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AN # Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 
« 

: Hidup lebih nikmat dengan... 

' TJALON2 MASIUMI-PSI HARUS PENUHI SJARAT2 KOPKAMTIB 

BK Dan Partindo Di- 
ae Larang 

ADAM MALIK KE Ikowodor 1) RO. Sunangi an 
MOSKOW TANGGAL) sunan, area ria nan 1 - 

» » wan, didampingi oleh Kepala Staf 

ketiga Angkatan dan wakil KKN, 

telah meminta KSAL Laksamana 
Madya Sudomo, untuk memberi- 

Ber ea Partai Indonesia Tidak 
Memenuhi UU Pemilu 

KSAL jang ajuga setjara tidak 
langsung membenarkan pengama- 
nan Komodor R.O. Sunardi itu 

Djakarta, S Feb. (Mdk). 
BEKAS-PRESIDEN Soe 

karno dan Partai Indonesia 

       

  

PENJEDAP MASAKAN 

GD. 
PURE MONOSNDIUM GLUTAMATE " 

NO, 6899. TH. XXEW. TH. REP. XXTw 

      
   

        

       

  

    

    

Ex-Pangdamar 
Diamankan ? 

Setiap Jang Berindikasi Akan 
Diperiksa Agar Sisa2 G30S-PKI 

Dibasmi, Kata Wapangab 

      

              

  

         
    

      

       

  

mendjelaskan, bahwa memang be 
rar telah dilakukan pengamanan 
terhadap sedjumlah perwira ting 
Si, perwira menengah dan perwi- 
ra pertama dalam tubuh ALRI, 

    

           

     

    

  

Mati 
dengan hakim, sementara diantara hadirin tampak Prof. Dr. Hamka. jng zkan men. 

.JAPI SIDANG PERKARANJA DITUNDA SEMINGGU 

  

    

    

  

ma2 mereka jang ditahan, dam hal 
Itu akan disampaikan pada wak- 
tunja kelak. Ini adalah untuk men 
tliptakan ketenangan dalam ALRI 
sendiri dan djuga kepada anggota 
keluarga dari mereka jang dita- 
han, demikian KSAL Laksamana  Merteri Dalam Negeri dalam bricting Lembaga Pemilihan Umum. Madya Sudomo. (Antara). tja kemarin pagi. (Ipphos). 

     

   
   

  

teinkan Hang Bagus Jasiin serettet dari Abdurraci- 

Can enam — . pepe mm Budi oleh pem - teng angoatah "aan, 1, maniag! nnggota. "6 
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PEM. INDIA BANTAH 
AKAN BIKIN 

Kapal Selam Soviet Dapat Sisa 

Ketjelakaan Di Laut Tengah 55 
ira, 067orang th mengalami UBRUKAN Ma Ane Gimbal “setelah 
3 Sebuah” Kao. rod Serdang Ja tempat di si KAPAL kosite koemutatif untuk tenaga 

jang berawak sekitar 90 sam last Tengah. dimana peda ba” SOVIET DJUGA? jati mengadman et pertemu 
an, dan merurut sa jang 

haluan kapak telah mengetahui di New i me. 
gan ipa ngatakan bahwa pemerintah se 
terpotong, demikian diberila- jang menggarap bisa untuk 
kan Selasa malsm. membuat bom atom itu. 
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    KSAL KE MAKASSAR DALAM RANGKA 
OPERASI TEAM "IKAN PAUS” : 

REKONSTRUKSI DALAM 
ALRI DIHARAPKAN 
SELESAI PEBRUARI INI 

         
. 2“ 

Berita2 i kefjelaka Seorang djrubitjara dari 

kaan Kas Na Ma 
Djakarta, 5 Pebruari (Mdk) 3 Keberangkatan KSAL Laksa. 

lainnja — berasal dari seo. kendgaNr eren nang Kemaris KSAL Laks. Madya ana Madja (L) R- Sudomo ke AL anggota telih meratakan Ke- (L) R. Sudomo dikuti oleh be- marin pagi itu d dalam rang djarubiljara AL Inggeris 'girannja uouk 
Puspen AL Keoonat GL) Jai Ka enda ta dilakukan olah & Maan Insan Ata mar daa ekonomi dari pet- 

8 manan Pesan Uggwmard team "Ikan Paus". Baik di Ma: Napak, sendjatgam nuklir taktis. T kassar maupun di Ambon dan Lokasi jang tepat dari kapal Maan AN ana: 'angkowilhan KK ditempat2 lain, menurut rentja selam ukuran 2000 ton jang. MOROGINTA DUBES SAL ke Makassar tsb akan di. ae Lava Kendra 13 Ian aan Olasi dan berpe Di MAROKKO feruskan pula untuk mengada- mo akan mengadakan pula pem aa beluati torpedo Itu | RABAT — Radin Hasan II telah kan inspeksi kebeberapa daerah bitjaraan2 dengan penguasa Ko 
Pa menkakan gemadiasah dn H3 

  

| it F f 

  kan data2 sekitar policynja djurubitjara dari armada ke sebagai duta beer RI jarg baru @ 
PENGANGKATAN bersihan oknum2 Puber tan enam Men Pa Dang Morokko. 
HATTA TEPAT ad interest dalam tubuh AL Senin   

de daa bere mr 19 WNI Jang KATA MINTAREDJA Team operasi "Ikan Paus': me 
nurut keterangan jg. 

    

  

  

    
br N priikei 5, jang Sumber? AL di Lon Ujakarte, 5 Feb. ny Martawan "Merdeka pe ie MS papa 25 An Tega 3 Tan Terdampar 

ra Pemerintah dan DPR.GR $n dalam 'interogasi dan Tekon danaaan ang matah ag awenden itu dalam” “keadzan timpang Di S? H.MS, Mintaredja SH, atas Soksinja Diharapkan achir bu Sea ri Bentang dik bergerak menudiu Dibrattar Pj ura 
, -. tuntnja ita. dua ajurubitjara di Dji peranan “Mondiks? menga rekominks tb tah dapat di ““Siaukpin dentan Hanitd, mn braltar dan Napoli mengata Palang 

Dr. Mohammad Hatta seba. sa kepaa, mebga Ban Kanan Gak Sh ena Ng kan bahwa Deen Lang stppara. 3 Mak) 
gai Penasehat Presiden nia. ret jad nama2 oknum jang kini Karena masih harus Gibitjerakan Tengah dan kapal selam itu emo lah tepat dan ia jakim bahwa telah diamankan oleh team ope 'eoih tandjut untuk kemudian disam masih berada di Laut Tengan. emang ahem Tg a s: "Ikan Paus” dapat diumum — Peikan kepafa Kepala Negara, Wile Kapal selam jang rusak itu "4 Selasa, bahwa Dr, Hatta didalam kedujukan la Ee- 70 tidak bersedia memberikan kate pertama kali terlihat oleh ar- memulangkan ketanah air 13 
ferhorinat jang telah dipertja “rakan2 jang akan di "angan mengenai gagasan jang se mada Keenam adalah pada dari 18 @rang Indonesa jang jakan olah Kepala Negara ke. jakukan "olah OKNUM2 ternebut. Sea Pa pa pada ha Tea Din Dj unanuare telah  pewahuaja beljar dan 
Pa Kanan da Page nga area aga peratekkgn,  engkerm-oeeeLan2 Fuukan Itu boleh djadi terdja tenggelam disut Djswa bulan .. s0 rum2 beradi Tata Lang Hen di beberapa hari, mungkin se jang laba. rang tokoh tiga ewan jang peiba mbveral atau lama latihan perangdan So. Oret Andossin Itu Mantra Cidalam mendja lain jang dapat mie- RUWET ut "3 me. “sem, Kalimutan. dan tengah da lagaonja tdak skan sedan, KU Sana Nega Dinda Difnakar He yan siajaan Setan yada SE an 

“ kepada sata golongan. aja akan alagjukan” he Panga. kan pendapatnja mengenai ukuran Isu kanal sejam itu Sing wa Tugeh. Seda terdjadi hotjola (Bersambung ke Hal. III) dilan. (B) korupsi di Indonesia dewasa tai, W! ah dikoloal itu Tidak ada kaan ditengah ist pada tgl. 12 Dja 
lego mengatakan bahwa "masalah nermintsaan jang disdiukan nuari mereika trapung selama & ha 
ja rara, Risia untak memperbaiki ka. " de Ghobeng dah kaga tangki areas Hn menganggap tugas he Kai itu distal. (Rtr.» Te An mg 

Ting dngan bedain art ne. ORANG MALUKU Ken 
1. an aan san DILARANG MASUK KIRI selandunin — mendjalashan, 

NT Da. Bao, Hatta endehaaa gi BAR Di ALMELO bahwa he-15 orng Indonesia telah 
Go TenihA dan bekasi Oa ta Besa Akree. DEN MAAG. — Orang sea Teakenkan tegar Gaga telahaja dapat diatas”,  Geniitan perama Mahia jang Unggah Gisbitar Al memgag angs bai jang @tambehian. tnreta ag mala sebuah bata met Gi Nobar Dea aa Pan Pang maa Tang Wilopo menerengkaa lebih tan. Yah negara Kota Giarang dpn, baka ta entah “mengambih .—. ca land deh Dewan Oni 8 Sirgapun berada dihadutaan 
@aresg” mengenai perkareh penjato Inai tuban. "th mangandjngy Nari dikota menweru kap! hag aka mendawa 
'wengan hesangan segara jang perta Yermbut oleh karena sedjak bebe nia he Surabaja (tr) 
Gabe tatakan. raga wakte pemdki bar mengala sn. — Akun 1mngh selasa mengurun par. wp berajan besar otak peoalabh Maa Sa sn Hah sand berugat Wo 901 kasunja, Ko ani berkelompok jang mereka 20 
mengenlegkan snla ws menga Limngan tersebut hanja berlaku M0 Pa aa Aa Ma nang en en 

watak ytta Maluku dan Udah Un uga 11, buta i7t 
(Bersambung ho hal. III) ..— Ne EN In RN     | |
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| IV. UDJIAN SARINGAN/TESTING : 

| 

A 

Negara Rugi 
Setahun Akibat Praktek 

  

  

Djakarta, 5 Feb. (Mk) 
Sebelum djiman S 

ai Pemeriafah Indonesia telah 
@iregikan US $ 300 (juta se 
tahuunja akibat penjelundup- 
@a. Pada wakta ini beriasar. 

BUKAN PENTJABUTAN Konrsi VI 
TAPI PEMBATALAN SIT, Gap ea ana sa 
DJAKARTA — Ditektur Di: hang sedja Pemerintah Indo. 

'Deppen Anwar Loethan menja- #esia telah kehilangan sedju. 
takan kepada "Antara" kema. fa dollar seharinja, jang ber. 
rin, bahwa tidak kalau di “9G dari satu pelabuhan sadja 

katakan pentjabutan SAT dal Pemerintah dirugikan US $- 

aa an pers menuru! Ia D' Propinsi Maluku, Dengan kenjataan2 itu ma 
Bi Sengkang menurut Anwar: ka dapat diperkirakan bahwa 
Loethan, ialah pembatalan SIT akibat penjelundupan jang di 

Penerangan RI No. 03/Per/Kep £ 
| Menpen/1995 Pasal 12, 13 dan setiap tahun Pemerintah diru 

SEKOLAH TINGGI KEDOKTERAN 
"JARS 1" 

  

Sekretariat : Dji. Tandjung No. 8. Telp. 52171 
DJAKARTA. 

  

PENGUMUMAN , 
No. 440/II/STK/3/1969. 

TENTANG PENDAFTARAN TJALON MAHASISWA TAHUN 1970. 
1. WAKTU PENDAFTARAN : 

Mulai tgl. 15 Desember 1969 s/d. tgl. 14 Februari 1970. 
Setiap Hari Kerdja: — Djam 08.00 s/d. 13.00. 

Djam 14.00 s/d. 17.00. 
18. TEMPAT PENDAFTARAN : 

Sekretariat Sekolah Tinggi Kedokteran "JARSI" — Djalan Tandjung 
No. 8 Djakarta. 

JII. SJARAT2 PENDAFTARAN : 
Mengisi formulir perdaftaran dengan melampirkan : 
1. Salinan Idjazah S.M.A. Negeri Bag. PAS/PAL. th. 1967/1968/1969. 
2 Umur paling tinggi 25 tahun. . 

3. Surat Keterangan Berkelakuan baik dan tidak terlibat G. 30. S./ 

P.K.I. dari jang berwenang. 
4. Surat Keterangan berbadan sehat. 

5. Tiga buah pas-foto (uk. 4 X 6). 

6. Membajar uang pendaftaran sebesar Rp. 1.500,— (seribu limaratus 
rupiah). 

   

          

   
   

Tialon Mahasiswa diharuskan mengikuti udjian saringan/testing, 
Jang akan dilakukan pada tgl. 18 s/d. tgl. 20 Februari 1970. 

Djakarta, 9 Desember '69. 
Sekolah Tinggi Kedokteran 

"JARSI" 
DEKAN, 

ttd. 
Gr. H. ALI AKBAR. 

  
No. 121/M/70     

SELAMAT TINGGAL!! 
To Indonesia, the friendliest country in 

the world. 

    
      

   

     

  

    

   

Radio Australia correspondent MICHAEL CARLTON says 

"Farewell” to the many people who have offered friendship 

and assistance during his three years in Djakarta. 

IT would like to have spoken to each and all of you per. 
sonally - but my office gave me just 24 hours notice to leave 

| On assigment to Saigon. 

I hope my friends . and the millions of Indonesians I have 
never met - will take this as a message of sincere thanks 
for the wonderful times I have had, and the lasting memories 

1 take with me. 

SAMPAI BERTEMU LAGI ! 

PERNJATAAN SELAMAT 
diutjapkan atas berdirinja 

P.T. WAHANA BHAKTI 
UTAMA 

jang bergerak dalam bidang : 
PERINDUSTERIAN 
GENERAL ASSEMBLING PLANT 

Terima kasih kami njatakan atas banjuan pembuatan ke. 
kutuban: kami. 

C.V. "PERMAI" 
Dji. Lau'ze S2A 

    
              
        

      

          
          
    

          
            

     
   

INo- 119/M/70 

emang. Sedangkan Devisa Pelengkap dalam Bursa Vahuta Asing ter- 

Ne soo Dania melamin tenjugnia Kiah “rin Donat 

F BELI DIJUAL 
Gank Exim Indonesia Rp. 200,— Rp, 285.— 
SANA. 1946 3 — 288,— 
Benk Bumi Daya 310,— 202— 

Ampakcan Ezprees 31 — na 
Fiset Nat, Cfy Bank 276,— - 
Bangkok Basah 31, 388,— 
Maak of Tokyo . 31, — 204 — 
Mengkong & Sangkar B.C. 37.20 tel 
Chartered Berk 30— 200— 

Bank Exim Indonooia 31n— s7, 
Gaak Bumi Daya pa 200— 

Minninng & Sangat BC. 31,20 Ra 
UNTUK TEL. TRANSFEBS 
pena peran - n— 

Beak Buni Daya 30m 209. 
.. Maak Dagang Hoguru N— -.— 

  

poran Tahunan, 1969 GINSI : 

$720 

20 

Laporan itu seterusnja menjata 
kan bahwa pada djaman konfron 

tasi (djaman Orla) tjara penjelun 

tahun 

1966, dengan kebidjaksanaan eko 
nomi jang baru sebenarnja segala 
sesuatu lebih bebas, tetapi ada 
beberapa faktor jang menjebabkan 
makin mengganasnja penjelundup 

an jaitu antara lain bea masuk 

jang tinggi atas beberapa djenis 
barang, kemungkinan2 membiajai 
penjelundupan jang mudah, serba 

kekurangan dari alat? negara da 

lam menghadapj penjelundup jang 
menggunekan alat? modern, ada 
aja backing2an dari oknum2 AB 
RI. Disamping itu adarja bebera 
pa peraturan Pemerintah jang me 

mungkinkan tindak penjelundupan 

tersembunji antara lain peraturan 

Menteri Ekuin No 47 tahun 1967 

jang memungkinkan barang kirim 
an dalam djumlah jang tidak ter 

batas. dan PP 11 tahun 1963 jang 

memungkinkan keringanan bagi 
bea masuk untuk barang2 keper 
luan Jajasan dan badan2 keaga 
maan. 

Dikatakan djuga bahwa adanja 
kesukaran untuk memeriksa ka- 
pal2 perang atau kapal2 jang di 
kawal oleh kapal perang jang di 
duga mengadakan penjelundupan. 
Disamping pelabuhan2 bjasa, ba 
njak pelabuhan2 udara dan laut jg 
dibawah kekuasaan ABRI dipakai 
untuk penjelundupan. Bahkan 
oknum2 AURI pernah terlibat da 
lam penjelundupan di Pangkalan 
Peluru Kendali dj Tjilintjing. Te 
tapi tindakan jang kongkrit dari 

Andjing2 Detasemen K 9- 

    

MERDEKA 

Djuta 

 Penjelundupan 
Di Sabang Sadja Bisa Tjapa i $ 360 Djuta 

pihak AURI adalah dengan me 
nempatkan petugas bea tjukai di 
lapangan2 terbang AURI. 

Akibat penjelundupan2 ini Wi 
dak hanja merugikan Pemerintah 
dalam bentuk bea masuk" Jani ti 
dak dapat diperoleh, tetapi djuga 
menghantjurkan sektor industri 
dalam negeri, dengan fnembandjir 
nja barang? luar negeri dengan 
harga jang sangat rendah. 

Tidak Ada 
Instruksi 
3-Menteri 
KATA HUMAS 
3 MENTERI 

DJAKARTA — Setelah dila 
kukan penelitian dan penjeli. 
dikan dengan seksama atas 
"Instruksi Tiga Merteri” jang 
dilansir oleh sementara surat? 
kabar di Djakarta beberapa 
waktu jang lalu, dengan ini 
Humas Departemen Agama, 
Humas Departeme, Luar Ne. 
geri, Humas Menteri Negara 
Kesra dan Humas Dirdjen 
Imigrasi menjatakan : 

1. Tidak ada instruksi Mente. 
ri Agama, Menteri Luar Negeri, 
Menteri Kesra jang disiarkan 
oleh instansi Pemerintah tentang 
larangan orang Islam bepergian 
keluar negeri selama musim ha- 
dji. 

2. Bahwa pengaturan dan P3 
laksangan pemberangkatan dje- 
imaah Hadji Indonesia diatur oleh 
Keputusan Presiden No. 22 ta. 
hun 1969 jang berpokok peng- 
aturan pemberangkatan Hadji di 
urus langsung oleh Pemerintah. 

3. Dengan ini diserukan kepa 
da masjarakat untuk lebih was 
pada dantidak terpengaruh oleh 
berita2 jang tidak resmi/jang 
tidak disiarkan oleh Pemerin. 
tah, untuk ini setiap saat ins- 
tansi Pemerintah selalu berse. 

   

  

tangga istana untuk 
menjampaikan surat kepertjajuannja pada kepala negara. (Ipphos) 

Pakistan Berdoa 

Indonesia Sukses 
»k DUBES BARU PAKISTAN SERAHKAN 

SURAT KEPERTJAJAAN PADA PRESIDEN 

sk DUBES DHARSONO, BENNY MURDHANI 
BITJARAKAN RENTJANA KUNDJUNGAN 
PRESIDEN KE MALAYSIA, THAILAND 
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Bongkar 
Rahasia Pentjurian Di Rawamangun 
Djakarta, 5 Feb. (Mdk). 

Andjing2 Detasemen K9. 
Menpor pada hari Sabtu tgl. 
3 Februari lalu urtuk keseki. 
an kalinja telah berhasil lagi 
membongkar suatu rahasia 
pertjurian jg dilakukan oleh 
suatu komplotan penfjuri fer- 
hadap sebuah rumah di Rawa 
mangun, Tegelan Rt. 008/C2. 
pada hari Djum'ot mslem ig. 
lalu. Lima orang kawanan ban 
dit2 pen'juri tsb, berkat pe. 

diberikan dari | tendjuk2 jang 
pijakan o'eh anfjirg2 itu 
dapa" dibekuk ba'ang lehernja 
seketika dan h ba. 
rang2 bukti diketemukan kcm 
bali, 

Atua Supeno BA, demikian 
nama pemilik ramah tsb pada 
djam 22.00 melam mengetahui 
bahwa rumahnja teleh di. 
naiki oleh maling. Keadaan di 
dalam rumah iang tadi tersu- 

KEGIATAN MAHASISWA 
DI SULSELRA TIDAK 
DILARANG PENGUASA 
Makassar, 5 Pebruari (Mdk) 

Djurubitjara Laksus Kopkam- 
tibda Sulawesi Selatan dan Teng 

    

Perdania 
Valuta Asing terdiadi 

KURS DP H 

2g
 

I 

83
 P3 aa
 Hg | i | 

sun rapi dilihatnja sekarang 
sudah atjak.atjukan dan se. 
djumlah barang2 tidak ada 
lagi pada tempatnja. Tanpa 
pikir pandjang peristiwa itu 
langsung dilaporkannja kepa. 
da Pos Keamanan s»tempat. 

Berdasarkan hasil2 pembi. 
tjaraan Anton Supeno dengan 
petugas2 ros keamanan itu 
mereka memutuskap akan me 
lapcrkan kedjadian itu kepada 
Detasemen K9 Mrapor jang 
berpusat di Kelapadua, karena 
meraka telih mengetahui suk. 
ses2 jaag ditjapai oleh Detase 
men tsb dalam menangkap 
peatjuri2 melaluj surat.kabar2 
ibuksta. 
Pada djam 04.15 pagi lapo. 

ran itu telah sampai kepada 
Detasemen K9 Menpor jang 
langsung mengirimkan satu 
Team Pelatjak terdiri dari be 
berapa ekor andjimg dan se- 
djumlah Anggota Polisi diba 
wah pimpinan Abripda Su. 
gianto. 

Kelima orang pentjuri 
dapat ditangkap 

Sesaat kemudian kira2 djam 
06.00 Team tsb dengan menda 
Pat bantuan dari ketua2 RT 
dan RW s»tempat mulai meng 
adakan pelatjakan (pentjari. 
an), dengan melepaskan an. 
djing2nja. Melalui djalar jang 
berliku2, sawah2 dan rawa2 
sesuai dengan pentjiuman & 
dilz'kukan oleh andjing2 itu 
terhadap djedjak2 si.pentjuri 
achirnja djarak kurang lebih 
500 meter dari temnat krdja. 
dian, andjiag pelatjak melalui 
tpstinctnja terhenti didepan 
sebush rumah dan menjalak2 

juk kevada 

Rp. 278.30 

ARI RAB 

$ PENDJAHAT DAPAT 
DIBEKUK SEKETIKA 

Setelah dilakukan pemeriksa 
an jang teliti, achirnja si.pe 
milik rumah mengakui telah 
melakukan pentjurian pada 
djam 19.00 malam bersama 
dengan 4 orang teman2nja jg 
lain. Berdasarkan keterangan 
itu kelima orang ventjuri itu 
dapat ditangkap didalem ru. 
mahnja masing2 bernama Ke 
dot, Tejo, Rudi Sulamon, Da. 
vid dan Sarto beserta dengan 
barang2 buktinja berupa ka. 
in.kain dan barang2 petjah. 
belah. (Ms) 

DARI 74.500 
KOPERASI KINI 
TINGGAL 14.500 
Djakarta, 5 Februari (Mdk). 

Dalam perlode tahun 198! s/d. 
1966 Gerakan Koperasi Indonesia da- 
lam keadaan jang sangat parah, aki 
bat tindakan? perusakan jang telah 
Gilakukan oleh oknum2 jang tidak 

rangkan oleh Ketua Umum Dewan 
Koperasi Indonesia Komodor (L) R. 
Sardjuno dalam wawantjara pera ke 
maren siang digedung GKBI Dijalan 

Djendral Sudirman. 

Menurut keterangannja, akibat itu 
Gerakan3 Koperasi di Indonesia prak 
tis telah menjeleweng daripada sen- 
@ia perkoperasian dan dengan demi- 
kian kepertjajaam rakjat terhadap 
Koperasi sangat kurang, bahkan pa 
Ga saat itu Pengurus sendiri kurang 
puitjaja pada Koperasi, sehingga 
tingkat perkcperasian pada waktu 

Itu dalam tingkat jang terendah.     

"e
ng
 

ea
 

donesia semakin lama sema 
kin berkembang. 

Presiden suharto dalam pidato 
dijawabannja antara Izin mergata 
kan bahwa ia sangat menghargai 
perhatian jang besar rakjat Pakis 
tan terhadap rakjat Indonesia ser 
ta doa rakjat Pakistan jang meng 
harapkan berhasilnja Indonesia 
melaksanakan Pembargunan Lima 
Tahu. 

Menjinggurg kerdjasama kedua 
negara jang menjangkut bidang 
kebudajaan dan ekonomi, Presi 
den menjatakan kejakinan akan 
membawa marfaat kedua Negara 

Tentang kerdjasama diforum2 
Internasional, Presiden Suharto 
berpendapat perlu berusaha untuk 
memjiptakan daerah2 perdamajan 
dan suasana saling mergerti di- 
mana Pakistan dan Indonesia da 
pat memberikan sumbangan jang 
berharga. 

Dubes Dharsono 
Setelah menerima surat2 keper 

tjaan darj dubes Pakistan. Presi 
den Suharto telah pula menerima 
dubes Indonesia untuk Muang 
Thay Dharsono dan Kuasa Usaha 
Indonesia untuk Malaysia Benny 

.Murdani. Dengan kedua. diplomat 
'tersebut telah d'bitjarakan ten 
tang perdjalanan kepala Negara 
pada bulan Maret jang akan da- 
tang ke Malaysja dan kc Muang 
Thay. 

Kedua diplomat tersebut akan 
mempersiapkan kundjungan Kepa 
la Negara ke Malaysia dan Muang 
Thay. Seperti telah diketahui Pre 

siden Suharto akan berada di Ma 

laysia 16 Maret 1970 s/d 19 Ma- 

ret, sedangkan di Muang Thay 
dari tanggal 19 Maret s/d 22 Ma 

ret jang akan datang. 
Dubes Dharscno mengatakan. 

bahwa kundjungan Presiden Su- 
hsrto ke Malaysia dan Muarg 
'Thay tidak sadja untuk mempere 

rat huburgan kedua Negara, teta 
pi djuga untuk mempererat hubu 
ngan antar Negara2 Asean. Se- 

mentara itu djubjr Istana Widya 
Latief mengatakan, bahwa kundju 
ngar Presiden ke Muang Thay 
dan Malaysia akan semula dilang 

surgkan pada tahun 1968 jang 
lalu, tetapi oleh karena beberapa 
hal, baru tahun jni dapat direalisa 

si, 

Sidang Mahmilti 
AURI Ditunda 

Militer Tinggi Angkatan Udara Re- 
publik Iudonesia di Djakarta jang 
memeriksa dan mengadili perkara 
bekas Major Udara Ir. Subagio, hari 
Selasa dinjctakan — ditunda untuk 
djargka waktu jang belum dapat di 
pastikan. 

Hubungan Masjarakat Komando 
Wilajah V Djekarta, jang dihubungi 
"Antara" hari Selasa — menji 4 
bahwa perundaan sidang itu 
disebcbkan karena hakim ket 
meriksa perkara Kol. (L) 
berhalangan hadir dipersidingan 
rena sakit. 

  

Sedianja pada hari Selasa ini si- 
dang akan dilandjutkan dengan pem 
belzan tertuduh. 

Pada sidang jl. Oditur Major (U) 
Djohrn Sjchbudin telah menuntut 
agar tertuduh bekas Major (U) Suba 
gio didjatuhi hukuman 20 tahun pen 
@djara pctong tahanan. 

. 

Hasil 
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Operasi Intel 
Di Sumut Tahun 1969 : 

Ratusan PKI 

Pro - Peking 
Ditangkap 

Medan, 5 Feb. (Mdk). 
Sedjumlah 478 orang PKI 

orientasi Peking, telah berha 

Der.gan penangkapan? itu, 
PKI jang sudah dilarang dan 
setjara pisik telah dihantjur 
kan, ternjata dari segi men. 
tal.ideologis.spirituil, masih pu 
nja banjak pendukung. 

Sumatera Utara, meturut 
Leo, merupskan basis ketiga 
PKI di Indonesia, sebelum ter 
djadi G.30.S/PKI. Walaupun 
mereka djuga sudah dihan. 
tjurkan disini, namu, mereka 
berusaha terus untuk come. 
back dan mentjoba merong. 
Tong Sumatera Utara dari ber 
bagai segi. 

Sedjak tahur 1969, sudah di 
rasakan adanja kegiatan PKI 
dan dalam pertengahan tahun 
itu, sudah ada tanda2 mereka 
Tea kekuatan pisik kem 

Bukti2 jang didjumpaj dari 
mereka jang ditangkap, ada 
diantara mereka jang ditrans 
migrir kedaerah ini, sedjak ta. 
hur. 1966. Mereka sudah sem. 

pat membangun CS2 dan CDB, 
jang kini sedang dalam pengu 
sutan. 

Operasi intel Kodam II/Bu 
kit Barisan akan terus dilaksa 
nakan dan kepada masjarakat 
didaerah Sumatera Utara di. 
minta kewaspadaan jang ting. 
Gi tentang adanja kegiatan2 
G.30.S/PKI itu. 

Demikia, Pangdam II/Bu. 
kit Barisan Brigdjen Leo Lo. 
pulisa. (Ant.) 

2 Pemuda Indonesia 
Dihukum Pengadilan 
Singapura 
Singapura, 5 Peb. (Mdk) 

Dua orang anak muda Indo 
nesia pada kur.djungannja se. 
tjara gelap jang ketiga kali 
nja ke Singapura telah didja 
tuhi hukuman 18 bulan pen. 
djara karena telah berkom. 
plot merampok seorang sopir 
taxi. 
Kedua orang warganegara 

Indonesia itu Pat Ah Teck 
alias Djali bin Alif (17 thn.) 
dan Sarman Muniadi bin Ali 
Muniadi (19 thn.) djuga men 
dapat hukuman tambahan 6 
bulan pendjara karera diper 
salahkan masuk Singapura se 
tjara gelap pada tgi. 2 Okto. 
ber jang lalu. 

Djali dan Sarman pertama 
kali masuk Singapura setjara 
gelap dalam tahun 1968. Mere 
ka sudah dua kali dikembali. 
kar, setelah masuk wilajah 
Singapurs setjara gelap. 
Mereka dalam melakukan 

perampasan terhadap sopir 
taxi di Singapura dibantu oleh 
seorang anak muda Singapu. 
ra, Sapeh bin Saron (16 thn.) 
jang oleh pengadilan dikirim 
kepusat latihar untuk anak? 
nakal. (Rtr.) 

  

3500 Kamar Untuk 
  

Turis Di Ibukota 
  

Tahun 1974 Nanti 

  

xx KALAU PEMERINTAH MEMBANTU 
-PEMBANGUNAN HOTEL2 SWASTA 

sk KAMAR TURIS INDONESIA TUNTUT 
PROTEKSI BAGI INDUSTRI TURISME 

Djakarta, 5 Peb. (Mdk) 
Ketua Presidium ICT (Indo 

nesisu Chamber of tourism) 
Soekamdani dalam keterangan 
persnja Rabu siang mengata. 
kap bahwa ICT akan merg. 
adakan Musjawarah Nasional. 
nja pada tgl. 2 s/d 4 April jg 
akan datang. Thema dari mu 
sjawarah ICT tsb ialah "Meng 
gairahkan Pemasaran" dan 
"Memperluas Investasi Pemba 
ngunan Pariwisata”. 
Dikatakannja bahwa ICT 

berpendapat, dewasa ini meru 
jang baik untuk 

semanga' 
panwisata sebagai sustu usa. 
ha besar untuk ikut menun. 
djang perkembargan pereko. 
nomian, 

3500 kamar 
Sementara itu Sekdjen ICT Sri 

budojo mengatakan bahwa Peme 
rintah seharusnja  memberikat, 
bantuan kepada pembangunan ho 
te12 Swasta. guna menampung pa 
ra turis Indonesia. Dikatakan 
nja lagi djika pembangunan Hot: 
di Djakarta berdjalan lantjar. pu 
da tahun 1974 jang akan datang. 
zkan terdapat 3500 kamar di Dja 
karta. Kata Sribudojo lebih Jan 
djut bahwa bantuan Pemerintah 
kepada industri parjwisata terma 
suk hote bukan berarti pihak 
swasta pariwisata mengemis2. te 
tepi hanja sekedar fasijlitas2 ICT 
tidak pula menginginkan orang2 

Ribuan Makasiswa Padang 
Adakan Pawai Allegoris 
Padang, 5 Peb. (Mdk) 
Pawai allegoris 

dari 1 perguruan 

gaimana menderitanja anak orarg2 
tak berada menanggung beban di 
bdarg pendidikan. Uang masuk 
sekciah jerg tinggi dan mahal, 
varg pembargunar dan segala ma 
tjam turan lairnja sedangkan ke 
butuhan sehari2 mereka tak ter 

@langkau oleh dajabelj jang ren 

Sedjumiah besar spenduk2 da 
lam pawa! allegoris tu mengung 
kepkan kalimat2 jang pada pckox 
nja mentjerminkan kegelisahan 
den frustrasi jang menimpa maha 
siswa dewasa ini. 

Institut Tehnologi Sum. Barat 
(ITSB) tampak membawa span 
Guk jang paling ekstrim dimana 
mereka bertanja: 'Pak rektcn ma 
na gedung ITSBP. "Apakah daerah 
Ini peraka bagi tehnjsi2 muda”, 
"Djangan djcdikan ITSB sebagai 

projek pengangguran". Perguruan 
Tirggi Tehnik jtu sedjak berdiri 
beberapa tahun jl masih menum 
pang? ketika kullah dan sampai 
kiri belum dinegerikan. (Ant) 

asing menguasai bidarg pariwisa 
ta di Indonesia. ICT menginginkan 
agar Pemerintah memberikan prc 
teks kepada industri pariwisata 
Indonesia 
Dalam pada itu Ketua Presidium 

ICT Scekamdhani mergatakan ban 
wa sampai saat iri belum ada 
joint venture swasta untuk mem 
bangun hotel2 di Indonesia. 

Dikatakarnja djuga bahwa pro 
sedure peranaman modal asing di 
Indonesia lebih mudah daripada 
peraramazn mcdal rasional. Pro 
sedure penanaman modal nasional 
sangat berbelit? dan memakan 
waktu jang lama sekali Bahkan 
pada waktu ini. ada permchoran 
jang dicdjukan pada bulan Maret 
1969 jang lalu masih belum sele 
sai sampaj saat ini 

Permintaan peranaman mcdal 
asirg dibidang pariwisata sampai 
szat jni telah meliputi US $ 100 
djeta 
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MUBES EKONOMI PNI 
DITENGAH? orang ramai memikirkan dan membitjarakan Pemilu dan pem- 

'@@rantasan korupsi, PNI menjelenggarakan Musjawarah Besar Ekonomi, PNJ 
sebagai partai politik jang besar tentu djuga tidak ketinggalan dalam memikir- 
ikan pemilu dan pembrantasan korupsi, tetapi ia masih tidak melupakan pro- 
'(lim nasional jang tidak kurang pentingnja dari jang lain3, jaltu pembangunan 
ekonomi. 

Seperti jang dipesankan oleh Presiden kepada mubes ekonomi PNI itu, kita 
“memang mengharapkan agar mubes ini dapat menghasiikan konsepsi Jang kong- 
krit, Jang dapat dilaksanakan dengan kondisi nasional kita seperti sekarang 
Ini, Kita tidak memerlukan konsepsi jang "ndakik2” tetapi tidak dimengerti 
rakjat dan tidak bisa dilaksanakan. —. 

PNI sebagai wadahnja kaum marhaen jang Pantjasilais tentu akan menolong 
Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dengan me- 
"gandaikan kekuatan kita sendiri dan tidak terdjerat oleh bantuan luar negeri 
Gan tidak mengandalkan kepada djatuhnja modal2 asing dibumi kita, bahwa 
PNI akan membantu Pemerintah untuk memberikan landasan? jang fundamen- 
UII bagi suksesnja Repelita, jang mendjadi harapan seluruh rakjat Indonesia. 

PNI sebagai partai politik Jang besar harus turut ' bahkan madju kedepan 
memikirkan masalah? nasional setjara konsepsionli. Dan 
PNI ini apabila dipergunakan oleh Pemerintah, jang tenti 
rakjat banjak, tidak perlu ada golongan lain jang iri, jang 

PNI maka merasa konsepsi itu perlu disabot . . ... ! 
Tjara2 dan pemikiran jang begini ini tentunja sudah tidak dapat diterima 

lagi dalam alam Orde Baru, dan rakjat akan tetap awas dalam menilainja. 
Semoga PNI mentjapai sukses dalam membawa pembangunan Indonesia kea- 
rah landasan Pantjasila dan Undang Dasar 1945. 

HARAPAN THOMAS CUP 
TERBUKA LAGI 

DENGAN perasaan pessimis kita mengiring keberangkatan delegasi Sudirman 
ke London. Tetapi dalam suasana masjarakat tidak lagi memperhatikan per- 
Gjuangan Sudirman di London, kita dikedjutkan dengan berita jang menggem- 
birakan, bahwa IBF mengakui keritjuhan jang terdjadi di Bangkok dan memu- 
Yuskan untuk melandjutkan pertandingan Muangthal — Indonesia di Tokyo 
bulan ini djuga dengan score 3—3. 

Dalam menghadapi perdjuangan di Tokyo Itu ada dua hal jang kiranja perlu 
kita perhatikan. Pertama, hendaknja PBSI pagi2 sudah memperhitungkan me- 
ngenai susunan refree, umpire, linesman jang akan dipasang di Tokyo nanti. 
Hendaknja PBSI mengusulkan kepada IBF agar pengatur/Dertandingan itu di- 
ambilkan dari pihak jang betul2 netral, lebhi baik lagi pihak2 jang sudah ber- 
tanding dan masuk kotak, misalnja India atau Pakistan. Sebab apabila jang 

  

   

    
    

  

    

disuruh mengatur pertandingan di Tokyo itu diambil dari Diepang apalagi Ma- 
Jaysia sudah pasti tidak dapat netral lagi karena mereka berkepentingan da- 
Jam pertandingan jang akan datang. 

Kedua, meskipun menurut perhitungan, baik single maupun double, kalau 
bertanding setjara normal, Indonesia mempunjai kans jang besar untuk me- 
nang, namun kita tidak boleh meremehkan Muangthai, terutama dalam double- 

angthai. Dalam pertandingan dengan Djepang Ini disamping ja sebagai kuda 
hitam dalam perebutan Thomas Cup, udara jang masih dingin disana akan di 
manfaatkan sebaik2nja oleh Djepang dan sebaliknja mendjadi faktor perintang 
bagi team kita. Bagaimanapun persiapan matang sangat menentukan. 

MAJAT LORD BERTRAND 
RUSSELL AKAN DIBAKAR 

BESOK 
nja diatas bum! iri sebagaimana 
ja mendjalani hiduprja. jakni se 
tjara sederhana dan rasa tjinta, 
Menurut keterangan, Russell me 

ringgal dengar tjepat. Pada heri 

  

Penrhyn, Wales, 5 Peb (Mak) 
UPATJARA pemakaman djena- 

zah ahlj filosofi Inggeris terkenal, 
Lord Bertrand Russell skan di 
selenggarakan besok di kota Wa- 
les utara ini dengan tjara pemba 
karan. Upatjara tersebut akan di 
lakukan setjara tertutup taapa 
tamu dan tanpa atjara? keagama 
an. Bahkan seorang teman keluar 
gn mengatakan bahwa pemakam 
an tokoh intelek Inggeris jang me 
ninggal harj Senin lalu dalam 
usia 97 tahun itu djuga akan di 
adakan tanpa bunga2. 

Demikianlah ahli mathematika, 
filsuf dan tokoh anti-perang ter 
sebut akan mengachiri kehadiran 

MINTAREDJA SH. : 

Hatta Bukan Hanja 
Pandai Naik 
Tachta Tapi Djuga 
Turun Tachta 

(Sambungan dari hal. I) 

. Deagan — pengangkatannja 
itu, setjara terus terang, Mio. 

taredja SH mengatakan bah 
wa semua pihak (goiongan) 
meras2 iega, walaanun demiki 
kian pekerdjzan jang akan ci 
lakukan oleh Dr. Hatta itu, 
dowasa ini akan dapat mem 
buka lebih banjak kesempatan 
baginja dalem ruang Iagkup 
jang tjukup luas. utuk ikut 
serta kembali menjumbangkan 
tenaga dan pikiran untuk ke 
muliaan Ba-gza dan Negara. 

Dalem hukimgan itu Men. 
teri Mintaredja SH w"regaz. 
kan lebih djauh bahwa Presi. 
den Suhart9 sungguh2 me-g 
harapkan bantuan dan kes. 
daran dari siena sadja untuk 
terwudjudaja stabilitas politik 
dan eko-cmi, djugz lebin2 da. 
lam persselan pembasmian ko 
rupsi. berdasarkan integritas. 
aja dalam masizrakat masing 

itu dia terpaksa berada ditempat 
tidur karena serangan influenza. 
Seharj sebelumrja dia masih keli 
hutan dipekarangan rumahnja ber 
sama ister.nja jang berusia 69 
tahun 

Retusan telegram dari segala 
pendjuru duria telah diantar keru 
mahrja. sementara teman2nja dan 
arggcta keluarganja berdatangan 
untuk memberi penghormatan ter 
achir. 

Salah satu prikarsa Russel| jg 
tjukup sensasioril semasa h'dup 
nja adalah pengadilan jang diben 
tuknja ditahun 1967 untuk meme 
riksa kedjahatan2 perang, cizisus 
nja tertudju kepada polfjk perang 
Amer'ka di Vietnam. Ketika Pre 
siden de Gaulle melarang pengadi 
lan itu bersjdang di Pasti maka 
Russeli mendapat jzin dari Swedia. 
untuk meneruskan rentjananja di 
Stockholm. Sastrawan, politisi 
dan pendidik berdatangan ke kota 
itu untuk menjampalkan kesaksi 

an mereka. Russeli djuga memben 
tuk pengadilan jang serupa sete 
lah invasi Soviet ke Tjekoslowakia 
ditahun 1968. 

Selama 40 tahun dalam hidup 
nja. Russell melantjarkan -kampa 
nje perdamalannja. Terachir, di 
bulan Desember Ialu dia mengi 
Tim kawat protes kepada PM So 
viet Alexej Kosygin atas tindakan 
penguasa Kremlin untuk me 

rena sit: 

1961 dalam usia 89 tahun kemba 

  

ERANTIJIS demi devsen 

pe 
djata dengan Timur Tengah. re 
rantjis membojkot pembelan sen 
Gjata Israel demi interesse kepa 
da minjak Arab. Pempjavu (demi 
kian djuga de Gaullesubelumn,a) 
hendak menggantikan posisi Ing 
geris dan AS jang semakin meni- 
pis di Timur Tengah dengan tudju 
an utama untuk kepentingan eko 
nomj dan investasi modal serta 
supply minjak. Demi minjak, Pcm 
piava merisker protes dari negara2 
Barat. Perantjis mendjual M.rage, 
tank2 baru AMX dan mesju kepa 
da Libya seria follow-upnja pasti 
Libya ukan harus meminta pelatih 
dan teknisi dan radar2 dari Pe 
rantjja untuk menolong memba 
ngun angkatan perang Libya. Ka 
rena sampai sekarang, tentara 
Libya jang berajumlah sekitar 8000 
orang itu belum mempunjai pilot2 
atau ahli teknjsi dan instruktur 
jang tjukup, Djuga Perantjis telah 
mendjual munisi dan peralatan 
militer ke Libanon dan Irax, 18 

. celah sangat marah dengan 
sikap Perantjis ini. Israel takut, 
bahwa dengan pendjualan Mirage 
ke Libya. seperti kepunjaan Israel 
sendiri jang terkenal ampuh da 
lam perang Djunj "67, memung 
knkan agen2 Rusia dapat menje 
lidi kcistimewaan2 Mirage tsb 
dan hal ini sangat ditakutkan Is- 
rael, 

Kini setjara tidak langsung AS 
dan Perantjis berlomba2 untuk 
dapat menguasai minjak Libya jg 
mempunjaj kedudukan istimewa di 
Afrika Utara setelah Aldjarair, 
Minjak. sendjata dan devisen ke 
ras saling erat hubungannja. Ham 
Pir semua negara besar Barat 
Ikut terlibat dalam soaj mjnjak 
dari Afrika Utara dan  djadjtrah 
Arab. Minjak bumi ternjata telah 
mendjadi urat nadj dari industri 
modern sebagai bahan bakar meng 
gantikan batu bara. 

Politik. pengaruh dan strategi 
kekuatan di Timur Tengah telah 
sangat dipengaruhi oleh minjax. 
Adalah bukan rahasia pula, bah 
wa negara2 Barat mulai dari 
AS, Ingger's. Perantjis dan Djer 
man Barat menginvestasi modal 
jang bermilljar dan merdapat pro 
fit jang bermilliar djuga setiap ta 
hunnja dari Timur Tengah. 

Kinj Rusia. ketjuali demi kepen 
lingan strategi pertahanan dan 
pengaruh, djuga mulai tertarik 

"akan minjak dan uang Arab. Nja 
tanja Rusia agak berhasil dengan 
terbukti adanja 'special relation” 
antara Rusia dengan Mesir de- 
ngan Irak dan Siria. Kini Rusia 
djuga telah berhasil mengimbangi 
kekuatan armada ke VI AS dj Lau 
tan Tengah. Rusia setjara demiki 
2 telah mengetablir dirinja seba 
gai penguasa Lautan Tengah se 
djadjar dengan negara? Barat: 
dan hal ini membawa konsekwensi 
baru bagi perimbangan kekuatan 
dan pengaruh di Timur Tengah. 

Dari persfektip diatas, skan 
segera, djelas kepada kita. bahwa 
kendaan panas di Timur Tengah 
telah disutradarai teruama oleh 
kekuatan luar. Merekalah jang 
menentukan akan sampai kemana 
konflik Arab Israel mau dibawa 
atau kapan diachiri sedjadjar de 
ngan kepentingan politik dan eko 
ncmi mereka.   
  

  

TIGA PESERTA TERBAIK 
WORKSHOP ANJAMAN 
BALI 

Djakarta, 5 Peb (Mdk) 
Workshep Anjiman Bali jang 

diadakan di Sanggar Seniman 
PKD Taman Ismail Merzuk! dalam 
testingnja baru2 jni telah meng 
hasilkan tiga orang peserta jang 
dianggap oleh pihak pengadjar se 
bagai hasi jang terbaik. Ketiga 
orang Itu adalah masing2: Nj. Su 
dibio, Widanjngsih (Ida) dan Ade 
Marina. Seluruh peserta testing 
berdjumlah 40 orang jang umum 
nja mentjapai nilai sedang. 

Seluruh peserta workshop ber 
djumlah 62 orang, terdjri dari 
anggota2 Lingkaran Seni Djakar 

  

  

Minjak, Embar go : 
& Konflik Timur 

Tengah 
PEMBANGUNAN 
MILITER ARAB- 
ISRAEL TJAPAI 
ANGKA2 MAUT 
OLEH : B.N. MARBUN 

(Il—Habis) 

Dengan perlombaan mengisi 
sendjata ke Timur Tengah ada- 
lah berarti menambah nambah ba 
kar bagi konflk Timur Tengah, 
atas biaja orang Arab dan Israel. 
Satu penjelesaaian damai dari kon 
fhik ini telah semakin djauh. Pera 
turan embargo sendjata ke Timur 
Tengah adalah illusi, Negara2 di 
timur Tengah dan para protektor 
mereka njatanja idak takut atau 
belum djerah akan perang baru, 
Gan malahan kinj mereka telah 
bersiap siap memprakarsai perang 
baru, Persediaan sendjata jang 
ada sekarang telah tjukup untuk 
memulai atjara perang baru jang 
mungkin lebih hebat dari perang .. 
Djuni '67. Pertanjaan ialah: Apa 
kah perbandingan antara Goliath 
dan David dari legende perang 
Djuni '67 masih berlaku atau ti- 
dak, Karena djuga kini, Israel b. 
sa terlibat dalam kesulitan, ni 
ngingat luasanja front dan djun 
lah kekuatan personal angka'u: 
perang Arab. Tetapi sesuaj « 
ngan pengalaman dari ketiga 1 
rang sebelumnja. djuga waktu 
jang akan datang perang tersel:ut 
hanja diperlukan untuk undjuk « 
Bi dan kemudian untuk keperluan 
membeli sendjata2 baru darj ne- 
gara2 super power. Disinilah 
pangkal kesulitan dan kesedihan 
masalah Timur Tengah 

  

    
KANSELIR Djerman 

Perantjis Georges 

katnja di Paris Sabtu lah: Baik 
man mengatakan bahwa 
sukses besar, tapi apa 
tokoh Eropah Barat itu belum 

Arab - Israel 

(han peladjaran taktik dan strategi po- 
Iitik dan militer jang tiada kering2nja. 
Dunia Arab-Israel mendjadi dua aktor 

sali 
ketika Brandt Ba Sa untuk Taman tai 

Stoci 

an R 

2 jang selamat dari tragedi Song My 
DUA wanita Vietnam Selatan, Vo Thi Lien (tengah) dan Pham Thi Lien (kanan), kedua-duanja 
diantara para korban pembunuhan massal di Song 

Swedia, dimana mereka akan muntjul 
My, sebuah desa Vietnam Selatan, telah tiba di 
dalam mahkamah chusus jang dibentuk kholm, oleh 

komite Vietnam dinegara itu. Seorang pengurus komite tersebut mendampingi mereka sewaktu di 
interviu oleh pers setempat UPI) 
  

Setelah Pidato Berapi2 Pres. Nasser 

omando? Mesir Me 
jeberang Teluk 

Barat Herr Willy Brande (kiri) dan Presiden 
ling tukar menukar senjum 

mn setelah kundjungan sing. 

Kairo, $ Feb. (Mdx). 
Komando2 Mesir, Selasa pa 

gi menjeberang Teluk Suez, 
mendarat dipantai bagian 
mur, dan menghantjurkan 
sfalasi2 militer Israel didae. 
rah El Tor dengan roke'2 da 
ratke-darat, demikian dikata 
kan oleh seorang djurubitjara 
militer di Kairo. 

Pada siang harinja, pesa 
wat2 pembom menggempur gu 
dang2 sendjata dan posisi Is- 
rael didaerah2 El Cap dan 
Tina disektor bagian utara Te 
rusan Suez dalam serangan 
hari ke-3 berturut2, 

Serangan? itu dilakukan tidak 
lama sesudah Presiden Nasser 
mengutjapkan pidatonja jang 
ber-api2 di Kairo Senin malam 
dimana dia menjatakan, bahwa 

  

in Perantjis maupun Djer- :ngkat sendjata de- 
n Brandt tsb berachir dengan zen punggung? terpepet di. 

tembok”. 
kundjungai 

jang diputuskan dalam perundingan? keduz 
diketahui pasti. (AP) : Melukiskan serangan komando 

Suatu 

ISRAEL BANTAH 
itu. djurubitjara tadi mengata- 
kan bahwa satuan2 komando 
Mesir melintasi Teluk Suez da. 
lam keadaan gelap gulita. Tem 
bakan2 roket jang mereka lepas 
kan tepat mengenai instalasi? 

  

'gpota 
aa itu kembali selamat", kata 
nja 

. Sementara itu seorang diuru 
bitjara militer Israel di Tel Aviv 
hari Selasa membantah bahwa 

  

pertentangan 
antara kebobrokan dan kematangan 
strategi politik dan militer baru 

akan bisa membawa perubahan situa- 
si didalam negeri RPA. Presiden Nas- 
er berpendapat, bahwa untuk men- 
dijamin keamanan 

itu untuk dapat mengimbangi kekua- 
tan lawannja jang besar dan berat 

itu bangsa Jahudi harus menjusun ke-8 
kekuatan pisik dan militer, mental dan 
ketahanan tempur. 2 
diperlengkapi ' dengan bantuan dari 
Amerika dan Inggeris serta Djerman 
Barat. Strategi politik dan militer di- 
perhebat, inteldjennja dilatih dalam 

'berbagai bentuk sepionase. Persatuan 
dan Kesatuan bangsa didalam dan di 

dan keselamatan 

" setjara suka rela membantu negerinja. 
Mereka tak sajang memberikan kekajaan- 

ta. Woman International Club dibawah tanah menentang kepemim: 

Sd Se maa ad te Pa NI dam wa al. Wakil guru? dari beberapa se lah, bahwa hampir. setiap news Jang kaga jaran ni Jerdiri atas dun pan, Sa mana kclah tampil dapat diambil kesimpulan bah- ”— kow. Para penentang Nasser berpen- dang militer i ke- Oleh ketua DKD Umar Khavam. wa tiada henti2nja dalam setiap adu » dapat bahwa pemerintahan dibawah enatangneraason ea Workshop Anjaman Bali jang telah kekuatan dunia Arab selalu terpuyi, rezim militer dapat menimbulkan ada Han meinonja jan Marakaa na Keku berlangsung Lap tiga bulan, Laravel dan kala : #tulah iso nja sastane #hsiangan, Sa pu 'mengobrak-abrik pertahanan Arab, 
al it s ian menondjol menimbulkan kultus induvi . ti - Ka 5 Pebruari 1070 pke 1700705 ta Padaha dipandang dari ep ian, naa Maa Kuan merana panggang rere pb sar Taman lema Marzuki. lah dan keampuhan persenjataan ma” adenja daja djuang dan inisiatip rak- tiirkan Radar Mesir dan ment 

Workshop Anjaman Bali ini di ia Arab mengalami ANN Peba Lapas ongfoarderyAesaramg an Ninaynja kapai2 perang milik ru monsori oleh DKD, | Lingkaran dai negara koh barat ang daiwa dar Maser mellakan tuga2na jang Iktkan, tatapi sungguh hal jang mena 
serta WIC dan Unesco Club In SS MN Lan Rakjat Mesir menghendaki” adanja ea na Mean denesia yg maa Ya: ang ngamen kemenangan Is- Sungak enpenyaan vera jan yr, 3tas kekalahan dunia Arab. n 4 sembilan tena inilah jang selalu mendjadi bahan ai dangan perkembangan dan sapirasi le di 5 Len pers Kebudaja Studi bagi para penindiauan politik” baru. Mal ini sama sekali tak disadari Sem Ne Gea Ne: 
an Bali CARASWATI. (dsm) dunia. Kan Boga "age argrnak aw "iasArab adalah hasil tempaan jang tju- 

#dalah satu himpun — Kut2nja. Hingga dengan demik “dengan penuh keprihatin- 
ghora #A Namar mengemban tugas berat, dide- 07 Palas militang, dan kesediaan eren " an rumpun bangsa Arab jang an. Faktor 

"KOMIBLA mendiami daerah luas jang em negeri menghadapi banjak kaum Mehagaran warganegara Israsi, adalah se- 
meliputi negara2 RPA. Leba- 0gp Ap elapoaker yr bagian andil membawa Israei ketangga 

(Sambungan dart ha. ) on” Syria,Irak,Marokko,Akdjassir, an sawanga en aa jung lebih kokoh dan tangguh. Setare 

An Pena at Kangba jang hepanan Gbtaga no. nga dana opa Arab andi. Soge meyatata, bass emoangan ngan jang lebih terperintji mengenai bengra2 jang terpentjar diberbagai ne” ertontengan antara Saudi Arabis Ye" Terong "dala Depan: bangun UK aman Wara pemberantasan jang sistematis PT) ini satu dengan lainnja terikat de- an, dan antera Lebenon dengan ge. @pinia kepahlawanan manah mejangnja. itu, karena hal tab. memerlukan sus Ken tebedajam, aguna, bejikinan dan ijawan2 Arab pimpinan Yamer Ara: " , tu pembahasan jarg !uas jang akan Kompak tak perah dapat terbina. Ka Pertantangan Gelam tubuh dunia“ dangkan negarawan Nicolo M. hi. menjangkut sont2 reorganlaasi dan Antara nagara jang satu dengan lain)” Alih “mat kempiskanja dan telah tlara2 administrasi dalam aparatur pi panser Pemoema ketjurigaan, in erdfatan lama setjara wadisibnil, se 
negera. Lapar rasa hingga persatuan dan kesatuan Arab Tukar-tikiraa. 39881 meruntjing. Dalam tubuh duni- dan dalam Isra Sementara Wu Komisi-4 dalam ha ea hg magang Kek Menag @an mili: 

mersndakan pertemu. (marintah, jaitu type Reno. ar hangur Diplomasi ria Ini akan lusionar “dan typo negera monarchi -. peng akan aniter “bertuan jang orthodox. MPA. Yaman, Irak dan — NUR tak sndahajat opanaip menara Wilone bernifat bertukar | ebanon adalah satu type Repubik Aa Sa daan wo 
Instan2 Itu antara lain adalah M@vOlusioner jang dalam benjak hal lum abadi Tengah, terasi meru- ambil bagian Kedjakscan Agung, Bodan Pemerik demantism berlainan dengan negaraZ pakan bangaa jang tersia dita- wa pembusahan 

sa Keuangan, Departemen Keuangan Mean ang Naa Angan (hah Palestina. Bangsa Jahudi- ag dan sebapairja. Me banaanaa MENU Ora anak Mahapaa menga Merasa baran tigai teroris 
ngnn3 mengenai perkarah korupsi di “erdapet pertentangan jang djustru. yong itu mereka menjebar keseluruh hutan Malaysis harapkan puta datang dari fihak ma Kenapa Ola Ganga 0 bento, dunia dalam keadaan prihatan. hun jang 
starokat. tagan mana Arab sendiri. Daru tatkala De Thadare Heri men. Bahwa ia menghadapi Ketika dkanjakan tebungan Komi- Mekalutan ini dipergunakan oleh lara dirikan gerakan Zioniame pada tahun pada 
014 Gergan Team Pemberantasan Ko pelepah mang we hungunkurg.. | 1805, bangan Jahudi berkumpul kom- tupai, Wilopo mengemukakan bah Pisik militernja. Dalam nagari 'bali mendiami tanah Palestina dengan We badan itu tetap merupakan sun Terdiri terdapat pertentangan disnta nama Iwssi, Gerakan Zioname ter. tu usaha dari Kediaksaan Agung. "3 Pimpinan atst. Badak melatusnja ata menimbulkan kebengjian dika "Komist-t dalam budungan deng: ""“Olusi Mesir jang berhasi menum- sangan Arab, naga en TPK Itu hanjalah memikirkan ba bangkan kekusman Fendaliame Faro- ngan epan ve tnimara usaha pemberantasan ka uk telah wrdapat jang ngndjuan orang2 Jehudi, 
Tupsl Mu dapat Gidjalenkan lebih df kim maa dan makin — Bangaa Jehudi sadar bahwa la 
Nisien”", demikian Wilopo. (Ant.) Tah mangkaman Kerok om wennja adelah besar dan kuat Karena 

« 
miliar sit ha ae   

velli menjebutkan, bila sesuatu bangsa 
senantiasa teki 

isiatii negara2 Arab jang bisa memu 
ut kembali mundurnya bole tentang tara 
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sendiri. 
PNI tidak perlu takut di 

tuduh para tehnokrat kalau 
Xanti konsepsinja berbau 
orla, sebab rakjat tahu bah 
wa tehnokrat2 jang seka. 
reng ini pegang posisi? 
penting pernah bikin buku 

  

      

  

    
      

    

Sementara itu rakjat 
memprihatinkan keritjuh. 
an jang terdjadi disini tem 
tang siapa jang musti be- 
rangkat memimpin Rudy 
cs ke Tokyo......... 
Bapak2 jang punja uang 

tentunja sudah pasang ang 
ka untuk taruhan hasii re. 
butan Thomas Cup di To. 
kyo, sementara PBSI pu. 
sing tjari uang untuk sa. 
ngu. 

dat 
mm (rebutay, tjari berita) 
  
Korps Press 
Saigon 
Disusup 
”Mata2” 
Militer? 
SAIGON — Pengetjekan jarg 

menjeluruh terhidap korps ners 
di Saigon pada waktu ini sedang 
dilantjarkan setelah terdjadi pe 
rembesan ja oleh em- 
pat "mata2” militer, demikian 
diumumkan Senen malam oleh 
kedutaan besar dan markas be 
sar AS di Saigon. 

Satu komurike menjatakan, 
bahwa .identitas profesionil darj 
setiap wartawan sedang diteliti 
untuk memperoleh kepastian apa 
kah ia benar2 seorang kores. 
ponden. 

Apabila latar bel se0- 
rang koresponden tidak dapat 
Giteliti di Vietnam, maka pene. 
litian akan dilakukan di negara 
mana organisasi pekabarannja 
berada, demikian komunike itu. 

itu dilakukan setelah minggu 
lalu diperoleh penegasan resmi 
bahwa dua orang AS dan dua 
orang Vietmam jang bekerdja 
untuk satu "organisasi pengusut 
Iriliter” setjara tidak sah diberi 
akreditas: pers. 

Penjingkapan itu telah medim 
bulkan kehebohan dalam korps 
pers dan telah menjebabkan di 
keluarkannja perintah oleh pangn 
lima pasukan2 AS di Vietnam 
Selatan Djendral Creighton A- 
brams, supaja sistim akreditasi 
pers jang sekarang ditindjau 
kembali seluruhnja. Apa peker. 
djaan keempat “mata?” itu be 
lum diketahui. 
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Irak 
tebelasan PSMS sebagai djua 
ra nasional mewa. 
kili PSSI keturnamen sepak. 

Semarang Bangun 
Kolam Renan . 
Internasional 

  

SEMARANG, — Dalam rangka 
pembanguran TH & R (Taman Hi 
buran dan Rekreassi) di Kodya 
Semarang, dewasa ini telah diren 
tjanakan untuk membangun kolam 
renang bertaraf internasional jg. 
ditaksir menelan biaja sebanjak 
Rp 75 djuta, demikian diterangkan 
oleh R. Soedirta SA Project Of- 

ficer TH & R Semarang pada 'An 
tara". 

Fembangunan kolam renang teb. 
jang meliputi puluhan djuta ru 
piah itu meliputi 3 buah, dan 
satu diantaranja kolam renang jg 
bertaraf internasionaj dengan ber 
ukuran 50 X 25 meter. sedang je 
lainnja berukuran 40 X 25 meter, 
masing2 sedalam 4 meter dan 
akan menelan bieja sebanjak Rp 
65 djuta. Dalam pada itu menurut 
Soedrita SA. sebanjak Rp 10 djuta 
lagi akan dipergunakan untuk 
pembangunan kdtam renang chu- 
sus bagi anak2. jang berukuran 
10 X 6 meter dan dalamnja ha 
nja 1 meter, 

Pelaksanaan pembangunan ko 
lam renang diatas jang akan di 
kerdjakan oleh salah sebuah per 
usahaan swasta darj Surabaja de 
ngan kontrak selarha.20 tahun, 
menurut rentjana akan dimulai 
achir bulan ini. 
  

PSP JR DISIAPKAN 
UNTUK PEREBUTAN 
SURATIN. CUP 1910 

PADANG — Kompztisi PSSI 
Juaicr Wilajah-I Sumatera da 
jam rangka perebutan Suratin 
Cup 1970 kemungkiaan dise. 
lenggarakan di Padang, demi 
kian dikatakan oleh Ketua 
PSP Padang AKBP Soedar. 
madji. 
Menurut AKBP Soedarma- 

dji, sehubungan dengan itu 
baru2 ini PSP telah menerima 
surat dari Komda PSSI Suma 
tere Barat menaajakan tea- 
tang kesanggupan PSP menje 
lenggarakan kompetisi tsb. 

Lain Dalam 
Pula Kalau 

KESEBELASAN TERKUAT KITA DAPAT 
PERHATIAN Di TIMUR TENGAH 

Undang 

  

  

Menurut "AFP” Bangkok jg 
mengutip keterangan Persatu. 
an Renang "Muangthai, selaia 
Indonesia djuga turut Malay- 
sia, Singapura dan Muangthai 
sebagai tvan rumah. 

      

  

    

MERDEKA 

n 
  

Pemain2 Medan Sudah 

Berada Di Djakarta 
MEREKA TIDAK DALAM KONDISI, 
KATA KETUA UMUM PARDEDETEX Film, Lain 

Disamping 

  

  

Team Tindju Pertamina 
Djuga Ikut Ke Medan 

TERPISAH DARI ROMBONGAN DCI DJAYA 

Djakaria, 4 Feb. (Mdk). 
Team Manager regu Tindju 

PERTINA Djaya untuk per. 
tandingan Endja segi-4 di Me 
dan Ady Molina ML. dalam 
suatu keterangannja 
"Merdeka" 

patan kepada petindja2 baru 
untuk naik ring dam berhadap 
an dengan petindju2 luar ne- 
geri. 

Adapun petindju2 PERTAMI 
NA jang aksa diikut sertekan 
itu menurut Ady Molina ML 
adalah : Taufik (dari kelas 
Lajang), Frans Lai 
(dari kslas Terbang). Idwan 
Anwar (dari kelas Bantam), 
Okto Ribirg (dari kelas Ri. 
ngan), Frans VB (dari kelas 
Welter Ringan), Frans Latu. 

(dari kelas Welter) 
(dari kelas 

dai 
PERTAMINA ini dalam 

team tersendiri dan terpisah 
dari team DCI Djaya, maka 
petindju2 PERTAMINA jang 
dulunja terpilih dalam team 
DCI Djaya akan ditarik dan 
Giganti dengan petiadju2 lain. 
nja, jaitu J. Aih mengganti. 
kan Idwap Anwar, Bny Bol. 
lang merggantikan Frans La- 
tumahing dan Said Fidak 
menggantikan Aminuddin. 
Mengenai keberaagkatan ko 

Medan sendiri menurut Ady 
Molina vada tgl. 10 Pebruari 

- jad, dengan naik pesawat di. 
mana PN PERTAMINA seba. 
Gai spoascr team Tindja Pa 5 

Djakarta, 5 Peb. (Mdk) 
Para pemain PSSI jang 

berasal dari pemain PSMS/ 
Pardedetex 

memasuki TC 
Seperti kita hajatan bahan 

dari Pehts/Pardoes 
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CONTINENTAL OIL CO 
IKUT EKSPLORASI 
LEPAS PANTAI 

rah Teluk Berak, dimana dae: 
rah ini meruj salah safa 

diantara eksplorasi mi 
1 lepas pantai jang terbesar 
di Indonesia. 

Maskapai lainnja jang djuga 
ikut serta 
si minjak di tsb 
maskapai Yalia dan 
Phillips Petroleum jang merupa 
kan operator dari maskapai 
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REAKSI DI TOKYO 
ATAS KEPUTUSAN 
PENGURUS IBF : 

  

  

  

  

Djakarta. $ Peb (Mdk) 

Untuk itu, tentu pihak Muang 
thai akan lebih suka mendjaga 
prestise bangsanja dari pada men 
Gjundjung tinggi falsafah keolah 
ragaan. atau dengan kata lain me 
reka akan lebih suka menerimu 

  

Mau KeTokyo 

  

KAMIS, $ FEBRUARI 1970 

KALAH W.O. LEBIH TERHORMAT BUAT BANGKOK 

Tokoh2 Sport Di Ibukota 
Menduga Thailand Tidak 

Sukses Missi Soedirman 
Kemenangan Buat Kita 

kalah dengan w.o. daripada me 
maklumkan kepada dunia bahwa 
mereka datang ke Djeparg ada 
Jah karena adarja ketidak beres 

jang mereka lakukan kezwia 
natn2 Hidonesia di Bangkok be 

itu Gjuga bahwa kalaupun piaak 
Muangthai itu akan mengikimkan 
Gjuga pemain2nja ke Tokio nanti 
nja, maka harapan mereka untuk 
menang darj Indonesia sangat 

Dis sekat! 

Mengenai berhasilnja missi 
Drs Scedirman menurut tokoh tsb 
hal iri dapat dinilai sebagai sua 
tu kemenangan jang besar bagi 
Indcnesia. Apa jang telah berhasil 
ditjapai oleh miss! Soedirman di 
London tidak kalah dengan pa 
jang telah pernah dtjapal oieh 
djusra ataupun duta2 olahrag: ki 
ta sebagai djuara dj luar negeri 

Giek sebab itu adalah suatu hak 
jang lajak seardainja penjambut 

an Drs Soedirman dilapangan uda 

jang sukses diluar negeri diwak 
tu-waktu ji. Demikian tftoh tsb. 

Achirnja dikatakan djuga bah 
wa basil missi Soedirman hendak, 

mja dilandjutkan dengan perbuas 
an njata serta persiapan2 jang 
matang oleh pihak PBSI dalam 
usaha mereka untuk merebut 

bahwa Drs Soedirman beserta Drs 
Ferry Scrneville dan Soeharso ox 
ru akan tiba kembali di Tanah 
WMr dari London pada Kamis «« 
re ari ini. (Am) 

Apa Kata Scheele 
IBF Berunding 3 Hari 

LONDON, 5 Pebruari (Mk) 
Sekrel 

ngenai 
tara Pane aan Muangthai 
telah dtachiri Senin rufam se. 
bang berlangsung 

ari. 
selama tiga 

ngang memilengar berita tersebut . 

dan menurut anggapannja tidak 

Tapi menurut Dr. T.D. mungkin bagi IBF menjelengyara Tjabut P embatasan 
mudah?2an dengan kan pertandingan landjutan Itu 

adanja TC selama 1 ming- di Tokio seperti apa jang ditetap 

ya turun kegelang kan IBF. 

dapat pa kon. — Namun, djurubitjara itu mengata 

Iisinja, sehingga mereka kan, kemungkinan menjelenggara 

dapat bermain dengan baik, Ikan pertandingan semi fiasi Indo 

tidak akan menge mesin dan Muangihaj 'ni adalah 

ti n hara, seluruh di Kyoto pada tai 23 Pebruari 

masjarakat petjandu2 bola teu sesudahnja Gengan sjarat. Djakarta, 5 Peb. (Mdk) 

dan air. bahwa kedua segara (Indonesia Pimpius: Komisariat 

Namua diakui dan Musngtha! — red.) menjetu: rah (Komda) PTMSI (tennis 

djuga oleh Dr. T.D. Parda. djvi berhadapan dengan Djepang medja) Djakarta Raya akan 

de bahwa training dalam waktu seminggu dikota '”— membawa missi tersendiri 

centre hanja selama 1 ming tsb. ri Gubernur Ali Sadikin untuk 

gu tidak akan dapat diha- Pemenang pertandingan Indo: disampaikan dalam Kongres 

rapkan banjak dari pe. nesia dan Musngthai ing akan ber Persatuan Tennis Medja Selu. 

main2. (Am) hadapan dengan Djepang dalaw ruh Indonesia jang akan ber 

  

# TERKENAL KARENA TEMBAKAN 
PISTOL ATAU TEMBAKAN BOLA ? 

rebapai 
daripada dalam 
antara Honduras 
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Baharaddin Akan Tjoba 

Djumlah Peserta Invitasi 
Tennis Medja Di Solo ? 

SAJANG KALAU PEMAIN2 "RADJAWALI" 
TIDAK IKUT BERTANDING, KATANJA 

Sidang komite IBF. demikian f 

    
             

langsung achir Pebruari ini 
1 Solo. & 
Ketus.I KONI Djaya, Erwin 

Baharuddin dalam keterangan 
nja sehubungan dengan akan 
berlangsungnja kongres/invita, 
si tentis medja di Solo menga 
takan, bahwa Gubernur telah 

“ memberikan perhatian serta 
data? jang perlu untuk diper 
gjuargkan oleh Komda PTM- 
SI Djaya dalam pertemuan 
itu nanti demi kemadjuan per 
tennis.medjaan di Indoresia. 
Menanggapi ketersngan ke- 

tua teanis.medja ''Radjawali', 
Soerj» Siswono, Erwin menga 
takan, bahwa kalau benar pe. 
main2 "Radjawali” tidak di- 
ikut.sertakan ke Solo, itu be- 
nat2 merupaka: susta hal jg 
sangat disajangkan, djustru 
karsna invitasi tsb merupa. 
kan puntjak pemilihai pe. 
main? jang akan diturut-serta 
kan dalam kedjuaraan texuis 
medja Asia di Nagoya bulan 
April mendatang. 

Dikatakan, Scerjo Siswono 
sebaikaja hadir dalam krngres 
nanti karena dengan kehadi. 
rannja itu akso meruandjuk. 

ia tetap pada pendiriannja un 
mau hadir, djelas 

peserta kongres akan berpen 
dapat laia. 
Pimptism Komda PTMSI 

Djaya demikisn ditambahkan, 
akan memperdjuangkan agar 

serta baik dari Djakarta ms3 
pun dasrah2 lainnja bisa me. 
ngirimkan peserta sebanjak2 
aja, kerena dengan demikian 

invitesi benar2 bisa menun. 
djukkan kekuatan jang vasti 
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Film PON 
VII Dapat 
Sambutan 

DCI PESAN 1 COPY 
SEDANGKAN DEPARLU 
PESAN 9 COPY 

Seterusrja Bambang menjatakan 
buhwa film tsb. telah berada di Dja 
karta dari Hunkona semendjak pe- 
kan jl, dan kini berada ditangan Kol 
Acub Zaenal selaku pihak jang men 
Gjadi produser film tab. 

/tes pertanjaan dinjatukan djugu 
bahwa kini sedang direntjanakan un 
tuk memperbanjak copier2 film tab, 

Mal mara mengingat telah banjaknja 
bihak2 jang menginginkan dan me- 
mecirnja, al jang sudah kongkrit 
#dalsh dari pihak Dep Luar Negeri 
jang mergirginkan sebanjak 9 copy 
urtuk diperihatkan diluar negeri 
melalui KBRI? kita jarg ada diluar 

serap 
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