Oleh para, kontingen2, mata2"". UTRECHT — Para Suatu konperenat besar BEMI "ni Katholik Roma Belanda Senin nryK , akan dijangangkan Gi Bandung SEMINAR PERKEMBANG malam dengan suara bulat Lela Apu PNUA (KAL, dalam 
aa ata abingg AN SOSIAL DAN BUDAJA € n Mm Pen kaan tuntutan para Pel sis mengundurkan diri pebe. en 1 in n 

mem an eabang2 Cokarte 21 Djan (Mak) 
tidak.k 1 Yum pertandingan selesai. Da a 

MA Ama seba senin amen tan Pa . Katholik di Holan - Ta Menag Tan Tag aa Tetapi menjebut Djakarta dijang Sebuah komunike reami me tika IBF menentukan AI anyer2 dari 19 tangkai olah- "Mangun aa gatakan permainan dilandjut kara sungkan pembukaan Seminar 'Per nm bahwa Ur raga itu salah anggar, atletik kembangan Sosis Budaja dalam WASIT2 DIBENARKAN Bernhard Alfribk, uskup besar Jandia Baru pada nga Ld 2 € bolabasket, vopyball, bridge. bulu akan Utrecht dan Primat dari Hol dah keputusan aki, pn an Nan, ba sampai 24 Djanuari land, setjara langsung akan kepada IBF, dan Kali ini dalam I | al Aa Kena media, Tenang. Bolak: 1970, Dalam Semoar Ini akan di Pe Sea Oi Paya Paa pertandingan dengan Muang sepakbola, tandju, bahas sosi2 pokok dalam Pemba- keputusan Thai di Bangkok, Alasan dulu tur, panahan, menembak dan de ngunan Nasional, perkembangan 
2 

4 

I : 
  

  

tikan tara sebelah" Umpire dan Linesmen deng dak adalah et akan 
Mengenai kapan POM-IX itu (masalah pendidi Kanaan Mmetanganpg Maut LN Ba Kant tak perlu ada perstudjuan ke ngatakan bahwa La tebadup 

lengsungkan, ketua PB BKMI, kan dan perobahan sikap mental an Holland itu. Tetapi para hak djuri terhadap pemain? dua pihak jang bertanding) kita ketjurargar2 itu karena mengenai 
Baron Harahap menjatakan, diper dalam pembangunan Nasjonal. penindjau mentjatat bahwa kita. Di Bangkok pada score sudah setudjui sebelumnja (ti- Des Ok: Dapat: Agama: Ba 
kirakan pada bulan Mei 1971. Ka dan djuga masalah Kepemimpinan keputusan itu sangat berlawa 3—3, sesudah Muljadi dinjata dak menolak | berarti menjetu- bab tak bisa di mengena 

peolargatpesan Kan poem Prof Dr Widjojo Nitisastro, Ke Pam. . aa Bea Ma Penana Tipe perangai wa aja Untuk melar 
Diharapkan pula pada POM-IK tua Bappenas, pada upaljara pem Mendjelang Natal jang lalu, wannja (menyrut seneonia keputusan Referee, bila menurut kan pertandingan dinegara netral 

Nee dani megan KENA Bh KA TA “to BA ten Tha Mal Baper eka Sofa, 200, Ceng kang Gaga. memarank pelnanga 0 . 9 Yan Opa G djupa peta POM-VIT Hi. tang perkembangan ekonomi da meraka diminta supaja men. beta) Irena mena pan bahkan diharapkan, djumlah ne lam Pembangunan Nasionah se- dukung kuat adjaran beliau tuk meminta penundaan MANAKAH JANG LEBIH KEPERWIRAAN : 
G2ra2 tetangga itu akan lebih ba “tjara hita lak jang menjatakan pendeta ti pertandingan dinegara netral, - , 
sae. Dan Kenkan Gala Ha Sak boleh kamta. (B8E/AFP) Yan mensiak  matak bermain Kalah karena ditjurangi, atau kalah terus (Rudy kedua pasa. as 

3000 KARATEKA IKUT Siang, catat Sbelum pertarungan Sele (otg ma AK cosaceggarm sebelum pertarungan selesai? 
ni 

KITA sepenuhnja men y Patut dihentikan dan dilandjut- Kita bisa mengadu kepada IBF 
akan Ion kan ditempat lain. bahwa Referee.nja tak .. 

DJAKARTA SABTU INI djengkelan pihak kita, jang na Protes bab ak mampu mengamankan per 
disebabkan “oleh kesalahang LEHKAH pemain meng. tandingan, sehitaga suasana jang. 

Djakart2, ?1 Djan. (Mak) Karta melalui Tjibinong meau Pula dekan Sari fa Bana Tag na TU Aan aka Mara Man ANN an, # lea kb e' , d Dane Denda Gerak Dalan Na Pra mengharuskan setiap olahra. hesmAn selama pertandi Oihak. Tapi sekalipun jai akan di 

wan, gawan berada tetap dilapang ngan berlangsung? Me- @&kui. hal ini takkan membatalkan 

an, berdju terus apapun urut peraturan: tidak boleh, kesudahan €—3 untuk Muangibat Daerah Djakarta Raya dan karate sudah tiba Ag terajage (ketjuali kalau kalau hal itu mengenai "fakta", MAN rengibakengan ha 
Bogor telah mensponsori ada difiniah djam 06.00 dan Jang membahajakan kese. fakta tertihat dengan njata Tn ai membuat turam nja djalan karate Bo. upatjara ke- lamatan seiwanja), sebagai. oleh linesman 5 oa Kar soal Plan — na . 
aa Dakar jang terdiri adakan mana a| Instruksikan apakah penglil benar » - Pr eeaaga Onraan Karato da djam 0800 pagi F1 oleh PBSI kepada team mana Atau, tidak), misalnja tentang '#d! Misalnja setiap negara harus "ip au seorang Referee jang ger kita, apakah dia diganggu "in" dan "ouf'nja cock/bola, se-  mempunjai 

oleh publik (asalkan mereka bab jang berkuasa untuk mem- Te pertandingan 
tak memasuki lapangan atau beri keputusan tentang ini, ha naa netral, . Tag 

  

  

  

menjambit), atau oleh kesa- njalah dia- Keputusan adalah : shd SANG 
akan ti oleh 3.000 lahan2 djuri, ana pun "final", tak bisa di'overruler mengenai Lanang randa 
teka dari PORKI, Black Pan. bersatu menudju dan mendja. menjoloknja. Kita tahu bah. atau dibatalkan dan diganti oleh hemwadfavameemiagemaameah. “.h..-4 
ther, ABRI, Pemu. di satu bentuk wadah jang wa ada banjak diantara kita keputusan Umpire atau bahkan Abe Loan tang 

ag Kengg Arang et rena konkrit untuk dapat - jg menganggap ini "nonsea” Referee sekalipun, hal jang me- di-referee-inja, takkan mendapat 
tni 

semua: "Buat apa kita spor. mang sudah sewadjarnja, karena shui n dari IBF. Palingk tuan. prestasi, penggem. & dalam bi tif, kalau lawan kita tjurang ? linesman itu duduk "diatas ga- ama Refereenja ditjoret sebagai 
Kiengan Tak dan mental dgn dang mental dan Buat apa kita menerima keka ris” djagaannja itu, dus lebih Aeforee untuk masa datang. 
suatu thema : “Prestasi Anggi Tea um lahan, jang hanja nan pelak tegak, dari aga Tanggung djawab, 
peng dengan perdjuangan PORKI, ay Adi. 5 Abu" - an aa Jun, jang Po ap bango ae Pereagnatarh aa 
bere: diren. kusumo. ARM, dengan tangkas dapat mengembali kan dropshot lawanaja, Bandhit, (Merdeka) tjuma udjian fisik, melainkan his ada peraturan baru jang diluar gelanggang diluar negeri, ie 

. . Da Karwo Te Pu- memberi hak istimewa kepada Jah team maag. D0 tidaklah 

D uga Darmadi Korban te apanya emndtus Aefuasan Natuna! Top po Sada Mepta "hop menta 
teru dengan terus bermain, me- boleh setjara sop - bong an ini. Ia hanja menaati 
Jajani “challenge” alias adjukan permainan kepada Um. aa eluk pergi. Karena ia terus Bangkok, 21 Djan. (Mdk), . t dari k 1 pire, agar linesman (linesmen) —Pelnukasi" Gengan “Duta Besar 

Ta, . an etjurangan2 itu diganti. Kalau merurut Umpire —Majajen Darsono jang” rasa” kendi Korespondea "Merdeka" di et uranran pun dengan akibat skan mene- digoati. Kala Maak maka. Malin Dharsoro, jang rosa Kendi 
Bangkok jdalam Inporaanja aa na adan Age, SDA aa aa Ser Pabak Ga San nan njakan Thema Lap di Berg TAPI LAWANNJA DAPAT DITUNDUKKAN Pemain kan didi dng 2 Sea an Sam ST Una aa Ha njisihan mangat banteng ketaton, seba- boleh diprotes, ialah "pe ser pun jakin bahwa tindakan tab. 
kok baru2 ini, mengatakan DALAM WAKTU HANJA 32 MENIT SADJA  szimana terbukti pada malam | Jang boleh diprotes LAN BP dultah jang se-buikinja. Tluma Duta 
bahwa Darmadi, play- pertama), "prestise olahraga dan poco oo ama aah Ya Besar Dharsono bukanlah ofticiah 
ing regu kia, dak tu Jaiyen, Bagi Handhit ini me- 15—12 dan 15—3 untuk ke: Bunga Indonesia” dimata dia andai AB Aa, 
pe Ge “saman Gang Su Sa aan menangan Darmadi. hang, Yorang Rupa dala bai sainja: server tak boleh men pnngag Berngoen eng ag 

P andi gan Thomas Cup. Per 2 asing mngoared Kalau Umpire membolehkannja djau dari sudut sport, menaikkan 

Pada malam tandingan jang merupakan kpatkan, bahwa pada, permu menjaksikan” perlana itu. Se- juga, mak arngptuta Aero Apakah "PBSI Jang. Darus bertang: Jala kn png : ind Lenong ar Lai vang Mercu Ken, epoarmadi bah setiap manusia mau tak “rendy itu boleh Meng da sengiewab ats edan af Kab 
Maan pan Kaban bag, Napi engan pemain tunggal No. 3 ha hanja berlangsung, selama kelemahan lawannja. Ini tec dan bukaniah lebih keperwire: lam hal sah tidaknya sesuaba Aa aa Kak tersangka? Jang” Mam telah Ginjatukan ditunda cementa Untuk puteri tidak ada perubahan, bukti dimana permain. Sia serve, pembuktian sahnja serve ikan ini. Maka kita hanja Ingar ra, demikian dikatakan Ojeh pa Hetapi diselesaikan dalam 2 (dua) Thailand bernama Bandhit 32 menit sadja Score adalah an set pertama tab Bandhit an untuk kalah dia aaang server jang oleh sec Monanggker Mhegpn or rona 
ma penjelenegara hari Senja. Me Fontataran: Kantor Daerah Direk berhasil mendapat 12 point, BF daripada kalah karena me Vice - judge Umpire dipandang Ajar dengan Plltan team, manager - 
MB aa Sa Peng Mbaaaung es Ketjelakaan Dalam « RADJA, RATU DAN | petorteman ni Derana png toa Una apa mana MN NN pr mag aan ae0 aa Kanak 

jang terka Dj PANGERAN2 serangan? jg Bagaimana dengan IBF? bergilir keluar negeri selaku ten: mudi gokart Pjipina gal 15 Djanuari 1970. Ditutup tang- te TAN Jang sulit dielakh oleh TChti badminton diseluruh du- st t  statementnja — manager, kita pudiikan kedemokra- 

sasa delua  Mibbtsa: Mi t, drop-ahot je Mia tahu dan mengakui bahwa ea perikuat protee jang dindjukan tisannja. Tapi sedaiknja agar. mali 
Untas hari Minggu. gn ana v GAP, PERANTIIS — Pe- BANDUNG — Radja, Ratu “ tadjam dan ber.tubi dibabak Song osorng Hi ng Bitung alah tenmmenagar bean Jah PLAN Siahragrvng" Rea dalan “Iuma menderita tjedera pada ke serta2 'dari Monte Cario ante. serta "Kesehatan Gi berhasil lea. heggn ra manapun didu- tgl 17 Djanuari 1970. dan akan Lang 2 Bares a wong un 

Lah gnokara era Peang megang uap pn rally dari Amerika, Hendrick gi” akan dipilih dalam suatu peng nyunar kara nia ini”? Inilah agaknja jang Pangean Up “1 Pan dalam Mal pergetahuan peratur- 

an nga Bea Se any tenpak Tatah Meningkai stan bin memkutan ma gan BramaS adakan oleh Persahtan Dakter dalah 15-4, anta. Pemidikan dan Ketua Tn dan upaja memperdhangkan he Kera para cl Jang Geri Me 
Takan dengan tatapan ramai, karena kesebelasan? kuat su kerumah sakit Gigi Indonesia dalam rangka Wi ton Aseociation - of Malayaia ang ang menang Pertajaan memimpin mereka. 
Green Hits, dakas Manila. “Dkmmping Iu kat. jang turun Tag mean etiah Ford Muktamarnja di Bandung. | masih banjak Pula ketjurang Khir Johari, “sangat menjanah. SekraL Tai terang haknya. tapi de ar man “ 

Dowbatag rias bs sedang Ta en engan aoi enehggendkaah Kai ana Aang Aa Pangeran Kesehatan Gigi ini sa-bafaragan ena 1g diri Itu. Bah uga. serartarang aa takakan Yan sena 

: @pusan Selapan Bu diceatjana- dah musi terbajong, 1 Senin. merupakan salah esfu adara ig Kranire j Na kan lawan bermain “diluar pergur King akan berhasilnja protes ini, Eun , Iin akan dimgungkan, ketika: Progruna kompetisi utuk pelan Laka? mereka tidak Lebanngng Denga Darmadi tidak an” bukan berati bahw Ian sebab seperti telah kita singgung NN. NEW UNL ANN, ia 
$ Se "abua mengenakan MI Guo? ALRI — mnta. naa peah e Ta dan 24 Dicari Ini di Ban Sa an nana TA TES perekaran”. Lagi pula kita ea ena IBI dan TWA Bosing:T07 jang tebang da : di , - Pri dhetapkan Adrid ke New York, hari Senin tetu @korang inai dan 2 anak laki2 22/1 Olamis): Djakarta Putra lam tikungan. Kendaan dung. tangannja dan lain2nja. sendiri tahu — dengan meneliti enundjukan Referce jang bersang— Sea aan Ke Gamer, setelah sang Sinar Tenadja. Ta lan baik sekali. Selain itu, akan diadakan pu Ng, pada umumnja pertan Peraturan dan Rules infernasio ran oleh Amsociationnja. tidak 

Meng san Iut serta dalam be AG eng Sevngpafi meet 'Tjedera mereka adalah aki Ia Pameran Kesehatan Gigih dingan Ini merupakan bertan nat: bahwa permintaan penunda kita tolak, jang berarti kita teh Neng Maa meranana awan (Nano... Ingan gokart Pu adalah 2171 Oltnggi) : Indonesia Muda — An eng ap ena Lao mnaf eng Tea ad dgan Moe Tegua Gan ber. an pertandingan semer/ara Per setudjui sebelum pertandngan di “Neseamatan senang Pumngar Se 
an Pama aneka Sen Ia Ka petang -u dan, mejeng, penggana yaa nerangan Ba Sa Ea Bean Da. Tenan dn Referee-nja (dia Wuxt IBP dangan mandat penah lah Teegak, Gema UD Mean has, RI) 2 dan dmula 00 (WIB). Pengemudi ngoma| kesehatan (Ant) "Merdoka" 'berbah mundjuk MA — 
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