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Pangkalan Operasionil
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Untuk ALRI Perlu

Ditjari - KSAL
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Surabaja

DISINI HARUS
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Bea Bye

NJA

Sudomo

MBU

DITANGAN...

Sindikat Gula
Gagal Besar

2 Komando Armada Dilebur
Surabaja, 23 Djan.

DJANDJI MENTERI PERDAGANGAN
TAK DAPAT DIPENUHI

Djakarta, 23 Djan. (Mdk)
AKIBAT timbulnja kesulitan
dalam soal financiering pro.
Gduksi gula, maka usaha pema
saran

produksi

gula

jang

di.

bebankan kepada Badan Sindi
kat Gula

jang

Menteri
Dr. Sumitro
telah

dibentuk oleh

Prof.
an
dapat dikatakan

galan total dan

sedjak

bulan

Nopember 1969 wewenang dan
kekuasaan jang diberikan ke.
pada Pim pinan Badan Sindi.
kat Gula itu
telah ditjabut

kembali.

annja

Kini,

masaran

Departemen

untuk

ay

Perdagangan

para anggot

ter.

utan.
diberikan

ini

t

di timur,

hun

musim

untuk

Apa sebab

usang sebagai

(panen)

dapat

me.

ngadakan produksi Ik. sebanjak
800.000 ton, akan tetapi
ternja
ta pada waktu

Pa

memi

ni

Ker

ag

sebanjak 507: dana
mengakibatkan

- gula

solidasi telah
dengan

Ope

kapal

perang.

Alur

sempit.

Aki.

Armada,

konso-

kon

diadakan rapat2
Konatal,

Pas-

tuan2 komanda jang Jain. (Ant)

SERAH TERIMA
DJABATAN
PANGKOWILU V

Surabaja sudah
Pangkalan

dan

rangka

Dalam

DJAKARTA,

—

Sepandjang

se-

@jarah AURI selama ini, dalam se

kin

dangkal dan

dan

hal

bat kedangkalan itu maka ge.
rekan kapal perang tidak dapat terlaksana dengan tjepat

hanja

ajumuh

pihak

lidasi ALRI:

pelajarannja makin lama ma.

untuk

produksi jarg dimaksudkan.

ini

pelajaran

ini kemampuan

luksi

samana (L) Muljadi

dan safu

rasionil, tanja KSAL, karena
alur pelajarannja jang tidak
mememihi sjaret lagi untuk

setiap ta-

Hari

lam ra:

jang tahun
Dharma Samodera
ini dipusatkan dikota Surabaja,
menghadiri farewell parade Lak

KSAL menjetudjui pcmilihan pangkalan operasion'? ma

pertemuar chusus, dengan ko
en “Merdeka” kema.
"Gula"

bih ekonomis.
Dapat
ditambahkan, bahwa
KSAL datang ke Suurabaja da

"pangkalan Surabaja”

sirg2 satu di barat

Ke

uangan jang ada dipergunakan
untuk merawat kapsI2 jarg le.

lan operesionil ALRI. KSAL
berpendapat bahwa per'u ditjari tempat lain sebagai peng
gan'i Surabaja,

gula,

Oleh suatu kalangan jang dianggap berwenang dalam soal
produksi gula,
dalam suatu

PNP

overhaul terhadap kapal2nja-

sekarang sudah usang unuk
dipertahankan sebagai pangka

soal pe.

(pendjualan)

Gula jang
Keterangan

(Mdk).

Kepala Siaf Angkatan Laut
Laksamana
Madya L. Sutlomo dalam kererangan persnja
di Surabaja baru2 ini mengatakan bahwa menurut penilai

Hal

produ

demikian dapat mem

djika dalam keadaan

lam soal pembiajaan
i
tasi petaka jang barus Mon

perang.

bahwa

Dinjatakan,

pelajaran
Pp:

Hal tersebut terdjadj dalam upa

itu sendiri

kapal

bahaj:

an kesulitan

dengan kapal
ALRI. sampaj.

dipenuhi

-

2

ka

Kalangan. itu
menambahkan
lebih djauh, bahwa dengan de.
mikian djandji jang tadinja telah dinjatakan oleh Menter
i
Perdagangan
kepada
Menteri
Pertanian untuk membiajai eks
Ploitesi produksi gula, kini ter
njata tidak dapat dipenuhinja,
akibat skesulitan2 jang timbul

pangkalan

ALRI

dapat

didjadikan pang

Armada”
Dalam rangka membuat or.
ganisasi ALRI lebih effisien,
telah diputuskan untuk menje
derhanakan susunan Komando Armada
jang
sekarang.
"Komando Armada Samudera
dan Komando Armada Nusan
tera" akan dipersatukan dengan

biajaan ini, maka PNP "Gula"
kini
terpaksa
mengusahakan

"Komando

Armada”.

ngan pembajaran
bunga seba.
njak 21/47 setahunnja, sebab
tidak ada djalan lain untuk da.

pal2

diserap

ugar tetap dapat berdjalan se-

adanja

kredit dari suatu Bank dan de.
menolong

pabrik2

mereka

nanti,

kata

satu

Komando

Armada

telah mendekatkan pada usaha
effisiensi itu.
Diakui pula

diangkat se'jara

(Bersambung

jang

KSAL, mtka kekuatan armada
diuga berkurang. Oleh sebab itu

gula

ini terdiri dari para pedagang

dan

Pangii

dan Kepala Stafnja hanja satu.
Dinga satu stafnja. Dengan ka-

diharapkan.
Sindikat Gula

bagaimana jang
Para anggota

kapal2.

Hanja satu "Komando

untuk mendapatkan pembiajaan
jang diperlukan. Akibat daripa.
da kegagalan dalam soal pem

pat

di Sura.

kalan pemeliharaan

oleh

.
KSAL,

bah

wa ALRI sampai saat ini belum

ke hal. IV)

mampu

mengadakan

Pihak Pemerintah Federal Nigeria dan grup pemberon:ak jang
menjerah menandatangani perdjandjian genjjafan sendjat» am
mana dinjatakan kesegiaan rakjat Biafra pada pemerintah
pu
.sag serta pembebasan semua tahanan Biafra. (UPI).

Reshuffle Dianggap Perlu Untuk
Memelihara Kekompakan Kabinet

DUA MENTERI MINTA
BERHENTI SENDIRI?
23/1

(Mak).

berdjalan dewasa ini
untuk memelihara kekompakan
Kabinet
Pembangunan untuk

baja dimasa jang akan datang
hanja

ai

Presiden jang sedang

wak.

tu 2 djam sampai 2) djam pe
lajaran. Dengan demikian. ma

Djandji jang tak dapat

nm

Dalam rangka usaha2

dari
ke.

diperlukan

si

sedan mewah melintas sementara ribuan pengungsi2 Biafra dengan bekal jang dapat dipikul diatas kepala mereka berdjalan kaki memtjari
perlindungan baru setelah
perang saudara di Nigerig berachir. Tanggal 15 Djanuari lalu

DJAKARTA,

untuk

laut terbuka, melalui atur Ba
rat Surabaja

NT

SKBUAH

dapat

mendjalankan

tugas2 pemerintahan
d
an sebaik2nja, baik ibidang pembangu-

nan maupun
dalam
menghadapi pelaksana
anpemilihan umum jg

Djumlah
Penganggur
Naik Di
Djateng
Semarang, 23 Djan.

akan datang ini, maka
soal reshuffle kabinet
dianggap perlu untuk
diadakan, demikian kalangan jang sangat
Tenan menerang-

(Mdk)

kan

general

kepada Yorespon-

lam hubungan ini kalangan itu mendjelas-

kan, bahwa jang sudah
djelas sampai sekarang ini terdapat 4

orang

Menteri dalam

Kabinet Pembangunan

jang akan mengalami

penggantian.

19 Djanuari Otdk)

mn

GAYE SANDLER, pemudi berusia 18 tahun,

seorang
mebasiswa seni-rupa, dan salahsatu hasil kerjanja adalah
adalah din Sen.
diri. Seperti tampak pada gambar diatas gadis Inggoris tersebut

DEMONSTRASI

aan

Mnet

Eraesto Che Gucvara

Bag.

kepada Perda

na Menteri Kuba Fidel Crstro meng.

Tangkan kepoda wartawan Madjalah

felah melukis badannja sendiri dengan goresamg peydhAdelic (hip: Panorama
bahwa ia bukan agen Ko
Pie). Bahiran ini belum apa2.. sebab kemudian dengan tjoretan3 ecer
nge mshemenggg Mma —.

DJAKARTA, — Ribuan messa peladjer di Ibukota jang tergabung da
lam Kesatuan Aksi Pemuda Peladjar
Indonesia (KAPPI) hari Kemis pagi
telah mengadakan aksi
"turun keGjalar” menuntut diturunkannja har
ga hasil? mirjak bumi jang telah
Ciraikkan oleh pemerintah.
Para peladjar tsb. jang terdiri da

Itu tetap dibadannja Gaye menampilkan dirinja peda suatu pame.

ran didepan umum. (AP)
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Hama
Chat

Udara|

Kat Peaptn Pra

mengkrtakan Untatan Gusvara Mu he

2 Cia, Maan

— ag—

gampang
at don2

ya

n kalung dari leher siwa
nita, untuk selandjutnja ber.

meneriakkan

"tangkap,

kaaaap.....”
Orang2

polisi

djauh

tempat it, begitu

terus menangkap si.laki2 itu.

aa
ema

— Modal sendiri

4 Penjeleweng
Ditahan
Widodo

Pemuda

an barang dari beberapa eks.
pedisi angkutan laut, sehing.

wai PN Djakarta Lloyd dan 2
orang lainnja setjara bersama
sama telah melakukan pemal
#uan tagihan? ongkos pemuat
ga

Dari keempat orang tsb te-

menurut keterangan para ter
tuduh tsb adalah hasil uang,
jang mereka peroleh

rusahaan

(Mdk)

Berkas2

paikan

Medan.

bak dari djarak

akang
hingga
tepat menge.
mai
pinggul
Na
Menurut

Itu

:

Company
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Djakarta.

AKADEMI
PEMBANGUNAN
Mendidik anda lulusan SLA untuk mendjadi tenaga ahli di-bidang2 :
t PADJAK
t BEA
TJUKAI
# BANK
dan
# PIMPINAN BADAN USAHA
Siarat2 Pendaftaran :
2. Salinan idjazah SLA (3 lembar),
b. Surat kelakuan baik,
€. Surat keterangan berbadan sehat,
@. 3 lembar pasphoto,
di Sekretariat pada hari kerdja, DJL. TAMAN SUNDA KELAPA (SMPSMA SRIKANDI dibelakang BAPPENAS) djam 16.00 — 18.00 dan di SEINEN RAYA 56 A DJAKARTA, djam 9.00 — 12.00, penutupan tgl. 7 Pebruari 1970, testing masuk tgl. 9 Pebruari 1970.
Direktur AKADEMI.

PENGUMUMAN

Dji. TENGKU TJHIK
No. 10 Djakarta.

DITIRO

terdjatuh.
teman2nja

dis

Beberapa
mentjoba

kepadanja siapa

jang telah menembaknja dan
apa sebeb2nja,
jang
mana
oleh Suheimi dalam keadaan
kepajahan itu hanja dapat me
nerangkan, bahwa ia ditembak
oleh A Lon
dengen seputjuk
sendjata pestol
FN didepan

DJAKARTA

— Daerah

keterangan pers
Humas De.
partemen
Kesehatan
hari
Kamis.
tentang

terdjang

kitnja daerah tsb dinjatakan
dalam Surat Keputusan Men.
T Kesehatan
No. 131/DD/

nja, sama

sekali

tahui sebab2

Djakarta. 23 Dianuari (Mdk)
DALAM rangka usaha pembinaan bank2 swasta nasional dan

investasi

pengawasan

Biro

20

604,18. Harga rata2
adalsh sb.b:

jang ter.

Dati

tia

PMDN

Ditjabut

Djakaria, 23 Djan. (Mdk).
Dunia importir di Djakarta
hari

lalu

djukkan aktivitas

memun-

luar biasa

berkenaan dengan remjana ke

Djustru Jang Bonafide
Akan Terpukul?

tenyan dari fihak resmi akan
melakukan seleksi keras dgn.
menijabut lisensi import (TA

PI) bagi importir2 jang tidak

membuktikan aksivitasnja. De
ngan pedoman

baru itu oleh

fihak resmi diharspkan kelak

hearing

dengan

masional

jang

luruh Indonesia
110 buah.

di

Raya

ibukota

sional

di Bandung

Bank
pada

itu se'jara ketat

didjalankan

dagangan, mika

jg perlama2

menjatakan

si'uasi seperti sekarang ini ti-

dise-

Ik.

dak ingin dan tidak mau

rupakan

mempunjaji

lk.

telah

bank2

kesempatan

bak

ba

g "importir jg suka main",
demikian Zachri Achmad.

70

selesai

Berspa besar

seorang im-

portir harus aktip agar TAPI
nja tidak ditjabut, fihak GIN
SI belum dapat memberi dja
waban. Tapi dikatekan bila
seorang importir dapat melak
sanakan

import sebesar 1000

dollar A.S. maka hal ini telsh

swasta

fungsi

“ma

ir-msin”, Situasi sekarang me

Djakarta

ini mempunjai

dianggap

akiip.

MATI ,,DIPARANGI”
OLEH RAKJAT

jg

mengembangkan
daerah.

Makzssar, — Kepala Ke
sehatan DIM 1404 Sawitto, Serma M. Jumus K., «i
Diamuari sore jl oleh

Indoresia
harus selesai
achir bulan Djanuari ini.

Dalam

Tn “on

rangka

4 bulan,

(Br)

SIAPA
— APA

PROF.

S.T. ALISJAHBANA
PARIS

KE

DJAKARTA.
— Prof. S. Takdir Alisjahbana.
Rektor Uni
versitas Nasional telah berang

kat ke Pars untuk menghadiri
korperensi tertang soal2 perdidi
kan dalam hubungan krisis kebudajaar serta soal2 kemadjuan manusia dewasa ini
Konperensi tersebut diadakan
jang

Pebruari

bulan

peiwngahan

akan datang Frof. Alisjanbana
menghadiri korpergnsi tersebut
atis undangan Ditdjen Unesco dan
akan dihadiri cleh sedjumlah ahil
pikir Gan anu perdioian dari s#
luruh dunia. Sebelum konperensi
itu #rci. $. Takdir Alisjahbana dua
minggu akan mendjaw tamu pe
metitah

Perantjis.

REBUT PENGHARGAAN
TERTINGGI DI PARIS
DJAKARTA. — Seorang putera
Indonesia,

Enny

Soeprapto,

telah

berarti

djuga

pegawai

Depiu

merebut penghargaan tert.nggi di
st onaie YAomini
ubigus” (AR) di Pars
tahun

1968,

jang

telan menumbangkan
E. Soeprapto,

Indonesa,

tradisi.

tertjatat sebagai

ulu

san IIAP djurusan diplomatik, de

pembinaan

ngan angka?

Nasional dan di-

30 orang

alam u:
untuk mengatasi
akibat2 daripada schorsing jang
pernah dialami oleh mereka ini

pendjara

menggembirakan.

nor-sktip

Benk Swasta Nasional jg.
terima bantuan

15.000,—

pendirian baru itu tampzk du
nia import tahun ini semak:n

rang importir bonafide. Djus
tru importir bonafide dalam

swasta

nasional

sebab

surem, ke'juali ter'unja bila
@ sektor2 lain sda hal2 jang

,

adalah apa jang disebut seka-

mentjapai

swasta

Menurut Zahri Achmzd, pd
sekertaris djendra: GINSI, di
katakan bila peraturan baru

akan

djumlahnja

bank2

Zackri Achmad menjimpu!
kan dengan adanja sikap dan

oleh Pemerintah c/g Dep. Per

bank2

jang

di Indonesia akan ada hanja
sedjumlah importir jg. betu'2

digolongkan

program hearing bank2 swasta
nasional ini diseluruh Indonesia
telah ditentukan oleh Gubernur

tertinggi diantara

jang telah dinjatakan t

maka sampai kini telah ada dua

5,bt

21

f bg

kerdjasama

Menurut keterangan jang diperoleh koresponden 'Merdeka',

ih

batik swasta

nasional

Bank

it

Asia Afrika
sebanjak Rp. 300
djuta dan Bank Umum
Nasio-

nal sebanjak
Dari

Mr)

Iainnja

bank2

sampai

Rp. 75 djuta.
swasta

sekarang

nasional

ini be

lum diterima sesuatu perminta:
mx untuk
mendapatkan kredit
jang diperlukan
oleh mereka

Apakah bank2 swasta jang ber
sengkutan akan
memerlukan.
ja, persoalannja terletak pada
mereka sendiri.

: ifit
!

si jin 1
H
!

uu EFT
I

5Hi

rangka

Non- Aktif Akan

penting untuk
perekonomian

jang di

30-—

KE153

diterima

telah menerima bantuan
dari Bank Indonesia jaitu

perkaranja,
kare:
belum lengkap

HA3 :

pemerintah maupun swasta jang ingin melatihkan/mengkursuskan pegawai2/karjawan2-nja dapat berhubungan langsung dengan
alamat tersebut diatas.
Pimpinan Tjabang,

selekasnja

dalam

lupakan,

(Ms)

atau

dapat

Lisensi Importir2

buah
pagi hari mau-

I,

daerah

hari Kamis kemarin telah djdjatu
hi hukuman oleh Pengadilan Hege
fi Istimewa Djakarta masing2 den

10.000—

sesual

dalam usaha untuk pembinaan
bank2 swasta wAsional tidak di

tua si-penembak telah didja.
ga oleh pihzk jang berwadjib.

Rp.

pelaporan,

hearing dengan
Direksi Bark
Indonesia dan
untuk tudjuan
jang sama dewasa ini Direksi
Bank Indonesia sedang berada
di Medan. Bank2 daerah djuga

Menurut
keterangan pada
malam itu djuga rumah orang

dan

dan

dapat giliran untuk mengadakan

itu, kata

kan sendjata itu sampai be.
fite: ini ditulis
belum dike.
tahui.

da Rp,

disetudjui

diadakan hearing.
Dapat ditambahkan bahwa Se
marang dan Surabaja akan men

atau latar bela.

30.000.— Rp.

telah

oleh Sekretariat Sub Panitia PMDN.
Bagi projek2 penanaman modal da
lam
negeri jang telah mulai
mereali
sir rentjana investasinja, Sub Pani-

Empat orang penarik tjek kosong

lalu

Jang

buah telah
selesai diadakan.
Diuga dengan bank2 swasta na

8 PENARIK 'TJEK KOSONG
DIDJATUHI HUKUMAN
Djakarta, 23 Djan (Mdk)

ini

va

dengan SK Pres RI. No. 63 th. 1969.
Diharapkan laporan? Team2 Daerah
Penanaman Modal jang tersebar di

Djakarta

tideak menge

keterangan

dari

Sub Panitia PMDN belum dapat dibe
rikan angka2 pasti, karena Team2
Daerah Penanaman Modal kini masih
melakukan spotcheck dalam rangka

Hearing

Salemba.

peroleh "Merdeka".

lawan

KREDIT UNTUK DUA BANK
IBUKOTA SUDAH DIBERIKAN

kang dari
pada penembakan
itu. A Lon
dikenal ditempat
tsb sebagai anak orang kaja,
dan dari mana ja mendapat.

Demikian

nilai

meliputi

-- Rp, 38.418 dju

BI Konsultasi Dengan
Semua Bank? Swasta

Baik oleh »rang tuanja mau

pun oleh teman2nja

Ka.

aplikasi,

2. Mengenai realisasi dari ' rentja-

na2

di

daerah jang terdjangkit penja
kit pes (karantina), demikian

Keputusan

lawan

saian.

beberapa

rumah A Lon sendiri. Oleh te.
man2nja pemuda Suheimi seMangunkusumo,

DJAKARTA — Index harga
9 bahan pokok
di Djakarta
dalam minggu ke.III bulan ini
mengalami lagi keraikan 10,07
PCt. dibanding dengan minggu jang lalu.

iri menurut

teman2nja

DAERAH BOJOLALI
DINJATAKAN
TERDJANGKIT PES

gera dibawa ke RS Dr. Tjipto

INDEX HARGA
9 BAHAN POKOK
IBUKOTA NAIK

KERKEBERFI

Lamanja : 6 (enam) bulan, 7 djam seminggu.
Latihan2/kursus2 diselenggarakan setiap hari kerdja aik
b:

BAK

No, MT

Kenaikan

ditempat

itu ia
nrang

PEMBEKU KARET/LOJANG
UKURAN 7 (tudjuh) LITER
TEBAL 0,8. Peminat dapat berhu
bungan langsung kepada Induk
Koperasi Karet. .

t

DEPARTEMEN TENAGAKERDJA
LEMBAGA PEMBINAAN TENAGA KERDJA
DAERAH PUSAT LATIHAN KEDJURUAN
INDUSTRI
TJABANG DJAKARTA SELATAN
DJALAN HALIMUN NO. 4 DJAKARTA
Pada permulaan bulan Pebruari 1970, akan dibuka latihan2/kursus2”
dengan tempat terbatas sebagai berikut:
1. STENO TYPIST/E.
Lamanja : 3 (tiga) bulan, 20 djam seminggu.

painja

menanjakan

DIDJUAL:
DALAM KEADAAN READY

”

dan

(Ant.)

Pengadilan

buah

(termasuk

keempat

g

MAIIAPUTRA

kawan2nja

ditembaaak.........", dan sesam

No. 076/M/70

#
3

" JAJASAN

100

Tidak berapa Jama kemudi.
an Suheimi datang lagi dalam
keadaan berlari2 dan memegang pinggulnja jang basah
berlumurzn darah dan mene.
riakkan "saja ditembak, saja

C.V. BUDIDARMA

Djl. Tjikini Raya No, 70 — Tjiamis,

lebih

kepada

nilai

luta asing sebesar & US$ 116 djuta,
untuk impor barang2
modal
dan bahan baku).
— sisanja sedang dalam penjele-

dari pe.

|

N.V. Djakarta Motor

2

ta

Lloyd.

4

mudah

kurang

permisi dari
terus pergi.

jang di-

ditempat

djarak

meter dari tempat kedjadian.
Ketika lagi asik ngomong2 se
sama kawan, tiba2 tanpa mem
beri tahu akan maksud daa
tudjuannja,
Suheimi minta

t Mudah dipakai, bekerdja setjara otomatis, dengan bahan
dipasang

jang

kumpul bersama? dengan teman2nja dekat Terminal Bus

# Sekaligus memetjah gabah dan memutihkan butir2 beras
menurut kwalitet jang dikehendaki.
# Hasilnja butiran2 beras jang besar, putih bersih, sedikit
merir dan lezat rasanjabakar jang irit.
# Mudah di-pindah2kan,
kehendaki.

keterangan

diperoleh wartawan
"Merde.
ka”, sesaat mendjelang peris.
tiwa itu terdjadi, Suheimi ber

Iingan beras jang sangat praktis

perkara

190

rentjana investasi

penjeleweag itu oleh Kepolisi
an Sumut akan segera disam.

Ia oleh seorang
Lon (kl. 19 tahun),
tinggal ditempat
terdjadinja
peristiwa itu. Suheimi ditem.

”SATAKE?””
Rice Huller

Djakarta

(termasuk

4

23 Djan.

»rzng

lah disita
beberapa barang2
bukti berupa kendaraan jang

Dan kalau tiba di Tg. Priok (atas)

READY STOCK

mengeruk

beberapa

keberatan

perahu

ngat meleleh. (Ipphos).

dapat

mereka

diperbuatan2nja,
mengakui
samping djuga telah didengar

Tembak
Djakarta,

ke-empat

orang tsb jaitu 2 orang pega-

uang PN Djakarta, Lloyd.
Dari hasil pemeriksaan Po.
lisi keempat orang tsb telah

Main

sadja berbelandja
lang penuh djualan.

PMDN:

kan biang keladi penjeleweng
an tsb sekarang telah ditahan.
Menurut
keterengan jang
diperoleh "Antara” dari Pang
Drs.
Brigdjenpol
dakII/SU

Budidarmo,

djuta

valuta asing sebesar
US$. 269
Gjuta untuk impor barang2 modal/ba
han baku).
— Giputus/disetudjul Sub Panitis

Dalam soal permintaan untuk
mendapatkan
bantuan
kredi
ini, ada bank2 swasta nasional
jang menjatakan, bahwa mere
ka tidak
memerlukan
suatu
dronping kredit
ur'uk dapat
bergerak setjara normal

keterangan

pihak

ra”, Serma M. Junus K

pada hari jang naas itu se
dang mendjalankan
tugas

chusus didesa tsb. dan tiba2

12 ORANG SENIMAN BALI
KE EXPO 70

' ftpe i

polisian Sumatera Utara dan
4 orang jang diduga merupa

96.871

DJAKARTA LLYOD
MEDAN DIRUGIKAN
RP. 4 DJUTA

ini telah
pihak Ke.

jang ber

DENPASAR, — Dalam rangka 1
hih memperkenalkan pulau
Bali

sebagai objek

»

maka
senimaa jang akan bermata “da
lari Expo "70 di Osaka. Djepang,
tahun yak
Der 12 orang tsb. $ orang ter
dari Bali akan dikirim 19 orang

' ll

baru2

— modal

mulai
memberikan
laporan
bu
setjara
visuil
melalui TVRI,

£

Medan kira2 sebesar

Rp. 4 djuta
berhasil

berlokasi diwilajah DCI Djaya, (dan
t 860cc berada didalam dan diluar
wi
pulau Djawa), jang penjele
saiannja memakan waktu lebih sedi
mengenai perkembangan projek? tsb.
kit
3. Tjepat tidaknja
diperoleh kepuPERTANJAAN: Bapindo jang kata
tusan dari 'Sub Panitia PMDN tergan
nja bertindak sebagai korsultan, sam
tung terutama dari kelengkapan bapai dimanakah kemampuannja dahan/data jang diadjukan oleh pemo
lam memberikan konsultasi. Apakah
hon jbs.
terbatas dalam rangka pelaksanaan
Sesuai dengan SK. Panitia TechKredit Bapindo, ataukah djuga dalam
nis Penanaman
Modal No. 01/PTrangka perkembangan industri, pePM/Kep/11/t8, maka Team Daerah
ngangkutan dan pariwisata setjara
Penanaman Modal diberi batas wakluas?
tu 10 hari, sedjak diterimanja apliDan apakah sjurat2nja?
kasi setjara lengkap, untuk menjam
DJAWAB: Untuk mendjawab perpaikan pembahasannja kepada Sub
tanjaan ini perlu saja djelaskan, bah
Panitia PMDN.
wa Bapindo tidaklah melakukan tu
Djangka waktu untuk memproses
gas sebagai suatu badan konsultan
aplikasi tsb. di Sekretariat Sub Panti
seperti jang dimaksud.
tia PMDN sampai diperolehnja kepu
Jang dapat diberikan oleh Bapindo
tusan
dari sidang
Sub
Panitia PMadalah bantuan/bimbingan technis ke
DN adalah paling lama 1 (satu) ming
pada para ciientnja
djika diminta.
gu (apabila data benar2 telah lengDan memang sudah mendjadi tugas
kap dan dapat disetudjul oleh SP
Bapindo sebagai suatu Bank untuk
PMDN). Apabila diperhitungkan pula
memberikan fasilitas? jang mungkin
Gjangka
waktu
untuk
pengiriman
kepada para nasabahnja sedjauh kebahan2 dari Team2 Daerah Penanam
mampuan jang ada. Fasilitas itu ti
an Modal (daerah) ke Djakarta, jang
dak terbatas pada pemberian kredit,
rata2
memakan
waktu
MINIMAL
2
tetapi djuga bimbingan technis. De(dua) minggu,
dapat dikatakan bahrgan usaha ini dimaksudkan agar be
wa djangka waktu jang diperlukan
tuI2 nasabah Bapindo dapat memansedjak aplikasi diserahkan
setjara
faatkan fasilitas jang diberikan dan
lengkap kepada Team Daerah Penausaha jang didjalankan dapat mennaman
Modal
jbs, sampai
diperoleh
Yapai target seperti jang telah dite
nja keputusan
dari sidang Sub Pani
tapkan.
tia PMDN,
adalah minimal
1 (satu)
Disamping itu dalam kegiatannja
bulan.
Kenjataannja adalah bahwa
untuk menggali
potensi? ekonomi
selama periode Nopember 1968 4/d.
pada umumrja dan
dalam bidang
Nopember
1969 (tahun
pertama dari
tugas Bapindo pada chususnja didaSub
Panitia
Penanaman
Modal
Dalam susunan organisasi Bapindo teDirektorat Relam Negeri) telah diselesaikary/diselah diadakan satu
tudjui 190 buah aplikasi, jang berarti
search jang bertugas mengumpulkan
rata2 tiap aplikasi makan waktu 360
data? jang dapat dipergunakan unhari:
190 — 2 hari, untuk mempertuk menjusun program of action dalam rangka perluasan tugas Bapindo
oleh
keputusan/persetudjuan.
Hal
sebagai Bank Pembangunan
(Devemana
antara
lain disebabkan karena
topment Bank)
sebagian
besar
(“
407)
dari apli(Penutup besok)
kkasi2
jang telah
disetudjui
berasa! /

telah
lanan

asal dari kredit #nvestasi dalam negeri maupun luar negeri.
C). Keadaan aplikasi untuk memper
oleh fasilitas? penanaman modal da
lam negeri, sampai dengan achir No
pember 1969 adalah sebagai berikut:
— diadjukan: 281 buah aplikasi,
meliputi rentjana investasi & Rp.

Medan, 23 Djan. (Mdk)
penjelewengan jang
Buatu
merugikan PN Djakarta Llayd

Tjabang

(Bagian II)

engan TVRI, sedjak Desember 1969

HI

yaimana 'baji

hake-

dang2 No. 6 tahun 1968, adalah:
—— pembebasan bea moteral modal:
— pemutihan modal: — pembebasan
padjak: — perseroan, — kekajaan,—
deviden, — pembebusan: — bea ma
suk, — PPN/MPO — Impor
Fasilitas2 ini dapat diberikan untuk penanaman modal jang dilakukan dengan mempergunakan:

mendengar
melihat seorang laki2 berlari2.

tama jang pernah im mau dori
(ma selama jl,

dan menjaksikan

pada

Ni

dari Tunku adalah hadiah
per

Iihat sendiri

meskipun

b). Fasilitas2 jang dapat diberikan
Sub Panitia
PMDN
berdasarkan
Un-

na

kel

investasi,

mohonan kredit investasi.

tang.

berada diseki.

tarnja dan

Git

katnja tasihtas2 jang disediakan ber
hubungan erat dengan feasib.lity per

j it
: Tj 1

Monterj Tunku

keputusan dito

j5

ibadah

keramaian di

tempat itu, wanita tsb terus
tolong dan
memekik minta

Sekretark pribadi

untuk menunggu

luk utau diterima?
DJAWAB: 1. w). Sub Pan.tia PMDN tudax menjcdiakan fasilitas kre-

'

Timur Tengah sebelum ke Mek

suk

disekitar tempat kedjadian
Tatkala pemuda tah mereng
lari ke-tengah?

'Sowasa tai sedang mengadakan bahwa Tunku
perdjalanan keliling keberba: kan hadiah tersebut

kah untuk melakukan

dipukuli sam.

pai babak belur oleh oran,

Sumatera — monstrasi tersebut

Wal negara Asja Tenggara
dan

sebelumnja

Penanaman
Modal
Dalam Negeri

Bucapa lama batas wektu jang di-

berikan oleh Sub Panitia Penanaman
Modul
Dalam
Negori
kepada
para
pemonon
setclah
permohonannja
ma

polisi setelah dju.

dengan

an

keterangannja
Tjuk Yahara Fonan, demiki: dalam
@&n nama ibu sang bajj Itu jang Reuter selesah

berasal dari Atjeh,

rapa
oanjak
projexZnja,
dan berapa
banjak diantaranja jang telah direali
sir (mulai
dibangun/dikerdjakan)?

man Saleh, terpaksa berurus

i

tb jang dimiliki "bej? ku,

jang tergantung dileseorang laki2 bernama
tahun) dau bertempat
di Djl. Dr. Abd. Rach.

tE

kalung
hernja,
W (21
tinggal

:i
kekuatan2 adja

PERTANJAAN:
Dalam rangka Pena
namun
Modal Dalam
Nigui, berapa
banjak
krodit jang
telah diberikan
Olen Depindo, dan berapa besar nilai

Djakarta, 23 Djan. (Mdk)
Gara? menipu seorang wani
ta P dengan merampas sebuah

Diberi Hadiah 200 Dollar

|, Menurut keterangannja,
telah berada da

Wawantjara Dengan Direktur
Utama Bapindo
S. Pamungkas:
Investasi jang telah disetudjui? Be-

PERAMPAS KALUNG
WANITA TUNA SUSILA
DIPUKUL BABAK BELUR

Malaysia DjumpaBaji
Adjaib Dari Atjeh

RI 1970

DJUM'AT, 23 DJAN

MERDEKA

DJUM'AT, 23 DJANUARI 1970

1945 OLEH

B.M.

mahasiswa

DIAH

Terbit setiap pagi, ketjuali

hari2 besar.

U. IL.

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja

tar).

Luar

kota:

300,- sebulan (termasuk beaja posudara).

Rp.:

Luar negeri:

Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udars).
TARIF IKLAN :

Rp.20,:- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm
minimum : 50 mm.
Display-ad (iklan gambar) « Rp.25,-- per mm/kolom iklan
minimum 1 80 mm.

TEKS

SADJA

:

ilmijah
sionil

: B.M. Diah.

satu

entu seperti djaman Orla, tetapi adalah

jang telah dilakukan dibidang perlistrikan t
djuga dengan penurunan harga be

a jang di
g
Pi merupakan pula hasil rehabil
kondisi ekonom? ng relatif stabil
memungki
Industri2 pemintalan
melakukan ef
dan peningkatan produksi sehingga mereka dapat menekan
ongkos produl
ifek dari penurunan tarif
trik akan besar artinja bagi
perkembangan ekonomi jang sangat banjak memerlukan listrik, jang berarti
akan menurunkan ongkos? lainnja pula. Jang penting adalah bagaimana mengamankan kemauan baik Pemerintah
djangan sampai ada jang "main"
s»hingga djustru karena penurunan tari itu akan menggendutkan segelintir
Orang jang merugikan pemerintah dan membebani
para pemakai
Ik dengan
tarit2 ekstra” jang tidak masuk kas Pemerintah.
Demikian djuga perlu diamankan pelaksanaan
harga benang
tenun jang mempunjai ctfck sangat besar dalam hai penurunan
2
tekstil
pada
Pendjualan sandang murah merupakan salah satu djalan pengamanan umumnja
jang baik.
Pengamanan penurunan harga benang tenun itu tidak terbatas pada
djualannja teta jang lebih penting adalah pengamanan dalam segi produksinj.
Bahan baku pokoknja kapas harus nar2 didjamin oleh Pemerintah bukan sa lia
dalam djumlah dan mutunja, tetapi dj
mengenai sami
daknja kapas
import itu pada pabrik2 pemintalan tepat
da Wak una,
Meskipun kita telah melihat persiapan2 jang matang
tetapi kita masih harus prihatin, karena sampai dengan bulan olehAprilPemerintah,
jang akan
datang musim paktjeklik masih mengantj:
a. Harga2 sandang dan pangan
pada bulan2 itu harus benar2 dapat dikuas:
oleh Pemerintah.
Ini merupakan
udjian Pemerintah di
Tahun kec

Banten

"Banten
siap untuk mendjadi

Propinsi”.

Siap tidaknja,
matang tidak
Banten

OLEH:

untuk mendjadi

p

Swatantra Tingkat I
(Propinsi) bukanlah kompeten

bawah ini mudah2an ada

Ja ep gi
@unanja,

jang

rofessi

masjarakatan,

lang

Banten

adalah

ke.

daerah jang
paling terbelakang di Djawa Barat bahkan
diseluruh pulau Djawa. Terbe
dan

aa (di.

bidangnja:

poieksosbud.

2. Banten adalah daerah jg
terkenal sangat "angker”. Ke
"angker”.an ini membuat dae
Tah Banten sedikit banjak ter
tutup bagi dan kebal terhadap

penetrasi nilai2
budaja baru
jang datang dari luar. Hal ini
"menjebabkan
perkembaagan

kehidupan
langsung

poleksosbud

lambat

ber.

sekali.

Nor.

ma? hukum (terutama hukum

a. Suatu inventarisasi leng
kap dapat menundjukkan tju

hadirnja

persediaan

po-

tensiil insani jang produktip/
memiliki skill dan hadirnja po

tensiil alami jang

tjepat da.

pat menghasilkan

daja

guna,

pembinaan

tangga

tjukuo untuk didjadikan daszr
rumah

sen

diri dengan otonomi penuh.
b. Tiga Daerah Swt II (Ka.
bupaten) jang ada di Banten
sekarang sudah
menundjuk.

kan bukti2 kematangannja se

bagai daerah otonsom, dinilai dari segi budget dan hasil
prestasinja
masing2
sedjak

1950
€C.

hingga sekarang.
Ibarat

membangun

ru-

mah, djanganlah
hendaknja
pasak djauh lebih besar dari

pada tiang. Djanganlah hen.
dakaja ongkos2 apparatur Dst
I nantinja
ternjata
djauh
lebih besar daripada pengha.

silan daerah
Gefisit sadja
dalam

sendiri (sekedar
adalah wadjar

permulaan).

4. Bukan hanja sekedar un.

tuk
meang-ada2kan
urusan
atau kedudukan sadja sepert!
ternjata
pada
peng.issue.an
hai jang serupa beberapa ta.
hun jang lalu
dan ternjata
Banten merisa "kesepi
dup dalam iklim
"keangker.
an” jang statis daripada kam

pung halamannja
Yu

pindah

tarik

keluar

cleh

sendiri, la-

daerah,

prospek2

jang lebih

baik,

ter.

ekonomi

tertarik oleh

kehidupan jang lebih dinamis,
tertarik oleh nilai2 sosbud

ba

ru jang
gg
mulai dirasa
kan sebagai kebutuhan vital
bagi

djiwa mereka.

4. Bentuk

kampung,

bentuk

rumah, tjara.style.gaja hidup
dan sikap mental sebagian »e

dipedesyan
Iuarluar “kota, kota,dengan
djelzs mentjerminkan adanja
djedjak

dip

pengaruh

falsa-

fah hidup mereka jg dilandasi

motto lama jang berbunji:
"Dunia ini bangkai, hanja an
djing2 sadja jg mentjarinja"
atau

djiftah,

tolibuhal

wa

jannatul

kafiria),

5.
daripada wa
Megi
esimpula, n daripada

wasan diatas jae Pemenang aka
kami, ial

wa

kema

djuan daerah Bantes tidaklah

a33

tor”
djuan

ng

se.mata2

Oa”
tapi
tergantung
“3
"human fac
daripada
, seperti

Dj

duduknja
halyja kema.

tentukan

oleh

hatikan oleh pemerintah ada

lah pelaksanaan itu sendiri
jang merupakan bagian dari

Pantja Krida Kabinet Pembangunan. (Pedoman 4 Des
69).
Arti penegasan ini adalah
bahwa pemerintah belum bi-

hal2 jang

kalau mu-

sikap

terutama

ik mendjelang
partai2
diUndangkannja UU PEMI-

LU dan UU tentang Susunan

MPR, DPR dan DPRD pada
awal tahun ini. Sesudah di
akan segera di-

undangkan,

susul dengan Peraturan Pe-

merintah tentang pelaksanaan UU itu.
Seandainja pemerintah telah mempunjai kesatuan pen
dapat, sudah tentu Menpen
akan mengemukakan suara

pemerintah tentang hal2 jang
pertikaian pendamendjadi

pat dalam

ga

masjarakat, hing-

masjarakat — mendjadi

tenang.

Masalah pokoknja.

asalah jang mendjadi perbedaan didalam masjarakat dewasa
, adalah ikut sertaatau tidak
nja anggauta2 bekas partai Islam Masjumi dan PSI dalam PEMILU
1971 ni
Hampir setiap
pin
berbitjara sendiri2, jang berbeda satu
dengan jang lain. Lebih membingungkan lagi, kemudian dibantah oleh
Humasnja atau oleh pemimpin itu sendiri. Penulis tidak akan mengulangi
pendapat tokohZ2 itu.
i SH dan Subadio Sastrosatomo, sebab tokoh2 itu mempunjai
pertalian dengan kedua partai itu
Kita akan menindjau dari orang2 diluar kedua partai itu.
Tokoh Bustamam SH, anggauta
Panitya chusus 3 RUU DPRGR menegaskan bahwa Masjumi dan PSI tiGak terkena fasal Zajat 1 UU PEMILU
Sebab jang pertama adalah, landasan
juridis fasal tsb, adalah TAP no XX
MPRS/1966 jaitu chusus mengei

setjara sungguh2

Pernjataan jang meragukan

siapan otonomi
Banten dalam

untuk

penuh hagi
target waktu

Wahai

orang2

mukmin!

taatilah Allah

dan

sa2)

kamu,

Patuhi

taatilah Rasul

serta

muran daerah Banten.
8. Sekianlah sumbangan

kara, maka hendaklah kamu

dan kemak
pi.

kiran kami, didedikasikan ke-

pade. "tanah leluhur”
kami
dan dialamatkar djuga kepa.

da semua pihak jang berwa.
djib dalam
hal menentukan
kriteria:
”Besarkah Banten
fisp dan

matang

Propinsi ?”

PARIS,

untuk

Sekira

ulil

500

KEDJAR
polisi

amri

diantara

berbantahan

(petugas2 pengua

Djika

kamu

mengenai sesuatu per

kem

balikan persoalannja kepada (Kitab) Allah dan (Sunnah)
Rasul. Dji
Ika kamu sungguh2

ARIFIN

dapat jang se-baik2nja
1

NABI

pengalaman

dapat

IBRAHIM

pemkirannja.

dikaruniai

sehingga

Tuhannja,

ia

Ia

berasal dari bumi Kan'an mengem
bara kelembah Nif Achirnja dalam
keadaan kakek2 dan nenek2 bexsama isterinja
Hadjar dikarunis

seorang

putera

Tidaklah

bernama Ismail

Ibrahim — membantah,

ketika ia diperintah bersama isteri

dan
dah
ada
mah,
han

punteranja Ismail, hidjrah pin
menempati lembah tandus ti
berpohonan. Makkah Mukarratempat didirikan Rumah Tu
terhormat. Ibrahim jakin bah

wa Tuhan itu akan tetap ber-sama2

orang jang patuh gaat mendjalan

kan perintah Allah. Pemuaskan ha

tinja dipandjatkannja

mis tokoh2nja, serta perdjuangannja

jang gigih dsb.

Begitu keluar dari tahanan rezim
Sukarno, 'okoh2 bekas Masjumi langsung terdjun dalam masjarakat. Kalau
mereka berbitjara dan menulis menge
nai kediktatoran Sukarno ini adalah
wadjar. Tetapi mereka tidak hanja
berhenti disitu. Pemerintah Suharto
jang sedang berkuasa, jang nota bene
telah membebaskan mereka, djuga
mereka kritik setjara terbuka tanpa
rasa takut dan ketjut. Inilah salah giatu causa jang mendjadikan sulitnja
sikap Presiden Suharto dan achirnja
beliau merasa perlu ber-hati2 mengha
dapi tokoh? itu.
Dan mungkin hal ini pulalah, iang
gaburkan kemungkinan direhabija partai Masjumi. Sekali lagi sadisajangkan bahwa tokoh2 Masiumi kurang bisa menahan diri untuk
menjatakan pendapatnja setjara blakbiakan, padahal mereka mestinja tahu
bahwa kita belum hidup dalam demokrasi.
Sebenarnja tokoh? jang berkuasa
tahu, bahwa Masjumi sedjak tahun
(Bersambung
ko Hal. IV)

ouah2ar, mudah2an
mereka berlerima kasih.
2, ISMAIL telah dewasa dan te-

karur silan mereka dgn.

tong tangan dan kaki mereka,
akan dipasungkan dipohon kurmu,
kalau tidak meninggalkan imannja
kepada Tuhan jang dikatakan Mu

ajahrja melaksanakan kewadjiban

jakin imannja

salat.

lah

dapat berusaha

membantu

agama. Tidaklah Ismail membantah, merolak atau mempertahankan
Giri, ketika ajahnja Ibrahim me-

minta pikirannja,

an mimpi

berkenaan

li.

Mereka

diantjam

sa dan Harun

akan

doa:

Tuhan

kami! Semoga mereka (tjutjuku) se

ichlas

dipo-

itu, Tetapi. kerena

telah tertanam me

deng

ajahnja (mimpi Rasul

terbuka,

target.

menghan

penggemar

diantaranja

dengan

mererima.
ban

tidak

Begitulah

akan

sia?

halnja!

Kur-

Kepatuhan

dan ketaatan memberikan pengur
banan apa jang ada mendapat

kandjaran dan pergantian dari Al
lah.

Ismail tak djadi

club).

4.
MAT

SIAPAKAH

?

Siapakah

PEMIMPIN

petugas penguasa

memikirkan nasib umat?

kata jain sapa

UM-

)g

Dengan

ulil amri minkum?

Belum tentu kita akan membenar
kan menerima pendapat beberapa

analis politik jang mengatakan :
Partai poktik belum berhasil, mem
bentuk anggotanja menurut ideolo

gi prokp,

Gembong2

Target kursi

film

Lagi enak2 dengar sas-sus
disini tentang reshuffle kabinet, ee... pak Adam ngomong tentang penolakannja
-.. tawaran mendjadi sekdjen
BB.
Clenik sih udah biasa terima
keterangan lalu disusuli bantah

agak-

didiri

sebagian dari sekian ba

njak tudjuan didirikannja kine
klub

kat

banjak.

kan

atribut2

ma

masjara-

Masjarakat

mahasis

wa adalah harapan2 hari depan
padanja banjak sekali digantung
pengemban

masa

karenanjalah utk.
"harapan2 hari

merawatnja.

Memberi hiburan

(entertainment) kepada para ma
hasiswa dengan maksud meng-

hidupkan

serta

menjemarakkan

kehidupan campus. tidak bisa di
identikkan dengan melajani kehausan masjarakat banjak jang

butuh-hiburan.

narnjalah

orang

faktor2

Meskipun

emosionil

mahasiswa

seharusnja
sjarakat

sebe-

se-

(orang muda)

lebih besar dari ma

banjak

jang

heterogen,

dalam mentjari
penjaluran pemuasan kehendak, dan karena

itu bila

dilepaskan

sadja telah dapat

demikian

dipastikan

pa

tuk tidak melihat sebuah film
dari potongan2 adegan jang ke
betulan
i
sadja,

tetapi menghajati
djalan

Atau

dengan

tjerita

mentjoba

mah2

sempurna

jang

segala

(cinema),

kesalahan interpreIndonesia meng-

ambil segala bentuk

pola kebuda

jaan (culturil) dari mana sadja,

tanpa

dipertimbangkan

jang

nisbi,

dengan

paling hanga

mendapat

lebih lama),

Sih

yaaa

thd mental

ion)

dipergunakan

itu sejogjanjalah

kembang luaskan.
(Bersambung

paling ti
Djelaslah

hal

ini

mergadakan aksi demonstrasi
ten
tang kenaikan harga minjak dengan

terpanggil

mentata

lainnja
djiwa-

kembali

se-

gala kesimpang siuran
berkehidupan
masjarakat. mentjoba

membendung

kan

jg. menakut-

WA

MENGGUGAT”

Kami menjarankan

jang

"MAHASIS
baru2

ini

agar tuntutan-

ini. Menggembirakan prak-

tek

jang

apa

jang

karena

lama

jaan

arus

dilaksanakan

sistem

jang

terdjadi
lalu

indoktrinasi

saat

ini,

apriori seperti
dalam orde

(jang

ini

dengan

dimana

oleh LEKRA).

sistem
ja

jang

menjentuh

seperti

lawanan dari tudjuan semula.
Saat ini dapat kita tamsilkan
keadaan masjarakat
Indonesia
Man
ani2 "mega Mi:
raca dan Tag ang
Kesenian

Djakarta

aman

iri,
tent dengan

seluas2nja.

Nan sena

tanja
consisnilai2 kemerdekaan

individu dinegara "bebas djadjah”. Atau tjara lain jang di

tempuh

untuk

ment:

h

terdja

dinja
kerusakan
al bangsa,
ketjuali memberi fasilitas jang
sehasar?nja

terhadap

MELAHIRKAN BAJI
KEMBAR EMPAT

"seni"

jg.

mendidik, maka mengambil tia-

jang

Redaksi Jth,

Patuh-Taat,
Membangkang
dan Apat
38)
"bersematjam” jang aktif dalam bidang politis dan ekcnomis, analis po
litik itu mengatakan: mereka dipersiapkan untuk suatu tudjuan tertentu.,
Namun demikian, tidaklah suatu ke-

menururkan uang pangkal sekolah,
atau kalau perlu uang pangkal ditia
dakan sama sekali demi untuk meringarkan
beban ekonomi — semua
Orang tua murid jang tidak mampu
memberikan uang pangkal.
Apabila tuntutan hatinurani rakjat ini tidak mendapatkan hasil jang
memuaskan kami "adiklmu”
jang
tidak dapat melandjutkan sekolahnja
akan ikut menggugat ditahun depan
jang lebih hebat lagi.
Sekian, mudahzan "MAHASISWA
MENGGUGAT” akan sukses demi ke
pentirgan orang banjak.
Tak lupa kami mengutjapkan banjak terima kasih atas
dimustnja

DJAMBRET DIATAS KERETA
- API

segi2

kepekaan seorang manusia, bisa
mendatangkan akibat jang ber

mendengar

tidak mampu ini.
Hormat kami,
Orang tua murid/adik2 menggugat.

achir-

srat ini tidak kita tempuh, kare
na

senang

djeritan hati orang tua murid

dengan kebuda

nja didominasi

rasa

Menggugat”

?” Mahasiswa

jang

nja untuk

Rabu mengatakan bahwa dia me

diper-

Wi2nja kepada pimpinan

merasa

Sementara itu, di kota Prince-

ton, AS, Svetlana Alliluyeva hari

Ia harus di
ke hal. IV)

moral dan

masjarakat

dia

disini.

disini. Hanja sjukurlah, sebagi-

an kelompok

bahwa

3

In

melenjapkan culturil bangsa jg.
agung. Timbullah sikap2 snobis

Moskwa

te

mem
terle.

dan emo

“onil,
ekses2 negatif
dak bisa diperketjil.

ter

Allitu

tidak akan pernah lagi akan kem
bali ke Rusia.

terlebih

masjarakat

dekadensi

memberitahu

sa disampaikan setjara pasti pe
buruk-baiknja terhadap
ngaruh
penonton anggota
masjarakat
klub (masih membutuhkan pe-

jang

Sovjet

Miss

tuk hidup di Barat, mengatakan
dalam suatu atjara televisi AS bu
lan

"Iisensi” isti

tapi setidak2nja
bersiapkan (conditioning)

bahwa

diketahuj

Putri Stalin jang telah rgemutus

“kelewatan” tersebut, belum bi

rgamatan

nhma

kan untuk menjnggaikan Rusia um

mewa sehingga disadjikan film
jang "utuh" kepada para penon
ton jang
mendjadi
anggota
klub, dengan demikian berkesempatan menjaksikan adegan2

donesia
(kebanjakan) bersedia
meniru perbuatan
apa sadja,
meskipun apa jang ditiru tsb.
telah memastikan akan menje-

babkan

tinggi menulis

t
"hidup” dalam, masjarakat kita
saat ini ialah
perdebatan pro
dan kontro sensor darj setiap
film jang
dimasukkan, meskipun untuk hal jang terachir ini

dahulu baik-buruknja. Untuk se
kedar mempunjai predikat modern

Buletin penerangan

terlebih

dahulu, dan puluhan lainnja Ia

gi. Atau jang

mentjoret

Alliluyeva, putri men-

an Uni Sovjet demiklan
di Moscow hari Rabu,

dari tjera-

disadjikan

telah

diang Stalin dari kewarga-negara

liku2

Sungguh suatu tjara kerdja ig
dan karena
patut kita pudji,

tasi berkehidupan merdeka, ma

Svetlana

masa

in Mendjadi kenjataan pada saat
ini, akibat

terikat nantinja. —

tertinggi

disadjikan.

— mentjernakan

jang berhubungan
lah film

KEWARGA — NEGARAAN
SVETLANA DITJABUT
MOSCOW, — Presidjum Sovjet

“keseluruhan

jang

"tiara global dapat kita kata
kan sistem pendidikan (educat.

ka masjarakat

Tapi kali ini jang muntjul
kok bantahannja sadja ,.. ..

diatas,

inilah jang paling

ra mahasiswa

annja.

ini ialah menundjang ung-

ZOEBER

Ismail mendjawab.:

perbuatlah segala jang sudah diperirtahkan (Allah) itu Dan aku
Insja Allah akan
patuh (sabar)

kehidupan

kehidupan

datang. Oleh

Dengan segala senang hati dan

banjak : tenggelam

menemukan

SH.

Nabi adalah benar) akan menjembelih dirinja sendiri untuk kurban.

an hari acherat, maka

dalam

POLISI PARIS
GANGSTER2
—

men.

'LAENAL

ja tukang? sihirnja rudju' kemba-

ka, Gar

mi rasa putra daerah ataupun
bukan, sangat berkepentingan

dalam (kemadjuan

Oleh :

Djadikan-

lalu menegakkan

da.

kalangan

sjarakat mahasiswa agak berbe-

eskipun jang mendjadi masalah itu anggauta2 bekas
Masjumi dan
PSI, namun
M
bekas Masjumi lebih mendjadi perhatian. Hal ini disebabkan
hesarnja partai, sifat2 non kompro-

sebagai koalisi. Dan ABRI agaknja
tidak suka melihat kemenangan parDolitik, jang tentu akan mendjadi
gan sesudah PEMILU nanti. Maka
diusahakan agar balance of power
tetap terpelihara seperti sekarany.
Dengan demikian ABRI akan tetap

jang tidak terlalu lama, taruh
lah umpama 4 & 5 tahun. Ka.

kokoh

ini

MASA

dalam usaha2
ice gebaik2nja,

bahwa

da dengan

logis dapat dipastikan bahw:
g:
bekas Masjumi dan PSI itu akan diikut sertakan dalam PEMILU '71
nanti, tanpa terketjuali. Ikut sertanja
Tapol Golongan C dalam PEMILU
"71 nanti, hanjalah pertimbangan politik dalam usaha mempertahankan
status Guo sekarang.

Let. Djen Sumitro wakil Pangkop
b manjatakan, bahwa tahanan
PKI jang dibebaskpn pemerintah, dibolehkan ikut daldn
PEMILU
71 jad. Mereka boleh memilih
tetapi bukan partainja. (Sinar Harapan 2 Des 1969). Tahanan politik PKI
jang dibebaskan adalah mereka jang
termasuk dalam golongan C. Kalau
tokoh ABRI
in memang menjatakan
demikian, maka ada tiga kemungkinan jang melatar belakangi pernjataan
ini.
1. Berita ini ditjetuskan sebagai
suatu test case, sampai dimana rakjat
membentji PKI dan Ormas2nja.
2. Keputusan ini djustru diambil
untuk mengimbangi golongan lain
agar tidak terlalu kuat sesudah PEMILU nanti.
3. Berita ini chusus untuk komsumsi luar negeri, agar image pemerintah kita tidak terlalu djelek dimata
orang asing.
Kemungkinan pertama terlalu tiDis, ABRI sebagai lawan PKI dimasa
lampau tentu tidak periu menjelidiki
kuat tidaknja dukungan masjarakat
terhadap anggauta bekas PKI untuk
diikut-sertakan dalam PEMILU "Ti
ABRI tidak perlu mengadakan test
case untuk mendjebak lawan2nja jang
sudah tidak berdaja. Kemungkinan
jang kedualah jang besar. Mungkin ada
lu

lih hatj manusia tiirta kpd mere

jag

selama

kapan2 kita

kita tahu

mendjadi stabilisator dalam Republik
kita ini.
Berdasarkan pasal 34 UU PEMILU
adalah partai2 dan OrmasZ jang telah
mempunjai wakil dalam DPRGR.
Maka selain partai? politik, ikut serta
pula Golongan Karya non ABRI.
Sedang ABRI sendiri sudah mendapat
djatah jang "sangat memuaskan” dalam MPR, DPR dan DPRD (pada hemat penulis). Kenjataan selama ini,
partai2 besar jang mempunjai pengikut dan pengaruh, tidak tergabung
dalam golongan konkordan. Hanja
Dartai2 ketjil serta Golkar sadjalah
jang masuk dalam golongan konkordan. Maka pengalaman selama ini menundjukkan bahwa partai2 besar, sulit untuk mengikuti keinginan? pemerintah. Maka timbullah pertanjaan.
Apakah Tapol golongan C jang djumlahnja lumajan itu, akan "dimanfaatkan" oleh penguasa dalam pemilu '71
untuk mengimbangi partai2 non konkordan? Jang tahu pasti, hanjalah
tokoh? penguasa Republik ini.
mungkinan
jang
ketiga.
#pis. Orang luar negeri tidak dapat
dibohongi dengan tjara2 demikian.
Memang merupakan suatu hal jang
tidak dapat disangkal, bahwa orang2
luar negeri sulit untuk mengerti, demokrasi matjam apakah jang kita sedang laksanakan ini. Pentjabutan hak
Pilih memang ada dalam sistim demokrasi, tetapi hanja badan judifikatif
lah jang berhak menentukanuja. Orang
orang bekas Masjumi dan PSI serta
Tapol Golongan C jang akan dibebaskan pemerintah, belum diadili. Maka
belum ada badan judikatif jang menjatakan ditjabut tidaknja hak mereka
itu. Seandainja utjapan Let. Djen Sumitro itu benar, dan merupakan
konsensus penguasa, maka seti

terlarang. (Djalannja revolusi kita,
Pidato 17 Agustus 1960, TUBAPI
Deppen hal 210-211).
Penulis sengadja mengemukakan
pidato ini, karena dibawah rezim Sukarno itulah, kedua partai ini dipaksa
untuk membubarkan diri. Djuga pidato ini adalah pidato kenegaraan jang
dahulu. mendjadi salah satu "sumber
hukum" dari kehidupan negara kita.
Kita ingat, kembali ke UUD “4:
pun dengan dekrit Persiden, jang
kuatkan oleh pidato kegegaraan dj
Pidato kenegaraan in merupak:
bukti authentik jang dapat dipertahankan. Kedua partai ini, memilih
alternatif pertama. Masjumi membubarkan diri 4 hari sebelum ber- lakunja KEPPRES no 200/1960, sedang PSI membubarkan diri djuga
sebelum berlakunja KEPPRES no 201
11960. Dengan kenjataan sedjarah ini
maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Masjumi dan PSI bukan
partai terlarang, tetapi partai2 jang
membubarkan dir.

per-

sar2

RATUSAN

dsbnja.

setudju

dan sistimatis diletakkan

orang2

ng sjorga

kilab. Ad-dun.ja sidj-nul muk

mui

1. Kami

"Dunia inj pendjara bagi

Maa gun.ja

mat

@umentasinja rapuh belaka.

djadi

orang2 jang ka
minin

tidak mentjapai
sasarznnja
karena alasan, motief dan ar.
lai sekarang

djutnja Menteri mengemuka
kan bahwa jang harus diper-

PKI dan Ormas2nja dan orang2 jang
terlibat langsung atau tidak langsung
dalam G 30 S/PKI. Djuga didjelaskan
bah"
lam pembitjaraan Ps 2 ajat1
itu,
pernah dipersoalkan tentang
Masjumi dan PSI. Pembuktian setjara
juridis serta penafsiran setjara historisini, mendjadi dasar pendapat kedua
tokoh ini.
Dalam pidato kenegaraan, Presi:
den Sukarno menjatakan bahwa bei
dasarkan PENPRES no 7/1959 dai
PERPRES no 13/1960, pemerintah
menginstruksikan bubarnja Masjumi
dan PSI. Djikalau satu bulan sesudah
perintah ini diberikan kedua partai di

mahasiswa

masuk kedalam campus. Keada
An ini bisa kita mengerti kalau

tidak

masjarakat
PEMILU. Selan-

sementara
ngenai UU

masjarakat

maka pelbagai sjarat suatu "lem
baga pendidikan” harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebe
lum segala sesuatu tsb. dibawa

akan mempersoalkan pole:
mik jangterdjadi dikalangan

magjarakat,

tifical minded).
6. Kami sangat setudju sta.
tus Dst. I (Propinsi) untuk
Banten kalau memang:
kup

Pemerintah

setiap

mahasiswa ini,
memberikan

mengemukakan

bahwa

merintah akan melihat perkembangan jang ada dalam

aamis, lintjah, tekun, ulet, ra
djin, ambisius, rasionil, scien.

menjumbangkan gagas.
an/wawasan seperti diuraikan

Budiardjo

harus dibina. Saat lai dituntut
pemenuhan student service oleh

PENGEMBAN
DATANG.
'Chas berlaku dalam

Sesudah sidang kabinet
terbatas berachir, Menpen

selandjutnja ialah bahwa pe-

man factors"
jang mengandung tjiri2 dan sifat2 chas ke

man

memasukkan

ini, segi emo

jang baik ini, kehidupan campus

1971:

Masalah anggota2
ex - Masjumi - PSI
dan "Balance
of Power”

nja mengenai PEMILU. Arti

CHOESNOEN

Djepang.an

Umam

an dalam masjarakat, chusus

1

:$

&i penulis sebagai perorangan
untuk meneatukan kriterium2
Namun sebagai
putera daerah
tsb kami ingin

Pemilihan

masih mendjadi pertentang-

Propinsi?

Dalam "Merdeka"
tgi. 12 jbl

menghadiri
di Amsterdam. Sang dubes hanja memperhati
kan sadja ketika isterinja berusaha melalui tum
pukan saldju jang kotor itu. (UPI)

sa memutuskan

Siap Untuk Djadi

dimuat berita dengan djudul

target pendapatan, dan target
apalagi . . . lantas disangka
demonstran djuga bisa djadi

3

oleh Pemerintah seperti kereta api

Benarkah

tjara tentang target produksi,

Diha-

klub2

i I ai

buat2 untuk ker

jang

(kine

Dan bahkan setjara

bungan listrik dan har:
Penurunan 4

dengan

kannja

usaha Pemerintah itu dapat dikatakan ber-

dikuasai

dilakukan.

"anat ditjegah. Sekarang

rif angkutan umum
di ukota jang sangat besar pengaruhnja terhadap
pan ekonomi ternjata dapat dikendalikan, Marga beras meskipun agak ber'erak, terutama didaerah2 namun (
gontjang seperti jang digambarkan orang,
arena Pemerintah dengan persiapan2 sebelumnja telah melakukan dropping

didaerah2 jang dianggap perlu.
Tarif? perhubungan jang
bus, pesawat teri
9

kele-

tarkan kedjurang kehantjuran,
nja tjara kedua
ini mulai ba“ak | diperkembangkan,
dan

nja dengan penurunan harga benang tenun dan tarif penjambungan listrik.
Seperti jang telah dinjatakan oleh Presiden Suharto bahwa Pemerintah
tidak akan menindjau kembali keputusannja untuk menaikkan harga minjak
bumi. Dan ternjata sampai sekarang

"seni"

penilaian2 ilmijah

Iswa dan pemuda melantjarkan aksi "MM" jang
jak bumi, maka Pemerintah telah mendjawab

hasil

djuga

rapkan

HARGA & TARIF TURUN

Sementara para mah:
menentang kenaikan harga

ANWAR

bersedia tinggalkan kursi mereka kalau seandainja seorang
demonstran tertembak mati.
Hebat djuga gembong2 ekonomkitaitu . . . ....
Tupanja saking kebiasaan bi-

nilai2 ilmijah
watan
dengan
Ainga
dilakukan.
Diharapkan
dengan memasukkan penilaian2

: tambah 10016.
Pembajaran dimuka.
per mm/kolom
mm.
Redaksi : Djalan M. Sangadji 11,
13660, 43230, 43250.
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DJAMALUDDIN

uu bertanja
untuk apa? Kata pc
untuk membakar
mimpin pasukan,
kepada
kamu. Pemuda itu kemi
@ mana
Rasulullah, bertanja, ss
batas patuhnja kepada pimpinan (ulil
amri minkum) itu? Djawab Nabi : Se
sungguhnja taat dan patuh itu dalam
hal? jang ma'ruf.
Dalam hal? jang tidak prinsiplil,
tidak selamanja perbuatan? pimpinan
itu, menjenangkan. Djika hal ini terdjadi, orang boleh diam dan sabar
melihat peristiwa itu berlaku. Namun
djamaah tak boleh dipetjah. Kesatuan
tetap dipelihara Nabi memperingatkan:

Barang siapa ig melihat pada

pimpinannja

sesuatu

jang

tak

menje-

mergkannja, maka ja harus sabar.
Bahwa ia tak boleh sampai memetiah
Ikan Cjamaah borang sedjengkal. Dii
ka hal ini terdjadi. sampai ia mati

maka malinja djahihijah.

-

lindung, perubahan tak didapat? dju
ga. akan sampailah ummat kepada si
kap masa-bodo apatis Dan
inilah
penjakit jang parah dideritakan bang
sa kita
Boojok jane mentioba, mengembait
kan sikap apatis umat kepada sikap
optimis dan penuh barapan menudju
kedepan, tetapi hasilnja masih belum
jang dengan sedih
sedih apatisnja

sampsi padu

an

oleh

untuk

masaran
adzan

Menteri

Perdagang.

mendjadi

gula.

aparatur

Dibawa

mereka

oleh

sebagai

pe

ke.

peda-

gang, maka logislah kalau me
reka selalu meuhat kepada si.
tuasi pasaran
gula, dapatkah
me..guntuagkan atau tidak bagi
mereka2.

Kepada koresponden 'Merdeka'
diterungkan bahwa harga pabrjk

adalah Rp 50 per kg.
ditambah
dengan ciizkcs2 lainija, sehingga
djatuhnja dita.gan
Sindikat men

djadj Rp 58 per kg.
Dan dengan adarja pemasukan
gwa impor maka para pedagang,
dalam hal ini para anggota Sin
Gikat

tidak

Gula merasa

mendapat

keuntungan

jang

begitu

diha-

rapkarnja. Akibatnja mereka Ui
dak begitu berrafsu untuk melaku
kan pengambilan

.

gula

dengan

gula

impor di

djumlah jang banjak.
Mengenai

harga

katakan, bahwa harga djpelabuh-

an adalah Rp 53 dan ditambah
ja2 untuk angkutan dil., maka uja
tuhnja ditangan
Sindikat
gula

harganja itu mendjadi

Rp 55,

Istilah bebas
terbatas

itu

tapi

Dalam hubungan jni kalangan
menegaskan,

lan setjara

kwantum

bahwa

bebas

memang

Pemilu
(Sambungan

pengambi

dalam

soal

diperbolehkan,

mensmbahkan,

pendapainja ini setelah terle-

bih dahulu mempeladjari se

gala

sesuatu

latar

jang

@jadi empat tshun sedang wak

tu Setahun jg didja'uhkan le

'an sudah memperingatkan akan
adanja bahaja dominasi PKI jang men
djurus kepada Coup de” etat, seperti
#erbukti terdjadi pada achir September 65.
Ea
Tetapi ABRI merasa bahwa PKI
dilindungi oleh Presiden Sukarno.
Maka ABRI menunggu saat dimana
PKI benar2 telah berchianat terhadap Pantja Sila, Yaru disitulah ABRI
menghukum PKI. Dasar pikir ABRI
adalah aposteriori, sedang Masjumi
apriori, dimana antara Masjumi dan
PKI tidak mungkin hidup berdampingan. Disinilah letak perbedaan antara strategi ABRI dan Masjumi dalam
menghadapi PKI. Karena kekuasaan
Sukarno maka Masjumi lebih dahulu
bubar, sebelum lawannja dihukum
mati.
KESIMPULAN

bih dulu menurut salsh seo-

rang pimpinan PTMSI sudah
fjukup lama,

akan tetapi pengambilan
itu ha
nja terbatas dikalangan para arg

tidak mendjadi
gula

tidak

anggota

dibolchkan

Sind

untuk

Menurat Erwin Baharuddin
keberatan dari
KONI Djaya

jang
Yer
bah
ji

terhadap schorsing empat ta.
hm feb didasarkan pada ala-

kei

ikut

san,

Dibentuknja Sindikat2 Gula dengan mengangkat para pedagang, peru
sahaan2 dagang jang berbentuk hukum. djadi anggota2nja, tadinja didasarkan kepada tudjuan agar soal
produksi dan soal pemasaran dapat
Gipischkan, akan tetapi sekarang ini
ternjata bahwa scal - pemasarannja
mengalami kegagalan, karena Pimpi
nan2 Badan Sindikat Gula ternjata
tidak mampu untuk membiajai ekspo
Nitasi produksi gula jang diperlukan
setiap musim dan perusahaan2 dagang (PT2) jang mendjadi anggota
Badan Sindikat Gula itu merasa tidak lagi dapat berpegang kepada
Pimpinan Sindikat Gula ini, karena
tidak ada kemampuannja untuk me
ngadakan financiering.
Departemen
an mentjari modus

Atas pertanjaan kalangan itu men
djelaskan kepada "Merdeka", bahwa
kini Departemen Perdagangan
sedang mentjari modus, terutama bagaimana tjaranja untuk dapat menga
tasi kesulitan financiering bagi produksi gula jang diperlukan. P.
"Gula", sepandjang keterangan
diperoleh "Merdeka", telah memi
Wjerakan masalah financiering ini de
ngan pihak Departemen Perdagangan, akan tetapi sampai saat ini ba

penjelesalan

jang
sehingga
. sementara P.N.P. "Gula" terpaksa mempergunakan kredit dari suatu Bank
jang diusahakannja sendiri.
Sebi
utup daripada keterang
itu menerangkan bah

alas
dan2 Sindikat Gula, adalah karena
diwaktu2 jang lalu itu harga gula
katanja keliwat tinggi dan soal pe
masarannja katanja tidak diatur se
bagaimana mestinja. Akan tetapi buk
tinja sekarang, ialah soal penjelenggaraan produksi dipabrik2 mengalami kesulitan dalam soal pembia
jaannja, dimana anggota? Sindikat
Gula hanja berkemampuan untuk me
ngambil produksi jang diadakan hanja separo sadja dari seluruh kwantum produksi.
Demikian kalangan
jang berwenang dalam soal produksi gula menerangkan kepada "'Merdek'a',
(Bs).

bahwa

kzmbing

sebagai

seorang

Soerjo Siswono

telah

membukti-

dan

memberikaa
kan

serta dalam soal pengambilan gu
la setjara langsung dari
pabrik
atau dari pihak produsen,

suatu ,,,

schorsing jg.

bisa dimengerti

selandjuinja

gota Sindikat gula sadja.telah diangkat oleh Menteri
dagangan, Ini mengakibatkan
wa para pedagarg biasa

f'idak

semula didjatuhkan selama se
tahum achirnja berobah men-

belakang

jg menjangkut masalah schor

sing tsb.,

adalah

”Sebelumnja

pi milik

dedikasinja

jang

njata

terhadap kemadjuan dan per
kembangan
perteanis.medja.

an Djakarta Raya. Disamping

itu,

demikian

ditambahkan,

masjarakat
pentjinta
tennis
medja Djakarta
Raya masih

membutuhkan

tenaganja.

Kongres PTMSI jang akan
dilangsungkan achir Pebruari

mendatang di Solo bersamaan
dengan kedjusraan nasional
1970

hendaknja

djaa kembali

dapat

menin

ini

persoalan

dan bagi keperluan

tsb

dja Djakarta Raya

akan

yut Erwin, KOMDA

menu

tennis.me
me-

ngadjukan dan membawa ma
salahnja dalam Mubes.

Sementara itu menurut

retaris

PTMSI

Komda

Sek

Djaya,

Soetrisno, Ketua Komda Djakarta Raya
Letkol Soedarjo
telah meminta kepada Ketua
sebagai

masalah

perteanis.medjaan

setjara langsung dan djangan
hanja dari djauh.
Harapan
pimpinan
Komda
Djaya ini telah disampaikan
baru? ini kevada Ketua Umum

PTMSI Kolonel A. Sani Abdur
rachman

jang

kebetulan

ada di Djakarta.

ber.

Lebih djauh d'katakan, bah
wa pimpinan PTMSI Pusat baru? ini telah pula menjampai

SI Djaya akan memperdjuang
kannja dalam kongres dengan

Soerjo

diberi

hak

para

mengemukakan

perdapat

kan

diruang

gubernur.

nja agar ”SIWO

CUP”

kerdja

annja, Erwin
ngemukakan,

diletak

Ketika

Djenderal

Fede-

Internasio-

lah meminta agar Persawan
Butatangkis Muangthai memberikan dan meng'rimkan pe-

rinijian jang lebih lengkap se
kirar sengketa jang terdjadi
dalam pertandingan final Tho
mas 'Cup zone Barat Asia an
tara Indonesia dan MuangSeorang djurubijara

Persa

mengatakan hari Rabu,

bah-

Muangihai
Bangkok,

Medan. 23 Djan (Mdk)
Tekad kes.

Pun

tjurengan

Seperti

diketahui

ketika

Somsook

betina
nar2

Muang-

tekanan2

kan pemain? Korea

untuk

tidak

telah

bangsa

langgaran, namun pemwin2
menundjukkan
jang

baik.

linse

dikuasai

jang bagus.

dapat

|

ln
E

Indonesia

"Tenang

barg”

Pun ia mendjandjikan

umpire dan linesmen jang
mela
kukan kesalahan? akan diganti.
Pertardirgar s'rgle Darmadi Ia

wan Bandid Jaysen, lagi? Darmadi

dirugikan dengan cock jang 'out'
dirjatakan 'in' dan jang '1n' dinja
takan 'out'. Selesai pertardingan
jang dimenangkan Darmadi, hing
ga stand mendjadi 3—2 untuk In
dones'a.
lagi2 Kol. Abdoelkadir
masuk lapangan melakukan
pro

be-

ts.

pemain-

|
|

Suatu
ma-

jang bisa

BAKANGI

terus,

djawab

saja.

Ruparja setelah
panitia
berbitjara
njaksikan Rudy

dimana

mem

nesia, bukan
tuk wadjah
dengan kita
ja dibunutj
djika berari

wartawan lokal (oa
dan kulit orang Thai
sama). Sedjak isu sa
dan digeret keluar,
mendekat court. Sung

Mereka

guh keterlaluan!

menghadjar /menj kat pemain2

Par

ta tanpa bisa dibantu,

berbu

berha

Korea

tehnis

dengan

pe

oleh

pe

dihindarkan.

di

bukanjah

masuk

boleh

lapangan

ingin
ki

karetit

tidak

nanja

dan

menonton seperti peronton biasa.
Sungguh suatu rentjara jang su
uniuk

matangkan

mereka

dah

mengalahkan Indores.a tidak inelajui permainan jang fair, karena

mereka sadar Gjika bermam dju
dju: tidak mungkin mereka bisa
sendiri
diakui
menang. Hal ini
oleh pemair2 Muangthaj ketka di
malem
adakan djamuan makan
Gisebuah hatel, demikian
sehari sebelum bertanding

'Bargkok Post" mengulas,

djuga
hur-an

bahwa

pemajn2 Thai tidak mungkin bisa

In

pema'n2 single

mengulahkan

dari
donesia, djusteru ditindjau
Rudy,
taktik.
dan
tehnik
segi usja.
Muljedi dan Darmadi djauh lebih

Tindakan

umpjre. service judge

dan Ijnesmen jarg karo gapasn

tjurang #u,

diprotes

0

Manager Indonesia setelah selesai
pertand ngan jang dimenangkan
Rudy. Honorary Referee Pien Sak
menjarggupkan
tikan hal tsb.

untuk

memperha

Pada pertandingan kedua

lawan

Sangob

inilsh

lawan

pertama

kalinja

berada da'am

satu

bulutangkis

Thailand tetap kosong

Mul

Ramtanusorn,

ba alan inipun terdjadi, dan
Muljod: berkali? protes. Tapi ka

rena argkanja djauh, mereka "be
lum'

di.

sampai

Pertandingan

4

double Rudy/Ir

@ratno lawan Narong

Bornchim/

Chavalert Chumkum benar2

memi

Ivkan hati. Rudy/Indratro benar2
di'kotjok' bukan oleh Narong atau
Chavalert, tapi oleh umpire. lines

men dan service judge. Hal ini 8

karena

tantjaran

djalannj

.

an. Apabila djalannia pertandidan

terganggu

ngan

ternjata

harus

bertanggung.diawab

!

rena

ta

Unja Mintarin/Dialiteng. tapi ka

£
£

sediarah

tempat. Muljzdi tidak mau
sementara Somsook bermaia

Thomas Cup Akan
Kehilangan Pamor

ketertiban tidak dapat dikuasai
sehinggahang satu pihak
a jg
TBs

Perwakilan di BELAWAN P.T. PERINTIS LINES
MENERIMA MUATAN UMUM DAN PENUMPANG,
SEKALI ANDA BERHUBUNGAN TETAP

dalrm

ketika terdjadi keributan, pada hal
Peda pertandingan
Muljadi-Somitu adalah hak mutlak jang ada pada
cook, ketjurangan umpire PREECHA
nja. Dus, ia sengadja membiarkan
WEESAHUL jang dibantu oleh Ii
umpire menghitung, agar Indonesia
men dan service-judge benar2
dikalahkan! (Ingat, "peristiwa Thomenggila. Muljadi jang menurut pen
mas Cup '67" di Senajan: honorary
dapat saja selama dua kali pertanreteree SCHEELE sengadja memerin
dingan bermain luar biasa "tjantik”"
tahkan umpire untuk menghentikan
rja, tidak dapat berkutik dibuat oleh
pertandingan ketika terdjadi keribw
Umpire. Asal ia melakukan serve jg.
membawa angka baginja
pasti di
tan).
3. protes2 Indonesia baik tertulis
"fault”kan dan kalau ia lob kebela
meupun lisan tidak digubris, peda
kang pasti "out", sebaliknja djika
pemain Thai jarg memukul lob dan
hal ia sudah mendjandjikan dan mem
njanggupinja, hingga keadaan makin
diblarkan Muljadi pasti "in"
Tekanan? inilah jang membuat Mul
katjzu, hal mana bertentangan deng
an pasal 13 ajat 6 dari Regulations
"mogok? menurtut umpire difor the Interrational ” Championshigt
ganti, tanpa — meninggalkan lapangan. Team-manager dan coach masuk
(Thomas Cup).
kelapangan melakukan protes kepa6. ia tidak mendjundjung tinggk
da Plen Sak, tapi wasit Preecha me
hukum? perbulutangkisan jang bermerintahkan kepada Somsook untuk
tentangan dengan pasal 13 ajat 7
melakukan serve terus, hingga ang
Regulations for the Internationah
ka jang tadinja 12—11 untuk Muljadi
Championship Thomas Cup).
berbalik mendjadi 12—15 untuk Som
Dengan fakta? jang saja kemukas00k. karena Somsook memukul sen
diri tanpa disambut Muljadi. Karena « kan diatas, mudahZan utusan PBSI
keforum IBF di London berhasil mem
cock tidak dikembalikan
Muljadi,
batalkan keputusan Hororary RefePreecha memerintahkan — mengambil
ree jang menjatakan Indonesia kacock jang lain dan Somsook menlah 6—3 dari Muangthai. ““"
serve terus. Demikian djuga ketika

8

men
Goal2 terdjadi dari perebutan? de
pan gawang. Goal pertama sebe
lum Gjedah, adalah kesalahan kiper Schjr sendiri, jang memang be
lum pantas diturunkan dalam per

coach dan pemain2 lainnja

ALI

daa

pindah dun tidak keluar lipzungan
sendirian
Sementara itu, tr'kune Radja
karena isiden tersebut: (Gambar: Eddi El)

mede-

ngan saja, mereka baru sadar, bah
wa saja adalah wartawan Indo

main2 tamu ini. Hanja berkat kuat
Pute
nja garis belakang Medan
ra. dengan Juswardi dan Ronny
masih tetap bermain steady, goal2
banjak

nemuinja.

main, Rudy lantas minta pendapat

telah
gigih

Dua goal dibabak kedua jang

teamma

suk kelapangan, selein mereka jg

bermain tidaklah se

sore, tatkala

insigne agar

gaat karena hanja saja satu2nja

jang gesit2

dapat

dua

neger dan secrarg crach
Indo
resia bclch masuk kelapangan me

pernah

tapi ump're terus berkeras.

Beberapa pemain Medan Pute
ra jang telah h-djrah keklub lain,
Utara),
Ronny Pasiah (Bintang

ji

kan

saja masuk ketepi court. Dari dja
de
rak inilah saja bisa melihat
ngan njata cock
jang
djpukut
Somsook 'out' dinjatakan 'in'. Ru
dy mulaj panas dan memprotes,

djlantjar-

jang

ke

protes ke

)

tukar tempat, Muljadi masih terus
ditempatnja, hingga Somsook
jang
diperintahkan Preecha melakukan ser
ve memberi cock ketempat jang kos
song. Sungguh aneh, umpire menghi
turg terus serve itu, pada hal mesti
rja penukaran cock harus mendapat
persetudjuan kedua belah pemain
Berdararkan fakta? diatas, djelas
lah betapa tidak betjus dan tjurang
nja honcrary referee Pien Sak jang
dapat disusun sbb:
1. ia merjalah-gunakan wewenang
rja, hingga pertandingan tidak dapat dilardjutkan sesuai dengan djiwa
posal 13 (1), (6), 6) dan (7) dari Re
gulaticns for the International Cham
Fircrship (Thomas Cup).
2. ia beriktikad tidak baik, karena
ingin membalas derdam terhadap pe
mair2 Indonesia, hingga ia terang2an memihak Thailand.
3. ia sengadja menurdjuk umpire,
linesmen dan service judge jang tidak tjakap dar tjurang.
4. ia tidak bertindak atau memerirtah pertandingan dihentikan dulu

tertulis. Sete

menerima

"MERDEKA

rena itu berlagak seperti warta
wan lokal dengan tustel ditangan

SERANGAN MEDAN
SELALU KANDAS
DITENGAH DJALAN

lebih

lah

dengan

dimana

Thailand

sedang Scmsook tidak pernah. Ka

rat sebelah”.

semaksimai2nja,

single,

( CHAS

ras tertulis itu Plen Sak memberi

pada

Belum

combongan

ras setjara

dirugikan

saja dajadi

Referez

atau 'move' itu hanja Rudy sadja.

6—53 se:

Medan
Putera
perlawanah

serve, mati

Monorary

ELISON, Wartawan Ol. hraga

menjampa'kan protes

agak pu

ketika

Rudy

Kontingen

EBELUM pertandingan ha
ri kedua, Team-Manager

nja melakukan serve dengan
lob
djauh kebelakang dikatakan 'fault"
jang berarti cook dipukul diatas
pinggang! Anehnja
jang
'fault'

jang dinjatakan sebagzi "be-

Seluruh

ke

Boonyasukanon.

dag'digdug.

lutangkis

tes terhadap kepu'usan wasi'

permainan

dan

Hok

dari pihak Indonesia benar2 men
dapat perhatjan jang wadjar".

mem

saja menjaksikan pertandingan bu

dapan dengan kes. PSMS: Kenda
tipun terdjadi djuga beberapa pe

E

Aris?

per.
ber.

hari pertama Rudy Harto
berkali2 'fault' dan 'move”

Gengan

gelkan lapangan scbaga!

Kes. Korea

i
|
li |

EDDI

djuga

no berhadapan

telah team Indonesia meni:g-

itu telah

saja

EGITULAH

dan kini IBF

nja menang dengan

bendung

petugas2nja.

Yoo

pimpinan

se-

semua sudah dipersiapkan dan
dimatangkan oleh PBSI, baik
dengan Persatuan Bulutangkis

thai telah mencispkan feam-

Pemajn2

penontonnja

Ke.'ngerian”

me:zui pos hari Senin jl.

kasa, Senjn

Ian
ji hi 3TE sih
4
g
5
F
8
#1
F
i
j Hair
: |
3 | Ir # ! Ta Fi

bisa

manapun

seb

Tan

Wattanasin dan Fien

Fakta2 Ketidak- Betjusan
Dan Ketjarangan
Honorary Referee Pien Sak

di Bang

dar ketika Team Manager Ab
doelkadir menjatakan, bahwa

thai. Djurubitjara itu menam
bahkan, bahwa smua detsil
mengenci kelakuan?
pemair
Indonesia
dikirimkan
olh
Muangthzi ke IBF dengan

tersebut.

No: 077/M/70

banjak

Malaysia

di Bangkok

natikan

at apa2 menghadapi lawannja.

DJL. TAMAN FATAHILLAH Ne. 14
DJAKARTA-KOTA Telepon 24112

pemair:2

tanding

kesebeiasannja itu,” Sebelumnja,
pemair2 Medan Putera sendiri ig
digantikan oleh ketiga pemajn

LIN-EXPRESS

diadakan

buat pemai,

dedetex), turut memperkuat bekas

SEMINGGU SEKALI DJURUSAN:
TG: PRIOK.BELAWAN PP
Dengan Kapsi2 Kami : KM. KURNIA Thn, 1964 DWT. 800
KM- PAHALA Thn. 1961 DWT. 550

mulai

dari

perti YEW CHENG HOE
uah mengatakan, bahwa

Azjz dan Sarman (keduanja

LINES

sudah

Muangihai
maupur, dengan
International Badminton Fede
ration di London.

dari Indonesia

takan, bahwa pimpinan PTM.

Man
ben” Ja pendapat
pribadi atau sebagai test Aa mad da

jang

3 orang tewas.

MERBERT SCHEELE

itu,

Dengan demikian tahulah kita bah
em
.
Jait

saja

pemain baku-hantam dar pe.
nonton ada jang menggunakan
bom plastik,
mengakibatkan

MEDAN PUTERA DITJUKUR
KES. BANK KOREA 0-3

seseorang telah mendapat

itu

pertandingan
bola
antara
Birma dan Muangthai, para

Sena

anak”

nsl (IBF), Herbert Scheeie te

dak didaftar sebagai pemilih ketjuali
bila berdasarkan suatu per Un-

Sak

service judge

?'ngeri'”, karena

pa

Muangthai).
Djawaban Pien $ K itu di
oleh Abicelkadir
"Apakah tuan akan melakukan ba
las dendam, tuan sebagai djur:
harus adil dan minta agar pro:cs

kok, selalu sadja terdjadi in.
siden2, bahkan pernah ketika

memanfikan versi dari Muang

put
KKAMTIB No. 28/KOPKAM/10/1968
atau Organisasi
terlarang lainnja, ti -

dan

tara

wan Ch

sekali tidak disinggung?.

sional

resi Bulutangkis

anggauta Organisasi
terlarang PKI, ser
u tidak, atau jangg
dalam G 30 S/PKI al jang termasuk

1

sama

Indoresia.

insiden

berita2 jaug saja batja ten.
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