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“ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

Merdeka 
SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

70 Penduduk Sipil Mesir Tewas Dibor 

SERANGAN KEDJAM, 

      

SENJEDAP MASAKAN 

€ MONOSODIUM GLUTAMATE 

NO: 6907 TH. XXIV, TH. REP. XXIV 
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ISRAEL MENGAKU 
KELIRU 
Amerika Ketjam 
Kairo, 14 Feb. (Mdk). 
REPUBLIK Arab Persatu 

an minggu ini menderita 
korban 

turun lebat maka rupanja mobil kepolisian atas ini turut mendjadi korban 
setjara tak langsung. Entah bagaimana 
kang sehingga ringsek. (Gambar Yoga). 

meskipun 
sebuah truck telah menabraknja dari bela- 

  

MENDAGRI TIDAK AKAN 
TJABUT PERATURAN NO. 12 
DJAKARTA — Gabungan 

Komisi III (Hukum/Dalam Ne 
geri) dan Bag. "B” (Hukum/ 
Dalam Negeri) telah menga. 
dakas rapat kerdja dengan pe 
merintah jang diwakili oleh 
Menteri Negara Penghubung 
Mintaredja SH. 
Dalam rapat tsb Menteri 

Mintaredja SH telah menjam 
paikan djawaban Menteri Da. 
lam Negeri ztas pertanjaan 
para anggota Komisi III pada 
rapat tgl. 30 Djanuari jang 
lalu mengenai masalah Pera. 
turen Mendagri No. 12 tahun 
1969 tentang pemurnian ke- 
anggotaan DPRD.GR Ting. 
ket I dan Tingkat II. 
Pemerintah menjatakan, 
bahwa nada hakekatnia Pera 
turan Mendegri No. 12 tahun 
1969 iti tidaklah bermaksud 
merugikan gol-ngan lain. 

3 ABRI 
Serobot 

3 Tahanan 
Dari 

Pendjara 
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78 Karbol AU 
Discreen 

Ojakarta. 14 Feb (Muh) 
Dalam pendjelasan kpd 'Mer- 

Geka', sekitar dkariknja kembali 

antara 

Kalangan MBAU tersebut menga 
kui, bahwa diantara Karbol2 AU 
jang mengikuti pendidikan di 
Kremlin itu ada jang telan bertin 

tegas dengan pemetjatan dan pen 
(jabutan mereka, 

Karbol2 AU jang kini telah kem 
bali ke tanah ajr. menurut pendje 
lasan pihak resmi, sedjumlah 78 
orang Karbol AU telah berhasjl 
menjelesajkan pendidikannya sela 
“ma 5 tahun di Rusja dengan hasil 
jang tjukup memuaskan dan 46 
@Gjumlah 78 orang Karbol AU tsb 
kini sedang melandjutkan pendj 
ikan persamaan dan kedjuruan di 
Misutjipto Jogjakarta. 

Dalam keterangan tersebut di 

2g
 8 

UNTUK MENDAPAT 
DATA2 TENTANG 
TINDAKAN SOVIET 
ATAS MEREKA 

  

15 DIPETJAT DARI 
"GITA BAHARI" 

Inkopal 
Konsolidasi 
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Washington melalui »edjabat 

DALAM situasi bandjir jang melanda ibu kota beberapa hari lalu akibat hudjan jang rinja telah mengetjam keras 

11 Tewas Di Jordan 
  

DI JORDAN dikabarkan bahwa 11 

ahli makeup Perantjis.   Fernand Aubry, mannekin 
Ini kelihatan didandan de- 
ngan berlian jang melekat 
pada kulit mukanja untuk 
melukiskan angkasa luar 
diwaktu malam dan rantai 
ketjil jang terbikin dari pe   rak. Demikianlah bagaima. 

na wanita itu dizaman bu. 
lan ini 
dangan seorang 
make.up tentunja. (Gam- 
bar2 mode lihat hal. III). 

(Gambzr2 UPI) 

'BAL TANAH KORBAN KEBAKARAN 
AnaGOL DIPATOKI SETJARA LIAR ? 

DARI & HEKTAR 
JANG DIDJANDJIKAN 
TJUMA DAPAT 1,25 
Djakarta, 14 Peb. (Mak) - 
Penduduk: korban kebaka- 

Perkaplingan 
Korban Kebakaran Grogol te- 
lah ditundjuk atas persetudju 
an DCI Djaya untuk mereka 
perkaplingan tanah 

areal Ik. 6 (enam) hektar. Ke 
njataannja pada waktu ini, 

Ik. 
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Agraria 
Akibat darj tindakan pen. pail 

diualan tanah? kapling kor- 

  

ban2 kebakaran ex.Grogol itu, 
maka korban? kebakaran itu 
hanja mendapat bagian 1/3 
atau 1/4 dari ukuran kapling 
jang semula, sedang para pe. 
matok liar mendapat areal ta. 
aah jang djauh lebih luas da 
ripada areal jang diterima se- 
karang ini »leh para korban 
kebakaran ex.Grogol. 

Didalam hubungan ini dapat 
dikabarkan bahwa dengan ada- 
nja pematokan2 liar itu, rentja 
na djatan jang telah ditentu. 
kan oleh DPU sesuai dengan 

- gambar tidak dapat dikerdjakan 
lagi, karena terhalang oleh pa 
tok2 pagar jang tersebar dima 
na2. . 

Dapat ditambahkan bahwa su 
rat2 kapling bagi korban2 ke- 
bakaran ex-Grogol itu telah di 
keluarkan dan rumah2 darurat 
di Grogol kini telah pula dibong 
kar sehingga korban2 kebakar. 
an itu akan tidak mungkin kem 
bali ketempat mereka semula. 

Korban2 kebakaran itu kepa- 
(la "Merdeka' meniatakan keja. 
kinannja, bahwa Pemerintah D. 
CI Wilajah Djakarta Barat be- 
serta aparaturnja akan meng 
ambil tindakan? seperlunja 
pematokan2 tanah Setjara ar 
dapat diselesaikan sebelum ter 

lambat. n 
Dalam bentuk suatu surat 

harapan 
Walikota Djakarta Barat dan 

  

lain2 instansi jang bersangkut. 
an dan kepada Gubernun/KDCI 
Diaya, agar persoalan tanah di 
Djelambar itu mendapat penjele 
salan. 
Demikian para utusan kor. 

ban2 kebakaran ex-Grogol me. 
nerangkan kepada "Mdk'. (Bs) 

Swiss, Itali 
Usir Mata2 
Soviet Uni 
Bern, 14 Peb. (Mdk) 
Pemerintah Swiss telah me 

minta kepada Uni Sovjet agar 
menarik 2 orang diplomatnja, 
jang katanja terlibat dalam 
kegiatan mata2 di Bern, demi 
oa diumumkan di Bern hari 
amis. 
Kedutaanbesar Sovjet di 

Bern segera diberitahu menge 
nai permintara pemerintah 
Swiss itu, jang dikeluarkan 
pada hari Rabu. 
Sebuah komunike Kemente- 

rian Kehakiman Swiss 
gu lalu mengatakan bahwa di 
plomat2 Sovjet itu adalah 
tota2 agen rahasia Sovjet. 

Radar 
Laut 
S pura 

Untuk 
Tjegah 

Imigran 
Gelap 

Singapura, 14/2 (Mdk) 
SISTIM RADAR Laut 

Operasi efektif dari 

penting diluar Singapura 
— mungkin di Pulau Bla 
kang Mati 
(Bersambung ke hal. II) 

Malaysia 
Tuduh 4 
Indonesia 
Penjelundap 
Sungei Patani, 14/2 (Mdk) 
“Empat orang Indonesia 

diadjukan kepengadilan di 
Sungei Patani, Malaysia Ba 
rat, pada hari Kamis dgn. 
tuduhan melakukan penje- 
lundupan kedalam wilajah 
Malaysia tembakau seba- 
njak 26 bal. 

Bea masuk untuk temba- 
kau seberat 1740 pon itu se 
besar 16.704 dollar Malay- 
sia. Keempat orang itu Ang 
Eng Piew (28 th), Teh Ah 
Tek alias Harun (42 th.), 
Arifin bin Noordin (23 th.) 
dan Lim Ah Kang alias Sa- 

lim (52 th.), ditangkap pada 
hari Rabu dilaut dekat Tan 
djung Dawai. Ang telah me 

ALDJAZAIR LARANG 
"TENTARA TUHAN ”      

  
  

 



                  

      

     

  

   

  

       
           

    

    

    

  

   

    
   

  

     

  

    
Ex Direktur BNI 1946 

    

iman serta taufik dan hidajat. 

    Ka : 7 PI 

CEREBROFORT 
PEDIATRIC TONIC 

SUCCESS dalam Fiim KRISIS 

mereka kembali dalam atjara : 

"NURNANINGSIH SINTING" 
(Drama 3 babak) 

« TAMAN RIA DJAKARTA  (MONAS 

IRTI 

  

THEATRE "NUSA INDAH" 
Sabtu, tanggal 14 Pebruari 1970, djam 21.00 

Dibawakan oleh Bintang2 terkenal : 
NURNANINGSIH, WOLY SUTINAH, HENNY PELUPESSY, IWAN 

TARUNA, AGUS RAMELAN, RAY ISKANDAR, AISJAH. 

| Dimeriahkan oleh Pelawak : 
KUNTJUNG C. 

f SUMMER DANCE oleh MELYANA Cs. 
- Dengan iringan: BAND 5 NADA 

    

     

    
   

  

    

Trio Kid, Said Kelana si Trompet Maut. 

OLD CRACKS IN THEIR COME BACK, 
KOMENTAR TIDAK PERLU. 

Marga kartjis: RP. 300,— RP. 2007— RP: 100— 

  

Tanggal 15 dan 16 Peb. 1970, djam 21.00 

"MALAM LAWAK & NADA" 
DERETAN PELAWAK3 IBUKOTA, 

Dengan iringan: BAND SARI AGUNG 

Marga kartjis: RP. 200,— Rp. 100— Rp. S— 

  

Pesan tempat pada: Ticket box TAMAN RIA DJAKARTA. 
No, 141/M/70 

WARTA EKONOMI : 
KURS DEVISA PELENGKAP DI BANK2 DEVISA 

  

DJUAL 

UNTUK DEVISA PELENGKAP 

Bank Exim Indonesia Rp. 371,50 Rp. 319,— 

B.N.I. 1946 316, — 288,— 

Bank Umum Nasional 315, — 19— 

Ran nc K9 2 

TRANSFER " 
Bank Exim Indonesia - 1n— 

B.N.L 1946 110,— 285, — 
BP. D.I. 316,— 205,— 
American Express M— 39 — 

Chase Manhattan . NM 380, — 
First. Nat. City Bank NW, -— 

Bangkok Bank 318,— 985, — 

Ba eng “& Bjanghal D.C Ta 381,50 
Chartered Bank 916,— 380,— 

' Bank Perdania N— 8, — 

UNTUK BANK NOTE 
Bank Exim Indonesia 300, — 15, — 

B.N.I. 1946 16, — 385,— 

ah - 

Chase Manhattan 381, — 31, — 
First Nat. City Bank 38, — - 

Bangkok Bank 38— 385,— 
Bank of Tokyo 38— 301,— 
Hongkong & Sianghal B.C. 319, — 206, — 

Chartered Bank 16,— . M— 
Bank Perdania 319 — A,— . 
Barsa Valuta Asing tertjatat Rp. 218,50 untuk tiap? dollar. 

  

BELASUNGKAWA 
Menjatakan turut berduka tjita sedalam-dalamnja atas wafatnja 

BAPAK S. PARMOPRANOTO 

pada hari Senin tanggal 9 Djanuari 1970 djam .9.30 WIB di R-S. FATMAHWATI Djakarta 
Semoga arwah almarhum diterima oleh TUHAN JANG MAHA ESA dan mendapat “tempat 
jang lajak disisi Nja, serta keluarga jang ditinggaikannja senantiasa mendapat kekuatan 

BANK NEGARA INDONESIA 1946 

Direksi dan seluruh pegawai. 

Lagi 300 
Tapol Akan 
Dibebaskan 
SEKARANG MASIH 
DALAM SCREENING 

Djakarta, 14 Peb. (Mdk) 
Dalam 

ini Pangdam V/Djaya selaku 
Katibda Laksus Djaja akan 
membebaskan lagi tapol2 G.30 

dalam: 
seluruhnja . 
djumlah tapol G.30.S/PKI go 
lorgan C dalam wilajah Lak 
sus Djaja jang telah dibebas 
kan berdjumlah 525 orang (S) 

t-- 
dibebaskan. maka 

  

DITJARI — SEGERA 
SEORANG TUKANG JANG TELAH 
BERPENGALAMAN DAN ME- 
NGERTI MESIN2 HYDRAULIC, 
DIESEL DAN MESIN2 PABRIK 
KARET, TERUTAMA JANG PER- 
NAH BEKERDJA DI PABRIK 
KARET/BAN SEPEDA. 
PARA PELAMAR DIHARAPKAN 
MENGHUBUNGI HARIAN INI 
DIBAWAH No. 142/M/70. 

No. 142/M/70     
  

    

    

5 Tempat jang menurut harian Singapura ”Straits Times” 
merupakan sasaran utama kaum pendatang illegal. 

SISTIM RADAR ANTI-IMMIGRAN 
GELAP SUMBANGAN INGGERIS 

(Sambungan dari Hal. I) 

. Lokasi jang tepat 

ungkinan masuknja immi 
telap ke Sia dari 

ea Bat in 
Radar tersebut akan mampu me 

What segala sesuatu bahkan sam 
pan2 jang terketjjipunjaitu ben 
tuk alat pengangkutan utama jang 
dipergunakan oleh immigran2 ge 
lap untuk dapat mentjapai tem- 
pat2 jang sepi dipantal Singapu 
Pe 

Djika ada kapal Gitjurigai 
terlihat oleh radar, siasion radar 
pusat akan menggerakkan kapal2 
angkatan laut untuk menangkap 
kapal tersebut. Diwaktu sjang sis 
tim itu akan dibantu dengan teles 
kop2 jang mempunjaj daja kemam 
puan besar, 

Biaja sistim radar tersebut be 
lum diketahui, tetapi diharapkan 
paling sedikt sebagian dari pada 
nja dapat dibajar dengan bantu 
an chusus Inggeris untuk Singapu 
3 
Komando Angkatan Bersendjata 

Singapura seksi Pertahanan Mari 

  

. tim telah mulai dengan program 
baru untuk melatih ahli2 (melihat 
dan menangkap dengan) radar, 
Latihan mereka akan sedigit ber 
beda dengan latihan jg diberikan 
kepada tenaga2 Komando Pertaha 
nan Udara dikomplex radar Ang 
katan Udara Inggeris.. di Bukit 
Gargbaku . 

Sumber jang mengetahui menga 
takan bahwa tugas baru ini be- 
rat, tetapi dengan latihan jang te 
pat dan latihan jang banjak kesu 
Han akan djatasi. 

Dimulainja perlawanan Angka 
tan Laut Singapura ini adalah 
akibat bertambahnja penetrasi 
immigran2 gelap ke Singapura. 
Parlemen Singapura djuga telah 
mengesjahkan Undang2 jang le 
bih ketat dan keras melawan 
immigran2 gelap. 

Menteri Pertahanan Lim Kim 
San menerangkan kepada Parle- 
men Singapura bahwa dengan ga 
Tis pantai 79 mji dan dekatnja ne 
gara2 tetangga, Singapura me- 

mungkin nganggap hampir tidak 

A. S.M. 1. 
Telah diakui & telah terdaftar (PTIP/P&K). 

MENGELUARKAN SENDIRI UDJAZAH B-Sc. 
DENGAN NEGERI (TANPA 

MENERIMA MAHASISWA BARU 

(ddjazah disamakan dengan Negeri setelah udjian Negara) 

YERDIRI DARI FAKULTAS/AKADEMI 
1. FAKULTAS TEKNIK 
2. FAKULTAS KETATANIAGAAN & KETATANEGARAAN ") 
3. FAKULTAS HUKUM & LP.K. 
4 AKADEMI BANK 

NB. 
MULAI TAHUN KULIAH 1970 MEMBERIKAN BEA-SISWA UNTUK 
PELADJAR2 DJAKARTA, JANG DISALURKAN MELALUI KELURAHAN? 
4) Hasil Udjian Negara 3 (tiga) kali ber-turut2 mentjapai lulus 10076 

PENDAFTARAN TIAP HARI KERDJA 
Pagi : Djam 8.00 s/d 12.00 
Sore : Djam 15.00 s/d 19.00 
TEMPAT PENDAFTARAN : 

  

"UNIVERSITAS DJAKARTA" Gedung Nasional Gang Kenari — Salemba 
DJAKARTA. 

No, 139/My70 

REKTOR 
“a, 

(Prof. Dr. H. Arifin Abdulrachman)   

Men desa ba” 

An masuknja immigran2 
ap. 
Memang midah bagi immigran2 

gelap itu memasuki Singapura. 
kata Menteri Lim. Kim San, lagi 
pula ada orang2 Singapura jang 
tidak hanja menampung mereka 
tetapi memberi pekerdjaan kepa 
da mereka. Beberapa tempat pen 
daratan jang menjenangkan kaum 
Immigran gelap itu ialah Tuas 
di Djurong, Tandjong Rhu, Mata 
Ikan, Ajr Gemuruh. rawa2 Pong 
- dan Padang Terbakar di Cha- 

DCI Sumbang 

Makanan 
ANA 

Untuk Korban 
.. 

Bandjir 
Djakarta, 14 Feb. (Mdk).. 

Korban bentjana bandjir 
jang timbul dibeberapa tem 
pat diibukota, menurut la- 
poran Dinas Sosial jang di 
terima dari wilajah2 ber- 
djumlah 151,779 djiwa. Da 
erah terberat jang tertimpa 
bandjir adalah wilajah, 
Djakarta Pusat, Djakarta 
Selatan, daerah sekitar Se 
manggi, Karet Tengsin, Ja- 
jasan Rumah Sakit Djakar- 
ta dan wilajah Djakarta Ba 
rat, seperti:. Grogol, .To- 
mang dan Djelambar, jang 
mentjapai ketinggian air 2 

meter. 5 
Untuk meringankan dan 

membantu para korban ban. 
djir tsb Gubernur DCI Djaya 
mengeluarkan uang sebanjak 
Rp. 3.750.000,— jang merupa 
kan bantuan lauk pauk sela- 
ma 5 hari. 

Selain dari pada itu oleh 
Dinas sosial telah didrop be. 
ras untuk Djakarta Selatan se 
banjak 14 ton chusus bagi me 

reka jang berada dalam pe- 

nguagsian dan jang betul2 
menderita. 
Dalam pada itu tidak keting 

galan pula Dinas Sosizl DCI 
Djakarta telah memberikan 
pertolongan pada korban, di. 

mana bantuan jang telah di. 

peroleh Dinas Sosisl DCI dari 
bentjanag alam dan 

dana bantuan sosial Departe 
men Sosial berupa 10 tan be- 
ras, 3 koli pakaian djadi, 1 
koli bahan tiita jang lang. 
sung didrop kedaerah bentja- 

na melalui Walikota masing2. 
Dapat ditambahkan bahwa 

bantuan obat2an telah diberi 
kan oleh PMI dan pelaksana 
an bantuan ini berdialen dgn 
lantjar berkat kerdjasama ig 
baik sekali antara Aparat Pe 
merintah DCI. Dinas Sosial 
dan ABRI. (L) 

  

  

KATA ANGGOTA 
DPRD-DCI DJAYA: 

BANDJIR AKAN 
SELALU ANTJAM 
DJAKARTA, KALAU.. 

projek jang demikian itu me 
mang aken menelan biata jg 
tjukup besar. Tetapi hanta se 
kali. Mengeluarkan biaia be. 

sar untuk sekali sadia akan 

diauh lebih baik derinada me 
ngeluarkan biaja da. 
tang bahaja, karena penge. 
Inaran fang terachir itu hanja 
merunekan tindakan tambal 
sulam jang manfaatnja tidak 
seberapa, demikian 
djo. (Ant.) 

Svkar.   

    

     

Purubojo dan Camat aja Tana 
ran Surjodiningrat. 

Berkali2 orang bertanja, apa. 
kah itu suatu pertanda sebagian 
rakjat sudah tidak lagi taat pa 
da Sultan dan Paku Alam? Per 
tanjaan ini sulit didjawab. Jang 

demi kemenangan j: 
PKI tidak djuga dj tjemeti 
jang membangunkan kaum ton 
komunis untuk mengambil lang 
kah2 jang perlu guna memben- 
dung meluasnja pengaruh komu 
nis didaerah Jogja. 

# 

ENDAKLAH kita semua 
tidak melupakan 3 mas. 
alah nasional jg. besar: 
(1) Perbaikan Ekonomi, 
(2) Demokrasi jang se. 

hat, (3) Antjaman bahaia sisa2 
komunis. Demikian pesan chu- 
sus Sri Sultan kepada masjara. 
kat Jogja, diutjapkan dalam su 
atu peringatan mengenang ”19 
Yahun Jogja Kembali”, peringa 
tan tradisionil mengenang tang 
gal dipulihkannja kekuasaan Re 
publik setelah 200 hari didudu 
ki Belanda. 
Orang tjenderung menafsir. 

kan pesan chusus Sri Sultan 
itu sbg. peringatan agar orang 
daerahnja djangan tenggelam da 
lam peringatan2 tradisionil, dja 
ngan tenggelam dalam kepuas- 

an . menjelesaikan . persoalan2 
routine sambil memb#rgga2kan 
sedjarah gemilang dari masa si. 
lam. Tap: segera setjara kritis 

melihat kenjataan sekarang dan 
selalu ingat akan masih banjak 

nja tugas jang menanti penjele 

sian kalau emoh mengalami 
bentjana dihari belakang. 

Apakah demikian djuga tafsir 
mereka jang kini memegang pim 
pinan pemerintahan daerah di 
Jogja? Kita tidak tahu- Jang 

Gjelas bisa dilihat bahwa sela- 

ma ini belum kelihatan tanda2. 

nja mereka membongkar sila 

guna melangkahkan kaki me. 

laksanakan amanat chusus Sri 

Sultan itu 

MASALAH PENGELOMPOKAN 
PARTAI DALAM PEMILU : 

Gagasan Presiden 
Mendekati Tap-22 
Djakarta, 4 Peb. (Mdk) 

Idee pengkelompokan partai 

dan golkar seperti jang ditje 

oleh 
pada hari Sabtu jang baru la. 

| page pn arah 
USUL 
KELOMPOK 
BELUM 
DJELAS 
PERLU 
DIPIKIRKAN 
SETJARA 
MATANG 

KATA NUDDIN LUBIS 

Djakarta. 14 Peb (Mdk) 
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TU bukan berarti selama 
ini orang2 Jogja tidak pu 
nja kegiatan sama sekali. 

Ada djuga dilakukan ke- 
1 giatan membangun. Teta. 

Pi — sebagai dikonstatir team 
survey Gadjah Mada — segala 
#esuatunja bersifat tambal su. 
lam Kurang mengenai sasaran 
nja jang pokok. Masih "'susar 
susur” kata teman dari Djawa 
Tengah. 

Apa jang dikerdjakan terba- 
tas pada projek pembangunan 
dan rehabilitasi ketjil2, itupun 

diselesaikan dengan hasil pena 
rikan Ipeda/Ireda. Lain2nja di. 
selesaikan sendiri oleh pendu. 
duk setjara gotong rojong. Ke- 
peloporan Pemerintah Daerah 
tidak nampak: 

Padahal itu sangat dibutuhkan 
karena masalah terpenting jang 
dihadapi daerah ini adalah pe. 
njediaan tjukup pangan bagi 
penduduk. Daerah jang sempit 
dan padat ini (salah satu jang 
terpadat didunia!) membutuhkan 
perkembangan jang tijepat dari 
sektor2 industri dan perdagang 
an. Tetapi usaha2 kearah ini 

ai 

MASALAH kebutuhan air bagi rakjat Gunung Kidul belum diuga 
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en aan 
KATA SARDJANA2 UGM : 

Masa Depan 

Jogja Gelap 
len ' MERI 

Inilah 

JOGJA 

  

sahaan swasta. Saran jang be. 
gitu sehat terbukti tidak men. 
dapat tanggapan baik. 

ENGAN mengetahui fak 
ta2 jang sudah dikemu- 
akan dalam laporan ber 
rut?2 ini, kiranja sudah 

terdjawab apa sebabnja 
mengapa daerah bekas ibukota 
R.I. jang dalam sedjarah men 
tjatat prestasi gemilang, kini 
merupakan daerah paling menje 
dihkan- Djelas pula sebabnja 
bukan terutama karena faktor2 
objektif. kurangnja sumber2 ke 
makmuran. Tetapi karena ku. 
rang baiknja management pe- 
merintahan daerah. 

Benar apa jang dinjatakan pa 
da bagian penutup laporan te. 
am survey Gadjah Mada: Masa 
depan dan prospek perkemba- 
ngan ekonomi daerah ini masih 
gelap. Bahwa kota Jogjakarta 
adalah kota pusat pendidikan di 
mana tinggal sardjana2 dari 
berbagai matjam keahlian, ter. 
njata tidak. menjebabkan hari 
Gepan ini lebih terang. 

Kwalitas pimpinan daerah ba 
gaimana jang diperlukan dae- 

  

terpetjahkom. Bila musim kering tiba anak2 pun terpaksa menga- 
lahkan sekolahnja membantu orang tua mentiari air. Beberapa 
kilometer harus ditempuh untuk itu, dibawah teriknja matahari: 

tidak nampak. Banjak industri2 
jang pernah memberikan peng. 
hasilan jang besar pada daerah 
baik rupiah maupun devisa, se- 
karang terbengkalai Dewasa ini 
lebih dari 60 pCt penghasilan 
pemerintah daerah berasal dari 
subsidi pemerintah pusat. jang 
pada waktu bersamaan djuga 
menghadapi kesulitan keuangan 
sendiri. Begitu konstatering te. 
am survey Gadjah Mada. 

Ichtiar memanfaatkan modal 
jang sudah dimiliki tidak ada 
sama sekali. Saran2 DPRD.GR 
tidak mendapat perhatian. Bisa 
disebut misalnja soran untuk 

mengadakan perbaikan pada 

perusahaan2 daerah agar: (a). 

diadakan perubahan dalam ma 

nagement Yan pimpinan hingga 

dapat dipimpin oleh tenaga2 
manager jang kapabel. (b) pem 

bubaran perusahaan2 jang tidak 

dapat untung. (c) mendjual pe 

rusahaan laiinja kepada peru- 

Kata 
Isnaen! 

  

Partai dau Sekber Golkar ber 

beda dengan apa jang pernah 
mer-djadi pembitjaraan ramai 
dalam masjarakat mengenai 
Dwi-group. Jang sudah djelas 
idee dwigroup menghendaki 
hanja ada dua golongan ke. 
kuatan sosial.politik dalam 

Demikian keterangan Wakil 
Ketua DPR/Ketua III DPP. 

: pi
sa

h 
Ff Ti hr

i 
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(Gambar istimewa) 

rah ini? Pertanjaan in: terdja. 
wab oleh team survey itu de- 
ngan kalimat jang berbunji : 
"Jang diperlukan daerah ini ada 
lah tenaga2 pimpinan jang de. 
dicated, jang  mempunjai visi 
djauh dan luas mengenai ke- 
sempatati2” dan pembangunan2 
jang tersedia, kaum technokrat 
jang mengabdikan keahlian dan 
ketrampilannja semata2 bagi ke 
pentingan masjarakat didaerah 
ini. Hanja dengan pimpinan se 
perti inilah akan tertiipta iklim 
jang favourable bagi pembangu 
aan daerah, sehingga dapat di 
mobilisir semua sumber2 ekono 
mi jang tersedia". 

Kita teruskan pernjataan pa. 
ra sardjana di Jogjakarta me- 
ngenai ibukota RI jang 
kini merana keadaannja ini ke 
pada Pemerintah Pusat, dimana 
djuga duduk Sri Sultan Hameng 
ku Buwono. 

(HABIS) 

   lakukan kegiatan parlementer, » 
kalipun tidak usah harus diarti 
kan bubar. Seperti halnja djugu 
di Pilipina dalam pemjlihan umur 
jang baru lalu, parta'2 jang tidak 
mentjapal sedikitnja 5 pCt dari 
seluruh djumlah kursi, diajatakan 
gugur. 

Sedikitnja seirahna de- 
ngan UU Pemilu 

Menanggapi pertanjaan apakah 
idee peng-kelompokan masih se- 
ircma dengan ketentuan2 dalam 

Undang? Pemilihan Umum, oleh 
Mh. Isnaeni dinjatakan. bahwa 
idee tersebut sedikitn tidak 

  

  bertentangan dengan ketentuanZ 

dalam Undang2 Pemilihan Umum 

dan Undang? Susunan MPR-DPR 

dan DPRD sebab dalam kedua 
Undang? tersebut djuga tertjan 

tum ketentuan? jang memungkin 

kan adanja kerdjasama. atau peng 

kelompokan beberapa organisasi. 

baik partai. atau karya. untuk 

menghadapi pemilihan umum, ja 
lah jang dikenal dengan siem'bus 

accoord. 
Hal ini dimungkinkan dan da 

tam pemilihan umum tahun 1985 

jang lalu djuga pernah terdiadi. 
Demikian pula bukan satu kemus 

tahilan bahwa dalam pemilihan 

umum jang akan datang akan 

terdjadi stem-bus accoord antara 

beberapa partai atau OrMAS. 

Dengan demikian idee peng 

kinan adanja stem-bus accoond 

tersebut. 
Achirnja dalam menanggapi 
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DIMINTA: SEDIKIT 
PATRIOTISME! 

BERITA2 jang disisrkan dan tidak disiarkan belakangan ini, tentang 
emigran2 gelap bangsa Indonesia ke Singapura dan Molaysia, kelihatannja se- 
perti berita2 pelanggaran undang2 imigrasi jang biasa sedja. Si — Indonesia 
Itu achirnja ditangkap dan dikirim kembail ke Indonesia dan pada umumnje 
persoalannja selesai. 

Tapi dibelakang berita2 itu, kelihatan suatu rangkaian perentjanaan dan 
pemikiran orang2 bersangkutan itu, jarig tidak dapat dianggap sepele sadja. 
Kita mengetahui, bahwa didaerah Irian Barat, ribuan penduduknja mengungsi 
atau melarikan diri ke Irlan Timur dan tidak bermaksud untuk kembali lagi 
ketempat lahirnja itu. Kita mengetahui djuga, bahwa diantara ribuan orang 
Indonesia jang tertangkap selaku emigran gelap di Malaysia dan Singapura, 
banjak jang lolos dan lambat laun mendjadi penduduk dan warganegara Malay 
sia atau Singapura. Disamping emigran2 gelap Itu, terdapat pula tenaga2 ahli 
kita, jang sengadja diundang Oleh Singapura, Malaysia dan negeri2 lain untuk 
memberikan djasanja ditempat2 itu, sebagai guru, dokter, insinjur atau ahli2 
Jainnja. Kalau mereka jang diundang ini mendapat kesempatan untuk pindah 
ketempat2 baru itu, kita dapat rasakan, betapa gembira hati mereka . . .... 

Mengapa orarig Indonesia gemar meninggalkan tanah airnja dan lebih suka 
mentjoba nasibnja dinegeri lain itu? Mengapa negeri Indah jang dikatakan 
Multatuli, ” , .... laksana sabuk zamrud jang melingkari chattu'I'istiwa”” 
Itu, dengan segala senang hati ditinggalkan oleh orang Indonesia dalam ke- 
sempatannja jang pertama-tama? Sedang orang2 asing berkeinginan sepenuhnja 
untuk melihat negeri rajuan pulau kelapa jang indah permai itu? 

Sedihlah hati kita, djika kita menekun diri sebentar dan menemukan dja- 
Wwabannja, bahwa nuwun, diseberang sana, ditempat jang bukan tanah airnja, 
dia merasa mempurjal harapan hidup jang lebih banjak dan lebih lumajan, 
Garipada ditanah tumpah darahnja sendiri. Lebih sedih lagi hati kita, djika kita 
sadari se-dalam2nja, bahwa orang? bersangkutan itu, dengan banjak risiko rela 
mendjalankan perpindahan jang telah direntjanakannja itu 

Mendjawab pertanfMan diatas djadinja tidaklah sukar! Orang Indonesia jang 
sudah puluhan tahun tidak bisa hidup mendekati tjara2 normal untuk mentjari 
makan dinegerinja sendiri, sebenarnja telah putus asa dan memilih petualangan, 
diatas usaha? untuk toh mentjoba2 hidup dinegeri sendiri. Tekanan ekonomi 
jang makin lama makin berat telah menjebabkan sembojan "ubi bene, Ibi 
patria”, berlaku penuh bagi dirinja. "Dimana aku mendapatkan kehidupan, 
(makan) disanalah tanah airku?” 

Jang merupakai ja tersembunji bagi kita ada, bahwa djumlahnja dan 
kwalitas mereka jang memilih tanah air baru, g bisa beri makan mereka 
itu, makin Jama makin tinggi. Dimana bangsa Indonesia sendiri memerlukan 
tenaga2 untuk  pembangunannja, maka pekerdjaan petualangan jang dilakukan 
Oleh orang2 awam, sampai kepada orang2 jang berkedudukan ahli (brain 
Grain) itu, dirasakan menimbulkan kerugian material dan . . . . harkat bangsa! 
Tekanan2 ekonomi jang makin lama dirasakan makin parah, ketakutan akan 
tidak mempunjal perspektif hidup jang lumajan ditanah airnja, menjebabkan 
orang2 biasa sampai kepada tjendekiawan2 jang memilih tanah air baru itu, 
tidak lagi mau menggubris sedikitpun sari pati dari pada perdjuangan Indah 
jang pernah kita patrikan didalam kalbu kita dulu: "'right or wrong, my 
country”. 

Apapun jang terdjadi di Indonesia Ini, aku akan tetap berada disini, "karena 
aku adalah putera Indonesia!” Sajang kata2 indah itu sudah tid: berbunji 

lagi. Tepat apa jang dikonstateer oleh Bung Hatta belakangan ini: "Semangat 
nasionalisme kita sudah sangat merosot sekarang ini!” 

Bagaimana mengatasinja ? : 

  

  

  

    

   

      

     

     
  

  

   

  

     

  

Bukan hasil dari beberapa taraf Repelita sadja! Tapi pemupukan psikologi 
rakjat kembali, supaja seperti dimasa2 perdjuangan dulu, tidak ada seorang 
Indonesiapun jang merasa asing dinegerinja sendiri, jang merasa bukan pe- 
Gioang, jang merasa darahnja tidak seberapa harganja dibandingkan dengan 
Uita2 perdjoangan merebut kemerdekaan bagi tanah air tertjinta ini. Sekalipun 
hidupnja morat marit. 7 

Kita optimis, bahwa petualang? jang tidak mempunjal perasaan patriotisme 
Itu djumlaknja makin lama makin berkurang. Karena mengharapkan akan ma- 
kin lama makin dapat merasa, bahwa manusia Indonesia pukulrata, makin 
mendapatkan harga dirinja kembali! Karena makin kurangnja ia berasa dike- 
djar2 kelaparan dan ketakutan! Tapi itu tidak akan terdjadt setjara otomatis. 
Itupun harus kita perdjuangkan. Bagi kita jang merasa bertanggung djawab, 
pupuklah suatu psikologi baru — bahwa keringat kita tidak seberapa harganja 
Gibandingkan dengan tjita2 perdjuangan membangun tanah air tertjinta jang 
sudah merdeka ini ! 

Isteri2 Menteri Dapat 
Pendjelasan Tentang 

Pelita 
Tahun 2 
karena itu peranan ibu pen. 
ting sekali dalam pembangun 
an, Kaum ibu bukan hanja 
hati nurani keluarga atau ru. 

  

Djakarta, 14 Peb. (Mik) 
"Pembangunan jarg kita 

lakukan dewasa ini akan me. 
makan waktu jang lama dan 
tidak akan dirasakan oleh ge. 
nerasi ibu sekarang, tetapi 
pembangunan sekarang akan 
dinikmati oleh generasi jad”, 
demikian diterangkan oleh 
Dr. Emil Salim dalam pendje 

    
lasarnja mengenai tahun ke-2 
Pelita, kepada ibu2 Ria Pem. 
bangunan digedung Pola hari 
Kamis pagi. 

Dr. Emil Salim menegaskan 
dalzm pertemuan iang diha. 
diri pula oleh Ibu Tien Suhar 
to selaku ketua umum Ria 
Pembangunan, bahwa "'surra 
ada ditelapak kaki ibu”, oleh 

DKK Siap 
Menolong 
Korbap 
Bandjir 

Dfokarta, 14 Pebruari (Mdk) 
Kepela DKK DCI Disya Dr. 

Herman Susilo menerangkan ke 
pad: ”Merdeka” bahwa tinda- 
kan2 chusus untuk korban ban 
Gjir telah akan, Jalta ga 
rangka operation ja: 
memang telah lama Kasebkan 
oleh DCI Diaya, didasarkan ke 
pada keni bahwa setiap 

    

budjan dan jang mengakibatkan 
band'tr, Tindakan itu meruj 

alah inna ag ngga di k , sehi 
mana diperlukan bantuan kese- 
hatan DKK pun te'sh dapat ber 
gerak setiora 

Pr. Susilo lebih djauh mene. 
rangkan, bahwa setjara non- 
ston selama 24 djam di DKK 
siap suatu team dengan dua 
unit ambulince untuk dapat di 
gerakan seijara tiepat bi'ama. 
na bantuan kesehatan dij - 
kan. Setiap team terdiri 5 
orang petugas dibawah pimpin 
an seorang dokter dari DKK. 

Te 1g penjuntikan. maka 
Kepala DKK dari DCI Djaya 

    

egoskan, bahwa soal pe 
jika sa. 

(Bersambung ": : tv 

    

mah tangga sadja, tetapi hati 
nurari seluruh bangsa, demi- 
kian ditambahkannja. 
”Fungsi ibu sangat penting”, 

kata Dr. Emil Salim, dan di. 
harapkannja sekali memban. 
tu, al. mengingatkan kaum 
bapak untuk membajar pa. 
djak dan Iain2, 

Dr, Emil Salim, deputy II 
Bappenas, merdjelaskan, bah 
wa pembangunan jang kita 
lakukan membutuhkan biaja 
jang sebagian besar dari biaja 
negara kita dapatkan dari pa 
djak, disamping bantuan dari 
luar negeri dan minjak - 

(Ant) 

      

   
   

    

   
    

    

   

iyy Bukanlah orang Belanda kalau o- 
“Ying Jang bernama A.J.Zijiker sete- 
lah melihat minjak di pinggir? sungai 
Lepan, Babalan Besitang dan dae- 
rah2 perbukitan dan sekitarnja tidak 
tergerak hatinja untuk memanfaat- 
kan lebih landjut untuk kepentingan- 
nja. Sebaliknja Sultan Langkat jang 
memiliki daerah dan tanah itu tidak 
tahu bahwa tjairan hitam jang dike- temukan oleh Zijlker memungkinkan 
ia memegang mahkota jang daps 
memperkuat dan memperkaja kesu- 

ja, jaitu minjak bumi ,... 

  

1 

  

ahkan ia tjukup senang kalau 
ada orang Belanda jang dapat 
mengusahakannja, dan mem- 
berikan sekedar ganti rugi. Se- 

telah la tahun 1879 Zijlker minta 
idjin kepada Sultan kita itu untuk 
dapat meni li sumber2 minjak, ma" 
ka empat tahun kemudian jaitu tang- 
al 8 Agustus 1883 ia mendapat kon- 
sesi untuk mengerdjakan sumber2 
minjak tersebut. Zijlker mendapat 
"hadiah" untuk mengadakan mengi 
sahaan minjak itu selama 75 tahun di- 
atas areal seluas 1500 bau dengai 
rat ganti rugi kepada penduduk jang 
harus dipindahkan dan uang tjukai 
tjuma sebesar 30 sen per hektoliter 
jang telah bersih dan 15 sen untuk 
minjak jang masih kotor, dan untuk 
residu tidak membajar apa2. Dengan 
idjin itu ia mulai membuat djalan dari 
Tandjung Putus ke Telaga Said. Dari 
situlah Belanda memulai sedjarah mi- 
njak di Indonesia. Sajangnja sedjarah 
telah menentukan, bahwa bukan bang 
sa Indonesia jang memulai dan mem- 
buat sedjarah minjaknja. 

Meskipun A.J.Zijiker tidak dapat melandjulkan usahadnja karena "mer 
ngusahakan minjak itu memang tidak 
mudah, ia tidak menjerahkan kemba- 
1H kepada Sutan Langkat, tetapi hak- 
nja jang masih berlaku selama 75 ta- 
bun itu diserahkannja kepada Peme- 

   

    

  

"rintah-nja jaitu Keradjaan Belanda. 
Tudjuh tahun kemudian jaitu pa- 

4a tahun 1890, radja Belanda Willem 
jang duduk djauh diseberang lau- 

tan dan seberang benua setelah me- 
ngetahui tentang adanja minjak dita- 
nah djadjal , segera memerintah- 
kan kepada seorang Belanda jang ber- 
nama de Gelder untuk membentuk 
badan hukum (NV) jang diberi nama 
“KONINKELIJKE NEDERLANDS CHE MIJ TOT EXPLOITATIE VAN 
PETROLEUMBRONNEN IN NED. 
INDIE". Pada tahun itu djuga badan 
hukum ini mengoper usaha Zijiker. 

      

        

  

      
        

  

         
      

          
     

    

   
   

   

    

Sedjarah 
jang dimulai 
dari 
Pangkalan 
Brandan 
(Bag. 2) 

Oleh : Redaksi Politik- . 
Ekonomi ”Merdeka” 

ebenarnja sedjak tahun 1887 

  

   
   
   

   

   

      

   
    
   

            

   
   

    

   

Perusahaan Belanda jang ber- 
nama Dordsche Petroleumma- 
atschappij dan lain2 telah mu- 

Jai mengusahakan sumber2 minjak 
di Kutai Kalimantan dan di Palem- 
bang. Mendjelang abad 19 perhatian 
kepada minjak bumi makin besar, di- 
sebabkan perkembangan pemakaian 
kendaraan? bermoto - Kakan “mina born. Dn matan 
1901 miniak iang berasal dari bumi 
Indonesia itu untuk pertama kalinja 
diterima oleh Belanda dibuminja jaitu 

usaha 
i mengalami banjak kesu- 
halnja perusahaan? mi- 
jaitu kurangnja tenaga 

ng pertamba- 
u itu pengga- 

lian minjak dan pengusahaannja ma- 
sih merupakan lapangan baru, sehing- 
#a mereka harus meraba2 dalam me- 
rintis djalan perminjakan tersebut. 
Tetapi kesulitan itu tidak mendjadi 
alasan bagi mereka, jang telah me- 

pertama mereka telah 
dapat memperoleh keuntungan luma- 
jan, F 371.000 jang dapat dipakainja 

tanah djadjahannja ini kemudian min- 
ta bantuan kepada dua ahh 

MERDEKA 

ETJANTIKAN 

ruang 
wanita 
MI) 

    

  

    

  

     

  

   
   

    

MN UN     

  

wanita 
ini 

TOP 
ANDA sedang merentjanakan 
untuk nikah ? Inilah satu pre 
sentasi jang tjukup menga. 
gumkan dari designer Paris 
Guy Laroche jang dipamerkan 
di Ibukota Perantjis itu baru. 
baru ini. 

NAMPAKNJA dunia mode di 

Mode baru jang lebih memberikan 
kehalusan, kesehatan dan kebebasan 
akan tetap mendapat perhatian 

halus 
Sekalipun wadjah dan 

bentuk badan wanita dapat 
seluruhnja kelihatan dari 
luar, melalui pakaian2 jang 
dikenakannja, namun, wa- 
nita, bukanlah wanita, dji- 
kalau dia tidak minta jang 
tidak berlebihZan, tapi. ... 
sebenarnja tak berlebih2an! 
Dari sekian banjak kebang 
gaan wanita, djelasnja di- 
antaranja terdapat kebang- 
gaan mengenakan 
dalam jg berkwalitas ting- 
'Bi, halus, mulus, dan kini, 
tidak disudikan barang? jg 
dibuat dari katun! Inilah 
jang mendjadi sebab rupa- 
nja, mengapa kaum bapak2 
mengatakan kepada teman 

                        

   

                

   

      

   

        

   Is sekarang ini memang sedang 
mengadakan sematjam pesta pakaian2 nikah. Bagi anda jang sudah 

berpikir kearah itu, gambar atas ini merupakan kreasi2 ig boleh 
ditjontoh.... Stylist Jean Pierre Capelle jang 

menampilka: signer Paris Carven 
tahun ini. (Gambar2 UPI) 

masing2 Dr. Rombouts mahaguru il- 
mu alam di Amsterdam dan Dr. C. 

lah menundjukkan bahwa mutu mi- 
njak Sumatera Utara djauh lebih ting- 
Gi dari pada mutu minjak jang ter- 
dapat di Amerika dan Rusia. Hasil? 
penjelidikan ini telah disiarkan setjara 
luas melalui pers sehingga andil2 pe- 
Tusahaan mendjadi naik berlipat ganda. 

Pada tahun 1897 nama pesssahaan 
diganti dengan NV KONINKELIJ— 
KE NEDERLANDSCHE PETROLE— 
UM MIJ, terkenal dengan singkatan 
“KONINKELIJKE" Modalnja makin 
diperbesar. Karena untungnja makin 
besar maka harga andilnjapun makin 
meningkat. 

Sementara itu pada waktu jang 
hampir bersamaan telah terdjadi pula 
penemuan2 minjak didaerah lain di- 
Indonesia, 

dan Riam Kiwa 
Sangsanga di Kalimantan Timur. 

BERKAT MINJAK INDONESIA 

Km 

Perusahaan minjak Belanda mendjadi 
Perusahaan minjak raksasa»... 
Ini semua disebabkan karena kita 
waktu itu belum memenuhi sjarat 
sebagai bangsa jang merdei 
memanfaatkan Mehaandeka Untuk 
Kita dengan 
diah oleh bangsa lain 

Meskipun Belanda menguasai mi- 
Mjak kita tetapi belum dapat dikata 
kan bah 'ereka otomatis akan da- 

. Dalam dunia 

dekat 

  

  

   
itu dikenjam hasil2nja. 

Keahlian dalam usaha, pandangan 
djauh kedepan dari pimpinan sehing-.    

bentuk 

Ga dapat mengetahui arah dan tudju- 
an perminjakan serta mengetahui 
hendak dibawa kemana usaha per- 

jang sangat kompleks itu. 
Dengan memperhatikan faktor? 

dan persjaratan? itulah perusahaan 
Belanda jang bernama "Koninkelij- 
ke” itu dapat melebarkan sajapnja. 
Usahanja jang dimulai dengan lapa- 
ngan seluas 1500 bau, dalam waktu 
8 tahun telah mendjadi 120.000 bau 
ditambah 250.000 bau. Dan dalam 
waktu 6 tahun hasilnja dari 144.703 
unit meningkat mendjadi 5,5 djuta 
unit. Disamping itu telah mempunjai 

di | Pangkalan pengilangan minjak 
Brandan dan Besitang. Gudang? mi- 
njaknja di Asia Timur dan Asia Sela- 
tan disamping di Rotterdam sendiri. 

  

NJAK AMERIKA ” 

engan basil minjaknja jang makin 
meningkat itu “Koninkelijke” harus 
mulai memikirkan mengenai pemasa- 

  

ai raksasa minjak lard Oil jang 
terlebih dahulu berkembang dan me- 
nguasai daerah itu. 

(Bersambung Ke hal. IV) 

m3 Pakaian dalam 
Jang untuk 

temannja : ”Laranglah wa- 
Nita segala matjam peker- 
djaan dan keinginannja. Ta 
pi djangan larang mereka 
memilih pakaian2 dalam da 
ri nylon ditoko2....” 

Panty jang elastis, selaku 
bodystocking. 

Beha jang supel dan penuh de- 
ngan kompensasi2 jang diperlukan 
Gleh wanita2 "twiggies', sekarang 
ini diperbuat djuga dari bahan2 
halus dan kuat dengan "'slipjes” 
untuk merahan elastisiteit dengan 
pakaian dalam terus didjahit ke 
bawah sehingga merupakan step- 
in jarg kuat. Tjara2 body-stock- 
Ing ini (disebut djuga pantylet) 
dengan bahan jang halus, merupa 
kan "kulit kedua" jang meliputi 
badan dan bentuk2nja jang setiara 
nature menondjol keluar. Selain 
daripada itu, ia memberikan kom 
fort jang maksimal sebagai pena- 
han otot2 jang disana sini mung- 
kin mendjadi "lesu". 

Djika anda perlu membgii pa- 
kaian2 dalam, tanjakanlah ditoko2, 
bahan2 halus, sebaiknja dengan 
tali2-bahu jang dapat dipakai dan 
dilepas, sesuai dengan kebebasan 
bergerak jang kita inginkan, Ng- 
IOr,tricot adalah bahan jang tidax 
elastis jang djustru dapat men- 
stabil-kan bentuk2 badan. 

Mengukur kegunaan pakai- 
an dalam. 

'Gadis2 remadja, tidak terapa 
memertukan pakaian? dalay jang 
didjahit pas pada tubuh dan men 
Gupatkan penenanan el diba- 
glan pinggang. Sekalipun cemihi- 
an mereka harus mendjag. agar 
beha dan party-nja tetap fit di 
tempat. 
Vari: daripada pakalan2 da- 

lam untuk wanita, jang muda mau 
pun jang sudah berumur, terlalu 
barjak. Tetapi kita harus menzam 
bil s ketetapan, jaitu, bahwa 

ia barrs ringan dan membantu 
memberikan pandangan jang "fa- 
vourable” keluar! 

Ana warna? nja? 
Djika anda sering keluar malam 

untuk keperluan2 resepsi umpa- 
manja, baik djuga anda kerakan 
badju2 berwarna agak berat, se- 

perti hitam. Wanita2 jang ber- 
warna kuning, baik sekali mcnge 

nakan pakaian hitam untuk mem- 
berikan effek-lawan jang simpa- 
tik dengan warna kulitnja, diba- 

    

        

—watr-sinar2- lampu. 
Pakaian-dalam untuk gaun ma- 

lam warna hitam haruslah hitam 

pula. Sedang warna2 gaun jang 
bukan hitam tidak perlu dikom-bi- 

nasikan dengan pakaian dalam 
tem. Gaun jang berbahan halus 
bukan hitam akan menundjul i 
totawarma iare tidak harmonis, 
djika dilawan dengan pakaian da 
lom hitam. Pakaian dalam-terus 

ian7 disebut onderiurk sekarang 
int kurang "musim". Wanitaz mu 
da lebih suka mengenakan beha 
dar tjelana-dalam jang srortif, de 
ngan gaun ringan sehingga kel 
hatan bebas. Ini sekarane sulah 
merupakan suatu mode diuga. Ta 
pi dalam pertemvan2 iang azak 
resmi, seba'knjalah anda ”meng- 
hindarkan diri untuk mempe 
diukkan "kebarjakan”" dari 
benda anda . 

Ringan, halus dan sehat. 
Pakaian dalam iare halus. dan 

ringan biasanja memberikan gerak 
jang leluasa bagi wanita? jang 
memakainja. Sekarang sudah ti- 
dak ada laci wanita iang inrin 

   

    

memakai pakaian? dalam jang 
“berat”. 

Apabila kita Ingin tetap men- 
djaga kewanitaan jang memounjat 
harga, maka, mode manapun diu- 
ga didunia in, akan tidak mem- 
be-ikan saran?nia, untuk berpa- 
kaian keluar rumah, tanpa beha. 
senerti lane sekarang ini ditjoba2 
urtvk dikatakan mode-baru. 

Pakatan tarha beha. ketiuali tt 
dak elegant dan memberikan ef- 
fek iang simol'stis. ia diuga meng 
ganesu kesehatan buah-dada anda. 
Elastisitas buah-dada jang selatu 
bergerak tanpa penggandjal, akan 
lebih tiepat, menurun, dan meru- 
pakan kerneian bari keindahan 
wanita setjara menjeluruh. 

Sekalipun mode2 pakaian da- 
(Bersamburg ke hal. IV) 

    

     

   

     

| BEDANJA SENDJATA . 
DAN KEKERASAN 5 

Mengenai masaalah Ti 
mur . Tengah . Menlu 
Adam Malik berpenda- 
pat,, bahwa dgn pengiri- 
man sendjata persoalan2 
dibagian dunia ini tidak 
akan dapat diselesaikan. 
(Antara A 13/2) 

Menlu kita berpenda- 
pat bahwa satu2nja dja- 
lan untuk mengatasi ma- 
saalah itu adalah pelak- 
sanaan 

INGIN TAHU 
Sidang Kabinet terba- 

tas hari Selasa jang lalu 
mengambil keputusan ti- 
dak membenarkan lagi 
instansi2 Pemerintah me 
menuhi undangan ke fo- 
rum "Kita Ingin Tahu”.. 

Kita ingin tahu, apa 
seterusnja akan dilaku- 
kan oleh ”Kita Ingin Ta- 

hu”. » 

BURU.... » 
Ass. Operasi Korandak 

1 Sumatera: Kita akan 
ambil tindakan tegas ter 
dapan pemburu liar. 

Awas! Djangan sam- 
pai pemburu diburu2.. 

dat 
(sudah tahu) 

Bekas Aktris 

Eva Bartok 

Masih Di 

SUBUD 
SEKNEG TERIMA 
DELEGASI SUBUD 

Djakarta, 14 Pebruari (Mdk) 
Sekretaris Negara Alamsiah, 

Diumahat pagi bertempat diru- 
angan kerdjanja te'ah menerima 

  
  

  

  

  

  

kif oleh Wahono SH dan Kp 
Sahardo telah menjerahkan za. 
kat sedjumlah Ro. 299.550 ditam 
bah dengan US$ 174 dan € 17. 

Islam menjatakan penghargaan 
dan terimakasih kepada keluar. 
ga SUBUD jang telah 

Dalam pertemuan itu Wahono 
SH telah pula melaporkan akan 
berlangsungnja Kongres Inter- 
nasional SUBUD jang ke lima 
dalam tahun 1971 jang akan 
datang: Kongres tersebut akan 
dihadiri oleh 75 Negara dengan 
1000 peserta, diantaranja 400 
tusan dan 600 penindijau., 
Dilaporkan djuga bahwa 

lam bulan Ramadhan jang lalu 
60 orang asing telah mesjatakan 

di-Islamkan di Rumah Sakit 
Fatmawati Djakarta. 

Alamsjah menjambut baik 
akan berlangsungnja Kongres 
tersebut dan telih memberikan 
beberapa pedoman jang berhar 
ga kepada utusan? SUBUD itu. 
Dapat ditambahkan bahwa Cam 
pus SUBUD dewasa ini terle. 
tak di Tiitandak dan bekas bin 
tang film Eva Bartok masih 
bermukim disitu. 

  

DIAMBANG 
PINTU PERANG 
DUNIA KE 2 

API Molotov masih men 
tjari alasan2 untuk me. 

I. Stalim, Giat. sebuah kert: 

babe Nan - Kerhon — hateean papa Depan 
kasta, maninja: Apa Djerman ITLER sudah menjetudjul ”Ribbentrop untuk mengadakan perun (Bag 2-Habis) 

k memberikan te- rentjana Pakta dari Molo- — dingan2 dan perdjandjian2 dengan 
kanan kepada Dipan Banana tov, tapi didalam usul Sow pemerintah Uni Soviet. Hitler hanja Oleh: Rinto Alwi 

itu terdapat suatu tja- — membuat satu sjarat, jakni, bahwa : 
dan apa Djerman menghendaki “ an jang mem- Pakta itu didalam bentuk apapun 

Tan dandan bon D8 tan pt. du un tnyan dangan mena da Pr dm PM ae Pa ni , 
An tatap sebaga Terntanja, Ka oleh Molotove per. paikan pesanan langsung kepa. adakan eng an Sana enjeto Yang Dengan mengantongi surat kuasa ja” munis Internasional — iptaan” Miner 
Ribbentrop menerima seluruh antara kedua da Stalin agar Riil da, mereka? Karena bisa ti. ak disiarkan di pers) bunjinja sbb: '” demikian besarnja dari Hitler, ma- dimana Italia dan Djepang belaka- 
usul2 dari Molotov dan mende "etara tsb sebelumnja di pat diterima pada 3 dur, maka tengah ... Hitler pukta tsb. diatas sara San dapat Man Karel Damon Rib- bag too nabimgk. Tiban, 
saknja supaja perundingan: sege 't#nda-tangani, maka mungkin Agustus atau menilpun Goering. merasa berlaku, apabila . op terbang ke Moskw: ntern 

ra dimulai. Kini ia mengusulkan Yanto Diaraan padan Ke 23 Agustus 1996. Tilgram Hit- Me AA aa Langgar agita #.— » Oa Be aa na On ea sena udak ditugju- 
satu tanggal tentang maksud Moskwa kira2 satu minggu ler keluar pada siang hari tgl. begitu lama untuk dua pihak jang menandatangani 1999, setelah bermalam di kan kepada Uni Soviet, tapi kepada 
kundjungannja ke Moskwa. jak Sementara itu, pemerintah Uni 26 Agustus 1939. Hari itu djawabannja. Pakta menaruh minat. Konigsberg, tiba di ibuko- negara? Demokrasi Barat. Ia tahu, 
ni sesudah tanggal 18 Agustus Soviet akan menjampaikan sua lah hari Minggu. Malamnja dan Achirnja pada Senen siang hari — Setjara kasarnja tjatatan tambah- ta Sovjet pada tgk 23 Agus bahwa Uni Soviet dapat menangkap 
1930. tu Pakta melalui Duta seluruh hari Senen Hitler Me. schulenburg telah mengawatkan dja an itu berbunji demikian: Uni Sov- trus 1939, dan segera mengadakan — djuga apa jang tersirat dari “Pakta 

Molotov jang segera dapat besar di Moskwa agar nunggu2 dengan hati jang ber waban Stalin sbb. : Jet baru bersedia menarda tangani perundingan dengan Stalim dan Mo- itu, dimana Stalin kemudian mendja 
me jam besarnia keun pemerintah Djerman dapat mem dcbar2 djawaban dari Stalin, Pakta Non EA Djerman, —Ixov di Kremiw nan soap Memang, Pakta aa 2 

ng peladjari lebih dulu. timbul dida Kepada Jth. Kanzler Negara apabila ia dapat 1 lu menge- Yar gsi dengan lantjar tera terutema mergeljutkan peda 

Se Dera Tenga : Djerman, A. Hitler. imut “berapa besaraja reseki jang ditunda untuk makan siang sebsn- gang? ketji di Londu 
celjenderungan N-7 »— Perdjandjian telah di lam kalbu sanubarinja: Apakah Sija berterima kasih atas surat akan ia peroleh dari pembagian das” tr. Didalam perundingan jang ke- Wektu mekanja uwma regangan 

man jang tjepat2 mershendaki tanda.tangani oleh pihak Djer. Uni Soviet masih bersedia untuk Tuan. Saja harap, bahwa Pakta rah? pengaruh masing2. Bagaimana “dua sehabis makan siang. maka “mendjadi lebih mcrich lagi. dimana 
terundintin itu, mendjawab'ja man pada waktu itu djuga, tapi mengadakan perdjandjian Non Agresi Djerman-Sovjet — reaksi Hitler terhadap tjatatan tam — Ribhentrep mengedakan — "OPEN Stalin mengangkat gelas untuk kese 
bahwa perundingan memerlukan Djerman tidak bersedia untuk an Djerman? Atau apakah akan merupakan suatu titik- bahan dari Molotov itu? Hitler pada TALK” dan membuat suatu "TOUR hatan Mitler dan berkata “Saja ta 
waktu agar segala se menunggu satu minggu lagi, Pa Sovjet pada saat2 jang terachir tolak ke arah perbaikan perhu waktu itu hanja memperlukan "Pak — DNOTIZON Pembitjaraand me hu betapa besarnis ketjintaan rai 
watu dengan lanijar da tanggal 20 Agustus Hitler toh dapat terbudjuk oleh Ing. bungan antara kedua negara ta" itu sendiri. Laind soal untuk janga-t Djepeng, Malia, Turki, Ing (Bersambung ke hal IV) ".. 

PP # ki Bagi 5 2 tut NN       

   

kita. 
Pemerintah Uni Sovjet telah 
memberi kuasa kepada saja un 
tuk memberitahukan Tuan, bah 
wa ia setudju dengan kedata- 
ngan tuan von Ribbentrop di 
Moskwa pada tanggal 23 Agus- 
tus 

Wektu itu di-anggapnja kurang pen- 
ting atau lebih tepat: belum aktuil 
didalam perhitungan politiknja. Bagi 
Hitler "Pakta dengan Sovjct” berar- 
ti kenetralan Rusia. Dengan “Pakta” 
itu ia dapat mengiselir Polania. De 
mikianlah, maka tanpa bimbeng? se 
Gikitpun ia membubuhi tanda-tangan 

  

Pakta Non - Agresi 
Hitler- 

Stalin 

     



  

MERDEKA : SABTU, 14 PEBRUARI 1970 

Karena permainan kaku, banjak ?'goreng””, operan2 jang 

ngawur, ”short- passing” jang gagal, kiper jang lemah... 

3 s Persidja Bobol 
“— Setengah Lusin 

      

   

   

  

     

     
      

      
   
     

  

3 8 

Rekor dunia angkat besi 
kelas terbang untuk angka 

dn ata Kan Kite indo. 
bar ta era per te M5 Kesebelasan ”Csepel”” Tundjuk Gigi 
Com Sr data dun aa Meta mes Sebagai Team Jang Tjukup Terlatih I h 

  

negaranja jang diadakan di hasil mengalahkan kes. Gja kelihatan sekali dalam tara dibabak ked ersidia w menembus 
gg SA Gaara — “ sia dengan angka menja berican depannya, sedjak di jambanan atjptak Kembali Ga peran Cape ne : sedemikian : Ia Protes PBSI "Nol SES gs #55 S5 
1 sebelasan tamu telah lebih rapa kali sadja Pa de- Fery hana ana Na Ta MA ya an angan jang kegpadlun 

katan 1 kilogram, sedang dadulu unggul dengan ang pan Persidja mampu men- Miklos Varga, Ba Sen Sa pn Kamngan 
rekor Dep Thios jang di- - “n ka dekati garis pertahanan menit ke.17 dan ke.35 babak bak, sehingga bola hilang dari kon 
tjiptakan dalam PON VII/ ta Ng jang Ceper da, dan tidak bee MOU lal tra. 

(Sa asma Mb an Tiada riaku ajak antara 23 dan 30900 bih dari 3 Kal gawang Wang Perda Bala pera me pg Kn kesan MIN penggemar2 sepakbola Ibu "Csepel” jang didjaga oleh Gingan sore kemarin itu, ter. san aan babak han Tan 
(Sambungan dari hal. 11) Bangkok, 14 Feb. (Mdk). — annja soal tab diatas Y kota sore kemarin itu, ber- Karoly Fater itu menerima disebahkan permainan “menahan Gn Goat” Na I KATA PERSATUAN itu, kiper Jan Boediant» jang ber memonang: Dalam menghadapi tantangan rak- Persatuan . Bulutangkis peda hari mg Ja Gjalan dalam keadaan be- tembakan keras, jang dilan main djelek, dimana tangkap?" Iramnja Iagi, diantaranja melalu sma minjak dari benua Amerika inila )'Muangthai (BAT) hari Ka- "3 menghadapi 1 BULUTANGKIS e : hendingnja, sedangkan jang lain, sete 

harus dapat mengatasi beberapa masa- T) ). rat sebelah, dimana kes. tjarkan oleh Salmon Nasu- annja jang kurang mantap, ah berhasil melewati dua orang pe Bacan dapa mongata beban ma. ig protes “balas telegram Itu, Paniya —— THAILAND ”Csepef” telah menundjuk- tion, dan Surya Lesmana. jera kompatan2 Jang dilaki main bestang Perda Goa dar pada yag AN Me oa keras kepada "Internatio- Ekeskutip BAT mengatakan ba- Jan #ekik dngan: saleh menilik kan keunggulannja dalam | Sementara itu kelihatan Pu peatainja jang Pasriay Sean” Aga ngpe gn 

stand 

  

7 'Xan geologi jang intensif), apakah Mal Badminton Associa- ri Kamis, bahwa protes Indone —oarkan segala bidang. Sementara la bahwa Persidja, jang ber. enjebabk . stang 

Me mimpa Melani peran intan o"on” (IBF) naik banding "ia adalah "nol dan tidak bera ngan kog ng am kes aj kes. Persidja kelihatan: Tadin dengan Operang pe Tap Kat dlantjam kembolan” Obah hingga pertandingan" Selena, 
| Siilan ang mudah dan murah, dan keputusan perin- Yu na rela Tea Peak Oa anan anna Boedianto salah move ,,Adepun susunan pemain jang dt- apakah in dapat miombuat produksi Ditambalikan. bahwa "takada merangan dari penoayan bermain kaku dan agak na disamping operza2nja jang turunkan oleh kedua kesebelasan s0 
mayan jang dapat diperdugang” tah IBF untuk melandjut- ,jasan tepat bagi IBF untuk Itu kepada team eng cam lamban, dengan operan? jg sering tidak tepat, duga tes, Kn wasit D. Matuelessy 18 kemarin Itu adalah sbb: "CSE, 

. Itulah semua jang harus kan pertandingan jang men memberikan keputusan sedem- — daknja “dipertahankan oleh njata pemain2 tamu Te peluit Cap ag 

ekaatani makanan Maak Ansor djadi pertentangan antara kian dengan menjampingkan ke (international — Championship sering ngawur. Na jangkung dag basi Si nja, pemain2 "Csepet” jang b Ba Ke dan pad Yati, ma 

S : putusan terdahulu dari wasit, Committee) Gari IBF”- (AFP) Kelemahan utama Persi- pandjang ini, dengan mudah 'ubuh djangkung dgn. operan2 di, penjerang?: Kalmar/Major, Ta- 
— AN Indonesia — Muangthai da nja dapat menggagalkan "pas @ffek jang matang. diuga deng kses/Gondar, Cserdas, Losenesi dan 
AKAIAN DALAM ——— lam perebutan Thomas Cup 1. Kk ” pendek an tempo permainan jang tema — Sondar. 

S Ta sereal dari hal, III jang -- Jang P tam Ta ponja sedang, terus melantjar- PERSIDJA urunkan pasangan 

' Aa injata nd mereka AE AMARta mn x 5 “Da . sbb : kiper, Jan Budianto, : 
Jam tudax berapa vanyax Variwm- lah dinjatakan untuk Mu- Se Peranan GA Ok 3 Permadi - kenny Salaki, halte n Dan 
nja krna wuuggap udak peru, @ngthai, dengan ”walk-out” 
sebab toh tidak kelihatan, namun pada tgl 16 Djanuari jl. di 
mooe bwu jug beraru menc,aga Po Bangkok. 

E unggulan pl - Ojong dLiza - Szimon Nasuti- 
2 Cn/Arwijanto, penjt : 

mereka dengan djelas terlihat keganasan dipatahkan Mak men, Mana Gang pan - 
sekali, terutama dalam npe- Permadi, back kaman Persidia mar Chaeruddin, Ferg Hong/Jajang 

  

   kehausan, kesehatan ebeba. i Gengan melakukan "slending 3x $ 
Sea ap “baru, Protes itu diumumkan pa anna Aperta Aribling GAN Kekle”, tapi berkat tubuhnja Je ade” pertandi 

Naa Wati, da achir sidang istimewa ngaa "het '" dari pemain2 kekar, bola tidak hilang dari sok kes. 
Dan pertjajalah, bahwa apa jg dari Panitya Eksekutip Debannja jang begitu mantap. Kontrol Kalmar, dan dengam dengan team 

dikatakan oleh orang2 dari negeri) "BAT” Kamis sore dan se Meratanja Kendaan tehnis akan Tatang Pa bone tmn Laga menu 
cone pemanen eresenggarah ayo  gera dikirimkan ke London. pain, Lpensin Sa Nonna Ea pan gawang Budianto. Melihat SWED I A 
untuk ja dalam Sen Dalam telegram itu tidak di. an belakang Persidja harus dirinja dibajangi oleh dua pena 

mang tidak benar, bahwa ".... thai aka peni ko Djepang BSI Be Sanga depan Tawan kekan bela LAWAN 
pakaian dalam wanita-seperti di- ua nja, dan untuk itu Renny Sa anto, ta 

pertandingan lagi, seperti jang laki, Ojong Liza, dan A. Mul. 1 3 katakan oleh orang2 Arab itu. ada diminta oleh IBF: ba along Tempertahankan M3N belasang Peru, sem er DEN MARK 
Jah dimaksud, bagaimana seorang (Patut! diketahui, bahwa IBF daerahnja matan. tara Boedianto melakukan move 

“Wanita kelihatan telandjang tapi telah meminta kepada Muang- Goal2 untuk kes. "Csepel” jang salan dalan out Posisi, AFSEL TUNDUK 5—1 
toh...... berpakaian! thai untuk menjatakan keputus ini dibabak pertama ditjipta- untung kemudian bola mengge 

kan oleh kiri dalam Florian p-wv Aagkappa Njaris wan HAARLEM — Swedia me 

SATU duel lagi didepan gawang Persidja dimana penjerang Csepel berhasil melolos- menit See aleki ja aa h penjerang tengah - dari kan bola untuk kemudian menderu menu dju mulut gawang Boedijanto. (Ipphos). aa angan Tapir Ki.II se udneraah, Perta smg, men | Cap & Hasrim Kamis pe 
—— t TAMAN RIA DJAKARTA (Monas) 

IRT MUNGKIN DENGAN MENGADAKAN 
PEREBUTAN 

        

      
   

  

    

    

    

       
    
        

  

THEATRE "NUSA INDAH” 
42.79 djam 21.00 ”NURNANINGSIH Naa "LENTJANA KETRAMPILAN" ? 

rama 3 bebak) SALAH satu tjabang olahra dan dedikasi, pengabdia 18 j4 10 dam 3100 "MALAM LAWAK & NADA" ga jang, ai dak Dadap an penjara Kai Gengan . ogah, malah bilang gembira, dari pihak PANGGUNG TERBUKA sudah praktis mati, ialah ate mimpin ol 
14 sya 18 BAND PANAKAWAN tik jang pada umumnja dipan least, malah mungkin » dang selaku induk semua tja. ma dari pihak para atlet sen 

BAND BABY BROWN bang sport itu, Dalam PON diri. 
VI $ tak satu pun re Dan tak 

BAND THE BLITZ'8 Kan Deberatn tenor. Dan Pa Deen Yum adanja ke 
tahun 1962 dengan 3u' dari pihak Ditdjo. 

PANGGUNG TARIAN na bisa ditumbangkan, ra untuk memenuhi fungsinja 
O.M. PURBASARI ada rekor dari 1956 tina 3 sialan Oianraka & 

mas OM. SERODIA Ta da TA Gem Ke aan an Maa ja pertah hal ini pun ngan mempertimbangkan ' perbe.)”.raing depan Csepel bermain | Ficeengan hasi? obb. : rem. bing Karnah 4648 m) jang terachir kita hendak se- mendjadi problem. Seka daan2 kemampuan fisik menurut, au An riang” ketjepatannja maa 1 , masih djauh mendjulang dik “but organisasi jang masih Upun radio maupun tele kelompok umur, maka semua solo aa, api berkat operananya 3g No Pangan AS NS ng 
'!TAMAN RIA SENEN. ( PROJEK SENEN ) tas prestasi? PON VII. Hanja djauh dari semestinja, atau Visi saban harj menjuguh ngan umur tertarik, "matang, posjsi2 pemainnja selalu Hah Toit, 15—8, 15—2 
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