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MERDEKA

15 DJANUARI 1970

PENGUMUMAN
SESUAI DENGAN

P.T.

PEROBAHAN AKTA NOTARIS: F.A. TUMBUAN
TGL. 16 OKTOBER 1969

BANK

Alamat:

DHARMA

NO. 46

EKONOMI.

Djl. Asemka No. 8- 9

Johannes Buhi, solis tamu dari Djerman Barat, di

Djakarta - Kota

DIROBAH NAMANJA MENDJADI
P.T. BANK

DUTA

SETELAH SOLIS TAMU DARI DJERMAN
SIMFONI DJAKARTA KE 19:

EKONOMI

kes pengiringnja. Orkes Simfoni
Djakarta jang bermain tidak pa

P.T.BANK

da form jang seimbarg. Pada alat2
tiup (brass & woodwind)
terasa
kesumbangan
nada2 dan torasi

DUTA EKONOMI
DIREKSI

No. 463/M/70.

“ (Sambungan dari hal. I)
bimet 100 Menteri dirumahnja

dikomplek Trikora Halim. Sete.

lah dilakukan
penggerebegan
oleh fihak jang berwadjib, diru

mah Ir. Subagijo telah dapat di

ketemukan

Njoto
uang
orang

sebuah tas

milik

jang berisi
sedjumlah
lama,
foto2
beberapa
wanita dan badju Men.

teri dalam Kabinet 100 Menteri.
Ex

Komandan

Kesatuan

Ra-

dar 210 Halim
tsb., menurut
keterangan,
langsung
dibina

ma terdengar

nampakrja

Satu,

terdakwa dibina oleh Pono alias Mar
tudi alias Darto sebagai
anggota
Biro

Chusus

sesuai

dengan

tjara

ker

dja PKI dalam kalangan ABRI atas
penundjukar Olon Hutapea dan bera
da dalam satu group dengan bekas
Major Udara Sujono dan Kapten Uda
Pada waktu

Pembunuhan Di Wates Karena
Korban Desak Hutang Rp.150
Ribu Dilunasi

aparat

terhadap

Major

Ir.

Subagyo

di-

nja,

antara

lain

berupa

pemanggilan

pimpinan. ormas2 PKI dan rapat?
Njoto dengan ormas2 PKI untuk
menggeriskan politik PKI selandjutnja setelah G 30 S/PKI.
Njoto selaku pimpinan PKI jang
ada di Djakarta waktu itu mendapat
info intern AURI dari bekas Major
Udara Ir. Subagyo untuk bahan es
timate politiknja dan Njoto selaku
anggota

pimpinan

partai waktu itu,

memberikan instruksi? politiknja ke

EKONOMI:

Sntjang
ata
dteria
n n dariBank?
Bank Indonesi

Ska tet2pdan Manasi Pane Tangan Dontan, Ha,
Sana
“dalam bursa
stabi. BNI 1906, Bani: Bumi Depan Be, aan
Lava Tepian Tan Bagi al

Udak imut dalam bursa. Se.

padi er Damn,
Tengkapata mna skep era Pa
BC.
Inderesia

Ra mm
—-

316 —

me
M—

aa
m3

Ine

Ra ugm

379,—

284,—

385
3—

tea

..

am

FT.

lebih

terasa

indah

dan

ORKES

BEBERAPA

pada

sekali

konser

ini

jang

karya2

Djakarta, 15 Djan. (Mdk)
Mengenai

perkara

emas murni

seberat

70

batang

13 kg dalam

. hubunyannja dengan perkara Huhin Ismail jang telah didjatuhi hu
kuman kurungan badan selama 2
tahun oleh Pengadilan Negeri be
berapa bulan jl, lebih landjut 2
MINIATUR ”BADE”
UNTUK EXPO 70
Denpasar, — Mimatur
de”

"Ba

(tempat membakar

ma-

jat) hasil karya arsisek bada
kengmzan
di Bali
Mangku
baru2

ini

Bade tsb.
merupakan

penarik

d'kirim

ke

dikotskan akan
salah satu daja

jang paling unik di

Expo 70 di Osaka jad.

If
1 BIDAN & 1 DJURURAWAT
“untuk Rumah Bersalin di Djakarta.

kerdja antara djam 17.00 -18.00,
Pada Ibu Sujadi, Tjikini Raya 93A,
Raden Saleh, Djakarta.
No.:462/M/70.

Seorang

guru

dan

seni-

man musik jarg terkemuka mengatakan: 'Kalau tidak ada per

baikan2

jang

rachir.

drastis.

Masih

saja kuatir

hidup simfonj ini akan segera be
barjak

komentar?

lainnja jang pada umumnja sena
da

dengan

pernjataan

diatas,

jaj

tu Orkes Simfoni Djakarta memer
lukan

perbaikan2

terutama

pe-

main2nja. Selama in kemadjuan2
tidak terlihat dengan djelas

Beberapa

sppeal pem

baharuan

Guberrur DCI Djakarta Ali Sa
dikin telah banjak mengeluar
kan biaja selama Orkes Simfoni
Ini didirikan. Tudjuanrja djelas
untuk melengkapi kehidupan mu
sik kreatif disamping sebagai
komplemen dari sebuah Kota Bu
daja, Kota Djakarta. Sumbangan
terus mengalir diluar donator2 te
tep. Sedjumlah US $ 15.000, telah direalisir untuk memperbaiki
beralatan2 musik dan masih dalam
proses lagi sedjumlah $ 10.000 un
tuk perlengkapan iri. Dilihat da
ri usaha Guberrur djelaslah beta
pa perhatian kearah ini kearah
kemadjuan. Tetapj apa hasilrja?
Has'Inja: tidak ada — kemadjuan
dan perbaikan jang berarti,
Tidak seorang Gubernur mara
pun kiranja dapat
memperbaiki
Orkes Simfcni Djakarta ini djika
para pemajnrjapun tidak memban
tu. Persapan untuk konser ini ter
njata hanja 2 kali latihan sadja.
Dan diperoleh kabar bahwa ter
djadi mentaj sijjtage dikalangan
seniman2. Kurangria disiplin. ke

tjintaar berkarya

dan

beratnja

15

Djan

anak

Lettu

Pomdam

jang

B. dan

S. jang

tersangkut pula dalam perkara ter
sebut, pada hari Kamis
dinihari
akan diperiksa dan diadili
oleh
Mahmildam V.Djaja.

Lettu B, dan Lettu S. dalam per
kara tersebut telah dituduh setja
ra bersama atau sendiri2 melakukan perampasan 13 kg emas mur

ni milik seorang Tionghoa berna-

ma Leo Tjia Tjung
dan selaku
angkauta ABRI teian menjalan gu
nakan kekuasaannja.
Menurut
kete-engan,
kedua
& Perwira Periama
Pomdam
but sekitar bulan Agustus ta

hun jl. dalum melakukan tugasnja
setelah mererima info, bahwa se
Orarg Tionghoa bernama Lo Tjin
Tjung dari stasiun Kota Djakarta
menudju

ke

Surabaja

membawa

beberapa batang emas murni. Se
telah

B. dan

S.

melakukan

kg. sedang Loa
memliki
idjin

berat 3 kg. maka

orang

emas

murni tersebut

se

tersebut

Dalam pada itu, Loa Tjin Tjung
jang
merasa dirinja
dirugikan
oleh kedua Perwira POMDAM ter
sebut segera melapc-kan
kepada

Kodam sekiter terdjad'rja peram
pasan emas murri miliknja itu
Kemudian cleh petugas Kcdam Vkan ke POMDAM,

(Mdk)

ketjil umur

& ta

jang

dibust

Kebakaran di
Kebajeran
Baru

ni jang dilaporkan
oleh kedua
Perwira Pomd-m
dan Loa
Tjin

perbedaan dju

bel:kang dar'pada

rumah

telah habis dimakan api

6—

djurusan Bogor bendak
Djakarta.

menudju

Orang tua anak tersebut, berna
ma Misan. dengan segera memba

wa anaknja

ngunkusumo.

Kemudian

ke Rs Dr Tjipto Ma
Salemba,

oleh

dokter

Djakarta.

kaki

kiri

anak itu jang telah hartjur digi
las roda, dopotong.
untuk selan
Gjutrja sambjl menurggu sampai

sembuh
dan

terus

dirawat

menerus

diruangan
berada

H!

dalam

pergawasan dokter dan
djurura
wat.
Argrcta polisi Komres 822 Bo-

gor telah sengadja datang
karta mengurus persoalan

kaan itu Dalam

kepada wartawan

ke Dia
ketjela

keterangannja

"Merdeka" dj

Dr. Tjipto, mengatakan.
bahwa
pak tersebut di tabrak oleh picup ketika melintasi djalan raya.

tidak djauh dari rumahnja. Picun
jarg menabrag itu telah berada di
dalam perheriksaan Komres 322
Demikian anggota polisi

menerangkan
"Merdeka".

kepaa

(Ms)

Bogo

itu

wartawan

den

salah penafsiran
perkataan “gar.

party”,

maka

hampir

sadja atjara pesta jang si
selenggarakan para pernue

d2 Sumedang

jang terga.

bung
dalam
organisasi
“Tjorok”,
tilak bisa berOrg:

padamkan,

sehingga

.bagian

tsb

adalah

suatu

kegiata"

tuk

diadakan, padahal per
tsb telah diniu.

partai dan melarangnja

ru?

ini.

Sumedang

Pesta

diluar rumah
den party”.

tsb

ba.

karena

disebut

“gar

Seorang petugas Koramil
menganggap,
bahwa pesta

lebih ditingkat

usahawan2

Indone

sia-Asing untuk membiajai persia
par2 jang lebih sempurna. Bahwa

soel2

bjaja

dan

beban

berat telah banjak
kemadjuan2.

hidup

jarg

menghalangi

2. Perlu adarja kerdjasama da
lam tukar-merukar — kebudajaan
dalam bentek personil untuk mem
perkuat orkes. Personil ini dapa
berupa pelatih dan pemain. sehing
ga setjara teknis orkes lebih ma
dju. Pera pemain lebih dapat me
rarik marfaatnja. (Pernah diusul
kan cleh Amir Pasarbu kepada
Gubernur Ali Sadikin, tetapi be
lum ada perhatian)
3. Memupuk kader bzru dengan didjrikanrja workshcp2 un
tuk berbagai irstrumen. jang ada
sekararg ini harja sekolah piano
dan biola.

Gubernur Dae

tanggal 5 Djanuari 1970 ten
tang kenaikan harga minjak
burri mergeluarkan
pengumuman
No. Ea 10/1/2-79
tentang harga etjeran fcr. ng
gi minjak tanah kepada pzn-

duduk Ibukota Djzkzrta, bah

wa harga erjeran ter-inggi mi
njzk tanah dalam wilajah D.
Cl. Djekzrta Cari Rp. 6,—
liter d iefapkan mendjadi Rp
13,—/Uter ex perjelur/ penga
tjer dan 'harga ini mulai ber
laku tanggal 7 Djanuari 1979
KURS

BE

HARI

RABU

DJAKARTA — Kurs BE di
Bursa Value — Asing Djakarta

permintaan

penawaran

KURS DP HARI RABU |
Dalam cell DP di Bursa Va
luta Asing Djakarta hari Rabu
14 Djanuari 1970 terdjadi penu
tupanz transaksi dengan kurs
378 dam 378,50.
Peredarannja 2dalah untuk
kurs

378 sebesar

dengan

kurs

E£18.325

378,50

13/10

seba.

njak US$854.174,01 dan Singapuras92.053.02
Kurs hari Selasa adalah 378
dan 378,50

lai.

Petugas

menganggap,

Koramil

bahwa

tsb

DJAKARTA, — Dua seniwat' dari
Bandung, Erna Pircus dan Soesi sa
dono, kini sedang mengadakan pame
ran digedung Goethe nstitut — Dja
karta.
Eraa Pirous memperlihatkan se
Giumlah karjanja berupa tukisaa tut
minjak, sedang Soesi Sadono kar
Gengan keramikznja.
Erna Pirous melukis setlara abstrak. Seperti dikemukakannja sen
Giri, ia seolaholah melukis bajang102, dan Image ini selalu datang
menghantuinja” jang kemudian di
tuangkannja dalam kanvas

'gar.

den party” tsb adalah seba
kai suatu kegiata, partai,
kareva

di.sebut?

Hampir

irsiden,

perkataan

sadia

akan

terdjadi

tetapi sete-

kat merdjelaskan

Seorang vemuka

kat

njeletuk:

sih apa
kebun"

masjare

arti dari

mesjara

“Memang

ada
nama
(Art)

DJAKARTA, — Menurut renijana
pada hari Saptu besok KSAU Laks.
Madya (U) Suwoto Sukendar akan
membuka dengan resmi sebuah RuImah Sakit AURI
jang terletak di
Ateng Sendjaja Bogor.
Rumah Sakit AURI tsb. akan diper
sunakan Cdzzs Lauk pasien anggaw
ta/keluaraa MURI, sedang berapa
biaja pembangunan Rumah Sakit tsb.
Pee. & Humas Kowilu V tidak mem
berikan keterangan. (5).
2 SENIWATI BANDUNG PAMERKAN
KARYANJA DI GOETHE INSTITUT

“garden party", maka sele
sailah peristiwa tsb.

dikota

Sumbargan2

dengan

uv

man

ta

1.

kan

LAKS. MADYA (U) SUWOTO
AKAN BUKA RUMAH SAKIT
AURI DI BOGOR

lah para pemuka

pesta

djukan beberapa
pertimbangan
(appeal) sebagai berjkut:

SIN
- APA

benar? bertudjuan kepemu
daan dan olahraga dalam

menjelerggarakan

itu

karan, dengan tjepar dapat di

.6ardem Party:" Partai
Kebun Terlarang ?
Karena
mengenai

Melihat hal2 tersebut “dapatlah

kiranja, sebelum terlambat, dima

dan

1lah birat emas mur

Bandung, 15 Djan. (Mak)

usia seh'rgga kondisi-

tidak menggembirakan

annja.

Api jang diduga berasal da
ri seterika arang. berkat ban-

16.00 sore digilas oleh Pic-kup

F. 1976—A jang datang dari arah

rja

Kurs

Kcdam

anak itu tempat tinggal didaerah
Palsigunung — Tjimang: Bis
Bogor
Rt 7, Rk Il. pada hari Selasa djam

lu lardjut

ke

Selain jtu
sudah teria

berkisar antara 326 — 332.

disampaikan oleh Lua Tjin Tjung

30-31, djurusan Dja

karta Bogor. Miad, demiklan nama

merghantui

lah US$6.046.747,95. permintaan
US$5.039825.33 dan penawaran
sama dengan djumlah peredar-

Djakarta, 1S Djan. (Mdk)

Lettu

Dengan teri ,adinja perbedaan
laporan terse it jang menjangkut

jarg

hari Rabu masih tetap 326 per
1 US dollar. Peredarannja ada-

B. dan Lettu S. kepada Komandan
nja, berbeda dengan laporan jang

kepada

ra kilo meter

Tjung, saeka kedua orang Perwira
Pomaim tersebut segera ditangkap bersama secrang sipil berna
nama Husin Ismail jang dalam
perkara tersebut bertindak sebakai pembartu dan perkara jang
menjangkut diri Husin Ismail telah diselesaikan cleh Pengadilan
Negeri dengan keputusan 2 tahun
pendjara terhadap diri Husin Ismail. (S).

tetapi ternjata
cleh

hjdup

hidupan musisi2 ini.
barjak para pemain

(|

Djaja berdasarkan lapcran Loa Tjin
Tiung segera diadakan pengetjelaporan

beben

Djakarta, —

riksaan terhadap korban ternjata
terdapat beberapa batang
emas
murni seberat 13
Tjin Tju
hanja

KEMADJUAN

rah Chusus Ibukota Djakarta

peme.

Komandannja.

TERPAKSA DIBEDAH
DI RS. TJIPTO
Seorang

orang

Gitahan dan dilaporkan cleh kedua
petugas Fomdam tersebut kepada

Pick-Up
Djakarta.

(dua)

mas.ng2 bernama

UNTUK

Oleh: Marzuki Arifin,

HARGA ETJERAN TER
TINGGI MINJAK TANAH
RP. 13— DI DJAKARTA

DALAM PERKARA PER AMPASAN
13 KG EMAS MURNI Di STASIUN

membawa

Kaki Anak
8 Tahun
Digilas

DITJARI

siknja.

PERTIMBANGAN

2 Oknum Pomdam
“Ke Mahmildam

Kebudajaan Bali, Nioman Tu
san selaku Panitia Expo 70.

terdjadi dengan kurs Rp. 378 dan Rp.

tag

sehingga

Uparjara penjerahan Bade

Ini

lebih djauh

:Tg 1 | 1 :

Valuta

untuk diusut

per
soalannja.
Desa
Wates,
Ketjamatan
Babelan,
bagian
pintu.
Pintu
at
nibongiar 2m
kira2 15 KM dari kota Bera paksa dan mendrazar
Sumi?
mentjurigakan
ini tvan
rumah
Demikian pihak keluarga jang ter
un dan
menjaksikan
ada
dekat dengan si korban menerang
.
kedalam rumah.
kan kepada koresponden ""Merdei

KURS VALUTA
ASING Di BANK3
Djakarta. 18
Oeaadaha an DEVISA
"eaka mr

wadiib

jang dalam

tsb. telah dilakukan dirumah
Mangku Tjedet dihad'ri anta
ra lain oleh Kanda Ditdjen

sangkur d:kepa

telah berada ditangan pihak jang ber

nampak

po 70,

BAP PP EA "ANBI ARA AP

WARTA

dergan

lanja pada saat? jang bersamnan itu.
Peluru j
emYakkan, menuzut
keterangan, bukan!41 5 butir, akan
te'spi hanja 2 butir.
Fara tetangga dar yaum kesabat
lang berdekatan, vermah
mendengar
aCenja letusan sendjair ati .dimalam hari itu, ketusr rumah untuk
mengetahui tentar npa tang terdja
di dikampung mi.eke cimalam hari
itu
Pendjahat2 jang melakukan peram
pokan dan menembak Hadi Mohammad, adalah seorang - bekas oknum
ABRI jarg sudah lama dipetjat dari
pekerdjaannja. Pendjahat jang telah
melakukan perbuatan jang sangat ke
jam itu, menurut informasi jang di
sampaikan kenada "'Merdeka”, Sai

lagu2-nja

pada

Bancung ke Panitia Pusat Ex

Bert PANAI OI

Rasa tidak senang terhadap si korban, kepada siapa ia mempunjai hu

sur, ditusuk

1:

#uru diperutnja, meninggal ke
berita Merdeka hal.

5

itu dan
akibat daripada tembusan pe-

-

setjara sewenang2

peristiwa

5

dalam

Hadi Mo.

”

ditembak

bernama

(ik. 50 tahun), telah

»

Gammad

petani dan

KOEEEP Bra £

pedagang

seorang

dan

Tidak begitu halrja dengan cr-

'Tjedet

Si korban berteriak dan didalam teFiakan itu si korvan — mengatakun:
""Aku kenal padamu" . .. , Dengan
Ujara jang tidak ajat lagi
si renda
hat tidak berpikir pundjung lagi, ta
segera melepaskan tembakan. Suhelum melepaskan tambaan si pendja
hat melaksanakan perxcrasan lebih
dulu dengan djalan menanjakan uang
dan barang2 berharga dimana tempatnja. Djuga anak si korhan jang
berumur Ik. 19 tahun, ternama Man

'1 ERAHi

dimana

rang2 dan uang jang mendjadi milik
Hadi Mohammad disikat oleh pendja
hhat2 jang dengan
tjara paksa dapat
memasuki rumahnja.
Jang dapat mengungkapkan siapa
pendjahat2 itu adalah diwaktu Hadi
Mohammad akan menghembuskan na
fasnja jang terachir, ia masih sempat untuk memanggil isterinja “dan
para anggota keluarga lainnja dan
pada saat itulah si korban menjebut
kan nama2 jang melakukan perbuatan jang sangat terkutuk itu. Si korban berkata kepada isterinja: '"Djang
an ditjari orang? lain jang tidak ber
salah, jang menembak saja adalah si
A dan si B”, Setelah ini Hadi Mohammad meninggal dengan disaksikan oleh isterinja, jang sementara
itu telah diliputi oleh rasa ketjemas
an keharuan.
Hadi Mohammad kena tembak diperutnja dan peluru itu sampal menembus perutnja dan kepala ditusuk
dengan sangkur sampai luka2 parah.
Tjerita mengenal penembakan atas
diri Hadi Mohammad ini dituturkan
Oleh salah seorang saudara dari men
diang kepada koresponden "'Merdeka” kemaren pagi
Sebagai suatu pend'e'asan perlu di
terangkan disini nahwa jang mem
buka mintu bukanlah — tum rum
tetapi pihak pendjahat. Mule2 dije
Gel:
dibuka
setjara naksa dun
ses
Cah itu pihak nerampox merudju ke

1

hari Senin

”

mendjelang

mendjadi

dalam.

Major Udara Ir. Subagyo diselamat-

kompleks Halim - Perdanakusuma.
Dan bersama2 dengan Njoto dibantu
oleh bekas Major Udara Ir. Subagyo,
kegiatan2 PKI dilakukan dari rumah

simpatik

pengungkapannja pada konser ini

to dengan bantuan penuh dari bekas

jg telah terdja

tgl. 4/5 Djanuari pekar jg lalu,

pemghajatan

se-

di di Wates pada Minggu ma.

fam

setiap nomor

pimpinan2

Ojakarta, 15 Djan. (Mdk)
emak

muntjulannja

perti Didiek Soekardi, Jubaar Ajub.
Zaeri dan Marah Djibal, maka Njokerumah

pegelaran

seberat

ke-18 jang memainkan
jang sulit dari Schumarn.

Johannes
sangat menarik hati: “ melodibus
dan romantis. disamping kemampuan teknis jang dikuasainja. Pe

PKI, CC PKI menginstruksikan pejelamatan2 kader2 pimpinan.

kan

repertoir

malam itu kurang menghajati mu

meletusnja G 30 S/

negara

kesu

Dan memang pernjataan demikian tidaklah salah. musisi2 pada

ra Argopudjonggo.

las 'pergaturan — orang2 PKI

ditugaskan

Djauh sebelum — meletusnja peng
chtanatan G 30 S/PKI, Imam Suba8vo adalah seorang aktivis CMB
(Concentrasi — Mahasiswa Bandung),
jang kemudian diketahui — mendjadi
Inti dari pembentukan CGMI. Seteluh dibentuk CGMI pada tahun 1986,
terdakwa dipilih mendjadi pimpinan

t 34-38

Udara

mengalami

'Kebanjakan dari pemain hanja
bermain noot, bukan majn musik"
komentar seorang tokoh
musik.

penghubung antara massa/sim.
patisan PKI dalam. tubuh AURI

dan

na

tidak

klasik

PKI tanggal.1 Oktober 1965, ex. Ma
jor Udara Subagyo bersikap diam
dan menunggu instruksi dari partai.
Dengan adanja penangkapan? oleh

“ea Pi Tata Kapan
P.T. PHILIPS.RALIN ELECTRONICS

Letnan

tidak

litan jang berarti, mungkin kare

MI. Selama di CGMI, terdakwa ter
masuk dalam group Ir. Soeharjo dalam partai (PKD.
Pada tahun 1961, setelah masuk
sebagai

klzrinet dan

Cello pengirjngnia bermain
dengan sederhana dan baik sehing
ga lebih banjak membantu. Bjola

'CGMI Tjabang Bandung dan merang
kap sebagai anggota pleno pusat CG

AURI

pada

Obu pada etude2 jang seharusnja
lintjah dan romantis.
Permajnan

oleh Njoto atas petundjuk dari
Biro chusus PKI jang selandjut
nja oleh Biro chusus PKI itu ex
Majoor (U) Ir Subagijo diang.

kat

PAGELARAN

jang tidak stabil. Hal ini teruta

SENIN DEPAN MAHMILTI
AURI ADILI EX-MAJOR
IR. SUBAGIJO

j

pilihan tepat

Oji
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Kebal Ore sm” Kalau Tidak Ada Perbaikan2 Jang
pagela
Drastis. Saja Kuatir Hidup
Simfoni Ini
Akan Segera Berantakan
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“ belila

MUNTJUL

i Orkes Simfoni Djakarta

partai

Pameran

kedua

seniwati

jang men-

dapat mendidikan di TB imi dProca
2/4. MB Dianuari
jad, setiap pagi dan
sore
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OLEH

PENERBIT : P.T. Merdeka Press,, Djakarta.
Terbit setiap pagi, ketjuali hari besar.
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amm

DIAH

orang2 atau badan2 hukum kope
rasi jang berbentuk susunan per-

konomian
yna

atas ke-

keluargaan.
ngan susunan jang diundangkan dan ditatsikan sebagai organisasi ekonomi berwatak sosial itu ia merupakan badan usaha bersama
jang memberikan harapan bagi
rakjat banjak.
Koperasi jang dimaksudkan

Dua warna (hanja merah) : tambah 1008.
Kontrak : hanja untuk 3 bulan, Pembajaran dimuka.
Iklan Keluarga : Rp:15,-- per mm/kolom.
minimum : 50 mm.
Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : Djatan M. Sangadji 11,
Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250.
Rekening giro pos : A. 12.638
Umum/Redaksi

disini, adalah suatu badan jang

sanggup melindungi masjarakat
dari pemerasan dan ketidak adilan dan dalam prakteknja mela-

: B.M. Diah.

wan kekedjaman2 tengkulak, di-

USAHA2 AMERIKA
MENDEKATI PEKING

samping mendapatkan keuntung-

an'bersama dari usaha2nja.
Sedjak dari mulai zaman pendjadjahan Belanda gerak kopera-

si Indonesia merupakan — usaha jang berfungsi sebagai badan
perdjuangan jang banjak hubungannja dengan gerakan sosial" politik dan sosial-ekonomi. Semendjak kita merdeka, semangat koperasi sematjam ini dibue

ERIBU2 badan koperasi telah tumbuh di Tanah Air

kita, Tetapi

koperasi2

tumbuh dan

B

Ta

berdjalan

itu,
terlalu banjak jang tidak mau menger:
ti fungsinja jang sesungguhnja. Mereka jang mengadakan
iitu pada umumnja mendjalani
dalam

rangka distribusi untuk

ran2

jang dituntutkan

nji daripada Undang? Dasar Negara
kita mendjadi mag: Sehii
pa
tut sekali
Gerakan2
Koperasi IndoneSia turun aaga dan menanamkan kc-

insjafan didalam diri bangsa kita ten-

Belandja
PBB 1970
$168,5 Djuta

tak

boleh

ndekatan

tak

boleh di-

petadjaradan

saha bot kita jangsud-M6YyehyfTaman lebih banja
dari k
kita
menghadapi lawan? sekaliber,
Sdan Inggeris.

1 diplomasi

Perundingan Perhubungan
Udara R. I. - Peranijis
Djakarta, 15 Djan. (Mdk)
Bertempat diaula Perhubu.

tiatah R.I. dan Perantjis. Dele

gasi

Indonesia

Dirdjen

dipimpin

Perhubungan

Komodor

Perundingan

»leh

Udara

Udara

ini

adalah

landjatan

(U) Susant» dan De

dari

ke.

perdjandjian

jang telah ditanda tangani da
lam tahun 1967,
jang mana

Indonesia M.C. Cheyss»n, Se.
lain itu turut pula mendam.

rusahaan?2 penerbangan Gara
da Indonesian
Airways daa

Duta

Perantjis

Besar

dipimpis

Perantjis

untuk

menurut

bingi Mr. Cadol (Cansellor of
the French di Djakarta, Mr.
Esperz1
(Director
intern:

UTA

perdjandjian tsb pe.

jang

berhak

untuk

bang ke dan darj
Indane.
ND)

Sovjet

terbesanukodua

bangantja” nan
ur
dollar dan dengan seluruh ne.
gara2 Komunis Byelorussia dan
—

jang

menuru:

delegasi dan suara
Giri — sumbangan

cleh

legasi

dari seluruh sumbangan.

Pia.

gam San Francisco 1945 meru
pakan negara2 terbisah dengan

perhubungan
sebagai

Penju:

Ukraina

tional
Relation,
Sekretaris
Djenderal
Penerbangaa Sipil
General Fayet
dan beberapa
orang dari perusahaar pener
baagan Perantjis UTA.

agan Laut Medas Merdeka Ti
mur kemarin
pagi telah di.
langsungkan perundingan Per
hubungan Udara antara peme

315X

ter.

Perantjis—

pai

hampir

24 diuta

'"nereka sen
itu mertja,
dollar.

Sesudah itu menjusul Inggris
dengan
sumbangannja sebesar
9.310.430 dollar atau 6,67, Pe.
rantjis sebesar 8.348.456 dollar
atau 67, dan Taiwan 5.625.637
dollar atau 45.
Kelima negara anggota PBB
Cersebut merupakan 5 anggota
Dewan
Keamanan
PBB jang
mempunjzi hak veto. Kemudian
hanja 20 negara
anggota PBB

jang menjumbang lebih dari 1
Gjuta dollar setahun.
Indonesia menjumbang 478.179

dollar setahun,

berarti 0.347

dari 146.846.272 dollar sumbani

sip2 koperasi jang sebenamja itulah,

Ma Selena eta

maka sedikit sekali koperasi Indone-

Mendjalafikah
al ekonomis.

anan sosi-

ahun jang lalu sebanjak kurang lebih 30.000
koperasi

I
diseluruh Indonesia dimaksudkan oleh Menteri Koperasi dan Transmigrasi untuk dibubarkan. Karena kehidupannja jang bertentangan dengan Undang2 Koperasi
Betullah, selama koperasi di Indone1
Istim dan udjud
perusahaan melulu dan me.
tut keuntungan
jang sebanjak 2nja
dengan pengeluaran jang seminim-nja.
maka ia tidak akan
daripada pengaruh sistim kapime. Dan
sendirinja i
mendjerumuskan di
da kapitalisme jang
mesti
tuk beda dengan

Operasi.

rasi

jang demikian akan bertentangan dengan prinsip koperasi sendir ,
bertentangan dengan peri hidup sosial-ekonomi bangsa dan mendjadi salah

ndjalankan sistim kapi
n kedok gotong

satu

Pemerintah harus

mbil tin-

dakan meluruskan djalannja dari ribuan koperasi jang djusteru menekan
kehidupan rakjat

banjak.itu. Dan

mat.

dja-

lan ini hanja bisa dilaksanakan, djika

Disini

toh2 kerdjasama

Spiro tentu terkenang akan
sambutan untuknja di Bali . . .
pemudi2 tjantik menari le-

Pemerintah sendiri memberikan tjon-

kegotong tojongan

dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

kadenasi Bangada" Padangan”

du

n

mah-gemulai.

Ini bukan karena tari Bali murah seperti tomat, tapi maklumlah jang njambut Menlu

ditafsirkan kedalam Pantjasila.Hilang

Kope -

i
| mania akan | ke
inti-!
jasama atas
dasar
gotong tojong itu, telah menjebabkan
pentingan

new di Australia mendapat
sambutan teriakan2 "Spiro ..
pulang”.
Tapi bagi penderita? busung
lapar jang menarik perhatian
tentunja berita bahwa Spiro
djuga mendapat lemparan2 to-

ekonomi bangsa Indonesia Tang sudah

keuntungan dan tidak semata2 untuk

meringankan beban bersama. Njatalah bahwa penarikan La peratu.

Wakil Presiden AS Spiro Ag-

DJIANGAN MENDJADI
RODA EKONOMI
KAPITALIS

Mengisi djiwa koperasi.

Anggaran

tujuts Permusuhan

Indonesia

sar Negara.

State Deparment AS baru2 ini mengumumkan,
tanggal 20 Djanuari
tang udjud daripada koperasi jang sejang akan datang ini, akan diadakan pertemuan antara bahwa
RRT ditingkat
benarnja. Supaja gerakan koperasi di
Duta Besar, Stoessel Jr., dubes AS untuk Polandia, ASakandengan
mewakili negerinja,
Indonesia ga memulai kembali w
RRT diwakili oleh Lei Yang, charge d'affair negeri itu, sedang
pertemuan akan
atu tjara jang tjotj
n kebut
diadakan di gedung Kedutaan Besar RRT.
han
koperas
dan
mendjla
prinnkan
Perundingan ke- 135 itu akan membitjarakan kepentingan2 bersama. Dari
sip2 kegotong rojongan sebagai tandzpihak AS dikatakan ada keinginan mengembangkan kontak dengan RRT untuk
san kerdja untuk seterusnja.
pertukaran tjendekiawan2, wartawan2 dan guru2. Sebaliknja RRT ingin me.
Bung Hatta jang
kita kenal sebangadjukan soal2 prinsip ko—eksistensi, Pertemuan AS dan RRT di Warsawa,
gai Bapak Keha
Indonesia pernah
jang sekali ini dianggap tjukup penting oleh Nixon dan Menlu Rogers, (demikian
mengatakan, bahwa ”
menurut UPI) adalah usaha? terus menerus dari AS untuk mengambil langkah2
perasi di Indonesia barulah dapat dipendekatan, seberapa dapat dilaksanakan. AS tentunja berpendapat, bahwa dunia
katakan berurat dan berakar, apabila
tidak selamanja harus mengobarkan permusuhan, dan djika AS pada suatu ketika
setiap anggautanja berkeinsjatan. bah
harus meninggalkan Asia atau Asia Tenggara, maka
wa
koperasi adalah usaha perekono
sedi
ia dapat melakukan
iluar medan pertempuran - dengan RRT, djika
mian masjarakat jang dilandaskan ke
terdjadi
agresi
dibolahan
sin
pada Undang? Dasar
Ta menja
takan pula, bahwa ”....ijita2 kopera
RRT dalam menghadapi banjak kesul n, terutama karena isolasi diri
si Indonesia menentang individualis
oleh kesalahan? politiknja sendiri,
ingin me-redi
" p”rmusuhan jang berbahaja,
me dan kapitalisme setjara ftundamen
apalagi dengan AS dan Rusia sel
. Tapi sekalipun demikian jang ditudjunja,
ti sara
bukanlah persahabatan dalam arti membiarkan AS turut tjampur dalam soal?
dalam negeri sementara negeri Asia untuk
“emusuhi
RRT.
Pikiran
itu
senantiasa
Koperasi landasan ekonomi
ada dipikiran RRT, dan karenanja RRT .engandung maksud hanja untuk me.
teduseer kekuatan? permusuhan dan tidak mungkin dapat sedjalan dengan negeri SUMB
ANGAN INDONESIA
jang ideologis bertentangan. Sedangkan dengan Rusia jang pernah se--ideologi,
nasional-Pantjasila.
HANJA 0,347
dia sanggup berpetjah.
Dalam buku2 sedjarah jang
ditulis
Usaha dunia kearah perdamaian diantara negeri? didunia
oleh ahli2 sedjarah dunia, disebut bahkan oleh tokoh2 dunia dan negeri2 besar.
Mark
as
Besa
r
PBB, 15/1 (Mdk)
ada peri
Indonesia sifatnja semensipiil jang menggandjel usaha? itu, selamaTapiitu tidak a akan
Anggaran Belandja PBB un- wadjak bangsa
dapat hidup suatu
dahulu kala adalah komunalistis.
suasana tanpa pergeseran dan permusuhan.
tuk tahun 1970 telah ditetapkan
Hanja
seperti
jang
disembajankan
ia ingin bergotong
rojong, ia
RRT, maka ko-eksistensi dengan
jang berbeda
sistim sosialnja supaja Jaitu 168,5 djuta dollar. Enam- Artinja
ingii hidup sat ra Kanne Pada haGapat didjalankan demi perdamaiannegeri2
d
u
n
i
a
jang
sangat
kita
perlukan,
Dalam
kekatnja sifat2 dari keinginan berkopuluh dari 126 negara anggota
hubungan inilah bermatjam2 negeri
h telah mengambil djalan mendekati PBB
masing2 membajar sumba.
perasi bangsa Indonesia itu, menganraksasa di Asia itu, seperti djuga di Djerman,
Swedia,
Inggeris
dan
Kanada.
dung pula unsur? toleransi, perdamaiMereka memperhitungkan kekuatan
tidak lebih dari 56.256 doj
dan melihat persfektif djauh angan untu
20, Sekat mendokati kepentingan pridari suatu pengembangan marketing riiltanpadari adaRRTgangguan?
k
Anggaran Belandja
jang
memberatkan.
badi dengan kepentingan umum, dan
Dan djika pergeseran? tidak ada “didaerah? pembuangan barang2 atas dasar
mendjaga keselamatan kekeluargaan
hubungan2 ekonomi dan perdagangan jang sehat, tentulah terbit saling untung
Sumbangan
tsb. merupakan
“iatas segala2-nja.
menguntungkan. Tapi djika keributan terus berkobar, dingin maupun panas, 0.049, dari djumlah 146.846.272
Dasar pemikiran dan filsafat jang
dunia akan tetap tidak aman dan benih benih permusuhan akan dapat berkobar,
dollar, selebihnja diambilkan da
mendjadi dasar suatu pandangan dari
Kekuatan riil dari vegeri seperti RRT jang menundjukkan kemampuannja
a
an chusus PBB, be.
ekonomi Pantjasila inilah jang menjeuntuk mengundjukkan giginja, terhadap Soviet maupun AS, sudah merupakan
rupa uang
babkan koperasi dapat tumbuh pesat
alan
estimate bagi Indonesia
sekurang2nja akan sangat mengalami kesukaran? dalam perlengkapan sewa,
Tapi oleh karena achirpertahanannja. Hal ini sementara mendjadi penilaian dunia, berbeda, djikalau kai, pelajanan2jang sudah dipa. dinja Indonesia.
ia bersifat lain, bahkan bertentadengan TV dil
terdjadi perubahan pimpinan negara, dan kekuatan disana mendjadi petjah belah. nja,
ngan dengan sifat2 hakikinja sendiri,
publikasi2,
tour2 bersama
Dalam hubungan inilah kita djuga perlu mempet
maka ia tidak lagi mendjalankan tugas
Ijedjak2 langkah
guide, toko2
barang
hadiah,
AS, dan negeri? Barat jang mendekati
RRT guna mendja
ja dan mendjamin
kegotong rojongan. Tapi ia telah menPBB.
perang
'eruta
dan
ko?
ma
perdamaian dunia. Djikalau usaha2 kita jang djelas
ada, tipi RRT masih
djadi bagian daripada roda kapitalisSumbangan
terbesa
r
adalah
sadja tidak dapat melepaskan permusuhannja setjara sudah
sepihak, barulah kita dapat
me dengan kedok koperasi ........
mejakinkan diri kita, bahwa hubungan
Serikat dengan
dari Amerika
Oleh karena sifat2 melepaskan prindidaerah kita ini tidak ada manfaatnja. dengan RRT, sekalipun dia raksasa besar djumlah 50.378.797 dollar atau

ut dan usaha
Beda sepak Sa Dalan herberlarut-lar
kat Sapat mengamth!

ekonomi di

Dalam Undang2 Koperasi No. tuhkan terus oleh kita. Dan oleh
12 tahun 1967 disebutkan, bah- sebab itulah maka ia merpaak
wa koperasi sebagai organisasi bangunan
nisasi
ekonomi
ekonomi rakjat harus merupakan jang dituntut leh Undang2 Da-

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja antar). Luar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).
Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).
TARIF IKLAN :
TEKS SADJA
: Rp.20,-- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm
minimum. : 50 mm.
Display-ad (iklan gambar) «: Rp.25,-- per mm/kolom iklan
minimum : 80 mm.

Pemimpin

KOPErASI

Landasan
demokrasi

nja kekuatan koperatif bangsa kita

berarti hilangnja semangat gotong to-

jong, Berarti pula kehidupan kita su-

Adam Malik, bukan rakjat . ..

'dah "seperahu” dengan seluruh sistim

Australia!

kapitalis jang kita tentang mati2an,

sebagai warisan Kenagasaan
jang ingin mengisi
kehi lupan nasional

aja dengan pandangan hidup

ADA 17.000 SUKU
TERASING DI BANGKA
PALEMBANG
—
Menurut
Kepala Perwakilan Dep. Sosial
propinsi Sumsel Drs. Aihady
Hag, dipulau Bangka terdapat
17.000 djiwa
suku
terasing
jang mempunjai
hak dipilih
dan

memilih.

Mereka itu berada disekitar

dierzh2

Bangka

dan Belitung

—

(Ant.)

Gan terdiri dari
suku2 Anak
Dalam dan Suku Sekak.

PESAWAT POLYNESIA
DJATUH, 35 TEWAS

hari Selasa

terbaka

Gan

r

disebuah

Apia

Kekaryaan sebagai
Kita semua atau hampir se-

Pago.

take.off.
ata DCA

detik

setelah

ag

@djatuh :

penumpang

Sementara

tewas

itu "AFP” dari
memberitakan

'Timur,

,
peta
adalah

maskapai

milik

penerbangan

kena

sebuah

dalam

Kuala Lumpur, — Pemim-

pin2 Malaysia di Kuala Lum

Pur merasa tjemas berhubung
karena sakitnja Jang Diper-

tuan Agung dpt. menghalangi

pemerintah
memberikan

Malaysia untuk
sambutan jang

hangzt terhadap pangeran Aki
hito dan isteri jang akan ber
kundiung

ke Malaysia bulan

depan, demikian sumber2 jg.

mengetahui

mengarakan.

Radja Malzysia Tuanku Is

mail

Nasiruddin

Gan

mendapat

Shah

jang

bergelar Jang Dipertuan Agong telah menderita sakit

berbuat

terus,

meliputi kebutuhan hidup kita jang

bersalah telah membuat kehidup-

an kita demikian susahnja ini.
Tapi keluhan

Buru? ini Pa Menteri Tenaga

tinggal keluhan,

dialoog tinggal dialoog, kambing — dalam Seminar Tenaga Kerdja Ketdja
di Bohitam bertambah bani
gor menerangkan bahwa pada waktu
mm
bertambah
banjak.
: Namun 5 masaalahnja tetap — ini 4 30 djuta, nlang lagi: tiga puluh”

djuta, manusia Indonesia bekerdja ti-

tidak terpetjahkan djua.

dak produktip!

Pa
batj

4

eta

Ba

bagi hana oa
i
ingkan

Pa pngen belia,

Gan an diuraikan kiranja pandang lebar lagi.

'esimpulannja ialah, bahwa untuk
mendapatkan sesuatu, untuk men-

(japai sesuatu, untuk memiliki sesuatu

setjara mutlak disjaratkan adanja dua

hal,

j.i. berfikir

dan

berbuat.

Ber-

fikir produktif arlinja menghasilkan

sesuatu jang semula dimaksud oleh
Logis sekali dan sederhana sekali

pemikiran dan perbuatan itu.

bukan?
Kita tidak perlu memiliki titel sardjana atau professor untuk dapat menangkap arti dan maksud dalil tadi.
alau suatu pemikiran atau perbuatan tidak menghasilkan sesuatu
jang dimaksud semula, hal itu berarti
bahwa pemikiran dan perbuatan itu
tidak produkti
| Kalau pemikiran dan perbuatan

”sedjahteraan ini" marilah kita bahas
bersama sebagaimana adanja, dengan
pemikiran penuh cnense of senlian””"
setjara objektief, bersih dari unsur2

negatief-subjektief.

Lebih baik kita dalam hal ini berdjudjur hati supaja djanganlah hen-

daknja
termakan Uputa
sendiri (- self deception) peraman

seperu u
ang? ox deli.
Kita akuilah hendaknja dengan pe-

2

Marilah kita bersungguh hati un-

, Pantas djuga hidup kita ini seba- ”— suk berusaha membuat diri kita men-

kepada pembuatan atau tindakan.
Cb
“he 2 man seher Te Ma 5 BaiMahPerorangan

AE

Masalah

merupakan sebenardekekaryaan
ga anylangjang merupa-

sendiri —,
sekian hari/bulan/
ruh
ketulusan hati: .We are just
tahun,
n modal
WHAT weare!” Tak kurang tak lebih.
dipakai,ditambah
TIDAK PRODUKTIP
! jang ' ha

ditransformasikan.

1
i
Pa naa
an Nop

ta passief dan tjuma bisa ngomel
melulu. Tidak periwirihati, sebab iriBalada
Degmirane (ang In

tapa akibatnja hal jang demikian itu.

Apapun kan telah didapat/ditjapai
seseobang
Malah mami Kapal/ditjapai
pada buah fikirannja, dari pada pe.
mikirannja, jang

dapt

tamkan orang lain terus2an, sebab
buatan demikian dapat membuat

Sekian banjak enersi pemikiran dan”
perbuatan
, dari sekian banjak manusia —i mungkin termasuk
suk djugadju kita

jang
kami
g

Kami kira dalil ini sudah tj
sederhana dalam kataZnja dan uk
Yukup
djelas ten
maksudnjjaadansehingga

. RADJA MALAYSIA
SAKIT KERAS?

tetap

Vital, jang eseensiil,
jang pokok, maka
kita merasa susah, sadap pasti. Lebih2
Kalau meliputi banjak matjam kebutuhan hidup, bertambah susahlah hi-

kekanan, kearah sekian banjak
kambing hitam. Jang kita anggap

terdahulu dalam "Merdeka" ini

orang lain!
Hulah kiranja duduk perkara jang
sebenarnja maka kita dirundung malang hidup susah selalu.
Akan tetapi kita tidak perlu mengeluh. Keluhan menggerogoti enersi
dan dajatahan. Tidakesuta perlu kita
setjara serampangan mengkambing hi-

Berpikir tetap berpikir

dak dapat dirasakan manfa'atnja itu

tadjam, kata2 pahit, kekiri dan

Pernah ne

pudju
aa

Choesnoen

KEMASJARAKATAN)

Sa. kala sesuatu jang tidak dapat ditjapai, tidak dapat dimiliki, ti-

apa sadja. Kita lemparkan kata2

Pesawat tsb jang sedang da
lam penerbangan dari Trajil.

Andes.

ETHIEK

tapi hasil jang dapat ditjapai, dimiliki,
dirasakan manfa'atnja tetap tidak ada

Kita menjalurkan keluhan kita
kepada siapa sadja, dengan tjara

kare DN:
penamana
kah gerangan icka
per
salah Kabliaduduk
r 5

dipegunungan

terus, berbuat

Kita berdialog dengan diri sen-

bahwa 28 penumpang termasuk
seorang dari
4 orang
awak sebuah pesawat terbang
aka DC.4, hari Selasa telah
@jatuh

manfa'atnja.

diri. Berdialog dengan orang lain.

Pago (Samoa) dan djatuh ha.
nja beberapa

(SUATU

keluh kesah: "Alangkah susahnja hidup sekarang
ini . ..!

danau

menudju

OLEH:

basis kesedjahteraan

djatuh

@itepi pantai di Apia, sebelah
Bara Samoa.
Pesawat terbang tsb dengan
muatzn
penuh, kebanjakan
touris, , bertolak dari lapangan
terbarg

(Menteri rakjat)

mua, selalu atau kadang?, ber-

APIA. Samoa Barat, — Seba
njak 33 penumpang termasuk
awak?nja telah tewas ketika
sebuah pesawat terbang DC-3

Polynesia

dit

Pantja-

sita!

0

kan:
rang

maupun sebagai

bang.”
djadi insan jang produktip, lewat gekalu Kita masih.
janggang
"Menboka” Ini “atau lewat
madjalah ,-Kel
atau

To maka mt:

Kami rasa

SWpipun boleh 'midima-

mobil itu ki
“Uki gelanggang independent ini.
ahdapatkernamenghutang
. . . pemberian
Gagasan2setelah dan wawasan kami akan
dari — menjusul

Berapa

Perintis kemerdekaan kita?

Red. Jth,
Sebubungan “dengan berita Mereka tanggal
29 Des. 1969 tentang
""Sekarang
sudah terdaftar resmi 40
perintis kemerdekaan”
maka menuTut hemat saja djumlah90 tsb. sa-

bahwa sampai kini masalah int be
lum djuga mendapat penjelesaian se
tjara wadjar.
3
:
Mudah2an perintis kemerdekaan
kita tidak merasakan bajangan pepa
tah orang? tua di Tapanuli,
jalu:

am itu dapat saja kemukakan disini
bahwa MPRS pernah mengeluarkan
Keputusan
MPRS No. XXVIII/MPRS/66 Pasal 1 (4) tentang
"mem-

paria, hape halak do umboto daine,
jang mana artinia kira2 — sebagah
perintis kemerdekaan, menderita sih
sd untuk membela kemerdekaam
akan tetapi sajang belum dapat me
nikmati hasilnja.
Hormat saja,

Ama

ni Mogol,

Ph.

keras dari dakter2nja.

Namun sungguh

al.

Aman

(Utusan

mengetjewakan

ngalutan palandja3

Tape-nja

kembali.

bahasa gagu dan targan. Husilnja:

pada lajar TV. Begitu kagumnja
mereka.
Mereka berbisik?
Jan
tertawa. Sebagian orang jang te-

djadinja. bajangkan bagaimara su
sahrja mengangkat peralatan se

Dan

muntjullah

diputar

Tekam mentjcba

gambar2

mereka

melihat belakang

'M€em',

tidak

mau.

Satu

kan

container jang

ternjata telkh

kan

bahwa

jang

terlihat

temu

merah jang menjala.

Begitu sukanja kepada kain me
rah ini sehingga Baret Merah RP

KAD

saja

pindah

tangan

keta-

ngan lain dari kepala kekepala
lain, dan ruparja tak tertahan dju

ga rasa ingin memiliki baret iri
seorang penduduk melarikan BaMerah

saja.

mengedjarnja

lihat katja jang bisa merefieksi
kan wadjah mereka. Haja pada
dapat

kami

dibuka oleh

lus. Mereka teramat bangga bila
mempunjal hiasan dengan warna

ret

perhatian. Mereka berkerumun me
team

djuga

berat Itu dan harus melalui dja
lan2 jang sulit pula. Padahal sebe
lumnja mereka teramat kagum de

ngan benda2 ini,

katja itulah

Dongkol

Dan

sampai

saja

harus

kegubuk

mereka untuk merampasrja kem
bali, Berkali-kali saja
berusaha

mejakin

mendjelaskan bahwa Baret Merah
ini guatu hal jarg tidak bisa diha

adalah

diahkan.

Untunglah

Plerre

menje

Djonggara

Siagian

Sumatera

Utara)

Persatuan

merdekaan Tjab.

EXPEDISI (4131 |: Jl
deo

Perintis

dipakai

sebagai

kalung.

bensin (korek biasa tidak bisa me
kan kedalam lubang kuping unutk
@iala). Semua barang2 ini dipa subang. Pensil, ball point dan vul
kab untuk mengadakan kontak de

ngan penduduk. Selain membawa

berang2 hadiah kami djuga mem

bawa barang? jang dipergunakan
“untuk mengadakan

pen jang kamj berikan dipakai se

bagai penghias

jang memang

hidung

mereka

sebelumnja sudah

berlubang. Biasanja hanja

seke-

penjelidikan rat rotan jang berada pada hi-

@engelah
dan sikap2
mereka
uan

dung2 mereka.

terhadap barang2 modern, seper —
G: Video Tape Recor
(untuk
derre

Pakjang
ala
diberikan
oleh
n2

Pemerintah

Daerah rupa2nja ku-

kamam TV) radio, naga menda,
kamera polaroid dan
(jerjte

Ma
aa
Pakalan hanj

aneka warna.
Terhadap barang2

'ik dipakai sebagai subang.
Pierre membuat beberapa

nanagan, mereka,
j untuk se-

va. Selain itu kami djuga memba mentara sadja kemuddidjadiian
ws ala!2 menggamb
seperti
ker dikan topi pengangkat
barang2
ar
tas gulung
pensil an,
dan supidol (noken). Begitu pula gelas2 pias

i
i

ika mempunjai

logam

mere

perhatian chusus, shot dengan

Hasjinja

(Bagian-2)
d'djadikan
'but bolak-

objeknja.

Orang

terse

ugi

mudjan

pan
i
b| l

Tjang
dankir
kaleng bir dimasuk

: Hari pertama: tukar?am
hadiah - ''Mem?”, pria
pantang bawa barang

::

tjermin dan korek api

Kerang).

be-

f E

atbil

sar djuga diikat dengan rotan ke

membawa kain merah, kulit bia

Wadjan

! jtinpa TE

kami

Nasrani

I 5 Gigi

jang bekerdja
pada misi2

Pendeta?

ia f

seba

gai kalung setelah dilubangi atas

@engalaman

b1 :ii
f
f
i 1 hj | si h

mereka.

sendok

:

permintaan

dipakai

ikan sebagai! hadiah2. Berdasarkan

ii |

berikan

putu
(ank

Ternjata

kamj

| I Va jittp

fungsinja.

: hp3rTER

jang

i£

hui

F

Dalam kantong2
@atjam2 barang jang

Pierre mengambil

Ke-

tersebut masih di Lembah-X.
Hari kedua di Lemba-X ini ada
lah hari 5 Oktober, hari Angka-

tan Perang RI. Kami djuga mera

jakan setjara sederhana,
hanja
upatjara penaikan
Sang Merah
Putih. Kami begitu terhau pada

hari ini sehingga upatjara berdja
lan dengan chdmat.

duk

lembah

ini tidak

Tetap pendu

upatjara

jang

sedang

penduduk

beramai-ram!

mengetahul

berdjalan.

Mereka hiruk pikuk mentertawakan kami. Dan ketika kami menaikkan sang Saka
pada tiang
jang didirikan dekat bivak kami

turut

me

narik tali bendera. Rupanja jang
menarik perhatian adalah talinja,
atau kain merahnja?

(Bersambung)

Ae
BEBERAPA penduduk menijoba mel'hat apa jang ada dibela kang kamera
Polaroid sementara cameraman
beberapa snapsho: tingkah laku mereka,
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GUADALAJARA

Lambat

bertemu

dengan

kesebelasan

Inggeris, demikian coach kesebe

"

lasan

Dunia" Brazil Joao
Seldanha"Cupmenjatakan
kejakinan

nja sesaat

setibanja di

lajara untuk salih

Sar, dekat

Sesuatu

Sbarah
ka
ping

-

-

kembali.
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PERUNDINGAN

laa tingkat Duta

DI WARSAWA

RRT dan Amora Sekat

n

:

butuhkan

Berbitjara pada

wan
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TANGGAL

merepakan suatu kemadje-

Kedutaan Besar RAT di Warawa

20 DJANUARI

Joao

Pepa,

j

'

Pp

AGAIMANA ti

me” pngini sebelum

,

e
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ROD LAVER (kiri) dan Tony Rochc (kanan): sistim permainan ” mereka

sudah kuno

lah disi

ST

aa

ising- . strokes” seorang genius tennis jang
kan oleh

Ba
aa An an Sa
Sa an ana 3 Na Te Aa, Roche
kan pada tel 20 Pebrueri 1969,KF Meksiko, , para pemaintja ratiZ bersandar padapada "ba"big ane
ang
dan
tetap! dibatalkan 48 jam sebe- berimur 23 tahun dan diantar big volley" sekarang, serve
telah diGerson, Edu dan Brito.

pemain jang sangil
i
"

rame, bukan hanja memperditets

Kannjamelansirkan
dengan pula
kontekwen,
melainkan
teori jang
di.

dasarkan pada perpoldikan dar,

tengah abad jang lalu oleh McLoughlin, King

Perudas

of Court Amerika

kusnja dan

Na ina-

4

service dan

didjalankan,

pendekati (ag

Tapi mes

dalam hubungan ini maka dapat pula

dipahami, bahwa pelaksanaan pem-

MENURUT W.B.C.:

kan kredit? jang telah disanggupkan

Olivares

itu

oleh negara2

dengan

jang

memperguna-

bersangkutan,

be-

nar2 dapat dimanfa'atkan oleh Indo

nesia dan djaminan akan berhasil“ nja pemakaian atau pengolahan djum

DILUAR DUNIA INI, demikian nama bagi model topi jang terlihal diatas. Jackie Leap-

man, seorang manekin, menampilkan

inja

pada suatu kompetisi

topi jang terbikin dari

MEPELITA dan Penlihun Umum Ie. hulu ajam jang berlangsung di London baru2, Dan... ternjata topi itulah jang menang,
“Mengenai “pertanjaan, dan sebagi)
Mengapa dinamakan "diluar
dunia ini” tak

Se ajakan” Kan, yaah a
perlu terdjadi

suatu reshuffle

Kepala Negara

takoh2

Suharto

itu

akan dapat

na

Maman

rangka dipanggilnja para Menteri
oleh Presiden untuk meminta laporan
tentang bidangnja masing2. (Ba).

»

B

3

:

Lebih

f

Lte

e

-

5

supre-

bulan

Mek.

baan

Ta

Ba

dunia

berani dengan

ana

bahwa

orang

”

:

iog0 sudah
dipendi

ar

peraturan

mom

hukuman? itu ti
2

membuat

orang2

Deapannan,

Pa Soda

“ee baru

alam

dan membagi2

ji

aan

Denga

jang sudah terlatih Itu

Pa“ Eaa Aa

SI

@onal melawan Belanda hari tsb ke-sekolahrumai
2,
Rabu kemsyin distadion Wem Peang Bapu BNN
daki

mata Wib

Kang

Ieba "empat

legjar Yan

mokontna

segan

Jana

teranja mesawarkan suppIy

bani pemata
jangnja
persah bebas Obat2 terlarang.
Naa

an Teng
basa Das

lalu, masing2

Ratusan masalah hidup j e

tertjera
ituiberai
telah men:

uga

paka

Bea

141,—.

Sedang

2

Ka

-

ap

!
2
jang lalu antara
polisi

Tn

Naa

Wigan

iga

menbeabad

Ia Captain)
telah ber Sabwa tidak” Poeh dirndrar
LAS oleh
Rey
MertaGL “kepada
para
pelanggar
tetapi
seoraag new.
mere
behwa para
ka
pemadat
mer
Moore.
" Mick Jones, sae terwud

dstik, ,

brpa

agng aan

TOTAL

PENGELUARAN

LEBIH RP. 53 DJUTA

Pa og ee

dakan pertandingaan2 “Dl ja
Kerta, demikian menurut Humas Gelanggung
Olahraga

Selain
itu djogafasilitas
dalan damusahake
meningkatkan

giatan olahraga Ininnja diseki
tar ” "Senajan”,4

PBSI

dalam

bulan Pebruari
akan mendatangkan team bu

Uu

'fem Dena

terhadap finalis
Cup Kantata

Gelanggang Olahraga "Sema-

Selain mengan PBSI, kerdja

sama

anzara Gelora

"Sena

PSSI, PELII dan PRSI,
PRSI, mes
22.

Kan

Ga

'Anvja dengan

knock-out atas

"Fighting" Harada dalam perta
mahkota hari
Selasa minggu lalu di Tokio.
Urutan djago2 tindju menu.

rungan perebutan

Tut versi WBC adalah
sbb:

Kelas berat:
djuara,
penantang
pertama
Joe lowong,
Frazier

Ga

s4

beri Gawe

Bob“KetasPoster (AS). : djuara Nino

tap oleh

Pemerimah

@X diterangkan

Daerah

jan" dengan top-organissi bu “kerball mendjedi lapangan ten

poles (Mexico).

Gjuga dalam usaha meningkat

rebah lapangan

Jurangkis Indonesia — PBSI

mis,

''

latihan bas-

I

Kelas welter: duara Jose Na.

Pe, Mekah

enlor dara

Pedro Adigue (Pilipina).

aga

"

D

memerlukap bantuan.
Ge
Un SU
Men

serba rkukan debut
an kepada para
@inasinjs setelah muntjul da. sudeh
tua dan

jang

dapat di

lam dua pertandininter.
gan sembu
lagi.hkan
Mereka setia

silo
diam Tahanai
dontma
Ca
lawan - Djermaa
Baratooh Bg 9 tah meneri
mereka,
(UPI)

N

oleh Guber-

mur Djawa Barat Mashudi ke

1

JAMAN DALAM

INGGERIS KALAU PENONTON TAK Ca

salah ini.

bola Inggecis mungkin akan

#danja pertanjaam tentang Ma
Adapun

PON jang di!
rintih Daerah

iIntjian

dana

8 oleh Peme
Djawa Barat

LONDON, — Lapangan? sepak

di-

duri dalam beberapa tahun men
datang ini, demikian menurut sua

dialah resmi Persatuan Sepekbola

sebelum kita kembali kearah peng

pagar2 kawat2 ter

adalah sbb.: dari anak2
seko tu tulisan jang dimuat dalan ma

Jah/mahasiswa

sumbangan
2 Rp. Ma

Rp.

123977,

pegawai sipl/AB
na aa aa

ari
Rp IIA madya
0
dari Biookopa
katupaten/kote

903.59,—,, dari

BAT

Inggeris "Football Amociatlon
News" terbitan Lea
var

tip liter bensin

ngat pertandingan akan berubah.

minjak

nonton berobah setjara

salat kang Salanga og$

nana,

puan fisik manusi
a
tidak terba
Apaka
akan ada prestasi
h

jang tak terpetjahkan se.

pandjang masa.

Itu

Yara

hip

radikal,

termasuk al peningkatan mutu
diger

lapangan dan kemungkinan

“kenaikannja lapangan buatan gan

“Kita mengharap bahwa sma — peningkatan kompethi, antaritub

ATLIT2 AUSTRALIA

hn cekaman range yg

hormatan kekuasaan dan peanhan
matan bodo
gan jang

ti Bes kur oleh penulis tulisan tersebah

tjvali tingkah-laku sebagian pe-

Boke»

Jipertukam

an tersebut mengemukakan bah: — Perubahan2 Jainrja jang diharap

wa lapargan2 jang

500.000:— dan dari sumbang-

Anakan gai

“revolusi scaial akan

ubehang10 daan
oanraga "daan
waktu
tahun mendatang,
tulis- menifati

Rp. gar2 kawat berduri diperlukan, ke

an lainnja Rp. 3.565267,—. 8e

dan panitia? disipliner tidak akam

berat ugasnja"
t:
ja', kata tulisan ter
sebut dengan merambahkan "ma
jangrja kita tidak dapat nenjak
siran hal? tersebut terdjadi. Sumim

pagari dengan

jang bertigkat internasional

DILATIH

seperti
Unggi badan dan berat, dimaksudkuntuk
an atik par.

leher, lengan orangan dalam hubungan
dgn.

atas, dada,

aga

uk dibaw
ah
kulit dan
djumjah butir? darah merah dalam

darah Bet pala, Giga,

belanngan dng didapat dari

um dan olahraga tertentu jang
dimaksud.

Oleh

itu hendakaja
(Keadaan paru2 atlit. tekanan tidak adakarena
dun atit jang pre-

Pertanjaan? “sematjam ita “arah, kekuatan djantung dan
ramnja sama, sekalipun tjaDago Ag Dang cakar romi
organ2 badan lain diperiksa bang olahra
Jing diambilnja
ga
sangat berkembang — ilmu ke
Wokteran olahraga.

Kemudian dilakukan pemerik

tan atas ketjepatan bergerak,

Dotaan2 permina! dakin kaga

koordinasi, kekuatan, ata,

De. Intan Corp, menang
Aa Han antena
BAaa TAN Ga Dada daearnja
dokter Ma kedoktera
olahra
n “Nian Taborato1grkum
dilong. ditudjukan untuk menguatkan,

Kenja dapat memiliki 78 persen

sedang dalam keadaan telah.

ngga
dan

Sena
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ag mengaku
peme.

buku tis
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ikatan
Kaba- Saan baka Kentang Deengan
aiTabatasAan,
koijiwaan.
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pa.
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kedjwsan
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.- Pa aa Dr 1 AAA
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Dr. Corrigan:

mertukan program Inihan terpa
sat dan

dremaran Siah

ba
S kan latih
jang akanan
mem:
dem, Ktihan dapat diusahakan han
dipertukan.
dan dirantjangkan
untuk mem

bantu seorang atlit menjadari
Peranan besar daripada potersi
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lam fstihan
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Setia, Dong
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Singa Aha

seorang duara kri
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sekitar 10 per

Latihan Ilmiah bissanja direw

lntihan mo. Kindisi badan jang baik. Kilas an dkdjaman Apolo cewang,
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ongg Bay
riksamn kesehat
setjaraan
teliti “run, rentjana latihan dapat di

an pelan"
pengukuran

badan

|
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Djawa para
BaratMaa bertslian
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serta DLLAD
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lan ,Johany
Djanuari Famechon
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”
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bahkan: "Sedikit menusia jang

Kesebelasan

sebab jang

merintah Daerah Djawa Ba-

lahkan 0-1 oleh Inggeria bu Katak menghentikan pertan.
termasuk
Dermaaggilan
bali Piet |Keiser.
- kem

Bp. 18464790,

tan daan jang @lertanPe

Charimn, djadi perhat
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Babba
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empat Amsterdam
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