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Kenal Penumpang Jang 
Sering Ke 

Djakarta, 29 Djan. (Mdk) pore mendjadi ramai dan se. 
PERBEDAAN nilai Rupiah tiap nasional Indonesia 

engan Valuta Asing (dollar) jang disanr, para pe. 
merupakan salah satu sebab dagang Indonesia jang datang 
“jang dari Medan melemparkan mo- 
para pedagang "amatir” Indo dalnja jang tidak sedikit djum 
wesia untuk untuk pembelian ba. lahnja 

rang2 kelontong dsb.nja un- 

PENGUMUMAN GUBERNUR KEPALA 
DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA. 

MENDAFTARKAN (REGISTRASI/HERREGISTRASI) KENDA 
RAAN TIDAK BERMOTOR (BETJA. GEROBAK, DELMAN 

No. DP. 5/1/9/1970. 
tentang 

DSR) DALAM WILAJAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA 
DJAKARTA. 

dengan ini menrumumkan sebagai berikut : 
Untuk tahun takwin 1970, diminta agar para pemilik/pemegang KEN- 

(DARAAN TIDAK BERMOTOR (betja, gerobak, delman dsb) dalam wilajah 

Daerah chusus Ibukota Djakarta berdasarkan ,,Peraturan Kendaraan dan 
Alat Pengangkutan Djakarta 1967" (LD 1969 No. 43) mendaftarkan (regis- 
'trasi/herreg'strasi) Kendaraan Tidak Bermotor jang dimilikinia/dipegang- 

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS 
IBUKOTA DJAKARTA : 

faja dan jang berada dalam wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta. 
@.. Tempat-tempat pendaftaran adalah : & 

1 . Kantor Dinas Padiak & Pendapatan Suku Dinas Djakarta Pusat, 
@/a. Kantor Pusat Dinas Padjak & Pendapatan, Djalan M.H. Tham- 
rin No. 10 Djakarta. 

2. Kantor Dinas Padiak & Pendapatan Suku Dinas Djakarta Barat, 
@d/x. Kantor Walikota Djakarta Barat, 
No. 2 Djakarta - Kota. 

8. Kantor Dinas Padiak & Pendapatan Suku Dinas Djakarta Utara, 
@/a. Kantor Walikota Djakarta Utara, Djalan Anggerek No. 
Tandjung Priok. 

4. Kartor Dinas Padiak & Pendapatan Suku Dinas Djakarta Timur, 
@/a. Dialan Raya Djatinegara Timur No. 4 Djatinegara. 

8. Kentor Dinas Padjak & Pendapatan Suku Dinas Djakarta Selatan, 
G/a. Dijalan Melawai III Blok M Kebajoran 

'&. DJANGKA WAKTU PENDAFTARAN adalah dari tai 
1970 »/d Tanggal 31 Maret 1970 (setiap hari/djam2 kerdja). 

'@€. Pendjelasan-pendielasan lehih landiut bila masih diperluken dapat di- 
mintakan dari pedjabat-pedjabat/petugas-peturas Dinas Padjak & Pen. 
Gapatan Daerah Chusus Ibukota Djakarta pada tempat-tempat pemba- 
jaran tersebut diatas. 
Demikian pengumuman ini dikeluarkan agar jang berkepentingan mat 

um hendaknja. 

GUBERNUR/KEPALA DAERAH CHUSUS 
IBU KOTA DJAKARTA, 

(ALI SADIKIN) 
No. 100/M/70 
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DIALAN HARIANGBANGA No.3 | 
TELR 58003 — BANDUNG 
TJABANG DJAKARTA 

DJALAN ANTARA No.21 

  

Singapura 
MASIH 
ADA PERTJOBAAN MELIBATKAN PETUGAS 

dengan kapal 

SS La Ba keterangan: 
puikan oleh koresponden “Mer 
deka” dari Tandjung Priok ke 
malin siang. 
Dalam hubungan jni pihak KP3 

menerangkan kepoda 'Merdeka', 
bahwa petugas2 KP3 semakin Ia 
ma semakin mendapat pengalaman 

dan telah mulai dapat mengenal 
orang2 jang sering mondar-mandir 
antara Belawan, Singapore dan 
Tandjung Pr'ok, sehingga tjara2 
mereka djdalam melaksanakan t! 
pu dajanja untuk menjembunikan 
barang2 jang dibawanja dari si 

ngapore, telah mulai danat dike 
tahui oleh pihak berwadjib dipria 

buhan. 
Setiap pedagang jang datang ca 

Fi Singapore itu mentjoba menghin 
dari pembajaran bea-masux, te 

hingga tjara2 pemasukan ba-ang 
dengan diberikan istilah 'barang2 
tengtengan', setjara routin pada 
setiap kapal datang dipelahuhai 
masih terus terdjadj. dengan di 

seling disana sini usaha2 Jang 
mentioba meloloskan baranz2 'm 
por (jang bukan diimpor) dengan 

tjara 
Ribuan penumpang jang turun 

dari kapal dalam perdjalanan ko 
'Tanijung Priok, berbelandja 2bih 

dulu di Singapore. Hal ini merupa 
han jnvestasj Rupiah Indonssta 
tanpa pembajaran padjak dan tan 
pa idjin dari pihak resmi, ruem 
bawa barang dan masuk ke pe:avu 

han sedikit setjap orang. Akan te 

tari df'ka dikumpulkan semuanja, 
jang dibawa oleh ribuan penum 
pang itu, akan merupakan suatu 
tumpukan barang2 impor jang tak 

Sarwo Edhie 
Tekankas 
3 Pedoman 
Disiplin 
Militer 
Djakarta, 29 Djan (Mdk) 

Dalam sumbutaruja pada 

ra ponjumpaban tjalon pradjurit 
taruna AKAMRI, tahun akademi j 
1970 dilapangan Pantjasila hari 
Kamjs, tg! 22 Djanuari jbi. Gu- 
be.nur AKABRI Udarat Brigdjen 
Sarwo Edhie mengatuk?n al. ma 
suknja seorarg pemuda mendjadi 
Tjapratar AKABRI berarti pemuda 
ilu telah bertekad bulat untuk 
merubah kebiasaan dalam kehidup 
an sipil kedalam kehidupan mili 
ter. Kenidupan militer djanganlah 
Gisamak»n dengan kehidupan di 
waktu masih sipil. Sebab didalam 
kehidupan militer penuh dengan 
peraturan? jang wadjib ditaati 
sedangkan dalam kehidupan sip 
kurang adanja ikatan 
seperti dalam kehidupan militer. 

Tiga patokan disiplin 
Brigdjen Sarwo Edhle mengata- 

kan selandjutnja bahwa peratur 
an2 jang berlaku didalam kehilu 
pan ABRI harug diperketat dan 
diperkeras. | 

Peratuzan2 hikum jang berlaku 
bagi ABRI bukan peraturan2 hu 
kum militer sadja, tetapi peratu 
ran2 hukum umumpun tetap ber 
laku djuga. 

Kepada Tje,iatar AKABRI Br'g- 
djen Sa.wo Echie selandjutnja 
memberikan tiga patokan atau 
pedoman mendjadi pradjurjt AB 
RI jang bulk dan berdisipin, Fer 
tama, harus dapat menetapkan mak 
mud dan tudjuan hidupnja apa 
jang mendjadi panggilan djiwanja. 
Kedua harus dapat 
alat2, baik jang dapat kita lihat 
sehari2 maupun alat2 jang tidak 
Gogat kita lihat jaitu sifat watak 
Fochariah orang. Ketiga. alat2 ter 
sebut harus dapat disesuaikan de 
ngan kemampuan diri kita sendi 
Fi, untuk dapat mentjapai atau 
memperoleh sesuatu tudjuan jang 
kita kehendaki. 

Oleh karena itu untuk mendjadi 
pradjurit ABRI jang berdisiplin, 
selajn ketiga sjerat tersebut. ha 
rus pula depat memusatkan pik! 
Tan. tenaga dan djwa dengan 
sebaik2nja. (Ant) 
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menguasai . 

maka petugas KP3 terpaksa ber 
Unak dan apa jang d'anggap ne 
Fupakan suatu djumlah jang rer 
lebih2an, harus dikenakan oea 
masuk dulu untuk dapat dikoluar 

Diterangkan bahwa memang ma 
sih ada pertjobaan2 jang -dilaku 
kan oleh para pedagang untux me- 
lepaskan barang2 itu dengan ijara 
mengadjak 'majn' dengan pma 
petugas jang bersangkutan, axan 
tciap! hal inj dapat dia:asi, rehing, 
ga barang2 jang hendak dikeluar 
kan dengan permainan jang «iba 

mena an dapat Nenen 
mi! keterangan dari p.hak 

KP3 kepada "Merdeka". (Es) 

didaerahnja — Worang 

Ketika ditanjakan adanja penang- 
kapen2 baru2 ini Di Sulawesi Utara, 
Worang mengatakan bahwa penang- 
kapan? trb. dilakukan terhadap sisaz 
Gestapu/PKI dan tidak »da seorang 
pun tokch2 Orba jang ditangkap oleh 
jang berwenang. 

Issue jeng demikian sergadja di 
lontarkan oleh orang2 jang tidek se- 
nang terhadap perkembangan Orde. 
Beru, keta Worang. 
Demikian pule @asalah Kopra me 

nurut Gubernur Worang tidak die 
jumpai kesulitan2, bahkan target 
kopra didesarkan melampaui sasaran 
rja. Sasaran hasil kopra di Sulu 
adalah 72.000 ton sedangkan hasil 
jang ditjapal ialah 94.000 ton. 

Pelakseraan Pelita di Sulawest 
Utara beru 70 persen jang dapat di- 
laksana, hal tersebut karena biah- 
nja terlambot didrop, jang menurut 
Woreng biaja tsb. baru tiba pada 
bulan Djuni j1. 

  

PERKARA PENGHINAAN GUBERNUR SULTARA : 

Bujung Minta 

Worang Djadi 
Manado, 29 Djan. (Mck). 

  

Casino Tjirebon 

Pernah Kalah ,, 

Rp. 21 Djuta 
Bandung, 29 Djan. (Mdk) 

Tidak kurang dari 48 
orang bandar.gelap "Bola. 
re” di Kotamadya Tjirebon 
sampai kini masih ear 
proses n 
berwedjib dau perkaranja 
” diteruskan kepenga- 

nm, 

Tindakan pemberantasan 
terhadap bandar? gelap di 
Kotamadya Tjirebon itu, 
menurut keterangan para 
petugas keamanan gabung. 
an ABRI Tjirebon, adalah 
dalam usaha menertibkan 
mesjarakat dari gangguan 
@iudi2 Ilar dar. pembasmian 

diberantas dikotamadya Tji 
rebon itu henja terdiri dari 
pendjudi2 liar tingkat "te. 
11”, sedangkan pendjudi liar 
tingkat "kekap”.nia masih 
dalam keadaan bebas. 

Casino Tjireboy menurut 
keterangan perneh kebobo 
lan sampai Rp. 21 djuta da. 
lam tarikan satu malam. 
Menurut keterangan, ha- 

sUI dari Casino dikotamadya 
'Tjirebor itu setiap bulan. 
nja meliputi Rp. 20 djuta 
wasuk kekas kotamadya 
'Tjirebon. (Ant.) 

- Saksi 
perkara tsb. setjara kekciuar 
gram, 
Baik pengadilan negeri, mau 

puas djaksa dan pembela sepen 
dapat bahwa berhubung ver. 

tsb merupakan perkara 
pidana, mzka dengan tidak 
mengurangi itikad baik Guber 
nur KDH Sulut untuk meaje. 
lesaikan perkara tsb diluar 
pengadilan -tapt djustru demi 
tegaknja rule of law, perkara 
tsb harus dilandjutkan. 

Minta Guberrur Worang 

  

Sebelum sidang pengadilan 
menschors sidang samnai wak 
tu jang akan ditentukan nan. 
ti, oleh pembela Bujung Nasu 
tion SH diminta agar saksi uta 
ma dalam perkarz ini jakni 
Gubernir KDH N.V. Worang 
hadir dalam sidang pemeriksa 
an berikutnja. Dan agar Gu- 
Gengan hadirnja Gibernur 
oleh pembela diminta. agar pe 
ngadilan memikirkan dan me 
njesuaikan waktu persidangan 
bernur Wcrang dapat hadir, 
KDH di Manado. 

Para .terdakwa masing2 
Kian Magawe, Saga? Laseri- 
ka, Faisal Mandulangi daa 
Bachtiar Kodja, atas permin. 
taan Gubernur KDH Sulut pa 
da achir tahun jang lalu kena 
da pih:x Polri oleh Pangdzk 
telah ditrhan da» diperiksa 
atas tuduhan telah melak»kan 
penghinran dengan membuzt 
selebaran2 dar ditemnelkan 
dan diedarkan dikota Mann. 

(Ant) 

  

DONGENG terkenal ci 

kanak2 
dap orang tua, 

Kisah ifu — dengan 

  

3 MALINKUNDANG (diperankan okeb Sentot): 
punja kesempz'ar mem,: 

    

DIDUKUNG OLEH PENARI 
TERKENAL IBUKUTA 

Sentratari "Malinkundang'” 
ini adalah baru untuk pertama 
kalinja dipanggungkan de 
ngan kereograti Hurjah Adam, 
Dalam barisan pemain terda- 
pat nama Ferida Sjuman, Ju 
Iian — keduanja adalah bal 
lerina — Sardono W. Kusumo 

"— Huriah menjatakan tidak 

   

      

      

tjontoh manusia serba 
tanggung tapi jang kelenykspan Ta kemu 
Gian tak legi mau mengakui ibunja set. diri, (Gambar : Ed Zoelverdi) 

»Malin Kundang” 
Artinja 
Orang 
Pandai 
Jang 
Digendong 
OLEH: 
ED. ZOELVERDI 

  

'BISUL DIKULIT LUAR SERING MEMPUNJAI SEBAB DIDALAM" 

Demonstrasi Tanda Krisis 
Kewibawaan Pemerintah “ 

KATA BEKAS MENTERI IR. H.M. SANUSI Djakarta, 29 Djan. (Mik). 
Ir. H.M. Sanusi, Ketua Pu 

tjuk Pimpinan Partai Musli 
min Indonesia dalm w:wan 
tjara dengan "Artara” mcnge 
mukakan perdap:tnjs, bah 
wa persoa'am der 
kasiswa di Djekcr'a janz 
tuskan oleh  kemiikan harga 
bensin aislah pettanda dri 
krisis kewibawran p:merir'ch 
jang periu diatasi sefjara s2 
rius, tjepat dan trpat, 

Bisul dikulit luar sering 
mcmpunjai sebab didalam. 

   

Dep. Perdagangan Tjabut 
Satu Lisensi Importir - 
DJAKARTA — Guna mendji 

gan diberitekan 
ketertiban oieh Humas Departe. 

2 P.T. Joesran International men 
Coy. Alamat : Dja'an Pelatehan 1/44 Blok K.5, Kebajoran Baru, 
Dickarta, Pemegang TAPPI No. 1289-N tanggri 328 April 1969 KPI 
Na. 001/310. terhitung mulai tanggal 27 Djanuari 1970. oleh Di- 
rektorat Impor Departemen 
surat pengakwannja sebag?i knportir 

n dinjatakan telah ditjsbut 

DPUT TJAPAI 70 p€t TARGET BIDANG 
IRIGASI TAHUN PERTAMA PELITA “ 

krib, coupure, pembuatan tang 
I, perbaikai dll, Pe Kendi ii TOL Selam 
4 Pergamanan wilajah rawa 

(bukan pasang surut). 

pat diselesaikan. Hal ini berar 
ti bahwa dari projek tsb diper 
oleh perluasan sawah seluas 
605x duri 20.785 HA ialah 12 
471 sampai achir Des. 1969. 

Didielaskan bahwa dis"moing 
projek2 tsb diatas. ada diuga 
Droiek2 lain jang sedarg dise. 
lesaikrn, projek2 mana dimasuk 
kon pula da'a— rentjana Pemba 

5 Tahun. 
Projek2 jang dimaksud itu, 
ah : 
1. Proiek serba guna Brantas 

inj melinuti pembuatan 
an Utema denean isi 6 djura 
M3 rork. Sampai dengan achir 
Nopember 1969 telah dapat di- 
selesaikan 2 diuta M3. 

60x dari seluruh pecerdiaan 
ini dapat diselesaikAn sampai 
achir Desember 1969. 

h. di Seloredic. Pembuatan 
bergungan cofferdam jang sam 
ps" achir Desember 1969 dapat 
diselevikan 70x dari seluruh 
pexerdjaan. 

2 Projek Distiluhur. Dari 
245.000 HA tanah persawahan 
sampai achir Desember 1969 su 
Mah selesui di'rigasikan 170.000 
HA atau kl. 70x diri seluruh 
pekerdjaan. 

Sementara itu mengerai pe- 
kerdajan2 jang dileksanakan 
dengan banturn Iternational 
Development Association, didje. 
laskan bahwa nrojek2 ini terdi 
ri dari rehabilitasi saluran iri. 
gasi dan bansunan2 air di Rea 
teng (daereh Semarang). Tiisa. 

dane (Tanpger”rg). Way Sepu- 
tih (Lampung) dan d: Semarang 
Timur. 

RO dari target pekerdiaan 
ini sudah daoet diselesaikan 
samp”i acnir Desember 1969 ta 
hun pertama Pelita. 

3 Pembuatan bendungan, sa 
luran2 dan banpuran2 air dori 
Droiek irigasi Tadium (Poerwo- 
kerto) Samnai "chir Desember 
1969 danat diselensikan 354 da 
€ seluruh nekerdjaan. 

4. Froiek irigasi Karanganjar 
(Semarang). Meneenai projek 
iri, nemburtan bendungan rea. 
dah selesai dikerdjakan. Bangu 
nan mmpa (dengan pompanja 
"c'esai) dn berfungsi. Sampai 
arhir Desember 19F9. sudah 
904 dari seluruh nekerdjaan se 
lesai dil 

Demikian data2 jang dapat di 
kumoulkin dari Depertemen 
PUTL. (LHL) 

Gan (dak bisa dihilangkan 
ngan obat juar sadja. Setj:ra 
Gjucjur harus diakui, bahwa 
dalam bulan2 terachir ini sa 
ngat drasakan, — djuga dd» 

    

per: 
Cam perirdustriam dil agkung 
an rakjat. 

Mentjari mata 
sazgat sulit, baik bagi kaum 

pentjaharian 

akademisi maupun bagi kaum 
buruh jang terendah. Pera pe. 
ugusiha lesu, kegiatan2 mero. 
sot dan dengan diam2 pengarg 
guran meningkat. Para tehno- 
krat kita dipemerintahan. sung 
guhpun sudah membanting tu- 
Ing ternjata masih belum ber 
hrsil mengxtasi persoalan eko. 
nomi. 

Kilau toch hendak dikatakan 
berhasi:. menurut Ir. HM Sanu 
si ialah hilangnja inflasi deng 
an dijalan deposito jang dengan 
effektif dapat menjedot uang 
tigapuluh miljar rupiah lebih. 
Kalau bunga deposito tidak di 
turunken, malahan pasti dapat 
menjedot terus lagi sampal em. 
p”t puluh miljar atau lebih, se 
hisega harga rupiah terhadap 
do'tir akan pula lebih baik lagi. 

Tetapi, kenaikan rupiah ini 
bukanlah tudjuan ekonomi. bah 
kan merurut Ir. Sanusi dapat 
menghantiurkan perekonomian 

kita sendiri. 
Dikemukakan — selandjutnja, 

PPn dibeberapa negara sering 
diedekan devaluasi, agar djus. 
tr dengan mesurunkan harga 
uang dapat melantjarkan pro. 
@vksi. At'u untuk tudjuan ini, 
dcngan sadar dilakukan apa ig 
dinamakan “soft-currency poli. 

ANGIN PUJUH DI 
KAB. SUKABUMI “ 

mesijid ielah rusak berantak 
an jang ditaksir “olah mcaim 
bvikan kerugian Rp 200.000 
"ini tidak terdjadi korban 
€j'wa manusia. 

cv”. Djelaslah, bahwa soal mo. 
neter adalah tetap merupakan 
alat belaka, dan semata2 untuk 
kelantjaran produksi, untuk me 
"akmurkan rakjat. 

Dengan kebidjaksanaan more 
ter jang ada "sekarang ini sa 
ngat dirasakan adanja kekerirg 
an modal dimana2 setjara keli- 
wat batas. dan menimbulkan 
kematjetan produksi setjara ga. 
wat. 

SIAPA 
— APA 

MENINDJAL RTC TANGERANG 
DJAKARTA, — Pada hari ini 
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Alamat Direksi Tata Usaha      

   

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 
PENERBIT : P.T, Merdeka Press,, Djakarta, 
Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja an- tar). Luar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk ja posudara). Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk Penyoalbana . 
a TARIF IKLAN : 
TEKS SADJA : Rp.20,- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm : minimun : 50 mm. Display-ad (iklan gambar) s: Rp.25,-- per mm/kolom iklan 

minimum : 80 mm. 
Dua warna (hanja merah) : tambah 10046. Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka. 
"Iklan Keluarga 1 Rp.15,- per mm/kolom 

minimum : 
n Redaksi : 

Djakarta. Telepon : 43660, 
Rekening giro pos : A. 12.638 

Pemimpin Umum/Redakyi : B.M. Diah. 

Kesel tan Dji eselamatan Djiwa 

50 mm. 
Djalan M. Sangadji 11, 

43230, 43250. Tati 
    

     

    
       
Tanggungdjawah Bersama 

(KITA sudah sering mendengar berita2 besar 
'@imbulkan korban? manusia 
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PRAKTEK2- PENAHANAN 
JANG BERTENTANGAN 
DENGAN HAK2 ATASI : 

“00 “Oke A.-SURA- SH 
Dalem peristiwa achir2 ini 

saing kta membaga dsism 

Lepas dari haluan politik jang 
dianut, maka kalau kedjadian 
tersebut diatas diorojeksikan da 
lam negeri kita, akan terdapat 

Yurist, New Delhi, th 1958): 
— Prinsip ke 2' dari The In. 

ps Va
 1 f s 

zt
 f ':
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: i : 

3 in! 1 penjididan. 

karena hak mana ia berhak me 
ngetahui sifat tuduhan terhadap 
Girinja dan berhak berembuk de 
— penasehat hukumnja sen. 

xi, 
Tetapi didalam praktek jang 

terdjadi di Indonesia, kita meli 
hat bahwa setiap orang "per 
ongeluk” menarik oknum Polisi 
dan Djaksa sudah bisa dipang- 
kil dan ditahan oleh oknum 
tsb dan walaupun “ada ketentu. 
an polisi hanja boleh menahan 
sampai 20 dan djaksa 30 hari, 
tidaklah sedikit hal2 dimana se 
orang sudah berbulan2 ditahan 
Polisi dan Djaksa, tanpa adi 
kesudahan perkara itu, 

Jang paling sein lagi kalau Ha- 
kim selalu memperpandjang penaha- 
Nan itu atas dasar pemeriksaan belum 
selesai (sedangkan kenjataan tidak 
eda pemeriksaan sama sekali), dan 
selama tertuduh masih berada dalam 
pengusutan Polisi atau Djaksa ia ti- 
Gak bisa mendapat bantuan Hukum 
dari seorang Pengatjara. 

— Meiurut prinsip ke 4 dari Ko- 
misi tsb, penahanan, sambil menung 
Bu perkara dibawah kedepan Penga 
dilan hanja dapat diizinkan oleh sua 
tu badan berwenang. Harus ada ke 
mungkinan untuk bail atau djami- 
nan dan tidak dibenarkan penahanan 
jang @.perpandjangpandjang dengan 
alasan sibuknja pekerdjaan atau alas 

an lain sematjam itu. 
Tetapi di Indonesia lain —hainja, 

tiap Polisi, tiap Djaksa, tiap CPM, 
malahcn tiap Militer merasa berhak 
menahan seorang tertuduh — sampai 
ia dibawa kedepan Pengadilan. Pada 
suatu ketika djuga golongan2 terten 

tu lainnja berpundirian bahwa me 

nehanan jang demikian, tertuduh su 
dah mcad-r.ta sebelum mereka dinja 
takan bersalah. Memang bail setjara 
resmi dipcmerikssan — pendahuluan 
tidak ada di Indonesia, tetapi berapa 
barjck orang tertuduh mendjadi be 
bas karena bail jang tidak resmi. 

tck2 demikian tersebut diatas, 
sih bolch diprtahankan  ditengah2 
keinginan akan ORDE BARU, RULE 
OF LAW dan DEMOKRASI? 

Kami menjokorg sepenuhnja kon- 

  

      
  

    
             
       

       

  

      

    

hari 

29 Djanuari 1950, 
hari wafatnja jangilma 

Perang RI 

Fi | 1 i | t : f ! 4 
  

tukar tentara kita jang ber. 
asal dari Peta, KNIL dan Pe. : 

Ber-keli2 Pak Dirman  memper. 
ingotkan T.N.I. bahwa: 

1) Tentara adalah 
2) Tentara tidak berpolitik, 3) Politik 
Tentara adalah politik Negara. 

Untuk kepentingan kita bersama 
dapat saja salin kembali Perintah Ha 
rlen jang dikeluarkan pada tanggal 
17 Djull 1949 oleh Djendral Soedir- 
man sbb. 
ORDER HARIAN PANGLIMA BE- 

SAR ANGKATAN PERANG REPU- 
BLIK INDONESIA kepada SEGENAP 
INSTANSI MILITER DAN SIPIL DI 
SELURUH REPUBLIK INDONESIA. 

1 Pada dewasa ini ada usaha2 
dari luar dan dalam jang hendak me 
metjah belah persatuan Angkatan Pe” 
rang Republik Indonesia dengan Pe 
merintah dan Rakjat, dengan menja- 
takan pertentangan diantara Instan- 
si2 Pimpinan Negara dan Angkatan 
Perang Republik Indonesia, seperti 
antara Panglima Besar dengan Pang- 
lima Tertinggi, cntara Panglima Be- 
sar dengan Pemer.ntah Darurat Re- 
publik Irdonesia, antara Panglima 
Besar dengan Markas Besar Koman- 
do Djewa, antara Panglima Besar 
dan BadanZ perdjoangan dan seba- 
Bainja. 

2. Kepada semua instansi2 Mill. 
ter dan Sipil dan Warganegara Indo 
nesia pada umumnja kami peringat. 
kan dcngan tegas, bahwa — Negara 
Gen Angkatan Perangnja adalah su- 
suran jarg teratur dan tertib jang 

mempurjai pembagian  pekerdjaan 
dan hicrarchie jang selajaknja. 

Negara Republik Indouesia hanja 
bertindak satu sebagai satu Negara. 

Angkatan Perang Republik Indonesia 
hanja bertindak satu sebagai Angkat 
an Perang Negara, tidak boleh ada 
jang  BERSIKAP dan: BERTINDAK 
SENDIRI2, karena jang sedemikian 
itu met-nggar kedaulatan, disiplin 
Gan hierarchie Negara dan Tentara. 

3. Besar kemungkinan diantara 
anggauta pimpinan terdapat berlainan 
faham dan pendapat dan politik dan 
Siasat perdjoangan, tetapi jang sede 
mikian itu adalah lazim “terdjadi, 

dialirkan 
menurut hierarchie Negara dan Ten- 
tara. 

Pada sant2 jang sangat penting 
bagi Negara kita seperti dewas- ini, 
maka titik berat perhatian wadjib di 
letakkan padn pcrsatuan dan tata ter 
tib Negara dan Tertara, pula tata 
tertib Pemerintah dan rakjat. 

ge Gan rakjat k'ta jang telah b: 
kk 

4. Kepada semua Instansi Militer 
dan Sipil kami peringatkan dan pe- 
rintehkan supaja dengan tegas dan 

  

Djam : 10.00 
PANGLIMA BESAR ANGKATAN. PE 

RANG REPUBLIK INDONESIA 

dangan (ingicht) 

i 
"I

E | 

ap
bt
r 

K
e
n
 

TT i | 
| 

5 Ii
 

i 
Hj
 

F 
Pab

ela
n 

# 

! ft 

Mengenang 

  

wafat 
Pak Dirman 

(PENGANTAR REDAKSI : OLEH: 
MOERDIMAN : 

da Pak Dirman, jang dapat kami ku 
tip sbb. tidak asing lagi 
bagi saja, tentu saja punja pendirian 
begitu. Semua-muanja Tuhan jang 
menentukan. Tetapi sebagai manusia 
diharuskan ichtiar. Begitu dengan ke 
adaan adikku, karena kesehatannja 
tergr-agu, harus ichtiar, mengaso 
sungguh2 djangan menggalih apa2. 
Lant alles wealen. Ini bukan supaja 
@djargan mati konjol, tetapi supaja 
(Jita2 adik tertjapai. Meskipun buah2 
nja kita tidak turut memetik. meli- 
hat pohonnja subur, kita merasa 
gembira dan mengutjapkan banjak 
torima kasih kepada jang Maha Kua 
22. Ini kali saja selaku saudara tua 
dari adik minta ditaati.” 

Hari3 terachir. 
Kesehatan Djendral Soedirman ma 

kin hari makin memburuk dan sete- 
lah Dokter Tentara menasehatkan is 
tirahat penuh. Beliau memilih kota 
Magelang sebagai kota peristirahatan 

Djendrai jang berkemauan keras, 
meskipun dalam keadaan sakit, te- 
tap mengikuti perkembangan politik 
Negara Gan ada kalanja sekonjong- 
konjong 
Kepala Staf Angkatan 
Udara dan Wakil KSAP untuk menga 
dakan brieting. 

Pada hari? terachir belian akan 
(Bersambung ke bal. IV) 

   1948 Akan 

m (Letkol, 

DI-TENGAH2 sedjarah per. 
Kemerdekaan nan, Repu. 

dian2 membawa sukses? 

berani 
kemauan keras. Untuk itu per 

pengaman Ikut bangsa Indon Lal 
ber Ringya Kemala berdjoang 
an peluh sampai kini pastilah 

t membenarkan penda. 
pat ini. Jang diketjualiksn ia- 
lah mereka jang dulunja ha. 
nja mendjadi penonton belaka 

tjarkan edjekan? menjakitkan 
hati agan pedjoang. Mereka 
tni mau numpang 
. sadja, tidak mau ikut dje. 

Ada "satu "tjontohi 
hal ini. Satu peristiwa jang se 
sungguhnja mempunjai nilai 
sedjarah, jang sana diambil 

bangsa Indonesia dalam kepri 
hatinan jang dalam karena 
penghinsa, musuh, terrjata 
Gilupakan begitu sadja. Hari 
bersedjarah itu dalah hari 
pusat pemerintah RI diserbu 

“ - 
blik waktu itu, Jogjakarta. 

dalam 
gan behwa: Jarg di 

Bak eragina 
Yah karer» merasa tidak men 
Gapat perintah dari pusat. Ke 
mudian SN NO aa ta: 

itu adalah bersifat nasional 
Gus harus merdjadi pemikiran 
pusat. 

Kalau harus Gtjari siapa jang 
salah dalam hal ini. maka itu 
mudah sadja diketahul, kesalahan 
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Peristiwa 19 Desember 

Oleh: K. 

    

    
   

  

Dilupakan? 
—        SOEWARNO 

Purnawirawan) 

lupakan nilai2 sedjarah, mengang 
gap hal2 serupa itu tidak penting 
lagi, Inilah salah satu djantara 
sekjan banjak gedjala2 kedjangga- 
Jan didjaman jang sudah serba se 
gala madju sekarang. 

Sangat kita kuwatirkan bahwa 
sekian tahun lagi djika pari re 
mimpin kita terus berpikir seperti 
sekarang terialu hanja melih 
Gepan sadja, tidak mau inga: 
sedjarah dari mana asal mulanja 
kemenangan dan kemerdekaan 'ri 
Gapat ditjapai. maka bisa djadi 
anak keturunan kita nanti jang 
diharapkan akan mendadi penerus 
tjka2 para Pahlawan. hanja akan 
dibekali tjerita2 sedjarah jang su 

    

" dah tidak murni lagi. 

Pengchianat2 dimasa lampau 
bermuntjulan juga akan 

mengikrarkan dirinja sebagai ,ah 
lawan2 jang paling berdjasa men 
buat kemakmuran dan kedjajaen 
Indonesia inj. 

Djika demikian kenjataunnja, 
apakah salahnja melalui tulisin 
inj. kami mengetuk hati nurani 
para ahil sedjarah supaja leku:2 
turun tangan Berdosalah kita ka 
lau sampai sedjarah perdjoagan 
Bangsa Indonesia dapat diselawerg 
kan. Memang. selagi generasi 
tua mesih hidup, dan dokumen 'n 
stansi dibawah asuhan Djendoral 
Sarbini tetap terpelihara baik2, 
kelak kalau ada didjumpai ketera 
gan jang salah masjh sempat di 
betulkan. sehingga generasi muda 
jang akan mendjad! penerus per 
djoangan tidak tersesat. 

Kapan orang2 kolonjal Belanda 
pergi meninggalkan Bumj Indone 
sia, tidaklah penting bugi kita un 
tuk diperingati. Tetap! sebaiknja: 
peristiwa tanggal 19 Desember 
1948 dergan semua kedjahatan2 
Belanda jang mercka lakukan se 
lima perebutan kemerdekaan ini 
TIDA BOLEH SEKALI DILUPA 
KAN. untuk mendjadi pembakar 
semangat djoang Bangsa seterus- 
nja. Bahkan duniapun mengaxui 
dan mengagumi 

Presiden Djenderal Suharto) jang 
kita kenal dengan 6 djam di Djog 

(Bersambung ke hal. IV! 

sk PEMERINTAH HARUS 
KORBAN HARUS ADA 

Oleh: Koresponcen 
(BAG. IV 

: 1 , 5 
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Lebih 10.000 TV Berwarna 
Terbakar Setiap Th. Di AS « 
MN Pan Pe Dan Tang ang mengiakan 

3 1 5 z 2, “ Hi 

    

"— Kebijaksanaan itu teruta- 
Sehubungan dengan ma ditudjukar kepada importir se an harian Merdeka tanggal 24 dan mentara (pemegang Tappis, lepas 

26 Djanuari 1970, tentang ”'Lisen dari soal bonsfide atau tidak) jg #1 Impostir Bon aktif akan ditja- dalam waktu satu tahun, tidak 
but. Djustru jang bonafide akan Menundjukkan sama sekali akti- 
terpuku"”, maka oleh Departemen Vitas impor, bagaimanapun ketjil- Perdagangan diberikan pendjela- ja, Bahkan kepada mereka ma- san sebagai berikut : sih diberikan waktu satu bulan 
Bahwa lisensi Importir? non ak lagi Dila la menundjukkan bukti2 

tif akan ditjabut, setjara umum bahwa ia dalam waktu satu bulan adalah soal biasa jang wadjar, itu akan melaksanakan impor, Dja kkarota suatu orgaam dalam hal di sesudah | tahun satu bulan, Inf importir ditjiptakan untuk me "— Sebenarnja perkataan pentja 
menuhi suatu furigsi. Fungsi pokok butan izin tidak tepat, karena 
suatu impordr adalah mengimpor. tanpa ditjabut, izin sementara Itu 

barang. Djika fungsi ini tidak di- sudah habis dengan sendirinja Penuhi, tentunja tidak guna ada- djadi biar tidak ditjabut setjara aja Importir itu, Kebidjaksanaan Tesmi importir sementara berang Gersebut adalah suatu kebidjaksa- kutan tidak bisa lagi melaksana- aan administratip mengenai disip kan impor. Ini sudah diketahuinja 
lin untuk memenuhi suatu sjarat. semendjak semula ia mendjadi im Djadi tidak perlu di yersosikan portir sementara. Mula? untuk wak 
bersama-sama dengan soci bouati tu 6 bulan kemudian dapat diper 

bana Kejam ia aa .-Bahwasanja diantara importir — Importir tet « 
Jang non aktif ada jang bonatide, “TAppg) sidak akan terkena, tapi Been Tenan 0 In wadiib melaporkan € bulan z6 

Jeng pening tah, alam tao Ma kana Oa Gila 
Si bagaimanapun djuga, barang Kebidjaksanaan setan dikala ada, Denata ada Ini sa Kap beng mna ya 

Po NN sama, kin| masih dalam pe 

Pemerintah memang menghen- Tentu sadja ia akan ditj t 
daki adanja importir? jang boa sin mpornja bila La berbeni hal fide, tapi tidak hanja sekedar sam jang tidak selaras dengan keb' 
pai disitu sadja, kareta jang di- Ujakeenaan Pemerintah ataupun inginkan adalah bahwa importir2 “melanggar hukum jang 
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has! otak dan keringat 
orang lain ? 

PEMILU 
Belum lagi pemilihan 

  

Gdjuran, keterangan, entah 

apa lagi. 
Ada pemimpin Iain bi'ang 

boikot sedja pemilu. Ada 

legi jang bilang bolch pergi 
ke kotak suzra tapi djangam 
pilih apa2. Pendeknja su 
dah banjak pikiran2 ini 
dan itu, 
Bigaimana pik'ram rzhajat 
sendiri ?... jah rahajat sih    
tetap belum didengar...... 
Tapi bagi jang kepingin 
tau, sitahkan ferus dengar... 

                    

   

    

   

  

  

nit2 Dalam Team Survey . 
k ORANG2 KEBAL NJAMUK DIDAERAH RAWA2 menghitam dipermukaan air pajau 

dan mengigiti seluruh anggota ba 
dan kami jang tak sertutup. Pak 
Djanah dan Ir Huwae, kepala unit 
Ocranograti jang suka humor itu 

sadja karena mereka su- 
kebal". 

Dibagian kami melihat alat Tide- 
gauge, alat jang bekerdja setjara 
Otomatis mengukur tinggi rendah- 
nja pasang surut air. Untuk waktu 

MEMILIH, TETAPI 

"Merdeka", Sjahrul Ashar. :1 

tjarlah gelombang suara dari pu 

“Garis ketjil setjara mendetail, 1 bulan, selama 24 djam alat itu 
atau pota pantai sesungguanja de- harus diawasi terus menerus tiap ngan semua teluk2, tandju.g2 dan setengah djam. Empat orang peng 
muara2 sungai didapat sesudah huri bagan tsb tak pernah turun2 
diadakan pengukuran dengan The “kedarat, berdikari dalam mengu- 
Odotit”", demikian diterangkan Let trus segera keperluannja di bagan 
nan Katiman, kepala Unit Hydrog dan problem psychalo- 
rafi. sambil memegang alat Ihe- gis jang chas: kesepian 
Odolit dan Sextant, alat2 jarg 
membantu tugasnja. Seung, apapa rap 

muara. nampak sama dengan stasjun2 Metev 
Mang bur aag booting am Diakarta, di puleu Tikus dan s'a 
an arus dir sungai. Dengan alat siun2 Meteo lainnja menguapul- 
Current meter, mereka mengukur kan data? jang se teliti?aja. Arah Gebiet air sungai dan celxct se- dan ketjepatan angin. klasifikasi 
dimentasi. Berapa kg detik ataw hudjan, kapasitas basah kering 
ton per tahun, untux menganalisa dan intensitas sinar matahari tak 
pertambahan delta dimuara Tjima luput dari perhitungan mereka. 

nuk. Didalam sangkar meteo kami me- 
Mihat alat2 jang serba tumit, das 

Kami tiba di bagan, stasiun rogreaf untuk mengukur tekanan 
unit Ocesnografi jang ocrada di- udera, thermograaf untuk wmpera 
tengah laut, setelah berdajung dua tur. Asmann peychometer dan stan 
Gjam lamanja dari dea Tjangkri1g dard untuk mengukur kelembab dengan melalui bekas kali ramba an. Tugas kami jang utama ada 
tan jang tepi2 nja ditumbuhi po- lah ciimat dengan perbandingan 
Ion nipah, lalu hutan2 bakau, ra- vers 
Wa) dan laut Dua djam jang meng “ 
tsankan, diantara gemertjiknja 
air surut dan lumpur, Ikang ge 
lodog jang bisa berdjalan didarat 
Can berdjuta? njamuk tawa 

  “1
 

   

                  

   

                                      

   

tu? jang baik untuk bertugas, ka- 
pan hudjan dan pasang surut dr. 
Pembuatan peta daratan, bagai- 

mana kondisi physik tanah, poru 
bahan kondisi pysik suatu daerah 
dan pengaruhnja pada marusia ig 
tinggal diatosrja. batuan2 dan 
Gjenis tanah semua mendjadi tu- 
Tas dari Unit Geografi 
pimpinan Kpt. Rachmat. Djuga kon 
disi sosial ekonomi, komposisi pen 
duduk dan socio geografiaja men- 
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    2       

| Pembina Renang, an, |: 
| Djakarta Hilang WUWU LJU : 
33 Setfjara 
se: Misterius 
shtkaa “hiag sks KORBAN KETJELAKAAN « MMINOMOTO penjedap mesakan jang pertama di dunia, Pabrknja berpusat di 

Tokyo, Djepang, didirikan sedjak tahun 1908. 

Sean tatepa rai fo BUS ”LUMBA-LUMBA”? |. cai      
      
  

     
         

   

         
    
   

   

AWAS BARANG PALSU 
pasaran2 banjak beredar 

bumbu masak ara jang memakai nama 

      

    

   

  

     

       

   

tjabang terdapat antara lain di ITALI, AMERIKA SELATAN, THAI- Ajinomoto. Hati2tah kalau membeli bumbu 

smear kalangan PRSL  eukan, bobma sediak tang: polo sie di sa yana peran | LAND, PHILIPINA, MALAYSIA dan INDONESIA. kdi atau di toko2 

as Sa Ga BA an Bakung dak pertah ke aan renang jang Akan aga £ Di Indonesia, PT AJINOMOTO INDONESIA mempunjai pabrik jang terbesar | 
Ae le pedoman Dgn saban po pena yana agan di Asia Tenggara. i 
jono aa Sa khan : . . : na 

Ke an Kana ana Pagi deriiaa Kalangan PASI bea it maa lay # AJINOMOTO jang didjual di pasaran oleh PT Ajinomoto Indonesia terbuat dari 1). Sajur-sajuran, 2). 
3 nang 

tel. 19 Djanuari dari Tire: selanduna Hariono hara datang Ha raw pendek mama kan |» Gula tetes dan 3). m Produksi PT Ajinomoto Indonesia sangat berguna sekali bagi kesehatan anda. 
melalu Bandung dengan pat PRSI Djaya untuk persiapan 51 ” 
kendaraan bus (?) team Djakarta dalam kedjuaraan   KETUA UMUM IRDJENPOL SOEKAHAR Na maan menta 

AKUI KEMUNDURAN PERSIDJA SAAT INI Ai aon” Senajan ta | 

DRG. E. WITARSA Pena Mg» TWOMAS CUP DL EROPAH: 
PERSIAPKAN 2 Regu Inggeris Inggeris 
KES. PERSIDJA 
'UNTUK HADAPI Tahan “ 

Denmark 2-2 
CLUB HONGARIA S5 pesmwa —— 
Djakarta, 29 Djan. (Mdk) diperoleh menjatakan bahwa dipi (Semb. dari Hal. III) 

Te Sa as Erland Kops 
Tergelintjir 

    

- 

        

Kes, FERSIDJA Boog Ibuko Iihnja Drg. Endang Witarsa seba 
ta, beberapa hari jg law telah gai Punikin Tehnik & Kesebelasan ,,ekumen MBKD. Gorita jang 
berhasu Sa Sa ja Da dalam susunan Tgn Persidja 
anggota pengurusnja jang jang baru ini adalah disebabkan 
Te betelan susunan pengurus adanja keinginan dari " Ketuu bOkan ada diantaranja menjalin 
jang lama didemessjoner, aki Umumnja jaitu Irdjen Pol Sukahar 
UNI Yorvrnngu 0-4 rear mengpan djcreh gerlija M.BKD. berarti pJa yaitu metua 1 M. Nafis me team/kes. Persidja jang achir2 ini Gerah geriija MBKD, 

  

  

  

      

     

    

    

    

     
    

          

aa 

ta 
ugak sedikit merosot, sehubungan de mengsabotir beramain draw 2—2 

jamu sama artinja dengan Oa : : : tama babak semi fimel Thomas pasangan utama Inggeris Ro. 

ang baru ka, jang dihentak paraa Dan unuk ii dharapkan #2 para Pahlawan jang telah pu j 5 Cap zone Eropa malam per #7 Mils/Tony Jordgy degan 
oleh Ketua imi kemampuan Drg. Endang Witcrsa Tetapi bersjukurlah kita, bahwh : tama jang dimainkan Selasa 15—6 dan 15—2. 

| BA Keneta Ines SWEDIA LEE menara 
Pane Mean Sean ee Sa Kahar Brg polar Get peran 

1 Denmark an 

Tmn DAN MA Ka pena ana wa mengga penangan MENATA Opa. Djuara dengan sesta kekalahan dalam dingan semi final lahinja an” 
Insan? MBKD. , A K TEA partai single kedua kefikz jaran 

ya Ta bangaia ae empat di Dem Keurm hi Hg Kesebelasan Swedia Tidak Mejakinkan ,. Dakun tudjah kati AI-Eng um 
Suatu hal jang prinsipil adalah aja jang baru ini telah djuga : : tar Tapi Tak Dapat Dianggap Enteng land” Erland Mops jitenduk “PENGAWAS 

@robabja isilah Kocsoi Tehnik Bar Kuah" setia menawan Menoreh sebelah api Ia apa Pp rup ah Pl L—— 
it melakukan peman Tjandi Borobudur. , pemain kedua Ingge 

elaka sementara itu Aka komi Perda (untuk dkTCtan mUA “Unjuk mengenang dwa cimer MM Perantjis Mundur, Kalau Vs. Norwegia ris Pasl Whetasil dga 15—17 — (Sambungan dari bal 1) 
Si tehnik jang lama beranggotakan 1 Pebruari jad, dan akan dilatih jum Bapak TNI Panglima Besar 7 dam 10—15 setelah dalam 

aa Ta me Bag Ma Da Dpr 2 panas Pertandingan U h : Dan Pepe na daa 
bubkan banjak “terdjadi perbeda TE. Endang Witarsa, Peda tel 20 Djanuari 1980. penis.) Dalam ingan Ulangan 5 robDa partai single pertama Salah pp are tara akan me 

@n2 pendapat diantara anggotanja memakik Mina Yeah yag kutip disini selah satu dokumen mark unggel melalui Srem Pri Sa “araturan Keselamatan, harus 

dalam menentukan susunan ea, Ai alan akar penggodokan, 20 DA 2bbk PADA bulan Agustus 1088, nja ialah Axsisson dari Belgia, sodjak bulan Djurti tahun 1967 — jg menggulingkan Ray SIAP veruda satu meter dibawah tanah. 
maka Komjai Tehnik dan Kesebe Ar lan dip kotika teem-managor Swedia Grahn dari Swiss Kindvali dari menundjukkan bahwa Swedia bu dengan 15—3 dan 1S5—6 Kebotjoran pipa jang berada satu me 
lasan jang sekarang Ini hanja iklan Viperoleh keterangan. On Na Ordar Berratark menjakalkan ”Noderiand, dan Persson dari Skot kan lolos dalam babak kwalifikasi ”“ Tenmark jang belum pernah “& dibawah tanah ini, ternjata De 
beranggotukan 1 orang sadja, ja” Adapun susunan Pengurus Persi Perantia sari I-—! melawan Jandia. Dari semua pemain tarse seluruhnja karena nasibassib bu bertemu denga Inggeris da- Kan karena Pipanja Taong mean, 

itu Drg. Endang Witarsa (coach gja jang baru inj selengkapnja Ma oo) Kita telah diserang 2. Pada Yugoslavia dalam suatu pertan but hanja Grahn mempunjai wak- uk Perantjis melawan Norwegit: jam pertandngan ThOMAS Yang dipompa dengan tekanan jang 
PSSI). ha Tan ani Tea lah sbb: Ketua Umum: Irdjen Pol tanggal 19 Desember 1948 Angkat @ingam persahabetan Gi Mar- tu untuk pertandingan kedua di Pa Bergerak telah membentuk team Cup ini semula telah ata.” jukup kuat ternjata merembes melan 

Aa Kamta TeNaik jang la Sukahar, Ketua Bilang Tehnik: n Perang Belanda menjerang Ko oelles, Peran, in mengais: aa Ba anna jang keras, kuat, pesan 9 pan kam mbagah tarorti kuah An, Ii tanah dan Da? setara harta 

ma.ejaitu Anwar Dado, Jopie Ti kan diri kalau Perantjis meng ”—” Fakta bahwa hal tersebut baru bisa dikumpulkan mendjadi team tingie, : Lo tjara vertical ternjata dapat ditamm 

misela dan Bekir Gurdie tidak ke halang/halangi Swedia mesta- merupakan kekalahan Swedia jang jangkompak sekalipun kesempatan — Kedudukan 1—! dalam par- Ping lebih mudah dengan menggaser 

Njhatan lagi duduk sebagai anggo suki final di Mexico.” kedua dalam 12 pertandingan inter untuk mengadakan latihan jang aj single ini telah ditingkat. batu dislan, jang ternjata memang 

tmnpengurus, sedangkan Drg. En Bergmark dengan kosobela- “nasional tahun lalu — behum lagi lama sangat terbatas: Mungkin kan lagi oleh Pamen Nge maa en 5 
dang Witarsa merupakan muka @an Swodia memang akan me- terhitung statistik tidak pernah mereka akan lebih mengetjutkan ris jang terdiri dari David Ed. jeng berdekatan. Dari hasil pemerikt 
baru dalam susunan pengurus jang masuki babak final dalam pe- dikalahkan dikandangnja sendiri lagi di Mexico nanti, dy/Derek Talbot dengan Meng aan pipa ditempat kebakaran dam 

baru ini. Dori keterangan jang mmbutan piala sedunia tetapi gulingkan pasangan Jorgen berdasarkan pembitjarsan jang mes 
tatkala in mengutjapkan por- Mortensen/Klaus Kaagaard da uas dangan penguasa? setempat. & 

ta Sana Dan saana pereda Sa, kebekaran tab. tidak terdapat unsur 

Demonstran Kpn 5 jang berachir dengna 2-1 aa 
bukan Perantjis — mengharap Rombongan Direksi Pertamina Pw 

: kan Norwegia jang akan mam hasil sat djuga telah mengikuti upetjarm 

Medan Masih aka Spa Mang Par Se bana BA 
edan Masi Tantjia dapat dikalahkan, dan tar kemenangan mudah atas Djen. PAKA TN 

an ta ba 2 
Loka ea ini Letkol. Jude 

@ batan sang oem MENGENANG —— rgan P.N. Pertamina sebanjek RP. 

Diperiksa v Sasa ie bin ma Samb. dari Hal HI) mon 

Medan, 20 Djan OMdk) Sirasbourg dalam pertandi: want, sering beliau memimpikan | 

Dean m5 Henna Eat: Harada 
terhadap Lux cook uggenerePpangpang vunta hai jang tak dapat Oper, akan Pelindung dan pembe 

hasiswa jang Gtaban dengan tur Maa makes Ia, Lawe De. Uk Indocsna jeng 81 Gan makmur. Tinggalka » 

ama mena bra Sa aan INA 2 ana Ten 
Maa sedangkan bebonga dan Da Sa aa Dai angin r.but dan hudjan besar, jang Ri Tindju 

taranpa telah dibobeckan  karcan marakastah jang Visa: mengeluar- aa Ma Bada manga 
(Mak terdepat bukti3, bahwa mo Ikan data-kata lebih benjak Iagi, pelangi .suatu pertanda (menurut ne” Tokio, 29 Djmuari 
engga ge renon ygr rom Dugaugues digantikan oleh Gece. nek mojang kita), bahwa akan ada Petinju Djepang Fa 
- W/Sumarera Ulama css Boulogne, jang mbagai mam: oreng besar/mukti jang akan mang: rada bekas djutra dunia kelan— 
Beladiongel Dra Widodo Bufitar manager dalam pertandingan per- kat (eafa0.) bentam dan terbang, mengu- 

m0. tama memesuhi ramalan jarg por Dori mulai pagid buta para dokter sumken hari Selasa 
Ma atau Udaknja wngur2 pe nah dikemukakan oleh Sir Al Tentara telah berusaha keras untuk pang ak Hap 

anto -vepe dy sang pemuda 
Rameny bahwa: "Pada suatu hari, 

mampang Tok Bisma, “Setup cak Marada, nia 

Lega ag nlong Ker dpeuni teralis meodja ke mengalahkan en mengalami kekalahan jang menge Dengan terang Gan ichlas, pak Dir an ini ketika In Imock. 

La mh ka @arsan 1970 jang ber. Rusil ga AG! kan deam perundingan Wola man telah wafat meninggalkan Ita cut oleh djuara bulu Da 
Brigigonyol Wibeto, langsung dl Semaa. ai TN naa Nag ee ri von Tata Daan Ding Ta 

Bhar dog Rla neng peungan Gjuara Oka Wulan Maret. OEM BENANDUAK Bit: gr me na rp BA 
Kala Gaengarh stop ditalan PON VII Arang Siwa Herapan Sa Aa Jap ae emang ag TANGNJA DAN Dt MAGELANG AT Takeshi Sasuahi, petindu dat 

Ba aa aa ea eta Kn en “Nico Tennis Noere Ameri AI 
- aga Tan YO Sena Seo Kng Sa San Dean emban pa 0 Temnis Negro Amerika Mau Tjoba -S The 
Sebegita dlauh Pangtak Widoto Empio/Caria sehingga tidak bor YA La Untuk merebut 4 tu pertandingan dangan  Witak , 99 In mengatakan sudah didak 

Sa Sea Sa ang Daaia “Smmpeh2 gentjar jang dilsntjar aa De BA ang ngento) Red Laver Rebut? Grandslam' 2 ata 

Gamma Nah mn cetak Kan sada malam Ma Sa an Oa cngka 3-1 melawan Merwagia & "grandslam" — lime turna. Australia ada. In Oia 

hari bana tato gak H2 peron, Me aa putri dan remadja, aa Ten mna tetapi dihadapkan P9 ng patang Isi Alex Otmedo 'elah dilakiiihanja, in menang 
Tea Gta Kaban wi, an peronton” jang dapat analis 5 ” ha Mia ML Can Ai Der 38 Yak, ermnrak 20 bah drag 
tetarya anang penata dan dengan diri Ra berlangung tetabaya dan nonton jang berdiunlah 86.000 Bebagui pemenang dalam ke (Fara) tahun Tea. Diug Ara an ko. dan dalah Gadjah 

pemer ente aa mungembalikan pe. melawan Nilasari. Dalam tulg: as wadangan penaky untuk Swos Arthur Mahe memperoleh Dikala Dudgo (AB) dalam ta Mango Bapa mem gg 

"“Magyo jang Inla Olah Gabe ir Tapaoaa ve sai sonata Deng dia merubah situnsi pada menit hadiah sebessr 3.400 hun 1988 pang Kemenag MA 

2 matan la Uma. na Dengan Kekalahan Pang AAA Rdia Ma Wr angatan ganang dan BAN aa Ona an @emantara itu dalam pertan pertadingan tanggal € Djanua- 
seruan madjara mk ma Lg Angan en Gadang at Ya BEN omong cnc Ka Mus Derupakan kemenangan Iinal putzi jang djuga "jang HR dengan Penechan, 

Pan tan Ka ketiga diduduki oleh pr da SD, Magnet memastikan Bahwa ne seberang dantriban hari Salam, keluar an ag 
N. 

Pemula Sumatera Uta. Soogang Utomo/Diana Untuk tempat ketiga dan bts “pertandingan jang sengat penting hutan kena ta. Mann ogare” (australia) “sete an djrlas sekali. kata 

ntah setiter yasn mahasiswa Me lahkan pasangan Rusli "Patria Susan Kumaat 00 mirgru sehingga in dapat berkeli Aa rekan senegaranja takan. bahwa MNareda lama 
Gan bangun disi3 G Disharta M2 ruddin/Isroora Tutoorong. teleh merggulingkan Petry Rim ing Ercoe memanggil pemainge- ja pemain? bukan Maghag erame dengan 6-3 menghadapi  Kenikarun x 
Bentang jung memuk teranja Dalam suatu yng Ning Ini Ol— naa pemnug benlia Oran ae 1 Pang Beni ani berat Badannya ORyada) 1 

(arga appa, mhepngkan, ba berangang Ma don PI: sanam. Jang dapat Gpgonakan. Australia jang pernah meng- salin 
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