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”Angkatan Perang Jang Kuat Bukan Untuk Menakuti Negara Lain”

Nurjadin dan
Laksamana Madya Soe-voto
sebelum upatjara serah terima djsbatan KS

Rusmin

AU di Lanuma Halim kemarin

pagi.

(Ipphos)

Di Makassar

Gempa Bami

MAKASSAR —
Sabtu ma.
lam tgi. 3 Djanuari djam 22.55
telah terdjadi getaran gempa
@isebelah Selatan Kota Makas
sar, dengan gontjangan sela.

jang Cihubungi "Antara” me-

Sebelumnja pada Kamis ma

sej dalam rangka pengawasan

i-jat:kan, alat .seismograph
sampai saat ini belum dapat
bekerdja,
karena
kesulitan
aliran Hstrik.

ma ki. 2 detik.
lam

djuga terdjadi

Atas

getaran?

Dinas

didesa

Bontorannu

meteorologi

alet itu belum
Cja.

Mandai

WASHINGTON, — Suatu gemkm

sebelah

timur

Port Morseby, Irisa Timur, telah
berhasil ditjatat dj Washington
Selasa pagi oleh pusat Informasi
sempa

bumi

Getaran

nasional.

gempa

jang

tertjatat

6,6 pada skala richter, adalah tju
kup

kuat

untuk

menimbulkan

ke

rusuhan disuatu daerah jang ber

penduduk,

menurut

pusat

Gjuga

Informa

(Ant.)

beker.

Djakarta. 8 Djanuari (Mdk)
sabean
bakung.

mengatakan

leksanaan

bahwa, suatu getaran gempa bumi
telah terasa dikota Laong, 250 mil
'#ebolah utara Manjia,

dapat

C

Ha aka:

n

Ka,

rp

tugas Inteljdjen” »

ngat penting artinja bagi keamanan nasional, terutama seka
NiIn0a me
pendengaran. 0

Hihi

“Hadapi pem"

na

umum, 'dima:
masih

ada

Sehubungan denjan Lu maka

MENURUT

KALANGAN PENGUSAHA:

Kenaikan Harga Minjak
Memambah Beban Rakjat
Djakarta, 8 Djan. (Mdk).
BEBERAPA

orang dari ka

langan pengusaha perdagang-

an impor dan angkutan umum
jang dihubungi oleh korespon

SEDA ANTJAM AKAN
TJABUT IZIN USAHA
KALAU TARIF NAIK

den "Merdeka” dalam persoalan kenaikan harga bensin,
mereka menerangkan sebagai
tanggapannja, bahwa untuk
Indonesia soal kenaikan har-

ga benzin (Rp. 25,— per Liter) dan minjak tanah
(Rp.
10,— per Liter) merupakan

suatu

DJAKARTA, — Menteri Perhubungan Drs. Frans Seda
mendjelaskan
tidak dikandung maksud oleh Peme
Tintah untuk menghantjurkan usaha2
angkutan ataupun terlalu memberat
kan para konsumen dengan dinaikannja oleh Pe
h harga? minjak bumi bei
n — Keputusan
Presiden No. 1 Tahun 1970.
Haruslah ditjapai suatu keseimbangan jang wadjar bagi semua pihak
dengan tjara penjesualan jang tertib.
Hal itu dikemukakan
Menteri F.
Seda atas pertanjaan pers Rabu pagi
sehubungan dengan dinaikkannja har
@a2 minjak bumi jang berlaku mulai
tgl. 6 Djanuari 1970.

RBT, Soviet
Berdebat
Dalam
Resepsi

kebidjaksanaan

jang

membawa akibat dan pada da

sarnja akan

beban2 rakjat.

menaikkan

pula

Wal&upun harga bahan pokok
penting bagi penghidupan sehar.2
dianggap
sudah mantap, akan te
tap! haj ini tidak boleh tidak akan
berobah dalam waktu — singkat,
bilamana

harga

benzin

Soal angkutan

akan

tidak

dapat

umum

hankan tarip2nj

dinaikkan.

misalnja

lagi memperta-

g sekarang di

bawa cleh keadaan
jang njata, bah
wa para pengusaha angkutan
umum jnl harus
mengaluarkan

uang lebih banjak untuk
dapat
membiajaj! bahan bakar jg diper
lukan
dan eksploitasi
kes.daraan
umum tidak akan dapat djpertahankan, bilamana soal tarip2 se
Inj tidak dinaikkan,
genaj soal minjak
tanah
harganja para
jang djuga naik

pengusaha itu menerangkan
lebih
djauh kepas
bahwa
minjak tanah ini merupakan bahan pokok penting

untuk penera

ngan didesa2 dimana soal penera

New Delhi, 8 Djan. (Merdeka).
Kuasa usaha RRT, Chen Chao-Yuan

Menurut
tsb. sudah merupskan patok-

Angkatan dan Kepata KepoYsian Negara akan diganti se

an kebidjaksansan jang diam

bil oleh pimpinan Angkatan

tiap 3 atau 4 lahun sekali.
Demikian dikatakan oleh Pre

Bersendjata.

siden Soeharto pada upaijera
serah-terma djabatan Kiba

Upatjara
tan KSAU

la Staf AURI di Lamuma Ha
Tim Perdanskusumah kemarin

Gara

peristiwa

ngan Hstrik belum ada. Djadi ke
naikan harga2 benzin dan mjinjak
tanah in! akan menambah berat

beban2

normali

penggan-

dimana

tian pimpiran tertinggi sesuatu
Angkatan

perkiraan
setjara preventif
sedang setjara

perbuatan2

Sistek

mendjamin kemenangan,
Intel
sangat menentu-

Tentang penggantian serta se
rah terima djabatan Ketua Ga

bungan I/Intel Hankam dikata
kan merupakan kelandjutan da
ri rentetan
lakan untuk men
tjapai integrasi dan melakukan
Konsolidasi
kedalam,
landasan pembangunan

sebagai
Hankam

nas/ABRI jang lebih mantap.
Pembangunan Hankamnas me
rupakan
bagian
integral dan
tidak terpisah2 dari PembanguTahun Pemerintah.
nan Lima

TARIP TAXI NAIK
DI SEMARANG

SEMARANG, —
Dengan adanja
surat keputusan Presiden mengenai
kenaikan harga minjak bumi, kenaik
an tsb. di Semarang telah menimbul
kan reaksi terutama dari kalangan
jang
memiliki
kendaraan
untuk
w
Yalaupun dalam surat keputusan
Presiden, ditandaskan
tidak boleh
menaikkan tarip, namun di Semarang keadaannja tidak demikian.
Para pengusaha taxi di Semarang
sudah mulai menaikkan tarifnja, um
pamanja Semarang — Sala
jang se
belumnja Rp. 200,—
per orang
kini
mendjadi Rp. 2!
djuga untuk
djurusan Semarat
Kendal dinaik
kan, sedat
djurusan Semarang
Kudus dan kendaraan Bemo dalam
kota masih belum dinaikkan.

persiapan2

|

dilaksanakan

prosedur2

dan

melalui

jang

wadjar berdasarkan pertimbang
an2 jang objektif serta ukuran2
jang normal.

.

Djenderal Soeharto jang
tindak sebagai inspektur

ra

dalam

kedudukannja

Pa alun menjataran,
jang sangat

Menteri

hih
djauh
bahwa Negara kita

luas dan mempuniai

jang

strategis

untuk

memiliki

Tenggara

kedudukan

diwilajah

mengharuskan
Angkatan

Asia

kita

Uda-

ra jang kuat,
demikian djuga
Angkatan Laut dan Angkatan
Daratnja.
Angkatan

perang

jang

itu harus kita miliki,

Hankam/Pangab

harto

bukan

atau

Djenderal

untuk

mengagresi

melainkan

kata

untuk

kan kedaulatan
wilajah kita.

Dowding,

kuat

mengenakan

Men

Tapi

Soe

lain,

PAUS PAULUS AKAN
DIUNDANG KE
MALAYSIA

Udara

Penang, — Dutabesar Malaysia untuk Itali, Tan Sri

Laksamana

Udara

katan Udara sebagai
libatnja
Pimpinan

akibat ter
Angkatan

tiwa

Hankam/

waktu

itu

kedalam

G30S/PKI.

Men

peris

Pangab Djender:l Soeharto me
njampaikan: penghargaan jang

Wong Pow Nee.

dengan

utjapan te-

Dinjatakan bahwa

tindakan te

djungi Malaysia Can mendiri-

rima kasih.

Udara Rusmin
menjelamatkan

gas Laksamana
Nurjadin telah
Angkztan

Udara

dan

balikan sepenuh2nja
an Bangsa
kepada

Udara.

mengem-

kepertjaja
Angkatan

Kepada Laksamana
Madya
Soewoto Soekendar jang sedjak

saat

itu diserahi

tugas untuk

memimpin
Angkatan
Udara,
Pangab menginstruksikan supa
ja melandjutkan usaha2 Kepala
Staf

jang

unsur2

lama

G30S/PKI

membersihkan

dari tubuh

AURI.
Pembersihan dilakukan bukan
karena ketakutan
jang tidak
beralasan, tetapi karena kewas-

padaan dan Bukan pula karena

tanah

ini sangat dipertukan

untuk keperluan
dapur
rumah
tangga dan sebagian besar pendu
Guk kota tidak lagi menggunakan
kaju bakar untuk menanak nasi
dan bahan makanan lainnja, akan
tetapi menggunakan kompor dan

jang memerlukan

Paus Paulus untuk

mengun-

kan suatu misi Vatkan di
Malaysia.
Dutabesar itu, jang akan
menduduki posnja jang baru
di Roma dalam bulan Pebrua

Fi jad, mengatakan

bahwa

rang

untuk

saling

menjatakan

ke-

Para

kan

pengusaha

mengatakan,

agama

Roma

pemeluk

Katholik,

PANGERAN SIHANOUK
BEROBAT KE PARIS
PHNOM

PENH

—

Kepala

negara
Kambodja
Pangeran
Sihanouk hari Selasa dengan
pesawat terbang telah berang

kat ke Paris untuk berobat

jari2, tetapi ber
demikian Djen

barang pakaian

Nouth.

(Rtr.)

pribadinja

PEGAWAI NEGERI MINTA
KENAIKAN HARGA
DITINDJAU KEMBALI

jang dimaksud

harga2

impor, jang djuga

mendjadi kebutuhan rakjat kita,
akan tidak dapat ditjegah untuk

Ikut

nambahan untuk penerimaan ang
garan belandja negara, akan teta

pi soal kenaikan harga2

ter kepada India dengan mengorban
kan hubungan baiknja dengan Pekang
Chen jang “sangat menentang” pol:
tik Moskwa itu pada achirnja menja
takan kepada wartawan2 bahwa debat singkat sematjam itu adalah ber
#una. (Reuter).

minjak

bidjaksana

tanah

untuk

ini akan

benzjn

lebih

djbebaskan da-

lam soal kenaikan2 harga jang di
laksanakan itu.
Demikjan para pengusaha per

dagangan Impor

dan

PENERBANGAN

kan hukuman tidak boleh ter

Menurut keterangannja hu.
kuman itu tidak akan mempe
ngarihi lisensi penerbang pe
sawat
jet mereka
ataupun

dap astronot Apollo 12, Alan

Bai

bang selama satu bulan terba

L. Bean, manusia keempat jg

pernah mengiodjakkan kakinja di bulan.
Dua astronot
tainnja jakmi pilot Walter
Cunningham (Apollo 7) serta

sardjana
astronot
Joseph P. Kerwin djuga men

dapat hukuman jang sama.
Menurut seorang djurubitjara NASA hukuman tsb. di

djatuhkan

TOKOH

bulan

Desember

FILM NAZARUDDIN

NAIB MENINGGAL

DUNIA

lah

tokoh

kehilangan

— Dunia perfilman
hari Rabu
kemarin

seorang

In
te

pem-

bangun kembali dunia film
sia, Nazaruddin Naib, jang meninggal dunia setjara mendadak pada ha
ti Selasa malam kemarin:
Nazaruddin, jang dikenal sebagai
tokoh jang melahirkan GIPRODFIN
(Gabungan Importir Producer Distributor Film Indonesia) jang aktif dalam produksi film Nasional, mening
galkan seorang istri dengan sembilan orang putra dan putri. Dengan
dihantarkan oleh — segenap — tokoh2
film Nasional, seperti Djamaluddin
Malik, Usmar Ismail dan sebagainja,
djenazahnja telah dikebumikan Rabu
siang di pemakaman Karet-Djakarta
MENLU ADAM MALIK
KE BALI BESOK
DJAKARTA, — Menurut rentjana
pada tal 9 Djanuari besok Menteri
Luar Negeri akan bertolak menudju
Surabaja untuk membuka sidang pari
purna Angkatan "45.
Selesai membuka sidang tsb. Men
lu Adam Malik keesokan harinja me
neruskan perdjalanannja
ke Bali un-

naik harganja.

Walaupun diperlukan adanja pe

dan

DINAS

Angkasa Luar Amerika Serikat (NASA) telah mendjatuh

DJAKARTA,
donesia pada

minjak tanah

djuga

di

Malaysia Barat terdapat lebih

dari 100.000 orang

sebagaj bahan bakarnja.

#embiraan'”.
Dubes Pegov kemudian dengan sa
bar menjarankan bahws oleh karena

pembumuh

rupanja

tsb.

.

memang

jakni senang

seorang

pada

“

penja-

pakaian

bu-

Itali. mendjelang

Astronot Apollo
12 Dihukum Oleh
NASA

hari Selasa

mengatakan di Penang bahwa
dia
akan mengundang Sri

setinggi2nja

djuga.

anti

Natal jL, muntjullah (gambar samping) dia menge
Makan mantel kulit harimau. (Gambar? AP)

keutuhan

Rusmin Nurjadin jang tiga tahun jl. diserahi tugas jang sa.
ngat berat
untuk menegakkan
dan mengutuhkan
kembali Ang

Kepada

pakaian

Lollo

organisasi

menulis surat kepada sebuah surat
itu
memprotes La Lollo karesa

lu? binatang. Di kota Roma,

mempertahan

dan

La

jang

me-nakut2i

Negara

pemimpin

an binatang,
kabar dikota

rakjat.

Dan untuk kota2 besar pun mi

njak

kan.

titik proses

suatu

keadaan.

ssi

merupa

karena

melainkan

kan

ral Panggabean
menerangkan
bahwa dalam sistim perang mo
belum
tugas2

me-

Soeken

Soewoto

Madya

samana

dar,

represif mampu menghadapi ba
haja.
Lebih landjut dalam amanatnja pada updjara serah terima
djabatan Ketua
Gabungan I/
Intel Hankam dari Brigdjen Tjo
kropranolo kepada Majdjen. Jo
ga jang dilangsungkan di aula
Hankam Rabu kemaren, Djende
dimana

itu

terima

serah

min Nurjadin diganti oleh Lak-

harus dapat mengadakan opera-

dern

kepada

penting.
arti jang
ngandung
dergan itu
Jang dimaksudkan
bukan karena Laksamana Rus-

kegiatan-Intelidjen
harus sudah

si penggalangan

Nurjadin

RI, sedjumlah menteri dan para
undangan lainnja.
bahwa
Presiden menganggap

MAJDJEN JOGA
KETUA GABUNGAN
INTEL HANKAM
rang
jang tjerma!

Rusmin

serah-terima djabadari Laksamana U-

Laksamana M (U) Soewoto Soe
kendar dihadiri pimpinan2 AB-

Harus Mulai
Ditingkatkan

pa bumj kuat jang berpusat diaut

560

Sul

pagi.

Djakarta, 8 Djan. (Mdk).
'DJABATAN
Kepala Staf

Kegiatan Intel

GEMPA KUAT DI
IRIAN TIMUR
Solomon,

pemerintah

dan kegiatau2
gempa, bulan
Djunj 1969 jang lalu telah di
pasang sebuah
alat seismo.
graph, tapi sampai sekarang

diiringi Gengan sambaran2 pe
tir jang kuat, sehingga sebuah

mesdjid
rubuh.

usaha

Upatjara Serah-Terima
KSAU Di Lanuma Halim

Presiden Amerika Serikat
Sniro Agrew jang direntjanakan tida di Djakarta hari Minggu tgl. 1

angkutan

umum menerangkan kepada kores
ponden "Merdeka" (lihat hal 2):

1 Djanuari jad.

Bo),

NN

terhadap

karir

antariksawan

mereka

seba.

dikemudian

hari.
Dikatakar bahwa
kesalahan Bean ialah karena mela
kakan take.off dalam keada
an

'juatja

Bean

bang

jang

djelek.

dikabarkan

dengan

sebuah

telah

ter

pesawat

pantjargas
dari
pangkalan
AU dekat Houston pada 'gi.
17 Desember lala tanpa men
dapat

izin

keberangkatan.

sebagai

tudjuan

Cunningham dan Kerwin ber.
tolak dari pangkalan jang sa
ma tapi tanpa
memberikan
Gaftar lapangan terbang lain

Cunningham,

umur

Melanggar
Peraturan
Penerbangan
Kerwin, umur 37
orang dokter dan
pilih dalam grup
tama ditahun 1985.
tih untuk terbang

tahun, adalah seahii-bedah jang di
sardjana jang perKerwin kini diladitahun 1972 deng-

mereka.

37 tahun,

se.

ngitari bumi dibulan Oktober

Israel-CIA Berkomplot
Untuk Tekan Peranjjis
KATA

HARIAN MESIR“

eceaa
daa
Tudiuonaja
adalah untuk mempan
(Yevat pengiriman sendiata AS
Kairo, 8 Djanuari (Merdeka).
panam reman ramen
Harian setengah
resmi Kalre "Al “antara Perantiis
dan negarat
Ahram”” hari Selasa memuat ketert- “mentitptakan salah-pengertian Arah,
antara
Kenal terperiati
tentang apa jang oo Perantjis dan dunia Aarb, dan menga
Ginamakannja
sebagai "satu kompitt sahakan agar pendapat
umum dapat
an lsraci

ntuk melakukan
tekanan
menelan “peristiwa kapakmertam”"
Ginas rahasia Israel, badan rahasia” gourg
S

Pusat AS (CIA) dan dinas rahasia

Iagris.
Menurut harian itu, ketiga megara
merentjanakan
untuk menjiarkan de
san-desus tentang adanja pengirim
an2 sendjata Perantiis
setjara benart

Bea

Menurut "Al Ahraan” berkah werd:

mengenai perundingang sendiata um
tara Perantiis
dan Libia bersumber
pada “erangi Perantiis
jang dipenga
ruhi kalangan?
sionis jang menghan
dahi ditjabutnja
embargo atas peng
Mman ssadiata heriifnel”

SEE

9 DJIANUARI
tentang akan Gitjapainja
satu peran
DIAKARTA
— Pendjualan formu- — tudjuan djuakbeli semdiata antara
Nir masuk UT akan ditutup pafia tgl.
Perantfia dan Mesir dan mengatakan

$ Djanuari bukan tel. 7 Djanuari
sebagaimana diberitakan harian ini
kemarin

—ol

ai!

bahwa duga denar-desus
ini merapa
kan bagian dari kompistan Termal,
“rp.

|

Laksmana
Soekendar

KEPALA STAF ANGKATA
— KAPOLRI DIGANTI
3-4 TAHUN SEKAL

1

0

4

5

An

MERDEKA
HASIL PEMBAHASAN
MASALAH2

PERBATASAN

Pontianak, 7 Djanuari (Meredeka). ..
sehingga

Segan

1

terdapat

alir.

an masjarakat

tingkat

ber

-

Bceneya
n 1960 mening.
t men
Hi 102, sedangkan
Giseluruh pulau Djawa terda.
pat 151 aliran kebathinan,

mereka tudjuka:

kaum inteligensia dan

tinggi

bagai berikut:
Dikabupaten Pati

lain Budha
Djiwa,

Hasta

Dharma,

14 antara

Luhur,

Brata,

Peng.

Kawruh

Sapta

Indonesia

di Pemalang,

Ilmu Sedjati

hanja

dan

dengan

nja 320 peang

Samin,

Perguruan

pengikut

lebih, di Te-

manggung :

aliran

dengan

pengikutnja
kurang
lebih
1.900 crang, di Salatiga : 3 ali
ran, dengan pengikutnja 3.000

orang lebih, di Klaten: 20 ali
ran belum diketahui djumlah

pengikutnja,
di
4 aliran dengan

636 orang, di Tegal: 5 aliran

SUDAH SEMBUH DARI
SERANGAN PENJAKIT
Djan.

dengan

Pelantikan Majdjen Solihin

KAPAL PERANG
PERANTJIS TIBA
DI INDONESIA
Djakarta. 8 Djanuari

Amir

Kapal

dilantik

Djawa

Laut

gi kemarin dan telah disambut
Oleh Tembakan Kehormatan, ba
Ik oleh tamu maupun tuan rumah.

mendjadi

Barat

(Mdk)

Angkatan

dikawal oleh "VICTOR SCHOEL
CHER” telah merapat di pelabuhan Samudra hari Rabu pa-

dari Dokter Moeliono.

Sebelum

perang

Perantjis "JEANNE D'ARC" jg.

@pname di Rumah Sakit Boro
meus Bandung dengan penga

Gubernur

le

hobi

Machmud akan bertindak me
wakili Presiden,
» Dewasa ini Solihin GP telah
sehat kembali
dari sakitnja.
Selama beberapa
hari ia di.
wasan

kurang

4 aliran, dengan pengikutnja
632 orang, di Purbolinggo: 10
aliran
dengan pengikutnja
2800 orang
Garireedheseintoe
tone BE dan di Purwore.

(Mdk)

dimans

pengikutnja

bih 1.800 crang, di Wonosobo :

Gautama Poerwanagara men.
Gjadi Gubernur Djawa Barat
akan dilangsungkan pada tgl.
15 Djanuari jang akan datang
Gengan mergambil tempat di
Gedung
Merdeka
Bandung.
Menteri Dalam
Negeri Amir
Machmud sendiri
jang akan
melantiknja,

Purwodadi:
pengikutnja

Dapat ditambahkan bahwa se
lama berzda di Djakarta, akan

meng

gantikan
Majdjen
Mashudi,
tjalon Guberaur Djawa Barat
jang memperoleh
dukungan

diadakan beberapa
an
persahabatan

Oa

da hari Djum'at dan Sabtu jad.
Diperoleh keterangan bahwa
kepsda
masjarakat
diberikan

RSAL,

majoritas DPRD-GR
'Djawa
Barat itu akan menjerahkan
djabatan Gubernur AKABRI

ja.

para

kepada

volley

penggan

lang.

AKABRI

di

Diharapkan

Inspektur

Mags-

pa-

paso-

Kepada Pers
Ibuko'a diberi
kesempatan untuk mengadakan
wewantiara diatas kapal perang
tsb pada hari Kamis sore ini.

(EI)

(Ant)

UTJAPAN

diadakan

re.

KASAD

Upatjara.

akan

gi peladjar dan mahasiswa
da hari Sabtu dan Minggu

Djenderal Umar Wirahadiku.
sumah akan bertindak sebacai

jang

sepak bola dan

kesempatan untuuk melihat kedua kapal tsb, jang terbuka ba

Timbang-terima
djabatzn
Gubernur AKABRI Umim/Da
rat akan dilangsungkan tgl. 9
Djanuari jang
akan datang
dengan mengambil temust di

kempleks

seperti

pertandingdilapangan

bin

dengan

peng-

djumleh

besar2nja kepada semua handai taulan, jang telah memberikan bantuan

agen2

rintah

menaikkan
keluhan2

pedagang2

pengangkutan

hat

bahwa

darj

mj

masjarakat

ketjil serta

umum.

alat2

Dapat dili-

kemarin

para

supir2

Oplet, sebagian dari mereka tidak

mau mendjalankan opletaja kea
rah Kota dengan alasan
djalan

negara dengan tarif jang telah di

sin telah naik.

Dan

mereka

(ikan kendaraannja

mela

kearah Djati

naikkan mendjad! Rp 15.—
Mengenal

tarif minjak

jang oleh Pemerintah

tanah

dinaikkan

mendjadj

Rp. 10/liter. Tap! kenja

naikkan

mendjadi

'eanoja para pedagang etjeran me
Rp.

dan Rp. 20y/iternja,
Pada kesempatan

telah

Ini

menghubungi

15/liter
pe-

dijabat Pemerintah DCI Djaya un

MEDAN

jang
naga

tanggapan
kan tarif2 ini, tapj mereka belum
dapat memberikan

djawaban

Djaya

akan

sebe

Yam

kan kehadiran darj Pers Ibukota

typist2 untuk mesin 1BM

lajkota pagi. (EI)

to No.433/M/70

machluk

»leh nelajan dinamakan
telah muntjul dilaut di

pernah

dilihat

Tapi sementara

jang

“

A large twostoried house with
pavillion attached in Diponegoz0 area.
Very suitable for office. Telephone available. Please contact
41565 during office hours:
8.09 a.m. - 3.00 p.m. or write

(harus mahir bahasa Indonesia
bersedia bekerdja pada sore/malam hari sampai djam 23.00

Satu

cleh

pen

djang badannja kira2 20 m.

Room Ba-

FOR RENT

- berpendidikan sekurang2nja S.M.A.
— harus pandai mengetik tjepat dengan 10 diari
— herus dapat mengetik dari konsep dalam bahasa Inggris

—

duduk
dan nelajan
disana
mempunjai kepala jang menje
rupai keyala kuda dengan tiga
djambul diatasnja dengan pan

menga

Gakan konperensi
persnja pada
tel 10 Djanuari 1970 dan diharap

bertempat di Operation

of this news-

paper.
No brokers please.
No.:133/M/70.

beranggavan,

oraig ada

bahwa

bi.

natang itu mungkin kuda laut
jang di Indonesia kini didjadi

ken simbol
mina.
'Tavi jang

dari

PN

Perta.

djelas, bahwa

bi.

natang aneh iti memang be-

nar ada
muntjul dipermukaan
laut
diselat Malaka diperair.
an pantai Batu Bara.
Penduduk
jg memovertjajai
tahjul telah meramalkan se.
clah2

muntjulnia

naga

(bina

tang jang tak dikenal dalam
ilmu kehewanan itu, ketjuali
an

bangsa

Tjina)

Oleh Dr. Soewondo PS diseruh
kan haj itu mengingat kini makin
harj penderita 'demam berdarah"
makin bertambah.

Tita jang

kit demam

me

djelek

lah tetap stabil. BNI 1946, Bank Bumi Daya, BDNI dan Bank of

Bilang anda ingin dibuaikan

Singapore.

seperti

jaitu

Redjala2 terserang flu, segera dj
apabila
menga

kedokter, karena
bawa
penderita tersebut sudah

lami "pendarahan' suljt sekali un

tuk dapat ditolong.

N.B. JASS
Drs. H.B. Jassin, seorang
kritikus
sastra Indonesia.

kemaren djam 09 pagi

I-hatan muntjul di Pengadi
lan Negeri Istimewa Dja-

di Djalan

Gadjah

Mada. Ketika seorang pam
bantu "Merdeka" menanja
kan kepadanja untuk apakah ia berada di Pengadilan Negeri itu, Drs H.B. Jas
SOAL PENODONGAN DI
PASAR GANG THOMAS

Djakarta, 8 Djan (Mdk)

Berhubung dengan
berita ten"tang penodongan tukang mas jang

Ummunt Ot "merdeka" tgl. 3 Dja

Yuari jbl, dan jang terdjad. dj va

sar Gang Thomas, Tjideng Timur
berita

itu disebutkan

banww samah seorang jang tersang
kut beraama Zubir, maka sekan
lagi perlu d-berikan pendjelasan
sbb:

Letnan Zubir Johan,

Perwira

Security Stat Keamanan

pada Di

Laut, dengaa membawa

Suu

rektorat

Djenderal

perhubungan

re

rintah dari Kepala Staf Keamaran
Kantor kusat: Letkol KKO Mocha

mad tertanggal 5 Djanuari

1,

No, Ov4/34, SK/1/1y70

telah

dj

pala

Komdak

perintunkan untuk menghadap he
Iolisi Seks.

Keskrim

VIW Djaya uatuk — menjampajkan
surat Ginas No, J. W1/SK/L 70,
djeaskan bahwa Letnan Zubir Jo

han jang namanja bertepatan sa
ma cengan nama jang d.sebutkan
dalam berjta itu, sama sekai! tdk

'anu menunu dan tidak tersangkut dalam soal penodoagan/pesam
gokan jung te.ah terdjad, itu.

Dari pihak Reskrim Komdak VII

Djaya, sebagaimana
diterangkan
Oleh Letnan Zubir Johan kepada

"Merdeka" telah pula d.berjkan

Gjawaban

atas

surat

Komdak Stat Keamanan
Perhubungan

Laut

dinas

dari

Dirdjen

itu, dimana

di

njatakan bahwa diantara
nama2
"548 telah Citahan oleh pihak jang
berwadjib jtu nama Zubir Itu t!

dak ada. Dengan demikian maka
Gjuga Letnan Zubir Johan tidak

tersangkut dalam soal penodongaa
tukang mas jang dimaksudkan.

Dem.klan pendjelasan dari Per

wira

Dep.

KURS

Staf Keamanan
Perhubungan

DP HARI

Laut

Direktorat

tersebu.

RABU

DJAKARTA
—
Dalam
DP di Bursa Valuta Asing

karta

bari Rabu

perdjalanan anda

selesai. Sampai kini belum
H.B. Jassin mencrangkan
sin menerangkan:
“Saja
bahwa Hakim maunja fax
diketahui kapan
perkara
mau beladjar, saja akan liSjam Alamsjah akan selzta2 dan djelas2 sadja
hat Sjam A!amsjah diadili
Menurut keterangan Drs
sai, sedangkan perkara Drs
Saja belum pernah menginH.B. Jassin
telah satu seH.B. Jassin, ia akan dimadjak Pengadilan dan saja
tengah tahu: Ye'um djuga
Cjukan ke Pengadilan setebelum tahu tertang Penga
lah perkara Sjam Alamsiah
disidangkan. (nin)
dilan.”
Seperti dikethui Drs. H
B. Jassin
sendiri akan diATAN BARU"
PERKARA MINGGUAN
"ANG
adjukan ke Pengad'lan dalam hubungannja
deagan
sebuah artike: jang dimuat
dalam Madjalah
“Sastra”
jang dipimpinrja, jaitu jg
berdjudul
“Langit makin
Djakarta. 8 Djanuari (Mdk)
dang
akan
dilandju'kan
hari
mendung”, buah tangan se
SJAM ALAMSJAH. 29 tahun,
ini ditempat jang sama
orang jang memakai nama
Pemimpin/Penanggung
Djawab
Atas permintaan Pembela Drs
samaran
Ki Pandji Kusharian "Angkatan Baru” pada
Sumadii, kalau bisa didengarkan
min.
hari Rabu kemarin telah dihasaksi Drs. Suhadi dalam perka
Menurut keterangan Drs
dapkan kedepan sidang Pengara ini. oleh Hakim
Antdif Abdurachman
SH bersama Team
H.B. Jassin, orang jang me —aitan Negeri Ist Djakarta

call
Dja-

terdjad: pnu-

tupan
'ransaksi
dengan kurs
378 dan 378,50. Untik kurs 378
terdjrdi penutucan
ransaksi se

r?makan dirinja Ki Pandji

Kusmin itu sampai saa'
idak
pernah ia djumpai. ia
inginkan agar crang tsb.
ikut pula bertanggung-dja
wab dalam pengertian ide2
nja.
Berkata Drs H.B. Jassin
selerusnja: "Saja dituntut
un!uk berranggung-djawab
formil dan materi
banjak mengatakan, bahwa
sekalipun demikian, kita sa
lut kepada Drs H.B. Jassn
bahwa

ia mempunjai

tang-

gung-djawab jang begitu
besar.
Perlu ditambahkan disini
bahwa dalam sidang perxa
ra penanggung-djawab su
rat kabar "Argkatan Baru” itu Drs H.B. Jassin kc
liharan memperhatikan dja

tannja sidang dengan sung

guh2. Waktu
ditanjakan
bagaima
tanggapanrja
mengenai sidang pengadilan jang memeriksa perkara
Angkatan

BANDI
BANDUNG

bandung,

Komando

8

Baru"

LARIAN
DISERGAP

nuari

Kepolisian

itu.

Drs

PENDJARA
DI

TJIREBON

(Merdeka)
Kota

881

Tii

rebon baru? ini berhasil menjergap
seorang bandit ulung bernama Mus-

tari atau jang lebih tertohor dengan
djulukan "simatian",
— jaitu setelah
sekian lama ia mendjadi buronan ber
sama2 Jahja dan Sersan
Malu
Patih

karena melarikan
Bardurg.
Menurut

sumber

dari pendjara

PAB

simatjan

tsb. berhasil ditangkap tatkala se
dang njerjak tidur siang — dirumah
Scrsan Malu Patih dikota Tjirebon
jaitu setelah terlebih dahulu oleh pi
hak Intel dari Kepolisian setempat
di at hal2 jang mentjurigekan diru
Sersan Malu Patih tsb

karena ja dituduh telah melaku
kan fitnah dan men jemarkan
nzma baik Djaksa Agung Muda
Sutrisno Hamidjojo SH. jang di
siarkan melalui harian dibawah
pimpinannja terbitan 'anggal
26/8-1968. 2/9-1968 dan 12/91968 jang

lalu.

Tertuduh

Sjam

Alamsjah

telah memban ah

Amiruddin

bahwa

in

dan

keras

sengadja

tuduhan

SH.

dia

telah

nama

hadap

surat

Indonesia

Sain

Bank Umum Nasional

&.P.D.L

“Hengkong & Shanghai BC.

BELI

:uduhan itu ji

tjakannja

sendiri

dang diketakan
njiarkan

berita

wiktu

Rp. 59 —

315, —

naa

15,—

318,50

kan

Tindakan2
sangat

Bengrar America

Aa
BapaNa aa inghat BC.
a

8

Remang

Bank

Bank Exim Indonesia

UNTUK TRAVEL CHEGUE

|

Bank Exim Indonesia

KEPADA SEMUA IMPORTIR/PENGUSAHA
GUDANG? Ie LINIE (DIEPZEE GUDANGI/KADE

35

UNTUK TEL. TRANSFERS

am

ah

Bo
m—
mo
MR —

385, —

-

39—

1 —

P3

mm

.
me

Sih

mm

BURSA

VALUTA

ASING

LAINNJA

Dirkerta. 8 Dianusri (Merdeka)

Tjatatan jerg diberikan oleh PT Gunung Agung pada Bank In-

donesia, maka kurs veluta asing lainnja
jang 'erdjadi
usthaan tersebut be:laku sebagai berikut

pada perDJvar.

be

jang dimaksud

mengunturgkan

ba

vi fikix PKI dan memberi
luang

G30S/PKI

lankan

umuk

gerpolnja.

pengetahuan

Hamidioio

SH

pe

mendija

Sepandjang

tertuduh,

Sutr's30

idaklah

mempu-

njai andil
dalam penumpasan
sisa2 G30S/PKI.
Fakta lain ia-

lah dengan

berdiem

dirinja

trisno SH sebagai pedjaba'
t
inggi dalam — Kediaksaan,
se
waktu dibebaskannja dua oranz
Djaksa (Sudewo
dan
Tunag

Bhisika)

jang terlibat

PKI dari tahanan oleh
dimana kedua
Djakse

Gestapu

Teperpu
ini ada

lah sungat berbahaja dalam

ima

sjarakat

Berdesarkan fak'a2
dan rasa
tanggung djawab
ter'uduh se-

bagai

mass

dan

bangsi,

tanggung

ummat Islam.
nean berani

njiarkannja.

surat

media.

djawab

serta

pada

terutama

ber

usa

kepada

meka tertuduh
memberi'akan

Demikian

bantshan

JANG BARANG2NJA MASIH BERADA Di
DJAKARTA LLOYD PELABUNAN II (DUA!

DIUMUMKAN BAHWA BAGIAN TERMINAL DJAKARTA LLOYD SEGERA AKAN ME
MINDAHKAN/MENGANGSUR BARANG2 JANG TELAH TERTIMBUN MELEBIHI SATU BULAN
DIGUDANG/KADE, JANG BIAJA PEMINDAHANNJA DIBEBANKAN KEPADA MASING2 PEMI
LIK/PENERIMA.
AGAR JANG BERPENTINGAN MENGETAHUINJA.

Tiabang PN. DJAKARTA LLOYD
TANDJUNG PRIOK

«1.

teruduh.

ENGUMUMAN.

386,50

itu

tannja selaku Djaksa Agung Mu

Chase Manhattan
First Nat, City Bank

30—

ia me-

dasarkan fakta? dari tindakan?
jang dilakukan Surisno SH se
wektu ia mendjalankan djsb
d
da.

karena

bu

ce

di

SERAH TERIMA INSPEKTUR

DJENDERAL

ALRI

rah terima dlahatan

Deputy
KSAL
Laut
LM
meresmikan
se-

Irdienal

dari

pedjabat lama
Maidien KKO
Herman
Budojo kepada pendtabat baru komodor Laut Subroto Jodono.

Gi

Serah terima tersebut berlangsung
Aula Markas Besar Angkatan La-

ut hari Selasa pagi dan dihadiri oleh
para Perwira MBAL
Laksamana Muda Laut LM.
Abdut
Kadir tang bertindak selaku inspektur

upatiara, mewakili KSAL setelah me-

Ngutjapkan terima
kasih atas segala
Gharma
bhakti,
segala usaha serta
mengabdian kepada ALRI antara lain
mergati
, bahwa penempatan Majdjen KKO
Herman Budoto selaku Wa

pang 1 Kowilhan I/Sumatra mempunjai
arti penting bukan sadia demi untuk
karlernja dimasa mendatang. dluga ke
pada ALRI iang telah mendapatkan
kepertiajaan dari Men Hankam/Pangad
untuk turut meniusun pertahanan megara sesuai dengan organisasi Hankam
jang baru
MENTERI MINTAREDJA

NEDERLAND,

PERANTJIS,

KE

ARAB SAUDI DAN IRAK

DJAKARTA, — Setelah mengadakan pamitan dengan President
Soeharto, hari Selasa maka dengan menumpang pesawat KLM.

dari lapangan

udara internasional

Kemajoran hari Rabu pagi Mesite
"3 Negara Mintaredja bertolak ke
luar negeri dengan tudjuan Nederland,

S

seksi jbs.

Sada
— APA

DJAKARTA
—
Laksamana
Muda
Abdulkadir
tetah

dim

bahwa

DJUAL

Rp. 377,50

baik

bantah:

Ganga Mi enakognja adalah sebegai berikut
DEVISA PELENGKAP

deng-

Djakss Agung Muda itu.
Dalam

timbangkan.

sekarang
sedang
bertugas
Kodam A'jeh. (Mrs)

Djaksa

memfitnah

mentjemarkan

Anggota Hakim
“Indra Malaon
SH dan Bremi SH akan diper-

di-

depan sidang

dengan

Tekye tauggsi 7 Dianuari kemaren tidak ikut dslam bursa. Setjstatan dalam Bursa Valuta Asing terdjadi seper'i haria
P3

hebat.

Terdakwa Bantah Keras
Tuduhan Memfitnah

Pendjelasan
Tambahan Perwira
Keamanan Perhubungan Laut

dan djdalam

membikin

Penethangan berpengalaman terluas didunia

"Saja Mau Beladjar'

Djakarta, 8 Djan. (M3k)

karta

Pan Am

No. 434/M/70.

MUNTJUL DI PENGADILAN NEGERI :

4267442 dan DM 8.369.20,

maka kurs valuta asing/devisa pelengkap
di Bank2 Devisa, Ex-

ke

'penja

terlihat gedjala2
berdarah"

tilp.49363—43755.

pende

agar para

Djandjurkan,

besar £ 45.741/18/01 sedang un
tnk kurs 378.51 sebeser US$ 1.
181.464.380,
HK$ 23246.
SingS

change Hrokers
dan Authorized Money Changers kedudukan ru-

kesana. Untuk mendjeladjah gedung? artja. Melihat gedung? ibadah. Membelandja murah. Menikmati hiburan malam.
Usaha perdagangan.
Tiada serupa diseluruh Asia. Dan dalam pener
bangan, baru terbukti bahwa Pan Am membikin
perdjalanan anda hebat. Diseluruh dunia tiada
taranja. Hubungilah Pan Am di Hotel Indonesia,

berdjangkitnja

jang maksud dan tudjuannja men

pantai Batu Bara, (Selat Ma.
laka) baru2 ini.
Binitang aneh tsb jang be

Jum ada keputusan dari Gubernur
KDCI Djaya sendjrl.
Dapat ditambahkan bahwa Gu-

bernur KDCI

Anda ingin ke Singapore? Kami membuai anda

harus selalu tetap

waspada terhadap

ADA NAGA DIPANTAI
BATU BARA?

'Merdeka'

beberapa

chususnja,

rang

para pengemudinja masih menunggu
perkembangan.
Ini dapat dimaklumi karena sistim
ini memakai sistim se
sebagaimana
biasania
kartiis. Demikian dikatakan.
Hingga saat ini untuk bis PPD 'g.
berdjalan masih tetap berlaku 'tarif
lama jakni djauh-dekat Rp. 10.—.
Tapi untuk beberapa
perusal
bis swasta misalnja,
Merantama.
Djakarta Transport dil. untuk djarak
djauh-dekat sudah memasang tarif
Rp. 15,
harga pangan seperti sas
jang terlihat dipasar Djatine
harga beras di
dan terutama
ara
Rawa Bening jang
biasanja didatang
kan dari luar kota seperti Karawang
serta Tjikampek pada umumnja tidak menundjukkan gedjala kenaikan
jarg hebat. Demikian beberapa reak
si dari kenaikan harga bahan bakar.

Peme

tarif has.I2

perbatasan harus menggu-

Semarang Dr.
Kesehatan Kodya
Soewondo PS menjerukan
agar
at pada umumnja, Sema

ita dibidang pengangkutan kenaikan harga bahan bakar te
rutama bensin telah mengakibatkan
beberapa "insiden ketjil” antara
pemberidjasa denyan pemakai diata.
Dapat disebutkan bahwa olet sebelum kenaikan harga bersin artara
Djatinegara — Senin bertarif Kp.
15,— tapi sedjak kemarin
(xeiasa)
hingga hari Rabu telah menaikkan ta
rifrja mendjadi Rp. 20,—, iiatiregara — Pasar Baru sebelumnja Rp.
20— mendjadi Rp. 25—.
Beberapa per-umpang jang dimintai tarif baru ini, karena telah mak
lum nampaknja tidak mau men,bergoalkan kenaikan sebesar Rp. 5,—
Ini.
Tapi ada djuga beberapa penum
parg jang "ngotot" tidak rnau maene
rima kenaikan ini dengan “alasan kepaikan harga
kensin tidak perlu me
ngakibatkan pula kenaikan dit-idang
angkutan.
Kesimpulan dari harga bahan kakar iri tarif oplet Djatinegara — Ko
ta jang biasanja Rp. 35,— sediik Pa
ri Selasa naik mendjadi Rp. 45—.
Tapi pergemudi oplet akan menzrima
dengan baik kalau dibajar I-p. 40.—
untuk djarak Djatinegara — Kota.
Demikian beberapa penumpang jang
biasa memakai oplet karena berkan
tor di Kota.
Untuk bis kota, petugas DLLD La
g ditanjai, "Anhwa sedjak heri

dan stasiun2 pompanja

Djakarta, 8 Djan (Mdk)
Dengan adanja keputusan

batas diputuskan,
dari daerah
Jang berkepentingan

8 DARI 22 PENDERITA DEMAM
BERDARAH DI SEMARANG
MENINGGAL DUNIA
Dinas
SEMARANG — Kepala

per Rp. 35,— (tadinja Rp. 25,—), ben
sin premium Rp.
30,— (tadinja Rp.
bensin biasa Rp. 25,— (tadi,
k tanah Rp.
) minjak solar
12,50 (tadinja juga sekian), mi
dlesel Rp. 8,50 (tadinja Rp.

tetap normal, demikian diterangkan.
Harga2 baru jang diumumkan Pemerintah, menurut Humas Pertamina,
adalah harga pada stasiun pompa
Pertamina jaltu:
Harga per !iter, minjak avizas Rp.
Rp. 25,—), avtur Rp.

Djakarta, 7 Djanuari 1970.
KELUARGA KASPUL ANWAR,
ttd.
ttd.
Ruskandar.
Jumnun Jusida H.A.

DITJARI DENGAN
SEGERA

Jang bertugas diperbatasan.

penjakit 'demam berdarah".

Djakarta, 8 Djanuari (Merdeka).
Reaksi jang katiau dari pengetjer2
minjak di Diakarta hari Selasa terha
Gap kenaikan harga minjak diharap
kan akan berlaku beberapa hari sadia, demikian Humas
Pertamina me
nerangkan pada "Antara".
Dalam waktu singkat keadaan pas
tt akan kembati tenang, demikian di
katakan.
Sesudah Pemerintah — mengumumkan kenaikan harga minjak hari Senin, hari Selasa terdjadi kebingungan dibeberapa tempat didalam kota.
Minjak tanah, jang dinaikkan hanja
sampai Rp. 10:— per liter (dari Rp.
3y—) hari Selasa didjual sampai Rp.
15,— oleh pengetjer dikampung.
Bensin biasa, jang dinaikkan hanja
sampai Rp. 25,— (dari Rp. 17) per
Uter, didjual oleh pengetjer sampai
Rp. 30— per liter. Minlak tjampur
untuk sepeda2 motor didjual sampai
Rp. 38,— per liter
Beberapa
pendjual mengatakan:
"Bensin habis””.
Pedjabat Humas Pertamina menerangkan semua ini hanjalah usaha be
berapa pengetjer untuk mentjari keuntungan disaat perobahan. Beberapa hari lagi keadaan itu tidak akan
didjumpal lagi.
Supply minjak dari Pertamina ke
pada

Perbata-

barang2 konsumen jang lewat perbalasan dalam rapat
telah diputuskan
buhwa barang2 itu (prohibited goods)
daput dimasukkan
kedaerah Kalimantan Barat asal ada surat dari Pangdam,
sedangkan barang2
konsumen
(consumer goods)
harus ada
surat
dari komandan
kompi dari
pasukanz

s

” Mogok”

Angkutan

jang matjet, sedangkan tarif ben

No.: 432/M/70.

ku.

” Bensin Habis”,

ngkatan djenazah dari Bogor sampai
Menteng Pulo Djakarta.

RALAT IKLAN

sekarang

Harga Melondjak

dan

pada hari Senin, tanggal 5 Djamuari 1970, subuh djam 4.35 WIB di
Rumah Sakit PMI Bogor,
maka dengan ini atas nama seluruh keluarga Kaspul Anwar, Margasari
Kalimantan Selatan, menjampaikan penghargaan dan terima kasih se-

aliray

rang lebih 88 dengan pengikut
kira2 15.000 orang
(Ant:

demikian

Operasi

gadir Zain Hashim dan Brigajen Soe

BEBERAPA AKIBAT MENJUSUL KEPUTUSAN '
PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA MINJAK:

'gariah

KASPUL ANWAR

at Bayat:

dengan

»rang.

njak dan gas bumi, maka terde-

BURHANUDDIN ANWAR (BUR ANWAR)

No.:435/M/70.

aliran

4.200

OPLET DAN HARGA
BENSIN NAIK

TERIMA KASIH

Berhubung dengan meninggal dunia Anak/Abang/Paman kami tertjinta.

dan fasilitas mulai dari pemi
pada upatjara pemakamannja

16

Sehingga

Kebathinan

Luhur, Budaja Mulia, Panges.
tu, Sutji Rahaju, Badan Keba

thinan

Gjo:

ikutnja

Koordinasi

madi di Pontianak pada tgl. 29 Desember 1940, telah berdialan dengan
lantjar dan telah membahas beberapa
persoalan jang dihadapi diperbatasan
Kalimantan itu.
Mengenal barang jang terlarang dan

»k BERKEMBANG DIKALANGAN KAUM
TERPELADJAR & TINGKAT TINGGI
» TAPI ADA JANG BERTENTANGAN
DENGAN DASAR PANTJASILA

Aliran2/paham2
agama di
Djawa Tengah dewasa ini se-

pg

Lie menga

Djateng

demikian

Dalam tehun 1950 banjak.
nja aliran kebathinan di Dja.

Mantram jani Sertenang.
$

dengan

.aliran/paham itu mudah

Rapat

san antara pihak tentara Malaysia (3BIM) dan ABRI (Kodam XII/Tdpt) js
keduanja masing2 dipimpin oleh Bri-

Perantjis,

Arab

Saudi

Gan Irak, jang akan
memakan
waktu lebh kurang 20 bari.
Keberangkatan Menteri Mintare
Gja keluar negeri Inj adalah utas
undangan pihak Belanda.
WALIKOTA BRAUNSCWFiG
KEMBALI KE BANDUNG
BANDUNG, — Wii'kota (Ghrestadid.rektor kota Braunschwig
@ Dierman Barat, Dr. Wans-Gu
emther Weber uatuk kecmpat hu
Keja telah berkundjung ke Indonesja dan berkesempatan menemui kembali kota partneraja dj In

donesia, Bandung.
Setuma di Bandung Dr. Weber
akan mengadakan pr a.adjauan ke
ITB, Universitas Padjadtaran ik?

Randung, Lembaga
Parasitelagi
UNPAD, Goetae Institut (jabang
Bandung. perindusirjan batik di
Garut, dan berekreasi

dian Air Panas Mar,baja.
Se'aln

Gladi

kota

Bandung

kata partrer

dari

di Pemanjang men

Resume
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KENAIKAN BENSIN
DAN APBN
Drs. Chalik Ali seorang anggota DPRGR baru:

ini telah menjarankan ke-

pada Pemerintah agar masalah kenaikan harga bensin dan minjak bumi lainnja
tidak diputuskan setjara seDPRGI
tersebut memang
wadjar di at baik dari segi kehidupan demokrasi maupun dari segi materi persoalannja. Masalah? jang menjangkut n: b rakjat banjak seperti kenaikan harga
bensin itu sudah sewadjarnjalah kalau dil jarakan terlebih dahulu dengan wakil2
rakjat.
Dari segi materinja kita dapat melihat bahwa keputusan Pemerintah untuk
menaikkan harga
bensin tidak dapat dipi sahkan dari APBN jang sekarang sedang
dibahas oleh DPRGR,
DI
Tidaklah wadjar apabila APBN dibahas i DPRGR, teta
kenaikan bensin diputuskan diluar DPRGR. Kalau kenaikan gadj
wai negeri
dapatlah diputuskan diluar DPRGR, karena pegawai negeri adalah anggauta2
aparat Pemerintah.
Seperti diketahui maksud Pemerintah untuk menaikkan harga bensin dan
minjak bumi lainnja adalah untuk menaikkan pendapatan negara dari sumber
dalam negeri, terutama untuk menambah gadj pegawai negeri, pembiajaan rupiah
project aid dan Pemilu dan pembangunan Irian Barat. Penambahan sumber pembiajaan dalam negeri adalah sangat baik karena mendasarkan kepada kekuatan
kita sendii
Tetapi apakah tidal ada sumber2 lain jang tidak met kibatkan
penambahan beban rakjat jang sekarang 'ini dirasakan sudah terlalu berat?
Apabila hal itu dibitjarakan di DI RGR. ti entunja para wakil rakjat akan memeras
Otak untuk ikut mentjarikan djalan
mana Pemerintah mentjari sumber2
pendapatan jang sehat didalam negeri. jauh sebelum sidang DPRGR dibuka,
Wakil Ketua DPRGR Isnaeni telah pernah memperingatkanagar ki ita ikut membantu Pemerintah dalam mentjari sumber2 pembiajaan Pemilu ja tidak akan
dibitjarakan terlebil dahulu dengan DPRGR, dan
pihak oleh Pemerintah. Usul atau saran anggaut

memberatkan derita rakjat. Tetapi kenjataan jang dihadapi oleh DPRGR sekarang
ini adalah bahwa persoalannja telah diputuskan oleh Pemerintah diluar DPRGR.

Kita harapkan kemampuan DPRGR membela rakjat jang diwal

Asia ke-16 tahun 1970 di Djakarta ini, telah menetapkan pu

gai

Executive Committee dan Orga
nizing Committee.

Susunan
Executive Commiftee adalah H. Djamaludd'in Malik seliku Ketua
Umum dan

dung
Film

tersebut

la susunan Penjelenggara Fesi
val Film tsb jang 'erdiri da:

Dalam hubungan ini dapat di
beritakan bahwa Presiden Suhar
to akan bertindak selaku Pelin
an

66

penjelenggaraan
ini dan Menteri

Budiardjo, sebagai

TERORIS

Fesiiv:
Penerang

Pengawas

mULHING, — Pasukar2 keama
nan Malaysia berhasil menewaskan 66 orarg tercris komunis di
Serawak, merangkap 29 crarg »darg 5 orang !o3'
K
diri dalam tanun 1969, dem.kjar
keterangar, Komite Operasi Nega
ra bagjan keprda

para wartav

di Kuching hari Selasa.
Mercka djuga berhasil menjita
TI putjuk sendjata dan 5.00 butir
peluru.
200 Orang jarg ditjurigaai mela
kukan kegiatar2 komuris ditahan
@d'pusat penahanan Kuching, selain jtu dalam periode jarg sama
kira2 146 orang taharan telah di
bebaskan, dem kjan menurut kete
rangan komite itu
BERAPA DJUMLAH PERSONIL
AMERIKA DI VIETNAM

SAIGON, — Pasukar2 Amerika

di

Vjetnam

berdjumlah

pada tgl 1 Djanuari

1970,

474.000

demik!

aa dikatakan oleh seorang djuru
bitjara militer Amerika di Saigon
hari Senin.

Selain itu masih

080

orang

darj

terdapat 68.

pasukan?

sekutu

jang berasal dari Korea Selatai
Muangthai,
Gia Baru.

Australia,

dan

sendiri selaku

Turino Djunatdi selaku
nja. Mengenai susunan

zing

Commit'ee
telah

go'a2nja terdiri

Selai

Djuga masih terdapat lagj pasu

kan2 Amerika jang tergabung da
Jam Armad ke-VII sebanjak 29.001
orang dan 600 orang lagi jang ter
-endiaza
kabung dalam patroli
“ka

Sekdjen
Organi-

Festival

Film

ditetapkan

ang-

dari pedjabat2

TV

&

Film.

Menurut Gubernur.

1969

Guber-

Kehorma'arj'Presiden

Karyawan

KOMUNIS

SERAWAK DITEWASKAN

TAHUN

sedangkan

Ketua

kie
dju

ta akan mendjamin APBN 1970/
1971, barulah Femerintah menjum

paikan kepada
sjahkan.

DPRGR

untuk

di-

Dalem sidang IGGI itu Pemerin

tah

Indonesia

harus

dapat

jamin bahwa Anggaran

Seimbang dapat
baiknja.
Dengan
rintah Indonesia

men-

Belundja

dilaksanakan «
demikian
Pemeharus
berusaha

agar pengeluaran rutinnja dapat
diperoleh dari sumber2 dalam regeri, agar bisa untuk membeli la
rang2 import jang berupa Kredit
luar

negeri.

dapat

Dan

disamping

dipergunakan

biajai

bantuan2

merlukan

rupiah

pembajar

padjak

untuk

projek

itu

mem-

jang me-

djuga.

Kalau dihitung2 achirnja rakjat
akan

barang2

membiaja

pangan,

konsumtif maupun

Ketua Kehormata"f'Sponsor, sedangkan Masaichi Nagata seba
FPA.

"green

barang2

barang2 modal

jang didatangkan dari
luar negeri.
Meskipun sekarang ini
kita telah melaksanakan
pembangunan
lima tahun, tetapi dalam
APBN

nur

dilangsungkannja Festival Film

mendapat

Light" dari IGGI bahwa
dit sebanjak US $ 600

rupa

Djakarta, 8 Djan. (Mdk)
Gubernur
KDCI
Djaya
Ali
Sadikin jang telah menje'udjui

Ali Sadikin

ETELAH

kredit2 luar negeri baik jang be-

Pengurus Festival Film
Asia Ke-16 Di Djakarta
/Penasehat,

APBN jang sekarang ini sedang
dibitjarakan oleh DPRGR, sebelum
disampaikan oleh Pemerintah ke
pada sidang DPRGR, sebenarnja
telah terlebih dahulu dibahas ma
terinja disidang IGGI tahun jang
lalu. Sebelum mentjapaikan rentjana APBN delegasi Indonesia
melaporkan terlebih dahulu hasli2
jang telah ditjapai dalam melak
sunakan APBN 1969/1970. RAPBN 1970/1971 harus diperdjuang
kan mati2an oleh delegasi Indone
sia dj Scheveningen untuk bisa
diterima oleh para kreditor jang
tergabung dalam IGGI. Hal tersebut dapat dimengerti karena husil2
pelaksanaan kredit pada tahun ang
Karan jang lalu dan tahun jang
mendatang
sangat
menentukan.
Kebutuhan kredit Indonesia untuk
anggaran tahun anggaran 1970/
1971 akan tertjermin dalam APBN—nja.

penjeleng-

masih terlihat bahwa pengctuaran
rutin masih djauh lebih
banjak
dari pengeluaran untuk pembarga
ran. Dalam RAPBN 1970/1971 pe
ngeluaran rutin akan sebesar Rp.
2834 miljar jang merupakan xvnaikan sebesar 399, dari tahun
sebelumnja. Sedangkan pergelua
ran

utk

pembargunan

menurut

RAPBN 1970/1971 akan sebesar
Rp 115,8 m'ljar jg berarti kenajkan harja 339 dari tahun jang la
lu
Hal

tersebut

mengerti

dapat

kerera

pula

kcmposisi

kita

kredit

luar negeri sebagian besar masih
untuk keperluan rutin diuga. Dalam melaksanakan
pembangunan
lima "tahun sekarang ini Pemerintah mulai..merasakan akan. kebutu
han rupiah jang makin haniak ber

gerran festival film ini adalah
sedjalan
dengan keb'djaksanzan Pemerintah DCI Djaya dalam
usahanja
meningkatkan,
memperkembangkan serta mem

beda dengan redjim
orde Lama
Pemerintah sekarang ini dalam men

dang

Produksikan
diri seperti

tietak

bina seni budaja termasuk dibi-

kat,

5 TEWAS DALAM
KETJELAKAAN
UDARA DI SWEDIA

tetapi

perfilman.

(El)

empat

suni-

padjak2

atau

barang jang

oleh
hal:

demjkian

itu

sendiri.

Bahkan

"Coro-

justru

lebih

ten ekoncmi
produksi

melemahkan

jang

diharapkan

rganan2.
ALAM

take-cff
Arlarda

adalah

da
di

mjlik

perusahaan pererbangan Sparjol
'Spartax', jarz mau merudju ke
Zurich, Swiss dengar sedjumlah
10 crang awak tarpa penumpang.
Para petugas perjelamat segera dikerzhkan

dar

telah

menemu

kan rurtuhan pesawat itu sedjauh

lima

kilcmeter

dari — pargkalan

udara tsb.
Kelma korban itu masing2 ada
leh tiga orang laki2 dan dua
crarg wanjta, dem'kian menurut
petugas2 tadi,
Empat orarg laki2 dan seorang
wanita

dan

lairnja

dibawa

Stockholm.

telah — tertolong

kerumah

1

itu serdiri.

Stockholm.

tersebut

tidak

kalau

memberi padjak kepada

Pesawat

itu

ig

per.

delam menetapkan sasarannja ukan

nado" djatuh kedalam hutan Icbat

setelah beberapa saat
ri landasan
udara

vi-

Pemerintah serminjak bumi,

keadaan ekonomi

jarg

sakit di

Pesawat tersebut mau menidiu
Zurich urtuk memperbaiki
h

#ebuah mesinnja. (AFP)

teh djustru
memerlukan

£

kegiaakan

Pemerin

masih barjak
prcteksi dan

jang
ker

hubungan ini bagai

manapun
merintah urtuk

djuga sasaran
mendapatkan suin

ber2 dgridzlam negeri harus “

dasarkan
kepada kegiatan produktif. Sementara sasarar itu be-

DJEPANG

4.682.000

Kredit2 Luar Negeri
Harus Lebih

HASILKAN

MOBIL

TOKYO — Djeparg telah meng
has'lkan sedjumlah 4.682.000 mobi dar mergekspor sebarjak 587.
000 mobil demikjan diumumkan
oleh Presiden dari
Perserjkat
Pergusahe2 pabrik mobil di Djeparg, Katsujj Kawamata, hari Se
lasa.
Argka2 Ini merupakan keraikan
darj 14,69, dan 3997c dari tanur2 jarg lalu.

Banjak

Bantu Sektor
Produksi Dalam Negeri
Oleh: Redak:
Ekonomi
"Merdeka"

itu bisa

lebih

menggiatkan

banjak

sektor2

membantu

produksi

da-

lam negeri jang dikemudian hari
akan mendjadi sumber pendupute
jarg sehat bagi
Pemerintah.
Di
samping itu rupiah jang dipercch
hendaknja sebanjak mungkin digunakan
untuk sektor2 produktif
Pergeluerar? rutin jang tidak hubungannja dengan pembangunan
tentunja dapat dihemat seminisal
mungkin.
Iklim
untuk
memba
ngun hendaknja — terus menerus
didjaga — 2gar
Bukan

harja

“tidak

memberi

terganggu.

proteksi

dan keringanan tetapi djuga mcag
hapuskan

segi2

regatifrja

mnisal-

ria pemberartasan penjelundupan
pemberantasan korupsi, penjempurnaan

aparatur

menghapuskan

negara

gu

birokrasi

menghambat pembangunan.
Modal

asing

jang

1g

diharapkan

membantu kegiatan produksi dalam negri itu dalam belaxbanannj supaja benar2 diarahkar untuk

menggali
dan mengolah
kita guna rakjat kita.

keka'aan

ag

si

ETIKA ahli? pendidik kita
seperti Mohd. Sjafei dan Ki
Hadjar Dewantoro mempujai tjita2 untuk bergerak
tapa puluh tahun jang lalu, pada saat
itu mereka itu tahu persis apa jang dimaksudkan dengan pendidikan itu,
sebelum mereka masing2 memulainja
dengan mendirikan sekolah2.
Mereka djuga tahu, bahwa apa
jang dimaksudkan oleh Pemerintah
Belanda gaat itu dengan sistim pendidikan di negeri ini tidak disesuaikan
dengan kebutuhan masjarakat negeri
ini, tapi tiotjok dengan keperluannja
melandjutkan tjita2 pendjadjahannja.
Tapi apakah jang terkandung dalam tjita2 Mohd. Sjafei,Ki Hadjar De
wantoro, Douwes Dekker dengan anak didiknja?
Mereka berijita-tjita menjiapkan
tenaga2 jang dibutuhkan oleh masjarakat dalam perdjuangan djangka pan
diang
dari suatu bangsa jang sedang
dalam terdjadjah, manusia jang kelak
bakal: mengabdikan dirinja bukan hanja untuk kepentingan pribadinja, tapi untuk kepentingan masi
rena masjarakat membutuhkan pri
di2 mereka.
EKARANG seperempat abad telah berada dibelakang kita semendjak kita
mendjadi merdeka. Masjarakat kitapun telah berganli badju. Bersamaan dengan itu tentu
pula kebutuhan2-nja.
Tapi kenapa sistim pendidikan kia tidak mengalami kedjadian jang sama?
Orang kata: masjarakat kita ma
sih berada dalam taraf transisi.
Kita djuga telah tahu semuanja. Malah telah bosan mengulang-ulangi untuk kesekian ribu kalinja. Tapi apakah penilaian selandjutnja jang kita
berikan terhadap makna “Yransisi"
itu?

Undang2 Dan Pola Telekomunikasi
Kalau ada jang bertanja, apakah
kita sudah memiliki undang? teleko-

Setelah merdeka

sagja: belum! Sebab, kita jang hidup
Indonesia ini sampai

kita masih

munikasi,

maka

djuwabnja

ringkas

ada, tjuma berupa undang2

sustu
pemerintahan
kolonial
jang
(bersifat
otoriter
kaku terhadap
Ne-

derlandse Oost Indie. Sekalipun dja
Giahan itu sudah 25 th. ji. menjatakan

diri

sudah

merdeka

dan

berdau-

lat penuh,” banjak undanginja masih

merupakan warisan suatu pemerintah

an kolonial. Chusus dibidang telekom, undangg itu pintjang disebabkan polanja, teknis maupun legisia"if, tidak” mentlerminkan

Oleh:
dang im dengan alasan masingZ pula.
Artara Kementerian — atau Departemen Penerangan, dengan fihak penje
lenggara siaran2 radio non-RRI itu
disatu fihak, dan dengan instansi2
lain jang mengklaim wewerang dibidang telekom ini. Antara pemerintah
an daerah dengan fihak penjelengkara
siaran radio non-RRI, serta diin fihak terhadap wewenang jang
diklaim

.

&

A4

Wewenang Siapa?
Salah setu kepirtjangan itu, misal
nia, sedjak beberapa waktu jl. ini te
lah menimbulkan sematjam
RI setempat terhadap hak operasionil suatu pemantjar radio non-RRI
(ematir atau niaga), dengan tihak pe
njelenggara. — Antara
Kementerian
ateu Departemen Perhubungan, beri
kut aparatznja jang mengurusi biGeng telekom, dengan fihak penjelenggara siaran radio nor-RRI disatu tihak, dar dengan instansi? lain
jang mengklaim

wewenang pula dibi

memiliki

pola telekomunikasi jang riil

pota telekomunikasi jang riil, sesuai
dah merdeka dan berdaulat penuh

keadaan kita sebagai negara lang su
Kalsupun

belum

25 Tahun

oleh

instansi2

lainnja.

Tjon-

toh2 njata ini sadja, sudah tjukup
memusingkan kepala untuk menarik
kejakinin mutlak, siapakah sebenarnja jang berwenang mengurusi bidang telekom ini? Dan putaran roda
tafsiran, ertah benar, entah tidak
itu, dapat dibolak balik berlangsung
terus tanpa pegangan. Terlampau ba"jak jcng Ingin djadi nachoda diselu
Tuh sampan jang sudah lama oleng,
dan botjor2 pula.
Pota Telekom Mat'am. Apa?
Tjontoh ketjil tentang kepintjangan
berikutnja, jaleh jang
menjangkut
pola telekom itu sendiri. Kementerian atau Dep, Penerangan, tjuma da-

FUAD

ABDURRAHMAN

pat melihatnja dari segi kamus politik penerangan
jang sengat kaku.
Tarpa mempertimbangkan segi? as
sens'il Iainnja, atau djuga tanpa me
ugeral segi2 — teknologisnja, sudah
memberikan diktum jang tjuma merondjolkar kepentingannja — sebagai
suatu instansi — politik pemerintah.
Mungkin
salah besar, kalau ada
orang jeng mengenang kembali sua
tu redjarah Djerman dibawah der
Fuehrer berikut aparat propagandanja, atau masa kegiztan RVD Belas
da sesudah perang duria kedua.
Sebab, kita tidak hidup disuat
war jang dikuasai Hitler, apalagi di
scatu alam RVD-Belanda dibumi InGonesia. Adalah hak Deppen/Kem
pen untuk membela kepentingan apa
12 jang terletak dibawah asuhandemi kelandjutan usahanja, me
nurut (ara? jarg wadjar. Tapi, ada
lah bidang telekom mendjadi wewe:
nengnja?
Sebaliknja, Dep. Perhubungan de
rean dewan atau dirdien telekom
nia, rampaknja selama ini tjuma me

kembangan

mentingkan kelandjutan hidup PN
Postel atau kini PN-Telekom-nja, me
njuarakan fatwa undang2 telekom ko
lonial jarg usang. Tetapi, masih ra
gu? apakah legislasi itu tjukup mam
pu mempertahankan wewenangnja di
bidang ini. Ataukah masih perlu di
perkuat oleh stempel instansi2 lainnja. Maklumlah tidak senantiasa II
sensi jang keluar dari Dep. Perhu
bungan itu member.kan djaminan ter
laktaranja atau terhentinja sesuatu
kegiatan dibidang telekom sekarang
ini dibumi Indonesia. Suatu instansi
resmi lain, berdasarkan keperluan
nja, dapat melakukan kegiatan dibi
Gang telekom, tanpa stempel Depper
hub., djuga tak mustahil terdjadi. Be
bilamana ada instansi res
Mi, ertah dengan dalil apa, membe
rikan dukungan moril terhadap sesua

Ga penjelenggara jang bukan resmi,
tanpa #arksi hukum apapun dari Dep
perhub, Buat mereka jang tergolong
manusia2 negara jang sudah
pengalaman sematjam ini boleh madju,
me
mebabkan gedjala penjakit djantung
tunai, atau irstant TBC.
Sjukurlah
kita djauh lebih kebal, atau masih
kebat dalem banjak hal.
tak
ada “biessing in disguise” Kalau
mung
" sudah lama djadi suatuini, negara
@huni oleh manusia? sinting
20 Is totaktert
Begitu pula kita belum Mengeta

bui, 2taw

lebih

tegas lagi,

belum

mempanjai dasar? pengertian jang
gas berdasarkan

undang? akan

te

Djepang

adalah

begitu tjepat dan merupakan
tantangan baru bagi perimba
kekuatan/kekuasaan

di

Timur djauh, Kalau 10 tahun
jang lalu belum ada jang bera
ni meramalkan
bahwa Djepang akan tumbuh sedemiki.
an pesat dengan segala konskwensinja
idang potitik,
Tetapi

kini,

mau

atau tidak.

kita harus mengakui kenjata.

an ts
sebagai satu realita,
dan darisana kita dapat beladjar dan menarik
garis perbandingan demi
penjusunan
s!rategi

dalam

menghadapi

se

pak terdjang po:itik Djepang
dalam
menjesuaikan dirinja
kepada perimbangan dan per
geseran kekuatan dan kekuasaan di Asia,

Darinja tidaklah mergedjut
kan kalau Eisaku Sato dalam
memberi komentarnja atas ke
berhasilan partainja
'memenangkan

pemilihan

umum

pa

da achir Desember jang :alu
"Adalah wadjar
bagi Dje-pang sekarang ini memainkan
peranan penting sebagai anggota masjarakat dunia".

Pendidikan
ALAU
—ilmupengetahuan
itu bisa diwariskan atau di
hibahkan seba
bisa mewariskan harta-pu
saka kepada anaknja atau
kepada kemanakannja, maka masalah pendidikan tidak akan sepelik keadaannja seperti sekarang ini.
Ilmu bukanlah benda jang dapat
dipindah-tangankan atau bisa dij
djuatbelikan, sebagaimana kita bisa
memindahkan benda kepada orang
lain, baik kepada anak sekalipun.
Seorang ajah jang pintar, demikian pula seorang ajah jang sukses da
lam penghidupannja harus mengirimkan anaknja kesekolah. Kepintaran
jang terdapat pada seorangajah tidak
dengan serta-merta dapat dipindahkan kedalam otak anaknja,
seperti
jang senantiasa di-idam2kan oleh seorang ajah jang kaja-raja, berpangkat
tinggi atau berkuasa seperti apapun
lam hubungan ini peribahasa
jang berbunji: "Buah apel djatuh tak
dari pohonnja” mendjadi kurang te-

telah djelas

bahwa dewasa ini Djepang
adalah negara kaja dan mem
panjai industri no. 3 terbesar
didunia. Pertumbuhan per-

ngan

lum dapat ditjapai oleh Pemerintah, herdaknja kredit2 luar ne
geri jang selama ini kita terima
dapat
diperdjuangkan
untuk
di
sempurr-akan modusnja. Kita meng
harapkan agar kredit2 luar neceri

masjara-

aken banjak
hasilnja dibanding
dengan kebutthan
pembangu

telah tewas pada Se

bermesin

dari

harga2

dalam

mentjari

ekonomi

terutama

kenaikan

dapatan

lasa pagi? ketika sebuah pesawat

Ccrvair

tetap

mesih sangat lemah, sumber

Stccholm, 8 Djan (Mdk)
Lima creng

vang,

ber2 kegiatan

Kepada semua

epang di Asia
Utjapan ini timbul bukanlah setjara
membabi buta, tetapi didasarkan atas
perhitungan akan kekuatan ekonomi
Djepang, serta pengaruh
politiknja
sedjadjar dengan kekuatan ekonomi
tadi. Memang dari susut
kekuatan

militer Djepang belum dapat mengan
dalkan dirinja sebagai satu kekuatan jang harus disegani, tetapi ber
kat kemampuan industri dan kemadjuan tekniknja ditambahkan penduduknja jang 100 djuta lebih, maka
arah kesana bukan lagi merupakan sa
tu impian chajal. Tjuma karena ada
nja pembatasan dalam pasal 9 Konstitusi jang berisi a.l. "Dalam usaha
melaksanakan keadilan dan ketentraman dalam memelihara perdamaian,
maka rakjat Djepang untuk selama
nja menolak
djuga menghapuskan akan tindakan kekerasan militer
untuk menjelesaikan perhatian2 interrasional
Untuk mentjapai tudjuan diatas,
maka Djeparg tidak akan memiliki
engkatan darat, laut dan udara, be
gitu djuga akar alat2 perang
ERKAT pembatasan diatas,
Djeparg dengan penduduknja
jang 100 djuta lebih, hanja

mempunjai sekitar 280.000 ser
dadu, jaitu lebih sedikit dari
jang dimiliki Korea Selatan, Taiwan
ataupun Indonesia. Serdadu diatas da
lam kamus resminja tidak — disebut
angkatan perang, tetapi pasukan un
tuk membela diri. Budget pertahanan Djepang hanja sekitar 1577 dari
budget pertaharan AS. Itulah djuga
sebabnja Djepang pada 20 th terachir
dapat menghemat penghamburan bia
ia argkatan perang dan menginvestasi
uang tsb dalam industri. Sekarang ini
Djepang telah memiliki segala matiam industri ringan dan berat sam
pai kepada pembuatan kapal tanker
raksasa dan alat2 optik dan elektris
jang sulit ditandingi. Memang seandainja Djeparg mau dan merasa per
lu, mereka dalam waktu singkat da
pat membargun angkatan perang jg
kuat, maupun membangun persendja-

Kita

DIMANAKAH SALAHNJA?

Kenapakah kita berhenti berkata
hingga konstatasi “masi:
onil - feodalistis - agr
sjarakat modern-pantjasilaisindustrials?”
Andaikata masjarakat kita sekarang berada dalam suatu perdjalanan
menudju masjarakat jang kedua tadi,
pada tingkat manakah djauhnja perdjalanannja dewasa ini untuk kemudian kita tiotjokkan dengan sistim
pendidikan jang kita butuhkan?
ALAM menjorot kekurangan2 jang terdapat pada
masalah pendidikan, kita
D
senantiasa meletakkan
berat jang pertama (selama
ini) pada masalah anggaran-biaja. Kedua pada masalah sistim dan methodologi serta ketidak-seimbangan antara banjaknja murid dan ruangan
sekolah jang pada hakikatnja djuga
termasuk masalah biaja.
Walaupun dalara banjak hal apa
jaug disebutkan “itu ajuga mengandung kebenaran, tapi bukan tidak
mungkin hal tersebut, djika dipandang dari sudut lain, letak tekananberatnja bisa berobah.
Masalahnja menurut hemat saja ialah:
pertama2 mendjelaskan terlebih dahulu apa jang kita maksudkan dengan : “kebutuhan masjarakat kita
jang sekarang”, masjarakat jang ri l
dan bukan masjarakat jang idiil, di
tas dasar mana kita tuangkan konsepsi pendidikan itu.
Berdasarkan kondisi riil masjarakat kita sekarang, kita menemukan
banjak fakta? jang membuat kita telah lama harus merobah sistim pendidikan kita itu dan menjebabkan kit.
telah lama bersikap berhenti membu
at konstatasi? jang tidak berobah-robah
Kita telah lama tahu, bahwa sikap
djiwa masjarakat kita adalah bersifat
feodalistis dan belum demokratis dan
Olehkarenanja pendidikan demokrasi
harus banjak diberikan. Kita tahu,
bahwa sebagian besar dari rakjat kita
terdiri dari masjarakat agraris dan karena itu sebagian harus dialihkan ke
masjarakat jang bersifat industi
Kita tahu bahwa gaja-hidup
bersifat tradisionil dan perlu se:
ra dirobah mendjadi modern. Ser
nja sudah serba djelas dan gamblang.
Dari ketiga unsur itu kita sudah bisa
membuat suatu konsepsi pendidikan
jang hendak kita pakai. Dan dari ketiga unsur pokok jang senantiasa kita
ulang? itu kita djuga telah menjadari
akan ketidak mampuan kita akan biaja jang sanggup kita penuhi. Tapi kenapakah kita tidak mendasarkan koni
Ikan kita pada keempat
as dan kita senantiasa
berbuat seperti "orang menghasta kain sarung?”
ESALAHAN pokok kita
memandang masalah pendidikan ini - menurut hemat
saja - ialah : apa jang telah
kita sadari dalam utjapan
tidak kita tuangkan dalam konsepsi
dan kita praktekkan dalam kehidupan riil dunia pendidikan kita. Kita
malah menjalahkan mutu pendidikan
bentuk telekom untuk kepent
gan militer (ABRI), didalam wadah
pola telekom nasonal. Sebab, tele
pun dilaut. Bahkan dilepas angkasa,
komunikasi iri tidak semata? mentja
kup kegiatan didarat. Diudara, mau
dis, jang terlampau pandjang untuk
diuraikan disini
tidaklah se
Bidang telekom ini
mata? mendjadi relevant terhadap
mas'alah politik. Djuga tidak perlu
serantiasa karam dalam djaring sei
curity. Bukan pula semata? monopol
sosial-ekoromis. Tidak bisa mutlak?
an setjara sefthak memberikan diktum relevansi-nja. Vital, adalah al
matnja jang tepat. Tapi vital dalam
pengertian — jang luas dalam suatu
pola jang seragam. Begitulah suatu
iri pertanggungan dijawab jani
gas dan sehat. Prinsip ini sadja ti
dsertai pola
dak tjukup, bila tak
teknik pelaksanaarnja. Misalnja, Ikita sudah tergopoh2 melajani otoma
tisasi tilpon
faktor supply and demands. Tilpon di
modernisir, tapi hubungan antara Dja
karta-kota dan sentral Gambir masih
memerlukan satelit chusus. Dan in:
links ini dapat dilihat wa
ter-crntrat
behnja dilain2 tempat. Kita mau me
sistim “microwave Unks””
makai
buat hubungan tjepat, murah, bermu
tapi pe
( lebih aman,
a
Begitu pula gedjatidak ekonomis.
salah dalam. kegiatan
la? serba
d0 setjara menjeluruh. Sebab, radio
atau TVRI
Wu bukan semata? RRI,
jantumkan
Sebagai tjontoh, kami
trew
pola pembagian/pendijatahan
wensi spektrum radio bagi telekomu
mikasi di Amer ka Serikat berikut tni
untuk sekedar memberikan ilustrasi
Visual. Dimana tiap bidang keg atan

topics

krg ik

itu sendiri, mutu guru, djumlah ang#aran jang kita anggap ketjil dan keterlandjuran kita dalam konsepsi jang
telah didjalankan. Semuanja itu ibarat orang "menepuk air didulang”
Gan Yahig basah adalah muka kitasendiri.
Apa jang urgent dewasa ini ialah
segera menjusun kembali konsepsi
pendidikan baru, menjesuaikan angga
ran dengan kebutuhan, sebagaimana
sikap kita memandang penjesuaian
biaja pada bidapg jang lain. Hal ini
perlu kita lakukan, djika kita tidak
ingin melihat erosi keadaan pendidikan kita tambah merosot mendjadi
djurang jang tambah besar.
Melandjutkan pendidikan jang telah salah berarti melandjutkan penaaman bibit jang sebelumnja telah diketahui kerdil. Ia bukan hanja mengakibatkan keketjewaan pada waktu panen, tapi kita telah membuang
waktu dan enersi jang telah terlalu ba
njak jang sudah tidak bisa ditebus
kembali:
Djika
kita benar? memandang status masjarakat kita jang tradisionilfeodalistis-dan agraris ini merupakan
penghambat bagi masjarakat modern,
kita harus memandang masalah pendi
dikan ini sama pentingnja sebagaimana kita memandang penting menghentikan inflasi dan normalisasi kea:
daan keamanan pada masa empat
hun jang lalu. Tidak seperti keadaan
sekarang, dimana dunia pendidikan ki
ta seolah-olah di anaktirikan dari masalah? jang lain.
Djika generasi jang sekarang ini
tang, maka warisan itu adalah pendidikan. Bukan sukses dibidang fisik
dan materiil sadja jang oleh suatu peralihan kekuasaan dengan mudah terlepas dari tangan kita.
Tapi dengan modal pendidikan
diiwa demokratis jang kukuh, hasil
dari pendidikan jang mantep, suatu
infiltrasi, bahkan suatu gempuran
mental besar sekalipun, seperti ideo logi komunisme, tis
at landasannja dan kokoh kejakinan"ja.
Sama halnja dengan anak-didik da
@ Ki Hadjar Dewantoro,
Mohd. Sjafei dan Douwes Dekker.
""
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Semi mata
La tema ton maw KK
sn
Maa ena
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P

Pemerintah Pusat melarang
Gubernur/KDH se-Indonesia
untuk menaikkan harga bensin lebih dari Rp. 25,- per

Saingannja
Moskow,
Bukan RRT

liter
Kalau para Gubernur ingin
menurunkannja, bagaimana..

taan nuklir. Untuk itu mereka mem
purjai banjak dan tjukup kapital ha
tus mengobah pasal 9 dari Konstitusi
rja, hal mana sampai sekarang be
lum dirasa mendesak. Dapat diketahui
bahwa partai? opposisi akan berusa
ha sekuat teraga untuk menggagal
kan usaha perobahan konstitusi ini
Sampai sekarang
Djepang belum
merasa urgent untuk membangun AP
jang kuat dan modern. Mereka sadar,
Djepang jang kuat ekonomi ditambah
AP jang modern dan kuat, bisa me
rupakan faktor penghalang bagi eks
pansi perdagangan dan pengaruhnja
Tetapi hal itu tidak berarti kita me
nutup kemungkinan tsb. pada tahun2
kemudian
Djepang sadar, bahwa lambat atau
Uiepat, AS dan Inggeris akan keluar
Cari daratan Asia dan dari Asia Teng
gara. Sedjak sekarang Djepang telah
mengkira2kan tirdakan apa mereka
jarg akan dapat lakukan untuk da
pat mempertahankan — perimbangan
kekuatan/kekuasaan dan pengaruh
Asia Terggara. Djepang, berbeda
ngan negara2 Asia lairnja
diman
Galam satu ketika mentjutji maki AS
dan melantiarkan kritik? tadjam, te
tapi kemudian mereka ini merengek
rergek agar AS djangan keluar dar
Asia. Djepang tidak mengkritik AS
dan djuga tidak keberatan AS keluar
dari daratan Asia, tetapi dalam ke
sempatan iri Djepang hendak meng
ambil faedah jaitu untuk mengarah
kan pembangunan posisi sebagai ne
gara super power di Asia. Barangka
Ni belum sekarang, tetapi pada
ketika nanti, Djepang akay menawar
kan djasa untuk bersama? menang
kis eksparsi Komunis, jang sampai
sekarang tugas tsb. masih dipundak

Naik di
Begitu harga bensin dinaikkan, index biaja hidup di Djakarta ikut2an naik.
Begitu index biaja hidup naik,
tentunja

Peristiwa

1

semir

1.

Harga

bensin sudah naik

Gadji pegawai

didjandjikan

wai hanja bisa...

naik darah!

naik 504
Tapi gadji bulan ini jang belum naik sadja, masih belum
diterima oieh pegawai.
Dan sementara waktu pega-

deli
( Sementara naik pohon |
TJARA
KABUT

UNTUK
LAUT

MENGHALAU

MOSKWA — Satu tjara un.
tuk mezghalau kabut laut deng
an

menjemprot

permukaan

laut

dengan lapisan molekuler aktif,
sedang ditjoba di Teluk K.
8
bebas-es

Murmansk

dekat

kot

elabuhan

didaerah

Arktik.

Pe

jang

ter-

abuhan di Laut Barents itu, jg
merupakan satu2nja pelabuhan
di

Lingkaran

buka

Arktik

sepandjang

t3hun dan

Sehubungan dengan penangkapan para djenderal achir2 ini, ka
mi mekonstatir timbulnja dan hidupnja suatu pemikiran dalam ima
sjarakat jang mungkin ada baikMja disalurkan lewat “Merdeka”
ini, supaja mendjadi
pertimbangan pihak jang berwadjib. Pemikiran jang dimaksud itu dapat di
simpulkan demikian:
1. Chalajak ramai jakin, bahwa
tindak penangkapan2

itu telah

di

lakukan hanja se-mata? berdasarkan fakta? jang langsung atau tak

langsung

hanja

menjangkut

peris

tiwa G—30—S sadja, dan dasar
atau motif penangkapan itulah
djuga jang diharapkan segera uju
dan bukan motif,
Ka diumumk:
Subjektif lainnja.
2. Kemerdekaan megara kita di
peroleh sebagai hasit perdjoangan
jang didjtwai fanatisme, ekstremis
can radikalisme. Sedjak zaman

4. Process Revolusi melahirkan
pula pemberontakan?: Djuli Affair
$—Daerah Affair, Mad um, Atjeh
DI/TII, RMS, Andi Azis, Apra
PRRI, Permesta dil. Dan jang pa
ling achir G—30—5. PKL
5. Kalau sekarang ini dilakukan

penangkapan? jang semala2 dan
a-priori didasarkan atas
motief
idanja hubungan r.wajat seseotang

jg adu tal, temalinja dgn sa

lah satu diantara seklan oanjak
perist wa? pemberontakan tadi
kesemuanja jlu adalah dikwal
sr sbg pemberontakaa
terkutuk
Mlegal, atau didasarkan atas mo
tiet adanja ta temali hubungan
seorang dengan s8
orang,

.
PEMBAGIAN FREKWENSI
DI KOTA2 AMERIKA

kami

rasa

di

Indonesia

ini

akun timbul suatu
rasa takut) dengan akibat?nja: Ke
rontjangan? dengan reverberasinja jang bergetar djauh — dalam
alam perasaan-emosi chalajak ramai, hal mana menimbulkan pula
sospol. relasi? kemasjarasikap mental jang penuh
ketegangan dan keretakan, jang
semua sekali tidak menguntungkan

430

PEMBAT

Djenderal

kepada

Kami

va

minjak

Tanggung tidak bisa turun ta-

SURAT

Redaksi jtl

-

nia, terikat kedalam tegislasinja ter
Dan setiara seragam
sendiri pula.
barulah kemudian dituangkan keda
lam suatu wadah pota telekom nasi
pal jang didukung oleh undanginja
pula. Dan kami jakin, sudah mulai
banjak djuga vegara? Asia jang me
miliki pola telekom jang seragam
Entahlah, kalau kita hendak menga
singken diri Nidup dalam. tempurung
benua tersendiri jang masih akan di
"makan. Mungkin pula sudah ter

uang

naik djuga

As
merupakan pangkalan
dari 460
Di Djepang sekarang partai oppc
kapal
dari
armada
penangkap
isi jarg terdiri dari partai
sosial
ikan utara
seringkali tertuup
dan beberapa p
Ketjil ainnja
kabut tebal dibula
musim diternjata — mengalami — kemunduran
ngin
Partai Komunis dan mahasiswa rad
Lapisa'
molekuler aktif jg
kal ternjata djumlah dan pengaruh
"ia hanja tipis sekali. Kaum buruh
disemprc
tu kemudian deGan petani tidak pro mereka ini
ngan ulra-sound
(getaran
Darinja selama ekonomi Djepang te nji jang sangat tinggi)
dirob:
tep menandjak, maka ruang berger
mendjadi satu emulsi putih jg
kaum opposisi sangat terbatas ak
meliputi
permukaan
it jang
Terhadap Tiina Komu:
Dje
tidak berbahaja bagi
kehidupan
pang tidak mempunjai rasa takut jg
dilaut tapi mengurangi
penguap
berlebihan.
Mereka — mengatakar
an (jang
menjebabkan kabut)
'Peking adalah tetangga kami jang
sampai 50—60 persen.
(Rtr)
besar. Peking djuga ternjata be
sarggup untuk membebaskan
Guemoy dan Matsu jang berada pulau
lang
DUEL SENDJAYA 80
sung dimuka hidungrja Darinja ka
mi buat sementara waktu belum cha
MENIT
ANTARA ISRAEL
Watir terhadap Peking
DAN JORDANIA
LASAN kuat dari rasa opti
AMAN, — Pzsukan2
mis Djepang tsb. ialah ka
"dara telah sa R temdak de
rena adanja djaminan per
rgan artilerj dan sendjata
ridtan
lindungan AS. AS dan Tji
selama S0 merit dibagian sela'zi
na komuris masih tetap
mendjaga perimbangan kekuatan me
emba Jordan, demikjan
reka. Atas dasar perimbangan kekuat
Iio
Aman hari Selasa
an teb. hal itu merupakan perlinsecrang
di.
dungan bagi Djepang, dan mereka
a, phak
jskin bahwa AS akan membantu Dje
menembak dengan
pang apabila Tjina komunis menjedan mer
rang Djepang, walau nanti AS telah
2m-105 mm.
terhadap kedi dukan2
merarik diri dari daratan Asia
rdarja di Tellet Et
Orang Djepang jakin,
bahwa AS
Ej Machr
akan melindungi Djepang berdasar.
interresse dan kepentingan strategi
AS sendiri, jaitu sebagai ”konsek
wensi dari posisi AS sebagai "World
MENTERI PERDAGANGAN
Power” dan strategi globalnja
AKAN HADIRI KONFERENSI
Jang merupakan lawan atau saing
NASIONAL
EKONOMI
an njata bagi Djepang dalam mere:
but kekuasaan dan pengaruh di Asia PERTANIAN
bukarlah Tjira komunis tetapi Mos
DJAKARTA
— Pada tgi.
10
kow. Karena buat sementara AS ma
Djanuari
1970
Mesteri
Perdaga
sih dapat menetralisasi — (member
ngan Prof. Dr. Sumitro Djojodung) nafsu expansi Peking. — Moshadikusumo akan
'erbarg ke
kow sedjak beberapa tahun terachir
Padang untuk pada malam hari
telah tetap berusaha mengindjakkan
nja menghadiri Pembukaan "Kon
kaki pengaruhnja dan kei
di Asia. Hal itu dapat djelas kita Ii
ferensi Nasioval Ekonomi Perta
nian” ke II
(Bersambutg xe hal. IV)

|

DIDIRIKAN

su Peranan baru

kita:

E

BKONOMI-KKUANGAN

Negara.

kuatir

pihak?

tertentu

"AMIS, 8 DJANUARI

MERDEKA

&

- Mengaku
Umur 180 Th
TEHERAN.

jang

Timur,

berdium

—

dalam

seorang

satu

wawantjara

tahi

dilatir

jang disjarkan hari Selasa,
Iku berumur

180

kan disbad

PSMS Medan Untuk

nienga

ke-18: dizaman

peme-

Tintahan Radja Fath Ali Shah da
ri dinasi Kajar.
Apabila inj benar, maka ia me
tupakan orang paling tua dibumi.

Wakili Indonesia

Wartawan surat kabar 'Eteluat'
telah mengadakan wawantjara de
jtu jang bernama

orang

gan

Ayub,

Mohammed

belai

kampung

Iran Tienur,

diprovinsi

Februari

Di Iran Achir

PSSI Pusat Tundjuk Kes. .

petar:

dipegurutgan

Se-Asia Ke 3

Sepakbola Djuara2 Antar Club

Turnamen

. Petani Iran

1970

Ker

disatu

Khorassan,

5

hampir
Mohammed Ayub sudah
buta dan berdjalannja sudah ra-

Jah tapi
terang,

PERANAN

gjalan

pikirannja

mash

———

“3

(Sambungan dari hal. III)

deplomat
Dat dengan keaktifan para ian
sen-.
Inja di Asia seperti pember
Bir
Gista jang banjak kepada India,
ma dan Indonesia (di masa Soekarnojserta membuka kontak dagang jg.
baru dengan Philipina, Malaysia ma
lah dengan Taiwan dan terachir ban
tuan massif sendjata dan ekonomi
kepada Vietnam Utara. Pada waktu
mendatang kita akan melihat persaingan terbuka antara Djepang dan
Rusia. Lagi pula stand Djepang-Ru
Sia baru 1:1 (tahun 1905 dan 1945)
serta pulau? Kurillen sampai kini
masih tetap diduduki Rusia.

Pembadjakan
Jang Rewel

EKARANG ini sebagai batu lontjatan
kokoh bi

@xpansi politik dan peni
ruh Djepang ialah dipusat
kan di Asia Tenggara. Ham
dipupir 2/3 dari bantuan Djepang Afrika
ke
satkan disini. Sementarasedikit
sekali.
dan Ike Amerika Latin
hiTetapi Djepang harus telahmemper
dan ba
turgkan kesulitan2 jang
kal dihadapinja di Asia Tenggara jal

LIMA

berondct.g

jang

akan

.wartawan2 foto diluar.

uda.

pesawat

terbang

milik Breszil jang sedang da.
lam
penerbangan
dari kota

Montevedio menudju Rio de
Janeiro. Tapi ternjata bahwa

Akan Ditjoba
Lawan Kes.

pertjobaan pembadjakan
il
adalah jang palit:g rewel walaupun £chirnja berhasil mem

bawa

bandit? udara

tsb ketu.

djuan mereka di Kuba.
Pesawat itu terpaksa

men.

Garat di Lima, Peru (gambar
atas), dan berhenti beberapa
djam karena salah satu mesiti
nja tak mau

Teng
belum hapus. 3. Negara2 Asia
g selama
gara sadar bahwa Djepanras
keka
Ini umumnja hanja mengku
ngan
Asia

bar sambil memberi tanda sukses ”'V” dengan djarinja kepadn

ra Djum'at lalu berhasil mem

tu: 1. di Asia Tenggara masih terda
Dje-

jaan

orang perompak

SEORANG wanita anggota komplotan pembaijak senjam le-

4. Persai
Tenggara.
timbul dengan Uni Soviet.

Darinja dapat kita simpulkan bah
wa peranan baru Djepang di Asiada
tkan
buat sementara hanja dipusa
politik
pengaruh
memperluas
jam
negara2
dan ikatan ekonomi denganmemper
siap
Asia, sembari Djepang
nti
kan 'diri untuk bersiap2 mengga
posisi AS di daratan Asia,atau tetimerupatanpa AS
dak berarti
kan saingai AS.
Djepang jakin, apabila AS keluar
ari daratan Asia hal itu belum ber
arti AS telah melepaskan Asia. AS
dengan kekuatan armadanjakapaldidam-sepingi peluru kendali dan
mendjaga
lam atomnja, akan tetap uasaan
diperimbangan kekuatan-kek
Barat atau di Asia
Tuangan Pasifik

ketika

hidup. Kemudian

singgah

di

Panama,

(gambar samping)
generator
untuk
menghidupan
mesin

rusak

pula.

(AP)

3 Anggota Komplotan

diharapkan dengan
Be

. Oakes,

attack-nja

Penjelundupan Emas
Dibekuk Polisi Medan
Medan,

lah berhasil

8 Djan. (Mdk).

ke Djakar-

Djaringan2 komplotan penjelundupan emas di Medan

dari

3 orang jang terlibat dalam
komplotan tsb. telah ditahan

lam

keterangannja

Pangdsk-II/SU Brigdjenpol
Drs. Widodo Budidarmo da-

telah berhasil dibongkar dan

”Antara” mendjelaskan, bahwa terbongkarnja komplotan

pihak kepolisian dalam suats
operasi
chusus
baru2
Komplotan tsb sebelumnja

petugas2

ini.
te

dan

penjeludupan emas di Medan

Komdak-VII/Djaya

dikota

operasi

Medan untuk

orang

jang

chusus

mem-

Tjina

masin,

dibawa

ketiga

ke

Ketiga orang
tan tsb ketika

dan

dupan

orang

Djakarta.

mengakui.
10

kg

bahwa

penjelun

jang

keterangan,

bahwa

dalam penjelundupan emas jang
berhasil!

dibongkar

itu

telah

di

tahan 6 orang dan mereka ter
tangkap di Djzkarta dan seka
rang ini sedang dilakukan peng
usutan jang
mendalam
dap orang2 tsb.

Penjelundupan
Belawan.

Mengenai

Belawan
Kepala

TOKIO —

ngan

kiri

ketjepatan

jang

Pukulan?
saksama

ta-

dan

adalah merupa-

kan faktor bagi keberhasilan
Johnny Famechon memperta
hankan mahkota tindju dunia kelas bulunja dari penan
tang "Fighting” Harada dari

pertarungan memperebu kan

gelar jang Menganaan di
am, demiki
Tokio Selasa

an

komentar2

suratkabar

Menurut penilaian jang di

namen tennis Barrangullia,

5 kg

Pangdak

dilaporkan
Tjukzi

perkara

Bea

dan

jang

Tjukai

menangkap

II

oleh

didae-

tsb

diserahkan.
waktu

di

ma

pe

lalu

telah

seorang

awak kapal dari Singapura jang
menjelundupkan

berusaha

emas.
masih
Tjukai

5 kg.

Orang dan barang bukti
ditangan pihak Bea dan

ada Di Ronde 14
Famechon Pukul KO Har
AN $ 100.000 UNTUK

ha
buat oleh para wartawan

tor
Prestasi jang olahragawan ajaterbaik
pain
tur
Rumania 1969 adalah,
New Del

dan

tetapi

Beberapa

beihasil

ALAM —
MATA TJUATJA SIAN
Angkasa Luar AS (NASA) bernama 'Tiros-M jang akan da
baru bikinan Dinas
menggunakai n sinar infra merah. Satelit
pat mengambi gambar2 awan diwaktu malam dengan
r2 disiang hari, Rentjana pelunjang beratnja 682 pound teb. dapat pula meng ambil gamba
#jarannja ialah tanggal 13 Djanuari nanli (

Cup
BUKARES — Pemain Davis: ia,
dan bintang utama tennis Ruamn
ih sebagai
Ilie Nastase telah terpilRuman
ia 1969
olahragawan terbaik
tradisional
melalui pool pemilihan kantor
berita
jang dilakukan oleh di Bukare
st,
:" barud ini

belum

tugas2

Sebu ah konsepsi artis mengenai suatu satelit tjua-ja

PEMAIN TENNIS
OLAHRAGAWAN No. 1
RUMANIA 1969

ini,

Bea

Djepai

DAPAT TAWAR
BERTARUNG LAWAN
bantam,

jang

Harada.

PETINDJU

kin!

berusia 26 tahun mengalami
kekurangan stamina dan me
rupakan

pertanda

baginja

dari tinmengundurkan diri
dju setelah — berketjimpung
selama 10 tahun.
Dikatakan,

diri Harada
datang.

dari

pengunduran
ring

telah

Famechon, petinJohnny
kelahiran Peju Australia
memukul
berhasil
rantjis
knock-out penantangnja da-

MEXICO

lam waktu

satu menit

sem-

bilan detik ronde ke-14 diha
dapan lebih kurang $NN0 pe

nonton.

Lebih

djauh

ngabarkan,

tindju
ri AS

"Reuter”

bahwa

Nm

kistan, Afganistan
sainja kes PSMS

HI
sa

kes.2

dll., sesele
mengikuti

HOBART, 7 Djan. (Mdk)
KETJUALI Lieta Liem, seluruh
pemain putra dan putri Indonesia

turramen di Taheran tsb.
Hal mana dimaksudkan un-

jang turut serta mengambil bagian
dalam turnamen tenats Tasmania

tuk menutupi biaja2 dan jg.
lelah dikeluarkan oleh PSMS

jang dimainkan

se-

donesia jang terdiri dari Soegisrtc
Soetarjo dan Atet Wijono disisihkan dalam pertandingan ronde ke

am dari PSSI. (Am)

dibagian
dua, sementara
Loanita Halim serta Lanny Kaligis
dalam

Ellis,

salah seorang jang
mendjadi
sparriny

me-

promotor

George Parnassus dadalam pernjatananja

memberikan
kan, ta akan
tawaran sebesar 100.000 dol

pertarungan

tindju-dunia kelas

mahkota

berat melawan Joe Frazier,
seandainja ia mampu berta-

han 15 ronde dan tidak letih.

»Saja rasa Ellis akan bisa
mengalahkan Frazier dalam
pertarungan medio Pebruari

in

mendatang dengan sjarat

bisa bertahan 1S ronde dan

se
t'dak letih. Ellis bertarung
tjealu
perti saja dam ia terl

demikian

Frazier,

pat bagi

Bernard —

demjkian
Djaya.

Drs.

manager

Husein

Ali

sebesar

diberikan

5077

sebagai

KONI

mengata-

hadjah

sebesar

jakni

Rp.

179.077.532,— untuk beaja penje
lenggara 1076 sebesar Rp. 35.815.
506,50, untuk KONI DCI Djaya
59 sebesar Rp. 17.907.753,20, un
Rp.
tuk dana chusus 5 sebesar
17.907.753,20, untuk KONI Pusat
dan Persidja masing IK sebesar

Rp. 10.744.651,92, untuk pemeri2n
tah DCI Djaya dan PSSI masing
#ebesar Rp. 7.163.101,28. Sedang

kan untuk pembeajaan kontingen
sebesar
DCI Djaya ke PON VII

2016 jakni Rp, 71.691.021.80,
Lebih

landjut

mengatakan,

Oktobet

Drs. All Husein

bahwa

selama tahun

1969, Toto KONI DCI Djaya hasil
nja boleh dikatakan sejubang ke
Rp. 15211.352— sedangkan bu
adalah Oktolan jang
ber 1969 sebesar Rp 42.363.696,”
Kemerosotan hasil dari Toto KO
NI jo, demikian Drs. Ak Husein
n karena sampai seka
adanja Toto Liar, bun
masih
rang
tut Nalo dan lain sebagajnja, s0
hingga

mengakibatkan

Gikeenal dengan nama Muslim
nja Moh. Ali.

ke

dunia

tindju

Bekas djuara

jang kini tidak
las berat tsb
aktif sedjak dfjoret dari haknja sebagai pemegang mahkota

disisihkan

masalah

bitjarakan

se-

Durham,

Richard

zier,

Moh. Ali jang kini berada di
luar pendjara dengan djaminan
para

pertanjaan

mendjawab

bahwa

mengatakan.

wartawan

suatu
ngan

pertarungan antara ia de
Frazier akan merupakan

bumi

ini.

suatu
besar

dan sedjarah
peristiwa
dibidang olahraga planit

kaki

petindju

datar

jang

se-

Frazier

Ditarnbahkannja,

orang

lamban denyai

dan

tetap
masih
“Saja
djuara dan akan

buruk.

seorang
me-

mereka (Ellis dan
ngalahkan
Frazier - red). Ellis pernah men

djadi sparring partner dan lain
nja Frazier seorang amatir.

Mendjawab
kemungkinannja

aan

seki

banjak orang
kan. "memang
dollar
menarik djumlah
ekun
jang besar dari pertarungan sa
teapi

ja.

semuanja

itu

bisa saja setudjui. Orang2

Texas menemui

tidak

dari

saja dan me-

ngatakan, segala sesuatunja di
sedia. semen'ara
Texas sudah
dari Florida djuga menjuarakan

Nada jang sama.
Mengenai

nja,

Clay

rapkan

buku

dan

Ball (Auslahan dari Giltinan/S.
tralia) dengan 6—3 dan 6—2.

kedjua
Liota Liem (runner-up
1968)
raan nasional hard-court
merupakan satu2nja pemain Indomelampaui
berhasil
nesia jang
ronde pertama setelah terlebih da
hulu

berdjuang

kemudian

(Australia)

wards

rubber-set

mengalahkan

dengan

untuk

P. Ed1—6,

bekerdjasama

dollar sebagai pembajaran pertama dari autobiograpi'
Penulisan autobiograpinja Yu

dilakukan

6—1

berdjulia, Lieslie Hunt setelah
ang keras menundukkan Lanny Ka-

sebesar

chegue

dengan

60.000

pertarungan

dalam suatu
vs Frazier
Ellis
per-emuan pers pada saat ia me
nerima

Paul

€—1 dan 7—5.
Loarita Halim jang untuk perta
ma kali mengambil bagian dalam
turnamen2 tennis di Australia di
sisihkan dari ronde pertama oleh
(Ausrtalia) dengan
C. Norguay

bulan April 1967 akibat penolakan dinas wadjib militer, mem

Pendapatnja tentang Fra-

kan kepada 'Antara" Rabu siang.
Dikatakan bahwa dari hasji ter
sebut,

lebi!

Cassius Clay jang kini

orang wartafan.

Totu

Atet

6, sedang Atet Wijono — djua
ra junior Asia 1969 di Hongkong
— hanja dengan susah pajah achir
nja berhasil disisihkan oleh Bob
Giltinan (Australia) dengan 7—5
dan 6—4, sedang pasangan Alet
Wijoro/J. Twist menderita keka-

JIMMY ELLIS BISA
ROBOHKAN FRAZIER ?

dengan

DJAKARTA, — Hasil omzet To
to KONI DCI Djaya selama tahun
1969 sebesar Rp. 358.155.064,—

sedang

Soegiarto Soetarjo jang pernah
meradjai gelanggang tennis nasio
nal Indonesia sedjak beberapa ta
hun jang lalu hingga sekarang di
tundukkan oleh pemain Perantjis,

akan

Rp. 350 DJUTA
BIH HASIL
TOTO KONI 69

pertama,

ma J. Twist (Australia)
Gironde pertama,

York hari Selasa, bahwa Jim
my

set

Wijono jang bermain double bersa

New

di

m

bari Se

Menurut kamor-berita — "AFP"
dari Melbourne, pemain putra In

Bekas djuara tindju dunia
kelas berat, Moh Ali (Cassius
Clay)

di Hobart

lasa berguguran dalam ronde pertama dan kedua,

dalam persiapan2nja sebelum
nja,
Demikian didapat keterang

tjuali pada bulan Djanuari 1969
sangat minim sekali jaknj sebesar

j

pertandingan

melawan

New York, 8 Djam. (Mdk).

Djanuarj merosoi,

£

pi

Burma, Muangthai, India, Pa

di

Tjukai

menurut

Widodo "elah
sih

emas

penjelundupan

Bea dan

perugas2
rah

terha-

jang beberapa waktu ji.
berhasil
ditangkap oleh

emas
telah

kali

persahabatan

kepada

baru2

ini berhasil ditangkap oleh petugas2 dipelabuhan
udara Kemaioran adalah usaha mereka.
Sebegitu djauh masih belum
diperoleh

renang

beberapa

idjin

BUKU AUTOBIOGRAFI
SEDANG DISIAPKAN

anggo'a komplo
diperiksa di Me

emas

hak PSMS untuk mengsdakan

memberikan

| Asia pada bulan April di Singapura.

tsb

telah djuga

Inggeris hanja mempunjal dua pemain

kedjuaraan

Kita Kalah
Di Australia

Disamping itu djuga Pengu

rus PSSI Pusat

dalam

Tennis

Pemain2

dan menghadapi dua pertandingan in-

turut

Ipong

Jacob

satu

internasional.
SEMARANG AKAN TURUT
KEDJUARAAN RENANG SE-ASIA
DI SINGAPURA
SEMARANG — Kepala Direktorat
Djenderal Olahraga Kodya Semarang
Fx. Soedarsono BA.
menerangkan,
bahwa pada bulan Pebruari jad, akan
diselenggarakan
seleksi renang seKodya Semarang.
Seleksi itu adalah untuk mendapatkan perenang? jang baik guna tu
rut serta dalam seleksi tingkat Pro
pinsi pada bulan Maret dan djuga
kemudian sebagai persiapan untuk

FT alias FFS,
AT alias Ta
dan TTH. Unuk pemeriksaan
selandjutnja

sajap dengan

baik merupakan

ternasional masing2 lawan Belanda
dan Belgia achir Pebruari mendatang

bongkar komplotan tsb.
Menurut Brigdjenpol Widodo
Lela gear
tsb telah berhasit
ii

pemain

uu

menderita akibat Infeksi matanja.
..Ketika menghadapi Portugal, tudjuh
pemain Iinggeris tidak turut memperkuat kesebelasannja karena tjidera,

Komdak-Il/Sumut

mengadakan

jang

Pi

menderita tjidera, sementara Tommy
Smith mendapat Colin Harvey jang

itu berkat kerdjasama antara

kepada

seorang

ea

ketika muntjul di Bandung dim

Kadir,
djusraan PSSI tahun lalu. Dari kiri ke kanan: Iswadi,
Sunarto. . Searman
Silelahi, Arwar Udjang,
Sihasale, Juswardi, Basri dan Sutjivto. (Gambar Sintjepu)

menggantikan tempat Nobby Stiles jg

ADA HUBUNGAN DGN
10 KG EMAS JANG
DISITA DI KEMAJORAN
AIRPORT

menjeludupkan

Medan

emas
ta,

en

KES. PSMS MEDAN

riwajat

mengatakan.

hidup

mengha

achir tahun 1970 ini mu
diselesaikan. Dalam

peredaran

au

6—3

dan

seorang

6—3,

pemain

sementara

kenamaan

salah

Austra

ligis dengan 6—2 dan $&—6,
Pemain harapan DC Australia
menang,
Sementara itu suatu surprise ter
djadi dalam ronde kedua ketika
pemain Davis Cup Australia jang
masih junior, Goeff Mastres ber
hasil menggulingkan dengan anggota regu Davis Cup Austraha
lainnja, Ray Ruffels dengan 6—
dan 6—.
Hasil2 lainnja dalam kedjuaraan
i ha
tennis Tasmania jang dimulasbb:
ti Selasa di Hobart adalah

Bertahan

Single putra (ronde pertama).
J. Kukal (Tjekoslowakia) —. Gs

Moore (Australia) 6—4, 6—4.
(Australia) .—
A. Macdonald..
P. Verstraeten (Belgia) 6—3. &—

“T. Gorman

(Inggeris)

6—3,

(AS) — M. Colliag
6—3,

Sadikin
Terus Ikuti
Soal Tennis

Medja DCI
KATA
PTMSI

PENGURUS
DJAYA

Djakarta,

8 Djan.

Pembina

(Mdk)

olahraga

terbaik

jang terpilih selama
hun berturut2
1968 dan 1969,

dua ta.

untuk tahan
Gubernur AW

Sadikin, setizp saat dan setja
ra

terus

riat

menerus

Daerah

menerima

(komda

PTMSI)

Djaya, Seetrisno Ds. mengata
an.

Menurut Soetrisno jang djm

1.3mergganan ketua PTM "Pa
ria
Jaya”
dan anggota Bire

Sekretariat KONI Djaya, Gu.
bernur Ali Sadikin telah me.
rerima

baik

susunan

Dikatakan

lebih

landj

bahwa pimpinan PTMSI Ujar
karta Raya jang baru, Letkol.

Snedardjo

usahanja

mentjari penjelesaian dari per

selisihan2 jang timbul belaka

Kes. Soviet Akan

ngan

Ditjoba Di Yugo

inj dalam

per-tennis.

medjaan, merentjanakan akan

Kesebelasan
—
MOSKOW
"Cup Dunia" Uni Sovjet akan

Tana ea aan

Lita Liem Masih

hana

Ame
an di Jugoslavia,

menemui

pimpinan?

tennia

medja

dari klub2 besar jang

tahui

apa jang

ada

di

mereka.

Djakarta

guna

menge.

diinginkan

"Tidak ada sesuatu ji

dak

dapat

inilah

demikian

tu

diselesaikan “dam
kami

bekerdja”,

Sekretaris

Komda

PTMSI Djaya, Soetrisno.
Hanja untuk
Dikatakan lebih
P
Soetrisn», bahwa
ro
tennis medja Djakarta Raya

jang diadakan mingga ketiga
bulan ini sekaligus merupakan

seleksi bagi pemilihan pemain

untuk kedjuaraan nasional di

mod bulan

Pebruari menda.

Kedjuaraan

Gemikian

Djakarta

dikatakan

3

