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18 WN Indonesia Korban Ketjelakaan Di Laut Djawa Sudah Ditampung KBRI 

SINGAPURA ACHIRNJA 
LEPAS MEREKA @?”, 
Lean ame “jubir Kepolisian S'pura Terpaksa 
ma tamansa Bantah Laporan Polisi Terdahulu 
menolong mereka i su Sementara itu, menurut las orang Indonesia itu felih ngah. (Setelafr & hari terapung 

aan Sa Reuter, seorang ijurubitjari o— ditehan dan dbawa ktkantor diatas rotan, mereka jang 
Singapura, Kanior kepolisian Singapura, Lesley ditahan dan dibawa kekantor Pee aah manah 
Singapura djuga te Wong, terpaksa mengzluarkan polisi ur'uk diinterogasi, Pan gal Patra op 

lah memberikan mereka izin @anfahan terhzdap keterang. Katanja polisi hari Rabu mereka di Singapura Demikian 
firggal sementara di negara an2 p/lisi terdahutu jang me- Pagi mengadakan penggerebe kantor berita AFP, 5 

  

      

   
   

  

     

  

  

penduduk”, Dalam penggere. D t 

DEPLU TUNGGU LAPORAN 5s js adunoi te 5 uta 
Iisi itu, orang2 Indonesia sb 

DARI KBRI SINGAPURA ena Besar 
Djakarta, ak) jacan dilaut dan diturunkan di an dilaut pihak volisi kemu. 

irgpndrtadh gan MPN sore Singapura oleh — dian meninggalkan tempat 
sebuah jang ber itu. Mereka (orang2 Indone- 

m dkbungi La eh Jan nagkadan aan Kenang ANN sia) itu tidek ditahan, kata. aru 
"Merdeka' sehubungan dengan Djika mereka imigran gelap, nja. 
peristiwa penangkapan 18 war maka djumlah mereka tidaklah Reuter menambahkan bah. Tan 
Gunegara kita oleh polisi Singa akan sampaj 18 orang dan dida /)” wa hari Rabu itu pedjabat2 

Kedutaan Besar RI tidak da. 
Kan banya tgai seni ai Go. | san dalem Sin 18 emg Pat dihubungi untuk diminta SUDAH DITUNDJUK 
maria) belum laporan warga negara Indonesia itu, eter ngan. 

darj Kalau Kena Siagapu maka dari Pemerintah Singa Dalam pada ita, ke 18 WNI OLEH PRESIDEN 
pura wadjar sekali kalau sda Mn nara peta KINI MENUNGGU 

Samber reem' lain dalam hu suatu pengertjan jang baik ig gan 3 -.8 PERSI AN 

  

Operasi "Sapta Marga” Lebih Ditingkatkan 
cun $ Pergeseran 

TG Aa an aw KUMAh Ex-Major U.Imam | Besar2an 
Djakarta dapat diketahui, bsis Gara manapun djuga akan sela Polisi Singapura Tn Setelah lebih dulu 

KBRI diketa itu. penggot . . . bi Ti ko memas | tamu seEeue SEE Subagijo Pernah Djadi —»z mv : kkebotjeran dalam perdjalanan 
- wa 

nita bernama Matili. ie mani : 
ikuti suaminja Wahab Matin, TAM dari 6 buah pos dip.omu 

  

  

  

  

Sidang central konte partai ko 
dari Kalimantan menudju Dja ea ape kngasonasgamul dk t & Eropa Barat @ Flem Na aa pata 

js - t 2 £ 
ii kei 23 eat Peer kiat Kantor PKI Bajangan Ez: Pertolongan dari sebuah kapal HN anak gmdis tersebut tengunja “dari Kerrlawangun, Kalimantan dept kepesiam atas Hans J Dergoseran besor2an dalam tubuh 

Ne Ea muka Our 8 dan pak Pemanah singa Barat, menudju ke Djawa Te. Gjukan tjuton2nja oleh Peme Pena Setiana ee ame Singapura. Hal ini menundjuk TERNJATA BENAR rmish Indonzsiz dan jang fc 30 Ma). kan baru dan pengndilan terhadap diri ex Comite Centre dalam sidangnja. ena Meng rona casan, 2tmla perhubungan” KOLONEL ACUB lah pula mendapat perseludja Diana, Dan Megi. jang akn idapa lo pemesikan. Make Wi Pn Sa aa Senana Gatan OaN kam korban2 ketjelakaan pela VJ ini antara Indonesia dan Singa NAIK PANGKAT 2 plan mang #'erhadap diri ex. Major an dan pengadi'an perkara ex Lang ca me sarip anggota pres'dium partal dengam pura, maka kalangan itu jakia )—” Surebaja, — Komandan Ko lonan mereka elah Imam huam menggatikannja dengan tokoh kon bahwa atas” Basib dari 18 rem 084 Baskara Djaja Kol, kepada negara jg OI Subegijo jang Major (U) Ir. Imam Subagijo, ah @percieh dalam persidangan man Pata Yi | PENGANGGURAN Dg Tanda bata “1 3, kimi setang dilakukan cihh menurut Djubir Mahmilt: Mahmjiti AU jang merupakan LA Ag Ap telah & orang 0dak Bae ntah eror bata bersangkutan dan sosbnja 8? Mohmili AU, memberikan ska diurus okh fibak jang han baru baga penjelakan kini Selin Cernik djuga telah d8 Tent bagaimana nasib Maret jad, akan em karang hanja “nggal bahan2 jang memer'ukan pe- berwenang, jaitu Kopkam'ib ea Ma dana menteri Josef Kempny, mem DI DJAKARTA dari Tn tra Warga negara Gis beru mendjadi Pangiam munggu soal kepasiian dari mjeldikan lebih lanijat, De- Jan nang cad "Septa Mag Takan Lag an aeap Wi pesanan Joo Krejel. 
jang terdampar dilautan ku se 17 Tjenderawash Irian Barat Pemerinteh dari negara2 jang kran menurut 8”, sedang Mshmilti Iamja dalam usahanja untuk membina menteri dalem negeri Jan Pelnar, MENINGKAT Ben naan pentan pa Pr Ijen Sarwo bersangkr?an. st Mahmili AU mrupokan fihak jang memb» Anggaa2 ABRI lebjh rumit dan Menteri pertanjan Kploman aga kupnja pihak Departemen £ diplomatik ti », ag rahasia daripada aktivitas jumlah reara Djakarta, 30 Djan. (Mdk) Luar Negeri Demikian ato  Fddiy. Derniktan Henna dalan won dekat Dn terora men Kapten (U) Sudarjo dalam kam bahan guna kepeniknga Jb Keba rpa Makan Air departemen, Marta Koesoemah, Kepala kepada "Merdeka, Lefaan Tan -. agjan Sepat pengisian adalah sob: tijskepannja dgn "Mcrde- an penjelitikan. karena itu untuk mengungkap ba Ba ba aa —, san Kata Menan, Paparenan &@) penerangan Korem . Maa Laksama Ke aaan bai Hn alah Kap Dini Tenbilah "Dara Yam Kana ara Dag peak: da an — Ta sen tan Lana 

ngatakan hari Kamis pagi, 2. Moskow (Uni Sovjet): Laksa (U) Sudarjo ditegaskan, Gineroleh, sebegai hasil peme Keluna Pang jang sa- Svoboda hanja mendapat pos sebar Lensa Dr Hamka Ketjam SL aa ae Ta Tea pegi pe Ai mena Dn ba nang ina pertambahan penduduk jg 2 ) cas Ka Saka Maa sabang Imam Subzg'jo sedja “tetap! Bubasy Jo itu operasi "Sapta — Menurut keterangan djubir Mah aa Juan biasa. sa " didakm ter. Marga” jang memang sedjak mniki Kapten (U) Sudarjo, ex Ma OTA SIK MINTA SUAKA ag Peraturan Tiga- sega SAN Seee AA: Kere ngan Iin $ dalam - — djauh mendjelaakan, bahwa g sa Mora Poltik Depo dan akan — Idikan, tin ditingkatkan, tetapi DIA jer) Su an Aa Tapem ANN NAteeaT Oka BK, 
. @ Didi Dja KM An Sae yaa metan sung suga Inong ena ena 

tersebut ja memberikan rangan . 1» a Alex. , 30 Djan. (Mak) Menteri idr ng Rin! mendjadi Pasukan2 | sx simana pas jang Lahapa Sinja thn 4 Kogan Ar senja Benikipia Wootai ANN El f 

        
  

  

  

De, menge. Dubes " telah ditjapas menjuup tubuh AURI suaka politik di Swiss uncak Ba hah dinar dagaan die Yam, pedas perataran 3 Men. 5. Warsawa (Polandjak /Madi "Banta Mrrga" tob. Menurut“ "mamang Koh TAN Aa aa Kelana aja, bandingkan dengan angka ke feri tentang tidak dibenarkan Thajb. bukas Dubes di Roma. Komando Kapten (U) Sndario, dewasa lahiran jang biasanja mentja Aja ummat Islam ke Luar Ne- kan ibadahnja. dan djuga hal Tb kaan (Hungartap Ruulan Ini operasi "Sapta Marga” da Pe Si ana bun Ga Hamka telah mmeniatatan Cost tlah melanggar hak2 ,.oo, carter diplomat lam taraf netantinren Operasi MARCOS BIKIN PERSETUDJUAN Ati mi 
uni Todusak Jung snor Juariaa ini ketidak bidjaksanaan Menteri an membandingkan, mengapa Ka MAN pan MAMA, Gagap “aerrire” Naa ym DENGAN MAHASISWA MANILA uran di Djakarta tidak da diomaah haAN “Musara” tete Pemenntan membebaskan um pngen Fog ameekarakan belum waktunja matak dibitja Manila, — Proiden Mare Pertunman presiden dan po 

Terdama Tar” perang “ing Ka Lan Ta Demang Ka Kana Kara dinas Animal nia telah sanga: nam cos dari Rabu malam Hmpu2 mahrsiswe ita ada- Depay Setra dan perak Ka manada Diedah Sanga enjhana a, unei Tta kepoda batas waktu,” adain TYakarta, 39 Djeruari (Mdk) Mengenal kedudukrn 'erdak selama 214 djam telah meng lah sebegai akibat dari de- modaina @ Dikara kini bolam di Kapal Gambella) Ta MN pena Sean ea Oa ditai da Bong ge amergrerkal ag aa Ne Paman adakan pertemuan dengan Pe monsrasi kekerrsan jang ter- Kr da Dengan d DA oo Hamka menjatakan Te umat Ta lam Waktu singkat in! dan untuk Dean KOSERAT aan ga Tara 21 rangkan(, mimpn mahas'swa dam ber- “djadi hari Semin jang lahn. se 
Kena pal ata mereka ita melanggar perasa im naik Galah HARAM Rargoon debu nama Majdjen egg membongkar Kemiatan Jang dakukan hesil memperoleh suatu perse wak'a pres'den scirsai meng: ran Pemerintah didalam prose Sumartono (bckas Koanda Kali pusaka dam selandjutnja akan Ir. Imam Subagilo sangat me terijuan jang terdiri deri 5 pa utjapkan pidato keurgarsan RATU JULIANA DAPAT — Sure pergi ketanah sutji, hu. mantan), dan untuk Damascus dirobeh mendjadi suatu Koman nondini setelah GMG/PKI ter. r nia dibyan Kangpat. TIUTIU kumlah mereka atan pendja. — Dajam pada itu Menteri Per. Syria) semungkinan besar akan 4, Gtrategi gabungan dari ke. dirdi samva! dalem kerlatan Sf. 

rakaniah mereka keseluruhan hubungan Frans Seda membe- diangkat BA. Ubani S.E, kiai men Vga ungur Angkatan Perang. nja itu rumahnia telah diguna DEN HAAG — Putri Iren8 nia setelth terlebih dahula narkws bahwa tjalon djemaah Gjadi Kepcia Direktorat Aftika/ “TAgga ang Pe Menag SA Tema EI telangan , , Kan Pangeran Cai Hugo te anakan Badah Mai hati ang bera dai Kapal. Tn Tega teng mel lh led Mag al kan dahak. memek, C.PKi in Takamam Team "Ikan Paus lum k . Bourbon—Parma, jang 5 He ea Ta Se aa aa an tiapa jang akan dieerahi pos @ Angkatan? Leut dan Udara d Dubarijo tersusun  komandos ae K K tib Ta sebagai aniLwaris mahko  Djika mantinja ke.700 djema- kapal Kie Hock di Port Swetten, New Deli ita ek ada, mela untek mekekat nur OC PKI baiman. —. Miseraikan Ke Ke mtb. ta aan Spanjol, hari Be 45 hadii tsb, tidak dibenarkan” ham. kedua kapal kan kemampuan strategi Angka hingga menelorkan taktik PKT lasa melahirkan bajinja jang oieh Pemerintah Saudr Arabia Indonesia tsb: telah diperintah. Demian suatu cumber jang tan Perang kita dipandang perla irng mendukung komando periame, seorang putra. untuk memasuki tanah Arab, kan untuk kembali ke Indone. kcmpeten menerangkan kepada ko Kejusndo Strategi dipusatkan Presiden Snkarno. jang kemu Pembantu Letnan KSN Kepingin Baji itu, Jang diberi nama karena tidek memperoleh 'green sia. responden "Merdeka". (Be) 1 dibawah Korserdo Han dian dikembangkan oleh Sudis e eping Carine Xavier Menu Yght deri Pemerintah Indonesia kana ek dala Dedarg teka San danmbeehianja Barisan Djadi Laksamana Muda Laut ? PB Ag mona ma pertanggungan djawab hal tab: HARGA 9BA-HANPOKOK DIDJAKARTA TURUN maupun datam bilang stminte  gukarso. Djakarta, 30 Djan. (Midk). — sebelum GIOS-PKI melakukan abah Juliana, Keara, Menteri Agama dan Men AKARTA, — Indox targa 8 Dergan disatakannja Komen | Berdasarkan proses? dan ba.” Dari kalangan reaui MIB Pengchianatannja telah tampak me 
teri Luar Negeri. Mena adah 97 Djakarta “Salam )KUWAIT SUMBANG 10” 4 Strategi bagi Pe hanz jang Sean A1 Mubin? mengaakah  "eraa beband ena REVOLVER COLT-38 Dikatakan oleh Hamka lebih tomebie bulan ini sara DJUTA DINAR KEPADA eng kita. maka taktik dan stra ey Be ng ea merona Ay Semar 

IKUT DIBAWA MALING Klein Pemerintah” den Sa aa Kelana menganaai MESIR . Gitar Sarida benda" Daan kali herta dengan adanja ba. Tinggi AL Pembanta Lenan itu Pt. Ken Wah pula bermaha 
Djakart Dj oa tetapi hendakrja Peme- menaik BEIRUT. — Kuwait akan me lumaja. han? diperoleh, bahwa Kem jang idlah diamankan memasukkan idee2 politik 

Bebtak yumah disana Tipu matah pa Dan yaa LA ag Kn Pereah ee eng Pergi ang Me Obann Meranan We mam pategis abina ang oleh Teras “Ikan Pane” da ruh SOBSI- bahkan dalam he Ur B4 01/04 Kebajeran Lama, Shan Viro Pusat Btativtik disebah. Mesir, demikian d'beritakan tem. dudukan ex. Major (U) Ir Iva sengia jembatan dad Mintannja codjak sebelum terdjad? me prla D Tni mempg Hamka menjatakan ketidak pe Yan oleh turuanja harga bera, Dan kabar Belut "An Nabar) pan » “maka Ketande Imam Bubegijo dalam GNB/ gelap alam tu- nia pengchianatan GIOSPKI, Pit, Da, peka UH Disaai sgertanaya mengapa sampai Se en Na Tea mana aan NN Mama POT dn LEO Mag ab on gmmaran bigo buh ALRI kini telah diserah Kem dengan menggunakan IBAL 
0. an AN mp2 g— KegaMberia Aglong aa Dau At Penta? SG tan Bea aa aa aan ea malam telah nia turun dalam hal ini. sedang minggu lalu 065-01. Sumbangan itu digambarkan 60 soluna Ini langsung dhawah Yokup gih terutama apa- e Perwira AL guna hepenitagan po Gmamki cleh maling dengan Hamka Iagi, Adek Marga jang tertintat adalah 0 bagai sumbangan Kuwakt, kesatsan akan mengalami bila t gerek dan sedjek ita pemeriksaan tuba jun px. dijalan merusak dinding ru. Kat an Tp oa dri nga bean beraan (ba D) Rp Aa Taau Tang tan disetel Ipa rek aja dalem persdangang Mah dap dri PA Kam feb. lang Pit. Kon dalam kebutuhannya 0 mah tb. Be Sean akan memmaikan ibadabija. Ke Sa an San Da gen KTT ana Inda, tegi Kornando langsung dibawah nga Laga moga ag sg Giakukan ehh Kepkan Laga ana Pena US membawa barang? pergian ketanah Wajah goreng Rp 8226 pada KTT Arab bulan Hoakru. adalah seorang Djakarta wlah dengan setjara buah rrdie transistor merk tersebut adalah Untuk benbagan Dee botol, sda paahe Rp OB por wat, Liya. dan Arab Seudi telah og abrngpong gp ra Peoeetahuan tinggi mengenai . 38 Un sung melibatkan IBAL hodalam Telesenik 1 Wr3d dan badiut lidak ada jang makai dalam hal AI bg pkai menawarkan untuk menjagakan aim on, dal dalam yah 0ga sulam “a Nae Megjana peak cakram CR-£KI serta sebuah sendja. . pajak, tanah gsx batal, dana tambahan kopada Mesir bidang trictis #roregi persidangan tertuduh # deng 5 Meera ole” ya Adalah perbuatan Gnalim sabun tjuti Mp 4444 por batang, samping sbeidi2 tetap jang telah - Gelam ergariansi maupun para saksi tetap me - oleh "Merdeka" dari sumber resmi on, PR Ker banjak melakukan UD 

.». aa Tea Pang Da Papan Ta Man bulan Deptan 107. (th diperoleh dalam pemurmaan tan Bintara AL G Djakana, sedah “O Ciamanbang Ie Bat” EN 

 



            

  
  

            
     

         

          

      
         

          

           
      

      
    
        

       

HALAMAN II 

GINSI itjarakan 

    

Soal Penjelundupan Dengan DPRGR 

Stop Lisensi? Untuk 
: Jajasan? 

”Lebih Baik Kasi Uang” 

  

| 

Djakarta, 30 Djan. (Mdk) 
Berkenaan dengan berita 

disemertara surat kabar 
ibukota tentang peristiwa 
keratjunan 3 orang pem. 
bantu rumah tangga di Djl. 
Aditiawarman I Kebajoran 
Baru tgl. 21 Yang lalu oleh 
karena bahan2 makanan 
jang mana oleh sebagian 
surat kabar dikatakan bah 
wa bahan makanar itu me 
ngandung bumbu penj2dap 
masakan  AJI.NO.MOTO, 
Lembaga Laboratorium Kri 

Tidak Bisa 
Sementara itu Dinas Pe. 

nelitian Direktorat Gizi 
Departemen Kesehatan, 
Djakarta, atas pertanjaan 
mengatakan bahwa penje. 

dap masakan AJI-NO.MO. 
TO tidak bisa menjebabkan 
keratjunan. Tentang peris. 

        

Geri perusabaan pelajaran 
         
         

           

       

       

     

   Terima Ihcent 
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8 AAU AU 
ALA ne ie)    

  

Para pemesan jang telah djatuh tempo 
harap segera datang membawa kwitansi 

ja unguk terima motor! 

  

perihal 
perkembangan dunia im 

mendjadi bidang pz 

Pa aa aatetanin 
m 

GINSI dipimpin 
oleh Ketua Umumnja B.R 

Motik @perkuat oleh 
pengurus GINSI Djakar'a Re 

ja an Djambi. : 

Didalam pertemuan dengan 
Komisi IV DPR itu, dinjatakan 
bahwa GINSI sama sekali ti- 
dak meauntut persoalan fasi. 
litas atau pendjatahsn, tetapi 
lebih mengaksentuasikan ner 

KETERANGAN PIHAK BERWADJIB TENTANG AJI-NO-MOTO 

Lembaga Laboratorium MABAK : 

KERATJUNAN 3 ORANG DI KEBAJORAN 
BARU BUKAN KARENA AJI-NO-MOTO 

minil Mabak telah melaku. 
kan penjelidikan jang sek- 
sama dimana terbukti bum 
bu masakan jang dimaksud 
kan bukanlah merk "AJI. 
NO.MOTO”, dan setelah di 
periksa djuga bukan penje. 
bab dari pada keratjunan 
ita. 

Menurut keterangan pi- 
hak jang berwadiib itu dji 
ka memang ketiga orang 
itu keratiunan disebabkan 
oleh makaran tsb, sudah 

Dinas Penelitian Direktorat Gizi DEPKES : 

Penjedap Masakan Aji-No-Moto 
Menjebabkan 

tiwa jang terdjadi di Djl. 
Aditiawarman itu dengan 
tegas dikatakantia bahwa 
keratiunan itu tidak mung 
kin disebabkan oleh AJI. 
NO.MOTO oleh karena 

AJI-NO-MOTO ataupun 
vetsin2 jarg lainnja tidak 

PiT. PERUSAMAAN PELAJARAN SAMUDERA 

.Seouri Lloyd" 

(Agen Umum Un:uk Indonesia) 

MENGUMUMKAN BAHWA: 

s.s. ”PALVIA” 
ASIA AFRICA SHIPPING CO., LTD. — HONGKONG, 

muatan dari Hong Kong telah tiba dipelabuhan Tg. Priok 
dan bersandar dimuka gudang 208/ 209. 

291171, 291172, 291099, 2 
Untuk menghindarkan agar muatan djangan sampai diangkut oleh Panitija Congestie diharap agar jang ber- 
kepentingan mengurus penerimaannja dalam waktu jang sesingkat-singkat nja. 

       
   

HONDA MOTOR 

1 

NNNN Ulat 

SALA IPIN Aa 
TV) 

   
       

       WARTA EKONOM 

  

KURS VALUTA ASING Di BANK? DEVISA 

BELI DJUAL 
UNTUK BANK NOTE 

Bank Exim Indonesia, Rp. 380,— Rp. 385,— 
Bank Dagang Negara 316 — 383,— 
Bank Umum Nasional N— - 

First Nat, City Bank - 
371,0 381, — 
318,— 385,— 

Bank of Tokyo 318, — 384, — 
— 385,— 

JNTUK DEVISA PELENGKAP 
Bank Exim Indonesia 31,0 319, — 
Bank Bumi Daya 6, — 380,— 
Bank Umum Nasional 315,— 319,— 

UNTUK TRAVEL CHEGUE 
Bank Exim Indonesia, 3N,— 319,— 
Bank Bumi Daya 6— 383, — 

Bank Umum Nasional ,— - 

First Nat, City Bank 915,— — 

Bank of America 381,— 
Denga He 1 — 381,— 

ot Tokyo 318,— — 

Bank Perdania 915— - 

Bursa Vsluta Asing tertjatat dengan kurs Rp. 378 dan Rp, 378.50 

KURS DOLLAR BNI.46 
Djakarta — Kurs dollar ali in rate DP/TC/Bank Note pada BNI.46 

BELI : Rp. 316 (TT/MT/TC/DD). Rp. 377 : 
Ka Ha AMI TDON, Ro, Dee ANT 

  

pada 12. 29 DJANUARI 1979 

Pengeluaran D/O atas penjerahan korosemen asli dilakukan pada Kantor Tjabang kami di Djalan Raya 
Pelabuhan No. 25 — Tandjung Priok, tilpon: 

   
      

      

   

soalannja kepada tertjapainja 
iklim tataniaga jang sehat 

dan tidak berbelit2. Seterusnja 
Galam pertemuan itu masalah 
penjelundupan mendapat 830ro 
tan luas dan disampaikan pu. 
la tentang tjara bagaimana 
menurut pendirian GINSI hal 
itu dapat diatasi. GINSI, me. 
nurut keterangan itu, lebih 
tjondong untuk mengandjur 
kan Pemerintah c/g Departe- 
men? jang berwenang untuk 
lebih baik memberikan uang 
jang diminta jajasan2. 

          

        
     

        
              

dapat dipastikan bahwa pe 
njebabnja adalah salah sa 
tu daripada bahan makan. 
an jang dimasak dengan 
membeti tjampuran bumbu 
itu jang mana sampai se- 

lagi diketa. 
hui merknja karena tempat 
nja sudah dipirdahkan da. 
ri pembungkus eslinja. Si- 
sa.sisa makanan jang di. 
maksudkan jaitu berupa 

nasi sajur?2an sudah 
ada di Laboratorium dan 
masih dalam penjelidikan. 

Keratjunan 
akan menjebabkan keratju 
nan jang akut. 
Demikian hasil penjelidik 

an Lembaga Laboratorium 
Kriminil Mabak dan kete. 
rangan dari Dinas Peneli. 
tian Direktorat Gizi Dep. 
Kesehatan. 

               

dengan — membawa 

91705, 291807 dan 291976. 

No. 103/M/70 

         

     
      

    
   
    
    
    

        

    
       

  

      
         

   

  

      
    

IV. Pembukuan penumpang : 

  

3. Nitour Ine. 
Dj. 

— Djawa Timur 

—Sulawesi 

— Djawa Tengah 

— Sumatra Utara 

V. Pembukuan muatan 

   

@uarantina sebesar Rp. 5.600,— tiap orang dewasa, 

"— Bagi penumpang Cari Djakarta : 

1. P.T. Perusahaan Pelajaran "Arafat 
Djl. Djohar no. 8 Tilp. 4077-4091 

2. P.T. Perusahaan Pelajaran "Arafat" Bag. Pasasi, 
DINI. Melati no. 123 Tg. Prigh «» Tilp. 201159. 

"— Nusatenggara Barat. 

Pemberian lisensi kepada 
'Jajasan2, demikian Z. Achmad, 
Pd. Sekdjen GINSI, memberi 
pengaruh buruk pada dunia 
tata-nizga perdagangan. Ke. 
njataan2 dapat membuktikan 
jajasaa2 itu tidak dapat me. 
realisir lisensi jang diberikan 
itu, sebaliknja lisensi itu dise- 
rahkankepada kaum tjukong 
(kebenjakan dari Pintu Ke- 
tjil), sedangkan »rofit jang di 
berikan kepada jajasan2 berki 
sar dari 10 sampai 159. 

Z. Achmad mengatakan bah 
wa jang memberi lisensi kepa 
da jajacanZ itu bukanlah De. 
partemen Perdagangan, tapi 

' Dep. Keuangan sesuai dengan 
wewenangnja. Berapa besar 
surat kebutusan jang bertjo- 
Tak lisensi (matjam pembe. 
basan dan keringanan bagi 
jajasan2 itu), sebegitu djauh 
tidak dapat diketahui oleh du. 
nia impsrtir nasionzl swasta. 
Djusteru karena tidak diimum 
kan, maka tidaklah mudah 
"atuk mengetahui sampat di. 
mang tata-nizga dapat diter. 
tibkan. Demikian Zacnri Ach. 
mad menerangkan kepada 
"Merdeka". (br) 

DJAWA TIMUR, 
KALBAR TETAP 
LARANG 
DEMONSTRASI 

SURABAJA, — Komando Operasi 
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban 
Daerah Diawa Timur. mengirstruksi- 
kan kepada. para Pu'aksus Rem. di- 
Gaerahrja untuk mergar-bi' 'angkeh2 
jang perlu, agar larangan untuk me- 
ngadakan Demonstrasi tetap dipatuhi 
dan disesuaikan dengan isi serta dji 
wa pengumuman  Pangkopkamtibda 
No. 001/Kopkarg/1/70 tanggal 22 Dja 
nuari 1870. 

Ditegaskan, keputusan Laksus Kop 
kamtibda Djatim — no./Kep./09/Kop- 

968 tgl. 25 ' Oktober 
angan untuk semen: 

tara waktu diadakunnja demonstrasi, 
pewal2, ranat2 jang bersifat umum 
dar. discienggarakan d.tempat2 umum 
(terbuka) dinjatakan masih dan ber- 
laku untuk seluruh wilajah Djawa 
Timur. 

Karena itu, setiap kegiatan jang 
berbentuk demonstrasi jang tidak se- 
izin dan tidak mematuhi ketentuan2 
dari Laksus Pargkopkarsibda jang 
bersangkutan, tidak dibenarkan. 

Di Pontianak, Pangdam ran. 
@lungpura, Brigdjen Svemadi BA, se 
laku Leksus Kopkamtibda  Kaliman- 
tan Barat, Mnggu pagi fbl. mene- 
rangkan kepada pers di Pontianak, 
bahwa sesuai dengar lrstruksi Pang 
kopkamt:b dari Djakarta larangan me 
lakukan demonstrasi, — pemasangan 
pamplet/p'akat2 masih tetap berlaku. 

Kepada mereka jang melanggar in- 
struksi tsb. didacrah hukum Kali 
mantan Barat akan diambil tindakan. 

  

    

DJAKARTA, — Kolonel Drs Nu- 
groho Notosusanto darj Pusat Se 
djarah Militer telah diun-dang oleh 
UNESCO CLUB INDONESIA un: 
tuk memberikan tjeramah teatang 
"Hakekat Sediarah Dan Fungsmja 
Untuk Membina Bangsa, jang 
akan d'rdakan 1g! 30 Djanuari 
1970, djam 17.00 (lima core) ber 
tempat di Bala! Seni Direktorat 
Kesenian, Djl Hadji Asus Se'im 
60, Djakarta. 

  

Ngebut ke Hong 
Dahulu kito enggap Hong Kong sebagai kota mati. 

Yidak ikut main. Terlalu djauh. Terlalu sulit didatangi. 

  

    

  

Sekarang itu semua sudah Iain. Semang anda dapot 

ngebut ke Hong Kong dalam sekedjap mata. 

Dengan Pan Am. 
Saksikanlah Hong Kong ber -a -go—-go. ber soul, 
ber-cow-boy. Di ratusan night club dan cabaret. 

Terkenal didunia. 

Hubungilah Pan Am di Hotel Indonesia. Tilo, 

19363 - 43755, 

Bilang enda ingin ngebut ke Hang Kong. Segera. 

— Pan Am membikin perdjalanan anda hebat. 
Penerbangan berpengolaman terivas diduma. 

$ 7 Djuta Uang Projek 

Hotel Banteng Dapat 
Diselamatkan 

KATA FRANS: SEDA" Banteng, 

pemerintah telah berhasil 
menjelamat kekajaan regar” 
sebesar 7 djuta dollar dar 
Projek Pembangunan hotel 
Banteng, jang sebelumnja di 
kuasai oleh P.T. Hotel Swas 
fa Banteng. Uang sedjumlak 
tsb. adalah berasal dari kre 
dit Kalia sebesar Rp. 12,— 

zpi pengusahaannja diserah: 
kan kepada swasis. Inilah ke 
gandjilan jang terdapz2" pada 
waktu jang lalu itu, dimana 
kradit jang berben'uk dari px 
meririch kepada pemzrir'ak 
(G to G) diserahkan pengun: 
sanrja kepada swas'a. 

. PERUSAHAAN PELAJARAN 

  

DJALAN OJOHAR No.8 - DJAKARTA 
TELPON: 

Memberi kesempatan kepada Warga Negara Saudi Arabia atau oranga jang akan kembali/pergi ke : 

ADEN dan DJEDDAW pada tahun 1970, dengan rentjana sebagai berikut : 

1 — Kapal jang dipergunakan : 

KM. "BELLE ABETO" 

— Pelabuhan pemberangkatan: Samudera Pura Tandjung Priok. 
— Tanggal pemberangkatan: - pertengahan bulan MARET 1970. 

""“!ADEN dan DJEDDAH 
II. — Surat2 jang diperlukan : 

Mulai tgl. 12--1970 s/d 103-970, 

10, 2 Tilp. 40005. 

— Bagi penumpang dari luar kota Djakarta : 

1 P.T, Trikofe Lioyd 
Dji. Teluk Lampung no. 2 Surebaja. 

2 PN, PELNI di Ampenan. 
1 P.T, Samudra Indonesia .. 
Pangkalan Bung Karno — Makasse. 

» P.T, Samudra Indonesia .. 
Dji. Perkutut n0. 3 — Semarang, 

1 PT, Samudra Indonesia... 
Dji. Pemuda no. II-D, Medan. 

— P.T: Perusahaan Pelajaran "Arafat" Tjabang Tandjong Priok, 

Dijalan Pansitan no. 10 Tilp. 201000 

P.T. PERUSAHAAN PELAJAMAN "ARAFAT" 

   49757 - 4058 

   
    
    

   

      

Tetapj berkat keb'djaksaraan 
Frcsiden, dergan surat keputusan 
nja No, 228/1968 tgl. 15 Djuli 
1968 Presiden menundjuk Mente 
ri Perhubungan untuk menjelesai 
kan penjelamatan kekajaan nega 
ra ditangan swasta tersebut. Pe 

12 dadakan dengar pe 
ngusena2 swasta dan memjnta ke 
relaan mereka untuk melepaskan 
tanggung djawab dari projek hotel 
Banteng. karena tch sebagian be 

a hanja mempunja! sa 
pada projek isb. Ber 

urtian pihak swasta itu 
tad', maka PT Hotel Swasta Ban 
teng dibubarkan, ian djbentiWlah 
PT Hctel Birteng Baru. jang Di 
reksi serta Dewan  Komisarisnja 
ditundjuk cleh Femerintah. dengan 
perbandingan untuk Dewan Ko 
misaris. 4 orang Car! pemerintah, 
1 orang dari swasta, dan direksi 
2 orang dari pemerintah. | dari 
pihak swasta. 

Selandjutnja Menteri Frans Se 
da meverangkan bahwa pemba 
ngunan hotel Banteng tersebut te 
lah mendjalarj tiga fase jaitu: 

Fase I: Pemantjangan tiang per 
tama tahun 1963, dengan arsitek 
F. Sicban dan kontraktor PN Adht 
Karya. Diselesaikan pengetjoran 
29.000 meter kubik 

Fas» II. Setelah G3CS-PKI pro 
jek tersebut dikuasaj oleh Pepel 
rada-Djakarta Raya dengan surat 
keputusan — No. Kep/134/6/1966 
tanggel G Djuni 1966. 

Kelandjutan pembangunan dise 
cahkar kepada Lembaga Pariwi 
sata Nasionaj untuk menjelesai- 
kan, Dan LPN menjerahkan pelak 
sanaannja kepada Inhocon serta 
kontrektor Yankee Constructor 
jang berhasil menjelesajkan 1.000 
meter kubik pengetjoran 

Fose UI Adelah sekarang ini 
Gm sa Menteri Perhubungan seba 
gu Projek Officerrja, dan pemba 

  

   

  

    

ngunan diselesaikan oleh  Cico 
France bersama PT Hotel Banteng 
Baru. 

Lebih djauh diterangkan bahwa 
tugas Projek Officier sebagai jang 
disebutkan dalam surat keput 
Presiden tersebur ialah melandjut 
kan pembangunan hotel Banteng 
dengan tidak memberatkan kepa 
da Anggaran Belandja negara. Dja 
lan jang ditempuh ialah meminta 
kepada pemerintah Italia. untuk 
memberikan sisa kredit jang 5 dju 
ta dollar sebagaj sisa Cari krodit 
12 djuta dollar dan penunZsan 
pembajaran kembali kredit jang 
telah terpakai sebesar 7 djuta 
dollar. Kemudian mengadakan ten 

venture, jang achir 
n oleh Cico-France 

Demjk'an didjelaskan oleh Frans 
Seda. (ND) 

san 

  

   

DJUM'AT, 30 DJANUARI 1970 

Kong, 
PD 
Nag 
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KETUA UMUMDEWAN 
KOPERASI DILANT !K 
ACHIR DJANUARI 
Djakarta, 30 Djanuari (Mck) 

Dalam rangka usah1 untuk 
meningkatkin kegiatan perkopa 
rasian Indonesia. Gerakan Ko. 
perasi Indonesia telah dibubar- 
kan oleh Direktorat Koperasi 
dan selandjutnja dibentuk De. 

wan Koperasi Irdonesia, serta 
Komodor (L) Sardjuno Ketua 
Induk. Koperasi AL (INKOPAL). 
teleh dipilih seabgai Ketua U- 
mum Dewan Koperasi Indone. 
sia. 
Sehubungan denga» itu, pada 

hari Rabu diam 11.00 jad. De- 
wan Koneresi Indonesia bersa- 
m2 Induk2 Koperasi ABRI dan 
Induk2 Koperasi lamnja akan 
mengadrkan konperersi pers 
beriempat dikantor GKBI Dil 
Djenderal Sudirman sekitar per 
kembangan dan aktivitas perko 
perisian Indonesia dalam rang 
ka penundjangan pelaksanaan 
Repelita 

Dalam pada itu, menurut ke 
terangan, pelantikan Komodor 
(L) Sardjuno sebagai Ketua 
Umum Dewan Koperasi Indore 
sia akan dilakukan pada achir 
bulan ini oleh Menteri Trans. 
kop Letdjen Sarbini sendiri. 

Ss 
  

Presiden Tekan Tombol 
,Tanda Pembangunan Hotel 
Banteng Dimuiai Lagi 
Djakarta. 30 Djanuari (Mdk) 

Bertempat dikomplek pemba- 
ngunan hotel Banteng - Djalan 
lapangan Banteng Selatan. ke. 
marin pagi Presiden telah me. 
nekan tombol pengetjoran beton 
canda pembangunan projek ho. 
tel Banteng dimulai kembali, 
setelah sekian lama terhenti. Ke 
andjutza Pembangunan ini ada 
leh »tas dasar kerdjasama anta- 
ra P.T, Hotel Banteng Baru de 
ngen perusahaan Perantjis Com 

pignie Franscaise De Cooperat- 
03 Fconomigue (Cico.France). 
Setagainrna diketahui bahwa 
pembangunan hctel Banteng du 

  

  

Korupsi Besar Dikantor PTT 
Palembang Terbongkar 

20 ORANG DITAHAN 

PALEMBANG. 30 Djn' (Mdk) Urtuk pengusutan lebih landjut 
Dan Operasi Dis. 1 Kepolisian pihak Kepolisian setempat telah 

Bukit Ketjit Palembang Adjun Ko mci sedjumlah barang milik 

  

Sulaiman — Achngad 
menjatakan bawa Kenata Bagian 
Penagihan PN Tekom Daerah IV 
Palembang bertama Swt, dalam 
pemer.ksaan terbukti telah mam- 
pergunakan uang negara sebesar 
Rp. 21 djuts untuk memperkaja 
Giri sendiri. 

Sejak tahun 1969, Swt telah 

Gemrutarkan tebin dahulu uang 2d 

Kare itu urtuk berbagai matjam 
pordayang?n seb:lum mon'etorkan 
"ja pad» kas tempatnja Lakerdja. 

loiman Achncd menjatakan. 
sg Rp. 21 djuta itu jang 

Gmainkan ceN Swi, berasal dari 
lenggeran FN Pusii sebesar Rp 
900.000, — setahur.. dar BDN Rp 
16 djuta, dari PLN Rp “1 djuta 
deri PTSI Rp L4 diuta dan dari 
GIA Rp. 600 ribu. Belum terbitus 
dari lengi besar lairnja se 
perti PN. Pertamira, PN. Perae 
buran dan kin2nja, jang hingga 
luni masid dalam penjelidiku" 

  

   

  

Swt jang diperkirakan berasal da 
Ci uang regara itu, diantaranja se 
buah toko di Djl Sudirmar, pa 
kaiar2 lux dari luar negeri, se 
buah TV dan | kg emas 

20 Orang telah ditahan, 
Sedrumlah 19 crang lairnja jang 

dikcpalai oleh Zdn, Kepala Bagan 
Kwitarsi pada Kantor Telepon Pa 
lemdeng telah dit:han dan sedang 
divsut pula dalam bentuk "per 
Musan” jang Iein Dengan demi 
«a diu.ntah seluruhnja Jang di 

tahon darim soal korupsi usang PN 

Telkom isi, ada 20 orang terma 
suk Swt 

Merurut Sulaiman Achmad, jang 

US orang tersebut melakukan ape 

resi 'nja dengan tjari pengurangan 

kwilana dari langganan pen 

perorangan, —isitu pengurangaad 
pemberjaan kwitansi dan pe 
kapan interlokal, dengan "ara 
pimbejaran sebenarnja daripada 
nya dengan menggunikan Xw tans 
lin (Art) 

tya 

lunja dalah atas nama perusa. 
haan P-T. Hotel Swesta Ban 
teng jang dibangun dengan bai 
tuan kredit dari Italia. Sekarang 
P.T. Hotel Swesta Banteng ts9 
telah dibubarkza dan segala hak 
dan tanggung ajawabnia dioper 
aa kepada P.T. Hotel Banteng 

saru. 

Menurut keterangan jang dtper 
oleh pembangunan projek hotel 
Banteng ini akan selesaj pada 
achir bulan Djuni tahun 1971. daa 
sekarang baru selesai sebanjak & 
tingkat, dengan 30.000 meter ku 
bik hasil pengetjoran. sedarg sam 
paj selesai harus menghabiskan 
73.000 meter kubik pengetjoran. 

Dari tingkat & sampai tingkat 
ke 17 diadakan perubahan kon 
struksi dan besarnja kamar jaitu 
sampaj tingkat 6. ukuran 6 X 19 
meler sedang dari tingkat 7 keatas 
berukuran 4 X 8 meter 

Djumiah kamar seluruhrja ada 

lah 816 kamar. terdiri dari 732 
terletak pada gedung utama (mata 
buliding) dan S4 kamar terletak 
dibelakang zedung utama dengan 
cottage style jang diperlengkapi 
dengan kolam renang ada ta- 
men jang terletak ditengah2 dan 
sekelngnja akan — dipergunakan 
bagi kegiatan busjnessman. boru 
pa kartor dagang Sedeng untuk 
kantor travel biro disediakan pada 
tingkat 2 

Bija pembargunan 
17.7 djuta detlar 
gan Pemertrtah Indonesia sebe 
sar 12, djwa dellar dan pinak 
Cico-Prance 5.7 djuta dollar. Ba 
y' jang dar pemerjatah Kionesta 
Ielan dihabiskan untuk pembarga 
Kar jang tlah ada sebesar T- dja 
ta sedong secrja jani berupa st 
“8 kredit dari Ital'e sebesar 3 dia 
ta telah pula dpsetudju' ckeh po 
meriotah Wala urtuk diberikan Iko 
pada Indones o, sebagai temdahan 
'evostas! pemerjrtah dalam rang 
ka modaj 12 djuta dollar tersebut, 
ND 

seluruhnja 
terdin dari Ja 
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NASIB RAKJAT PEMAKAI 
LAUTAN NUSANTARA 

DITANGKAPNJA 14 warga negara kita sedjak hari Rabu 'atu oleh kepolisian 
Singepura dengan tjara sergapan se-olah2 mereka merupakan krim'ni! ke!as satu, 

sebenarnja lebih merupakan tragedi bagi kita sendiri darinada demonstrasi ko 
'(hebatan kerdja petugas? keamanan Lee Kuan Yew tsb. Memarg benar bahwa 
#nercka berada di negara Itu setjara tidak sjah. Tani botch!ah Icta 'ukiskan 
peristiwa itu sebagai suatu penghinaan djuga buat kita. 

Berita tersebut (bersumber dari kantor berita United Press International/ 
UUPI — Red.) tjukup mengedlutkan djuga. Bezu'kah !8 wargancgara kita setelah 
terapurg ditautan 4 hari lamanja "tanpa makan dan minum" Itu ditangkapi dan 
@itahan oleh Singapura? 

Menurut pendjelasan dua orang jang ditangkap Itu mcreka merupakan kor- 
'ban keticlakaan di tengah 'aut, ditolong oleh sebuah kana! tangki Austra!ia dan “dibawa kesana. Wa'aupun disatu pihak kita sargat menghargai perto'ongan ka- Oa! tangki asing itu, dilain nihak tentunja perwakilan kapa! itu di Singapura sudah mengetahui kedjadian tersebut jang mana dapat »ula mereka teruskan 
ke KBRI Singnure 

Menurut berita 'ardjutan, mengutip keterangan seorang djurubitjara kepoli- sian disana, mereka tidak didjeb!oskan keda'am sebuah rumah tahanan. Tapi, @Jurubirjera fu tidak membantah bahrya polisi mereka telah me'akukan "penjer. apan", sedangkan satu berit: 'agi mengetakan bahrva mereka sempat ditahan untuk Oineriksa. Berapa !ama pula terdjadi Interrogasi sebelum mereka dibebas- ken dan diserahkan kepada KBRI tidak diketahul pasti. Jang djelas, barangkali arena gugup atau ”'jittery”, untuk memindjam perkataan Inggeris, mereka tak “sempat memikirkan untuk menaruh sedikit "cour:esy'"” dengan memberitahukan @edjabat2 kita 
untuk merdjadi saksi dalam proses 
dal mendanat perhatian 
"kerdjasama ASEAN" jang sutji itu. 

Jani 
@n2 di perairan nusantara, 

lum penggerebekan itu atau sed kitnja merpadjak seorang, 
pemeriksaan. Kiranja baik djuga peladjaran 

negara? ASEAN Ga'am rangka merzantepkan prinsip 
iranja per!u rrendapat perhatian pemerintah kita falah masalah ketjelaka Melihat berita? jang tersiar maka kefjatnannja la'ah (bahwa kctje'akaan2 sematjam itu sudah konstan, kalau tak ingin dikatal Semakin meni-gkat. Rasa eri-kemaus:: 

'bahwa korban? ketji rkaan dilaut itu ada'ah rakjat Indonesia 
kita dipanggi! apabila kita ketahui 

jang berdjuang “Mentjari nafkah mereka. Walapun bukan kewadjiban pemerintah untuk memberi Sesuap nasi kepada mereka, sekurang2nja ada perhatian untuk kese'amatan me- Teka. Setelah peristiwa2 achir ini — djcmbatan Bogor runtuh, bur2 msuk kali 

IMMIGRAN GELAP BISA 
PUSPEN AL ADAKAN 
BRIEFING DENGAN PERS 

DJAKARTA — Sebazai ma- 
lam perkealan dan guna mem 
pererat hubungan pribad: anta 
ra petugas2 Puspen Al. dengan 
pera wartawan, kemarin malara 
bertempat di Panti Perwira AL 
Dil, Prapatan Ka. Puspen Al. 
Kol. (L) Imam Sardjono telah 
menjelenggarakan malam ramah 
tamah. Selain pera wartawen 
tampak hadir dalam malam ra- 
mah tam:h tsb Ka Pusmen AD 
Prigdjen Nawawi Alif dan Ka 
Sie Pers Hankam Letkol. Sugi. 
arso dan beberapa pedjabat Ia. 
insja. 

Selandjutnya pada hari jizi 
bertempat diruangan rapat, Ka 
Puspen AL Kol. (L) Imam Sar- 
dioro mengadakan briefing d: 
ngan para wartawan sekitar ks 
DEAR pimpinan Ai. KS 
Al 

KEPUTUSAN PANGDAM 
4V SRIWIDJAJA : 

Dilarang 
Bentuk 
Komando2 
Palembang, 30 Djjan. 'M &) 

Pang!am IV S iwidjaja 
Majdjen M. Ish:k Djuarsa se 
laku Lalsus Pangkopkr' b- 
da Sumatera bagan Sz':::an 
dalrm sure! kcpuu-annja No 
-SKEP 001/KODAM/1970 tg! 
26 Djanua:i (:lah meisrang 
seluruh orpo!: dan ormas 1'aw 

kenrja m-ngain 

kan atau membca'uk koran 
do2 jang berfjorik apr»un 
Gjuga, bsik jan3 bcrsifa: phv 
sik cperat'f maupun jang ber 

sife? physk «imi fi. 
Larangan tcb dik?luaikan 

berdasarkan surat keputizan 
Panglima Tertinggi Angkatan 

Bersendjat:: Nc. 179 tentang 

pemulihan keamanan dan pe. 

netapan Presiden No. 11 tahun 
1963 tentang larangan kepada 

orpol/crmas atau olongan 

membentuk crganisssi jang 

bersifat komando. Selain itu 
menurut Pangdam IV/Sriwi- 

djaja keputusan tsb dikeluar. 

kan demi untuk kenentingar 

keamanan dan ketertiban da- 
lam daerah hukum Kopkam. 

tibdz Sumatera hagian selatan 
jang mel'nuti daerah2 Sum. 
sel, Djambi, Lampung dan 
engkula. 

Na Harus dibub”rkan 
Dalam ranat kepurisan 

Pangdam IV Sriwisisja tsb di 
niatskan pula, brhwa smua 
organisasi jang bersifat kn. 
mando sebagaimana jang d'. 

maksucitan. baik ing telah 
keluarkan harus ditmbarkan. 
ada sebelum kersituern t:b di 

Sedang para nimvinan dari 

kemanco jang an ada read 
1 kan zupain Irvor ke- 

Ta "Loksus Pa npkemtibda 
dam tan instansi jang di. 

tundi”k. Sedang brgf mereka 
ja-g tidak mema'uh' rerater. 
an dan tidak merenderkan 

keouturan jang dikeluarkan 
tab dinersalaht”- melenrear 
Pennrese Ne Il trhun 1961 

Badan? »na lane akan ter. 

kena larangan isi sebegitu 
djauh berim diketahsi (Ant) 

DIANTJAM 
DENDA 
BERAT Di 
S'PURA 
SINGAPORE, — Parlemen 

Singapura dim sidengnja nari 
Selasa tih monjetudjul peroba 
hzn thd. Undang2 Im'grasi jg 
menptapkan, bahwa barang 
siapa kedapatan memasuki ne 
Bara itu setjara tidak sah da- 
pat dikenakan denda sampai 
sebosar 1,300 dollar dzi 1 ta- 
hun pendjara. 

Perob»han iri diadakan da 
lam rangka usaha romerintah 
“untuk membendung makin me- 
ntagkatnj» imigran2 gelap ke 

yng diwaktu2 terachir 
ni. 

Berdasarkan Undang? tsb 
mereka jang didapati mem- 
bantu masuknja imirran2 ge- 
lap tsb dapat dikenakan hu- 
kuman denda sebesar djumlh 
Jang sama dan dus tahun pen- 
disra, 

Menteri Dalam Negeri Lin 
Chin San mendjelaskan, bah- 
wa berdasarkan angka? terac. 

hir, djumlah imigran? reldp 
tsb telah meningkat lebih da Fi 5 kali lipat selema 3 tahun 

belakor "as ini. 
Menurut menteri, hampir 

sebanjak 2.600 imigran? g 
lap didapati tahun lampau 
dan beberapa ribu orang la- 
banj3 dewasa ini diduga ber 
kelisran di Singapura tanpa Giketahuj temnat tiggainja. 

samaan DHUADJA EX BRIG 1 
'TIRTAYASA' DIV. SILIWANGI 
DJAKARTA, — Kol. (purn,) Su- 

kandn Bra-amanggala celuku be 
kas Komandan Brigade 1 Tirtaya 
s8 Divis, Siliwangj baru2 in! me mjerah2a “Dhuadja cx-Brigade 1 
'Tirtiyasa" Divisi Siliwang) kepada Panglima Silwargi Niajdjen A. 3. Witcno, dalam sebuah upa:jara dj 
halaman Korem 64/Maulana Ju 
sut di Serang, 

Dhuadja bersedjarah jcng kini 
telah lusuh itu dalam petang mom 
pertaharkan kemerdekaan dita 
hun2 pertama sesudah proklamasi 
mendjad! dhuadja 'Tjstaycsa' me 
lawan kekuatan? Belanda cs, jang 
Ingin kembali mendjadjah RI. 
Untuk selandutnj1 dhuadja akan 
disimpan di Museum Siliwangi 
di Bandune, 

RUMAH 
(Sambungan dari hal. I) 

dilakukan sedjak tahun 1960. Se 
bogaimana dikc.ahuj setelah G3OS- 
FKI terdjadi, pmpinan CC PKI 
dipegang cleh Njc.o, sedung Ajdit 
berada dilurs Nistar aa da: ari 
Adisutjipto, Aidit telah mengjrida 
kan surat kepada Presiden Sukar 
na jang diberikan oleh Njoto 
pada Presiden Sukarno pada saat 
sidang Kabinet di Bogor pada tgl 

“venher 1965, 
Surat Aidit tersebut menuai 

Gung statement PKI jang menjata 
kan. bahwa G30S-PKI diluar tang 
gung djawab PKI. Sedjak itu de 
ngan gazeinja G3OS-PKI, CC PKI 
Gipindahkan kerumah ex Major 
(U) Ir Imam Subag'jo: sehirgga ru 
mah Ir Subagijo mendjadi Markas 
Kemardo G30S-PKI 

Djubir Mahmilti AU Kapten 
(U) Sudarjo mengatakan perkara 
cx Major (U) Ir Imam Subagijo di 
landjutkan hari Sabtu besok. (S) 

ahasiswa angka 
tan 66 jang duduk dj DPR 
mereka mendapat ketjam- 
an banjak sekali dari re. 
kan2nja diktmpus, karena 
mereka tidak lagi 
tasi kepada 
umum, akan tetapi telah 
merelakan dirinja untuk di 
djinak penguasa dan par. 
tai. Padahal waktu mula? 
mahasiswa angkatan 66 
bangkit pada empat tahun 
jang lalu, rakjat dimana 
selalu memudjinja menjan. 
djung dan memudja seba. 
gai pahlawan jang akan 
brenda nasib- 

ni 
Setumpuk haravan dititip. 

kan kepada mahzsiswa dalam 
perdjalanan kedepan di Repu 
blik Pertiwi ini. ' Dukungan 
moril tidak tanggung2 diserah 
kan kepada mahasiswa. Selu. 
ruh mahasiswa pada saat itu 
memzng benar2 ichlas dalam 
perdjalanan ini, perdjalanan 
membawa amanat. Tidak ada 
commitment ava2, ketjuali 
untuk kepeatingan bangsa dan 
tanah air. 
Tokoh2 mahzsiswa pada 

5sat itupun memang sungguh2 
pula membawa mzssa maha. 
siswa ini kearah perdjuangan 
jang benar? untuk pembelaan 
rakjat. Itulah mule2 kebang. 
kitan angkatan 66. Dalam per 
djalanan jang belum kegitu 
Gjzuh, baru kira2 satu sete- 
ngah tahun, merekz, jakni 
tokch2nja mulai main mata 
dengan partai politik dan pe. 
nguasa negeti, mulaj berani 
untuk melonggerkas ikatan 
moral pengakdian rakjat. Saat 
itulah mereka mulai retak di. 
antare rakan?nja, pertemuan 
pertemuan selalu diliputi pera 
saan tjurige. meatjurigai, otak 
nja ridah mulai tiondong un. 
tuk memikirkan kepentingan 
pribadi dan golongan. nerse. 
tan dengan kepentingan rak- 
jat, 
Kalaulah mercka djuga ngo 

meng untuk kenentingen rak 
jat kanjak, maka itu tjyma 
sekedar mengambil hati rak. 
jet. Tetati cetjara diam2 me. 
rata lintjah sekali berusrha 
menged:x kepentingan priba. 
di dan golmmgan. Mulai saat 

ingin 
tahu” 

itu pulalah kepertjajaan rak. 
jat terhadap verdjuangan ma 
hasiswa mulai pudar sedikit 
demi sedikit. Karena sikap jg 
konjol inilah achirnja mereka 
terdjebak oleh budjukan2 mu- 
rah, hingga dengan mudah me 
reka mendjadi djinak, tidak 
seperti dulu lagi galak dalam 
menjuargkan kehendak hati 
nurani rakjat. 

Penguasa Republik ini ber. 
kata dg» rekan?nja "MAHA. 
SISWA2 SEKARANG ETJEL”. 
"MEREKA GAMPANG DI 
INTRIK”. Terdjadilah satu 
sandiwara jang lutju dalam 
kehidupan mahasiswa Indone 
Sia ini. Mereka jang duduk di 
DPR asjik kelihatzn nonton 
lakon mahasiswa ribut diba. 
wah, sedang mahasiswa janz 
diluar DPR diuga asjik nsn- 
ton lakon ikntjing kudik se- 
njum2 menanti bekas makan 
an, sedang dinihzk lain, taitu 
gembong? politik kelas tinegi 
asjik pula nontcn lakon rak- 
jat merdjerit minta verbaik. 
an nasib. 

Sekarang diawal tahun 70, 
ada lagi gerzkan dari zva ig 
menamakan dirinja "mahasis 
wa menggugat". "Mahasiswa 
menggugzt" bangkit dengan 
menerizkan turunkan harga 
minjrik, adil! kerintor dsb. Di 
samping mereka dinga meniin 
dir nir'vinan crde baru. Mere 
ka kelihatannia membela dan 
memihak pada rzkjat. 

Gerakan mereka adalah ge- 
rakan jane simnatik dan ti. 
dak bisa dijnterpretasikan la- 
gi ketjuali untuk membela rzk 
iat barjak. Penulis sendiri se 
tjara sevontan mulania menio 
krng gerakan ini, akan tetapi 
setelah pesulis batin state. 
ment mereka. jang mengata. 
kan hendzknia pemerintah 
diangan melajani kekenesan 
partai pclitik dengan nemije- 
nia. lantas penvilis diadi vi. 
kir2 : ada apa dibelakang gera 
kan mereka. 

Dengan beberapa frkoh ma- 
hasiswa UI saja bertukar fiki 
ran, dimana. umumnja mere 
ka beranggapan bahwa tiara 
protes dengan demonstresi pa 
Ga saat ini sudah tidak rsvu. 
ler lagi, karena demonstrasi , 
adalah tiara terachir dimana 
tiara lain sndah tidak ada 
lzgi. Manskala kita masih 
mend:patkan tiara lain da. 
lam mesiamnaikan nrotes ma 

(Bersrmbung kehal. IV) 

MINI DITENGAH MAXI — Mungkin karena sudah "putus asa” dergan 
ged's ini tidak bisa funggu lebih lema Zantas buru2 masuk sebuah toko di daerah Wesf End. 
London, dan mentjari model maxi jang terba ru, Dikz!angan designer kini terdjadi semaf jam 
"'perang” antara apekah miri sudah usang 2fzukah maxi ilu kreasi baru. Sang gadis d'- 
ates ncmpzknja sudch menentukan sikzonja (UPI) 

PROBLIM KEMAHASISWAAN KITA : 
Menjambut Gagasan Mapram 

Empat tahun 'amanja, sedjak kebangkitan gererasi muda situasi dunia maha- 
siswa Indonesia berada da'am keadaan jang tidak mantap (labi"). 
Mulut terdiadi dalam kalangan ii 
(intern) atupun masaateh2 dunia 
dalam kalangan mehasis va, 

Pe'bagai ke- 
masaalah2 dalam ka'angan mahasiswa sendiri 

Ir mahasiswa (ekstern), scperti pernetjahan 
rasa tidak perijaja satu sanA 'ain, seting -Ju- 

Tiga mentjurigal, apatisme jang memuntjak, sikap masa bodoh terhadap dunia 
keliling, frustrcst jang berkembang, impotensi aparni jarg mengartjam, atau 
untuk dunia keliling mahasiswa (ektern) berupa situasi politik jarg tidak me- 
muaskan, keadaan ekonomi parah, , Culturi! bangse jarg teror-barg-ambing, 
seria aparat pemerintah (lembaga pendidikan) jang tidak mcrsunrkan, kesemua- 
rja ini kita sebutkan sekedar mengadjukan beberapa ticntoh membuktikan 
Catimasi kita distas. Memangiah kehidupan intern riahasiswa dan kehidupan 
(ksiern mahasiswa belum --enruntungkun masjarakat mahasiswa kita devasa 

Sejcgijarjalah kesemua hal jang 
"tidak menguntungkan" ini harus 
@ilenjapkan. Karena kita tahu ti- 
Gak suatu apapun bisa berha: 
mentjapai tudjuannja djika situa- 
si tidak favourable, termasuk djut 
ga dunia pendidikan (include pa- 
ra mahasiswa), pasti target du- 
nia perguruan (perdidikan) dalam 
rangka menghantarkan .nasjarakat 
Indonesia kearah kesempurnaan 
tidak akan meremui sasarannja 
pula. Djika kita berkehendak me- 
ngadakan thorapi (pengobatan) 
terhadap segala penjakit2 ini, tin 
Gakan pertama kita sebenarnja ha 
Trus mentjari etiologi (causa? te,ie 
bih dahulu. Hanja sadja karena 
kasus ini merupakan penjakit ma- 
sjarakat (machluk sosial), der.gan 
para pencgak diag: ja ma 
Chluk sosial pula (tentu sadja ber 
mas-jarakat). maka dapatlah dipas 
(kan tergrnturg dari tempat ma 
na siperogak diagrosa berbidjak- 
pastj eticlogi dan therepi jg diadju 
kan akan ber-beda2 situ sama la 

Petugas 
ichlas dan 

petualangan 
pendidikan 

Muhammad s.a.w.: addaba. 
ni rabbi fa zhsana ta'dibi — 
Tuhanku jang mendidik akan 
daku dan di--mpurra-tjukup 
kannja yendidikanku itu. 

Hadis Nabi 1.wajat Buchari/ 
Musl.m. 
1. MPRS (Modjelis Permusjawaratan 

Rckjat Sesaentera) dalam Sidang 
Umurnja kc 1V, mengambil suatu 

ketetapan dan diberi No. XXVII/MP 
RS/1966 mngenai Dasar dan Tudju 
an Perdidikar, sbb 

Dasar pendidikan 
Pantja Sila. 

Tudjuan pendidikan: — Membentuk 
manusia Pantjas lais sedjati berdasar 
kan ketentuan seperti jang dikehen: 
daki oleh Urderg2 Dasar 1945 dan 
isi Undang2 1945. 

Dan untuk mentjapa' dasar dan tu 
djuon Pendidikan tsb, maka isi pen- 
didikan adalah sebapai berikut: 

1. Mempe tinggi mcntal, — moral 
dan budi pekerti dan — memperkuat 
kejakinan beragama. 

2. Mempertinggi 
ketrampilan. 

3. Memb'pa/memperkembangkan 
physik jang schat dan kuat 

Nabi Mubrimmsd saw. menarst 
hadis jang kta kutipkan diatas, lang 
sung menerima pencidikan dari Tu 
Pannja (Allah). Nan kita d-nat mere 
rima dalam teori bahwa ketibaan il 

adalah falsafah 

ketjcrdasan dan 

mu dan pengetahuan ada: setjara in 
tuit'f, ilhami dan dalam istilah ke- 
resulan: setjara wahju. 

Bag“imc-s dasar dan garis pendi 
Gikan jang dikchcndaki agama Islam, 
akan dpt kita butiri Cari ajat Su- 
rah Lugman 13 — 19, tentang kissah 
F.Isof besar itu mengadjari anaknja. 
Pengadjarennja 

1. tidak sompai — mempersekutu- 
kan Allsh dengan suatu apapun. 

2. berbaikan dengan ibu bapak: 
Ibu jang pajah mengandung dan me 
Iehirkan baru ditjerai susukrnnja se 
sudah 2 tahun. Ada kebolehan tidak 
mentaati ibu bapak, djika ada teka- 
nan dsri kedusnja, sampai mengh'- 
!sngkan tauhid. Djika hal ini terdja 
Gi. tidak boleh berkerat rotan, mala, 

Tindjauan Selintas 
- MASA DEPAN 
PERIKANAN JANG 
GEMILANG 
- REHABILITASI 
SUNGAI TJIMANUK 
Okh: Korespondo: "Mick" 
Sjahru! Ashar 
(THIABIS) 

2 | E i t | h 

(it
 

AN 'j tin
 

| 

38
 f $ | i f : : : : j ! 1 | EF 1 8 2 | it if H | 

FE
: 

f Tn 
| z $ 8 

3 H i 4 5 

san ini asin dan berasal dari laut, 
tetapi bila pintu dari Tjimanuk 
Pati dibuka, kanal dari zaman Be 

OLEH: 
ZOEBER DJAMALUDDIN 

an kcduanja digauli se-baik2nja. 
3. pengutrhuan sedjarah, untuk 

Gapat mengikuti langkah? orang jg. 
suka kembali kepada Tuharnja. 

4. ber-hat2 dengan sikap dan Ia 
ku, karena tek ada suatu tindak dan 
laku jang tidak akan mendapat gan 
djsran dari Allah. 

5. meregakkan shlat, 
mc'ruf dan bernahi munkar. 

6. sabur dan tabah menerima se- 
gala tiba. 

1. sopan santun (tak rampai me- 
lergorkan pipi) berhadapan dengan 
orang, tidak sembcng dan tidak teke 

beramar 

njak kita temui di Djakarta. Kru 
puk udang dan kakap jang enak 
tak terbcii oleh rakjat karena ma 
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dari masing2 kelom- 
pok pasti termanifestasi dalam 
setiap tindzk. jang kalau ini di 
persozikan pasti akan mendatang 
kan (menimbulkan) persoalan bw 
ru malah. Kehendak kita untuk 
mentacklc problem pasti tidak akan 
teriaksana, djika pada langkah 
periama sedja kita telah tidak se 
paham. Karena itulah untuk “ma 
salah” ini mentjari penjebab dan 
pengobatan apa jang tepat jang 
akan kita berikan, tidak peju 
kita perdebatkan 

Dengan pegangan kesempurna- 
and tidak pernah cda dimajapada 
ini marilah kita melapangkan da- 
Ga, sepandjar-g-kesemua pendapat- 
jang diadjukan masih bisa diteri- 
ma cleh akal (ratio), marilah kita 
beranggapan "satu melengkapkan 
perdapat jang lainnja” dan de- 
ngan sikap jang seperti ini kita 
archkan kepada tudjuan kita se 
mula jakni mentjoba mentata (me 
njehatkan) kembali, semua keme 
Jut jang terdapat-baik kemelut '» 

in, Aspirasi 

bur 
8. hemet tjermat perdjalanan dan 

rerdah suma berkata, suara tinggi 
melengkirg dikatakan suara keledai 

Ii. Dunia pendidikan dalam 
Djakarta, akar lebih berat 
sakan berbandirg dengan daerah 

lain, berhubung dergan bawaan kota 
merdindiken anak didik, apak lain 
dari arak didik dacrah lain. Demiki 
an pula situasi keadaan. Kalau biaja 
dari Negora, sema2 dirasakan getir 
rja, karen» untuk satu SMA menurut 
tjerita secrang Kepala Sekolah Lan 
@jutan Atas, otorisasi Pemerintah ha 
nja diterimanjs lcb'h sedikit Rp. 10 
000.— untuk biaja setahun. Apa da 
ja uang jang sebanjak itu untuk me 

pendidikan kurang Ic 
bih 400 murid. Beruntung ada kesa 
deran orarg tua murid, dapat tiap2 
bu'sn memberi sumbangan, sehingga 
kesukcran pendid'kan dapat distasi 

Kekurangan temoat untuk pendidi 
kan, mesih dirasakan, terbukti ada 
nj? Sekolah jang pora!s! pagi/sore 
bahkan malom. Dar kesukaran ini 
tak tjepat diatari, — merkipun Gub 
AM Sadikin telsh membanting tena 
R3 dergan Lotonja membangun ge 
dung Sekclah. Masih ada, gedung 
jong celogtanja diparat untuk pendi 
dikan, masih dipakai olch golongan 
lair, umpamaria A.B. Untuk kepen 
tirgun Ini, Keulctan petugas pendidi 
kan diharapkan. sehingga golcngan 
i-rg bersangkutan sadar dar insaf 
dan memberikan gedung jang dipakai 
tj m surut sewadjarnja. Untuk «ni 

(Bersambung ke hal. IV) 

Kota 
dira 

nargoulergi 

Bersama 

Djakarta 
OLEH: 
AZRUL AZWAR 

tern ataupun kemelut ekstern ma- 

hasiswa—, karena memanglah jg 
Terpenting bukan — memperdebat 
kan "tjara bagaimana" mentackle 
secvatu masaalah, tetapi hasilnja 
jang positif dan korkrilch jang 
utama. 
Agaknja perdirian seperti dia- 

tas telah kerkembang disementara 
kalangan mahasiswa kita, rasa 
tengzung djawab jang mendalam 
membuat beberapa upaja telah 
dilakukan untuk menguraikan ke- 
melut. Untuk menjehatkan kem- 
bali dunia daiam mahasiswa (fak 
tcr Interr), para mahasiswa kita 
telah menundjukkan beberapa ha- 
s1, memperketjil djurarg'inita dan 
eksira, merapatkan hubungan an- 
tara cketra dan ekstra satu sama 
lain, membangun student govern- 

jang representatif di cam- 
pus2, teu dalam kalangan organi 
sasi intra sendiri berusaha meng- 
himpur potensi dengan te ik 
nja orgar'sasi2 se professi, atau 
pun badan kocrdiratcr dilam ting 
kat regional daerah masing2, 
membuktikan kita jktikad baik 
ini Meskipun hasilnja masih amat 
"diragukan" serta kemanfaatanija 
masih perlu di-udji" tetapi se- 
bagai susiu langkah pertama pa: 
tut kita Sagikit "bergembira hati” 
Chusus urdik merindjau badan 
kcosdinator jang terdapat. sikap 
tserve kita menerima kehadiran 

nia, ditandai dengan kehendak me 
lihat “daja guna”-nja jang dapat 
dipet ak mengulang xadji 
'harja bisa membentuk, tetapi U 

dak memegharanja”-, terutama 
pada sact ini dimara wadahnya te 
lah korkrit ada, maka kalau tetap 
ja ingin diakui, ia harus berusaha 
mengisi kegiatannja dengan ker- 
dja2 korkrt sesuai dengan hara 
par2 mahasiswa.  Sebenarnjalah 
uscha2 irgin menjehatkan kembali 
Gun'a dalam mahasiswa dengan 
s8 kemelutnja-wewenangnja 
seratus persen berada dalam ta- 
ngan mahasiswa sendiri. Tetapi 
djika usaha2 ini ditudjukan untuk 
memperbaiki dunja luar mahasis 
wa-berupa komelit struktur sosial 
mesja-akat jang parah-maka aki 
bat keterbatasan kemampuan di- 
tambah lagi karena memang dida 
lem msjarakat terdapat norma2 
jang tidak bisa dilampaui domiki 
an sadja, membuat usaha? iri su 
kar Glekserakan, serta keperiha- 
tinan bertindak harus mendjadi 

(Bersambung kehal. IV) 

aka due 
12 menangkap Ikar2 itu dengan 

»lat2 jang sederhara sekali sudu 
dan djarjng 

Libactah! Betapa kejanja scbe 
narrja perairan liviramaju. De 
ngan peralatan telajan jang me 
mada dan dengan tjara pemasar 
an jang baik, Indramaju melihat 
kemasa depan jang gemilang da- 
kem soal perikanan. 

x Wah mengetahui bahwa se- 

turun ketjelakaan di Indramaju Ia 
mula2 sekali disebabkan oleh bandjir. 
Kemudian datanglah malapetaka lain 
nya, turut mengeruhkan suasana 

Di Indramaju, sebelum perang sis 

agasran baik. Mesin, 

kuungg ditevangi — setjara 
biar. Air jang turun kesungal Tjima 
nux tidak lagi tertahan oleh lapisan 
Bumus jang menjuburkan tanah2 hu 
ten egelombarg? datang air me 

tanah gunung dan membiar. 
kannja mengendap — didasar sungai 

Yun datang menggenangi dae 
Tah? gudang padi itu stjara tetap 
V.8802 rusan, dam3 Martjur dan 
«3 terendam 
Tetpi MG terang akan segera 

»n€kah2 pertama ialah sege 
Ta Mncadekan reboisasi dilerengZ 
Cunurg, wemudiar rehabilitasi tang: 

dom3 dan 
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menjatakan bahwa 

bonsfide afau tidak bonaf' 
de sama sadja djika ternja 
ta impor! 

Demons'rasi dikatikan 
bukan demonstrssi. 

Harga neik karena bzaj: 
naik dikat:kah 'idak na « 

Harus dilajan', tapi dj. 
ga di'fangan: 

Ja sini, tapi no disana. 
Bimes gagal, tapi dikit: 

kan tidak. 
Boiko' pemilu, pilih blan 

ko, pemilu @jelam terus 
bezja pemilu (dak ada, 'er 
lalu bes 

Panitia PON bilang sr 
ber beaja deri Pemeriniah 
sebaliknja Pemerniah bi 
tang belum tahu sumb:r 
beaia. 

Dan... dan... dan... s2 
fu pih2k bilang Masjumi— 
PSI bukan partai terlarang. 
ee, fau2 muntjul secrang 
SH bilang Masjumi—PSI 
adalih partai terlarang 
Pembitjara pada seminar 
pemilu itu kemudian ber 
kata: "Rupanja mendjadi 
pahlawan kepegian djuga 
tidak begitu beruntung”. 

Walhas!l, djika esok ti 
ba, clzsh fikiran zkan ber 
szmbung terus : kalau M3 
sjumi—PSI tergolong pah 
lawan kepagian, apakan 
Orie Baru iri mau am, 

gap pahlawan seicngah- 

pagi, pahlawan-izrut-vsgi 
pahiswan-fergah-hari. ps1 
lawan-sore...... ? 

dat 

TAHANAN 
(Sambungan dari bal. I) 

karena terrjata Plt. Ksn telah ba 
njak melikukan tindakan2 jang 
dapat memetjah belah ALRI, se- 
hingga pada saat? terscbut ser.ng 
terdjadi move2 politik PKI terse 
bar dalam kalangan ALRI. tetapi 
berkat kewaspodaan pradjurit2 
ALRI move2 pclitik PKI jang di 
hembuskan oleh Pit. Ksn tersebut 
tidak borjak termakan oleh pra 
Gjurjt2 ALRI, sehingga move2 ter 
sebut tidak membawa banjak pe 
Ng-ruh karargan pradjurt ALRIL 

Dalam pada itu menurut kete 
ra jang diperoleh "Merdeka" 
selandjutnja. ternjata Pit Ksn di 
belakang kegiatannja itu telah ada 
suatu perdjandjian antara Pit Ksm 
dengan pihak pimpinan PKI, bah 
wa apabila usaha? coup ” G30S- 
PKI berhasil Ksn jazg berpangkat 
Pembantu Letnan diangkat men 
@judi Laksamana Muda Laut. Pe 
merikszan terhadap diri Pit Kan 
tersebut kinj telah diperoleh data? 
jang konkrt mengenai kegiatan 
subversi dalam tubuh ALRI chu 
susnja. ABRI pada umumnja (S) 

dimuar: 
Um pevgairan jarg baik. Hul? jang mendorong kearah kemadjuan tam pak dari pertambahan penduduk jg tak Begitu besar disini. Dari dataz jang terkumpul. population increa sing Ciperkirakan 5 tiap? 1000 orang. Disini ada gap penduduk laki2 an tara umur 15 smpai 30, dan wanita antara umur 18 sampai 28 : Kemana mereka pergi" 

Perpisahan Waktu berpisah telah tita dengan 
Seluruh anggota Team Survey. deng 
s1 Woduduk Indramaju dengan 
Nhamuk2 di rawal dan dengan Butang 
Bakau. Sebelum pulang wartawan 

Ta ANGKAT SAUM?”, wan anda setelah 

mempergunakan wis an gue  
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» PERTANDINGAN KASAR LAWAN 
KESEBEILASAN YUGOSLAVIA 

# PRINSIP PELATIH BELGIA : 
PEMAIN2 CLUB UTAMA TIDAK 
MUTLAK MENDAPAT TEMPAT 

| Wuisan Tumbangkan 
Sugeng Utomo | 
Jenny Siswono Rebut Mahkota Puteri 
Setelah Pertanding 

kukan kemarin malam itu. Pa 
da set m Cena 02 4 jang 

Mama berhai mbin 
buat mendjadi "penasa 
ran", karera garam 

Sugeng dengan baiknja. Ka 
hat Sugeng mempunjai perta- 
.hanan seperti “tembok” ini, 
maka Empie setjara bertubi2 
terus melakukan menerus 
smash2an jang lebih menggila, 
tapi kurang terarah, 
smash2an Empie lebih banjak 

oleh Sugeng 
waktu jang relatif singkat ja. 
ita hanja 6 menit, 
Dalam set kedua ternjata 

kembali Empie mendjadi bu. 
lan2an Sugeng, dan dengan 
Gjelas pula kelihatan Emvie 
masih menemukan 
form permainannja, dimana 
hampir dari seluruh smssh2 
jang dilakukannia kebenjakan 
keluaz dan out. Dan dalam set 
kedua ini Empie hanja diberi 
point oleh Sugeng sebanjak 18. 

Setelah istirahat beberapa 
seat dan setelah Empie mere 
rima instruksi dari coachnja, 
maka dalam set ke.3, Empie 
berhasil keluar dari ”kurung- 

pie ugeng 
mendiadi tidak berkutik, aki. 
bat Sugeng bermain dengan 
perasaan anggap enteng kcna 
da Empie, dalam set ini Emvie 
berhasil urggul dengan 21—16. 

   
   
   

      

     
   

   

      

   

      

   

        

   

Seterusnja dalam set ke.4 
Sugeng tampaknja mendjadi 
kebingungan, sebaliknja Em- 
pie berhasil menemukan form 
permainannja, pertahanan Su 
geng jang terkenal ampuh ter 
njata berhasil diobrak abrik 

dengan 
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DENGAN pemuh konsen'rasi Sugeng Utomo (kanan) sedang 
menantikan serangan. (Gambar "Merdeka”) 

mmukan form permajmannja 
jang semula. 

Sementara itu Empie jang 
terkenal sebagai pemain "at. 
tack” (penjerang), tetus me. 
xerus melani smash2 

Sementara itu dalam pertanding 
an parta: lainnja. jaitu partaj 
tunggal putri, pemain putri dari 
PTM Radjawali, Jenny Sjswono 
telah berhasil keluar sebagai djua 
ra pertama tunggal putri setelah 
dalam bubak final berhasil menga 
lahkan rekan serclubnja Nilasari 
dengan angka 3—0 (21—17, 21— 
15, 21—10. 

Pertandingan antara Jenny vs 
Nilezari ini terrjata berdjalan xu 
rang bermutu, hal mana mungkin 
disebxbkan mereka berada dalam 
satu club jaitu 'Radjawali', dan ke 
Jjhatan sekali Nilasari sengadja 
memberikan bola jang enak2 un 
tuk dapat dismash oleh Jenny. 

Seandainja pertandingan final 
putri isi malam jtu berdjalan de 
ngan 'fair', dimana kedua pemain 
rja bermain dengan penuh ke 
sungguhan, maka penonton akan 
dapat menikmati tehnik tinggi 
jang disadjikan oleh kedua pema 
in putri 'Radjawali' itu, tapi rupa 
nja instruksi telah diberikan ke 
pada mereka untuk bermain seke 
dar sadja, nge penonton agak 
dike:jewakan dengan mutu per 
mainan jeng diperlihatkan oleh 
Jenny dan Nilasari.    
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Dengan berhasjinja Jenny Sis 
wono merebut gelar djuara perta 
ma tunggal putri ini, maka dalam 
turnamen ini sadja Jenny 
masih berusia 16 tahun dan meru 
pakan pemain jang »enuh harap 
an jtu telah berhasil menggondol 
3 gelar kedjuaraan sekaligus. ja 
itu untuk gelar kedjuaraan tung 
gal putri dewasa, kedjuaraan turg 
gel puiri remadja, dan “juara 
double putri bersam:2 dengan 
Nilasari. 

Satu2nja gelar jang tidak berha 
sil ditjapai oleh Jenny adalah ge 
lar djuara ganda tjampuran. dima 
na Jenny berpasangan dengan Bar 
Iianto (dari PTM Pasar Baru) ha 
nja berhasil muntjul sebagai run 
ner-uup, akibat dikalahkan oleh 
pasangan Empie Wujsan/Carla 
Tedjasukmena, 

FaizeJ djuara junior 
putra 

Untuk kedjuaraan junior tung 
gal putra jang malam itu dipere 
butkan antara Faisal dari /” PTM 
Polonja vs Harto Siswono dari 
PTM Radjawal). ternjata telah ber 
hasil dimenangkan oleh Faisal de 
ngan angka 2—0 langsung (21—20, 
21—17). 
Dalam pertandirgan junior tung 

gal pwra ini. Fajzal terrjata ham 
pir tergelintjir oleh Harto ang 
mempurjai start permainan jari 
sangat baik serta smash2annja 
jang selalu dapat masuk kedaerah 
Fajzal. 

Hanja berkat pengalamannja 
Faizal berhasil kemudian meng- 
ungguli Harto Siswono ini. dengan 
Gemikjan pula maka gelar djuara 
pertama tunggal putra jun'or ini 
berada ditangan Faizal dengan 
Harto Siswono sebagai runner- 
upnja. (Am)    

   
    

- WALAUPUN kalah Sugeng (kiri) masih tetap bisa ketawa, 
Wuisan memegang pisia kedjuarsan. (Mdk) 

melakukan sebuah serve semen'ara kmpie Wuisan (kiri) siap 

'Radjawali' kotuas 

Sebagai Djuara 
Umum Djakarta 

  

Ruang Agama 
(Sambungan dari hal. III) 

pimpinonnja harus dengan bawaan 
dan kepribadian sendiri: tegas berwi 
bawa dan dapat bertindak pada saat, 

Orang jang 

bang 
!dan itu, tak akan memberikan penjc 

leralan bagi tugas sutji dan maha- 
berat Ini. 

INI. Penulis telah mentjobo berobser 
vasi sebuah Sekolah Me 

rumahan Guru2nja jang sering? di- 
@juluki dengan senantiasa panen de- 

uang testing dsb.” Banjak dantara 
uru2 itu jang harus menjembunji- 
kan tempat tinggalnja dimata murid 
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PTM imi berhag1 merebut 3 
gelar kedjuaraan pertama dan 
7 geiar kedjucran jang dpzre 
bu'kan. Dan terajata pu:2 ke 
3 gelar kedjuaraan jang circ 
but oleh PTM Radjawali itu, 
@gondol oleh pemain putri 
jang pemuh bakat Jenny Si: 
wono, 

Dilain pihak PTM Polonia mun 
tjul dengan merebut dua kedjuara 
an pertama, dan demikian pula 
PTM Patria Djaya muntjul dengan 
dua kedjuaraan pertama. 

Hadiah2 dan medalj2 kepada pe 
merarg telah diserahkan lang 
zung Rabu malam kemarin kepadn 
para pemain, jang diakukan setja 
ra berganti2 oleh Dir. Djen. Olah 
raga & Pemuda Majdjen Supardi, 
Ketua Umum PTMSI Pusat Willy 
Warcka. Kewa 1 Kors krwin ba 
haruddin, Sekdjen KONI Djaya 
mewakili Gubernur DCI Des Tjoek 
seria Komda PTMSI Djaya Letkol 
Soedardju. 

Adapun hasil selengkapnja dart 
kedjuaraan Tennis Medja Djaxar 
ta jni adalah sbb: 
Tunggal Putra: 

1. Empie Wulsan (P. Djaya), 2. 
'Sugerg Utomo (Polonia), 3. Bar 
Manto (Pasar Baru). 4. Rusli Ka- 
maruddin (Polonia). » 
Tunggal Putrk 

1 senny Sjswono (Radjawall). 
2. Nilasarj (Radjawali), 3. Carla 
Tedjar.kmena (F. Djaya), 4. Diana 
Tegjasukmana (P. Djaya). 
Double putra: 
“TI. Sugeng/Faizaj (Poionia), 2. 
Henny Bud:/Franki W. (P. Djaya). 
3. Rusiy K/Empje W. (Pol/P. Dja 
ya), 4. Barasetaay/Njoman (P. Ba 
ru. 

Doubie Putrt: 
1. Jenny/Nilasari (Radjawali), 

2. Carla/Diana (P. Djaya). 3. Ro 
siana/Khon Sw Lje (Radjawal). 
4. Sheila/Susan (P. Djaya). 
Mix double: 

1. Empie/Carla T (P. Djaya), 
2. Jenny/Barilanto (Radjawali/P. 
Baru), 3. Diara T/Sugeng Utomo, 
4. Isnora Teberngi /Rualj K. 

Putra 
1. Fa'zal (Polonia). 2. Harto Sis 

wono (Radjawali), 3. Willy Murti 
@jaya (P. Baru). 4. Rudy Murtidja 
ya (P. Baru). 
Tag Putri Jr 

. Jenny Sjswono (Radjawal!), 
2. Mallani (Radjawali). 3. Susan 
(Patria Djaya), 4. Petry (Patga 
Djaya). (Am) 

FAMECHON AKAN 
BERTANNING "1 LONNON 
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Thomas Cup Di Eropah 
// 

| DENMARK 
BANGKIT 

Pukul Team Inggeris 6 - 3 

madju kc 
babak fira) Thomas Cup zon- 

ega sana pkan 
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Kemenangan jang memasti 
kan Denmark dalam pertan 
Gingan malam kedua tsb mu. 
lai dirintis oleh pemain single 
ketiganja Klaus Kaagaard jg 
degan mudah berhasil m1 
gulingkan Dercir Talbot 1: 

“keunggulan Denmark ini Keungi nmar 
deagan 3—2 merupakan landa 
san untuk mnizi menundjuk. 
kan superioritaznja dan dalam 
Dartaj single kedua Sverd Pri 
(Denmark) jang dianggap se- 
bagai kuntji bagi keberhasil. 
an Denmark tanpa szmpun me 
ajisihkan djuzra nasional dan 
pemain utama Inggeris. Paul 
Whetnall dengan 15—8 dan 
1 o—8. 
Kepastian bagi Denm:rk 

madju kefinsl ditetankan oleh 
djuara "AllEngland” tudjuh 
kali Erlang Kops, jang sehari 
sebelumnja ditundukkan cleh 
Paul Whetnall. 

D Jang” mengnadaoi nemain tsb jang avi nemain 
ringle utama Jaggeris Ray 
Sharo mulai dengan start jg 
buruk dan dalam set pertzma 
sudah ketinggalan 2—13, na. 
mun berkat kel»bihan penga- 
lafnannja selangkah demi se- 
langkah berdjuarg dengan te. 
kun dan achirnja memenang. 
kan pertandingan dengar 
12—15, 15—5 dan 15—12. 

ka kita akan memilih mana jg 
lebih efisien. 
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(Rtr./AFPJ 

Menjambut -- 
(Sambungan dari hal. III) 

pritsip. Tetapi biar bageimanapun 
ikiikad untvk memperbaiki keme- 
lut masjarakat iri harus ada. Ia 
telah merupakan tuntutan alam 
(mesjarakat barjak), pada mana 
kekuatan generas! muda mahasis 
wa) terlalu dipertjaja, menjelesai 
kan iri semua. 

Jeng ideal dalam rangka menje 
hatkan dunia mahasiswa (hingga 
sesuan w.ijapai) mzka sejala ke 

i baik intern ataupun eks 
tern mahasiswa harus kita lenjap 
kar setjara total. Mendjad! hara 
par kita djika hal ini tertjapai de 
rgan baik. Harja sadja seperti te 
iah kita katakan dictas tadi aki- 
bat keterbatasan kemampuan dam 
terdapatrja rorma2 masjarakad 
jang harus diakui, maka tindakam 
drastis seperti ini tidak dapat dila 
uk». Ag'knja klasifikasi dam 
gradiasi perscalan diperlukan dr 
sini. Terutama untuk mertacklw 
mosalah durja luar mahasiswa ke 
hatizan bertindak tanpa mergikut 
kan emosi dan kedewasaan berpi- 
kir dituntut dengan njata Sifat 
menghantjurkan jarg brutal se 
baiknja kita perketjil pelaksanga 
arija, kita alihkan dengan fitrab 
ketimuran kita "turut merasakan” 

      

jang sensitif” dan lain sebagninja 
dapat kita pakai dalam rargkz 
penjehatan tersebut Inilah bar 
rangkali jang menimbulkan istilahw 
partisipasi jang amat populer da- 
lam kalangan mahasiswa-dalany 
rangkaian usaha membargun-atau 
istilah kritik jang malu2-djika user 
ha jang G,maksudkan "tidak mene 
rima" sesuatu kebidjaksanaan. 

Masa menuntut bahwa kedua ma 
ssalah ini harus didjalarkan se- 
tjara simultar, sambil kita menje 
lesaikan masalah intern mahasis 
wa maka beberapa masalah eks— 
tern mahasiswo (masjarakat) ha 
Trus kita turut sertakan, perargkis 
lan kedua pecbiema iri dalam satw 
tindek. Lalu saat ini kalau kita 

jarg 
terhimpun 46 DM SM Universitas- 
Akademi se Djakarta, jang tentw 
sadja kita pertjaja pertukaran petr 
dapat telah sering diadakan seew 

BKS bukan merusakan test case 
terhadap kegungan serta keadaaw 
wadah iri? Pada BKS kita pertjaje 
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