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Reasonable knowledge of English.
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Some years experience in a comparabie

KARENA TJUATJA
TIDAK BAIK

Pesawat
Pangkostrad
Putar2
2 Djam
Diatas
Surabaja

function.

— Some edeciro-technical
background will be considered an advantage.

We offer: Interesting job with growing promotion possibilities.
Letters in English containing personal data and full particulars on experience and educat-

ion to be addressed
to the Personnel Manager, Djalan Madjapahit 34-38, Djakarta before
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1970.

No. 081/M/70
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”BAHARI BANTERA” P.T. — Djakarta
dengan membawa muatan dari Singapore, telah tiba dipelabuhan Tandjung. Priok pada tanggal 23 DJANUARI 1970.
Pengeluaran D/O atas penjerahan konosemen asli dilakukan pada Kantor Tjabang kami di Djalan Raya
Pelabuhan No. 25 — Tandjung Priok, tilpon: 291171, 291172, 291039, 291705, 291807 dan 291976.

ta pradjurit ABRI
harus mendjaga
mentjermink,

laku dan

Untuk menghindarkan agar muatan djangan sampai diangkut oleh Panitija Congestie diharap agar jang
berkepentingan mengurus penerimaannja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.
No. 084/M/70

.

djurit

ABRI

Panglima

lainnja. Kita

supaja benar2
bikap, tingkah

jang

Widodo-

seorang pra

benar,

kata

kabut tebal jang meliputi

ketika itu,
kota Surabaja
djuga lampu
landasan Ia.
internasional itu
pangan
sama

sekali mati. penpama

an dengan

dan Aman, hubungilah segera kantor kami :

dengan

Tiepat

P.T. PELAJARAN NUSANTARA

dil).

ra udara

demikian

P.T. SUMBERANI - DJL. Melawai 1X/3, - Telp. 73149
KEBAJORAN BARU

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN TJALON MAHASISWA BARU

Universitas

EKONOMI :

kesempatan

kepada

para

tjalon

FAKULTAS

terima

UR

8. Vereinsbank dan

Pe

Bremers

Landes

bank — Djerman.
Hubungan
jang dirintis
adalah
te
rutama untuk mendapatkan technical assistance dan fasilitas training,
hal mana pada pokoknja sudah dapat disetudjui bersama. Namun follow-up lebih djauh, akan dikaitkan
pada persoalan bantuan
dan

dari

bantuan/penilaian

I.B.R.D.

KFW

0. Bank2 Pembangunan dan Lembaga jang sedjenis dengan Bapin
Mo, Badan? Pembangunan Iainnja.
Hubungan dengan mereka dilakukan dengan tukar menukar data, dan
sedjauh kontak langsung dapat diadakan (melalui konperensi2, pertemuan dil), selalu diarahkan pada di
perolehnja sebanjak mungkin bantuan untuk

lebih meningkatkan

ke-

mampuan Bapindo dalam mendjalankan tugasnja.
Sebagai salah satu “hasil antara

KA PUSPEN AL:

ALRI Jan
Bersalah
Akan Diadili
OPERASI
BANGSA,

untuk

“IKAN PAUS”
DEMI KESELAMATAN
NEGARA DAN KESATUAN ALRI

keselamatan

Bangsa

dan

Negara umumnja, serta kesatuan

ALRI chususnja

dari

Gestruktief dan

tindakan2

kaum

vested

:n«

rest. Operasi 'Ikan Paus' menurut
Kol

(L)

Imam

Sudjono

dilakukan

dengan tjara dan berlandaskan pa
san.

Ditegaskan oleh Kol (L)
Sudjono bahwa
operasi

Imam
"Ikan

Paus' djlakukan tanpa adanja se

suatu tendens untuk kepentingan
seseorang atau golongan, serta ta

ima sekali tidak dimaksudkan
gai tindakan? jang

membabi

seba

buta.

dalam melakukan tugas dan tang
gurg Gjawabnja masing2.
Demiki
an Ka. Puspen AL Kol. (L) Imam
Sudjono dalam wawantjara
chu” dengan wartawan
"Merdeka"

(S)

SIAPA
— APA

MAIDJEN WAHONO PANGDAM
VII BRAWIDJAJA JANG BARU
DJAKARTA

—

Bertempat

dista

Adanja tindakan destrukef

ATA

Djakarta,

bermatjam2

Djan.

, tindakan

hambatan dan sabotase termasuk
dalam katagori tindakan

tiet,

Tentang tindakar2

(Mdk)

Gubernur Djawa Barat

mahasiswa

merupakan suatu ha! jang prinsipjil dan dari segi militer dengan

SOLICHIN
24

dirasakan

Didjelaskan oleh Kol. (L) Iman
Sudjono lebih landjut bahwa baik
dari segi militer
maupun dari
segi2 jang lain dalam pengertian
Nasional penumpasan G3OSYPKI

?'Gubernur
Penguasa
Tunggal”

destiuk

Daerah

Militer

VIII/Brawidjaja

dari pedjabat lama Majdjen M. Ja
sin kepada peuggantinja

Majdjen

Wahono, dan sebagai Irup bertin

Jaw KSAD
dikus umah.

Djeuderal

Umar

Wira

Majdjen Wahono adalah meru-

pakan pendjabat jang ke-15 jang

pernah memegang

putjuk pimpi
Brawidjaja

selandjutnja

terhadap oknum2 jang kini sedang

Maj

dalam pemeriksaan
an,

no.

menurut

Kol

dan pengamu:

(L) Imam

apabila mereka Ru

bersalah.

maka

Sucy

memang

tindakan selandju

nja terhadap mereka itu ialah melaiy: Pengaditan,
Dalam
pada jtu menurut Kol

EKONOMI

Djanuari 1970 a/d 9 Pebruari

instansi

pengesahan/

(L) Imam

Sudjono

tindakan2

truktief sementara ind dalam

belumnja

pernah

batan Panglima

memegang

dj»

Brawidjaja, ma-

smg? terdiri
dari Kol (Pur) 4.
Soedjaj, Kol (Pur) Bambang Soe

pena.

Letdjen — Djatikoesoemo,

des-

pro-

1970 Djam 08.00

saringan
susulan tanggal 10 Pebruari: 1970
12 Pebruari 1970.
Tempat : Universitas Trisakti Dji. Kijai Tapa Complek Barat.

c. Tempat Pendaftaran
di Kantor Presidium Universitas Trisakti.

s/d

9. Sjarat2 Bendaftaran dan lain2 keterangan dapat diperoleh pada alumat
diatas,

:

Ta

realisasinia.

dengan

untuk

5

-

(L)

di-

KURS B.E. HARI DJUM'AT
DJAKARTA, — Kurs B.E. di Bur
sa Valuta Asing hari Djum'at masih
tetap 326 per 1 US$. Peredarannja
ialah US$ 5.574.365,42 sedang permintaannja berdjumlah US$ 4.763.
Penawarannja sama dengan
516,97.
Gjumlah peredarannja.
Kurs permintaan/penawaran berkisar antara 326/332.
(KURS D.P. HARI DJUM'AT
DJAKARTA, — Dalam call D.P.
di Bursa Valuta Asing Djakarta ha
ri Djum'at 23 Djanuari 1970 terdjadi
penutupan2 transaksi pada kurs 378
dan 378,30.
Peredarannja untuk kurs 378 ada
jan EL. 12183/08/07 dan US$ 879.
898,05, Aus. $ 11.639.12, HK$ 67

"ahun

Ga hukum. Baik dari segi mil'te:
politik maupun
hukum.
operasi
'Ikan Paus' adalah suatu keharu

@ Djurusan Perusahaan
b. Djurusan Akuntansi
2, FAKULTAS HUKUM & PENGETAHUAN
MASJARAKAT

Pendaftaran :

Kol.

Imzm Sudjono, djuga dilaku-

jang TERLAMBAT datang terutama (mereka jang berasal dari luar Dja1.

menurut

hingga saga

serah

merintah kita

:

“WARTA

memberi

ruh wilajah AL. Di Surabaja
jang merupakan kom kedua
bagi kesatuan ALRI sesudah

karta untuk mendaftarkan diri mengikuti udjian saringan susulan jang
chus'is untuk tingkat persiapan tahun akademi
1970 pada :

SF
-JUSU
TA
SJECH
ISLAMSI
UNIVER
MENERIMA MAHASISWA BARU UNTUK:
1. Fakultas Ushuluddin.
2.” Fakultas Hukum.
3. Fakultas Sosial-Politik.
4. Fakultas Ekonomi,
PENDAFTARAN:
1. Sekretariat UNIS : Djl. Sekolah Tangki 141 Djakarta-Kota.
2. Kampus UNIS: Djl. Usaha 15 Tangerang.
KULIAH PENGETAHUAN ISLAM TERTULIS:
Jang berminat mengikuti
kuliah da'wah dan pengetahuan
Islam tertulis
tingkatan "Semi akdemi" dipersilahkan meminta prospektus pada kotek
Pos 1096/Dak. Diakarta-Kota.
No. 083/My70

Trisakti

nampak

lam penjelesaian

diruang kerImam SudjoAL membzribahwa opera:
kini masih te

Djakarta, tetapi meliputi selu
Djakar'a,

pertengahan

selama 3 bulan atas tiaPada waktu ini masih da

Kes. Kt

Perwakilan di BELAWAN P.T. PERINTIS LINES
MENERIMA MUATAN UMUM DAN PENUMPANG,
SEKALI ANDA BERHUBUNGAN TETAP
MENDJADI LANGGANAN.
No. 080/M/70

djuga

wan "Merdeka"
djanja Kol. (L)
no Ka. Puspen
kan keterangan,
si "Ikan Paus”

dalam

1970 untuk
ja mereka.

dalam wawandengan warta

stadion berlangsung seperti
jang direntjanakan. (Ant.)

Hubungilah alamat kami, pada hari2 kerdja: pk.08.00 s/d 16.00.

DJL KIJAI TAPA (GROGOL)
DJAKARTA

bahan

"Ikan Paus”,
chusus

korespondensi
se
suratnja
tangzal
Bank tersebut te

CHUSUS "MERDEKA" DENGAN

dian pendaratan
dilakukan,
dan ...... berhasil. Dengan

Sumberaai Industries: PERTJETAKAN, PENDJILIDAN &
KARTONAGE, KLISE & REKLAME. KONPEKSI & KAN'TONG PLASTIK.

UNIVERSITAS TRISAKTI

sebelum

tambah

juga menerima titipan barang2 mewah/kendaraan bermotor
untuk didjual. Perawatan dan keamanan terdjamin.

DIL. TAMAN FATAHILLAH No. 14
DJAKARTA-KOTA Telepon 24112

ha.

bakar habis lampu landas.
an mulai nampak, sementa

(Terima pesanan untuk

0. 078/M/70

Wahono

rus hadir distadion "10 No.
pember”
Sursbaja untuk
menerima djabatan Pang.
Jasin.
Mudjur

Sumberani
: Agen harian NUSANTARA, INDONESIA
RAYA, MERDEKA, INDONESIAN OBSERVER, dil.
& BIRO IKLAN.
pesta

mis pagi pak

dam VIII dari tangan pak

Sumbersni Publik Services: Perantara terbaik dalam urusan
dival/beli/kontrak, — RUMAH — TOKO — GUDANG —
BAR & RESTORAN
— RUANGAN
KANTOR — KIOSK
PASAR -— TANAH UNTUK BANGUNAN dil.Pengaisman/hubungan luas di-dalam/luar Negeri,
Komisi harja 27 (dua procent).

Agen Es Petodjo & Agen MINUMAN

tidak

itu

karena hari Ka-

training

Djakarta, 24 Djan. (Mdh).
Sehubungan dengan operasi

| ! Me
|Aj kelta

Laut

hal

tetapi

lg 2£s1

Pengangkutan

itu dikandung

Sea n ha Denpasar, ,

8g

memerlukan

se

ping hudjan lebat disertai

:

Bila anda

tidak dapat

nja.

Hubungan2 lain terdjadi dengan
memenuhi undangan untuk menghadiri
conference, — meeting/seminar
dan permintaan untuk — mengadakan
lecture dil. dari berbagai instansi?
jang bergerak dibidang economic de
velopment dan development banking.
dan kehadiran2 tersebut dilakukan
atas persetudjuan Menteri Keuangan
atau sifat kegunaannja.
PERTANJAAN: Untuk tahun 1970
prospek apakah jang dapat diharap
kan dari Bapindo terutama dalam
mengembangkan bidang industri, pengangkutan dan pariwisata? Berapa
Gjumlah kredit jang disediakan untuk
sektor? tsb. diatas?
DJAWAB: Kalau ditanjakan prospek jang dapat diharapkan dari Ba
rirdo dalam tahun 1970, tentu sadja
tidak tepat bagi saja untuk membeTikan suatu harapan jang berlebih2an kepada masjarakat tentang apa
jang bisa diharapkan
dari Bapindo
Tetapi sekedar memberikan gambaran tentang apa jang hendak dilakukan Bapindo pada tahun 1970 ini,
saja dapat mendjelaskan bahwa Bapindo akan mengambil
bagian seaktif2nja dalam mensukseskan program pembangunan ekonomi Pemerin
tah (Repelita) chususnja dalam biGang tugas jang diberikan
kepada
Bapindo jaitu bidang industri,
pengangkutan dan Pariwisata

meau-

lah menjanggupi untuk menerima 3
orang pedjabat Bapindo memperoleh

Oknum

-akan- tetapi

gera dimulai karena, disam

akan

ANDA MAU BELI, KONTRAK ATAU DJUAL?

KM. KURNTA Tam 3 Tati DAVT, , 200
Aa KaKami 1: KIM,
KM. PAHALA Thn. 1961 DWT. 550

WAWANTJARA

bana Os! ng

pendaraten

mungkin

LIN-EX PRESS

kesem

menunggu

patan untuk dapat menda.

DarDjuanda
diatap lapangan
terbang
Surabaja pada

"CINDEE"

ABADI LINES

ketika

lebih dari 2 djam pesawat

Untuk Indonesia)
mv.

Fokker jang di

tumpangi oleh Pangkostrad

Lloyd"

(Agen Umum

agan

SAMUDERA

suatu ketjelaka-

kar informasi dan
landjutnja,
dengan
12 Desember
1969,

tukar

|

PELAJARAN

an pesawat

mengadakan

$

P.T. PERUSAHAAN

akibatkan

2D. Asian Development Bank (A.D.B)
Sedjak Oktober 1968 telah didjadjagi kemungkinan untuk mendapat
kan bantuan keuangan
dari pihak
ADB, guna pembi:
projek2 iIndus
tama jai
endapatkan prio
ritas dalam rentjana pembangunan.
»ermohonan Bapindc telah mendapatkan dukungan pula dari Menteri
Keuangan, jang mengfarapkan pula
dipertimbangkanrja — kredit/bantuan
keuargan atas dasar sjarat2 ringan/
tunak. Dalam bulan April 1968 Direksi Bapinda telah turut” menghadiri "Annual Meetirg ot the Bcard
of Governors” dari ADB di SydneyAustralia. Sampai waktu ini masih
diharapkan akan ada perutusan jang
positip tentang bantuan tsb. dan da
iam bulan Diuli 1969 menghadiri
Fourth Kegional Corterence of Developmert Banks in Asia Jang dispen
sori ulkh ADB
3. Dengan Kreditanstalt tur Wiederaufbau “KTW). Djerman Bs
Pada kundjungan Dr. Wi
tngel, Director of

Dengan

Hg

Berjasrnyy

23 — 30

4). Japan Development Bank - "okyo.
Untuk lebih mempererat hubungar2 jang telah ada. telah dikemukakan kemungkinan untuk memperoleh
Iasilitas training bagi pedjabat2 Tia:
pindo.

kukan dalam rangka
akan

" Ki

Sales/demonsiration girl for showroom

38 — 40

pindo.

: if h

E

'

kita banjak
pasukan
Hubad,
pesawat seba.
mempergunakan
gai alat komunikasi
jang menurut
produksi Tjeko
taksiran tiap
buahnja seharga

Djerman,

Persoalannja telah diadjisan pada
Menteri Keuangan -Jan pada waktu
ini masih dinantikan putusin Le:se
tudjuannja. Besar kemungdran pe
nentuan selandjutnja akan dikaickzn
padu penelitian IBRD terhadip He-

AAL i

Assistant Advertising Manager

35

Sumar.

Drs.

menurut

di sekitar 1000 buah dan sebe.
lum itu menurut
Pa. Humas

do di

jpaa

D.

30 —

Sutrisno,

lain akan didatangkan seorang Loan
Appraisal Advisor dari UNIDO un
tuk bertugas selama ) tahun di Bapindo, penugasan consultants
dari
P.E. Consulting Group dari Inggris
selama 5 bulan
sedjak September
15, 1969, bantuan2 berupa kesempatan training
pedjabat dari UNIDO,
Development
Bank of Pakistan (6
orang), dll. jang telah
didjalankan
dan akan diselenggarakan
T. Development Bank for Indonesia
(DBiN/OBI — Netherland.
Dengan didirikannja Development
Bank for Indonesia pada tanggal 10
Maret 1969 oleh Netherlands Over
seas Financing Company dergan IN
DOVER dengan tudjuan membantu
Indonesia dalam pembangunan ekono
mi, sesuai dengan tugas Bapindo, ma
ka pada dewasa ini sedang dipersiap
kan kemungkinan penjertaan Bapindo dalam D.B.L
8. Dengan Badan? Internasional lain

Development Banks dari KFW dalam
bulan Oktuber 1969, telah didjadjagi
bersema kemungkinan pemberian bun
tuan pada Bapinto berupa Lnan sebesar DM. 10 Gjuta dalam ranuk:
bartuan 1.G.G.1. dan technical
tarce berupa tenaga exoe”3
—jurg
akan membantu penuh dun betcertja
dalam urginisasi Bapindo, dan kesem
patan training bagi vedjanu2 Iapin

lt

Assistant Project Manager

Letkol Sutrisno tsb adalah me
rupakan alat komunikasi kesatu
djumlah produksi
an2. Sedang
jang telah ditjapai oleh Letkol

(Bagian III — HABIS)

/

ani

C.

30 — 35

hasil tjiptaan

Pesawat radio

Kerdjasama
Internasional

|

Assistant Product Manager

sebuah pesa

ma Bapindo dengan Badan2 Keuang
an Internasional, dapat karai sam:
paikan keterangan2 hasil konkrit jang
telah ditjapai dan
perkembangannja
sebagai berikut:
1). Dengan I.B.R.D.
Sebagai follow-up dari kundjungan
W. Diamond -Director Development
Corporation Department dari IBRD
ke Indonesia, bulan Nopember 1968
atas rekomendasi dan pembitjaraan
Menteri Keuangan -- Gubernur Bank
Sentral di Annual Meeting October
1960, pihak IBRD dalam bulan Nopember/Desember '69 telah mengirim
seorang consultant dan missi appraisal ke Indonesia. Tenaga: consultant
tsb, bertugas melakukan penelitian
tentang entrepreneurship dibidang inGustri dan persoalan keuangan jang
dihadapi, menindjau keadaan sektor
swasta -dan sumber keuangannja sebagai permulaan kearah penelitian ter
hadap Bapindo.
Missl appraisal JBRD bertugas
mengadakan penindjauan chusus Bapindo dan masalahnja, guna menda
patkan gambar dan penilaian setepatnja tentang bantuan jang akan
Giberikan kepada Bapindo. Bantuan
jang diharapkan antara lain adalah
technical assistance berupa tenaga
expert agar dapat ditingkatkan/diper
baik! tjara operation pelaksanaan tu
gasnja. Dalam hubungan ini telah pu
la diadakan
pemeriksaan/auditing
atas operation Bapindo oleh perusahaan akuntan
Internasional,
jakni
Messrs. Sycip, Gnrres Velayo & Uto
mo. Pemilihan pada ” Sycip, Gorres
Velayo & Utomo tsb. berdasarkan
atas penundjukan Menteri Keuangan
Hasil dan report kesimpulan keseluruhan dari IBRD akan diperoleh dalam bulan Djuli 1970.

-

B.

telah ditetapkan.

wat radio jang telah ditjiptakan
oleh Letkol Sutrisno itu berhar
ga Ik. Rp. 150.000,—

Bl“lahb F- Ia1

Assistant Branch Manager

gagaa

385 — 40

A.

Menurut

Ti

invite applications for the following vacancies:

g

telah memberikan pula penghar

Wawantjara Dengan Direktur
PERTANJAAN: Dalam rangka ker
Bapindo
dia suma Bapindo dengan Badan2 Ke Utama
uargan Internasional seperti IBRD,
ADB, IFC dan sebagainja, sampai di
8. Pamungkas
mana hasilinja jang konkrit?
DJAWAB: Dalam rangka kerdjase

:

Pem.

Pentjipta Radio

:

MERDEKA

Oleh: Dra. Sri

DIDIRIKAN

TANGGAL
PENERBIT

1 OKTOBER

1945 OLEH B.M.
: P.T. Merdeka Press,, Djakarta,

Terbit setiap pagi, ketjuali

hari2 besar.

Orang temannja telah keluar
mempunjai sikap jang

dan Ketertiban

nja

bukan

sadja tidak

memerintahkan

demonstr:

menjebabkan

menerangkan,

bahwa

diselu.

tah daerzih Karesidenan Sura
karta, diperkirakan ada 1.000
rang dalang,
karena setiap

belakangan ini

dja tua dipulau Corfu, Junani, bersama

sis adalah bekas isteri almarhum

kabupaten

menurut

penjelidik

an ada kurang lebih 150 orang

“dalang.

s

Medinah, 24 Djan (Mdk)

Dari
sebanjak
dalang itu
jang terdaftar dapat main di

"RRI Studio Surakarta baru 30
torang dalang.

Untuk dapat main di Studio

suatu

ber-

sweet Home

dalam rumahnja. Me- — "umah tangga. Berilah pegertian pada

pertjeraiannja

ibu-bapaknja selalu ber- — ma2

rena hanja kena kesulitan ketjil jai

seharusnja memang

dil

jang

madjunja, (Ant)

itu dialami djemaah adalah transport, belum seperti jang sekarang

Medinah

jang berdjumlah 4481
selamat sampai

dan

sebagian

ada dj Mekkah,
Pendjelasan

oleh

H.

Umar

ini

Murad

sudah

di

ber

ea

aian dalam

Imanan dan

sendjata kita,

Kepala

Ba

rian Urusan Hadji KBRI Djeddah
dalam

suatu

pertemuan

dengan

TOKIO

MPH dan RKI serta mahasiswa dj

"Wisma

Indonesia Medinah,-

bebe

yapa waktu jang lalu,

Selandjutnja dikatakan
sebenafnja KBRI Djeddah
sia.

bahwa
sudah

sesuaj

dengan

Hirohito,

pian ea

se-

Indone-

kesempatan

jang diberikan pemerintah.

ternja

kare

Umar

Murad

mengemukakan

—

hadjj

Indonesia

wa dalam tahun'

sampai

lah 60.000 orang dengan
1

orang

dokter,

2

berdjum

Mantri

hanja
Kese

Satu2nja jang punja dokter

Hari?

berangkatan djemaah
lenggarakan

swasta

dan

hadji dise
jang

33

permaisuri

Mahkota

Nagako,

akan Htenbri'

de

aja.

belandja

Komisi djuga
menjetudjui
“djumlah 50.290.000 Yen (57.904
poundsterling) untuk "keempat

putra lainnja dari Kaisar —
Pangeran Hitachi, putri Chi-

chibu,
dan

pangeran

pangeran

Takamatsu

Mikasa.

p

tjeraian, pada umumnja me-

perkembangan

anak2.

Djiwa

MODE

mengalami pertjeraian disebabkan karena tiadanja djalinan
Ijinta kasih jang kokoh, atau
karena dulunja kawin paksa? Memang
dinegeri2 Barat jang sudah madju kebanjakan pertjeraian adalah disebabkan tiadanja kasih mesra dan tiada seimbangnja
kemampuan dibidang seks.
Akan tetapi bagaimanakah dengan
pertjeraian dineges
? Mungkin di
sebabkan oleh ladju arus djaman jang
demikian tjepatnja sehingga ibu ingin
mendjadi "tante girang”, sedang sang
bapak ingin merebut gelar "om se:
nang”? Bagaimanapun alasannja, jang

24

Djan.

(Mdk)

Kantor Berita Irak

Kamis

malam menuduh bahwa suatu
usaha aa Jang gagal -

tah

menggulingkan

Irak

adalah

21 tahun,

rence

Mitchie

Piere datang minta

menunggu
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diberi
Aa peran
Pa Jana Mena an mama Lembah — 16mengumikan
(karena pernah di
bakar sadja.

»

tidak mengerti
maksndnja
dan diam sadja. Dan iapun

«am kenek,
Diantara batu2 besar disepandjang
tungpi Motanjeh
kami
Kata

itu terasa pula

-.
sendiri

aa

ganyambongan

Yana ats helaga

WMasusia mendarat

kenghe

Pt.

Pare kemudia meal
ada

Selena

mengusulkan

engan Tory om

(

2 an

Lem-

eryapanga

dk sempat turut dalam pembitjaraan
Kama? terebut. Mata sja masih terus

memandang 1 embah in dan hati aja
berkata : Vaya con Dios, sampai
djumpa lagi" (habis).
"5

Sk

ipa

e metmmeirraa

per geange dpowrbgerung enek

Peerre Garsesu beserta rombongan
te
lah terdjun kenba: tangga/

ari 1970 jang atu.

jang

GELAP

:

BANDUNG

DITINDAK
—

buah

Tigapuluh

kendaraan

bermo.

or di Kota Bandung

tahan

40

telah di

oleh pihak Poltas Ko.

bes 86 dalam

dilakukan

suatu

baru?

ini

razia jang

me

sedjak

Rabu

19 Danu

Pemimpin
Militer
Biafra
Tidak
Ditahan

Sumber? resmi
Kamis ma.
lam mengatakan bahwa seba.
njak 33 oramg jang telah dihu
kum matj itu terlibat dalam

usahs pertjsbaan kup tsb. se.
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rak? mendapat
senantiasa pikiran
mekar dan
padaperasaan
diri sang negatif
anak. — Mungkin
rang gangguan.
De pagu JaituKakakeTiada djarang rasa dendampun terjang dengan demikian akan menamkadang berketjamuk pada diri anak2.
bah buruknja situasi masjarakat. Maka
Padahal
setjara tak langsung adanja pertjerai-

Operasi. Lagipula Piere nampaknja
mulai kehilangan kewarasannja, bitjaranja sudah mulai katjau. Ia mengesankan kepada saja
2 tidak ingin
hidup lagi. Tjara satu2nja untuk meng
hindari permintaan jang bukan2 dari
Piere ialah dengan
pura2 dan sikap ti-

hidupan

semogalah . .

ctapapun baiknja suatu per-

efek pertjeraian tsb.Dan

ke-hal2 jang terlalu

jang
menurut rentjana akan dibag nama "Life as before” (Ke-

Ke-

tagwa kepada Tuhanlah

apalagi kekuliah. Demikianlah, dan — berlalu. Hal ini bisa terdjadi akan tergantung pada situasi. Djika —
pertjeraian antara suami isteri sering
lingga bapak-ibu Sana mana
menimbulkan berbagai kekatjauan jg — $apat diatur untuk
ak dalan dalam waktuwake ter.et

langsung de

ma 95 djuta Yen (109.953 pond
sterling) untuk keperluan hi-

1927. djemaah anggaran

rumah sakit pada tahun tiga pu
luhan adalah Indonesia. Dulu pem

baru kerugian material

Ti dana olahraga kita jang sedang kering itu.
Nasib, nasib . . . sudah djatuh
ketimpa tangga lagi !

memang harus diakui bahwa setiap

berubah mendjadi crosboys, crossgirls
dan apatis, Mereka (anak2) terkena

Kaisar Djepang

keluarganja,

bah:

an

nuj
Rp.20.000.000.

don - Djakarta jang dibajar da-

kin luntur, Karena komplekanja
per. 2nk2 ibu-bapaknja, mereka akan tesoalan jang dihadapinja, Inaka
dia ber
tap .hidup dan berkembang setjara
tekad tak akan keluar2 dari rumah — Wadjar, sekalipun pertjeraian sudah

atau mendjadi manusia jang pesimis

pa yan
ta hanja lebih kurang untuk 10.000 sel
omi
apan
orang
orang sadja,
ketuai oleh PM Ekuku Sato
Dalam mengungkapkan sedja- Ta Kamis
aan an
rah perdjalanan hadji Indonesia.

torat RRI Pusat atau pemerin
tah dapat memberi pengharga

hitus
rang lebih

perkawinan.

Walhasil pertjuma sadja itu

ticket plane Djakarta — Lon

berat dalam keluarga. Bahkan bukan — 'entu mengundjungi ibu, bila anak:
mustahil djka seorang
anak jang dulu: ut bupaknja. Demikian sebaliknj.
nja alim dan penuh disiplin kemudian

BERAPA BELANDJA
KELUARGA KAISAR
DJEPANG ?

disampaikan

mempersiapkan penampungan

PEMANDANGAN

mampu diatasi

Mendjauhkan terdjadinja pertjeraian.
berarti djuga menjelamatkan hari depan anak2. Kita jakin bahwa pender
taan jang kita alami, kiranja bukanlahisuatu lakon jang hanja kita derita.
. Kesulitan 'adanja gedjala logis se:
tiap kehidupan jang wadjar. Kita sepantasnja mengutjapkan sjukur alhamdulillah, dan berterima kasih
pada Tuhan Subhana Wata'ala, bahwakebetapapun derita ini telah menimpa
diri kita, kita masih mampu menang
dan tetap hidup sekalipun kehidupan
ini hanja dalam keadaan jang amat
sederhana. Semoga kita didjauhkan
dari timbulnja berbagai kekisruhan
jang memungkinkan timbulnja bahaja
pertjer

tak bersalah. Pengertian sema:

achirnja dia mendjadi pesimis dan — '€tapi go
kepertjajaan pada dirinja sendiri maMeng Beban

Indonesia

hatan,

Radio.

ngarungi bahtera kehidupan ini demi
menunaikan bakti asihnja pada
agar kasih luhurnja tiada terputusanak2
ka-

Demikianlah hari demi hari, ke- — akan menimbulkan perasaan pro dan

meninggal dunia, Kesulitan waktu

orang sudah

penghargaan.

padz,

sebagainja, sehingga banjak

jang berarti, Semua djemaah dari

persjaratan
melalui se-

dalang

Bertindaklah bidjaksana bila se-waktu
waktu menemui kesulitan dalam me-

adaan makin memberat. Kerisauan — Kontra, Mereka akan memihak salah
makin membunga pula pada djiwa
Satu dan membentji jang lainnja.
anak korban itu pertjereian. Pada
Membentj) bapak dan ibunja, 4Akpn

ini di Saudi Arabja berdjalan lan(jar dan tjdak terdapat kesulitan?

Maka oleh RRI Studio Sura.
karta diusulkan kepada Direk
pada

(UPh

ngan kapal laut, djalan darat

Dalam pelaksanaan hadji tahun

na uatuk dapat main di RRI
Studio Surakarta sudah diang
gapnja

J.F. Kennedy.

Tahun Ini Berkurang

djumlah 25.000 djemaah

"honorarium"

Nj. Onas.

Bang:

Presiden

Djemaah Hadji Indonesia

leksi. Pada umumnja para da.
lang jang datang mendalang
di RRI Surakarta tidak meng
harapkan

akan mudah menimbulkan adanja persimpangan djalan dalam perkawinan.

tengkar, terus menerus diamuk
tjam ini perlu ditanamkan
ag r sang
lombang pertjektjokan. Tak'ada ke.
anak tak mempunja rasa dendam dan
tenteraman sedikitpun dalam rumah.
Saga
pada salah satu orang tuanja.
Dan apa jang semula ditakuti. oleh
lam suatu pertjeraian terkadang
sahabat Ita mendjadi suatu kenjataan
Salah satu pihak mentjari kambing
.«. . ibunja bertjerai” Sesudah itu, — hitam. Ibu merasa benar, sedang basahabat Ita tsb menghadapi kesulit ” paknja merasa jang paling benar. Peran jang baru, ekonomi rumah makin — fiektjokan antara suami-isteri
seberantakan.
lalu dipertontonkan didepan anak2nja

DENGAN
mengenakan pakai: ian tradisionil Junani, Nj, Jac.
@ueling Onassis, isteri million: er Junani
Aristotle Onassis,
baru? inj telah berkesempatan mengundjungi sebuah gere-

SURAKARTA PUNJA 1000 DALANG
Kepala Studio RRI Surakarta

Ita itu

Dianggap Tak Berguna.
Nasib dunia bulutangkis kita
tahun ini nampaknja tjukup
seram. Di Bangkok ditjurangi
kemudian dinjatakan kalah.
Lantas kita protes kepada IBF
di London. Dan belum sempat
pengurus PBSI angkat kaki dari Djakarta untuk bertemu
Scheele disana, ternjata jang
mau didjumpai sudah kirim
telegram supaja delegasi kita
itu djangan datang sadja karena tak ada gunanja.

nurut tjeritanja
ibu-bapaknja baru sa- — anak2 betapapun, anak2 adalah tetap
dja bertjerai. Sebagai proloog saat — anak? ibu-bapaknja. Ibu-bapaknja sa-

Presiden Suharto

diperlukan
antara lain

sahabat

tingkah aneh2 dan kadang2 emosiOnil, adalah karena adanja perpetjahan
dalam keluarganja. Dia tiada mendapatkan apa jang disebut: Home

kah DPRGR tak bisa. mengirim. undangan2 jang serupa? Ataukah
undandetaia itu fidak memiliki harga seperti
Widejo, Sella, Subroto dl telah
menghampi undangan Laskar Arief Rashian Hakim

RRI,
pula,

Home?

pergi kekuliah dan tak
pernah membolos. Baru belakangan
diketahui, bahwa latar belakang jang

pada atjara "Kita Ingin Tahu" mereka itu.

Soejoko,

Broken

ekonomi, dsb. Sedang sahabat Ita itu
biasanja radjin

Walaupun kritik2 muda ini telah pindah dari djatanan kedalam gedung, namun
arti gerakan tidak - puas mereka itu tidaklah dapat dikatakan telah luntur,
Tetapi disini kita lihat satu tjontoh lagi dimana pemuda2 itu kembali berhasil
merebut
tif dari tangan2 parlementarian2 kita. Laskar Arief Rahman Hakim kabarnja akan mengundang tokoh2 pemerintah lainnja untuk berbitjara

—

3

njakan darFmereka

ja menjerukan kepada pembantu2nja dalam kabinet
$
in tahu” mereka dengan sebaik2nja. Diluar prakarsa
tu, kita lihat djuga bahwa perspun tambah iama tambah luas kebebasannja. Dan dipihak perspun nampak adanja kekompakan untuk memakai
| kebebasar
sesuai dengan fungsinja.
Tapi bagaimanakah hubungan antara pers sebagai alat public opinion dengan Pemerintah, serta antara parlemen sebagai forum wakil2 rakjat dengan
pemerintah? Menurut hemat kita dalam hubungan itu masih terdapat suatu “gap”
suatu djurang, Timbulnja demonstrasi belakangan ini dapatlah kita anggap ” scbagai bukti adanja “gap” itu. Buktinja, kebidjaksanaan harga baru minjak bumi
dibuat oleh Pemerintah tanpa konsultasi
dengan parlemen. Dan salah parlemen
ialah sikapnja jang lamban terhadap kebidjaksanaan baru Pemerintah sehingga
terlandjur lebih “dutu ditanggapi oleh masjarakat menurut tjaranja sendiri.
“Gap” antara Pemerintah dengan
perspun terlihat dari apa jang dilukiskan oleh
para demonstran tentang ketidakpuasan mereka terhadappembersihan aparatur
pemerintah dari figur2 jang korup maupun tindakan? jang menjeleweng.
Dengan adan)
ini larangan berdemonstrasi, pihak mahasiswa/peladjar
tupanja telah mem!
luran barunja berupa atjara jang disebut "Kita Ingin
Tahu” seperti jang diselenggarakan oleh Laskar Arief Rahman Hakim .

SURAKARTA

Oia

anggap tak ada.....

Memang dalam situasi jang serba
sulit seperti sekarang ini, setiap tjektjok dalam keluarga mudah timbul.
Kesulitan? mengenai perbedaan pen.
dapat, ekonomi, tentang seksualita,

@jelas kalau pertjeraian terdjadi antara

keluar kuliah disebabkan adanja keritjuhan dalam keluarga, kesulitan

bahwa Pemerintah Indonesia dibawah Djenderal Suharto

semena-mena

Rena

pantas dihargai.

suami-isteri, maka anak2lah jang mendjadi korban langsung. Mereka mendjadi terlantar
dalam pendidikannja
atau mungkin dalam kesedjahteraan
materilnja. Timbullah tragedi jang
menimpa anak2. Seorang suami
mema
'mempunjai
pendidikan
Gn bae
wu ag Stabil dan
kokoh. Sebab, pendidikan dan pendirian labil akan membuat situasi
keluarga mendjadi tak tertib dan anak
anak mendjadi brandal. Inilah sebagian jang menjebabkan timbulnja gedjala kenakalan anak2. Oleh sebab itu
jika suatu pertjerian mesti terdiadi,
maka usahakanlah agar anak2 tetap
hidup normal seperti tatkala ber.
kumpulnja ibu dan bapaknja. Artinja,
meskipun mereka berbeda tempat,
djanganlah nampak pada anak2 bahwa
ora
tua ng
mereka telah berpisah djalan
hingga anak2 tak lagi memperoleh
tjinta kasih dari orang tuanja. Djauhkanlah adanja perasaan krisis dalam

telah mengeluar-

Ditanah air kita ini, chususnja di ibukota, para demonstran jang dulu menentang Pemerintah Soekarno dan kebidjaksanaan2nja ternjata adalah djuga
@demionstran jang
sekarang menolak kebidjaksanaan Pemerintah Suharto. Mengapa bisa demikian ?
Kita mengakui

2

Karena

kan keputusan untuk melarang kegiatan2 demonstrasi oleh para mahasiswa dan
peladjar di ibukota. Walaupun demonstrasi untuk menentang kenaikan harga2
minjak bumi tersebut hanja berlangsung di ibukota sadja, namun memang dirasakan semakin meningkatnja sematjam ketegangan dari hari ke hari ia berlangsung.
Demonstrasi mempunjai tjri-tjri tertentu, Ada demonstrasi untuk maksud
maksud sosial, untuk menuntut kenaikan gadji atau perbaikan nasib. Ada demonstrasi politik, ada djuga jang bersifat anarkis dengan tudjuan menggulingkan
pihak tertentu tanpa keinginan untuk merombak sistim negara. Bagaimana djuga
demonstrasi sebagai alat untuk mentjetuskan ketidakpuasan terdjadi disetiap
negara jang demokratis. Bahkan di-negeri2 otokratis seperti Soviet Uni dan RRT
pun demonstrasi dimanfaatkan sebagai alat, walaupun kita tahu semua itu
gerakkan oleh pemerintah masing2 untuk kepentingan politik negaranja.

sekarang ini adalah suatu pemerintah jang demokratis. Tegasnja,

aneh2.

en
bean ag Tenses
dalam ruang kuliah diam
dan suka ngelamun. Sikapnja tidak seperti biasanja.
Bahkan bila didekati sahabat
Ita itu hanja marah2. Achirnja keluarlah dia dari kuliah-

: B.M. Diah.

hindarkan setiap pertjeraian
suatu tindakan jang bidjaksanaadalah
dan

MENGURANGI
SALAHSATU
SUMBER
KETEGANGAN
SOSIALMASJARAKAT

tidak kuliah lagi. Katanja sebelum itu,
sahabat Ita tsb

MAHASISWA, PELADJAR
MENGAMBIL INISIATIF
Operasi Pemulihan Keamanan

Dulu sering kita dengar adanja resolusi ini dan resolusi
itu jang diantar para makasiswa dan peladjar ke parlemen
kita jang terhormat itu.
Sekarang sepi sadja .. . tak
ada jang kesana lagi.
Barangkali parlemen sudah di

saja djeng Ita datang pada
saja dan bertjerita bahwa se-

TEKS SADJA : Rp.20,- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm
mm.
25,-- per mm/kolom iklan
Display-ad iklan
mM : 80 'mm.
Dua warna (hanja merah) : tambah 100X.
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka.
Iklan Keluarga : Rp.15,-- per mm/kolom
minimum : 50 mm.
:
Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11,
Djakarta, Telepon : 43660, 43230, 43250.
Rekening giro pos : A. 12.638

Komando

Dianggap Tak Ada

Pada suatu hari, sahabat

tar). Luar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).
Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udarah.
TARIF IKLAN :

Umum/Redaksi

KELUARGA/PENDIDIKAN

Mengapa Mesti:
Bertjerai ?

DIAH

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

ditem.

Dengan

bahwa
dalam

itu Gowon

memban

dari Paris hari

Effiong
pendjara

kini ditahan
Kiri.Kiri d

Lagos.
Selandjutnja hari Kamjs

Gowon

menuduh
bahwa
jang
disebut
"orang2 berprikemanuslaan”
de

ngan sengadja

mengipasi

ap!

pe

zang saudara.
Berbjtjara kepada Ik. 300 otang
wartawan setempat
Gowon ketjam pers

vemberitaannja

memjata

supaja

selama

mdiludan djudjur
Gowon

dan
dunia

djuga

pers

asing.
bagt

krisis dan

bertjndut

menuduh

Peran

ts mendukullg kaum pemberontak

rit2 jang dihadapkan kedevan

(hafm) dan mengatakan
bahwa
hari depan hubungan Nigeria —

bak dengart senapan Jan pe.
Juru? jare berhasil dirampas

0.

tembak

dari komplotan

perentjana

deta itu oleh
manan

ku

pasukan? kea.

Irak

Pasukan?
keamanan
telah berhasil
mensita

Irak
3.000

tik,

dan

patjuk sen
650.000

Vi

semi otomapelaru

munisi dar sebilah pesawat pe
mantjar radio mobil dari kam

plotan tsb. (AFP)

Peramjis kini teriseh

pada

Pa

Disamping tu G won djuga ka

akam bahwa kini terserah kepa

Ja
ra

3 negara

untuk

Mkunja,

jang wongakui

mengambil

langkahl

Bjaf
be

"karen merekalah jang

memutuskan huduigan dengan ka
mi. dan bukan kami ang memutus
kar hubungan

itu

Ke 3 negara ita
Tang inia, Panta
sa

AN)

Djakarta
Putera
Menang
13-0

IBF TolakSoedirman?

H. Scheele Sudah Kirim Telegram Supaja
Delegasi PBSI Djangan Datang Ke London

London, 24 Djan, (Mix).

Delegasi pimpinan Persatu-

an Bulutangkis Seluruh Indo-

nesia (PBSI)

jung berangkat

ke London untuk memperiim

Her-

.
(Mdk).

dai

Kedjuaraan Junior Asia
di
Manila
ach'e
April
1976

jad, telah berada di Djakarta
remerdjak Kamis malam kemarin,

Ke-empat pemain tsb. izlah: Pariman (pendjaga ga-

wang dari Bindjei), Dame Si-

vegar (Sibolga), Slemet dar
Sjafaruddin ,Tandjung Pura).
Mereka iba di Djakarta dgn.
dari Medan,

menurut

se

instruksi

dari PSSI mereka seharusnja

naik kapal laut,
Menurut keterangan

pemain

sendiri

jang

SI:

Disamping itu dapat dika-

barkan pula bahwa coach PS
SI Jr. Djamiar Dalhar djuga

hari ini berangkat

ke Magcakan

Lcfta flu guna melakukan peng
Mengenai pemain2 junior
dari Makassar dikabarkan dju
ga sudali berada di Magelang.

Dan sebagai mana diberita
kan sebelumnja, bahwa pemtesap dilakukan

tg). 25 Djanuari besok, (Am)

LANNY KALIGIS
DISISIHKAN
benni Ininnja di Australia, hari '
Kamis gagal madju kerondo keti
Ga single putri kedjuaraan 'c.inis

terbuka Australia jang dilangsung
Stadion.

S,d-

Kaligis — jang peruah
gelanggang tenis

Asian Games:V Bangkok
dengan
munijul sebagai djuara, ditundukkan oleh J. Daltomn (Australia) de

komite

mengenai

masalah

Dibabak

dan 3—3,

demukjan

pertama

hanja sekali

garis

ja

dimulai dari

djam 16.00 s/d djam 22.00.
Seperti telah dikabarkan se-

belumnja bahwa

terlarang.

kedjuaraan D.

diantaranja 1 dari penaky): Tjeppi
(& gol dengan 1 dari tendangan penalty), sedang selebihnja adalah oleh
Azwar, dan Dandy.
Jang dapat dipudjikan, adalah semangat pemain? Sinar Remadja jg.
tidak patah hati, karena kalah besar itu, dan kadang? dapat 'memper
Nihatkan djuga suatu se:
teratur, welaupun

FILM

PEMAIN MALAYSIA
DJADI PELATIH
BULUTANGKIS DI
SELANDIA BARU
WELLINGTON

—

Ng

Boon

Ooh dari Ipoh, Malaysia, telah
diangkat sebagai coach team

bulutangkis

nasional

Baru.

Selandia

Bulutangkis Selan.
peng

angkatan itu hari Kamis dan

mengatak2t, zahiwa pengang.
katan ini adalah untuk sela-

sional Tennis Medja di Solo bu
lan Februari jad. (Am)

DIKERU: MUNI PELAJAN2

ms

J8 bulan,

KEDJUARAAN TINDJU
DJAKARTA RAJA ACHIR
FEBRUARI

Djakarta,
Dari

24 Djan.

PERTINA

oleh keterangan
djuaraan Tindju
Djakarta

(Mdk)

Djaya

diper

bahwa Ke.
Amatir se.

Raya

untuk

1970

ini akan diadakan

jang

diperkirakan

tahun

pada

achir? bulap Februari jad ini,
pada

tgi:

26.27 dan 28 Februari, dengan

mengambil tempat

(ex Djakarta Fair.)
Ketua
I PERTINA

di" APHD

Djaya

Djakarta, 24 Djan, (Mdk).

Koosnadi dalam

se Djakarta unuk (hm, 1970

Djum'at siang kemarin menja
takan bahwa untuk pertama

Kedjusraan Tennis Medi:

telah dilakukan

nja

pembukaan-

PENGANTAR

nja Sabtu sore kemarin, oleh

Kema I KONI Djaya

Baharuddin di ISTORA

Erwin
Sena

diharapkan akan

Seterusnja
oleh Erwin Baharuddin cikatakan bahwa de

SWISS

PORTUGAL,
masuk finalis
sepakbola du.
1966, ternjata

:

Medja srhir2 ini akan berachir.
Umuk ju Erwin mengha-

:

menang

setjara

final

dan

dan

bukan

di Mexico

sesudah

draw 1—1 dengan Junarii
di Bukares dalam
di.

Sementara itu dapat dikabarkan bahwa Kedjuaraan Tennis
Medja se-Djakarta Raya ini ada
lah hanja untuk pertandingan

perorangan

perta:

dicgan Grup

I ini terdjadi

bulan

untuk

Mei 1966 tatmengala!

beregu, jaitu untuk kedjuaraan
single putra/putri, double putra
/putri dan mix double- Dimana

diadakan"
ul untuk golong
golonganan Jamindi.
or (remadja).
keterangan,

sional,

langan

demikian djuga

putri

Dari atjara pertandingan mau
pun pembagian pool
dila.
kukan ternjata Ba TN
VI

BANDUNG,

—

Pekan

Wirjawan.

ganggu
sihan

antara

asuki ta.

mereka

ter.

suatu perseli.
perhimpunan

sepakbola meseka dan Team Manager mereka, Dan
hasil
Karenanja

Kavaleri ke-II jang akan diikuti oleh
perwakilan dari kesatuan? Kavaleri
seluruh Indonesia akam dibuka pada
tanggal 26 Djanuari jang akan
' datang di Bandung oleh Komandan Pu
sat Kesendjataan Kavaleri Brigdjen
Wing

hap2 Lang

tingkat

Olahraga

diri

pada

Euscbio untuk mentjetak goal dan

mutu permainannja

mun

luka pa
dur karena mengalami
da lututnja, jang sekaligus m-mcr
Poxugal
nasib
lukan operasi,
Gjuga ikut mundur. Kepala bagian

jang

mentjapai

Pemerintahan dgn

herankan

sagal.

h

bahwa

dipetjat.
meng.

mereka

Pertahanan jang baik telun tac-

ncicig

Kuman'ia,

Ptisounau
uu,

Harja

rerojadj
lima

te.api

banjak

oaiam

ciang

pemain

team

da

Pic ikut serta dalam seluruh rang

kaian pertandingan, dan salah sa
tu dianara

mereka

jalah Pirculab,

jarg perah mendiagi — pehlawan
dalzm perebutan piala kedjuaraan

dunia sebelumrja. Lebih
revisi

terdadj sesudah

banjak

latihan

jang

dilakukan

nasi

seterasija

fisik

dikalahkan

Swiss

oleh

turun

PERTINA

petindju2

berada dalam

ke

da-

menjatakan

Djaya

tetap

gembelengan

rus.

Dikatakan djuga bahwa
belum berangkat
ke M:
nantinia,

pada

BEBAN

DUMITRACHE (9) penjerang Rumanis jang harus berdjuang

sendirian digaris depan.

seleksi, Marja Artunes. dan peia
tih Otto Gloria, mulai djkoviam.
dikalahkan
mereka
sesudah
dengan
oleh Junani dj Athena,
persoalannia
angka 4—2. tetapi
mendjadj lebih panas tatkala da

sional mereka

sebagai

bahwa

dan

Kepertjajaan
sendiri di Lisabon.
na
rakjat Portugal kepada team

Georgadis,

YEKAN OLAHRAGA
KAVALERI SEINDONESIA

lalu menggantungkan

tugal

ning

Koosnadi

meringr!
kita, di:

lam rangka trij.outnja ke Me
Gan unti
berhadapan deng.
an petin
Singapura Koos.

draw 2—2 dengan Junani, kedua?
dikandang mereka
nja terdjadi

ka

diikuti oleh 22

terduga sama sekali. Tcamrja te:
tatkala

ini menurui

pada petindju2 sendiri.
Ketika ditanja
persiapan?

lam djangka waktu 3 minggu Por

bahwa

dari

Hal

@dalah
untuk
mutu pertidjuan

? MENANG KARENA
KEKATJAUAN PADA
TEAM2 LAWAN
“ JUNANI, PORTUGAL,
SWISS MUNDUR
KARENA MASIH
MENURUNKAN
PEMAIN2
OLD-CRACK

dan

raan
Bana

Aa

biasanja.

Grup I Eropah

main jang benar2 unggul.

rspkan pertandingan

tarung dalam 6 ronde, sedang
kan bagi petindju2 jang ma.
sih berada dalam kelas pemula
tetap 3 ronde sebagai
mana

RUMANI A: Djuara

dapat diketahui siapa pemaia

Yabang olahraga

long di kelas utama akan ber

kan reportase bersembung dengan bahan-bahan jang dikutiy
dari madjalah World Sports terbitan London.

Iseleng
garskannja kedjuaraan ini ma

"MERDEKA"

#juaraan Djakarta jad ini, pa
ra petindju “jang telah tergo.

serta bagaimana finsYs2 dunia itu mulai harini kami sempai-

Erwin Baharuddin dalm
ka darinja

dunia tahun ini sudah

siapa
ran
tentang
sekedar gamba

Unjuk memberikan

keterangan-

kepada

kalinja dalam sedjarah tindju
di Indonesia maka
pada ke.

REDAKSI — Pada

sepakbola

roda kedjuarsan

putar,

sedemikian

15040
rendahnja sehingga hanja
penonton jang menjaksikan perian
se
dingan melawan Junanj itu.

Selama bertahun-tahun team nasio
nal Portugal diambil duri team Benfica, tetapi kegagalan2 dalam perkumpulan jang dahulu sangat termasj
hur di Eropa itu tidak — mempunjal
pergaruh pada team pemilih Portugal. Tapi tatkala situasirja sudah sa
1gat terlambat, barulah mereka memutuskan untuk mengambil lebih ba
njak pemain2 dari club Lisabon jg.
sedang menandjak. Bagaimanapun
pimpinan tetap diketjam, dan seluruh pengalaman Portugal jung tidak
merjenangkan itu berlangsung hanja
3 tahun sesudah djutaan rakjat Por
tugis puas dengan prestasi Portugal
dalam perebutan
piala kedjuaraan
dunia sebelumnja.

direksi
dengan nsi
Woktu anda sibuk berkonpere

pembeli dan pen-

djual. maklar dan komisioner. isteri ando
gol dirumah. Sendiri Kasihan
Lain kali anda

keluar

usaha. adjoklah isteri anda.

negeri

ting:

untuk

Perlihatkan kota”

dan tempat? jang indah dan tersohor jang be Anda tahu bukan
lum pernah ia kundjungi
bahwa kamar hotel untuk dua orang tidak duo
kali semahal kamar untuk sotu orang?

jang

awal2

te

se

diperkirs

Pebruari,

pet:

dju2 Djaya akan diseleksi da.
lam suatu pertandingan dide

pan umum. Sedangkan djum.
lah petiadju Djaya jang akan

dibawa ke Medap
8 orang,

dan pimpinan perusahaan.

Mengapa?

KAPAL

ernjara djoga populer dikalangan pelajan2 kapal

mewah Itali "Raffaello”. Ira, Gjaga seorang princess di negaranja, Gundang ke kapal tsb.
untuk menjaksikan pertandjukkan gala film diasas kapal dalam perdjalanan dari Napoli ke
Genoa. Gala tsb. adalah chusus unuk undang an2 tertentu sadja. (AP)

dia Baru mengumumkan

Djakar'a jang
akan mewakili
DCI Djayg dalam investasi na.

ngan Nilasari dan Isnora Tu.
turong. Demikian djuga di pool
iang lainnja
terdapat Diana
'Tedjesukmana dan
Jenny Sis.

BINTANG

BINTANG FILM Itati Ira Furstenberg

Federasi

CI Djaya mi adalah untuk me
milih pemain2
Tennis Medja

satu pool de.

ter-

Gjadi penalty, karena freekick dalam

L

huari setiap hari,

Indonesia Carla Tedja

berada

£S

dja diganti jang agak baikan, dan 5

sol tambahan jang njelonong
wangnja 2 diantaranja, adalah kari
na penalty.

Surja @& gol): Nanu Manuhutu @ gcl

sung

Rusli Kamaruddin dan Joswam.
Dibagian putri kita lihat dju

ara putri

memi-

Go12 dari Djak. Putera itu ditjetak
oleh Pasmi (4 gol satu dari penalty):

mulai

k.l. sebanjak

dari

kelas La-

TETINDJU2 TERUS
DIGEMBLENG

N Menengah

ngan

Seperti

kan sebel:
namen

tci

Tini,u

yernah

bahwa

Ci

akan

diberi

Medan

jang akan berlangsung
medio Februari
jad,

hadir petindju2

Ri.

tur-

ini.

dalam.
djuga

utama

dari Surabaja—Djakarta ser.
ta petindju2 dari
Singapura

sendiri,
Medan.

disamprag
(Am)

petindju2”

TURNAMEN BARU

DIRENTJANAKAN
OLEH F.I.F. A.
Dtepedenai
(PITA) kemunakian

akan membitiarakan suatu rentjana
urtuk mengadakan kompetisi sepat
Klub dari enam
memperebutkan
"0 demikian
jang diketuar
kan di Zurich hari Kamis
Usul tsb. akan dit

itu akan diskui
etisi resmi, jarg
mana akan diikuti oleh djuara? kiub
Geri Afrika. Amerika Utara dan. Je
ngeh serta Karibia, Amerika Sel
an, Asia, Eropa dan Oceania
"FIFA News" dalam induk
kar
annja mengatakan, bahwa FIFA
tuk pertama kali telah mentjoba me
langsurgkan kompetisi sematjam ing
dalam tahun 1962, namun
kurang”
mertjapai sukses dan sekarang wak
tunja karena sebagian “ Konfederarh
Sepekbola diberbagai benua
—teiatu
melangsungkan perebutan kevjuara. m
dilingkungan aerahnja.

Pikirlah. Dengan biajo sedikit lebih. isteri ane
da dapat temani anda sepandjang perdjalanan djauh itu. Senang bukan ?

Maka itu. lain kali anda keluar negeri bilang
Pan Am untuk sediakan duo ticket. Isteri anda
(pasti menghargai.

Pan Am membikin perdjalanan anda hebar
Penerbongan berpengalaman terluas didunia

Pan Am di Hotel Indonesia. Telp. 49363- 43755

Keadaan Portugal makin memburuk sehingga pada suatu ketika seolah2 Swiss mendapat

Rumania

draw I—l dengan
Inggeris
di
Wembley dalam bulan
Djanuari
tahun 1969 dalam suatu pertandi
ngan dimana serjng terdjadi
ha
nja seorang merjerang sedangkan

10 pemain lainnja semua dibela

mem

tu bertemu dengan Rumania di Lausanne. Tetapi kesempatan itu hilang
karena team Swiss hanja terdiri
dari pemain2 old crack, termasuk 7

Penata gaun

kang. Sesudah itu mereka

Hi

|
:

t

:| |

P.T. PHILIPS.RALIN El
Dil. Modjopabit 34-38
— Djakarta

f

1

3

jang

ti

AEP.

G—1

Sinar Remadja jang hanja

wono,

dalam satu pool dengan pema.
in2 Barlianto dan Johny Wenas. Demikian djuga Empie Wu
isan berada satu pool dengan

Kn
ja
Ta
He
| | HKI
- Is Phi

ngan

mainan berat sebelah dipihak Sinar
Remadja.

negara

Ba sang

Surabaja Sugeng Utomo berada

Orang

22

jang | orang peserta.

sedjak achir Nopember tahun lalu
bersama rekan2nja
mengembara
@ar, satu turnamen kekedjuaraan

mengedjutkan

oleh
1“.

'laporan2 dari wasit sekitar per

untuk senior putra kedjuaraan
ini diikuti oleh 194 peserta, di
antaranja terdapat pemain2 na.

Fi Indonesia, Lanny Kaligis

Lanny

disebuah

tentang apa jang akan diambil

Indonesia

tsb: guna menanti diterimanja

sukmana

dia-

Scheele lebih landjut menga
takan,
bahwa ia tidak dapat
memberikan
sesuatu pendapat

kurang dibutuhkan waktu sepu
luh hari bagi IBF untuk mem-

Peserta
Puteri

Diperoleh

SYDNEY, — Bintang tennis put

ney.

ini berlangsung

tas lapangan berat dan betjek. Per-

agar pertandi
langsungkan

memperki

orang pemain PERSIDJA Jr.

kan di "White City”

Kan Umum

netral.

ini beserta dengan dua

bukaan TC

itu terdiri dari

i#
i

MUT

ke

untuk dipertimbang

agar menangguhkan kundjung.
an Imissi karena pada saat ini
"dak ada gunanja".
Muangthai telah mergumum-

Sumatera Utara jang terpiih
"uk mendjadi anggota tea
PSSI Jr dalam persiapan ke

diperoleh ke-3

protes

putusan wasit Muangthai. Pada saat itu Indonesia
telah me

Putera

sana

naik pesawat

meninggal-

sbg.

seluruh dunia"

194 Peserta Senior

24 Djan.

Gangkan

ketika

mimpin dengan 3—2.

lapangan

"IBF meliputi

demikian Scheele.
Delegasi Indonesia ke London

Kedjaaraan Tennis Medja Djaya Dibuka

PEMAIN2 SUMUT
PI DJAKARTA

be

ggu

suatu protes dari manapun dju
ga. Sesuatu laporan harus se.
tjara tertulis disampaikan kepa.

kan

sesuatu keputusan. Menjarenkan

Junior
Djakarta
Menudju
Magelang
" Djakarta,

Bangkok

amar

pemain2 Indonesi: ia

dapat

hari

petang

Menurut Scheele teks lengkap
dari kawat jang dikirimkannja

itu adalah: "Belum menerima se

Federasi Bulutang

kis Internasional (IBF),

na Asia

don.

komite

sengketaan".

kan keluar
sebagai pemenang
dalam pertandingan semi final

bu sgar menangguhkan
kebe
rangkatan missinja ke Lon-

bangkan kemungkinan2 diada
kan pertandingan semi final
Thomas Cup zone Asia mela
wan Muangihai saat ini adatah merupakan suatu "missi
jang tak berguna”, demikian
menurut ”Reuter” dari LonKamis malam,

Hi

Eh
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