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Perhubungan Laut
terdapat 400 ton beras/bulgur

terdiri dari:
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terdapat digudang
101: 180 tcn bulgar ex.USA
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ngatakan

u me

babiwa pafataktan

batan

itu disebabkan

bah.

wa kemungkinan besar
Malaysis jang
akan

bulan Nopember manti adalah
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nja mengatakan bahwa apa jg
diandjurkan oleh Kepala Nega

SEKITAR

medis

hari Saptu

dokter2

jang

dike

menge

para
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bbiaja kl. Rp. 19 djuta ini dibuat de mendjelang Pemerintah
—menjiap
ngan lajar lebar dalam tata warna kan pelaksanaan Repelita II pada
emeuman colour.
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Diwaktu Dulu:
IE SEBELUM PERANG MERUPAKAN DAERAH
PENGHASIL SULA PASIR EXPORT
ti. Sebab Jogja

salah satu
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port. 17 pabrik gula

bertebaran

dacrah
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di Indonesia,

tapi
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mengetahui
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Jogja melakukan
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lik Belanda.

Perusahaan2

sempurna untuk memasak, me-

manggang kue dan mengoles roti.

karena management jang diletantistis maupun kesukaran onderdil.
Lagipula Djepang mengutamakan

han bahan, keperluan rumah tang
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tambang, distribusi film dan minjak.
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perkebunan.
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bahwa

jang

pengiriman
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prosen. Mesin? itu

TIEN DJENGUK
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masih

Bagian2 utama dari mesin2 umum
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Mahasiswa Baru ditutup 26 Pebruari 1970
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peraturan Bea Tiukai jang ber.
laku, sehingga
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kan oleh pers
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dikatakan
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Jajasan,

pan2 jang terdjadi

ita,

kini

terlibat akan
didjadikan saksi
utama dalam perkara tsb.
Menurut laporna itu pula. pe
njelundupan melalui Teluk Ba.
jur telah kesekian puluh kali.
nja dalam masa achir2 ini. be.

tsb ter

didaerah Sumbar masjarakat

1. dlam 110 — 2.

peme

perdjandjian

dian besar pebrik2 gula jang dile

Tapi Republik tidak menjerahbegitu sadja. Sambil melandjutkan
perlawanan politik dan militer, Re
publik memberi sasmita pada du

bar, pedjabat2 Bea Tiukai jang

dan

Dilaporkan selandjutnja,
wa team
penindjauan

2.

intensif

Istimewa)

Kekuasaan Republik
dipulihkan
diachir bulan Djuni 1949 setelah
kira2 200 hari diduduki
tentera
Belanda. Waktu Belanda mundur,
stand menundjukkan bahwa seba

gap ribut2 soal Indonesia akan segera berachir.

diadjukan kedepan Pengadilan.
sedang pedjabat2 Komdak Sum

tsb kini telah disita oleh Dja.
watan Bea dan Tjukai setem.
pat dan dalam waktu tidak Ia
ma lagi akanA diadjukanAta kede.de

Mahasiswa Baru pada FakultasyAkademi dalam lingkungan Universitas&

gag ika

jang

penjelundupan.

ta. Barang2

PENERIMAAN MAHASISWA BARU
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— ko II

cetar

ini

mengaku:

itu Jajasan Dapat
leg
sebesar Rp. 16
djuta dan Jajasan Brimob sebesar Rp: 3 dju
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.

belakangan

asal dari kedua aeaun

Negeri)

(Gjurusan Perusahaan)
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Universitas
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Dikemukakan, bahwa dari ha
sil penjelidikan serta laporan
jang diterima oleh team penin.
njata

RAYA

basis

89 kalinja dapat ditangkap.

PO 1055

SALEMBA

sedang dilantjarkan
dak Sumbar.

sadja tertjatat 89 kali penjelun

Rinto Alwi, Djalan Djendral Ahmad Yani 26 A, Bogor

sementara

lebih

dak

beberapa

April 25
May 3

jang

dari kota Palembang dan selama

Balai

.mpian

jang susul menjusul kemudian.

nja Republik, maka Jogja sebagai
djantung perdjuangan ditikam.
Jogja diserbu dalam aksi militer
kedua. Golongan progresif menje
salkan peristiwa ini.
Golongan
reaksioner merasa lega, mengang-

dibebaskan

penjelundupan didaerah ini ada
Pangkan

darj

Maka sedjarahpun berdjalan terus, Gjisi peristiwa2 bersedjarah

itu Jogja ada

akal

(Gambar

bat

ingin lekas2 mengachiri existensi-

Dinjatakan pula. bahwa im.
portir jang bersangkutan telah

lih

bahwa

tugasnja,

riksaan

telah

pada

Lake Succes.
Karena
kehabisan

2 BsEsi

Ing: More than haif the

Se

latan djuga
telah didjadikan
basis penjelundupan.

Dikemukakan,

raksioner

bali memasuki daerah2 jang semula telah mereka tinggaikan aki

dalam pemberitaan luar negeri dan

3 $EF

worth consider- Hanover shows the latest

lain-

Sumatera

kaum

tahui tentera Republik mulai kem-

penghasi-

seban2 diutjapkan.. iiolomat2 di

:

Two figures

daerah2

daerah

kini

akan memberi

lah ibukota Republik. Nama Jogja banjak disebut?

dari

seperti

itu

1948.

rasa dan saksikan,

am penindjauan DPRGR tsb le.
bih landjut, bahwa importir jg
bersangkutan kini telah berha.

dupan

tahun

lan lebih lajak pada rakjat
jang
terus bertambah djumlahnja, tanpa kesewenang2annja ondernemer
Belanda jang dulu pernah mereka
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(Mdk):

hangus

Indonesia Merdeka
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#kibat

sil ditangkap dan Kepala Bea
Tjukai Padang jang dikatakan
terlibat dalam perkara penjelun

sama

pabrik2 itu

digunakan

ekonomis

Team penjndjauan Komisi VI
(Keuangan) dan Komisi III (Pe.
merintahan Dalam Negeri) jang
dipimpin oleh Mohd. Junus Lu.
his kebeberapa daerah di Suma
nja,

nanti,

berprcduksi

pasir. Meski umur
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Jog-
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tidak

sedikit

Proklamasi

@ Jajasan
Terlibat ?

Djakarta,

Paling

itu

Masalah Penjelundupan

Blue Band Baru melezatkan makanan dan menjehatkan

rakjat.

bangsa In:

nja mesin2 sudah sangat berkurang, tapi bisa diremadjakan kalau onderdil bisa didapat dan da
pat dilajani karjawan atasan sam

Djum'at dan Minggu
sedangkan
sebaliknja dari Singapura ke Pa

margarine Blue Band. Hari ini!

awet

jakarta (PPDJ) bekerdja sedapat2
nja.
Diantara perusahaan2 jang mere
ka urus, terdapat 7 pabrik gula

langsung 2 kal' seming

Dikatakan

stand demikian

lenggera

bah

wa mulai hari Djum'at tgl 6 Peb

Tuarj 1970 diadakan

nia. Lehih2 karena mereka meng

perlengkapan

Topmanagement dipegang oleh se
buah panitia, bentukan Komite Na
sional Indonesia daerah Jogja. Di
bawah pimpinan Ir Dipokoesoema
dengan sedjumlah insinjur, sardja
na hukum dan tokoh2
terkemuka
dilapang ekonomi, Panitia Penje-

bisa dimenge
amanat r

Djum'at

ALAM

pabrik2 dioper

HUBUNGAN POS UDARA
PADANG-SINGAPURA
PADANG, — Kepala Kantor
Pos & Giro Besar Padang, Poerno

Dan Blue Band Baru mengandung lebih banjak vitamin jang

ditawan

pasti

besi

donesia-Bclanda

melipatgandakan pro
makanan
keperluan

bisa sadja

perang, sedang pasaran gula kelu
ar negeri tertutup sama sekali

katjamata

Ini

untuk
bahan

pemimpin2nja

jang selama ini mendapat rezeki
nja dari pabrik2 itu. Harapan ini
bersandarkan kejakinan bahwa
andaikan dalam Indonesia Merdeka
hak milik asing harus dikembalj
kan pada pemiliknja, toh kekuasa
an politik sudah ada ditangan bang
sa Indonesia. Bagaimana djuga
udjud perjelesaian sengketa In-

pabrik

nasib

berusaha memelihara kelangsungan
produksi tanpa tenaga
Belanda.
Kapasitas tidak bisa penuh. Baik

gerak dibidarg perkebunan, per
bengkelan' pertjctakan, pengola.

sebe-

dasan pembangunan, memperbaiki

pasaran.

caat.

kuasai balatentara
Daj Nippon.
Djepang menjerah-terimakan
41
perusahaan, kebanjakan hak mi-

Manan

lera makan.Njonja akan menjak-

pe-

perang di

sedjak

ini dalam Indonesia Merdeka bisa
dimanfaatkan potensinja untuk lan

nja didalam dan luar negeri Pema
sarannja diatur oleh Suiker Syndi

da Tahun 1945 penguasa didaerah

tutup

perang.
Orang berharap, aktiva

M

tap berproduksi dengan

tangan tentera Djepang, pa

nannja

Margarine jang lebih sedap-njaman.
Blue Band Baru merangsang se-

silam.

sudh

Tapi djangan diharap akan ada
ketenteraman dan perdamaian kalau Belanda memaksakan kehendaknja setjara sepihak. Maka mi:
lik asing dibumihanguskan, dimulai dengan pabrik2 jang terdapat
dalam wilajah ibukota Republik,
Jogjakarta. Akan disusul dengan
lair2 daerah kalau kekuatan2 di
Lake Succes tidak mampu menghentikan aksi2 Belanda
Aksi bumi hangus dj Jogja meng
gugah orang2 jang punja modal
di Indonesia. Nesib pabrik2 gula
sebagai perwudjudan milik asing
(jang djumlahnja diseluruh Indonesia tidak sedikit) membangun

djadi

jang melanda dunja
ditahun tigapu
luhan djadi salah satu sebabnja
Pabrik2 jang masih bertahan,
te-

EGERA sesudah kekuasaan
atas daerah itu disebut dari

bee
Njonja sekeluarga pasti menjukainja. Blue Band Baru jang segar.

dah tidak bekerdja lagi.

jang

gai alat pemeras kemakmuran rakjat sebagai dimasa sebelum pe
rang. Kalau nantinja bisa berpro
duksi normal lagi, dalam suasana
nia bahwa Jogja sebagai ibukota
bisa sadja diduduki dalam sehari,

lum perang dan areal pabrik gu'a
jang oleh Djepang sudah dirobah

den" melajani pemeliharaan pabrik2 itu. Mendjelang petjahnja pe
rang dunja II, beberapa pabrik su

bagaimana

tusahaan2 jang selama

rik

'Constructie Atelier” de Vorstenlan

djuga

salah satu daerah termelarat diseluruh dunja.
Sebelum dilandjutkan, ada gu

nanja

pasir ex-

@idaerah sekitar sungai Opok dan
Progo ini. Sebuah bengkel besar,

ekonomi, Jogjakarta s0

karang bukan sodja daerah paling
melarat

penghasil gula

muara
aa Tanaman

berada dipandang

pai bawah jang diberi upgradin:
sambil berdjalan, karena ketrampilan sudah mereka miliki dar
pengalaman. Dalam hal areal bisa
ditembah dengan areal lain2 pab-

perang

dunia I dan II termasuk

bekas ibukota R.I. Jogjakarta se-

Blue Band Baru!

sebelum

DALAM - dua laporan berturut
telah digambarkan dimana daerah

ga Me

ii

:

:

1970

kota:

Rp.300,-

sebulan

(termasuk

beaja

pos-udaral.

Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).

ngun ekonomi Nasiona|

TARIF IKLAN :
TEKS SADJA : Rp.20,- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm
:
minimum : 50 mm.
Display-ad (iklan gambar)«: Rp.25,-- per mm/kolom iklan
minimum : 80 mm.
Dua warna (hanja merah) : tambah 10046.
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka.
Iklan Keluarga : Rp.15,- per mm/kolom
€

Direksi

: 50 mm.
Redaksi :

Djalan M. Sangadji

Pemimpin

giro

pos

memang kita telah berkejakin
an bahwa kita akan memba.
atas dasar kekuatan
ngun

sendiri, dan bantuan luar ne.
geri hanja sebagai pelengkap
sadja. Tetapi dalam keujataan
nja kita melihat sendiri bah.
wa untuk melakssnakan reha.
bilitasi dan stabilisasi ekonomj jang berhasil dilaksanakan
sekarang ini kita masih meng
utamakan bantuan luar nege

11

Djakarta. Telepon : 43660, Kah (ea
Rekening

lam Repelita dan dalam perPresiden Suharto
njataan2

: A. 12.638

Umum/Redaksi

: B.M. Diah.

Ti dan

MASALAH TRAINEE2
DI SOVIET UNI

RADJA MAROKKO DI PARIS
Kepala negara Marokko, Radja Hassan,
ngan Georges Pompidou di istana Elysee,
kenegaraan jang diadakan untuknja oleh
Radja Hassan tersebut
Ban
gu

OLEH:
Peristiwa jang menarik
perhatian baru2 ini ialah ta
hirnja Komisi-4 untuk mem
berantas korupsi, ,d-bidani,
dan di."mantera”i oleh Ke

pala Negara sendiri dengah
kata2 tegas: 'Saja ber'e.
kad berantas

. Personelianja terdiri dari
tokoh2 kawakan: Wilopo,
Johannes, Kasimo dan An
war Tjokroaminoto.

Ditambah lagi dengan pe
ngangkatan seorang Penase
hat Presiden merangkap
Penasehat Komisi-4,
Mohd. Hatta.

pang,

:

perdjoangan

djaman

fisik dan djaman federal/uni-

taris.

“

Masjarakat

luas dengan

jang

nusia?nja

mergetahui djuga

ma

kritis

sudah

apakah

me

reka itu orang2 kuat atau bu.
kan, orang2 "bersih" atau bu.

kan, menurut norma2 dan cri.
teria jang berlaku.
Orang2 Timur biasanja mu
dah lupa dan mudah memaaf

Meskipun

dalam

penjerahan

Mr.

Itu

negeri, tetapi
dengan kehidisamping itu
djangan samdan rakjat se-

menurut

"bobot” amal

antara

Namun, en toch, untuk melak
sanakan dengan sukses peker.
dizan

jang

berat

maha

pemberantasan

korupsi

seperti

itu. sja.

st2 "Kuat dan bersih” itu adaconditio sine gua non, adalah

rat mutlak.

"kuat

Sebab

dan

bersih”

merupakan

sjarat

ber kewibawaan

attribuut

adalah sum.

jang bulat jang

mutlak

pula

Tobing

bruari 1970 djam 6 pagi 'e

lah meninggal dunia ci rumahnja Dji. Dr. Sjam Ratu

langi No. 19-A, Djakarta.
Upatjara pemaksman djenazsh dilakukan pada hari

Sabtu 7 Febr. djam 14.00
diberangkatkan dengan upa

tjara kemiliteran menudju
ke Taman Pahlawan Kaii-

Gral

Nasutior,

dlm

waktu

singkat

berhasiy mengumpulkan data2 a.l
Hat
Dr. Mch
dokement2
dari
ta, jang membenarkan Mr R.L. To
bing telah berdjoarg untuk kepen
tingan RI. sehingga dengan data2
ini almarhum

Pahla

diakui sebagai

wan.
Dalam pidato dirumah aimarhum
sebeium djcnazah diberangkatkan
Djendral Nasution — menguraikan
djasa2 Mr RL. Tobing jang selain
berdjoang untuk kepentingan mi
Nter dar, sipil djuga kegigihannja
kan

telah memberi
Mr

R.L.

Tobing

Sumawra

Agung

adaish

wakil

bantuannja

untuk

mengurus

dinas

kehakiman. Tapi achirnja ia ber
hasi1 sampaj di Sumatra.
sini uda perkembargan baru.
jaitu lahirnja pemerintahan darurat R.I. dan Mr .RL- Tobing mem
berkuat barjsan Republik sebagai
Wekil Djaksa Agung R.I

Dari

fihak

keluarga

an dari kaiangan handai-tulan dan

memirta maaf untuk segala kesala
hun almarhum.
Mr Rufinus Lumban Tobing dila
hirkan pada 3 Maret 1912. balam
RL.

Tobing

telah

bertolak

ke

Me

menguasai pulau
Djepang Mr RL.

tersebut. Oleh
Tobing diminta

Inggeris

rahasia suksesnja orang2
berbunji k.I. demikian:
"Oniy

strong

might lead to

kuat dapat ditjapal.

ENGAN terberantasnja koTupsi,

bangsa

kita pas

akan — mendjadi
strong Nation.

suatu

katjauan dan kesengsaraan, paling untuk mendjadi bangsa pe
ngungsian seperti bangsa Tjina jg
ada

di Taiwan

sekarang

(Korban

korupsi jang tak terberantas)
Maka tepatiah kata2

gara diatas tad:

Kepaia Ne

"Saja bertekad

berantas korupsi dan

menghitang-

kan 5
5
Sebagai djudul dan sebagai pe
Sutup 'Merdeka' menambahkan
pada

kata2

Kepala

Negara

Di Djakarta peranan Mr R.L. To
bing aktif di kalangan pembinaan
dunia swasta nasjonal. Ia bertu
rut2 mendjadi Wakil Ketua Kong
res Ekonomi Nasionay
di Surabaja (1957),
Ekonomi

Indonesia
jabat De

Indone:

Pusat,

Pe

Ketua

Ga

Import dan Pedagang

Indonesia,

Wakil

RL. Tobing mening

galkan seorang isteri dan empat
(rang anak. (br)

ngan

meninggal

beliau

a

Ikatan Matana
Buku2-nja me.

utama

Sebahagian

wartawan

dan

pe-

pega

Indone.

terbesar

sjahkan

ada

oleh

akan di.

DPR-GR

lah
Dalam
Masa
Perdjuangan
fisik
melawan Kolon:a| Belanda,
dimana Pemerintahan Da.
rurat Republik
Indonesia
(PDRI) di Sumatera,
ris Kadiman
pala
Keuargan

pangkat

Kolonel

Djabatan

Nota

Tituler.

terachir adalah

Notaris untuk akte?
dan dosen

rusan)

djabat2 Tinggi Pemerintah.

men

dan

No.

seger

(Ketua

Agra.
Dju-

di Fakultas Hukum

U.I. Djakarta. Setelah men
derita sekit dan dirawat di
RS St, Carolus selama 7 ha

ri Notaris R. Kadiman

lah

tanpa adarja modal. jaitu melalui
bantuan luar dengan djaminan mi
njak

jang

masih ada

dalam

bumi,

mengapa sektor2 lajn tidak dapat
didialankan pula setjara demikian?

ALAM masalah
permoda
lan iri hendaknj: kita ga

Ij pula dari kekriaar ki
ta itu dengan ker-iasai

menir-ggal dunia.

njak2nja kekajaan dan kekuatan

berbentuk modal asing dapat kita
arahkan

kesasaran2 tersebut.

Dan dengan demikian kjta mem
bangun negara sesuai dengan dan

dalam kerangka ekonomi Pantjasi
la

jang

dalam

pelaksanaannja

te.

rgan

ti

dak akan menjmpang dari Undang?
Dasar 1945.

pikiran
han

ini dapat didjadikan

ba

Musjawarah

jang

djadi korban

dieki jang tak
tiba

Besar

Ekonomi PNI- jang pada saat ini
sudah

berita2 bandiir dima.

na2. Dan

Mudah2an sumbangan

pemikiran
sampai

taraf

final,

kundjung

dit

dalam

memberikan landasan jdiil jang le

bih kuat serta problem solving da
lam
pelaksanaan
Repelita 1, II
dan seterusnja sesuai dengan haban)

pi

mendjaga kelang-

untuk

geagan stabilisasi itu sendiri
langkah2 persiap.
diperlukan

an industrialisasi.
Dengan pengertian itu ber.
tenaga manusia
arti potensi
dan kekajaan alam jang kita
miliki hendekaja mulai sekarang telah diar#hkan untuk
pelaksanaan industrialisasi da
lam Revelita II dan seterusKekuatan

nia.

miliki

kita

jang

riil

dibidang

telah

tenaga

adalzh tertumouknja

manusia

$ Transplantasi

(kebandjiran

sedih)

berita

kanannja

telah 'hidup' kembali

perti itu.

(AP)

Satelit Soviet Uni
Bisa Hantjurkan
Satelit Lain

New

Yurk,

9 Feb.

(Mdh)

Uni Sovjet telah berha.
sil mentjoba sebuah satelit
jang dapat mentjegat dan

menghantjurkan satelt2 bu

ke-

jang mengeflingi bumi, de
mikian diberitakan ol:h ha
uan "New York Times” ha
ri Djum'at.

mahusia

ga2

trjalisasi.

tjuali

bisa

transmigrasi.

ningketan

an

tidak

kearah

pendidikan

indus.

lain

serta

memeauhi

pe-

kediuru

kebutu

han proses industrialisasi.

EKAJAAN alam jang kita
milk: adalah tanan jat.g
subur, hasil tambang jan

Deraneka majam,
keka
jaan laut jang berlimpah,
kekajaan hutan. serta sumber2 te
naga jang berupa surga'z, danauZ

dan sebugairja. Dari
njak

kekajaun

:tu

sexjan ba

tenturja

kita

busa memilih mana jang kva dahu
lukan untuk seekoromjs mungkin

dimanfaatkan bagi kesedjahteraan

“
tekjat melalu
Dengan keadaan
sempjt di Djawa, Madura dan ba
Ni serta tanah jang masih kosong

teform.

Duri hasil tambarg jang

nampekrja
nolcgi

akar

dengan

dibidang

dapat

relatif tjepat

permirjakan

dihasiikan

mi
teh

itu

melalu! pro

raneplantasi
usat- nadi baru. sementara ditangan
se.
jang sudah dibekukan untuk transplantasi

setelah mendjalani

kirinja adalah sebuah zmplop berisi nadi mamara

Madura dan
dipulau Diawa,
Bali. Untuk menjiankan te”.

ini bagi

Ur at Nadi Berhasil

DOKTER Djerman Barat Walter Jacoby mendjelaskan kepada para wartawan hasil-hasil
pentjangkokan urat nadi berdasarkan sistim barunja jang diadakan di kliwik Universitas Munich
baru2 ini. Disebelah kanan adalah pasien Hetuut Mitachke jang mendemonstrasikan bahwa tangan

atan lainnja didalam

orbit

Suratkabar itu mengut'p

zhli2 angkasaluar Amerika

dan Inggeris, jang menjata

kan bahwa Uni Sovjet te.
nama ”Cosmos-248” 16 bu

lan jl, jang mentjeget, me.

ngamat2i dan menghantjur

djenis

mos.249”

252”.

Selaadjutnja

, jaitu "Cos-

dan

"Cosmos-

"New

NAMANJA "COSMOS 248” KATA
HARIAN "NEW YORK TIMES"

sematjam itu Il tahus jang
lalu Akan tetapi harian tadi

meledak. Para ahli mentjatat
bahwa ledakan tsb
terdjadi
selagi kedua satelit tsb berde
katan dengan
"Cosmos.248",
jang, masih
tetap mengorbit

rupa?nja
tidak meaggunakan
sendjata ini.

kan

1it2 day

dar terpaut pada pertjobaan2
Apollo 7 dan Soyuz-3, selama

Times"
AU AS

rentjana2

mengatakan
bahwa
telah mempersiapkan

pembuatan

berpendapat

bahwa

satelit

roket2

pendorong

sa.

telit2 "Cosmos" itu sesaat setelah satelit2 itu diluatjurkan,
tulis "New York Times".
Kemudian,

nangkap 25
tiap satelit,

radar2

tsb me.

kepingan dari se
jang mengisjarat

satelit?

rami.

Amerika

Radar2
Angkatan
Udara
AS berhasil menangkap sate-

York kan bahwa

tsb

Berhasilnja

pertjobaan

Snvjet

melatu-

itu adalah

ka

rena lebih dari setahun perha
tian dunia dan operator? ra.

perisdea

mana

mereka

dapat

melakukan pertjsbaan2 mere.
ka tanpa Maa an "New

telah

SEKITAR KEMUNGKINAN ADAM MALIK
BERTEMU WAKIL PEKING DI NEPAL

Politik Bebas - Aktif RI

Peluang Untuk Membuat
Balans Sebaik Mungkin
Ojakarta, 9 Peb. (Mdk)
BERKENAAN dengan adanja

dari Rentjana Undar.g2

ria

notaris,

merupa-

politik

kan salah satu landasan, teta

Djakarta. 9 Feb (Mdk)

rapa kali

taris jang

Ke

dan

ekonomi

HANSIP BUKAN
PASUKAN KE $

hidupnja

kenotarisan

sia.

Kadiman,

:

dapat di-industrikan
adalah
njak kta. Dengan kemadjuan2

Mr.

dan

kebidjak

memanfaatkan seba

se-

jang tidak pernah memikirkan di

@jadi buku

Peaun, Notariat Fa
um Universitas
Indonesia, tgi. 7 Pebruari

jang

waktu

dilain2 daerzh, kiranja harja da
pat dimanfaatkan
melalu: land-

ri sendiri.

1960 dibangun

tahu:2 1959d'kembangkan

untuk

pangen

sandang

Indonesia. Ketua Forum
Swasta
dan Penasehat
Konfederasi
Ka
mar Niaga dan Industrj.
Dikalangan kawan2 jang dekat

ia dikenal sebagai seorang patriot

njakan kita pada

tidak

permin

sanaan

sektor

saikan masalah2 scsial mela.
lui industrialisasi it1 seodiri.
Dalam Repelita I tentunja
kita belum dzpat melarzana.
kan industrialisasi itu, tetapi
hendaknia kita telah dapat
“memberikan “"landasen2 jang
tjukup kuat bagi pelaksanaan
industrielisasi dalam Renelita
II dan seterusnja. Stabilisasi

itu:

"Hanja dengan tindakan kuat sadjalah korupsj dapat diberantas".

ngerai Notariat telah

Djak:
Notaris Rd.

ke

adalah

adanja modal kita. kalau

hitungan, perentjanaan,

ki

segala per

di

singkat2nja melalui proses industri. Dan sekaligus menjele

strong

sukses/hidup

dalam

rakjat

besar

Hanja dengan pikiran kuat, ke
Mauan kuat. sikap kuat dan tinda

kan kuat sadjalah

memenuhi

a strong,

life, toSUCCESS'.

kekajaan dan ke-

kita sendiri

itu maka

usaha untuk

industri, tetapi

tentang

thinking,

kuatan

dan

demikian

pemba.

bagi

menjangkut

dak hanja

sepe.

willing, strong attitude and strong

actlons

ei

zaman Belanda mendekati penjer
ke Indonesia Mr
buan Djepang

dan. Waktu la berada di Singapo
re tentara Djepang menjerbu dan

Suatu versi

di Kepala
Indonesia.

Upatjara pemakaman ke dan di
Taman Pahlawan Kalibata dilaku

terima kasih untuk segala perhati

dengan

nuh2nja loyaiilas menjatakan
harapan2 baik terhadap sukses.
nja Komisi-4 dalam menunaikan

4 Len

Djaksa

d'njatakan

ingin

memanfaatkan

menggali

jang

ta dapat memusatkan

ngunan itu sendiri. Dan rem
bangunan tidak ada artinja
kita tidak | memba.
apabila
industrialisasi.
ngun industri,
Pengertian industrialisasi ti.

utarakan

NOTARIS KADIMAN
MENINGGAL DUNIA

Ma

kan setjara militer dan berada
Ricardo
dbp Inspektur Brigdjen
Srehaan dari Komhanas.

kani

itu

manusia

teazga

prasarana

gai

akibatnja

burgan Importir Nasional Seluruh

Almarhum
jor Djenderal Tituler.
pemerintahan darurat K.I
dalm
di

ini,

Besar

dan menetap
sebagai

jang

ngurus OPS

membesa kepentirgan swasta nasi
Cnal. Untuk djasaz sni Pemerintah

RI.

diatas

wan

» DIMAKAMKAN DITAMAN PAHLAWAN KALIBATA
“PANGKAT MILITER MAJOR DJENDERAL TITULER
Djakarta, 9 Feb. (Mdk).
Mr. Rufinus Lumban To
bing, pengatjara tidak berpraktek, hari Djum'at 6 Fe

apa

segera

mendja

kiran

rang ini adalah se-mat:2 seba

ini harus tidak

Adapun alternatiefnja, ar
tinja djika korupsi Udak terberan
tas dan terus meradjalela,
kita
akan djatuh kedalam djurang ke

R. Lumban
ager berada ditangan bang
sa sendiri.
Sehuburgan dengan watatnja Mr
RL Tcbjng. Ketua MPRS, Djen-

ngan

tidak

jang selalu

kita bagi kesedjahte

raaan rakjat. Dengan dasar pemj

Menurut hemat kami stabili
sasi jang telah tertjapai seka

Kami beserta banjak orang
lain jang telah kami djadjagi
pikirannja dan sependapat de.

nja. Apalagi kalau pemimpin?
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