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Kan NENEK “ Berfikir Merdeka, Bersuara Iv eka Ia urdera 
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Sekitar Affair Pendjualan Pistol Gelap 

Dubes Tjekoslovakia 

  

PENJEDAP MASAKAN , . 

  

        

      

  

    

        

       
      
      

   

  

8 8 

  

EP. XXIV 

  

    
    

SURAT - IDZIN 

wu. 96 Jen jap — 

maan ad Ui on da mai TK Samara va 2) da jenopet 
'mendjisahan peran endata Ap (nii, perdagangan don pengangkutan) 1VIY” (Lebaran Nogara 1990 
Ne 20) No “dai datar Yah KKKV, 

      

   

KEPADA 

     
  
    

  

     

moda " - 
Djakarta, 21 Feb. (Mdk). Tempa Tagpi 

jang kompe- Gian Jaa at pengngta (membawa meng) Sa Haa. 

ten di 2 (KP3) A Sengjara 1 Matol kalo7)65 san MPR C2 Moss 1M2TA 

menerangkan kepada ko 5 
responden "Merdeka", | MEIKANNINAEARA RAIN 

Ka Me Aa Oipelaja Besar Tikortowatis see 4 (OOSO Perdagangan VK Akan 
dua pedjabat perwakilan di gai atasan dari kedua staf- 

plomatik asing di ibukota nja itu telah dipanggil Di Ss 5 ji 

Ae bean Mete Dipulangkan Setjara Diam2 
pendjualan sendjata2 api se Belum diperoleh kepasti- 

tjara IDaga, menurut - “ kana Na ak Ta te- na Menurut 2. setak arsa 
han2 dikumy ol Dubes an sera 2 itu : - 

kan P sayo manbr "Mer. Tjeko itu untuk memper- DO dlaae perdigangan Tjeko, Ko 
deka” dewasa ini telah men tanggungdjawabkan kegiat met Budiono, umur 25 tahun, pega- 

      
               
   
   

Ldjekart Diekarta teya dan D. Talun dari jerarta xe Uanarta Ma 4 

Metatat (perak 3 
“kaga penissa mua 8 Wa04 porlas        

       
        

  
  
  
    

    

emban 1 ie dlatukan berhubung Sargun, 
Penkensan dalan Gnerah Djaknzta Anya don Bekitarnja dolan mon 
tjobean selam LCantu) wulen terhitung muloi tonggri dikeluarin 

rat Lasin.- : 

      

     

    

  

    
  

  

    

  

  

bilamana crew2nja t taraf jang menentu- anakbuahnja itu. Tapi si perusahaan penerbangan Tjeko 

Goa Konga pada Sa Pa San Aa Ga Maa Sea aa Sa aa 
kan Eropa, t tsb. akan mentjoba un diva! lima putjuk pistol kepada se 
set Kagala perna Dan ss - staf jang Ore bernama Agust Sutiarso @4 

kapal ngk mak di 3 Tjontoh teribat pelanggaran haku Gardu ye sega 
tas. , . 

Giselundupkan supaja ti- - ana uaa, , , Pe Kana 7. jantan orang. merana mingguan. Dua pls- 
dikenakan e 6 untuk mengurus € jara ol tangan kepada seo- 

- Ba sur at LAN Penta Pet piatol PT CR, Nan mentjegah keruntjingan jg. rare bernama Daswarin Basiran, pe 

" Pong cr aa : tak perlu dalam hubungan Sewsi Kitour, Jang menjebsinja ke —mamamn5 nn —— k 1 

“Kebiasaan jang ada buah TN Ka Se 
pa an se ua Lebih djauh sumber2 "”Met us GKBI Djakarta. Chas mengata- 

da mereka, sesusi de- leka" menegaskan, bahwa sa kan bahwa pistol? itu beberapa kali 

ngan pengetahuan jang . . Rp. s0... - . lah seorang dari kedaa orang Pindah tangan sehingga harganja me 
telah mereka dapat di- kwitansi 3 maing dan dikatakan 'Onlak sampai Rp. u se 

berusaha untuk mema- matik, sehingga tak dapat di . 

me SEBUAH tjontoh surat izin membawa pistol kal. 7,65 mm merk CZ No. C. 77127 findak oleh petugas? negara 99 
aa aa ae” M berikut peluru jang dikeluarkan 23 Desember 1969. Dikanan adalah sebuah kwitansi Mis, adalah, Vacisy Kovek 'Teman saja saja 
ran Indonesia. Ketjuali jang membuktikan bahwa AS telah membajar Rp. 5000,— sebagai tambahan ongkos. an Besar Tjeko Slowakia ada is 

6 (Bersambung ke hal. II) Berapa pembajaran sebelumnja masih Jise lidiki. , .a sebagai Atase Perdagang. an baik 
Fe anna Naa Maa naa La KN Baba a ED IRIS MB EBERMEREEE 1 : D: oa didalam kedu. 

: dukan “3 telah berada 2 « 

engawasan Dalam #55: tresiien betbagai situnei jang kirobul EN 
@ Indonesia. Sendjata pistol | Suharto” 

Departemen? Melempem? 255 1 
DENGAN SUTOWO DAN 

: 1 1 $ 

g s 5 8 

    

  
  

  

  

  

  

  

  

Sebagaimana telah diberita 
Ujakarta, Z1 Pebruari (Mdk) keluh kesah beberapa pedjabat P b K . kan oleh "Merdeka” pada tgl. PROF. SUMANTRI 

Sebenarnja banjak sudah la.) duri Inspektorat Denderiwuan TH @MDONgKAran KOrupS 3 dan 16 Pebruari jbl sebagi Prot. Phil 
nga Peruana Uh Degan ta Maa Bentek Di 2 Kan aman pe Sah an Pra Pata 
djadi di Pusat maupun Uoit2 di laporannja matjet didalam, lebih Banjak Dilakukan Ta orang2 Indonesia. Usa- Prot. Baki aa umur 4 
Daerah jang telah dibuat lapor baik dilaporkan ke K.4 lewat D iL De t ha pengedarsanja sebenarsja tahun, seorang pns maka: 

sampai belum dapat getahnja ditjo- jang tidak baik, ma operasi mi daerah 

dakan Kata Aa. demikian pot, demikian nun" dari pa PN jang agak gemuk. Bahkan dak akan ketinggalan untuk du gg ia sementara itu rat telah reparasi ar 
pedjabat tersebut. Direktorat2 Djenderal jg. mem- duk didalamnja agar supaja per menghentikan kegiatan me. nia bahwa dibawi 2 - 
Menurut estimate para pedja hawahi unit tsb jang mengkoor mainan bisa diatur serapi2nja, reka. Vaciav Kosek dalam usa baik Presiden Maa Maan 

Ir. S Masuk essen mag ba de Paman ma Da akan terdamin: ha mengurus dam pencedaran one ag menes 
r. asu wenang melakukan pemeriksa. pemeriksaan2 | jang dilakukan Baru bingung setelah di. sendjata pistol gelap ini di. aan jang panjang. G believe that 4 4 2 . 

Mertetbi tidak berwenang me. isa berdjalan 'lanjjar, Didalam tulis dalam pers. bantu oleh seorang orang Indo Sae, may doar Iriend President Soe- SUASANA REVOLU SION ER 
1 L . lakukan tindakan itu, banjak protein anu Baker pora cr eupakren 2 7 sanaan Jasa, sangan mag nanda an eta 3 long 9 3 : & an 

Ce terdjadi permainan kongkali- menggu akan u » bim mestingi - bekerdja sebagai vega: pes 5 : 

2s, Kang nu Jr peda tra an dri phat Betor 1.” Uoranbsng kebal IV) penebar gen dn On Can Kan rat BIKIN TJEMAS KONGRES 
@l maan MM Ha SNN 1 

“Sa iiono tuk memproses lebih landjut se 2 Pa On Djatan Ia MAN aa Pe im metalai Uni: Manila 21. Peb OMA) PHILI PIN A 
» g 1 Se Jaana B K K K b 2 Barang2 sendjats gelap itu veral News Services nteratinal Seorang djurubkjara presiden 

lakukan as Busi Newsagency! n itu Kemis malam 

. ian Departemen, dengan para e e ajoran masuk @ Alrpoet Kemajoran ieortan wavanjara per jang dia pingkan bemungk'naa hak milker PENDAPAT AHLI-AHLI 
Belum Djuga pengisan Tab Gol Vagkaha: Mektik akan tetapi apa isinja dekan oleh Pro. Phillgs di London 'mengambikalih kekuasaan dalam MILITER DIMINTA 

an kekuasaannja. Pimpinan2 ini eti2 barang Itu tidak disebut sea seasi Keris Pan hal Presiden Marcos tidak dapat 

biasanja mengetahui atau me. Djakarta, 21 Peb. (Mdk) ”— UJNTUK RESTUI kan sehingra lolos dari penga Sanminjak diwilajah Irian Barat melakukan tugasnja, e" Konsultasi ita akan diadekan di 
T tan a mang ikut serta dalam tindak Bekas Presidon | Soekarno PERNIKAHAN nine speak gonna uang Se San "kemungkinan bagi situasi jang tengah? berita? pers jang menjata 
er Pp penjelewengan itu, sehingga me hari Kamis g selama Affair pistol gelap ini dengan Phillips memperoleh konsesi tsb. /) sedemikian adalah sangat ketjil, kan. bahwa Presiden Mar-os telah 

er melindungi anak Lektam Lg esteneyange GUNTUR-HENNY demikian merupakan heboh kel” meskipun menghadapi persaingan be dam tidak ada alasan untuk ter “momeriftahkan Iihak miker un 
ja: 1 lingkungan 

g ri . 'Tjara2 ji dipergunakan uni 
Manan BN aa apalah tuk Tebeman iman para pe. Baru, Kedatangannja Negara. 
alam cel tahauan, makn Soegjono, gag pemeriksaan maupun pe- 
Orarg jang diduga verus kan dapat Ajabat tingkat atasan dari In. 
ng sen rahusa peraramuh Ae ektorat Djenderal bermatjam2: 

#68 beberapa wax:a berelung, Ada jang dengan tjara membe 
masih tetap berkeltaran. Pewijahari- . rikan service istimewa kepada 

oleh putisi Jutel para petugas jang ke. 
Ri, hawepir mentjapel unit? atau ke daerah2. dju 
kelima samrai dewata In, o$g jang memberikan antjaman, 

jetagi Pbetum bisa “Ienanghap behwa atasannja akan bertin- 

un persaalannja mend'aui terkatung2, memberikan laporan jg bukan2.    
  

    
Polisi telah mengambil beneraya Kepada pedjabat teras, mere. aa 

ROMULO MINTA 

langkah dan tindakan2 jang diperki- “ka biatanja memberikan bermg gunakan ah 

La Ga Se menanam ag, Oa Gan Ge kaan Mnemueran untx MAAF TAPI PAHAM « berlebih2. tsb dikawal oleh petugas? nSomentra 

been remang aga nelakan 90, mpalagi a.n "sebelum kinan minta pendapat eksper2 os iter Ke aaaaaaaanaaa 
diri, tetapi rupanja kntitaian buro- Ke Dievang Dalam Hangka Thomas Cup Win Gorebir berka Mama, LOL 1) daerah dngan potonal jang veda agenai soal apakah terdapa: catu SIKAP MAHASISWA 
nam tab. sangat tinggi, sebah 1a sam. 1 perak @dluga mentjeritakan ang 'suasana revolusioner” di " Aa an 

kini belum berhasil ditangkep g angka omas u telah melibatkan beberapa Wwargahe 359 snak Irian jang telah di- setelah Rebo malam para mahasis 
Pihak jang” berwadit: e jepan alam P Aa Aa Indang ya “Unta. an Pena Menanaaae Ag Mutia 21 Pong , | 
Sa SERA nana Oo 00 dd api Ia, mengonal, maksd sg Ta mana Bakaaa Ba Pemerintah v malahab 

iah mengirimkan 2 orang anggo'onja tertentu jang tjondong TJOBA U H boa beberapa djalan menteri negeri 'arlos P. 

ke Pontisnak, karena tertilum d:e: Nag, nang og K ANN ON Manila men dan Beban aa 

djak Songijono berada ditempat Hu. pala kamu o 1 KAREN AK TAH: ma ates Ineken penjerbaan debu: 

nge Mg ago wr. ngo 2g” late tetang Manja tang subvri /) SAKIT KUPING? DUA PEDJABAT DEPLU Rabu malam — 
"ana Ing “ baru. Mengenal anakah orane2 Indo : MENJUSUL ADAM MALIK '”— menambahkan bahwa sikap 
han orng “Kagerae mesin lang terlihat dalam »ffate nia tLAmerika di negara tsb bukam 

Kang Bag to Me cake tot Itu sadar akan maksud? tertr- Djakarta, 21 Peb (Mdk) DJAKARTA — Dua orang tidak beralasan. 
been ngan Apsnigas ta importird gelap Tieko teh. dewa Seorang laki? bernama TKS 40 pedjabat Romulo membantah tuduhan $ 
meninggalkan tempat uu sebelum po sa ini masih dalam pengusutan. tahun). tempat tinggal kampung Luar Negeri Senin jad, berang AS melalui dutebewarnja dikota 1 

pen pese-digar'agg sereten ate Sementara Itu, sebuah mingguun Wates desa Teluk Naga Tangge- kat ke ber- jitu bahwa Pem. Pilipina tidak 

Fat maupun dari masias Iukota (Chas) telah mengungkap rang. pada hary Kamis jang lalu dengan bongan memberikan pendingean jang 
name genbbagaaipan mey “ pur NN Sean sa telah mentjoba bunuh diri dengan — Aura Sa Pa aa 

Sa 
seba yan tea mara 9 ag mg Ban na Daan ge memikirkan tuntutan? para memang berada didserah ANAK DJENDERAL INDI ah wah: hang "belas deg Dirjen Pulftih 

- ta ae TERLIBAT PERDAGANGAN tusukan peda tenggorokan, dada war Sani dan Dirdjen Asia bangat Neng Td oa mna : OBAT BIUS sebelah kanan dan dibawah ulu an Pasific Soepardio. ttmate). Romulo mengung 

Sementara itu Ir Sosprapto NEW DELHI — Anak lelaki hatinja. 2 a kapkan edanja 

Lang amntgp ag ee? Dekan penasehat militer Bat. Korban segera dibawa ke RS” Kepada Antara” “Soepar. pion terbatap perdana 

yana dikssan dan Gosenei ajon U Thang hari Rabu Tangerang untuk diberikan perto djo mengatakan, an? miller dan ekonomi ente. 
De Tilpto, Salemba, sudh Salah ditangkap olah polisi pe longan dari sempay sekarang Ini orangkatannja menudju Singa. TAS dengan Pilipina jang di 

Oa taman” dan "3 AN anang Alam 280329 tlak adil bagi Pipina tetap 
mula, bahwa mobiln . pam Meng dk mn Menurut keterangan jang diper Malik jang dewasa ini berada Ta Sr menurut 

Ia mona Nonghea, Wa KT Jang dan Kn Mn Sa nana Ml Mookou untu mna UPI kemarin, para mahasis 
, Ravi Indoreni Rikhye. ti. sebab3 mendorong an dengan pihak buruh Mani 

Ten mati setara wodar Mane dkamekap, hati ha ya: sampa! berani melakukan pertjoba mengenai soal2 sekitar hutu. Pe aa MN 

Apekah — benar —eterangan tab. run dari kapal terbang jang SN bunuh diri itu adslah karena ngan ekoaomi dengan nega. Har . 
stsukah itu Penja suatu perabi Galang TKS salah 14 hari menderita pe ra itu. Gemangtrosi Yong 

- au Gangaa ya kedutaan besar AS hari 
an jang mmepunjai notif? Ki Injakit kuping. Penjahit tab tidak Soepardjo mengatakan, bah 

ini. Pemimpin damonstran me. kruntjinja terletak —ditantin Bersama Ravi telah ditang 'erderttakan lagi olehnja, sehing wa kepergiannja An: 
Jono. Dalam pada itu kap djuga 3 erang pedagang sa in tekad bunuh diri Persoalan war Sani itu tidak untuk men “eotakan bahwa mereka akan 

jang mengaku bahu India dan “pooruni Amerika tab watah beroda dalam penguat djalankan Suatu tugas churus PerPawai lagi ke gedung kedu. 
Ka mna faminga Gari Oakinnd, California. an Komwil 79 Tanggerang. (Ms) dari pemerintah Iwonesia bes AS itu



        

  

      

RITJUH DI GARUDA DJALAN TERUS 

Surat Edaran Tidak 
   

Djakarta, 21 Peb. (Mdi 
Ketidak Bea Mata 

Wan Garuda atas kebidjak 
sanaan Wiweko Supono S. 
E. dalam memimpin PN G: 

hami oleh seluruh pegawai 
atau untuk memperingat- 
kan pimpinan agar tidak 
terdjerumus kepada hal2 jg 
lebih dalam lagi, hingga 
achirnja menjebabakan ke- 
hantjuran 
"Dikatakan dalam surat sele 

   
djam 21-00 

NON 

Sri Harto, 
Kusrini, IL 
Harga kartji: 

    

  

    
20 sd 26 
Peb. 1970 
21 sd 28 
Peb. 1970 

untuk menghadliri : 

jang akan diadakan pada : 

Sahari 32 Atas, Djakarta. 

No. 163/M/70. 

   

No. 161/M/70 

   
           

    
       
Alamat : Dji. Swadaja IV 

Tanah Harepan 

ANRIADJAKARTA (MONAS) 

THEATRE "NUSA INDAH" 

djam 20.00 & 12.00 

STOP 

Bersama Jajasan TETAP Iringan 
KRONTJONG BEAT TETAP SEGAR dan BAND 
JUNIOR EVER GREEN'S DANCE GROUP 

Didukung oleh para artists : 
   

i Sjam, Sumiati dan M. Rivani 
Rp. 300.— Rp. 20U,— Rp- 100,— 

PANGGUNG TERBUKA 

23 
9. 

Pa seo BAND THE BLITS'S 
24 sd 26 2 #ia7o BAND OTISTA 

21 sd 28 BAND USMAN Cs. 
Peb. 1970 Leena mens 

PANGGUNG ANGKASA 

O.M. REMADJA RIA 

OM. SELOKA GEMBIRA 

Tiap malam: PEMUTARAN "FILM" 

BERMATJAM2 PERMAINAN JANG MENARIK 

TERSEDIA UNTUK TUA DAN MUDA 

ADJAKLAH KELUARGA ANDA 

UNDANGAN 
Direksi P.T. RADAR KNITTING FACTORY, berkedudukan di Djakarta, 
dengan ini mengundang para pemegang saham 

P.T. RADAR KNITTING FACTORY 

RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM 

Hari : Selasa, Tanggal : 3 Maret 1970. Djam : 14.00, bertempat di- 
kantor Notaris SOETRONO PRAWIROATMODJO, Djl. 

Atjara : 1. Pembukaan, 2. Laporan mengenai keadaan perseroan, 3. Hutang 
pada Bank serta penjelesaiannja, 4. Perumusan surat2 jang di- 
perlukan, 5. Pertanjaan keliling, 6. Penutup. 

Karena ada hal jang tergesa, maka undangan ini diadakan sedikitnja 7 
(tudjuh) hari sebelumnja rapat (Pasal 16 ajat 2 Anggaran Dasar). 

P.T.RADAR KNITTING FACTORY. 

MADJALAH "KELUARGA" 

untuk Ibu, Bapak dan Anak. 

batjalah No. 2 TH-XVII/1970 

Harga baru: Rp. 75,— per ex. 

dapat dibe!i di toko2 buku dan agen2 kami 

dengan karangan2 jang sangat menarik, ruangan mode, dapur 
Keluarga, halaman2 chusus untuk wanita, halaman untuk 

() muda remadja. wawantjara dengan tokoh wanita, gambar2 
foto mengenai kedjadian2 jang menarik perhatian umum, 
tjerita pendek dan tjerita bergambar, teka teki silang dsb. 

Djuga masih dapat dipesan : 
Bundel madjalah "KELUARGA? 

oa 2 Tata” Uraha Kel H : Uu, uarga”, 
Dji. M. Sangadji 11, Djakarta. —' 

Tel. 43334. 

TAMAN KANAK2 "WIDURI" 

Taman Kanak2 "WIDURI" pindahan dari DJI. Prapatan 46 
dibawah pimpinan: Ibu Winoto masih menerima murid baru 

untuk S.T. kelas I dam kelas II bagim S.D- 

TJILANDAK: 

Pada Wiweko 
Beredar 

II PAKAI NAMA SAMARAN "KABAJAN" 

IE PEGAWAI POS KAMER DITUDUH 
baran tsb bahwa selama dua 
tahun terachir tai Wiweko 
mulai aktif di Garuda, diha. 
rapkan tindakan positif, na. 
mun keadaan tsb sekarang be 
rubah. Hal itu dimulai dengan 

gai Manager Logistik, sedang 
semua karyawan tahu, bahwa 
dia baru sadja dikeluarkan da 
Ti tahanan, dalam rangka pe. 
merikszan ber-indikasi G-30. 
S/PKI. 

Demikian pula pengangkat. 
an Soedjoro jang diketahui 
ber.indikasi G-30.8/PKI, dima 
na dia selams mendjabat ke. 
pala . Tata Usaha Komersil 
mendiadi anggota dari Ser. 

    

      
      

        

      
       

      
        

      
        

       

    
     

        

      
    
        

   

  

        

    
    

    
      
    
    
    
    
    
    
    
      

     
    
      
     
    

        

    
        

    

   

     
menghidangkan atjara : 

     
       

REVUE” 

SEGAR dengan ii 

Segers, Nanin Sudiar, Enny 

PANGGUNG TARIAN 

O.M. SERODJA 

O.M. AL ACHSAN 

O.M. AL ACHSAN 

No. 162/M/70 

    

Gunung 

DIREKSI.      

   

     

  

   

baud/Sobsi dan tiga bulan se. 
belum meletus G-30.8/PKI di 
angkat sebagai Kepala Tata 
Ussha Perwakilan setempat 

PKI.Madiun, Usman 
Sidarta (sedjak 1966 dikeluar. 
kan darj Garuda). 
Kedua pedjabat tsb sewaktu 

bertugas di Tokyo telah ma. 
suk setjat, diam2 ke SBP 
(Serikat Burih Penerbangan/ 
Anggota KBSI), dan dikata- 
kan sebagai tjukong dari SBP. 
Djuga setelah kedua vedja. 

bat ini diangket terdjadilah : 
1 diangkatnia 8 (anggota 

SBP) sebagai Kepala Perwa. 
kilan Diakarta Raya. sedang 
dia edalah tokoh iang gagal 
dalam memimpin Logistik se. 
belumnja. 

2. mengangkat S.T. (Anggo. 
ta SBP) sebagai Kepala Per- 
wakilan Bangkok. 

3. Menetapkan W.T. sebagai 
Kevala Perwakilan Singavore. 

4. mengangkat SS. sebegai 
Manager Automation. sedang 
dia tukang pembuat impian 
dan belum pernah sukses me 
mimpin ana sadia. 

5. memanggil kembali & 
orang vegaw»i jang telah di 
rumahkan. kesemuanja pim 
pinan SBP. 
Selandjutnia ditanjakan leh 

selebaran tsb anakah Wiwekn 
tidak tahn akan semup, ini 
atau berlagak pilon demi mem 
biankan dominasi suatu golo. 
ngan SBP (Trotski) ata» Mar 
xist ” Dikatekan mula kalau 
keadaam ini dibiarkan terus 
korban pegawai tang dirumah 
kan sebaniak 3800 orang nada 
tahun 1968 akan sia2 sedia 
Dan iang lebih meniedihkan 
lagi, jalah tel. 26 Desember ig 
lalu J.AJ, Malsihnllo dihehas 
kan dari diahatan General 
Manager. sedang dia diketa. 
hui sehegai seorang nimninan 
jang memouniai integritas. 

Dari sumber lain diperoleh 
keterangan, jang mendjadi 
korban pertama dari beredar 
nja.surat.selebaran tsb adaleh 
begawai pos kamer (Exvedisi) 
lang menurit keterangan se- 
henarnia tidak tahu menahu 
eva isi dari surat tsb, karena 
dimasukkan dalam amnion 
biara dan ditik rapi. Ava 
reaksi dari nimpinan dan Se. 
rikat Buruh Penerhangan ter. 

  

hadan suret selebaran Tah 
samvai sekarang belum di. 
ketahni. (as) 

KURSUS TERTULIS 
| Bahasa INGGRIS 8 bulan. 

2. Bahasa BELANDA 1 bulan. 
3. HUKUM 6 bulan. 
4EKONOMI 6 bulan. 

5. Pendidikan Pribadi — 8 bulan. 
Pembajaran Rp. 120,— sebulan 
untuk tiap-tiap peladjaran. 

KANTOR PENDIDIKAN BAKTI 
Kotakpos 2214, Djakarta. 

No. 158/M/70. 
  

  

RD 

MENDAGRI TIDAK 
TAHU-MENAHU 
PERMEN 15-70 
Djakarta, 21 Peb. (Mdk). 

! Menteri " Dalam Negeri 
tak pernah mengeluarkan 
"Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No. 15/1970” jang 

men tsb. hari Djum'at. 
Menurut Humas itu kete 

rangan tsb. disampaikan 
berhubung tersiarnja berita 
pers jang mengatakan bah- 
wa Mendagri telah menge- 
luarkan peraturan itu jang 
dikatakan untuk mengha- 
truskan semua karjawan De 
partemen Dalam Negeri me 

galkan keanggotaan mereka 
pada sesuatu parpol. (Ant) 

MUSJAWARAH PIMPINAN 
IPPI PANTJASILA 
DJAKARTA, — Pengurus Besar 

IPPI (ikatan Pemuda Peludjar Indo- 
nesia) berazaskan Pantjasila dida- 
lam keterangannja menegaskan bah: 
wa Musjawarah Kilat Pimpinan !EPI 
berezaskan Partjasila se-Djawa akan 
diadakan pada rargcal 21 s/a 28 
Pebruari 1970 di Djakarta, jang ber 
themakan "Peranan Pemuda Pe'adiar 
didalam pengamanan peisxsanaan Pe 
lita dan Pemilu” adalah didalam 
rangka menjegarkar dan menegus- 
kan kembali hakeket dan yaris per 
Cluangen tjita2 Proklamasi 17 Agus 
tus 1905 

  

  

Djakarta, 21 Peb (Mak) 
Ketiga pentjoleng gucang2 pela 

buhan, jaitu Ischak bin Botak, 
Lulu bin Tamrin dan Rivak bin 
Mad Ali, jang beberapa waktu jl. 

oleng 
labuhan itu, jaitu Rivak dan Is- 
chak, diketahul adalah recidjvist 
dan kedua orang pentjoleng ini ba 
ru keluar dari pendjara pada (gi 
29 Djanuari jbl, setelah mereka 
mendjalani hukuman masing2 3 
bulin 21 har', 

Akan tetapi tidak lama setelah 
mereka berada diluar. maka pada 
hari Senin tgi 9 Pebruari jbl. ine 
reka kembalj lagi melakukan ke 
djahatan dengan membongkar se 
buah gudang di Pelabuhan I PN 
PELNI. Perbuatan itu dilakukan di 
pagi hari sekitar djam 05.—, suatu 

CEREBROFORT 
PEDIATRIC TONIC 

'Sebab CEREBROFORT mengandung 
I. L—GLUTAMIC ACID, sebagai sumber energi sei2 otak: 
2. LIVER CONCENTRATE untuk menambah darah. 
3. PROTEIN HYDROLYSATE untuk pertumbuhan badan jang optimal. 
« VITAMIN MINERAL. 11 matjam 

Tersedia disemua 

  

WARTA EKONOMI : 

Djakarta, 21 Pebruari - .. 

kurs Valuta Pelengkap di Bank2 Devisa, Exchange 

BELI DJUAL 
UNTUK BANK NOTE 
Bank Exim Indonesia Rp. 380,— Rp. 385,— 

Bani Dagang ma 23 
Ia asam ai m,— 385,— 
     

   

  

KA 
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“Konsesi Hutan Tidak Boleh 

Dipindah-Tangankan 

ln
 

t
 

: ' 

Sehubungan dengan kedja. 
dian diatas, pembantu “Mer. 
deka” telah menemui Ir. Sadi 

kan mengikuti prosedur jang 
telah ditetapkan. 

Apabila ada perusahaan jang 
telah mendapat SKHPH akan te- 

tapi belum bisa melsxsanaren. 
Ditdjen Kehutanan tidak akan men 
tjabut SKHPH .sb. dengar tegitu 
sadja akan tetapi akan ditindjau 
Gan diteljt sebab musababnja. 
Hal2 in! mungkin bisa diakibatkan 
oleh faktor juridis. sosiologis, ekc 
nomis dan alam setempat. kemung 
kinan kekurangan modal sangat 
tipis karena sebelumnja SKHI 

dah di me ngenaj 

  

    bor 

    

   

REKONSTRUKSI : 
tertuduh Ischak 
menundjang tjara dia 
mentetel gudang di Priok 

saat jang menurut perhitungan 

mereka tjukup aman dan bajk se 
kali bagi mereka untuk mentjuri 
bahan2 tekstil halus dari gudaug 
PN PELNI. 

Dari pengakuan jang diberikan 
oleh mereka kepada petugas Ke 
polisian jang mendjalankan peme- 
riksaan terhadap mereka dapatlah 
diketahui bahwa jang memandjat 
ketembok gudang, kemudian ma- 
suk didalam gudang setelah katja2 
Gjendela dirusak adalah Ischak. 
sedang Lulu dan Rivak menunggu 
diluar sebagaj pengintai. Lulu dan 
Rivak jang menunggu dibawah 
sampai djam 19.— “an pada saat 
Itu sudah bisa dikeluarkan 6 gu 
lung tekstil halus. 

Pihak Kokampel didalam kete- 
rangannja kepada koresponden 
'Merdeka' menjatakan. bahwa ke 
tiga pentjoleng gudang? pelabuhan 
Itu memang telah disinjalir lebih 
dulu dan bahwa mereka pada wak 
tu jang telah ditentukan akan 
melakukan kedjahatan untuk men 

Demikian pihak Kokampel dida 
lam keterangannja kepada 'Mer- 
eka". (Bs.) 

NJ. TIEN SUHARTO 
MENJUMBANG 

Djakarta, 21 Pebruari (Mdk) 
Nj- Tien Suharto beserta rom 

bongan hari Djumahat telah me 
lakukan penindjauan ke Rumah 
Sakit Jajasan Djakarta dan RS 
AL. Kedua RS tsb. baru2 ini 
telah terkena bentjana bandjir. 

pingi oleh Nj- Harsono. Rombo 
ngan Nj. Tien Suharto telah di 
antar oleh Wakil Gubermur DCI 
Ir. Prajogo dan Wiriadinata. 

penindjauan 

seba 
njak Rp 1 djuta Sumbangan 
tersebut adalah atas nama Jaja 

san Harapan Kita. 

Ibu2 Ria Pembangunan mela 
lui Nj. Harsono djuga telah me 
njerahkan sumbangan sebesar 
Rp. 100000 kepada tiap RS. 

nafiditasnja perusahaan jang ber 
MENU 

Target 1970 : 4.250.000 
meter kubik kaju 

Pada waktu ini ada 8 projek 
woductlon sharing didaerah2 Kali 
mantan Timur, Selatan dan Te 
ngah jang meliputi areal hutan 
seluas 890 ribu HA. 

Disamping itu ada kurang lebih 
16 perusahaan nasioral jang me 
ngolah hutan dengan areal seluas 
1.204.000 HA dan kurang lebih 23 
perusahaan jang berbentuk joint 
enterprise jang mengeksploitir hu 
tan dengan areal seluas 3.638.000 
HA. Perusahaan? tsb. sampai se 
karang 100 pCt berdjalan tanpa 
ada hambatan? prinsip! 
Djadi dari djumlah 24 djuta HA 
hutan produksi seluruh Indonesia 
baru kurang lebih 5.732.000 HA 
jang sudah dikerdjakan. 

Selandjutnja diterangkan pula 
oleh Ir Sadikin bahwa djumlah ka 
ju jang diekspor selama tahun 
1969 meliputy kurang lebih 13 Pro 
pinsi sebesar 3 djuta meter kubik 
dan ini telah melampaui target PE 
LITA jang hanja meliputi djumlah 
2 Gjuta meter kubik kaju. Sedang 
kan untuk tahun 1966 telah dieks- 
por sedjumlah 200.000 m3. tahun 
1966 telah diekspor sedjumlah 200. 
000 m3, thn 1967 sebesar 500.000 
m3, th. 1968 sebesar sebesar 
1.300.000 m3. Dalam bidang eks- 
por, kaju termasuk golongan, B 
sehingga rata2 penghasilan meli 
puti djumlah antara 19 hingga 20 
djuta US Dollar tiap tahunnja se- 
dangkan untuk tahun 1969 sadja 
sudah meliputi djumlah kurang le 
bih 60 djuta US Dollar. 

Target jang akan ditjapai untuk 
tahun 1970 jalah sebesar 4.250.000 
meter kubik kaju dan diharapkan 
akan menghasilkan paling sedikit 
90 djuta US Dollar, 

Eksportasi kaju ini jang terbe 
sar ke Djepang dimana dipersira 
kan 80 pCt dari seluruh ekspor 
kaju Indonesia dan kini eksportasi 
akan diluaskan ke Eropa. Korea, 
Taiwan dM. Selandjutnja ditera-g 
kan pula bahwa Pemerintah telah 
menerima penghasilan dari royai- 
ties dan bea lisensi meliputi djum 
lah Rp 704 djuta dimana 70 pCt 
adalah hak Daerah sedangkan 
30 pCt hak Pusat. 
Demikian Ir Sadikin Djajaper- 

tjunda. Ass I pada Ditdjen Kehuia 
nan menerangkan kepada pemban 
tu 'Merdeka”. (KL) 

Larangan 
Hak Pilih” 
2300 
Wewenang 
Kopkamtib 
KATA MENTERI 
DALAM NEGERI 

Djakarta, 21 Peb. (Mak) 
menteri Dalam Negeri Amir 

Macnmud menjatakan bahwa 
djumuah 25W orang anggota 
ex Masjumi dan PSI jang ti. 
dak boleh memulih dan dipi- 
hh dalam Pemilu jang akan 
datang, seperti jang diutjap. 
kan dalam briefing dengan 
Parpo12/Golkar beberapa wak 
tu jang lalu adalah merupa. 
kan tjontoh sedia. Dapat sa. 
dja ditjontohkan satu atau 
dua dan sebagainja. 
Wewenang untuk menentu 

kan soal ini bukanlah wewe- 
nang Menteri Dalam Negeri, 
tetapi wewenang Pangkopkam 
tib, demikian Mendagri. Hal 
in, dikemukakan oleh Men. 
teri Dalam Negeri dalam per 
temuan dengan PP Partai Mus 
omah pada hari Kamis di Dja 

ki . 

Oleh Mendagri selandjutnja 
dinjatakan banwa semua tja. 
Ion jang diadjukan cleh Par. 
tai2 Politik dan Golkar delam 
Pemilu jg akan datang akan 
diteliti oleh Pangkopkamtib. 
Menteri Dalam Negeri kemu. 
dian menjatakan bahwa seba 
gai landasan untuk mengada 
kan penelitian tsb ialah ber. 
dasarkan hukum dan amal. 

Pada kesempatan itu Partai 
Muslimin menjatakan penjesa 
lan karena sesuatu ketentuan 
jang bersifat umum diberi 
tjontoh kepada suatu golong- 
an dalam hal ini keluarga Par 
tai Muslimin. Menurut penda 
pat Partai Muslimin, semua 
anggota dan Pimpinan bekas 
Partai Mesjumi sepenuhnja 
mempunjai hak memilih dan 
dipilih sesuai dengan Undang2 
jang berlaku. (Ant.) 

  

  

SABTU, 21 FEBRUARI 

  

  

  

Ex-Kapt. 
Suradi 

Pemberontak 
Djakarta, 21 Feb (Mdk) 

Ex Pa Kodam V/Djaya Kapten 
Suradi jang telah didjatuhi kepu 
tusan hukuman pendjara seumur 
hidup oleh Mahmildam V/Djaja 
dalam sidangnja tanggal 18 jbi, 
menurut keterangan Letkol SKH 
Sunartha SH jang bertindak seba 
gai Hakim Ketua sidang Mahmil- 
dam V/Djaja tersebut berdasarkan 
buktj2 jang tjukup terang bersa 
lah turut serta mengadakan per 
mufakatan djahat untuk melaku 
kan pemberontakan Tentara, se- 
hingga ia dituduh melanggar pasal 
55 (1) ke 1 jo 110 (1). jo 108 (1), 
ke I KUHP jo basal 65 (I). jo 66 
(1) dan turut serta melakukan pem 
berontakan bersendjata melang 
gar pasal 55 (I) ke 1 jo 108 (1) 
ke I KUHP jo pasal 65 (I) dan di 
hubungkan dengan UU No. 55 

"1969. Karena itu keputusan sidang 
Mzhmildam V/Djaja terhadap di 
ri ex Kapten Suradi dengan huku 
man pendjara seumur hidup, ser 
ta sebagai pidana tambahan dipe 

Lx- Kapten | 

Adalah 

  

Letkol. FX 
Surartha SH. 

KATA HAKIM KETUA 
MAHMILDAM DJAJA 

Tentara. 

serta djtjabut hak untuk memilih 

dan dipilih dalam pemilu adalah 
wadjar. 

tjat dari keanggautaan 

Menurut Letkol CKH Surartha 
SH. bahwa pada saat meletusnja 
'G30S/PKI pada tanggal 30 Septem 
ber 1965 ex Kapten Suradi dalam 
kedudukannja sebagai Pa. Kodam 
V/Djaja telah ikut serta melaku 

kan pemberontakan dengan tugas 
sebagai Komando Pasukan 'Bima 
Sakti" jang selandjutnja ia mela 
kukan tindakan pengantjaman dan 
memaksa petugas siaran RRI un 
tuk menjiarkan dektrit dan pengu 
mumen2 darj apa jarg mereka na 
makan "Dewan Revolusi”. Dengan 
kenjataan atas perbuatan kedjaha 
tan jang telah dilakukan, itu maka 
ex Kapten Suradi dapat dinjata- 
kan sebagai seorang pemberontak 
atau pengchjanatan. (S) 

GARA-GARA TJEKTJOK KELUARGA 

Restoran Umur 20 Tahun 
Dibongkar Habis 
INSTANSI DC DJAJA SENDIRI SIMPANG SIUR ? 

Djakarta, 21 Pebruari (Mdk) . 
Restoran Tan Hok Lim jang 

terkenal di Dil. Tanah Abang 
Barat, dekat Bank Merdeka, te 
lah dihantjurkan sama rata de- 
ngan tanah gara2 pengaduan 
dari njonja TSN isteri dari ka 
kek kandung THL. 

Penghantjuran restoran jang 
sudah 20 tahun lamanja berdi- 
ri dan sudah terkenal didaerah 
Tanah Abang Barat adalah aki. 
bat, dari pengaduan njonja TSN 
kepada pihak DPU dengan ala- 
san bahwa banguran itu liar 
dan didirikan diatas tanah jang 
telah dibelinja pada tahun 1969 
jang lalu. Karena pengaduan itu 
oleh DPU dikeluarkan Surat Pe 
rintah Bongkar: Tapi kemudian 
Perintah Bongkar ini ditjabut 
kembali oleh DPU dengan ala. 
san bahwa persengketaan kelu 
arga agar diselesaikan sendiri 
diantara mereka. Lagipuia ba- 
nguman itu adalah bangunan 
lama dan tidak terkena priori. 
tas penertiban mengenai bangu 
pan2 liar. 

Namun oleh Nj. TSN. jang 
telah berganti nama djadi njo- 
nja Suliana, mengadjukan tun. 
tutannja lagi kepada Gubernur, 
bahwa THL telah membangkang 
atas Perintah Bongkar dari DPU 
dan berdasarkan pengaduan iai 
oleh Gubernur telah dikirim su 
rat kepada Wali Kota Djakarta 
Pusat untuk menjuruh bongkar 
hanguran tsb. dengan alasan 
'bangunan liar" sekalipun res- 
toran tsb sudah mendapat izin 
usaha dari DCI serta dari Dep. 
Perdagangan. 

Njonja S. jang merasa diri. 
nja menang. kemudian memba- 
ngun sendiri di bekas bangunan 
restoran itu bangunan baru, 
walaupun oleh Wali Kota Dja. 
karta Pusat telah dua kali di- 
tegur supaja djangan mengada 
kan bangunan baru karena ti. 
  

PARTAI2 ISLAM MINTA 
PERATURAN MENTERI 
NO. 12/1969 
DITANGGUHKAN 

DJAKARTA, — Pertai2 Politik Is 
lam jang terdiri dari NU, Partai Mus 
limin, PSII dan PERTI mengharap- 
kan kepada Menteri Dalam Negeri 
agar pelaksanaan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No. 12/69 ditargguh 
kan, demi mendjega stabilitas poli 
tik dalam mensukseskan Pelita dan 
Partja Krida Kabinet Pembangunan 

Hal ini dikemukakan oleh Partai? 
Politik tsb. dalam pertemuan kon 
sultasi dengan Menteri Dalam Ne 
geri jang dihadiri djuga oleh Brig 
Djen. Sunandar, Brig. Djeo. Ali 
Murtopo dan Kolenel Rehardjo pada 
hari Kamis kemarin bertempat di 
Djl. Imam Bondjol No. 9 Djakarta 

  

Unit Inkopal ''Gita Bahari” 
Tingkatkan Usaha 

  

masak chas Tionghoa ig. telah 
tjukup terkenal. sehingga dalam 
pnjediaan selain minuman? se 
ear diuga “Gita Bahari" menje 
diakan masakan? chas Indone. 
sia dan Tionghoa. 

Dalam pada itu dikatakan bah 
wa dewasa ini dalam rangka 
weningkatkan usaha? "Gita Ba. 
hari" sebagai salah satu unit 
Inkopal sedang dilakukan up- 
grading untuk meningkatkan 
“Gita Bahari" sebagai salah sa 
'u unit jang setaraf dengan 
klas Internasional dan menurut 
rentjana upgrading “Gita Baha 
ti" tsb dapat terselesaikan da. 
— Giangka waktu 3 bulan 

dak ada izin untuk itu dari jg: 
perwadjib. Njonja S. terus me 
iandjutkan pembangunan dan 
karena sampai saat ini belum 
diambil ticdakan, maka THL 
telah mengadukan pula perhati- 
an pembongkaran restoran oleh 
Nj. S kepada pihak Kedjaksaan 

(Mrs) 

AWAK KAP, 
(Sambungan dari hal. I) 
barang2 “tekstil! impor, 
djuga barang2 tembakau 
dan rokok dari segala 
merek dan sudah tentu 
djuga barang? lainnja bi 
lamana ada kesempatan 
akan mereka masukkan 
setjara illegal. 
Tapi setiap kali kapal? 

jg. dimaksudkan datang 
dan memasuki pelabuh- 
an, maka pihak KP3 su- 
dah lebih dulu mengida 
kan persiapan2, untuk 
mentjegah praktek2 pz- 
njelundupan itu. 

Dalam menghadapi 
crew2 kapal barang dan 
kapal tangki ini, jang se 
bagian besar terdiri 

orang2 Asia, para petu- 
gas di Pelabuhan me- 
mang harus bidjaksana, 
akan tetapi harus tang- 
kas dan tepat serta tjer- 
mat, demikian keterang- 
an itu kepada "Merde- 
ka”. (Bs) 
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DUNIA MENGHARAP 
PERBAIKAN 

"STATE of the World” jang disampaikan oleh Presiden AS, Nixon kemarin 
dulu tidak banjak mengandung soal? jang baru. Artinja dunia tidak menghadapi 
surprise, dalam mendengarkan "state of the worid”nja itu. Nixon menjebutnja 
sebagai "'strategie baru untuk perdamaian”. Aksentuasi dari peranan AS jang 
beralih dari satu dominasi kearah kerdjasama dan persahabatan. 

Sebetuinja, semendjak mendjelang tutup tahun hingga tahun 1970 ini, kita 
banjak melihat perubahan2 sikap politik daripada AS, terutama sekali terhadap 
negara2 sahabatnja di Eropah. Perantjis jang semula mendjadi supporter AS 
Jang paling fanatik, semendjak pemerintahan de Gaulle telah ' mendjalankan 
politik "free Europe”. Jang berarti, bebas dari dominasi AS. Semendjak itulah 
Perantjis bahkan menentang "free worid” jang dipimpin oleh AS. 

Djerman sekarang, adalah Djerman dengan kemadjuan industri dan tehno- 
logi teratas diseluruh Eropah. Diseluruh dunia dia merupakan negeri terkaja 
sesudah AS. Dibenua Asia, Djepang merupakan negeri termadju sesudah Djer- 
man Barat, dan chusus dalam perdagangan Djepang malahan sampai meng- 
kuatirkan AS dengan "penjerbuan” barang2 "'Made in Japan", ketengah ma- 
sjarakat Amerika Serikat. 

Selandjutnja kita melihat kemadjuan2 negeri2 lainnja di Eropah, Asia dan 
Afrika dalam bidang ekonomi, dagang dan perindustrian, jang menimbulkan 

pandar baru tentang hubungan antar-bangsa dan antar-negara. Keadaan 
Djerman di Eropah dan Djepang di Asia dari invalid perang dunia kedua jang 
Gituntun oleh AS mendjadi sahabat setia dan mendengarkan kepada pengasuh- 
nja, sekarang ini menuntut perubahan? pandangan. Kedua negeri kaja dan 

madju itu tidak sudi lagi mendjadi negeri2 jang didominasi oleh AS dan oleh 

sebab itu makin lama makin meningkatkan dirinja mendjadi sahabat setaraf. 
Keadaan kemadjuan negeri2 sahabat AS di Asia dan Eropah itu tidak bisa di 

iarkan mendjadi landasan jang bertahan terus menerus bagi AS, untuk men- 
dijalankan dominasinja. Maka kenjataan2 inilah jang mendorong AS terutama 
seka!i, untuk mengalihkan peranannja dari dominasi kearah kerdjasama dan 
persahabatan. Sebab, sekalipun AS ingin mempertahankan politik dominasinja, 
politiknja sebagai polisi dunia, namun kemadjuan2 masjarakat sahabat2 dan 
Tawan2rja sudah tidak mengizinkannja lagi. Suatu sikap jang menguntungkan 
AAS untuk menjatakan perubahan itu, karena kalau tidak, hal itu toh akan ber- 
jaran djuga!! . 

Mengenai hubungannja dengan negeri2 komunis, AS mengetahul bahwa djuga 

dibidang Na Sa pembangunan negeri2 ini mengalami kemadjuan2. Dan 

AS jakin djuga, bahwa keberanian negeri2 itu menghadapinja, bukanlah seke- 

Gar gertak sambal sadja. Oleh sebab itu, demi perkembangan kekuatan? sosial 

politik jang tidak bisa kita djelaskan sekarang ini, Nixon melihat kemungki- 
rer2 beralihnja peranan kekustan2 sosial politik kearah kekuatan2 militer dan 
dia berpendapat bahwa "" . . . . politik pertahanan AS ditahun2 jang akan 
Matang didasarkan atas strategi jang memberi kemampuan kepada AS untuk 
menghadapi perang dunia kc JII . .... 

Tentang negeri2 Asia dikatakannja, bahwa disini ia menghadapi pilihan jang 

sulit tentang pengetrapan doktrinnja itu. Jang pokok bagi Asia adalah bahwa 
".... Ia akan membantu negeri? sahabatnja, tetapi tidak dengan mengatur 

semua rentjana2nja, melaksanakannja dan menanggung pertahanannja. Utjapan 

Ini adalah djuga akibat daripada kemadjuan2 berpikir negeri? ASIA mengenal 

aspirasi nasionalnja sebagai bangsa. Djadi dengan pengumuman Nixon tentang 
Asia Itu, djelasiah sudah, bahwa dikemudian hari AS hanja merupakan pem- 

'bantu2 dari sehabat2nja, dan sama sekali tidak menginginkan lagi peranan polisi 
dunia dan dominator dinegeri2 jang dibantunja. Dengan lain “- 
tahun2 mendatang ini, kita akan melihat di Vietnam suatu medan-perundingan 
atau medan pertempuran antara rakjat2 Vietnam sendiri dalam menjelesaikan 
soal Vietnam. Kemudian kita akan mengalami perubahan? pemikiran disesual- 
kan dengan keadaan "'tanpa-AS” suatu rentjana perubahan jang memberikan 
lebih banjak souvereinitas kepada negeri2 Asia. 

Dan kalau RRT jang kini sedang membuka pintunja untuk terdjun keper- 

gaulan dunia lebih Juas, dapat menerima saran2 AS mendjalankan penghidupan 

Persahabatan, maka tinggallah lagi di Asia ini, kita memikirkan tentang pe- 

njusunan kekuatan2 intern sosial-politik dan militer, untuk menghadapi ne- 
geri Asta jang ingin melanggar kedaulatan Iiwat penjebaran Ideologi atau ne 
geri Asia jang ingin menggantikan kedudukan AS sebagai polisi dunia. 

Jang lebih menjulitkan ialah, situasi di Timur Tengah jang kelihatannja 
belum dapat diketemukan kompromi antara kekuatan2 jang berhadapZan. An- 
tjaman peperangan jang ipin meluas akan dapat merobah situasi dunia ke- 
djurusan jang 'ebih pelik lagi. - 

Indonesia semendjak Orde Baru telah berteman baik dengan AS. Sebagai 
negeri jarg memberikan hutang kepada Indonesia, memang kadang? timbul 
perasaan Timur, untuk menjatakan terima kasih jang berlebihZan . . .. . 
Tapi kiranja kita dapat membantu Gemokrat2 seperti Nixon dengan pandangan 
Yang Jebih tepat terhadap AS sekarang ini ! Suatu pandangan jang meletakkan 
hubungan kita dengan AS sebagai sahabat2 jang saling membutuhkan Dus 
pardangan jang tidak memberikan penilaian berlebihZan ! 

Setelah kita sepintas lalu menanggapi "state of the worid”nja Nixon itu, 
maka kita karapkan semoga keterangan Nixon jang hanja merupakan p & ! - 
ntataan dari suatu kenjataan itu dapat lebih mentjairkan 
rasa-permusuhan lawanZnja didunia dan dapat lebih mendekatkan kawan2nja 

MAHASISWA MENDORONG 
FILIPINA KEKIRI? 

DEMONSTRASI para mahasiswa di Manila jang diberitakan telah menjerbu 
kekedutaan AS dan mendatangkan kerusakan2 d'gedung itu, ”ternjata terdiri 
dari kelompok? jarg menurtut perubahan2 sosial didalam negeri, bersama- 
sama dergan kelompok2 jang disebut mahasiswa militant-kiri jang selama ini 

menondjo'kan anti-AS- 
bahwa sepert! dimana2, demonstrasi itu terdjadi oleh karena ha'2 

bisa lepas daripada perkembangan sedjarah dinegeri itu sendiri. 
ja ketahui, Presiden Marcos telah dipil'h untuk kedua kalinja se- 

Ipina, suatu kedjadian jang belum pernah terdjadi di Filipina. 
Relatif Ini menandakan popularitas Marcos dalam mengemban tjita2 rakjat 
Filipina menudju kepada kehidupan sosial-ekonomis-politis jang lebih madju. 

Car'os Romulo jang diargkat sebagai Menlu, dalam keterangannja jang tju- 
kup pertirg telah mengemukakan politik luar negeri Filipina jang lebih me- 
ngandeikan kepada kerdjasama di Asia, kemerdekaan jang terlepas dari domi- 
rasi AS dan hubungan? dengan negeri2 penting di Asia diantaranja dengan 
RRT. 

Keterangan ini diterima sebagai pandangan politik jang baru jang bisa di- 
Gjadikan dasar untuk membangun suatu Filipina-Merdeka jang tidak di- 
raguzkan lagi souvereinitasnja, chusus terhadap AS jang selama ini dipandang 
sebagai kekuatan politik jang sangat mempengaruhi kehidupan Filipina. 

Gelombang demorstrasi2 jang menginginkan didjalankannja perubahan2 se- 
perti jang dinjatakan Carlos Romulo dulu itu, kiranja ingin melihat pelaksana- 
an jang “kongkrit dari konsepsi-politik Romulo. Sehingga sikap2 lunak atau 
reaktif terhadap "'new-policy” Filipina itu dianggap harus diperkuat dengan 
dorongan kekuatan2 sosial dan politik jang memang betul? menginginkan peru- 
bahan2. 

  

  

  

    

  

    

   

  

Perbenturan belakangan ini merupakan kontradiksi2 keras antara pikiran 
"ama?" jarg masih dilaksanakan oleh Marcos, melawan pikiran2 ,,baru” jang 
diwakili oleh angkatan muda Filipina. Bagaimana achir daripada pernjataan 
politik Iiwat demonstrasi itu, masih harus dinantikan lagi. 

Keadaan spiritull didunia sekarang ini, seperti pernah dikatakan oleh tjende- 
klawan alm. Russell, adalah "aneh". Jang kiri mau kekanan dan jang kanan 

sih bise bersbah setelah di. 
diharapkan adakan seasus sedunia tahun 

bertambah lebih tjepat sela- ini, telah mentjatat seluruh 
ma tahun2 1970.an sekalipun penduduk dunia meniagkat 

pembatasan kela dari kira2 3632 djuta 
hiran banjak bertambah, de. tahun 1970 mendjadi 4457 

menurut laporan ko. djuta dalam tahun 1980. 
misi urusan Kebanjakas pertambahan 
Misainja antara 1960 dan itu, seperti terdjadi dalam da- 

srwarsa jang lalu, akan ter. 
djadi dibagian2 dunia jang 
belum madju dengan persen. 
tase kelahiran tahunan anta kata laporan itu. 
ra 24 — 259, sedangkan di Taksiran terbaru jang ma. 

  

Mahkota mode hak 
  

negara mana? 

      

KETJANTIKAN 

wanita : 
UG) KU 

  

Anehkah djika wanita 
didunia ini terkungkung 
didalam kebiasaan men- 
djalankan mode setjara 
"round the clock” ? Gan 
djilkah kelihatannja dji- 
ka kita menghamba ke- 
pada mode, pagi, siang, 
Petang, sore, sendja, ma 
lam, dipantai, dipasar, di 
keramaian, dipesta2, di- 
mana2 sadja ? Ini suatu 
kebiasaan dunia wanita, 
sebab itu mode tentang 
wanita2 jang kepingin 
tinggal dirumah sadja- 
'pun disediakan oleh ra- 
dja2 dan ratu mode. Dan 
dibawah ini, teman2 ka- 
mi, pembatja "Merdeka” 
jang terhormat kami per 
silahkan menikmati tjoh 
toh2 daripada pakaian 
anda, djika anada kebe- 
tulan tinggal dirumah. 
  

FASHION SHOW WOMENS 
INTERNATIONAL CLUB 
DI BANDUNG 

Bandung, 21 Peb. (Mdk) 
Womens International Club 

(WIC) ialah suatu badan jang 
menampung wanita? asing jg 
tinggal di Djabar/Bandung da 
lam usahanja turut memban 
tu Pemerintah memadjukan 
batik dan sandang murah ha. 
sil dalam negeri pada tgl. 23 
Pebruari jad, akan menjeleng: 
garakan Fashion Show dgn 
mengambil tempat di Gedung 
Wanita Djl. Laksamana Mar 
tadinata Bandung. 
Dalam pelaksanaannja nan. 

ti akan tampil seorang pera. 
rawan dan enam peragawati 
dari Bella Mia Boutigue dgn 
mempertundjukkan sebanjak 
50 djenis pakaian jang ter- 
buat dari batik, kulit dan 
kreasi2 lainnja. 
Womens International Club 

dalam pelaksaryan Fashion 
Show ini selaiff .nendanat ban 
cuan penuh dari Bella Mia 
Boutigue djuga mendapat ban 
tuan dari Exotic Shoes, Lea. 

Palace dan master of 
uda usia 

negarz2 jang sudah madju 
persentasi itu adalah antara 
11 dan 1295. 
Pada tahun 1980 akan terda 

pat 3247 djuta djiwa didae. 
rah2 sedeng berkembang dan 
hanja terdapat 1210 djuta 
djiwa di.negara2 jang sudah 
madju. 

Laporan itu djuga meramal- 
kan bahwa tahun 1980 
kota2 New York, Tokio, Los 
Angeles, Shanghai dan Mexi. 

  
arnett nampeknja mentjontoh pakatan tradislonil India, sari. (AP). 

nita, — dan oleh sebab ita 
ingin kelihatan, flattieus !!! 

Di Italia sekarang ini, mode 
mentjiptakan kombinasi2 hypermo 
Yern dengan jang klassiek2. Dan 
karena Parjs djam2 djuga ingin 
mengambil tjontoh2 dari Italia, se 
bagai tempat tersembunjinja mah 
kota mode, jang namanja tidak di 
sebut2 didalam publikasi2 besar, 
maka inspirasi Paris dan Brussel 
selalu datangnja dari iklim ke'2 
basan wanita Italia dalam pakai 
an. Patalon dengan badju atas. 
berupa unifcrm judoka jang dada 
nja terbuka luas merupakan motif 
jang exotic dan membawa unsur 
ke Timuran Dinasihatkan supaja, 
djika anda membuat model judoka 
untuk bagian atas. buatlah dengan 
bahan halus dan berbunga? untuk 
mendapatkan aksen artistik. Ke- 
mudjan ingatlah bahwa anda ting 
gal di Indonesia-, gantjlah panta- 
Ion dengan pijama jang berwarna 
pclos dengan kain halus jang dju 
ga dapat merupakan kombinasi 
atasbawah jang menarik. 

Model gaun pandjang 
ENARIK djuga djika anda 
mempergunakan modal 
gaun pardjang, Memang 
gzun pandjang dipakai 
wanita. kelihatannja sa- 

Sekalipun dirumah, daja 
tarik tak perlu padam 

Pakaian 
———Y 

untuk 
  

dirumah 
  

Lepas, supel dan 
komfort. 

ARENA anda berada di. 
rumah, mata potong 
an2 pakaian rumah ti. 
Gaklah sangat membu. 
tihkan daja-tzrik jg 

me."lumpuhkan” ! Teatu ada 
saag suami, anak2 dan keluar 
ga lainnja. Dan bagi kita di 
Indcnesia, bahkan tidak dja. 
rang dikundjuagi oleh teman 
teman, tanpa memberitahu 
kan lebih dahulu. Tetapi pada 
prkoknja, daja.tarik ditempat 
kan pade tempat kedua dan 
jang pertama2 jang diperhati 
kan pada pakaian rumah ada 
lah: lepas, supel dan ksm- 
fort! 
Bahan jersey dengan war. 

na2 agak berat (seperti kela. 
bu, biru, ungu dll.) watuk Yje. 
lana pandjang jang dipotong 
sebagai pantalon wanita, sa. 
ngat tjotjok untuk mewakiii 
kebebasan, kelembutan dan 
komfort. Pakailah kemedja da. 
Ti Sutera halus, sebaiknja ber 
sireep2, djangan polos. Dan 
djugalah sapaja anda jang 
sembarzngan sadja mentjon- 
toh buku2 mode untuk pakai. 
an2 wanita, terutama kemedja 
kemedjamja. untuk dirumah, 
Sebab rata2 mode Ercpah me 
mekankan pembuatan keme. 
dja bagi wanite. dengan lengan 
jang ketat bagi pakaian ri. 
mah, Maksudaja untuk seke. 
dar menahan lebih banjak 
hawa panas didalam badan. 

'Tetepi bagi kita di Indyie- 
sia, chususnja anda jang ting 
gal ditepat2 panas seperti 
Djakarta, sebaiknjalah anda 
membuat lengan? pakaian ru 
mah jang agak lebar untuk 
menerima hawa kedalam tu. 
buh anda liwat lobang lengan. 
Sekalipun begitu, lengan ter. 
lalu lebar, akan melenjapkan 
hedmcni antara pantalon ru. 
mah dengan kemedja sutera 
halus, jang sekalipun dipakai 
dirimah. Tapi anda 'kan wa- 

    

co City masing2 mem. 
punjai penduduk dari 
125 djuta, 
Dikatakan bahwa pindahnja 

penduduk ke.kote2 jang me. 
rupakan soal paling penting 

makin menoadjol se- 

  

ngat indah, bukan sadja pada pes 
ta2 . tapi djuga pada ma 
lamZ jang sedjuk. ketika berada 
dirumah. Pakailah bahan2 sutera. 
atau kalau dianggap perlu, boleh 
djuga apa jarg dikatakan brushed 
nylcn jang memanaskan badan. 

Satu gaun pandjang umpamanja 
berwarna hidjau, dipotong seper 
ti memotong apa jang kita sebut 
kamerjas, sebaiknja tanpa lengan, 
memberikan kebebasan dan seisl! 
gus ketjantikan pada anda. Kalau 
anda memang betul dirumah. ka 
lau anda sehat, dan kalau me 
marg tidak suka dikeram oleh 

bo 

  

  

  

atada 
tamu2 tak diundang jang kebetu 
lan datang berkundjung. Pakatan 
tidur berbentuk gaun pandjang. 
jeng bisa dipakai tanpa beha dat: 
potongannja sendiri dapat diben 
tuk untuk menahan dada kita sc 
dikit. dengan lebih banjak membc 
rikan djahitan kepada bagian da 
danja, memerlukan 24 meter ba 
han. Dengan mengeluarkan uang 
tidak lebih dari Rp 1500 anda akan 
mendapatkan suatu pakaian ru 
mah jang tjukup menarik (maksud 

nia djika anda mendjahitnja sen 
iri). 

Djika partner anda 
kepingin "ikut” 

Kodang2 anda sedarg bermatn2 
dengan partner anda. dengan sua 
mj anda dengan atau tanpa anak2 
untuk menuggu 'D'-Day untuk 
terdjun keatas kasur. Rasanja ku 
rang harmonis. karena partner 
ada hanja pakai singlet dan tjela 
na pijama kodian sadja...... 

Kalau anda penuh dengan ini- 
slatip, maka partner anda tentu 
akan anda djadikan alat memper 
indah dan mengharmoniskan diri 
anda, semasa? ja berada disamping 
anda. Berilah dia pakaian rumah 
jang djuga tjukup flattieus. Am 
bilah inisiatip untuk kadang? 
membuatkan bagi partner anda 
itu stelan piama jang tjotjok de 
ngan panzalon dan kemedja anda. 
Pan djika anda memakai gaun 
padjang. perlu djuga dia sekalj2 
anda hias dengan kamerjas, ke 
@tas berbentuk kemedja tanpa 
leher. 

Kerena kita tidak membitjarakan 
mode untuk laki2. maka maafkan 
lah saja. djika sampai disini saja 
tutup pembitjaraan tentang paka! 
an2 rumah untuk wanita inj. Saja 

hanja dapat tambahkan, bahwa 
Untuk pakaian partner anda. anaa 
dapat mengeluarkan uang djuga 
hampir sama dengan pengeluaran 

untuk anda sendiri. Tjukup murah 
bukan. untuk suatu keindahan dan 
kenjkmatan dirumah ! 

  

PERTAMBAHAN PENDUDUK LEBIH TJEPAT LAGI TAHUN 70 - AN INI 
665 djuta, demiklem menurut 
taksiran dalam laporan ter- 
sebut. (Rtr.) 

  

PAMERAN PORNOGRAFI 
KE.2 DI DENMARK 
KOPENHAGEN — Pameran 

   Katja 
Mata 
ADALAH 
DJUGA 
PERHIASAN 
TANPA anda sadari, barang- pa 

kali, maka katjamata telah | Gjalan... 
mendjadi Ke Mana Den sngabas | AKOR SEKALI 
na seharusnja tjiri2 sebuah Nixon kai 
perhiasan, maka jamata negara2 Eropa kat: 
pun fak luput dari bentuk? 
baru. 

Di Eropah, pentjipta2 katja 
mata nampaknja memimpikan 

musim semi jang ndjang. 
Refieksinja adalah " (gambar 
atas) ukuran2 jang tambah 

Gambar bawah : katjamata 
disiang hari dengan bentuk 
kupu2, Semua model? katja. wa 
mata ini dipamerkan di Lon- 
don baru2 ini. (UPI) 

ADA KETJUALINJA. 
Pedjabat negeri, ang- 

gauta ABRI menurut pe- 

raturan Pemerintah No. 
6/1970 mulai 11 Pebrua 
ri 1970 dilarang melaku- 
kan kegiatan? politik. 

Ini tidak berlaku Iho, 
bagi Adam Malik seba- 

gai menlu. 
Dan bagi ABRI seba- 

gai kekuatan sosial-voli- 
tik! 

LAIN MANILA. LAIN 

DJAKARTA. 
Gelombang demunstra 

si mahasiswa Philipina 
kemarin menjerbu ke ke 
dutaan AS. Ini adalah ke 
landjutan jang lebih "pa 
nas” dari gelombvang2 de 
monstrasi beberapa hari 
jang lalu. 

Lebih mantep mahasis 
wa Indonesia. Demon- 
strasi dilakukan untuk 
menghantam sesuatu be- 
leid Pemerintah. 

Dan kalau "menjerbu” 
kekedutaan AS, untuk 
undangan menindjau 
atau beladjar kenegeri 
itu 

dik 
(diserbu berita2)     

IBU ALY KHAN 
MENINGGAL DUNIA 

Djakarta, — Berkenaan 
dengan wafatnja Behum 
Saadag Aly Khan, ibu dari 
Presiden Pakistan Yahya 
Khan, Presiden Suharto 
atas nama pemeriratah dan 
rakjat Indonesia telah me- 
ngirimkan kawat jang ber- 
isikan utjapan rasa duka 
tjita jang sedalam2nja kepa 
da Presiden Pakistan.   

  

   

    

   

     

  

MAHKOTA JANG HARUN 
I/ 

  

NU JARAN BAY ARI 

| 
Melihat kemampuan jang telah di- 

  

nesia. Meskipun Undang? itu sudah 
mulai disusun sedjak tahun 1956, te- 
tapi menginyat kekuatan kita dibidang 
perminjakan waktu itu belum ada, 
maka rentjana Undang? itu tetap 

@ Perusahaan asing 
mulai dibatasi 

Oleh : REDAKSI POLITIK-EKONOMI "MERDEKA" 

(Bag. VII) 

PT Permina mendjadi Perusahaan Ne- 
nesia mengadakan intervensi/tjampur- — Sara Pertambangan Minjak Nasional 
tangan terhadap kegiatan2 perusahaan — Pimpinannja masih dipegang oleh Kol 
Perusahaan minjak asing selandjutnja. — Dr. Ibnu Sutowo dibantu oleh dua 
Sebelum itu perusahaan minjak asing — orang direktur. 
beroperasi disini seperti dinegara ne- Beberapa tenaga ahli teknik mulai 
nek mojangnja sadja seperti negara 

jang 

  

kian ind perminjakan (japai sedjuta liter lebih. 
Ind sebagai mono- Pemerintah Indonesia jang mulai) Sepeda minjak jang mewek tados 
poli negara dam bak untuk mengerdja- — menjadari akan kekuatan dan ke- —Gar dumi negara jang ba sangka, 
kan minjak dan gas — mampuannja dibidang perminjakan ana 

1 

  

  

  

  

usahaZnja di In- jang dibantuk untuk forum perdjuang- dollar dalam djangka waktu 
Gonesia berdasarkan kontrak karya, — an didunia internasional dari negara? — tahun. Djumlah sebesar iCua sangat be 
dan pihak Indonesia melalui perusa- — Produsen dan pengekspor sar artinja bagi pemanalkan segara 
haanZ minjak nesionalnja berhak atas mentah bag SOE begantnng Oa Dana Maan 
sebagian dari pada minjak mentah 
mereka untuk diekspor sendiri oleh OPEC UNTUK MELAWAN Teahsi terhadap tindmhan sewe 
perusahaan minjah nasional. nang? itu adalah berupa pertemuan 

AA aa ek, tersendiri tas MINJAK INTERN. 
Iman ini. Meshipan dihemudian hari RAK MTONANGN, Si oleh TahaI dai kam, Ersah, 
kontrak karya ini dirasakan belum Suadi Arabia, Venetucim tua 
mentjerminkan pemilikan minjak pe- Organisasi Internasional minjak — rumah sendiri jaitu Irak. 
Ga kita, tetapi mudah lang- OPEC ini lahir, akibat dari heseraha- Pengaruh pertemuan terwbui ter- 

kah madju dalam: pi kekua- kapitalis? minjak internasional — hadap harga minjah ternjata adi dimga 
tan asing dibidang perminjakan di- jang menekan negara? penghasil dan)” terbukti dengan tindaham Mwo Inter 
Indonesia. Makin kuat kedudukan minjah dengan sewenangZ. — national jang kemudian menihkan 
perusahaan minjak nasional kita ma- tunja negara? peng: — kembali harga minjah mewntahaja de- 
kin kuat pula tuntutan kita terhadap ”— hasil dan pengekspor minjak untuk — NAN kenaikan sebesar US H Odi, mex- 
kekuatan minjah asing disini . dan bersatu dalam wadah Opec, adalah kipun belum pukh seperta harga se 
diuga didunia Intemamonal ....! ahibat tindakan beberapa perusahaan mula 

'minjak raksasa, untuk menurunkan bgg— Tx0g —ng 
STATUS PERMINA RE EEEA ae Ag Pap O0e 

DIKUKUHKAN, DAN MASUK 20, Tata alan Aguntan 1900 peran dengan mu? bermamuta $ segara 
.. «1 minjah Standard ot New Yersey jau Venesueta, Kuwait. Saudi Ara- 5 

KE FORUM INTERNATIONAL... ” perumhaan minjah terbesar didunia — Dis. Iran dan Irak. Negara? terebut 
Mengumumkan penurunan harganja /— "ata? 9OK hasil minkknda diekawor 

berlakunja Undang? Mi- — minjak mentahnja di Semenandjung — dalam bentuk minjah memutah Kesmu- 
AKK dan Gas Bumi maka status Persia dengan maksimum US $ 0. 14 Gian berturut? menjusak mendiadi 
Permina semula sebagai — Per barrel. Pada waktu jang bersama- — anggauta Blok Sovisi, Aktimwai Ontar, 
Perusahaan berdasar — An perusahaan minjak Esso djuga me- Columbia, Lybia, Abu hai dan 

kan PP No. 19 — murunhan harga minjak mentahnia di.” Indonesia j 
tahun 1960 Peraturan Irak dan Arab dengan tingkat jang Motahi Oper indah Peremia mem 
No. 188 tahun 1961 jang bertahu mu, sama Berikutnja dalam bulan jang s-— perdvuangkan kedudukan minah Im 

lai tanggal 1 Djuli 1961 dileburlah — ma perusahaan terbesar kedua Sheli /— nevia diforum Intenamonak 

   



    

   

    

P7 

”Merdeka' 

(Gambar Adi). 

itfjuh Di Surabaja 
gan 

4 kali insiden2 ketjil. Tampak 
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tertjipta ri rada 
Ma ke dan raode kobti' yna 
sing2 ditletak oleh Takacs dan 
Kalmar. 

PEDJABAT TJEKOSLOWAKIA 
MINTA SUAKA DI AS 

NEW YORK, — Sekretaris kesatu 
Gelegesi Tjekoslowakia untuk PBB 
telah mengadjukan permintaan suaka 
politik di Amerika Serikat, demiki- 
en hari Kamis diungkapkan oleh ka 
largen jang lajak dipertjaja di PBB. 

Oreng itu adelah Dr. Jiri Miadek, 
storarg — pergatjara (sardjana hu- 

nget sedib oleh penjerbuan Tjekos- 
liwakia dalam tshun 1968, jang di- 
pimpin tentara Uni Scvjet itu. 

  

SELEKSI DAVIS 

CUP, FEDERATION 
CUP DIHARAPKAN 

BERACHIR HARINI 
PEMAIN2 PUTRA DIBAGI 

DALAM 4 KELOMPOK 

tp : 
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—Sore ini se- Bagi kes. Csepel pertan- pat menundjukkan debut 
suai dengan rentjana jang dingan tsb. merupakan jang jang lebih baik daripada se 

telah ditetapkan kesebelas- ke-enam dan terachir da- niornja belum dapat dira- 

an PSSI Remadja akan tu- lam perlawatannja ke nega malkan. PSSI Jr. sendiri se 

run kelapangan Stadion U- ra ini. Sebagai dang mempersiapkan diri 

tama Senajan untuk bertan team tsb. belum pernah di untuk ikut kedjuaraan se- 

ding melawan club Honga- di kalahkan. 
Apakah kes. PSSI Jr. da 

GELORA SENAJAN DIHARAPKAN TIDAK RUGI 

Rp13 Djuta Untuk 
Datangkan Csepel: 

DARI 2 PERTANDINGAN SUDAH DAPAT 

  

Dalam tangkan , A 
LOnepe” dari Hk sala TERKUMPUL SEBANJAK RP. 9,8 DJUT., 

mengadakan beberapa ma dengan KONI sebagai demikian modal jang telah di 

Bag N Pe aka Sena ator, PSSI sebagai keluarkan itu telat kembali. 
D'V Burabaja dan Sema echnis dan programnja, Gelo Ini belum lagi kita perhitung 

rang, oleh Gelora Senajan te ra Senajan dalam hal pembia kai hasil dari beberapa per. 
lah dikeluarkan biaja sebesar jaan, maka dMatangkaniah tandingan diadakan di 
Rp. 13 djuta, Untuk menda. Kes. ,Csepel" dari Hongaria Surabaja dan Semarang. 
tangkan Kesebelasan ini pi. untuk n pertan. 
hak Gelora Senajan sebenar. dibeberapa kota di Kesebelasan Puteri 

nja berspekulasi dalam ha) Malaya dan Singa. 

pembiajaannja. Tapi mengi. ai oleh pura akan datang 
ngat untuk mengembalikan Pramana Patmo 3, Lebih landjut Pramana me 

fungsi dari Gelora Senajan ke “Assisten Direktur 8 Ve. nambahkan bahwa pada bu 

pada proporsi jang sebenat- nues "Gelora " ke lan? mendatang ini, kita dju- 

nja, dimana selama ini boleh pada wartawan "Merdeka". ga ekan mengundang Kes. Pu 

dikatakan tidak ada kegiatan Belandjutnja sumber "Mec. 'eri dari Malaya dan Singa. 

kegiatannja sama sekali teru deka" jitu menami bah pura untuk mengadakan bebe 
tama dibidang olahraga jang wa apa aa dichawatirkan rapa pertandingan dengan 

bersifat nasional dan inter. darj semi Ar bahwa rentjana Kes. Puteri Indonesia. 

nasional, maka Gelora 8e- untuk menda) - Pada Ka ana jan 
jp mi reni € 

najan dengan bekerdj: ana »Csepel 2 Ke beberpa dpan, anta ma 

diluar di ' H pertandingan bulu 
ternjata diluar dugaan, Dah angkis di Istora Senajan, gan 
an untuk selandjutnja, disam disamping itu djuga finalis 

ping bangsa kita dapat me. dari Thomas Cup djuga akan 

ti pertandiagan2 bersi. dit ke Indonesia untuk 

fat internasional setjara lang beberapa Lap pa 

keterangan jang 

pertandingan diberikan oleh Ass. Dir. Sport 
hasiinja Venues "Gelora Senajan" 

Das Dn Haa Teamana Pata Denata," 2 £ : 
diadakan di Stadion aa (Mr3) 

an “ang sebanjak Rp. 98 TUNAS 
djuta, jastu pe Na DAA bg 

  

pel satara Kes. , Caepel" DJAKARTA, — Kes. Airi dalam 

maba Per MPN Sean Menteng" Kami tere 
Tn melawan PBSI #tenggulingkan kes. Tunas Djaja de 

kedatangannja. 8R japai omset sebanjak "san score 1-0. Setudnja gol dari 
-- Alri ini ditjetak dibabak kedua. 

Kelompok A Rp. 6,7 djuta. Diharapkan pa Sedjak  dimul pertandingan 

Gondowidjojo, da pertandingan terachirnja ujciae, bahwa gawang Tunas Djaja 

Noor Ali, 4 Hi hari Sabtu sore ini di Sille” mengalami tekanan berat dan 
Utama antara Kes tak adanja gol tertjipta dibabak per 

Hardi aa : K akan la kena" beriaan belakang” Tunas 
tardi. Penian Moe djute dan Djaja. 

Kelompok Ae : 

Ea Tambah 8 Peserta 
Kelompok 

Pang Teororoi Sangitan Fi l Cc D , 
“lekat wa up uma 
sistim "setengah 
ngan demikian 
rus bermain tiga SUPAJA BERDJUMLAH 24 NEGARA, 

ana, 2. KATA KETUA FIFA STANLEY ROUSE 

dari pemain PARIS, 21 Pebruari Iko nanti. Ini sebuah 
Mengenai Aa knapa mnpokOod pa Ma ana Beban" dapet” datar 

Gam dar mba Pa Ab 3 aaeparanjaani 
inkan 4 Sa Sa ata bt Menurut Sir Simmley, tambah 

Seleksi Angka 2 plong an 8 peserta final itu akan bar- 
berachir hari lah peserta final na an dari Eropa. 
nantinja oleh un ap Hata sehasugga Sun 1 dari Amerta 2 dai 
telah mendapatkan Ikhkan 18 mendjadi 24 pe- Afrika dan 2 lagi Asia. 
seleksi di Semarang an aan 00 ena “Bagi Afrika umpamanja, s0. 
diambil sedjumlah setjepat (jara otomatis mereka dapat me 

8 pemain putra "milih finalis untuk Cap Dunia 
kan dalam Kegata mengan sepakbola dari dalam kedua 
2 yen Gangga "France @ Paris di. raan Cap daa 
25 ayang chan ajatakamnfan Mane te siam   : 

ja 

   
    

Oleh 
AA KALILI 

  

   

  

Team PSSI 

  

SABTU, 21 FEBRUARI 1970 

  

Lawan Seimbang Csepel 
Tapi hanja dengan asuhan 

sebaik2nja tehnik dan 
kondisi fisik tinggi 

SESUDAH sekian lama ti- 
menjaksikan 

terdiri dari pemain? 

nang 0 Leronkgentregrered 
an sedap.segar jang menggai 
rahkan bagi petjandu? bola 
Djakarta. Semua kita jang be 
lum team Par 

melawan regu luar 
hanja mendengar 

tentang 
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ditiru oleh Anwar Dado 
dengan bantuan Ketua 

Koni Djaja dan kawan2nja itu, 
tak tjukup2nja kita pudjikan. Ha 
oja dalam keadaan dunia da- 
gang kita sekarang, memang 
tok banjak perusahaan swasta 
jang sanggup mengikuti tjara 
Pardedetex itu. Dari PN2 jang 
kebanjakan hidup tidak mati be 
ium itu, tjuma perusahaan nega 

tesuai dengan didikannja, jang 
djika kurang dapat ditambah de 
ngan kursus2 tambahan. Mereka 
mungkin sekali banjak memban 
tu memadjukan administrasi ne 
rusahaan, tapi sebaliknja pula 
perusahaan takkan banjak diru- 
gikan oleh mereka jang hanja 
segelintir djumlahnja itu, jang 
kegunaannja teristimewa terle. 

mereka seba- 

  

djadi spesialitas chususnja, 

Tjara ini dipergunakan dine- 
gara2 kapitalis, tapi negara2 ko 
munis pun tak asing dengan 
sistim ini. Puritan2 amateurisme 
menjebutnja  "professionalisme 
berkedok”, 
murni", karena para olahraga. 

wan itu tidak dibajar untuk ker 
dja-kantornja tapi utuk kerdja 

japangannja, kerdja.olshraganja. 
Mereka dibajar untuk pekerdja- 

an dikantornja jang tak boleh 

mengganggu sportnja! Akan te. 
tapi istilah "amateurisme” pun 
ndalah team San ang aa , 
jang pada asalnja is. 
kriminasi jang dikedoki 
jang tak ada sangkut pautnja 
dengan sport. Pembahasan hal 

ini baiklah kita serahkan pada 
sardjana2 Isori jang akan me- 

ngadakan seminar tentang "Ama 

teurisme dan Profesionalisme" 
pada bulan Maret nanti. 
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pun tanggapan jang apriori, jang di 
sebabkan oleh karena kita tahu bah- 
wa pemain2 rasional kita jang ter 
gabung dalam Pardedetex itu terurus 
bsik makanannja, sehingga keadaan 
fisiknja takkan berbeda djauh dari 
kondisi badan lawan2nja. Dan kare- 
na mereka rata2 merupakan pula pe 
main2 terbaik kita dan mendapat Is 
tihan jang lebih intersif, maka tidak 
lah heran pemain2 tamu itu terkedjut 
Gjuga rupanja dengan perlawanan 
jang didapatnja dari PSSI jang mung 
kin tak mereka harapkan. 

Dalam dribbling anak2 kita se-kali2 
tak kalah, begitupun dalam menju- 
sun dan membangun serangan2 jang 
meng-iris2 daerah pertahanan lawan 
dan mengatjaukannja, ter-lebih2 pada 
babak pertama, sedang tendangan pe 
mair2 depan kita tak kurang berba 
hsja. Shortpassing jang pada Persi- 
dia terlampau lamban dan sering ke 
Iiwat diteruskan, pada PSSI lebih 
tjepat dan tjermat, dan pada waktu 
nja diselingi dengan longpassing ke 
kedua belah sajap. Mungkin kalau 
Femain2 Hungaria itu tidak begitu 
Nihay dalam menggunakan "'rem ta- 
ngan"nja, buken mustahil match jg. 
ramai dan bermutu Itu lain kesuda 
hannja. 

Pertuhanan kita dalam babak ke- 
dua mengalami udjian berat ketika 
pihak tamu memperberat tekanannja 
dengan djalan mempertjepat dan 
mempertinggi tempo permainan (ini 
pula kelebihan fisik), tapi Sunarto 

2nja dapat memelihara ke 

dapat 
tertjapai 

tenangannja dan kuasa menghindar- 
kan bentengnja dari pembobolan, de 
ngan bantuan pula dari ketaktelitian 
tukang2 tembak tamu. 

    

   

    

   

      

   

      

   

  

kiper Judo jg. 
dengan lompatan2 ja berbi- 
lang kali menjambar bola dari udara 
dan dari udjung sepatu pemain2 de- 
pan Csepel, sebagai bintang kedjora 
lapangan. Si Kantjil lintjah Abdulka 
dir menggairahkan penonton dengan 
terobosan2nja jang menggegerkan 
back dar, spil lawan. Sutjipto jang 
mentjetak gol untuk PSSI mentiobai 
kiper trmu jang seteguh karang itu 

oleh kentjangnja mental dari 
sang kiper itu, tapi tak dapat dise 
lesaikan Tjipto karena dihalangi pa- 
da wektunja oleh seorang — pemain 
belakang. Hemat kita kekurangan 
utama team nasional sekarang ini 
ialah pengalaman bertanding dengan 
lawan2 jang seimbang atau lebih 
kuat. Maka resepnja ialah lebih se- 
ring mendatangkan regu2 asing jang 
kuat, dan perlawatan ke-negara2 se 
pakbola, se-kurang2nja ke Korea 
dan Djepang. Hal kemudian ini tju- 
ma mungkin dengan kekuatan dom- 
pet Dr. Pardede. 

ya, 

    

   
     
   

  

SUATU duel seru dalam pertandingan PSSI Sr melawan club Hongaria ”Csepel” 

Presiden turun 
kelapangan 

ERTARUNGAN jang seru 
Itu ditandai oleh suatu pe- 
Tistiwa jang belum pernah 
terdjadi dalam sedjarah — 
sepandjang ingatan Kita pun 

diluar negeri: turunnja seorang Ke- 
pala Negara kelapangan, dan bukan 
hanja untuk diperkenalkan kepada 
para pemain, melainkan untuk ber- 
Ciri dan duduk bergambar | dengan. 
para olahragawan. Sekiranja Pak 
Harto berkenan muntjul sekali2 dt 
lapangan atletik jang merasa sangat 
dianakturikan itu, kita berani berta 
roh bahwa dalam tempoh tak lama 
rekor2 atletik jang sudah sekian Ia 
ma terpantjang dengan terteramnja 
itu, akan patah berantakan. 

Sebagaimana diketahui Pak Harto 
suka golf, sehingga stick2 golf dan 
alet2 lainnja pun laku seperti pisang 
goreng, sebab para pembesar sipil. 
militer” maupun dunia niaga pada 
berlomba2 kelapangan golf untuk 
merdampingi Pak Harto dalam meme 
Wjahkan problim2 tjara bagaimana me 
rajunkan tongkat golf, sehingga 
tak membebat angin tapi mengenai 
hola golf jang mungil itu, dan me 
ngelindingkannja kedalam lobangnja 
setjara jang seekonomis mungkin da 
lam waktu se-pendel2nja. Konon pen. 
Gupatan sesuatu club golf sehari 
luar biasa banjaknja, sebab para 
penggemarnja dengan tak tanggung2 
mengeluarkan wang jang tak ketjil 
djumlahnja. 

Alangkah baiknja djika para ang- 
gota perkumpulan golf jang semua- 
nja berada dan mampu itu dengan 
sukahati pula mendjadi donatur? or 
ganisasi2 tjabang olahraga jang amat 

seret ja dan djalanrja, seper 
t4 antaranja atletik. Mungkin mereka 
mergikut seteleh Pak Harto terge- 
rak hatinja untuk itu" 

    

     

    

  

di Surabaja hari Selasa lalu dimana kelihatan pendjaga gawang PSSI, Judo Hadianto, 

mentjoba menerkam bola langsung dari kaki penjerang lawan. Anwar Udjang (kiri) 

tampak hendak memberi bantuan kepada rekannja. (Gambar Adi) 

  

Pemain Tennis Bajaran 
Belanda Akan Diundang 
Bertanding Di Senajan : 

Djakarta, 21 Peb. (Mdk). 
Dua pemain tennis top- 

bajaran dunia, Tom Okker 
(Belanda) dan Marty Ries- 

sen (AS) menurut rentjana 

akan diundang untuk me- 

tennis exhibi 

si pada pertengahan Maret 

mendatang distadion tennis 
"Senajan”. 

Menurut keterangan jang 

diperoleh dari kalangan 

Persatuan Lawn Tennis Se- 

luruh Indonesia (Pelti) Kom 

da Djakarta Raya, direntja 

nakan kedua pemain tennis 

  

Devetop- 
ment Co Lid) dengan Pemerintah DCI 
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kaliber dunia itu sudah 
akan dapat mengadakan ex 
hibisinja sekitar tgl. 10 dan 
11 Maret mendatang. 

Lebih djauh diperoleh ke 
terangan, bahwa dalam 
rangka memeriahkan ke- 
djuaraan tennis gravel- 
court nasional jang akan 

di di stadion 
”Senajan” achir Pebruari 

ini, Pelti Djaya djuga akan 
engundang m beberapa pe- 

main dari Australia dan Se 
landia Baru. 

Siapa2 jang akan diun- 

dang dan bersedia datang, 
kini belum diketa- 

hui. (Ant) 
  

KOL. ABI HASAN BITJAKAKAN 
SOAL DANA POM & PON DGN. 
KETUA UMUM KONI PUSAT 
DJAKARTA, — “Saja telah mela 

penjeleng: 
garcan POM dan PON Palembang xe 
pada Menteri Ekuin dalam keduduk 
en beliau sebagai Ketua Umum KO 
NI Pusat, Sri Sultan Mamengkubu- 
Wwono-IX dan Sri Sultan telah menja 
takan kepuasannja"'. 

Ini dikatakan oleh Kol. Abi Ha- 
san Said, Ketua Eksekutip Panitia 
Besar PON dan POM Palembang, ke 
tika ditanja oleh wartawan "Anta 

  ORGAN 

(Sambungan dari hal. 1) 

adaan departemennja. ternjata sa 
ngat bingung apebila pers berha 
sil membongkar penjelewengan 
iarg terdjadi disalah satu unit 
Jepartemennja. Bukannja mereka 
berusaha melengkapi data2 dan 
bukti2 jang diungkapkan oleh pers. 
tetapi djustru mentjari2 warta 
wan jang kiranja menulis berita 
itu, dan mentjari2 pedjabat dalam 

lingkungan itu jang sekiranja te 
lah membotjorkan tindak penjele 

wengan. 

Jang pertama kali dipanggil bia 
sanja Humasnja untuk bisa men 
tjari wartawan jarg bersangkutan. 
dan kalau perlu memberikan ban 

tahan atau mengclearkan persoal 

  

PBSI Tolak Honorary 
Be 

Referee Djepan 
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