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PENGUMUMAN
No. 440/II/STK/3/1969.
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TENTANG PENDAFTARAN TJALON MAHASISWA TAHUN 1970.

1. WAKTU PENDAFTARAN :
Mulai tgl. 15 Desember 1969 s/d. tgl. 14 Februari 1970.
Setiap Hari Kerdja: — Djam 08.00 s/d. 13.00.
Djam 14.00 s/d. 17.00.
18. TEMPAT PENDAFTARAN :
Sekretariat Sekolah Tinggi Kedokteran "JARSI" — Djalan Tandjung
No. 8 Djakarta.
JII. SJARAT2 PENDAFTARAN :
Mengisi formulir perdaftaran dengan melampirkan:
1. Salinan Idjazah S.M.A. Negeri Bag. PAS/PAL. th. 1967/1968/1969.
2 Umur paling tinggi 25 tahun.
.
3. Surat Keterangan
Berkelakuan baik
dan
tidak terlibat G. 30. S./
P.K.I. dari jang berwenang.

i
|

4. Surat Keterangan berbadan sehat.
5. Tiga buah pas-foto (uk. 4 X 6).

6. Membajar uang pendaftaran sebesar Rp. 1.500,— (seribu limaratus
rupiah).
IV. UDJIAN SARINGAN/TESTING :
Tialon Mahasiswa diharuskan mengikuti udjian saringan/testing,
Jang akan dilakukan pada tgl. 18 s/d. tgl. 20 Februari 1970.
Djakarta, 9 Desember '69.
Sekolah Tinggi Kedokteran
"JARSI"
DEKAN,
ttd.
No. 121/M/70
Gr. H. ALI AKBAR.
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"Farewell”
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IT would like to have spoken to each and all of you per.
sonally - but my office gave me just 24 hours notice to leave
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I hope my friends . and the millions of Indonesians I have

never met - will take this as a message of sincere thanks
for the wonderful times I have had, and the lasting memories
1 take with me.
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kepada industri parjwisata
suk hote bukan
berarti

KAWAI PRLSIDEN UNTUK
PEMERINTAH SRILANGKA

terma
pihak

swasta pariwisata mengemis2. te

tepi hanja
tidak pula

sekedar fasijlitas2 ICT
menginginkan orang2

gaimana menderitanja anak orarg2
tak berada menanggung

bdarg

pendidikan.

beban

di

Uang masuk

sekciah jerg tinggi

dan mahal,

varg pembargunar dan segala ma

tjam

turan lairnja sedangkan

ke

butuhan sehari2 mereka tak ter
@langkau oleh dajabelj jang ren
Sedjumiah besar spenduk2
da
lam pawa! allegoris tu mengung

kepkan kalimat2 jang pada pckox
nja mentjerminkan kegelisahan
den frustrasi jang menimpa maha
siswa dewasa ini.
Institut

Tehnologi

(ITSB) tampak
Guk

jang

Sum.

Barat

ekstrim

dimana

ITSB

sebagai

membawa

paling

span

mereka bertanja: 'Pak rektcn ma
na gedung ITSBP. "Apakah daerah
Ini peraka bagi tehnjsi2 muda”,
"Djangan

djcdikan

beberapa

tahun

-

n—

Beak Buni Daya

30m

209.

pang? ketika

-.—

Kedua

telah

asirg dibidang pariwisata sampai

projek pengangguran". Perguruan
Tirggi Tehnik jtu sedjak berdiri

N—

taxi.

karena

merampok

1974 Nanti

pena peran

.. Maak Dagang Hoguru

plot

Ibukota

semanga'

Militer Tinggi Angkatan Udara Rejang
publik Iudonesia di Djakarta
perkara
memeriksa dan mengadili
bekas Major Udara Ir. Subagio, hari
dinjctakan — ditunda untuk
Selasa
djargka waktu jang belum dapat di
pastikan.
Komando
Hubungan Masjarakat
Wilajah V Djekarta, jang dihubungi
4
"Antara" hari Selasa — menji
bahwa perundaan sidang itu
disebcbkan karena hakim ket
meriksa perkara Kol. (L)
berhalangan hadir dipersidingan
rena sakit.
Sedianja pada hari Selasa ini sidang akan dilandjutkan dengan pem
belzan tertuduh.
Pada sidang jl. Oditur Major (U)
Djohrn Sjchbudin telah menuntut

Indo

xx KALAU PEMERINTAH MEMBANTU
-PEMBANGUNAN HOTEL2 SWASTA
sk KAMAR TURIS INDONESIA TUNTUT
PROTEKSI BAGI INDUSTRI TURISME
asing menguasai bidarg pariwisa
Djakarta, 5 Peb. (Mdk)
ta di Indonesia. ICT menginginkan
Ketua Presidium ICT (Indo
agar Pemerintah memberikan prc
nesisu Chamber of tourism)
teks kepada industri pariwisata
Soekamdani dalam keterangan
Indonesia
persnja Rabu siang mengata.
Dalam pada itu Ketua Presidium
kap bahwa ICT akan merg.
ICT Scekamdhani mergatakan ban
adakan Musjawarah Nasional.
wa sampai saat iri belum ada
nja pada tgl. 2 s/d 4 April jg

berpendapat,

Mahmilti
Ditunda

djara

3500 Kamar

Dikatakannja

Padang,
5 Peb. (Mdk)
Pawai allegoris
dari 1 perguruan

Rp. 278.30

Hg
|

F
Gank Exim Indonesia
SANA. 1946

dari

(Mdk)
muda

nesia pada kur.djungannja se.
tjara gelap jang ketiga kali
nja ke Singapura telah didja
tuhi hukuman
18 bulan pen.

Ribuan Makasiswa Padang
Adakan Pawai Allegoris

Perdania
Valuta Asing terdiadi
KURS

ternjata

Turis Di

telah

agar tertuduh bekas

i 83
| P3 2g
aa I

melamin tenjugnia Kiah “rin Donat

kan,

'tersebut

gio didjatuhi hukuman 20 tahun pen
@djara pctong tahanan.

emang. Sedangkan Devisa Pelengkap dalam Bursa Vahuta Asing ter-

itu,

Bukti2 jang didjumpaj dari
mereka jang
ditangkap, ada
diantara mereka jang ditrans
migrir kedaerah ini, sedjak ta.

la Negara ke Malaysia dan Muang

telah

penangkapan?

mana Pakistan dan Indonesia da
pat memberikan sumbangan jang
berharga.
Dubes Dharsono
Setelah menerima surat2 keper
tjaan darj dubes Pakistan. Presi
den Suharto telah pula menerima
dubes Indonesia
untuk Muang
Thay Dharsono dan Kuasa Usaha
Indonesia untuk Malaysia Benny

Kedua

Setelah dilakukan pemeriksa

djing2nja. Melalui djalar jang

juk

Presi

mempersiapkan kundjungan

Umum Dewan
kan
oleh Ketua
rang
(L)rR.
Koperasi Indonesia Komodo

an), dengan

dan

Thay.

06.00 Team tsb dengan menda
Pat bantuan dari ketua2 RT

Sesaat kemudian kira2 djam
pelatjakan

Pakis

ekonomi,

tang ke Malaysja

ri (Mdk).
5 Februata,
Djakar
Dalam perlode tahun 198! s/d.
da1966 Gerakan Koperasi Indonesia
n aki
aa
parah,
jang sangat
lam kead
bat tindakan? perusakan jang telah

adakan

dan

rakjat

den menjatakan kejakinan akan
membawa marfaat kedua Negara
Tentang kerdjasama diforum2
Internasional, Presiden
Suharto
berpendapat perlu berusaha untuk
memjiptakan daerah2 perdamajan

pada

$ PENDJAHAT DAPAT
DIBEKUK SEKETIKA

Der.gan

PKI di Indonesia, sebelum ter

tang perdjalanan

djumlah Anggota Polisi diba
wah
pimpinan
Abripda Su.
gianto.
Kelima orang pentjuri
dapat ditangkap

sebush

INo- 119/M/70

Keamanan

Singapura, 5 Peb.
Dua orang anak

tan terhadap rakjat Indonesia ser
ta doa rakjat Pakistan jang meng
harapkan berhasilnja
Indonesia
melaksanakan Pembargunan Lima
Tahu.
Menjinggurg kerdjasama kedua
negara jang menjangkut bidang
kebudajaan

Bongkar
Di Rawamangun

sun rapi
dilihatnja sekarang
sudah atjak.atjukan
dan se.

djumlah

Singapura

PKI jang sudah dilarang dan
setjara pisik telah dihantjur

jang besar

II/Bu.

Leo Lo.

Dihukum Pengadilan

donesia semakin lama sema
kin berkembang.
Presiden suharto dalam pidato
dijawabannja antara Izin mergata
kan bahwa ia sangat menghargai
perhatian

Pangdam

2 Pemuda Indonesia

.Murdani. Dengan kedua. diplomat

3 Februari lalu urtuk keseki.
an kalinja telah berhasil lagi
membongkar suatu rahasia
pertjurian jg dilakukan oleh
suatu komplotan penfjuri ferhadap sebuah rumah di Rawa
mangun, Tegelan Rt. 008/C2.
pada hari Djum'ot mslem ig.

nama pemilik ramah tsb pada
djam 22.00 melam mengetahui

diutjapkan atas berdirinja

Dania

seksama

"Instruksi Tiga Merteri” jang

laksangan

Demikia,

kit Barisan Brigdjen
pulisa. (Ant.)

sk DUBES DHARSONO, BENNY MURDHANI
BITJARAKAN RENTJANA KUNDJUNGAN
PRESIDEN KE MALAYSIA, THAILAND

DJAKARTA — Setelah dila
kukan penelitian dan penjeli.

dengan

minta kewaspadaan jang ting.
Gi tentang
adanja kegiatan2
G.30.S/PKI itu.

(Ipphos)

»k DUBES BARU PAKISTAN SERAHKAN
SURAT KEPERTJAJAAN PADA PRESIDEN

KATA HUMAS
3 MENTERI

Pentjurian

Rahasia

Atua

soo

Tidak Ada
Instruksi
3-Menteri
dikan

negara.

Pakistan Berdoa
Indonesia Sukses

Te

seketika dan
h ba.
rang2 bukti diketemukan kcm
bali,

SAMPAI BERTEMU LAGI !

Ne

dengan

dari

Djakarta, 5 Feb. (Mdk).

Radio Australia correspondent MICHAEL

PERNJATAAN

bebas,

rendah.

Andjing2 DetasemenK 9-

TINGGAL!!

the world.

|

lebih

beberapa faktor jang menjebabkan

sangat

pada kepala

II/Bu
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jang

tangga istana untuk

surat kepertjajuannja
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tahun

1966, dengan kebidjaksanaan eko
nomi jang baru sebenarnja segala

harga

nja barang? luar negeri

menjampaikan

intel
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SEKOLAH TINGGI KEDOKTERAN
"JARS 1"

industri

negeri, dengan fnembandjir

Operasi

kit Barisan akan terus dilaksa
nakan dan kepada masjarakat
didaerah Sumatera Utara di.

t

2

sektor

dalam

sutan.

kiri belum

jl masih

menum

kullah dan sampai

dinegerikan.

(Ant)

:

03/Per/Kep

menghantjurkan

CS2 dan CDB,

jang kini sedang dalam pengu

FH
Ii

RI No.

| Menpen/1995 Pasal 12, 13 dan

dak hanja merugikan Pemerintah
dalam bentuk bea masuk" Jani ti
dak dapat diperoleh, tetapi djuga

pat membangun

:
"
1
5
i
: | |
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| |
5 : | | l if 1 tg hi

djaman

tasi (djaman Orla) tjara penjelun

ini Wi

z8

seterusnja menjata

pada

Loethan, ialah pembatalan
SIT akibat penjelundupan
jang di

Penerangan

Medan, 5 Feb. (Mdk).
Sedjumlah 478 orang PKI
orientasi Peking, telah berha

?

bahwa

Dengan kenjataan2 itu ma

Bi Sengkang menurut Anwar:

AURI.

F' Bg

Laporan itu

kan

an

Ia

terbang

3?

fa dollar seharinja,
jang ber.

katakan pentjabutan SAT dal Pemerintah dirugikan US $pers menuru!

me

Akibat penjelundupan2

kalau di “9G dari satu pelabuhan
sadja

aa
D'
Propinsi Maluku,

dengan

"eng
ea

rin, bahwa tidak

lapangan2

#esia telah kehilangan sedju.

takan kepada "Antara" kema.

adalah

E

DJAKARTA — Ditektur Di: hang sedja Pemerintah Indo.

'Deppen Anwar Loethan menja-

AURI

nempatkan petugas bea tjukai di

H Ul ir i 5Fa
F
i
sii
Ih
hFs Aa ! :

sa

ha t

ana

pe23

Gapea

#

BUKAN PENTJABUTAN
TAPI PEMBATALAN SIT,

8

@a. Pada wakta ini beriasar.

:

@iregikan US$ 300 (juta se

tahuunja akibat penjelundup-

'

PKI

:2

Sebelum djiman

1970

Hasil Operasi Intel
Di Sumut Tahun 1969 :

poran Tahunan, 1969 GINSI :

Djakarta,
5 Feb. (Mk)

$ FEBRUARI

$ FEBRUARI

1970

Minjak, Embar go

& Konflik Timur
ERANTIJIS

demi

Tengah

devsen

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

Gjata Israel demi interesse kepa

da minjak

hendak menggantikan posisi
nomj

karan. Upatjara tersebut akan di
lakukan setjara
tertutup
taapa
tamu dan tanpa atjara? keagama
an. Bahkan seorang teman keluar

gn mengatakan bahwa pemakam
an tokoh intelek Inggeris jang me
ninggal harj Senin
lalu dalam
usia 97 tahun itu djuga akan di
adakan

tanpa

bunga2.

Demikianlah ahli mathematika,
filsuf dan tokoh
anti-perang ter
sebut akan mengachiri kehadiran

MINTAREDJA

Hatta

Pandai

Tachta

Tapi Djuga

. Deagan

itu, setjara

taredja
wa

dari hal. I)

— pengangkatannja
terus

SH

terang,

mengatakan

semua

pihak

Mio.

bah

(goiongan)

meras2 iega, walaanun demiki
kian pekerdjzan jang akan ci
lakukan

oleh

Dr. Hatta

Russell

me

itu dia terpaksa berada

tidur karena serangan
Seharj

sebelumrja

dia

ditempat

influenza.

masih

keli

hutan dipekarangan rumahnja ber
sama ister.nja jang berusia 69
tahun

Retusan

telegram

dari segala

itu,

dowasa ini akan dapat mem
buka lebih banjak kesempatan

baginja dalem ruang Iagkup
jang tjukup luas. utuk ikut
serta kembali menjumbangkan
tenaga dan pikiran untuk ke
muliaan Ba-gza dan Negara.
Dalem hukimgan itu Men.
Suhart9

harapkan

daran

sungguh2

bantuan dan

dari siena

me-g

kes.

sendiri jang
lam perang

rael,

Kini setjara tidak langsung AS
dan Perantjis berlomba2 untuk
dapat menguasai minjak Libya jg
mempunjaj kedudukan istimewa di
Afrika Utara setelah Aldjarair,
Minjak. sendjata dan devisen ke
ras saling erat hubungannja. Ham
Pir semua negara
besar
Barat
Ikut terlibat dalam soaj
mjnjak

mendjadi

industri

Minjak

bumi

urat

ternjata

nadj dari

berdatangan

penghormatan

ter

sensasioril

semasa

h'dup

nja adalah pengadilan jang diben

tuknja ditahun 1967 untuk meme
riksa kedjahatan2 perang, cizisus
nja tertudju kepada polfjk perang
Amer'ka di Vietnam.
Ketika Pre

Russeli mendapat jzin dari Swedia.
untuk meneruskan rentjananja di

Stockholm.

dan pendidik

Sastrawan,

berdatangan

itu untuk menjampalkan
an mereka. Russeli djuga

politisi

ke kota

kesaksi
memben

tuk pengadilan jang serupa
sete
lah invasi Soviet ke Tjekoslowakia

ditahun 1968.

Selama 40 tahun dalam hidup
nja. Russell melantjarkan -kampa
nje perdamalannja.
Terachir, di

bulan

Desember

Ialu dia mengi

Tim kawat protes kepada PM
So
viet Alexej Kosygin atas tindakan

penguasa

Kremlin

untuk

me

sadja untuk

baru,

DUA wanita Vietnam Selatan, Vo Thi Lien (tengah) dan Pham Thi Lien (kanan), kedua-duanja
diantara para korban pembunuhan massal di Song
My, sebuah desa Vietnam Selatan, telah tiba di
Stocikholm, Swedia, dimana mereka akan muntjul
dalam mahkamah chusus jang dibentuk oleh

mungkin lebih hebat dari perang ..

komite Vietnam
interviu oleh

dan David dari

Setelah Pidato Berapi2 Pres. Nasser

legende

dak, Karena djuga kini, Israel b.
sa terlibat dalam kesulitan, ni
perang

Arab.

Tetapi

ngan pengalaman

sesuaj

«

dari ketiga

rang sebelumnja.

djuga

1

waktu

jang akan datang perang tersel:ut

Bi dan kemudian untuk keperluan
sendjata2

baru

power.

pangkal kesulitan dan
masalah Timur Tengah

darj

komite

tersebut

ne-

Disinilah

kesedihan

Kairo, $ Feb. (Mdx).
Komando2 Mesir, Selasa pa

sangat

mendarat

Politik. pengaruh dan strategi
kekuatan di Timur Tengah telah
dipengaruhi oleh

gi

minjax.

Adalah bukan rahasia pula, bah
wa negara2 Barat mulai dari
AS, Ingger's. Perantjis dan Djer
man

Barat

menginvestasi

hunnja dari Timur Tengah.
Kinj Rusia. ketjuali demi kepen
djuga

Pada

tertarik

"akan minjak dan uang Arab. Nja
tanja Rusia agak berhasil dengan
terbukti adanja 'special relation”
antara Rusia dengan Mesir
dengan Irak dan Siria. Kini Rusia
djuga telah berhasil mengimbangi
kekuatan armada ke VI AS dj Lau
tan Tengah. Rusia setjara demiki
2 telah mengetablir dirinja seba

KANSELIR

Djerman

Perantjis Georges

Barat Herr Willy

ketika Brandt Ba
Sa
untuk Taman
katnja di Paris Sabtu lah: Baik
man mengatakan

bahwa

kundjungai

orang

oleh

Eropah

Barat itu

belum

(kiri) dan

mengutjapkan

Presiden

ber-api2 di Kairo

dimana

in Perantjis maupun Djern Brandt tsb berachir dengan

diketahui

dia

pidatonja

menjatakan,

:ngkat sendjata
zen
punggung?

perundingan? keduz

pasti. (AP)

akan bisa membawa perubahan situasi didalam negeri RPA. Presiden Nas-

er berpendapat,

dijamin keamanan

bahwa untuk mendan keselamatan

diperlengkapi
' dengan

(rebutay, tjari berita)

SAIGON — Pengetjekan jarg

menjeluruh terhidap korps ners
di Saigon pada waktu ini sedang

instalasi?

dilantjarkan

setelah

pat

"mata2”

sar

AS

militer,

terdjadi

ja

pe

oleh em-

demikian

. Sementara
itu seorang diuru

Satu komurike
menjatakan,
bahwa .identitas profesionil darj

'gpota

selamat",

bitjara militer Israel di Tel Aviv

hari

di

setiap

Selasa membantah bahwa

Saigon.

wartawan

sedang

diteliti

untuk memperoleh kepastian apa
kah ia benar2 seorang kores.

ponden.

Apabila

latar

koresponden

bel

se0-

tidak

dapat

Giteliti di Vietnam, maka pene.

litian akan dilakukan di negara
mana organisasi
pekabarannja
berada,

demikian

itu dilakukan
lalu diperoleh

AS dan dua

orang Vietmam
jang bekerdja
untuk satu "organisasi pengusut

Iriliter” setjara tidak sah diberi

akreditas: pers.
Penjingkapan itu telah medim
bulkan kehebohan dalam korps
pers dan telah menjebabkan di
keluarkannja perintah oleh pangn

lima pasukan2 AS di Vietnam
Selatan Djendral Creighton Abrams, supaja sistim akreditasi
pers

teki

ke-8

itu.

setelah minggu
penegasan resmi

bahwa dua orang

velli menjebutkan, bila sesuatu bangsa

senantiasa

komunike

jang

kembali

djaan

sekarang

seluruhnja.

keempat

lum diketahui.

bantuan dari

ditindjau

Apa

“mata?”

peker.

itu

be

Amerika dan Inggeris
serta Djerman

Marina. Seluruh peserta
testing
berdjumlah 40 orang jang umum
nja mentjapai nilai sedang.

'berbagai bentuk sepionase. Persatuan

perhebat, inteldjennja dilatih dalam

Ade

dan Kesatuan
bangsa didalam dan di

(han peladjaran taktik dan strategi poIitik dan militer jang tiada kering2nja.
Dunia Arab-Israel mendjadi dua aktor

"

setjara suka rela membantu

isiatii negara2 Arab jang bisa memu

negerinja.

tentang tara
Mereka tak sajang memberikan
kekajaan- ut kembali mundurnya bole

Sd
al. Wakil guru? dari beberapa se lah,
Sema
bahwa hampir.a
ad
setiap news Jang
te ni Jerdiri
Padun NIpan, Sadam wamana
kag
jaran
aatas
dibawah tanah menentang kepemim:

kclah

tampil
diambil kesimpulan bah- kow. Para penenta
Nasser ng
dang militer
Oleh ketua DKD Umar Khavam. wa tiadadapat
henti2nja dalam setiap adu ”—» dapat
pemerintahan berpendibawah
enatangneraason i keea
Workshop Anjaman Bali jang telah kekuatan dunia Arab selalu terpuyi, rezim bahwa
militer
dapat
menimbulkan
ada
Han
meinonja
jan Marakaa na Keku
berlangsung Lap
tiga bulan, Laravel dan kala : #tulah iso

Ka 5 Pebruari 1070 pke 1700705 ta Padaha dipandan
dari ep ian,
g
Taman lema Marzuki.
lah dan keampuhan persenjataan

Workshop
monsori
oleh

menondjol

ian

s

it

al

ini di
DKD, | Bali
Lingkaran

serta WIC dan Unesco Club
denesia yg maa

5 Len pers
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Ya:

4 sembilan tena

an Bali CARASWATI.

pu 'mengobrak-abrik pertahanan Arab,
ti
.

naa Maa Kuan merana panggang
rere pb sar

menimbulkan kultus induvi

ma” adenja daja djuang dan inisiatip rak- tiirkan Radar Mesir dan ment

Anjaman

n

nja sastane #hsiangan, Sa

Kebudaja

(dsm)

ia Arab mengalami ANN

dai negara koh barat ang Peba
daiwa

SS
ang

ngamen

MN Lan

kemenangan Is-

inilah jang selalu mendjadi bahan

amg an
Ninaynja
perang milik ru
dar MaserongfoarderyAesar
mellakan tuga2na
jang Iktkan, kapai2
tatapi sungguh hal jang mena

Rakja
Mesir menghendaki”
t

adanja ea

dunia.

ai dangan perkembangan dan sapirasi

Kan

Boga "age

argrnak aw

Ne

le

Mean

di

Gea Ne:

"iasArab adalah hasil tempaan jang tju-

#dalah satu himpun — Kut2nja. Hingga dengan demik
“dengan penuh keprihatinFaktor militang, dan kesediaan eren
07 Palas
berat, dide- an.
tugas ban
#AArab jang Namar mengem
anghora
rumpun bangsa

mendiami daerah luas jang

on”

na

Sungak enpenyaan vera jan yr, 3tas kekalahan dunia Arab.

Studi bagi para penindiauan
politik” baru. Mal ini sama sekali tak disadari Sem

"

ha. )
dartgan
(Sambun

Lapas

meliputi negara2 RPA. LebaSyria,Irak,Marokko,Akdjassir,

Israsi, adalah
kaum Mehagaran warganeg
banjak pi
em negeri menghada
arase0gp

Israei ketangga
Ap elapoaker yr bagian andil membaw
a
an sawanga en aa jung lebih kokoh dan tangguh. Setare

emoangan
bass ta,
An Penaat Kangba jang hepanan Gbtaga no. nga dana opa Arab andi. Soge meyata

dapat terbina. Ka Pertanta
Gelam tubuh
ngan
dunia“ dangkan negaraw
Nicolo M.
anhi.
menjangkut sont2 reorganlaasi dan Antara nagara jang satu
dengan lain)” Alih “mat kempiskan
dan ja
telah
tlara2 administrasi dalam aparatur pi panser
1961 dalam usia 89 tahun kemba

tadi mengata-

rang

itu bangsa Jahudi harus menjusun

sa.

kata

itu kembali

nja

jang besar dan berat

untuk

Korps Press
Saigon
Disusup
”Mata2”
Militer?

Suatu

lawannja
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Kedua, meskipun menurut perhitungan, baik single maupun double, kalau
bertanding setjara normal, Indonesia mempunjai kans jang besar untuk menang, namun kita tidak boleh meremehkan Muangthai, terutama dalam double-

nambah

dan teknisi dan radar2 dari

Arab.

DENGAN perasaan pessimis kita mengiring keberangkatan delegasi Sudirman
ke London. Tetapi dalam suasana masjarakat tidak lagi memperhatikan perGjuangan Sudirman di London, kita dikedjutkan dengan berita jang menggembirakan, bahwa IBF mengakui keritjuhan jang terdjadi di Bangkok dan memuYuskan untuk melandjutkan pertandingan Muangthal — Indonesia di Tokyo
bulan ini djuga dengan score 3—3.
Dalam menghadapi perdjuangan di Tokyo Itu ada dua hal jang kiranja perlu
kita perhatikan. Pertama, hendaknja PBSI pagi2 sudah memperhitungkan mengenai susunan refree, umpire, linesman jang akan dipasang di Tokyo nanti.
Hendaknja PBSI mengusulkan kepada IBF agar pengatur/Dertandingan itu diambilkan dari pihak jang betul2 netral, lebhi baik lagi pihak2 jang sudah bertanding dan masuk kotak, misalnja India atau Pakistan. Sebab apabila jang
disuruh mengatur pertandingan di Tokyo itu diambil dari Diepang apalagi MaJaysia sudah pasti tidak dapat netral lagi karena mereka berkepentingan daJam pertandingan jang akan datang.
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memikirkan masalah? nasional setjara konsepsionli. Dan
PNI ini apabila dipergunakan oleh Pemerintah, jang tenti
rakjat banjak, tidak perlu ada golongan lain jang iri, jang
PNI maka merasa konsepsi
itu perlu disabot . . . !
Tjara2 dan pemikiran jang begini ini tentunja sudah tidak dapat diterima
lagi dalam alam Orde Baru, dan rakjat akan tetap awas dalam menilainja.
Semoga PNI
mentjapai sukses dalam membawa pembangunan Indonesia kearah landasan Pantjasila dan Undang Dasar 1945.
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'(lim nasional jang tidak kurang pentingnja dari jang lain3, jaltu pembangunan
ekonomi.
Seperti jang dipesankan oleh Presiden kepada mubes ekonomi PNI itu, kita
“memang mengharapkan agar mubes ini dapat menghasiikan konsepsi Jang kongkrit, Jang dapat dilaksanakan dengan kondisi nasional kita seperti sekarang
Ini, Kita tidak memerlukan konsepsi jang "ndakik2” tetapi tidak dimengerti
rakjat dan tidak bisa dilaksanakan.
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