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TOKOH TUA JANG INGIN TAHU TENTANG KORUPSI 

DARSONO, sambil memegang buku tja. 
tatannja, tidak ketinggalan mengadjukan pertanjaan dan komentar 
pada atjara "Kita Ingin Tahu” Senin malam lalu. (UPI/Kemasang) 
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“ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

Merde 
SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

DJAKSA AGUNG DI FORUM "KITA INGIN TAHU” 

Koruptor Berat Wadjar 
Kalau Dihukum Mati ' 

  

TPK Telah Garap 
177 Perkara 

Djakarta, 4 Feb. (Nda). 
TEAM Pemberantasan Ko. 

rupsi (TPK) dewasa ini sx. 
Gang menggarap sebanjak 37 
perkara d'mana didalamnju 
terdapat sedjumlah perusahu. 

an2 negara besar. Ke 37 per 
kare ita belum diselesaikan 
Demikianlah keterangan2 ix 
diperoleh dari forum "Kila 
Ingin Tahu” jang c'selengga- 
rakan c:zh Laskar Ar'ef Rach 
man Hakim Sea'n malam lalu 
di Djalan Krzmr' Raja dgn. 
mendapa: kundjungan retus. 
an orang. 

Pihak TPK dalem mengu- 
mumkan prestasi kerdjanja se 
lama ini mengotakan bahwa 

anjak 144 perkara swdah 

    

Immigran? Gelap. 
Menjamar Sebagai 

DJUBIR ISTANA 
NAIK PANGKAT 

DJAKARTA. — Djubir Istana 
Kol. Widya Latif bersama? Sekre 
taris Kepresidenan Kol. Sutikno 
dan Wakil Sekretaris Pengendali- 
an Operasi Pembangunan Kol. 
Bardosono berdasarkan keputusan 
Presiden Suharto telah dinaik 
kan pangkatnja mendjadi Brig 

djen. 1 
Kenaikan perwira2 tersebut ber 

laku sedjak tgl. 1 Djanuari 1970. 

2 Komplotan 
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bnjuhanta, 4 keb, (Nda). 
BAHAN2 jang diterima 

oleh "Merdeka" menjatakan 
bahws dewasa ini d:sinjatii 
adanja imigran2 gelap Hwa 

wejah Indonesia dengan peci 
bagai djalan jang sanga" litjik, 
akan tetapi terutama engan 
menjaru sebagai crew dari se 
surtu kepa! asing jang dida- 
lam route pelajarannja me- 
njinggahi Pelabuhan Tan- 
djung Priok. Imigran2 gelap 
jang dimaksudkan ini adalah 
bekas perduduk Indonesia jg 
bebernpa tahun jang lampau 
terpaksa harus menjingkir da 
ri Indonenia, berhubung dgn, 
adanja Perafuran Pemerintah 
dan jang :ebih dikeral dengan 

tan PP 10. 
Suatu sumber jang kompeten 

menerangkan kepada 'Merde- 
ka', bahwa imigran2 gelap ini 
didalam prakteknja melakukan 
operasi perdagangan setjara 
illegal, baik djdalam pemasuk 
an barang2 dari luar negeri ke 
Indonesja .ntaupun sebaliknja. 
Kegiatan! 

  

   

  

itu dipermudah dr 
ngan usaha mereka bekerdja 
sebagai crew kapal. Diluar ne 
seri, terutama di Djepanz dan 
Hongkong, djuga Singapura. 
mereka melakukan pembeljan2 
barang2 Impor dan dipilih jang 
sekiranja tjepat lakunja dipasa 
ran Indonesia. 

Apakah mereka jni msrupa 

kan kak'tangan? organisasi pe 
mjelundupan, menurut suiaber 
"Merdeka' itu masih dalam pe 
ngusutan dan penelitian. Dewa 
sa inj jang diketahui ada ba- 
berapa orang, selain di Djakar 
ta, djuga di Bandung, jang me 
lakukan kerdjasama dengan ka 
wan2 mereka jang sengadja 
diselundupkan anak 
buah kapal. Orang2 jang ber- 
hasil dapat tinggal di Indones 

sia, sepandjang keterangan 
itu, merupakan peujalur dan 
pendjual dar'onda barang2 jg. 
dapat diselandupkan — me'alui 
pelabuhan kapal lau': kemuug 
kinan djuga menounjaj huhuag 
an dengan kedjihasan penielun 
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Awak 
Kapal 
berapa tahun lampau harus me 
ngalami pengusiran ukibat 
PP-10, mempunjai dua djenis 
paspor, jaitu sebagai WNI 
Ban sebagai WNA. Paspor seba 
aj WNA Ini akan digunakan 
Oleh mereka sebagai suatu per 
sispan untuk dapat melarikan 
diri setiap waktu, manakala 
diperlukan untuk keamanan 
mereka sendirj. 
Demikian sumber jang kom 

peten megerangkan kepada 
"Merdeka", (Bs) 

”Sapta 
Marga” , 
Periksa 
Beberapa 
Perwira 

Gap beberapa orang Perwira, dian : , 
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rakan pembersihan dalam tubuh 
AURI selesei, karena Itu kesiap 
siagaan dan kewaspadaan petu- 

  

muntut Presi 
dium KAMI Konsulat Bandung mu 
laj @ksi baik da'um 

  

37 Belum Selesai, Sedjumlah PN Diperiksa 
@selessikan dan d'serahkan. 
ke pergadilan. Namun dari 
djumlah 144 perkara itu 90 
sudah diputuskan oleh penga 
dilan sedangkan 54 perkara 
lainnja masih belum diputus. 
kan, 
Pembitjara utama dalam 

forum "Kita Tahu” 
tersebut adalah Djaksa Agung 
Majdjen Sugih Arto sendiri 
sementara Djaksa Agung Mu. 
da Ali Said SH chusus men. 
“jawab semua pertanjaan2 jg 
oiadjukan oleh hadirin. 

Djaksa Agung Majdjen Soe- 
rih Arto selaku Ketua Team 
Pemberartassn Korupsi (T 
YK) menjatakan, bahwa TPK 
bekerdja berlandaskan UU 
no. 24/60. Menurut Djaksa 
Agung landasan tersebut per 
lu disempurnakan dan diganti 
dengan jarg baru. Rantjang- 
an UU baru untuk membe. 
rantas korupsi telah diadju. 
kan kepada Mentgri Kehaki. 
wan pada tahun 1 dan ter 
.chir bulan Nopember 1969 

lum kedergaran apa2. 

Menurut Djan Agung tja 
ra kerdja untuk membaran- 
tas korupsi berdasarkan UU 
no. 24/1960 itu kurang mem. 
berikan ruarggerak bagi sua 
tu team pemberantasan ko. 
rupsi untuk mentackle soal 
tsb lebih tjepat, sedang da. 
lam rantjangan jang baru 
terdapat unsur2 jang dapat 
mendobrak hambatan2. Seba. 
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1 Bi 5 
sedang menurut antjaman da. 
lam UU jang ada dewasa ini 
hukuman paling berat hanja hu 
kum pendjara maximal 12 th. 

Sementara itu, beberapa penin 
djau jang mengikut: djalannja fo 
rum Senin malam itu mengatakan 
kepada 'Merdeka' bahwa masalah 
korupsi merupakan 'saudara sepu 
pu” dengan masalah penjelundup 
an. Kedua2nja menurut para penin 
Gjau itu mempunjal ruang lingkup 
jang sangat luas dan dapat terdja 
@i bukan dikantor? pemerintahan 
sadja tapi djuga ditempat2 lain 
seperti bank dan sebagainja. 

mana diuraikan oleh Ali Said SH 
malam jtu tjukup menarik perha 
tam, 

Dikatakan bahwa melihat angkaZ 
Itu maka tertjermin adanja usaha 
Pemerintah untuk membasmi tindak 
korupsi itu walaupun usaha2 kedjuru 
an itu masih perlu ditingkatkan dan 
disempurnakan. 

Dalam pertemuan Senin malara se 
barjak 14 orang telah mengadjukam 
pertanjaan2 dan gugatan? terutama 
mengenai kelemahan TPK dan soai? 
aktull tainnja (Batia hal. 2). 

  

HJ. PRINCEN, dari lembaga hak2 azasi manusia, menjampaikan 
pertanjaannja pada Djaksa Agung --.. (UPI/Kemasang) 
  

8000 TON KERTAS PEMILU AKAN 
DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI 

Ketjelakaan Kereta Api 
Dilaporkan Dalam Sidang 

Dewan Stabilisasi -: 
Djakarta, 4 Peb. (Mdk) 
Menteri Perin: 

Merdeka 
bahwa 8000 ton kertas untuk 
Pemilu dapat dihasilkan oleh 

a. Didjelaskannj: ja 
produksi 

FRANS SEDA BENARKAN 
BERAS BUSUK KARENA 
RUSAK DI KAPAL 

tel dan 4 gerborig lainnja keluar 
rel. Kepada kepala stasjon dan 
kepala sinjai telah diambil tindak 
» (Bersambung ke Hal. III) 

3 PERAMPAS 
DITANGKAP ' 

Djakarta, 4 Februari (Mak). 
Karena merampas barang? perhia- 

san milik seorang wanita bernama 
T, tiga orang kawanan bandit jang 

Polisi Komwil 73 Djakarta Barat pa 
Ga hari Senin malam jbl. 

Minggu malam sekira djam 21.00 
WIB kawanan bandit tsb. mengha- 
Gang wanita T dengan kekerasan di 

ta djurubitjara itu. 

    

  

PENJEDAP MASAKAN ' 

GOKAE JI hIHNOMOTO | 
PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

NO. 6898, TH. XXIV TH. REP. XXIW 

MODE ”I SPY” : 
Pertiaja atau tidak, pakaian ini diberi nama "1 Spy" oleh 
nja, Puteri Galitzine. designer dari kota Roma, Tali, yoga 
Nama itu kurang djelas tapi pasti tidak ada hubungannja dengan 
film serial "1 
bahan plastik berwarna hitam 

Spy" dalam TV-RI kita. Bagian atas terbikin dari 
sedangkan tjelananja djuga meng. 

gunakan guntingan2 plastik berbentuk benggol. (UPI) 
  

Timur Tengah Tegang Lagi 

VIET 
ANTJAM : 

Paris, 4 Peb. (Mdk) 
« Surat-kabar2 Perattjis jang 
terbit di Paris kemarin ramai 
dengan berita2 adanja antja. 
man Pemerintah Soviet Uni 
untuk melantjarkan interven 
si militer di Timur Tengah 
berhubung dengan meningkat. 
nja operasi2 militer angkatan 
perang Israel terhadap nega. 
ra2 Arab achir?2 ini. 

. Hartan2 pagi Aurore (pagi) 
memberitakan bahwa dutabe. 
sar2 Soviet di London dan Pa- 
ris telah menjampaikan peri. 
ngatan itu hari Senin lalu. 
Berita serupa djuga disiarkan 
oleh harian tabloid "Paris 
Jour”, dengan mengatakan 
bahwa peringatai kepada AS 
dilkkukan melalui tilpon lang 
sung ("hot line”) dari Krsm. 
lin di Miskow dengan Presiden 
Nixoa di Gedung Putih. 

- Menurut koran2 Perantjis 
itu, antjaman Soviet tsb dise 
babkan adanja pesan Presi. 
den RPA Gamal Nasser kepa. 
da Moskow bahwa angkat” 
perang Mesir akan melantjar 
kan serangan? pembalasan 
besar2an apabila gangguan 
militer Israel tidak segera di- 
hentikan. 
Sementara jtu, dari Washington 

kantor berita UPI mengabarkan 
bahwa menurut sumber2 diploma 
tik dubes Soviet Anatoli Dobrynin 
telah menjampaikan kepada se 
orang pembantu dekat Nixon me 
ngenaj kekuatiran pemerintahnja 
karena meningkatnja aksi? militer 
Israel belakagan ini. 

(Bersambung ke hal. IV) 

Kairo. 
Sebeh:mnja, pesawat? pem. 

hong aga Mesir meaggem- | 
Peringatan Pada 
AS Diberikan Via 
Tilpon "Hot Line” 

Sadikin Tak 
Perlu 
Dioperasi -. 

  

   

    

    
   

    

  

    

    
    

   

        

      

    

  

SRAEL TELAN KORBAN 31 | 
itu terletak didekat diudara dan didarat dklaerah da 

taran tinggi Golan jang diduduki 
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belilah 
PHILIPS 
PILIHAN TEPAT 

TERANG 

TAHAN 

LEBIH 

DAN 

LAMA 

PT. PHILIPS.RALIN ELECTRONICS 
OJL.MODJOPAMIT 36—38 —DJAKARTA z 

'Ushangy: DUAKARTA: BANDUNG - SEMARANG " SUBABAJA- MEDAN 
8 (DAN DEALER Di RAION ANDA 

perlu I 

pada 

Tilp. 49363 - 

    

        

  

    

Ketua MPR 
Nasution : 

ORMAS2 PEMUDA 
ISLAM SESALKAN " 
PEMBAKARAN SD 
DJAKARTA, — Organisasi2 Pa 

ida, Peladjar, Mahasiswa Isla: 
DCI Djakarta Raya. dalam pernju 
laan bersama menanggapi 'Peristi 
wa Tarakanita III' menjatakan pe 
njesalan terdjadinja peristiwa pem 
bakaran itu, tapj lebih menjesal 
kan lagi sebab musabab dari poris 
tiwa itu. 
Dalam hal int pernjataan terse 

but menundjukkan, bahwa perjs 
Liwa itu terdjadi adalah akibat 
Panitya Pembangunan Sekolah Ta 
rakanita III telah menundjukkan 
sikap a pricrj dengan meneruskan 
Gjuga pembangunan tsb. tanpa mc 
ngindahkan larangan pemerintah 
setempat, Djuga tanpa menjelesai 
kan dengan masjarakat/ummat Is 
lam setempat, bahkan pula tindak 
an itu dilakukan panjtya setjara 
@demonstratlef. 

Pernjataan Bersama Organisasi 
Pemuda, Peladjar, Mahasiswa Is 
lam DCI Djakarta Raya ini al. di 
tanda-tangani oleh HMI, GP An- 
sor. IMM, PMII PI Perti, Sep- 
mi, IPM dan IPNU. (Ant) 

    

Kelihatannja anda 
ur. 

orang lain. Tinggalkan mobil 
Gnaa dungon WI Dan serahkan segala sesuatu kes 

n berpengalaman terluas didunia. 
dapat terbangkan enda kemana sadja anda 
pergi. Dengan segala harga istimewa. dan 

package tours jang anda pilih. Lihatlah, betapa mu. 
dah menghilangkan rasa lelah anda. 

membantu anda sepandjang perdjalanan 
ende. Dan anda pulang sehat, 
bungilah kami segera di Hotel 

43753 

WARTA EKONOMI : . 
KURS VALUTA ASING DI BANK2 DEVISA 
Djakarta, 4 Pebruzri (Merdeka) 

Berdasarkan tijatatan jang diteriran dari Bank Indonesia, maka 
kurs Valuta Asing/Devisa Pelengkap di Bank2 Devisa, Exchange 
Brokers dan Authorized Money Chan, 
pasar tetap tenang Sedangkan Bursa Valuta Asing kurs terdjadi 
seperti hari2 sebelumnja. Lengkapnja adalah shb.: 

  

segar dat 
Indonesia 

Tinggolkon 

n puas Flyo 

    

« 

MERDEKA 

MUSJAWARAH BESAR EKONOMI PNI DIMULAI 

Pembangunan Kita 
Harus Sukses Atas 
Kemampuan Sendiri 
Djakarta, 4 Feb. (Mdk). 
Musjawarah Besar (Mubes) 

Ekonomi PNI telah dibuka 

Senin malam di Hot: Duta 
Indonesia, Mubes 'sb. sela'n 
dihadiri oleh Menteri2 Suna- 

  

Gula Bertumpuk - 
Karena Tak Bisa 
Ditebus Sindikat 
Djakarta, 4 Peb. (Mdk) 
Sehubungan dengan adanja 

berita, sebagaimana jang te. 
Jah dimuat di “Merdeka” pada    

               

  

      
    
      

      
     

UI TELORKAN 25 SARDJANA HUKUM LAGI 
Djakarta, 4 Feb. (Mdk) 

Berita jang didapat oleh dari 
Biro Pendidikan Fakultas Hukum 
UI menjatakan bahwa Fak. Husegm 
UI telah menelorkan 25 Sardjana 
Baru. Mereka ini akan diberikan 

Supir Truck B-896-C“ 
Kabur Setelah Tubruk 
Orang Sampai Tewas 
Djakarta, 4 Peb. (Mdk) 

Pihak jg berwadjib sedang 
melakukan pemeriksaan terha 
dap siapa pemilik truk jarg 
diketahaj memakai nomor 
polisi B.896.C, jang telah me 
nubruk orang hingga mening 
gal dunja seketike pada hari 
Benin tgl. 2 Pebruari djam 
05.00 WIB kemarin di Djl. Gu. 
aung Sahari persis didman 
AIP (Akademi Ilmu Pela- 
jaran). 

Menurut Pendak VII Djava 
truk tsb setelah kedjadian pe- 
nubrukar crang itu terus ka. 
bur, den rampai sekarang be. 

  

Judicium pada hari kemis tanggal 
5 Pebruari, djam 9 paxi bertempat 
diruang Udjian Fakultas Hukum 
UI. Adapun mereka jang dinjatr, 
kan telah lulus adalah: 

Adji Zainuddin Samany, Julius 
Juslar untuk djurusan tantra, 
Saadah Ibrahim untuk djurusan 
Pidana, Valerine J.L. Kriekhoff un 
tuk djurusan Perdata Internasion- 
al: Adolf Warow dan Zaenal Ari 
fin untuk djurusan Internasional 

sjid, Nuraini Sjukur, Musma Abas 
Maria Subari, Afwan, Wahju Af- 
fandi, Nurganti Saragih. Nj. Wi- 
Janarti Pratowo, Catharina Maris 
Ratnawati Sugierto, Hadi Lelana, 
Juzak Sanip, Warna, Vicky Wala 

Augustinus Mawuntu, 

Gana 1 orang, Tantra 2 orang, Per 
Hata Internasional 1 orang, Inter- 

& BELI DJUAL 
UNTUK BANK NOTE 

Rp. 380,— Rp. 385,— 
$11,— 385,— 

Bang ! N Te “ag ng Dagang Negara 
Bank Umum N: 39, — — 

Manhatta ga 31 Chase Manhattan y— 387, — 
Bank of America 371,50 381, — 
Firt Nat. City Bank 31 — 
'Bank of Ameri 371,50 381,— 

Danh ag Toky me AN ae ..€ 
UNTUK DEVISA PELENGKAP 

Bank Exim Indonesia 31,59 379, — 
BNI, 1946 316,— 382,— 
Bank Bumi Daya 316, — 380,— 
Bank Umum Nasional 315,— 319,— 
B.P. D. L 3185,— 
Bursa Valuta Asing terdjadi Rp. 318— dan Rp. 318,50 

URS DP HARI SELASA 

      

lum ada beik supirnia maa. 
pun knrirnja melaporkan diri 
tentang peristiwa itu. (Ms) 

DITJARI 
1 (SATU) orang Pegaal Wanita 

Urtuk Pranuniaga 

  

No. 12/M/P   

DEP. PERDAGANGAN, 
DEP. PERTANIAN BARU 
BIKIN PERNJATAAN 
tgl. 23 Djaruari jbl., dimana 
diterangkan bahwa Sindikat? 
gula jang dibentuk oleh Men. 
teri Perdagangan, tidak hanja 
untuk pengumpulan gula, akan 
tetapi djuga untuk pemasar. 
annja, ternjata mengalami 
suatu kegagalan besar berhu- 

" bung para anggota Sindikat? 
Gula itu hanja berkemampu. 
an untuk mengambil produk. 
si gula hanja 5075 dari selu. 
ruh produksi jang diadakan, 
karena kesulitan didalam soal 
financieringnja, maka masa. 
lah iri didalam konsultasi an- 
tara Delegasi KAPPI dengan 
Departeme, Pertanian kema. 
Tin pagi telah mendjadi ba. 
han pembahasan. 

Didalam kesempatan itu Sek 
retaris Djenderz1 Departemen 
Pertanian mengatakan, bah. 
wa antara Dep. Pertanian dan 
Dep. Perdagangan telah diada 
kan suztu pernjataan dalam 
usaha untuk menanggulangi 
hal tsb. Sekdjer Dep. Pertani. 
an menambahkan, bahwa se- 
hab2 lain dari kegagala, tsb 
djuga dikarenzkan dengan me 
ningkataja produksi gula ta. 
hun ini, jang mentiapaj 150 
dari tahun2 1968. Kebanjakan 
produksi gula tsb tertumpuk, 
karena tidak ditebus cleh sis. 
dikat2 gula. Mengenai sebab 
lain seperti kita ketahui, ialah 
karena  kurangnja keuangan 
watuk dapat menebus djatah 
Droduksi gula dari pabrik. Apa 
isi pernjataan berszma anta. 
ra Dep. Pertanian dan Dep. 
Perdagangan itu Sekdjen Dep. 
Pertanian it belum dapat 
mengumumkannja. 

Demikian keterangan pihak 
Dep. Pertanian atas perta. 
njaan2 jang diadjukan oleh 
utusan KAMPI Djaya dan pers 
dalam pertemuan konsultasi 
d”ngan para peladjar kema- 
rin. (Mts) 

va dan Menteri Mursalin, 
diuga d:hadiri oleh dubes2 
asing, tokoh2 senior PNI se. 
perti Prof. Sunarjo, Arns'd 
Mononutu dan -warga Mar. 
hnenis, 

Kata2 sambutan dz'am mu 
bes tsb. baik tertulis maupu 
tidak telah disampsikan -oleh 
Yresiden Suharto, Ketua MP 
RS Nasution, dan Ketuz Dpp 
PNI Hardi SH. 
Nasution mengatakan, bahwa 

dari US$ 672 djuta pemohon 
modal asing baru dapat direali- 
sasi hanja $ 28 djuta sedangkan 

nasional hanja 1/5.nja 
jang baru direalisasi- Dikatakan 
nleh Nasution bahwa pembangu 
nan di Indonesia harus disukses 
kan atas kemampuan kita sen. 
diri. Pembangunan dalam tahap 
pertama Repelita, 80(c bergerak 
dalam lapangan ekonomi, Dika. 
takannja lagi, bahwa dengan 
bantuan luar negeri dapat ter- 
tjapai hasil2 stabilisasi dibidang 
moneter disuatu fihak, dan di. 
lain fihak Leragoat kemerosotan 
dalam masjarakat, dengan me. 
ningkatnja pengangguran. Hai 
ini djuga menjebabkan lemahnja 
ekonomi di Indonesia. Dj Indo. 
Nnesia djuga terdapat gedjala2 
kontras sosial dengan tumbuh- 
nja orang jang miskin mendjadi 
lebih miskin dan orang jang 
berpunja mendjadi lebih berpu. 
nja. 

Presiden Suharto menjatukan, 
bahwa PNI jang telah merintis 
djalan bekerdja kepada program 
oriented merupakan pertanda jg 
baik bagi pelaksanaan pemba. 
rgunan dengan disiplin demo. 
krasi. 
Mubes sangat bermanfaat 
djika diarahkan kepada kemak 
imuran rakjat didalam Pembangu 
nan dan anabila pula Mubes 
ini menghasilkan produk2 jang 
konkrit 

Kata Kepala Negara lebih dja 
uh. bahwa bantuan luar negeri 
harus pula didjadikan tjambuk 
untuk harus bekerdja keras de. 
ngan tekun agar bantuan luar 
negeri tsb dapat dikembalikan 
dan kita bekerdja tanpa bantu- 
an luar negeri. Demikian Presi. 
den Suharto. 2 

Kata2 sambutan Ketua MPR5 
dibatjakan oleh Letkol Soepolo 
dan kata sambutan Presiden di 
utjapkan oleh Sardju Ismunan. 
dar. 
“Sementara itu Ketua DPP PNI 

Hardi SH mengatakan bahwa 
tindakan Pemerintah baru2 ini 
dengan membentuk Komisi IV 
adalah suatu tindakan jg tepat 
dan urgerg, apalagi mendjelang 
Pelita kedua jang akan datang 

Mubes tersebut akan berlang 
sung sampai tanggal 7 Pebru. 
ari jad. 

   

Banjak Menderita 

TBC Di Kalteng 
MENURUT TEAM KESEHATAN” 
MISSI "SARGENT DYAK FUND” 
Djakarta, 4 Pebruari (Mdk) 

Lk. 607o masjarakat Dayak di 
Kalimantan Tengah menderita 
TBC dengan disertai komplika- 
si2 nenjakit kolera. disentri, tia 
tiingan, malaria dan penjakit 
kulit. demikian meaurut hasil 
penelitian sementara team kese 
hatan dari missi kemanusiaan 
"Sargent Dyak Fund” jang de. 
wasa ini berada di Kuala Kajan 
(Ke'limantan Tengah). 

Disamping angka kematian le. 
bih tinggi dari angka kelahiran, 
life.expanse (daja tehan hidup) 
masjurakat disana djuga rendah 
sekali, sehingga banjak ig mati 
muda (7—18 tahun), hanja ma- 
siarakat dari beberapa desa sa. 
dja nempunjai life.expanse sam 
pai umur 30 tahun, hal ini ter. 
utama disebabkan oleh kurang 
maxan dan penjakit. 

Pengusaha 
Ikut Lega 
Bung Hatta 
Diangkat 

matjam2 bidang. 
Adanja "Komisi Empat" ver 
tisipasi Dr M. Hatta ditanggapi 

Oles GINSI sebagai kemadju-n ber 
fikir dari Pemerintah, tinggal kini 
pelaksaraannja. Dalam hat ini GIN 

SI menjorot bidang import dam 
unsur penjelundupan jang sedjek 
sek.an lama mendjadi program ker 
Gia dan dengan ndanja "Komisi 
apada Yang nu 

Pemerintah. (Br) 

Tentang sukses2 pertama jang 
ditjupai oleh team kesehatan da 
ri missi Sargent Dvak Fund di- 
sana, perwakilannja di Djakarta 
mentjeriterakan kepada 'Antara'" 
bahwa seorang anak ketjil (8 
tahun) jang tertembus punggung 
nja cleh mandau (pedang orang 
Dayak) sampai oaru2 dan leher 
uja, berhasil diselmatkan (di. 
sembuhkan) dalam waktu hanja 
3 minggu. 

Seorang anak laki2 umur 17 
tahun iang menderita TBC tu. 
Jang selama 7 tahun dan hampir 
drlam keadaan lumpuh sama se 
kali berhasil disembuhkan pula 

dalam waktu satu bulan, 
Iki Perwakilan Sargent 

   
Missi Sareent Dyak Fuad vim 

pinan Miss Wynn Sargent, iang 
terdiri dari enan g, terma. 
suk team kesel . berada di 
Kelimantan Tengah (Kuala Ka- 
lan) sedjak bulan Desember jl. 
untuk menunaikan tugas? ke. 
manusizan disana. (Ant) 

   

BOLEH 

  

MENTERI MALAYSIA TEMUI PRESIDEN 
DENGAN diantar oleh Mempen Boediardjo, kemarin Men. 
teri Penerangan Malaysia Hamzah bin Abu Semah (tengah 
seria Dubes Malaysia di Djakarta (kanan) telah d''erima o!eh 
Presiden Soeharto di Isfana Merdeka. 
Dalam peilemuan itu dizdekam juga tukar menuker tanda 
matz, Samah di Indonesiasclama Yma hari. (In-opix) 

maa 

  

Penggugat & Tergugat 

Sedang Diperiksa 

Djakarta, 4 Feb. (Mdk). 
Atas pertanjaan H.J.C. 

Princen kepada Djaksa Agung 
dalam atjara ”KITA INGIN 
TAHU" jang diadakan oleh 
Laskar Ampera Arief Rach. 
man Hakim, Senin mzizn jg 
lalu, apakah sinjalemen2 jang 
#ibuka oleh suraf kabar achir 
ack'r ini benar afau salah, ka 
lau sa!zh kenapa tidak diaiju 

kan sadja ke pengadilan, A:i 
Said SH. jang mendjawab 
rtas nama T.P.K. mengata- 
kan bahwa kedua belah pihsx 
sekarang sedang «periksa. 

    

Selandjutnja dikatakan, ada 
penanja jang mengemukakan so 
al pahit atas manis apa jang di 
kemukakan diforum itu. tidak. 
lah mendjadi soal. kata Ali Sa. 
id. Masalah ialah benar atau ti- 
gak, dan TPK akan menerima 
dengan segala senang hati. Dan 
pertjajalah, kata Ali Said, bah. 
wa TPK selama ini wajaupun 
dengan neralatan jang serba ter 
batas telah dapat menjelesaikan 
184 perkara tingak pidana ko. 
rupsi diseluruh Indonesia, 

Kalau tadi Djaksa Agung me 
igatakan bahwa per.undang2an 
jang ada lemah, bukanlah mau 

PENJELESAIAN PROJEK 
WISMA NUSANTARA 
DITANDATANGANI 

DJAKARNTA — Bertempat-di 

  

gedung Bank Indcresia hari 
Senin telah ditandatangani 
constrictior contract untuk 
melandjutkah pembangunan 
vrcjek Wisma Nusantara »leh 
PT Wisma Nusentara Interna 
tisaal jang diwzkili oleh I. S-. 
ki dan Madjen Muhons SH. 
dan Mitsui & Co. jang diwa- 
kili oleh Fukusrima 

  

Penandatanganar tsb disak 
sikan djuga aleh Gabernur 
Bank Indonesiz Drs. Radius 
mewzitili Pem. R.I. dan Dubes 
Masao Yagi. 
Constructisn Contract tsb 

merupakan dasar untuk mere 
ruskan penjrlesaian pemba 
ngunan Wismz Nasantara, pro 
jek bertingkat 29 

Biaja untuk penjslesaian 
pembangunapn ini ialah US$ 
19.8 djuta jang selurahnja di- 
pindjamka, oleh Mitsui & C». 
dengan pindjiman djangka 
pandjang se.kurang?nja 10 ta 
Iran dengan bunga 805 ver. 
tahun. 

Pemuda Larikan 
Fiat Milik Kawan . 
Djakarta, 4 Peb (Mdk) 

Seorang laki2 bernama SB: tem 
pat tinggal di djl Kadlan VII/15 
Rt. 0013/04, telah melaporkan ke 
pada polisi Komwil 71 Djakarta 
Pusat bahwa mobil "Fiat 850” spe 
cial jang mendjadi miliknja, no- 
mor Polisj B.6086-P, pada hari Se 
aen jang lalu telah dilarikan oleh 
temannja jang setempat tinggal 
dengan dia bernama T. 

Adapun tjiri2 dari pada pemuda 
T. tsb. adaah berukuran tinggi 
170 cm, berbadan kurus. rambu 
pardjang kaku, sikap pendiam, 
umur 22 tahun dan sewaktu mela 
rikan mobil itu mengenakan tjela 
aa hilcm dan badju sport hem. 

Sampa' sekarang persoslan itu 
masjh terus menerus daliin peng 
usutan polis! Komwiy 71. Demikian 
Peidak VII Djaya mengitakam 
(Ms) 

KATA ALI SAID SH. 

nengkambing hitamkan hukum. 
tetapi sekedar ingin menundjuk 
kan bahwa berdasarkan undang 
undang jang ada terbatas ke- 
mampuan pemberantasan kcrup 
si jang dapat dilakukan. Dikata 
kan bahwa kalau ada undang? 
iang lebih amnuh lagi sebagai 
RUU jang telah diusulkan lebih 
banjak jagi perkara tindak pi. 
dana jang dapat diadjukan ke 
pengadilan 

Dapat ditambahkan, bahwa pa 
ra penanja malam itu terdiri 
dari Mar'i Muhammad, HJC Prin 
cen, Zainal Arifin, Yap Thiam 
Hien, Nany Razak SH. Aisjah 
Amini SH, Julius Usman. Hjs. 
ni Thamrin dan lain2 lagi se. 
muanja berdjumlah 14 orang 

(ND) 

  

SEORANG PUTERA DAYAK 
AKAN MENGHADAP 
IBU SOEHARTO 

DJAKARTA, — -Seorang putera 
ak, jang mewakil! masjarskzt 
ak didaerah Kal-mantan Te- 

ngah. dewasa ini berada d Dja 
karta untuk menghadap Ibu Tjen 
Soeharto. dan beberapa orang men 
teri, guna mienjampaikan rasa 
terima kasih atas bantuan jang 
@iberikan- oleh pemerintah — mela 
lui missi kemanusiaan jang dipim 
pin oleh Miss Wynn Sargent ba 
Tu2 ini ke Kalimantan Tengah. 

Ia datang di:bukota bersama? 
dengan Miss Sargeng, jang telah 
kembali ke Djakarta setelah me 
mjmpin missinja selama sebulan 
Gi Kalteng. Miss Sargent menurut 
rentjana akan kembali ke Ameri 
ka Serikat untuk tinggaj disana 
sampai bulan Mej tahun ini d- 
lam rangka mengumpulkan lagi 
bantuan mssjarakat Amerika un 
tuk masjarakat Dayak. 

   

KAS DAM V MANTIK 
NAIK PANGKAT 

DJAKARTA: — Menurut kete- 
tangan KAPENDAM V Djaya, Let 
kol CKH Wirjadi SH, bahwa berda 
sarkan surat keputusan KSAD 
terhitung tanggal 31 Djanuari "79, 
Kol G.H. Mantik KASDAM V Dia 
ya. dinaikkan pangkatnja mendja 
di Brigdjen. PANGDAM V Djaya. 
Majdjea Makmun Murod. diangkat 
mendjadi Panglima KOSTRAD, 
sedang penggantinja adalah Brix 
dien S, Poniman dari Maluku. (S) 

    

ESIA DIANTARA 16 
NEGARA PESERTA KURSUS 
TtKNIK PERENTJANAAN 

BANGKOK. —  Sebanjak 41 
orang pedjabat senior pemerintah 
an dari 16 negara hari Senen mu 
lai mengikuti kursus latjhan sela 
ma 6 bulan dalam b'lang teknik 
umum perentiinaan pembanguan 
pada Lembaga Untuk Pembangur 
an dan Perentisnaan Ekonomi 
Asia PBB d' Bangkok. 

Pediabat2 jang menjertaj kurs 
tersebut datang dari Afghar'staw 
Brunei, Sri Langka, Tawon, Kepu 
kusn Hif, India, Indonesi 
Dieparg, Korea Selatan, 

stan, Pil'pina, Vietnam 
Mvargthai. 
dari PBB tercshut sa 

    

      

SADJA 

GOJANG TANGAN - GOJANG PINGGUL 

ELLYA KADAM 
HASNAH TAHAR — ELVY 
EMA GANG   

SI BONEKA TJANTIK" — HAMI DAH 
SUKAESIH — SJAUGIE 

— DJUHANA SATAR — ABDUL RAFIC 

DENDANG & DJOGET 

IRAMA RUMPUN MELAYU 

(PIMPINAN SAID EFFENDI) 

OLEH ORKES MELAYU IRAMA AGUNG 
PANGGUNG TERBUKA 
TAMAN ISMAIL MARZUKI 

(bekas kebon binatang Tiikin 

Sanu, 7 — 1 — 2 
Djan 20.00 win 
(MALAM MINGGU 

HARGA NARTJIS : Rp. 200,— Rp. 300— Rp. 1Ih— Rp Ih—   Ne. Tya     
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RABU, 4 FEBRUARI 1970 
  

  

.TEKS SADJA : 

minimum 

minimum 

   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 beaja pos-udara). 

Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara). 
(TARIF IKLAN : 
Rp.20,:. per mm/kolom iklan, lebar 25 mm 

minimum : 50 mm. 
Display-ad (iklan gambar) »: Rp.25,-- per mm/kolom iklan 

: 80 mm. 

  

Dua warna (hanja. merah) : tambah 100X. 
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka, 

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

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

Rekening giro pos : A. 12.638 
Pemimpin Umum/Redaksi : 

    

    

       

          
   

  

     

         

    

jalan M. 

    

Sangadji 11, 

  

   
    

B.M. Diah. 

    

MEMBASMI KORUPSI : 
PERDJUANGAN NASIONAL 
SETELAH terbentuknja Komisi Empat jang dapat kita singkat K-4, t'mbul pendapat2, banjak sumbangan? pikiran baik dari tokoh2 politik, tokoh2 masja- Pakat maupun dari cbalajak ramai dan pers. Cari bunji Surat Keputusan Presiden, mengenai pembentukannja dapatlah kita simpulkan bahwa K-4 ini merupakan penasehat Presiden jang akan merumus. kan masalah2 pembrantasan 

iasehat kepada Presiden, 
korupsi. Rumusan2 itulah jang akan merupakan dan berdasarkan rumusan2 Itulah Presiden sebagai kepala eksekutif akan bertindak melalul sparat2nja jang telah ada. Dalam menjusun perumusan? dan nasehat kepada Presiden, akan mengadakan penelitian2, 

mentjiptakan komunikasi 
penjelidikannja hendaknja 
Gan masjarakat melalui peralatannja 
siarakat dan politik 

purnakan hasil2nja. 

anda (Lwo-way traffic) dengan masjarakat. apat dibukukan dan diumumkan kepada masjarakat, Jang ada baik pers, DPR, organisasi? ma- memberikan penilaian jang berupa koreksi, saran2 dil, Gan penilaian ini akan dapat didjadikan bahan oleh K-4 
Disamping itu hendaknja K-4 tidak hanja 

tentunja K-4 
pemeriksaan2 terhadap sasaran2 jang diduga "berdasarkan data2 jang ada- melakukan tindak korupsi. agar hasil kerdja Komisi-4 dapat lebih effektif, 

Dalam hubungan ini 
baik djuga apabila Ia dapat 

Hasil2 

untuk lebih menjem- 
menampung Japoran2 dan mendasarkan kepada hasil? penjelidikannja sendiri, tetapi djuga Menambung laporan? jang langsung dari masjarakat. Bagaimanapun lengkapnja @parat Pemerintah, 

rupsi. Dengan tjara 
Pemerintah dan rakjat. 

masih akan lebih awas rakjat dalam meneliti Gemiklan "war against corruption” 
tindak2 ko- 

betul dilakukan oleh 
Menarik perhatian kita keterangan Djaksa Agung dalam mendjawab ketja- 

sih berada diluar 

an mata, tetapi 

lalui fasilitas2 Istimewa, 

Oleh fasilitas? istimewa 
Satu hal lagi jang mendjadi probiim, penelitian, pengusutan, penuntutan, sai mengadakan serangan terhadap korupsi, Tusnja mampukah aparat kita menjusun Jang akan memberikan hukum korupsi? 

  

kita sendiri. 

hukum jang berlaku, . @jangkauan hukum jang jang diluar djangkauan hukum jang berlaku itu banjak djumlahnja. Tindak korupsi kategori kedua tidak dapat di "'pegang” oleh hukum kita berlaku, Tupai sematjam ini djustru jang berbentuk "'kakap”, eeiad sumbangan2 kepada pedjabat, pemutai Gl Bank2 untuk kepentingan pribadi atau ena nian 

kategori, jaltu korupsi jang 
Gan tindak korupsi jang ma- berlaku. Bahkan tindak korupsi 

kalau diperingji akan lebih 

melalui jajasan2 memper- dan masih banjak lagi bentukanja. 
alah apakah aparat2 kita baik dibidang 
mpai kepada pengadilan sudah mampu Sesuai dengan tuntutan rakjat. Sete- Yan melahirkan per-undangZan, pera. Jang dapat memegang semua bentuk 

Antara 
sehingga tahap2 pem- 

berdasarkan kemampuan 

26 ” Bandit”? Malaysia , 
Tewas Ditembak Tentara 
Inggeris 22 Tahun Lalu 

KATA PENJADAP KARET 
Kuglaampar, 4 Pebr. (Mdk) 

'crang tukang sadap karet mengisahkan kepada sebuah ha. rian setempat hari Seain bahw: 
22 tahua jl ia telah didjadikan seorang petundjuk oleh pasuk. 
an2 Irggeris untuk meaudju ke sebuah desa, dan ia sendiri ha- 
dir ketika pasukan2 Inggeris itu 
menembak 26 orang penduduk 
dengan kepala dingin. 

Kisah jang sudah Izma dilupa 
kan orang tabi jang sekarang 
mendjadi satu insiden jang kon 
#roversil menurut reatjana skan 
disiarkan oleh sk. Strait Times. 

Tukang sadap jang berumur 
57 tahun itu, Jaffair bin Taib, 
mengatakan bahwa pada saat 
itu ia mendjabat sebagai seorang 
agen polisi chusus pada hari2 
permulaan pemberontakan ko. 
munis jang lama di Malaysia. 
Delam satu wawantjara deng 

an scorang wartawan Strait 
Times discbuah perkebunan ka. 
ret dekat tempat terdjadinja in. 
siden apa jg, dikatakannja pem 
buruhan massal itu dj distrik 
Batang Kali, sebelah utara Kua 
lalumnur, Jaftar mengatakan, 
bahwa diberitahu sugar dja- 

peristiwa 

  

  

  

  

  

ngan membotjorkan 
tersebut. 

Strait Times hari Senin mem 

KETJELAKAAN —   

  

djadian tersebut bukan merupakan 
Perbuatan sabotase tetapi karena 
salah wesel. Frars Seda melapcr 
Ikan djuga tentarg adanja kelam 
batar2 koretapi achir2 ini dan utk 
mentjegah ha) tersebut akan diam 
bil tindekan2 preventif, agar de 
ngan demiklan kelambatan2 kere 
&aapi tidek tkan terulang Ingi, 

Frans Seda selerdjatnja mela 
porkan adanja beras dan bulgur 
ig telah busuk dipelabuhan Tan 
djung Pr'ck. Kedua djenis bahan 
pangan tersebut diangkut olch ka 
pal Wellosley Victory dan Fentige 
Progress. berberdera Amerika, 
dan masing2 mengangkut 1900 
ton beras dan 9400 ton buigur. Bu 
@uknja kedun bahan pangan tsb. 
bukan karena terlalu lama djsim 
pan didalcm gudang tetapi kare 
na rusak ddalam paika-IV kapal. 
Menperhub djuga mclapcrkan se 

Kitar utang piutang PN2 dalam 
lingkungan Deperhub. Menurut 
perhiturgan, plutang PN2 terse 
but kepada Pemerintah Rp 2.6 mil 
jard, kepada ABRI Rp 2.1 miljard 
dan kepada PN2 0,8 miljard. Se 
-dergkan utang pcda Pemerintah 
meliputi djumlah Rp 167 djuta. — 
kepeda ABRI Rp 423 djuta dan pa 
da PN2 Rp 1.6 miljard, Jang pa 
Ung banjak mempusjai hatang ?-- 
lah PNKA jarg berdjumlah Rp 
1,3 miljard, dem'kian dikatakan 
cleh djubir Istana Widya Latjef 
selesai sidang. Maka aa 
Selandjutri Latief 

#gatakan. un Menter! Perda 
gengan Sumitro telah melaporkan 

beritakan kembali laporan2 asli nja mengenai insiden tahun 1948 itu dimana katanja, satu patro li pengawal Scots jang terdiri Gari 14 orang telah menewas. 
kan 25 orang bandit — istilah jang Pin @giakan untuk me njebut gerilja2 komunis Tjina — ketika mereka mentjoba Melari kan diri. 

Jaffair bin Taib mengatakan kepada Strait Times bahwa da tanggal 12 Desember 1948 ia telah diminta oleh seorai sersan Scots sebagai petundjuk untuk membawa mereka keper. 
kebunan Sungai Rembok di Ba 
tang Kali 

"Kami berdjalan 
d.am dan kami 
bunan itu pada petang hari. Ki ra2 sebanjak 30 orang laki2. wanita dan kanak2 berada da: 
lam beberapa buah pondok. 

Resimen patroli Inggeris itu 
kemudian melakukan penggele. dahan sekitar daerah tsb. dan menemukan beberapa karung be ras dan amuni: 

Menurut Jaffair, pasukan pa. 
troli itu memanggil 26 oi 
jang telah dimasukkan kedalan: pondok2 itu pada malam sebe. lumnja dan inergepungnja. Jaf- 
Ta iperintahkan agar djangan velihat dan menirggalkan tem 
pat itu. Menit2 berikutnja ter. 
deogarlah suara berondongani sodjata api dan djeritan2 wa. nita. 

"Mereka achirnja mendjadi 
majat semua. Suatu pemandang 
en jang mengerikan” katanja, » —s 
"SAPTA MAKGA" ——— 
(Sambuag:n d'ti hal. D) hirgga kini beberapa orang Perwi 

ra AURI, dari Perwira Pertama dan Menengah, serta beberapa Oreo diantwarja Perwira Tinggi 
sedeng diperiksa oleh team chusus 
AURI tersebut. Dari djumlah Per- 
wira jang telah diperiksa, diantas 
rarnja kini telah diamankan oleh 
term "'Sapta Marga". 
Mengenai djumlah dan nama2 

Pciwire jang telch diperiksa dan diemankan, sembei 'Mordegi 1 
dek bersedja memberikan kete- rengan, karena baik pemeriksaan mevpun penjei dikannja hingga ki 
ni bekam eclezci dan masih memer 
lkken behar2 jang lebih korkrit, 
meka pada saat ini belum waktu 
Nja untuk mergumumkan baik 
Gjumlah mcupun ncma2 Perwira2 
jarg terlibat. 

kira2 dua 
sampai diperke 
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YITO DAN ISTERI DI TANZANIA 
.. PRESIDEN Tito dari Yugoslavia dan isterinja (paling kiri) menjambut dengan 
(epuk tangan dan senjum lebar pertundjukan tarian daerah Tanzania di lapa- 
ngan terbang Daresalam setibanja. mereka di negara tsb. hari Senin lalu dalam 
angka kenegara Afrika Hitam. Tuan rumah, Presiden Tanzania ri kundjungmng 

Julius Nyerre kelihatan disebelah kiri Tito. (AP). 
  

OLEH : B.N. MARBUN 

Minjak, Embargo 
& Konflik Timur 

Njatanja setelah menga- 
lami 3 perang dan kerugi- 
an besar sedjak 1948, Ti- 
mur Tengah belum puas 
dengan perang. Kini setz- 
lah shock perang 6 hari 
Djuni '67 agak lupa, nega 
ra2 Arab dan Israel dgn. 
dibantu oleh protektor2 me 
reka sfau oleh para biang 
keladi jang memungkinkan 
perang di Timur Tengah, 
telah kembali bersiap2 un- 
tuk gfjara perang baru. 
Tiap negara di Timur Te- 
ngah telah menambah volu 
me pembelian sendjata2 ba 
ru mereka mulai dari dje- 
nis sendja!a ringan sampai 
kepada meriam2 besar, ro 
ket, kapal2 'ferbang tem- 
pur, radar2 modern dil, 
Njatanja, djuga embargo jg 
diumumkan berlaku urfuk 
Timur Tengah, telah ditero 
bos se'jara berlomba2 oleh 
pihak negara2 super po- 
wer, baik melalui saluran 
resmi atau tidak resmi. Pi- 
hak Barst dan Rusia ber- 
lomba2 mendjua! sendjata2 
modern ke Timur Tengah, 
walau persetudjuan embar- 
Ro jang mereka dengung2 
kan sebelumnja belum per 
nah mereka fjabut, Pendju 
alan2 sendjata tsb. mereka 
kaifkan dengan kepenting- 
an politik, pengaruh dan 
demi kepentingan ekonomi 
serta minjak bumi, Negsra 
negara Arab telah sanggup 
membeli sendjata2 mahal 
tsb. jang seluruhrja ditak- 
sir telah berharga sekitar 4 
milliard US dolar ialah 
berket minjaknja. Dari 
djumlah pembelian tsb, Me 
sirlah jang merupakan kon 
sumer jang paling besar de 
ngan bagian 2 miliard US 
dolar. Negara Arab teru'a- 
ma mendapsi sendje'a2 mo 
dern dari pihak Rusia. Dju 
ga Israel setjara 'idak lang 
sung telah ikut kebagian 
dari serdjata2 asal Rusia 
ini melalui penjergapan2 
atas pasukan2 Mesir dan 
berhasil merebut perglatan 
peralsfan militer modern 
mulai dari djenis senijata 
ringan, meriam roxet, 
Mig, fank2 bere: dan ra- 
dar terbaru. 

B nia,, Israel tlah ber. 
hasil membudjak dan 

membeli sendjata baru dari 
AS. Sstjara misterius (me. 
mang diatur sedemikian ru- 
pa) Israel telah meadapat 5 
kapal tjepat jang bisa dileng 
kapi dengan roket, dari Pe. 
rantjis. Melsluj saluran? ti. 

LORD BERTRAND RUSSEL , 
MENINGGAL DUNIA 

Port Madoc, Wales, — Ber. 
tong: Russel, itu filsuf kenama 
an Irggeris jang berdjoang un tuk menjelamatkan dunia dari 
malapetaka nuklir, meninggal 
dunia Senin malam 

Dia mentjapai usia 97 tahun. 
Lord Russel meninggal dunia 

dengan tenang ditempat kediam 
annja dikota Wales Utara Port 
Madoc (Inggeris) Senin malam 
djam 19.00 GMT. 

ERKAT bantua, ». 
rang2 Jzhudi kaja di 
AS dan diseluruh du- 

Akihito & Isteri Akan - 
Ke Malaysia, Singapura 

aan aan 
2 dan Puteri 

Mahkon Mirhiko #kan msng 
adakan kuncjungan ke Malay 
via dan Singapura dalam 
rengka perdjalanan persaha. 
buatan, sedang Pangeran dan 

(anak laki2 
mengan- 

djangi Nepal, demikian badan 
Mn rumah.tangga pangan 
ran Djepang mengumumi 
pada hari Sin. vena 
Ga aagan Semua oleh ang 

rombongan 10 crang ja 
as yang 1 Denata 
uar negei jepang Putera 
Mahkota Djepaag bersama 

Tengah 
PEMBANGUNAN 
MILITER ARAB- 
ISRAEL TJAPAI 
ANGKA2 MAUT 

dak resmi, selama ini djuga 
Israel tetap meadapat perala 
tan perang jang beru dari ne 
gara2 Barat. 

KINI perimbangan kekua- 
tan persendjataa, antara pi. 
hak? kontraheaden di Timur 
Tengah menundjukkan ang. 
ka2 maut dan telah melebihi 
dari djumlah sebelum petjah 
nja perang Djuni '67 jg lala. 
Berdasarkan perkiraan kasar, 
Gisebut 1000 buzh tank 4 pan 
ser Israel berhadapan dga se- 
kitar 2000 buah tank -- panser 
kepunjaan negera? Arab, Ka 
pal tempur (AU) Israel jang 
300 buah berhadapar dengan 
sekitar 800 buah kepunjaan 
negara2 Arab. Sementara itu 
negatz2 Arab seperti Mesir 
Irak, Siria masih terus men. 
dapat sendjata2 baru dari Ru 
sia dan beberzpa negara A- 
rab lain seperti Libya, Leba 
ncn, Jordania dan Arab Saudi 
juga mendapat sendjat:2 ba 
ru dari Perantjis dan dari ne 
gara2 Barat lainnja seperti 
dari AS, Inggrris. Diduga dju 
ga bahwa Rusia telah mem. 
beri Mssir sedjumlah MIG 23 
serta bomber2 dri djenis ter 
baru Sukhoi 7. Hal ini agak 
mengganggu sjaraf Israel. 

ISRAEL telah mendapat 
pesawat baru djenis Phantom 
dari AS, setelkh sebelumnja 
Perantjis tidak mau mendja- 
al Mirage ke Israel. Djuga Is 
rael masih terus memohon 
Uatuk dapat membali lebih 
banjak Phantom lagi. Setja. « 
ra misterius 200 buah tank 
djenis Centirisn buatan Ing. 
gelis jang diduga sebagai pe- 
ralatan Rhein Armee (konti. 
ngen Inggeris di Djsrman Ba 
rat) telah berada di Isrzel. 
Melalui agen2 resmi dan ti- 
Suk resmi Israel setjara terus 
meserus giat membeli sen. 
djata di Barat. 

Durinja, djelaslah bahwa pihak 
Barat demikian djuga pihak Ru 
sia ikut setjera langsurg dan ti 
duk langsurg menzmbah paras 
rja kelak Timur Tengah. walau 
dalam simtemen2 resmi, mereka 
mengusahakan perdama'an atau 
mengadakan perundjrgan 2 besar 
atau 4 besar untuk menjelesaikan « 
konflik di Timur Tengah. Negara2 
super pcwer saling tuduh menu 
duh atau seling menjalahkan dan 
beri prctes2 atas pendjualan sen 
Gjata2 baru ke Timur Tengah. Te 
tapj dibalik kcmedi ini mereka 
bersepakat setjara diam2 untuk 
mengkuras uang dan minjak ne 
gara2 Arab. Dengan topeng utk 
mendjamin keseimbangan kekuat- 
an di Timur Tengah, mereka telah 
mengisi penth gudarg2 persen 
djataan dj Timur Tengah. Dan un 
tuk itu orang Arab horus memba 
jarrja dengan devisen keras. 
Negara2 Arab leb'h mudah diper 
mairkan cleh pihak luar talah ka 
rena diantara sesama regara Arab 
sendjri tidak terdapat persksualln 
korsep atau strateg' dalam 
hadupi kcadaan konflik. “Mereka 

H dapat bersatu untuk meng 
oricken satu titik tudjuan bersa 

ma jang harus ditjepa! setjara kon 
sekwen. Perbedaan pendapat dan 
rivalitas diantara pemimpin2 Arab 
«lah diperhitungkan dengan cek 
sama oleh Israol dan phak2 su 
per power demi keuntungan po 
litik dan pengaruh dan dengan 
demiklan mereka dapat mjnjak 
dan uang lagi dari ncgara2 Arab. 
Dsinilah letek tragedi Arab dan nasib korflik Timur Tengah. 

(Bersumbung bzsok) 

   

     
   
   

isterinja akan en ugnk 
Tokio dengan pesawat tjarter 
an Japan Ai'lines (JAL) pada 
tgl. 19 Pebruari dar tibe di 
Kuala Lumpur pada hari itu 
djuga. Romt ngan meninggal 
ken Malaysia menudju Singa 
pura "ada tgl. 26 Pebruari dan 
meniegguikansja pada 28 Pe. 
saari, 

Pangera, dan Puteri Hitachi bertolak pada 24 Pebruari dan 
Imendu (Nepal) 

da 25 Pebruari, Meseka akan 
mengund! Bangkok 
tel. 4 Manan da kembali “Ka 
Tokio pada maiam harinja. 
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Suatu djarak jang d ang 

Pengangguran dan 
kesempatan kerdja 

Didalam suatu masjarakat 
jang paling primitif, uutuk 
bisa makan, orang harus 

1. Karoreginaa itu orang beker 
uni gsur.g berhadap 

un dengan alam. Ia harus 
mentjarj makap dari alam se. 
kelilingnja. 
Dalam masjarakat jang mo 

Gern, dengan susunan masjara 
katnja jang telah djauh ber 
kembang, mempunjai banjak 
norma2 kehidupan kemasjara 
katan, orarg tidak lagi diha. 
dapkan langsung kepada alam, 

Ka Ke aa pi - 
sasi pekerdjaan. Dengan demi 
kian peke n itu tidak lagi 
tergantung kepada kemampu. 
an fisik seperti halnja dalam 
masjarakat primitif. Dalam 
masjarakat modern, budi daja 
dan akal manusia telah di. 
kembangkan untuk mentjapai 
segala tudjuannja. 
Bagaimanapun madjunja ma 

sjarakat, unsur bekerdja tidak 
bisa dihilangkan dari kehidup 
an manusia, Hanja bentuk2 
dan sifat2nja jang berubah 
Gan berkembang. 

Pengangguran mening. 
kat djumlahnja 

Dengar adanja perkembang 
an penggunaan budi daja dan 
akal dalam melakukan peker. 
djaan, dan Kan, aganja 
pembagian pekerdjaan (spesia 
lisasi), maka makin banjake 
lah persjaratan2 jang harus 

Cipenuhi oleh manusia modern 
dalam memperoleh pekerdja. 
an. Apakah persjaratan pen. 
didikan, ketrampilan, keahlian 
Gan lain sebagainja. Indonesia 
tebagai negara jang sedang 
berkembang, mengalami ke- 
edaan peralihan, jaitu dari ke 
hidupan jang belum madju ke 
pada kehidupan jang modern. 
Dalam keadaan jang demiki. 
an itu, mzka didalpm masa- 
lah kesempatan kerdja dan 
psagangguran nampak adanja 
hal2 jang seslah2 bertentang. 
an satu sama lain. “Tenaga2 
kasar jang bermodal kekuatan 
fisik banjak jang penghasilan 
nja lebih besar daripada jaag 
bermodal pendidikan, keahli 
an. Tetapi kalau dihitung, se. 
bagian besar dari para pe- 
nganggur adalah tenaga2 ka. 
sar itu, jang msmang djumlah 
aja djauh lebih besar dari te- 
naga2 terdidik. 

Dari djumlah 18 djuta pe- 
nganggur di Indonesia seka. 
rang ini kira2 hanja 10x, jg 
terdiri dari tenaga terdidik, 
tentunja dari djumlah sekian 
ita sangat sedikit djumlah 
tenzga ahlinja. 
Sampai saat ini renganggu. 

ran terus sadja meningkat 
djumlahja, baik jang sete- 
ngah menganggur maupun jg 
benar2 menganggur. Makin 
hari nampaknja makis terasa 
djarak jang makin djauh an. 
tara pengangguran dan kesem 
patan kerdja. Makin lamz2 
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| OLEH: MARA KARMA Demokrasi 

merdeka jang mengambii demokrasi sebagai 
dasar pemerintahannja luput dari pertjobaan 
demokrasi itu sendiri. Negara2 itu menge- 

tjam kelemahan2 jang terdapat pada sistim peme- 
rintahan itu, tapi berpegang teguh pada prinsip: 
dasarnja sambil mentjari beberapa djalan jang 
dianggap tjotjok dengan situasi (iklim) dan kon- 
disi jang terdapat pada masing2 negara. Malaysia, 
negara tetangga kita, oleh kerusuhan 
terdjadi pada tanggal 13 Mei tahun 
njaris sadja mengalami suatu bentjana kehantju- 
ran, kalau Pemerintah Tenku Abdul Rachman 
tidak segera mengambil tindakan jang tegas. 

Sekarang setelah delapan bulan semendjak 
kerusuhan itu terdjadi parlemennja masih sadja 
dibekukan dan seorang pun belum ada jang tahu 
kapan badan legislatif itu kembali di hidupkan. 

Keadaan ini telah ditegaskan kembali oleh PM 
Malaysia, Tenku Abdul Rachman, pada waktu 
pembukaan Dewan Konsultatif Nasional (N.C.C.) 

| T: satu pun diantara negara2 jang baru 

8 1 E h| F 

: | ! : I 
| | | | 

Penggila orang mridapat 
kan rdjaan. Seperti jang 
telah diuraikan diatas, bahwa 
didclam masjarzkat manapun, 
untuk dapat makan, orang 
harus bekerdja. 

Orang tidak bisa 
menganggur 

Djadi orang tidak bisa dan 
tidak boleh ggur, sebab 
kalau ja tidak bek jaakan 
mati. dan orang tidak mau ma. 
3 Ia akan Ban naa dja 
lan apapun urtuk makan, 
Dalam masjarakat jang modern, 
berarti ia akan ia melang 
gar norma? kemasjarakatan, ig. 

jang sebenarnja berkeberatan un 
tuk melanggar norma? kemasja 
rakatan, jang berarti melanggar 
Xorma2 kehidupannja sendiri. 
Hal2 jang demikian 2 Ka dalam 
masjarakat jang dilan peng. 
angguran akan banjak terdapat 
penderita kelainan diiwa, kare. 
na menghadapi ketidak seimba. 
ngan antara djiwanja sendiri 
dan kenjataan hidup jang diha 
dapinja: 

Itulah sebabnja mengapa peng 
angguran dapat mengakibatkan 
social unrest, kekatjauan dan 
ketakutan masjarakat, dan lain2 
ekses jang sangat merungikan 
masjarakat dan tentunja meng 
hambat usaha2 masjarakat mi. 
salnja usaha2 pembangunan. 

Tugas maha penting dari ne- 
gara2 jang sedang berkembang 
melalui rentjana2 
tidak lain adalah mentjiptakan 
kesempatan kerdja jang sebe. 
sar2rja dalam masjarakat. Bah. 
kan dalam negara jang madju. 
pun. kesehatan ekonominja da- 
pat diukur dari kesempatan ker 
dja jang ada. Sebab kesempat. 
an kerdja jang dapat didjadikan 
ukuran mengenai taraf hidup 
rakjat. 

Repelita dan kesempatan 
kerdja. 

Dalam menghadapi pegangguran 

jarg makin besar djumlahnja itu In 

Gdcnesia dihadapkan kepada masalah 

pertambahan penduduk jang makin 
besar, dan jang tidak tersebar, serta 

kezdaai €konomi jang belum me- 

'murgkinkan untuk mentjiptakan ke- 

semoatan kerdja jang luas. Repelita 
jang memusatkan kepada pemenuh- 

an kebutuhan sandang pergan rak- 

jat, tentunia dapat disatukan dengan 

rentjana memberikan kesempatan ker 

ja kepada rakjat. Perbaikan2 irigasi 

Gidaerah2 tentu akan memberi peker: 
Gjaan kepada tenaga2 setergah me 

ngzrggur jang banjak terdapzt dide 
522, sambil melatih ketrampilan me 
reka dibidang pembangunan. Rehabi- 
litasi dan pembangunan irigasi didae 

rah2, tentu akan diteruskan dengan 
usaha2 pemeliharaan jang akan dila 
kukan terus menerus, jeng ini akan 

tetap kepada 
sedjumlah besar tenaga kerdja. Deng 
an prcgram2 Bimas serta modernisa 
Si pertanian jarg akan meliputi puia 
kegiatan perindustrian jang menun- 
Gjang usaha2 ini tentu akan dapat 
banjak memberikan kesempatan ker. 
dja. Usaha2 dibidang pemasaran ke- butuhan pertanian dan pelemparan ha 
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OLEH : REDAKSI 

kerdja jeng tidak sedikit. Jang perlu 
Giperhatikan oleh Pemerintah ada- 
lah, agar hal? jang kiranja dapat di 
kerdjakan didalam negeri, mesiapun 
pada permulaannja belum mentjapai 

pertanian jang dapat dikerdjakan da 
lam industri? keradjinan rakjat jang 
labour intensive, hendaknja diberi- 
ken dorongan dan djangan disaingi 
dengan berarg2 luar negeri. Dengan 
bimbingan dari Pemerintah melalui 
bantuan tenara2 ahli luar negeri te- 
nega2 Indonesia dapat dilatih dan di 
Gidik untuk menghasilkan barang2 
jang bermutu. 

Demikian pula dalam memenuhi ke 
butuhan sandarg rakjat, hendaknja 
Pemerintah djangan hanja memikir- 
kan pebrik2 tekstil modern jang djus 
tru bersifat mengurangi djumlah tena 
ga manusia. Industri? keradjinan teks 
til hendaknja dilindungi" dan dido- 
rong untuk dapat memenuhi kebutuh 
an sandang rckjat. Mengenai mutu- 
nja kiranja setjara berangsur? deng- 
an latihan dan pendidikan serta mo- 
dernisasi mesinZnja setiara bertahap 
akan dapat dilaksanakan tanpa menu 
tup kemungkinan kesempatan kerdja 
jang luas. 

Program Tugas Beladjar 
Mahasiswa. 

Untuk lebih mendekatkan djarak 

antara pergangguran dan kesempatan 

kerdja hendaknja dapat dibuat suatu 
Erogram-tugas beladjar para mahasis- 
Wa-, dimana para mahasiswa sesuai 
dergan djurusarnja dalm pertengah- 
an peladjarannja, misalnja pada ting 

kat sardjana ditugas beladjarkan ke 

daerah2 untuk praktek. Jang djurus 
an keguruan dikirim kedaerah2 utk. 

mengisi kekurangan2 tenaga penga- 

Gjar jang makin terasa didaerah2. 

Djurusan pertanian dikerahkan untuk 

praktek memberikan penjuluhan kepa 
da para petani didaerah? dengan be- 
kal ilmu jarg telah diperolehnja. Se 

telah bertugas beladjar didaerah? itu 
'misalnja 2—3 tahun mereka dapat me 
neruskan kuliahnja dergan biaja Pe- 

merintah. Kalau dihitung2, tentu ti- 

dak akan merugikan Pemerintah, se 

bab hasil jang diperolehnja akan le 
bih banjak daripada jang harus ke- 
luarkarnja. Program  sematjam ini 
adalah program wadjib, jang harus 

dipenuhi cieh mahasiswa jang teruta 

ma kuliah pada Universitas? Negeri 
Program itu kiranja dapat diminta- 
kan bantuan dari badan2 Internasio- 

nal dan dari regara2 donor. Partisi- 

pasi mahasiswa dilam pembangunan 

jang demikian itu pasti akan mengha 

silkan kader2 pembangunan didae- 
rah2, dan dengan pengalaman2 jang 

  

perkaja pengetahuannja dalam me- 
mimpin rakjat dikemudian hari 

Selama bertugas didaerah pengha 
silannja akan ditanggung oleh Peme 
rintah Daerah jang bersangkutan jg. 
memang memerlukan tenaga? seper- 
ti itu. Setelah selesai peladjarannja 
mahasiswa itu dapat bekerdja dimana 
sadja ketjuali diluar negegi 

Dengan program sematim itu ma 
program2 Pemerintah  didaerah2 

pat dikaitkan dengan program tu- 
Bas beladjar mahasiswa. Usaha? Pe- 
merintah jang demikian itu akan da 
pat segera mendjembatani djarak jg 
djauh antara pengangguran dan ke- 
sempatan. kerdja 

ka 
de 

      

              

  

   

   

  

      

      

        
     
   
    

        

   
   

    

  

       
          
    

      

   

      

    

    

     

masuk training centre dja- | di hanja dLTC.kan, Misal 
nja, Rudy cs segera harus 
diTC.kan untuk bertan- 
ding lagi melawan team 
bulutangkis “ 
Tokyo. 

Tapi perlu ditjegah orang 
Tous wengkan : K (omisi) 

NG oran 

IN '"TPK” WE ...... 
Pendengar radio siaran 

atjara "Kita Ingin Tahu" 
Senin malam lalu tentu 
akan terpikat oleh- nada 
dan suara Kol. Ali Said SH 

ia menangkis dan 
mendjawab segala perta. 
njaan2. 
Team TPK tentu djuga 

kini boleh berbesar hati 
mendapat teman seperdju. 
angan, jakti K-4. Kerdja. 
sama TPK dan K4 mutlak 
perlu. Mudah?an 
bantuan braintrust jang 
demikian hebatnja, maka 
TPK djuga akan lebih kuat 
rehinggz masjarakat akaw 
dapat berseru: In TPK 
We Trust ! 

k kogan. dan terima ka 
sih. 

Yours trustfully 

1.321.000 

enganggur 
Di AS 
ahun Depan 

“WASHINGTON Kira? 1.321.009 orang Amerika akan 
mentjari pekerdjaan? baru ta 
aun depan 

  
  

pedjabat administrasi tingkat 
ates jang mengetahuj hari Se. 
vit, 
Dengan anggaran belandja 

jang ketat ini maka sedjum. 
lah pegawai baik dalam Ang- 
tatan Bersendjata, pegawai? 
ipil ditambah dengan kira? 
610.000 orang buruh jang be. 
kerdja pada perusahaan? jang 
dikontrak oleh kementerian 
pertahanan akan kehilangan 
pekerdjaannja. 

Nixon telah mengumumkan 
suatu budget Li 
13.600 djuta dollar uttuk ta. 
hun fiskal 1970—71. 

Efek daripada pengurangan 
anggaran belandja ini akan 
segera bisa dirasa 
ra pekerdja dalam waktu ki 

ra? 4 sampai 6 bulan dan akan 
berlangsung terus sampai per tengahan tahun 1971, kata 
sumber? itu. 

TITO MEMBUNUH 
DUA EKOR SINGA 

Der Es Salaam, — Pres'. 
den Jugosisvia Josep Broz 
Tito fCah memburuh dua 
€kor singa dan isterinja me. 
nembik seekor kuda zebra da 
km suptu tamasja berburu 
achir m'regu di Tanzania Uta 
ra, dcnikisn seorang anrgote 
tombongannja mengr'akan 

Presidem Tio mergidakan 
kundjungan kecua'tu deerih 
deket Srrengeti, serta taman 
tisiorel, b:rsama wakil Presi 
den kedua Tanzania, Rashidi 
Kawawa. Presiden Tilo meme 

  

bak, demikian anggota rom. 
bongan fzi. menawbihkan 
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”Common- 
Sense” 
Unggul 
Atas ' 

Hukum 
Jang Kaku 

gai orang pertama jang me 
xjatakan Imisme ten. 
teng bakal berhasilnja mis 
si Sudirman itu, selaku 
orang pertama pula melza 
lai harian ini menjatakan 
kegembiraan kita atas suk 
tesnja perdjuangan PBSI 
jang tadinja  tampaknja 
tak punja harapan itu. Op. 
timisme Ferry Sonneville 
fang berdasar pada itikad. 
nja jang djudjur dan integ 
ritasnja sebsgai zportsman 
sedjati, jang ingin sn 
matkan pert: 
mas Cup jang datang dari 
chaos dan kekatjauan itu, 

Tea setia “Jang Dag dengzt ang 
nja mungkin lebih besar 
dari hadiah apapun 
@ingrolehnja selama karier 
nja selaku bintarg badmin 
ton 

con mon- 

sense" 
ILIHAT dari segi peratur- 
an kedudukan Indonesia 
dalam sengketa inj me- 
mang sulit: Referee jang 
dalam pertandingan an 

ta ini merupakan repre 

sent: dari IBF, ditundjuk sela 

ku Hakim Tertinggi pertandingan 
tanpa ke-beratan dari Indonesia 

djadP dengan persetujuan kedua 

  

SEMENTARA Pudjianto (karan) pelatih team bulutangkis Indonesia dalam 

Keputusan Pengurus IBF 

  

Pertandingan Thai vs 
Indonesia Disambung 

International Badmiston Fe- 
deration (IBk) telah memutus 
kan, bahwa stand pertandingan 
bulutangkis dalam rangka ke 
djuaraan Asia Barat perebutan 
Thomas Cup antara Indonesia- 
Muangthai adalah 3—3. Kepu- 
tusan IBF Ini membuktikan, me 
mang benar wasit2 Muangtaai 

protesnja kemudian tidak mau 
lagi melandjutkan pertandingan" 
Ketika terdjadi insiden stand 
adalah 3—2 untuk Indonesia, 
sedarg pertandingan antara 
Mulizdi jawan Somsook Bonya 
sukanon diungguli Muljadi de- 
ngan angka 12—I1. Ketika itu 
lah umpire Preecha Taweesr, 
hul dibantu oleh linesmen dan 
service-judges sengadja - men- 

tjurangi Muljadi, Single ke- 
dua Indonesia itu berkali2 me 
lakukan protes keras, demiki- 
an djuga Team-Manager Kol. 
Abdogikadir SH dan couch Pu 
djianto, Semua protes2 tsb «| 
dak dianggap oleh pjhak Muang 
thai, hingga Muljadi menga- 
dakan aksi "mogok” main 
atas court. Sementara itu Du 
bes Dharsono bersama2 dengan 
Menteri Perhubungan Muang- 
thai Marsekal Dawee turun ke 
lapangan, namun dalam keada 
an gawat inilah wasit Preecha 
memerintahkan Somsook ber- 
main terus, tingga — achirnja 
Muljadi dinjatakan kalah de- 
ngan angka 12—15: 0—15. Ka 
rena pemain2 lainnja tidak 
mau turun kegelanggang, dji- 
ka wasit? Muangthal tidak di 
ganti, pihak Muangthai dengan 
resa bangga kemudian menja- 
takan Indonesia kalah 6—3, 
meskipun pada saat itu Indone 
sia tidak mau mengakuinja, ka 
rens menurut peraturan IBF 
kemenangan dan kekalahan ba 
ru dianggap sah, apabila ke- 
dua belah pihak membubuhkan 

        

    jut 
dalam keadaan 

kemenangan 
Muljadi 12—11 dari Somscok. Ru 
panja pihck IBF serdiri irgin me 
ngambil djalun tengah untuk ti- 
dek terlalu mendjatuhkan tokoh2 
bulutargkis Muangthai, hingga ke 
putusan terachir — menundjukkan 
stand 3—3. Dengan demikian ke 
kalahar tanpa main jang 
kan Muljadi tetap dianggap sah, 

Meskipun perdjuangan delegasi 
Indonesia tidak goal sepenuhnja, 
namun apa jang telah dilakukan 
Soedirman dkk di London telah 
memperlihctkan hasil jang tjukup 
memuaskan dan pengakuan atas 
sterd 3—3 menurut pendapat kita 
merupakan keputusan jang bidjak 
sura. Bagi bergsa Indonesia kepu 
tusan IBF iri merurdjukkan, bah 
wa npa jarg dilakukan pemain2 
kita selama pertzndingan di Bang 
kok tanggal 15-16 Djanuerj jl. ada 
Jeh tepat, karera hanja itu satu2 
nja ziternatif harus ditempuh, 
djika Thcmas Cup irgin dikembali 
kan ke Indonesia tahun ini 

Kalau Indcresia terus bermain 
dengan ditjurargi sedemikian rupa 
tck mungkin Rudy Hartono dkk bi 
sa memenangkan seluruh pertan- 
dirgan, karena segala matjam sia 
sat dan taktik sudah diatur de- 
rgan rapi oleh Muangthai terma- 
suk didalamnja Honorary-Referee 
Pien Sak. 

Pertandingan landjutan cleh IBF 
telah diputuskan pula untuk dilak 
sarakan tanggal 21 Petwuari ini 
di Tokyo. Sisa pertandingan jang 
harus dilandjutkan di Tokyo ada 
lah: Rudy Hartoro lawan Sangob 
Rattarusorn, double Muljadi/Min- 
terja lzwan Narong Bcrchim/Cha- 
valert Chumkum dan dauble Rudy 
Hartcnc/Indratno lawan Sangob- 
Sila U Lao. 

Kita jang merjaksikan djalan- 
rja pertandirgan "insiden" di 
Bangkok. merasa jakin, bahwa per 
tardirgan landjutan di Tokyo da- 
pat dimenangkan cleh Indonesia, 

    

Di Tok o 

Dimulai 
Stand 3-3 

OLEH: EDIDI ELISON 

perlu karena lan untuk menghe 

mat uang djuga pemajn2 kita per 
lu membiasakan diri Cenzan hawa 

dingir, 

  

Sampai kemaren peraain2 kita 
jang tetap berada di TC adalah 
Darmadj dan Indratno, sedang 
Rudy, Muljadi dan Djaliteng baru 
sehari kembali kedaerahnja ma- 

sing2. Mintarja jang bertempar 
tinggal di Djakarta tadi malam 
sudah diperintahkan kembali ma— 
sek kedalam TC. Rudy, Mu'adi 
dan Djaliteng kemarin telah diin- 
terlckal dan diharapkan «re in 
sudah berada kembali di Djakaria 
untuk mengadakan latihan? kon- 
tiru dibawah pelath2  Pudjianto 
dan Darmawan Saputra." 

Mereka Haras Bertanding 

  

Lagi......Di Djepang 

  

kerena sebenarnja baik single mau 
pun double pemain? Muangthai be 
rada dibawah kelas pemain2 In- 
doresia. Dcuble Muengthai jang 
kekhatan rapi ketika bertanding 
di Bangkok adalah pasangan 
ngcb/Sila U Lao jarg mengalah- 
kan Mintarja/Muljadi 15—7: 15— 
5. P. 

belah pihak. Sebagai konsekwensi 
nja maka semua keputusan dise 
tahkan kepada kebidjaksanaan 
nja. 
gi tetapj karena ia ternjata 

tidak bidjaksana, jakni tidak mer 
ngambil tidakan setelah ber-kali2 
pihak Indonesia mengadjukan Pro 

pertandingan semi-final zone Asia Thomas Cup jang dilangsungkan di Bangkok, 
menjampaikan keluhan atas ketjurangan para wasit tuan rumah dengan panitia 
penjelenggara, maka tampaklah Muljadi duduk menunggu dengan rasa ketjewa 
     

  

   
   
   
   

      

    

  

“gthai memenang. 
kan diri setjara sepihak, PBSI mc 
ngirim delegasi ke Markas Besar 

IBF di London jang terdiri darj 
Ketua Umum PBSI Soedirman dan 

Bendahara Soeharso, selandjutnja 

  

KETJUALI 
bulutangkis nasional diatas — Rudy, Indre'no, Mintarja — « 
akan ber anding lagi melawan regu Thailand ci Tokyo santi. 

Walaupun pada saat itu Muljadi sudah leading, namun umpire memutuskan 
pemain lawan "bertanding”' terus sendirian. Aneh tapi benar. Tapi sjukurlah 

! IBF dapat melihat kesalahan itu dan menganutir keputusan sepihak Thailand 
menjatakan dirinja pemenang. 

Djaliterg (paling kanan) maka pemzin-pemain 

  

  

  

Merdeka). 

panah Ia ln HURoke daa Tjuma sajang sekali, IBF djuga menganggap Muljadi telah "kalah" sehingga Wakil Presiden IBF Ferry Sonne. 5 ngan Indonesia, mestinja 
Te Pum Ap Alat tindoponta In. di tak dapat main lagi dalam atjara single di Tokyo nanti. (Gambar dok. ville menjusul pula kesana. Minterja/Djaliteng, tapi karena PERTANDINGAN TRY-OUT DI MENTENG Delegasi Indonesia memperdju- 

TENNIS MEDJA 

mendjelang pertandingan Djaliteng 
tiba2 djatuh sakit, tempatnja digan 
tikan Muljadi. Pasangan Muljadi- 
Mintarja perrah mendjuarai Indo 
nesia, tapi ketika di Bangkok ke 

anggap dan dituduh lalai dalam 
melakukan kewadjibannja: jakni 
mergamankan dan melantjarkan 
djalannja pertandingan. sehingga 

  

SEKDJEN PBSI SOEMARSONO : "BERKAT PERTOLONGAN 
JANG MAHA KUASA MISSI SOEDIRMAN BERHASIL" 

TEAM PERSIDJA BELUM - 

  

UHAN . 
Djakarta. 4 Peb (Mdk) 

  

memungkinkan bagi kedua belah 

pihak utk memainkan permainan 

nja dgn sebaik2nja. Pun sebagai 
mara tih kita kemukakan dulu, ada 

"buk jang perlu dibuktikan 

(karena Sudah dianggap diketahui 

orang banjak), jakni bahwa adalah 

mustahil bahwa djuara2 Ali Eng- 

land dan Asja. seperti Rudy Har 

tono, Darmadi dan Muljadi, dalam 

permainan single membuat "servi- 

.Pemain2 Jang Sudah Pulang 
Dipanggil Lagi Ke Djakarta 

  

7 Puteri, 
10 Putera 
Langsung 
Ke Solo 

@ranja tidak sempat latihan ber: 
soma. 

Mudah2an Muljadi jang di Tok 
yo rantj tidak main lagi sebagai 
single, setjara effisien bisa meng 
korsentrasikan diri pada pertan- 
dingan dovble bersama Mintarja 
dan besar harapan untuk bisa me 
mukul double Narong/Chavalert, 
karena sebenarnja pasangan Thsg 

  

  

BERMUTU 
Lesmana ternjata dapat menghi- 
dupkan permainan? rekanrja de 
rgem memberikan umparan? ig 
diitu dan matang, demiklan djuga 
Pasi, 

Tapi walaupun demikjan setjara 
keseltruhan. team Persidja ke 
marim masih belum kelihatan ber 

  

  

: » Djskarta, 4 Pebruari (Vidk) PASANGAN GANDA BANDUNG DAN 1 LAGI DARI iland ii rdiri dari pemain2 1 ce fault", apalagi di"fault”, da "Berhasilnja Drs. ik land ini terdiri dari pe is Dila hasil, kelemahan utama terletak 
lam menerima service. Pun aa Soedirman dan Soeharso difo. DJAWA TIMUR AKAN DIBAWA KE TOKYO? 16 LAGI AKAN pan yag rah mang har itu kelihatan Persidja de Pada beberapa pama denah, bag 
tahil bahwa ekor itu bisa meldh rum IBF adalah berkat bantuan — Ketika ditanjakan apakah ada sedangkan untuk pembiajaan Ini te: DISELEKSI, KATA dak dibantu setjara terang2an Agan pemain 'tja Fa Ba aa SAN Daga PAAN ag 
aa £ 8 an TA Tertalokaak dari Dana J8. kemungkinan2 ataupun djalan2 lah dibitjarakan dengan pilek KO. PIHAK PIMSI DJAYA oleh wasit, sebenarnja Narong/ "2 karena mungkin mengingai ls Adapun goai2 untuk Persidja $ disampin, 8 ' e , wan dihadapi bukan mx - : 5 dari scoringsheet. : kebulatan tekad serta kedjudju- Ka Mean enpih ta Ketika ditanjakan apakah akan Djakarta, 4 Februari (MAK). Cena - Pekan 1 berenaadk, jang Inar. dwampinz TC" /ni ditictak masing2 oleh: 

pre aa an Da Th dari kedua tokoh PBSI mengakui keputusan sidang IBP” "4a perobahan bagi pemain Indone)” Djagod teanle-medja Diakarta baik “aa masalah jang harus di kareaa taam Persilja jung dipersi PI Saya" Lena Ba. Manga cai waras, tum ia dalam pertandingan puteri dalam waktv £ 

penggrn Han Poo Morgan even jang berdasarkan IU: Soemarsono jang mash ber aa Muangthai di Djepang Bekti ja “akan dipersapkan untuk perhitungkan oleh PBSI adalah fak vokan ini Masih main tjoba2. ||” dan sekali lagi Jajang dalam ba 
Tati" atas "hukum jang kaku”. kebenaran Itu”, Demikian ai @fa dalam keadaan sakit dan yanti, menurut Soemarsono tidak” meughadapi invitasi nasional jang tor hawa, karena pada saat ini di in Jang diturunkan dalam ak kedua. 

e kemungkinan. bahwa diberikan oleh Ki"i dibawah pengawasan dok- skan ade, hal mana djuga tidak di- akan diselcrggarakun butan Pebrua- Tokyo sedang dingin. babtk pertama adalah: Kiper Su Simatar Di dea "enak 
aa gontjang dan 80 Sekdjen PBSI Soemarsono ter dengan keadaan jang masih benarkan, mengingat pertandingan yi 1870 di Suto, demikian menurut” Djika Indonesia berhasil menga @'arto- back: Kasdi. Skota, hai” Pembentukan teamnja jang kom 

IBF — j1 barat “PBSI: jang 1 terbaring dari tempat tidurnja di Djepang melawan Muangihal nan —kalasgu. Komda PTMSI Djaya. lahkan Muangthai, Indonesia tidak ” Arwijanto, A. Muljadi dan Mami, pak. maka dalam beberapa hari 

g sendi embenarkan deka” setelah sanaan it itu, menjatakan bahwa keputu.. ti adalah pertandingan landjutan, Persispen djago2 tenns-medja tsb perlu pulang lagi ke Indonesia, ka /dengun penjerang: Beb Permadi ini team Persidja "TC akan meng 
san IBF adalah keputusan jang dan bukan pertandingan baru, deng- diambil dari hasil kedjuaraan se-Dja - rena akan dilandjutkan terus me Jajang Bachtiar, Kcmaf, Salmon dua 2 tani Lu K 

Muangthal, aka pasti Thomas jang Lawan monggo Sari Lon “tertinggi, dfadi ti an demikian susunan pemain tidak” karia jang bercekir barui :ei diluar jan regu Djepang jang” telah Nasution dan Manan. Sementara Mean ui ati Oi dada 
Cup akan kehilangan parornja, Son menganai keputusan IKBES kinkan lagi bagi pihak uang, »kan mengalami perobahan, terke ” ranng jang telah ditetapkan oleh) endjuaral Asia Timur Hal ini Iu padu babak kedua Komar digan Mentri, POP, sal 7 Peb mela alas kehilangan turut teranja Ine untuk membatalkan AD khai untuk dai Banding, S5: “vali kalan pemain sakit, dan lai ha Fa. PNS, ti dengan Pasmi dan Salmon di. Makes Djakarta Putra dan pada 
donesia dalam pertandingan manuk kinkan lag: bagi pihak Tus dibuktikan dengan surat dokter. Untuk memastikan .. . jang ganti dengan Surya Lesmana. se :1 9 Peb aa kes (UMS) 

han Thomes Cup di Bangkok hai Wee, Naa Ketika ditanja Bean Daan 1. atsi biara aa itkeksi lai 8 PERKELAHIAN DI Gangkan pemair2 teras lainnja se” Am) 5 
beberapa kans kita dalam pertandingan lan- ”— pemrin putera dan $ pimain puter ') LAPANGAN SEPAKBOLA perti Renny Salaki. Ojong Lisa . 
"Saja kalah, seperti jang pernah —Gjutan Ind, sambil senjuma ketjil jang nantirja dari djumlah tsb. di '” NAIROBI Jopie Liepel. Gunawan, Perg Honz '” SOVIET 

n” kata seterusnjas Sialami oleh ia sewaktu soemarsono menjatakan bahwa deng ambil 5 pemain putera dan 2 pemain : 0 a4 sama sekali tidak ditururkan (Sambungan dari hsl. D 
"adalah karena sebagian terb. Malaysia di an pertandingan dinegara netral ma- puteri. Nrirobi, — Polisi mergrei — balam babak pertama walaupun” Sumber? intellidens mengata- 
sar masjarakat Indonesia sebe: (hun ap | kita di. ka kans kita akam lebih baik, jaltu Ke-48 pemain putera jung berhak perke'ahiam amtzr pcm-: m'se- kes Persidja dapat unggul dergan kan bahwa Presiden Nasser ming 
lumnja telah bah. Katakan kalah karena tidak mau dengan harapan kita akan dapat me” masuk seleksi jakni Johny Wenas waktu berlanyswugujr pertam- 2—0, namun team Persidja TC gu lalu telah terbang ke Moskow 
an Sp ana menuruti keputusan IBF. Dan  ngelehkan Muangthai. (Patria Joya), Haryarto dan Edy Se Gk Nasobisatera four ini masih belum memperlihatkan “jara rahasia untuk menjampai 

tentunja kita meng Namun menurut Soemarsono pe- — tisdy (Radjawall), Erly dan Faisal drigam robi € permniaan' jang bermutu dan team "KAK antjamennja akan MAMBAIAA 
1 Yu muatu hal : Alwi (Tovo) team Swiss 'Li " dgn - na tidak mungkin dan akan at ka age AP souneanngg agro dareng Me aa Sa an Deh aa naga Kenya, hBn Jang kompak. disana sir! masih erangan? Israci tu, Sumber? In 
belaka. Disamping sebagian ma- terutama sebab (Pasar Baru) Abalehya, (relas sekali kelihatan kelemahan tellrdjens tersebut katanja mempu 

sisrakat kelihatannja telah sa, a ai jutan da H0 Tentu Senanagnaa ya Dihak—"“Dibaguin puteri: Lanry Murtidje- Senin, dalim team work, sehingga de- jai bukti? bahwa Nasser benar 'e 
ngat pesimis sekali, jang Pet dilakukan di negara netrat “gr Udan alun mam mengttami ja @rsat Baru, Kan Sie Le. Rova ”—” Kerifjuhan itu Cimbul sedje ngan sedikit bermain keras dan se Jah persi ke Soviet Uni 
muntjul kini adalah Ta Dona, hat jang serupa lagi seperi M1 Bang. na, Jenc Anwar, Melani dan Tioag “sek setelah djedah, keiik2 sem manga: bertanding jang tinggi kes)” Kalangan Barat sebegitu djauh 

, kok. Disamping itu kini telah terasa” Tju Neo kesemuanja dari wi . 1 ANGKASA hampir? dapat meng masih belum pertjaja bahwa 

jamenjinggung son! “kepuhusan Kepada ta bahwa entuk merem” seric Sutin Kumaat dan Petry Rim lerpor Luguko »menghantam” intangi permainan peman2 Per vici Uni akan melakukan Yampur 
tg dar Dee Jaya. half-kr: Hesekih Ang sidja TC Ink, argan militer di Timur Tengah 

mana dikatakan stand pertandi jang ringan, oleh sebab itulah dari Menurut kalangan Komda PTMSI ageng Iin Mang M4 babak ke Sebaliknja, Moskow sekedar tje- 
ngan jang berleku adalah 3—3, semendjak dulu pihak PBSI meng ”Djaya. bahwa Ginga? ternis-meda Kedua pemain tu labu srliug | Semen dalam 

Indonesia ke Solo bekwhar'rm, kemudian pe Sun dengan dimasukkannja Sur melihat ketidakmampuan ne 
sedangkan tuntutan herapkan segan lapisan manja n. Djcya jang Inngsung : . i2 ya Lesmana dan Pasmi sedikit mu 2 Arab untuk mempertahan 

aa ba Pemred al butan Thomas Cup jad, ini. Dem . pemain dan seorang hasi dari ma'a2 kirnja ikut bers lai kelihatan mutu dan kekompak — kan dirinja darj serangan? 'srast 

diambil oleh IBF itu eter an Soemarsono. (Am). kodjusraan Peru2 ini irkni Nilasari. berkelahi. an permainan Persidja ini Surya itu 

merupakan seling "take and — — 
give” dimana nampaknja bebe- 4 
rapa tuntutan pihak Indonesia 
agak dikurangi- . 

Pemair? dipanggil lagi 
ke Djakarta .     Hi tr

f je TN 
i    

  

      
. Soedirman, maka ia sebagai setrentanja team mg 

kita jang kini sebagian besar telah tanding di Mexico, tampa bobol 1 
pulang ko-deerah. Pemaind jang te-  geai-pun. Demihtanlah rekor homo menaan telahtan Mengun Da Ag, Toontan daatah Oon 2 

lah pulang be daerah Ku menurut mangan jang pasti sangat mereka Omndnndatn #paa Le “Virget, ana peraga ——A 

dan Dermati, sedangkan Indrutnt, pon ana bean NA naa Media Yan bintang penjerang de- kan. Jang pasti ialah mereka be- 
Wntoria Distitong masih Pedro Bechas tidak turut ma- untung dapat menghindari heka 

Ga LT 00 katana oma kantaa &" Cak & Santage sda di Diaharta. bulan Ia, tetapi sotjara pribadi Mohborg lahan melawan 

mebvumping pemain tab. maka m0 Sean Penaaa Pn dangngan mengatakan bawa menurut Gia dengan seri 60 enendah CRM 

yusangan HI Seniret/Nara dar Ban, | Joun Mehbarg, srecang Ureruy Say kenangan seperi. Mintanjan dngan Wa lslh pandhgn Tuvang 
SURABAJA, 4 Pebruari (Midi). peda Mag von anggaran Diran Argentina, jang main Iala . Kalah usaha untuk memperoleh Ie tjadangan Mesurkioutes, dan Uru 

am per 2 ” : . au penjerang sam —gcay memerlukan wakta 77 meat 
Ba LN Mereka Giharapkan segera berada Gi” babak Hinal pada tahun 1904, di” Dih benjak wasgn ih 

Bao NERete Gi Berbela, Metian An angkat sebagai team manager w D mempertahankan bock Uruguay aa ... 
Mosh, Jaain bekas Pangdam VIN/ pagar da emnaanatng tindangan pt sebelum kundjungan wem lag Sa Sa aa van Geo Kanaan an au D 
Brawidjaja berhasil keluar sebagai “Jah pak PBSI mengambil keputu- Gonta 20, Da Sinlatayan Na Bomon € ang tan bangga Tapa 

perang Keran war Atg Aa Kan Kena Ne in — kegositar?" Inggorts @n-gertandinganaja melawan Chi meriang, .. ... .. ..... ve 

Veti, Dengan  Ganiian  Majdjan. Aa Ca ka Yan MA TAN ca Okhan Be AH Ramen sesudah BATU !xa' enrohot jeng menarik dari pertandingan antara kes. Brazil melawan 
Mag Bag Oenesi Ke den panda oduaa 0h pn  Beniia Gank DG Ah Mimpi: van, Tesajar dalan beheh endifhasi, Tengah Pen Ooo 10 Gaun SM 
"rian Cup te. membawa pensia dengan pastan, dee. Baberaga Masri shrebatik berhadapan engan Gun pemula lewan.    
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