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Bandit Ulung 
Tertembak 

2 Minggu 
lari Wari 
Pendjara 

dapat mergikuti djedjak2 pendjahat 
timgara), dalam bentuk suatu kerdja ujung ini. 

Pihak Kepolisian masih ingat, bahwa 
Hamdani pernah merampas pestoi dh 

Api Djatinegara dan ri seorang sersan-major dan pernah. 
menggentjarkan € orang anggota Ke- 

maka bandit tsb Hamdani polisian Lalulintas di Priok. Djuga 
pendjahat ulung ini telah sering me 
lakukan pencdongan, pentjurian dan 

dak terbentuknja pada perwagah 
“8 Djuni 1968 jang lalu. PN Ane 
ka Tambang adalah has!! dari 1 F E | 

  

13 peB. 1970 

Miohaltay H4 Peltuaia (MGh) 
SEORANG pendjahat ulung dan 

Sepzndjang keterangan jang dapat 
diptroleh "Merdeka", perintah jang 
dibeburkan kepada petugas2 Intel Ke 
bolisian Komwil 72 jzng bertugas un 
tuk menangkap Hamdani bin Majar 
ini, adalch agar pendjahat itu ditang 
kap hidup atau mati. Pendjehat ulung 
Iri dikenal perda main judo dan negara, berbitjara dengan seorang te 
mempunjai ,djimat, setelah melarikan 
diri dari LPC Tjipinang telah kemba 
M1 kedzerah operasinja jang lama, jai- 
tu Tendjung Prick, sehingga pihak Ke 
polisian Djakarta Utara terpaksa me 
ngambil persiapan2 seperlunja untuk 

Tjadangan 
Nickel 

  

  

Hidup lebih nikmat dengan . . . . . .. 

“ @SANYO 

SIT nomor 0324/8K/DPHM/SIT/1068 
Izin Pepsirada No.Kep.238/P/V/1068 

Achirnja seorang pendiahat menemui adjalnja (Gbr. Ria Press) 

edalah sbb. 

depan Loco-uap. 
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perampasan, djuga perampokan, bag- 
3ama2 dengan anggota kompiotannja. 

penjergapan Djalannja 
Hamdani disergap disekitar djam 

12 tengah hari kemaren dan pada 
waktu itu ia sedang berdiri didepan 
Loco-uap dekat Setzsiun KA. Djati: 

mannja. Karena perlawanan jang di 
lakukennja dan tidak mengindahkan 
kepada tembakan peringatatan jang 
diberikan oleh para petugas, maka 
kepadenja dilepaskan tembakan2 seba 
njak 4 kali dan kemudian akibat tem 
bakan Itu pendjahat ini roboh. 

Djalannja penjergapan sebagaimana 
jang dilaporkan kepada "Merdeka", 

Setelah Komwil 72 (Djakarta Uta- 

ra) mendapat laporan, bahwa Hamdani 
bin Majar ini berada didaerah Djati- 
negara, maka berangkatlah 4 orang 
petugas Intel Kepolisian dengan mem 
bawz. turet tugas ke Komwil 75 (Dja- 
tinegara), untuk kemudian mengga- 

burgkan diri dengan Polisi 
Api di Stasiun Djatinegara. Petugas 
jang terdiri 4 orang berpakaian pre- 

man ini ber-sama2 petugas Kepolisian 
Stasiun KA Djatinegara, bergerak men 

Jami jari Hamdani bin Majar. Diduga bhw 
Hamdani berada didaerah Teng Seng 

Produksi Ir Setusiun KA Djatinegara, dan semua 
gerbong2 K.A. diperiksa, mulei dari 
begian Timur sampai kebagian Barat. 

Ermas, dalam pertemuan ramah — Kira2 300 meter dari tempat para pe 
tamah dengan wartawan? ibukota. tugas Polisi jeng sedang 

Hamdani kelihatan sedang berdiri di 

Melihat petugas Polisi jang sedang 
mendekatinja, maka Hamdani dengan 
setjepat kilat mentjoba melarikan diri 
Pihck para petugas Polisi melepaskan 
tembakan peringatan tetapi tidak di 
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3 Komplotan Di S'pura 
Pelaku Manipulasi BE 

Grap 1 Bajar Denda Damai, 

Grup 2 Masih Tanda Tanja 
  

Tjukong2 Grup 3 Di 

anggo'a2rja terdiri dari Dep. 
Keuangan, Dep. Perdagangan, 
KBRI dan Ked Agung 
kembali dari pura. 
» Manipulasi BE sebesar US$ 
32 djuta jang terdjadi sekitar 
tahun 1968 ita dilakukan cleh 
3 komplotan jaitu group I se. 
besar US$ 8 djuta, group II se 
besar US$ 12 djuta dan group 
ketiga sebesar US$ 12 djuta. 
Dalam penjelesaian melalui 

denda damai ita group I t:lah 
' Kesediaannja menjatakan: un. 3 

tak membajar Rp. 25,— tiar 
dollar, LC hsrus dilsksanakan 
nan Na 18 bulan, daftar 
arang2 jang dimasul ke 

Indonesia harus mendapat per 
setudjuan pihak Jadrnesia 

an 

PROF. HENDARMIN 
MENINGGAL DUNIA 
Djakarta: II Peb (Mdk) 

Prof, R. Hendarmia, pada djam 
14-48 kemaren sore telak menjng 
gal dunia di Parjljun 7 R.S. Tjip 
t0 Mangunkusumo di Salemba da 
lam usia 64 tahun, Djenazahnja 
akan dikebumjkan barini djam 11 
siang di Karet, 

Almarhum diserang sakit perta 
me kalinja pada hari Sabtu malam 

menjnggai dunia ditempat terse- 
bur. 

Almarhum adalah seorang dok- 
ter ahli telinga, hidung dan teng 
sorokan dan selama hidupnja tc 
lah mengabdikan dirinja dj R.S: 
Tiipto Mangunkusumo. Ia pernah 
mengepalai Bagian telinga hidung 
Gan tenggorokan dirumah sakit 
tersebut. Hingga sampai achjr hi 
dupnja ia masih aktif bekerdja d 
tempat tersebut: 

Menurut pesan Alnsrhun hanja 
tiga bug” karangan bunga jang 
diperbolehkan menghiasi kurung 
batang djenazahnja. ju'tu satu di 
amaranja dari Bagian THT R.S, 
Tjipto Mangunkusumo, jang kedua 
adalah dari Jajasan Pasti Rahar- 
Gja. Djalan Sawo. jang cbina 

  

BAGAIMANA RP. 139 DJUTA LEBIH 
MENUMPUK DITANGAN TERTUDUH 

Bank Of America 
Dilalap 3 Bulan 
Berturut-Turut 

7 : KETERANGAN PEDJABAT BANK 
Pa LIA” Wen Ga INDONESIA SEBAGAI SAKSI AHLI 

Hongkong Tak Muntjul 
dan menjatakan kepada Djak 
sa Agung, bahwa manipulasi 
sebesar US$ 8 djuta itu disele 

Lanang Ra dea da, 5 
kan Kesodi la 

Dai sdh 
ma Ye PT jadi ARA 2 

Ez | 1 l 
sekarang berada di H 6 FAN / 
Lebih landjut  diberlatai Ma 

oleh PAB bahwa terhadap me - Para 
Teka jaag telah memenuhi ke 

P3 Demikianlah Gdilakukar terdak 
ta : - Pe nga, Pegagan per wa Bambang Gunadi setiap heri 3 

Nah, apakah anda kini mengerti Mi Ka ia Sa Lang pe aa 
telah dirugiki 1 tjara2 memberantas korupsi ? ? ? ? Bambang Saga ae «basa 8 Grupkantja »8 masih akan diberikan idjin 

untuk bertindak sebaga im- 
portir. 

  

  

  

BEBERAPA PEGAWAI SIPIL "GITA. BAHARI" Kebo seinapa ba” Pngad 200 K3 
DIPERIKSA TEAM OPERASI "IKAN PAUS" Ke dnenger Seiaa “arangan an 

Militer 

| 

jt 31 | :) 
Hi

 

    hari Selasa nana maka ter 
bukt: penipuan2 dilakukan 

kup lihai. Saksi ahli angan, pn 

Ke pa maan perekat. PERISTIWA KEDUA deh A an dibenarkan adanya "kung pi TAHUN INI 
1 ju saga penipuan Da Ni ng tor 

lam hal ita sedj di ta PENGUSUTAN BERDJALAN TERUS mn, Aa adonan penbelaran — meniita sediumlah kira par 
Djakarta, 11 Feb. (Mdk).  sutan. Akibat tindekan Pil pun rumah-makan Gite Ba. 7212 itu dilakukan —— wang rimkan ke Israel, 

Sehubungan dengan beri (L) Ksn menggunakan uang hari direstjsnakan akan men 
sebanjak kuraag lebih Rp. dapat perbaikan2 

ta kemaria sekitar Operasi 120.000.000, maka Gita Ba. pemasangan alat pendinginam. , Bembcng Guradi dalam perbua jari Seni 

engalamj kesulitan? da 'Direntjanakan projek tsb da- tan2 penjptannja dilakukan pa 
da kiing-policy ini dan mengam 
   

     
  
      

     

  

f f : F ! 8 E Timelag ini takkan ada tanpa ban rangkatkan ke Tel Aviv, demi. keterangan, baik bioskop mau Rp. 15.000.000—. (8) uan dari orang dalam bank itu (AN La 
  # 

Dubes Pilipina Di Taiwan Meninggal Di 
Kamar Mandi Akibat Serangan Djantung 
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Tlikotok, Bauksit, Logam Mulia. Sebaliknja malah din mentjoba me pula sebagai Petugas Keuang 
PT Negara Niekel dan projek tam — ngsdakan perlawanan. Olebnja sendri. kemudian hang an pada Gita Bahari. Akibat 

Deng Mas Logas Pakanbaru, latan Hamdani bin Majar menghembusian rena hanja dkempat tersebutlah Kegiatan Pit (L) Kan IBAL di Gi Kalimantan, Mangaan di Dja napasnja jang penghabisan setelah 4 jang terlekat hatinja dan dharma mana Madya Laut Sudamo, jang serta Pasir Besi di Tfla peluru jang ditembakkan kepadanja ”Kasjhnja. sedang dipihak anak2nja mana Madya “Lai tan «Jap, Gan mengenai pelipis matanja (anta '” sendiri adalah sebagai anakanja Wat angpao, ai Diterargkan cleh Ir Hadianto ra pelipis mata dan telinga), kemu- jang sangat dirjintainja oknum2 G.30. |, kaum de- 
bahwa hasil ezpor bauxjet dalam Gian diudjung mulut, pinggang, ta- 4 orang anak, STuktif dan vested interest 
tahun 1969 djika dibandingkan de "gan dan pahanja. Sa Sa Naa ae, serta untuk memperlantjat 

meninat Dilan aa, im rn aa, Nana Aa PeNa Ta aa jang kesemuanja sudah dewasa. Bea kaum paman - 1 
Jang tertua anggota AURI dan jg uUnja jalah 863.646 ton sedang” AT da una nug Ska Koo, uda sudah duduk di ASMI Dalam pada, Itu mengenai “MENJELIDIKI WABAH TJATJAR — Sedjuralah dokter2 Djermam' Barat, diantaranja dari kemen- kan dalam tahun 1008 547.751 Sekkan banana Priok. Seolah Oi deraada Kua Uan aan di pertanggangan.diamab "Sam terian kesehatan RED aerta pediabat2 WHO: de mengenakan alat 'pembahat mulut telah me. ton Export beuxiet lebih banjak s tembakan itu bener2 adalah Ham tempat pemakaman Karet. berde JAN telah digunakan ngadakan kundjungan ke kota Barat, dimana telah tiubul penjakis tjatjar: @kudjukan ke Djepang jang meli “Geni bin Majar, maka djenszahnja ke” katan dengan kuburan isterjnja. (LD) Kam tab ua Pada saat kundyungau tab sudah 1T orang terdjangkit webah tjatjar, namun ketifangan puti 759.851 ton, ke Eropah 89.287 mudian diangkat ke R.S. Tjipto Ma- meninggal seminggu jang an kegiatan ake2 kam 26 Ta Pan ngunkusumo. (Ba) Ialu (M3) 

Tjadangah njk: Indonesia -. hanja tinggs! untuk masa 6 n » Dan ema 27 Dipetjat Dari Kodam — Wonourraon 974 TENAGA AHLI ASING BEKERBJA DI BJAKARTA stan sn kerdama “agan pet z Irak prodeoen ” sharing, Dalam VII K T libat 630s MOSKWA — Suatu Sumber Diakarta. 11 Pebe Oke) ceng Ungu pada senipan ver aa enakan ane Areaa Keri : AA Jang meng Mega sekani dn to Pa Yan man kawa en 28.000 LEBIH TERTJATAT SEBAGAI dit sebesar US $ 1.350.000 dengan tahuj malam memberi baega “ghe amar Meneer donrap enakan Aa hn 
Denga SI Bertahan, jang harus “SEMARANG, 11 Pebruari akan ga pengorre ga ea gerangan @pmerdjakan dalam  PENGUNDJUNG @ibajar kembali dalam bentuk2 bi ')”) Pangdam VII/Diponegoro, Majdjen Suromo, atas Rama Sani Palestina tuk Djakarta sebenjak 974 Pemerintah. seperti pro Aj nikel dalam @jangka waktu 7 Angkatan Darat, dalam surat keputusannja No. @RI/PAY (PLO) Yassir Arafat tiba se. Medan 182 oreng: Menado jak Djatjluur, dah berhubungan dengan keahlian te Vita tas dan vha kun Mahun sesuah tertjapainja Produk '” Pangsd/PB/VI/1909 baruZ ini telah mermetjar tidak her. tinta diam2 di Moskwa Senin SG apakan Baru d6 “rang do naga orang asing Ru. Ada peratu Ainngaa a #1 komerviel. Kredit tersebut su mat 37 orang Pama (Perwira-gertama) dan Pamen malam ux'uk melakukan sua- lan Dru Sesbyahto pediahar , Dikantor Direktorat Djenderal ran tentang heli jang dimaksud Yah mulaj dilunasi sedjak | April “agah) anggota Kodam VII/ Diponegoro. tu misi jang dirahasiakan Imigrasi dari Direktorat Djondorai Imigrasi behum tersedia angka2 sepaja jang bersangkutan harus Kepada sedjumah 11 036 orang 966 dan akan selesai pada tang 3 oleh Kedutaan Mesir. dalam — pertjakagannja mengenai tenaga2 ahli etut? tenaga ahli asing selama semester pertama ni 31 Maret 1973 akan datang. Pemetjatan tersebut dilakukan karena mereka telah melakukan Ingrasi . uang jang @ Indo Ikan 1969 telah diberikan visa Disamping kedua produksi dia perbuatan dan Gisiplin sngkatan — Sumber diplomatik Artb itu dengan "Merdeka: nesin wntuk semester ke II thn Djuga harus ada jdain dahulu ris untuk mengundjungi Indone tas PN Aneka Tambang djuga perang serta membahajakan Ge mang ng adalah setengah-resmi dan 3e Tenaga2 abi asing im djkerdia 1969 Mal ini djsebabkankarenake dari Departemen Tenaga Kerdia. »a dan kepada 17179 crang aaing. memproduksi Emas, Perak jang ke Salam perisitwa aga jang menamakan dirinja "Gerakan 20 begitu djauh belum ada suata kan di Indonesia dalam rangka erangan? jang dimaksud harus Kebidjaksanaan ini dimahsuh silah dterikan vjsa kundjungan Gilam tahun 1969 jang . penegasan resmi atas ketera. penanaman modag asing. terwaa kumpulkan dan diperoleh dari untuk mendjaga djangan sampai selama semester pertama tahun 
menghanjikan 2566021 kg mas Dari 27 Pamen diatas terdapat 3 orang jang agannja itu. suk staf dj bank2 asing kantorinja diseluruh Indunesja. — sudah ada ahlj2 di Indonesia. te jang lalu 
Gan 10.509.674 perak. Djuga PN sudah pensiun jang masih dalan behas tugas. Ada. Begitu djuga tidek uda ze. EA anna 2 Oa Mengenai penilaian apakah te tapi dipergunakan tenaga asing. - Tambang sedang mengada perwira Ifa terdiri dari seorang letmam. sua'u pergumuman resmi dari ahli asing ku diperhukan di per naga ahli asing itu benar? diper Djuga supaja fasilitas jang diper — Demikian gm. @empiorasi untuk pasir beai di ang peang Koo kapten, 5 orang letnan-satu dam” nihak Pemerintah Uni Nsahaan3 ewastm jang mengada jukan di Indonesia. dikatakan bah “cieh jtu betul? dipergunakan un bat Imigrasi dari Direktorat ilarjap, dan mangan di 16 Ietnan.dua, kian Penerangan Kedan VII/Diponega. seh Kk kam jojnt entreprise asing dengan wa penjlajan dilakukan oleh De tuk keperluan tenaga ahli dan bu grasi Departemen Kehakiman 

Djokjakarta. , re (ah ngan ita, Indonesia dan penanaman modal partemen jang bersangkutan jang kan untuk keperluan lain MD 
» 

 



30750 ORANG 
KEHILANGAN 
RUMAH 

Bandjir 
Besar Di 

Djambi 
Djakarta, 11 Peh. (Mdk) 

Propinsi Djambi pada hari 
Selasa telah dilanda bandjir 
berar sehingga mengakibatkan 
20150 orang kehilangan tem. 
pat tinggal dan kerugian ditak 
sir meliputi Rp. 150 djuta le. 
bih, demikian bunji kawat ig 
diterima oleh Dirdjen Beneja 
n2 Alam A.M. Passila S.Th. 

        

jang melanda 
propinsi Djambi dikatakan 
rata2 6 meter, dan dasrah2 
persawahan jang diserang ban 
djir antara fain ialah Kabupa 
ten Kurintji seluas 800 H.A., 
daerah Bung» Tebzh 1000 HA, 
Sarko 1100 H.A, Batang Hari 
2500 HLA, Pandjad 1000 H.A, 
sedangkan Kctamaiya Djam- 
bi sendiri tergenang air seluas 
750 H.A. 

Dirdjen Beatjana Alam sete 
lah menerima laporan t:b ha 
ri Selasa ita djuga mengirim 
kan bantuan beruna beras 100 
ton dan uang sedjumlah Rp. 
500.000.—. (PAB) 

            

saan kesehatamnja. (Ipphos) 

         

        
      di). 
LAPORAN CHUSUS 

Jogja 
Memusuhi 

Modal Asi 
keji 

MENDENGAR kisah perkem 
bangan industri didaerah be. 
kas ibukota R.I. sedjak prok 
lamasi kemerdekaan hingga 

    

Dengan diantar sampai ke pesowat terbang oleh a.l: Menteri Dalam 
Negeri Amir Wachmud dan Sekneg Alamsijah, Senin siang telah 
berangkat menudju Mekkah Dirut Pertamina Ibnu Sutowo dan is. 
teri untuk mendjalankan rukun Islam ke 5. Menurut kabar setelah 
itu Ibnu Sutowo akan terus ke Swiss untuk keperluan pemerik. 

    Djakarta, 11 Peb. (Mdk) 
Sesuai der.gan Surat Kepu. 

tusan Menteri Agama tentang 
penentuan Hari Raya Idul 
Adha jang akan datang, maka 
pimpinan? Ormas Pemuda, 
Mahasiswa dan Peladjar Is. 
lam DCI Djakarta akar. me. 
njelenggarskan Takbir Akbar 
bersama? pada malam tgi. 16 
Pebruari 1970 dan sholat Id 
serta Gurban pada pagi hari 
nja. 
Demikian pimpinar Crmas2 

Pemvada, Mahasiswa dan Pela- 
djar Islam DCI Djaya meng. 
umaimkan hari Senin. 
Takbir Akber g'tan dimulai 

pada djam 20.00 dengan start 
dari Sekretariat Djl. Kramat 
Raya 65 A, dergan berkenda 
raan terus keliling kota jang 
rcuteija akan ditentukan ke 
mudian. Begitu pula akan di. 
tentikan lebih landjut dima- 
na sholat Id serta @urban 
akan diadakan, siapa chotib 
dan mamnja. 
Pimpinan Ormas2 Pemuda, 

Mahasiswa dan Peladjar Is- 
lam DCI selandjutnja menjeru 
kan kepada segenap kaum 
Muslimin untuk meajiarkan 
Hari Raya @arban ini dengan 
penah chiimat dan semangat 
pengabdian kepada Allah ser 
ta dapat membantu seperuh. 
nja usaha2 oimpinan Ormas2 
Pemuda, Mzhasiswa dan Pela. 
Gjar Islam DCI. 
Kepada kaum Muslimin jg 

akan melakukan @urban. pim 
pinan Ormas2 Pemuda, Maha 

      
   

  

Djangan lorangku. Ku ingin lihat dunia. 
pengalaman terluas didunia. 
Mengapo tidak. Pan Am terbang ke 6 benua. Melintasi 7 lautan. Ke 122 
kota di 84 negara di seluruh dunio. 365 hari setahun. 
Moko ku melantjong. Semau gue. Bersama 'Pan.Am. 
Pon Am di Hotel Indonesia. Tilp. 49363 - 43755. 

Pan Am membikin perdjalanan anda hebat. 
Penorbangan berpengalaman terluas didunia 

Bersama penerbangan ber. 

           

        

          . 1832/M/70    

    

  

  

   belilah 
PHILIPS 
PILIHAN TEPAT 

| LEBIH 
TERANG 

| DAN 

   
      
    
     

TAHAN 
LAMA 

      

     
"BERITA 

  

CEREBROFORT 
PEDIATRIC TONIC 

     
       

   
   

PT.PHILIPS-RAUIN ELECTRONICS | 
OJL.MODJOPANIT 34 — 38 —DJAKARTA 

De BB Ban Maan mna 
No. 131/M/70 

  

      

    

    

sebab CEREBROFORT mengandung 
1. L—GLUTAMIC ACID, Mebagai sumber energi sel2 otak 
2. LIVER CONCENTRATE untuk menambah darah. 
3. PROTEIN HYDROLYSATE untuk pertumbuhan badan jang optimal 
4. 41 matjam VITAMIN MINERAL. 

Tersedia disemua IK dan Toko OBAT. 

    

    

  

    

    
      

   

  

  

  

   
  

KURS V. A. DIPASAR BEBAS DJAKARTA HARI SELASA DJAKARTA — Jokal karet di Djakarta Selasa una. Ba nan Wala Asing divesar bebas Diskarta Iri BL... 0 Cafngpa Hetmtli gp sa aa Ga pokaa H. 
Selasa tertiatat masih tetap sama kurs jang berjaku se. harga hari Senin dan waktu hari pena tong Da. Pasaran Valuta Asing agak sepi, karena para 1Ag— untuk RSS 1 perkg. Pacaran karet G1 Diabara be. 

e valuta Ant data Pem merata aka iga lum tjukup ramai. Penuruman harga karet Itu disebabkan karena 

Amerika Gan Dolar Singa sepi, permintaannja duga tidak 2 

Poundsterting Inggeris Rp. 258,50 122, — | Dolar Anstralia s0. aa Bantulah Televisi 
Dellar S'pore/M'sia/Brunei 123,— 129,— 
Golden Belanda »3 bawa at Ope ——88 oo Ox8 | Dengan Iuran Anda Deliar Hongkong “1,50 &— 

8 KURS JA TA SELASA Fa I BUN 

Tan Sam SA aa ee Pa aga el naa : wangi aa Una aga Ag | POS TERDEKAT 
g Aust$ 8.400,23 dan DM 15-638,41. 

Kurs waktu heri Senin ialah 378.50- $ 
aa 

si 2 i " tik Miliki ji. 2 Sui si i 1       
  

DIKADE/GUDANG 0902/0003 TG 

WARTA EKONOMI : HARGA LOKAL KARET Di DJAKARTA HARI SELASA " TENDRIEK HOLWERDA".   

Ormas2 Islam Djakarta 
Akan Sholat Id Bersama "55 ata tngn 

siswa Islam DCI bersedia un. 
tuk menzmpung/m2laksana- 
kan dan menjalurkannja ke. 
pada masjarakat/fe'sir mis. 
kin. (Ant.) 
  

KEPUTUSAN MENTERI : 

Idul Adha 
16 Feb. 

Djakarta. 11 Pebruari (Mdk) 
Berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Agama No. II tahun 
1970 tentang permulaan bulan 
Dzulhidjdjah 1389 H dan peru. 
bahan ketentuan Hari Libur un 
tuk Hari Raya Idul Adha 1389 
H., telah ditetapkan Hari Raya 
Idul Adha djatuh nada har: SE. 
NIN tel 16 Pebruari 1970 dan 
ditetapkan pula bhw hari Senin 
tersebut sebagai hari libur untuk 
Hari Rava Idul Adha 1389 H. 
dengan merubah pasal 1 ajat (2) 
dari Kevutusan Menteri Agama 
R.I. No. 68 tahun 1969 berke. 
naan dergan hari libur untuk 
hari Raya Idul Adha 1389 H 

Di Istana Negara 
Berhubung dengan itu pelak 

sanaan Shalat Idul Adha diha- 
laman Istana Negara djatuh pa 
da hari Senia tel. 18 Pebruar: 
1970. diam 07.15 WIB. 
Demikian Dinas Pers Radio & 

Publikasi Direktorat Penerangan 
Agama Ditdjei Islam Denarte. 
men Agama 

-KAPAL" 

P.T. ”NURUDA LINE” 
CHUSUS KAPAL3 BARANG MELAJARI LIJN EXPRESS 

1. MV. "AVANTI" -630 Dwt. 
Lijn Express Bl : Tg. Priok — Padang p.p 

Ta Berangkat 
2— 
0—1— 
2-1 um 

— im 1 —1—1 
3—1-— 1 
1-35 un 

PRIOK 

Tiva 
1-—1-— im 
3-2 1970 
10 —1— imo 

2. P.T. “NURUDA LINE" Tisbang 
Djia. Enggano No. 68 
TANDJUNG PRIOK. 

Diin. Alor No. 1 Tele, 2014t1 

  

saat ini, mudah diperoleh ke. 
san bahwa orang Jogja tidak 
pandai memelihara warisan 
masa silam, pandai membeli/ 
mendirikan tapi tak pandai 
memelihara dan memanfaat 
kannja. Projek2 jang sudah di 
rintis Sri Sultan misalnja — 
untuk mana ia mempertaruh 
kan milik dan nama baiknja 
— menemui kematjetan sebe- 
lum merghasilkan sesuatu. 
Team Survey UGM dalam 

hubungan ini menjebut dalam 
laporaanja al. : Industri jg se 
karang berdjalan pade umum 
nja djauh dibawah kapasitas 
dan banjzic jang sudah tut1» 
sama sekali. Sebab itama 
adalah kurangnja modal ker. 
Gja. sebagai akibat dari po. 
licy pembatasay kredit cleh 
pemerintah. Djuga makin ma 
halnja bahan? mentah teruta 
ma bila beraszi dari impr 
imisalnja berang tenun, plat 
timah, cambrics. Selain itu 
rendahnja tenaga beli masja- 
rakat sangat menghambat per 
kembangan industri. Tetapi 
disamping zebab2 cbjzktif tsb 
kilang baikrja management 
dan crgaaiszsi perusahaan sa- 
ngat menentukan. Inilah dia 
persoalan jang kidang2 dgn 
sesgadja digaduhkan. Jang di 
tuntut dari perusahaan inega 
ra atau swasta) adaiah mana. 
zement izing baik sehingga 
mercita dabat berproduksi se. 

tjara, esfigien 

ri sekian banjak perisahaan 
terdapat 15 perusahaan, bebe 
rapa diantaraaja sangat besar, 
dimiliki da) dilaksanakan oleh 
bemerintah daerah. dalam 
bentik verusahzan2 daerah. 
D:mikian lipstan team sur- 
vey itu dilain bagian, jang se 
landjutnja meregarkai: Teta 
pi perusahaan2 inipu . sangat 
menjedihkan. Pabrik "Sabut 
Peng: misalnja, jang mem 
prodaksi barang2 kerzdjinan 
darj sabut kelapa telah ditu- 
tip selama 2 tahum. padahal 
netanj kelava dise'sitarnja su. 
ker mentizri pasaran buzt sa 
but mereka. Pabrik iri terpak 
sa mendjual salah sebuah g 1. 
Gangpia untuk membaiar hu- 
tang. Pabrik tjer itu Taru M: 
tani jang duli hasil or-duksi. 
njz sangat terkenal baik dida 
lam maupuj diluar regeri t-" 
raksa waktu ini hania beker 
dja atas dasar kontrak dengan 
perusahzan lain Dem'-ian 
al. dilapskan team survey 
Gadiah Mada ita. 

Dilain bagian lagi disebut. 
kan: Perasahaan ketjil lain 
daa perusahaan keradjinan 
djuga mengalami kesulitan jg 
gama. Hamovir semuanja beker 
dj. diauh dibawah kapasitas : 
ja"g terburuk diantaranja ada 
lah baik, perteninan, #:sem- 
bling sevzda, minuman tegel 
dan lain2, bekerdia dengan 
kapasitas sekitar 1074. Kemz 
dian perusahazn2 sabu». ve- 
rak, pertjetakan, stensil, beker 
dia Aigntara 1820107 

UNAHNJA alat2 produk 
Si sedjak aksi militer ke 

industri2 

  

  

  

  

rintah Daerah mengalami 
kematjetan atau djauh dibawah 
kapas'tas, menjebabkan orang . 
dengan modal seada2nja . lari 
bergerak dibidarg perdagangan 
perantara. Toko, warung, kiosk 
bermuntjulan. Tapi semuanja 
mengeluh tentang seretnja usa- 
ha mereka. Ini tidak mergheran 
kan karena daia beli rakjat Jog 
' jang dasarnja sudah rendah 
akibat semp'tnja kesemnatan ker 
dja. ditambah mengkeret lagi 
oleh stagrasi atau kemunduran 
industri2 sebagai diuraikan di. 
stas tadi. - 
Bahwa hal itu memukul dju. 

ga pada pihak pemerintah dae. 
rah. dak perlu diuraikan lebih 
pandjang. Disamping sedikitnja 
pemasukan uang hasil padjak, 

ne- 

hania akan masuk Rp. 65.850. 
000.— atau 3714 dari semua 

Kran Bai. SALA 

SEBUAH pabrik gula bernama "Madu Kismo" berdiri !jukup megah, tzp: irilak seta2aja 
jang bisa dibangun kembali dari 7 pabrik gula di Jogja jang punah fanpa bekas. (Gbr. Djapzm 

   

    

        
agutan inkonstitusicnil dalam 
rangka usaha pelbagai instansi 
resmi mentjari tambahan pema 
sukan 

UDAHKAH ditempuh usa 
ha menarik modal dari 
luar daerah untuk mem 
buka projek? di Jogja ? 
Bagaimana dengan mo- 

an asing? Tanpa tedeng aling2 
dinjatakan oleh kalangan jang 
mengetahui bahwa tidak sedikit 
pemilik modal dari luar daerah 
Jogja iang ingin membuka usa 
ha di Jogia. Tetani keinginan 
itu praktis tidak pernah ada ig 
direalisir. “Terlalu repot prose. 
durcnja", kata jang satu "Ter. 
lalu banjak beban jang tidak 
bersangkutan dengan produksi 
kaia jang lain. "Jogja bukan 
tempat untuk berusaha. iklimnja 
ik''m politik". kata jang ketiga. 

Mengenai modal, asing. team 
survey Gadjah Mada dalam lapo 
rannja menjebutkan antara la. 
in: Walaupun pada saat ini In- 
donesia kebandjiran sermintaan 
urtuk mengadakan investasi da 
ri luar negeri. tetapi belum ada 
jang sampai di Jogjakarta. Se. 
kali Union Carbide dikabarkan 
menawar untuk meneruskan pe 
rusahaan tambang mangaan di 
Kliripan, tetapi sampai sedemi. 
kian diauh belum ada follow. 
p-rja, Ada berbagai alasan Ji 

kemukakan mengapa tidak ba. 
njak orang asing tertarik untik 
menanam modairja didaerah ini 
Salah satu alasan mungkin |-. 
taknja jang kurang strategis 

#Jalam hubuegartnja dengan lau 
tan Kedua sangat kurangnja 
sumber2 ekonomi selain daripa 
Ja manusia atau tenaga kerdja 
tidak terdidik. Selai :tu dikata 
kar. hahwa memang daerah ini 
untuk beberava tahun sesidah 
kemerdekaan masih tetan "me. 
musihi" modal asing. Beberapa 
tahun jane lalu ada seorarg be 
kas pemilik pabrik gula jang 
menjatacan ingn membuka 
kembali pabriknja, tetapi per 
mintaan7ja ditolak. Demikian 
laperan team survey itu selan 
djutnja. 

  

Pengamatan k'ta menurdjuk. 
kan bahwa sekarang sikap me 
musuhi modal asiag sudah tidak 
ada lagi. Kalaupun ada hanja 
terbatas pada okrum2 jang fi. 
kirannja lebih dikuasa' nolitik 
menganggap kesedjahteraan rak 
jat banjak sebagai faktor sekun 
der Meaganut doktrin "berdika 
ri merurut tafsir periode pra. 
Sestapu 

Jang menurut kesan kta se- 
karang lebih menondjol ialah 
sikap dingin, atjuh tak atuj 
terhadap ada tidaknja modal 
ri luar jang mau masuk daerah 
logia. Sikap ini teryama terda 
pat dalam diri tokoh2 jang me 
megang posisi kuntii pemerinta 
han sio. Apa bukunya? Hal 
ni kita tulis m kesempatan 
jang akan datang 
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— PEMBERANTASAN 
PENJELUNDUPAN 

Harian int kemarin memberitakan, bahwa 2 orang  tjukong besar jang 
terkenal dalam perdagangan mobil telah tertangkap basah dalam penjelun- 

telah ditahan sebagai barang? bukti, setelah 
Gjukkan "'show'" kedjar2an antara polisi dengan 
Gupan sepandjang djalan2 ibukota sampai ke. Kebajoran 

Barang? itu kini 
disepandjang djalan menun- 

iringan2 mobli2 selun 

  

Apapun jg mendjadi sebab, dan bagaimanapun tjaranja banditz itu bisa lolos 
dari Tandjung Priok, hal itu tetap mendjadi soni penjorotan  masjarakat 
atas kelihay-an bandit2 itu dan kesemberonoan petugasZ jang berwenang 
Tapi untunglah   . bandit2 telah tertangkap dan barang2 bukti 
Galam bentuk & buah mobil mewah kini telah berada ditangan polisi. 

Adalah mendjadi logika bagi masjarakat kita, bahwa bandit2 itu pas- 
ti mendapat gandjaran jang setimpal dalam perbuatan penjelundupannja, 
jang djusteru kini sedang hangat2nja diperbintjangkan oleh seluruh mas- 
Jarakat. Djadi masjarakat akan mengharapkan setjepatnja, 
@lelurdupan besarZan setjara berani dan 
djar dengan hukuman2 berat. 

Tapi, kadang2, — semoga petugas2 kita djangan 
perjelundupan dan kesalahan? besar seperti diatas, 

bahwa soal pe 
kurang adjar itu, harus digan- 

berketji! hati—, fakta? 
entah bagaimana, 

masih dapat sadja berachir dengan tjatatan jang tidak memuaskan kita. 
Ada kalanja sibandit dilepaskan karena "kurang terbukti kesalahar2nja"". Ada 

mendjadi ketjeleee, karena tidak melihat rule of law 

Gisebabkan karena bandit2 itu dapat melarikan diri dari tahanan. 
Entah matjam2 apa lagi dalih jang diberikan, tapi pokoknja masjarakat 

seperti jang ditaf- 
sirkannja setjara sederhana, dapat didjalankan dengan baik. 

Kita menjampaikan pudjian kepada 
nangkap basah sedan? selundupan dan bandit2nja Itu. 

kesigapan polisi jang dapat me- 
Disamping itu ka- 

imi harapkan hasil2 gemilang itu, dapat berachir dengan hukuman2 berat 
penjetundup. bagi para 

Sebab disamping daja-menangkap-basah polisi kita itu, kta ingin dju 
ga melihat bukti2 daja-penjelenggaraan hukum2 jang tepat bagi jang ber 
salah. Sudah terlalu sering banditz dapat selamat karena "backing", 
(musiihat2, atau "'permainanZ 
masjarakat. 

Kalau keketjewaan terus menerus bersarang dihati publik, 
mnja publik pun tidak menghargai rule of law atau 
Gi negara kita ini. Dan ini dapat mendatangkan 

penjelundup2 kaliber berat @aripada bahaja 

tinggi" jang memuakkan, didengar oleh 

maka achir 
hukum2 jang berlaku 

bahaja jang lebih besar 
itu. 

Sebab, sekali orang sampai tidak pertjaja lagi kepada mampunja hu- kum jang berlaku mendjalankan wewenangnja setjara tepat, didalam ha- 
ti manusia Indonesia tidak akan terdapat lagi 
minnja keselamatan dirinja. 

kepertjajaan akan terdja- 
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EKA 

INDONESIA dan 
Keamanan Dunia 

Kita semua tidak bisa me. 
njangkal akan kegandrungan 
Indonesia terhadap Perdamai 
an dan Keamanan Dunia, bah 
kan pada setiap hati #urani 
insan manusia dimanapun dia 
berada, pasti tjinta damai dan 
keamanan. Kita telah meng. 
ikrarkan Ilwa | produk2 MP. 
RS, DPRGR, Statement? Pe- 
merintah, seluruh kekuatan 
sespof di Indonesia tidak ter. 
ketjualinja dan pada kesempa 
tan resmi atau tak resmi seka 
Nipun selalu ada utjapan? jang 
tjinta akan Perdamaian dan 
Keamanan. Namun ki: 
hal ini tidak tjukup dibitjara. 
kan sadia, tidak tjukup dimu 
sjawarahkan/dirundingkan sa. 
dja dalam perundingan2, kon. 
perensi2, missi?2 keluar negeri, 
tapi rakjat dan Pemerintah 
Indonesia ingin melihat reali- 
tas jang njata kearah itu. Ki. 
ta ingin bertanja, sampai di. 

dilaksa: 

Geneva mengenai Perlutjutan 
Sendjata Nuclear-atom ? Sam 
pai dimana pelaksanaan missi 

dama, PBB melaluj Badan2nja 
jang ada? 

Sampai dimana peranan Se 
curity Council PBB terhadap 
djuga terdiri dari 4.Besar ini ? 
Semua pertanjaan ini pada 
hakekatnja dari tahun keta. 
hun tidak pernah ada jang 
berani mendjawab setjara 
sportif, chususrja apa jang 
kita kenal dengan istilah Nu. 
clear Powers” atau "Big.Po- 
wers” tsb. Bahkan sebaliknja 
ialah semua Big Powers tsb 
selalu ber-lomba2 meningkat 
kan djumlah pertahanan phy 
sikrja, meng.effisienka, dan 
meng-effektifkan penggunaan 
sendjata2 atom dan Nuclear 
dan berbagai matjam perlom 
bean kekuatan sendjata lain. 
nja. Tinggallah sekarang Ne. 
gara2 ketjil dan besar jang 
sedang berkembang itu seba. 
rai ketiitji pertjobaan, se. 
perti halnja Negara? jang ba 
ru Me a di Afrika, Ameri 
ka Latin dan Asia. 

Sijukurlah bagi kita Bangsa 
Indonesia jang  ber-Falsafah 
kan Pantja.Sila, dengan keku 
atan sendiri dapat mengelak. 
kan segala us: untuk me.    

  

Pendekar Melaju Munijul 
Lagi Setelah 12: Tahun-- -- 

Mana, Laman, 11 Peb. (Mdk) 
atu komita pengusut peme 

rintsh Malaysia telah Uanga. 
tahui bahwa orang tua jang 
berusia 120 tahun ifu tidak 
lain tidak bukar adalah itu 
pendekar Melaju Mat Kilau 

jang suceh merupakan tokoh 
legendaris. 

Ketua komite, Dato Hadji 
Abdul Aziz mengatakan hari 
Sabtu bahwa komitenja mera- 
£a jakin orang itu telah mene 
rangkar. hal ihwal jang seiz 

m7 —. 
PENDAPAT BEKAS MEN. PENDIDIKAN PERANTIJIS : 

Mahasiswa Perlu Ikut 
Pimpin Universitas 

Yogjakarta, 11 Peb. (Mik) 
Prof. . Edgar Faure, be. 

kas perdana menteri Perantjis 
Gan perrah mendjabat ment? 
ri pendidikan Perantjis, dalam 
tjeramahnja jang berdjudul : 
"Modernisasi Universitas Pe. 
rantjis”, di Balai Senat Univer 
sitas Gadjah Mada Jogjakarta, 
Djum'at malam antara lain 
menjatakan, bahwa mahazis. 
wa perlu diikut.sertakan da. 
lam pimpinan universitas, ka- 
rena djelas mahasiswa tidak 
memairkan peranan jang pa. 
sif, lebih? kalau melihat ma 

Minta 
Perhatian 

K-9 
PASAR MINGGU 
SASARAN PENTJURI 

      

  

    
    

Djakarta, 11 Peb. (Mdk) 
Seluma beberapa bulan ter 

achir ini hamvir saban malam 
terdjadi pentjurian2 dikom. 
picks perumahza Perindustri- 
an Pantjoran Ps. Minggu. Mes 
kipun lapora12 telah disampai 
kan kepada pihak jang berwa 
djib, tetapi smpai saat ini be 
lum ada tindaka, jang kca. 
krit dalam mengatasi keaman 

Ann jak djadi meat sasa 
ran pentjutt, disamping ba. 
rang2 rumah tangga seperti 
radio, televisi, , djuga 
alat? mobil baik jang didalam 
@arasi maupv3 jang diluar, Fi 
hak Hansip jang meronda tiap 
mal:m tidak berdaja mengha 
dapi mali: daerah ini. 
Para uni jang keba- 

ajakan para pegawai Perka- 
agar 

K.nja Pak 1g sering? 
melongok daerah tai vatuk 
memkongkar — pent, a. 
Meh penduduk setempat 
achir ini dirasakan 
tidak ada polisi didaerah itu 
meskipui satu km dari situ 
ada pos polisinja. 

Mesurat ket pa: 
tjun2 daerzh fni sangat a 
ni dan Mhai. pintu 
terkuntji dan ada ar, mere 

melaku. 

    

hasiswa sebagai pemuda jang 
meuijapai kematangan lebih 

pa! 
Dalam tjeramahjja tsb Ed. 

gar Faure telah mentjeritakan 
situasi dan kondisi pendidikan 
pada umumnja di Perantjis, 
baik sebelum perang maupui 
sesudah perang. Diungkapkan 
maza2 krisis sewaktu Edgar 
mendjabat menterj pendidikan 
dinegaranja. 

Seterusnja Edgar jang da- 
lam tjeramahaja itu menggu 
aakan bahasa Perantjis, me- 
ngemukakan dua masalah po. 
kok jaitu organisasi universi. 
tas dan participasi mahasiswa 
serta masalzh maha:iswa de- 
agan modrrnisasi pendidikan- 
aja 

Dikateikan, banwa dalarn pe 
aentjan kurikulum diuaiversi 
ta:, maka peranan mahasiswa 
sangat menentukan. Hendek. 
nja desen dam para tenaga pe 
1gadjir djuga memperhatikan 
rendapat2 mahasiswa, jang se 
tjara langsung mengetahui pe 
ledjaran jang diterimarja. Me 
ngnai para guru.besar dan 
teraga2 pengadjar jang dalan 
menentukan kurikulim sering? 
tidak dapat diterima oleh ma 

Iswa, itu dalah wadjar, 

    

Mat Kilau Umur 
120 Tahun 

wainja. Komite akap segera 
menjampaikan laporan kepa. 
da pemerintah Negri Paharg. 

Komite melakukan pengusa 
tannja itu setelah tjutj z11ja 
Mat Kilau menemukan katek 
mereka seteiah mereka men. 
tjari selama 12 tahun. Mereka 
menemukan zrang tua itu di 
Pahang dzngan menggunakan 
nama Mat Siam. 

Men'irut pengzkuan Mat Ki 
lau ia melarjitan diri ke Siam 
setelah pemberoatakannja me 
lawan Iaggeris ditahun 1895 
gagal. Ia ketika itu dikabar- 
kan tewas, tepi menurut pe- 
ngakuannja ia telah diseia. 
matkan cleh sulta, Kelantan 
dengan sarat ia harus meraha 
siakannja. 

Dua orang taa iainnja jang 
mengziku sebagai pendekar 
bersama2 dengan Mat Kilau 
— Jaknj Mat Kelantan jarg 
katanja sekarang sudah ber. 
asia 150 tahun dan Raja Ibra 
him jang mengaku berusia 
120 tahun — djaga telah mun 
tjul kembali. 

Tiga hari jang lalu pende- 
kar2 Melaju itu telah bertema 
kembali dikrta Kuantun dipan 
tai timur. 
Mat Siam hari Selasa ka- 

barmja akan berangkat naik 
hadji, atas biaja sata harian 
baha:a Melaju jang pertamz2 
menjiarkan kabar tentang di 
temukannja kembali pende. 
kar itu. (Rtr.) 

      

    
  

rgadu.domba dan memetjah 
persatuan-Kesatuan jg 

pernah dialami oleh Bangsa 
Indonesia ber.kali2, seperti 
misalnja Peristiwa2 Madiun, 
DI.TII, APRA, PRRI.Permesta 
dan jang terachir pemberon. 
takan G.30.S/PKI. Tidak se- 
orangpun ada ja menjang. 
kal bahwa semuanja ini dapat 
Gikikis habis berkat rema. 
ngat, djiwa dan patriotisme 
Pantja Sila sehingga dapat di 
galang potensi . Pantjasila.is 
antara seluruh kekuatan rak. 
jat disegala lapisan (ABRI- 
Rakjat). 

Mau benar dan merang 
sendiri 
STILAH mau benar dan 
menang sendiri rupa2ala 
tidak hanja dikenal di 
Indonesia, tani djuga di 
lingkungan  Big,Powers 

sendiri. Mereka mau mendikte 
satu sama lain jang mengaki- 
batkan tumbuhnja rasa super 
dan besar sendiri karena kekua 
tan sendjata dan pertahanan 
physiknja. Pengaruh politik 
dan ideologie mendjalar keber. 
bagai ncgara lemah dengan ke. 
dok bantuan social . ekonomi 
jang didominir “oleh the Big- 
Pewers tsb. Karena kurang ke 
waspadaan dari beherapa Nega 
ra2 jang lemah tsh., achirnja 
banjak jang terperosok kedju. 
rang perpetjahan Nasional jg pa 
rah Gedjala tsb berkembarig dine 
gara2 jg lemah ekonom'nja se- 
hingga menumbuhkan rasa ke- 
tergantungan terus menerus. 
Memang dapat dipahami berba 
gai hal demikian antara lain 
faktor2 berikut : 

a. faktor kelebihan produksi, 
jang menjebabkan pembuangan 
dan vemasarannja diarahkan ke 
negara2 ig lemah ekonominja. 

b. faktor pengaruh politik. 
ideologie The Big.Powers jang 
ditudjukan ke negara2 jang le. 
mah, kadang? dengan djalan 
kekerasan, subversi dllnja. 

c. faktor non-ekomomi jang 
bersifat universil seperti mem. 
pertentangkan agama, suku'ras' 
diinjar «« ana 2 

Banjak lagi faktor sosial lain 
nja jang pada hakekatnja kait. 
mengait satu sama lainnja se. 
hingga termakanlah teresse 
djahat pihak luar terhadap nat- 
ional.integrity tiap2 Bangsa/Ne. 
gara jang baru sedang mengu. 
sahsakan kemadjuan sosial-eko 
nominja, 
Kesemua faktor tsb kemudian 

menumbuhkan rasa super jang 
mendjurus pada sifat mau be. 
nar dan menang sendiri. Inilah 
inti.sari pokok jang tidak bisa 
dipertanggung djawabkan dari 
segi pemeliharaan keamanan du 
nia jang pada hakekatnja sa. 
ngat dibutuhkan untuk membina 
perdamaian dunia. 

    

Perlu kewaspadaan nasio- 
na! jang tinggi. 

Dergar melihat kedjaoanz jg 
negatif dibeberapa negara diduma 
jarg berakibat terganggunja kea 
maran duria. seperti mjsalnja: Pe 
tistiwa Biafra jang ingin memjsah 
kan diri darj Niger situasi di 
Afrika Selatan dengan ras dan 
mesalah Rhcdesia, kedjadian di 
Timur Tengah jang latent. perjsti 
wa dan perang Viet-Nam. perkem 
bargan baru di India dengan ma 
kin petjahnja Pa'tai Kongres, de 
mikjan pula peritiwa di Irlandia 
Utara, Djerman.  Tjekoslowakia, 
Djeparg dan dalam tubuh RRT sen 
diri dan lain2 peristiwa sedjenjs 
jang melanda negeri2 didunja ini, 
patutlah segera kita lebih melipat 
gandakan kewaspadaan Nasioral 
jang produktif. 

Hakekat darj kekurang ketaha 
nan dan kewaspadaan Nasional 
itulah maka terdjadilah peristiwa2 
jang destruktif dibeberapa negara 
tersebut djatas. disamping tentu 
nja aktivitas-subversi jang berasal 

    

  

  

Mm DJUGA DIANTARA 
"BIG POWERS" 
BERLAKU MAU 
MENANG SENDIRI 

W PENGALAMAN DI 
NEGARA2 LAIN 
BAGI KITA 

Oleh: 
Drs. GDE DJAKSE 
dari kekuatan2 raksasa diatas. Un 
tuk menjingkap tabir tersebut. per 
lu ditengok sebentar apa dan ba 
gaimana peranan the Big Powers 
di Djepang misalnja, Afrika diinja 
Fenjerahan Okinawa kembali darj 
segi kepentingan Djepang, teniu 
nja sangat tepat. Tapi dari segi 
penarikan mundur pasukan AS da 
Ti VietNam kemudian timbul per 
tanjaan: ada apa dengan Dje- 
pang?! Demikian pula pemasangan 
dat, pergaliran minjak dari pulau 
Sachalin oleh Soviet ke Djepang 
dan bersedianja Djepang memba- 
ngun pelabuhan di Siberia meru 
pakan langkah2 baru terhadap 
Djepang oleh the Big Powers. Ke 
Gjzdian ini setidak2nja dapat di 
simpulkan bahwa posist Djeparg 
&kan makin penting. dilihat dari 
segi Keamanan di Asia chususnja 
dan didunia umumnja. Disinj Viet 
Nam seclah2 mendjadi alasan po 
kck bagi pemulihan keamanan dj 
Asja, akan tetapi masalah sebenar 
rja adalah terletak dari Interesse 
politik Negara2 the Big Powers, 
agar stabilitas keamanan dan poli 
tik dinegerinja masing2 dapat di 
djaga dengan melemparkan perso 
alarnja djauh2 dari pusat produk 
si persendjataan dan ekonomi 
dunia. Demikian pula kalau kita 
kadji kedjadjan2 di Afrika. Timur 
Tengah maupun dinegara2 Ame 
rika Latin. pada prinsipnja bertu 
Gdjuan jang sama dengan mak 
sud2 diatas. 

Oleh karena itu jang sangat 
pentirg diperhatikan cleh Nega- 
ra2 jang lemah dan sedang ber 
kembarg ialah kewaspadaan jang 
tinggi dan menumbuhkan rasa na 
sicnalisme jang tebal. 

Bagaimana dengan kita 
sendiri ? 

IRANJA dengan tindjau- 
an2 diatas, kita sudah da 
pat melihat djauh kede- 
pan. sehingga kemungki 
nan2 jang nezatif terha- 

dap Bangsa dan Negara kita da 
pat ditjegah sebelumnja. Keampuh 
an persatuan kesatuan antara 
ABRI-Rakjat telah” terudjj" beru 
lang kal dengan herpagan 
pada Pantja Sila, pertjaja akan ke 
kuatan diri sendiri dan mergura 
ngi pessimisme untuk menumbuh 
kan optmisme jang bertanggung 
djawah terhadap keselamatan 
bangsa dan Negara xiia 

Oleh karena itu perlu dari se- 
karang meningkatkan mutu dan 
daja produksi pabrjk2 dan alat2 
produksi komunikasi lainnja de- 
Lgan berdikari. Prinsip ini tentu 
nja sudah diambil cleh Pemerin 
tah kita dan perlu dipusatkan de 
ngan menumbuhkan sarana2 po- 
kok dibidang: ekonomi, pertahan 
an. pendidikan dan mental. Ingat 
bahwa nafas keselamatan RI ialah 
terletak didarat. laut dan udara 
jang perlu mulai dipjkirkan pening 
katarnja, kemampuannja dan in- 
tensifikasinja. Rakjat senantiasa 
bangga akan kekuatan nasjonal 
kita, oleh karenanja persatuan 
Gan kesatuan Bangsa tidak bisa 
diremehkan demikjan sadja. djus 
tru untuk melipat-gandakan par 
tisipas! rakjat dalam segala pre 
gram Pemerintah termasuk perta 
hanan dan keamanan Negara. Ini 
lah salah satu unsur jang tertjan 
tum dalam Doktrin amnas 
jaitu Tjatur Dharma, Eka Karma 
ABRI, sebagai usaha pokok dalam 
penjelamatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan 
Parrjasita: 

  

KUALA LUMPUR — Kesa. 
tangan 6 orang guru Indonesia 
guna mengadjar di sekolah2 
Malaysia akan lebih memper 
erat kerdjasama antara kedua 
negara. 

Demikian dir-jatakan oleh 
Hadji Hamdan, pedjabat ting. 
si pada Kementerian Pengadja 
ran Malaysia di Kuala Lum- 
pur hari Senin. 

  

aan 

PUASA PROTES SELAMA 7 HARI 

    

Wakil Presiden Agnew: styi 
pakaiannja terbaik. 

NEW YORK, (Mdk) — Wakil 
Presiden Amerika Serikat Spi 
ro T. Agnew telah mengalah- 
kan Presiden Rirhard Nixon 
dan Walikota New York John 
V. Lindsay mengalahkan Wali 
kota Chicago Richard J. Daley 
sebagaj negarawan dan tokon 
pemerintahan Amerika 

" berpakaian terbaik tahun 1970. 
Demikian laporan Jajasan Mo 
de Amerika Serikat beberapa 
waktu jang lalu. 

   
   

: Jajasan Mode Amerika ter 
sebut melaporkan bahwa Wakil 
Presiden Spiro Agnew memilik: 
bedan jang diidamkan para 
pendjahit. Pakajannja menun 
djukkan Integritas jang kuat 
dan kedjudjuran. Walikota 
Lindsay terpilih sebagaj pengi 
kut gaja-gaia modern dan ter 
pilih sebagai tokoh masjarakat 
Amerika jcng jang berpakajan 
terbaik nomor tiga 

Senator Barry M. Goldwater 
dari Arizona terpilih sebaga: 
negarawan berpakaian terbaik 
dalam pemerintahzn, jang ta 
hun lalu dipegang oleh Perda 
na Menteri Kanada Pierre 
Elliot Trudeau. 

Tokoh2 lain jang terpilih me 
nurut kategorinja masing2 la- 
lah Pangeran Charles dari Ing 
geris. sebagai tokoh masjara 
kat Internasional: Hugh O'- 
Brian sebaga: tokoh lajar pu 

    

IA 

sekeliling 

kita 

    

Menurut Jajasan 
Mode Amerika 

NIXON 
KALAH 
LAWAN | 
A6GNEW 

tih, Ed Sullivan, tokoh penera 
ngan TV, David Merriek tokon 
"heater, Liberace tokoh hibur- 
an, Billy Graham tokoh penje 
bar Indjit dan Arnold Palmer 10 
koh olahraga. 

Jajasan Mode Amerika dju | 
ga memilih Lou Puro, Ketua 
Dewan Pengurus Hotel San 
Juan tokoh Tuan Rumah, Chris 
topher Darrel, Direktur Exc- 
kutif Perusahaan Import 'Schen 
ley tokoh Pemasaran: Morton 
A. Lippman, Presiden Direktur 
Perusahaan Arlodji Audemas 
Piguet, tokoh Perdagangan: Je 
rome Alexander, Presiden Di- 
tektur Perusahaan Import Jer- | 
tax, untuk Industrj dan Her- 

  

PM Kanada Pierre Truseau... 

man D. Gimbel, Ketua Dewaa 
Pengurus Perusahaan Rekamaa 
Audio Fidelity, perniagaan. 

Jajasan Mode Amerika akar 
menjerahkan medali kepala 
mcsing2 pemenang tersebut ci 
atas dan menempatkan foto 
nja di Gedung Pameran Mode | 
Amerika dj Glenmere Cwotry 
Club. Chester, New York, Ame 
rika Serikat. (UPI) 

  

    

  

    

kalangan mahasiswa pubii 
sistik Djakarta. 

Clenik gembira mende. 
ngarnja, tjuma Clenik dju. 

Hang tah maang sama ke. sama 

Na tia hi radjin 2. rel mem 
batjanjar 

3 uh enak ngomong2 
tntang angka, apalagi ten 
tang angka dollar, apalagi 

  

impian 
rakjat djelat2. Ribuan dol. 
lar sudah puas buat pe. 
minta2 komisi. Ratusan ri. 
bu dollar sjabasr buat pen 
tiinta2 korupsi. 

masing2 
rja katja ber.beda2. 

Alkisah, BT mengatakan 
expor 1969 berdjumlah US 
$459,4 djuta ...... BI $462.1 
djuta dan Deperdag 481,4 
djuta. 

Njata benarrr bedanja ! 

dat 
(oukan Sam' doli) 

  

SUBVERSI, PEMBANGUNAN NASIONAL DAN 
KEKATJAUAN DALAM NEGERI PILIPINA 

Evaluasi hubungan 

dengan Amerika timbulkan 
tekanan dan ketegangan 

ADA tangga! 12 November 
P 1969 jang lalu. Partai Na 

siowalista dinjatakan me 
nang dan dengan demiki 
un satuZnja tyalon Presi 

den dar. partai ini Marcos, terpi 
Uh untuk jang kedua kalnja un 
tuk menduduki djabatan Presiden 
Pilipina. Didalam pidato pelanti- 
kannja Maycos menjatakan, bah 
wa Pilipina akan mendjalankan 
politik jang realistis jang dalam 
segala hal akan lebih mendahulu 
kan kepentingan Pilipina, Pilipina 
akan lebih me"jintaj Pillpina. Sa 
lah satu langk-h jang mendjadi 
tekad Marcos dalam memasuki ma 
sa @Gjabatannja jang kedua jang 
lalu adalah banwa, setiap usaha 
perekonomian negara akan menya 
sthakan agar semua hasil? perta 
njan dan kekajaan negara dapat 
bermanfaat bag' rakjat banjak. ia 
kemudian memulai kampanje un 
tuk hidup baru jaitu hidup seder 
hana dan berdisiplin jang selan 
djutnja mendidik diri untuk mem 
bentuk moralitas baru bagi bangsa 
Pilpjna. 

Bangsa Pilipipa harus memper 
bahari hidupnja supaja mendja- 
dj bangsa jang baik dan terhor- 
mat. Marcos sudah membagi?kar 
kekajaannja untuk kepentingan 
pendidikan dan bagi jatim piatu 
Fe.inal politik luar negerinja. Mar 
cos akan mengusahakan perdamai 
an di Asia Tenggara. masalah ya 
bah akan diselesaikan dengan se 
baik2nya. Sedangkan dengan ne 
Bara? sosialjs aka diadakan nubu 
ngan jang menurut pidato mente 
ri luar negeri Carlos  Romulo. 
akan meninggalkan politk jang 
tradisionil dimana selama hampir 
drapvlih tahun selalu berkblat 
pada Amerika Serjkat. Pemetjahan 
Wztlisi oleh Marcos tersebut sung 

  

merintah Filipina sedang sibuk me 
isksanakan programnja jang per 
rah diutjapkan tersebut dengan 
dahsjatnja para mahasiswa menga 
dekan demcrstrasi besar2an jang 

lah korupsi bagi Filipina sudah 

merupekan perjakit jarg tradisio 
nil, sehingga almarhum Presiden 
Ramor: Magsaysay merasa seba! 
dan bekas Presiden Macapagal 
pernah mengartjam akan meng- 
hukum mati kepada warga negara 
Pilipina jang melakukan tindak pi 
viana korupsi 
Adalah gedjala jang umum, bah" 
wa hampir djsemua negara bekas 
djadjahan terdapat djurang keme 
laratan dar kemewahan jang ber 
limpahar. Struktur masjarakat la 
ma jang diwariskan oleh pihak 
pendjadjah kepada seg » ngan na 
sjarekat jarg mendjadi arak mas 
nja. menimbulkan xego Wutgan 
jarg gawat dimara sebagian ter 
besar rakjat Pilipira mempunjai 
keragaman penderitaan. Tjmbu!lah 
pertentangan jang hingga kini ma 
sih terus berkobar dan setiap saat 
bisa meledak dalam ve.t.1 (2 sema 
Yani demonstrasi jang dsisit ce 
perti jang melanda kota Manila 
dan sekiternja ini. Oleh se 
bab itu kaadaan irjlah jang men 
djadi pergkalan crah baru i 
langkah pemerintah Pilipjna. Dju 
rang jarg memisahkan kias mis 
kir dengan masjarakat ketjil jang 
kasa raja akan sediaii demi sedi 
kit ditambah 

Sikap Anti Amerika 
ALAM melaksanakan pre 
gram — membangun kembali 
kepribadian nasional sen: 
Giri, Pilipina selalu beru- 
.saha mengembangkan ikat 

en? ekonomi dan militer dengan ne 
gara bekas pendjadjahnja. Amerika. 
Hubungar2 jeng Pampir merupakan 
huburgan tradisionil dengan Amert: 
ka sedjak tahun 1946 hingga kini ma 
sih membekas dihati sebagian rak: 
jat Pilipira jang menganggap bah 

  

    

OLEH : P.H. 
PANGGABEAN SH. 

bih banjak lagi hak2nja dimana unta 
ra lein dinjatakan bahwa untuk ma 
sa sampat sepuluh tahun  lamanja 
bak2 ekonomi Amerika harus diberi 
kan keleluasaan seperti kebanjakan 

Pilipira pada umumnja. 
NTUK membangun — kembali 
Pilipina sebagai akibat tim 
bulnja perang dunia kedua 
Amerika memberi bantuan 
seajumlah lebih dari 700.000 

000 dcilar sedang sebaliknja dalam 
perdagangan, Amerika dibebaskan da 
ri berbagai bea masuk seperti orde- 

perdagargan Pilipina tahun 1954, 
Pilipira tetap akan mergek- 
anja ke Amerika selama 28 

ulem  diumlah permintaan 
iarg akan ditentukan tiap 
Dalam pertahanan Ameri- 

ka — Pilipina, terdapat perdjandjian 
reda tahun 1957 dimara — Amerika 
Ciperbolehkan mendirikan pangkalan 
militer darat, laut dan udera selama 
99 tahun. Perdjandjian ini dirobah da 
lem suatu perdjandjian baru tahun 
1989, jang menentukan bahwa pang 
kclan Amerika Serikat di Pilipina 
akar dipersingkat mendjadi 25 tahun. 

    

    

   

    

sesudah memperoleh 
, adalah parah. 

Gitimbulkan oleh perang dunia, Ike- 
meleratan sebagai zkibat adanja ke 
kuatan asing Spanjol amat menjedih 

    

teka jang lebih dasjat, terpaksa mem 
beriken sjarat? jang dituntut oleh 
pibak Amerika, terutama dibidang 

perdagangan dan miljter. — Pemerin- 
tah Pilipina jarg sekarang dibawah 

Presiden Marcos kini 

jang lebih reelistis Mubungan2 ig 

tradisionil dengan Amerika akan di- 

| 

  

& Pikig tidak piias, tim- ea Ia. what Tingian jang Wah uba Kk 

Kiirasi RRT jang telah mampu  bentji kepada Amerika terutama jg. jakarta, AGN, me. 
menggerakan demonstran tsb? Gilantjarkan oleh kaum nasionalis Sa /)onjatekan hari Sebtu siang. 

untuk mengadakan Na pads “0109 timbulnja —demon- Kanan 

Tuan adalah wadjar dan bak. me  rogtn Mpg tw 2nd Sekolah BD tebenjak B8. 

Na Fauna eni aa tah ska Aa ani Gan Tete. Seung SD. seperti jang ba. 

pihak dgn golcrgan miskin dipi- rice dalam masalah Sabah.  Djadi tah Kolamadya  Gpntiekan 
hak lainnja. Banjak kawm tan! sebenarnja terdapat dua kelompok biaja sebanjak Rp. “gt 
jang disengsarakan hidupnja oleh — pendepat jang pro dan kontra do-  Kemamvuan Pemerhtah K 
tuan2 tenah jang memiliki perke — minasi Amerika di Pilipina. Sedjak madya setiap tahunnja hanja 

bunan dan tanah garapan. Sehing datangnja Amerika di Pilipina hing- membangun sebuah sedja atau 
ga crarg kaja (tuan tanah) hidup 2 snnun, aan, Jenang paling banter 2 buah. Hal ini 

bengali ga Begervayan Marga pina semetjam sumur jang tak kerna? bisja jang tjukup peda Peme menerus sengsara. Hampir delapan puluh pda ongaarnagg Kucarnge ayang rintah Kote madya. 
Ima prosen dari penduduk Pipi ena Ae Pa Ak. Anggota BPH teb mengema 

ra hidup didesa dan kebanjakan embang dan basil bumi jang sekali kakan hal ini ketika hari itu 
Pun- miskin Hal tu masih ditambah gus didjadikar pasaran bagi barang) Mentambewan sumbangan 3e. 

lagi dengan adanja berbagai ke dadi dari Amerika Bahan? ekspor banjak Rp. 0000— kepada 

bcbrckan para penguasa jang seperti kopra, gula kelapa sawit dil Panitia Pembangunan Mendjid 
meradjaj tindakar korupsi dan mengalir terus ke Amerika Serikat dan Madrasah “Mataram” di 
berbagai pentjurjan milik negara sesudah berachirnia pe)” Pakel Baru jang diterima oleh/ 

untuk kepentingan pribadi Masa — rang dunia Il. Amerika menuntut le oo Ketuanja, Moeljadi (Ant) 

sik sak seba 2 siti di s.  



      

    

      

   

   
“Indonesia Muda ' 
| Tembus Gawang 
“PSSI Pada Menit 

Terachir 
STAND 5-1 UNTUK 
KES. PSSI 

1
 ha
 

Fp
i 

rg | 1 f | 

@ntara PSSI vs Indonesia Mu 
(8 jang dilangsungkan Gi Stadion Uta 
B4 Senajan Selasa sore kemarin, z0 

    

Kerdjan sama jang manis dengan 
eperen2 pendek jang mantap dan 
Imrtcng jang diperlihatkan. oleh pemain 

pemain depan PSSI jang terdiri dari 
Abd. Kadir — Jacob Sihasale dan Su 
WWipto sangat mergagumkan sekali. se 
Nirgga pendjaga gewang Indonesia Mu 
da harus djatuh bangun untuk me- 
njlamatkan gawengnja dari tembak 
ar2 gentjar jang dilakukan oleh Su- La

 
ka
p 

B
r
 

i 

sebarjak dum buah goal 
setelah melalui kerdja sama jang ma 
nis sekeli dengan A. Kadir, jang se 
terus ditembah oleh Iswadi. Pada ke 
dua goal tambahan kemerangan ditje 
tek oleh Rusdianto, dan Sutjipto. 

donesia Muda akan dapat dibobolkan 
kebih dari 8 buah goal. 

Dolam babak kedua beberapa .pe- 
main PSSI diganti el Jacob diganti- 
ken oleh Max Timisela, Iswadi digan 
tikan oleh Rurdianto. Dengan peng- 
gantian ini, terrjata mutu permainan 
PSSI agak menurun . 

Disemping itu ternjata pula Sutjip 

    
to kurang depat berbuat banjak di 

babek kedua iri, karena terus mene 
rus dibajangi oleh 2 sampai 3 pemain 
lawarrja, sedangkan Kadir jeng bertu 
8» membargkitkan serangan ternjata 
bula merdapat pertner jang kurang 
mampu mendjalanken tugas2nja. 

Adapun goal balasan Indonesia Mu 
Gr terdjadi 3 menit sebelum bubaran 
akibat salah pengertian antara Ron- 
ny jg menggantikan Judo dgn pemain2 
belokarg, sehingga Ronny terlalu 
diauh kelur dari sarangnja, dan da- 
lam kesempatan ftu kanan dalam In 
Judo/Rcnny Pasleh, back: Juswardi, 
Yortsia Muda merigembil kesempatan 
urtuk melambungkan bola ke djalan 
Ronhy jang sudah kosong itu. 

Adapun pemain2 jang diturunkan 
oleh PSSI kemerin sore adalah: kiper: 
Sunarto, balt: Allendu,  Muljadi,, 
Zulhem/Arwar Udjang,  perjerang2: 
Iiwadi/Rusdianto, Jocob  Sihasale 
urtuk melambungkan bola ke djalan 
Kedir. 

Rentjane semula untuk menghadap 
kan kes PSSI dengan dua team se- 
keligus pada pertandingan sore ke- 
marin itu, ternjata tidak djadi, ber. 
tubung karena kes. 
mercrik diri (Am). 

SONNEVILLE TTNTANG KUNTJI HUKUMAN 
!.B.F. KEPADA BANGKOK 

TUNAS DJAYA 

taan ketua 

lebih djauh. dalam pertemuan 
ICC ita Honncrary Refzrree 
darj Muangthai mengakui ti 
dak mengambil tindakan dan 
Gjustru disinilah kuntjinja, de 
mikian Ferry Sonneville. 
Karena tidak mengambil tin 

dakan untuk menenteramkan 

  

  

naan politik jang lebih rea Radja Lenong” Rame 
Uistis. Lambat laun hubungan Pilipi- (Apk mna ceng Mewah oo 
ma Amerika akan berubah, sekali “orjte2 rakjat setjara bersambung 
Pun perubahan itu tak akan berdia “H surat3 kabar Ibukota, Pertun lan dengan tjepat. Ditengah2rja djuk Itu ak ak A 

sg Sa gan Bp pa @penggung terbuka Taman Ismajl 
Kabag Gemonatr Jang Mula Marzuk! bari Sabtu malam Ming mempengaruhi ketegangan Presiden gu jad, (gi 14 Pebruari 1970, Po 
Marcos. Kerusuhan itu amat sensitp: ” mentasan lenong kali inj akan di 

  

     
    

-Idwan Anwar (kelas Bantam) 

   

Djakarta, 11 Feb. (Mdk). 
Harjono Kartaprawira 

BA, pembina renang DCI 
Djaya dalam PON.VII ji. 
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    , Michigan, dalam rangkai memperbanjak anggota2nja, 
Menurut rentjana Shelton akan berkeliling Amerika Serikat untuk 
tudjuannja itu. (UPI) 

7 Petindju 
Dilatih Ikut 
Kedjuaraan 

Djakarta, 11 Feb. (Mdk). A . 

  

turun dari Tjimatjan, ke. 
mudian menemui seorang 
tua jg telah kenal dengan 
Harjono, dan membawanja 
kesuatu tempat dimana 
Harjono tinggal selama 4 
hari 4 malam, dan tidur di 
atas batu. Bingung saja 
mas, demikian Harjono me 
ngatakan, saja baru sadar 

pakaian serta 
uang, tjintji. dan djam ta- 
ngan saja. saja taruh da. 
lam tas, sedangkan tas tsb 
kini hilang dan baru saja 
ingat setelah 4 hari 4 ma. 
lam. Saja dibawa cleh 
orang "halus" mas, kata. 
nja selandjutnja. 

Setelah itu oleh orang 

Pengurus Besar PERTINA 

telah memanggil sebanjak 7 
orang petindju2nja dari selu. 

naat rin- Tea guna di-TC-kan D & : nd Bata pa 

juarsgan Asia ar 1 dung untuk menemuj sau. 

Miban kan Bebas ia Diakart: Kai dadi “ryimatjan sempai 1 di 
a ua s/d 10 April jad, ja ar a ke Bandung, tidek boleh 

Sekretaris naik kendaraan. Dan bila 
malam disuruhnji mengi. 

djalanan, uang dan tanda. 
al saja tidak hilang 

Pregnant berada disaku. Se 
telah beberapa lama saja 
di Bandung kemudizn saja 

Baru Satu 
PERTINA akan berusaha 
menfjari dana untuk pembe- 
rangkatan mereka ke Manila. 
Demikian Koosnadi. (Am) 

Petindju2 jang dipanggil itu 
menurut Koosnadi adalah 

dari Djakarta, Abidin (kelas nasi 

Pembina Renang Djakarta 
Ternjata Selamat 

4 HARI, 4 MALAM HILANG TANPA SADARKAN DIRI 

Naa ea 

  

" " - 

rapa bari jl. berhadapan 
kiri kekanan), Mangirdaan (coach), Juswardi, Judo Hadijan 
lah, Zulham, Sunarto dan Rusdianto. Djong kok (dari kiri 

kembali ke Djakarta, dan 
selamat, de 

iklan Harjono jang me. E 
isahkan pengalamannj:       

Kesebelasan PSSI jang dipersispkam untuk menghadapi kes. Csepet Hongaria, ke£ka bebe 

selama dinjatakan hilans: 
setjara mistertus. (Ant.) 
   

   

     N 

kes, Setia Djakarta. Mereka2 i'm adalah : (berdiri, dar! 
to, Arwar Udjang, Ronny Pas 
kekanan), Aliandu, Jacob Siha- 

sale, Max Timisels, Se'jipto, Iswadi dan Basri. (Gambar Chjar Pu!ra) 

  

Kes. PSSI Jr Menang Lawan Bond Solo 
TAPI KALAH LAWAN SEMARANG 

Semarang, 11 Peb. (Mdk) 
Team TC PSSI Jr. jang kini 

sedang giat dilatih oleh Dja- 
miat dikota Tidar, Magelang 

gam dua pertandingan dista. 

aehir, “minggu Jl, “herhaag 
mentjatat score menang dan 
kalah. 

Melawan Persis dari Sala 
dalam pertandingan hari Sab 
tu menang 11—1 dan hari 
Minggu melawan PSIS kalah 
3. 

edua ANE 

PSSI Jr. — Persis 

Sa Sep dapi lawan 
kuat, earantan Tung 
inti, sedangkan dari PSSI Jr 
djuga terdiri dari pemain2 ter 
baik, hingga djalannja pertan 
Gingan dalam babak pertama 
dapat dikatakan Magang wa 
laupun dalam babak peri a 
inj Persis telah ketinggalan 
bidji 04. 

PERTANDINGAN 

PSSI Jr. bermain lebih bzik 
dalam babak kedua dan lebih 
kompak lagi dengan memba- 
€i bola jang rapi, hingga aki. 
batnja Persis sampai pertan. 
dingan berachir harus mese. 
lan kekalahan 1—11. 

Satu2nja gol balasan dari 
Persis Sala terdjadi dalam ba- 
bak kedua setelah pertanding 
an berdjalan kl. 15 menit. 

PSSI Jr. — PSIS 

Kes. PSIS jang dalzm mng 
hadapi Persis hari pertama 
Djum'at scre tgl. 6 Pebruari 

dilapangan sama da1 mende. 
rita kekalahzn 1—3, dalam me 
lawan PSSI Jr bermain lebih 
baik dan dalam menghadapi 
tamu TC itu, djuga PSIS me. 
nurunkan vemain2 fnti, sama 
hahja melawan Persis Sala. 

PSIS dalam menghadapi la 
wan jang sebenarnja djauh 
lebih kuat itu, bermain tjukup 
keras, namun tidak meninggal 
kan norma sportivitasnja, me 
lakukan gerakan tjepat, se- 
hingga bagi PSSI Jr. sulit un 

tuk mengatur siasat jang 
baik. (Ant.) 

  

5 NEGARA BITJARAKAN RENTJANA 

MOTORRALLY ASIA DJARAK 4000 MIL 
RAWALPINDI — Wakil? dari motor-rally Iran. Afghanistan. 

India dan Nepal berkumpul di Rawalpindi hari Senia untuk mem 
bitjarakan penjelenggarsan motor.rally melampaui diarak sedjauh 
4.000 mil (6-400 km) dari Teheran menudju Dacca via Katmandu. 

Komite motur.rally djalan raja.Asia ini akan mengadakan si- 
dang lagi hari Selasa. 

TOTO DANA THOMAS CUP 1970 
(AW MENTERN SOSUL NI Ma BA 5 1-10/245-M4 29 ORSEMBER 1000 

  Lajang) dan We 
(kelas Welter Ringan) dari Su 

GEsagn KE) INDONESIA jo TWi7 loisI4 
OJEPANG |o 2131/4/5 

  

      6|7|8j9 
  rabaja, Jootje Wane (kelas 

Ringan) dari Makassar, Toly 
Gomes (kelas Bulu) dari Ma- (TEBAKAN KE-I ) ANeKA (POINT) JANG DIPEROLEH PEMAIN OJEPANG PADA HARI 

MEMBELI ” TOTO DANA THOMAS CUP” BERARTI MEMBANTU USAHA 
MENGEMBALIKAN ”THOMAS CUP” KE INDONESIA    
  luku, sementara petindju Joh- 

ny Lce dari Makassar karena m0 3jals 
  tidak dalam kondisi tidak dja ser 

di dipanggil, sementara itu di — 

  

harapkan djuga disamping Id 
wan Anwar, maka Djakarta an

 

  

akan berusaha untuk menem.           patkan beberapa petindjunja, 
jang baru diketahui setelah di 

Z 

“3 
X Lo     
  adakan seleksi kedjuaraan 

Djakarta 1970 achir Februari           19 j0     Go
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Situesi jang tiada seimbang, ejaan aan nang aan 

dan militer Pilipina — Amerika me 
ingalami evaluasi mer.imbulkan ketegangan, dan bahkan menimbul 
kan kekatjauan dalam masjarakat Pi 
Upine. Timbulnja gelombang demon- 
grasi beru2 ini sebagian disebabkan, karena masjarakat tak lagi sabar me 

lamban. Demonstrasi itu ternjata bu “Diskaria, 11 Feb. (Mak), Pan Aa aman ta na Pihak LLD Ibukota menga 
njak disponsori oleh gclongan baris 'mumkan bahwa untuk menga an sakit Bati. Den didelam keadaan “Hj oo kesiitan kendaraan jang serba kotjau terselipleh tjam- pur targen sing jang ikut menda- wu bagi masjarakat Ibuko langi kekisruhan2 tab. ta jang akan menonton per. aan: swgdanan senang sma apaan segakbala. pada Ia 
Kapan “Kata Romo” Pitptnan Te Peta aan tan Ba Na Maa man ae pibdk LD telah menjang- 
rembesan dcri Serawri:, Singapura — gupi untuk menaikkan frekuem Kou RRT, belum dapat dipastiken G gagkutan dengan 100 buah 

siden Marcos teleh mri'mbulkan de bis umum, jang melalui route 
monetrasi besartan, rariun ia sadar “Senajan Jadian Dadi Spb bali ons Mine 

Maja, memetakan mma erie dari "Dikartn Tanan 
ema ai Ar nga 1 pori”, "Sendaranta”, "Meram    

100 Bis Untuk Umum 
Penonton Sepakbola 

fa
 

Bi
ni
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TANGGAL PERTANDINGAN 

23 FEBRUARI 1970 

Tiatatan: 
Jang ditebak Manja set pertama dan set kedua 

C. Toto Dana Thomas Cup 1970 

NO: WI/M/30   DIT JETAK pada per yotah an Off MASA MERDEKA Ojak aw 
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