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HALAMAN II

MERDEKA

Pasukan

Anti Huru

Hara

Disempurnakan

Djukarta, 6 Feb. (Mdk).
Dalam

marin Pangdam V/Djaja Maj

an

Baru 5000
Dari 20.000
Kader PKI
Ditahan

Dodo Sukamto.
PHH tsb. meru
tut keterangan Ka. Pendam
V/Djaja Letko! CKH. W.rja.
di SH telah dibentuk beberapa tahun jang lalu, sedang Iz
tihan jang kini diadakan a72

djen Makmun

Murod berfem

lah meru

sertakan Kompi2 Infantri, Re

gu Gas Air Mata, Regu Pem
belaan Diri Tak Bersendjata

Ass. 1/Dan Satgas Intell Lak

kol

Sulselra

Djamaluddin

Let

Effendy

me.

(PDTB), Polisi Mititer, Team

rgatakan, menurut penjelidikan2 didaerah Sulawesi Sela.
tan dan Tenggara terdapat kl.

Heman , Kaveleri

kl. 6076.
Menurut Letkol Djamaluddin
didalam

usaha

Pangdam V/Djaja Majdjen

pem.

Makmun Murod dalam ama.
nat peresmian .
ukaan di
mulairja latihan Det. PHH
menekankan, bahwa Detase-

bersihkan unsur? G.30.S/PKI
didaerah ini
telah diadakan

penahanan terhadap oknum?
jang ada hubungannja dengan
6G.30.S/PKI berkisar
ki. 5.000

orang
Jang mendjadi persoalan sekarang
Ini, ialah disamping mengadakan pe
meriksaan setjara terus menerus
ter
hadap tahanan? itu, djuga dipikirkan
bagaimana usaha dan tjara guna
manfaatkan
tenaga2
mereka.
Dikatakan,
dalam
rubungan

SEKITAR

Demikian

PEMBENTUKAN

men PHH

ini

DJAKARTA — Dalam men.

Gjawab

kan kewibawzan2

crang

sosial. Sa.

an Agung. Emas tsb ditemukan
oleh petugas2 Douane jang ke
mudian melaporkannja kepa.
da pihak
jang berwadjib di
Kemajoran.
Pada, hari penangkapan itu,

guh didalzam Dat. PHH menu
rut Panglima iaiah malaksa-

nakan garis2 kebidjaksanaan
jang telah dituangkan dalam
prosedure tugas2 Muspida jg
delam
tindakan2nja harus
bersifat preventip dan eduka
tip, dalsm arti mentjegah can
mendidik
masjarakat pada
umumnja agar demokrasi ber

latihan Det. PHH kemarin pa

gi itu telah dipertundjukan be
berapa atraksi ketangkasan
tsb. (S)

HARGA LADA DJ
PASARAN LUAR
NEGERI MEROSOT

Lagi 4 orang kader PKI di
tiduk.
Sementara itu Pa. Intell Komdak
XVIII/Sulselra menjatakan bahwa
berkat penjelidikan jang dilakukan,
telah ditangkap 4 orang kader? PKI
jang selama ini masih bekerdja pada
PLN daerah Eksplotasi VI di Makas
sar.
Mereka 'itu ialah M.J. Bostan, Sam
para Teje alias Jo Giok Siar
bert Tumbalaka alias Herty,
nus Lukman. (Ant

Djakarta, 6 Feb. (Mdk).
Suret Keputusan Menteri

Perdagangan
Prof. Soemitro
Djojohadikusumo No. 288/

KP/IX/69 tertanggal 20 Sep

tember 1969 mengenai pembentukan Badan Pemasaran
Lada Indonesia (BPLI) masih

TAMAN RIA DJAKARTA
(MONAS)
THEATRE "NUSA INDAH"
dengan

bangga

mempersembchkan

"THE GREAT SPECIAL SHOW"
&
"CLOWN COMEDY"
S. BAGI O Cs.
BAND KUS PLUS dpp TONY KUSWOJO

PANGGUNG
12 s/d 15
Peb. 70

TERBUKA

BAND

PAN
AK AWAN

BAND

BABY

BAND

PANAKAWAN

TAMAN RIA SENEN

6 sa 12
Peb. 70
13 s/d 19
Peb. 70

O. M.

SELOKA

O.M

KEMUNING

O.M.
Tiap2 malam :

MUDA
RIA

PEMUTARAN FILM — GRATIS.

Semalam Di Pulau Dewata
LEMBAGA

akan membawa
permai, dengan

KEBUDAJAAN
”DJAKARTA”

SARASWATI

anda kealam PULAU
menjadjikan beberapa

DEWATA jang
rentetan :

Indah

# TARI TARIAN
dan

tempat

Dilandjutkan
BAND GIPSY.

No. 123/M/70

: Djam 20.30

W.I-B.

: Tjikini
Raya 69 Dki.
desgan bermalam pandjang bersama
SPONSOR

rang Dunia
rosotan

:

Hal

produksi

sekalipun

sedjak

II mengalami

seperlunja.

diluar

tetapi

tetap

dapat

pir 2/3 dari seluruh

ham

kebutuhan

an Menteri tersebut, Pemerintah
harus segera
mengambil kebidjaksanaan lebih landjut menge
nai prosedure dan operation da

LULUS

NUSANTIO & GIPSY CLUB.

?

lada

Djakarta, 6 Peb. (Mak)
Sebanjak 39 buah kendai
hari 8

su jang lalu
telah ditahan
@leh palisi laluI'ntas Komcsk

VI Djaya, talsam satu razia
dari djam 16460 s/4 djam 18.00
WIB, di Dji. Ticmpakr. Putih
Gas: Djakarta By Pass,
ana

tengkap.
Kerdaraan?

han t:b ferdiri
truk, 3 buah

surat?

jang

.
jang telah diva
dari 11 buah
pedz motor,

23 buah kendaraan? lainnja
Giax taranja 5 buah tidak mem
punjai numor

sagaa

ngan

diluar ne

lada perlu

"over

sehingga

stock”
mem-

harga

Inter

sekali.

pendidikan

pen

rekreasi. iba

mampu

untuk

Perkemba-

tidak

sedjalan

dengan perkembangan
ekonomi,
sehingga mengakibatkan pengang
guran sardjana.
Semua ini menumbuhkan iklim

putus asa,

atjuh-tak-atjuh,

ngan minat, serta

keseluruhan

suan,

keketjewaan

dan

frustrasi.

ENGAN beberapa" kalim
dalam Bab 1 Repelita itu
Pemerintah menjandra fak
ta2 jang meminta perhatian kita
semua. Penegasan itu tidak lagi
perlu diragukan kebenarannja. Ta
pi siapa masih djuga ragu2, sebaik
nja datang di Jogjakarta. Didaerah
I

Bandung,

randjanguja
"Anggrek"

tar tahun 1968, kini men
djadi perhatian Kepotis'an

Komdak VIII/LLB Djawa
Baret, dimana para petu-

gas Kepol'sian jbs meragu
kan tewasnja Doddy, tu
akibat bunuh diri,

Barat

mengharapkan

dy itu bukan

bunuh diri

inkan
met,
sefjara
“misterius”. Siape jadg ci.
werdjaii

tersangka.

, pihak Kr50's'an mamengusutnja,

kependekar.nja
"GP". Adapun

tjukup

sadia,
nzma

ka.

dgn

jakui
Isng-

kap Gubernur Diawa Barat
itu

ialah:

ma

Solihin

Poerwanagara.

Gauta.

"Kalau
perlu panggilan
saja Solihin.
Atau Mang

pe.

gawai PT Pulau Kelapa, pada
hari Minggu malam djam 2130

ditodcng

oleh 2

d-agan

sera

avi "FN", ketika
Baptis

menaiki

Djati-

sene.

Ga metor "Honda" 90 « B. 1416
kepunjaanyja.

Kawanan

penceong

tsb

me.

maksa Santi Linan mynjersh
kan seveda motor kesajangan
ya,

kemudian

kcnsum-

ada.

Akibatnja,

tak

ber-prcduksi

dju-

ptif, terus tambah melarat, sangat

tergantung pada tundjangan pihak
lain. Itu lingkaran setan jang men

tjekam veteran jang bernama Jog

jakarta ini. Sekali2 ia perlu dju
ga menghibur dirinja: djadakanlah upatjara jni atau itu, menge
nang kebesaran masa silam, urtuk
character building katanja.

NALOGI

demikian

peroleh

kita

setelah

peladjari

mem-

fakta2 menge-

nai daerah bekas ibukota

Republik

ini.

Analogi

jg.

kita pada

Sul-

tidak sedikitpun mengandung idce
utk mengurangi hcrmat kita pd Sul
sedikitpun mengandung idee untuk
mengurangi

hormat

tan Hamengku Buwono IX. Karena
kita tahu, Sri Sultan, jang formil

masih mendjabat Kepala
Daerah
Istimewa Jogjakarta, telah bertahun2 harus membagi perhatianrja
Dan meski sebagian besar fikiran

dengan

Iga

nekan kerdaraan itu mereka
melarikan diri. Perscalan itu
telih berada dalam veng”sut.

an pihak jg berwadjib.

(M3)

Ih,
Ihin
Ihin”.

Kang

dan

Ihin,

Bapak

bahkan

Abah

sia

jakni tertang

ambil

sebagai

nama

tsb

nama

di.

sama-

kan diri dari Belanda. Seba

gai

tan

kenang2an

bari

dan

peringa

rekan2nja

jang

merdahului, nama tsb terus

dipakai dan bahkan dalam
tanda.tangannja djuga.
(Ant.)

lama.

Pemim.

sial dengan tjiri2

chas terda

pat
didaerah
"Vorstenlanden"
Perhetian pada tuzas' umum terba
tas pada penjelesaian
"Icperde

zaken".
Pemikiran2 prospektif. ig
dimiliki dan ditjecuskan cleh go
lengan ketjil-tak-berkuasa, umum-

rja ditanggapi dengan
cynisme
itau pesimisme. Demikian pernilai
an mereka jang dapat kita adjak
berbitjara

dari

hati-kehati

sambil

memesan 2gar rama mereka dja
ngan disebut2 dalam tulisan kita
'Fanartisme

pada

daerah

membu

at banjak orang didaerah ini mu
@ah tersinggung oleh kritik. mes
ki kritik jang berlandasan iktikad
baik" kata mereka.
Bagain:ana pendapat kalangan

bat2 penting. Dilahirkan dan dibe
sarkan di Jogja. mereka tetap pu
nja ikatan batin dengan daerah
ini. Dan dari djauh mengamati
perkembangan daerahnja. Ada ka
lanja mereka melihatnja dari dc
kat kalau sekali? datang mendje-

TUGU ditengah kota Jogja. Didirikan
sedjak sebelum perang dunia ke Il.
kini lambang daerah Jogja (Djapendi)

diluar

daerah

ini sebagai

pedja-

swasta

dan

dalam

laporan

Gadjah

kaiangan

Universitas

Mada? Ini akan kita tulis
mendatang.

nguk kampung halaman kelahirar
nja.

Diambil umumnja — kata mere
ka — Jogja sekarang tidak berbeda dengan Jogja 20 tahun jang
lalu. Kalaupun ada perobahan, jg
djustru paling menondjol
jalah
makin
njaringnja
keluh-kesah
orang disini dalam mentjari reze
ki. Atau bertambah
melaratnja
saudara2 dan teman2 lama. Bertam
bah barjaknja gelandangan sepan
djang Malioboro. Bertambah de.
ngan adanja komplex Taman Hiburan Rakjat jang tidak djeia
hari deparrja. Kian mudahnja
orang menempuh djalan inkonst'tusionil dalam mentjarj uang me
lalej saluran resmj guna tudjuan?
kcnsvmptif. Makin djauh tertinggelnja daerch ini, dibanding de
ngan daerah2 setaraf, dalam mem
bargun prcjek2 jang memperbaiki
kcrdisi scsial ekcncmi. Dan tidak
kalah menondjol dari itu semua:
Makin etjuh tak atjuhnja sikap di
kalangan

pimpinan

daerah

pada

prcses pemelaratan jang djelas «

Djakarta,

Sampai Diuni 1966

6 Pebruari

hari Kamis

(Mdk)

tanggal 5

Pebruari kemarin di gedung De
partemen Luar Negeri, oleh Men
teri

Luar

Negeri

Adam

Malik

dan Duta Besar Pier Lorenzo
'Crovetto, atas nama Pemerintah
masing2

telah

ditanda

tangani

dengan
djumlah

18.5 djuta.

SEKOLAH ROBOH
AM5. KORBAN
JOGJAKARTA,

—

Akibat

angin

pujuh jarg menjerang daerah Gu
mungk'dul, jang disertai oleh hu

djan lebat pada tgl. 27 Djanuari
jl, maka gedung SMEA Negeri ko

ta Worosari telah roboh dan ru
dan

seorang

siswa

dunia seketika

telah

me

itu

dju

ga, karena

menderita

luka2 berat

diantaranja

2 orang

luka#P berat

tertimbun kaju2. Duabelas murjd
lainnja luka? ringan
berat,
jang kini d rawat dirumah sakit.

Fihak jang berwadjib segera te

lah memberikan pertoicngan2 ke
pada para korban. dan hingga kjn'
mash belum diketahui berapa ke
rugian seluruhnja.
Menurut tjataian terachir. aki
bat hudjan lebat dan angin
tjong jeng terdjad: sekitar

kanig.

17 dan 27 Ljaruari wasevah ka
maka
bupaten Gunungk'dul itu,
sedjumlah 275 rumah
mendjadi
rusak dan rcbch, termasuk 5 bu
ah gedung2 sekolah. Kcrban manu
sia hanja seorang di Woncsari "er
sebut djatas

sedarg

djumlah

gtar seluruhrja ditaksir

Rp 3 djuta

keru

sekitar

Berdium'ah

US $ 130 Diuta
sampai

dengan

tahun

wektu

jang

lampau

jang

lan

bekerdja

mah tangga
toko itu.

sebagai

pembantu

ru

dari pada sipemilik

Baru seminggu pekerdjgan

itu

1980.

telah

ditan

nada tgl 17 Diuli '68

sedjumlah kl. US$ 50 djuta dan
jang kedua pada tel. 9 April 69
untuk sedjumlah kl. US$ 20 dju

tutane2 im.

pembajaran

(LhD

tetapi

ternjata

terlam

bantuan pada Komdak IX Djateng
untuk menangkap orang jtu jang
mana kemudian pada tgl. seperti
tsb diatas. Paino dapat ditangkap
beserta sebagiar: barang? buktinja
Demik ar keterangan jang diperc
leh “Merdeka” (Ms)

sempatan untuk melaksanakan niat
jang sudah lama terkandung

dida-

dian dengan diam2 meninggalkan
rumah menudju Projek Senen.
Dalam keadaan sepi ia me
masuki toko,
Sesampai di toko jang dimax
waktu jang baik baginja.

Setelah

membuka kuntji pintu jang peria
mz, digarapnja ia'ah isi kas jang
ternjata berisi wang tunai sebarjalk Rp. 106.000.—, kemudian ba-

ru bararg2 berupa kemedpa spcrthem Rp. 9000.—, minjak2 wapg
Rp. 10.060—, 1 zet pulpen Hero
ta sehingga dengan penandaRp. 650. 1 tas merk Vicko Rp. 600
tangana» persetudjuan jang
1 sepeda sport model Rp. 12.500.
tiga ini diumlah penundaan pem
beiaran hutang
Indonesia se.
din barar32 lain seharga Rp. 5000
Kemudian setelah mengantongi
dak tanggal 1 Djuli 1966 sam
pai tanggal 31 Desember 1969
wang dan barang? jtu Paino mz
mendiadi kl. US$ 88.5 djuta
sih sempat kembali kerumah ma:
Persetud'uan
sekarang
ini
djikannja, setelah terlebiii dahulu
akan merupakan bantuan jang
meni-ipkan barang? itu pada suapemerintah Indonebesar bivi
tu tempat dirasanja aman, dan ke
sia dengan djalan memberikan
mudian setelah meletakkan kuntji
kemeda Indonesia keringanan2
kembali didalam rumah dan ejane
diperlukan
dalam beban
#gemasi barang? pakaiannja
pembaisran kembali hutang2 In
pa
memberi tahu madjikannja, ia
Anesia
pun kabur menudju kampungnja
Dapet ditswbankan disini, bah
didesa Djarum Kabupaten Wonowa menurut keterangan jang di
giri, Diateng.
Devartemen Luar
reroleh dari
Dapat diketahui madjikan
lama
hutang2
djumlah
Ncseri,
djam 8.30 pagi.
sampai
Italia.
peda
Indonesia
Fembergkaran
toko tsd baru di
sebesar
achir Diuni 1966 adalah
ja ketika ia
pemilikn
cleh
kotehui
US$ 130 diuta
05.30 pagi
djam
tckc
a
membuk
Persetudjuan jang dimaksud — —Scic!ah
dismat2irja tidak didjum
dites 7dslah surtu pelaksanaan
psi setupun kerusakan pada piniv
nie untuk hutane2 RI sebesar
teko timbullah keijurigaan dalam
di
dapat
US$ ISS diuts sengja
tareschedule

kerumahnja

bat, sipembantu rumah tangganja
sudah tidak ada lagi
Peristiwa tsb segera dilaporkan
nja kepada Folisi Komwil 71. Ber
dasarkan keterangan2
dari tuan
rumah itu Komwil
71 meminta

didjalankannja sudah dilihatnja ke

sudkan keadaan sepi disekitarnja,
karena hari masih pagi merupakan

Persetudjuan2 jang sama pada

da.tangani

tgl. 2 Pebruari

baru lalu telah ditangkap oleh Ko
mando Distrik Kepolisian Baturet
no, Wonogiri, karena membongkar
sebuah toko dj Lantai I Projek Senen no. 5 dan membawa kabur sedjumlah barang2nja meliputi harga
Rp 143.750,— Paino dewasa ini
sudah diserahkan kepada Polisi
Komwil 71 Djakarta Pusat jang
mentackle persoalan tsb.
Menurut keterangan jang diveroleh "Merdeka", Piano
berhasit
membongkar toko tsb dengan dja

tip2nja terletak dalam latji, kemu

Pembajaran Hutang2 RI
PADA

pada

UANG TUNAI
DAN BARANG2
DILARIKAN

lam hatinja. Pada tgi 26 Djanuari
diam 07.00 pagi Piano mengambil
kuntji toko jang sudah lama diin-

Penundaan

mnggal

Djakarta, 6 Peb. (Mdk)
Santi Linan (25 tehwa)

M

ga tak mampu. Hidupnja

Itali Setudju

tak.

HONDA DIRAMPAS
DI DJALAN RAJA

dcagan

Karena

pur.

dalam revolusi
menghind»r.

Ataupun

disebut

Pembajaran akan dilakukan setizp triwulan, mulsi tahun 1973

netara

tabungan.

ran tatkala
physik guna

disebut.

kepandja

nja melinuti US$-

Bandung

mengemuka.

Dji.

menghimpun

tiada tabungan, investasi

Nama

Nama

kan dalam p:meriksaan ula
ngan sekarang, bahwa di.
dugz keras mahasiswa Dod

meliwati

pu

”"Gautama”.

remi.

an d'fempat,

ia

lingkaran-tak-berudjung-

ngannja jang
ada dibela.
kangnja,
sebaiknja
tidak

Djanuari
1969 sampai
31 Desember 1969 jang

tjuk senojata

proses

pangkal. Karena melarat, tak mam

Dalam kesempatan berbi
tjara di Serang baru? ini,
Gubernur Solihin telah me
ngemukaka" sebuah raha.

rah melakukan pemeriksa.

dikeal

ia baling

melarat. Dan naga2nja akan terus
bertambah melarat. sebab terlibat

sekian

NALOGI diatas b'sa dibe
narkan oleh orang2, baik
aselj maupun tidak aseli
Jogja jarg sepandjang
3 zaman mendjalani hidup didaerah ini,
Dibenarkan djuga oleh putra?
Jogja jang sedjak tahun 1950 banjak bertebaran, "mengembara

teng,

dari Res. II jang dulu per.

anggo'a Kepo

Kotabesar

tc

Modal

berleki

Djakarta, 6 Peb. (Mdk)
Seorang laki? bernama Piano,
umur 22 tahun, asal Wonogiri Dja

persetudjuan Penangguhan Pem
balaran Hutrng2 RI kepada Pemerintah Republik Italia.
Penangguhan pembajaran hu.
tang? berlaku bagi hutang? jang
djatuh waktu antara tanggal 1

crang

merana.

iah

pin2 banjak jang sibuk
dengan
urusannja sendir2 mulai dari uru
san dapur sampaj urusan status s0

Pegawai Bongkar
Toko Madjikan

Djawa

GP

lau mau

Dod

itu dan jang terdjadi seki.

telsh

hidupnja

agar kepadanja tjukup di.
panggil rama depannja
dja, Solihin,
baik dalam
upatjara resmi maupun ti.

usah

Dja

bunuh diri pakai pisfol FN

WIB,

fase

» Saja
Abah
Ihin”

dik

Kemafian mahasiswa Dod
dy jang semula dikabarkan

duga

pe-

dalam

diantara sesama veteran

hi

dup masjarakat dihinggapj kele.

Solihin

(Bandung)

lisian

jang

semangat tak

perduli, dan

Bandung, 6 Peb. (Mdk)

VIII/LLB

Beberapa

ran

kehila

ambil

Gubernur

Dji.

menjebab

tidak terawat dan ter-

kesehatan,

Tapi

dan tenaganja ditjurahkan pada
tugas dalam Pemerirtahar Pusat,
namun tidak kurarg2nja berjchtiar
memperbeiki djuga nasib daerah
dan rakjatnja. Hak milik pribad
dan nama baiknja, kalau perlu di
pertarvhkan untuk itu. Tetapi me
riang tidak sedikit bambatan jang
harus dihadapinja, terutama jang
bersifat nor ekonomis. Kerdja jg
Girintis clehnja ternjata tidak se
dikit jang mengalami kematjetan
salam pelaksanaan landjutannja,
karera aparatuur jang diberj tang
Bung djawab tidak mampu meng
kuti ladjunja pikiran Sri Sultan

memungkin

geletak diafas
diperginepan

ta

le

pendapatan

ini

mengikuti kebutuhan.

dy, jang diketemukan meng

KWITANG

mempunjai

dll,

serupa

dah dan lain2 tidak

disamping

rah'jangan”

39 KENDARAAN
BERMOTOR DITAHAN
DALAM RAZZIA

Semua

bih2 djika dibandingkan dergan
tingkat pertambahan
penduduk,
riil

perdjoangan '45—'49 sebagai

habis, tak tahu menghimpun mo
dal baru. Mengeksploitir sisa2 mo
dalnja tidak pula berhasil.
Maka

ketjil.

setjara

Jogjakarta jang kita lihat sekarang tidak ubahnja dengan seorang

sehingga

pertumbuhan ekonomi selama pulu
sehingga

udjudrja jang konkrit.

kemud'an ia ibarat secrang vete-

ini mengakibatkan bahwa tingkat

wa Barat kini mulai meme
riksa peristiwa tewasnja
mahasiswa Universitas "Pa

Djl. Prapaten No. 26
Djakarta.
Membuka Kursusz:
1- Tata Buku: tx. Al,
2. Bihesa Inggris
3. Mengetik: Al, A, B.
4. Sekretaris, Juntor/Sentor Clerk.
Pendaftaran setian hari kerdja
dlam 1500 — 19.0 pada alamat
tersebut (Kentor KPAA Ncg. 1)
No. IRAMA

t'dak

mendjadi

@idikan,

pergerakan

Komdak

"COMPLETE SECRETARY
COURSE"
PUSAT KURSUS2 NEGERI
DJAKARTA
memberikan kesempatan kepada
anda untuk dididik smpai mentjepat tingkat CORPORATE SECRETARY (Sekretaris Direksi) da:
lam waktu 2 tahun. Peladjaran
terdjimin, perlengkapan tjukup
dan biaja pendidikannja untuk
dua tahun tidak okan lebih besar
dari 3 bulan gadji sesudah tamat
Tamct dengan udjian dan idjazah
negara.
Keterangun dan pendaftaran:
hubungi Pusat Kursus2 Negeri
Djl. Karet Depan No. 92 telepon
581129 sctiap hari kerdja djam
8.00 — 15.
en
PUSAT KURSUS2 NEGERI

an bermotor pada

pegawai

' Bandung, 6 Feb. (Mdk).

S.M.A.

« — Mau masuk ke U.1.? Terlambat
tidak diterima,
— Ke Perguruan Tinggi lainnja ?
Selain
waktu
pendidikannja
lama, biaja amat besar, pun
belum tentu setelah tamat terus mendapat pekerdjaan.
— Iklan2 selalu mentjari tenaga2
Sekretaris jang mempunjai ketrampilan2 lengkap.

ini, tanpa susah2 crang akan da-

dalam

pendapatan jang diterima masing2

Masih
Misterius

n

harga

kepegawaian,

Doddy

ladanja dipenuhi oleh Indonesia
Sehubungan dengan keputus,

teta-

tersedia

besarnja

Kematian
Mahasiswa

men

rena fihak Amerika Serikat

adanja

negeri,

laysia

Pe-

jang

Akan

nilai rif! tidak sebanding dengan

kan untuk
tertjapainja ahrga
Internasional. jang. stabil dan mg
madai.
Ditambahkan,
bahwa harga
pasaran luar negeri sedjak ta.
hun 1951 menundjukkan angka
jang terus menurun,

keme

pembiajaan

pegawalan,

pan cosia|

negara2 lain seperti India. Ma-

lada

dalam

Iadenj setjara tjukup. Fasilitas

nasional. Mengusahakan kerdja.
sama dengan “ produsen2 lada

itu

ber-

pemerinta-

kan bahwa rupa2 fasilitas kehidu-

dan stock lada dipasaran

mdu

ke

Keadaan

pengapalan

perhatikan

duduki tempat kedua dipasaran
Ibunia setelah India. Djuga ka-

TJABANG

# FRAGMEN CHAS BALI

Pada tanggal
: 7 Februari 1970.

karena

negeri.

KEMANA

ANGKASA

SAMUDRA

Indonesia

SESUDAH

PELUNTJURAN APOLLO XIM
DITUNDA.
TIDAK MENGAPA,
ANDA MASIH TETAP DAPAT KE,

SUARA

terutama

luar

dapat mempengaruhi

( PROJEK SENEN )

O.M.

dari

kenaikan

senantiasa

aparat

per djiwa penduduk
mengalami
kemunduran atau stagnasi.

akibatkan

Pemerintah agar setjara aktif

GEMBIRA

PANGGUNG

pun

baik dari dalam

ri Badan itu.

BROWN

PANGGUNG TARIAN

1 /a9
Peb. 70
10 s/d 16
peb. 70

pemeriksaan

dikoordinir sehingga tidak meng

dikalangan

4

h

rong

jang

adslah

han tahun ini sangatiah rendah,

G.mana

Diketakan.. bahwa Keputusan
Menteri Perdagangan tsb. men.
pedagang.

tambah

pai sekarang masih berada di
Komwil
171/Djakarta
Pusat

sam:

nja jang wadiar dalam mening
katkan produksinja,
Mengatur
pemasaran lada keluar negeri.

Melalui check price

pekerdjaan

itu dilakukan oleh suatu team.
Dalam pada itu suatu penje
lundupan emas lainnja telah
berhasil digagalkan oleh pihak Kepolisian, dan 10

geri, melalui policy “check pri.
ce” lada untuk ekspor, agar pe
tani lada mendapatkan bagian

merintah perlu segera meng.
ambil langkah2 positif untuk
dapat menguasai hal itu.

iatan ekonomi. Satu?nja lapangan

pi djumlah

baik didalam maupun

Pe-

sema-

djoang menang.

Soemitro

terhadap lata Indonesia,

pekerdjaan

kin sempit akibat merosotnja ke- . pat merjaksikan fakta2 itu dalam

Toutine

LADA

Mengingat
perkembangan
konsumsi jang makin pesat

LAPANGAN

Istimewa)

hadap pelaku2 penjelundupan

guna

kurang effektif untuk mengha
Lada Internasional, demikian ka'angan pe
dagang besar chusus lada ke
pada pers.

(Gambar

revolusi

pradjurit jang keluar darj kantjah

ter

Masih Kurang Effektif

Djama-

negara, gedung kediaman Presiden di zaman
Disini siasat menghadapi Belanda dimasak.

han, Pertambahan pegawaj mendo

emas beserta pelakunja

dari beberapa Regu pengikut

GEDUNG
bersendjata.

tsb. ditahan di Komsekko Ke
majoran, dan keesokan harinja, diambil oleh Kedjaksaan
urituk pengusutan lebih landjut. Pemeriksaan per-ama

dimulainja

PEMASARAN

penjelundupan

pelaku

keejam

djalan dengan wadjar, teruta
ma mendjelang dilakukannja
pemilu.

BADAN

pesawat

dewasa ini
persoalantja di.
tacle langsung oleh Kedjaksa

harus diingat dan dipegang fe

latikan Det. PHH

penumpang

terbang jang turun di Kema.
joran beberapa waktu jg lalu

pokok jang

Dalam rangka

Dan-

bahwa persoalan emas 148 kg
jang berhasil disita dari enam

sekali dalam ussha meanzgrk-

lah satu masslah

pertar-jaan PAB,

wil “1/Djakarta Pusat AKBP
Drs. Pamuiji
menerangkan,

diben'uk terutgina

Keputusan

me

pihak Kodam XIV/Hasanuddin meng
harapkan pendapat dan saran? dari
para Alim Ulama, serta kaum tjendekiawan
didaerah
ini untuk bagaimana
tjara dapat memanfaatkan te22 mereka baik untuk kepenting
an mereka sendiri, maupun didalam
masjarakt
banjak.
luddin Effendy.

Berkuda,

Penghapus Rintangan2, Pema
dam
Kebakaran dan regu2
Recovery.

20.000 kader? PKI, sedangkan
jang baru ditahan
berkisar
Efferdy

suatu tindek.

an Pang'ma untuk menj:mpurnakan Detasemen tsb. dan
dalam latihan ifu telah dikut

(Mdk)

sus Kopkamtibda

Pengendalian

Hura Hara (Def, PHH) dgn.
Komandan
Pelatih
Majoor

KATA PEDJABAT
KOPKAMTIB SULSELRA
Makassar, 6 Peb.

Detasemen

Selundupan.

Preventif,
Edukatif

pembukzan dimulairja I:fh.

an dan kewaspadaan, pagi ke

Perkara Emas

Kla

Merana MA LolemJil

KARENA MELARAT, TAK MAMPU MENGHIMPUN
TABUNGAN. KARENA TIADA TABUNGAN,
.
INVESTASI PUN TAK ADA.... TERUS MELARAT

Kedjaksaan Usut

Tugasnja

pa: di Parkir Timur Senujan
Djskarta telah meresmikan

rangka kesiap singa

Veteran Jang Hidup

kembali

hetinja

terhcdap pembanturja

di, dergen bergeges2 iapun pularg

KUDUS
NIAMUK PUTIH GELISAHKAN
usaha a untuk
ce Mifkan
£ meoye
KUDUS, 5 Niamuk ?
para de
mergumpulkan der
peniekit demam
kota
Sebia
n
geli
membiki
bera?
trre
keterangar
dari
erutama
mereka jeng
h ersrg,
K2 Keijil
olong untuk
seme
telah "6
“
n difirim kedokter, de
gn memberikan minum ci- kelapa
tepi berapa
deraca garam kepoda sipenderit
& telah djatuh belum
Disemp”rg telah terdapatnja
4
d
aga
kt demam berdatah itu didrerah Ku
s
Io drran rere Hdia
dus terdapat pula seti
ip. ye
ug trabetna
PoMrkit tsb,
Palang
Ciekit matoria
Merah Indcovata (jabang Kudus te

AKIOR HIGA ZAMAN AKAN
URAIKAN PENGALAMANNJA
DJAKARTA, — Aktor tiga zaman Tan Tjeng Bok jang kinj te
lah berusia 71 tahun akan tampil
dalam atjara drama Pusat Keseal
an Djakarta Tuman Ismail Marzuk'
untuk memberikan tjeramah ber
djuduk: 'Pengalaman Sebagai Aktor Tiga Zaman".
Tjeramah itu akan diadakan pa
da tgl 6 Pebruari in dan akan
dimulai djam 20.00 malam bertem
pat di Teater Arena, Taman Is
maj|

Marzuki,

PROF. ISMET SUNARDI
REKTOR IKIP PADANG
PADANG, — Keputusan Pres'
dem No. 193 M-1969 telah mene
tapkan kembali Prof. ismet Sutar
di mendjadj rektor IKIP Padang
pecode 1969 sampai dengan 1973.
Dengan demikian Prof. Ismet Su
mardi akan memangku djabatannja
tersebut untuk kedua kalinja sete
lah mendjaleni masa djabatan da
ti tahun 1965 sampai
dengan
1969.
Upatjara

peresmian

pengangka

tan kembak 'tu akan dilangsung
kan hari Dium'at besok di Kampus IKIP Air Tawar dan direntja
pakan akan djaadiri oleh Guber
nur Sumatera Barat Harun Zain,
PENASEHAT MENTERI DALAN
NEGERI KE IRIAN BARAT
BIAK. — Penasehat Menteri Da
lam
Negeri
untuk Pemilihan
Umum daerah Irian Barat. Sudjar
wo Tiondronegoro SH disertat se
ciang

pegawa,

Penerangan
pesawat Elect
dari Diakarta

untuk

“Vetama 10 bari d:

kundjungan

Iran Barat

Dal kesempatan kundjungan
tersebut Sudiarwo akan memberi
pendjelasan

DPRD-GR

Prop.

deoan

sidang

Irian Barat tem

lang hal? jang menjangkut Pemi
Iu chususnis & Irian Barat dam
mengena,
pengakuan
PEPERA

leh

Forum PB.

MERDEKA

DIAH

besar.

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja anLuar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).
Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).
TARIF IKLAN :

TEKS SADJA : Rp.20,- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm
mup : 50 mm.
Display-ad (iklan garabar)«: Rp.25,- per mm/kolom iklan
: tambah

269

100x.

Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka.
Iklan Keluarga : Rp.15,- per mm/kolom
minimum

: 50

mm.

Umum/Redaksi

K-4 DAN MASALAH
KORUPSI JANG RUWET

ningkatkan

demikian diwar'akan KB Tai
wan CNA hari Rabu.

Suasana
perang
di kota
Irlandia

Mengutip

kegiatan2
pasukan2
bersendjata lengkap

Inggeris
dan ber

Pasukan

kerahkan awal bulan ini setelah
sebuah bom meledak dekat peru
mmahan militer dikota Itu, Tak
lama setelah itu, sebuah bom mo
lotov telah dilemparkan oleh

menghadapi korupsi dengan segala facetnja itu

K-4 tidak dapat bekerdja dalam tempo dua tiga hari, kalau ingin sukses. Hendaknja djangan terlalu banjak pernjataan2 dan konstatasi. Lebih baik segera
bekerdja, bergerak sehingga tidak ketinggalan dengan perkembangan korupsi.
Pilihlah dahulu prioritas2 fundamenti! terutama sumber2 penjebab korupsi,
serta korupsi2 kaliber kakap perlu segera ditangani. Hasil2 kongkritnja bai
lah disampaikan kepada rakjat untuk dinilai. Dengan demikian partisipasi ral
jet berar2 berdasarkan bahan? jang kongkrit dan sehat.
1

Orang2

tak

dikenal

ke

arah

HUBUNGAN EKONOMI
KITA DENGAN SOVIET

Dalam bulan ini Menlu Adam Malik akan terbang ke Moskow untuk menga'dakan pembitjaraan2 dengan pihak Kremlin. Untuk mendapatkan bahan2 jang
kongkrit dalam perundingan itu bulan jang lalu Menlu Adam Malik telah me'merlukan menindjau ke-daerah2 guna melihat sendiri keadaan dan perkem'bangan projek2 jang dibangun dengan kredit negara? sosialis. Dengan demikian
Yg: angan dengan Moskow nampaknja meliputi seluruh kepentingan blok
sostatis.
&
1
8
Sudah sedjak peristiwa G 30 S/PKI hubungan kita dengan, negara? |gosialis
mendjadi dingin. Meskipun “berbagai delegasi dari negara? sosialis telah datang ke Indonesia untuk mendjadjaki kemungkinan penjegaran kembali hubungan nampaknja sampai saat ini belum menemukan titik2 terang. Bahkan para
duta besarnja telah diganti dengan muka2 baru, namun belum djuga mendapatkan hasil jang diharapkan. Sebaliknja Indonesia telah berkali2 mengirimkan
delegasi2 dan beberapa menteri baik ke negara2 sosialis maupun ke Moskow
sendiri hasilnja tetap nihil.
,
Penerobosan2 hubungan dengan negara? sosialis itu nampaknja dilakukan
melalui bidang ekonomi, sebab
memang kepentingan? ekonomilah jang menonGjol. Indonesia jang mendjalankan politik bebas dan aktif berkepentingan untuk
menjegarkan hubungannja
dengan negara2 sosialis. Meskipun beberapa projek
'ekoromi berhasi! diselesaikan, tetapi semuanja itu hanja merupakan penjelesaian bal2 jang lama, belum merupakan langkah? baru.
Hambatar2 jarg merintars! hubungan Indonesia dengan negara? sosialis
adalah lebih kepada soal2 politik. Negara2 sosialis nampaknja tidak begitu se"nang dengan perkembangan politik jang baru di Indonesia, dan sebaliknja
Indonesia dalam hubungan ekonominja meminta sjarat2 Jang sama seperti hubungannja dengan negara2 Barat.
.
Dalam hubungan ini hendaknja negara2 sosialis djanganlah mei
an dalam negeri Indonesia dalam usaha menjegarkan hubungannja dengan In#donesia. Dan seba'iknja Indonesia tidak per!
terikat dengan ketertian2
jang disodorkan oleh negara2 Barat. Hendaknja
kita dapat lebih bebas dalam
mengadakan hubungan dgn. negara?
lain asal tidak merugikan kepentingan
nasiona! kita. Negara2 Barat sendiri telah madju djauh dalam mengadakan
Ihubungan?2 ekonomi dengan negara? sosialis bahkan dengan RRT. Kits h'sa
menerima bantuan darimana sadja asal tidak mengikat kedaulatan kita sebagai

negara jang merdeka.
4
'Adam Malik sentunja harus dapat mejakinkan Moskow cs, bahwa kita tidak
terikat dengan IGGI dan IMF untuk dapat memulihkan hubungan dengannja.

PERUNDINGAN
AS-RRT MULAI
20 PERRUARI
WASHINGTON
an kedua antara

—
AS

BANDUNG, — Dikabarkan dari
Sukabumi, bahwa hubungan lalu-

Perunding
dan RRT

lintas entara Sukabumi dan Djam

pang Kulon sepandjang 6 Km ter
putus akibat tanah longsor.

'Warsawa, akan
dilangsungkan
tgl, 20 Pebruari jad, demikian

oleh departemen

Dengan

tanah dari kedua

20

tengah

berusaha memperbaikinja dengan
sementara

setempat

alat2

perggerak,

ratusan karywan

dikerchkan.

PU

karlah kerdjasamaku denganrja dakam semua vrusanku. Semoga kami

AGAMA

buniak
tesbih
ingat banjak2
25 - 34.

memudia
dikau
dan
akan
dikau.
Yhana:

Allah s.w.t. zengadja benar menguruang bambanja, supaja dipat bere
& dengannja.
Waktu
rus malem scrin atau
hudjungnje. mc . dje fang
njingsing d.nihari, Diketakan: pada
124 Wu Allah turun kelangit duSciian orang
dicuruh berdoa
met atau temrat memudia jang sak
WI jang didjadiken perantara
hamba
dengan Tuhannja. Setiap 0
sung dapet bertemu dan
dengan Tutarrja. Tidak perlu kembang jang me
, atau menjan/se
tanggi merdutangkan asapria.
Jang
@ipsilukan,
ictah hati jang tulus ich
las hellori
, peresaan jarg tun
dan tadarru' jarg akan
(mcngetok hati) Tuhan melim
pebkan tzurik dan hidajatrja.

gi. Musa mesi
en lain jaitu kekuatar. djiwa:

Bilemana

rentjana — digampang-

Iidah dicrakkan, ada

kan, kekcluan
setia jang dapat diadjak
kerdja oma mengukuhkan rentjana:
ng itu tetcp ingat dan tasbih
@emudji Allah:
Hal ini dirjatakan dalam dca jang
Giperdjatken Musa kepsda — Tuhanrja: — Tubnkut Lapangkan dadakut

PU

merdatargkar.

ular jang dapct mencian. Namun de

gken

kini

an.

ABI Musa a.s. ketika dapat
perintah
merghadang Fir
aun durdje
jang menindas Bari Israil, pergi didengin kekuatanz
lan
tanean dan diberi
sebagai
dapat mendjelma

pembertu

kanan-

Djanuari

Dinas

pat mengangkatkan — (kedudukanmu)
kesetu teripat Jarg terpudji. (Keti(ka Itu) berdoalah: Tuhanku!! Masuk
kaniah aku (kedalam suatu urusan)
engan tiara jarg baik dan ketuarkanitn aku (dari suatu urusen) de
ngan tlara jang baik dan berikanlah kepadaku dari kurnia jang pada
sisimu itu, suatu kekuatan jang
meroturg. Ban: Israil
: 79-80.

@ilapargkar,

tebing

Po

RT Lei Yang

tongkat

Ra

diibukota

tara dube sAS Walter J. Stoessel Jr. dengan kuasa usaha R.

RUANG

ribut

kiri, ditumpuki pula oleh pohcn2
besar jeng pada tumbang. Pihak

tu, telah diachiri dalam
tgi.

angin

bu jl. djalan besar diberbagai tem
pat didesa Kiara selain tertimbun

Pembitjarzan jang mengalami
penundaan selama 2 tahun pada

pertemuan

didahului

dan hudjan lebat pada malam

lu

ar negeri AS hari Rabu:
dutabeasr

baga pendidikan
jang
memenuhi persjaratan

makin

an2

A

ada

orang

jang

bertanja

ken 2kan daku kenada engkau (dja
webleh): aku ini dekat. Akan kuberkerarkan doa orarg jang menjeru
ku bilsmora 'a berdoa kepadaku.
Tetapi, hendcklah mercka memperkeranken rula
nku dan beriman
kepadcku,
semoga mereka terpim
pin kedjalan jerg lurus. Al Bagarah : 186.
Dicatara 213 jang beri: dilakukan s:rorang
iulth berpisah — dari
kepulasar tidur.
Sedang tidur enek
@dibuai disjurkar mimpi, ada perin-

teh supeja bangun, banjak orang
tang merasakan
tukar, bahkan mung
i

“

jang

matang.

selajaknja

tidak

Sebuah

dapat

lem

tidak
diatas,

kita

terima merdjalankan fungsi
nja ditanah air, Menindjau se

akan
ruan Pep

ta dj

Pergu
swas.

Area

Indonesia,

kita

harus

sebenarnja

prihatin.

Prihatin

akan kesukaran? jang dialami

rja, dan prihatin
pula pada
kegigihannja — mendjalankan
"usaha” ini. Kesukaran2 ten.
tu

sadia

berhubungan

erat

de

xgan masalah fasilitas peniidikan tersebut tidak dipunjai,

maka

kita dimestikan

tolerir

terhadap "adanja"
Perguru.
an Tinggi/Universitas
(swas.
ta) jang djelek. Saat ini kita

harus berani

@jar”

—

bertindak ”wa.

djangan

ternina

bo.

bok dergan istilah orang timur jang sopan santun —, pe

rertiban

dituntut disini,

Ti.

dak ada maksud lain ketjuali
berkeinginan meletakkan fung
si sebuah

lembaga

Pendidikan

ketempat
jang
sebenarnja,
jakni sebagai medium mentje

tzk tenaga
jang

ahli

tjakan.

ETJUALI

(sardjana)

menjehatkan

semua lembaga pendidik
am kearah kesempurnaan
“ditanah air kita ini, ma-

#DJALAN SUKABUMI
—
DJAMPANG
KULON TERPUTUS

dalam serangkaian
nembitjara.
an2 jang telah
diperbarei di

diumumkan

Student
dengan

Kita

tentu

sadja

menginginkan

diakui dalam negara sendiri tapi
diuga expert dalam dunia Inter
nasional, karena itulah membu-

ka "mata”

nia

"ilmijah”

seluas2rja pada dudiharuskan

kepa.

da setiap diri kita sendiri. Da.

iam
rangkaian
pembitjaraan
materi kurikulum ini, maka te.
lah kita sama
sepakati bahwa
masalah praktek setiap mata pe
ladjaran

dari pada
nja

ternjata

teori

dengan

research.

lebih

Erat

ini maka

penting

hubungan

eksekursi.

survey dsb. dsb harus

kita laksanzkan disetiap lembaga
pendidikan.
setiap anak

Itian,

maka

Dengan membawa
didik keobjek pene

diharapkan objek

penelitian tsb dapat merangsang
setiap anak didik tersebut lebih
mengembangkan idea2nja.
Me-

manglah
ta akui

school of life telah ki.
kemanfaatannja, dan

Kini mulai
harus kita

para

tentu

untuk

beberapa

harap.

ikan bisa muntjul jakni para pemuda2 ini bisa terus menular.
if konkrit ini ke
dunia sekelilingnja
sebagai besi magnit

induksi

makin

alam

jang

sekeliling

lama

bekerdja
meng.

lingkarannja

—

jang

makin

mengambil djarak, dengan demi
kian dapat kita jakini dalam
periode

jang

hendak

kita

relatif

ingin

singkat

ke

menghantar.

kan bangsa ini kearah kesempurnaan bisa segera kita udjut

kan.

Kundjungan2

ilmijah

ataupun

ketempat,

lainnja,

pelaksanaannja telah merupakan
sesuatu jang wadjar.

@ertukaran para anak didik dari

surja

enakah dalam lingkungan Nasio
ral dan terlebih2 dalam lingkup

Sekian banjak objek jang bisa
kita amati dalam susunan tata
jang

ini,

bisa

melakukan

sekian

banjak

kita kundjungi

tempat

pengamatan2

untuk

ilmi.

jah. kemegahan2 alam ataupun
kekedjamannia, kedjajaan suatu

satu

tempat

Internasional amat
kita perlukan dewasa ini, Pertukaran an.

tar mahasiswa

(student

excha.

djadi sebuah sembojan

djsuan

jang

tjermat.

tradisi

Ku

Beberapa

pendidikan

kolo

nial (Belanda)
seperti menguta.
makan kurikulum "umum" dan

tidak "fak" dsb. dsb harus kita
kikis habis. kita ubah pula ku-

rikulum
nah

setiap

air ini,

pendidian. dita-

sesuai

dengan

ke.

butuhan jang
menurtut
Atau
djika kita mengetahui bahwa il.
kkin

menolaknja.

Tetapi,

bagi

seo-

reng mukmin, disinilah kustji/rasin
bahagianju. Disinilah sumber inspirasirja. Ketika inilah ia menempa
Girinja sendiri, sehingga dengan mu
dah ia menghadapi serba dan aneka
matjcm r:san.
Pada ubun2
dur, ada tiga

bangun

orang jang
sedang
ikatan.
Bilamana

lantas

ingat menjebut

ti
ia

nama

Allah, teroreklah salah satu ikatan
itu. Kemudian Ia berwudu' (akan
melakukan scmbahjang) terbuka pula
buhulan sebuah legi. Kalau ia sem
bahjang
terbukalah
buhulan
ketiga,
dan ia akan segar giat. Kalau tidak
@rmikian, maka setan telah kentjing
dliclinganja.

Hadis.

generasi

jang

silam,

ataupun

achirnja, dan tentu sadja dihahasilnja

tan tersebut

setiap pengama

akan merupakan

How

to go abroad telah men.

mintakan

jang

realisasi. International

tuk bersikap madju pula, atau
djika objek pengamatan tersebut

kir, bisa d'tinggalk#n djauh2.

ngan

dikundjungi
merangsang

diharapkan
akan
sang pengamat un

"menterbelakang-kan” proses pi
Dan

setelah

ini

proses

sela

itu bagi seseorang.
Pada kala ia berbisik2 serdiri dengan Tuhannja,
dalem gelap malam itu, ia sering meTasakan: tanjarja didjiwab,
kesuka
ran jang dihadzpinja teratai dan ia
moresekon tampak dialan. — Disampirg itu Nabi merasakan b-iapa sukarnja dilakukan. Makanja Nabi tidak sampai mewadjibkan — sembahjang malam itu. Tetap: ada andjurTa
Turunlah rahmat Allah atas suami
jang bangun dan
sembahjang malam dan dibangurkanaja — Isterinja.
KKaleu isteri enggan dipertjikinja mu
kanja

dengan

zir. Turuniah

rahmat

Allah atas seorang isteri jang bangun dan sembahjara malam
dan

koordirir Summer: Schools de.
membentuk

an antara

team

gabung

staff pengadjar

crerg

jang

melaku-

ker, murgkin jang azan
dapat merasakan, betaps
"kmet — perasaannja
saat?
taelekukan sempahjang malam (tahadjud) itu. Dalam kegelapan
malem, orang2 pada tidur, tetapi
te berdiri sembahjang dan mengu-

Ujapken
kefimat
thaijibah:
La ilaha
ikilah,
wahdahu
la sjarika lah, lahul mill wa lahul hamdu wa huwa
b'Uabt
'owift
'aziim.
Dan
doanja
ibenkut
Ampurilah
akan daku dan
akan ibu bapakku serta mukmin dan

'ata kuli stviis oadir. — Subahanallah, welhamdu Hllan, we Ia iaha il
Ialah, Ia hawla wa la guwwata. illa
mukreiny.
Insta Allah — Tuhannja
akun mengempuni
Nabi Muhammad s.aw. tahu beta
pa besar crti sembahjang tahadjud

dibargunkernja suarrinja. Kalcu sum
mi erggan dipertpki — mukanja dengan air.
Umar bin Cnattab Chalifah kedua
Jang merasakan nikmet — sembahjang
mlam menjampaikan rasa — hatinja
kepada chatajck, ketanja: orang2 jg.
sembahjang malam
dan dibaikkanNja Ujcra sembohjangrja itu, maka
ta mendapat kemuiisan dari Allah
pada 9 tiara, 5 didunia den 4 diachi
rat: Jang Ima didunia ialah: 1. Allah memelibaranja dari segala mela

Orarg, 4 kataZeja berhikmat dan 5.
dia wmpot ?-tanfa karena nwmaha
mi ilmu (Tikih) agama. Adapun jang
4 diacherat: 1. bangkit dari gubur

peristiwa

"harus disesalkan”,

akan

ribut2 mengenai

apa jang dikabarkan sebagai pe
ristiwa pembunuhan massal ter
26 orang

Tjina

penjadap

apa

jang

telah

peladjarm

di

dan

beberapa

jang

kerdja)

ke

In,

bulan.

Dalam

Congo dan Haiti

tafiun terachir ini te.
5000

suatu

mejakinkan.

let jang diedarkan
ing Committee On

Exchange

mahasiswa,

prestasi

Dalam

(SCOPE)

pat kita temukan

kerdja

book-

oleh StandProfessional
IFMSA

da.

46 negara

jg.

menjediakan diri dan urut aktif

melaksarakan

pertukaran

maha.

siswa ini dan untuk tahun 1969
diadakan Summer
Schools kenegara2
Denmark
(4 Agustus
s-d 25 Agustus 1969), Israel (1
s-d 3T Djut serta 1 s.d 31 Agus
tus

1969),

Scandinavia

(5 s.d 24

Agustus 1969) serta Irggeris (7

kan, bahwa ada ketjurigaan bah
Wa para korban adalah orang2 ko
munis jang sedang mentjoba me
larikan diri ketika dipanggil oleh
Pasukan?

Inggeris.

Keterangan

Tengku

merupakan

reaksi jang pertama dari pemerjn
tah Malaysia mengenal apa jang
dikabarkan sebagai peristiwa pem
bunuhan massal itu jang selah
mendanat perhatian besar “dalam
pers dunia.
Tengku

Li

menerangkan.

bahwa

ja tidak dspat mengatakan apakah
peristiwa itu merupakan pembunu
han massal atau satu kekeliruan
'akan tetap: sekarang bukanlah
saatnja untuk menimbulkan den

dam

kesumat'

antara rakjat

dan

pemerintah lain mengenai zpa is
telah terdjadi semasa perang.

seminggu umurnja s4.
keluar dengar. melem.

parkan

pernjataan2.

Ko-

ran? dengan huruf? segede
gadjah menjiarkan peruja.
taan? ini.
Sementara itu

para koruptor tentunja me

njambutnia
dengan
keta.
wa tjekikikan.........
Dan rakjat tiuma melo.
"go menungtu kapan para
koruptor
diseret kepenga.

dilar.

dat
pasien

(tidak terima
tjerewet)

Lama

KATA TENGKU
lam konperensi persnja di Kuala
Lumpur Rebo malam. Tengku me
Pundjukkan
bahwa kekedjaman2
jang telah dilakukan Djepang se

masa pendudukan, telah djlupa
kan. Pemerintah Malaysia telah

menerima baik pembajaran muhi
bah sebesar 25 djuta dolar Malay

sia dari Djepang sebagai penjele

sajan final daripada 'hutang darah'.
Ditambahkannja, bahwa Malaysia akan memberikan kerdjasama

dan bantuan jang diperlukan, ke
pada pemerintah Inggris
dalam
melakukan

pengusutan

peristiwa itu.

terhadap

Kekedjaman2

pada

bulan

sampaikan

an oleh Bani Sentral,
maka Hari

an sdr. sangat berdjasa sekali
dengan iaporan2 tiap2 perkemba

ngan bank tersebut, sehingga ka
mj dapat ikuti sampai

Dengan
surat ini tak lain

dimana.
kamj

masih sangat harap sdr. dapat ka

barkan

(nasib bank ter

sebut apakah bank tersebut dinja
takan djatuh.

Terima kasih atas bantuan
dan

perhatjan sdr.

Djepang

April

ini ke

Ingge-

Ialu bagaimana di Indonesia?

Sebenar7jalah setjara tidak res
mi di Indonesia program per.
tukaran

mahasiswa

dalam

ling

nah terlaksana. Dalam th.

1969

kungan

Internasional

telah

per

jang lalu Indonesia (FKUF) telah mererima 3 kali kundjung.
an mahasiswa2
Luar Negeri

(Australia dan

Singapura) un.

tuk melakukan clearship di FK
UI (Universitas/Fakultas lain?).
dan pada achir2 ini kita djuga

mendengar

mulai

ni
lompok Islam

aktifnja kem-

bali AFS jang merentjanakan
pengiriman tamatan SMA bela.
djar setahun di Amerika. djelasiah kita tidak terlalu asing
tetas

program

rang

ini.

masalahnja

kita tingkatkan?

diaman

sekarang

Hanja

berbuat sesuai dengan prinsip?
jang

Gianutnja.
Pada wat ini ia diminta
untuk bangkit menuntut perubahan
dan perbaikan terhadap masjarakat
terutama masjarakat
Islam. jang disinjalir ummat Islam saat ini, berada
dalam ketinggalan
bila dibandingkan
dengan kemadjuan zaman. Yampir
saat ini ketinggalan
baik dalam bidang
mu pengetahuan 'ehnologi dsb. Pada
hal Islam katanja lebih tinggi dari setala jang tinggi di Dunia ini. Kenapa
kenjataannja demikian. Inilah satu
lantangan bagi organisasi
wi Karena
itu perlu adanja perbaikan
pola? pe-

seka.

dapatkah

Ini

Terutama pada

dimana politik

isolasi tidek kita kenal lagi (ter
hadap negara
Barat?)
lah
ilmu/pengalaman

(memetik

kepada

masiarakat

banjak) de.

ngan regara2

lain, apalag' pada

maduunja

jang

dunia ilmu pedemikian pesat

—

seolah2

me.

ini.

ngedjutkan kita — dewasa
'ENJADARI

program
hasiswa

kerrah

ini.

sadja.

Bureaux,

Travel

lelah

pandjang

merintah

pula.

(dana)

jang

Saat

kesukaran

iri

pihak

belum

nja

seperti
Travel

reduction

kerdja

ti-

tetapi

pelaksanas

harus dipikirkan
oula,
mengusahakan
Studem
Gisb menuntut

ma

dsb.

tidak

se.

bisa

Pe-

di

i, maka apakah Student Go-

organisasi2
Internat
bergerak dibidang ini?

Atau kalau kita mertjoba me

sesuaikan
gram

kondisi

negara

kita

nertukaran mahasiswa) da

lam tinekat Interrational belum

memungkinkan, apakah pelaksa
naannja dalam tinekat Nasional
tidak merupakan

la? Saar ini
(Bersambung

tjita? kita Pu.

tir kita
ke hal. IV)

Tuban akan mentakdirkan
kamu tengtelam kedasar ar. bila dilempar
kemana. Dan kalau engkau mendjadi
sbu,
maka Tuban akan mentakdirkan
kamu akan berterbangan
bila ditiup

aga"

kepentingan

dewasa

dar ideal

persiapan

kenal

ukuran dan Pola? bermkap.
Muhammad Igbal meouks
dalam bukunya

disumbangkan/ditularkan

djaman dimana
ngetahuan jang

dengan wedjah jung putih
“berseri,
2 mudah melalui pcrhisaban
hari kia

Dengan ini

njak terima kasih kepada

ris.

untuk

DJAMALUDDIN

Melakukan

s-d 26 Diuli 1969). Untuk tahun
1970 ini dapat kita batja ren.
tiana
Univers'tas
Singapura
akan mergirimkan: mahasiswa

lan

Oleh :
Z0EBER

lum
dah

Mendjawab satu pertanjaan da

saatria kia harus memikirkan
masalah ini dengan sebaik2nja,
kalau kita tidak ingin ketingga

PENEMPAAN KEKUATAN DJIWA
MUKMIN DIHENING MALAM
ANJA

me

Federation of Medical Student
Associations (IFMSA) sebuah or
ganisasi mahasiswa Kedokteran
(dimana Ikatan
Internasional
Mahasiswa Kedokteran Indonesia (IMKI) mendjadi salah satu
anggota luar biasanja (association member) setiap tahun meng

rangsangan bagi jang pengamat
(pemuda) untuk
menjesuaikan
Giri dan mcorrik peladjaran dari
padanja. objek2 kemadjuan jang

(kuliah

terealisasi

sungguh
kita

Kali 21 tahun

merupakan

Menanggapi

Azwar

Gia, Tanzania,
lah

sadja

#

Komisi Empat jang men
djadi harapan
rakjat, be.

dan

tWapi adalah tidak fair untuk
”menggaruk2 luka2 lama”.

mahasiswa.....melakukan

Clerkship

pikirkan
djutnja

PERNJATAAN

Akan tetapi Tengku menambah

rapkan

warisan

lalu

dang menuntut
London,

rikulum — sebagai sesuatu jang
disampaikan — kepada anak di
dik agaknja memerlukan penin.

dituntut pula,

jang

ne.

para tenaga ahli kita tidak sadja

Bali

terdjadi karena ketika itu ia se

membawa para generasi muda
ini kealam kemadjuan dunia jg
pesat, dengan penemuan2 ter.

ka usaha lain jg. mesti
lekukan — dalam rangkai.

kurikulum

jang

dak mengetahui

an menijiptakan tenaga ahli (sar
djana) jang tjakap tersebut —
beberapa tindakan penjempurna
an

gedi di Batang

Exchange
Program

sat, maka keharusan meng up
to date kurikulum diminta pula.

Propinsi

di

1 berkurang lagi ...... ja ?!?

Budha dalam

karet oleh
pasukan? Inggeris
ketika berlangsung pemberontak
an komunis ditahun 1948, Teng

ngej dari satu tempat (campus)
ke tempat (campus) lain diluar
negeri telah merupakan sesuatu
jang wadjar. Lingkupnja bukan
antar setamah air sadja, Tapi

kita

memztuhi

di.

tertunja

Kuala Lumpur, 6 Pebr. (Mdk)
PM. Malaysia Tengku Abdul
Rahman mengatakan
Lumpur hari Rebo, bahwa tra.

akan

kre-

betul2

@Gmulai hari Kamis.

mu pengetahuan ini makin lama
berkembang

tentang

jang

TIDAK ?'FAIR” BONGKAR
LUKA2 LAMA

hadap

Telah kita ketahui bersama

jang

Sebelumnia kantor berita
itu memberitakan bahwa dua
pulau dilepas pantai Taiwan,
@uemoy dan Matsu, akan

Oleh: Azrul
bahwa suatu proses pendidik.
an adalah komplek, memberikan suatu ilmu kepada anak
@idik, membutuhkan persiap.

dari

rakjat

PERDANA MENTERI MALAYSIA TENTANG
. PERISTIWA PEMBUNUHAN MASSAL:

ri. (Rt)

mengemukakan pendapi

dai

berdjumiah US

isi

ikmztt

jang be

sendiri.

ma 5 hari sedang Mafsu 4 ha

buah kendaraan militer. (Gambar2
Upi.

donor

Penembakar2 meriam o'eh
Tjina komums itu dilskukan

Ouemoy,

se-

Daerah

Indonesia,

negara2

diluar wilajah tsb. agar ditetapkan

perletakan sendjata itu sela-

Rakjat sudah bosan dengan pernjataan2, Issue2 jang malah membingungkan.

'Rakjat menunggu K-4 bergerak bukan hanja bitjara

wilajah

:

statistik

meriam, satu rekor baru dalam beberapa bulan belakang

memberlakukan
perle'akan2
sendjata tahun baru Imlx jg

bersendjata segera di-

ketetapan

ragama Hindu dan

pada hari2 jang gandjil.

fast, Irlandia Utara, setelah golongan Protestan dan Katholik di
negara tsb. kembali saling-antjam
bahkan sudah main lempar bom

25 Desem

hari2 libur untuk mereka

an ini.

Jang terdapat di pusat kota Bel-

pula.

Mengenai

negara2 donor.

Menurut

€jumlah

Natal hari pertama —
ber 1970,

per

moy dengan 269 buah peluru

topeng anti-gas maupun barikade2

untuk dilaksanakan didalam suatu perusahaan negara, barulah diselidiki perusahaan2 negara mana sadja jang telah melakukannja. Berdasarkan apa mereka Itu melakukannja dst, sehingga penilaian K-4 benar2 sehat.

kementerian

tahanan, CNA memberitakan
bahwa meriam2 komun's hari
Selasa telah membom Oue-

SUASANA perang terlukis da-

lam
jang

(masalah "'one man management” baik buruknja. Apabila memang tidak tjotjok
Bagaimanapun Gjuga dalam

pemboman mere

ka terhadap sebuah putau le
pas pantai Taiwan Oucmoy,

BEBERAPA surat kabar dan beberapa pihak telah mulai mendatangi para
anggauta Komisi Empat untuk di
Ing memberikan dukungannja djuga memantjing-mantjing pendapat para anggauta komisi tsb. jang kemudian dilontarkan kepada masjarakat. Dan pendapat? para anggauta K4 itu oleh masjarakat dapat dinilai sebagai suatu pendapat K-4 jang akan mendjadi ukuran bagi
tindakan2 selandjutnja.
x
Surat kabar ini tetap berpendapat bahwa perlu adanja hubungan timbal
balik antara K-4 dengan masi
, tetapi hubungan Itu hendaknja dilakul
dengan kematangan. K-4 jang baru berumur beberapa bari itu hendaknja djanganlah sampai terdjebak dengan pantjingan2 jang dapat melahirkan konstatasi2 jang masih terlalu pagi untuk dikemukakan dan dilontarkan kepada masjarakat sebelum adanja penelitian dan penjelidikan Jang mendalam mengenal
berbagai persoalan jang erat hubungannja dengan korupsi.
Konstatasi2 jang demikian Itu disamping akan membingungkan rakjat, djuga
akan menurunkan wibawa K-4 apabila ternjata konstatasi jang dikemukakan
terlalu pagi dan sangat samar2 itu ternjata kelak tidak benar. Kita sangat
mengharapkan agar K-4 jang mendjadi harapan seluruh rakjat dan mendapat
kepertjajaan dari Presiden dan rakjat itu dapat bekerdja dengan penuh tanggungdjawab, bekerdja dengan berentjana, sistimatis, teliti, tidak atjakzan dan
tJeroboh.
:
Konstatasi Bung Hatta tentang "one man management” kami anggap terlalu
pagi untuk dilontarkan kepada masjarakat. Terlepas dari ada tidaknja "'one man
management” dalam suatu Instansi Pemerintah hendaknja dalam hubungan ini
K-4 terlebih dahulu dapat merumuskan apa jang dinamakan "'one man management”” itu, kemudian baru mengadakan penelitian jang mendalam mengenai

LIBUR

1 Djamuari — 1 Djanuari 1970,
Idul Adha 1389 H.
17 Pebruari
1970, 1 Muharram 1389
— 9 Maret
1970: Kenaikan Isa Almasih — 7
Mei 1970), Maulid Nabi
Muham
mad SAW — 18 Mei 1970: Santa
Maria — 15 Agustus 1970: Proklamasi Kemerdekaan
17 Agustus
— 17 Agustus 1970, MPradj Nabi
Muhammad SAW — 28 September
,1970 Idul Fitri 1390 H. (dua hari)
— 30 Nopember — 1 Desember:

telah me-

tuan

ditandatangani berdjumlah
US $ 169.140.000,— dan jang
betul? dilaksanakan fjuma
US $ 327.860—
dan dari

menetapkan tanggal hari2 libur

Meriam2 pantai Tjina ko-

munis hari Selasa

rugi-

| $ 554073.000,— jang betul?

untuk tahun 1970 sebagai berikut:

Taipeh, 6 Feb. (Mdk).

1969

US $ 720 djuta,

djandjikar:

Djakarta, -— Menteri Agama K.H.
Much, Dachlan dalam SK,nja telah

muntahkan

: B.M. Diah.

tahun

satu djumlah melabihi ban
dit

PENETUAN HARI2
TH. 1970

di

Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sengadji 11,
Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250.
Rekening giro pos : A. 12.638
Pemimpin

Peluru

rakjat

|

(hanja merah)

kan

|

warna

80 mm.

landupan

fi I

Dua

minimum :

STATISTIK
Menurut
statistik jang
1 dikumpulkan GINSI penje.

Bank

i

tar).

.

Bombardir
P.@uemoy

:

hari2

Ka

ketjuali

pagi,

|

B.M.

| d Ta
|
5
Ff
Ke
i |
| | Aa | I | UU

OLEH

"EH

setiap

1945

Merdeka Press,, Djakarta.

:P.T.

PENERBIT
Terbit

1 OKTOBER

H:

TANGGAL

RRT Masih

il if
:

DIDIRIKAN

HALAMAN III

ari kata2 labal ini kita bina
mengambil kemmpulan, bahwa
'madju mundurnya
Islam ter
ata gala Ummasmia adi:

Kan

angkatan mudanya.

mengambil
resiko untuk menjongrong

maan depan. “Pakah 1s MA aa melalu baru
"hap Koamoatf
ierhadap kemdaan.
2kam mempertahankan tradisi”

Tidah. ie Waru: bangkit.
harus be
rani menuntut perubahan. Harus be-

rani mentjernahan pengertian?

Al-

menwa cra La Marus banyak berbeaat
untuk bangat dan tamak 2 4 barus
#plongan dan

kelompok.
In harus

aPeda at
wat Dra
Makanan bemanintann.

Ini, buta menurunkan
harapan kepadaTua agar u dapat berbuai Iebah banyah

lag untuk kehidupan
mu. Ape arunya
Dies, kalau hanya wkedar permgatan
tata Mn Olah, uta Saki kang Un

Siak uhan dam dakerdrak
an
'ah. berbustah
Kau bagai urganmas
jang de
srgnasenu jang merdeka

(dah bernaung
kenalah satu parat daa golongan 'Buhtikaniah hal?
Hu C-tam tinghah lakumu sendiri.
Kits

naruh Maragan Mudahlan

MERDEKA

Ketua Umum PBSI Tiba Kembali di Djakarta

. Malaysia Tak Setudju
Pertandingan Landjutan
RI— Thai
Di Tokyo

14 Negara Sokong
Keputusan IBF,
Thailand Tolak

Bangkok Mau Sebarkan

kh

kem mt

Protes Ke Seluruh Dunia ?

tanah air langsun
dari Lon.
g

4 Getung KONI

bukti dari pernjataan Scheele

don, mmonara Dr. For Ben .iPlam menjawab pertanja

sendiri,4

Untuk sesantn Benaaa, WerdeA an persDra Sudirman mesin
Dilapangan Dean

aan.

yoran kedua missi

antara

pertandingan perebutan Tho.

Umum
negara SH, Ketua I KONI Dja

perintjian
Magang

sari

lesjumiah pengurus? PBSI

ne

perdjuangan

hasil per.
ol ang

ngan ber.matjam3 pertanja. man
sedemikian

Sa

aa

djauh

bahwa hampir semua

pertanjaan

memberikan
kepada "KONI.

dihdikan pegang

jang
demiklan setelah
hebatnjadesakan
Drs. Sudi
man bersedia djuga memberi

kan keterangan

singkatnja,

berikan dalam suatu pers kon

harapan "ntuk

perensi hari Djum'at siang ini,

(Midk).

Kedjaaran india

"

me

own an sen

:

latan, Major A. Bustam
me.

ngatakan, di Makassar.

Dewasa ini sedang dilaku. Ai mak Gan

MR

aa 0 Pa

kini sementara dilangsungkan bes kta di London Letdjen Ibra
staf KBRI
Adile beserta
pemutaran festival G buah him
Gi London banjak sekali memberi

Pe eaan cet
Walikota

persoalan Yi sean pan Bae

menja

M. Dg, Pztompo telah

Disamping

-

menurut

Soedirman,
Wk Presiden IBF da

"

Menurut

anna Na,

tes

Ketika ditanjakan bagaimana

Major Dengan, ngan
#kap Mi
man jang dalam

Pertina Sulsel sendiri akan

wakiti oleh 14 orang pekmdju

s,

1.

d

ersi

Djakarta,
6 Feb. (Mdk),

tekan
kesediaannja untuk dl donosia Dra Ferry Soneevile
temui oleh Komda Pertina tidak sedikit memberikan
andi

djuaraan ita.

i
di Milan, Itali, untik pembikiaan filmaja

.

M

ja

ang

:
Diepan

TAPI

A

i

'

KYOTO

:

ran Djepang
untuk menjelang

Mena

asli

Kes, PERSIDIA jang
"TC" ke.2
da.

ng

ja

“

. Dra Sootk

Ti

:

Tipis

L

dari London ke Djakarta
masih

ol
Khir Johari

Lawan

ta

an

POP

.

””Bebenarnja

Me

an

ang

otong

ss

putusan

2

etapi

Kaka

Djepang

IBF | menurut
kabar telah menga.

tukup
mengadakan otfictal | takan, btr Tokio #dak aka
jang netral untuk landjutan

dapat dipergunakan, karena

Tokio”.

ditjoba2

BFmngene

#5:

4 3 dari kes, POP,

masih

Sen Tenis sasita

an: : | Djepang BA) tidak akan 9.da
takan:

ngenai gelanggang pertanding

ti
IBF untuk

diturunkan

amen

perintah agar pertandingan
ngan dengan pengumuman
per.
itu dilandjutkan kembali. Ba | IBF di Lomdon,
gaimanapup djuga, saja memi || tandingan
harus dilangsung-

Kuno
sore kemarin @&berhasil
Sta. — pabelum
hart ini, nampaknja
masih ngahan babak kedua. dimana da
da Menteng,
hanja
kompak betul, demiki. lam. waktu ki 7 menit POP berha
setelah

mengai

jang akan

Ni

re pertandingan itu mendjadi
Menu

menang tipis dengan angka an jijoga susunan pemanjang si memforsir
2 buah goal balasan

perdjalanamja

Som.

af sera aa re

5

h

Belum Kompak Betul

urut mengurus

KMM

.

K

Indonesia diforum IBF iv di
kedjuaraan ita a.l. un
tah mendapatkan biaja/dana katakan oleh Sudirman bahwa Du

ini seperti

$

M Oia me | Sd bm
Nom

An Da endengar
Plen Sak sen” terachir bernama "Formula Ome”, djeais mobi! balap jang terkenal Itu PCAPI

kan persiapan2 kearah pelak.

Reaksi

'

.

Komite 14 stidaldunia | grakan tandan perundi”

RINANG
Pekan Oo Serlombaan, melambaikan
tersantian Carol be

atas

r

enga

Gb an

5

Teipa D0 NAN anta

2
Kasih kepada
IE

1

Ia Muji ndoseia) me | petertoa” (27) hai Kab

njetutjul tuntutan teb., sedangkan

Indonesia

gr

dari Bangkok ke To

Hera, Ba

“son, sexs seru

Akan Ikut Kedjuaraan

memindahkan

dimana diperimbangkan bah | BUKAN TOKYO
Indonesialah

Indonesia ini keforum. sidsrg

.

——

ega

@& London dari IBF 2 hari jl,

membawa Dersoalan tunfitan

200 Petindju Nasional

nantinja jg

“di dalam semifinal ini.

menang

kam pertandingan itu diambi:
:
dalam suatu sidang istimewa

jang menjehabkma IBP dsnat

tuntutannja itu. Dan ini ter-

Maa mangan

Keputasan untok melandiat

nja-Honorary Referee inilah

menggoalkan

IBF

pen

umumnja.

an jang selengkapnja
akan di Ia ia telah merasakan tipisnja

Makassar,
6 Feb.

fair

kat
Drs. Sudirman mengekul "Sudirman
Diteguskanbehwadjugafaktor
oleh goxal
Drs.
djuga bahwa semendjak semu

dengan perdjandjlan keterang-

sia, pemegang Tho.

kan,
bagaimanapun
djaga.
bahwa
ia tidak berpendapat

men,
Gaia aumeluas Ntemetia

selama di London, setjara sing

san IBF itu setjara sportip.
Ditambahkannja
terachir,

baik kepufusan
ita mengata.

Muangihai,

tani

zome

2

termdii hanja kepada masa.
lah Indonesia vs

tjara per.
dugaan jang Attamputga

!

Thomas Cup

mas Cup, dalam menjambat

man pembitjaraan bukan lagi

— Menggambarkan

tidak ada per.

Gngannja
dalam semifinal Pe thai akar menerima keputu-

kis

untuk melaksanakan tugasnja

pertandingan
dengan
Htan takandiakui
2-4.

netral, maks

PeMlehanai
Kafe Johar, pro — hwa ja Jakin
Malaysia
Akan
perteaankan
Piala

Honorary Referee Plen Sak

tuntutan Indonesia agar stand

langsung

'Ines.men"

menimbultan ber

i

Siden dari Persatuan Bulutang

missi PBSI itu dapat digoal dengan baik sebagaimana
jang

pers, sebelum ia

"Putusan2

lah jang

soalan untuk memindahkan ge

rebutan

lah lebihuntuk
dulu tidak
menerima
"In. satuZnja
kan di Sidang”
Darurat
ISF, diherankan
Meh ISP” Behlag
melajani
jang
gagal adalah
ga waktu jitu menurut Sudir.

struksi”

"Mak

dag ag

deraton” (IBF) dengan meme

an dalam membawa tuntutan
kita ini ke ferum sidang IBP,
maselah tsb jalah

hal? jang diperdjuangkan oleh

Naa

selesai

tembus dan

Lampur,

njambut baik putwan dari. &Chiraja Pertandingan itu,

lobang2 ketjh jang dapat di

jang maksi.

Thomas Cup

Mahkota

"International Badminton Fe

""Tapi, demikian kata Soe.
(napa
goni

vaki
” Kema. mal
dapat diperoleh oleh
oran telah dikerumuni oleh Talaga
2
pers Ibukota, dan dihudjani de”
Dikatakan oleh Drs. Sudiran,

«

Indonesia vs Muang-

thai

Naru Petunio Makan menga

Drs, Sudirma, ketika mema

Ja, mereka dl

London jang menjatakan bah,

IBP mengenai dilandjutkannja

|

Jakin Tetap Pegang

mpe

£
F
#
F3

teen anta

1976

?'Saja Mempunjai Pandangan Lain”, Kata Khir Johari

SEMULA SCHEELE ANGGAP PERTANDINGAN DI BANGKOK
SUDAH SELESAI DENGAN KEMENANGAN THAILAND 6 - 3

b. (Mdk)

DJUM'A
6 FEBRUARI
T,

laa Tenan

an Danger

eng

Per

memindahkan

jenggang

gai venue untuk final zone
Asia dari tgl 23.29/2 jad.

ge-

dari Bangkok ke |) JBA tidak dapet menjanggu:

Selandjutnja

PI untuk mengadakan
2 ve.

ditambahkan

Tue jang terpisah.

dalam
tab. Se sempat mampir beberapa
saat W kebih dahulu unggul dengan Disamping
itu kelihatan djuga Duri dialannja pertandingan ke sja, bahwa andaikata publik
Herbert Scheele, sekretaris
nja,
dalam
kedjanraan
f
o
b
.
Se.
Se
aenjatakan
bahwa
me
”3—0,
sedangkan
kedudukan
bahwa
sebagian
besar
pemaIhatan
hampir
seimbang,
bil
jang
bertindak”
kurang'sopan
|
IBF
dari Inggeris mengatakan
dang para petindju
tsb. dalam “Urut berka2 jang Gbutjanja
dari selengah
main mash 2—0 un in2 PERSIDJA
belum berada Kan peda babat kedua dengan se “sedemikian
rupa, hingga meng |) hari Rabu: "Panitya wanuge-

bulan Maret mendatang
akan 'pangkok Post: fihak Munogiha! suk PERSIDJA.

Kembang
baba Maag dengan
ea dapa
man imangernterja
pro
tjara akan mengirim
aan ity keseluruh
dunia,

(Ang

GOLF

ISENG:

an“pERGIDJA
dengan
djelas bahwa team hanan
kes. PERSIDJA
benar | Sedangkan dirihak Persidia di
-.
oleh kes, "emping mash kurangnja team

Namun menurut Sudirman kepu

tusan IBF adalah merupakan ke
putusan

299

jang dipersiapkan benar dikatjaukan

final, sehingga kalam Untuk menghadapi
kes "CSE POP jang furun tampa pema

Muangihal Uduk dapat menerima

8

M

dlanggap kalah w.o.

- Kemen

Ma An anarana “dangan
tandas dikatakan oleh “Drs Sudir
man bahwa perdjuangan PBSI da

enang

persahabatan dengan Sekreta

Sana

aa

Kamera

hanja ka. (UPI) ”—

meghan orgen

Mumciini.

score

hari Selasa melatuj saluran hukum
meminta kembali
dari kementeri

-

43. Selandjutnja Menteri Pene
I.rangan Malaysia mentjatat

an keuangan Italia sebuah kotaic

score 48, serta Alamejah

jasa dan me

bisa

Ka
lu, tetapi Udak
diterima djawaban MI diam djadakan

1400—16.00, dam

dari kementerjan tersebut, demi

mv Eroneh, dengan de

dan

dari

Se Sa Ba

tb.

Se

Tinesman
er

ramah-tamah

dengan Alamajah di Golf.Ciub,

kian menurut sumber2 pengadil-

Dalam pertandingan
itu ikut

La

Makassar

Team

:

Makasar,
6 Peb. MAK)
PSAD

N

eger

Aka

) Msitas

i

"Merdeka"

Meni gal

dari pihak Bea

raan

menjebabkan

,

.

Di

Surabaja

Y)—7 untuk PBAD.

sisa djuara

Oa Bapata

KAN

2

Di

16

Feb.

Ie anhu,

siap un.

SIS.

Pebruari
nanti. Lawannja ada tuk menghadapi
team sepak.
jah kesebelasan
Persebaja bola wanita Malaysia jang

Senior.

Kn

dan

PSSI akan bertanding
dalam bulan

April nanti
di Surabaja.

Kran

za kepalanja

.

kup seru didalam medan ie

Ta

PA

Tao arunling

sesama,

Is

Be

ber

Maa Sa

along kanagpnsng

& meter, sehing

myal bersama

— TC

ogertiannja jang hakiki.

Mudah2an.......

terbeni

anang

NA,

malang itu henaditan Arun ebeg

keluarganja,

team sepakbola

ingkat in

Geatana. sewa

rnasi

ok
aroko

K

il Masuk

Rem

Fi

ai

bal

1

:
|i

1

$

Inal

:

$

upia, djuga salahsatu kesebelasan

Salin Susanng petaagan anang

Goerah jarg tinggi. Namun Sudah

limat itu dimaksudkan
bahwa k: -

Haregped ag Sang ayu

Meangkan perundingan "beda Penjrang,
Tg Angan Sarah
kan

Gikanuang serduj. Macokko 'o'es
tg Jaran ana Suunia Da

ad

Bean

aa

itu, Ghana keluar dari
Sementara

lain, kas Konfederasi Sepakbola Afrika -

meka Asia eka:

ton

detak Years, saat

0

saniInja, Tapi kedua tcam madja

rera

rusmengius arti Kes. Ma-

para

ng engpond gan.

"iko kenalan
dak menemui Ne

HA

menggulingkan

mi oo geng
ca

cerga

-

bah

ndang

2.

tondingan, Marokko banja berha-

Gi babak kwalifikasi sampai sil memasukkan
Il gpa| dan ke

:

i

lahkan

h

M

sahan

suatu Pa telah lima hah merombak
pe.

bag

aan

"pick-un" jang

€

l
rael,

kerereebaarn naftuog unta

trelja tidak dapat di

etik

e

"5 eneng
Ah sasa
Setara
'mengsdjukan
Sudah
pakan
asatu
wam jung turun be
berhasil menundjukkan
kce. Ethj- lapangan dengan permai

kanlah warganegara Auatralia jang
ia

ar engga AMagr mna sen

ngan zunir

&&

Siudent (lea.

- Waie Program jai nga

"ia selamat,

Na aan Ketat “ar Yap

"piakupniu,
ah Tenan
yn dat dapa
d
Muie dan Senang

kan
dir, seangkan
korban Okta)
di sda dalam pengusutan
T
bera

|

Tanggal
8 Pebr: PSIS

bak kwalifiknsj kedjuarana sepak

ka? dibaman
perut dan telapak itu terdjadi. Menurut ketcra.
tangan

Badan Kerdja Sama DM/SM ee

djutnja dan lebih menjempurna

PSSI Jr

ISRAEL berhasil lolos dari ba-

jan,

dikanan djalan. Begitu kust.

maling.

AN Ata

kekedjuaraan

pelosok bumi

Tanggal 7 Pebr: TC PSSI Jr — kan peranan mahasiswa (perga
PERSIS.
Tuan tinggi) sesuai dengan pe-

Kentjang

"Pertama
Tita Khong
SaPemalalan
waktu
berdiri

Haa

Lao

lih untuk disiapkan

Kan Keseluruh

pertiwi, dan semoga rentjana

Asia - Afrika

urusan

mentadkan Perawatan

bana bere engan tan

4

wa

2

y

keadaan dae.

.

Dakgaha, menjanibar Ternak

Djam 24.00 malam itu, Ami

a Dgn

-

Pe Pasi De hnar kini Indang Ala

terajadi ada hari Rabu ma bin dunis
ini milan menunduk

Gram dam lah1 kali ruko Tingeerang,
P
jang pada 5 har Bo

kesebe. ara Brasilda

Makas

3

Csepel

jang diperoleh

Djakarta,
6 Peb. (Mdk)
Ketjelzikaan lalu.lintas

ida TI,

Semarang

lapangan

Meninggal! Ditubruk
Kenti

Kenda

liman,kevada
hari Buatu
hal jang patut dia, nimempergokikedalam
serang maling m4
adalah
bahwa

ma

kaZ serah dalam suatu perkala up" B8. 7406.V jang #odang ber
hian dengan
didalem Pena

.

Cam

Tjukai Lado amat

ln Ba

pentjurl

Man en

Ikut dan sebagai gantinja akan

ma
pa
Ba
edan
De
Tadimanaaamobil Spa
en Ggwar HA tinegara,
SMANLeg Bag Sembari
Berani
"j z ponghserrn Hrrk ene engAer-n |

Luar

menghadapi Djepang dalam

final z0n0 Asia nanti
(Rtr)

DI SEMARANG

Sa

,

Pbuan
lagi adalah hasil bunuh mid, Ojong Lita, Salmon Nasution,
denga
hal, dibutuhkan sekali. Kepadanja
penjerang:
Didi
Kasmara,
Jajang
“bond
Jonja
(PSIM)
“dalam
peran
barapkan penjebaran" kemadpu.
Sementara goal balasan dari Bachtiar, Surya Lesmana.
/- dgan “segtiga ini tidak bisa “99 tanah air dapat disebar luas

- POP baru ditjiptakan
pada perze Pariono, Gunawan, (Am)

“

aa

peni

eta

BERKELAHI DENGAN

pemain jang diturun

diri darj back kki kes. POP,

dapat terveauhi, Demikian 8l. (bond Surabaja)

Mt keputusan TBF tab. ve)

gan

MAIN

dalam, laiperandi
akaw

pan?danakan mendjadi
berku. | SURABAJA — Kesebelasan
Adapundi Stadion
ajara pertandingan
20Se kemehanawa
dar
Pel daan
rang,
demiklan
Dalam rangka kegiatan olah Si'#n
Diponegoro
Djakarta
raja, setiap ulang
target jang diadjukan oleh "Csepel" dari Hongaria menu raga sepakbola, ikesebelasan marang ialah sbb:
tahun DCI merupkaan stimulus
Di
mengenai RRA- rut rentjana
akan bermain di wanita dari Surabaja
dan Dja. ) Tangga 6 Pebr: PSIS — PER- kearah perluasan gerak setan
”PBN 1970/1901 sebanjak Rp. Surabaja pada tgl. 16 dan 17 wa Timur diharapkan

Kata Yushat GMtamab “Sudirman

pe8 — LUKA-LUKA BERAT

:

La

wan

Les

#
|
R

PSA

D

peka

E

Pa

berapa pendjabat

da
partisan

lukan

Sa

sesu #E2GIFI oleh Honorary Referee.

an. Kotak itu disita oleh pemerin Ml pula Lavdjan Sumiro Wakil bawa kedua negara
Isb mes
tah Italia, setelah kematjan
Mus 1) Panglima Kopkameib, serta be
sma
Reg
Unggi
solini
e ditangan
“is.kamm

penah lai perlengkapan Jang

"“Fortandingan dimulal pada ta "service judge” akan ditentukan

mayan Pang rungponstnjamana

Ke

Sa ama saga
14090 miljar kepada Bea Tju
Ukan berusaha mengambil keuntu — KAI
besar akan

H) Mursatin awntjatat ame/nga

Panin pan

—kurangaja

Muangtha! dalam per

pertandinganden dl Tap
De
dn eaMenganai
MeBan
lam 9 holes dan kemenangan
Manan
akan
MJ disoadot
oleh Dubes Malaysia bahwa Honorary Beranana Uua
utuk Indonesja dengan

anak laki? termuda diktator Italia,

ka

ungu

an Pemakan
golf Rawamangun,
bernama

OLEH AHLI WARISNJA

jang berisi tanda2

ap

Mursaln

Daeng Mamanggung dilapang tawiingan dinegara netral.

MEDALI2
DIMINTA MUSSOLINII
ROMA,
— Romano

sekuranginja

Dubes kita dapat membuktikan kepada —/ Kalau sekiranja
kita mem
t

Malayuia untak Indonesia, Men
teri Tenaga Kerdja

bahwa

Susunan

|

”

Sudirman

Pemenang
ngan

har
Peridja jang bertugas
B8”
SmyApANG, — Seperti diberi TUDENT
——
gai otak untuk membangkitkan
20 sekan pada tanggal 6. 7 dan 8 Pe
(Sambungan
dari hal. III

3

panah

Negara Alamajah,

nyedierngpe ak

OR

bi

"Oleh Bon Tiukak soda diam: De Pe Ta
neAa Pe Gn
Sa Sa
dar Ag Maa pangan ara hakdn
berkurang, seperti Armada BT Falah diantaranja ditjiptakan me lah: Kiper Jan Budianto, back Semok MpaNs) un raSalamenga(Peras)
lam rangka
jang memiliki kapal? tjepat Kia eengangan
pinalti selangkan Renny Salaki, Mulindi, bali: Ma Sarang Oh
ataupun ekstra kurikuler amat

k

Leg uera-odker

asuhan

kan dleh Didi dan Manan pada

Negeri
telah berhasil
DIAKARTA,
— Menteri Psno Jam wahanja merebut kembali
Untuk pemberantasan peaje.
memetjahkan
rekor
dunia
da.
N
reyan
Malaysia
Enchik
HamThomas
Cup
mendjadi
tambah
le”
Jundupan,
38
lam perlombaan skating
zah, Rabu sore bermalam golf: bin
. Dikatakan oleh Drs taic bisa sekarang
Komakan KAena

'Ampezso Ifali baru? ini Pa.

utama adalah barisan depannja
:g

ee Endang Witarsa ini djtjipta angan masih belum djalan

praa ini alata

|

PETJAHKAN REKOR
SKATING
JAN BOLS, djuara skating

"08
dan Maman.
Goal? untuk Persidja

Djepang nami, maka mereka akan ), (Sambungan dari hal I)

Malaysia

work, maka kelhatan kelmdun ' AKAN

PEL” Hongaria dalam bebera is utemanja seperti John Si- Pengen

0 Pemasaran
aa TELANGGARAN —””
tuk melandjutkan pertandingan di

— PSSI JUNI

BP | ratan dip. Kyoto ebeg Padi

mg aa Senian Gangga ap

!

:1

|

ni

l

“1 #

vj

nampaknja agak pesimis menge-

sal kang mereka dj Menico nanti.
ea

pena

a m3

'

Meng Sengan keputusan Babat un
-

Otak settasang bepargtan

Kengroakerawpkah..-$

arena perdebatan dala

Radja awan IL

LN

lebih dahala diadakan
peka

dalam kondisi, sehingga dalam yesPOP bemusl” mengatjaan SANBUu Came itu kemudian | at Aa aah kobaran.

Dalam pertandingannja
v0. babak kedua dalam perandi- pemtinan
dn perahahan
Ker Janggang Oon Ten
reldja,
itu masih kelihat-. ngan sore kemarin itu pertare kemarin

gan

2
3

