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peroleh

jang di-

oleh

wartawan

Berdasarkan
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ke hal. IV)

3 Awak Kapal
Masih Belum
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”Merdeka” langsung dari
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tsb. maka djelas

bahwa

(Bersambung
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Vaclav Kosek. Demikian me

nurut keterangan

'mentara itu membenarkan bahwa peti2 barang untuk Vaclav Kosek me"'makanan
marg selalu bertuliskan
Gan minuman”. Tapi pihak berwaGiib menjatakan keheranan mengapa
peti2 makanan tersebut sewaktu di-
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kukan djuga oleh Vaclav

Bonn, 27 Peb. (Mdk).
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Djakarta,

sesuai

Djakarta

di Bagdad,

njampingkan permintaangek
retaris djenderal PBB U Thant

Delam hubungan berita "Merdeka"
kemorin kalangan jang berwenang se

daerah2

Pensiunan
Militer

itu

kemudian berhasil disita
leng2, kawat dan battery.
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Kedua Arab tsb telah menjewa sebuah kamar dihotel

Sementara

ggi dalam lingkungan AD di
bawah pimpiran KSAD Djen-

ke.3 ne

lebih

PBB. Nopenfber
tahun 1961,
sebelum. meminta Irak mena.

geril-

jawan Arab tsb telah mengi.

bom selesai.

luruh Indonesia dan pedjabat2

adalah

didudukinja,

Tesolus

nurut polisi barang2 itu diting

aula MABAD telah diadakan pu
la Commander's Calt AD jang
dikundjungi oleh Pangdam2 se

dan

meataggalkan

pat memastikan apakah te-

. galkan

kemaren bertempat di

realisasi

untuk mendesak supaja Israel

term” dan "long term”. Da

Kamis

merupakan

persetudjuan bersama

gara

Komunis Tetap Bahaja
Bagi Indonesia Selama
Masih Ada Kekuatan
Komunis Internasional

Operasionil tehnisnja setjara "short

1 Geriljawan Ara
Lari Dari Djerman

mengalami

keru-

Hk

memiliki sisa uang sama se.
Ka. Marta mh jang ade
menurut
Kol. Sinurat king ha
mag

kursi dan

barang?

f

lain jang dinilai uang seharga

Rp. 703.000.—,
Dengan adanja keruwetan2 jang
terdjadi di Bapemil tjadang Djakarta

Itu, maka atas kebidjaksanaan
Peng
Gam V Djaja berdasarkan permintaan
Gari Bapemil sendiri dan sesuai de

ngan instruksi
KSAD untuk menga
west Bapemil,
telah dibentuk Team
Pengawas
dengan tugas untuk turu

terdtadi di Bapemil tjadang Djakarta.
Menurut Ketua Team Pemeriksa.
be

Twwetan Jang terdjadi di Bapemil tia

—sedjumlah

uang Rp. GISSITIL
milik 24 orang
Gepositor.
sedang dari djumlan Ru

Besar Rp. 2 djuta lebih dikembalikan

Ta
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epeda para pemiliknja
dan stone
(pi sedang terus diusahakan
oleh
team pemeriksa
untuk segera dapat
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Kedjaksaan Agung Tetap Larang Gambar2 Merangsang

4000 exp. Kalender
Porno

terdiri duit 4 matjam dengan berha:
Bat ukuran serta mempunjai gambar?
jang merangsang serta beraneka ragam bentuknja. Ke-9 matjam tersebut
masing2 adalah kalender? Japaness

Nudo, Peach Ben Tex, Kurabo, Fujibo
Tahcolio. Pioneer,
Flower and Nude,
dan 2 matjam Nude Calender dengan
Semua kajang berlainan.
gambar2
tahun
adalah untuk
lender2 tersebut

1970.

Ditambahkan

oleh

'Kedjaksaan Agung

Pds.

itu, bal

Ka

Dibakar

Humas

dlan-

masih
taru kalender? tersebut jang
berupa lembaran? lepas, dibagian ba
.Wahnja masih terdapat tempat kosong jang menurut keterangan akan
dipergunakan oleh salah satu importir di Djakarta jarg hendak memasuk
kan barang? itu ke Indonesia.
Tetap

lebih
Atas pertanjaan
mukakan,
bahwa
sampai

1

larang.

dike
djauh,
saat ini pi

hak Kedjaksaan Agung masih tetap
melarang beredarnja gambar2
jang
bersifet porro dan tidak hanja barang tjetakan sadja.
kalender?
'Apakah madjalah atau

porno tersebut djuga dimasukkan me

1000 Sitaan Kantor
pihak Kedjaksaan Agung sampai saat ini belum mengetahuinja,
—ckan
tetapi hal
ranrja.

dipesaran,

Pos

pibak

Kedjaksaan

Agung

dalim Pel ini telah memerintahkan
pada Kepolisian untuk melakukan

itu diduga
ada kemungki'amping itu terhadap
ka-

ke
pe

njitaar2 jang sebegitu djauh belum
diperoleh keterangan bagaimana hasil

lender2 atau madjalat2 porno jang
kemurgkirarnja telah sempat beredar

Kepada para wartawan
Pds. Ka.
Humas Kedjaksaan Agurg antara lain
mengatakan, bahwa semua kalender
porno tersebut adalah buatan Hongkong dan Djepang.

Diantara kolender2 tersebut sedjum
lah 3.000 buah hasil sitaan Kedjak-

saan Agung bersama petugas2

Doune

ketika barang itu akan dimasukkan
ke Djakarta melalui Tandjung Priok,
sedangkan selebihnja jang berdjumlah

1.000 buah lagi disita oleh Kedjaksaan
Agung di Kantor Pos Besar Pasar Ba
ru.
Ditambahkannja pula, bahwa kaien
der2 jang dibungkus rapi dalam peti
itu tidak mempunjal alamat, akan te
tapi dengan mempergunakan
surat?
perankan,
Menurut Drs. Sjamsuar, kalenderz

Kalau ini desernja, bajan

1970 ini dan telah dibakar hangus itu
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biro perdjalanan P
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Pan American MX

Djakarta, 27 Peb. (Mdk).

Albi

V/Djaya

dari

pedjabat jg.

dn
ja penggantnja
peng
inja Kooei,
Kolonel Naja
Neja
Iskandar Sumantri Ass. I Ko-

Gam V/Diaya, karena Brigdjen.
Manihuruk dipindahkan ke Departemen Dalam Negeri sebagai
Perwira Tinggi diperbantukan.

Pada szat

serah

Kepala
dari

jang sama akan di

terimal

pula

Staf

Garnisun

Kolonel

Ateng

djabatan

Ibukota

Hardjosas.

mito kepada penggantinja Kol:
H.A. Kohar
Iman Chourmain.
Desa Rindam V/Dias
sedang
Kastaf Garnisun
kota jang
lema dipindahkan sebagai Kasdam Xl/Tambun
Bungai Kalimantan

Tengah.

Upatjara serah terima djaba.
tan dalam lingkungaa Skodam
V/Djaya tersebut, Pangdam V/

Djaya Madjdjen

rok

-akan bertindak

spektur

upatjara.

Makmun

(S)

Mu-

sebagai

in-

PASAR MINGGU BUKAN
SASARAN PENTJURI
DJAKARTA

—

145 Pasar Minggu

kan

bantshannja

Dan Sekko
menjampai

berkenaan

dengan berita jang dimuat da

lam harian
Merdeka tgl. 11
Pebruari jang lalu hal. IIf
kol. 1 jang isinja menjatakan
hampir saban meim terd'adi

pentjurian
mahan

ran

dikompleks

Perindusterian

Pasar Minggu.

peru-

Pantju

Menurut Dan Sekko 745 kom
pleks perumahan Perinduste-

» bukan

rian Pan

masuk

rantjis untuk Indonesia sam
pai achir Desember 1969 belum

direaliseer,

hal

persetudjuan

bahwa

karena

menjatakan

satu dan

bantuan

@d'tanda.tangani

lebih

lain

ini

lambat

@ari waktu jang telah dire-tja
nakan semula dan baru ditan
da.tangani dalam bulan Okto
ber 1969 di Paris.
Dikatakan
bahwa bantuan

PERKARA

1000

DRUM

sudah

ada

importir?

jang disetudjui
oleh Bappe.
nas. Sebegitu
djauh
belum
ada keterangan mengenai ban
tuan Perantjis
kepada Indo.
nesia dalam tahun 1910.
Mengenai sikap dan pendi-

Indone.

sia jang menggunakan kredit
B.E. Perantjis, sesudah Bonk
Indonesia dalam
bulan Dianuari 1970 mengumumkan kre
dit Perantjis itu.
Projek aid
Mengenai
bantuan projek
sebesar

US$

6.302.000,

rut keterangan
kan

untuk

akn

membiajai

rian Perantjis tentang reko.
mendasi Dr. H. Abs, ahli ke.
uangan

Diskarta,

27

SUTIRI

Pebruari

bin

Salim,

(Mdk)

Ukon

Su-

kendi dan Jusuf Dharma Satria

eli2s Oey Khun Hin telah diha
Mapkan disidang Pengadilan, ka
rena dipersalahkan telah mela.
kukan penipuan
sebarjak 1000
drum
Aji-No.Moto
Glutamate
Powder (fetsin) kepunjaan Sidik
Sastrosubroto,
jang langsung
mengindentnja dari Djepang.
Barang

tersebut

didjual

oleh

terdakwa II (teman baik dari
terdakwa I) pada
njonja Dien
Harun cs. dengan harga
setelah dipotong bea masuk dan

ongkos expedisi, dil. sebesar Rp
10.130.000,— dza uang tersebut

telah

mereka

nikmati

sendiri.

Kenapa Sidik dapat ditipu oleh
ketiga terdakwa
tsb-, menurut

surat

tuduhan

tersebut

al.

tidak

Djaksa

barang

bisa

Pontas

(vetsin)

diturunkan,

proiek

pertemuan di Paris. (Lhl)

diguna.

heri Kamis 28 Pebruari 1970 terdjadi penutupan2 transaksi pada
Peredsrannja adalah sebesar US$ 823-472,24, DM 51.
316.48, Ausg 3.906,24, HKS 2.335.90: NF 5.616:63 dan E£ 25-071/
@@/11- Kurs hari Rabu djuga 378.50.

pat

15

diberitahukan

PEMUDI

LULUSAN

KE DJERMAN
DJAKARTA

BARAT

sebelum

gup

barang

nja,

sangat

suatu

ketuanja

1 sendiri.
Achirnja barang

pertama dari

terdakwa

adalah

Mengenai

Yun hari jang lalu. Djumlah

pembeli jang meminta valuta tidak begitu banjak dan persediaan

vabsta pada pora
sealah

kurs hari
bagai berkat :

Peundeterting Inggeris
Dellar AustroJia

Dellar Amerika
pene/ikda/Bronei
Datar

Nalden

»

tjukup banjak

/2.1910 menurut tiatatan An'ara
DJUAL
Rp. 856,50
104,50

319,—
M2—

»3

BELI
Rp. 922,—
11,59

101,50

Sidang dalam
dihadapi oleh

bela

dan

3 orang

jarg terdiri

diha.

di

soal perkara
4 orany

team

jang

Team

Islu

tertembak

mati

oleh.

Detasemen Tempur 1 Mu

lawarman dibawah

Per

rekomendasi

dari Siburian SH:

Hakim Ketua, Indra Malaon SH

dan Rusli SH masing2 djadi Ha
kim bagan. Sidang akan ditanndjut
pada
minggu depan. (Mrs)

jang

chusus

berse

gargan keradjinan rakjat. Segala
sesuatu perjhal aktivitas pameran
tanggungan
jarg melihat

bapa

ja! akan

Gja.
rat,

kemba

2 minggu

berada

di

menjusua

Osaka

program

Seluruh

Osaka

produksi

ke

rakjat seperti dari Tora

Bali.
Jogjakarta, Djawa Ba
Sumatra. Kalimantan. Sulawe

si dan Irjan

t untuk pertama

pasarkan dalam
nal ini. (br)

centre

kali memperok

untuk memberi laporan dan mem

bantu

baik.

kesempatan

di

internatio

lebih terpertntji.
Sementara itu diperoleh kabar
Menteri Sultan Hamengku Buwo
To djuga tertjatat sebagai pedja
bat

jang

akan

menghadiri

Expo

Osaka. mewakili RJ.

Salah satu atraksi jang banjak

icnal

Shopping

Centre

dimana

djuga

Indonesia.

Bagi Indonesia

boleh dikatakan seluruh
negeri
urut mendjadi peserta, termasuk

HARI DJADI KE-599
KOTA TJEREBON
9 MARET
Bandung,

27

Peb.

(Mdk)

Pada tgl. 9 Maret jad, Kota
madya Tjirebon akan mempe
ringati

jang
rat sebagaimana terbukti adanja
bekas2

berupa

tjetjeran.
Menurut

darah jang

Pendam

ber-

XII/Tan.

Gjungpura, kontak
sendjata di
Kampung Setapang Engkadang
tsb. Kesatuan Tempur Mulawar

man

mendapat

bantuan

dari

Hansip setempat.
Kompi B Bataljon 837 Brimob
dalam suatu gerekanppar

hari Minggu
lau

dikompl

telah menembak
jang

Seba-

mati seobernama

bernama

XI/Tandjngpura.
ea

swasta

menarik perhatian kontingen na
sional Indonesja adalah Interna

dalam pengedjaran.
Demikian
menurut

Pendam

hari

djadinja

599. Kota pelabuhan

jang

jang

ke

pu

tua, sekretaris Dr Mie

(LBN

Bogor, dan

sebagu:

A. Rirwi
Ur

bendahara

S. Somadikarta (FIPIA-UI Bogor

nja harapan pada waktu? jad
itu, didirikan

Tjakrabuana

oleh

Pangeran

tahun

1371.

Tetapi, didjelmakannja men.
djadi gemeeate
(kotepradja)
pada tahua 1906, atau kl. &
tahun jang lalu.
Berbeda dengan tahun? jg
lalu, peringatan
hari djadi

kota Tjirebon tahun ini, ekan
dirajakan dengan setjara se.

derhana, tetapi akan diusaha
kan sechidmat2nja, kata Wali
kota Tjirebon Tatang Suwardi kepada “Antara”. Sederha.
nanja peringatan ini, menu.

rut Walikota, disesuaikan dgA

situasi, dimane
pada waktu
ini belam waktunja untuk me
laksanakan

peringatan

ra meriah dan besar2an.
uu

setja."

Pembatalan Pengangkatan Dr. Mukti Ali
Sebagai Dekan Di IAIN Jogja

Djak

dapkan ke pengadilan untuk
konfrontir dengan terdakwa.
ini

Tiina Ko

berhasil melarikan diri dan kini

antjaman sedapat terdakwa

Polisi jang memeriksanja

rang

amoi

ebi

djuga term

Sena,

masih tetap stabil setelah

tentang

mempunjai

1
BABEE !

dolar

1 —, sedang kurs

pandangan pemerin

Pe.

memberikan
? Terdakwa tak bisa mendjawab.
Kepada Hakim Ketua seterus
nja Djaksa meminta kalau bisa

H. Abs

diputuskan dan
pun jang akan
disetudjui oleh Indonesia dengan
negara2
lain? negara. terutama

i HER : 1 j Big
E
“rekt 1 Hi
ngk.»F
5 h

A Kurs dollar Neneng
DJAKART—

ura

Dr

Inggeris akan menjetudjui apa

dengan antjaman tidak
boleh
menerima rantang selama dalam

!

selu

dengan

daripada negara2 lain.

tsb. berhasil

pertanjaan

Pontiarak, 27 Pebruari (Mdk)

adalah

Konti

Ii ke Tanah Air setelah lebih-ku

jang

Dr H. Abs, dikatakan bahwa Ing
geris adalah salah satu negeri jg
mempunjai tagihan lebih sedikit

terdak

1 didepan

Djumlah

tahun APBN

1970-71).

tah Inggeris

wa pengakuan
tersebut diberi.
kan dalam
keadaan tertekan,
Atas

serta2 kontingen

Kemajoran

Djepang.

paling

ke

jang

:ak di bidang produksi dan perda

udara

radjinan

1970

B.E. kredit

menudju ke Tokio

pelabuhan

meran Osaka jni kesempatan jang

thn APBN

untuk

Rekomendasi

Raya,

ngadilan telah menjangkal seba
mana an
pan
polisi, dengan alasan
bah-

se, hanja
verti itu

pro

bantuan BE kredit thn 1969-70.

pe

surat2

gian ka
Mag

tahanan.

bantuan

Tuhnja akan kira2 sama

diturunkan oleh terdakwa II (te
man baik terdakwa I) dengan
penuh seluruh bea
membajar
masuk jang tinggi itu jaitu bea
dengan
masuk Rp. 22214-00
ongkos ekspedisi Rp. 2.300-000.
Tapi

bahwa

pindjaman

baru (thn

kepada

Djakarta

Ketertiban

Dikatakan

jek jang dimaksud sedang dalam
pelaksanaan dan diharapkan ban

pertama kali dan mereka semuanja

Gerombolan
Di Serawak
Tertembak

ga kira2 akan sama djumlahnja
dengan bantuan Inggeris thn 1969.
Dikatakan bahwa didalam bulan
April atau Mel 1970 akan dimulai

rierahan barang tsb dari NV.
PD Lakon exportir kepada Jaja
san

15

hal in ditjatat sebagai penjertaan

djo (dari Bapenas)
Kamis-pag'
djam 08.00 telah
berangkat dari

ini adalah atas
dan INDHARTA

1970-71, diplomat Kedutaan Ing-

menghubungi

diusahakanlah

maka

an Besar Inggeris di Djakarta, Watling, dalam sua-

Slamet Danusudir

dbp

anggauta

geris itu menjatakan bahwa hal
Ini belum diketahui tetapi didu

tjara ini disetudjui
setjara pro forma,

Setelah
oleh Sidik

Demikian sekretaris II
seksi bantuan dari Keduta-

pada Indonesia

seseorang (maksudja terdakwa
ID) dengan tiara seolah2 menje
rahkan

2)

crumb rubber plant (pabrik
karet crumb).

Bantuan

?

tersebut

dari sungai2 ketjil) dan

Expo 70 di Osaka terdiri dari 120

sudah dapat dikeluarkan dalam
bulan Maret jad. djadj sebelum
achir tahun APBN 1969-1970.

katanja sang
barang
EM

dengan

tersebut

(pembangkit tenaga listrik
jang menggunakan arus air

tuan kredit untuk projek2 tersebut

tinggi, akan tetapi terdakwa JII
dari Sidik.
menurunkan

maksud ialah: 1) micro hy
dro-electric power
plant

tu wawantjara chusus dgn.
wartawan ”Merdeka”.

SMA

— segantah,

31 Maret tahun ber-kutnja.
Bantuan projek jang di-

Mengenaj bantuan Inggeris

masuknja

bea

karena

wa

DP
HARI
KAMIS
KURS
DJAKARTA — Dalam csil DP di Bursa Valuta Asing Djakarta

Djer.

D'AKSA MINTA
PEMERIKSA SEBAGAI
SAKSI

dimana

EKONOMI:

Perbankan

menu.

AJI-NO-MOTO

Dalam
Tahanan

dan

man Barat, tentang penang
guhan pembajaran
kembali
hutang? lama Indonesia, dika
takan bahwa hal ini belum da

Terdakwa Diantjam Tak
Terima Makanan Rantang

Situmorang

WARTA

mena.

Djakarta, 27 Febr (Mck)
Kontingen Nasional Indonesia ke

il ki

dam

ini adalah sesuai dengan taIndonesia untuk
hun APBN
tahun 1969/70.
Dalam bulan
Djanuari dan
Pebruari 1970
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Apakah hasil kundjungan Menteri Luar Negeri Adam Malik ke Moskow kaMM Ini? Pertanjaan Ini tersimpan dihati kita, sedjak Menlu Adam Malik berang-

» Chususaja dibidang
#mendjadi kaku dan dinginnja hubungan? Rusia — Indonesia itu.
$
Perkembangan politik didunia sekarang ini, kelihatan sungguh2 ditekankan
kepada souvereignitas
bangsa3 dan keinginan rakjatnja sendiri. Dari suatu
code ethica diplomatic, sekarang ini in telah mendjadi satu realisasi, bagi ba-

#jak negeri2. Dan mendjadi perdjuangan terus menerus bagi sementara negeriz

leinnja. Pakistan umpemanja telah melepaskan dirinja dari politik pro-Peking
dang sangat mengesan. Tjeko mentjoba2 meliberaliseer dirinja, tapi digagalkan oleh pasukan2 Sovjet cs. India menempuh dijalan mendekatkan gap-besar
antara jang miskin
dan jang kaja, Filipina melalui dinamik mahasiswainja
Ingin mendjodikan dirinja negeri jang bebas dari "kekuasaan — dibelakang —
lajar” AS. Dan Indonesia sendiri djuga telah berhasil melepaskan dirinja dari
pengaruh2 PKI/RRT jang terlalu diaksentueer dimasat resim Sukarno. Dan
sekarang kita mendjalankan politik nasional jang menudju kepada souverelg. #itelt dan kepribadian kita berdasarkan Pantjasila.

2
“3
' lain jang mentjampurinja.
karang ini keadaan sudah berbeda. Kiranja Unie Sovjet
pula sikap Indonesia dalam mendjalankan politik
bangsa2 didunia ini.

telah mengerti
dengan semua

Sangat sederhana missle Adam Malik dibidang politik! Semoga Sovjet

mengerti, bahwa Indonesia tidak pernah melepaskan prinsip
Pap
“ ingin bermusuhan dengan siapapun djuga, selama Indonesia tidak dimu-i
Tentang rescheduling hutang3 kepada Rusia, tentu banjak sedikit ada hubbungannja dengan mutu atau nilal-hu
diplomatik bung
antara Indonesia
andan
Rusia. Djadi djikalau Rusia bisa mengerti, bahwa Indonesia senantiasa meng
hargai bangsa? Iain jang menghargai djuga bangsa Indonesia termasuk, Rusia,
suatu saling

mengerti

|

sangat mudahlah dihasilkan

jang kita tjita2i

Dunia sekarang sedang menudju kepada suatu usaha persahabatan abadi.
“State of the Worid”-nja Nixon menundjukkan keterpaksaan kearah itu. Ke
Jakinan kita ialah, bahwa Sovjet mengerti akan usaha? dunia kearah perda-

Gan sadar akan hasrat bangsa Indonesia untuk memberikan sumbangan
kearah itu.
:
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salah satu negara besar dan kuat didunia, perlulah Sovjet mem
setiap negeri Iainnja jang sungguh2 mendjurus kearah
perdamaian dunia itu.
x

an main gagan2-an ditempat umum
Gan menijaout njawa teman seba
Janja, tapi jang lebih berbahaja
lagi ialah: adanja sendjats2 api
Citangan mereka jang memang de
aan si ja mau melakukan ke
jauan dj nggeri ini,
ja
apa jang -g takukah ca Pe
merintah mendjadi tidak terlaksa
na,
Golongan jang terachir ini menarik pelatuk sendjatanja bukan
untuk sekedar membunuh orang,
tapi punja tudjuan jang lebih dja
uh, jaitu tudjuan politis.
Adanja sendjata2 itu ditangan
mereka, lebih2 dalam situasi men
Giclang pemilihan umum ini, ada
lah
djauh
lebih
berbahaja
Gan makin banjak Gjumlahnja ma
kin besar bahaja jang bisa dida
tangkannja.
Kosek"

ini

lisasi Ekonomi, tiga serangkai
tani, irigasi dan industri tertinggal
untuk disebut2. Dalam berita2
ekonomipun

tiga serangkai ini

selalu mendjadi topic pemberitaan dan permasalahan.

Bagi negara jang sedang ber-

kembang seperti Republik kita
ini, tani jang merupakan 70x
dari seluruh penduduk merupakan subjek pembangunan jang sa-

ngat menentukan. Nasibnja banjak ditentukan oleh keadaan

irigasi jang mengontjori tanah2

pertaniannja. Tani jang merupakan produsen pangan mereka,
merupakan pula konsumen ba:
industri, merupakan pemakai hasil2 pertanian pak

tani jang terbesar pula.

mengapa sebabnja

Itulah

irigasi

dan industri merupakan tiga serangkai jang menarik bagi pemnan negara kita.
lam sedjarah bangsa Indo-

Affair Kosek
dan
Alternatif2nja '

masa revolusi fisik, sampai saat
ini penderitaan petani kita belum

dapat diatasi. Sedjak dahulu sam-

pai sekarang petani kita selalu
mendjadi objek, ia belum pernah
berperan sebagai subjek pembanyunan

jang aktif dan kreatif

seperti jang kita impi2kan.

diadili

dinegeri

ini,

hal

.

ERBUATAN jang dilakukan oleh Kosek tidak da
lundupan

biasa",

"musuh"

alat

negara

kita.

jang

Dataran

petani

kita

belum

menda.

pat perbaikan bahkan makin iren

derita.
Pemerintah

rupanja

7075

dari

penduduk

REDAKSI

EKONOMI

Pada waktu pemerjntahan kolo

nesia,

katan udara taktis

p:c-

bangun hanja untuk kepentingan

Irigasi

jang

industri2

jang

dibangun

Ningkat

di

perindustrian

berarti

akan

jang

Pengertian

me-

petani

titik sentral

kita,

sehingga

mereka

Nomi lainnja. Dan
an

petani

kita

dapat

men-

tif dalam

pembangunan

ekonomi.

SAHA Pemerintah jang diberi
U nama Bimas memang bajk dilihat dari segi idiilnya.

Tetapi

katannja

kurang

memperhatikan

nasib para petanj. Seperti sinjale

men Drs. Kaptin Adisumarto dalam tulisannja di Harian Kompas
tgl 19 — 2 — 1970, bahwa sis
tim kredit Bimas tidak menolong
para petani, bahkan memberatkan

ditekan tanpa memperhatikan ke
pentingan para petani, dengan im
dari luar negeri. Iriga-

si jang merupakan prasarana po
kok para petani mengalami keru
gian 607 (keterangan Menteri
Sutami), dan tragisnja lagi baru

se-

disamping

itu belum tahu bagaimana memperoleh biaja pemefiharaannja. Ke
butuhan sehari2 para petani masih
ditmport

dengan

kredit

Dibanjak negara2 jang sedang

ka pandjang jang diintegrasikan
dengan perentjanaan menjeluruh,
baik

dustel.

prasarana

dan

pertanian

in

Badan2 internasinal kiranja da
pat diminta bantuannja untuk me

laksankan program jang demikian
itu. Seperti halnja dibeberapa ne

gara
IDA

Soui. (Menurut Hamol,
lantjarkan offensit

memperhatiAS
kan situasi ba ai

Afrika, badan internasional
telah memberikan
bantuan

Muong
gawat

nam Hama

(2-3

tahun)

ni! misalnja

daerah2

pengairan

f

:

bantuan

jang langsung maupun jang tidak

langsung,

maupun

dan

baik

jang

resmi

'jang tidak resmi, Indus-

tri2 rakjat jang merupakan sek
tor penampung tenaga kerdja ser

hatikan

nasib

RUANG

kaum

tani,

banjak

r.a.:

pemeriksa

te-

kan

pimpinan

dan

anggauta

(Mdk)

tjabang Djakarta dja-

sedang

Rp.

Nabi SAW

dikembalikan

bahwa

Kol.

Sinurat

tinggi?nja kepada

sepenuhnja.

V/Djaja

Ass.

VII

Kodam

usaha

Djakarta,

team

perminjakan

Ibnu

membangun

kita

dari

se-

perti sekarang. dengan Armada
Tanker Nasional Indonesianja de

sebenar

“yan 73 kapal dengan djumlah tor

nage 807.288.10 DWT (Warta Eko
momi Maritim Review Djanuari
1970 Thn 1 No. 11-12) dan sehar:2

dengan
V/Dia-

segi jang njata kita saksikan (per

penahanan

hatikan sadja kiosk2 bensin

baik

terhadap kaum kreditor maupun ter
hadap pimpinan dan anggauta2 direksi. Apabila memang terdjadi fak
ta2 jang konkrit adanja tindak piCena dalam keruwetan di Bapemil

tjal

Bapak

pujng mencjadi PN Pertamina

sama sekali untuk

tindakan2

jang telah

Sutowo,

sidang Commanders'

Kodam

wewenang

mengadakan

pemeriksa

jang

rakjat biasa, jang "!

ha

rhak melaporkan kepada Pang

lima dan apabila dipandang perlu Ba

pemil Pusat jang berhak melaporkan
kepada Polri untuk dizmbil tindak
#n2 penahanan. (S)
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menampilkan

E

budzaan,

menulis tig. esei
madislah ke

|

tanggal 3 Maret '70 jang

kenal
senilukis

pe

|

kedua pelukis
pena
Saka: sgang Sangan

Ik

“na

"atik

lukis Nashar jang

iH

Songp
1ta

Selan-

|I

Taman Ismail

NJAK" kami beranggapan kita ha
rus mengutjapkan salut jang se

fa sebagai ketuanja. Team pemeriksa
tersebut menurut Panglima tidak mem
purjai

|| | | !

||

Pangan

Redaksi Jth.
Menanggapi berita bersambung
alam harian 'Merdeka” Mahkota
jang harus kita pertahankan "MI

diusa
semua

100.000.—

membentuk team pemeriksa

dengan
vm

|

pe an dan

Lena

kesemuanja mengambil
ka pameran hakisan kerja?
medpamman
agbeary
baru Popo Iskandar dan pelukis
Pameran PKD nan, rumah2, dil.
Nashar di

Minjak

bin

IHIr

akan muntul

8 tjukilan harboard, 11

njata).

Mahkota

sarkan
instruksi KSAD
maka
Pangli
ma ikut mengawasi Bapemil.
Atas per
mintaan
Bapemil
sendiri
Pangiima

Pepolor pentjangkokan

ae
Dja dengan
Oleh Ketua Dewan Kesenian

karta Umar Kayam, akan dibu.

Duga: Mania Haa

pemerannja

(berpidjak dibumi

Le

£ orang2 jang diampuni

Tufail dan Arbad datang kepada Nabi s.a.w. dan seorang
3

FI
i

tini,
19.00 petang
pk. m'a
Djm

datang.
Naa

duit

Djakarta.
pemeriksa,

dilikwidasi
maka
mengembalikan

bantuan

bawah tanah”

Direk-

preventip
mapun

Bapemil tjabang
pendapat
team

teruskan

untuk Indonesia.
Sjukurlah,
asal
djangan bantuan untuk Indonesia bagian jang "di-

djuga

nja tidak mempunjai hubungan sama
sekali dengan Bapemil, tetapi berda-

petani

z

Djakarta, 27 Pebruari (Mdk)
Tanggal 27 Pebruari '70, hari

akan

KEPADA

Ki Pandji Kusmin dan

AGA

erkata Ibnu Abbas
dua orang, jakni

kini

Call AD diaula MBAD atas pertanjaan
pers sekitar keruwetan itu mengata-

direntjanakan, maka barulah diberikan bantuan dalam
bentuk

jang erat
(Bersa'

team

lah menghadiri

usaha, serta tenaga2 ahli pertani.
an, Apabila pada tahap
pertama
iny memberikan hasil seperti jang

para

pemeriksa

Dalam pada itu, Pangdam V/Djaja
Majdjen Makmun Murod sesaat sete-

an, penjuluhan pertanian dan lain

pa djenis keperluan

ini

kebawah

Irigasi, pembibitan, pupuk, obat2

kredit, tetapi hanja untuk bebera

hal

balikan 454,

pertanian

tik uang ketat Pemerintah ditam-

bah dengan kebidjaksanaan perindustrian jang kurang memper

lam

team

uang kaum depositor dan dari djum
lah uang jang telah dikembalikan itu
dengan ketentuan
diumlah Rp. 100.000,

berupa grant

jang meliputi penelitian

Adam Malik optimistis
bahwa
Sovjet
segera

bahwa

ngan sampai
haken
urtuk

Djatiluhur, daerah Lampung dsb).
@iberjkan

itu.

ma-

lah memperoleh fakta? bahwa ada
unsur tindak pidana jang telah dila
kukan oleh pimpinan dan anggauta Di
reksi Bapemil tjabang
Djakarta. Da

kan

agar Bapemil

BARNARD

makan-

BANTUAN
SIAPA

kegiatan
Menurut

Kera Dengan
Djantung
Tjangkok
Akan Ke
Angkasa Luar
27 Pebruari

depositor

djadi

Makan pagi atau
kanan siang???

ggsuta direksi Bapemil “tjabang
jakarta karena tindakan tsb dipardang tidak pertu.
Mengenzt pengembalian sedjumlah
uang kaum depositor,
menurut Kci.
Sinurat adalah hasil usaha jang diperoleh dari beberapa orang jang ki
ni menjanggupi untuk melandjutkan

bantuan

Bartch tidak mau menjinggung
soal terlibatnja AS di Laos, ha

PROF.

para

penahanan atau tindakan?
lainnja terhadap pimpinan

tiane dalam perangnja dengan
tentara Pathet
Lao dan Viet.

OSLO,

tertentu

mengenai

pistol/pun

an.

ma

si Bapemil tjabeng Djakarta, Ketua
team pemeriksa Kol. Sinurat mengata
kan bahwa hingga saat ini team pemeriksa tidak mengambil tindakan

AS kepada pemerintah di Vien-

ka

waktu

Soui merupakan pukulan

penegasan

belum

Ketua team pemeriksa Bapemil tja
bang Djakarta dalam keterangannja
kepada pers siang kemaren mengata

oleh

gawat”.
Sementara itu Deparlu AS terus sadja tidak bersedia berikan

KATA

suatu daerah tertentu (kalau disi-

tnja

Batch mendjawab:
gap situasi Laos pada umumnja

Gjangka pandjang setjara bertahap

Pada tahap pertama. untuk djang

apakah

Djakarta

pu-

ya

lisan ”Makanan”.
Begitu militan-nja itu
orang2 Tjeko, sehingga

telah melakukan penahanan terhadap
beberapa orang kriditor jarg terlibat
didalam keruwetan tersebut.
Atas pertanjaan "Merdeka", berke
naan
telah diperoleh fakta2
konkrit
tindak pidana jang telah dilakukan

me
Pa-

thet Lao — Red)

tjibang

jang

MAKANAN ISTIMEWA
Peti barang2
Kosek,
itu penjelundup sendjata
api berkebangsaan Tjeko, ternjata memakai tu-

suk lembaga ciearing, sedang djustru Bapemil tidak memiliki kekajaan
untuk mengembalikan sisa uang mi-

telah tim

lik

Ditanja,

dalam prakteknja serta dim penus

rupakan salah satu bagian jang
ikut menentukan nasib
petani,

banjak

bahwa

dengan demiki

akan

djadi subjek jang aktif dan krew

Seme-

diperbaiki

katakan

Bapemil

da

berkembang terutama
di Afrika
dan Amerika Selatan, telah banjak dilakukan bantuan
kepada
para petani berupa bantuan djang

setelah

Rabu

,

Repeli

kegagalan dimana2, ter

pulih

Ea Ke

Sementara itu di Wi

pat merdjadi kekuatan ekonumi
jang mempengaruhi sektor2 eko-

lepas dari sebab2 kegagalan itu,
dalam kenjataannja para petani-

lama 10 tahun, dan

mendjeladjahi Teluk

mengnasi.kau

gaimana bisa petani kita meneri
ma dan menanggung kredit djangka pendek, dengan sjarat2 jang
berat,

bisa

Tonkin.

budaja asing

Sat2.

team pemeriksa terhadap kreditor2,
ternjata banjak kaum kreditor jang
beralamat di Djakarta tidak ada
orangnja, sehingga bagi team
pemeTiksa sangat sulit untuk menjelesaikannja. Disampirg itu kesulitan jang
C'hadapi oleh team pemeriksa, menu
rut Kol. Sinurat adalah disebabkan

mengenai

diatas dua kapal induk jg.

terus

tasi

mempertundjukkan

(Sambungan dari Hal. I)

keterang-

kegiatan pesawat2 pembom
tempur
berpangkalan

beban rhereka. Didalam keadaan
jang terpertanjan
prasarana
pokok jaitu Irigasi rusak 60K, ba

ngalam

AS te-

ta, hendaknja benar2 diarahkan
kepada meningkatkan taraf htaup

kita ber

untuk memperbajki nasibnja.
imentara sistim Bimas telah

terperintji

Artinja kurang lebih
sama dengan: India ba-

TEAM PEMERIKSA
TAK BERWEWENANG
UNTUK MENAHAN

bararg2 keperluan para petani.

adalah

kebunan asing serta untuk meme
nuhi keperluan administrasi peme
rintahan kolonial.
Apalagi
pada waktu
djaman
fasis Djepang. petani kita diperas
dan didjadikan romusha
dengan
kerdja paksanja guna melajani pe
rang Asia Timur Raya-nja.
AGAIMANA sekarang? Nampaknja nasib para petani kj
ta bim banjak berubah. Dim

Repelita, petani

jang

memberikan

an2

ningkatkan pula perdagangan dan

itu sendiri.

KERITJUHAN DI
BAPEMIL DJAKARTA :

sasa-

terachir. Akan tetapi ia tidak

SAMA

India batasi pertundjukan pada pusat2 budaja

lah melakukan 263 misi pe
nerbangan selama 14 djam

sebagai

”

bahwa

ARTINJA

Seorang djurubitjara AS
menerangkan, bahwa ang-

pentingan Pemerintah
kolonial
tanpa memperhatikan nasib para
petani

merintah Vi
Dikatakan,

masih tetap tidak mengakui bahwa pesawat2 pem-

bom B-52 menjerang
ran2 di Laos.

”MERDEKA”
disamping

lengkapan” atas permintaan

Akan tetapi komando AS

Indo-

Gusen, mereru ajugu seougi kunsumen jang daja penjerapuja sa
ngat besar. Kalau tarar Jiauv
Dura petang ini meningkat, maka
daja konsumtif petani ajuga m:-

nial, petani kita
berkewadjiban
melakukan cultuur stelsel. Tenaga
dan miliknja, diperas untuk ke-

Laos,

Setelah menikmati s:Ni-tari, seni ukir dan seni

menurut penindjau2 militer
di Saigon hari Rebu.

melupakan,

bahwa para petani kita jang djum
lahnja

Tempajan,

dan "lorong Ho Chi Minh”
jang vital, dan hanja melan
z
diatas

T

tengan

Pembangunan lima tahun

nasib

ta hasil2 pertanian, karena poli?

Pistol "gelap" minus hasil selundupan dari Atase Perdagangan
Tleko itu sudah tjukup banjak di

langkah jang sama terhadap war
ganegarc R.I. jang melakukan per

OLEH:

por beras

jang

20 —

titik sentralnja pertanian ini, de

tsb.

dak bisa mengelakkan tunt
kum jang berlaku di dalam negeri
nja.
Bilamana kita sekarang mengang
gap "'Affair Kosek" ini djuga ha
rus diselesaikan dalam negeri ki
ta pun bisa pula melakukan kebidjaksanaan jang sama berdasar
kan alnsan jang kuat ditangan ki
ta. Dengan latarbelakang keamaalam negeri seperti jang te
ja kemukakan tadi, jang ma
jauh dari stabil dan masih
sering digang
bukan sadja
djuga politis, maka perbuatan jg.
Gilakukan oleh diplomat Kosek ti
dak bisa dipandi

(tinggal

ngan keadaan jang demikian itu,

kurangan beras jang kita alami.
Peningkatan produksi itu djlakukan dengan sistim Bimas jang sudah terkenal itu. Dalam melaku:

hisa membawa reaksi2 jang pandjang.
Dalam hubungan ini kita terIngat akan "Peristiwa Harun dan
Oemar" dua orang warganegara:
R.I. jang harus mendjalankan hu8 di Singapura atas
tuduhan melanggar hukum jang ter
dapat di negeri itu.
Pemerintah Singapura, betapapun pandangan kita terhadapnja
ketika itu, berteguh hati
k

tikar

307).

3 serangkai jang
menarik bagi
pembangunan kita

rangka

pun bagi Tiekoslowakia umpama
nja, barang2 seperti pistol itu ti
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