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REPUBLIK INDONESIA

Wilopo, Kasimo, Prof. Johannes dan A.Tjokroaminoto Duduk Dal
am
”Komisi 4”, Tugas:
Perlantjar Pemberantasan Korupsi

#

#DIANGKAT
SEBAGAI P ENASEHAT
PRESIDEN

aan

KATA MENTERI
MINTAREDJA SH :

Demokratis

Dan

Hukum

Mem-Vonnis
IE JAKARTA, — Presiden @etat-

? Komisi-4 ”

Tem
dan “berdanak
hukum, Pilihan
pada (f

Rei

Pers Djangan

Ditetapkan di Djakarta.
Peda tanggal 31 Djanuari 1970
Presiden Republik Indonesia
ttd.
SOEHARTO
Djenderal — TNI

2

meletakkan

landasan

ketertiban

pan.

.da

dimasa

Menjampaikan pidatonja pg
sidang

pertama

paripurng

dalzm

tahun

kabinet

baru

ini kepala negara telah mem
berikan
menjeluruh terhadap persyalan?2 kerupsi se.

hubungan

Peataa
ini.
Presiden

dengan

masjarakat

hesernja

dewasa

Soeharto menegaskan.

bahwa kita bertekad memberantas
korups! setjara fundamentil.
Hal
Ini berarti bahwa kita harus mem
berartas korupsi ini bukan hanja

Berpidato
pada sidang kabinet pa

'rtmberikan perhatian

utama kepa-

dengan tindakan? represif — ia
lah menjndak sesudah terdjadi ko
rupsi — melainkan djuga harus
menghilangkan sumber2 utama

kemungkinan korupsi itu. Bahkan
kita djuga harus
menghilangkan

sumber2

utama

segala

bentuk

penjelewengan jang merurikan ke

gangan negara dan jang merusak

an preventip. Untuk itu pertama2
kita harus dapat menentukan

re

Presiden Soeharto haraiter dja—#4 dergan Surat Keputusan No. 12

telah membentuk
berrama "Kemis!

sebuah
komisi
4 dengan per

timbangan supaja segala

pemberartasan korupsi dapat usaha
ber
djalan

lebih

effcktif

dan

@ffisien.

Dalam badan baru tersebut du
duk empat tckoh2 tua negara jai

menjelundupkan
emas murni melalui Kemajoran.

PETUGAS2 AIRPORT
TINGKATKAN PENGAWASAN :

2 .Penjelundup
Emas Ditjiduk
DJUGA MOBIL PERUSAHAAN

PENERBANGAN ASING PERNAH
TERTANGKAP BASAH

rangkap anggcta serta
IJ. Kasi
mo, Prof. Ir. Jchannes dan Anwar
sebagai

Da:im keputusan

anggota.

Itu ditetapkan

pula secrang Sckretaris jaknj Ma

jcr Djenderal Svutcpo Juwono. Da
lan, surst keputusan jtu tertjan

tum

ketentuan?

sebagai

negara

Djakarta, 2 Feb, (Mal).
K

diperkuat
pula kebeuaranpap

1

(

berikut:

Mengadrkan penelkian dan pe
rilaian terhadzp
kebidiaksanaan

Gan hasil2 jarz telah ditjanai da
lam oemberantasan korupsi

banjak beberapa puluh kg,

melaui Ai

Memberikan pert'mbargan kepa
da Pomerintah mengenai kebidjak

jang mengaku

scnaan jang masih diperlukan da
lam pemberantasan kerpusi.
Dalem melaksanakan tugasnja
scbagaimana tersebut d'ctum KE
DUA Keputusan Presiden ini. Ko
mis"

a.

berwenang

menghubungj

Iretarsi2

untuk:

Pedjabet2

Pemerintah.

siply

Jan

ati

militer dan irstarsi swasta untu
/nemjnta bahan2 serta keteranganketerangan teng diperlukan,
b.

memeriksa surst-surat,

kumen2

serta

odministrasi

do-

pem

dalam

rangka

mcmner

zF

berlaku u.
Komisi

lertjar pelaksanaan tugasrja, da
pat meminta bertuan kereda se
tiap aparatur negara. baik di Pu
wadjibkan

m-mberi

f
I

sat maupun didacroh.
Setiap aparatur rerara jeng di
minta! bantuan o'ch ikomJs!, dihantran.

suaj dan dalam batas jang diten
ini djuga

berlaku

tanggal 31 Djanuari 1970.

mulai

”Tecab” Segera Diperkuat
Dengan Anggota2 Menpor

€
Hd

#4

Fi

tukan oleh Undans?.
Keputusan
pemborrukan "Krmi

ViBaya

menje-

belati emas murni se

tvan hukum dan perundang2an jg

Soeharto.

Inagum

mertjoba

bukuan duri Instarsi Pemerintah
atau swasta. sesuaj dengan keten

umnja bukan sadja melanggar
hukum dan ketertiban, tetap! dje
ber
,

lum mei

tentang
apakah
jerat Eu

bar apapun

permintaan
atau ti-

-

AKBP DARWOSUGONDHO TETAP
PEGANG PIMPINAN

harus dengan non-konvessionil. Dalam hal ini Team2-lah jung mempunjai

kemampuan

jang

diharapkan dalam bulan Februarj ini

lebih tinggi

Garipada kemampuan bandit2 itu, jg.

mana sairh satu dari padanja ialah
""Tecab" jang

nangkapan2.

Berbitjara
tentang kediahatan Ir-

gjen Pol. Soekahar mengatakan bah

wa bendit2 Ibukota mempunjat
tji-

3 jang Uhas, jaitu kepintaran
me-

nembak, komunikasi
jang baik, mobi

Iitas dan organisasi
jang rapi. Un-

tuk mengatasinia tidak his» Mentan
(jara jg konvensioni “melainkan

berpusat

SISA2 G30S - RENTJANAKAN

Lee Boon Yat, WNA, jug dijangkap atas perkare pertjobsan

tu Wilcpo SH sebagaj ketua me

Tiokrcam roto

jang meng

|

Tjara2 Konstitusionil,

SOEJONO ALI, seorang

!

PRESIDEN : Kita Tempuh

EH

me

E

untuk

EF

bahwa

di Markas

leh

neik Inti! demi Intji di

Tuba mtunia tahun Tahu, mes
kimin telah diramnaiken Dri.

tart dari kalanew-? arama. di

kirimirun kapena Tekan fabn
Ahmad Huer'

tas teh, De.

da ditan4s tangani oleh "Ma
mlaratas nmama Penserratia”.

Potet setang menjelidiki an

tjaman

tab.

BARU UNTUK

PENGAWAL2

:1 ' |
h
:
5

a.

SERAGAM

Djakarta, 2 Peb. (Mdkf

5

MENIMBANG:

leksanrkan tugas2 kenegaraan terutama jang berhubungan dengan usa-

d

|F h

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1910
PUBLIK

ha pemberantasan kcrupsi — dipan:
Gang perlu adanja seorang Penase
het Presiden: b. bahwa untuk
perlu mengangkat DR. MOHAM-itu,
MAD HATTA sebagai Penasehat Pre
siden.
MEMUTUSKAN
MENGINGAT: 1. Pasal
ajat (1)
Undang2 Drsar 1945: 2. 4 Keputusa
Presiden R.I. Nomor 12 tahun 1970.n
MENETAPKAN: Pertama: Mengang
kat DR. MOHAMMAD HATTA seba:
gai Penasehat Presiden dengan tugas: a. memberikan pertimbangan2
kepada Presiden dalam soa12 jang
berhubungan dengan usaha?
rentasan korupsi: b. memberikanpembesa
ren2 kepada "Komisi-4" untuk kelan
tjaran tugas.
KEDUA:
Keputusan Presiden
Mulel berlaku pada tanggal ditetap-ini

i

sebagai Pcnasc-

ii || !

Moh, Haita
het

| i 'h tif | i 1i ip
£ |
|
$
Hi
|
j | |i | I
: 1
: | FE 1 H | tetu

Djakarta, 2 Feb, (Mdk).

Tuduhan
? Krisis
Kewibawaan
Relatif
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MERDEKA

SENIN,

Dari Mahmilti

NEGARA

INDONESIA

(DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI «)
30 SEPT. 1909
RAN
Rp. 1.751.185.019
»
4.571.851.616
"1.173.641.413
» 31.801.409.750
»
2.572.538.070

2 DES. 1969
ai
Rp. 1.992.445.904
» 6.153.128.726
» 2.183485.561
» 36.359.072.508
«2.857.903.824

PASSIVA

30 SEPT. 1969

31 DES. 1969

000.000
1.821.841.289

Rp.
»

eta
500.000.000
2.161.046.407

329.859.898
m. .
» 24.659.086.128

"
»

329.859.898
22.147.522.396

18.086.123.277

»

10.211.741.692

»

11952455.369

»
1.880.727.573
"3.066.302.149

"1.196.204.039
«2.910.587.015

«

13.544.282.716

&« 11.562.162.040

Rp. 60.793.398.823
Ta

Rp. T72.738.900.944

» 5.901.781.722
» 3.158.804.578
an
Rp. 60.793.398.023

» 13111491102
». 4314.363.732'
aan
Rp. 72.738.900. 41

»

14.169.042.442

»

MODAL
TJADANGAN
TJADANGAN REVALUASI
VALUTA ASING

Rp.
»

Dituntut
20 Tahun

Diakarta, 2 Peb (Mak)
Bekas mujor udarg Ir Imam Su
bagio jang dituduh — menjembunji

MA

Tjatatan:

kan Njoto jang merupakan

") Tjabang L.N,: Hongkong, Singapore,
— Dalam rupiah

DJAKARTA,

30 DJANUARI

S.E.

Rp. 325,

Koers USS 1,— Angka sementara,

—
—

&

1970

PELAJARAN

Gaul
DJOMAR

TELPO

No.8

49757

- DJAKARTA

-— 49158

Akan diberangkatkan
kapal P.T. "ARAFAT" dinas Express dari Pelabuhan Tg. Priok :

K.M. ” AMBULOMBO”

Sumarinda,

Ke:onel

2 Feb. (Mdh).

Suparno,

Kepala

Stat Kodam IX/Mulawarman
Kalimantan Timur
selaku

No. 106/M/T0

PELAJARAN

Beberapa

Luar Daerah

kuman

Perwira2

1969 jang lalu disuatu

Kodam

IX/Mulawarmsn dan bebera.
pa perwira lainnja dari luar
daerah (dari Yuar Kodam IX/

MW) jang dulu pernah meme
gang djabatan
Deni
di Ko.
dam
IX/Muleworman,
jang

achig, tahun

masih

bergerak dengan

ngan?

jang

1969 jbl
bebas.

mendalangi

tinda

kan sabotase peledakan «kapal

bersangkutar
Penanganan

technology.

More knowledge.
More opportunity
for

in the history of mankind

KOK

nan this day and age.
clusion: In only five

ia Yama

the total

terima

serah

upetjara

kan

@jaba

tan pedjabat2 teras Markas Besar
Angkatan Udara. Bertindak seba
gai Irspektur upatjara dalam se
rah tema jn! KSAU Laksamara
Medya Suwoto Sukendar.
Djabatan2 jang diserahkan ada

Hanover shows the latest

lah:

Inspektur

Djenderal

UMUM

kepada

Komodor

AURI dori Laksamara Muda Uda

developments in all
technical flelds of Industry—
Ina minimum of space

ra Wiriadinata

Udara Sarosa Hurip. Asisten Ope
ram dari Laksamana Udara Salon
Busarah kepada Komodor Udara
Mcchamed Lud, Asisten Security
Gari Komodcr Udara Alamsjah ke
para Kolonel Udara C. Soenario

and a minimum of time.
Information of Infinite value.
Don't miss it!

Asisten

Personil

dar! Laksamana

Muda Udara Imam Sukotio kepa
Ga Laksamana Mula Udera Sas

Rinto Alwi, Djalan Djendral Ahmad Yani 26 A, Bogo
PD 1055
5

trodimedjo dan Kepala Hubrein
Mesiaratat
dari Kolonel Udara
Harsono kepada
Komcdor Udara

Agus Suroto.

BNI—46

BUKAN OBRAL, HANJA DJUAL MURAH
BUTTERFLY shTAIWAN MEDIA FORMIKA

EKONOMI :

DJAKARTA — Kurs dollar
Oa Ma stan
senayan matan

BNI46
3

Le

tanggal

Hanja terbatas 1 KELUARGA DAPAT BELI I BUAH
SAMPAI TGL. 7/2-1970. (tudjuh hari sadja).
1 Dn

batas waktu

Toko “BUTTERFLY”
Dji. Labu No. 1 DD (Tangki)

Rp- 376 TT/MT/TC/DD,
Rp. 377 BN
. 382 TC/MT/!
Rp. 385 BN/TT
HARGA PEMBELIAN BE DAN
Indonesia

dan

Djakarta-Kota.

PASARAN EMAS DI MEDAN

No. 108/M/70.

AKADEMI PARIVISATA "DJAJAKARTA".
(KOSGORO)

KONGRES KOWANI
18 PEBRUARI
DJAKARTA — Kongres Ko
wani (Kongiec Wanita Indune
si£) ke-XII akan diseleiggara

kan pada tgl. 18 s/d 20 Pebru
ari 1y70 ber:empat di Cerun

K-wani sebagai renet
tjasila dalm pembangunan".
Ties Szeharto, Guber.

nar

DCI

gan

Djaya

Menteri

Ali Sadikin

Negara

K.H. Kkham Chalid akan mem
ber!
an

samhutrn

kongres

Prasaran2

tsb.

pada pembuka

jang

ckan

ha: dalam Kc-gres itu
hasil

karja

Nitisastr»
Kebajoran Baru peda tiap hari kerdja 9.00 — 12.00.
PENEMPATAN :
“Bagi
mertka jang lulus dalam testing dengan nilai terbaik, dibebaskan
"Bagi

dari uarg kuliah selama ! (satu) tahun,
mereka jarg ke'ak 'utus dengan angka terbaik. segera ditempat-

kan diprojek2 Kosgoro.

No. 1eynyae.

“Gi Djakarta kelihatan stabil.

Amerika
dollar an
inta
Permuntuk

dan dollar Singapura serta guklen Belanda kelihatan aktif, walau

Metatan Wars jang berliku menurut tistatan "Amtara” adalah bb:
DJUAL

Pourdsterling Inggeris

Dollar Australia "
Dollar Amerika
Mp

rb

'Deutecbe Mark Djerbar
Dollar Hongkong

Rp. 85,50

300—
101,59

BELI

Rp. 922,—

388—
0

3

1s

“1,59

.—

NM

Wr

PIMPINAN AKADEMI.

Kesra

diba.

peremp
anrkan
suk seor
uan
g

agar

G30S/PKI

jang

selalu

tetap

atan2

merupaka:

ba

haja latent,
serta memberi.
kan bantuan dalam pelaksana
an penumpasan G30S/PKI di
daerah Kalimantan Timur. :
(Aat.)

Dr.

Widjojo

"Keluarga

Be.

kan kerur'an skibr! ketjcdika
an ifa beam dikztahui.

Menurut Poltzs Komdak 18
ksika

ketlelak-am

—pengemudinja

serpr? men'el-matkan dan
me'arlam diri, dan samuai s.

ot ini mes'h dalam pengust.

kepada

Pasaran
Idee

2

Peb.

membentuk

gerakan

PKI

oleh alat2 keamanan

hubung

dengan

Asia menurut

ri Keuangan

Goh Keng

Pasaran

Mente

Singapura,

Dr.

Swee adalah "tidak

praktis dan tidak mungkin
karang ini karena tembok?
merupakan hi:
gan jang

se
jg
di

dirikan kaum
onialis dulu,
sekarang malah terus dipelihara oleh negara? bekas tanah
djadjahan itu”.

Kostranas

sah. bersembunji dengan

wa satu brosur gelan PKI diru
mah

Ditjuri

DUA

DITANGKAP

SEMARANG,

2 Pebruari (Mdk)

tertuduh
FKI

untuk

membantu

poli

tersebut

'Dalam

kwalitasnja

sebaga!

se

orang perwira dan secrang

bergelar

sardjana',

jang

demikian

oleh

oditur dikemukakan
iebih
lan
djut, 'tertuduh seharusnja menge
tahuj bahwa perbuatan Njoto itu
merupakan perongrongan terha
dap

negara".

Tertuduh dengan itu", kata Odi
tur. 'telah memberikan fasilitas
kepada Njoto jang merupakan sa
lah satu pelaku utama dari Gera
kan 30 September Ku'.
'Dan selain jtu ia telah pula
memberkan
bantuannja
pada
PKI dalam usaha kembalinja par
tai itu" demikian dikemukakan
Selesaj tuntutan Oditur Mah
kemah Militer Tinggi Itu memu
tuskan

urtuk

menunda

sidang

Gan menangkap dua orang pe.
muda jang diduga telah melaku
kan pentjurian batu relief
Sidharta. Waktu dipergoki, kedua

orang

pemuda

ivar dari kom

san.

Pada

sepedanja

tu

masing2

Sontjengan di
didapati

ba.

Keduanja sekarang berada

da

relief diatas.

lam tahanan jang berwadjib guna
djusut
selandjutnja,
demikian

Antara' Kleten mengabarxan
Dikabarkan. bahwa tidak kurang
dari 25 buah arija Budha dar Si

dharia

jang

terdapat

dikompleks

tjandi2 Prambanan
ketahui

hilang

baru? IM dj

pada

lanja, Dantaranja

bagian

terdapat

kepa

pula

batu2 relief artja Sjdharta Ben
da2 berharga milik Dinas Furba

kala itu menurut
keterangan te
lah lenjap satu persatu sedjak be

berapa bulan jang lalu. jang cjika
din'laj meliputi harga ratusan ri
bu ruplan

Dalam pengakuan sementara ke

Asia

pada jang berwadjib, kedua pen
tjuri diatas
mengatakan. bahwa
benda2 purbakala hasil tjuriannja

didjual pada seorang sen'man d'
Jegiakarta.

(Ant)

da
— APA

Disz mping itu terlalu banjak
perbedaan ditingkat kemadju.

an teknik, fasilitas? utk men
dapatkan modal
can faktor2
lainnja.
Djuga masih belum
banjak hasil jang difjapzi da
lam rangka kerdjasama ekoa0
mi antar daerah
Walaupun demikian, ada se
menuzra pihak jang mengata
kan, bahwa
waktunja seka-

rarg baik untuk mengadakan
PBA (Pasaran Bersama Asia)
itu, walaupun mereka sebenar
keadaan

mengetahui

jang

Diteraigkannja, banwa pem
batasan? terhadap
pengedar.

an

nes Kol. Sukadijo dalam per
tjikapannja dengan "Merdeak" mencgaskan, bahwa pada

dewrsa ini Pangkostranas sedang
melskukan tirdakan2
konsof'dasi kedalam.

Konso! dasi jan? dilskrkan

itu, menurut Kol. Sukadiio
adnlah dimaksudkan sebagai

tindakan Pangi mz urt-k ve
nlempurnakan ren'janz2 ker.

Gja tahun2 jang lalu dengan

sueiu methode jang lebih sem
purna,
He! tsb. dilakukan, djustru
mengagat ditingka'kannja bi.
fugss Kort:anas, sehing

bih Ines drprda tshun2 srbe

Ketua Grbungan V adalah se
suai dengan bidang tugasnja

sebagai Komando
Nasional. (S)

jang

Brosur itu merupakan salah satu

sebenarnja.

Djskarzta, 2 Feb. (Mick).
Ketua Gabungan V Kostra-

dang

jang

Budha
Man

ig

jang dilantjarkan oleh PKI untuk
menggulingkan
pemerjntahan ig

dan

Artja2

diba

apa

sendjri,

akan disusun oleh phak pembela
jang mendampirginja. (Ant)

dinamakan Gerakan 30 September

nia

Adakan
Konsolidasi

disusun

negara ber

peristiwa

Bersama

(Mdk)

akan

reguisitoirnja

TIDAK PRAKTIS, KATA MENTERI
KEUANGAN DR. GOH KENG SWEE

Singapura,

dua bagian jakni pembelaan

bahwa.
dengan
Njoto itu
pada
1965 dirumahnja,
memberikan ban

Pem. Singapura Tolak

lumnja, Peringkatan dan per
Iussan Kostranes tsb memet

SH tent
rentian: "

terdjati

terhadap

tentang " Peranan

Prof.

"Wanita dan keradjinan rakjat"
: den Nj. Roesiah Sardjo

Iu

masjarakat

waspada,

ga bidang kerdjanja akan le-

Nj.
Nani Suword- SH tentang
“Wanita dzlam kedudukan hu
kum" : Nj. Aziz Saleh tentang

Su'selra,

Pang-

Kaliman.

adalah

TRUK TERBALIK KARENA TANAH LON6SOR
dunia ketika itu dffja, terma

Laksus

Daerah

tan Timur itu mengharapkan

SERAH TERIMA DJABATAN
PEDJABAT2 TERAS MBAU

Udara Sabtu pogi telah dilangsung

usaha menghi

Selandjutnja

kopkamtib

Buaja,

telah dilzkukan
dan penahanan

a.

perminjakan Pertamina Red.)
pada tanggsl
30 Sevtember

— Bertempat .diha
besar
Angkatan

sungai

terangkap pula

"Bunja” dipulau Busju (kabu
paten Bulcngan suatu daerah

DJAKARTA,
laman Markas

bernama

tempat

dupkan kembali PKI gaja baru, dan terhadap »knum2 jang

Menurut
Kclonel Suparno
dengan terbongkarnja petuala

Hanovercan offeryou: Two figures worth considerNew ideas in
ing: Te than half the
number of all the scientists

IX

Seterusnja oleh Laksus Pang
kopkamtib diambil
langkzh2
positif
dengan
mengadakan
perwira

tuan

hingga har! Selasa jang ukun da
tang untuk memberikan kesempa,
tan kepada tertuduh untuk riengemukakan pembelaannja.
Atas permintaan tertuduh pem
belaannja itu akan dibagi dalam

Wah tanah.
Njoto. jang ketika itu ditjarj2

usaha

lam satu operasi Intel,

beberapa

itu, dalam

mengemukakan
menjembunjikan
bulan Nopember
tertuduh telah

tik bekas presiden Sukarno pada
waktu itu dengan tudjuan utama
menjelamatkan
legalitas partai

jang

dap

”ARAFAT"

Dari

Lain Jang Dulu

tindakan penahanan al. terha

20

tahun hukuman pendjara
untuk
perbuatan jang dituduhkan
pada
nja itu.
Oditur militer major udara Djo
han Sjahbuddin jang menuntut hu

Pernah Bertugas Di Kodam

sampai

KURS DOLLAR

tu telah mendengar tuntutan

O,

limanfan Timur baru2 ini da

' Tanggal pemberangkatag
kapal se-waktu3 apat berobah tanpa pemberitahuan
terledti

P.T. PERUSAHAAN

Djuga

PKI,

dalam sidang Mahkamah Tinggi
Militer Angkatan Udara harj Sab

Beberapa Perwira?
Kaltim Ditangkap :

BRT. 11.111 TON.
TGL. BERANGKAT : 4 PEBRUARI 1970
TUDJUAN
: MUNTOK - SINGAPORE - BELAWAN P.P.

WARTA

an hirarki parta! terlarang

-

DIREKSI

MA JAIN UTNU

orang

terpenting jang ketiga dalam urut

BANK NEGARA INDONESIA 1946

No. 107/M/70

DJALAN

AURI Hari Sabtu :

Ex- Major
| Subagio

1946

Neratja Singkat Per: 31 Desember 1969
AKTIVA
aa
KAS
BANK SENTRAL
LAIN
DEBITUR-DEBITUR
SURAT? BERHARGA
KORESPONDEN DAN
'TAGIHAN LUAR NEGERI
MILIK TETAP DAN
INVENTARIS
RUPA.RUPA

1970

S'rategic

SEKDJEN DEPARTEMEN
P & K DIRAWAT DI RSUP

barang2,

tensga

manusia

dar uang keseberang perbaia
gan negara lain, berarti me.
agurangi
bidang kerdjasama
antari negara2
Achirnja Dr. Goh kataxkan.
behwa kemadjuan2
dibidang

eksnsmi

jang

ra2 didaerah

diperoleh

nega-

ini

merupakan

dan Singapura
membantu setiap
annja. (Ant)

akan dapat
perkembang

keuatungan

bagi

Singapura

Djururawat
Wanita
Ramai2 Ke
Nederlasd

KEDATANGAN MENPEN
MALAYSIA DIUNDUR
BEBERAPA DJAM
DJAKARTA, — Menteri Pencrang
an dan Penjiaran Maiaysia, Hamzah
bin Dato Abu Samah (gambar atas)
akan tiba hari Semn ini diam 1928
dari Kuala Lumpur.
"
Semula rentjana kedatangan Men-

Den Hsrg, — Tigapuluh
orang djururaw?' wanita Indo

nesia

bulan Maret nanti

di-

tunggu kedatangannja di Ne-

Cerland untuk

dipekerdjakan

iri 1

BANK

2 FEBRUARI

€rumsh pemeliharsan crang
tua (verpkegtchuizen voor be

ti

HALAMAN IT

jaardem) selama 3 tahun

Menurv' rentjana Stichting
Verplecgichu z.m
—(Limbaga

Remsh

Perawatan)

sian

mende' angkan djarurawai wa
dirawat
di
Umum Pusat Dr. Tjipto Ma.
9 karena menderita zekit,
setelah
beberapa

waktu

pulang

Sebelmmnja

dari

Drs

RS

tsb.

Supnjo

MSc. telah dirawat djuga di
RS tsb, untuk beberapa lama

das retelah kembali kerumah

kcteng kelihatan sudah pulih
kembali kesehatannja, kini di
rawat

di RS tsb. karena

kit jarg sama.

penja

Mit se'jera 'esa'ur, jang »cam
dikembelikan ke Irdoxcsia se

lelah tinggi! di Nedertand se-

Ime 3 tahun (termasuk imrsa

pentid kan 2 'ahun).

Dewrsa ini kmbaga

tb

mempekerdjakan 300 crang
Gjururawat wanita, to mauk
70 orang Cari Antilen, Lembaga imi mempunjai 6 remsh

perawatan orang tua
Serda.

di Am-

Mejdjen A. Taher keamanan di
deerah Kowlhan
| dapat diwudjud
kan

dengan

sempurna.

(S)

SENIN, 2 FEBRUARI 1970

MERDEKA

Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250.
Rekening

Pemimpin

giro pos

: A. 12638

Umum/Redaksi

@cikan

'orberita

:

atan

merjatckan

buhwa

Carei

no-ma2

jang

bersikap

wur

bermusuhar.

#eraadap Uni Sovjet'.
belum cda petundjuk2

mito

kapan Ca

meningga'kan

Carett» adalah
diri 2 wartawan

seorang lag!

salah
asing

dari

Ui

seorang
— ia.g

kam-orherjta

Amerika 'Associated Prcss' — jg
menjaks'kan insiden awal bulaa

aa

rutin jang mesi

akan

Sovjot.

jang djustru dapat
gang hanja bersifat mentjari2 koruptor, bersifat angindan,
.menghambat kelantjaran bekerdjanja aparatur ncgara setjara menjeluruh. Men-

(lal pera pedjabat negara akan dapat diudji melalui andjuran Presiden Suharto
suntuk hidup dalam keprihatinan, kesederhanaan sesual dengan keadaan rakjat
lam kesulitan dan kekurangan. Rakjat tentu akan menunggu
juran Presiden Suharto itu dapat dlhat dan dirasakan cleh
inkjet banjak. Kemevahan2 melalui fasilitas2 negara — jang tentunja sjah —
bahwa para Menteri
ihendaknja dapat dihentikan. Rakjat sudah banjak tahu
waerta para pedjabat tinggi negara mendapat fasil'tas jang berlebih2an diban-ding dengan kendhan ekonomi Indonesia dewasa Ini. Andjuran Presiden Su-

in, ketika 2 orang mahasiswi Ita

lin tmembag'2kan — pamflet

buah

toko serba

rs

G'kurung

jang — menjerukan
tjouockizwan2

wiran,

i

Gapat diimbangi dengan tindakan
pedjabat2 negara dan Pe-

di Muskwa

dalam

kamp:

ta

ditangkap.

MALAYSIA
KEKURANG
AN PERWIRA2
BERPANGKAT KAPTEN
KEATAS

SINGAPURA
—
Kepala Staf
Angkatan Bersendjata Malaysi

Pjendral Tan Sri Abd.
me-gatekan, bahwa AB
sia

sekarang

wira2

kekurangan

berpangkat

ats.

Untuk

sedang

Hami
Malay-

per.

Kapter

mengatasi

karang

ke-

hal ini, se.

disusun

rentjana

guna memberikan latihan kepa
dr. tialon2
perwira
disekolah

Tinggi Tentara di Sei Besi.
Dia

djuga

mendjelaskan

bah-

wa 4 batalion Angkatan Darat
sekarang sedang dibentuk dalam

rangka

memperlebar

Angkatsn

Perang Malaysia.
Ke'crangan
Djendral

itu

Alor

diberikan
Star

Hamid

kepada

hari

pers di

Djum'it

:

Perusuh2

maka kewibawaan Pemerintah

Manila, 2 Feb.

-“Mdk).

dan se-

Tiga orang tcwas

djumlah luka2 sk:bat kerau
han jang berkobar Diwn'at
ziden dan sebentar pengrusak

an dan pembakaran persis d'sek'tar hslaman depan isiann
Malzcznang sendiri.

Manila

Sedjumlah satuan2 angkat-

am dara', marinir dan pzsukan komando pagi2 busa hari
Sabtu mulai bergerak membe
Cism bantuan kepada kepoti

melempari

disebuah dja'an
menudju istana

Perlu diketahui in! adalah ke

WANITA

fana kepresideran adalzh sua

TRISULA”

DI DJAKARTA

Djekarta, — Ketua Jajssan

Panti Wan'tz, Dr. Jet!y Riza

tu usgha
unfuk miaggulingkan ptmer.ntahan dan men-

beniuk satu redjm komunis,

jang

terbesar

rusuhan

PEMBANGUNAN
GEDUNG "PANTI

sehiruh

nja sekelibun tck dapat
weban jang memurskan
persoalan2 itu.
Pemerintah tidak

ronien2

mo“ by bread alone. Sebensrnja prib7ha

mentloha

"Pan

k

jang skan
Gi Wan'?a diTrisula”
Djzkarta.
dibangun

rangan jang dilakukan oleh b2
rs!us2 orang jang mendobrak

mcsuk kedalsm pejstaran ita

mahabukan pera
ng sdalahAnima
S3
l

siswa.

setjara

ti

”M

adalah sairh satu dsri peda
“Peg
@rogram pembangunan

semak dan nampaknja te.
lah dimusjawarahkun dan di

dslam Kongres Perwari k11
bulan Oktober 1969 di Jojag

ranih”, Kata Presiden.
Kelompok,: ja Dan Ka

masi” jang telih dipufuskan Tentjanakan oleh sisi Tar
uk 1
"membent
has pendidikan wani?z rian dan
komunisme ala
baru

Mao,

Dmbahaja
rangka pembangunan masjara
n seiandjutnja bah
kut desa, se'ring dengam pelak oo wc Dikatrita
masa demonstran jang Por

kumpul diluar pelataran istana pada malem hari itu ada

DEN HAAG, — Rentjane2 ker
Gjasama artare Kebun Raja Bo
gor dan Universitas2 Belanda da

Ham waktu dekat

mungkin

akan

lah dikunsai »leh sekelompok
jang terdiri dari beberana ra.
tus orang jang setjara terang
/terangan menjstakan diri se.
dang member?nt:k dan menie
rukan remia creng agar ti.

rut bergabu"g untuk menghan

tjurkan

satu

pemerintahan

kenztitusinnil jang wadjar.
dbantu ahli
Groningen. untuk
Presiden Marcos mengata.
nara demoristrea
kan bahwa
“ Se nagkinang kerdjasama ini.
terlihat mengibar?ken kendaNn. Dr. JJ. Hofstra akan ber
kevaln mere
selama empat ra merah diatas
siam di Indonesia
ka dan dinga memesang ben.
(bulan untuk mengadakan penjeli
“dera Pilipiva setiarn terhal'ic
Treub di
@kan2 dilaboratorum
— jang setiara tradistonil di.
memb'tjarakan
dan
Kebun Raja

|
|

kontrak lebih landjut antara kebun

bncanowsaamak

sati

isleh

negara

bewaimana

lem, terbina

syatu sikeo terbuka satu si ma

Iin. Masclehniz talah
"hara suatii kebebasan

porek

agar

ter-

Irish tidzk boleh kekang-mesgekangi.

Ha-

Grpzt

dan

kebcbesrn

bagaimana memefikiran, kebebasan

suatu

proses

berbitjora

tsi-mengisi-

Wis ada saling kevertjajaan,
(juriga-mentjurigai.
ka.

Pomerintsh terbuka.
Pemerintah

Masalahnja

tidak

boleh

rakjat hcrus terbu-

karus

pertjzja.

rakjat

ha-

yus peri,zja. Pemerntrh
tidek boleh ber#ngan2. rakiatpun tidak boleh ber-angan2.
Pemcrint:h t'dik boleh main peksa, rakiat

tidek boleh main paksa. Pendek kata, hanjak jitg HARUS kita laksanakan, din
La pula jang TIDAK BOLEH kita laku

n.

Limdesen utama dalam melaksanakan
semrusaja ifu ialah "nengakui hak2 dan kewadiilban seseoreng Galan nzsion ini. Tanpa keingilan memberi pengakuan itu bah

somua dan serentak.

Dielas tdok »da diantara kita jang tidak
tahu rdanja persoalan? tersebut memberati
puadak kita di Republik ini. Bahkan orang
zsingpun akan mengatakan inilah persoalan?
Jang dihadapi negara dan Republik Iadonesta,
Dus. nanti malam djanganlah pula heran

krn

berusaha

berzkibat

pzricmen,

melawannja pasti akan

buruk

bagi

kita

bemer'atrh.

sendiri.

kepolisian,

bahkan orang - seorang
bk serta kewad:ibannja-

Pers.

militer,

harus menjadari
Menang, tidak

Semur dari ava jang dilakukan oleh unsur?
tersebut

bersifat

sebrgeimana

mendjawab

positif

tidak

dan

sembarang

correct.

berita

Tapi

atas

(nisan

skan disiirkan

tertanerungdiawab,

okh

mzka

suratkabar

pih:k2

jg.

lain

dz

lem nasion ini pun dapat mengambil segi2

jung

positif din

correci

itu sadja.

Sedjak tumbangnja Orde Lama, kita mv 3m
tlatot hzl2 pos'tif din correct jang tumit uh

dengan

pesetdia.

Ada pemimpin

jang

! ne-

set:zra njota. Pers sudah berbitj ars
dengan independen.
Sedjumlah polit ist2

"udsh bekerdja sesuai fungsiaja. Anggi »ta 2
parlemen ada jang sudeh berani menj: 11 2

kem

tuntutan2

cung menggugat

rakjat

bahkan

golongan2

djuga

Iin g-

jang me nt: je.

mrtkan negara dan bangsa dalam p iz nttanmja. Mehrsiswa2 tidak lagi menu ng :gu

stmp3i sesuatu kesulitin mentjapai ba tas
keraja sebelum mereka angkat surra ter

hzdzp kesulitan
stansi2 penegik

Itu. Pedjaba2 dalam inhukum sudah melal cs: ana-

kan reform dsn pembsharuan bukan

s adja

set.zra administrafii tapi djuga dal: ana sikrp-mental- Terutama jzng periu me na japat

berhatian dan penghargaan
wz

Djenleral

pang djebrtan

Scetrarto

lowongan”.

Rakjat sudah tahu bah.
wa hutang Republik diluar

kita lal:ak bah

pun

sebagai

kepresidenan

Negeri

: peme-

dam,

t erpen-

dapat mendijadi

tempat

ting dari itu. sebagai person jan: harus
bordiri diatas senua golongan, Sud: il 1 lebih

midiu

dan

sudeh

pzoan

djauhnja

oos

Ha.

peazrik
korban

dalam

pers.

Kerdilzn

bersalah dihukum,

dan jg. bensir

sebagziniana mestinja.
Memz ag. disan2-sini

masih

Dza

"Kita

kalu

nanti

Ingin Tahu”

malam

ke.

dilupakan

serta

gugatan

mina mengatzsinja?

forum

itu davat

ka

je nting:

Pendek kata rakjat tabu
semua itu — kesulitan pa.
ngan, pertambahan pendu.

djangan

duk,

Bagai.

dan keluarga2

Tupsi, penjelewengan — ti-

Aa ana

kedua

se

lama pckan ini, jang mulenja me
rupakan demonstrasi jang tertib
dengan thema memprctes tinda
kan2 keras dan kasar dari pihak
polisi pada demonstrasi jang per
tama hari Senin ji didepan gedung
Kongres.

Presiden Marcos

pagi

harj

Sabtu

in!

sendiri
telah

pada

menge

tuarkan kutukan iang keras terha

dap pelaku2
pak benar
ngat bukan
gran tetapi
wedjah

demonstrasi dan nam
kebentjiannja jang sa
sadja kepada demon
djuga membajangkan

tidak senang kepada

kota Manila.

wali

pada

ra

sementa

kan mahasiswa itu

jang

djuga

Indonesjc

(eram)

Mnalitas jang tak kundjung su
ru, 4 (empat) miljar dollar. ja

'a

Fa aClanja sekarang ini. Sudah kenal
amat — keh kita akan diri kita sendiri? Dalam Iial ini sebagai unsur pokok jg
penting iri. Namun kami mergha
tersargkut langsung dalam proses
masalah

telah

polisi, sebuah motor, tlang2 tele "
pon dan gardu? polisi.
Para demonstran jang ngamuk

Orsug

aring,

WNA

pihak

menjertai

Bangsa Indcnesja harus kemba
kepada diri pribadinja sendir,

boat (— reddingsboot, perahu pe
nolong)

maupun

kan

petugas

jang dapat

Bangsa

Indoues'a

menjelamat

dari mala

ndania

mohil2

pemi.

kan, kara
—terniatn mabil
jm
mertiaba
mengeluarkan
herane? cainndunan, Rerdasar
kan foktr? Ini maka nihak ne-

tarz-?

Alroort. terutama ea

dan Tuket

aktinit-rnta

teleh mengristkan

dalam

an, mencawaren serta

nendiara

zaan? inang diirkukas terha.
Can Han? pemwatt asing jang
merdarat, (Mrs)

ja.g pertama di! Lesotho jang "“:
nata dimenantkan
oleh
partal

kegelang

sarrja dapat dikembalikan pada kenjataan, bahwa sistim nilai budaja
(sikap mental) semua manusia Indonesia umumnja belum tjotjok untuk
membangun", menurut hemat kami
pesti akan dapat menemukan persam
bungannja dalem tema ethiek kekar
yean jarg tengah disadjikan oleh
.MERDEKA"" kepada forum chalajak
ramai ini.
Dalem konteks dengan tulisan ka

kedasar

verbuatar2nia dan banjak

Diur-

turun

jang
rumusnja
berbunji:
Semua
kesukaran
jang kita hadapi
dalam
membangun
negara pada
da-

njak sehingga
membuka ke.
rempats- untuk danat melaku

Ik menerhengan ar'rg jang
binera
lanesunr kenerswat
renerhi lang baru? ini tertang

kami

gang Merdeka" ini,
Ema
perung
jang
menondiol dalam Seminar Sosial
Budija jang baru sadja se
lesal tgl. 24 Djanuari jbl.

mshan kit» isilah lobang? ke.
Ivar di Airport ini terlalu ba.

pe'vanc2 kita.

dirasa

rakjat djuga.

Bahkar

banjak

soal2

wakil2nja

di

"lem.

perwakilan rakjat”

Rakiat tahu

Pendek

behwa

x

semuanja itu.

kata,

meni

rakjat Utah Ta

itu tadi

tiada

MODAL DJEPANG DI
MALAYSIA TJAPAI
MS$ 650 DJUTA

KUALA LUMPUR, — Wk
Malaysia Tun Abdul Razak
Djum'at mengatakan bahwa

PM
hari
Dje

pang telah memainkan suatu

pe

raran jeng berarti dalam memera
hi kebutuhan

penanaman

modak

Gan pengetahuan tehrik di Malay

ca.

bagi pembahasan

kami tentang kekaryaan jni untuk

li

sudah mempunjai daftar hi.
tem rerdiri,
Namun disamping itu kele-

kan

tidak lair

paramcunt,

mereka jang menjetudjui prinsip

sadjalah merupakan satu2nja Life-

penjelund

jarg3

rapkan hendaknja tulisan inj di
anggap sebagai Urdangan
bagi

membakar sebuah bis, sebuah djip

p”kan. Hal ini
dem'kiap rumber tsb menam.
brhkar, karena untuk orang
Indonesia komisi jang diberi.
kan adslah sekitar Rp. 200.000

baik WNI atu

SUATU ETHIEK KE?MASJARAKATAN
Oleh: CHOESNOEN

akan memadai

kebanja

Indonesia

Sebagai Basis
Kesedjaluteraan

Udak

djuta

banjuk projek jang belum dj
karap atau terbengkalai, kri-

kendera-

kebakaran

6

anak2 tidak tertampung d' se
kolai, sek-an banjak
parpol.
Bolkar ormas jang njatanja ti
dik mampu membaniu
menje
hatkan reilasi2 sospolek: sek-an

an tsb mereka djuga telah mem

innja dan 2 buah mobil,

manusia

produktip,

plek istana.

demonstran

Garipada

kap

Kurang lebih 30 (tiga puluh)

Gjuta

(Sambungan dari hal. 1)
mereka seting mempergu.

Mengenai

|

Kekaryaan -

ha

nercbos djalan istana sambij me
njulut hangus klinik jstana, jang
merupakan bagian ketjil dari kom

Para

oleh

membodohi diri sendiri pun
rakjat tahu

Beberapa demonstran
telah
menggunakan mobil kebakaran me

sebuah mobil

dialami

djusteru

| giri sendiri. Dan, kalau se.
seorang diantara kita telah

kan '"banjak' jang harus dirawat
karera luka2 akibat tembakan.

bakar

dan

karena

itu diderita,

baga2

tewas,

menggunakan

lain

semua,

aprkah

ca rumah2 sakit Manjla melapor

Dengan

dak

na jang
pengchianat dan
penjeleweng.
Rakjat tahu

3 TEWAS, BANJAK
MASUK RUMAHSAKIT

telah

tapol

tapol itu, kc

pemimpin jang djudjur, mn

Tembakan

hui 3 crang

kaum

laip
jang
setengah.berat
dari itupun
rakjat sudah
tahu. Rakjat
tahu mani

Keamanan
Lepaskan

demonstrasi

hutang

subversi2

pengchianat, problim

ditarik suz 0 1 kesimpulan,

Pasukan

mentjgah

pergangguran,

negara,

Kemudi:at1 apabila dari

melrksanakannja!

ko.

ada
dimana2, sebab
Pemerintah
adalah

x

atjsra

buat'ah diugc sebuah Gjand ji .b:xyama:
Mari

bah.

publik adalah uang rakjat,
Rakjat sudah tahu bahwa
ada penjalah gunaan keku
asaan dan djabatan.

setelah pem ibitjzra mem

satu pertenjaan

ditahan,

uang Republik dar uang Re

beri — dan hadirin menden:gar — segala
keterzngan

harus

rupsi
uang

Negatif.

Cialam

di.

ketengah.te.

jat sudah tahu bahwa

destruktif dzn herus dibungkem. pun masih
ata.

ad:

pakan problim sosial jang
peka. Dan tentu pula rak.

didengar

itu semua aja

tapoi2

dan akan

wa keluarga2 mereka meru

Jan penjelewongan2. Demikiz:
", pula bu.
krn rabzsia legi bahwa merek:: jang masih

kritik2

bahwa

masjarakat,

tih

reretan- Tak perlu kita merasa » ralu untuk
mengrku' adanja kontradiksi2.
keszlahan2
mengznggap

bahwa

sudah

ngah

jang

ie rdiadi

dollar,

itu tak da.

tahu

kembalikan

v valaupun
£ .olis dari

harus ditega
k kan,

sudah

jang

suztu perkembangan positif tentim7 ig kerdia
sema dan saling-pengertian ant: kepala
negara,
kepala
kepolisian. pi « iglimanja.
dan

Rakjat
tahu

Peristiwa — seorang

betja bernama
Rasdi,
sudah djatuh, 2dalsh sim

hutang?

subversi
sisa2 G30S/PKI
mssih ada.
Rakjat sudah

bergantung rakjat menghadapi seg
7 Ja perlekuan2 tidak adil oleh bawrhan2 r ija beta

hirsrki pemerintshan.

bermiljar2

bahwa

pat dilunasi
dalam wakta
satu
atau dua
generasi.

1

|

siden menga'zkan bahwa se-

tentang

masalzhnja

2 PENJELUNDUP
at, Pre

bisa

Pekerd,a tanoa rakiatrja adalah

ventjerninan

Kendati.

tmenghes'iken produksi jang njata maka
kita hprus SS
soal
pengangguran sodja, staw
ru
ja, pen
Gidikzm, pengangguran,
kelahiran. beras,
textil, huteng2 luarJegeri, korupsi, atau
subversi sidja. tapi d
persoalan2 itu

bisa

tidak

per-

ager hibungin Pemerintah-dan-Rakjat ita
mendizdi reel't» jang hidup setiara pnxitif.
bagr mana rntera Pemerintah dan Rakiat
terdjaln ruati saling-pengertian jang da-

dzna, tenaga den pikiran kita dapat

tak

mendjawab

teng tidek ter-organisir, a
nized
Drtion. Sebeliknja djuga, rekjot tanna Pemerintsh tidak Sisa!

antara kita disini at

Aguag

bisa

itu sendiri. Pemerintah

tuctu

na jang sudah affiuent. sudah developed, sudah advanced. industrielized, iclah kidsu mereka disana
sudah mentjapai bahkan melewati tarai2
landjutan, pergembangan, pengluasan. m3
ka kita disini sempai tahap pertama sedja
pun belum. Kita baru ditshap jang dinsmastabilisasi, konsolidasi,
rehabilitasi.
kan
transisi. Kits baru molaksanakan persiaprm? ke zrah investrsi jang menghasilkan,
Den untuk mentjapai tshap dimana in-

Djsksa

pedjabat2-

memberikan djameigenai semua

dia dengan raksrtnje. Pemer'ntah TIDAK
bia Lekerdjr tanya rakjat. Pemerintah jang

sepervhnja tz.

p”“. Perinian2 2' negara Ne
ap
multi kompIx. Supaja roti
Haa mereka hurus ferus memikirkan
dan mergat”:i probl'm imi dan itu, pro
jek ini dan itu, metjm2 program, matjrm2 brhajr — inflasi, devaluasi, re.
!, @apansi, ekoromi, re-investasi,
dan lain,

keliru

terledap

MENGATASI persoslan2 itu sendiri. Peme
risih dimansoun dihumi ini tidik Msa
bokerdia sendiri. Pererintah haris beker.

sia itu fidsk hanja kdcp dari rofi sedja,

vest

gugat?3

relaruh sarat Pemerintah don

Di negora jang sudeh madju, sudah
affiucn', ser'rg :ikrtkam bahwa manu

EDANJA

atas

persoalan2 itu. Tak per

lu heran dan ketjewa kalau Djsksa Agung
tek dspst mcvueri keterangan? jrng mmurskon mengenai persoalrm korapst itu
sndja. Sesurgguhnja, tak perlu hersn kalau

Ge Baru a'gi-h multi--omplex.

sa ini toh mzsih belum

pertany:

relcheectu daripada

Kalu kita s-krrang ini boleh memin
djm suri
"Jah dari masa Iempau
mzka pzso7'an2 jang d'hadrpi oleh Or

ri Djumat.
Kalangan kepolisian mengata
kan. sebegitu djauh telah diketa

mengamuk

Malacanang.

Keras Dari
Marcos

harga mi-

kni,

mobil2 dengan batu dan rumah2 dan meugedakan
sksi

keran
raja penting

(Djum's? malem) terhzdap is

soal kenakan

kurang 400 orang Cemon:fran

jang

Ketjaman

Sugih

mem.

niak bini, maka stjara kedua ini akan
menjoroi soal korupsi. Demikianlah se6»h2 Jua mssalh jang k?a hadapi:

Wali kota Manjla Antonio Ville
gas hari2 belakangan in! telah
mendjadi sasaran ketjamar kepo
lislan karena dia telah menolak
mengirimkan orang2nja uniuk

sian Pilipina jang bertarung
dengan seng'tnja dengan 'e-ih

Mani'a, 2 Feb. (Mik)
Presicen Pil pinz Feriinani
Marcos hari Sabtu menvduh
“bahwa serangan2 ma'sm hari

Agung

Rusuh Lagi

malam disekehU ng istanz pre

Dan apabila andjuran2 itu tidak terwudjud,
kan merosot dimata rakjat.

Djcksa

Kota Manila

gerak

Iklan itu sangat tidak enak dilihat oleh

ada

cise

fokus kepada

Kedua orang Italia 'sb ke

mudjan

-djustru dinegara jang sudah. kaja, seorang pegawai jang mengantarkan anaknja
kesekolah dengan mobil dinas bisa dihukum, mengapa di Indonesia kelakuan2
Jang lebih dari Itu dapat terus berlangsung d'depan mata rakjat? Pembelian?
(mobil mewah, pembelian dan pembangunan rumah mewah, dan lain2 barang2
sampai sekarang masih terus

I

kan

tawar2 asing jang tinggal di Uni
Sovje: da» telih melakukan kesi

,#akan dan dilakukan disetiap aparatur negara. Dan djangan mendjadi tindakan

|FE

clch

'Tass' hari Djum'at.

"Tass'

'Dari susunan "'Kom'si Empat” jang dibentuk untuk lebih menggiatkan hara
#drantesan korupsi, nampaknja Presiden Suharto ingin melepaskan unser2 ALRI
@idalamnja. Meskipun Komisi tersebut tugasnja hanja merupakan pembantu
@residen, apabila dapat bekerdja dengan baik, tentunja akan dapat memberikan
@eengaruh psicholog's dan politis jang positif, baik kepada rakjat maupun kepa.4a para pedjabat negara jang mempunjai posisi penting.
Dari pengalaman? jang te?ah ada, sudah sangat sering masalah korupsi Ini
matjam djalan,
.ditjoba cieh Pemerintah untuk membraniasnja dengan segula
#4a jang namanja Operasi Budi, Undang? Anti Korupsi, Team Pembrantasan
semua
"Korupsi dan Jang terachir Ini "Komisi Empat”. Usaha? jang terdahulu
gagal.
jaja mengalami hambatan2 jang sangat besar kalau tidak boleh dikatakan
Masalah korupsi tidak dapat diberantas setjara tersendiri. Ia banjak sang(kut pautnja dengan masa?ah administrasi negara, dengan kondisi ekonomi, kon“dist sosia! serta monta! para pedjabat negara. Oleh karena Itu kita mengharapkan agar Kom'si Empat dapat beladjar dari pengalaman? Jang 'alv serta mcmperhatikan faktor2 jang erat hubungannja dengan masalah korupsi. Komisi
Empat diharapkan untuk dapat menggiatkan badan2, lembaya2 Pemerintah jang
bertugas mengadakan pengawasan terhadap kekajaan negara. Hendaknja pengaara,
“wasan itu dilakukan menurut tata tjura dan pan mn

f

me

Uni Suvjet,

to telah 'melanggar

DALAM sidang paripurna Kabinzt Pembargunan hari Saptu jang lalu Presiden
penting. Dari bebeSuharto telah memutuskan beberapa hal jang kami anggap
apa keputusan itu ada Gua ha! jang kiranja perlu mendapat perhatian kita
Wersema, jaitu tekad Presiden Suharto untuk melakukan pembrantasan korupsi,
dalam
dan seka!igus mengandjurkan kepada para pedjabat negara untuk hidup
"1, keprihatiran, sesuai dengan kondisi jang masih dialami olch takjat banjak pulade
'Nigasa ini. Keprihatinan rakjat banjak itu hendaknja dapat ditjerminkan
“leh para pedjabat negara dengan kesederhanaan hidup, sesuai dengan kedu-

!

karcr.i

beimusuhan terhadap

PEMBRANTASAN KORUPSI
DAN KESEDERHANAAN

£

Sovjet

lakukan kegiatcn2 jang bersikap

: B.M. Diah.

#rehingga pekerdjaan pengawasan itu mendjadi pek:

"La

urtuk mening-

wilejah

@cmikan djberi.akan
11.

Ca-

cariprda

Ar'c, Setel h stjara pertam:nja

kreasi jang Gisebut karya tadi?
KENALILAH DIRIMU SENDIRI!
Ancj uran ini terhadap dalam thema
cthiek kemasjarakatan/keagamaan se
Gjak zaman bahari disemua benua.
Ientuk kalimatnja dan susunan
kat: 2afc mungkin sadja berbeda, namami thema cthieknja sama belaka.
Mazusia diandjurkan supaja ,.tahu
Ciri" atau ..mengenal martabat dan
Pia ga Cirinja” atau supaja ..me-eksPikorir kemampuan? jang terkandung
dalam dirinja” atzu agar ..dengan
was diri dapat mendekatkan diri
:da hakekat Sang Chalik jang
1 untjiptakennja.
IAGAM PBB menerima ada
ja manusia sebagai suatu
fait a compli, ji. sebagai
machluk insani (5 human
being) jang telah dilahir
kan dari rahim ibunja.
Piagam ini
bahkan menjamaratakan hak?
dan

DISERAHKAN
KAPAL
PESANAN PRESIDEN
Seduah
kang betmotce pesanan Presiden

f

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 : Dijalan M. Sangadji

lain

Moskwa, 2 Peb (Mdk)
Stwang wartawan italla,
kurcupss deni huriar.

peda

pabrik kapal Indonesia (PA

KIN). hari Sabtu telah diserahkan
oleh Direktur Utoma PN Pakin D.

1g

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

Hux ni sijara Kita Ingin Tshu'" akan

@landju'kan olth para mohrs'sw2 Djaku':» derzan pembitjara utimo 'cak

dn Ha : !
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setiap pagi, ketjuali hari2 besar.
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1970

Pertandingan

Tennis Medja
ruas Di Solo
kedjua,

nan
merja Djakarta
Raya-1970 dibagian puti ba”
ser

P'EMAIN2

dalam invitasi tennis me-

mendatang
di Solo apabila pe

raturan2 pertandingan masih
Tee

Tak Berdaja

KATAU PERATURAN2
AMA TIDAK DIGANTI
TIDAK

4 Dari 5 Perlombaan

"WADJAWALI”

AKAN IKUT

Dibojong Pembalap?

5 ah pemain jang akam brdir

4 ari itu ke ita sadjaTabu
dan tale
km |
bike

dikemukakan oleh pe u'Zaja untak

mendepe'kan ' SUGENG UTOMO KURANG BERLATIH? — Sooreng pemein utama Tusional ing menggondol
Kan abanak lan Oleh Kor
Wulan (ampas Aria Raja

pe vuzin baru penuh bakat,

meng j atakan,

adjuan

KOMENTAR

' lebih njata terlihat wauhkar

kepada pimpi:an

nja, t »tapi demikian ditambah
kan, s chorsing
itu bukanlah
hal pe :nting karesa begaima.

napun

juga saja, mereka ti.

dak bersalah.
Dikat akannja

KOMPETISI PSSI
REMADJA DJABAR
DIMULAI
MEDIO - FEBRUARI

kalsu j.impinan

'berpend .apat

lebih

tetap

bersalah

dan diberi kesempatan mem
bela dir! , maka menurut Soer
jo Siswo
jang lebih dulu
harus di (lergarkan

adalah

ti.

ga tokok1
mesing2 Gubernur
KDCI Dj :iya Ali Sadikin, Dir.
djen Ola): iraga Soepardi dan
Ketua Sel i:ber Golkar 8. Sokowati, kare : aa demikian dikata

Berdung, 2 Februari (Mak).
Komiseris Daerah PSSI Djawa Bs
rat R. Ibrahim Iskandar ' menjatakan, bahwa pada periode kompetisi
PSSI Djawa Barat tahun 1970 diluarter
kan ketig: 1. pedjabat inilah jg
: 'atjara kompetisi PSSI jang telah
telah mem : berikan restu terha
susun, akan dilangsungkan pula sedap keber'angikatan
tezmnja
tjara periodik pertandingan antar
keluar neg eri tahun lalu.
Wilajah jang meliputi beberapa kota,
Menurut
pimpinan "Radja.
jeng kelak akan merupakan sisa ke
sebelasan Djawa Parat untuk dihawali" itu « »landjutnja ava jg
dapkan melawan Persib dan Persitelah ditjar vai oleh anek2 asi
Aja sebagai lawannja, dengan tudjuhannja, seb cmarnja belumlah
an untuk mengambil pemain terbaik
lagi mentjaj rai titik apa jang
dalam rangka peningkatan prestasi
diharapkan iJalam
usahanja
kompetisi PSSI Djawa Barat.
membine: dar:1 /) membawa pe.
Komda PSSI Djawa Barat itu me
main2
Indc nesia
mendjadi
rjatekan, untuk menambah kegiatan
gdjuara dunia,
persepakbolaan kini sedang
diatur
”Djuara2
didalam
negeri
penjelenggaraan pertandingan persabelumlah lagi
merupakam uku
hcbatan antara P.S. tidak sadja di
ran kekratan
bagi seseorzng
Djawa Barat tetapi djuga akan dis
pemain jarg «ilipersiapkan "in.
dekan pertandingan antara P.S. dergan Djawa Tengah pada bulan Ma
tuk menudiu nrahkota dunia",
ret jad.
demikian Soerjio Siswr:o jang
Sementara itu dikemukakan pula,
menambahkan,
untuk itu da.
kompetisi untuk PSSI Junior Djawa
lem beberapa
Wweictu mendaBaret, akan dibuke dengan kompetang ini ia berh :einginan mem
tisi antaro kesebelasar2 Persika Jr.
bawa pemain2n: la tcur ke Er)
(Kerawang) lawan Perripo Jr. (Pur
pah dan Amerik 'a Serikat ser.
wekarta) pada tgl. 14 Prbruari
1970
dan antara Persika Jr. (Keraweng) ta- beberapa neg rara. Asia: lain
lawan PSIT Jr. (Tjirebon? pada tgl. #ja"ifitik meng ukur-dan me
Dercrong kekuat an pemain di
15 Pebruari 1970,. dengan mengombil
tempat di Karawang. (Ant.)
negara tsb. (Ant. )

Lebih Rp. 13

Mendatangkan
Djakarta,
2 Peb (Mdk)

baik antara

sesama

pemain

sebo

Da

adanja pemain? ataupur club:
PTM jang mengundurkan diri

Puiya reputasi

aa misalnja, ataupun
tai
puas
ME
na hal2 Jain.
Bagi Komdr.
jang baru,

PTMSI Djaya
diketuai oleh

Let. Kol. Soedardjo,
ceraan kedjuaraan ternjs me
dis, se Djakarta ini adalah me

Tupakan

suksesnja

ma, Walaupun

jang

Djay», jang baru ini baru ber
uria 1 bulan lebih, ternjata ia
"keru.
panas.

jang terkenei dengan
Wetan” dan "suasana
nja” ita,
Semertara

'tu

dalam

bidany

prertasi, ternjata banjak

hal2

Gari

jang

menggembirakan.

kalangan

pemain2

ini

tidak lag: mendapat sparring-part-

arena perlsmbaan.

Dari 4 djonis perlombzaa is
telah berhasil
didjagoi oleh

pembalap2
lah untuk

okart
2)

pemajn2

muda

unuk mengedjar mereka.
Seserusnja

man2

dalam

gilongan

pe

putra jurlor kita lhat ba

njak sekali muntjul pemain2 ber
bekat dalam tangga usia jang ma

gih muda sekali, mungkin

berkisar sekitar

12 dan

masih

putra

Soerjo

Siswono

Dikatakan, bahwa — 1nendatang
KONI

Ketua

PTM Radjawali
jang banjak diae

itu

Andi
Suardi.
berdasarkan

men

dikursi

I KONI

Brigdjen

Jono

SEGITIGA
DI SEMARANG

Se

DIC

Dari atjara balapan jang paling
sengit dan seru adalah dalam dje
nis perlombaan
untuk
klas C

(healte II) dengan 15 laps. Dalam

perlombaan ini pembalap kawakan

finis. sehingga untuk dapat keluar
'berduel"

'berduel'

Klas

dengan

dengan

dalam

free

benar2

lawanja

lawannja

”

for.all

djenis

Interport-

race (team) untuk klas free for-all
Gengan
25 kali
kelil'ng (laps), team
Indonesia diwakili oleh pembalap?:

ga kita berani mengatakan bahwa

sungguh2

untuk

berlatih,

maxa

kita rasa kedudukan mereka akan

diambil oleh pemajn2 harapan «e
perti Baritanto Gan Faizal.
2

Adiatusanto,

#i
3

: 1

un-

Lukita

dan

team

Heng

pemba

lap2 Sirgapura diwakili oleh pem.
balap2nja jang terdiri dari: “Steve
Kan, Licm Chin Chun dan Ronald
Gho, demikian djuga Malaysia diwa
kili oleh pembalap2nja jang terdiri
dari: Anthony Loh, Lionel Chan
dan
Richard Chang, sementara sebuah
team tambahan
Indonesia lainnja ter
Giri dari: Tjetjep jiariana, G. Andi

Suardi dan Hari Ulama.
Dari

permulaan

start

sampai

de-

ngan laps ke-8 teom Indonesia deng
an urutan Hengky-Adiasusanto — dan
Eddy tetap berada didepan, dengan
pembalap2 Singapore berada dibela
kong mereka dengan djarak jang
agak djuuh. Tapi malang bagi Heng
ky kerena pada laps ke-9 ia harus
keluar dari arena karena gokartnja
tidak kuat lagi menuruti kemauan

Diana Tedjasukmena
ternjata mengalami krlah mutlak.
Disini kita lihat bahwa setelah ke
dua pemain bersaudara ini (Caria
Gan Diana) keluar dari PTM Radja
Wali setelah selesainja PON VII jl,
perszainan mereka sangat mundur se
kali, hal mana mungkin karena sela
ma di Patria Djaya mereka tidak
mendapat gemblengan jang tjermat
dan penuh disiplin, seperti ketika
mereka terima dari coach Soerjo Sis
Wono sewaktu mereka mndjadi angtota PTM Radjawali.
Dari sini dapat kita ambil kesim

adalah

Eddy

ky Iriawan, scdangkan

putra,
Sementura atu pula dalam golongen putri tertjatat peling banjak ter
Gladi surprise, baik drlam permaiman bergarda maupun dalam permai
nan single putri. Ternjata seluruh
kedjuaraan putri baik kedjuaraan na
sionalnja maupun kedjuarsan PON
VII jl, ditumbangkan pemain? putri
PTM Radjawcli dalam turnamen ini.
Carla dan Diana Tedjasukmana dafi PTM Patria Djaya jang memegang
Gjuara Nasional dan djuara
PON
VII, baik dalam portai single maupun dalam partai double harus "me
njerahkan" mahkotanja kepada Jenny Siswono cz. (16 th.). Carla dan

TI

|

telah

sebegai pemenang Hengky

kalau Sugeng dan Emple tidak ber

wartawan

slang.

terrjata

wojo serta Wk. Gubernur
Djaya Dr Suwondo.

dari

Semertera

an dari dewan djuri, fastert-laptjatat(ke—
(iepotan jang paling tinggi) jang db
Uapai oleh pembalap adalah 1-16 de
tik untuk 1 laps (1,5 km), jeng ditjm
pai cieh pembalap Liem Ctir Chum
Geri Singapore, sedangkan Hengky
Iriawen hanja mentjapai waktu 1-16

SEMARA
— Dista
NG
diow

itu,

VIP kelihatan Kepala Kepolisian
Negara Komdjen Hugeng dan

se-

amnja dengan

para

untuk

dapat kurdjungan jang ramai dari
warga Ibukota. sementara

bajk

demi sodikit telah mulai dikedia:
oleh pendatang2 baru jni. sehing

Olahraga ibukota

cc.

(healte I)

merit, den Stcve Kan dari
Gergan waktu 1-17-4 menit. Malaysidh

Seterusnja

jam R. Soemantri
dala in pertemu

C

3) Klas B untuk 25 laps, jg
dimenangkan
oleh pembalap
Basuki dari Bandung, dengan
Gokart Kawasaki 90 cc
4 Klas C (healte II) untuk
15 laps,
jang
dimenangkan
cleh pembalap
Hengky Iria.
Wan dari Djakarta,
dengan
Gorart Mc-Gulloch 125 cc,
Djalannja perlombaan
Balapan
Gakart
Internasional

kemarin

14 tahun.

lem turncmen ini, lalah Harto Sis
wono,

Kawasaki.90

Klas

15 Izps, oleh pembalap Adiasu
rant2 dari Djakarta, dengan
Gokart Mc-Gulloch 125 cc.

@jadi udak dapat borkembarg 'az:.
kepada

Indonesia 1tu ada.
klas2: 1) Klas A

untuk 15 laps (15 keliling, jg
tiap kelilingnja
sedjauh 1,5
km — Red), »leh pembalap
Rizal dari
Bandung deagan

Hai jang demikian ini memberi kc

sempuian

dan

telah meradjai

pembalap Sigapura
Liem
Chin
Chun, mula! dari start sampai ke

Hengky

mesinnja

rusak

dan

tidak

produktie.

TaYi | : F
|
|
3 1| |
1 Ki | | ! |
|
1 F

Gi

sertus.

dengan gaja?

terbaik
« Ia Uru

@iambah
lagi persiapan? itu te- gmy dan Brasil. namun managee
rumenerm
Gbuat

pertjuma oleh Didi telah menckantan

bekuan

panggilan2
dar: club masing2. Da segala sesuatu tergantung
pada
lam keseluruhannja team tersebut
wemwork dan sngera sesudah mg
mela menunjukkan kekurangan arah suk kwaliffkas!
in menjatakan bah
Galam
pe

Rang

sereng2annja dan hanja wa ia tidak ingin mengadakan
pe

mendjebioakan
4 goal dalam 4 per rebutan? apapun dalam team sebe

tandingan.
dus diamtaranja dari jum masuk Ainak,

penalty.

Sujaryaga
tu tidak

Hj Uu

Borvim memperoleh angka2 ke dukungan penuh

2D

dar

mendapa

Perhim-

Mmerangan jang diharapian dari punan Sepakbola
Peru Tour ke
perlanojnga:2
tingkat ugg. diibu Eropa jarg Glusulkan oleh Didi
kkotanja sendiri La Pas, tetap R8 unnik menghadapi opposei mulak

dime aja maju

|f

jang Gapai Moke-aan

mendapat veto oleh Perhimpunan

lagi Peru mempersapkan
diri s6 Sepakbola
Peru karam cegkcenja.
lama beberapa
bulan dibawah pim terlalu besar. Sementara
itu bebe

Gan bintang pisa dunja Brasil tahun rapa bintang Iapangan beradu da
ke 1958 dan 1962. Didi dibantu
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ngat "traris”” sekali, tapi apa henGak dikata karena memang Nilasari
telah djauh lebih matang dari waktu2 sebelumnja.
Demikian djuga permainan jang
diperlihatkan oleh Jenny Siswono s0
Waktu mengainhkan Diana Tedjasuk
mana (runner up djuara
PON VII) sangat berkesan
Siswono jang
Jenny
sudah
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JAJASAN

H taHI.

tidak

imernasjonal

nan jang d'purjai sebenarnja, kepa
da parz penonton sewaktu berlangsurgrja babak final
melawan Nilasari.
Walaupun Jenny keluar
pemencng waktu itu, tapi publik ku
rarg puas menjaksikan pertandingan
antara lawan seregu ini, karena me
Teka bermain tidak dcrgan sungguh2
tepi mirip permeinan biasa sadja.
Didalam deretan pemain2 junior
putri, selain dari Jenry dan Milani
maka kita tidak melihat adanja ba
krt2 baru jang menondjol, tapi peserts2 untuk djenis ini agak banjak
@juga kelihatannja.

Kawasaki”

ter-

dan
menjerahkan
pimpinan perlo
pada Eddy Lukita, jang berhaslimbaan
Imimpin perterdingan sampai padamelaps ke-20.
Saat jang
tragis dan merjedihkam
kembali didjumpei team
dimana peda permulaan Inps ke-3H
Gerachir) mesin Gokcrt Eddy
r
mogok den kini pimpinan perioLukita
mbe
an diamb:l alih oleh pembalap Steve
Khan
dari
Singapore,
dengan
rum
Ner-uprja pembalap Richard Chung
:
dari Mclaysia, sedangkan
Indonesia jang berhasil mentjapah
finizh adrlah pembalap dari teame
tambahan
jaitu

Indonesia Hengky Iriawan telah
mendapat tandingan jg seru dari

kewadjiban kita semua, lebih2 bagi
pengatur masjarekat atau nega
eni
Gi Indonesia ini, dimana (me
keterangan Menteri Tenaga
urut
MKerdje) terdapat 30 Cigapuluh) djuta
bekerdja

sekali

putra

| it4
sebagai

kekaryaan

ku-arg,

rupe2nja kedua pemain kita jang

p

dalam

jang

"McGallcch"

Ibukota

per-tennismedjaan

kan oleh Direktur
G irora "Sena

social organs'',

sebagai ,.social mecanisms”", dan 20
sung dihubungkan dengan kekaryaan
jang produktip sebagai “SATU2NJA
ILIFE-BOAT jang dapat menjelamat-

mereka

bermesin

usaha merdjernihkan suasana

(Sambungan dari hal. III)

sur pokok

dalam

hanjak

berhasil

telsh

salnan/

ngan demikian Adiasusanto jang da

harus

KEKARYAAN

Ikan Bangsa Indonesia.
Mengenzi MANUSIA

verta

Komds, PTMS1

pemajnan

nia, hal ini kita resa adulah kara

naas

Ti tadi memimpin
perlombaan,
paksa menjingkir dari lapangan

TERBAIK

Discmping itu ternjata pula Jenny merupakan pemain putri jang ba
njak turun-naik tangga — pembagian
pila, karena kemampuannja
besar jang berhasil merebut 3 buah
piala kedjuaraan pertama dan sebuah piala runner up.
rgot kita sajangkan Jenny tak dapat menjadjikan bagaimana permai

dan Empie kita Ilhat
menurun

PUTERI

Pernbalap2 Indonesia

Dengan demikirn kedudukan pian
Pinan diambil alih oleh pembalap
'Adiasus
dan dibelaka
anto
rgnja menjusul pembalap Indonesia lainnja Eddy
Lukita, scmpei dengan laps ke-i&
Pada laps ke17 pembalap Adiamw

Menurun

Kes. Cs epel

rangka kerdjasama antara

fungsinja sebagai

ugak

Agak

inj.

kan kesebelasan
ini ade lah dalam

ALAM tulisan ini kita akan
me-eksplorir sumber2 kemampuan
jang -terkandung
dalam batang tubuh tiap2
insani jang mengandung hajat, j.i. da
tiap orang sebatang tubuh
Tam
Giantara kita sendiri jang ma-"
sih hidup ini, untuk kemudian menempatkan kemampuan2 itu kepada

Sugeng

Susana

beliaan but olsh pembalap
Store Kam

DJAKARTA:

. Pingga dari sekarang ini kita berani
mengatrkan brhwa kedudukan utk.
djuara nasional putri di Solo nanti
digondol cieh
esalken Jenry djangan terlalu tjepat purs dengan hasil? gemilangnja

OLEH: WARTAWAN
OLAHRAGA "MERDEKA?

pai dengan hari terachir tidak

ada jang kita dengar tentang

PEMAIN

»k 'CARLA DAN DIANA
BANJAK MUNDUR
SEDJAK KELUAR
DARI "RADJAWALI”

je lalu, dalam

ataupun antara sesama pengu
Yus akibat
adanja perasaar
"mau benar sendiri sadja”.
Mulai deri hari? pertama. di
mulainja pertandingan zram-

Empie

JENNY

berlangsung selama
6 hari,
mulat tgl. 23 s/d 28 Djaruari

MEDJA

kedju

pertama
jang berhasil dire- dari

Djuta Ibeaja

f

biaja

TENNIS

an

KOMDJEN. POL HOEGENG TERPAKSA

KELUAR KARENA KERUSAKAN MESIN

harus

ngumaan PSSI Demil |dan dinjata

dan selu

rakan

Kedjuaraan
Tennis
Medja
se.Djakarta Raya jang telah

bidang teknis berada” dibawah De

ma berada
@/ Indonesia diperki

KEDJUARAAN

landjut,

PTMSI

saja

MENGENAI

Soegeng Dan

me.

panen n schorsing oleh PTMSI
laupu

didjat

Hapdan
ing
Sentnya

henja berhasil mentispal Bunmer.up se

Belum puas

mang

PUTERA

Kita

"NON

oleh

unggul Unj.versitario de Deportes,

jang menjumbangkan
9 dari

lam kesulitan Roberto Challe d

aah ega Umat
Universe taro

Gipotjat karena

kurang

latihan

22 dan kurang semangar,
dik Pedro

anggota team masonal Meskipun Loan serta Victor Zegarra bedund

Yecm ita dapat membanggakan
di aja didenda
dan dipetjat karena

" karena telah menjesuaikan
diri permainan kasar.

