
      

28 PEB. 1970 

Hidup lebih nikmat dengan 

@SANYO 
NAN TA AE Bi 

  

, KOMISI - 4 
HARIMAU TAK 

BERGIGI" 
Madjalah 
Australia 

Tafsir 
Karikatur 

Soehart» itu dan mengatakan 
bahwa "ia telah bertetap hati 

menumpas penjelewe. 

Korupsi. Kemudian dalam ta. 
hun 1967 Kediaksaan Agung 
mendirikan TPK, suatu bagian 
chusis untuk menjelidiki ko. 
rupsi dan menuntut penje. 

aa ig AN jang dimuat 
harian ”Merdeka” tergambar 
€ ekor hariman, janz melukis 
kam ke.4 tindakan. Tiga un 
mau pertama dengan mulu! 
terbuks. dengar tulisan "tanpa 
rici”, sedang harimau keem. 
vat dengan mulut tertutup. 
Persoalan svakah harimsu ke 

SABTU, 28 PEBRUARI 1970 

' PENEMBAKAN MAHASIS 
DI DJALAN GONDANGDIA LAMA 

4 PEMUDA SUDAH 
— DITAHAN POLISI 

2 Ditangkap Ketika Mau 

EN LAN N Ea 

  

SIT nomor 0324/SK/DPHM/SIT/1968 Izin Pepelrada No.Kep.239/P/V/1968 

Larikan Diri 
Djakarta, 28 Peb. (Mdk) 
Menjambung berita "Merde 

kamarin 

Dan Wii 71 Djakarta Pusat AK 
BP Drs Pamudji dalam keterang 

KEBULATAN TEKAD COMMANDERS' CALL: 

Pemilu Harus Dapat 
Dilaksanakan Sesuai 

Keputusan Pemerintah 

dalam Djakarta, 28 Peb. (Mak). 

  

g jt 

Sesuai dengan dwifungsi 
ABki maka sidang2 Com- 
manders' Call jang baru Ia 

lu telah membitjarakan ma 
salah2 jang menjangkut tu 
Bas2 ABRI dalam rangka 
selaku pelaksana program 
Pemerintah. Dalam sidang2 

tsb. masalah2 baik 
menjangkut rentjana lima 
tahun nasional maupun ren 
tjana pembangunan lima ta 
hun ABRI merupakan jang 
paling hangat dibitjarakan 

masalah 
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Diplomat Tjeko Pasang Perangkap? 

Kosek Tolak Idjin | 
Pemeriksaan Peti 

  

Ke Bandung 
vasril. Dari dalam ruangan Dju- 
nasril dijadjak keluar dan satelah 

  

   

      

   

        

         
     
     

  

     

  

     
     
         

  

K3 Bai i p Presid PERSETUDJUAN SEMULA 
“ px He ia DITJABUT KEMBALI 

artai Djakarta, 28 Peb. (Mdk).  'isi kiriman baru jang dibu- . 
” , Di Istana TAN Se Sa aa, perdagangan Kedubes Tje- “diubungi "Merdeka" menjatakan X5 

MURTOPO & HUMAR- koslowakia, Vaciav Kosek,  tiurissannja apakah pihak kedubes 
DANI PENGHUBUNG untuk memberikan keseo- 4 kaan memasang suatu perang 
ARTAI2 DENGAN patan kepada pihak berwe- terdahulu untuk mengizinkan petu 
Na SS Maa na aa Dengan 3 Ibjakarta, 28 Peb. (Mak) penurnya me erngn Hu, eanain, pemerikwen barang 

pekan patin maan Maka mereka akan” dapat mengata djadi dua.kelompok hampir butnja ken terdjadinja suatu — pelanggaran- akan disetudjui oleh se- terhadap peraturan? diplomatik. luruh partai2. Demikian Dilain pihak sikap kedubes Tjeko 
SE Se Sa LN tetachir ini menimbulkan tanda-ta 
Semunijaraan Presiden Soe. Na pesan gagah gu 
harto dengan pimpinan? par. ran /pendinsian pistol2 se 

NI, " Perti, x fasilitas diplomatik lalu dengan se- 
Partai Muslimin, dan PSII jg Marten anna 
berlangsung di istana kema- ngga kasa 
Tia malam, 

Sumber "Merdekr”” tsb. menjata- 
Ikan pada achir keterangannja bah- 
wd keadaan seperti ini memang me 
njulitkan petugas2 kita namun kete 
litlan mutlak dilaksanskan demi ke- 
petingan keamaran negara. (Mrs). 
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barang kiriman mempu- ran dikabarkan telah mengirim 

njai kekebalan diplomatik itu Keane Ketan anang alam TUK KFIRUT, 28 Pebruari (Mdk) dalam berbagai? kesempatan dapat dibuka, sampai berita Dt Demak Ain Ginga nina Pemerintah Lihtaon akan me — tetapi ini adalah pertama kali- Inj ditulis belum diperoleh se. Bahwa tuduhan Saigon merupakan minta Perserikatan Bangsa? un —nja tindakan tersebut diminta suatu kepastian. Sementara suatu penipuan dan tidak konstitusi. tuk menempatkan suatu pasuk. — setjara resmi. : Itu para petigas jang bersang cal. an dise Sementara itu Menlu Libanon kutan pada saat ini terpaksa Fulbright sendiri sementara itu jang perbatasamnja dengan — Nassin Majdalani pada hari Kamis menunggu telah mengetjam keras keputusan demikian diumumkan di i'u djuga meminta bantuan PBF 
berwenang, ba. rezim Salgon untuk menghukum Beirut Kamis malam untuk mengusahakan pembebasar kiriman uatuk Tran. UPD. Menteri Urusan Pekerdisan 10 serdadu Libanon jang didjadj belum dapat disentuh. Umum, Pierre Gemayel, jang kan sandera di Israel Oleh karena barang2 kirim Gjuga mendjabat ketua Partmi mereka ditawan dibulan Djanuart. : i 
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ran pasukan pemelihara.perda GEMPA DAN DEMON! 
an C jang menurut rentjana Peme- Tn : Libanon pada waktu dimana MANILA — Gempa Kamis rintah akan dikembalikan kemasja tukang Arab tidak berada da mzlam menggootjangkan Ma Takat telah mendjadi suatu pembi- DEWAN PERS SELESAI lam posisi untuk berbuat begita. “Nila pada waktu pasukan p» i.raan jung serius pula dalam». RUMUS RUU TENTANG oran OLAY SUN ae Lea kanan Sana. ar berusaha kara memka. Gang2 Commander's Call ABRI jbi, JAN2 POKOK PERS il P5 barkan kaum demonstran ma mintaan bagi penempatan tehta 
pangan hal itu aa dapat dilepas- " San — Dewan Hara » ra PBB itu, sedang dikirimkan kta eng mengatjaukan .. engan, pan Liga Mane gek gi pada hari itu | kepada Dewan — Sjalaar & Repelita harus ka Umar Sa jang naa Duta oleh BERTENTANGAN DENGAN SEMANGAT Ten u.. pasukan? ma detik Tapi memurui menemui sasaran Menteri Penerangan/Ketus Dewan A.S.ELA.N. KATA PIHAK PENERBIT & sean Libanan an polisi Djum'at pagi, gempa Selain masalah keamanan, duga Gene maendelanakan rumusan: & 5 Sa Sea Sa ia ak memanen an Daan 
mesalah soslal-poiik jang menjang- — terochir “Ranti ma SA Lumpur, 28 Februarai Oddk). |” Perusahaan Ta oleh i politik Libanon sakan atau korban. Gempa 
kut kepentingan2 utama bagi kese- Pokok Surat3 kshar "Utusan Melayu' laju” (Malaysia) Perseroan Pemimpin2 ah 
@lahteraan masjarakat tjukup hangat karya Panitia Chusus Dewan Pers "Utusan Malaysia” serta Terbaats) mulai Februari mam terdjadi Kamis tengah malam 

" padg waktu pasukan polisi 
menggunakan gas? air mata 
untuk membubarkan kaum de 
menstran anti AS dan jang 

2 MARET RHODESIA 
DJADI REPUBLIK 

  

  

Undang2 tentang Ketentuan2 Pokok 
- 1 tt pemerintah 

an Isinnja. 
. SALISBURY, Rhodesia akan menuntut supaja 

Me DAN Kanan ma TA “me Yera tab. selekaanja akan dimadju- seru Kabar dan OmadjalahI/ “diadi Mepublik hari Senim tanggal mengadakan pernbehan2. jan, kepada DPROR, melalui peoee AWAK KAPA Mesaana ab, M Singapura Utalah 3 Maret demikian heri Kamis Kaum demonstran dalam ane maa mann PERI 1 ea Ika rgaha d1 Singapura dengan reami dumumkan di Sala bentrokan dengan polisi meng U THANT BANTAH KEDJAKSAAN TINGGI ARA 105 aa dhekah dengan Berat Ban pan ur. Kusakan bom2 bensin dan po PEMERINTAH IRAK MENINGGAL Gangan2 jang berkaitan dengan ke oo) Diadjahan Inggeris Rhodesia lisi menggunakan angan? PERIKSA Djakarta, 28 Peb. (Mdk). pertuan Man tjitat Singapura”. setjara sepihak memaktumkan ke serta gegang senapan pe Aneh resor menga Selandjutnja pemerintah Singapera — merdekanamja pada tanggal 11 No Kaum demonstran menim. - NEW YORK — aju mengena Tes Distara, ” Menjambung berita selki- mengemukakan Pula sjarat bahwa 5” pembor I6R, bulkan kekatjauan tetapi gem rubitjarg U Thant hari Maa dal eedang melakukan pesgu tar peledakan pada kapal rat? kabar dan mingguan2/madjalah Sebuah statemen jang mengu- pa tidak. Sedj resmi membantah bah pena gran Hp ng oom tanker Permina-105, dika- —Malaysis Itu jang beroder di Sings: mumban perpetjahan final dengan area menanam « Djendral PBB : Darus ditjetak di Singapura Inggeris 'tu katakan bahwa hari tika kaum demxstran 18 alan anggota sekretariat PBB Matana peran GOSTAN. Uap barkan bahwa 3 dari 5 Sau Ted Bngegur Sama He partamen akan dibeher —Kampiket kedutana AS “ingus mengirimkan se seiah menjelewengkan puluhan diuta STANG awak kapal jang se- kan dan pemilihan umum akan di /) gyrakan batu2 buah pesan kepada pemerin. rupiah uang milik para tjsien megp obelumnja belum diketahui Ajang ata “dari Hengkang” Sah langvungkan tanggal 16 April. Walikota Manila, Antonio toh Irak, jang meminta dita “jang mendahertan di utuk sik onasibaja, ternjata mening- Sagaraa Tatonja masih anpat “masuk” Di LONDON: Departe Inpres Vilegrs, Djum'at begi menga Taja pentunk Tak jane 6 hadji melalui jajasan Ku. gal dunia akibat peledakan Gan diirinkan deredar di Singapura. hari Kamis katakan behwa prokin takan kepada pers si. “a Sementara tu Kedjaksaan Agung Kalangan pimpinan perusahaan masi Republik Rhedesih adalah su tuasi kini davat dikuasai te pengumuman penerbitan "Utusan Melaju” (Ma- atu tindakan tdak sah. tapi para penindjau merama! disiarkan melalui Radio PAN na Ketiga awak kapal tab. jayus Berhad menganggap tindak )”““Inggerta han tera bereku  Jabi Mientarkenja denong. dad Rabu oleh Tangan jang, MEN Sean ta ialah Ijet Sjafrudim (mario — » pemerintah Singapura itu sebagai “han semks! ehenami wadiih PBB (resi? baru dalam waktu be. Pertahanan Djendral Sa Cemutan ulangan Itu. (AR ” nis) berasal dari Neterlaluan Gan bertentangan Geng: sertadap Mhodesin, demiklan De berapa hari ini sekalivun pe leh Mahdi Ammache mengata FA pngekenkay rar 2 naga MNAR, yariu Inggeris dalam statesmen- merintah melarang demong kan bahwa Irak telah mene- BaLar BUDAJA LONDON otak: pimpitan perusahaan abe Bapa tao Aan lak suatu permistsan sma. “DIPERIKSA PENA AAN ON aa Kambang at Ae Sean Prana aga jam itu. GARA3 PAMERAN LUnisan Sjahrullar ber- Menteri Luar Negeri S. Rajaratnam. 2 . MATJAN DITENGAH Mana aa Pa ay Ten KE” ma anna yana Sesialis nternasional tari #8 okah KOTA ROMA AMBIL Tea Sea San Oa Saga Pan ban Ga Glen ana Bikin 1 8 ? 
KORBAN Aa pegel aral near temu te bangkan dari Pladju ke Dja Sementara Hu wartawan “Utusan . Ba Bia Kan ana ad @rotis karyah Bentie John Lennan. Karta. Tae batere Tepi na Tana Wellington, 18 Februari Okdh). #esiahs diseluruh dunia serang laki? berumur 4) ch. Manga Seerung pesentut umum jang HM oo) jenazah ketiga awak ka)” membawa surat? kabar mingguan Yuhahh sentalia dari 10 negara Pertemuan di Wellington itu. 1g. 
@eti disebuah apartemen di Rama, merikaa art gallery Yu mem pal tsb. dikebumikan ditem "Utusan Zaman" dan “Mingguan akan mengadakan pertemuan di Wel ikan berlangsung dari tgl & sampah 
Iketika Gia membuka kandong ma bahwa gallery Mu telah menjelang Malaysia" jang hendak masuk ke Si Iingten minggu depan untuh merua- & Maret jad. akan merundingkaa 
tan Itu untuk dibersihkan, Gomiki- @wakan suatu pemeran jang udah ) PAT asal mereka masing2. ngapura baru ini telah ditahan dan ”dinghan pendirtan sustu markas be usul? bagi pendirian suatu biro peng IC, "s00rut Ietarangan Bihak pe.” pantus. Palisi bulan lsiu telah mang nasib kedua —surat2 kabar mereka itu dikojak? sar regional Senialis Internasional Mi” bubung Asin Pasif Pertemuan tab. -, Girebeg Gallery tah. dan menfinghtr awak lainnja jang hi Oleh pegawail pabean Singapura di Singapura, demikian dikatakan cieh akan dibuka oleh ketua Partai Bm 

Orang Uu, Erosi Gontili, serang kan 9 buah Mhegrep. Pusat Pemeriksaan di Woodiand. Partai Buruh Selandie Baru hari ruh Selandia Baru Norman Kirk karban penjahit gali, binsanja mem Yendiusian Whagret Hu, jang lang, hingga kini masih be Sambil mengatakan: “Naskah? ini Raba. Negara? jang menghadiri pertama 
beritan makan pada matjan Hu dan enagambarkan adeguat “2erusi: Ina ditemukan. Demikian dilarang masuk ke Singapura”, 2 Mereka itu adalah anggota? So on tsb. adalah Selandia Baru Aw- memingolkkan kandangnya. Wen tinta” 'Jaha Lenuen dengan te- Humas Pertamina. lah seorang pegiprai pabean Singa- —sialis Internasional. suatu perhimpu — tralis Malaysia. Singapura. India, 

Matjan tutut Mu merabokh laher teri Dijepangnja, Yeko One, telah me pura itu melemparkan surat? kabar ran internasional jung berpusat di Diepang. Israel dan Korea Selatan 
Orang Hu sebelum peniliknja mesem lendjak semondjak penggerebegan jeng sudah Gikojak? itu kedalam London jang anggotainja terdiri da)” Gengan para penindjau “dari Meraa 
bak mati matjan tb. tata Ku. aah AK 84 partalh buruh demokratis dan” dan INDONESIA (er) 

 



     

      

#jelang permulaan bulan Dja- - Tjirebog: . Praj menga 
nvarj Rp. 575,—/gram achir barkdh "Antara" bah 
Dianuari menurun mendjadi wa @fnas 22 karat sete 

    

990,—/gram sampai awal bu. 
(an Pebruari jang lalu harga 

CEREBROFORT 
PEDIATRIC TONIC 

Sebab CEREBROFORT mengandung , 
1. L—GLUTAMIC ACID, sebagai sumber energi Sel2 otak: 

2. LIVER CONCENTRATE untuk menambah dgrah. 
3. PROTEIN HYDROLYSATE untuk pertumbi 
4. 11 matjam VITAMIN 4- MINERAL. 

Tersedia disemua APOTIK dan Tokg Ol 

Badan jang optimal. 

   

  

PROGRAM: 4 
TAMAN RIA DJAKARTAY MONAS') ? 
Bh am BI La an R1 

ba pe tnbotna uban MAN ema 
CLEOPATRA", S 

SONNY, ANGELA, SUSY, MIKE, MELLYANW, 'LYNDIA, PINKY, 
SANTY. Ex Ratu Wadam 1 — II, Penari, Penjank, Hula2, Fashion Show. 

dengan iringan "B AND VANIES" 
harga kartjis: Rp. 300.— Rp. 200.--Rp. 100.— 

Tiap2 Minggu Pagi: PERTUNDJUKAN SULAP, Li DAN AKROBAT. 

PANGGUNG TERBUKA: 'ANGGUNG TARIAN 

  

        

28. 2. 70 18. 2.70 . & 
28,210 BAND USMAN CS Gan oa MAL ICHSAN 

“1 
4.3. 10 " " 3.3.70 
LM TNO "BAMELA 10 3 Yo: OM-:IRAMA DENDANG 

TAMAN RIA SENEN (Projek Senen) 
PANGGUNG ANGKASA! 
  

28. 2.70 
5.370 O.M. "SLOKA GEMBIRA" dpp. 8 HAMBALI 3 4 

2 ? At 210 OM. “SINAR DELI" dop. EMMA BANGGA j 
MEMBAWAKAN LAGU? MELAJU JANG BAlg ASING LAGI. . 

| Tiap malam: PEMUTARAN FILM FILM DARI NEGARA -" 
TETANGGA TERSEDIA HIBURAN, UKTUK TUA £ 
DAN MUDA. t      

    

ADJAKLAH KELUARGA i 

$ 

Bhan TT 
WARTA EKONOMI : 

KURS BE HARI DJ M'AT 
DJAKARTA — Kurs BE di Bursa Vahu 

  

hari 
Djum'at 27 Pebruari 1970 masih tetap 326 'UUS dollarnja. Per- 
edarannja adalah US$ 4.796.325,81, US$ 3-877.024,01 
dan penawaran sima dengan djumlah 
Kurs perminta?o penawaran berkisar bra. 

KURS DP HARI DJUM'AT 
DJAKARTA — Dalam cai DP di Bursa Valuta Asing Diakarta 

(bari Djum'at terdjadi penutupan2 transaksi 378,50 per 1 US$ 
Peredarannja adalah US$ 753-737,37, 124.655.715 HKG 24: 

188,— DM 36.407,53 dan E£ 12425/07/05. " Kurs hari Kamis 
adalah 378,50. : 

MEDAN — Harga pasaran emas di Medah bari 
Ini tertiatat untuk emas 24 karat Rp- 475s— | dan Rp. 460— 
(djual) per.gram. Harga emas 22 karat Rp. 455-— dan Rp- 
1435.— (djual) per-gram- , 
Harga2 tsb tidak termasuk ongkos Keadaan pasa 

13m dalam beberapa hari ini tetap tag. 

KURS VALUTA ASING DI BANK2 DEI x 
Djakarta, 28 Pebruari (Merdeka) D 
Berdararkan tjntatan diterima dari Bank Inlonesa, maka 

kurs Valuta Asing/Levisa «da Devisa, Exthange 
Brokers dan Authorized Money 29 perusahan 
hanja II buah jg ikut dalam bursa- kurs dalam. Bursa 

Manan saban berikan 3 
BELI : DJUAL 

UNTUK BANK NOTE 
Eank Exim Indonesia Rp. 385,— 
BN. 196 385,— 

Bank Dagang Negara 383, — 
Bank Umum Nasiongl 385,— 
American Express - 
Bank of America 381,— 

na apa 385,— 
of Tokyo 384, — 

Chartered Bank 386, — 
Bank Perdania - 

UNTUK BANK NOTE 
Bank Exim Indonesia 319,— 
Bank Umum Nasional 0 — 
8. P. D.I. 284,— 

Bursa Valuta 372.30    " |   

MERDEKA 

Yen Pin” tjabut 
Gugatan 

Penjelesaian Sengketa 
Diluar Pengadilan 
Djakarta, 28 Peb. (Mdk). 

Sidafig landjutan perkara 
"Kompleks Yen Pin” jang 
dilangsungkan pada hari Ra 
bu jl. di Pengadilan Negeri 

ternjata merupa- 

ta (Sdr. Djamaluddin 

tuk Singomangkuto SH) te 

lah diminta agar penggu- 

gat lebih dahulu mentjabut 
ja. 

Lalam perjidangan kemarin. 

, Prof Dr E. 

5'dharta Gautama SH, telah men 

jabut gugatanija dari Pengadi'an 
Yegeri jang unjatakan dimuka 

sisidangan. 5 
Dengan ditjabutnja perkara te 

sebut dari daftar pengadilan. ma 

ka keputusan sela (provosie) ttg. 

16 Okober 1969 jl jang al. mene 

tapkan bahwa 'tergugat dilarang 

untuk selama pemerjksaan perka 

ra ini berlangsung dimuka penga 

dilan melakukan tindakan2 pelak 

sanaan Surat Keputusan Gubernur 

KDCI no. Da. 11-9-25:1969 tgl. 

24-6-1969 berupa apapun. dengan 
ketentuan bahwa apabila tergu 

gat melanggar perintah inj, tergu 

gat dikenakan untuk tiap kali pe 

langgaran dengan uang paksa 

Rp 1 djuta jang dapat ditagih se 

ketika dan sekaligus" dengan sen 

Rp. 700 Djuta Untuk 
Perbaikan Bandung 

HARUS KEMBALI DJADI 

"KOTA PEGUNUNGAN”, 

KATA GUB: SOLICHIN 

Bardung, 28 Februari (Mak). 
Gubernur 

  

Djawa Barat Solihin me 

rlararkan kepada para pedjabat Ko 
dya Bandung, supaja 2, San aa 
jarg merupakan ibukota Djawa 
rat Itu segera kepada 
"'kcta pegurungan” jang bersih, ter 
tb dan rukun. 

Saran Gubernur Solihin itu dike- 
mukakan setelah ”merer.ma laporan 
langsung dari Pd. Walikota Kotama 
ya Bandung, Hidajat, jang memberi 
kan gambaran fase demi fase ten- 
tang rentjana pembangunan dan pro 
Jek jang sedarg dan telah dilaksa 
rakan. 

Huinas Kotamadya Bandung, Nedi, 

  

teratur, 

  

gp
 

Ta
 

Fi
 

'tehan dan tsb me 
Ta hukuman bagi diri. 

ja. 

dirinja tidak berlaku lagi, 
Selandjutnja penjelesalan diluar 

Pengadilan Negeri akan diaksana 
kan sesuai dengan sjara2 jang 
beberapa waktu jang lalu pernah 
ditowarkan oleh Pemerintah DCI 
Djakarta, (Ant) 

AKBP RACHMAN 
KOMANDAN BARU 
KP3 T. PRIOK 
Djakarta, 29 Pebruari, (Md. 

Suatu sumber jang berweang me 

wa AKBP 
kini memegang djabatam sebagai Ko 
inandan KPS (Kesatuan Pelaksana 
Pengamanan  Pelabuham) Tandjung 
Priok/Pasar Ikan, mulai tgl. 18 Feb. 
1070 ditarik dari tugasnja jang se- 
karang dan Ia selandjutnia ikan kem 
bali ke kesatuannja di Markas Besar 
Brimob Mabak. 

Keterangan lebih dimuh menjata- 
kan, bahwa sebagai Komanian baru 
KP3 telah ditundjuk AIKBP Drs. Bob 
by Rachman, didalam pengertian bah 

mandan Wilajah Kepalisian 72 Dja- 
karta Utara. 

Seterunja keterangan Itu menjata 
kan, bahwa Kompol. Drs. Soetedjo 
selaku Sekko 722 Pendjariyan, te- 
lah ditundjuk untuk memegang dja- 
batan selaku Komandam KP3 Pasar 
   

PKI MALAM PERKARA 
DI BALI KE PENGADILAN 
DENPASAR, Sidang perkara 
subversi/PKI malam telah diadakan 
di Pengadilan Negeri Denpasar dan 
mendapatkan perhatian tjukup besar 
dari masjarakat. Sidang teb. dipim- 
flm oleh Hakim Ketua Ida Bagus 
widja SH dengan - Djaksa penuntut 
umum 1 Gusti Gde. Alit. Diadjukan 
sebagai terdakwa dalam perkara ini 
| Wajan Badra, bekas Ketua IPPI 
Badung dan merangkap Ketua Ba- 
tan Organisasi/Politik Trio Propin- 
» Bali. 

Djaksa Penuntut Umum dim. mem 
ki    

  

dengan mengadakan rapat gelap, me 
njebarkan bulettin Perdjuta dan Ha- 
tisan Sukarno, mengadakan diskusi2, 

mengumpulkan dana2 untuk membea 
Isi tudjuannja untuk — perdjuangan 
menudju masjarakat sosialis. 

  

DJAWA TENGAH MASIH 
KEKURANGAN 9009 GURU 
SEKOLAH DASAR 
SEMARANG, — Daerah Djuwa Te 

ngah dewasa ini menurut perhitung 
an masih kekurangan 9000 tenaga 
pendidik Sekolah Dasar, sedang un 
tuk menutup kekurangan itu hingga 
kini belum ada izin pengangkatan 
dori pusat 

Berdasarkan djumlah sekolah da 
car jang ade di Djateng, jaitu 11000 
SD dan jika tiap satu SD dibutuh 
kan 6 orang guru maka untuk se- 

luruh Djawa Tengah harus ada 66. 
000 guru. Sedang bezetting jang ada 
sekarang tertjatat hanja 56.000 orang 
guru, djadi berarti masih kekurang 
an 10.000 guru, dan selama ini telah 

diengkat guru untuk mengganti jg. 
pensiun atau meninggal dunis seba 
rjak 1000 crang sehingga masih ke 
kurargan sebanjak 9000 orang guru. 

RAZZIA TERHADAP 
KENDARAAN2 
DJAKARTA — Sebanjak 27 

buah mobil penumpang/sedan, 
10 buah motor dan 2 buah 
truk telah ditahan oleh polisi 
Komdak VII Djaya pada hari 
Kamis jang lalu dalam suatu 
razzia didepan Markas Kom- 
dak VII Senajan antara djam 
16.00 sampai 18.00 WIB. 

Kesemua kendarzan iti ti. 
dak mempunjai surat2 leng. 
kap dan melanggar ketentuan2 
jang berlaku. (Ms) 

    

HARAPAN MASJARAKAT BANTEN PADA GUB. SOLICHIN 

Kemiskinan Dan Kebodohan 

Tidak Boleh Terus 

Meradjalela 

Alangkah sedapnja utja 
pan Gubernur Djabar 
Majdjen Solichin, tatkala 
ia beramah-tamah dgn 
para pedjabat pemerin- 
tahan daerah Kabupaten 

Serang, Pandegiang, Le- 
bak dan Tangerang sebu 
lan jang lalu digedung 
Inspektorat Pemerintah- 
an Wilajah I/Banten. De 
ngan segala kesungguh- 
an ia menjatakan bahwa 
unsur? Muspida Djabar 
sekarang ini betul2 kom 
pak, satu tjita-satu-baha 
sa, karena dikompakkan 
oleh perdjoangan dan pe 
ngabdian kepada bangsa 
dan negara. 

  

EXPO : 

     

    j 

LAJAR2 tongkang chas Hongkong merupakan lambang jang seolah2 tak mungkin di- 

Tongkang2 Hongkoug 

pisahkan dari dierah keradjaan Inggeris tersebut. Di Expo 70, Osaka, setiap pengun 
djung akan dapat melihat bagaimana simbol tersebut ditrapkan dalam bentuk arsi- 
tek pavilion Hohgkong. Luas pavilion HK itu mentjapai 35.000 kaki persegi. (PUI) 

  

HONDA HILANG 
DJAKARTA — Padi hari Se 

dan masih da 

lam pentiarisa polisi. (Ms) 

"IKAN Perton mem masih 

13 TAPOL GWS/PKI PADA 
TEPERDA DJAIIM. 
SURABAJA, — Komando Operasi 

IKAN PAUS Kotituax 5 baru? ini 
telah menjerziaan seijeri resmi, 12 
creng tapol G320S/PKI kepada Te- 
perda Djatim. 

Perjerahar d.lakukan olh Ass. II 
Operasi Ikan Paus Major (L) Moel- 
judi dan diterima oleh Major Soe- 
darso dari Teperda Dijatim. 

Kedua belas orang tsb, adalah be 
kas anggota Militer—Sipil Angkatan 
Lzut diri Satuar2, Dinas), Pusdikal, 
Taruna Akabri Leut, Dikltel, RSAL, 

Konatal MBAL  Djikarta. 
Kesemuanja terdiri dari Gol. A: 

1 orang, Gol. B: 10 orang dan Gol. 
C: 1 oreng. Pembagian kelas2 tsb. 
diperoleh dari hasil pemeriksan Team 
Sutgas Intell, Team Pemeriksa dan 
Stat Pribadi jang terdiri dari Sar- 
Gjana jang membantu kelntjaran pe 
meriksaan — terhadap para tahanan 
tsb. 

Djuga ke 12 orang tsb. telah dipe 
tjat dari dinas masing2. Dalam pada 
itu Operasi Ikan Paus telah pula 
sebelumnja menjerahkan 25 orang Ta 
pol kepada Teperda, jang berindi- 
kasi ikut melakukan kegiatan dalam 
G 30 S/PKI. 

Operasi Ikan Paus tab. akan ber 
Gjalan terus sampai nisa? DWI Ia. 
bis, demikian Pendiam VIII Brawis 
@jaja. 

    

         

  

SEKITAR 2500 EX-MASJUMI DILARANG 
MEMILIH ATAU DIPILIH : 

Menteri Mintaredja Jakin 
Pemerintah Tidak Akan 
Djakarta, 28 Peb. (Mdk) 

Berhubung dengan adanja 
suatu keterangan dari Menteri 
Datam Neger. Amir Machmud 

HSM Mintaredja SH, 
suatu Kennaaara chusus me 
nerangkan pada korespon. 

den "Merdeka", bahwa djika 
Pemerintah terpaksa mengam 
bil tindakan dan kebidjaksana 
an jang dimaksudkan, ia jakin 
bahwa Pemerintah tidak akan 

  

Sewenang2 
sewenang2 untuk melarang se 
seorang untuk memperguna. 
kan hak memilih dan dipilih, 
kalau tidak ada bukti2 jang 
negatf dan jang serieus. 

Ia tambahkan dengan mene 
rangkan, bahwa Pemerintah 
merasa memikul pertangguag 
an djawab mengenai soal kea 
manan dan lalam hubung. 
an itu ja sudah tentu mengam 
bil segi2 kebidjaksanaan agar 
pelaksanaan pemilihan umum 
dapat berdjalan sebagaimana 
mestinja. 

Dan djika hal itu nantinja 
meadjadi suatu kenjataan, 
maka baiklah kita sadari bah 
wa tindakan pengamanan pe- 
milihan umum itu mempanjai 
maksud? jang djudjur untuk 
suksesnja pemilu ita. 
Dan iapuas menerangkan 

bahwa larzagan itu terletak 

san dan RUU 
aan itu, dalam segi2 jang 

    

? Satu bahasa 
AMPAK hadir pada ke. 
sempatan itu, selain Gu. 
bernur Djabar, masing2 
ialah Pangdam VI/Siliwa 
ngi Majdjen A-J. Wito. 

no, Pangdak VIII /Langiangbuana 
Drs. Sugiri dan Djaksa Tinggi 
Kohar SH. Dari otobiografi per 
djoangannja nampak dengar dje 
las bhw mereka adalah kawan2 
lama jang seiring dan setudjuan 
dan karenanja mereka sudah 
satu.tjita-satu bahasa, bahasa 
perdjoangan dan pengabdian 
jang tak mengenal lelah dan pu 
tus asa. 

Bersamaan dengan itu sudah 
barang tentu bahasa.rakjat jang 
selalu menuntut kenjataan, akan 
merupakan bahasa mereka pula. 
karena djustru kenjataan itulah 
jang sangat dibutuhkan oleh se 
barjak2nja rakjat. Bahasa jang 
temerdu apapun, akan tidak 
mempunjai arti apa2 djika tidak 
mampu mewudjudkan kenjataan 
nja. Apalagi bahwa rakjat dima 
na2 telah bisa membeda2kan 
mana bahasa.slogan dan mana 
pahasa-pengabdian. Rakjat su- 
dah dimatangkan oleh keadaan. 
untuk tidak lagi silau dan meng 
€lu2kan siogan2 jang kosong da 
ri siapa djuapun datangnja. 

Dan apabila Kang Solichin ber 
kata bahwa ia mempunjai itikad 
jang baik untuk segera mentiip 
takan normalisasi keadaan ber. 
landaskan peraturan dan un. 
dang2 berlaku. maka sebe 
narnja nja senada dan 
seirama dengan bahasa rakjat 
jang rindu ketertiban, kegairah 
an dan perlindungan. Rakjat, 
terlebih sibodoh dan simiskin, 
tidak lagi selalu didjadikan ob. 
jek oleh peraturan dan undang2 
akan tetapi djuga dan ini jang 
terpenting, mereka harus mam- 
pu berli sesuai dengan 
haknja dibalik peraturan dan 
undang2 itu. Normalisasi keada 
an haruslah berarti penertiban 
disegala bidang sesuai dengan 
peraturan dan undang? jg. ber 
laku. Dan penertiban berarti pe- 
njetopan penjelewengan dan Ia 
in sebangsanja. Penertiban ha. 
rus berarti pembersihan terha. 
dap unsur2 negatif dan pembi. 
Sa 2G peningkatan terha- 

lap ursur2 jang positif. Pener 
tiban jang sungguh2 dan sisti- 
matis baik materil maupun spi. 
rituil. 

“ Pembangunan bagi 
rakjat 
Pembangunan bagi rak!at ha. 

ruslah pembangunan moril dan 
materil. Achir dari pembangunan 
itu haruslah ketjerdasan dan ke 
makmuran, seperti jang tertjan. 
tum dalam pembukaan UUD '45 

Dalam perdjalanan kerdja di 
daerah Banten, terutama diping 
giran2 kota, Kang Solihin tentu 

djembatan. 
perumahan2, tempat peribadat. 
an dan pendidikan, irigasi, kan 
tor2 dsb. Djuga bisa melihat 
sampai dimana tingkat sosial- 
ekonomi rakjat. tingkat ketier- 
dasan rakjat, kesehatan dan 
peradaban lainaja. 

Pada umumnja semua itu masih 
harus ditingkatkan, apalagi djika 
melihat usia kemerdekaan kita 
jang kina dewasa . Segala matjam 
penjakit dan luka parah akibat 
kekatjauan terlebih akibat pen- 
Gjadjahan harus sudah sembuh 
kembali dengan semangat baru 
Jang membadja. 

Pembangunan bagi rakjat harus 
berarti pentjegahan bertambahnja 
pengangguran. kemiskinan dan ke 

OLEH : SANUSI 
SURJAPERMANA 

waj ketjil serta rakjat-ketjil lain 
nja, belum banjak berubah nasib 
nja. Ia masih harus selalu beker 

Gja dengar. seribu satu duka- nes 
tapa. Ia masih tetap lahir dalam 
kantjah hwmang, besar aziam ber 
hutang dan mati meninggalkan 

hutarg. Iu djuga masih tetap kesu 
litan untuk mendapatkan peker 
Gjaan jang lajak. Ia masih tetap 

kesulitan untuk menambah pendi 
dikan sanak-keluarganja. dsb. 
Dum keausan serupa jlu tim 

bullah kelesuaa, kemasa-bodohan, 
bahkan gjuga keputusasaan. Dan 
semua itu merupakan awal dari 
suatu pertarda jang tidak baik. Ia 
merupakan suatu penjakit jang ti 
dak kentara tetapi terus aktif be 
kerdja. Purtjak cari penjakit pas 
tHah pemberontakan, demonst” 1- 
si dan seribu satu matjam keka 
tjauan jang merepotkan seperti 
jang atjapkali terdjadi, besar 
ataupun ketjil. Hal itu akan sela 
lu muntjul manakala kelesuan. 
kemasahcdohan dan keputus asa- 
nn jtu sudah mentjapai kepara 
han jang amat sangat. Ia laksana 
setitik api jang terpertjik mendji 
lat bensin. menjala dan membuas 
kekiri dan kekaran melampiaskan 

nafsunja. 
Meujataan tersebut Ojatas ten 

tulah akan dan harus selalu diper 
hatikan cieh. kang Solichin, Mas 
WitcLo, ukx Muspida Ljaoar. Dan 
kan usaha memberantasnja harus 
lah diberi priorjtas jang utama. 
Presiden Suharto sudah atjapkai: 
inengumandangkan bahwa musuh 
kita jarg utama jalah kemiskinan 
dan kebodohan jtu. 

Djika Majdjen Solichin telah 
berhasil memulihkan keamanan 
Djuwa Barat dulu dengan memulai 
operasinja dari Banten, maka tib4 
lah saatnja kjni untuk meningkat 
kan hasil itu dalam bidang pem 
bangunan termasuk perdjcangan 
melawan kemiskinan itu. Sangat 
tepatlah apa jang dikatakan oleh 
Kepala Staf Kekaryaan Hankam 
Majdjen Darjatmc pada saat upa 
ijara serah terima Gedung Pes 
muan Umum Serang dari Koman 
do Operasi Bhakti Rem. 64/Mau 
lana Jusuf kepada  Pemerintan 
Daerah Kabupaten Serang. jang 
menjatakan bahwa tugas pokok 
kita dewasa ini ialah mengisi ke- 
merdekaan. 

Perdjoargan mentjerdaskan ke 
hidupan bangsa dan mewudjuakan 
kemakmuran rakjat dalam arti jg 
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Pemimpin Umum/Redaksi : 

KEBERANDALAN JANG 
BERASAL DARI RUMAH 

| | | i 

Tpai di Indonesia ini pemakaian sendjata api mendapatkan 
sangat berat, sehingga praktis sedikit sekali golongan sipil jang memiliki pistol. Namun demikian, djika dunia membuat statistik perlakuan 

kekerasan didalam masjarakat, akan ternjata bahwa Indonesia akan tertjatat 
sedikitnja dibagian2 jang paling atas. « 
Kemungkinan Ini hanjalah disebabkan karena orang2 tua dari anak2 muda 

ftu, Chususnja jang berasal dari ABRI tidak mengadakan pelarangan atau pen- 
“Hegahan jang serieus atau 

hahwa pemakaian sendjata api oleh anaknja itu, tidak diizinkan oleh jang ber- 
Wenang. Ini djelas merupakan suatu kesalahan dimana orangtua setjara lang- sung turut berdosa. Kemudian, oleh karena sianak mandja bebas berbuat se. 
#nia2nja didalam rumahnja, termasuk memakai pistol ajahnja, maka kebebasan- 3 itu dipraktekkannja pula kedalam masjarakat, sehingga menimbulkan kor- 

Keadaan begini sungguh tidak membuat nama bangsa dan negeri kita men- 
(edi harum. Kita sarankan, supaja, pertama-tama, orang2 tua jang memiliki 

Oleh , 
Masjarakat ramai tahu tipe dan asal daripada anak2 muda pengganggu kea- 'manan itu. Djika jang bersangkutan tidak berusaha dilingkungannja untuk pen- (jegahan selandjutnja, maka achirnja mereka akan mengalami kerugian? untuk ri mereka sendiri ...... 

Minta 

    

MERDEKA 

| Opsir Soviet 
Suaka 

Di Tahiti 

Sumber? jang ajak diper- 
tjaja mengutip ap se 
bagaj mengatakan bahwa "Hi 

  

LEBIH 209 MAHASISWA 
ASIA SEMBUNJI 
DI AUSTRALIA 

Sydney, 28 Peb. (Mdk) 
Seorang pemimpin mahasis. 

wa hari Kamis katakan bah. 
wa lebih dari 200 orang maha 
siswa Asia kini menjembunji 
kan diri di Australia karena 
takut diusir. 

F.C. Dhew, direktur Dinas 
Mahasiswa Taiwan, katakan 
bahwa para mahasiswa itu 
adalah mereka jang gagal da- 
lam udjian atau memegang 
Ta jang sudah habis waktu 
nja. 

Dikatakan, bahwa mahasis. 
wa jang gagel untuk dua ta. 
hun ber.turut2 biasanja di. 
panggil oleh departemen immi 
grasi ustuk memberikan pen 
djelasan mengenai kegagalan 
nja dan djika mereka tidak 
dapat memberikan pendjelasan 
jang memuaskan, mereka bisa 
"diminta" supaja meninggal 
kan Australia. 
Menurut Chew, sekarang ini 

Terdapat lebih dari 12.000 
orang mahasiswa Asia di Aus 
tralia. antara lain berdasar- 
kan "Rentjana PALA 

(Rtr.) 

  

tan ada Lrgptiratpr ten, 
Consentras n2 per fambangan antara Indonesia 

dan negeri? lain, maka perbe 
daannja sekarang ini terletak 

kepada , bahwa In. 
donesia, tidak merahasiakan 

KITA SENDIRI 

sia berkisar antara US$ 75 
djuta hingga US$ 150 djuta. 
Output industri tambang nik- 
kel telah menandjak dari 
13.680 ton ditahun 1961 mer 
diadi 170.600 ton ditahun 
1968. Deposit2 ditempat? tsb 
Danang, Dena, aratala: 8u 
we. meangan isi nik. 

ka Sean er: Disementara 
empat malahan diperhitung. 
kan terdapat nikkel jang aa 
sedix untuk penggarapan se. 
banjak 600 ton sebulannja. 
Sementara. ini telah mendja 

lankan penjelidikan dan ke- 
riataa. nerusahaan2 dari Ka. 

'a, Djepang. Amerika. De. 
ini sedang diadakan 

      

"bergainiag” dianta kan deviaa bagi kita, diluar s9hpan? roksasa lusin nesesi 
minjak. it" hal2 mana merupakan ke 

Pertarungan diantara bidjaksanaan intern. 

njakanj umlah 
ment jang diharapkan Indore 

"FASHION DESIGNER 
ASSOCIATION” TERBENTUK 

DJAKARTA — "Fashion De 
signer Association" (FDA), te. 

terbentuk ) 

tis peni an mode2 nasio. 
nail dan meng- 
adakan farhion show dan 
lain2.   

Apa Lagi Ketjuali 
Minjak? 

ik TIDAK ADA RAHASIA BAGI PIHAK ASING 
UNTUK MENGETAHUI TEMPAT-TEMPAT 
SUMBER MINERAL INDONESIA 

»k TAPI POTENSI TAMBANG KITA DAPAT KITA 
EXPLOITIR SENDIRI UNTUK KEPENTINGAN 

Oleh : Pembantu ”Merdeka” 

gi perusahaan2 asing untuk 
mengadakan survey off.shore 
maupun didaratan. Jang su- 
dah melakukannja adalah an 
tara lain: Djepang, Belanda, 
Swiss dan Inggeris. 
Dan aping bahan2 pertam. 

Pa pula Hibeberapa daerah rapa 1 
bahan2 lainnja, seperti pe. 
runggu dan bidji besi didaerah 
danau Singkarak, Sumatera 

ga Amerika Perhaa w 
uk mengadakan invesi se. 
banjak kl. U8$ 76 djuta di 
Dan Barat dan Lan mene. 
mul deposit2 min J 
'kaja disana, jg mengandung 
37, perunggu dan 3899 bidji 
besi. Kemungkinan besar, di- 
sana akan terdapat pula ba. 
han2 emas dan perak jang da 
pat digarap. 

bangsa kita. 
merlukan suatu kebidjaksana. 
an, dimana segenap 
tambang kita dapat Lapor 

Ploftasi kepen. 

dup tidak mungkia di Sovjet”. 
Kapten kapal Sovjet itu dgn 

disertai beberapa awak kapal 
nja mendatangi para pengua. 
sa di Papeete jang minta agar 
Ivanchenko rahkan. 

Panglima2, 
Dubes2 AS 
Rapat Di 
Saigon 
BAHAS SITUASI 
KRITIS LAOS? 

Saigon. 28 Peb. (Mdk) 
Dutabesar2 dan pemimpin? 

militer AS di Asia Tenggara 
hari Kamis bersidang di Sai 
#0n dan hampir pasti per- 
kembangan? di Laos merupa 

  

Saigon tidak sangsi lagi bah. 
wa situasi militer di Laos 
akan merupakan pokok pem. 
Litjaraan jang terpenting. 
Mendjawab pertanjaan2 war 

tawaa, djurubitjara itu me. 
njangkal bahwa pel 
ita chusus - diadakan karena 
situasi di Laos. 
Laksamana McCain meng. 

kordinir keputusan? dan cpe 
rasi2 militer di Asia Tenggara, 
dan terutama memutuskan 

  

CONCOURS PIANO 
DJAKARTA MULAI 

  

(Sambungan dari hal. I) 

iok dan ditembak oleh pemuda 
Ugk tepat mengenai tangan Dju- 
hasril. Korban sampai dewasa ini 
masih dirawat di RS Dr Tjipto, 
Salemba. 

Pemuda2 tsb kemudjan berusa 

nudju djl Kesehatan, Petodjo Sa 
bangan, dan mendrop pemuda Ugk 
jang melepaskan tembakan dan 
Mgt Pgb didepan sebuah rumah. 
ditempat mana mereka mendjum 
paj beberapa orang teman2nja jg 
lain diantaranja K pemilik rumah, 
A. GP dan R. kesemuanja pemu 
da berumur sekitar dua puluhan. 
ML dan MI Rikd jang bertindak se 
bagai scpir kemudian meneruskan 
perdjalarannja kerumah masing2. 

Memutuskan akan lari ke 
Bandung 

Rupa2nja kedua pemuda itu 
mendjadi panik setelah melakukan 

achirnja. 

wan2nja mereka 

@kan melarikan djti kesebuah ala 
mat di Bandung. Malam itu dju 

dengan 

  

taxi. beberapa orang anggota Res 
krim Komsekko 714 Menteng jg 
(melakukan pengedjaran, kira2 pk. 

      

    

   

Manekin Anna, Evelyn 

Ini untuk keperluan tugas 
di New Ye notabene 

asa ani itu. (AP) 

  
Bapak2 tidak pernah 

heran kalau ada gadis2, 
ibu2 muda atau jang su 
dah berumur, jang me- 

ngenakan man- 
di, tapi sebetulnja tidak 
untuk berenang, tidak un 
tuk tidur2an ditepi pan- 
tai, tidak pula untuk me 
ngikuti kontes ratu ke- 
tjantikan. Wanita2, me- 
mang bukan wanita kom 
Plit, kalau mereka tidak 

mentjari dan menempuh 
semua djalan untuk me- 
nampilkan  kesedapan 
pandangan mata untuk 
dirinja sendiri dan untuk 

.orang lain ! 
Di Eropah-pun selalu 

ada pertanjaan jang ke- 
nes, djika masa2 mandi 
dipantai (badseizoen) su- 
dah diambang pintu. Per 
tanjaannja berbunji : "Pa 
kaian mandi jang mana 
jang pantas buat anda ? 
Pakaian mandi jang ma- 
na jang menarik buat ma 
ta2 jang memandang ? 

Ja, tidak susah untuk 
gadis2 remadja memilih 
setiap matjam pakaian 
mandi jang tersedia di 
Pasar Baru, supaja keli- 
hatan menarik. Tapi dji- 
ka figure atau potongan 
tubuh anda membawa 
persoalan2, pastilah anda 
mefierlukan waktu un- 
tuk memilih pakaian man 
di jang terbaik untuk an 
da. Perhatikanlah, bah- 

—, "ttik2 kritik", jaitu, pang 

AKIHITO-MICHIKO 
DI SINGAPURA 

SINGAPURA, — Putera mahkota 
Djepang pangeran Akihito dan Pute 
Ti Michiko sedjak Kamis telah ber- 
ada di Singapurg untuk satu kundju 
ngan selama tiga hari jang nampak 

| 

@dari Kualalumpur setelah 6 hari ber 
da di Malaysia, 

KETJANTIKAN 

ruang 
wanita 

Oleh : Tien Sjukry 

X£ Untuk kebebasan 
dipinggir pantai 

x Untuk olahraga 
“Untuk -mandi 

sinar - surja 
& . Untuk kontes 

" ratu - ratu"... 

kal terachir dari paha anda. 
Dan didalam gaun.pendek itu 
anda memakai tjelana dengan 
material jang sama. 
api untuk anda jang tu. 

buhnja mendjurus ke.gemuk, 
pantas memakai pakaian man 
di penuh, warna2 jang anda 
sendiri dapat memantaskan 
nja, tapi sebaiknja dengan 
streep2 horisontal. Bagian 
atas pakaian mandi anda itu, 
akan menutupi bagian? ping 
gang jang kegemuk.an. 
Apakah anda mempunjai 

pinggang jang agak lebar? 
Pakailah badju mandi dgn 
motif bunga? ketjil jang ra- 
mai, gunanja untuk mendjadi 
dekorasi dan pusat perhatian. 
jika anda menambahkan tali 

bahu atau schouderbandjes jang 
indah dan artistik, maka panda 
ngan orang mendjadi menjelu. 
ruh Dapat djuga anda memberi 
kan "aksen" kepada bagian ba 
wah pinggang dengan dja. 
'an memberikan kantong2 di. 
kanan kiri pada badju mandi 
anda. 

Bagian belakang jg. 
agak kebesaran 
ENTU anda tidak ber- 
maksud untuk pameran 
sexy jang tdak bermutu 
bukan? Maka, oleh sebab 
itu setiap bagian bela- 

kang anda jang kebesaran, ar. 

  

Jang mana 

jang pantas 

untuk anda? 
tinja tidak selaras dengan bagi 
112 tubuh anda jang lain, tidak 
memberikan pandangan mena. 
rik sekali. Lalu bagaimanakah 
anda meng.kompensasikan bagi 
an belakang anda jang kebesa 
ram itu, sekalipun tentu ada pi- 
hak2 jang membisikkan kepada 
anda: "Biarkan 

  

  

time - 
truk badan anda akan ter'tutun" 
oleh garis2 diagonal keatas. Pa 
kkailah pakaian mandi jg garis2 
diagonalnja terdiri atas hanja 
satu warna, seperti umpamanja 
hidjau. Lalu tjarilah badju man 
di jang badannja dibagian be 
lakang dipotong melengkung ke 
dalam. Seandainja bagian bela. 
kang anda samasekali tidak ter 

tutup pun baik djuga. Sekarang 
ini, bgdju mandi sematjam jg. 
digambarkan diatas sangat ba. 
njak digunakan oleh wanita2 jg 
tidak berapa ramping dan jang 
bagian belakangnja agak kebe 
saran. 

Pakaian jang paling 
mudah 
OLEH dikatakan bahwa 
pakaian mandi adalah 
pakaian jang paling mu 
dah untuk anda. Biasa. 
nja, pakaian mandi di- 

beli sadja ditoko, tidak perlu 
dibuat. Oleh sebab itulah, ma 
ka jang penting bagi anda ada 
lah mempunjai pandangan dan 
seni memilih. Pakaian2 mandi 
diperbuat dari wol, nylon dan 
matjam jang elastis. Sekalipun 
begitu mendjadi sjarat bagi an 
da untuk memakai badiu man 
di jang paling enak terasa di 
pakainja, sehingga tidak nerlu 
anda selalu 'membetul?kan' le. 
tok pakaian itu setiap kali anda 
merasa ada pandangan jang 
"keliru" terhadap anda. 

Model2 jang disebut diatas 
adalah model2 "biasa", model2 
iang sungguh2 untuk dilihat 
orangnja dan pakaiannja. Ba. 
njak miodel2 lain jang kadang? 
tidak memerlukan penilaian pa 
kaiannja, tapi jang perlu ne- 
nila'an jang memakainja: 

  

Bukan itulah maksud kami. 
Anda tentu sadia dapat mema- 
kar bi.kini atau mono.k ni jung 

Pakaian MANDI 
misi-m'ni 

a2 show 
Maka untuk pakaian2 mandi 

jang tekstilnja.pun sangat minim 
itu ahli2 mode djuga kewalah- 
an mentjari2 mode baru dan 
terbaru. Perpaduan antara ben 
tuk badan dan "pembungkus. 
nja” dalam hal pakaian mandi, 
selalu memberikan kesegaran 

seperti kita peagusa 

dan keindahan jang hangat! 

3 Pr X apaan 
BABY MAUREEN dengan pa. 
kalan mandinji: si 

(Tjenderawasih) 

    
  

Masjarakat Djerman Di 
Djakarta Sumbang Lagi 
Djakarta, 28 Peb. (Mdk) 
Bertempat di Departemen 

Perhubungan, Djalan Medan 
Merdeka Barat kemarin siang 
telah diterima sumbangan se. 
besar DM 1500,— (US$ 416,6) 
dari Duta Besar Djerman Ba. 
rat Hilmar Bassier, oleh Frans 
Seda sebagai ketua Panitia Na 

Seda dalam pendjelasaanja 
lebih landjut menerangkan, 
bahwa pada saat ini telah ter 
kumpul sumba. dari sum 
ber2 luar negeri sebesar US$ 
33.389,67 dan Rp. 500.000,— 
sedang dari sumber dalam ne 
geri berdjumlah Rp. 35.745,—. 
Diantara djumlah jaag ter. 
kumpul ini telah diserahkan 
sebagai persekot perbaikan ke- 
pada Ditdjey Purbakala sebe 
sar Rp. 200.000,—. 
Sumber2 lain sebagai 

biajaan dari perbaikan Tjan. 
di Borobudur tsb ialah, dari 
Anggaran Belandja Pembangu 

sal 

Untuk Tjandi 
Borobudur 
nan, dari Amerika Serikat me 
lalui Asian Society, tokoh2 ke 
budajaan dan masjarakat Dje 
pang, masjarakat Djerman 
Barat, dan badan internasio. 
aal seperti Unescy merupakan 
penjumbang jang terbesar, ja 
itu lebih kurang seperdua da. 
ri djumlah pembiajaan selu. 

  

Bit
 PH
 

HALAMAN III iban 

  

di Thailand, kemudian 
menjusul Thailand WO 
oleh kita, maka kini Dje 
pang KO oleh kita. 

Hasil WO dan KO un- 
tuk kita...... OK!!! 

TV DAN TANI. 
Sebentar lagi akan ada 

atjara pendidikan tani 
melalui TV. Banjak pe- 
milik TV jang sudah 
siap2 untuk mendjadi 
manager pendidikan tani 
liwat TV itu. 

Artinja, djual kartjis 
untuk nonton. Sebab pe- 

tani mana jang punja 
Tv? 

OH, GADIS ! 
Sebuah organisasi akan 
mengusahakan perlindu- 
ngan fisik dan hukum ba 
gi gadis2 Indonesia. Te- 
rutama untuk mendjaga 
nama baiknja. 

Nah, gadis2 djaman se 
karang jang sudah ”be- 
bas”, tentunja akan lebih 
suka menghindarkan per 
lindungan untuk dirinja. 

Bikin berabe sadja, 

te 

BEDANJA. 
Wk. Ketua MPRS Sub 

chan Z.E. bilang, bahwa 
Pemilihan Umum jad. 
baiknja disebut ”Peng- 
angkatan Umum”. 

Karena nanti malam, 
malam Minggu, rasanja 
lebih enak dirumah bi- 
tjara2 tentang ”pemilih- 
an ra'u2” untuk keluar- 
ga vapak2, dan "”peng- 
angkatan umum” untuk 
orang2 biasa. 

dent   

    

kn (anak rakjat). 

AMERIKA TIDAK 

AKAN BERHASIL 

DI LAOS 

KATA "TIMES” LONDON 
London, 28 Peb. (Mdk) 
Suratkabar Times dalam se 

buah tadjuknja hari Kamis 
mengatakan bahwa sukar di 
pertjaja kalau Vietnam Utara 
sedang berusaha memprovo. 
kasi keterlibatannja pasukan? 
darat AS dj Laos 

"Djuga agaknja tidak akan 
berhasil seandainja mereka 
'pasukan M3) berada disana", 
kata suratkabar itu menam. 
bahkar sambil menundjuk ke 
pada ofensif komunis terachir 
didataran Tempajan dan dja. 
bana Muoang Sosi hari Ra. 

u 
"Perdjuangan di Lazs itu 

kembali mendjadi masalah 
pentiag oleh karena kedua 
pihak berussha membentuk 

  

satu posisi Kact mengedjar 
waktu dimana bila masalah 
Vietnam bisa terselesaikan 
maka akan membewa djuga 
penjelesalan soal Laos. 
"Pandangan Hanoi jang dje 

las — lebih menitik beratkan 
soal historis dan bukannja 
ideologi — ialah bahwa zone 
pegunungan didaerah perbata- 
san itu adaleh vital bagi ke. 
amanan mereka. 

"Agaknja Laos untuk rakjat 
Laos itu akan naris dipetik: 
bila perdamaian datang kene. 
gara jang maiang den masih 
tidak stabil tu”. (Rtr.) 

. . 3 Kemiskinan-- 
(Sambungan dari hal. I! 

merubah kekajaan jang vital itu 
mendjadi kekajaan jang ri, jang 
mendjamin kesedjahteraan sebagi 
an terbesar masjarakatnja. Pro- 

biema jni merupakan undangan 
kepada semua sardjana dan pe 
mimpin pembangunan. hususnja 
sardjana dan pemimpin pembangu 
uan putra daerah Banten. untuk 
berlomba menundjukkan mission 
and actionnja, dalam memelopori 
dan melaksanakan perubahan tu. 
€ Harapan 

    

Kepada Kang Solichin. sebagai 
putra Siliwangi jang telah dima- 

kenal putus asa dalam memimpin 
pembangunan dan pembaharuan 

kemampuannja berfikir dan ber 
buat. 

Rakjat dimana? butuh untuk h: 
dup hari jni dan hari jang akan 
Gatang WILUDJENG DAMEL ! 

Ten 

 



        

SABTU, 28 PEBRUARI 1970 

Selandia Baru & Amerika Serikat Tidak Berat Tapi... 

Kekalahan Muljadi, 
Darmadi tanda 

— tanja baru... 
DARMADI .. 
kalah di Kyoto 

Djakarta, 28 Pebruari (Merdeka). Kekihang Mulai serta Darmadi dalam peranding Denmark atau Swedia lawan 
an melawan oto . 

Maa bae an Msia dalam Interzone ” dulu menurut k : 
Menang diluar dugaan. Walaupun hasil pertandingan dalam kese- 

"HALAMAN IV MERDEKA 

rRudy-Indratno Menang 
Dengan Smash2 Djitu 
Kenangan tam mo) Pemain2 Djepang Penuh 
Kyoto Kemis mlm) Nfamina, Kata Pudjianto 
tarungan jang berat, de- rangannja setelah werjanding mempuajaj stamina jang be- 
mikian menurut tanggap un mengatakan baliwa pe. sar. Hal ini merupakan pela. 

wartawan olahraga 'main2 Djepang kelihsten ujaran buat kari, katanja.        
     

      

luruhannja dengan angka 5—4 merupakan kemenangan mera Makanan: Ing hem mun  Muljadi -. Darmadi dalam per 
bagi team Indonesia, namun kekalahan kedua pemain sin !iu We Ana ja un. fandingannja melawan 
le kita itu tidak dapat dikesampingkan begitu sadja. Dan UK perharepan dengan Indone beberapa hari HI kita sedikit 
walaupun mendjelang final nanti Indonesia hanja akan jang seperti ini akan terdiiadi. . 
berhadapan dengan team2 jang tidak berat seperti Selan- Indonesia jang diramalkan de '”/ Harus kita ingat bahwa Ma- 

dan Kojima setjara menge. 
Mn Mn dah ak: 1 laysia mempunjai Pernaka 

| Gjutkan berhasil leading sam. Dalam pertandingan tindju kedjuaraan DCI Djaya 1970, 26 Peb. malam lalu di Istora .dia Baru dan Amerika Serikat, namun tanda tanja baru Pa klan susu Plaatu daan single jang ana Rudy 
AT Pee Senajan, petindju Prapantja, Willy, berhasil merobohkan lawann, tinus, dari Pee ”“Ini mutlak mendapat djawaban jang konkrit apabila mah- sendirinja (diramaikan) akan ber Hartono, jaltu P- Gunalan, Tan pat 10-85. Namun pasangan pe » » ja, 2 nus, Gs kota bulutangkis Thomas Cup ingin kita rebut kembali. hadapan dengan Malaysia, un. Aik Huang dan Yew Cheng Hee 
'Yjarkan smash2 jang efektif “janan) wasit beworakto mnygprseacn Willy Tam Banana, Haa San - 9”. Untuk memberi djawaban itu adalah 3 bulan lagi, bukan tik menentukan siapa dari ke disamping” beberapa passagan 

PF sehingga stand mendjadi 11— djangka waktu jang singkat apalagi djika kekalahan Mul- Sus, negara Bulutangkis jang ter pemain | 

Aa Sang Ma. Kol mela jadi dan Darmadi di Kyoto itu dapat dipegang sebagai ba “uni, dunia dewasa in, Jang disang ikan lagi kemmukaanja. 

i 

"serangan2 smash jang djitu. 
Pada set pertama Akiyamna 

    

P 'ukan satu smash jang nga. HARI PERTAMA KEDJUARAAN TINDJU DJAKARTA 2 rometer kemunduran mereka. a33 kergertaja, ja 1in2 dari Diepang, perka rasanja 

aa berachir selalah ar. : Seperti kita ketahui bah na Amerika Serikat keluar Iu Seandatia Kedua negus sera mengadakan “an meme 
| matan berjalan 16 menit. e wa dalam babak Interzone sebagai djuaranja, dan zone Wi, jang nantjaja muntjul Ka Meakak OS Tas Intan Da 

' Rudy.Indratno dalam set ke ini. jang pertandingannja Eropah dimana kemungkin- untuk disebutkan PN 2 Maba ANN - Kb sa Ma 

: amp red pukulan? ua ertan In an akan dilangsungkan di Ma- an Denmark akan keluar hati ng: Flntia Berdasarkan pres Tusa wakta 2 (dua) bulsa masih 

ading la (Kuala Lumpur) bu- sebagai djuaranja. Sedang- ng tjukup banjak kalau diperguna 

Ta ta di Ban aa mi 1970jad, para djua kan Malaysia sebagai peme “Wa Pemain single kita Jaitu kan sebaik2nja. (Am) 

Pasangan 
mendapat satu angka lagi nu- 
Mun set kedua ini ditutup oleh berhak 1 akan 

ec Yaa Me Ka damage 
, . Denmark vs Swedia, untuk me Smash jang menentukan ke Djakarta, 28 Peb. (Mdk). Perebutan Thomas Cup , 
Ae MAT “Suatu surprise telah tes) PEMEGANG MEDALI untuk periode kali ini, diba "€otikan siapa jang berhak 

dengan gemuruh oleh djadi pada malam Ba aa Aa Bi dalam 4 zone, jaitu zone kan mewakili zcne Eropah. 
ton2 Indonesia, diantara 1800 kedjuaraan tindju se-DCI ' EMAS PON ROBOH Asia dimana Indonesia ke- — Namun dari dugaan? kita, 
aa Dn, ponakan per. Djaya jang ata luar sebagai djuaranja, zo- berdasarkan kekuatan mau- 

. Naat | itu, pelatih Into Kamis 2. mma dis KaTmalam itu, ternjata Udi ne Astro-Asia en Dan ana Dean benmari 
i $ ato, dalam kete. tora Senaj etika petin- keluar sebag de udah akan dapa! 

dju Jootje Waney dari Ma partai telah berachir dgn. zone Amerika dima menyalahkan Swedia. dan se.   

kaligus muntjul sebagai djua. 

, 9 Pemain emas PON VII Surabaja AA ata aa ra Tm adjara pr 

“Thotiias cu mewakili Indonesia ad 1 g Adapun afjara pertanding , 
Olymplade Mexi- Kemenangan angka. Dan se an dalam lwbak Intersone 5 

M I : co 1967, berhasil perti jang telah diumumkan pantinja, berdasarkan undian DUA pemain kesebelasan Putri Djaya tampak saling re 
| malaysia Pn ak LAN Penta bahwa pertan- jang telah dilakukan sebelum butari bola dalam pertandingan kemarin sare. Peristiwa 

berachir dengan 

k.o., sementara dua partai 

dingan tindju kedjuaraan 
DCI Djaya ini untuk perta- 

    

ra zone ditambah dengan 
negara pemegang piala 
(Cup), jaitu Malaysia, akan 
bertanding lagi, untuk pe- 
nentuan terachir negara ma 

  1 

  

gang Cup otomatis masuk 
babak Interzone. 

Dari kedjuaraan zone Ers. 
pah mesih belum dapat kita 
pastikan betul negara mana 
jang akan mewakilinja, dan 

nja adalah sbb. : 
ik Djuara zone Asia (Indo- 

  

   

    

Giatas merupakan satu tjontoh kelemahan team Djakarta 
itu dari team Mataram Jogja. (Indopix) 

amal Bada ntam Daan $ aa dengan k.o. da 
nesia) vs djuara zone Auiro. 

  

Persatuan Ma- gim ronde ke-4 dari 6 ron 8 kalinja Asia (New Zealand). . 3 
| laysia Entji? Khir Djohari art dalam 6 ronde. & Djuara zone Amerika K P D 
mengumumkan 9 nama pe ba gan jang Parts banda “ai “Beaii Degan mendapat es. utri jaya 

| main Malaysia jang telah Sementara itu pu dengan K.o. ialah keles #& Djuara zone Eropah (ke 
| terpilih untuk mendjalani 13 partai jang dipertanding menengah pemula, ketika petin mungkinan Denmark) vs Pe. 
latihan terachir dalam rang diu Sakuar dari TOVO men megang Cup (Malaysia). : e Oo Oo an ia 

, : 1 9 Maen rgasami £ Djakarta, 28 Peb. (Mik: 1 tri i 
, aa ra La jang san Den bejana ena Lereng Mar cagar engga Kesebelasan PUTRI DJAYA, tarakan serangan Jang Agan 

  

  

  

  

terpaksa harus mengakui ke. 
unggulan lawannja kesebelas. 
an PUTRI MATARAM dari 

wanita jang dilangsungkan da 
lam waktu 2 x 30 menix di 

berbahaja. dan dalam kesempat 
an itu seorang pemain back Putri 
Djaya hands ball didalam areal pi 
ralti, sehingga wasit menundjuk 
titik putih dan Ellija tidak menjia? 
kan kesempatan ini. sehingga 1-0 

untuk Putri Mataram baru sadja 

  

  

             

   

    

   

  

  

  

Bee, Ng Tat Wai dan Tan ronde ke.3. Demiki. tu tuk Stadion Menteag Djum'at sore 2 (dua) menit pertandigan ber 
Soon Hooi. an oetindiu PN PERTA: meamentara If Pila UNIK kemarin, Dalam perlandingan djalan 2. 

Abdul Rahman meru ”5 se 2 kaga senam lainnjz, akan diketahui dari ini Putri Mataram telah me- — Seterusnja serangan2 jang ber 
kan bakat baru jang Sea urprise mahisa pemegang medali emas hasil 'pertandingan antara Mang dengan 2—0 dari Putri bahaja boleh dikatakan tidak ifa. 

untuk kelas welter dalam PON djuara zone Eropsh vs Peme. Djaya, sementara bala boleh dikatakan lebih bi 
buat surprise dalam pertan VII jang Jalu telah de gang Cup jaitu Malaysia, dji. lam djeda Malah 1—9 untuk ajak mondar mandjr ditengah? Ia 
dingan di Ipoh baru2 inih KATA SUHARSO PADA ngan gn pavna ka dalam hal ini Malaysia jg Putri Mataram. pangan. Stand 1-0 bertahan hirg 
Gengan mengalahkan T: «0 dari KKO rondo ke. kalah, maka harapan Mals Pertandingan jang menda. ga yen an PERS DI KYOTO mel Ba nekat "MASA pat kundjungan jang lumajan Dalam babak ' kedua, setelah 

| Menjolok 15—4, 15—8. Un Kyoto, 2 Ta Lag MEN pete beban dai aa tindju SA apa Ibukota itu, telah berlangsung Na gan Putri Diayo. 
:tuk menundukkan Aik pertandtayan baba. TOVO, Ferry Kota, Kena Malaysia Jang menang maka dalam kondaan | jang agak bolehdikatakan serangan2 mereka 

| “long A. Rahman hanja me anipa Dara Djepang tingkat yan Tan dalam na aga any, 5 mun: menggelikan, ke ra Leg Awroreappon ga baris 
| merlukan 28 menit. n final z0n6 Asia di Len aa: Ma tjul sebagai fina kun Hanana Maan nang 5 kan ketika mela Penonton nam, lebih ba” Tapi baru 5 menit babak kedua 

1 Kyoto, Suharso, Jang diinter. M. Jah dari Nu terhibur oleh keadaan ini dimulai dalam un At 
193 view pers selesai parng..ng dalam kelas bantam, di ataupun lakon2 lutju da aa jang bagus "etah Nai 

| HILANG DI LAOS Kena Buat watak sana beriaih Ndak kam Hi, Pemain? sepakbola wanita juar Putri Mataram jang Daru mas 
4 1 tu ja 

Fo snugrmmniag mela. ang “Adipu. hua selcngkapnia dari mainan pemain? seadiri. Yaah dengan herdinaama berema 
WASHINGTON — Departe. bermain kedjuaruan tindju DCI Djaya malam Sedangkan dari deretan2 penon Elljja. telah berhasil menamban 

Men Pertahanan AS hari Ka. keadsan ini merupakan Sughs pertama ini adalah sbb von. kelihatan djuga Ikut menjak kemenangan teamnja. setelah me 
Mis umumkan bahwa 193 “surprise” bagi team Indonesia. KELAS BANTAM PEMULA : Ed: s'kan pertandingan ini, Ketua MP jepaskan tendangannja kegawang 
@rang AS hilang Suharso mengatakan, bahwa diw Susanto (KKO) menang angka RS Djenderal Nasution beserta “Putri Djaya, dan bola ternjata mz 
atau tertawan Operasiz pemain2 Djepang terutama ber atis Gnelan (Menpor), Ronny Hege- & Ta Kang aerbam Tn 

@ Laos, Ini adalah salah satu Pa ta aa Sa Pee SU Dari segi tehnis. dalam pera. — Dengan kesdaan Ini Putri Dja 
Sedikit pengakuan resmi me. SOE Ke dak sebe KELAS BANTAM MUTA : Martin interzone jang t dingan ini. kelihatan bahwa Putt' ya tidak kehilangan semangat. se 

meenai teriibatnja AS dalam an Taka “bina De (Garuda Djaya) menang angka mas kan itu, maka posisi Mataram lebih menguasai ye-mai rangan terus mereka lakukan. de 

Peak tab melipat oporneti tanja. Diakuinja masih ba KANE PEMULA na Lang np aa Puti Djaya aa ara atu Bang an Sehman 
dari tahun 1961 sampai 10 Dja Pangan an sana: IU giy Sukusr (TOVO)-menang K0. pa Penjanfi pop Inggeris Lulu Ganan) 1 ini lawan2 jang akan rapa putri Mataram. seperti half: putri Mataram kanan dalam 

mari jang lalu dan dinmum. Ga daku jang Tatu dikakiya /Ge,7onde ke-1 dari petindju Udin tersenjam menghadap kamera were “dihadapi oleh Indonesia adalah Suratini. kanan luar Elija serta ny serta penjerang tengah 
kan antara makin fjemasnja Djumadin (Prapantja). wan G London didampingi seominja “negara? jang dan menu pendjaga gawang Marmi, telan me tejah saling rebut untuk melepas 

Ban, AM Sa Ti an Blak D0 Aa Lg SAT Bana ea Sea 0 Sean 
Tetapi menteri pertahanan pontadg en0y Muljadi —'"us (PERTAMINA), Prana Latupe- Gb tampak setah tidak berdjeng ” belumnia jaitu Muangthai dan — Sementara dari pihak Putri Dja jan pomade reg 

Melvin Laird jang berbitjara sigak berhasil risa (PERTAMINA) menang angka get Ingi. Sebuah gambar jang per. sendiri. jang kita lihat agak menoadjol taram untuk menghalau 
| kepada pers setelah memberi utas Benny Manubutu (Djakarth ah Cimuat dalam herian tai (kiri) Babak” seperempat f- 38 EA pera Lang se grom-ng c00 

| kan kesaksian di Kongres, ka Pena an | , NN sn Uraian HA Umedpatan kena Lam mala re), jaitu berhadapan dengan kanan luar Femny dan Ra- patin jang Agak baik itu hilang 
Na baba Sea aan Dea » AP8- tik (PERTAMINA) menang angka i New Zestand, kita rasa berda. nan Gel AT nh Woro Sani parpaa, 
bahan jang pokek dalam kah ia bisa me atas (Garuda sekam perhitungan, metaris3 gapan Mataram 2 Seterusnja kelihatan serangan? 

“iaioa “palahas Bahwa AS am" maa Malay Indonesia 'teta sedia Kaka Magi Indonesia Un Toe Diaya In "tak entasi menesebun lahat .. 
Manggala pasukan udara An png Teng KELAS BULU UTAMA : Perry Mo | Sedangkan gawang Putrj Mataram. Dapat bahwa dalam 

An Sasa nia Baba 0. Dara mean KA menga TN Sabar Sa se berhadapan Thailand lam babak peni final Situ meta "TV Dienaja perundingan penehdingan deretan akan 
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