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t Hidup lebih nikmat dengan . . . . 

| @SANYO 
PN 
SENIN, 9 PEBRUARI 1970 peka ana 0324/5K/DPRAMISI 

Izin Pepeirada No.Kep.238/P/V/1968 

Ernie 

  

sa ini dirawat di RS Dr. 
Tjipto Mangunkusumo, Sa 
lemba, setelah mengalami 
suctu operasi. Erni dirawat 

| diruangan Ghiruregie II 
: NN Ma wanita se. 

'at malam, dan Dr. Tjipto. Setelah belum diperbolehkan ma- 1 Dr. Tirto: Sela dora 
kim dan minum sampai apendicitis (usus buntu Kare 

bian djobati dengan Naa suatu proses ketentuan ter di “.. 
bagian sakit, maka pada 

hadap orang jang selesai djam Age an milm ber 
Gioperasi. kat pertolongan dokter! berpe 

baru sadar del dari ce na .. n 
BERDJUMLAH 400 TON nja dam 0400 pag' widah In 
Djakarta, 9 Peb, (Mdk) Teng Tana Sanbnyah ka 

| Sehubungan dengan ketera. Mar no, 2 ruangan G II, 

ngan nteri ubungan 
| Frans Seda dalas rapat De. D ppoa Aa sean 
     

  

     

    
      

    
   

   

  

    

    

  

    

  

   

wan Stabilisasi Ekonomi ten- 
tang adanja beras/bulgur jang 
rasais, maka setelah diselidiki 
Isbih teliti oleh Direktorat 
Djenderzl Perhubungan Laut 
terdapat 400 ton beras/bulgur 

Na, An “ana keterangan Erni ri ra: dij 
oleh dari Gg Dang, Opa - dokter mengatikan ke 

bungan djumlah 400 ton tsb n nja, bahwa MN 
terdiri dari : ukan perawatan kurang 

150 ton beras ex.Mzangtna' 
jang diturunkan dari -kapal 
“Eritan”, terdapat digudang 
101: 180 tcn bulgar ex.USA 
jang diangkut dengan kapal 
"Ventage Progress”, terdapat 
digudang 112 : 70 ton beras »x 
Mesir jang diangkut dengan 
kapal "New Gate”, 
digudang 112. (ND) 

Hanja Tuntutan2 

Dari Mubes Ekon. 

aan pot da PNI? Kelangan poxtisi dan ptme 
riatahan hari ini dengan ha- 

ATAU KOREKSI 
KONSTRUKTIF 
TERHADAP 
REPELITA 1? 
Mubes Ekonomi PNI, Dika- 

Oleh para djuurawat rungan, 
tvelain djururawat2 lah jang 
pada berdatangan 
jaga Erni, 
(Bersamburg ke hal, IV) 

ing men 

  

diselenggarakan 
tanggal S Februari jang lalu, 
sementara DPP PNI dan Stee 
rng Komite Mubes sedang 
memfinaikan draft hasil Mu- 

bes, demikian oleh 
wartawan Merdeka jang terus 
menerus mengikuti djalamnja 

sil Mubes Ekonomi PNI hanja 
akan menghasilkan serentetan 
tuntutan2 jang 

ket, masjarakst jang 

aar 1945 sotta sekaligus memberi 
ikan 'prablem soivingnja untuk ma 
eelah2 jang mafjet dalam Repeli 
“LL 

Perlu Lolow up 

Kalangan tehnokrat mud PNI 
mempaknja menginginkan agar ha 
&l2 Mubesnja jtu mendapatkan 
followup. agar tidak hanja men- 

Ujadi tumpukan berkas jang tidak 
ada ganja. Untuk itu Giperlukan 
@uatu wadah dari para tenaga ahli 
PNI jang skan dapat menggarap 
Kesenan benga Paten. Mentan 

tuk Tenaga2 ehli jang —urbesar 
inja Mochtar harus beristirahat se baik di pemerintahan, swam dan 
lama beberepa hari dan kinj luka universitas2 tentunja dapat diman 
nja telah berangsur sembuh. fastkan. 

Film "Pembalasan Iblis' jang di Sementara itu diperokeh kabar. 
harapkan selesai pertengahan Peb bahwa dalam waktu jang singkat 
uari 1970, mengungkapkan suatu Sekber Golkar Gjuga alan nenga 

legenda rakjat daerah Bal. oleh 1 dahan Mubes ekonomi. Belum da 
Dewa Aju Mertha Badung seorang pat diperoleh keterangan iapan 
"Pendatang baru' darj Bali. Djuga akan diadakan. 

turut main dalam film ini bintang Dari kalangan Pemerintahan d' 
lama Nurnaningsih jang memain peroleh komentar bahwa waktunja 
kan peranan sebagai nenek. sangat tepat Mubes Ekononj PN 
Pembuatan film jang menelan dilakukan sekarang ini, karena 

bbiaja kl. Rp. 19 djuta ini dibuat de mendjelang Pemerintah —menjiap 
ngan lajar lebar dalam tata warna kan pelaksanaan Repelita II pada 
emeuman colour. bulan April jang akan Galang. 

          

Kuala Lumpur, 9 Peb. (Mdk) 
Tengku Abdul Rahma: 

dana menteri 
rgatakan kemarin bahwa dia 

lam bulan Nopember nanti. 
Berbitjara pada hari ulang 

aman jang ke-67 dikediam 
annja kemarin, u me 
ngatakan babiwa pafataktan 

batan itu disebabkan bah. 
wa kemungkinan besar 
Malaysis jang akan 
bulan Nopember manti adalah 
keponakannja sendiri jakni 
Sultan Abdul Halim dari Ke. 
dah jang berusia 42 tahun itu. 
Tradisi keluarga tidak mem- 
benarkan saja untuk hormat. 

n, demi 
kian kata Tengku. 
Sementara Itu Djrektur Operasi 

Malaysia Tun Abdul Razak jang 
telah memimpin Malaysia dalam 
keadaan darurat selama 9 bulan 
telah mendapat nasehat dokter2 
untuk beristirahat. 

Suatu laporan medis jang dike 
luarkan pada hari Saptu menge 
mekakan, bahwa Tun Razak ku 
rang sehat selama 3 hari terachir 
sni dan telah dinasihatkan untuk 
beristirahat beberapa hari lagi. Si 
fatnja sakjtnja tidak diumumkan 
la adalah pemimpin Malaysja 
jang keempat jang dinasehatkan 
Gdckter untuk beristirahat dalam 
minggu2 terachir inj. 

Radja konetitusioni Malaysia. 
Yang di-Pertuan Agong, telah sem 

     

     

  

Belum Ada | 
Djakarta, 9 Feb. (Mdk). £ 
PRESIDEN Soeharto 4 

Atas Kepala Nega 
ra itu belum ada partai jang 
setjara spontan memberikan 
djawabannja. Beberapa partai 
jang dihubungi wartawan ha. 
nja mengatakan bahwa apa jg 
diandjurkan oleh Kepala Nega 

para 
pin partai itu pula bahwa tu- 
gjuan Kepala Negara itu baik. 

terusnja Presiden Soehar 

#ANRA 
CA PUTIK UTARA 
Kar Ho MU 

“ Berfikir Meri     

  

  
    

PERPUGTAKAN ! 
' | “usEuk Puma ORA 

, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

Merdeka 
SUARA RAKJAT REBUBLIK INDONESIA 

20 Kendaraan Dis 

aksi Tegas 

    

  

, dan memaksanja men. 
darat dipangkalan udara Kha 

. Tapi pes. 
wat tsb achirnja tiba djuga di 
Aden beberapa saat sebelum 

gah malam, sesudah dita. 
han selama lebih 4 djam di 
Khamis, kata radio itu. 
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rahkan Kepada Parpol & Golkar 

PRESIBEN USULKAN 
3 KELOMPOK DALAM 
PEMILU 

  
SEKITAR PENGUSUTAN PIHAK BERWADJIB TERHADAP BANK2 IBUKOTA 

Manipulator Di Ba 

  

PENJEDAP MASAKAN 

Cokek JI HIFNO TOTO 
PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

NO: 6902 TH. XXIV, TH. REP. XXIV 

nk2 
    

Tagana, "ah, (Mdk) 
KETU, Imum Perbanas, 

H. Tachjar, mengatakan bah. 
wa skorsing terhadap bank 
hendaknja djuga dibarengi 
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Blue Band Baru! 

bee 

Njonja sekeluarga pasti menju- 
kainja. Blue Band Baru jang segar. 
Margarine jang lebih sedap-njaman. 
Blue Band Baru merangsang se- 
lera makan.Njonja akan menjak- 
sikan, inilah margarine jang 
sempurna untuk memasak, me- 
manggang kue dan mengoles roti. 

Dan Blue Band Baru mengan- 
dung lebih banjak vitamin jang 
na penting demi kesehatan. 
Keluarga Njonja sepantasnjalah 
mendapat jang terbaik dari 
segalanja, maka bawalah pulang 
margarine Blue Band. Hari ini! 

Blue Band Baru melezatkan makanan dan menjehatkan 
No. 127/M/70 

Wa sama seperti daerah2 lain- dari tugasnja, sementara peme NX 
nja, maka daerah Sumatera Se riksaan jang lebih intensif kini “PRESIDEN & IBU TIEN DJENGUK ha A 
latan djuga telah didjadikan sedang dilantjarkan oleh Kom GUBERNUR ASNAWI M.A. N PI yi 
basis penjelundupan. dak Sumbar. , DJAKARTA, — Ditengah-tengah 

Hanovercan offeryou: Two figures worth consider- Hanover shows the latest Dikemukakan, bahwa basis Dinjatakan pula. bahwa im. kesibukan sebagai Kepala Negara 
Ing: More than haif the 
number of ali the scientists 
in the history of mankind 
Ilve in this day and age. 
'Conclusion: In only five 
Years the total of human 
knowledge Is doubled. 

New ideas in 
technology. 
More knowledge. 
More opportunity for 
Improvement. 

developments in all H AN Oo V E R 

wamimn ciee” FAIR , 70 
and a minimum of time. April 25 
Information of infinite value. May 3 

World Market of 
Don't miss It! 

  

Rinto Alwi, Djalan Djendral Ahmad Yani 26 A, Bogor 
PO 1055 

  

UNIVERSITAS DJAJABAJA 
SALEMBA RAYA 12 DJAKARTA 

(Disamakan dengan Universitas Negeri) 

PENGUMUMAN 
PENERIMAAN MAHASISWA BARU 
GELOMBANG — ko II 

    
    

      
      
        

        

      

       

      
       

    

  

    

1. dlam 110 — 2. 

   REKTOR UNIVERSITAS DJAJABAJA 

  

  
RESMI JANG DISAMAKAN 
UDJIAN NEGARA):   

LAPORAN CHUSUS 

Daerah Opak-Progo 

Diwaktu Dulu: 
IE SEBELUM PERANG MERUPAKAN DAERAH 

PENGHASIL SULA 

DALAM - dua laporan berturut 
telah digambarkan dimana daerah 
bekas ibukota R.I. Jogjakarta se- 
karang berada dipandang dengan 
katjamata ekonomi, Jogjakarta s0 
karang bukan sodja daerah paling 
melarat di Indonesia, tapi djuga 
salah satu daerah termelarat dise- 
luruh dunja. 

Sebelum dilandjutkan, ada gu 
nanja kita mengetahui bagaimana 
kendaannja dimasa silam. 

EGERA sesudah kekuasaan 
atas daerah itu disebut dari 
tangan tentera Djepang, pa 

da Tahun 1945 penguasa didaerah 
Jogja melakukan inventarisasi pe- 
tusahaan2 jang selama perang di 
kuasai balatentara Daj Nippon. 
Djepang menjerah-terimakan 41 
perusahaan, kebanjakan hak mi- 
lik Belanda. Perusahaan2 itu ber 
gerak dibidarg perkebunan, per 
bengkelan' pertjctakan, pengola. 
han bahan, keperluan rumah tang 
Ba, toko2, apotik2, hotel, sositet, 
tambang, distribusi film dan mi- 
njak. 

Terbesar djumlahnja adalah jang 
bergerak dibidang perkebunan. 
Besar dalam djumlah unitnja, be- 
sar dalam modal jang ditanamkan 
didalamnja, besar pula dalam pera 
nannja dilihat dengan katjamata 
sosial ekonomi. Ini bisa dimenger Manan amanat 
HUBUNGAN POS UDARA 
PADANG-SINGAPURA 
PADANG, — Kepala Kantor 

Pos & Giro Besar Padang, Poerno 
mo hari Djum'at menjatakan, bah 
wa mulai hari Djum'at tgl 6 Peb 
Tuarj 1970 diadakan hubungan 
pos udara langsung 2 kal' seming 
gu antara Padang dan Singaputa. 

Dikatakan bahwa pengiriman 

dari Padang dilakukan tjap2 hari 
Djum'at dan Minggu sedangkan 
sebaliknja dari Singapura ke Pa 
Gang dikirimkan tiap2 hari Senin 
dan Sabtu. 

  

PASIR EXPORT 

ti. Sebab Jogja sebelum perang 
dunia I dan II termasuk salah satu 
dacrah penghasil gula pasir ex- 
port. 17 pabrik gula bertebaran 
@idaerah sekitar sungai Opok dan 
Progo ini. Sebuah bengkel besar, 
'Constructie Atelier” de Vorstenlan 
den" melajani pemeliharaan pab- 
rik2 itu. Mendjelang petjahnja pe 
rang dunja II, beberapa pabrik su 
dah tidak bekerdja lagi. M 
jang melanda dunja ditahun tigapu 
luhan djadi salah satu sebabnja 
Pabrik2 jang masih bertahan, te- 
tap berproduksi dengan pasaran. 
nja didalam dan luar negeri Pema 
sarannja diatur oleh Suiker Syndi 
caat. 

Selama perang pasifik Djepang 
berusaha memelihara kelangsungan 
produksi tanpa tenaga Belanda. 
Kapasitas tidak bisa penuh. Baik 
karena management jang diletan- 
tistis maupun kesukaran onderdil. 
Lagipula Djepang mengutamakan 
areal untuk melipatgandakan pro 
@uksi bahan makanan keperluan 
perang, sedang pasaran gula kelu 
ar negeri tertutup sama sekali 

ALAM stand demikian itu 
pabrik2 dioper bangsa In: 
donesja sesudah Proklamasi 

Topmanagement dipegang oleh se 
buah panitia, bentukan Komite Na 
sional Indonesia daerah Jogja. Di 
bawah pimpinan Ir Dipokoesoema 
dengan sedjumlah insinjur, sardja 
na hukum dan tokoh2 terkemuka 
dilapang ekonomi, Panitia Penje- 
lenggera Perusahaan Daerah Jog- 
jakarta (PPDJ) bekerdja sedapat2 
nja. 

Diantara perusahaan2 jang mere 
ka urus, terdapat 7 pabrik gula 
jang punja potensi berprcduksi 

gula pasir. Meski umur ekonomis 
nja mesin2 sudah sangat berku- 
rang, tapi bisa diremadjakan ka- 
lau onderdil bisa didapat dan da 
pat dilajani karjawan atasan sam 

  

    

  

Masalah Penjelundupan 
LAPORAN TEAM PENINDJAUAN DPRGR 
KE BEBERAPA DAERAH: 

@ Jajasan 
Terlibat ? 
IMPORTIR WNI DI PADANG DITANGKAP 

Djakarta, 9 Pebruari (Mdk): 
Team penjndjauan Komisi VI 

(Keuangan) dan Komisi III (Pe. 
merintahan Dalam Negeri) jang 
dipimpin oleh Mohd. Junus Lu. 
his kebeberapa daerah di Suma 

penjelundupan didaerah ini ada 
lih Pangkan Balai k.I- 40 km 
dari kota Palembang dan selama 
beberapa waktu belakangan ini 
sadja tertjatat 89 kali penjelun 
dupan dan baru jang ke.88 dan 
89 kalinja dapat ditangkap. 

Dikemukakan, bahwa dari ha 
sil penjelidikan serta laporan 
jang diterima oleh team penin. 
djauan Komisi2 DPRGR tsb ter 
njata dua buah Jajasan, ma. 

aa NG "3 "di 
erah Sumo terlibat dalam 
kegiatan penjelundupan. Seba. 
gian besar dari barang2 jang 
diselundupkan dikatakan ber. 
asal dari kedua aeaun Ha 
itu Jajasan Dapat leg 
sebesar Rp. 16 djuta dan Jaja- 
san Brimob sebesar Rp: 3 dju 
ta. Barang2 hasil penjelundupan 
tsb kini telah disita oleh Dja. 
watan Bea dan Tjukai setem. 
pat dan dalam waktu tidak Ia 
ma lagi akan diadjukan kede. 

      

   

  

am penindjauan DPRGR tsb le. 
bih landjut, bahwa importir jg 
bersangkutan kini telah berha. 
sil ditangkap dan Kepala Bea 
Tjukai Padang jang dikatakan 
terlibat dalam perkara penjelun 
dupan itu kini telah dibebaskan 

portir jang bersangkutan telah 
mengaku: kesalahannja dan ti. 
dak lama lagi perkaranjaakan 
diadjukan kedepan Pengadilan. 
sedang pedjabat2 Komdak Sum 
bar, pedjabat2 Bea Tiukai jang 
terlibat akan didjadikan saksi 
utama dalam perkara tsb. 

Menurut laporna itu pula. pe 
njelundupan melalui Teluk Ba. 
jur telah kesekian puluh kali. 
nja dalam masa achir2 ini. be. 
rupa penjimpangan ketentuan2 
peraturan Bea Tiukai jang ber. 
laku, sehingga mengakibatkan 
kerugian bagi negara. (Ant) 

18 Djemaah 
Meninggal Di 
Tanah Arab 
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pai bawah jang diberi upgradin: 
sambil berdjalan, karena ketram- 
pilan sudah mereka miliki dar 
pengalaman. Dalam hal areal bisa 
ditembah dengan areal lain2 pab- 
rik jang sudh tutup sedjak sebe- 

lum perang dan areal pabrik gu'a 
jang oleh Djepang sudah dirobah 
djadi pabrik besi perlengkapan 

perang. 
Orang berharap, aktiva awet 

ini dalam Indonesia Merdeka bisa 

dimanfaatkan potensinja untuk lan 

dasan pembangunan, memperbaiki 
nasib rakjat. Paling sedikit rakjat 

jang selama ini mendapat rezeki 
nja dari pabrik2 itu. Harapan ini 
bersandarkan kejakinan bahwa 
andaikan dalam Indonesia Merdeka 
hak milik asing harus dikembalj 
kan pada pemiliknja, toh kekuasa 
an politik sudah ada ditangan bang 
sa Indonesia. Bagaimana djuga 
udjud perjelesaian sengketa In- 
donesia-Bclanda nanti, pabrik2 itu 
pasti tidak akan digunakan seba: 

  

9 PEBRUARI 1970 

   
     

gai alat pemeras kemakmuran rak- 
jat sebagai dimasa sebelum pe 
rang. Kalau nantinja bisa berpro 
duksi normal lagi, dalam suasana 
nia bahwa Jogja sebagai ibukota 
bisa sadja diduduki dalam sehari, 
pemimpin2nja bisa sadja ditawan 
Tapi djangan diharap akan ada 
ketenteraman dan perdamaian ka- 
lau Belanda memaksakan kehen- 
daknja setjara sepihak. Maka mi: 
lik asing dibumihanguskan, dimu- 
lai dengan pabrik2 jang terdapat 
dalam wilajah ibukota Republik, 
Jogjakarta. Akan disusul dengan 
lair2 daerah kalau kekuatan2 di 
Lake Succes tidak mampu meng- 
hentikan aksi2 Belanda 

Aksi bumi hangus dj Jogja meng 
gugah orang2 jang punja modal 
di Indonesia. Nesib pabrik2 gula 
sebagai perwudjudan milik asing 
(jang djumlahnja diseluruh Indo- 
nesia tidak sedikit) membangun 
kan kaum raksioner darj .mpian 

nia. Lehih2 karena mereka meng 

  

DIROMBAK tidak, dibangun kembali pun tidak. Begitulah nasib 
"3 ng bobrok” didepan kantor GIA Jogja, salahsatu peninggalan 
#kibat bumi hangus tahun 1948. (Gambar Istimewa) 

  

Indonesia Merdeka akan memberi 
kesempatan kerdja dan penghasi- 
lan lebih lajak pada rakjat jang 
terus bertambah djumlahnja, tan- 
pa kesewenang2annja ondernemer 
Belanda jang dulu pernah mereka 
rasa dan saksikan, 

ALAM pada itu Jogja ada 
lah ibukota Republik. Na- 
ma Jogja banjak disebut? 

dalam pemberitaan luar negeri dan 
seban2 diutjapkan.. iiolomat2 di 
Lake Succes. 

Karena kehabisan akal dan 
ingin lekas2 mengachiri existensi- 
nja Republik, maka Jogja sebagai 
djantung perdjuangan ditikam. 
Jogja diserbu dalam aksi militer 
kedua. Golongan progresif menje 
salkan peristiwa ini. Golongan 
reaksioner merasa lega, mengang- 
gap ribut2 soal Indonesia akan se- 
gera berachir. 

Tapi Republik tidak menjerah- 
begitu sadja. Sambil melandjutkan 
perlawanan politik dan militer, Re 
publik memberi sasmita pada du 

  

Presiden Soeharto bersama Ibu 
Tjen Soeharto Kamis malam telah 
berkesempatan mendjenguk Guber 
nur Sumsel Asnawi Mangku Alam 
d' Rumah Sakit St. Carolus Dja- 
karta jang sedjak beberapa hari 
jang lalu dirawat dirumah sakit 
tersebut. 

Presiden Soeharto dalam kesem 
patan sedjenak menemui Guber 
nur Asnawi Mangku Alam menitg 
salkan pesan agar Gubernur Asna 
wi Mangku Alam selaku Kepala 
Daerah Sumsel dalam melaksana 
kan tugas negara terutama dalam 
menghadapi pembangunan dewa 
sa ini, agar djuga memperhatikan 

kesehatannja. 

| KABAR GEM 

     

tahui tentera Republik mulai kem- 
bali memasuki daerah2 jang se- 
mula telah mereka tinggaikan aki 
bat perdjandjian Renvile. 
Maka sedjarahpun berdjalan te- 

rus, Gjisi peristiwa2 bersedjarah 
jang susul menjusul kemudian. 

Kekuasaan Republik dipulihkan 
diachir bulan Djuni 1949 setelah 
kira2 200 hari diduduki tentera 
Belanda. Waktu Belanda mundur, 
stand menundjukkan bahwa seba 
dian besar pebrik2 gula jang dile 
dakkan masih bisa direhabilitir, 
Bagian2 utama dari mesin2 umum 
nja masih bisa digunakan. Variasai 
kerusakannja antara 40 dan 50 
prosen. Mesin? itu ber-produksi 
kembali setelah bangunan pabrik 
diperbaiki, beberapa onderdil di 
ganti, atau diadakan penggabungan 
mesin pabrik jang satu dengan 
jang lain. 

Tetapi sedjarah perekonomian 
daerah Jogia mengambil arah lain 
Dibelokkan oleh faktor2 non eko- 
nomis. Kearah mana? Ini akan kita 
lihat dalam laporan berikutnja 

   

AAA 
KETUA US AID JOHN 
HANNAH DITERIMA 
PRESIDEN 

DJAKARTA, — Ketua US AID 
(United States Agency for Inter 
national Development) Dr. Joha 
Hanaah Djum'at malam diterima 
Presiden Soeharto ditempat dike 

diaman Kepala Negara d' Tjenda 
na sebagai kundjungan kehorma 
tan dengan diserta! dirketur per 
wakilan US AID dj Djakarta John 
Moseler dan Dutabeear Amerika 
Serikat untuk Indonesia Galbraith. 

Mena nga 

BIRA: j 
l Velah lahir anak kami jang pertama seorang puteri, Rabu & Pebruari ! 

1970 djam 12.48 dirumah sakit St. Carolus: jang kami beri nama: i 

m
u
a
r
a
 

a
a
 
Ta

na
ma

n 

  

Beranti lamail Elison — ibunja. 

Keei Elison — bapanja 

Universitas Djajabaja di Djakarta untuk tahun kuliah 1970, menerima | A Ata de Mada ak 
Mahasiswa Baru pada FakultasyAkademi dalam lingkungan Universitas & Tan Paketan, Tea Maan TA jang dipo , n 

roleh dari RKI (Rombongan Kese $ ALI. FAKULTAS HUKUM Nugian emban Bona, Ten MN Megan | DIAN FERYATISSA | 2. FAKULTAS EKONOMI iIntel Sumbar terlibat? sudah tertjatat 18 orang djemaah | 
(Gjurusan Perusahaan) Dilaporkan selandjutnja, bah. hadji Indonesia jang meninggal l | 3. FAKULTAS SOSIAL — POLITIK wa team penindjauan ii dunia selama berada di Arab Sau | viljun 
cetar gag 3 2. didaerah Sumbar masjarakat a Kepada Ur. RS Samil dan bidan Sjan Ing serta perawath dipa i 

ramai . , . ika a Peang Mn enjelundu.. Ba Sa Anna RS St. Carolus, Giutjapkan terima kasih atas pertolongan dan 

pan2 jang terdjadi han jati dan 6 orang dari Bolie rawatan terhadap ibu dan anak, h 
Dena Bayar Ong peraa Goat to trip pertama. sedangkan 
kan oleh pers p Mel Abeto dikabarkan belum l Untuk mentjek kebenaran be. jang meninggal. JANG BERGEMBIRA: 

rita tsb telah melakukan penin — Gehagiam darj djemaah itu I 

Kuliah diadakan pada sore hari mulai djam 1730 — 2130 dak, Bea dan Tjukai dan pe. — Sementara !: 1 ! bertempat di Universitas DJAJABAJA Dji. Salemba Raja 13 Telah diakui & telah terdaftar (PTIP/PLK) djabat2 setempat lainnja. set Akbanua Tag Mak BA | 
Lea Kedjadian sebenarnja menu. kah sampaj achir Djanuari jl. Ba agunan an ! Pendaftaran Mahasiswa Baru ditutup 26 Pebruari 1970 Telah diakui & telah terdaftar (Dept. Perbubungan) rut team penindjauan DPR.GR dah tertjatat sebanjak 553 

. BERHAK MENGELUARKAN SENDIRI IDJAZAH B.Sc. dilaporkan sbb: Dengan ka melalu! djalan laut. IKel. Dr, Yusuf Ismail (Kjang) — Dubes R.I Gi Boan. (RFD) | 
Ke TRANS DIAL, DENGAN NEGERI (TANPA | pal “Mangga” milik swasta jg Sedangkan. djumlah "melalu 

    

    
ita, dijoint.kan dengan Pemda Sum rat dan udara sampai saat berita Ie UN PARA MAU SATA, INGA, PETA INA ISA TE BANK DUA AN 

ea Pena MALANG Ie Ta “47690. (kullahe Budi Dtowo- 7 Dia. Hang laguna, dat Be 47 3 UI 4: oMO . 

- Mura) Sara Naas Teranawee NTURUT BERDUKA TJITA 1 
: Kan pelabuhan Teluk de Tanpa reny ema ag 2 GABUNGAN MePoATeN MAMONAL 

uan Sagagata perti Uganda MEN NUK NDOWBSIA (GINSN menjatahan duka Lita jang eedalng WARTA EKONOMI: an Sa Haa 
... Kena SemaNa dee BAPAK RUFINUS LUMBAN TOBING SH. 

LA Sumbar jang diindent dari djumlah tah ai : pewdaas' ee swapanapasahganayasa :. i me Wa 6 2 - en Haa re : 

DJAKARTA — Kurs Valuta Asing dipasar bebas Djakarta . 858,50 922,— irunan asing, | katanja untuk Malayyja. NASIONAL SELURUN INDONESIA. 
akan dak menganga Ma Gro an dengan hara Dollar Australia 400.50 Pa hop anggota? Komdak da Ao arts Mangan re. : 

Dollar 'sia/Brunei 123,— 129 — ri dari sarung dan tekstil se. rang sudah Semoga arwah beliau diterima TUMAN J.M.E. den bepada kotuarga 
Permintaan dan ulden "5 191,59 djumlah 54 collie, Mekkah setelah jang Gtinggaikan dilimpahiNja keteguhan iman 

pasar Deuteche Mark Djerbar »— 1, — ditangkap hulu di Medinah 
61,50 @— Dinjatakan laporan te (Any 

Ja PA De MN 5 Talia saia isa 2 sabang ga Me ii      
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MASALAH TRAINEE2 
DI SOVIET UNI 

PERISTIWA penjeberangan trainee2 atau Karbol2 AURI kita ke pihak ko- 
munis di Soviet Uni adalah suatu affair jang tidak sedap mendjelang keda- 
tangan Menlu Adam Malik ke negara tersebut. Tidak sedap karena pedjabat 
tinggi pemerintah kita itu akan datang ke negara tersebut dengan tudjuan 
memperbaiki hubungan kedua negara jang mendingin disemua bidang sedjak 
penumpasan G30S/PKI disini. Tidak sedap karena pelarian trainee2 itu bagi 
kita masih diselubungi kabut misteri. 

Menurut berita2 jang tersiar sudah 4 karbol AU jang menjeberang ke Di- 

hak pemerintah komunis di Soviet Uni. Bagi kita terang hal2 ini menimbul- 

kan kerugian2. Pertama, hilangnja tenaga? terdidik dipihak kita. Kedun ke- 

rugian2 bagi keluarga2 jang ditinggalkan. Bagi instansi? pemerintah jang 

berwenang, affair tersebut tentu tidak berachir begitu sadia. Mispinja, pe- 

djabat2 ABRI di kedutaan besar RI di Moskow telah mentjoba mentjari kem- 

bali karbol2 jang menjeberang itu. Namun ini ternjata tidak berhasil meski- 

pun pedjabat2 Soviet Uni jang bersangkutan telah dihubungi dan diminta 

bantuannja. 
Memang amat mudah untuk menjatakan hilangnja karbol2 Itu adalah dise- 

babkan mereka telah "menjeberang”. Mudah tap! belum diperkuat dengan 

bukti. Sekiranja dia memang seorang komunis, atau seorang Jang meminta 

suaka didina atas alasan? lain, bagi kita soainja dapat dianggap selesai. 

Karena setiap pelarian politik dengan tindakannja itu telah menundjukkan 

diri mereka sebagai penghianat, baik dulu maupun kini. Tapi assumsi2 ini 

masih perlu dibuktikan. Ketjuali kalau pihak kita dapat membuktikan bahwa 

Oknum? tersebut lari karena pengchianatannja, bukan karena Gilarikan. 

Kendati djika dutabesar RI di Moskow tidak mendapat sekedar "courtesy"" 

dari Pem. Soviet Uni untuk mendjumpal dan berdialog setjara terbuka dengan 

karbol jang bersangkutan, tentunja Menlu kita sudah tjukup terhormat un- 

tuk diberi "courtesy" itu. Kalau Menlu-pun tak dianggap, maka bukan sa- 

Gia hubungan jang dingin akan membeku, tapi djuga Soviet Uni bagi kita 

akan merupakan raksasa jang takut pada bajangannja sendiri. 

  

Ditariknja semua karbol2 AURI sebanjak 78 orang itu menurut rasio me- 

mang merugikan kita sendiri jang djusteru membutuhkan tenaga2 ahli untuk 

pembangunan negara. Namun untuk menundjukkan bahwa Soviet Uni djuga 

berbahaja bagi mahasiswa kita memang inilah tjara Jang tepat. Begitupun, 

bagi seorang pengchianat jang hendak, menjeberang ke Soviet Uni tidak 
mutlak harus lebih dulu berada di negara itu. Dari Djerman Barat dia bisa 
ke Djerman Timur, kemudian ke pelukan "beruang merah". Karenanja 
masalah pelarian? ini dc sendirinja adalah peladjaran bagi kita, bukan 
untuk mengekang kebebasan gerak bangsa kita, tapi /)” bagaimana membina 
suatu bangsa jang patriotik — jang tak mudah diraju dengan rubel, dollar, 
sterting ataupun dengan wanita. 

Disamping pelarian2 politis itu kita djuga perlu memperhatikan setjara 
sertus masalah "pengungsi? ekonomis" — jang kalau memakai istilah manis 
disebut” "brain drain” — sebab — bahaja "brain — drain” ini 
barangkali lebih besar lagi bagi negara kita 

APRESIASI PEMERINTAH 
KEPADA PARPOL 

Hari Sabtu jang lalu Pemerintah telah menjerahkan masing2 dua kendara- 
an dengan uang pemeliharaannja Rp. 100,000 sebulannja, kepada para ketua 
parpol. Kendaraan? tersebut diserahkan dengan status pindjaman untuk ke- 
perluan pemilu. 

Kalau kita menilai djumlah kendaraan serta djumlah uangnja tidaklah 
akan memadai dengan keperluan pemilu jang akan dilaksanakan oleh parpol2 
tersebut. Kita hendaknja dapat menilai penjerahan itu bukan dari nilai fisik- 
nja, tetapi nilai2 jang lebih tinggi. 

Pada achir2 Ini banjak pihak jang menilai parpol2 sebagai suatu organisa- 
st rakjat jang tidak banjak perlunja. Bahkan banjak jang meng-estimate 
bahwa Pemerintah cg Presiden Suharto memberikan penilaian jang demikian 
terhadan parpol. Ada beberapa pihak jang menghendaki perombakan struktur 
politik dengan pembubaran parpol2. Dengan penegasan Presiden Suharto 
bahwa perubahan struktur politik tidak bisa dipaksakan, maka bujarlah Im. 
pian sementara pihak jang tidak menghendaki adanja demokrasi di tanah air 

    

     

    

    

  

     

    

     

itu hendaknja bisa kita nilai sebagai 

itu, tentunja dimaksudkan o! 
ama dengan Pemerinti 

Gan sekaligus ikut bet ab dalam mensukseskan pemilu 
Undang2 Dasar 1945. Meskipun dalam penjerahan Itu 

UIdak ada ikatan apapun. 
        

   
   

Meskipun tjara2 jang demikian itu tidak kita dapati diluar negeri, tetapi 
bal jang demikian itu dapat kita hargal dalam patas? sesuai dengan kehi- 
Gupan gotong rojong kita, dan tidak merugikan#hkiat. Dan disamping itu 
tentunja Pemerintah terutama Presiden Suharto mengharapkan djangan sam- 
pai parpol2 mentjari dana2 jang dapat merugikan Pemerintah dan rakjat se- 
(Jara keseluruhan untuk membiajal Pemilu. 

  

       
IN MEMORIAM : 

ager berada ditangan bang 

Djakarta, 9 Feb. (Mdk). sa sendiri. 

      

MERDEKA 

RADJA MAROKKO DI PARIS 
Kepala negara Marokko, Radja Hassan, berdjabatan tangan de. 

ngan Georges Pompidou di istana Elysee, Paris, setelah djamuan 
kenegaraan jang diadakan untuknja oleh Presiden Perantiis tsb. 

Ban Radja Hassan tersebut berlangsung awal ming 

gu lalu. 

Mr. Rufinus Lumban To 
bing, pengatjara tidak ber- 
praktek, hari Djum'at 6 Fe 
bruari 1970 djam 6 pagi 'e 
lah meninggal dunia ci ru- 
mahnja Dji. Dr. Sjam Ratu 
langi No. 19-A, Djakarta. 
Upatjara pemaksman dje- 
nazsh dilakukan pada hari 
Sabtu 7 Febr. djam 14.00 
diberangkatkan dengan upa 
tjara kemiliteran menudju 
ke Taman Pahlawan Kaii- 

                    

   

  

   

Sehuburgan dengan watatnja Mr 
RL Tcbjng. Ketua MPRS, Djen- 
Gral Nasutior, dlm waktu singkat 
berhasiy mengumpulkan data2 a.l 
dari dokement2 Dr. Mch Hat 
ta, jang membenarkan Mr R.L. To 
bing telah berdjoarg untuk kepen 
tingan RI. sehingga dengan data2 
ini almarhum diakui sebagai Pahla 

wan. 
Dalam pidato dirumah aimarhum 

sebeium djcnazah diberangkatkan 
Djendral Nasution — menguraikan 
djasa2 Mr RL. Tobing jang selain 
berdjoang untuk kepentingan mi 

Nter dar, sipil djuga kegigihannja 
membesa kepentirgan swasta nasi 

Cnal. Untuk djasaz sni Pemerintah 

RI. telah memberi dan menetap 
kan Mr R.L. Tobing sebagai Ma 

jor Djenderal Tituler. Almarhum 
dalm pemerintahan darurat K.I 
di Sumawra adaish wakil Djaksa 

Agung 
Upatjara pemakaman ke dan di 

Taman Pahlawan Kalibata dilaku 

kan setjara militer dan berada 
dbp Inspektur Brigdjen Ricardo 
Srehaan dari Komhanas. 

Dari fihak keluarga d'njatakan 

terima kasih untuk segala perhati 
an dari kaiangan handai-tulan dan 
memirta maaf untuk segala kesala 

hun almarhum. 

Mr Rufinus Lumban Tobing dila 
hirkan pada 3 Maret 1912. balam 

zaman Belanda mendekati penjer 
buan Djepang ke Indonesia Mr 
RL. Tobing telah bertolak ke Me 
dan. Waktu la berada di Singapo 
re tentara Djepang menjerbu dan 
menguasai pulau tersebut. Oleh 
Djepang Mr RL. Tobing diminta 

   

    

Hanja dengan tindakan 
kuat sadjalah korupsi 
dapat diberantas 

Peristiwa jang menarik 
perhatian baru2 ini ialah ta 
hirnja Komisi-4 untuk mem 
berantas korupsi, ,d-bidani, 
dan di."mantera”i oleh Ke 
pala Negara sendiri dengah 
kata2 tegas: 'Saja ber'e. 
kad berantas korupsi dan 
menghilangkan sumbernjz. 

. Personelianja terdiri dari 
tokoh2 kawakan: Wilopo, 
Johannes, Kasimo dan An 
war Tjokroaminoto. 

  

Ditambah lagi dengan pe 

ngangkatan seorang Penase 
hat Presiden merangkap 
Penasehat Komisi-4, j.i. 
Mohd. Hatta. 

MASJARAKAT luas menge- 

nal mereka sebagai tokoh2 po 

titik 4 djaman : djaman kolo. 
nial, djaman pendudukan Dje 
pang, djaman perdjoangan 
fisik dan djaman federal/uni- 

taris. “ 
Masjarakat luas dengan ma 

nusia?nja jang sudah kritis 
mergetahui djuga apakah me 
reka itu orang2 kuat atau bu. 
kan, orang2 "bersih" atau bu. 
kan, menurut norma2 dan cri. 
teria jang berlaku. 

Orang2 Timur biasanja mu 
dah lupa dan mudah memaaf 
kan kekurangan?” pemimpin 
nja. Apalagi kalau pemimpin? 

atau balans (— mizan, menurut 

al.0uran) antara "bobot” amal 

baik dan "bobot” amal buruk. 
Namun, en toch, untuk melak 

sanakan dengan sukses peker. 
dizan jang maha berat seperti 

pemberantasan korupsi itu. sja. 

st2 "Kuat dan bersih” itu ada- 
conditio sine gua non, adalah 

rat mutlak. Sebab attribuut 

  

   
"kuat dan bersih” adalah sum. 
ber kewibawaan jang bulat jang 
merupakan sjarat mutlak pula 

Mr. R. Lumban Tobing 
» DIMAKAMKAN DITAMAN PAHLAWAN KALIBATA 

“PANGKAT MILITER MAJOR DJENDERAL TITULER 
bantuannja untuk mengurus dinas 

kehakiman. Tapi achirnja ia ber 
hasi1 sampaj di Sumatra. 

sini uda perkembargan baru. 
jaitu lahirnja pemerintahan daru- 
rat R.I. dan Mr .RL- Tobing mem 
berkuat barjsan Republik sebagai 
Wekil Djaksa Agung R.I 

  

OLEH: CHOESNOEN 

untuk dipatuhinja sesuatu per. 
aturan atau perintah. 

Dengan kepahitan dan kege. 
tiran dalam perasaan, masjara- 
kat me.konstatir bahwa banjak 
doktrin2 dalam bungkusan jang 
diberi tjap mentereng "pegang. 
an (satu2nja) untuk keselamat. 
an dunia dan achirat” dalam 
kenjatainnja seolah2 hanja me 
rupakan suatu "make believe” 
sadja, karena para pembuat dan 
pengandjurnja sendirilah jang 
uatjapkali mengingkari doktrin 
Itu. Hal seperti ini harus tidak 
boleh terulang lagi, sebab aki. 
batnja serta rembetan akibatnja 
akan luas sekali: 

Kami beserta banjak orang 
lain jang telah kami djadjagi 
pikirannja dan sependapat de. 
ngan apa jang kani utarakan 
diatas ini, ingin dengan sepe. 
nuh2nja loyaiilas menjatakan 
harapan2 baik terhadap sukses. 
nja Komisi-4 dalam menunaikan 

tugasnja. : 

Suatu versi Inggeris tentang 
rahasia suksesnja orang2 besar 
berbunji k.I. demikian: 

"Oniy strong thinking, strong 
willing, strong attitude and strong 
actlons might lead to a strong , 
life, to SUCCESS'. 

Hanja dengan pikiran kuat, ke 
Mauan kuat. sikap kuat dan tinda 
kan kuat sadjalah sukses/hidup 
kuat dapat ditjapal. 

ENGAN terberantasnja ko- 
Tupsi, bangsa kita pas 
akan — mendjadi suatu 
strong Nation. 
Adapun alternatiefnja, ar 

tinja djika korupsi Udak terberan 
tas dan terus meradjalela, kita 
akan djatuh kedalam djurang ke 
katjauan dan kesengsaraan, pa- 
ling untuk mendjadi bangsa pe 
ngungsian seperti bangsa Tjina jg 
ada di Taiwan sekarang (Korban 
korupsi jang tak terberantas) 

Maka tepatiah kata2 Kepaia Ne 
gara diatas tad: "Saja bertekad 
berantas korupsi dan menghitang- 
kan 5 5 

Sebagai djudul dan sebagai pe 
Sutup 'Merdeka' menambahkan ke 
pada kata2 Kepala Negara itu: 
"Hanja dengan tindakan kuat sa- 
djalah korupsj dapat diberantas". 

Di Djakarta peranan Mr R.L. To 
bing aktif di kalangan pembinaan 
dunia swasta nasjonal. Ia bertu 
rut2 mendjadi Wakil Ketua Kong 

   

res Ekonomi Nasionay Indonesia 
di Surabaja (1957), jabat De 
wan Ekonomi Indone: Pusat, Pe 

ngurus OPS Import dan Pedagang 
Besar Indonesia, Wakil Ketua Ga 
burgan Importir Nasional Seluruh 
Indonesia. Ketua Forum Swasta 
dan Penasehat Konfederasi Ka 
mar Niaga dan Industrj. 

Dikalangan kawan2 jang dekat 
ia dikenal sebagai seorang patriot 
jang tidak pernah memikirkan di 
ri sendiri. Mr. RL. Tobing mening 
galkan seorang isteri dan empat 
(rang anak. (br) 

NOTARIS KADIMAN 
MENINGGAL DUNIA 

  

Djak: 
Notaris Rd. Kadiman, Ke 

Peaun, Notariat Fa 
um Universitas 

Indonesia, tgi. 7 Pebruari 
meninggal 

notaris, wartawan dan pe- 
djabat2 Tinggi Pemerintah. 

4 Len hidupnja beliau 
ei rapa kali a 
di Kepala Ikatan Matana 
Indonesia. Buku2-nja me. 
ngerai Notariat telah men 
@jadi buku utama dan pega 
ngan kenotarisan Indone. 
sia. Sebahagian terbesar 
dari Rentjana Undar.g2 No. 
taris jang seger akan di. 
sjahkan oleh DPR-GR ada 

lah Dalam 
Masa Perdjuangan fisik 
melawan Kolon:a| Belanda, 
dimana Pemerintahan Da. 
rurat Republik Indonesia 
(PDRI) di Sumatera, Nota 
ris Kadiman 
pala Keuargan 
pangkat Kolonel Tituler. 

Djabatan terachir adalah 
Notaris untuk akte? Agra. 
ria dan dosen (Ketua Dju- 
rusan) di Fakultas Hukum 
U.I. Djakarta. Setelah men 
derita sekit dan dirawat di 
RS St, Carolus selama 7 ha 
ri Notaris R. Kadiman te. 
lah menir-ggal dunia.   

   
    

   

    

Membangun berdasarkan 

kekuatan kita sendiri 
Ketua MPRS didepan Mubes 

Ekonomi PNI baru? ini mene. 
gaskan lagi agar kita, memba. 

ngun ekonomi Nasiona| 
sar pada kekuatan sendiri. Da 
lam Repelita dan dalam per- 
njataan2 Presiden Suharto 
memang kita telah berkejakin 
an bahwa kita akan memba. 
ngun atas dasar kekuatan 
sendiri, dan bantuan luar ne. 
geri hanja sebagai pelengkap 
sadja. Tetapi dalam keujataan 
nja kita melihat sendiri bah. 
wa untuk melakssnakan reha. 
bilitasi dan stabilisasi ekono- 
mj jang berhasil dilaksanakan 
sekarang ini kita masih meng 
utamakan bantuan luar nege 
Ti dan belum merasakan pera 
nan kekuatan kita sendiri. 
Dalam hubungan ini jang 

kiranja perlu kita lakukan un 

tuk menjemp' Repelita, 

ad dengan memberikan 
landasan jang lebih kuat dida 
lam Repelita pertama guna 
pengisian Repelita keduj. dan 

seterusrja. Sebab dalar) me. 
lakssnakan pembangunan, ki 
ta harus telah memikirkan 
djauh kedepan mulai dari se. 

karang. 
UNTUK dapat membangun 

dengan mendasarkan pada ke 
kuatan sendiri, kita tentunja 
harus mengetahui terlebih da 

hulu kekuatan2, poteasi2 jang 
kite miliki adalah tenaga ma 
nusig dan kekajaan alam jang 
berlimpah2, ini semua orang 

mengetahuinja. Tetapi ja 

terlebih penting adalah bagai 

mang tjara menggunakannja 
das bagian? mana dari kekua 

tan kita itu jang mempunjai 

kemungkinap besar untuk da. 

pat kita gunakan bzgi pemba 

ngunan. Dam disamping ita 

kemana atau untuk diarahkan 
kemana kekajaan alam dan 
potensi teazga manusia itu di 

arahitan. 
Menurut hemat kami stabili 

sasi jang telah tertjapai seka 
rang ini adalah se-mat:2 seba 

gai prasarana bagi pemba. 

ngunan itu sendiri. Dan rem 
bangunan tidak ada artinja 
apabila kita tidak | memba. 
ngun industri, industrialisasi. 

Pengertian industrialisasi ti. 
dak hanja menjangkut sektor 

industri, tetapi usaha untuk 
memenuhi sandang pangen 

rakjat dalam waktu jang se- 

singkat2nja melalui proses in- 

dustri. Dan sekaligus menjele 

saikan masalah2 scsial mela. 
lui industrialisasi it1 seodiri. 
Dalam Repelita I tentunja 

kita belum dzpat melarzana. 
kan industrialisasi itu, tetapi 
hendaknia kita telah dapat 

“memberikan “"landasen2 jang 
tjukup kuat bagi pelaksanaan 
industrielisasi dalam Renelita 
II dan seterusnja. Stabilisasi 
ekonomi dan politik merupa- 

kan salah satu landasan, teta 
pi untuk mendjaga kelang- 

geagan stabilisasi itu sendiri 

diperlukan langkah2 persiap. 

an industrialisasi. 
Dengan pengertian itu ber. 

arti potensi tenaga manusia 
dan kekajaan alam jang kita 
miliki hendekaja mulai seka- 
rang telah diar#hkan untuk 
pelaksanaan industrialisasi da 
lam Revelita II dan seterus- 
nia. Kekuatan riil jang telah 

kita miliki dibidang tenaga 

manusia adalzh tertumouknja 
dipulau Diawa, Madura dan 

Bali. Untuk menjiankan te”. 

ga2 mahusia ini bagi indus. 
trjalisasi. tidak bisa lain ke- 

tjuali transmigrasi. serta pe- 
ningketan pendidikan kediuru 

an kearah memeauhi kebutu 

han proses industrialisasi. 

EKAJAAN alam jang kita 
milk: adalah tanan jat.g 

subur, hasil tambang jan 
Deraneka majam, keka 
jaan laut jang berlimpah, 

kekajaan hutan. serta sumber2 te 
naga jang berupa surga'z, danauZ 
dan sebugairja. Dari sexjan ba 
njak kekajaun :tu tenturja kita 

busa memilih mana jang kva dahu 
lukan untuk seekoromjs mungkin 
dimanfaatkan bagi kesedjahteraan 
tekjat melalu “ 

Dengan keadaan 
sempjt di Djawa, Madura dan ba 
Ni serta tanah jang masih kosong 
dilain2 daerzh, kiranja harja da 
pat dimanfaatkan melalu: land- 
teform. Duri hasil tambarg jang 
nampekrja dengan relatif tjepat 
dapat di-industrikan adalah mi 
njak kta. Dengan kemadjuan2 teh 
nolcgi dibidang permirjakan itu 
akar dapat dihasiikan melalu! pro 

HANSIP BUKAN 
PASUKAN KE $ 

Djakarta. 9 Feb (Mdk) 

  

    

  

DAN PEMBANGUNAN TIDAK ADA ARTINJA 
TANPA INDUSTRIALISASI, TERUTAMA 
MEMENUHI SANDANG - PANGAN RAKJAT 

Oleh : Redaksi Ekonomi "Merdeka” 

ses industri berbagai matjam kebu 
tuhan sandang pargan rakjat. Me 
lalui minjak jtupun kekajaan hu 

tan dan laut kita dapat diolah me 
lalui industri2. Minjak kita sekali 
gus dapat dipergunakan untuk me 
njediakan kebutuhan akan tenaga 
baik disektor listrik maupun pe 
ngangkutan darat Isut dan udara. 
Mengingat kekajaan alam minjak 
kita itu lama kelamaan akan da 
pat habis, dan mengingat permjin 
taan dunia luar makin banjak ma 
ka hendaknja setjepat mungkin 
dapat kita pergunakan sendiri ba 

Bi pembangunan industri nasionsil. 
Satu faktor jang selalu mendja 

dj alasan para tehnokrat kita un 
tuk tidak segera menggali dan 
memanfaatkan kekajaan dan ke- 
kuatan kita sendiri adalah tidak 
adanja modal kita. kalau permin 
njakan kita pada 
1960 dibangun dan d'kembangkan 
tanpa adarja modal. jaitu melalui 
bantuan luar dengan djaminan mi 
njak jang masih ada dalam bumi, 
mengapa sektor2 lajn tidak dapat 
didialankan pula setjara demikian? 

ALAM masalah permoda 
lan iri hendaknj: kita ga 

tahu:2 1959- 

Ij pula dari kekriaar ki 
ta itu dengan ker-iasai 

$ Transplantasi Ur 
DOKTER Djerman Barat Walter Jacoby mendjelaskan kepada para wartawan hasil-hasil 

dan buntuan jang sehat dari luar 
negeri atas dasar hubungan ker- 
dja jang paling menguntungkan. 
Sampai saat iri jang kita rasakan 
bantuan2 luar negeri belum diman 
faatkan untuk benar2 menggali ke 
kajaan alam kita bagi kesedjahte 
raaan rakjat. Dengan dasar pemj 
kiran jang demikian itu maka ki 
ta dapat memusatkan segala per 
hitungan, perentjanaan, kebidjak 
sanaan untuk memanfaatkan seba 
njak2nja kekajaan dan kekuatan 

     

      
  
  
  
    
    

                  

   
    
  
  
  
   
   
   

       
  
  
   

    

    

berbentuk modal asing dapat kita 
arahkan kesasaran2 tersebut. 

Dan dengan demikian kjta mem 
bangun negara sesuai dengan dan 
dalam kerangka ekonomi Pantjasi 
la jang dalam pelaksanaannja ti 
dak akan menjmpang dari Undang? 
Dasar 1945. Mudah2an sumbangan 
pikiran ini dapat didjadikan ba 
han pemikiran Musjawarah Besar 
Ekonomi PNI- jang pada saat ini 
sudah sampai taraf final, dalam 
memberikan landasan jdiil jang le 
bih kuat serta problem solving da 
lam pelaksanaan Repelita 1, II 
dan seterusnja sesuai dengan ha- 

ban) 

    

HALAMAN TI 
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rgan berita2 bandiir dima. 
na2. Dan jang djadi korban 

dieki jang tak kundjung 
tiba 

dit 
(kebandjiran berita 
sedih)     

at Nadi Berhasil 

1 

pentjangkokan urat nadi berdasarkan sistim barunja jang diadakan di kliwik Universitas Munich 

baru2 ini. Disebelah kanan adalah pasien Hetuut Mitachke jang mendemonstrasikan bahwa tangan 
kanannja telah 'hidup' kembali setelah mendjalani 

kirinja adalah sebuah zmplop berisi nadi mamara 
perti itu. (AP) 

sementara ditangan raneplantasi usat- nadi baru. 
jang sudah dibekukan untuk transplantasi se. 

  

Satelit Soviet Uni 
Bisa Hantjurkan 

Satelit Lain 
NAMANJA "COSMOS 248” KATA 
HARIAN "NEW YORK TIMES" 

New Yurk, 9 Feb. (Mdh) 
Uni Sovjet telah berha. 

sil mentjoba sebuah satelit 
jang dapat mentjegat dan 
menghantjurkan satelt2 bu 
atan lainnja didalam orbit 
jang mengeflingi bumi, de 
mikian diberitakan ol:h ha 
uan "New York Times” ha 
ri Djum'at. 

Suratkabar itu mengut'p 
zhli2 angkasaluar Amerika 
dan Inggeris, jang menjata 
kan bahwa Uni Sovjet te. 

nama ”Cosmos-248” 16 bu 
lan jl, jang mentjeget, me. 
ngamat2i dan menghantjur 

djenis , jaitu "Cos- 
mos.249” dan "Cosmos- 
252”. 
Selaadjutnja 

Times" mengatakan bahwa 
AU AS telah mempersiapkan 
rentjana2 pembuatan satelit 
sematjam itu Il tahus jang 
lalu Akan tetapi harian tadi 
berpendapat bahwa Amerika 
rupa?nja tidak meaggunakan 
sendjata ini. 

Radar2 Angkatan Udara 
AS berhasil menangkap sate- 
1it2 day roket2 pendorong sa. 
telit2 "Cosmos" itu sesaat se- 
telah satelit2 itu diluatjurkan, 
tulis "New York Times". 
Kemudian, radar2 tsb me. 

nangkap 25 kepingan dari se 
tiap satelit, jang mengisjarat 

"New York kan bahwa satelit? tsb telah 
  

SEKITAR KEMUNGKINAN ADAM MALIK 
BERTEMU WAKIL PEKING DI NEPAL 

Politik Bebas - Aktif RI 
Peluang Untuk Membuat 
Balans Sebaik Mungkin 
Ojakarta, 9 Peb. (Mdk) 
BERKENAAN dengan adanja 

djungannja ke Moskow, mau 
pun kenegara? laiunja, ada- 

lah sebagai Wakil Pemerintah 
Indonesia. Berdasarkan hal 

ppep
E EjP
aka
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If # | 
meledak. Para ahli mentjatat 
bahwa ledakan tsb  terdjadi 
selagi kedua satelit tsb berde 
katan dengan "Cosmos.248", 
jang, masih tetap mengorbit 
rami. 
Berhasilnja Snvjet melatu- 

kan pertjobaan itu adalah ka 
rena lebih dari setahun perha 
tian dunia dan operator? ra. 
dar terpaut pada pertjobaan2 
Apollo 7 dan Soyuz-3, selama 
perisdea mana mereka dapat 
melakukan pertjsbaan2 mere. 
ka tanpa Maa an "New 
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PEMIMPIN 
PERUSAHAAN 

. pada waktu jang 

suatu keharusan. Waterproof 

dan lambang seseoarang 

jang telah mentjapai sukses, 

lagipula buatan Swiss. 

we 

Wine 
SWISS MADE 

ia mengambil keputusan2 

penting .. 

tepat. Bagi orang sematjam ini, 

Seorang pemimpin 

perusahaan sibuk sepandjang 

hari. Ia djarang berada disatu 

tempat, ia menemui relasi2nja, 

dimana waktu adalah emas... 
djam tangan Wingo merupakan 
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