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Surat2 Kabar

SEBELUM pem. baru Kambodja me.
larang semua keluarga Sihanouk ke
Kambodja, Pangeran Norodom Yuvaneath, salah satu putera Sihanouk,
masih sempat berurusan dengan peGlabat2 konsulat Kambodia di Hong
kong. Dikiri adalah seorang sekretaFis dikonsulat tsb. (UPI).

”Gambela”

ADAM MALIK:

AFFAIR
DAGANG
SENDJATA
. DIUSUT
INTERPOL

Djakarta,
nja

(Mdk)

1 dengan

demikian dagang sendj
tsb
benar? terdjadi,
Pam
oleh
Malik didjawab: "Belum Ta.
hu”.
Malik mengatakan
bahwa
kalau hat tsb terbukti dapat

MALIK
MENLU

SAMBUT
YUGO

Priok

HARI Kemis kemarin Menteri Luar
Negeri Yugostavia Mirko Tepavac te
lah tiba di Djakarta
dalam rangka
kundjurgannja
ke beberapa negara
Asia. Dilapangan terbang Kemayoran
Tepavac telah disambut langsung oleh
Menlu Adam Malik (gambar).
Tamu dari Yugoslavia itu menurut
rentjana meninggalkan Djakarta tang
gal 29 Maret nanti. (Indoplx).

”Bukan
Kup

jang sudah

MElngkla sendjata2 tab diajuni
ke Israel.
raei le
Ha Pajak Yen labih mnta
Menlu mengatakan
KE Rabu malam @i Airport

bk)

Sementara itu Djaksa Agung jang
menemui
Presiden Soehatro Kemis

ke hal. IV)

setelah

ia mengada-

kan pertemuan dengan Pre
siden Soeharto. Djaksa Agung telah melaporkan hai
tsb. kepada kepala negara.
Pengusutan tsb. dilakukan
Oleh fihak Kedjaksaan, ka-

dgn.

segar hal tersebut

gan tjara

jang, bidjaksana.

pet-:

Djaksa Agung

soal

Djakarta, 27 Maret (Mak)
Menterj PUT, Ir. Sutami

perlu pengakuan

baru

dari

karena menurut
.pa jang

Alam Malik

Malik mengatakan bahwa tidak

Indonesia terhadap Kambodja.

Ini samasekali tlak

Pemerintah

merobah

jang

para

djemaah

tsb..

SITUASI di Pnompenh nampaknja
masih terang walaupun pergumuman
keadaan daiam bahaja masih berlaku.
Djuga diberitakan
bahwa
orangg
asing dilarang pergi kedaerah peda
laman. Larangan tersebut diduga karena perkembangan di propinsi? Kambodja masih belum gapat dipastikan.
Hari Rabu, rezim Lon Nol mengumumkan bahwa pelabuhan Sihanouk-

il

agama.

(Bemmbung

"

ke hal. IV)

TEMBAK MENEMBAK

Dirut PLN:
Di-non
Aktif-kan
Sementara

LAGI ANTARA SESAMA ORANG

ARAB

17 Arab tewas dalam
-bentrokan dengan
da Phalangist.
Sumber2 Komando mengata
kan mereka telah kehilangan

paling sedikit 7 orang mati da

lam insiden2
jang terdjadi
pada hari Kamis.
Sesudah terdjadi pertempur
an bersendjata selama dua ha
ri di Ibukota
dan disekitar
Ibukota ketegangan dj Beirut

bahwa

paspor mereka hanja untuk
Singapura dan Malaysia sa

dja, bukan untuk naik ha-

pada

bat

Kamis

malam

todja djuga menutup perbatasannja
dergan Vietnam Selatan
Ratu Kossamak, ibu Pangeran Siianouk, hingga kini masih berada di “
Kambodja dan tetap berdiam Gi istaifa. Seperti “diketahui, Lon Nct
h. melarang kembalirja Sihancuk
serta segenap keluarganja diluar nee

lebih

he.

lagi daripada jang pernah

terdjadi

di Kairo
ngachiri

sedjak

persetudjuan

tgl. 3 Nopember mepertempuran2 sela.

ma 2 minggu antara pasukan2
keamanan dan Komando? Pa
lestina mengenai siatus kebe
basan bertindak Fedayeen di
Libanon. (Rtr./PR)

dji.

Seterusnja Djaksa Agung
mengatakan
bahwa pihak
djemaah djuga telah menanda tangani perdjandjian

dan sanggup dihukum apabila melanggar UU

Imigra-

si No. 14/59. Bagi pelanggar UU tsb. dapat dikenakan hukuman

hun pendjara.
Ditanja

njak

sampai

mengapa

petugas2

2 ta-

begitu

Kedjaksaan

ba-

sarat

No. 2/5 prin/M/30
Maret

mas

1970.

Ke

Menteri

tgl.
Demikian Hu.

»Djahat”

TUNRAZAK TENTANG
EDITORIAL HARIAN

orang anggota

ti dan putera seorang

ditjulik.
Insiden? terburuk

terdjadi
Gimana

dipetem "THE AUSTRALIAN' '
bahwa

Ba
!

menguber
membakar

geriljawan2 komunis Vietkong didesa Kien

i

|

golongan

BASIS BARU SISA2
G30 S DI PANTAI

PERKARA PEMBUNUHAN KOL. ANUMERTA
MUCH JUSUF DISIDANGKAN DI BANDUNG

sajap.

Putera Menteri
dibebaskan
2

mengawasi sadja. (UPI)
intah
Saigon
Pemer

jabat senior da.

Kataeb

UTARA DJATENG?

Terdakwa menikam. karena
djen

Perkara
jang meng
Kol.
akibatkan — mennggainja

Anumerta
Mobc. Jusul dari Staf
Kodam
VI Siliwangi mula! bari

Selasa jang lalu dindjukan
ke

Militer Kodam VI Sili
Mahkamah

.

ip

.

sadarkan diri, demikian pengaku

an terdakwa Suhardjo jang

hadap atasan itu direntjanakan
dan karena dendam.

Oditur

132

f

h

Ef

, yg H

Moch, Jusuf jtu tatkala saja

se

Ka. Puspen

“Merdeka

benar
kan,
bahwa djika
merang
dari
kegiatan baru
adanja

sisa? G.30.S itu, apalagi dalam
seal pembuatan " suatu basis

untuk didjadikan sebagai lan

kukan oleh Letkol Moch. Jusuf.
l
atas peria
tapi merasa Gjengke

akan segan? untuk mengamLil tindakan setjara drastis.

Orang

tidak diketahui dengam dje.

banyak
Tapi terdakwa djuga mengaku

Letkol

suatu keterangan chusus kepa

sub.
nan?
Letkol CKH Singgih SH. terdak “dasan pengatjadan
den verai, maka baik Pemerintah
kan
tidak merasa
wa menjata
jang dila maupun Hankam sendiri tidak
dam atas pemukulan?

kuan dari Letkol. Jusuf jang te

lambung

tempat jang di-sebut? adalah
kota Rembang, maka dalam

se /da

bagjan isi proses verbaal di POM
DAM jang seolah2 penikaman ter

lah memarahinja didepan

f
f
j
tikam

suatu
tempat" dipantai mara
Djawa Tengah, sedang mama

Sunarjo me.
M. Ng. jen
tnja se” Brigd
tklak membenarkan
landju

Mendjawad

Saja

basis operasi pengatjauan

Gang Salam keadaan marah seka
li dan boleh dikataka
sedang n
tak

| HI Ia Ip |
I. i| AN | ! 5F

wangi M1 Bandung
dengan meng
hadapkan srorang terdakwa tung
tai Sersan Suhardjo.
Odtur Militer Letkol CKH Sing

ta,
Djakar
27 Maret
(Mdk)
Berhubung dengan adanja
kabar? bahwa
sisa? G.38S

el

dimarahi

telah mendji-

kesalahannja.
kemarahan

Bahwa timbuinja
Jusuf
Letkol Moch.

iini
sampai saat
Aikap tetap

£

”

Beirut
anggota Komando dilaporkan
mati dalam suatu pertempur.

pena

lat atap pondok mereka itu. Tiga serdadu

ba rang2 mereka sementara api

menjelamatkan

#

disebelah Timyr Laut
paling sedikit seorang

keliha-

berteduh musuh. Pada gambar atas

tan dua ibu mentjoba

pengungsia:

Luong

gubug2 jang ditjurigai merupakan tempat

#

Ze'atar

telah

di delta Mekong

(

HIE

|

'itu setibanja

Tandjung
Priok
meminta maaf ke-

|

Pa3 i f

1 46

1

1 csi

dana

Soeharto dalam

:

TU
Up)$

satu

jang baik antara

13
E

mengata-

kan hal tsb. di Djalan Tjen

dipelabuhan
djuga harus

(Mdk)

tertjapai

”Gambela”,
Djaksa Agung

Presiden

temuannja

bidjaksana-

H#iki
H
i
'

wa

menumpang

Diselesaikan dengan

ag, Moms

mengatakan

ed jom Bangga ega

aean Ini telah

Adam

Ketika ditanjakan kalau nan
tinja bentuk Pemerintahan
Kambodja berobah mendjadi
Republik, apakah Indonesia
akan mengakuj djuga Pemerin

Antara NU,
Pemerintah
Sudah Ada
Pendekatan
agatakan

Negeri

lama,

SJAICHU TENTANG
PERMEN-12:

jakarta,
27 Maret

27 Maret (Mdk)
Luar

konstitusi

dengan

kapal perusahaan Kic Hock

.pada pemerintah atas kesalah

an jang telah mereka lakukan,

PEPIGAIN

(Bersambung

Menteri

66

telah ada perdjandjian dgn

TAPI DJIKA KAMBODJA
DJADI REPUBLIK MAKA
NANTI DITINDJAU LAGI:
Adam Malik.
Djakarta,

menjediakan

kukan ibadah hadji diluar
prosedure jang ditentukan
Pemerintah. Padahal, kita
Djaksa Agung lebih djauh,

aa

lagi

telah

tenaga djaksa guna mengadakan pengusutan terhadap
770 djemaah hadji Husami
jang tiba hari Kamis kema
rin dipelabuhan Tandjung

PELANGGAR PERATURAN IMIGRASI
DAPAT DITUNTUT HUKUMAN 2 TAHUN

int
1 : liSE pBENIEE

tanjakan

Ar-

1

27 Maret

Sugih

to mengatakan bahwa fihak

BARU TAHU DARI
KORAN, KATA
DJAKSA AGUNG
Djakarta,
Menteri

27 Maret (Mdk).

Djaksa Agung

I

ANN

lebih

Hak Manusia Merdeka

3

Hidup

Bersuara Merdeka,

dalam hubungan
keamanan kita

ini petugas?
akan saugat

ivu setelah Surat Bertntah

dari

memperhatikan persoalan tsb.

waktu Itu sobek

dide

/“'Tam

Letkol

Jusuf jang Ghawa oleh

pannja

(Ant)

terdakwa

Han..
ian
Ka Puspen
Demik
M.

rangkan.

Ng.

(Rs)

Sumarje

meme.

4

DJUM'AT,

MERDEKA

Terkatung-katung
Selama 15 Tahun

INDONESIA

DIREKSI UNILEVER

Djakarta,

berkenaan dengan telah diresmikannja pembukaan Pabrik
deterdjen Rinso dihalaman pabrik Unilever Indonesia
,
didjalan Pangeran Tubagus Angke 172, Djakarta,
dengan djalan ini menjampaikan penghargaan serta terima
kasih jang sebesar-besarnja kepada
BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Moertomo

Dr. Hatta.
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:

SYSTEM):

(TOUCH
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2. BAHASA

INGGRIS

(CONVERSATION)

'A-BUKU A, : 6 bulan.

:

7 djam

DJAKARTA. — Harga 9 bahan

hari
“hari

rmum dengan tempat terbatas-

bagi

EKONOMI:

WARTA

£

AS
Mtnjak tanah

botol,

.

14 1

Rp 8,75 per

kasar Rp

105,71 per meter

oleh

saat pemberangkatan mereka kem
bali ke Tanah Air. Distsng/ng
djuga diterima berita kawat

kg,

ngan jang tertahan di Penang

-

24 karat
22 karat

Harga emas

-—rn

Bangkok

me
Konga

Rp:

4ih—

nga

400—

dunia

BURUNG

tgl

23 Maret

Maret

un

Ust

sman

beri "

3914
—
Pare

Serkna: peta
erandk
ana
ga TODeh

3ri

telah diaman.

pengusutan. (Ms)

0 Karyawan PN.
Djakarta Lloyd

Ditjuti Besarkan
J

ditempatkan

hunan

atau

dengan

SATU.

30/

kembali

'juti

ta.

tjuti besar menu
jang berlaku.

tjuti

mendjalankan

dan berdiam dirumah setelah
penuh,

gadji

tan menerima

1as, sabun, gula serta perawa

lan dan bean, Agama
dan

ng

Menurut

:

saga

asa

CV. MEGA DJAJA
58
Petak Baru
Dit.Djakarta
Kota:

Telp. 21455. 21376 ,

8

P.T. ADIACO
& Travel Service
Tours
Dji, Madjapatrt no. 25

Telp. 47 75

- Diakarta:

Gan bm

ti

tundjangan
2

Wi

djaba

ngan

pers diruang

adik

jang

telah

ber-

di stasi-

un Gambir ternjata terlambat sam
paj

Gistasiun,

mz

1 ia

kemba

Hi naik ke K.A.
maksud
akan turun di sta. cu kot

Waktu ia kembali naik jtulah
2 orang bandit mengikutinja puja dan baru sadja K.A. mulai ber
gerak, salah seorang darj padanja merampas

tasnja dan

sebuah

djam tangan. Barang? 'tu kemba
Ii ja rebut sampai beberapa saat
terdjadj pergulatan. sementara
K.A. terus djuga berdjalan. Da-

lam pergulatan salah seorang ban

dit mentjabut sebjlah

bermaksud

pisau dan

akan

menusuk

Soekar

kemudian

melompt

keluar

no. Tetapi tusukannja itu sempat
dielakkan oleh korban darj sasa
rannja jang Utama pada dada
dan mengenai kaki kirinja. Kedua

bandit

kerdi

di

Dr. Sjarif Thajeb
pula, bahwa adanja

free

slh

penting se

adalah sangat

ali.

Menjinggung tentang DPRGR.
Dr. Sjarjf
Thajeb menjatakan

bahwa gungguhpun

sedang

berobat

anggota2

:

I

Deputy

Ketua

Bappenas

Ojakarta,

di Rs

Salemba.

Paviljun RI

Pudji

27 Maret (M:k)

da

ri lembaga
legisia-if sekarang
ini belum dipilih sebagaimana
mestjnja, akan tetapi
peraran

DPRGR 'sekarang ini sudah ber
lainan dengan peranannja bebe

rapa

tahun

jang

lalu

tu djaman Orla.
Dan j?i- menurut

pada wak

Sjarib Tha.

jni diberikan

sebagai

oleh

pimpinan

demikian

Pak

orde

Wkl. Ketua

Kowilhan II,
& VI Dilantik
Awal April
(Mdk)

Djakarta, 27 Maret

tanggal 1 April

Pada

jad,

Wapangab Djenderal Pangga
bean dan
rombon| gan
berangkat menudju Biak (Iri.

untuk melakukan

an Barat)

Ditingkatkan

Kowil.

berdirinja

pelantikan

Tugas2 Kepolisian

han VI. Pangkowilhan VI ada

II

menudju

berangkat

pemelakukan
Kowilhan

untuk

berdirinja

(Komando

wilajah

Perdagangan

perta.

Kowilhan

jang

merupekan

wa Tapei/Tappis

adalah

dari

Angkatan

Angkatan

panglimanja

Darat.

dari

13

Udara
Kalau

Darat, maka wakil panglima

Djambi —A.P-1.

berarti

rasional!

li

-N

akan

merupakan

daripada prinpendjelmaan
Mp “the right man on the
rigbi place” dalam usaha mea

ajalankan efficiency drive

(Ant)

ana

rerrgani

Mampu:

ja, Kowilhan

berpusat

III

Kowilhan

Maluku

Irian Barat jang berpusat di

Biak

(Lhi)

Berhubung

— Kaliman.

VI —

@STO7A/17

dengan

itu Biro

Lalu Lintas Devisa
Mari Senin
"menjatahan,
bahwa mulai tanggal
17 Pebruari
1070 Bank-Bank De
Visa tidak dibenarkan
lagi meta

he aan

tan, Kowilhan IV — Sulawesi,
Kowilhan V — Nusa Tengga-

ya,

6

jaitu Kowilhan I

Djawa,

No.

September
1980 dinjetakan tidak
Pebruari
1970, sehingga Tappis/
Yappi dari kedua perusahaan
ter
sebut Giatas tidak bisa lagi dk
pergunakan
untuk melakukan ke-

ini adalah

ngan

No. 687

berlaku lagi “sedjak tanggal 27

gaga isasi tara jang diadakan
enaan

API

Tapot No. 2818 N tanggal 27

nja dari angkatan lain.

sasi Angkatan Bersendjata.
Indnnesia ada
Diseluruh

A. Padang,

saja 3 san Pa 3-Dtm13 Pebruari 1900, dan
PT. Makmur
Djambi Diata (Tja
bang). Dijalan Damar No. 18

Angkatan

lajah pertahanan

perusahaan?:

CV. Odorata,
Dijalan Niana No.

operasi gabungan
ini, kalau
peng eangn
dari Angkatan
Laut, maka wakil panglimanja
atau

Gengan suratnja No.

1000/ Dim-70 dan No. 1012-Dim70, " kedua-duarja tertanggah 27

hanan). Pi
ilhan IT ada
lah Maj. Djenderal Surono.

Kowilhan,

tetapi

Si

@jandji akan menunggu

THAJEB:

gedung baru DPRGR

Djakarta

pembebasan kenyaman

bukanlah

'Merde

itu da-

tang darj Djokja untuk menemui

adiknja.

Tjipto Mangunkusumo,
(Ms)

Dirut

Lloyd
ini

Soekarno

wartawan

ka', ja pada subuh pagi

perka
putus

demikian pula emolumen be. '— Kowilhan atau Komando wi
mekan
tan.

keterangan

kepada

Soekarno

lantikan

nja, pegawai2 jang bersangku

Selama

pendjam-

dan berhasil membawa
barang2
rampasan itu.
Demikian ditjeritakan cleh Soe
karno dan adiknja Emi (laki2) xe
pada wartawan "Merdeka" ketika

akan

No.

memberikan

ketentuan

Gambir

bandit2

Menurut

Kritik Pers
& Universitas
Bisa
Kuransi Penjelewengan?

Djokja

A

Dalam
rangka reorganisasi
PN Djakarta Lloyd sesuaj dgn

belum

sendiri

K.A.

en.
'spangi
ari Bia!
om
“dan
atpanegabean
bongan pada tanggal $ April

(Mdk)

27 Maret

Djakarta,

pemer'ksa perkara itu AD. Is.
mail. adalah dikarenakan hakgm
masih memerlukan
perinkjian
gugatan re.konvensj (gugatan
bal'k) tergugat pemerinrah DCI.

stasiun

menudju Stasiun Kota, dgn

an Lakumaha Laut danyakan,

«

P

K

60

dalam

sedang

persoalannja

faat bagi kesehatan.

2 Maret

.n

melepaskan

kan oleh pihak berwadjib dan

uanspor,

Maret)

jang ber

rut

Rp- M0—

287

Menurut keterangan jang di

halusan kulit bagi WANITA... .
API PANTJASILA: Telur dan

Rp: 480—

324
3913

(20

bernama

peg/Dirut/1970 membebaskan
60 orang karyawan DL jang

Rp. 400.—

na

Tohir

ha-

tahun), hingga peluru menem
kanannja.
bus telapak kaki

tembakan itu

2 orang
bret.

kan

kan dinegara kita berdjalan

lalu

djawab

Menfeng
Diakarta, hari Rabu
terpaksa ditunda
lagi selama
dua minggu.

Djadj,

baru

tanggung

dalam

satu perkelahian diatas ke-

DPRGR tersebut. demokrasi 1g
sekarang sedang diperkembani

pada

jang

"Merdeka",

luka2 pada lututnja

reta api sewaktu meninggal

Harto
baru

kira2 djam 09.00 WIB, telah
nekad melepaskan tembakan
terhadap teman serumahnja

peroleh

seng-

ri Sabtu tgl. 21 Maret jang
baru lalu telah
menderita

keta perdata antara Njonja Har
jati Sakri bekas isteri ke-3 exPresiden Soekarno. lawan peme
rintah DCI Djakarta, dalam per

karang

ri

sendiri,

.

djuga. sebab” peranan
Nanajang ii
dilakukan oleh DPRGR se.

(Mdk)

pradjurit

pagi

Perkara

Djokjakarta,

siapapun

Djakarta, 27 Maret
Rabu

—

III,

bernama Soekarno, pada ha

MINGGU

DR. SJARIF

PRADJURIT TEMBAK
TEMAN SERUMAH
Seorang

DUA

Seniula direntjanakan
ra tersebut sudah akan
kemarin. (Ant).

1970

surat Banana

PUJUH.....

daging burung Pujuh berman-

19 Maret

be

jl dj Penang.

dan luar negeri :
fine

Te ya

-

Djakarta LM
»

40—

murni di Djakarta

Kota

——

Rp

Rp.

28 karat

per gram

24 Maret

dari

berapa waktu jl, telah meninggal

$Ma

Harga

ti

ban Rasjid dan termasuk rombo

San

Apa kata surat-kabar surat-kabar ibu kota mm
KOMPAS: Chasiat

Mutu

Dit

jertjatat telah 52 orang djemaah

batik kasar Rp 435,70 per helai.
TELUR

diterima

be Se argeman
botol, Hadji asal Tegal bernama Thai

per

pasir

jang

padji jang meninggal dunja, pada

sabun tjuth (B:29) Rp 45 tekstil

Sesudah turun 10 rupiah minggu Jl dibanding

—

menurut

aa

sebesar

$ 28.573,
804

djen Hadji dari Djeddah, mengaakan bahwa sampai saat ini,

asin (teri No, 2) Rp 160,70 per

HARGA EMAS DI DJAKARTA DDAN KOTA2 DUNIA
DJAKARTA

Berita

Biro Pusat Statisik mMalah sbb:

K6: up

peredaran
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annaaaaanaaaamant

djumlah
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Harga jang tertjatat

tersebut diatas.
Pendaftaran pada setiap hari kerdis diniamat
Pimpinan Tjabang.
No. 288/34/70

US
66.

dibanding

turunnja

djam seminggu

Ne iang/sore
nggarakan pagi/s
3
Nan2/Kursus2" disele
Latiha

pCt

ngan

dengan minggu sebelumnja. Pe
nurunan ini terutama disebabkan

seminggu.
: 6 bulan, 7

seminggu

1,86

sebesar

nan

20 djam

& bulan.

Djakarta.

Seorang Mahasiswa IKIP

tingkat

Penundaan jtu menurut hakim

DIREKSI
UNILEVER INDONESIA
Asing

persoalan

soalan rumah Djl. Madjun to. 2

Unilever Indonesia akan memberikan pelajanan jang lebih
memuaskan lagi kepada masjarakat Indonesia.

Valuta

Djakarta, 27 Maret (Mdk).

bahwa

PERKARA NJ. HARJATI
VS PEMDA DCI DJAYA

Mudaji-mudahan dengan adanja pabrik deterdjen Rinso ini

Bursa

kum tidak bertanggung dja

Ing

num penguasa penegak hu

Para Bapak? anggauta Komisi VII DPR-GR,
:
Para Bapak? Staf Presiden,
Para Bapak? Pemimpin. Departemen Perindustrian,
Bapak Wakil Gubernur DCI Djakarta Raya, dan
Bapak2 dan Ibu? lainnja, jang terlalu banjak untuk .
disebut disini,
jang telah meluangkan waktu untuk menghadiri upatjara
peresmian pembukaan pabrik deterdjen Rinso tersebut.

hari Kamis 26 Maret 1970 terdja
pada
transaksi
di penutupan2
kurs 378,50 per 1 US dollar de

Menurut Gatot hal itu
terdjadi karena beberapa ok

”Tan

tsb. telah timbul sedjak 15
tahun jang lalu. Dan sampai dewasa ini persoalan
tsb. tidak pernah selesai.

6.
4.
8.
9.
10.

@

mur.

Mahasiswa
Bergulat
Dengan 2
Pendjambret
Gambir

My.

da pers

H.C. Hainworth C.M.6.,
5, Jang Mulia para Duta Besar lainnja,

DP

ngadilan Blora di Djawa Ti

tersebut

kan dengan segera. Menurut pengatjara Gatot kepa-

4. Jang. Mulia Duta Besar Keradjaan Britanica Raya

call

wab atas perkara itu. Perkara tsb. terdjadi pada pe-

Goen” agar dapat diselesai

3. Bapak Menteri Perindustrian Muhammad Jusuf.

KURS DP HARI KAMIS
DJAKARTA, — Dalam

Naskah

Handei

Rinso tersebut pada hari

9 Bahan
Pokok Turun

Semarang

kara perdata persoalan NV

Utjapan terima kasih sebesar-besarnja kami sampaikan pula
kepada
1. Bapak Ketua DPR-6R K.H.A. Sjaichu,
2, Bapak Menteri Negara bidang Ekonomi, Keuangan dan
Industri, Sri Sultan Hamengkubuwono IX,

PENGU- MUMAN
DEPARTEMEN TENIAGA KERDJA
LEMBAGA BINAKEIRDJA
PUSAT LATIHAN KEDSURUAN INDUSTRI
'TJABANG DJAKAR'TA SELATAN
DJALAN HALIMUN No: 4 DJAKARTA
Pada tanggal 13 April 1970. akan dibuka Latihan2/Kursus2
untuk kelas2 baru :

Oerip

antara lain berisi agar per-

KAMIS TANGGAL 12 MARET 1970.

—

dari

PENGATJARA KIRIM
SURAT PADA
PRESIDEN, DR.HATTA
& DJAGUNG

(Mdk).

Gatot

telah menjampaikan seberkas. naskah Djaksa Agung
jang tenibusannja antara Ia
in kepada Presiden Soehar
to dan Penasehat Presiden

Cihususnja dengan kehsidjaksanaan beliau jang telah berkenan
meresmikan dan dengan demikian merestui pembukaan

. No. 296/M/70

27 Maret

Pengatjara

DJENDERAL T.N.I. SOEHARTO

pabrik deterdjen

1970

Perkara Perdata

KASIH

TERIMA

UTJAPAN

27 MARET

penggantinja selaku Asisten Inspek
tur Djenderal Bidang Ketatalaksanaan
jang baru adalah Brigdjengol Soewar
s0 Goevopranoto. (An)

jani Applikasi
L/C impor atas

Gasar BE/ADO.
dan P.. - Ser
tivicar Impar Devisa Bebas jang
Giadjukan
oleh perwahan Impor
tersebut. (Am).

DJUM'AT, 27 MARET 1970
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SANTO DOMINGO, 27 Maret (MAk)

iah.

Para

geriljawan

jang

menahan

se-

Orang diplomat AS mengantjam akan

menamatkan riwajatnja pada diam 15.

08 GMT hari Rabu, ketjuati kalau pe-

PERLU PENDJELASAN

merintah

Pernjataan Ketua DPR Hadji A. Sjaichu jang mengharapkan supaja Peme-

rintah segera mendjelaskan benar tidaknja perwira? tinggi Angkatan Darat
dan beberapa orang sipil Indonesia terlibat dalam pendjualan sendjata setjara
tidak sjah ke Nigeria dan Israel merupakan puntjak persoalan? jang diadjukan
selama ini oleh rakjat dari segala lapisan tentang masalah itu. Seperti dalam
skandal? masa lalu jang menjangkut pediabat2 tinggi baik militer maupun sipil,
Pemerintah kita senantiasa diam mengenai pendjualan sendjata itu. Tetapi berita2 dan laporan? pers terus-menerus mengungkapkan lebih banjak seluk beluk
tentang penjelidikan2 jang sekarang sedang berlangsung.
Djelas bahwa sikap resmi Pemerintah jang tidak tahu-menahu tentang
terlibatnja pedjabat2 Indonesia dalam soal pendjualan sendjata tidak akan
tahan lama menghadapi siaran2 pers jang terus-menerus.
Pemerintah membuat kesalahan lagi dengan berusaha menjembunjikan
ataupun merahasiakan suatu persoalan dimana pedjabat2 resmi dituduh terIibat. Bahwa hal jang demikian itu achirnje akan mengurangi kepertjajaan
rakjat kepada Pemerintah mungkin tak dapat dihindarkan. Kita mengakui bahwa
Gjika laporan? tentang terlibatnja perwira2 tinggi Angkatan Darat itu benar,
Gielas bahwa hal itu akan merupakan pukulan baru terhadap Angkatan Bersendjata. Tetapi menjembunjikan hal sematjam itu akan mempunjal akibat2
jang djauh lebih besar daripada djika Pemerintah dengan djudjur dan terus
terang mengungkapkan faktaZnja tanpa menjembunjikan hai2 jang tidak menjenangkan.
'
Wakil Pang Ima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Letnan Djendr Sumitro, kepada para wartawan jang menanjakan kepadanja
"apakah ada perwira2 tinggi AD jang terlibat, mengatakan: "'Djangan djelekzan
nama orang lain". Pernjataan Let Djen Sumitro itu djelas menundjukkan bahwa
suatu pernjataan jang resmi tentang hal itu sangat diperlukan. Djika tidak
diberi bantahan maka dengan adanja berita? dan laporan2 jang beredar dikelangan rakjat tentang di-interrogasinja
beberapa perwira tinggi, rakjat
dergan mi h akan menarik kesimpulan bahwa mereka betul? terlibat.

pakta Nordek — satu
perbimpunan
ekonomi Skandinavia jang diusulkan pada saat sekarng Ini, oleh karena
anggota2 jang berkepentingan lainrja
djuga sedang ber-siap2 untuk mengadakan perundingan mendjadi anggota
Pasaran Bersama.
Dua anggota Nordek jang bersangkutan itu, Denmark dan Norwegia te-

lah

meminta

untuk

masuk

mendjadi

anggota Pasaran Bersama itu, sedang

Swedia adalah tjalon anggota Nordek

keempat.

Perdana Menteri

Mauno Koivista

membe

reka dalam satu upatjara umum dila

HIPPIE2 AMERIKA
POTONG RAMBUT

SAN YSIDRO — Hippie2 Ame
rika berdiri antre didepan sa-

tu2 pemangkas rambut,

San

rambut

Ysidro

untuk

mereka

agar

dikota

merngtong

bisa me.

masuki wilajah Meksiko.
Mereka mulaj angre untuk
memotong rambut mereka, se.
telah petugas2 perbatasan Mek
siko menaksir bahwa
mereka
telah PAN
ON AG, 2.000 hip.
pie semendjak
liburan Paskah.

iang dimulai pada hari Dium'at

Mah,

menahan seorang diplomat, jang mem
punjai seorang isteri dan 4 anak, jg.
sedjak bulan Mel jl. sudah berada di
Santo Domingo, sebagai djaminan,
oleh karena mereka mendengar bahwa
pemerintah sedang merantjangkan untuk melaksanakan hukuman mati terhadap tokoh? revolusioner negeri itu.
Pemerintah Domirika hari Rabu setudju untuk membebaskan 21 tawanan politik sebagai penukar Atase
Udara AS jang ditjulik, Letkol Donald
3. Crowley,
Peristiwa Pentjulikan ke-6
Ini merupakan peristiwa pentjul
kan jang keenamt- kalinja oleh para
gerilja revolusioner di Amerika Latin
dalam waktu 6 bulan.
Peristiwa ini muntjul ditengah2 me
letusnja satu kekerasan baru dinegara
Republik jang terpetjah itu, dimana
pulau Hispaniola dipisahkan dengan
Haiti, sedang mempersiapkan pemilihan umum pada tanggal 16 Mei jad
Djika pemerintah Presiden Joaguin
Balaguer membebaskan para tahanan
politik itu — termasuk Maximiliano
Gomez, sekdjen gerakan rakjat Dominika berhaluan kiri (MFD) — seperti
Jang dituntutnja, atase AS itu akan
dibebaskan dalam waktu 10 djam ke:
mudian, kata para pentjulik itu.
Kolonel Crowley ditjulik olep 5
atau 6 orang bersendjata keti
memasuki lapangan polo hotel
sador itu pagi hari untuk berlatih
Di Washington, seorang djubir departemen' luarnegeri mengatakan bah:
wa pemerintahnja akan membantu sesuatu tindakan mengamankan pembe
basan kolonel Crowley itu (Rtr)

Iki. mergatakar. batwa Kua
ga Una LLUYU
M. KiVES tesan
mermu:

tik.

PANGERAN

DJAMALUDDIN

Tidaklah mereka diperintah, hanja

semata2 akan mengabdi (menjembah)
Tenian agama Jang

kufur dari Ahli Kitab dan Musirikin

penodaan
“nam, kekal

mereka

dalam

adalah

neraka

ma

djahan2nja:

ie djahat.

Orang jang beriman
shaleh, itulah mahluk jang baik. Ba-

rang Islam, hidup bukanlah
mentjari sjorga: Allah memerintahkan kepadanja,
supaja
patuh, tunduk-dan taat penuh

pengabdian:

dilaksanakan

segala pe-

dan“pantang. Disteb” jaedihiasi.
kasikan

orang

dengan

beramal

orang

Iman

shaleh. Untuknja

dan

di-

DJAKARTA

mendampinginja

lebih menawan hati dan seba

gainja daripada apa jang per
nah
dibajangkan
sebelum
mengundjungi Indonesia,
Bukan hanja alam peman.

saja Ihat se.

lama perdjalanan itu, tetapi
djuga sikap rakjat dalam me.

"Dalam

enambelas

berada disini",
Belanda
telah

harj saja

kata suami ratu

itu,

"orang

membikin

Indonesia

saia

separoh

In

belumnja bahwa dengan peng.
alaman2 masa2
jang lampau.
rakjat telah
memberikan pada

“Saja hanjalah dapat berbitja
ra dalam superlatif sadja menga
nai apa jang saja lihat dan ala.

mj selama perdjalanan kedae.
Belan
da Tag tiba kerabala di Djakarta
mahi jiu — kata

seming

selama

dari kundjungan

gu ke Diawa Tengah dan Bali
pada harj Rebo pagi.
Sambil bergurau ditambahkan

bahwa selama berada di Indone.
sia sedjak tanggal 12 Maret, jg
untuk

lalu

kundjungan

suatu

dikalakan sudah
ja boleh
resmi,
a
Ea
e
nana

REUNI ALUMNI
PUBLISISTIK U.I.

Djakarta, 27 Maret (Mdk)
Warga Publisistik Universitas
Indonesia akan melangsungkan
Reunjnja tanggal 27 Maret jang
akan datang, djam 19.00 di Hotel
Karya Wisata.
Seluruh Alumni

Sikap jang menimbulkan kritik si-

separoh orang Indone.

san2nja dalam suatu pertes
muan dengan pers hari Rebo
petang di Wisma
Negara,
Djakarta. dimana ia mengi-

ke.

nap.

dan memahami pengertian diatas, tentu tidak akan meminta dibuatkan peta sjorga jang matjam manapun, karena tak mungkin jang gaib itu dibawa
kealam njata. Tetapi, katanja dapat kita pehamni sebagai kata bermakna. Dengan semantik kata, ia tak meminta
peta sjorga an sich: jang dimintanja
ialah sikap, laku, garis dan konsepsi
hidup muslim menghadapi tantangan
zaman jang demikian djauh perkemAl Gur'an dan Hadis dikatakan tak
zaman, orang Islam baik jang bernama
pemimpin, tokoh atau gembongnja,
tidak dapat menampakkan tjara hidup
jang konkrit
. Malahan sebaliknja, sikap lakunja negatif dan membingungkan.

ja.

kjan Pangeran Bernhard darj

Rederland memberikan

Orang jang meminta peta sjorga

mendjadi

donesia”.
Sambutan rakjat didaerah2 jg
Jikundjunggnja jtu menurut pa
ngcran Bernhard adalah diluar

njambut saja sangat mengge
rakkan perasaan saja”, demj

kan wahju. Ketika Nabi s.a.w. dalam
perjalanan mi'radj, beliau dibawa kedan tentang keadaan sjorga itu
w. mengatakan :
mi
'ainun raat, wa uzunun
sami'at wa Ia chatarun 'ala galbi
bagjarin “ mata belum pernah melihat, telinga belum mendengar dan
keadaannja diluar getaran hati ma-

Publisistik

UI

diharapkan

hadir

dalam pertemuan tersebut, walau
pun tidak mempunjai undangan.

Selam

djak tahun dua puluhan didjadikan
buku batjaan disekolah.

Kromer menjimpulkan tan? Islam itu agama jang tak

WASHINGTON.

dugaannja semula.
“Saja tidak membajangkan se

saja suatu sambutan jg
hangat dan begitu ramal
"Hal
an
menggeraki

perasaan

la mengarakan
bahwa
"suatu ketika ja pasti aa

pa

i Jagi unt
Ma

pala
sana

jung:
kalinja.

Pe"

"Dan pada kesempatan

itu sa

jungi dacrah2
tidak saja lihat”.

ja ingin menj
jang kali ani

demikian

sangat
saja”.

ditambahkan.

Militerisme

Ketika padanja diadjukan pertanja-

an apakah selama berada di Indonesia
sementara
Ia melihat apa jang oleh
pihak di Nederiand disebut sifat mili-

terisme pada pemerintahan Indonesia
pargeran Bernbard mengatakan bahwa
bersendjata
edarja anggota angkatan
Jang duduk dalam pemerintahan bukaniah terdapat di Indonesia sadia.
"DI Nederiand-pun
terdapat beberapa orang anggota bersendjata jang

duduk
pemerintahan”, demikian ditambahkan.
Memarg selama berada di Indonesia
la banjak melihat anggota angkatan
bersendjata jang memegang djabatan2

Pada Pakistan

27 Maret (Mdk)

Wakil Menteri Pertahanan Da

vid Packard telah

bahwa

sebuah

kapal

mengatakan
selam

jang

di India, bahwa
kapal selam
itu digunakan hanja untuk me
venggelamkan kapal2 India.
Packard

mengatakan

bahwa

kapal itu diperlengkapi terutama

unguk mengadakan
lan2 Indja,

Ia hari Rabu ditanja oleh ko.

permusuh-

an, penantangan dan dendam .. demi-

kian Lord
Salah
mer itu
Chalajani

LANG

mite

Kromer.
satu keterangan Lord Krodibahas oleh Musthafa Al
dalam bukunja jang tebal.

hubungan

tentang

luarnegeri

sebuah

pernjataan

(Chester Bowles. bekas dubes AS

Hukum

ita ini berada dilingkungan nean jang Maha Esa. Dan akan
dapat memi
(jara serius. Lain halnja
sosialis sekularis, jang memodjol
agama dan tak hendak membawanja
ketengah

FE

ara Pantjasila jang berke Tuhan-

latihan pe.

rang2an anti kapal selam
dan
AL Pakistan menggunakannja
untuk memberi k
pala
Yu

pengalaman

kapal? selam.

dalam

(Rtr)

memburu

Atiara Pidana. hania penafsiran
jane danat kite lakukan bahwa

an : ISLAM MENAHAN BANDING.
DIKATAKAN : EMAS BERTUAH
PAN—

Dalam mu'amalat, tata hidup atau
#ari'at, djarang orang jang dapat/mau

menjelami kepada prinsip/pokok adja-

jang bernama pemim-

Bin) tokoh atau gombong lalam sa:

kan tetapi saja kira”, kata pa"apapun badjunja, djika
berpikir positif ia akan berbuat
Dositir”.
Selama berada di Indonesia dan se
lama perdjalanannja kedaerah2 ia telah berkenalan dengan sediumlah pebar jang berasal dari angkatan
berserdjata
dan dewasa ini memegang
@jabatan sipil.
'Mereka adalah orang2 jang menggembirakan untuk berkenalan dan saja
bergembira dapat mengatakan bahwa
antara mereka dan saja telah tertjipta suatu persahabatan”, demikian Pa
ngeran Bernhard.
Ketjagar-alaman

Mengalihkan perhatiannja pada per-

tanjaan2 jang berkisar pada hobbynja
jakni pemeliharaan binatang? liar dan
buas
jang memerlukan
perlindungan

untuk .mendjaga
kemusnabanaja.cia
mengharapkan agar di Indonesia djenal

untuk
Pemerirtah
Binatang?
"Saja kira djenis binatang apapun
djuga jang hidup dalam alam terbuka
adalah suatu
hal jang sangat
indah
jarg Capat dilihat diatas dunia ini",

kata pangeran

Bernhard

rel auntuk
Buas.

Pemeliharaan

kan

djika

bahwa

menjangkut

hukum

itu sudah

jang

dapat

diatasi,

maka organisasi jang dipim:

serupa

akan

pinnja itu beserta jajasan lain jang
mengulurkan

tangannja

tentuin akan norma,
bahwa Bai

4 dan Negara robarel

muat hak2

azast manusia itu dan

Ntar drer

agan aan

ra manapun djuga"

jata
enerjan
An Tar
akan norma.
"VAtu
ketentuan

peratura
hukum lain jang berten
n

Bantuan

jang

dapat

diberikan

ran NORODOM
NONISSAKA
minta agar kapal
""Columoia
Gan anax buar. ja dibebaskan.

Ini sangat terkenal k arena kasiatnja dan tinggi kwalitetnja.
Untuk
sakit2 pilek dan segala matjam penjakit.
Tak seperti minjak angin jang lain, minyak angin djerman
tjap lang ini mempunjai suatu bau jang enak dan menjegarkan. Minjak angin djerman tjap lang ini ialah bauZan minjak
angin jang pertama sekali telah didjajakan oleh perintis.

Tak dapat diabaikan terutama sekali untuk dirumah dan
bepergian. Bisa dipakai untuk diluar kulit serta didalam
mulut,

DIBUAT OLEH WILHIEELM HAJFFEMANN

& CO.

Magibi

z

Me

3 Tuhanku (Alah) jang men

dakudan disempurnakan

PANGERAN BERNHARD
TINDJAU UDJUNG KULON
DJAKARTA, — Pangeran Bern,
hard disertai oleh Dirdjen Kebuta
nan

Sudjarwo

aa enjanglangsang

de:

bahwa hak2 asasi jang

semeni:

den didjamin
oraktek
Iukum Indonesia, teru
tama dalam praktek weradilan.T'

dak ada gunanja kita mengakui

rn

rempel

aon

earf

tem Hukum tiap negara sendiri. 'rial. kalau praktek dan ago

Ca. abal Kana ueah memanah, pa egg

anon ga

adilan berlaru2 dan “Yairnja se

kepada inteatau dasar perwu- mata digantungkan
prak- dana prineip2
berintah2 itu dalam kehidupan

mat
Budi mengai
Kitah: Kamilah
Ve.
diringa
dapat
melanggengkan
ini, Sekagai
diberi
djaminan
jang dan
me-

Z96

nurunkan Al Gur'an dan Kami pulalah
sampai achir
tatakan
zaman. memetiharanja

BNz

lang diagunghan Urast Ilana, bia Las,

t

5S

2

Tuhan jang tak diragukan
jang bu-

sen
an senaananraga

@iatan

bak2

astsi

Jang tertjakup dalam

manusia

10 prin

das

Mu
Tooha “Ardalam
Sefindiagan
—Indonesis?
kum Atjara Pidana

tempat meminta tiada beranak beribu “enyan sedih deont kita katakan
anta Kebakaran

Ka

a70

memuat berita bahwa tanggal 15 Me

sadia. Tidak)”
hakim
Sritas pereoan
diakuih hak2 asas'

ada runanja

sip. Akan tetapi bagaimana db
freedcm
arbitraryPidana
arrest
Hukum Atjara
kalauagainet
itu dihukum positif
”pereoaja
n In
GonesiiP
Apakah hak2 asasi manu (dan

UM jty mendapat rumusan
baliwa di Indonesia hak2

azasi

Pertanjaan jang diadjukan sekitar
bantuan Belanda untuk pelaksanaan
pembangunan lima tahun di Indonesia
jang dewasa ini memasuki tahun ke
dua dari pelaksanaannja, oleh pange:
run Bernhard didjawab bahwa Indone.
sia senantiasa akan dapat mengharap:
kan bantuan Belanda itu
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pemerintah Belanda, ia mengemuka:
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sesuatu
jang memang merupakan rentjana daFI negaranja. (Ant)
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Kapal itu dipaksa memasuki Sihanoukville pada tgl 13 Maret
jang lalu
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dalam negeri", sekarang telah men@diadi penempatan tetap bagi ""perta-.
haran perbatasan barat dari masjarakat sosialis”.
Perdjandjian baru tsb, kata "Tyorba", mewadjibkan ""tugas internasionaj
negara2 sosialis untuk melindungi haSII2 jang telah “ditjapal oleh sosialisme" sebagaimana jarg telah ditetapkan dalam deklarasi Bratislava bulan
Agustus 1965 dan' Krnperensi Partaiz
Buruh dan Komunis Sedunia di Moskwa bulan Djuni tahun lalu (AFP)
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Soviet Dirikan Pangkalan
Militer Di Tjekoslowakia.
PRAHA, 27 Maret (Mdk)
Pesukan2 Soviet akan ditempatkan
Gl Tjekosiovakia, demikian menurut
perdjandjian persahabatan dan saling
membantu Tjekosiovakia-Sovjet
3
Gitandatangari pekan lalu di
Praha
Gan disiarkan hari Rabu oleh minggu
partai komunis
Tjekoslovakia
'Tvorba'".
Mingguan tadi setlara tidak langsung membenarkan bahwa ""penempatan sementara" pasukan2 Soviet dine
geri Itu bagi keverluan2 "konsolidasi

Dominika

pangan Duarto di Santo Domingo tengah pada pukul 10.00 waktu setempat hari Rabu.
Mereka menyatakan bahwa mereka
Me dahak anne ortsoatan Bata
mn

mengatakan bahwa dia tidak mengeta
hui apakah keputusan Finlandia itu
akan membatalkan pakta Nordek jang
diusulkan tsb.
Dikatakan bahwa pemerintah baru
jang barangkali akan dibentuk sebaBai hasil dari satu pemilihan umum
pekan lalu, tidak akan merundingkan
pakta itu lebih landjut.
la tidak jakin kalau pemerintah jg
baru dibentuk itu bisa mengeluarkan
satu keputusan jang tjukup tjepat baBi pakta tsb, jnag mulai berlaku dalam musim semi tahun ini.
Sementara itu Menteri, Perdagangan
Grels Teir tidak setudju dengan kepu
tusan pemerintah itu (Rtr)

Republik

baskan 2! orang tabanan politik dine
gara Karibia Ini.
Letnan Kolonel Donald Crawley, se
Orang atase AU AS jang Serusia 47
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pendjara dan menjerahkan kepada me
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jang terbatas. Al Gur'an dan haGist Nabi tak dapat ditambah lagi.
Ini tidaklah dapat diartikan, djumlah
jang terbatas itu, tak berkemampuan
menghadapi perkembangan jang tumbuh terus " panta rei. Logika dan meMaknakan kata dapat diberikan
de—

mukakan:
idjimnkan

meng.

bisa

"Kami

'20

Ashe"

berpikir

lalu

kita ketengahkan, sebgiar-
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bukan ansich mengenai

kegagalan seorang lifter se
perti Charlie atau . Madek
Kasman dalam test angkar besi jang
baru lalu itu Kita ingin djuga men"icba mengetengahkan kepada masjs- !
rakai pentjinta angkat
Besi bagaimana

keluar sebagai djuara lifer I.M.K.A.

F
F

tetap berada dalam batas? tertentu
Kalau berat badannja dalam test jang
baru lalu itu adalah 98,5 kg, ini berarti bahwa berat badannja sudah ber-

MUDAH2an mereka pun akan men
Gapat parhatian sepenuhnja dari para
Pengasuhnja

bung hidup sehari-hari bersama keluar
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rang jang tak berakal.
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ALAM test angkat besi jang
baru lalu itu, kita melihat
djuga turut sertanja tiga
belas orang lifter juntor jg
tergolong dalam berbagai
matjam kelas. Dalam kelas: terbang,

£ Http

terus

mendjadi

lifter senior jang bisa kita bangga
kan
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Negara kita seka-

83

Tidak gampang utk.
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rang Ini ?
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mereka,

way

jarakat kita dewasa ini. Buat seorang
"out sider" jang belum djuga mau
mengerti bagaimana berat-nja mendju
ga kondisi untuk mempertahankan suatu “gelar” dalam dunia olahraga,
hendaknja lebih mendalami bagaimana
keadaan jang sebenarnja. Sebab bukanlah mereka djuga termasuk suatu
golongan dalam masjarakat jang sama
bertanggung djawabnja dan sama hak

Ft

lainnja

kepada

arus dapat mengerti bahwa belum
semua kebutuhan jang dapat kita beTikan kepada mereka untuk mendjalani karlernja sebagai seorang lifter
nasional.
Kembali kepada Bung Roajid, lifter
kelas berag kita jang setiap waktu ha
Tus mendjaga supaja berat badannja

kan

jakarta.

h

lifter2

Tikan

gn mereka. Inilah sebenarnja jang haTus mereka hadapi. Problim jang sudah
usang tapi belum djuga dapat ditjari

TH

dan

lakang kehidupan sosial dari para lifter itu sendiri. Kita tahu bahwa sudab tjukup banjak bantuan jang dibe-

sebaga

:

Charlie telah ber
usaha keras

Oik

beratnja usaha lifters kita untuk selalu berada dalam kondisi jang baik
kita semua sudah maklum
soal kondisi erat sekali hubugannja dengan kontunitas latihan,
fasilitas tempat, perlengkapan olahraga dan last but not least latar be-

jg lalu

H

-j

an & Jerk 115 kg: total lift 295 kg:

menuru, pengakuannja sendiri, dalam
latihan2 dia kadang2 bisa mengangkat
sampai 130 kg. Dedication-nja terhadap angkat besi, kiranja tidak perlu
diragukan lagi. Sama djuga halnja de
ngan Bung Rosjid. Madek Kasman

tourts. (UPI)
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Chususnja lifter 26 tahun Oki HerMansetiadi, djuara Djawa Barat bera-

dan Pak Majdjen Jonosewojo jang
ikut menjaksikan dalam deretan kursi
peronton jang disediakan. Sekalipun
test angkat besi jang baru giadakan
itu dimaksudkan djuga dalam rangka
mempersiapkan Ilfters Djaya untuk
kedjuaraan nasional angkat besi jang
akan diadakan di Solo nanti, kiranja
jang lebih penting ialah bakal datang
nja Asian Games ke VI jang perlu
kita hadapi djauh2 hari. Seperti dika
tahui tjabang olahraga “angkat besi
iermasuk salah satu dari enam tjabang olahraga jang lama di-prioritaskan oleh KONI dalam persiapannja,
karena diharapkan bisa merebut bebe

wa ia tiba di Kota Mexicn bu.

lan Nopember

h|

H

DELEGASI DAGANG
Pe
manah banda
SAUDI ARAB AKAN
pantat eabehesdi hahaha
DATANG DJUNI

f I
Es
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Madrid Zembrano jang menamakan dirinja seorang Mar
xis-Leninis mengatakar
bah
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Vene.
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menengah

pa2nja Charlie gagal setelah tiga kali
mendapat kesempatan untuk mengang
kar barbel-nja seberat 125 kg. kegagaJan Charlie tidak usah-lah dibesar-De
sarkan karena kita sudeh jakin akan
kemampuan Charlie jang pantang menjerah selama tiga belas tahun menkarier-nja sebagai seorang liftekun dan tabah. Bukan som
bong,
bahwa kita berani taruhan suatu
u Charlie akan muntjul lagi
sebagai pemegang rekor dunia. Sebab

Guaira,
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Sekalipun prestasi mereka masih diba
Wuh rekor nasional tapi kita menaruh
harapan besar bahwa mereka akan
masih dapat meningkatkan prestesinja

Era

didepan suatu

gro Amerika baru? ini dan ke-
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TEST ANGKAT BESI DJAKARTA RAYA:

ti

jang

jang lalu”. kata

Perdana

Afrika Selatan

dukung historis sedjarah Islam, tak
ada jang tersembunji
dan

tahun

Vorster,

jang lalu djuga tu

dj

zuela.

tet

tl

bulan

"un

Afrika Selatan

Ni

militer

kegentingan di -Kambodja nampaknja me
muntjak terus, dinegara
angga Laos pertempuran antara pemerintah keradjaan
dengan geriljawan2 komunis masih terus berketjamuk. Gambar atas menundjukkan
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