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Durban Presiden 
6 Ekor Kambing 

ts, & ORANG ASING TERLI 
Untuk Tidak 
Mematahi 
Ketentuan2 
Pemerintah 
Djskarta, 17 Pebruari (Mdk) 

Presiden Suharto bersama2 
dengan ummat Islam Djakarta, 
beberapa Menteri Kabinet Pem 
bangunan, serta duta2 besar ne 
gara2 sahabat telah melakukan 
semhahjang Idhul Adha di Is- 
tana Negara. Selesai bersembah 
jang Presiden Suharto telah pu 
la menjerahkan gurbannja, se. 
banjak 6 ekor kambing dan se 
ekor sapi, 

Dalam pidatonja setelah sele 
sai chotbah Menpan Harsono 
Tjokroaminoto, Kepala Negara 
sekali lag! menegaskan kebidjak 
sanaan Pemerintah dalam melak 
sanakan penjelenggaraan perdja 
lenan hadji. Ditegaskan oleh 
Presiden Suharto bahwa ongkos 
Naik hadji dalam musim hadji 
1970/1971 ialah sebesar Rp. 
396.000,— untuk perdjalanan de 
ngan kapal laut di dek- Dau 
sudah dapat mulai membajar da 
'am bulan Pebruari ini dan akan 
berachir pada bulan Djuli jang 
akan datang. “ 

Didjelaskan oleh Kepala Nega 
ra lebih landjut, bahwa Peme. 
rintah tidak ingin mempersulit 
ummat Islam dalam melaksana 
kan ibadahnja. Sebaliknja Peme 
kintah ingin mengatur dan mem 
Limbingnia agar ummat Islam 
dalam melaksanakan ibadahnja 
itu dpat berdjalan lantjar, tetap 
selamat. tidak tertipu atau ter. 
perssck oleh oknum2 jang hartja 
ingin tjari untung. 

merintah tidak ingin mene. 
tarkan ongkos hadji jg. tinggi 
dan berlebih2an, melainkan an 
ssurikan dengan perhitungau2 
jang wadjar guna kelantjaran 
G-r keselamatan ibadah hadii 

Apapila seolah2 digambarkan 
bahwa ada swasta jang dapat 
mengusahakan ongkcs jg. lebih 

murah Maks 
Menasjsapi pernyataan Mr, 

Moh. Koem, jang yerrah di. 

ANGGOTA2 KONGRES 
AMERIKA SERIKAT DATANG 
Djakarta, 17 Febr. (Mdk) 

Menteri Luar Negeri Adam Ma 
Nik rada harj Sabtu jl. menjata 
kan kepada pers bahwa dalam 
minggu ini akan tiba di Indonesia 
beberapa anggota kongres Ameri 
ka Serikat. Mereka akan menin 
djau realisasi bantuan ekonomi 
Amerika Serikat kpd Indonesia 
dan akan melaporkannja kepada 
Kongres. (Lhi) 

SURABAJA 
KALAH 1-4 

Kes. Csepel dari Honga. 
ria telah memenangkan 
pertandir.gannja jang ke-3 

Persebeja ai Burabaja Ke te ural . 
maripy Gengan angka 4—1 
setelah lending 2—9 waktu 
turun minum. 
Menurut interlokai waria 

wan "Merdeka" Alimaddin 
AR jang turut mengikuti 

kes. tamu itu, 
pertandingan kemarin ber. 
djalan lamban dan kurang 
barmutu. 
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ANN MANA 

SIT nomor 0324/5K/DPHM/SIT/1968 
Izin Pepetrada No.Kep.238/P/V/1968 

(Gema PUSTAKAN N 1 

|auseum PUSAT SE 
1 man ma RT 

peer. Pki 

““ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

Merdeka 
SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

NO: 6908 TH. XXIV, TH. REP. XXIV 

Tidak Dapat Ditindak Karena Dilindungi Kekebalan Diplomatik 

BAT 

Te, 

Karno 

Tidak 
Hadir 
Bandung, 17 Feb. (Mdk). 

i) putra su- 
lung Bung Karno, Mu- 
hammad Guntur Sukar- 
no Putra dengan Henny 
Emilia Hendajani Harsa 
telah dilangsungkan di- 
djalan Adipati Kertahu- 
mi No. 9 Bandung pada 
bari Sabtu jbl. setjara 
sederhana tapi tjukup 
chidmad dan Bung Hat'a 
hertindak selaku orang 
tua Guntur mewakili 
Dang ae. Dang, Kar- 
no berhalangan hadir ka 
rena sakit, kabarnja dia 
tuh dikamar mandi di- 
samping sakit kakinja 

GLNTUR SUKARNO PUTRA jang berpakaian djas enam-kantjing "Neumatik, dan darah diabadikan disamping isterinja Henny Harsa pada upatjara perni. kanan mereki: Sabtu lalu di Randung. (Indopix) 

Moh. Roem Silahkan 
matkan oleh sementara suc 
kabar terbitan ibukota, jau: 
pada pokoknja herdak meng: 
dukan Mendagri kedepan Pe 

xgadilan sehubungan dengan 
soal Pemilu, Menteri Dalat: 
Negeri Amir Machmud meaji 
takan, "Apabila hal itu benar, 
silahkan !” 

Menteri Dalam Negeri me. 
ngatakan didalam tjeramah. 

didepan para Tiamat se: 
Djawa Timur jang sedang me 
ogikuti up.grading di Malang 
hari Rabu jg lalu, bahwa bebe 
rapa waktu jang lalu ia me- 
ngemukakan 
ngenaj warganegara jang bo. 
leh/tidak boleh fkut memi. 
lih/divilih dalam Pemilu. 

Mersenai warganegara untuk da 
nat didaftar sebagai pemilih harus 
memeruhi sjarat2 antara lain bukan 

bekas anggota oreanisasi terlarang 

PKI. termasuk ormanisasi massanja, 
atau bukan seorang jang terlibat lang 
sung ataupun tak langsung dalam 
G3OS/PKI atau organisasi terlarang 
lainnja. 

Kata Menteri, mengenai pengertian 
"organisasi terlarang lainnja” ba 
njak ofang meng-asosiasikannja de- 
ngan partai Masjumt dan PSI. Tetapi 
karena partat2 tersebut dinjatakan bu 

kan partai? terlarang ,maka kepada 
semua bekas anggotanja diperboleh 
kan ikut serta dalam Pemilu. 

Tetapi, terhadap sedjumlah bekas 
pemimpinnja jang ternjata diketahul 
masih diragukan 

Tuntut 
Kata Amir 
Machmud 
ka itu dapat ditjoret dari daftar pe 
milih. Dalam hubungan ini, Menteri 
Amir Machmud mengemukakan tjon- 
toh: andaikata bekas anggota partai? 
itu berdjumlah 35 djuta, kemudian 
terdapat bekas pimpinannja jang dira 
Bukan itu sedjumlah 2.500 orang, di 
pandang tjukup adil, apabila diban- 
Gingkan dengan djumlah korban jg 
djatuh akibat perbuatannja. (Ant) 
ema 
MAHASISWA PILIPINA 
DEMONSTRASI LAGI 
HARI RABU BESOK 
MANILA, — Pemimpjn2 maha 

siswa radikal dan unsur? petani 
dan buruh Filipina hari Saptu me 
rampungkan rentjana2 untuk mc 
lentjarkan demonstrasi2 . seluruh 
negeri babak kedua pada hari Re 
bo jad. setelah mengadakan rapat 
selama enam djam. 

Rapat2 umum akan dilangsung 
kan di Plaza Miranda, Manila dan 
Gitudjuh kota dan provinsi? lain 
aja, 

Satu rapat protes besar2an te 
lah diadakan di Plaza Miranda ha 
ri Kemis jl. 

TOKOH PUDJANGGA BARU ARMIJN PANE 
Djakarta, 17 Peb (Mdk) 

tinggi sepekan jbl. Menu 
rut keterangan famili 
Henny perkenalannja de 
ngan Guntur berlang- 
sung sedjak tahun 1964 
ketika Henny mendjadi 
Mahasiswa Unpad. Hen- 
Ny adalah anak bungsu 
dari Major Pensiun R. 
Harsa dan tiga kakaknja 
jang sudah berkeluarga 
ialah Sulaiman, Ir. Effen 
dy dan Nj. Ir. Kusdinar. 
Tampak jang mengantarkan 

Guntur kemarin Sabtu disamping 
Bung Hatta dengan isteri, Hadji 
Hasan Djn kakek Guntur, Ibu Fri 
mawati, keempat adiknja Mega 
wati, Rachmawaty dan Sukmawati 
inasing2 dengan suaminja dan 
Mcch. Guruh, ketiga besan Bung 
Karno dan Nj. Superti. Guntur ber 
bakalan stelan djas abu2 muda 
tanpa petji. 

Upatjara pernikahan dilakukan 
setjara adat Parahyangan, Henny 
sang Ratu Kebaja Djawa Barai, 
mengenakan kebaja warna putih 
dengan kain batiknja jang chas 
Prjangan, begitupula dekorasinja 
tjukup sederhana tap! sangat artis 
tik hasil karya kawan2 Guntur 
jang masih bertjokol di ITB. 

Ketika Penghulu jang menjkah 
kan kedua mempela! menanjakan 
berapa Mas kawinnja, . Guntur 
mendjawab Mas Kawin saja se 
buah kitab Sutji Al Guran dan se 
buah buku lahirnja Pantjasila. ta 
pi buku tersebut belum djbelikan 
dan digantinja dengan uang sebc 
sar Rp. 1645. jang melukiskan ke 
lahiran Pantjasila jaitu tgl 1 bu 

(Bersambung ke hal. II) 

Gjanxga Baru pengarang AR 
Hari Senen siang pk. 10.00 

tanggal 16 Pebruari 1970. telah 
meninggal dunia tokoh Pu 

Djakarta, 17 Feb. ( 
Sehubungan dengan ter 

bongkarnia 

Djakarta beb 
u jang baru lalu, 

Weitawan " Mordeka” da 
lam mentjari keterangan 

keterangan Iehih langjut 

tlari sumber kompeten, 
baliwa pihak jang berwa 
djib telah mengetahui de 
ngan pasii 2 (Jua) orang 
asing terlibat dalam pe- 
ngedaran2 sendjata2 itu. 
Terhadap kedua orang 
asing tsb, sampai hari 
Sabtu kemaren belum di 
ambil sesuatu tindakan 
dan diketahui masih ber 
ada di Djakarta. 

Sumber ”Merdeka” jg 
memberikan info tsb atas 
pertanjaan mengatakan, 
bahwa polisi tidak dapat 
melakukan penahanan 
terhadap kedua orang 
asing itu oleh karena me 
reka dilindungi oleh ke- 
kebalan diplomatik. Dika 
takannja, hanja pemerin- 
tahlah jang dapat meng- 
ambil tindakan jang bia- 
sanja adalah berupa per- 
sona non grata. 

Seperti diketahui, beberapa 
kali dalam surat kabar ini te. 
lah diberitakan tentang pere- 
daran seadjata2 gelap berupa 
pistol kal. 32 dan 38 dalam 
djumlah besar, sebagaimana 
menurut siajalemen, di Dja. 
karta sadja telah beredar se. 
kitar 5000 putjuk, dan kedae. 
rah2 1500 putjuk. Kesemua 
sendjata itu adalah buatan 
Tjeko jang bersumber dari 
suatu kantor perwakilan Pe. 
nerbangan dari salah satu Ne 
gara Eropah Timur jang terle 
tak di Djl. Ir. Hadji Djuanda, 
dengan pengedar utemanja se 
Oraag pegawai kantor tsb ber 
nama B. 

Berita "Merdeka" terachir 
tgl. 10 Pebruari jbl, Jung me 
laporkan kisah penggerebekan 
oleh pihak berwadjib pada 
hari Sabtu tgl. 7 Pebruari jbl, 
terhadap 2 buah rumah jang 
terletak di Djl. Kubis dan Dji. 
Ketimun jang terletak di Blok 
A Kebajoran Baru, dimana 

masing2 L 
jang sudah 
ikut 

Immigran2 Gelap 

RRT 

a DB dan AS 
disinjalir 

Belum 

Diusir ? 
Djakarta: 17 Pebruari (Mdk) 
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jang diusir itu tidak 
akui oleh pihak RRT, 
ra kita jang berdasarkan 
tia Sila tidak akan mau 

lap itu adalah mereka jg. dulu 
terkena oleh PP no. 10 dan se. 

mereka 
Indonesia ini adalah beneran 2 
tahan hidup dinegeri leluhur. 
nja RRT, jang selalu ditjurigai 
dan diisolir oleh orang2 dis 
na, bahkan mereka sering dika 

Gisa: 

ia. Hanja 
ka kembali inilah jang tak da. 
pat kita benarkan menurut hu- 
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wisatawan 
SEBANJAK 42 wisatawan telah 

lalu. Gambar atas menundjuk. 
kan arus saldju tersebut jang 

2 mobil? mil sambil menimbun 

PENGERTIAN 
”NON-ALIGNED” 
AGAK KABUR 

Kata Adam Malik 
Djakarta, 17 Febr. (Mdk) 

Menteri Luar Negeri Indonesia 

Adam Malik, bari Sabtu jang lalu 
dalam suatu wawantiara dengan 

pers mengakui, bahwa dewasa imi 

pergertian mergerai negara Mana 
jarg non-aligned itu agak kabur. 
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PEMIMPIN 

Seorang pemimpin 

perusahaan sibuk sepandjang 

hari. Ia djarang berada disatu 

tempat, ia menemui relasi2nja, 

ia mengambil keputusan2 

penting... pada waktu jang 

tepat. Bagi orang sematjam ini, 

dimana waktu adalah emas... 

djam tangan Wingo merupakan 

suatu keharusan. Waterproof 

dan lambang seseoarang 

jang telah mentjapai sukses, 
lagipula buatan Swiss. 

nu 

Wiwcd 
SWISS MADE 

PERUSAHAAN 

DJALAN DJOMAR No.9 - DJAKARTA 
EL PON: 49757 - 40158 

Akan diberangkatkan kapal2 P.T. "ARAFAT" dinas Express dari Pelabuhan Tg. Priok. 

1. KM. "LE HAVRE ABETO" 
Tgl. Berangkat 
Tudjuan 

2. K.M. "AMBULOMBO" 
Tgl. Berangkat 
Tudjuan 

terlebih dahulu. 
N-B. Tudjuan KM. ”AMBULOMBO 

SINGGAH di SINGAPORE. 
No, 143/M/70 

- BRT. 12.177 TON. 
# 19 PEBRUARI 1970. 
: TG. PRIOK — PADANG — SIBOLGA P.P. 

- BRT. 11111 TON. 
22 PEBRUARI 1970. 

2 TG. PRIOK — MUNTOK — BELAWAN P.P. 

'Tanggal2 pemberangkatan .kapal2 se.waktu2 dapat berobah tanpa pemberitahuan 

Harap mak lum.- 
"Yg Tj. BTtoh, Janguna 30 BELAMAN Yen TAI 

P.T, PERUSAHAAN PELAJARAN "ARAFAT” 

WARTA EKONOMI : 
KURS VALUTA ASING DI BANK2 DEVISA 

Djakarta, 17 Pebruari (Merdeka) 
Berdasark: 

ker belemekap” Gi Bank? Deva rcdngs 
Brokers dan Authorized Money Changers pada penutu, T 
kemaren suasana bursa tjukup tenang. 
Valuta Asing kurs Devisa Pelengkap 'hanja terdjadi 

adalah sebagai berikut : 

kurs Valuta Asing/Devisa 

penawaran. Lenykapnja 

UNTUK BANK NOTE 
Bank Exim Indonesia 
BN. 1946 
Bank Dagang Negara 
Bank Umum Nasional 
American Express 

Manhattan 
Bank of Tokyo 
Chartered Bank 
Bank Perdania 

UNTUK TRAVEL CHEGUE 
Bank Exim Indonesia 
BN. 1946 
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MERDEKA « SELASA, 17 FEBRUARI 1970 

D BANK NEGARA INDONESIA 1946 

BANK RAKJAT INDONESIA. 

BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 11 th. 1970 
TANGGAL 23 DJANUARI 1970 

SETORAN UANG MUKA ONGKOS 

NAIK HADJI 
KOTUM HADJI TAHUN 1970/1971 

sah 

Ha an 2 ea 

DIPERPANDJANG DIMULAI PADA BULAN PEBRUARI 1970 DAN DITUTUP PADA 

ACHIR BULAN DJULI 1970 DENGAN KETENTUAN SBB.: 

SETORAN 

KANTOR2 TJABANG : 

TERSEBAR DISELURUH PELOSOK 
MELAJANI SAUDARA. 

HUBUNGILAH SEGERA 

SUMBANGAN KORBAN BANDJIR 
LANGSUNG KEPADA GUBERNUR DCI 

Persatuan Ahli Farmasi Indonesia segera mengirimkan 

Obat-obatan. 

Djakarta, 17 Peb. (Mdk) 
Sebagai hasil dari kundju- 

ngan Wakil Ketua DPRD-DCI 
R.M. Harsono beserta rombo. 
ngan baru? ini diseluruh wila 
jah jang terkena bentjana 
bandjir, Wakil Gubernur DCI 
Djakarta menjerukas agar se 
gala bantuan? dapat diserah. 
kan langsung kepada Guber. 
nur DCI. 

Dengan dipusatkannja ban 
tuan2 tsb dimaksudkan supa- 
ja penjerahannja kepada kor 
ban dapat lebih tjepat dan te 
pat. "Sebanjak 135.000 korban 
sedang menantikan bantuan 
tsb”, kata Wagub DCI Dr. Su- 
Wondo. 

Bandjir jang sekarang hi 
adalah djenis R.8, jang ter. 
djadi hanja 8 tahun sekali, 
dan hal inj biasanja disusul 
oleh Hudjan R.20 (20 tahun 
sekali). 

"Apabila hsl ini terdjadi 
maka Djakarta akan terge- 
nang bandjir jang dahsjat. 
Oleh karena itu tidak ada dja 
lan lain bagi kami "untuk me- 
njerukan kepada Pemerintah 
agzr Projek Bandjir jang di. 
kerdjakan oleh Pemerintah 
Pusat sedapat mungkin disele 
saikan”, demikian R.M. Har. 

Sementara ! Pi 
Ahli Farmasi Indonesia (PA 

7 ORANG MATI 
TERTIMBUN TANAH 

daerah 

Ef
 

5 

1 PB 
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FI) telah bersidang mengenai 
usaha dan bantuan apa jang 
dapat diberikan kepada kor. 
ban2 bandjir ini. Hasil dari 
pada sidang tsb adalah me. 
njerukan kepada seluruh ang 
gauta2, paberik2 cbat, Apotik2 
dan lain2nja agar segera me- 
ngirimkan bantuan obat2an. 
Kabar terachir jang diperoleh 
sumber Merdeka” adalah 
bahwa Djum'at depan Dr. Su 
wondo akan menerima sumba 
ngan obat2an di DCI Djakar. 
ta. jang berasal dari PAFI. 
"Pada saat sebagai ini, di. 

mana rasa sosial semakin tum 
pul dikalangan masjarakat 
kita, sumbangan zematiam 
ini sangat meagharukan. Dan 
kepade, PAFT kami atas na. 
ma Pemerintah Daerah DCI 
Djakarta utjapkan terimaka- 
sih”, demikian R.M. Harso- 
no. (MA) 

ROMBONGAN GURU 
INDONESIA TIBA 
DIKUALA LUMPUR 
KUALA LUMPUR — Seba. 

njak 32 orang guru Indonesia 
untuk mata peladjaran mathe 
matika dan ilmu pengetahuan 
pasti dan alam pada hari Ra. 
bu malam tiba di Kuala Lum- 
pur untuk mengadjar dipelba 
Bean an menengah di Ma. 

ja. 
pertama terdiri 

pada 

sia seluruhnja 14 orang. 

TIDAK ADA AN6G60TA K.A.P.I. JANG 
TERLIBAT KENAKALAN ANAK2 MUDA 
Djakarta, 17 Pebruari (Mdk): 

Kesatuan Aksi Peladjar 

- BANK NEGARA INDONESIA 196 
— BANK RAKJAT INDONESIA 

INDONESIA JANG TERPERTJAJA, DAN SELALU SIAP SEDIA 
« 

No. 145/M/70 

KATA PENDAM VI SILIWANGI: 

Letkol Djukar di 

Tokoh PKI Jang 

Telah Disumpah 
Djakarta, 17 Feb (Mdk) 
Dalam pertjakapan exklusif de 

ngan wartawan 'Merdeka'", seki 
tar operasi keamanan didaerah 

Kodam VI/Siliwangi, pds. Ka. 
Pendam VI/Siliwangi Kapten Drs. 
Abdulsalam Dasuki memberikan 
keterangan. bahwa operasi penga 

manan didaerah Kodam VI/Siliwa 

ngi hingga saat ini masih terus 

bedjalan. bahkan pada saat ini 
keamanan didaerah tsb 

iebih dkingkatkan. Demikian pula 
operasi pembersihan sisa2 gelap 

G30M/PKI dalam sebuah ABRI: 

chususnja dalam lingkungan AD. 
menurut Kapten Drs. Abdulasa- 

lam terus djlantjarkan dengan 
penuh aktivitas. 

Sebagaj hasil operasi pembersi 
nan sisa2 gelap G3OS/PKI dalam 
tubuh ABRI, chususnja dalam ling 
kungan AD oleh pds. Ka Pendam 
VI/Siliwangi diterangkan. bahwa 
saat ini team operasi keamanan 
Kcdam VI/Siliwangi telah melaku 
kan tindakan mengamankan 322 
orang pradjur,t AD jang terdiri 

dari 22 orang Pamen. 75 orang Pa 
ma, 79 orang Bintara Tinggi. 84 
orang Bintara dan 62 orang Tam 

tama, Interogasi terhadap pradju 
cit2 AD jang telah djamankan itu 
menurut Kapten Drs. Abdulsalam 
kini masih terus dilakukan oleh 
team chusus dan dengan Intero 

gasi itu. seluruh djarjngan2 sisa2 
G30S/PKI telah dapat dikuasai 
oleh petugas keamanan Kodam 
VI/Siliwangi, sehingga — gerakan2 
darj sisa2 GIOS/PKI dalam dae 
rah Kodam VI/Siliwangi kini te- 
iah berhasil diisoljr. Dengan te- 
lah dikuasalnja sisa2 

G30S/PKI dan terisoljrnja kegia- 
tan mereka, gerakan? sisa? 

G30S/PKI dalam daerah Kodam 
VI/Siliwangi kini tidak berarti Ia 
gi bagi operasi Militer. Gerakan? 

mereka itu, hanja merupakan sua 

tu gerakan pengatjauan jang ber 

sifat krimin? dengan kekuatan 

jang sangat ketjjl. sedang menge 

nai persendjataan mereka, menu 
Tut Kapten Drs. Abdulsalam prak 

tis telah tidak mempunjal arti sa 

ma sekali bagi sesuatu operasi 

Soal Letkol Djukardi 

Dalam pada itu pds Ka Pen- 
dam VI/Silwangi Drs. Abdulsa 
lam lebih landjut mengatakan. 

behwa Letkol Djukardi jang kini 
Hamankan adalah salah se 

oh PKI jang telah disum 
pah setia kepada Party dan in ter 

masuk sebagai salah seorang tent 

mengetahui rentjana? pengchiana 

tan GIOS/PKI. Sebagai seorang 
Perwjra, Letkol Djukardi scbe- 

lum meletusnja. GIOS/PKI telah 

rentjana pengchiana- 

322 Pradjurit AD 
Ditahan Di 
Daerah Kodam VI 
tan tersebut tidak melaporkan ke 
pala fihak atasangja. sehingga 
baik langsung atau tidak Letkol 
Djukardi jtu terlibat dalam G30S/ 
PKI. (S) 

MUTASI PEDJABAT POLRI 
DJAKARTA 
Djakarta. 17 Peb (Mdk) 
Dengan keputusan Pangdak VII 

Djaya no. Pol. 40/WY70/Pers. 
Dan Sekko 711 Gambir Kompol 
Agah Ma Riun dipindahkan men 
djadi Dan Sekko 712 Sawah Be 
sar. Sebagai penggantinja diang 
kat Kompol Djafril dari Pa Men 
Ass 1 Komdak VII, jang bertugas 
sebagai Perwira Security Hotel 
Indonesia pada Lembaga Pariwisa 
ta Indonesia. 

Untuk mengisi kekosongan pada 
Perwira Security Hotel Indonesia. 
dengan keputusan jang sama telah 
ditundjuk AKP Moh. Kasim Rach 
man. jang tadinja Pa Ma Ass. 1 
Komdak VII dan bertugas sebagai 
anggota Security Hotel Indonesia 
pada Lembaga Pariwisata Indo 
nesia. 

Sementara itu telah pula ditun 
Gdjuk AKBP Said Awie Marie SH 
sebagai pedjabat sementara In 
spektur Hukum Komdak VII, meng 
gantikan pedjabat jang lama AK 
BP Drs Tjiptadi SH. jang dewasa 
Ini sedang mendjalankan tugas 
consigneering dalam rangka per 
giapan Penjelenggaraan Pengudji 
an Lapangan Projek D-70 dj Lem 
bang Bandung. (Ms) 

BUNG KARNO 
(Sambungan dari Hal. 1) 

an 6 (Djuni) thn 1945, Hadirin jg 
menjaksikan upatjara pernikahan 
tersebut tertegun sedjenak, sam 

bil manggut2 
Banjak para pedjabat ting 

ai enggan jai buku tamu 
Selesai akad nikah kedua mem 

pelai melakukan sembah sudjud 
pada orang tua. keluarga dan ke 
rabet leinnja. banjak para hadirm 

seria orang tua jang berlinang aji 
matanja, resa haru dan gembira 

meliput, suasana sembah sudjua 
tersebut. Selesai upatjara ini di 

Petuah? telah diberikan oleh Ka 
kek Henny. M. KD. Adimadja dan 

keluarga Guntur diberikan 
Din (M adiknya 
Upatjara per 
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Djakarta, 17 Peb. (Mdk). 
Seorang anak laki2 ber- 

nama Abidin (15 tahun) 
tempat tinggal di Gg. 10. 
Rt. 22/01 Bukitduri Tandja 
kan, Minggu malam djam 

meninggal 

kan “akrobatik dilapangan 
Mesdjid Bukitduri. Abidin 
meninggal dunia didalam 
betjak tidak berapa lama 
kemudian dalam perdjalan 
an menudju RS Dr. Tjipts 
Mangunkusumo, Salemba. 

Barang2 bukti berupa pi- 
sau atau badik jang telah 
membikin sebuah lobang 
sepandjang kurang lebih 3 
cm. didada kiri s! korban, 
berhasil dibawa lari oleh 

dapat memenuhi pelajaaan dan 
kewadjiban2 jang sama jang di 
lakukan oleh Pemerintah. 
Ditegaskan oleh Kepala Nega 

ra, apabila mereka itu menggu 
nakan ukuran? jang sama lebih 
murah sebenarnja lebih mahal 
Presiden an ena 
sjarakat lebih waspada 
memperhatikan ketentuan? jang 
Jitetapkan oleh Pemerintah. 

Kepada para pemimpin agama 
Islam dan petugas Pemerintah 
ang ada hubungannja n 
pengurusan  hadji. iden 
mengharapkan bantuannja u?. 

tang kebidjaksanaan Pemerintah 
ini kepada masjarakat: 
Diingatkan oleh 

zag "Puspasari yang pata P 
majanja sebagian besar terdiri du 
1 para modjang Priungan, 

Hadir pula para wartawan Dja 
karta dan Bandung, dap jang me 
narik perhatian para Wartawan 
banjak para pedabat tinggi jang 
masjh hadir. tapi ketika akan me 
Kisi buku tamu" mereka segang 
dan bahkan banjak pula jang di 
suruh ngisi para isterinja. Bahkan 
ada pula pedjabat tinggi jang aa 
nja mengirimkan kadonja sadja 
dengan berbaga' alasan 

Tapi disamping 'tu danjak pula 
pedjabat tinggi jang 'beran” me  
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Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja an- 
tar). Luar kota: Rp.300,: sebulan (termasuk. beaja pos-udara). 

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

TARIF IKLAN :. 

Rp.20,- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm 
   

    

   
   
   

  

     

TEKS SADJA : 
minimup : 50 mm. 

Display-ad (iklan gambar) : Rp.25,- per mm/kolom iklan 
minimum : 80 mm. 

       

       

        

    

Dua warna (hanja merah) : tambah '1005. 
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka. 

Iklan Keluarga : Rp.15,-- per mm/kolom 
minimum : 50 mm. 

Alamat 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. 

APA JANG DISEBUT 
”KORUPSI” 

UDAH banjak pemikir2 Indonesia jang menanjakan dan mendjawab ap4 
jang disebut korupsi dan apa jang dimaksudkan dengan "binatang — aneh"” 
itu. Tapi sebanjak itu pikiran2 dikeluarkan, sebanjak itu pula bantahan2 
dinjatakan, didalam hati maupun dikeluarkan sebagai djawaban jang tidak 

puasi Sungguh tjelaka hidup manusia jang sangat terbatas dengan kemampuan 
'mendjawab pertenjaan2 setjara tepat! 

Apa jang kita ketahui ialah, bahwa korupsi telah berumur kira2 sama dengan 
umur kebudajaan dan peradaban manusia! Djaman2 Nero dengan tjerita2 ke- 
kedjamannja menindas kemanusiaan, korupsi berdjalan didalam istana maha- 
radja Nero sendiri. Tiongkok Nasionalis sebelum perang dunia ke II, telat 
begitu lumat dikunjah2 korupsi, sehingga inflasi mendjadi radjadiradja di- 
megeri itu. Dan seorang penghisap rokok jang kepingin membeli korek api, 
kata tjerita dulu itu, harus membawa kurang lebih satu tas ketjil uang ker- 
tas "Tiongkok Nasionalis” untuk mendapatkan sebungkus geretan. Akibat a.l. 

-— Korupsi! 
India jang pernah dilanda korupsi telah menggendutkan kelas bordjuasinja, 

kelas feodal dan pengusaha2 nasionalnja jang mendjadikan korupsi sebagal 
kegemaran. Tapi ada jang menambahkan, bahwa kaum menengah India jang 
penuh dengan uang korup dikantongnja 'tu, telah begitu kuasanja, sehingga 
sanggup mengundang Rusia untuk mendirikan paberik badja di India, dengan 
uang korupsi itu. 

Bagaimana Indonesia? 
Sedjarah Indonesia, adalah sedjarah "djembel"! PNI sebut kaum itu kaum 

marhaen! PKI menjebutnja, tepat atau tidak tepat —, proletar. Tapi pokok- 
nja bisa dipukul rata, bahwa hidup orang Indonesia setjara average adalah 
Wdengah "uang pas dikantongnja. K 

Hanja sedikit sekal!, ulangi, sedikit sekali orang Indonesia jang ""van huis 
vit —, jang sedjak lahirnja, dapat dikatakan berada atau kaja. 

Djaman pendudukan Djepang, orang2 jang ""van huis uk” kaja itu, men- 
Gjadi melarat dan banjak anggauta2nja berdiri sebarisan dengan manusia2 
Indonesia dengan uang "pas dikantong” Tapi begitu kita merdeka, pe- 
lan2 tapi pasti —, suasana mendjadi berubah. 

   

  

ALAM masa kki. 25 tahun sadja, orang2 jang dulu berturunan tidak bisa 
beli obat untuk membersihkan panau dari badannja, kini sudah berubah 
'Telah timbul golongan baru jg setjara pelan2 mendadak mendjadi kaja raja, 
meninggalkan zamen2 kemiskinan nenek2nja dan meninggalkan kehidupan se- 

derhana dirinja ketika dia masih anak2. Anehnja, kekajaan golongan baru 
ini berdjalan, diatas landasan hidup jang tidak pernah mentjapai prosentase 
taraf hidup per kapita jang lumajan. Dan anehnja lag' kekajaan golongan baru 
Itu menjebabkan kemiskinan bertambah parah dan mentjiptakan suatu lobang 
@tau “gap” permusuhan jang tersembunji diantara sesama manusia Indonesia. 

Maka marilah kita sebut dengan kata2 jang djelas sadja, bahwa gadji jang 
tidak pernah tjukup, kegiatan2 mentjari uang dengan halal jang sangat minim 
Gan, hasii2 lotre sampai kepada NALO disb. tidak membajangkan sedikitpun 
juga tokta2 atau tanda2 bahwa kekajaan mendadak atau pelan? itu mereka 
dapati dengan keringat jang berbau kerdja-keras atau hokki di lotre. Ma- 

ka marilah kita sebut, bahwa kekajaan2 itu — oleh karenanja — tidaklah lain 
Wari pada kekajaan rampokan, tjurian, penipuan, manipulasi, penggelapan 

UV ...... korupsi. 
"Tnllah “sekedar sedjarab sekilaa, tentang kehidupan keuangan dan -kekajaan 
manusia Indonesia. 

Komisi-4 tentu mengerti tjerita jang dikenal oleh segenap manusia Indone- 
sia diatas. Dan kekajaan Jiwat korupsi jang sudah mendjadi "biasa”” itu, me- 
mimbulkan kesukaran2 untuk menuduhkan sesuatu perbuatan melawan hukum. 

'Didjaman pendjadjahan Belinda, manusia Indonesia praktis tidak punja ke- 

sempatan korupsi. Dan kebersihan admisitrator2 Belanda dalam keuangan 
merupakan kekuatannja disini, jang a.l. menjebabkan ia buat mendjadjah ki- 
ta selama 350 tahun. Kemudian djalan untuk memberikan tjontoh' bagi bang- 
sa jang didjadjahnja untuk hidup "bersih"! 

Oleh sebab korupsi dan pemberantasannja tidak dapat' kita bitjarakan da- 
lam satu halaman tik sadja, maka perlu sekali kita mengeluarkan sebanjak2- 
ja pikiran bagaimana memberantasnja. 

AANG tidak boleh kita lupakan ialah bahwa: PERTAMA korupsi harus di- 
tindak setjara hukum. Sangat baik, djika usaha? untuk korupsi sadja, sudah 

alasan untuk diperiksa setjara teliti dan mendalam. Sedikitnja 
pengawasan hukum jang ketat dan streng dapat menjebabkan tjalon2 ko- 

#uptor mendjadi takut dan mendjauhkan dirinja dari perbuatan itu, 
KEDUA, harus ada suatu reform administratif, jang menutup semua lobang 

untuk korupsi. Ini dilakukan setjara menjeturuh, tanpa pandang bulu, dan se- 
@erhana. Sehingga administrasi disetiap kantor besar maupun ketjil, sekaligus 

merupakan aparat pengawas dan penjelidik perbuatan2 atas usaha-usaha per- 
buatan korup. Jang didjaga supaja administrasi ketat tidak berubah 
mendjadi zdministrasi birokrasi, sehingga merusak djalannja Pemerintah dan 
mungkin bisa lebih buruk akibatnja lagi daripada korupsi. 

KETIGA, merupakan suatu akal-manusia untuk membentuk psikologi masja- 

rekat jang membentji korupsi sehingga seorang isteri dirumah umpamanja tidak 
sudi menerima hadiah sang suami jang berhasil dari korupsi. Tindakan? psiko- 
logi masjarakat setjara positif ini, banjak variasinja. Dan pengarang? tjerita 
pendek bisa pula memberikan sumbangannja untuk memberikan djalan2 praktis 
untuk merubah mental masjarakat mendjadi antikoruptif jang positif. 

Mental seluruh masjarakat tidak perlu dirubah, untuk tidak mendjalankan 
korupsi, sebab tidak semua orang mendjalankan korupsi. Oleh sebab itulah, 
maka tjara2 dulu, joitu "tundjuk hidung” ada djuga baiknja untuk sekali2 di- 
Praktekkan. 

KEEMPAT, KELIMA, dan KESERIBU bisa sadja menjusul, dengan kemam- 
Puan imadjinasi dan inisiatip 120 djuta manusia Indonesia jang harus ditam- 
pung oieh empat orang dari komisi jang terhormat itu. ( 

EMERINTAH sudah membuka djalan untuk mergutuk korupsi dan meng- 
hukumnja. 120 djuta rakjat Indonesia harus ambil kesempatan mendjadi- 
kan saran pemerintah itu mendjadi pemukul jang kuat bagi 
keruntif manusia2 Indonesia. 

Hanje irori ini jang belum ada djalannja bagi kita: Bagaimana kalau manusia2 
jang harus memberantas korupsi itu sendiri telah mendjalankan korupsi? Atau 
sekurang2ria ia terlibat didalam proses korupsi jang mendjadi dosa-kolektif 
bangsa Indonesia selama 25 tahun ini? 

          

   

  

kesalahan2 

  

Sudah waktunja 

  

     

  

menterdjemah- 

DIMASA pra-Manipol dan 
pra-Gestapu, ketika mea- 
djadi penulis resensi reper 
toire, penulis telah mentjo 
ba menempatkan diri seba- 
gai interpreter jang meng- 
hubungkan repertoire jang 
bersangkutan dengan per- 
djuangan budaja sebagai 
controle terhadap politik, 
pendeknja perdjuangan un 
tuk memj sikap 
budaja untuk tidak beru- 
bah mendjadi sikap politik. 
Sebagai penulis resensi re- 
pertoire pada waktu itu pe 
nulis mengamati dari se- 
tiap malam repertoire jang 
baik suatu perdjuangan si- 
kap budaja melawan sikap 

politik, perdjuangan sikap 
intelektuil melawan sikap 
awam, perdjuangan sikap 

melawan sikap 
lahiriah. Maka amat terasa 
adjaran filsuf Pythagoras 
jang menegaskan, bahwa 
dalam perdjuangannja me- 
Iawan ketjenderungan du- 
niawi, djiwa akan menang. 
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Oleh : 
WIRATMO 
SOEKITO 

an : 
EMIKIANLAH misainya pe 
nu'g mengamati karja 1. 
Kooles 'Montserrat” (ver 
gjemahan Asrul Sani) 

memadii Jang menggambarkan per 
Ujuangan manusia melawan chan- 
tage belas-kasihan, biarpun suatu 
tragedi, dimana seorang pedjuang 
merdekaan harus djtempatkan dia 
mi satu dengan kaum awam, di- 
mana kepentingan perdjuangan ke 
merdekaan harus ditempatkan dja 
ius pribadi. Demikjan pula misal 
nja dengan karja Sophckles 'Oedi- 
pus' (terdjemahan W.S, Rendra), 
@imana digambarkan perdjuangan 
batin seorang radja jang lebih 
mementingkan keselamatan tanah 
uirnja dari pada tachta-kekuasaan 
nja pribadi. Sedjumlah tjontoh da 
pat kita ambilkan untuk menggam 
barkan pola perdjuangan jang te 

lah menguasai djiwa penulis keti 

ka mendjadi penulis resensi reper 
.toire. Pementasan repertoire 'Cali 
gula' karja A. Camus (terdjema: 
han Asrul Sanj) sajang baru dila 

kukan sesudah Gestapu. karena 

pementasan tersebut sebenarnja 
sangat tepat untuk menggambar- 
kan kekuasaan Sukarno. (Ini tidak 

berarti, bahwa karja tersebut su 

dah tidak berbitjara lagi bila di 

pentaskan sesudah djatuhnja Su 
karno). 

Dimasa pra-Gestapu memang ke 
oebasan sangat sempit, tetap! me 
nurut kesimpulan penulis. perdjua 
ngan budaja jang terasa dari pa 
da dewasa ini, karena disitu ma 
sih tinggi keinsafan, banwa kebe 
basan Itu bukan karena djhadiah- 
kan oleh orang jang baik hati, 
melainkan karena merupakan ha 
sil perdjuangan sendiri karenanja 
tinggi pula keinsafan, bahwa per 
Gdjuangan untuk kebebasan belum 
selesai. Tetapi kini para seniman 
pada umumnja memandang kebe 
besan itu sebagai azasj mereka ha 
rus diberikan oleh pemerintah iba 
rat anak ketjil merasa harus mem 
peroleh apa sadja jang dijnginkan 
darj orang tuanja dan karenanja 
tidaklah tinggi keinsafan, bahwa 
perdjuangan untuk kebebasan be 
ium sel Dibawah kondjsi jang 
demikian jbarat seorang pengen 
dara mcbi! seniman menempatkan 

  

kan Prometheus 
kegiatan senj tdk sbg situasi lalu 
lintas, dimana pengendara mobil 

itu berada. melainkan sbg mobil 
Mu sadja jang berfunksj sebagai 
mechanisme. 

Demikianlah 'Oedipus' dipentas- 
kan beberapa kali dijbu kota atau 

'Caligula', dan seterusnja tetapi ti 
dak terasa ada tantangan dihada 

pannja, ibarat mobil .hanja djpa 
naskan mesinnja, tetapi tidak me 
Mempuh situasi jang mungkin pe 
nuh dengan rjsiko. Kegiatan senj, 
terasa, kehilangan situasi, kehila 

ngan arah, kehilangan elan per 
Gjuangan. 

kondisi inj terasa tiada 
nja Prometheus budaja, jang ha- 
rus dilahirkan, jang banjak ada 
lah Narcissus budaja, kaum seni- 
man jang mengelompok dalam ke 
puasan pada dirj sendiri, atau 
Zeus budaja, kaum seniman jang 
bukan sadja dapat mentolerir sua 
sana a-budaja, tetapi djuga meru 
pakan faktor a-budaja itu sendiri. 

Aeschylus (atau Alschulos) ada 
lah dramatur pertama jang menga 
kat Prometheus keatas pentas. te- 
tapj Homerus (atau Homeros) ada 
lah pudjangga jang mentjiptakan 
Promethus itu 

ROMETHEUS, berbeda de 
ngan Atlas saudaranja. 
alam duel antara Kronos 
dan Zeus memihak Zeus. 

. karena Zeus (putera Kro 
nos jang diramalkan oleh Orakel 
akan membunuh ajahnja sendiri) 
mendjandjikan kemadjuan bagi 
ummat-manusja, Tetapi sesudah 
Kroros djatuh bukan sadja Zeus 
tidak memenuhi djandjinja itu, te 
tapi malahan memperhebat penin 
Gasan atas ummat manusja. Kare 
Besa rromeucus jang wnat men 
tjintai ummat-manusia amat ketje 
wa, tetapi oleh Zues diakui seba 
gal orang jang amat bidjaksanm. 
Pada suatu harj disembelih seexor 
sapi sebagai kurban bagi dewa? 
(Zues adalah jang mengetahui de 
WaZ). Promctheus dipanggil oleh 
Zeus untuk mendjadi penengah, 
bagian mana darj sapi jang telah 
disembelih itu harus diperseiban 
kan kepada dewa2. bagian mara 
pula harus diberikan kepada um 
mut manusja. Prometheuspun mem 
bagi sapi jang telah disembelih itu 
Menuuyawi uua masing2 ojtarun da 
lam kerandjang jang terbungkus, 
bagian jang pertama berisi Waging 
bagian jang lain berisi tulang dan 
gadjih (gemuk) tetapi Prometheus 
begitu pintar, sehingga Zues jang 
maksudnja memilih kerandjang 
jang berisi daging keliru memjlih 
kerandjang jang berisi tulang. Di 
belikang Lues. Prometheus sambil 
menga'jungkan api kemanusiaan 
mengaajak ummat-manusia menter 
lawakan dewa2 jang djustru kare 
nu serakahnja tak dapat makan 
daging. "Biar mereka makan tu 
lang-belulang sadja', kata Prome 
theus kepada ummat-manusia. 

Karena dendam. Zeus memerin 
tahkan Hephsistos. untuk membuat 
patung wanita tjantjk, dinamakan 
Pandora, lalu diberinja nafas dari 
empat pendjuru angin, untuk diha 
diahkan kepada Epimetheus, sau 
dara Prometheus. Tetapi karena 
Dusihat Prometheus — Epimetheus 
menolak hadiah itu. sehingga Zeus 
tak terkabul dalam melaksanakan 
dendamnja terhadap Prometheus. 

us asa oleh kepintaran Pro 
inciheus. achirnja Zeus memerin 
tahkan penangkapan atas Prome 
theus djrantai diatas karang un 
tuk diswsa oleh burung2 elang 
jang setiap hari merobek2 dada- 
nja. 

Repertoire Aeschylus dimulai 
dari perdjuangan Prometheus jang 
tangan dan kakjnja dirantaj pada 

karang. 

IRANJA bila repertolre ter 
sebut diterdjemahkan dan 
dipentaskan akan dapat 
membangunkan kembali 
elan perdjuangan jang te 

lah hilang, jajtu elan perdjuangan 
untuk mempertahankan sikap bu 

(Bersamburg ke h: 
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badan pemasaran jang inamakan 
"Asiatic Patroleum Co." jang berke- 
dudukan di London, Inggeris. Melalui 
badan pemasaran ini minjaknja dapat 
didjual disamping di Asia, djuga di 
Afrika, Australia dan New Zealand. 
Begitu rapinja organisasi raksara 

(BAG. minjak baru ini, sehingga mereka da- 
OLEH: REDAKSI pat memberi pembagian kerdja kepa- 
POLITIK-EKONOMI da anak2 organiswsinja. BPM diberi 

& tugas mentjari dan mengolah minjak 
"MERDEKA" Angio Saxon Petroleum Mil jang mo- 

Kapitalis minjak Belanda bukan- lekukan pengumpulan dan pengang- 
lah Kapitalis, kalau mereka tidak me- kutan minjak, Dordeche Petroleum 
njusun kekuatan mendjadi Corp. jang mendjusl minjak chusus 
Per emam Hoen ra regangan ud untuk pulau Djawa dan Asintic Petro- 
dapi lawan2nja. Untuk itu dari ta- —loum Mij jang melakukan pendjualan 
hun 1903 sampai dengan 1911 ter- keseluruh dunia. 

Gjaliniah kerdjasama kekuatan modal Dengan tjara jang demikian itu 
Belanda, Inggeris dan Rusia untuk perusahaan minjak Belanda- 

trust maha kuasa Stan- jai mampu mengatasi masa- 
dard Ol A.5. Perusahaan Belan- Dentjarian, pengolahan dan per- 
da "Koninkelijke” dan perusahaan dagangan minjaknja. Dan achirnja 
Inggeris Shell Transport &) Mereka dapat mendjawab problim2 

Co" dan bekerdja na Ke Ka pengen at — 
sama Perusahaan Rusia "So- —tentangang barus mereka hadapi. 
ciete Caspienne”. Problim2 telah dapat me- 

Di Hindia Belanda sendiri "Konin- — "eka jawab dimilikinja ar- 
kolijke” menjusun kekustannja de- Panda tanker jang besar serta gudang 
ngan membeli perusehsan2 minjak — Penlimpanan minjak Mere. 
jang beroperasi di Muara Eaim, Bor- ha membangun pula penggilingan 
neo, dan jang bernama serta pabrik? untuk mengha- | | 

ia
 

h ! 

  

ag tenan hapada Anglo Bagon untuk pra 
& melahirkan anak jang - adtatin tang cone: "Anglo Saxon Petroleum Fusaja melemparkannja kepasaran du- 

engan menjuaua masa Kenapa KeaaT “nia. 

Pan" 0 DARI TELAGA SAID LAHIR 
Na Mr indoposiarmaj tetapi met”. PERUSAHAAN MINJAK " 

beat ding Rusia, Rumania. 
Amerika, Amerika |       

    

    

NG HARUS 
Y 

  

Telaga minjak jang diketemukan 
Zijiker, jang kemudian dinamakan 
Telaga Said dan diusahakan set: 

Pangkalan Brandan, 
njak Pangkalan Susu, dan mempunjai 
armada tanker sebesar 4,4 ribu ton. 

Perusahaan raksasa ini dalam wak- 
tu 15 tahun berkembang mendjadi | | 
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AG PERTAHANKAN 

  

   

     

  

| 

dan mengeruk kekajaan tanah dia- 
djahannja. Tentunja kita berpikir, ka- 
pan dari Telaga Said, dari bumi Indo- 
nesia lahir perusahaan minjak raksasa 
Nasional ???? 

Pemerintah kolonial tidaklah bo- 
doh! Untuk melindungi 
ja, terutama kenanti 

li fl 1 

If 
i hi | 

   
   

          
   

  

Minggu lalu untuk ke. 
tiga kalinja dj Tjeko terdjadi 

bersihan besar?an, jang 
berarti pergeseran 
ag an dan arah poli 

negeri dan tudjuan 
hari depan Tjeko. Pergeseran 
tsb telah merupakan ronde 
terachir dalam rangka pem. 
bersihan terhadap unsur? dan 
tokoh2 dari pim 
pinan uka Tjeko. Pem 
bersihan ini djuga dapat dia? 
tikan Inasnja 

telah nj 
hampir semua tokoh2 pemba 
haruan dari Musim Bunga '68 

Seorang Tokoh Baru Muntjul, Berpaham 
Komunis Kolot Dan Bukan Pendukun 
Gerakan Pembaharuan Di Tjekoslowaki 
  

hingga situasi terachir pada achir 
Djanuarj jang lalu. Akibat dari 
pertentangan dan perang didalam 
partai telah mengakibatkan rasa 
#patis dan tanpa harapan dari rak 
jat. Kini mereka telah ketjewa 
Gan melihat ketidak sanggupan 
Idol mereka seperti Dubcek dan 
Smrkovski dimana mereka achir 
nja disingkirkanMasa harapan ha 
nja berlangsung sangat singkat. 

INI, pihak Komunis Kolot 
'Tjeko telah melemparkan 
semua kesalahan dari keti 
dak beresan ekonomi | dan 

huruhara di Tjeko as 

bahu tokoh2 pembaruan. Dubcek cs 
mereka djadikan sebagai kambing 
hitam. Mula2 rakjat dan pemuda den 
mahasiswa memprotes tindakan inva 

st dan tekanan2 Moskow. — Mereka 
Gjuga memprotes pengembalian Tjc- 

ko kepada keadaan zaman Novotny. 
Seorang mahasiswa muda Jaa Palach 
membakar diri sebagai protes. Ia ke 
mudian didjadikan simbol dan pah- 
lawan pembaharuan oleh rakjat Tje 
ko, Tetapi karena kekuatan jang ber 
lebih dari tekanan Moskow, tokoh2 

pembaharuan dapat disingkirkan, 
hingga achirnja pada awal '70 ini 

semua tokoh menondjol dari gerak 
an pembaharuan disapu bersih dari 

pos2 pemerintahan dan hierarki par- 
tai, malah mau ditjabut lagi hak ke 

Pembersihan dan 

pergeseran 

baru di 

Tjeko 
serta mereka kaum moderat 
Tjeko telah berhasil disingkir 
kan darj pimpinan negara 
maupun dari hierarki partai. 
Dalam negara2 Komunis, ber 
laku kebiasaan, bahwa sese. 
orang jang telah pernah di- 
singkirkan dari hierarki par. 
tal, maka berarti djuga telah 
berachirlah karir politik dari 
teman tadi. 

Pergeseran pada pim 
pinan pemerintahan 

PM. Cernik jang dahulunja 
terkenal dengan djulukan tokoh 
tanpa profil serta tidak tegas 
demi kursinja, telah digantikan 
oleh L 

maupun pendukung darj gerak- 
an pembaharuan di Tjeko. Ia 
djuga merupakan orang kuat da 
ri Boehmen dan orang kepertja 
jaan Moskow. Disamping Cernik 
djuga menteri dalam negerinja 

Pilner telah digantikam 
oleh Radko Kaska, wakil P.M. 
Kempny digantikan oleh Josef 
Korcak. Djuga menteri perindus 
trian serta menteri pertanian 

Hampi 
ini terkenal dengan tjap "Komu 
nis Kolot” serta penganut setia 
tanpa reserve akan garis poli. 
tik jang dipatokkan oleh partai. 
Pergeseran politik kekuasaan 
ini dimaksud sebagai usaha ter. 
achir untuk dapat menanggula. 
ngi krisis ekonomi Tjeko jang 
pada achir2 ini telah mentjapai 
titik krisis. Krisis tersebut dilem 
parkan sebagai akibat kesalahan 
/kegilaan dari tokoh2 pembaha 
ruan jg Manna Ia, an 
rang malapetaka dan . ” 
Tieko jang dahulunja terkenal 
sbg. negara industri terkemu- 

ka di Blok Timur, kini menga- 
lami stagnasi dan kemerosotan. 
Kini di Tjeko terdapat kesull. 
tan untuk mendapat bahan2 hi 
dup sehari.hari dipasaran bebas 
dan harus sabar antri jang pan 

djang untuk mendapatnja. Ba- 
han2 kebutuhan hidup lainnja 
seperti bahan2 kebutuhan kos. 
metik wanita hilang dari pasa 
ran. Paberik2 

   

  

Tjeko tidak mau sungguh2 be. 
kerdja lagi dibawah rezim se- 
karang ini. Rakjat sudah mulai 
apatis dan tanpa semangat ker 

dja serta ketjewa akan perkem 
bangan politik terachir- Baniak 

dari orang2 Tjeko jang dahulu 
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OLEH : B.N. MARBUN 

#uggotaannja dari partai. Kini ting. 
gal herja beberapa' gelintir ”tokoh2 
Netral disamping tokoh2 kaum ortho 
dox. 

Gustav Husak (sekarang pimpinan 
partai komunis Tjeko) jang pada 
era Novotny dipendjarakan selama 
beberapa tahun, sekarang merupakan 
satu person penjelamat Tjeko dari 
kaum ekstremis. Husak pada dasar- 
nja bukanlah tokoh pembaharuan, 
melainkan seorang moderat dan prag- 
matis, serta realis. Ia melihat tokonZ 
pembaharuan jang terlalu idealis tan 
pa berpidjak pada fundasi jang ko- 
koh dimana mereka tidak memperhi 
tungkan akan posisi Tjeko dan hu- 
bungannja dengan strategi politik 
pertahanan Blok Timur. Moskow ti- 
Gak suka melihat Sajap Barat dari 
konsep strateginja berada dalam sua 
sana bebas. Hal itu akan membawa 
Tesiko besar bagi Moskow. Hal itu 
Narus ditjegah. Inilah realita dan ha 
Tus dipikirkan matang? sebelumnja 
mengambil satu langkah djauh dan 
luas akibatnja. Husak melihat ke- 
njataan ini dan menjesuaikan politik 
dan tindakannja sesuai dengan kea- 
daan tsb 

Kini setelah Tjeko semakin dalam 
diatuh dalam tekanan Moskow, ma- 
ka djalan satu?nja bagi Tjeko ialah 
melepaskan diri setjara setingkat de 
mi setingkat dari Moskow.  Djalan 
lain atau alternatif lain tidak terse- 
Gia. 

Di Tjeko sedjak awal '69 telah se- 
Ting terdjadi huru hara dan boikot 
Giam2 dari rakjat dan hal ini mem- 
bawa Tjeko kepada ketegangan2 
TU seperti Husak ” menggam 
nja: "Kita telah djatuh dari keada- 
an jang ekstrem jang satu kepada 
ekstrem jang lain . dimana tu 
Gjuan pertama ialah menjelamatkan 
si pasien, tetapi orang ki 
melikwidasinja". Selandjutn, 
mengadjak rakjat supaja kembali me 
njadari keadaan. Dia djuga mengan 
Glurkan kepada para Funktionarts 
purtal supaja berpikir praktis dan 
mau meninggalkan pemikiran dogma 
tis dan praktek burokratie jung lam 
van. 

Dari perkembangan terachir, cz 
pat kita tafsirkan bahwa kini kea- 
daan ekonomi Tjeko berada dalam 
krisis. Hal ini merupakan alasan 
kuat bagi pihak kontra pembaharu- 
an untuk mentjari kambing hitam 
Gan penjingkiran mereka dari pos3 
pemerintahan. Mereka berharap bah 
Wa untuk dapat menjelamatkan 1)e 
ko dari kesulitan ialah kembali ke 
pada rezim jang keras. 

Pemimpin baru Strougal terxena: 
sebagai seorang komunis kolot. 
berasal dari Rohmen, dan ketika ha Ngat2nja masa pembaharuan ia Kcm 
bali kedaerahnja dan merupakan fi 
tur jang sangat berpengaruh dan 
pro Moskow. Diramalkan ta akan me 
Tupakan rival baru bagi Husak utk 
mendjadi pimpinan partat. Strougal 
terkenal dengan disiplin partat jang 
——mmmm#mamummmumang 

2 ORANG 
(Sambungan dari hal. I) 

  

   

          

  

wa mereka jang ditehan itu 
baru sebagian ketjil sadja da 
ripada mereka jang tersang. 
kut jang nama?nja ada dalam 
daftar pihak berwadjib. 

Mereka ita semendjak dik». 
tahuinja komplotan itu sudah 
banjak jang menghindarkan 
diri atau menjembunjikan ba 
rang2 bukti berupa pistol2 ge. 
Tap itu, sehingga menjulitkan 
bagi polisi untuk menangkap 
#ja. Tapi bagaimanapun, dgn 
tertangkapnja ketiga orang 
jang merupakan otak daripa 
da psngedaran sendjata itu 
kesemuanja itu lambat laun 
akan tertangkep djuga. Demi. 
klan sumber "Merdeka” mea 

djelaskan 
Dari keterarigan? jang de. 

pat dikumpulkan sampai pada 
saat Ini pihak jang berwadjib 
masih belum djuga dapat me 
mastikan apa motif? daripa. 
da pengedarin sendjata itu 
Sebagaimana “diketahai sam. 
pai sendjata api itu berada di 
taagan sipemilik ternjata ada 
lah diperdjual belikan dengan 
ha berkisar disekitar 23 
ribu sampat 63 ribu rupiah 
berputjuk, berikut dengan ?3 
butir pelurunja dan oleh sipe 
milik dikatakan sebagai dasar 
tdalah untuk mendiaga Ng. 

t 

     

  

     

    kaku ia mentjap orang2 jang & 
melakukan kehendak par: 

tai sebagai orang tidak beres dan 
harus minggir. « 

EKARANG setelah Dubcek 

Ti pos2 pemerintahan, mere 

ka djuga ditjopoti keduduk- 
annja dari presidium partai. 

Cernik dan temannja ditafsir telah 

berachir karirnja sebagai politiker. 
Anggota2 presidium partai seka- 

rang ini umumnja terdiri dari tokoh? 
jang terkenal sebagai anti pembaha 
ruan atau paling sedikit tidak pro 
gerakan — pembaharuan, seperti: 
Strougal, Korcak, Kempny, Bilak, 
Erban, Colotka, disamping beberapa 
tokoh jang dikenal sebagai moderat 
seperti Gustav Husak dan presiden 
Swoboda. Dari susunan pimpinan ne 

arah kemana kereta Tjeko akan ber. 
andjak. Tragedi Tjeko telah sema- 
kin tanpa harapan, karena tiada satu 
negara luarpun jang dapat menolong 
'Tjeko tanpa accord dari Moskow. 
Moskow ternjata mengaitkan seluruh 
bantuannja ke Tjeko dengan ambisi 
politik dan demi konsep strateginfa. 
Blok Barat djuga tidak  mengkin 
membantu seperti halnja tragedi .Ho- 
ngaria '56, Blok Barat hanja mung- 
kin menonton sadja. 

Dengan demikian buat sementara 

i    

     

  

Setelah PM Oldrich 
Cernik (kiri), 
sekretaris partai 
Gustav Husak (atas) 
menjusut? 

gerekan pembebasan dan pembaha 
tuan Tjeko telah kandas-tetapi kesa 
daran rakjat tidak akan pernah hi- 
lang begitu sadja. Ronde kedua ba 
gi pembehasan Tjeko pasti akan bi 
sa timbul lagi. 

TITO KETJAM 
KERAS ISRAEL 
BEOGRAD, — Presiden Jugoslavia 

Josip Broz Tito hari Djumat mengu- 
tuk itu serangan Israel terhadap se- 
buah pabrik badja didekat Kairo jg 
menewaskan 70 orang sipil, dan me- 
njamakannja dengan "tjara2 Nazi Hit- 
ler selama perang dunia ke-2” 

Presiden Tito, jang dewasa ini se- 
dang berkundjung di Kenya, mengirim 
kan seputjuk pesan kepada Presiden 
Nasser dari Mesir untuk menjatakan 
kemarahan dan kemuakannja atas 

serangan biadab ini" 
Dia berkata: "Semua negara Jang 

selama ini hanja berpangku-tangan 
dalam menghadapi situasi Timur Te 
ngah, dan jang belum melakukan se- 
suatu untuk membudjuk Israel agar 
menghormati resolusi Dewan Keama- 
nan Perserikatan Bangsa?, hendaknja 
sekarang segera bertindak. 

  

  

Full Automatic ...... ! 
Praktis, Tahan Lama 

Mutu Unggul, Harga bersaing . .....! 
Spare Parts TERDJAMIN ...... ita 

  
Tersedia rupa2 Mode/ 

Sumur Dalam 
Sumur Tetak dan/atau Lerding 
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MAU PAKAI AIR SEMAU GUE. ? 
PASANGLAH POMPA AIR LISTRIK SANYO...... ! 
UNTUK PERUSAHAAN DAN/ATAU RUMAH ANDA. 

    

   

Tvpe: P151, AS21 
Tvoe- P-101. 128 P280 

SILAHKANLAH MENTJOBA ! 

Hubungi Peryalur2 kam 
DJAKARTA Toko     
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ANDA DAN KELUARGA AKAN PUAS !!! 

Djaja Agung. 11/16, Telp. 21162 
PT. Tea Ba Dn Kat 7, Telp. 1263 SEMARANG 

SURABAJA UD Berdikan, Oji. Sidorame 15, Uu. 283 
MAKASSAR P.T. Sadar. Dji. Nusantara 243. Telp. 5781 
MENADO Toko Lian Hong, Di! Asia Afrika 5, Telp. 86 

ASANYO 

     



  

   

  

  

  

   

    

MEREKA berhasil 

bobol gawang 
Csepel: Sutjipto 

. Maling atas) dan 
Basri. 5 

10.000 pentjinta sepakbola 

Djakarta saksikan Sutjipto 

lebih dulu tembus gawang 

lawan setelah terima operan 

dari Basri, tapi ternjata PSSI 

kalah menghadapi permainan 

keras, body-charge & tackling2 

es. PSSI 
'Tahan .Csepel 

' Djakarta, 17 Februari (Merdeka). 
' Kurang lebih sebanjak 70.000 penggemar2 se- 
pakbola Ibukota, telah menjaksikan dengan puas dja 
lannja pertandingan antara kes. Nasional kita (PSSI) 
versus kes. ”Csepel” dari Hongaria di Stadion Uta- 
ma Senajan Sabtu sore lalu dimana dalam pertan- 
dingan jang bermutu itu kes. PSSI djuara "Merdeka 
Games”-1969 jl. telah dipaksa bermain draw dengan 
angka I—1, setelah PSSI berhasil membobolkan ga 
wang ”Csepel” jang didjaga oleh kipernja Fater jg. 
bertaraf internasional itu. 

Dari djalannja pertandingan jang kita lihat bo- 
leh dikatakan berdjalan seimbang, walaupun dalam 
perbandingannja, team ”Csepel” lebih banjak mela- 
kukan serangan2, terutama dalam babak kedua. Ta- 

  

JUDO, jang bermain gemilang Sabtu 
gawang PSSI, banjak sekali sahamnja dalam menjelamatkan team 
BP dari serargan2 lawan. (Ipphos) 

KEDJUARAAN 

PAN Tran 

    sore lalu sebagai pendjaga 

  

TJATUR 
DJAKARTA BERACHIR 
MHS NAINGGOLAN PEMAIN TERBAIK 

Djakarta, 17 Peb. (Mdk) 
Kedjuaraan 'Tjatur Antar. 

Regu se.Djakarta untuk ta. 
Iaun 1970 telah diachiri Ming 

  

Kes. PSSI 
Diundang 
Lagi Ikut 

l r j E H . F 

donesia (runner-up), Laos, 
Birma, Vietnam Selatan, 
Djepang, Taiwan, Hong- 
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serie dan tidak pernah terka 
lahkan. Suatu prestasi jang 

| sangat baik dibandingkan dgn 
hasil jang ditjapai oleh djua. 
ra2 sebelumnja. Dengan demi 
kian regu "Wenang Manzuni” 
berhasil mempertahankan ke- 
djuaraannja untuk kedua kali 
nja ber.turut2 jaitu 1969 dan 
1970. Tempat kedua dan ke. 
tiga diduduki oleh ”Tunas 
Djaja” dan “Gadjah Dom- 
pak”, dua regu terkuat jang 
merupakan saingan terberat 
bagi sang djuara, 
Urutan selengkapnja berda- 

sarkan hasil pertandingan ter 
achir ialah : 

1. Wenang Manguni (1412 
point) 2 

2. Tunas Djaja (13” point) 
3. nba Dompak (13 po- 

int) 
4. Gadjah Mada (11 potit) 
5. Tjawang CC (1012 point) 
8. Dwi Indra (812 point) 
1. Pertamadjaja (7 point) 
8. Tunas Harapan (7 point) 
9. Pertamina (T point) 

10. Wenang Lojot (6/2 porat) 
11. Kombinasi (86 point) 
12. Fly Rook (414 potat) 
13. Djelambar (4 poin) 
14. Kodam V Djaja. (312 

pcint) 
15. Tjandra Naja (212 point) 
16. Rantai Bidak (1 point) 

Regu2 jang dinjatakan tu. 
Tum kekelas tjadangan utama 
ialah ,,Djelambar", ,,Kodam 
V Djaja", Tjandra Naja" 
dan ,Rantai Bidak". Dengan 
demikian untuk seizun jang 
akan dateng ke.empat regu 
ini harus mulai dari tjadang. 
an utama. 

Pemain terbaik untuk 
perorangan s 

3 Pemain untuk golongan A 
(menempsti papan 1 s/d 5) 
dan 3 pemain untuk grlongan 
B (papan 6 8/d 10 telah dinja 
takan keluar sebagai pemain 
terbaik berkat prestasi terting 
gi tang ditjapainja. 

Ketiga pemah golyagan A 
tsb isjah: 1. MHS. Nainggo- 
lan dari "Pertamina" dan 
2. Leo Sitempul dari "Kombi- 

masing2 mengimbulkan 
noint sedang temvat ke-3 

ternilih Eddv Suwardhio dari 
"Tiawone CC" deagan 12 
nnint. Ketiga pemain lainnja 
jane termesuk dalam galong. 
an Bialah 1. Johny Siwuh 

dengan 

   

Semua nolit Tab 
dari 15 kali pertandingan. 

, (PAB! 

soon isikal 

   
pi setjara teknis team nasional PSSI masih lebih ting 
gi dari djuara klub berkali2 Hongaria itu, kelema- 
han team nasional kita satu2nja adalah tubuh pe- 
main2nja jang ketjil, djika dibandingkan dengan pe 
main2 tamu itu, sehingga dalam "body-charge” dan 
”tackling2” merek selalu lebih unggul. 

Goal untuk PSSI ditjetak oleh penjerang tengah 
nja Sutjipto pada menit ke-12 babak pertama, sete- 
lah berhasil mengatjaukan garis pertahanan ”Cse- 
pel”, Sutjipto jang mendapat operan dari Basri da- 
Ti daerah kiri, terus mendrible bola merapati ga- 
wang Fater, dan dalam posisi bebas Sutjipto menem 
bakkan bola, dikala pendjaga gawang Fater hendak 
keluar dari kandangnja, sehingga bola hilang dari 
penglihatanFater dan masuk kedjalanja. 

Sementara goal balasan kes. ”Csepel” ini ditjip 
takan kanan dalamnja Takacs pada menit ke-34 ba 
bak pertama suatu keadaan jang katjau didepan ga 
wang Judo, setelah Takacs menerima upan pendju 
Tu kanan jang diberikan oleh kanan luarnja Kalmar, 
melalui tendangan pendjuru, sehingga stand 1—1. 
Dapat dikabarkan bahwa permainan pendjaga ga- 
wang Fater benar2 gemilang, karena lebih sebanjak 
4 buah tendangan jang seharusnja menghasilkan 
wang Fater benar2 gemilang, karena Ik. sebanjak 
goal bagi PSSI masih dapat diselamatkannja dengan 
pendjaga gawang team Olympiade Hongaria sangat 
tangguh sekali, sehingga berkali2 dapat menggagal- 
kan peluang2 emas PSSI. 

PSST Unggut : 
dibabak pertama 
“BERTI WES MUnattoyt 
katta) jang dibantu oleh ”li. 
zes.man” Ridwan Mes (Dja- 
karta) dan Matulessy (Ban. 
dung), meniup peluitnja tan. 
da pertandingan dimulai, pe. 
main PSSI jang mengenakan 
"kostum" merah-putih (badju 
merah.tjelana putih) melan. 
tjarkan serangan melalui sa. 
jap kanannja Iswadi, tapi se. 
ramgan jini kandas dikaki 
back kiri "Csepel”. Dalam ba 
bak pertama ini serangan? jg 
berbahaja lebih banjak dila- 
kukan oleh pemain PSSI, dan 
di.mana2 kita lihat pemain2 
PSSI selalu unggul dalam pe- 
rebutan bola, hzl mana mem 
buat terkedjutnja pemain2 
Csepel. 
Namun kemudian dalam sua 

tu serangan balasan jang di. 
lantjarkan oleh pemain2 ta. 
mu ini, jaitu dimenit ke-7 ga. 
wang Judo terantjam bahaja, 
dan njaris kebobolan, tapi Ju 
do jang bermain gemilang da 
lam pertandingan sore kema- 
rin, setjara djibaku davat me 
nangkap bola dari kaki penje 
rang kiri.dalam Lasenczi bebe 
raba meter didepan gawang. 
nja. 

Faktor Judn dalam pertan. 
dingan Sabtu sore itu ter- 
njata sangat menentukan se. 
kali. dimang berkat permain 
annja jang gemilang dan bril 
liant. Judo berhasil ber-kali2 
menjelamatkan gawangnia da 
ri kebobolan, baik jang dilaku 
kannja dengan menangkap 
tendangan2 jang keras mzu. 
bun menangkap bola dari ka. 
ki lawan. 
Setelah terdjadi goal perta- 

ma buat Indonesia dimenit 
ke-12 jang ditjetak oleh Su. 
  

Pemegang 
Rekor . 
Nasion 
Atletik 
Menikah 
SEMARANG: — Pemegang 3 re 

kcr atletik nasional Soeratmi. me 
nurut rentjana tanggal 21 Februa 
dl jang akan Watang akan melang 
sungkan pernjkahannja di Blora, 
kota kelahirannja. 
Menurut KONI Djawa Tengah 

pada 'Antara'. pemegang 3 rekor 
rasional jitu menikah dengan Ken 
tar seorang pemain hockey Dja- 
wa Tengah. 

Dalem hubungan fn! Soeratmi 
mengatakan: "Sekalipun sudah me 
nikah, saja setidak2nja masih 
terdjun dalam dunia atictik seba 
mai pelatih dari tunas2 muda, dj 
samping kalau masih memungkin 
kan ikut pula dalam PON VIII 
meupun POM IX jang akan da- 
tang”. 

Seperti djketahul, rekor nasio 
nal jang masih tetap dipegang 

larj 400 meter 
2. lontjat djauh dan 3, adalah 
4 

  BAM daan 

ujipto, maka permainan pe. 
main2 PSSI semakin "meng. 

"", sehingga para tamu ini 
rpaksa membuat benteng 

"beton” deagan menarik pe- 
main2nja kebelakang. 
Demikianlah pada menit ke 

22 Jacob Sihasale jang berdi. 
ri ditengah, dengan tiba2 men 
dapat operan pandjang dari 
Abd. Kadir jang berada diarah 
kiri. Jacob jang berada dian. 
tara dua back lawan, ternjata 
berhasil lepas dari pendjaga 
an, dan dengan "solo.run” jg 
kentjang Jacrb mendekati ga 
wang "Csepel”, tapi malang 
begi Jaccb, karena setjara ti. 
dak sportif Jacob diseruduk 
oler spill Hongaria inj dar! 
belakang. Jacob djatuh. dan 
bahunia tjidera, bola kemu- 
Gian hilang dari kontrofaia. 
Untuk pelanggaran ini PSSI 
honia mendapat, tendangan 
bebas jang tidak dapat diman 
fzatkan. 

Pertahanan Csepel 
dirobek2 oleh 
penjerang PSSI 

main2 depan PSSI ini, dan 
serangan2nja jang meagebu2 
merobek pertahanan Csepel, 
telah membuat barisan bela. 
kang "Csepel” sangat kewala 
ham, dan untuk itu pemain2 
"Csepel" mulai mendjalan. 
kan taktik baru jaitu bermain 
"sapu bersih" dan melakukan 
"body.charge” jang fors. Me- 
reka dengan seenaknja sadja 
menendang kaki pemain? ki. 
ta, Jaccb jang mereka ang. 
gap paling berbahaja "dima 
kan lagi” oleh pemain bela. 
kang Csepel, demikian djuga 
seterusnja Abd. Kadir jang 
bermain lintjah di-tackle dgn 
kerasnja, tapi Kadir jang lin. 
5 tai dapat mengelakkan 

iri 
Akibat permainan Jang 

"fors” ini dari Csepel, maka 
serangan barisan depan PSSI 
agak kendor, terutama sete. 
lah tjederanja Jacob. 

Demikianlah pada menit ke 
32 Kadir jang switch dari po. 
djok kiri ketengah mendapat 
umpan dari belakang, dan Ka 
dir berhasil melalui dua orang 
pemain belakang lawannja, 
sehingga berhadapah lang. 
sung dengan perdjaga gawang 
Fater. Melihat Fater madju 
maka Kadir memberikan bola 
jang melambung, tapi berkat 
pengalaman Internasionalnja 
Fater dapat menjambar bola 

jang menudju kegawangnja 
4. 
Seterusaja Fater lang 

ris kebobolan cleh Kadir 

paran kearah kanan. bola ma 
na kemudian dikuasai oleh 
kanan dalem Takacs, dan da. 
lam suatu serangan Jang ra. 
mai didepan gawang Judo, 
bola di.outkan oleh salah se. 
orang pemain belakang PSSI, 
tendangan pendjuru utuk 
"Csepel”, Darj tendangan pen 
djuru inilah goal balasan jang 
davat ditjiptekan oleh kes. 
“ "| melalui kanan-da 
lamnia Takacs pada menit ke 

sehingga stand 

Dengan keadaan draw ini 
pertandingan lebih seru, se. 

" -H » 

Kiper Fater 
banjak 
selamatkan 
gawang tamu 
rangan2 jang dibangun oleh 
PSSI terus menerus mengebut, 
terutama melalui podjok kiri 
nja, jaitu Abd. Kadir jang ber 
main baik sekali, dimana ber 
kan pertahanan Cserel 
Sementara itu, mendjelang se 

lesainja babak pertama Sutjipto 
sekali lagi telah menjia2kan pe 
luang emas jang didapatnja, se 
telah berhadapan langsung de. 
ngan Fater, dari ternjata ke. 
trampilan Fater dengan mudah- 
nja dapat menangkap tendang. 
an bola Tjipto jang tidak keras 
djalannja itu. 

Babak kedua ! 

“Dalam babak kedua Ini "Cse 
pel" mengganti sebanjak 4 
orang pemainnja, sementara di 
pihak PSSI sedemikian djauh 
belum ada penggantian. Keada. 
an pertandingan dibabak kedua 
ini agak fors dan kadang2 ber 
ubah: mendjadi kasar, terutama 
dilakukan oleh pemain2 Csepel, 
sehingga beberapa pemain kita 
menggeletak ditengah2 lapang. 
an, seperti Juswardi dan Anwar 
Udjang. 
Balasan dari pemain2 kita dju 

ga tidak kurang, beberapa pe. 
main Csepel 'dimakan” dan pro 
tes2 dari pemain2 Csepel ini, jg 
merasa ditjurangi ini bermun. 
tjnlan, sehingga mereka berani 
agaknja menentang keputusan? 
wasit Muhjiddin- 
Sementara itu suasana pertan 

dingan dibabak kedua ini sete- 
rusnja agak kurang seru djika 
dibandingkan dengan semula, 
beberapa pemain depan kita te 
lah hilang konsentrasinja untuk 
betul2 bermain baik, konsentra. 
si mereka terarah kepermainaa 
kasar dan sedikit agak ketjut, 
lebih? melihat lawan jang ce 
mikian besarnja. 

Dengan keadaan demikian 
1 permainan dibabak kedua 
ini lebih banjak dikuasai oleh 
pemain2 Csepel, gawang Judo 
berkali2 mengalami tjobaan ig. 
berat, hanja karena permainan 
Judo jang gemilang gawangnja 
tidak dapat kebobolan lagi. 

Sementara itu barisan bela. 
kang PSSI jang terdiri dari Jus 
wardi, Anwar Udjang, Muljadi, 
Sunarto ternjata merupakan tem 
bok beton jang sukar dilewati 
oleh lawan, ke.4 pemain bela- 
kang PSSI ini sangat tangguh 
sekali dan tidak memberi ke. 
sempatan kepada penjerang2 
Csepel untuk melepaskan temba 
kannja dari diarak dekat. 

Serangan dari PSSI dibabak 
kedua ini agak djarang datanr 
nia, rupanja pemain2 nasional 
kita ini djuga sudah berada ke 
habisan nafas, untuk itu mere 
ka bermain seterusnja setjara 
lebih banjak bertahan, sambil 
sekali2 melakukan serangan jg 
sporadis dan tjukup berbahaja. 
Di menit2 ini Aliandu diganti- 
kan oleh Surya Lesmana. dan 
tenaga baru ini berusaha djuga 
sekuat tenaganja membantu 
pertahanan PSSI. 

Di achir2 pertandingan, Sur. 
ya Lesmana jang asai 
bola didaerah tengah telah mem 
berikan umpan kepada Sutjipto 
jang berada disudut kiri, de. 
ngan bekerdja sama bersama 
Jatob-Iswadi, Sutjipto dapat me 
ngatjaukan pertahanan Csepel, 
dan dalam keadaan jang panik 
ini Sutjipto jang ti. 
dak terdjaga mendapat bola me 
lambung didepan gawang Fa. 
ter dari arah kanan, bola mana 

   

  

. peluang 
emas lainnja jang gagal oleh 
Sutjipto. 

Dalam pertandingan itu kes. 
Csepet menurunkan pasangan. 
nia sbb: Kiper: Fater, back: Vel 
lai. Hunyadi, half: Faludi, Mol. 
nar, Kandi, penjerang2: Kalmar, 
aa Cserdas, Losenczi, Goo 

Bementara kes.: PSSI menu. 
sbb. kiper: 

Sunarto, 

Muljadi, penjerang2: Iswadi, Ja 
cob Kh 1 Basri, 
Abd, Kadir, (Am) 

  

    

PENONTON jang berdjubei2 di tribu 
  
Moe GP snnt ks ea 

    
   
   

ne utama stadion Senajan menjaksikan suatu 
duel seru antara dua pemain belakang PSSI dengan tiga penjerang "”Csepel”. Keliha- 

   . (Tjenderwasih). 
tan kontrol setelah berhasil menjikat bola dari kaki lawan. Seorang penjerang Honga- 
ria (kanan) datang untuk merebut sikulit- bundar 

GAMBAR BAWAH : Sambil ketawa lebar Presiden dan pimpinan team Csepel digam- 
bar diantara pemain2 kes. Hongaria sementara duta besar Hongaria menjaksikan pe 
ristiwa tsb. dengan asenjum simpul. (UPI/ Kemasang). 

Djakarta, 17 Peb. (Mdk) 
Presiden Suharto ternjata 

Gandingan sepakbola "antara ta gan se) ani 
kes. PSSI vs kes. "Osepel" 
dari Hongaria jang berdjalan 
seru dan meriah itu pada Sab 
tu sore kemarin di Stadion 
Utama, Senajan. 

Sebelum pertandingan dimu 
Iai, lebih dahulu para pemain 
telah diperkenalkan kepada 
Kepala Negara ditengah lapa- 
ngan jang dimulai setjar2 ber 
gilir dengan perkenalan dgn 
para pemain? tamu kita dari 
Hongaria lebih dulu. 

Setibanja giliran untuk ber 
kenalan dan bersalaman dgn 
pemain2 nasional kita, Capten 
kes. PSSI Sutjipto Suntoro te- 
lah memperkenalkan kepada 
Pak Harto pemair2 PSSI jang 

  

KONI DJAYA TERIMA 
COMPUTER DARI 
SOERJO SISWONO 

PJAKARTA. — KONI DCI Dja 
ya dalam usaha meningkatkan mu 
tu pertemnjs-medjaan ibukota2 ba 
ru2 ini telah mendapatkan sebuah 
komputer-alat latihan- jang akan 
digunakan bagi semua pemain2 
tennismedja dari berbagaj kum 
pulan jang berada dibawah nau 
ngan KOMDA PTMSI Djaya. 

Menurut keterangan jang dipe 

roleh. komputor tersebut oleh pi 
hak KONI DCI Djaya diperoleh 
melalui plmpjnan PTM 'Radjawal", 
Soerjo Siswono. 

Presiden 
turun kelapangan hidjau sore 
itu, Dimana dalam perkenalan 
jang singkat itu disamping 
berdjabatan tangan dengan 
para pemain, Pak Harto dju. 
ga telah mergelus2 serta me. 
nepuk2 bahu para pemain 
sambil memberikan senjum. 
nja jang simpatik itu. 

Seterusnja Pak Harto telah 
djuga memerintahkan kepada 
wartawan2 photo untuk meng. 
abadikannja bersama? para pe- 
main bola, sehirgga para waria 
wan2 photo berebut2an untuk 
mengabadikan peristiwa jg. ber 
sedjarah bagi pemainZ PSSI chu 
susnja serta bagi nerkembangan 
olahraga sepakbola kita umum. 
nja 

Fose bersama ternjata dilaku 
kan oleh Pak Harto bersama? 
dergan pemain? r 

itu di a 
a Besar mereka jang 

di Indonesia. 

  

  

  

    

  

    

      

    

    

li duduk kekors! jg 
akan di Tribune VIP 

  

ga kelihata» hadir untuk 
njaksikan pertanding 
mutu tinggi pada 
itu al ia MPRS 
A.H. Nasution beserta Ibu, Ke 
tur Umum KONI Sri Sultan 
Hamengku Buwono, Dubes Ho- 
ngaria serta para hadirin lan. 
na 

Sementara itu dalam menjak. 
“kan djalannja pertandingan 
sore itu, Pak Harto di 
memberikan tepukan 

   

Soeharto d juga turun 

    

   

ke lapangan 
pada para pemain2 PSSI meli. 
hat perlawanan jarg sengit jg 
diberikan oleh team nasional ki 
ta itu. Sementara kadang? baik 
Pak Harto dan Pak Nasution 

apala menjaksikan 
rain? Indonesia 
etiil itu dalam 

mengatjaukan lawan? mereka 
jang bertubuh besar? itu 

Dari wadjan kedua Pemimpin 
Kangsa Indonesia itu dapat ter 
batia oleh kita, bahwa mereka 
agaknja puas menjoksikan mu- 
ti permainan jang diperlihat. 
kan oleh pemain? rasional kita 
itu, walaupun team nasional ini 
hanja mampu bermain draw 
i lawan tears tamu dari 

  

    

     

  

   

aria itu. (Am) 

SUDAH —-—— 

(Samburgan Gari bal. TI) 

Sebab Prometheus adalah 
lumbang dari penjegaran kembalt   

dajarkreatji manusia. pilihan Pro 
nethcus adalah 

berontakannja 
kan manusia. 

     
    gat. behwa kegiatan Du 
daja dawasa ini Udak tjukup was 
pada terhadap masalah? kebeba- 
san. penulis berpendapat sudah 

waktunja — menterdjemahkan Pro 
metheus. untuk — mempertinggl 
mbali keinsafan, bahwa perdjua 

untuk kebebasan memang be 

      

THOMAS CUP: 

Thailand Kalah W. 
Djakarta, 13 

hi 
sung ketemu dengan Djepang, 
dalam penentuan djuara zone 
Asia perebutan Thomas Cup, 
jang akan dilangsungkan di 
Kyoto pada tgl. 23/2 jad. 

Penentuan, Indonesia lang. 
rung ketemu dengan Djepang 
Oleh IBF, didasarkan atas ha. 
bisnja waktu Jang diberikan 
oleh IBF kepada BAT (Persa 

  

sampai hari Djum'at «: 
ibl, kepada BAT, mengenai ke 
sediaan Muangthai untuk me 
landjutkan perta. an jang 
terhevti antara Ih esia— 

Muangthai score 3—3. 
Dan diperin: an agar me. 

pertandingannja 

    
    
   

   

          

sampaikan melalui telegram 
kepada PRSI, dan diki.imkan 
dari London pada tgl. 13/2, 
djam 1:23 GMT. 

  

Djepang 
sudah siap 

i | 

ka 

   

  

   

  

     

    

          

    
   

   
      

Resu Kita 
Berangkat 
Harini 

   

  

    

» melawan Die 
urut waktu jang 

agt tetah 
1 Nergkap. dari 

“ Thomas 
Indonesia sbb mpiaan tombong 
an Drs. Soedirman: team-manager Ir. 
Manara Efferdy: coach Drs. Budi- 

  

mon Can Pudiiahto: pefain? Rudy 
Msitore Kursiawan. Muljadi. Darma 
Gi, Mintarja, It Sumirat, Nara, Indra 
CGunaw on dan Indratne 

Thomas Cup kita itu menu 
ut rentlena jang sudtah ditetapkan, Na 

Selasa meninggalkan tanah-air me 
vdiu Tokyo untuk —seterunja he 

Kyot 4 melandiutkan pertanding- 

val Vhomas Cup zone Asia 
Iva terhenti meliwon Muangthat 

  

  

  

Menurut keterangard jang diper 
leh. Magi Indonesia badir atau tilak 

Ntuangfhal dalam pertandingan tan 

    

i
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