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Tembak-Menembak Sudah
Terdjadi Di Amman

ditindjau oleh Kepala Ne
gara tsb. ialah Djatibaru,

To-

san Rumah Sakit Djakar
ta dan Pintu Air Mangga

ba Kertakea Sajuti Melik dkk Adjukan Usul Resolusi

ga hendaknja diadakan
suatu gotong ropong untuk membersihkan
kan2.

selo-

can

Room

Komdak VII
Djadi

larg

menimpa

ta akibat

R.S.

bandjir

Djerderal
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“

gerangan

Djakar-

melanda

di

air kepinggii2 djl

Soedirman,

rono mendjadi
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Sebelum

Majdjen

Pangkowilhan
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Majdjen

Widodo

Su

IL/
men

Gjabat sebagai Pangdam 'Merdeka', pernah pula memangku dja

batan

dalam

lingkungan

Kodam

VII/Diponegoro sebagaj Kasdam.

Sebagaimana diketahul dengan
dibentuknja Kowilhan II/Djawa,
ogjakarta sebagai
telah djpilih oleh

Kota

revolusi

Pangkowilhan

H/Djawa Majdjen Surono sebagai

Helmi dkk
“Tidak
Laku "

jang

terhin-

anggota

tempat Markas Besar Kowilhan
Djawa. (S)

II/ .

Bukan KKO Tetapi
Anggota2 Menpor

muman adanja sebuah usul
resolusi baru jang diprakar

sai oleh Sajuti Melik (Frak

Pihak Komdak VII djuga telah me
rampung sebanjak 60 orang perawat
Gi asrama Polwan djl Tambak no. 2.
ke hal. IV)

@jubatan lainnja.
Majdjen. (L) Susatio Mardni mendapat tugas baru sebagai kepala

Stat Kowilhan Djawa.
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Presiden

anggota DPRGR

itu berisi dukungan

dap pembentukan

lainnja

terha-

oleh Presiden

An

in

trokan itu berlangsung
sebenar
sadja tapi mendengar suara tem
bakan

toko2

orang2

th

segera

menghilang

Bersamaan

tutup

dari

rundjngan2

organisasi

gerilja

untuk mentjegah

pe

pe

dikota
tenang

tampak

Amman

peraturan?

karena

berkeliaran

serdadu2

jg

masih

didjalanan

komando

leng-

kap dengan sendjata? mereka bah
kan

seorang

pemuda

tak

menda

pat tegoran walaupun dia sedang
menggotong sebuah bazooka.
Namun

djalan2

telah didjaga
keradjaan

menudju

kota

ketat oleh

tentara

jang melakukan

peme

Tiksaan2 dan penggeledahan2 ter
hadap kendaraan. Djuga di kamp2
Geriljawan sekelilin
Amman telah

dilakukan persiapa:
seperti meng
gali lobang2 pertat...ian,

Inn

bersen.

@jata dan
ran bom

insiden2 pelempa
sedjak berachir

bea

masuk dari djumlah
temba

kau itu, apabila
harus di-

Perkara Pertjobaan

nja perang
bulan
Djuni
1967,
demikian
menurut
angka2 Israel jang diumum

Bunuh

kan di Tel Aviv hari Se.
lasa.
Front Mesir menduduki

Gata, 13 Februari (Mak).
Menteri Pertahanan Israel
Djendral Moshe Dayan telah lolos dari
suatu
pertjobaan . pembunuhan di
Gaza setahun jl, demikian diterangkan dalam satu sidang
pengadilan
di Gaza hari Selasa.
Mahmud al Ghabari, seorang Arab
dari Gaza jang berusia 36 tahun,

li

pai tgl. 31 Djanuari tahun
19170, 294 serdadu Israel te

was

dan 870 lainnja luka2

dalam bentrokan?
bersen@Gjata dengan tentara regu
ler
Arab,
in 141
orang tewas dan 599 orang
luka2
dalam
bentrokan2

dengan

geriljawan2

Dalam

periode

Arab.

jang sa.

ma 91 orang preman tewas
dan 557 orang luka? dalam
bentrokan2
disepandiang

raris2
gentjatan sendjata
dan didalam daerah? Arab
jang

diduduki

Israel serta

didalam daerah Israel sen.

diri.

Soeharto.
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Isi usul Resolusi

Komisi-4

NEW
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Moshe Dayan

Diperiksa Di Gaza

Dalam
dari tgl. 12 Djuni 1967 sam

jang

didjatuhi

hukuman

pendjara

€

tahun karena terlibat
dalam satu
komplotan lain untuk — membunuh
Djendral Dayan,
menerangkan dalam sidang pengadilan militer, bah
wa ia telah melemparkan sebuah gra
nat kearah mobilnja Dayan dilapang
an Medina di Gaza pada tgl. 3 Feb
Tuari tahun lalu. Tapi granat tidak
i sasarannja.

urubitjara kementerian
Israel Selasa malam tirsedia — memberi komentar,
mmber2 Israel di Gaza, menebahwa pada tgl. 3 Februari
memang
telah terdjadi
satu serangan dengan
granat ketika
Djendral Dayan melakukan kundjungan singkat kekota itu.

Pakistan
Bantu

New
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pee (Ill pondsterling) kepada
orang jang dapat membantu

Radja

| 'menemi

kembali seorang
pedjabat Sovjet, Yuri Bazniemov, janr menghilang dua ha

Hussein ?
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KE JORDAN, KATA
NEW YORK TIME

Sudah Naik

Satelit Djepang
Uchinoura,

Djepang
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hari

Rebo

(Mdk):

berhasil

Dengan

ke.4 jang

mengorh

“ia tingkat

beratnja 23 kg dari

roket jang pandjangnja
ter itu,

Diepang

16,3 me

merupakan

ne

gara ke-empat didunia jg meng
orbitkan satelit buatannja sete

lah Uni Soviet, AS dan Peran.
tjis.
2 j jange ma
annja

uniee meng

orbitkan satelitnja pada bulan
September

1966,

kedua dibulan
jang ketiga
dan keempat

pertiobaan

Desember

ig.

1968,

bulan April 1967
dibulan Sept. '69.

Dalam pertjobaan jang keempxat
itu tingkat ke-3 roket benturan
dengan tingkat ke.4 setelah nie

mmisahkan diri.
Stasior2

di Guam

pengamat

dan

Hawaii

satelit AS

dikabai".

kan telah
isara:2
dari satelit Djepang itu, masing2 9 menit
29 detik dan 13
menit setelah peluntjuran roket.

akibat

“PL

Ne

gt

hari Selasa seluruhnja
tat sudah meningkat
djadi €
orang.

terachir adalah

Poniman (19 th), jang tewas
sewaktu dalam
watan di
Rumah Sakit
Kariadi”
pada

waktu peristiwa
Itu terdjadi
tgl. 24/1 malam
kung ter
Uatat 91 orang tes
hi.
dup2, sebanjak

taranja

tewas

19 orang dian.

Kemudian

se.

untuk melawan Israel.
meskipua
dalam satu konperensi putjak Is
lam di Rabat bulan September jl

k

Korban Tragedi Min
Semarang Menipgkat

Seorang pedjabat duane

mengatakan, bahwa

Lebih 10.000
Kali Bentrokan

jtu

belum tampak adanja tindakan un

dikeluarkan

Sedjak Perang Djani 1967
320 Serdadu Israel Mati

:

bentrokan

melakukan perondaan. Ketika
baru

SEORANG ibu sambil menggendong
bajinja

dan

melangsungkan

tuk melaksanakan

DARI

PESAWAT BOMBER AMERIKA B-52

djalan

dengan

pemimpin?

ta

DJATUH

djurubitjara

Siang harinja
situasi
Amman sebenarnja masih

Korupsi Dengan Tap-IX
56

seorang

tjahnja perang saudara.

Bisa Basmi

lik jg. turut didukung oleh

Menurut

2

Al Fattah di Amman. ibukota Jor
dan, bahwa harj Rabu malam te
lah terdjadi tembak-menembak di
kota itu antara serdadu Jordan
dengan
geriljawan2 Palestina.
Katanja sedjumlah tentara Jordan
telah menderita luka? dalam ben
trokan bersendjata tersebut. Ben

wan di Amman

tsb. telah mendapat tangga
pan negatif karena .ditjuri-

Keterangan tsb. diberikan
kemarin di gedung DPRGR
berkenaan dengan pengu-

non.

dan

DPRGR/MPRS

gai adanja kepentingan2 pri
badi.. Usul resolusi Helmi
tsb. bersifat insidentil, kata
Susanto.

nah terdjadi beberapa bulan sebelumnja di Leba-

Pertama itu, pedjabat2 pemerintah

Oesman J. Helmi dkk. ”tidak laku” dalam Komisi VI
DPRGR. Menurut. Susanto
(Fraksi ABRI). usul Helmi

Gar dari bahaja bandjir, untuk se- si Karya Pembangunan 'A”).
landjutnja dibawa ketempat penamUsul Resolusi Sajuti Mepungan.
Pihak Komdak VII Djaya Valam
memberikan bantuan kepada korban2
malapetaka tsb. jang terdiri dari pa
sien2 dan para djururawat jang ber
asrama ditempat itu, dari mulai ter
Gjadinja malapetaka itu djam 21.30
malam sampai djam 09.00 pagi telah
merubah
Operation Roomnja menGjadi sebuah "Hospital Darurat", dl,
mana selain djururawat
kelihatan
mmundar mandir dalam ruangan itu
menjelamatkan pasien2nja, jang dibaringkan diatas randjang2 darurat,
Gjuga dokter2 rumah sakit itu dan
@okter2 bantuan dari Kepolisian sen
diri.
Untuk keperluan menjiapkan makanan bagi perderita
didatangkan
Chusus 7 orang petugas dapur dari
Mabak lengkap dengan
perlengkapan2 dapur dan bahan2
makanannja.
Adapun djumlah pasien jang diungsikan ke Operation Room itu ber
AMBON,
—
Komando
Kawasan
diumlah kurang lebih .50 orang deMaritim Timur —(Kowasmartim) ba
ngan perintjian bagian kebi
ru2 ini telah dibubarkan dengan sum
orang, anak 10 orang dan
tu upatjara di Dermaga Irian Hanjakit umum 25 orang.
Pasienz
long jang dihadiri
oleh Majdjen.
pada siang hari itu djuga jang maKKO Moekijat selaku wakil KSAL
sih memerlukan perawatan”
dibawa
ke R.S. jang dapat: menampungnja
81. ke RSAK Kramat Djati sebanjak
18 orang,
ke R.S. Muslimat jl.
Heng Tuah 1 sebanjak 2 orang, ke

(Bersambung

Surono,

kapkan kepada pers ibuko-

berbagai tempat di ibukota, Selasa
malam jl. Pangi.ma Komdak VII/
Djaya Irdjen. Pol. Drs. Soekahar pa
Ga subub pagi bari Rabu kemaren,
telah merindjav langsung tempat ke
@lsdian dan tempat — penampungan
sementara para penderita di Operati
on Room Komdak VII, dan Ia mem
berikan periptah2 langsung
kepada
anak buahnja agar miemberikan per
tplongan2 selandjutnja
kepada setiap penderita. Bantuan pertama da
lam menjelamatkan orang2 sakit jg.
dirawat dirumah sakit tsb. telah di
berikan oleh anggota2 Polisi dari
Merpor Kelapa dua,
Komdak VII,
@-u Carl Mabak, dengan menggunakan 3 buah perahu karet untuk mem
bawa pasier2 jang telah berada ditengah2

Majdjen

dengan djangkatnja

ta kemarin bahwa usul resolusi jang diadjukan oleh

Jajasan

jang

? Komisi-4 ?
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Kol. U. Susanto mengung,-

—— Darurat

tenta-

Palestina seperti jang per-
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petj
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nja masing2,. seperti tidak membuang
sampah

kan telah terdjadi tembak-

lalu sedjak Pe-

!

Usul

merintah Radja Hussein me
ngeluarkan ketetapan2 jg.

menembak antara pihak ko

hari Rabu

3

lam penindjauan tsb. te-

lah mengadakan djuga
dialog dengan rakjat jg.
dikundjunginja. Presiden
telah meminta kesadaran
masjarakat untuk menga
atasi masalah bandjir ini
dengan mendispliner diri

membatasi kebebasan geril

..

jawan2 Palestina di n:gara
tsb. Hari itu djuga dikabar

-

Sekretaris Ni
sjah.
Presiden Soeharto da-

13 Feb. (Mdk).

Keradjaan Jordan berada dalam keadaan tegang
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Dalam penindjauannja
tsb. Kepala Negara diser
tai oleh Wagub DCI Ir.
Pra,
dan

SEKNEG Alamsjah berdjalan diair jang. menggenangi djalan dipinggir Djalan Sudirman ketika mengikuti Presiden Suharto (pe gang tongkat) mengadakan penind'
ke
daerah2 ibukota jang dilanda bandjir.. (Gambar Un Kanaan,
ca

Amman,

Hi

rai.

",

i

Djeling

mang, Bandjirkanal, Kali
Malang (Setiabudi) Jaja-

|

djembatan

ir
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Djakarta, 13 Peb (Mak)
Mahkamah Kepolisjan RI (Mahak) pada. tahun 1969 « 6lah ber
hasil menjelesaikan 72 perkara
tindak pidana untuk seluruh In
donesin, dibanding dengar 66 per
kara dalam tahun 1968,
Perjntjiannja
MABAK adalah

menurut
sbb:

Komdak II/Sumut:

Komdak

Tahun

dak

8 perkara,

1970

JOGJA

Konkrit

dung,

Sampai dewasa ini POLRI me

Kom

1 JOGJAKARTA

miljki 18 orang tenaga hakim, jg

Komdak
Komdak
Komdak
Komdak
Kom-

terdapat

berapa sardjana
Gadjah
atas pertanjaan kita.

satu diantara unjversitas2

terdiri dari: Hakim Ketua Mahakti
1 orang, Hakim Mahakti 3 orang:
Hakim Ketua Mahak 10 orang dan
Hakim Mahak sebanjak 4 orang.

VIII/Djabar: 5 perkara, Komdak
TX/Djateng: . 2 perkara, Komdak

perkara,
perkara:
perkara,
perkara,
1 perkara,

13 PEBRUARI

TE

Kerdja Scima

7 perkara.

Sedang djumlah perkara jang te

dak VII/Djaya: 7 perkara, K omdak

XUI/Kalsel: 7
XIV/Kaltim: 4
XV/Bal: 4
XVTI/NTT: 8
XIX/Suluteng:

Tidak Ada

Lalu

XX/Maluku:

DJUM'AT,

Mara

lah diputuskan oleh Mahkamah Ke
polisjan Tinggi
(Mahakti) selama,
th 1969 adalah 6 perk:
kese
luruhannja disidangkan di
Ban-

— Humas

IV/Riau: 4 perkara,

'

,-——oo

12 Perkara Dibereskan
Pengadilan Polri Dalam

Bana

besar milik bangsa Indo
Mesia, Gadjah Mada. Me
miliki

banjak

adalah 49 orang, jang terdiri dari
2 orang
Oditur Tinggi, 34 orang

air.

Oditur dan 13 orang Oditur Peng
. ganti. (Ant)

DIVONNIS 2 TAHUN
WAL Passy

mmetalurgi,

oleh

(kanan),

seorang

pengadilan

negeri

Memiliki

potensi

milihan umum.

fakultas

kerdja

—

partemen

universitas

dakannja.

da

pat kesempatan mengamalkan dan
mengembangkan jimunja.
-.Adakah

Pemerintah

Daerah

kesempatan

jang

PKI,

Pengalaman di Jogja

digunakan untuk pemjlihan
daerah lain dalam memben

tuk

dewan

perwakilan

sedjenis.

umum

pemiljhan

anggauta

untuk

parlemen

be

Kitu bagus? Tidak! “Padahal dae
rah Jogja menghadapi banjak pro
bljm jang sebenarnja akan lebih
mudah diatasi kalau Pemerintah

dan konstituante,

Bagai

Bagaimana

dipandang

kurang

gigih.

ku

rang kompak menghadapi offensif
nja kaum komunis. Kurang terde
ngar suara jang menjatakan bahwa selama itu daerah Jogja telah
Gjadi sasaran empuk bagi ku
man2 komunisme. Bahwa honger
oedeem jang terus menerus. peng
angguran jang meluas. gelandang

Jang kedua dan ketiga, pemilihan

me

Daerih mau sungguh2 kerdjasama

di-

se

project '

akan
umum

kutitrja. Rumah sakit jang merawatnja kabarnja meminta beaja pengobatan Rp. 1 djuta. (Gambar
Muideka). .

tjatjad

pilot

membentuk DPR Daerah, jang la
in2 daerah belum pernah menga

untung,

Brutaal, kata orang. Mengapa
begitu kurang adjar? tanja orang.
Orang tjoba2 berteori, mentjari
djawabnja. Tetapi lagi2 - orang
mentjari sebabnja dengan melem
par kesalahan pada partai2 non-

Pemilih:

pertama —

arch disegala bidang. Beberapa de

manfaatkan

menderita

bagai

rese

kemarin telah divonnis 2 tahun pendjara karena bersalah telah menjiram
Sudijanto (kiri) dengan air keras
HCL sewaktu terdjadi pertengkaran
antara mereka. Akibat peristi
itu Sudijanto

an umum

partemen dari Pemerintah Pusat
Universitas Gadjah Mada Ini, De

ahli

Jogja.

ELAMA ini Jogjakarta te
lah mengalami 3 kali pe

dan djurusan2nja. Reputasinja dj
kenal djauh sampai diluar tanah

Diumlah Oditur jang kini tersedia

Mada

Kuman

PKI ?

dengan universitas2 jang menjim
pan banjak tjerdik
baga' bidang,
"Walaupun

pandai

hubungan

dipel

antara

ke

dua lembaga, Pemerintah Daerah
dan

Gadjah

Mada

tak terpisahkan

ramun dalam penanggulangan per

scalan2

ekonomi jang

daerah

djhadap!

ternjata kerdjasama

ini ku

rang nampak. Suatu persetudjuan

kerdjasama formil sebenarnja su
dah ada. ditandatanganj oleh Wa
kil Kepala Daerah Sri Paku Alam

VIII dan Rektor Unjversitas Ga
djah Mada Drg. Nazir Alwi pada
tanggal

13 September

1966. tetapi

follow up dan pelaksanaan hampir

tidak ada. Persetudjuan ini berla
ku untuk 10 tahun lamanja
dan

sadja didjatuhi hu-

1 tahun pendjara oleh

Pengadilan

Negeri

Djakarta,
melarikan

Istimewa

hari Kamis
diri sewaktu

digiring

pulang

telah
akan

ketahanan

oieh pengawalnja, setelah sele
s2i sidang dipergadilan tsb.
Salah seorang anggota kepo
lisian jang ditugaskan menga
wal para tahanan
jang disi.

dangkar dipengadilan
rangkan kepada ”'Antara'
wa

tahanan

jang

ne.
h

kabur

itu

beruama Gatot Harjanto, me.
makai pakaian kemedja putih
lengan

Tiap
na

AKu

an

Am

berangka t

tempat didur
Hutel
Indonesia

disuatu

"ON

90 detik.

f

tam

Z AU Latu

ar » 90
».xg

strip

tjelana

putih

memandjang

scooter

kedjahatan

“Vespa”,

nurut

polisi2

pengawal

minta permisi

OL/W/9E1

tan

kepada

polisi pergawal

jang

demikian

Gimanfaatkannja

TU

MEUBEL

TAWEKAL
KONTAN

DAK

MENJITI

P

MENERIMA TU1 42 72 MBAH

Akan

diberangkatkan

kapal2 P'T. "ARAFAT”

OJL

No.8 - DJAKARTA

490757: 40158

dinas Express

dari Pelabuhan

Tg. Priok

1. K.M. "LE HAVRE ABETO”.
BRT.

# 19 PEBRUARI 1970.
: Tg. Priok . Padang . Sibolga p-p.

Tgl. Berangkat
Tudjuan

1. P.T, "Arafat" Bag. Pasasi
Dji.

Melati

123

Tg.

22 PEBRUARI 1970.
Tg: Prick . Murtok . Singanore-Belawan
COLLECTING AGENT :
1. PAS DJAYA BUREAU

Tilp. 291153
2. P.N. Djakarta Lloyd Dil.
Lautze

Djakarta

No.

3- Nitour Inc.
Dil. Madjapahit

No.

Tilp. 46527 Djakarta.

3. LINGGARDJATI
Dil.

2

«t Natcur Travel Bureau
Djl. Menteng Raya 7.B
5. Marintour Travel Bureau
Djl. Veteran 1!/6 Telp. 47: 545

5-

42166

"ANEKA"

Dil. Sabang

Telp.

Djl.

Djakarta

Dijaxarta.
6. F.T. EMKL

No. 21

“

Travel

No.

Djakarta Kota.

9. Djengger

Dji-

"KOSWARA"

Medan Merdeka

Djakarta.
P.T. "DIAN

8.

na

Telp. 74601

PEMBUKUAN

MUATAN

'Tilp. 46070 Djakarta.

Tangua. pemberangkatan kapa'i2
lebil dahulu..

se.waktu2 dapat

berobah

tanpa

PERUSAHAAN

HARI RAJA

Djakarta, 13 Pebruari (MOK)
Kebajor
Mesajid Agung Al Azhar
an Baru akan Berhari Raja 1970Gurban
atau
pada tanggat 16 Pebruari
Senin
, 10 Dzuihidjah 1389 H. hari DUDI
N
berdasarkan Ahli Hisab SA'A
— dan diperkuat oleh
DJAMBEK
Imam Besar BUJA HAMKA
menjambut Mari
rangka
Dalam

PELAJARAN

65

135/M/70

Pada

asing.

valuta

persediaan

money

beberapa

tiukup banjak.

KP3/Kokampel

na dengan adanja kerdja
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tinggi.
Sumber

tsb jang

melakukan
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4
388,—
129,—

labuhan IT akan dapat terdjamin.
dipupuk terus dan ditingkatkan
dalam hal ini pihak Keamanan
Pelni sangat
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bantuan
oleh
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untuk dapat
membekuk batang lehernja Is.

tu sumber jang dapat dipertjaja

ter.

sapi dengan
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penawaran

dengan

”LUMBUNG
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jang akan menggerogoti
lumbung padi itu, demikian sua

terletak

suksesnja

"Merdeka” memperoleh
rangan bahwa praktek?
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Djakarta
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Pelabuhan Tandjung Priok di
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tjam
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»ktif dibanding

valuta
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Baru

hari kerdja ber
tempat di Sekretariat Mesdjid
Agung
Al Azhar DjI.
Sisingamangaradja
Telp. 74682 Kebajoran Baru.
1 atu) ekor kambing dengan har
ta Rp. 4000.—
1 tentu) ekor
Rp. 32200—

ibukota,

ada

TG. PRIOK

(URBAN DI MESDJID ALPendaftaran
AZHARsetiap
Ourban
Raja Gurben, Panitia
Mesdjid Agung Al Alah
an me
Ikan kegi
al. pengchitanan
massal sebanjak 100 (seratus) O:
#nak pada tanggal 15 Pebruari 1
bari Mingkw san menerima/menjaTurkan hewan (bagi jang akan berkur
iban berupa uang
atau berupa hewan kambing atau sapi.

di

oleh pedagang?

Dentsche Mark Djerbar
Dollar Hongkong

:

pemberitahuan

tjukup

Ponndsterling Inggeris
Dollar Australia
Dollar Amerika
Dollar S'pore/W'sia/brunej
Gulden Belanda

Djl. Sabang No. 21 Atas Telp. 45115

Djakarta:

jang

tidak

tji

dak VII Djaya beberapa hari
jang baru
lalu,
wartawan

Permintaan jang lumajan ialah untuk dollar Amerika.
Kurs jang tertjatat oleh Antara adalah sbb :

1. P.T. "ARAFAT" Tjabang Tg. Priok
10 Pel. T
Dil. Panaitan NoTito. 291990 - 291684 Tg. Priok
2 P.T. EMKL "ANEKA"

Raya 94/96

asing

Valuta

Tjikini No. 23

Kerintj i H/7 Kebajoran

permintnannja

changers

WISATA"

KOSGORO Travel Bureau
- Djl. Blora No. 30

Asing

Valuta

atas

Dari beberapa kalangan jg
berwadjib sehubungan dengan
ditahannja 2 tjukong penjelun
dupan mobil oleh polisi Kom-

Italia 919.097.387

Lire

terdiri

dorongan dan bantuan dari pe
djabat2 tinggi di Djakarta. Tidak
seorangpun meragukan bahwa kun

Djakarta,

ngalami perobahan dan masih tetap sama dengan kurs jg berlaku
pada hari sebelumnja. Pasaran valuta asing kelihatan sepi, kare.

Djl. Blimbing No, 21 Bandung.
- Dil-

41 Telp. 2 1383

834.281.40,

BEBAS DJAKARTA

Kurs

—

DJAKARTA

Utara 12

No-

V- A. DIPASAR

anggauta2nja

lan. Idee2 seperti ini selalu dapat

ka.

tu hari Kamis 12 Pebruari 1970 menundjukkan kondisi tidak me.

1. G. Enterprises Tour's

Bureau

Tour

Kramat

p-.p.

112

Djl. Raya Krekot Bunder
Djakarta Tilp. 23615

Atas

Djl. Pantjoran No. 15
Telp. 22151 Djakarta8. Usaha Express

Djl. Koni

No-

Rias
Complex
Djakarta.
6. Celebes Fnterprises

45115 Djakarta.

7. Universal

Gadjahmada

Djakarta.

4. CV.

Tilp.

KURS

2. BAYU TOUR & TRAVEL SERVICE
Djl. H- Agus Salim No. 1 A
Telp. 47248 Djakarta

2 Tilp. 21008

US$

Sings 72.858,17, DM 12.342 dan AS 1.085,56.

Djl. Paseban No. 59 A
Telp. 82895 Djakarta

Priok

adalah

Peredarannja

378,50.
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ga usaha jni kandas ditengah dja

telah

KURS
DP
HARI
KAMIS
DJAKARTA — Dalam call DP di Bursa Valuta Asing Djakarta
hari Kamis 12 Pebruari 1970 terdjadi penutuan transaksi pada kurs

2. K.M. "AMBULOMBO”.
BRT. Il-I11 TONTgl. Berangkat
Tudjuan
:
PEMBUKUAN
PENUMPANG

itu

EKCNOMI:
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kan cleh kedua pihak. tetapi dju

kebela
kesempa

(OB AN

No.

ahli,

maupun management

pimpinan2 tertinggi dari kedua
sembaga disertal tenaga2 ahli da

ng)

DEWI SARTIKA : 97 SRG

Mada

salah

TJABANG: Djl. OTTO ISKANDARDINATA 81-B, DJAKARTA
mulai 15.1.1970 chusus mendiual mebel bekas.
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untuk

untuk
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TEL PO:

itu di

luar dugaan mereka, karena
sewaktu akan kabur ia hanja
buang hadjat,
gebentar
kang, tetapi tefnjata
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mengusahakan pembiajaannja. Su
atu Dewan Pertimbangan Industri

jang

melakukan

Kaburnja pendjahat

TOKO

usaha2

Gadjah

Tah, sedangkan pemerintah daerah

perampokan

dan ia telah merdjalani tahan
an selama 7 bulan,

(Ta an

dalam

teknik

lebih erat,

seorang

DJALAN

hi-

baik

dan pakai sandal karet warna
hitam, ia didjatuhi hukuman
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ata

pandjang,

bahwa

menjedjakan

baru
oleh

KEPUTUSAN PRESIDEN No. 7

TAHUN 1970
DJAKARTA.
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persetudjuam

merintah

Norwegia

antara Pemerintah RI dengan Pe
Keradjaan

ten

tang dorongan dan Perlindungan
timbai-balik bagi penanaman mo

dal.
Hal

ini

adalah

sebagai

hasg

pembitjaraan antara delegasi Pe
merjntah RI dan Pemerintah Ke
radjaan Norwegia pada bulan No
pember 1969 di Djakara. jang df
tanda tangani pada tgl 24 Nopem
ber 1969.
Keputusan Presiden In! mula!
berlaku peda tanggal 21 Djanuarf
1970, Demikian Biro Hubungan
Pers dan Masjarakat Deppen.
KOMODOR LAUT RUDY
PURWANA GUBERNUR
AKABRI LAUT
DIAKARIA:

—

sehubungan

dz-

gas @tunijukaja Komodor Laut
RE.

Laut, selaku Kepala
ALRI di MAHAL
menggantikan
Komodor Laut Koesoemobroto. ma
ka jasakan mondjabat Gubernur
AKABRI Law telah ditardjuk Ko
modor Laut Rudy Purwona Kepa
la Staf Komando kawasan Maritjm

Timur,
Demikian
pala Penerangan

keterangan
KeAKABRI
Laut

Lin. Drs. Sri Wiwoho kepada 'Am
tara".

DJENAZAH

PERINTIS

NEGARA DIKEBUMIKAN
SURAKARTA:

—

Pada

Selasa

sore telan dikebumikan djenazah
almarhum Soemarso Parmopranoto,
perintis Bank Negara Indonesia
(1946) dimakam

pusara

Begalon.

deka' memperoleh — keterangan

Solo, dengan mendapat perhatian
besar dari kalangan masjarakat
Surakarta. chususnja kalangan per
bankan dari Djawa Tengah dan
Djawa Barat.

reka

KERDJASAMA
MEXICO
DJAKARTA:

Komdal
1 Diaya
Mengenai
diri ketiga orang
lang ditahan itu wartawan “Mer
lebih
diauh. bahwa sedjak
case lebih 3 hari Jang lalu

sudah

diperbolehkan

lang kerumahnja masing2.
an

por

suatu

2 kali

Sampai

ketentuan
dalam

dimara

wadilh

seminggu.

kume

pu.

deng

Ia.

kesalahan?

jang mereka lakukan dalam me
masukkan
mobil2
lux di Juar

prosedur import
lam pengusutan

ini, masih da
terus menerus

oleh Securitv Ekonomi
VI Djaya.
(Mrs)

Komdak
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—
Kabupa"

In ymomem
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jarg baru
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Djakarta, 13 Peb. (Mdk)
Seorang tahanan kepolisian

HALAMAN Ill

'Diambang pintu perang dunia ke 2:
1 OKTOBER

1945

OLEH

B.M.

Pakta Non- Agressi

DIAH

: P.T. Merdeka Press,, Djakarta.

Terbit setiap pagi, ketjuali

hari2 besar.

Luar

kota:

Rp.300,-

sebulan

(termasuk

TEre3

tar).

Aj
Ha
AKiA Hoaad | jitu
kki
| ! ena

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja anbeaja pos-udara).

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

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
m.
Dua warna (hanja merah) : tambah 1004.
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka.
Iklan Keluarga : Rp.15,- per mm/kolom

Hari

Hitler

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

Umum/Redaksi

: B.M. Digh.

BANDJIR DI KAMPUNG
TERBESAR

SEBUAH kapal perang Israel kelihatan ditarik dari pelabuhan Ellat setelah
pasukan2 katak RPA berhasil meledakkannja berikut sebuah kapal serupa lain-

ja jang tenggelam. Kapal diatas ini mendapat kerusakan pada bagian samping

/8ehingga bobol. (AP). .

DIBEBERAPA tempat dikota Djakarta, tanggal 10 Pebruart jang baru lalu
telah dilanda bandjir, sehingga mengakibatkan kedjadian2 jang tjukup mengerikan dan menjedihkan. Berbeda dengan bandjir2 dita
lalu, hun2
sekali ini sampai2 pasien disebuah rumah sakit harus diungsikan, aliran listerik dikota terhenti sebentar dan diber-bagai? tempat air naik sampai 1 a 2 meter. Ada jang
menilai, bahwa selama kemerdekaan, Djakarta belum pernah mengalami banGlir sehebat ini . .......

8

Djika kita mendengar tjerita2 berdjir dilyar negeri, biasanja bandjir datang-

nja mendadak, sehingga air tidak bisa ditjegah meluap kemana2. Biasanja banGjir itu didahului oleh angin dan hudjan deras setjara Istimewa, atau ketjela-

Pulau Daan Di Laut Djawa Tempat
Pengungsian R a jat Bugis
Bone
13 Pebruari
Palni Saretang
jang Iotakoa

Palembang,

15 tahun dipulau tsb, sedangkan
penduduk lainnja merupakan pe

larian dari suku Bone dan Bu.
mereka
tekanan2 dari gerombolan
har Muzakar pada
hun jang lalu di

ketjelakaan setjara tiba!
Berbeda dengan di Djakarta, makh bandjir kali ini sudah diramalkan senGiri oleh Pak All Sadikin, djauh sebelumnja. Kurang lebih Gubernur DCI Djaya

beberapa bulan ji mengatakan, bahwa ” ., « « bandjir di Djakarta
pasti akan
datang
Ini berarti, bahwa sekurang2nja "'pandangan" tentang banAli jang bsa dan bandjir di Djakarta berbeda!

Ketika
terdjadinja bandjir di Djakarta, ia didahului oleh hudjan sehari
semalam tak henti2nja, hudjan jang tidak dapat dikatakan "istimewa",
karena
Ja tidak terlalu deras dan tidak diseling oleh petir kilat sambung menjambung.

pan kanal2 tadi, atau pelantjong jang sedang iseng2 djalan

dipinggir kanal

Itu, Iseng2 pula membuang puntung rokok, kulit pisang, kulit duren,

sampai

kepada pohon2 pisang, kedalam kanal jang tak mampu mengalirkan airnja itu.

Achirnja riool tertutup, kanal tersumbat, sungal mempet dan luspan air merupakan ”bandjir” jang sudah dapat diramalkan setjara pasti datangnja
bahkan diramalkan lagi, bahwa "akan ada lagi bandjir jang seperti ini dihari2 mendatang ini . . .....
Kalau alat2 penjalur air jang sudah ada, kita pelihara baik2, dan riool2 serta
kanal? didjaga dari tumpukan2 kotoran jang dilemparkan setjara non-chalant
Oleh penduduk kedalamnja, tentulah se-kurang2nja bandjir tidak akan sampai
menimpa penduduk begini hebatnja. Apalagi, kalau sedikit demi sedikit dibagun penambahan penjaluran2 air dari riool baru, sesuai dengan peluasan kota,
tentulah kita kembali keijaman baheula, ke djaman "'normal”, dimana ban@lir2 jang bisa diramalkan, dapt ditjegah karena orang2 tidak membuang kotoran keriool, kanal2 tidak penuh dengan batang2 pisang dan sungai2 mengaUirkan airnja setjara baik karena tak ada tanah lumpur setelah apa, jang
'menghalanginja mengalir dengan lantjar
Metropole Djakstta, se-kurang2nja harus memelihara apa"jang sudah ada

untuk mentjegah bandjir2 jang dapat diramaikan. Sjukur pula,-karens
Pak AU
Sadikin, terus berusaha menambah penjaluran air dalm kota. Kalau kita
mendjalankan pembersihan didalam kota,

termasuk pendjagaan riool, kanal
Gan sungai? jang vital untuk penjaluran air, maka insja Allah, se-kurangz:

kita dapat menikmati kembali keamanan diri kita sebagai penduduk Di
seperti didjaman "'normal” dulu .... » « Oleh sebab itu kita mulai, djangan
menjalahkan penduduk jang membuang sampah seenaknja sadja, tapi perlulah
sekali2 pegawat2 PU menanjakan pada diri sendiri: "'Apa jang bisa kulakukan
untuk penduduk Djakarta?" Dan . . . . « « melaksanakannja ! !!
“

Soviet Uni Hukum
3 Pemuda Barat
Kerdja Keras I Th
Moskwa,

13 Pebr. (Mdk)

Seorang
pemuda
Roma,
berusia 22 tahun, seorang
penjelidik tanah Itali dan se
orang mahasiswa Belgia harj
Rabu didjatuhi hukuman satu

tahun kerdja keras karena
melakukan demonstrasi di
Moskwa.
Valtenio Tacchi,
seorang
penjelidik tanah Itali berusia

23 tahun dan Teresa

Mari-

nuzzi, 22 th. seorang

sekre.

Djalan Djakarta-

Semarang Selesai
Diperbaiki

Djakarta, 13 Februari (Mdk).
Diperoleh keterangan dari
Dep.
Pekerdjaan Umum & Tenaga Listrik,
Drojek2 jang dapat diselesaikan oleh

Direktorat Djenderal

tuk

tahun

1969

Bina

adalah

Marga un

sebagai

beri-

kut:

ber

Hasil sampai dengan acnir Desem
1960 untuk rehabilitasi & up-

grading

djalan

Gjalan

dan

djembatan,

sepandjang

837

ialah

K.M.

dan

Gjembatan 5.000 M. dari target djalan 1.361,5 K.M. dan djembutan 6.
135,5 M.
Hasil

dari

upgrading

djulan

pro-

Jek chusus) s/d. achir tahun 1969 ia
lah 630 K.M. dari target 841 K.M.
Hasil dari
upgrading/ rehabilitasi
Gjembatan (projek chusus)
sampai
dengan achir tahun 1969 ialah 67
buah

dari

target

Kemadjuan2

105

buah.

penting

jang

Gitondjolkan

adalah

Djakarta

Tjikampek

Djalan

raya
—

sebagai

jang

Gara2

Demonstrasi

taris di Roma,

MAHKOTA

JANG

njebarkan pamflet2 jang me
njerukan dibebaskannja ta.
hatan2 politik. Kedua2nja di
Gjatuhi hukuman satu tahun

peta

keras pada Rabu ma

Mahasiswa Belgia, Victor Van
Brantegen, didjatuhi hukuman
kerdja keras, atas tuduhan telah
menjebarkan surat2 selebaran di
sebuah teater di Moskwa jang
menjerukan

di

HARUN
LA

Pada hakekatnja, minjak bumi sam“ sekarang - sekalipun sudah melin-

hstaja

di

istira

Berschtesgaden

di

An

IA ANU

perhitungan.

itu ialah, bahwa saja seakan.
akan berhadapan dengan se.
orang ahli tjatur jang sedang

terpaku

mempeladjari papan

tjatur untuk menunggu2

lang.

keh jang salah dari lawannja,

sehingga dengan demikian ia
dapat mengambil keuntungan
panda.

II, dan sekarang ini diberbagai2 tempat seperti Timur Tengah dan Vietnam, mesin2 perang berdjalan deni
minjak. Sebab itulah, maka maha

Mulai hari ini dan seterusnja kami sadjikan kepada para pembatja budiman

penting bagi negara2 jang besar jang

Paksa harus berperang, untuk mengaakan persediaan minjak sepandjang

kekuasaannja. Itulah sebabnja
Amerika Serikat sgmpai sebelum dapat melepaskan fakta
bahwa angkatan laut dan udara-

a Tunaikan kewadjiban
Pasal 33 UUD-1945
m Gunakan, dan djangan ...
salah-gunakan !

nja tidak akan dapat berdjalan sem-

purna tanpa ia mi
..
di Timur Tengah! Itulah sebabnja
mengapa Rusia mendjaga daerah Baku,
sumber minjak Soviet, dengan segala
amangal dan memasang sedjak beerapa tahun belakangan ini pipa2
minjak langsung kebeberapa tempat
di negeri2 sosialis di Eropah Timur,
dengan sembojan “friend ship pipe“Dam .. . itulah sebabrja miengapa
iminjak Indonesia, jang terviata ber-

mutu tinggi itu, dengan segala daja
@iperebutkan oleh semua pihak jang
berkepentingan, dengan segala matjam
Galih dan tjara. MAKA ITU PULA-LAH JANG HARUS MENDJADI SE—
BAB, MENGAPA BANGSA INDO—
NESIA HARUS MEMPERTAHAN:
KAN KEDAULATAN MINJAK KlTA, mempergunakannja untuk kepentingan kita terutama, seperti jang
@ipesankan setjara maha serius oleh
pasal 33 UUD 1945 kita . ..!

OLEH:

REDAKSI

POLITIK. EKONOMI

bagaimana kita harus mendharmaan kita sendiri, dan mengkontribusikannja kepada dunia. Kita perlu mendorong idealisme ini dengan djalan

mendapatkan kebulatan daja djuang
jang melihat soal2 pokok, soal2 fundamentil, lebih penting dari soal2

detail, sonl2 remeh,
pribadi.

laskan

dengan tepat sekali, bahwa minjak
adalah karunia jang diberikan kepada
kita. Maka minjak itu dapat kita
@unakan atau . . . salah gunakan!
Kurang lebih seratus tahun perkembangan minjak bumi, di Indonesia
semendjak ditahun 1863, Kepala Dinas Pertambangan Pemerintah Kolonial Belanda J.C. de Groot mengetahui sumber minjak di Djawa dan
Palembang. Dan selama seratus tahun
itu ia mendjadi mahkota rebutan

HANTJURKAN ARMADA POR—
jang

dilimpahkan

kepadanja,

demi

doa dukungan serta kerdjasama se-

luruh rakjat Indonesia, demi kepim-

makin
Oleh kekuatan2 luar dan begundai2nja dari dalam.

Pokok2 pikiran dan pendapat me-

nemukan bentuk? jang djelas tentang

"MERDEKA"

jang telah direndam didalam minjak
tanah dan dilontarkan dengan sematjam alat kekapal musuh. Babkan
tidak itu sadja, bangsa kita jang
pada waktu itu pengetahuannja masih
terbatas sudah dapat memanfaatkan minjaknja, tidak hanja sebagai

apalagi soal2

dalam cleh begundal2 luar negeri.
adalah menempatkan usaha minjak
Indonesia pada posisi jang tidak dapat
digojahkan oleh kekuatan manapun
djuga, sehingga ia dapat menentukan
tempatnja jang terhormat diforum dunia dan ,dengan demikian, ketjuali
menunaikan kewadjibannja jang dituntut oleh pasal 33 UUD 1945 kita,
ia djuga dapat menentukan apa dan
sampai dimana dapat memberikan
sumbangan kepada kesedjahteraan segenap ummat manusia didunia ini ...!
BOLA API MINJAK INDONESIA

Tucis.

Sebelum Inggeris menemukan tja1847 dan sebelumnja ditemukannja
minjak bumi di Amerika Utara pada
tahun 1859, pada abad 16 dalam
suatu pertempuran dilaut Selat Sumatera, armada laut Atjeh telah daPat mengalahkan armada laut Portugis dimana dua buah kapal perang
Portugis musnah terbakar oleh "bola2
api" jang dilontarkan dari kapal?
perang Atjeh. Pada abad 16 itu orang2
Indonesia itu telah dapat memanfaat
kan hasil kekajaan alamnja jaitu minjak guna menghalau musuh2nja jang
akan mengganggu kemerdekaannja.
Mereka membakar gumpalan2 kain
ra mengolah minjak bumi pada tahun

waktu itu telah mengerti bagaimana
memanfaatkan hal miliknja. Sangat
#ragislah kalau tjutju?nja jang menjusul dan terutama sekarang ini telah
lum

bisa

djuangkan hak miliknja jang penting
seperti minjak ini.
Sedjarah berkembang terus. Sementara industri di Eropah lahir, disini kita berperang satu sama lain dengan sistim feodalnja. Kapal2 perang

membuat kapal2 jang lebih besar.
Arti minjak sebagai sendjata dalam
pertempuran dilaut mendjadi hilang,
dan hilanglah arti minjak didalam
kehidupannja nenek mojang kita, bertama? dengan hilangnja kedaulatan
mereka.
Sementara itu di Inggeris orang

kali

kebidjaksanaan

poii-

rah telah membuktikan,

bah.

udjung rambut.

pun

didalam

menghadani Nazi.Djerman

he

tapa pun besarnja usaha Hit-

ler untuk
meratunia dilava.
ngan diplomasi. Ketika Hitler
echirnja toh menjertu

landia.
man,

maka

ke Pc

dengan

kontan

membermakhymkan

terhadap

walauoun

Nari.Dier-

setjara

lang.

sung
keventingan
Inggeris
tidak terrntiam
dan walau.
pun Hitler berhasil mengada.
kan "Pakta Ncn Aeresi” dga
talin. sehingga leniaplah impian bantuan jg diharzpkan

negara2 Demokrasi Barat dari
pihzk Soviet.
'Tapi kembali pada saat men

djelzng

ditanda-tanganinja

"Pakta

Non

Agresi

Stalin” Hitler

Hitler—

sudah memper

hitungkan didalam politiknja
kemungkinan
petjahnja
pe.
rang. Hanja sadja, djika toh

sampai petjah perang, ia ragin

melckalisir

perang

itu.

Bagai

mana tjaranja ? Hitler berpen
dapat, bahwa Man
ng
ftu
ada

Be,

ngelali
». Mos,

janlah alat2

diplo

masi Hitler kini berpindah da

ri Berlin ke Moskwa.

Tapi bagaimanakah
Hitler
dapat mendekati Moskwa sete
lah hampir
duapuluh tahun
lamanja selalu
mengadakan
kampagne

anti-bolsjewiki

Djerman ?
BERITA tentang

di

diganttaja

Menlu Sovjet
Litwinow jang
terkenal sebagai tokoh promo

ter untuk

mentjapai

politik

pertahanan dan keamanan ko
lektip

dengan

negarz2

Demo

krasi Barat oleh Molotov me.
rupakan berita
beik dikalangan

jang sangat
Reichskanzlei

"di Berlin. Demikianlah Berlin
mulai
mengusahakan
pende
katan2 dengan Moskwa melalui Menteri perdagangan luar
negeri Mikoyan
dan
Menlu

Sovjet

jang

baru

tapi pembitjaraan2
menelarkan

hasil2

Molotov,

tsb

jang

tidak
kon.

krit. Tni terdiadi dalam bulan
Djuni 1939. Sati bulan kemu
dian diadakan

an

dengan

lagi

Kepala

miliki minjak itu tidak mengerti kalau
hak miliknja telah mendjadi rebutan
orang luar, jang meskipun tidak memiliki minjak, tetapi tidak tahu me-

ngolahnja untuk mendjadi bahan penting!
(bersambung)

mahasiswa
Norwegia, Gunnar
Gjengseth, 23 tahun, telah didja
tuhi hukuman pendjara satu ta
hun oleh sebuah pengadilan di

kan ada bandjir

karta dan...

jang

dapat

Oleh Inggeris kenada

rus siap2”
Bisa djadi tjandu2 buntut

menguntungkan

Soviet.

Tapi

untik

Rusia, djika

samvai

re

tiah perang
di Erovah dan
avabila Moskwa setudju, kami
bersedia
pula
mengadakan
pembitjaraan2 tentarg kepen
NAIK HADJI KERENA SAKIT
KUALA LUMPUR. — Orang

tua

berumur 120 tahun jang baruZ ini

MULAI

dapat

berikut:

bagi

nomor buntut besok..?”

BANDJIR LAGI!
Di Djakarta aneh ! Mu
sim hudjan bandjir air !.
Musim panas bandjir

kedua ne-

kan dengan positip ke Berlia,
bahwa Molotov telah mulai
menaruh minat
pada usul2
Djerman
jang menjinggung

LAGI2 BANDJIR!
Bitjara tentang bandjir

Molotov

dan

bandjir makan hati !

mengabar.

di Djakarta: pernah ban

tentang
kepentingan2 Snvjet
di Polandia
dan di Aegara2
Baltik. Pada
tgl. 11 Agustus
1939 tibalah misi militer Ing.

djir protes, bandjir demonstrasi, bandjir betja,

bandjir film2 porno dan

eris dan Perantjis di Moskwa.

Terangizh kini, bahwa keputusan jang tjepat dari peme.

Jang dij
Dul:. Kapan bandjir be-

rintah Uni Sovjet tidak dapat

di.tunda2 lagi, mengingat

apa

ras, ja......?

jang telah didiandjikan cleh
Molotsv
kepada
Dutabesar
Djerman di Moskwa itu.

Pada tgl. 14 Agustus Menlu
Djerman, Ribbentrop
menge.
tok kawat ke Dutabesarnja di

Moskwa

'tov dan

untuk menemui
mengusulkan,

Molo

bahwa

Ia, Ribbentrcp bersedia akan

datang ke Moskwa untuk se.
gera mengadakan perundingan dengan
pemerintah Uni
Envjet.
Sebagai
pantjingan

(lokaas)

dikatakannja, bahwa

menurut pendapat Berlin "an.
tara Laut Timur dan Laut Hi.

tam" tidak ada persoalan jang
tidak dapat diselesaikan oleh
Djermaa dan
Sovjet dengan
tiara jang memuaskan kedua
pihak.

(Bersambung

RUANG

besok)

lemes

(bandjir "airmata”)

PENDUDUK PERANTIJIS
50 DJUTA
PARRIS, — Penduduk Perantjis
pada tg 31 Desember 1969 berdjumlah 50.105.000 orang. demi
kian diumumkan oleh kantor staUstik masjonal hari Selasa.
Dengan demikian djumlal" penJuduk Perantiis telah bertambah
mbanjak 440.000 orang selama
tahun 1969. Pertambahan penduYuk Perantjis jang sebenamaja (ke
lebhan angka kelahiran atas
angka kematjan) hanja 290.000
orang selama tahun Ku.

AGAMA

Serulah manusia itu (melakukan
Ibadah) hadji, nistjaja mereka akan
datang kepadamu bedjalan kaki atau
berkendaraan unta kurus/tjapek datang dari tempat djauh. Akan mereka
rasakan menfaat bagi mereka dan me
reka akan menjebut (mengingat na-

mereka pakai. Mereka mengganti pa
kajian jang terdiri dari 2 lembar kain
fakir miskin dan orang? jang butuh.
Achirnja mereka kembali lagi ke Mak
kah untuk melakukan tawaf (berlari
keliling Ka'bah) dan sa'i (berlari per
si/kembali 7 kali antara safa dan
Marwa). Diachiri dengan pentjukuran
rambut. Para djamaah merasa lega ka
rena wadjib hadji telah selesai mereka bajarkan.
3. Sjahdan
tersebutlah Nabi
Ibrahim mendapat usiran terhormat
dari Mesir. Disuruh kembali ke Pales
tina dan diberi seorang sahaja Hadjir
jang kemudian didjadikan isteri ke
dua. Atas desakan isteri pertama Sar
rah, Ibrahim atas izin Tuhan memba
Wa isteri kedua ke Tempat jang tiada
berpohonan dan bermanusia jaitu Mak
kah jang sekarang, jang ketika itu da
lam kesdaan hamil. Kemudian Ibrahim
Gipenggil lagi ke Palestina meninggal
kan isterinja jang menanti hari mela
hirkan tanpa pendjaga dan hanja dengan persedizan makanan jang tak se
berapa. Hal ini dapat dilakukan Ibra
hm, karena memenuhi panggilan Tu

tu, atas karunia jang diberikan Allah
kepada mereka dari hewan kurban.
Makanlah daripadanja dan berilah pu
la makan orang2 jang susah dan
orang2 fakir. Surah Al Hadi : 27—28. »
1. Perbahagialah kaum muslimin,
karena Menteri agama telah menetap
kan hari raja idul Adha dari jang di
antjarkan semula tgl. 17 Pebruari
mendjadi tgl. 16 Pebruari. Tanggal ini
benar? tepat dengan 10 Zulhidjah ta
hun Hidjriah, baik menurut pengliha
tan ru'jat maupun menurut perhitung
an hisab. Djaring2 politis sekali ini
tak dapat saluran djalan. MudahZan
funsionil agama dapat peladjaran da
ri kenjataan2.
Semendjak minggu? sebelum tgl. 10
Zulhidjah ditanah Makkah Al Haram
telih berkumpul umat Islam jang datang dari seluruh pendjuru dunia.
Warna kulit dan bahasanja menundjukkan kebangsaan mereka dan pakain dan tanda? pangkat menundjuk
kan kedudukan mereka.
Pagi2 tgl. 9 Zulhidjah mereka tang
Balkan pakaian nasional mereka dan
mereka tjopoti tanda? pangkat jang

Ibadah hadji
dan Kurban

Soviet?

abakah jang dapat kami ber!
kan? Suatu keduduken netral

NALO akan tanja Gubernur kita: ”Berapa kode-

keringat ! Dua2nja bikin

diberikan

Hanja
ikut sertanja
negara
Tuan dalam suatu peperang.
an dan
pesmurihzn dengan
Dierman, tavi tidak ada iang

di Dja-

Menpor ha-

sar Djerman di Moskwa mene

mui

Delegasi

MAT KILAU TAK DJADI

Leningrad atas tuduhan menjebarkan pamfiet2 ig memprotes
penghukuman2 terhadap intelek
tuil2 Sovjet. (Rtr/AFP)

Ali Sadikin ramalkan: ”A

Kemudian pada tgl. 3 Agus
'tus 1939 Schulenburg, Dutabe

pembitjara

menghubungkan
—

untungkan

Ekonomi Soviet jang berkun.
divng ke Berlin. Dikatakannja
"Apa

sementara nenek mojang kita jang me-

kan pasien2 satu rumah

sakit jang tergenang air.
.Lain kali sebaiknja Pak

RINTO ALWI

Cleh dinihmat
Diermzn tang
mengetuai
delegasinja
sbb.:

Industri winjak kita... dari puing2

inte.

bahwa

wa setelah peristiwa Tjekoslo
vakia tahun 1939 Inggeris ti
dek bersedia lagi mrndur se.

REDAKSI :

artikel bersambung jang akan ms
mengenai masalah pe:
kan kita.
Kita sadjikan artikel ini dengan maksud agar pembatja "Merdeka" dapat memperoleh penerangan jang sewi adjarnja mengenai salah satu kekajaan alam kita
jang sangat penting jaitu minjak bumi. Kami beranggapan bahwa bangsa Indonesia jang memiliki minjak hendaknja dapat mengerti pula apa artinja minjak
itu, untuk dapat mempertahankan mahkota minjak ditangannja. Kita sadjikan
dengan menindjau sedjarah perminjakan Indonesia, karena tanpa mengerti akan
sedjarahnja, kita tis dak akan mengerti arti pentingnja minjak Indonesia.

suka perang atau merasa dirinja termasa
maka
karang
fakta,

tapi ia tahu,

tik luar negeri Inggeris. Sedja

PENGANTAR

Men-pcr dan KKO turun
tangan untuk mengungsi

tingan2 kedua pihak dan men
tjapai penjelesaian jang meng

an, tapi karena

perang

Sama

HitlerStalin

Lalu betul2 datang ban

djir di Djakarta. Sampai2

Duta Besar Inggeris di Berlin,
Sir Nevile Henderson menulis
didalam buku hariannja sbb.:
"Kesan saja dari Hitler ketika

robahan

ANKAN
|

lang: "Akan pasti ada
bandjir di Djakarta”.

OLEH:

ini tidak akan berlaku
lagi
Muenchen kedua. Pendudukan
Praha oleh Nazi.Djerman me
rupakan suetu titik.tolak pe.

Pelaku2 utama

BANDJIR !
Peberapa
bulan jang
lalu Pak Ali Sadikin bi-

pegunungan Djerman Selatan.
Ia diam didalam tudjuh baha
8a bukan karena kebimbang-

Inggeris

Sedjak manusia me
kesatuan? bermotor dalam strategi perangnja pada perang dunia ke I dan ke-

lektuil2 Sovjet jang ditahan di
Uni Sovjet.
Pada hari Senin ji. seorang

3 MAHASISWA BARAT
DIADILI DI MOSKWA

lei Berlin, tapi ditempat

dia,

masa2 atom dan nuclear
sadja merupakan faktor maha - masih
jang menentukan kemenangan? diGalam perang maupun didalam damai.

jg- mengikat

tgl. 17 Djanuari jl. dan me

kan keterangan2 sesuatu apa.
Ia tidak tinggal di Reicaskanz

kia dikuasainja, maka

Ka-

njak 373 djiwa,

Di Toko Moskow

diri mereka mai didinding

didepan umuni, djuga ia tidak
berpidato dan tidak member!

ngan Hitler tertudju ke Polan

kaan dengan petjahnja tanggul2 penjelamai t sungai2. Ban
jang
dji
kita dengar
r
Miluar Indonesia, biasanja disusul oleh panik jang melukiskan datangnja suatu

Hanja akibat hudjan sehari semalam itulah jang Istimewa", karena ia me"gentong?" besar jang menampung
Ngakibatkan Djakarta mendjadi suatu
air
hudjan Lea
aan tak sanggup meluapkan restan2 air, ketempat? lain
ketika gentong
penuh.
Apakah kesimpulan jang dapat kita tarik dari bandjir oleh
hudjan sehari
semalam di Djakarta itu?
Pertama-tama, alat2 dan personil jang terus menerus membersihkan djalanz
dan mengorek riool2 jang ada -sekalipun djumlahnja sangat sedikit-, sangat
tidak tjukup untuk suatu kota besar seperti Djakarta. Oleh karena praktis
tidak pernah diurus, maka djalan2 mendjadi tak terpelihara, rioof2nja tertutup
Oleh kotoran2 jang ada, dan jang sengadja ditumpukkan penduduk jang mau
seenaknja sadja buang bekas jang berupa kotoran, kedalam riool.
Sungai2 dan kanal2 ketjil jang membantu mengalirkan air
, terh
padat dengan lumpur didasarnja, sehingga "berat" mengalirkan Ir dan akibatnja meluapkannja keluar batas2njd. Penduduk jang kebetulan tinggal dide-

djarang sekali muntjul

jang se-besar2nja".
Setelah seluruh Tjekoslova-

jiki

Alamat

Fi BG

TANGGAL
PENERBIT

eh

DIDIRIKAN

han. Karena Tuhan jang menjuruhnja
pergi, tandanja Tuhan pula akan me
lindungi isterinja jang ditinggalkan
Puteranja Ismail lahir tanpa ditolong manusia
£ jg akan dima
kan tak ada, sedangkan sebagai orang
jang baru melahirkan dan menjusu
kun harus makan jang banjak. Madijir
Gergan ichlas menerima nasibnja dan
merjerahkan diri kepada Tuhan. Diha
tapkan suami tentu datang. dan terus
merdoa kepada Tuhan.
Tiba? dari
kedjauhan Hadjir melihat api. Dan
kalau ada api tentu ada manusia diGekatnja tempat memohon pertolong
an. Tempat api didatangi. apinja ht
leng tanpa kesan
apa? la kembali
kepeda anaknja kembali.
Tiba? api
itu muntjul kembali dan diturut pula
oleh Hadjir. Keadaan seperti perta
ma Tudjuh kali keadaan serupa itu
berlaku, achirnja ada tumpukan basah dipasir jg kemudian mengalirkan
Air Itu dalah air

putih tanpa didjahit dari bahan sederhana. Pakaian jang tak diketahui
dienis kebangsaannja dan tak akan
dikenal apakah pakaian timur atau pa
kaian barat. Mereka sekalian sama2
bergerak menudju suatu tempat jang
bernama "Arafah kira2 27 Km dari
Makkah. Tidak dirasakan panas terik
Dengan chusju', tunduk dan tadarru"
mereka njatakan kerendahan hati mereka: memenuhi panggilan tanah suUji. Jang banjak keluar dari mulut me
reka utjapan talbiyah: Labbaik, allahumma labbaik, la sjrika laka, labbaik innal hamda dst
.
Aku penuhi panggilan engkau ja
Allah, tak ada Tuhan hanja engkau,
segala pudja untukmu dan segala kua
sa ditanganmu.
Di-tengah2 padang jang luas terben
tang (padang "Arafah) mereka wukuf
(berhenti) sehari suntuk. Tak ada batas jang menghalang pandang. Sekeliling terlihat bibir langit melengkungi, Manusia dalam kemah2 dan
tenda? tempat melindungi mereka da
Fi terik panas, kelihatan ketjil menzarrah dilihat dari keluasan kesem-

Tjirebon

— Losari — Semarang 10071, selesai.

Ban-

Dja

Merak

dapat

201,
Terget 35 K.M.
untuk
we — Langsa
dapat

diselesaikan

Lho Seuma
diselesaikan

Target 20 K.M. untuk djalan Bireun — Takengon dapat diselesatkun 7017
Target 25 K.M. untuk djalan Bukit
tinggi — batas Riau, 7007 selesai
Terget 35 K.M. djalan Tjurup —
Bengkulu, 7017 selesi
Demikian keterangar2 dari Depar
temen PU. & TTL. (Lhh).

Rio De Janeiro, 13 Peb. (Mdk)

Karnaval jang
selama empat hari di
de
Janeiro berachir Selasa ma.
lam setelah
minta korban se.
109 orang
orang
wat

ramah sakit.

dikamar
bahwa
korban? itu
karena
dan

Anakku! Aku menerima perintah da
lam mimpi, bahwa aku akan menjem
belihmu. Bagaimana pikiran ananda?
Dijawab

Ba

djalan

531E.I

untuk

Ar

—

K.M.

RATUSAN MATI KEHABISAN
DI BRASIL,

|

karta

29

Se-

disetesat

Yati HH
a
Ti
Ha

Target

djalan

dapat

!

9004.

untuk

FF

kan

K.M.

1

Ungaran

—

£

marang

15

| Ha Ff

70r7.

Target

INDUSTRI minjak nasional dimulai dari mana? Tidak
Penindiaua dari pusat tampak ketika mengun
dang Beorat menja

Eyang H

diselesaikan

Semadapat

2

untuk djalan
— Surabaja

et

Gjeng 50 K.M.
rang — Lasem

3

—

:
! ih

Bogor

#: l

—

Tiirebon dengan target 62
. Ialah 8574 selesai.
Target tahun
1969/1970
sepan-

£F

Djakarta

Ismail

,,

LAMAN IV

MERDEKA

Bujung Nasution SH Diminta Untuk
Mengadjukan Tuntutan Ke Pengadilan

DJUMAT,

Swedia
Pukul
Afsel
3.1

: Tuntut Willy Waroka?
pengadilan.

nja ini kepada seorang pe

roka.
Diperoleh
keterangan,
Soerjo Siswono dalam hal

ta jang akan bertindak sebagai
penuntutnja,
jaitu
Adnan
Bujung
Nasution

la bahan2 dan bukti2 jang
diperlukan dalam tuntutan

Sumber itu djuga menja
takan bahwa dasar tuntut-

Ketua

schorsing selama 4 tahun
oleh PB PTMSI Pusat, akan

jang

telah

dikenakan

Willy Wa-

Team Manager Persidja Kom

berikan reaksi jang positif se
hubungan dengar adanja tulisan jang dikemukakan
oleh re-

anggap

club
ny

Geka' itu, diduga akan
#eluruhnjan

'N

ketjil.

Seterusnja

Kompol

Edeng

menjatakan bahwa Persidja di
duga keras akan bermain
de

se

ngan sistem 4-33 seperti jang
@isinjalir oleh 'Merdeka', Kom
pol Edeng djuga berkejakinan
bahwa memang
diatas kertas
agak sedikit kans Persidja un

telah me
hatinja,
olahraga

Ibukota dapat
lebih
memberikan pendapat2

—

nan pemajn ini menurut Kom
pol Edeng, hanja mungkin ada

perobahan2

selaku pembina

Salmon/Beb

A. Muljadi

mar, Gunawan. Mengenai susu

benar

Dalam suatu pertjakapan de

pakbola di Ibukota
ujatukan perasaan
Bgar para reporter

half:

Ojong Liza. penjerang2: Feng
Hong/Didi, Manan/Salmon Na
sution, Surya
Lesmana,
Ko

ngan 'Merdeka' di Kantor PSSI
pagi kemarin, Kompol
Edeng

Suleiman

Salaki,

Permadi —

banjax
mau-

pun saranZnja, terutama mela
lui tulisan2, hal mana
menu

tuk dapat mendekati garis

per

Tapi satu keuntungan,

demi "

tahanan

Csepel,

rut Kompol. Edeng akan meru
pakan suatu bahan jang bak'

kian Kompol Edeng seterusnja,

bina maupun si coach olahraga

lemah, tentu

dengan mereka

kes.

Persidja merupekan kes.

dan berguna sekali bagi sipers
itu sendiri.
Seperti diketahui bahwa

anggap

jang

mereka

tidak

akan bermain dengan sepenuh

da

rin 'Merdeka' telah mengemu

Sedangkan ketika kepatanja
diminta bagaimana susunan

team Persjdja jang pasti, Team

Manager Persidja itu hanja me
njatakan 'baru

tar sore, susunan mana jang di
kemukakan adalah sbb: kiper:

dan

tidak

melihat

penjele

sajan jang tjepat dan ini berpengaruh djuga kedalam negeri In
@oresia. Malik mengutarakan bah
wa setiap pengiriman
sendjata
'ekan mempersulit keadaan, Djika
keadaan bertambah genting diluar

negeri seperti dj Timur

(Sambungan dari Hal 1)

Tengah

lam

tahun

1970

itu dapat

bertam

bah baik atau sebaliknja. Menurut

Maljk penjelesalan Timur Tengah
harus kembali kepada resolusi
"67 dan didjalankan setjara keras
sebelum terlambat.
Menlu Malik

donesja

senantiasa membuka

tu untuk tepat2 perundingan.

bah banjak.

Disimpulkan

bahwa

nanti sore'. (Am)

Kopkamtib

Deplu,
tirkan

kan

dapat diumum

oleh Adam

situasi didalam

Atas pertanjaan lainnja

Adam Malik mengatakan

GEDUNG KONI

DJAJA JANG

Tidak tutup pintu

Malik

negeri da

pin

Menlu

bahwa

BARU

Ai jad tepat djam

10.00 pagi.

yekas

ini

Seperti diketahu! bahwa gedung
Pabrik

Rotj

telah

Fat tersebut menurut Adam Malik

djse

'ahkan oleh Gubernur All Sadikin

kepada

KONI

Djaya

kemedjuan

Djakarta

Nopember

1969

demi

untuk

Raja da:am

Kinj gedung

ngalami

8

H

tersebut

perbaikan.

|1

bidang olahraga semepdjak bulan
ji,

dan

pe

4 djuta ditambah $ 3.000,adalah

CUP

um dibajar oleh Willy Wa

roka.

Kapan

tuntutan

Adnan Bujung Nasution SH
masih blm. sempat mempeladjari perkara ini, karena
semendjak Kamis pagi kemarin Bujung Nasution te-

DAVIS

AKAN MOGOK?
Melbourne, 13 Peb (Mak)
Captain regu Davis Cup Austra

Ya Nesle Fraser mengatakan hari
Selasa,
dengan

Dari

bahwa ja tidak chawatir
adanja kabar2, bahwa pa

ra pemainnja

akan

Fraser,

Korea Selatan

bekas djuara Wimble-

dingan2 perebutan Davis Cup".
Anggota2 team itu, Dick Crea'y,
Ray Ruffels, Allan Stone dan John
Alexander, direntjanakan berto
ke Korea dalam

2 pekan ini.

Mereka mengeluh. bahwa penje

lenggaraan

tour itu-adalah

rang baik".

Demikian
nerangkan.

sumber itu me

MOSKOW

—

nurdukkan

main2

4

9—2

dalam

ma

Dalam

antara

3 2
lalu,
angka

nja

Serikat

pertandingan

dju amgtur
malam.

Uni Sovjet me

Amerika

tin-

di Moskow Rabu

pertandingan

Man

kedua

perta.

nggara

Oktober

Uni
Sovjet menang
6—5. Pertandingan

akan diadakan

Bersamaan

dengan

seleksi tsb

Gjuga akan diadakan seleksi un
tuk Federation Cup chusus pe.

melakukan

'walk-out', pada saat mereka be
rangkat menudju
kepertandingan
zone Timur dalam perebutan piala

Itu, melawan

lah. berangkat. ke Hongkong untuk sesuatu keperluan.

ne

geri jang akan datang ini.

main2 putri terbaik dari seluruh Indonesia.

Mengenai seleksi untuk Davis
Cup, seperti dikabarkan, akan
diselenggarakan
tanggal
19 s/d 22 Pebruari di "Hard
Court" Kampung Mugas Sema.
rang. demikian pula untuk Fe.
deration Cup puteri-

PEMAIN2

Ta

di Minsk-

tgl. 14 Pebruari jang akan da.
tang.

untuk ini oleb

PELTI Pusat
an
dimintakan
kedatangannja
Semarang pe.

tsb

lain

putri dan

16

jang

Pemain

putra

telah dipanggil

seleksi ini akan
main

PUTRA JANG
DIPANGGIL

terbaik

jang

itu dalam

segera

8 pe-

akan

'ku

Fraser mengatakan. bahwa
ja
telah berbitjara
dengan Crealy
dan Stone Selasa
malam
dan

pada Senin malam
(Rtr)

Australjad

|
Mengan Pon

Kamar
wat
dalam paviliunsetiap
ita berada
dalam

keadaan

Ernie penjanji

milik Indonesia

penuh.

berbakat

1

Tengah)

Hardi.

dera Sangitan

tapi

pemain

terbaik

menurut

PELTI

ditundjuk/dipilih
diatas.

PEMAIN2

pemain2

masing2:

Pusat

PUTRI

at

K2-3

Kaligis

lah

demikian

menja- —

ini --

anna

aan

Ercpah

dari

dituduh

bulan

jang

dikatakan

lalu,

oleh

keputusan

rai tempat landjutan per.
tamdiryan jang akan diada

kam

22 Pebruari

Air setjara tiba2

Kegt

reag Bo an

men-

rokko.

umah sakit itu

didalam

pada djam 21.30

beberapa pu-

Dalam Waktu

panikan

pada sebagian perawat

2,Dikatakan
pula, bahwa

jamatkan terlebih dahulu adalah pa-

Lesnngg Makara keong
Tana 0
penah
denga
aah
ehidup

hat, 000 peraani Yu pada Indugs

Bem

$

i

sangat

"unruly”

sebagai pe

berita

terlambat

dari An.

tara.

INuAH MALAYSIA :
DENDA M $ 500
KALAU BUANG
PUNTUNG ROKOK
SEMBARANGAN
Djakarta, 13 Peb.
Walikota

(Mdk)

Itu mahasis.

Suatu

pai

peraturan jang

sekarang

dan

ditaati

kota ialah

masih

oleh

kalau

sam.

berlaku

penduduk

kedapatan

membuang puntung rokok di
hukum denda MS$ 500,

jzag penting

kata walikota

Alamsuddin, semua orang2nja
berdisiplin. Hai inilah rasanja
na
kita jang sulit untuk di

Paris

u.

2

(Sambungan
dari hal. !)

mengge

malam.

di

LANDJUTAN

Kyoto djuga.

Timur.

tahun Jatu, hanja 2 hari sete.
lah kedatangannia.

MAESA — BINTANG TIMUR.
DJAIKARTA. — Dalam

SPANJOL

ba

“Nusantara Pura”

SEVILLE,

SPANJOL

mentjatat

TUrPrise

2—0

dalam

suatu

— Spa

Detignangan

atas

Djerman

Barat, finalis
Cup Dunia 1966,
pertandingan

bung siaga
anggota

Tan.

engga. Da

Buruh Pelabuhan,

dan

Ta

di

dan jang

djung Priok

DJERMAN BARAT 2—4

"Merdeka" di Operati
L GaKm wartawan
Room Komdak
VII, air setjara ) MIOL
tiba

ditangk?p

Djuni jad.

menda.

Voelkner, jang pernah men
Gdekam selama
8 tzhun dida.
lam pendjara Djerman Timur
atas tuduhan mendjadi mata2
Perantjis,

tgl 2

Dalam pool-IV itu termasuk pu
Ia kes. Djerman Barat dan Ma

heboh di

jang

adalah

Djermen

pada

Indo.

kepada Vbelkner
dokumen?
resmi, dimana Simone Lemsn
bertindak
sebagai
"Kotak

Anapi setelah datang benturan marak

ngat membahajakan
sekali, adalah

Tara

kegiatan2

tsb

(AFP)

jang keras. dan menghiadarkan
tiedera2 sewaktu terdja'uh. sete
lah bertubrukan.
Peru termasuk dalam pool-lV!
Pertandingannja jang pertama da
lam per delapan'final itu adalah
melawan Bulgarja di Leon Mexico

Tuduhan
itu mengatakan
bahwa Danil» telah mensuply

magja."senapan
Pemberantasannja
harus
deng
mesin"
#"mitralijang sa-

djuga

mata2

gaja

resmi

dan seorang
pegawai Kemlu
Perantjis, Maf he Danilo

luh menit sadja air telah mulai meKapur? padisn,
Tah
Pada mulanja
memang timbul ke

jr”, akal" dangan TAP IX/MPRS/

tertuduh

dan

Cesar

IBF di London bahwa per.

Danzig, Simone
Leman, sau.
dara perempuan
Jagues Le.
man, jang
meninggal tahua

djadi

jang memiliki

hitam,

telah menerima

orang

final

sepahbsia.

terdjadinja

Bangkok

1 da

Hans Eugen Voelkner, seorang

lalu

babax

se
di

nesis maupun
Muangthai
apakah keduanja
bersedia
melanjutkan pertandingan
per:jsihan zone Asia sete-

(Ant)

Tiga

— Thomas

inj belum menerima ke

teranyan

1 dari Jogja, Ross

—

gerakan
Haarlem.

Tokio, 13 Peb. (Mdk)
Persatuan — Bulutangkis
Djepang (JBA) sampai sa.

ke.

putri untuk

Lanny

Parsons

Djepang Bel um Terima
Surat Persetudjuan
indonesia & Thailand ?

dan Sambroni

oleh

Dunia

baik permainan

Sangitan.
Mengenaj 2 pemain dari Djawa Tengah diterangkan, bahwa
telah dikirimkan
oleh Komda
pemain2

pasa-

dari Alan

Pertandingan

PERSOALAN PERTANDINGAN
THOMAS CUP DI KYOTO:

mata2 bagi
Djerman Timur,
pada hari Rabu diadjukan ke.
depan pengadilan di Paris.

ep

gg sekarang

mereka untuk 7 keturunan,

i,

1

Diantara 16 pemain tersebut
ada 4 pemain junior, jakni Har
diman, Imam Soetardi,
Samu.

PARIS

Ta
Aa
Naa
dangan
jang masuk heladang petani, Le

Pung Se

Liang).

(Djawa

man.

Tengah,

dan,

dituduh melakukan

mendje-

takan, bahwa pemberantasan KOrupBag

Hwie

Djawa

MATA? DJERMAN TIMUR
DIADILI DI PARIS

jang

ftektit,

selandjutnja

(Siem

Mantiri.

nunggu adanja suatu UU jang lebih “orang perawat dinas malam itu kepa
Melik

dari

Darmono

terdiri

Cup
antara
Swedia
dan
Afrika Selatan tsb diantjam

mona mengatakan, peladjaran ini
akan berguna untuk menandingi le

ri Sulawesi Selatan jakni Letsi

ada jng dibwa ke R.S. "Siti ChadiGjah" dan Rumah Sakit lainnja.

Sajuti

2

dalam

Pelatih mereka,

bih

manta

ke.

atas
pasangan
lawannja
Gert Nor
ist
dan Goem
Whz.iguist 6—15, 15—8 dan
15—8.

adalah jsimewa berlatih judo.

masing2

diketahui siapa pemainnja.

Menurut Sajuti TAP IX/

Hao beng

mrti

perebutan Piala

Hartati, 1 dari Djaterg: Nj. Ha
lim, 1 dari Djatim jang belum

Chiru

nja Ernie tidak bisa dira.

Soetar

masing2

Mexico

ikatpinggang

dan Loanita.

OPERATION
Moeterekoned nanoeren

Imam

Timur

double

Parsons/Kenceth

LIMLA, — Sebagian dari latihan?

Budiman Asnar, Gunawan Se.
tiadi, FE. Walla dan Hardi Lu-

Djabar,

Terus Bertambah Baik
wat
1 GI)

dan

15—8.

kemenangan

rgannja

nja ufituk pemain2 Peru jang
dang Gipersjapkan bertanding

Federation Cup diterangkan sbb:
2 dari Djakarta, masing2: Lita
Liem dan Mien Soehadi- 2 dari

Kesebelisan tamu, seperti djuga
alam dua pertandingan
terdahulu
telah menundjukkan permainan gemi
lang dan menguasai
pertandingan
sedjak tendangan pertama — sampai
pluit terachir. Dengan dipimpin oleh
senterpor Joraj Szikora dan kiri-da
lem Mikular Krnac, team Tjeko men
tjatat lima gol kemenangan dalam
babak pertama.

menit

Atet Wijono

di. 4 dari Djawa

Mengenai

mengadakan
perlawatan di
Hongkong Rabu malam mengguling»Tjina Hong-

dua

Widjaja,

Wullur, Diko

Moerdono, Lay Ting An, Samu
dera
Saagitan
dan Sambroni
Sangitan. 2 dari Djawa Barat:

Gua

Hongkong, 13 Februari (Mdk).
Kesebelasan Tjekosiowakia — dari
Wlub Inter Bratislava jang kini se-

dibuat

Gondo

Soegiarto, Jacky

Djakarta,

zmendatang'.

Chee Cheong,

dari Djakarta

masing2,

nama

Kes. Tjeko
Menang Lagi
Di Hongkong

Chow

Raya

ranking,

dan saja sendiri kepa
bulanan dari
LTAA

(Persatuan Lawn-tennis

pemain2 jang dipang
ikuti seleksi di Sema

rang ini ialah:

Sela.

Clark

LATIHAN JUDO UNTUK
PEMAI
KES. PERU

PELTI Djawa Tengah sedjumlah

"akan mengadjukan pandangan pa

ra pemain
da sidang

Adapun
untuk

nosobo

terbaik

diambil

gil

dan

dalam

dengan

Djawa, oleh PELTI Pusat telah

dimasukkan dalam TC di Dja.
karta dan dari 8 pemain terse.
but akan diambil 4 pemain ig
benar2 dapat mewakili Indonesia dalam Davis Cup itu nanti.

Afrika

Du/Bruce

8—15

Baru

Semarang, 13 Pebruari (Mdk) "
16 Pemain tennis terbaik dari
"
meng

15—3 dan

dua Afrika Selatan memper
ketjil
ketinggalanrja 1—3

16 Pemain Putra
Akan Dipilih 4

angkat ke Semarang guna
ikuti seleksi dalam menj
kedjuaraan Davis Cup

Tara

Rene

15—12,

PERSIAPAN TEAM DAVIS CUP KITA DI SEMARANG

Soerjo

bahwa

tan

Pemain2 dari banjak negara2 turut bertanding didalam perebutan kedjuaraan Victoria.
zamb:
nampak
Richard Russel dari Jamaica “(tengah) ber-tjakap2 dengan (dari kiri) Lita
p Liem, Lany Kg
Ksligis,
say
Nona
Halim
dan
wiajojo.

Siswono. ini akan dibawa
ke Sidang Pengadilan ma-

sih belum diketahui, hanja

TP

untuk berrmain dalam pertandingan?

kalah 8—7, S—11 kepada G. Perkins,

baru menggabungkan diri “dengan
klub Jardines, suatu klub bajaran
Hongkong, kes. Hongkong tidak ber
kutik dalam menghadapi lawan2nja
Gari Inter Bratislava.
Gol mereka

jang di
akan

(Mdk)

djawabkan

oleh. Willy Waroka, .dan
sampai
masih be

Kesehatan Ernie Djohan
13 Peb.

seluruhnja

dipertanggung

AUSTRALIA

satu2nja

Djakarta,

tsb.

merupakan 'hutang

PTMSI jang dalam hal ini

AKAN

PEMAIN2

Malaysia,

remmiannja
pada hari Sabtu besok
Gubernur DCI

pasangan

k:rugian

tour di Australia

O

15—8 dan Kurt Johansson
(Swedia) menundukkan Alan Parsons
8—15, 15—19
dan 15—9 dalam dua per.

keGjuaraan Negara2 Bagian telah bertanding di Melbourne memperebutkan kedjuarsan
Bagian Victoria dan di
Sydney dalam memperebutkan kedjuaraan2 Australia dan New South Wales. Mereka Negari
di Australia dalam bulan
November, dan djuga telah mengundjungi Negara2 Bagian Australia Barat, Gueensland dantibaTsmania.
Dalam perebutan
kedjuaraan turnamen terbuka Victoria, pemain? puterilah jang paling berhasil. Lani Kaligi jang berumur
tahun,
mentjapal guarter-final untuk turnamen terbuka single wa nita, sebelum Ia dikalahkam 6, 3-8 oleh 26 Karen
Krantzcke. Lany Kaligis dan Lita Liem jang berusia 23 th, Sebelum terguling 5—7, 3-6 oleh Njonja J. O'Neli dan »
mentjapal guarter-final
turnamen terbuka dobel wanita Nona C. Sandberg, Setelah
tempat
ke-i
Putra, Sugiarto Sutarjo, berusia 22 tb, dikalahkan 4—6, 7—8 oleh N. Holland, dan Gondo mentjpattoto, ea
Kn

Ketjuali permainan
bagus sekali
jang diperlihatkan kiper nasional

telan me
pada

kan

Djumlah

meliputi sekitar Rp.

Ia jang sedang melakukan

kong @—1 dalam kemenangannja ke
tiga berturut2 didepan penonton sebanjak 28.000 orarg di Hongkong.

13 Feb (Mdk)

KONI DJAYA jang telah menda
pat gedung baru jang terl2'ak dj
Dji, Ir H. Djuanda III/7 akan di
resmikan pembukaannja pada ha

Toit

didapat keterangan

hati, dan dari hai2 inilah Per
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