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' Hidup lebih nikmat dengan... 

OSANYO. 
      

    

   
   

    

    
     

    
     

    

   

     

      

V. KOSEK, staf kedu- 
bes Tjeko jang dituduh 
Glual pistol gelap. 

INGAT ROMBONGAN 
OLAHRAGA RRT JANG 

AWA 

GELAP UNTUK PKI 

KATA PEDJABAT 
TINGGI HANKAM 

Djakarta, 24 Peb, (Mdk) 
Commanders' Cali ABRI ha 

ri Senin kemarin telah dibuka 
n resmi 

siap untuk dibuka oleh 
hankam/Pangab.  Comman- 
ders' Call tsb direntjanakan 
akan berlangsung sampai tgl. 

Kopkamtib 
Terus Teliti 
Perwira2 
ABRI 
Tertentu 
“ BERPEDOMAN HASIL 
TEAM REKONSTRUKSI 

# ADA JANG TERIMA 
FONDS DARI BK? 
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"SELASA, 24 PEBRUARI 1970 

      

  

         

    

  

       

PEB. 1970 

  

LISTRIK BUAT 

Djakarta, 24 Peb. (Mdk). 
Sehubugan dengan beti- 

ta2 Jaa Lung o 
djadinja pendjualan sen 
ta2 gelap oleh Vaciav Ko- 
sek dari Kedutaan Tjeko- 
slowakia, lebih landjut war 
tawan ”Merdeka” dalam 
suatu wawantjara chusus 

dengan pedjabat tinggi 
Hankam, memperoleh kete 

rangan bahwa masalah pe- 

25 Pebruari jang akan da. 
tang, jang dihadiri Ik. 500 pe 
serta dian! 

cawan 
mengikuti sidang2 pembuka. 
an. Hanja kepada wartawan? 
photo dinerbolehkan untuk 
mengambil beberapa photo2. 
Wartawan2 tulis dapat meng- 
ikuti sidang melalui pengeras 
suara. 
Dinar Lambe duduk Ka 

noit oleh Wapangkopkamtib 
djen Soemitro dan KSAD Djen 
deral Umar Wirahadikusumah. 
Commanders' Call 1970 ini di- 
maksudkan untuk persiapan diri 
guna menghadapi tugas nasio. 
nal diantaranja masalah Pemilu, 
masalah2 Pembanguan tahap 
kedua dan mengkonoolidasi se. 
genap potensi dan kekuatan di 
dalam Ikamnas. 

Menhankam/Pangab Djende- 
ral Soeharto dalam pidatonja ke 

tika membuka CC ABRI terse. 
but telah mengupas antara lain 
masalah2 nan, Keama 
nan, Ekonomi dan djuga mas. 
alah2 korupsi. 

oleh Djenderal 
Soeharto bahwa korupsi dan pe 
njelewengan tidak dilakukan 
oleh oknum2 ABRI sadja, tetap! 
walaupun hal tsb dilakukan, be 
tapapun ketjilnja oleh oknum2 
ABRI hal tsb sudah tjukup un- 
aa en seluruh tubuh 

u Menbanicam” menginstruksikan 
epada seluruh para Panglima 

AP2RI dan anggota ABRI baik 
dipusat maupun didaerah agar 
memberikan 

memberantas korupsi. Bantuan 
tsb agar 

h kesadaran dan 
Hawab, Djangan segan2 berun 

  

SIT nomor 0324/SK/DPHM/BIT/1968 
.Nrin Pepelrada No.Kep.238/P/V/1968 

Ditolerirf 
njelundupan dan pendjual- 

an sendjata2 gelap jahg te 
lah dilakukan oleh Vaclav 
Kosek itu tidak dapat dito 

  

SEBELUM sidang Commanders' Call dimulai.. dari kiri ke kanan Kepala Polri Drs. 
Hoegeng, KSAL Soedomo, KSAD Umar Wirahadikusumah dan Presiden Soeharto 
selaku Men. Hankam/Pangab. (Ipphos). 

Bantu Komisi -4 
KELIRU DJIKA 
DIKATAKAN 
BAHAJA PKI 
TAK ADA LAGI 

dak dan para Panglima harus 
berani mengambil ter 
hadap para penjeleweng serta 
harus pula melakukan pengawa 
san2 jang ketat. Disamping itu 
Djenderal Soeharto memperingat 
kan agar ABRI hidup dalam 
alam jang wadjar, djangan hi- 
dup terlalu berlebihZan- Dikata 
kan lagi oleh Djenderal Soehar 
to bahwa kita harus mentjegah 
diri dari tindakan korupsi, pe. 

nagement, jang memungkinkan 
adanja kontrol jang penetratif 
dari Pusat sampai kedaerah. 

Dinjatakan seterusnja — hendaknja 
setiap perintang dan hambatan ter- 
hadap Pembangunan Nasional, baik 
berupa penjelundupan, perdagangan 
barter, hambatan dipelabuhan dan 
pungutan? Mar, praktek2 komisi da- 
lam pembelian perlengkapan dan lain 
sebagairja harus benar?  ditjegah 
dan ditindak tanpa pandang bulu, 

Menjinggung tencang masalah Ken 
manan, Pangab mengatakan adalah 
pendapat jang keliru djika ada orang 
jung mengatakan bahwa bahaja PKI 
sudah tidak ada, walaupun — Giakul 
bahwa kekuatan setjara militer su- 

(Bersambung ke hal. IV) 

PEMBUNUHAN DI TJIKINI RAYA : 

Beberapa Tempat 

  k 

Merdeka 
SUARA RAKJAT FE 

AFFAIR PENDJUALAN PISTOL GE 
PUNJA UNSUR SUBVERSI KOMUNI 

Perbuatan Vaflav 
 Kosek Tidak Dapat 

  

Hae REEL Ja SA SE BN 

“ Berfikir Mrdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka      PENJEDAP MASAKAN     
Coke MK AnOTO 

PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

NO: 6914 TH. XXIV, TH. REP. XXIV 

   

     

      

      
     

  

   

     

Anti AS tapi 
2 pro biskuit 

     

NE balum pada itu. menurut sum 
BT resmi tersebut, beberapa sen 

lerir, karena hal tsb. 

Pasang bemngtag Ne 
gara Indonesia. 
Terhadap oknum2 

terlibat didalam affair 
tol tsb., menurut 
Hankam” kini telah diam 

: 
kr 

F 1 

Ez
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PENGUSUTAN 
POLRI : 

Tertuduh 
IB Dibawa 
ke Jogja 

lima Soekahar 

| 

  

13.009 MAJAT DI NEW YORK 
ANTRI UNTUK DIKUBURKAN 

NEW YORK — Lebih ku. 
rang 13.000 majat menantikan 
penguburannja di New York 
hari Sabtu, sementara pemo- 

“gokaa penggali2 kuburan diko 
ta itu jang menuntut kenaikan 
upah, memasuki minggu ke. 
enam. 

Seorang djurubitjara depar. 

Eropah Stop 

Penerbangan 
“aatatth: Ke 

Israel 

sahaan2 penerbangan Ero- 
pah Barat hari Minggu te- 
lah menghentikan hubung- 
an udaranja dengan Israel 

  

  

  

     

  

  

wat penumpang dalam Barat untuk memeriksa setiap 1969 NAIK 

nerbangan ke Israel hari penumpang jang akan berto. | DJAKARTA — t Ia. 

Pada Sabtu meledak dludara dan Jak, menudju Israel. Polisi Pacu ian Paolama "tahan 
jang memi t t ber uga menel ju) impor selama 

yareh men hg - P Larang 3 pan Lam Demang wrap Mah 
bebas uan Israel. 

Kar oya bebas ooKerita2 pertama menga- — Tindakan keamanan itu dje | Djumlah film jang dilmpor 

ed gpbonry teka! takan bahwa ledakan di- Jas dipusatkan pada pener. pakan Ae Ada Kar segitaaN 
dibai menudju Israel me- sebanjak buah. 

tugas Inarnia baru Ia dibawa “udara itu adalah akibat Per mekiat bahwa baik Ketjeluka Impor film terbanjak dari ne. 
have aa Dara Peta buatan salah satu organi- an di Swiss maupun df Frank Sara? Itala 222 buah, Hong- 

ya. sasi ya Ha Da 3 ebeg Sa Sa Sa Sana Siang uga ni ja disebabkan 
Ae ana Kakan Mana Ing, $ kepolisian telah Karena “kedua “pesawat tu sisanja dari negara Iainnja. 

pt 2 ngan Ahiron n Aa Dam cerkmai  membandilri Tapangang ter. akan terbang Kesegara, Ja. 

Wa dia telah membaikan Na oleh. penduduk setempat ben. bang terkemuka Gi h “Dj Kopenhagen, penerbangan ADAM MALIK AKAN 

manja untuk menikah dengan tlengan bertiga dengan para mingguan lin SAS ke Jarael telah IA 

Ia Ca Ta Pa gang mama MENTARI, PERMUB, Aakan Seag pa D6 SANG ra Uk 
. menolak untuk ber . 

Ma Maba Wali jang ngan gawatnja persoalan angkat karena kuatir tindakan sa Dari kalangan Departemen 

menjarkan beta rbu Gi D0 Sang Maa dan Jabiha seba" botase, Secrang pedjabat SAS me Luar Negeri diperoleh ketera 
ms mengatakan menerima kabar persoalannja sudah bu. Pesawat ngatakan bahwa tragedi di Swiss ngan bahwa Menteri Luar Ne 

pegang Creng Benang Aga TA ko. cos ae ahggame mekar telah menimbulkan rasa takut dj Beri Adam Malik, akan meme 
Lho masi hag setang Godaan Tan meningaai Perkara seb kalangan penumpang? tu. muhi undangan dari Menteri 

jung ko New York, Ba mena Wanna Ta 0, Garuda Di London. pedjabat2 penerbe- Luar Negeri India dan akan 
Ona, Rerjurai Ganja seanjja — MNC. menghadapi PEMILU ngan Inggerie telah melarang pe mengundjungi New Delhi dari 

Lag peran metag duit, 3 “TI ngga Mngalaian Den ngirkman barang2 he Israel sam tgl. 3 Maret s/d tgl. 6 Maret 
pa rm arsa AN BR Uihay Berengsek pal mdanja tjara baru untuk me jang akan datang. 
dia pernah menolak lamaran dari kepa. mastikan jsi2 karung atau kotak2. Adam Malik sesudah meng 

Dr. Ohrislan Barmard, ahli jang Anin! many Di Frankfurt, gihak Djerman Ba hadiri pesta perkawinan patra 
kok @jantang Atuei. ni Djakarta, 24 Peb. (MEK) | rat djaga telah menghentikan pe Mahkota Nepal di Katmandu, 

ag meng ngiriman pos2 ke lerael, Perantfe tidak langsung terus kembali 

Seperti dikatanak, Dowwnrta Ma ak Tara menga Gan Belanda telah pda menghuti oke Djakarta seperti direntja- 
Basiran sekitar tahun 2 an Goaaka, Oni hag nga, Dekan smua, Wagi 
me na Margpanki Kama seal Internasional ISRAEL HUKUM dahulu selama beberapa 

: o gen.” Jogja pem Man Tai" Bal PEDJUANG2 ARAB di Pndia untuk memenuhi un. 
Tn aan Mat 'at keti dangan negarawam India tsb. 

se DD aan mean, 9. Fada hari Djam as JENIN — debuah Pengadi. “3 mentara itu diperoleh ke 
ab engan Beng ae Bon Mak sara seab meme La Agama kap onnabin gen bognaba an pula bahwa Kepala 

npangaa Kg dari Direktorat Ama “dan Pasifik 
perutnja kena tikaman pi- Waktu akan tetapi sempat me tuhan Bali, persis Al Fatah dengan hukuman - 

z tarihangggni ketika In, minta berada di.tongal ... pengjara seumur hidup, kare. Brig. Djenderal Soepar- 
tau. Adapun 2 orang lagi Yijn unik buang air hotit. Han mesin na aksi? gerilja jang dilaku" Sio. kemarin pagi, dengan pe 
has gitahan-bernama Tmy — Sementara dalam tahanan Rembengan bone. kannja. sewu Gunaga 

(26 tahun) dan Hri Rry Daswarin Basiran sempat me ta penumpang lalanja Arab tab bernama akarta gg 

12 tahun) termasuk kepa- siri surat? kesada kawan? turun dari pesawat Abdul Latif Muhammed Said menda Ian Papa, akan 

da pihak korban. aja untuk diusahskan lewat melempat, karena Rashid, 43 tahun, bekay opsir menjertai Menlu. Adam Malik 

w mn Pa. tekeh3 kuat agar ia dapat H tangga untuk menurunkan security kepolisian yanto pruyotaaa Yana 

Dan AKBP Drs. tahan diluar. Number iang penumpang tidak ada. Dia #angkap bulan Bagan Nepal Kang 

maki Yan peranan Sal kempoten ketika Mhubengi Keesokan harinja, ber jang diadili an reemi Adam Malik India 

T mangan pembantu “Merdeka' meniata. Sabtu, ta Jenim, tepi Barat sungai Manti. (Lah 
kan, bahwa kesulitan kan, Pangitma Seskaher wa. Pekhar jang dari Jordan jang diduduki oleh I- “PANGERAN NORODOM 
menangkap anggota #erombo. diri sudah meniatakan kehwa mengalami rael. yapannan wenang 

lan inj disebabkan karena be. permalan ini adalah meraalan mesin, sehingga P2 Pengadilan militer Israel di PENOM PENM. — Pangeran Noro 

ba meraka bersembunji. Bes Peng mepaa meabata akan Heifa djuga telah mendjatuh cwm sitanouk dari Kambodia telah 
an mereka Serai AA, luar terhadan Macwarin Masi- H kap ke Djakarta kan hukuman kepada 2 Tanba wah cah teman 

S Kelum (agak Gang "3 Open Wina inkekan dengan pesawat teb terma ang Arab, masing2 2 dan 9 ta- dimana in dirrwat sediak tgl 19 Dia 
aa, ajuga Demikian keterenran? tang suk Menteri Per hun pendjara: karena dituduh nuart ji atas penjakit jang diderita 

Ohmambang te hah Ip Pot Giempakan cleh ve hubungan ditunda selama keluar dari wilajah Israel se. na. demikian menurut sebuah Pesan 

Iantn "Merdeka". (KI 13 djam. (Ant) tjara tidak seh. resmi di Phmom Peni hari Senin, 

 



                            

HALAMAN II 

Dalam melakukan pengube. 
ran terhadap ge: pe. 
muda? nakal ini, Polisi Kom. 
sekko 714 Menteng jang men. 
tackle langsung persoalan pe 
nembakan itu dan Polisi Kom 
Wil 71 mendapat bantuan dari 
anggota RPKAD. Segala rin- 
tangan jang mungkin diha. 
dapi berkat kerdjasama dari 
kedua kesatuan itu akan da. 
pat diatasi. Namun demikian 
tempat persembunjian mereka 
belum dapat diketahui. Atas 
pertanjaan "Merdeka" selan. 

djutnja AKBP Drs. Pamudji 
tsb 

Temani buat menangkap. 
nja. 

Mengenai pemuda2 jang 
mendjadi anggota gerombolan 
pemuda nakal tsb atas perta 
njaan berikutnja didjelaskan 
oleh Drs. Pamudji, bahwa se. 
bagian terdiri dari Mahasiswa 
dan sebagian lagi anak2 jang 

  

PENANGGUNG DJAWAB "WARTA BERITA 
MINGGU" HANJA DIHUKUM 5 BULAN 
Diakarto, 24 Pebruari (Mdk) 

Jumus Lubis (38 th), Penang- 
zung Djawab Mingguan Warta 
Berita, jang dituduh 'menjebar 
luaskan adjaran Komunis, hari 
Senin oleh Pengadilan Negeri 
Istimewa Djakarta telah . didjatu 
hi HYkuman 5 bulan pendjara 
ootong selama dalam tahanan. 
EHarang2 bukti berupa sebuah 
sedan VW dikembalikan kepada 
terhukumr karena tidak terbukti 
dibuat sebagai alat untuk me. 
njebar luaskan mingguan jang 
memuat adjaran Komunis.   

angkan beberapa ratus exem- 
    

plar mingguan jang memuat pi. 
dato Kim II Men 
teri. Korea Utara) disita untuk 
dimusbahkan. 
Terhukum sebelum divonnis. 

oleh Djaksa Penuntut Umum 
Amiruddin SH dituntut ayar di 
dlatuhi hukuman 34 tahun pen 
djara potong tahanan, dan ba. 
reng2 bukti berupa sebuah se- 
da VW disita untuk vegara 
serta beberapa ratus exemplar 
mingguan jang memuat pidata 
Kim II Sung dan berbau Komu 
nis disita untuk dimusnahkan. 

5 (PAN) 

  

  

belilah 
PHILIPS 
PILIHAN TEPAT 

LEBIH 
TERANG 

DAN 
TAHAN 

PT.PHILIPS.RALIN ELECTRONICS 
DJL.MOOJOPAWIT 34-38 —0JAKARTA 
Thabang': JAKARTA - BANDUNG - SEMARANG  SUBABAJA- MEDAN 

DAN DEALER Di RAJON ANDA 

17
1/

M/
70

   No
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PEMERINTAH DCI DJAYA 
"KERTA YAJA" | 

PENGUMUMAN 
  

(Tentang Pembebasan Kendaraan 

n
a
n
 

raan Bermotor : 

Bermotor Ex. Asian Games 1962) 

Dengan ini diberitahukan kepada semua pemegang Kenda. 

1. Bus Besar Merk IKARUS 
2. Bus Micro Merk MERCEDEZ BENZ. 
3- Bus Micro Merk FIAT. 

semuanja Ex. ASIAN GAMES 

bahwa terhitung mulai tanggal 

1962, 

11 Pebruari 1970. berdasarkan 
Insiruksi GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBU 
KOTA DJAKARTA No. 210/Inst/k/BKD/1970.: kendaraan2 
tersebut telih dapat diurus pembebasannja. 

Mengenai sarat? dan biaja pembebasan, dapat berhubungan 
deagan begian Pengangkutan "KERTA JAYA” Pemerintah 
DCI Djaya, Dj- Taman Djatibaru No: 1 Telp: 48212 pada tiap 
hari kerdja. 

De nikianlah harap tnaklum. 
No. 172/M/70 

  

KERTAJAYA. 

WARTA EKONOMI: 
KURS VALUTA ASING DI BANK2 DEVISA 

Djakarta, 24 Pebruari (Merdeka) 
Berdasarkan fjatatan jang diterima dari Bank Indonesia, maka 

kurs Valuta Asing/Devisa Pelengkap di Rank2 Devisa, Exchange 
Brokers dan Authorized Money Chang 

  

'gers suasana bursa 5 

m Bursa Valuta Asing dalam bursa kemaren si- 
dalam 'satu bentuk penawaran. 

adalsh sebagai t 
BELI DJUAL 

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

Dagang Negara 316, — 383,— 
American Exprers 3, — - 
Chase Manhattan 320 — 385, — 
First Nat. City Bank 318, — ti 

of 37, 380,— 
Bangkok Bank 318 — 385,— 
Bank ot 318 — 3A,— 
Hongkong & Sjanghai B.C. 2 386, — 

aa - 
Bank Perdania 319 — 3A,— 
UNTUK PEVISA PELENGKAP 

Bank 371,50 — 
B.P.D.L 315,— 
Hongkons & Sjsnrhaj B.C. 379,— M1 — 

v dengan kurs Rp. 378.30 

KURS DP HARI SENIN 
DJAKARTA — Dalem call DP di Bursa Valuta Asing Djakarta 

bari Senin penutupan2 transaksi pada kurs 378.50. Per. 
@darannja sdalah sebesar US$ 756618. 96, DM 962.545.80, Auss. 
20.158.234 Sing8 996.53, HKS 1.563,36 dan E£ 4-234/06/01: 
Kurs hari Sabtu diuga 378.30. 

KURS BE HARI SENI 

(Sambungan dari hal. I) 

telah memiliki idjazah SLA 

mang sendjata karaben. 
Barang2 bukti berupa 3 buah ke- 

longsong peluru jang diketemukan 
Polisi menundjukkan bahwa sendja- 

djata itu dibawa kabur oleh si pe- 
nembak. 

Atas pertanjaan Merdeka berikut- 
nia Kompol Soerono — mengatakan 
thhwa persoalan penembakan itu pas 
ti akan diusut menurut hukum. 

Demikian keterangan2 jang diberi 
kan oleh 2 orang pedjabat Polisi jg. 
mentackle langsung peristiwa penem 
baken itu. 

Kerdjasama jang diberikan oteh 
RPKAD pada polisi sangat menggem 
birakan sekali. Penguberan beberapa 
beri berselang siang dan malam itu 
selalu disertai oleh RPKAD, dan sam 
pal dewasa ini. Salah satu tjontoh 
dapat diberitakan ketika pentjahari- 
an dilakukan didalam kompleks Tji 
djartung sendiri, kalau? dintararja 
ada jang menjembunjikan diri ditem 
pat itu dilakukan oleh Polisi bersa 
ma dengan enggota2 RPKAD dengan 
dipimpin langsung oleh Kapten Ma- 
rcppo. Hasil penjelidikan itu mem- 
buktikan bahwa ditempat Itu tidak 
ada gerombolan pemuda itu jang me 
nyembunjikan diri. 

Pergedjeran terus menerus dewasa 
Ini dilakukan oleh Polisi dan anggo 
t22 RPKAD. Diharapkan dalam wak 
tu singkat kesemua buronan itu, 
akzn dapat dibekuk. (Ms). 

BIMAS GR UNTUK 
PETERNAKAN AJAM 
Rp.200.000. 
Djakarta, 24 Februari (Mdk). 

Merurut rentjana, Pemerintah da- 
tam tahun 1970 Ini akan melaksana- 
kan pula Bimas Gotong Rojong utk. 
Peternakan, terutama dalam peternak 
an ajam. Bantuan untuk para peter 
akan ajam 'ini akan diberikan Rp. 
200.000 perorang untuk seluruh per- 
terrakan ajam di Indonesia. 

Tudjuan dari Bimas GR jang dibe 
rikan Pemerintah itu bukanlah her- 
arti Pemerintah memberikan kredit, 
zkon tetapi Bimas itu bertudjuan un 
tuk meningkatkan produksi, kalau 
untuk pertanian misalnja  memberi- 
kan bantuan berupa pupuk jang 
baik, alat2 perlengkapan pertanian 
dsb, begitu djuga terhadap peternak 
an, dengan memberikan bantuan be- 
rupa makanan ajam, pembibitan dan 
merjalurkan ajamnja sendiri, disam- 
bing memberikan bimbingan serta 
pendidikan tentang beternak ajam se 
tjcra modern. 

Demikian diterangkan oleh Humas 
Departemen Pertanian, Ir. Kusnioba- 
ci jang dihubungi "'Merdeka" sewak 
tu ia mengikuti — seminar koperasi 
pertanian di Tjipajung kemarin. 

Selergjutnja dikatakan — olehnja 
bahwa Bimas GR tidak mengalami 
kegagalan, akan tetapi kredit jang 
diberiken oleh Bimas GR” kepada 
Petari jeng kembali baru 20rg, sele 
bihnja tidak diketahui dimana ter- 
sengkutnja. 

Dan sekarang oleh Gubernur Dja- 
wa Barat sendiri telah berhasil dise 
lametkan sebesar Rp. 4.3 miljar dan 
teharusnja harus kembali Rp. 5.8 mil 
Jar. Selehihnia itu sekararg sedang 
Gim. penjelidikan. Kalau di Djawa Ti 
mur kredit Bimas telah dikembali- 
kan 702 dan int merupakan telah 
berhasiinta Bimas GR. 

Demikian sumber "Merdeka" 
dielaskan. (Mr 

KOPKAMTIB 
(Sambungan dari hal. I) 

ABRI umuk beaja Barisan Sukarno. 

si jang singat kritis b: ke 

usa Gan Negara tad0- 
at perbuatan pengchianat- 

an G30S/PKI itu, oknum ABRI tsb. 
dengan giat berusana melaksanakan 
perintah bekas Presiden Sukarno, te 

tipi berkat kewaspadaan — petugas2 
keamenan dan ketertiban, usaha2 
oknum tsb. tidak berhasil. 

Dalam pada itu, lebih landjut sum 
ber "Merdeka" menjatakan bahwa 
Penelitian jang kini sedang terus di- 
lekukan oleh Kopkamtib tidak hanja 
Cilakukan dalam kalangan ABRI, te- 
tapi tindakan tsb. akan dilakukan 
pula terhadap kalangan non ABRI. 
Interogasi jarg kini sedang dilaku- 
ken oleh Kopkamtib tersebut 

hanja terbatas untuk” mengungkap 
unsur2 pengchianatan G 30 S/PKI/ 

        

  

  

    

  

   

an interogasi, apabila ternjata dian- 
tara mereka jang kini sedang dite- 
Uti oleh Kopkamtib, terdapat data2 
jang konkrit berindikasi baik lang- 
sung atau tidak terlibat G 30 S, 
PKI/Orla, tindakan? destruktip, 

serta 

atau | 
je

t Ma
h 

Pe 

  

Nela 

(ANA 
New York 

KN II DN MA 

srmatan”ferhadap 
jang lebih baik 

ot jang baru pulo 

Masih Ada Main 
. Backing 
Di Priok 

Tapi Dapat Diatasi Uleh Kokampel 

Djakarta, 24 Peb. (Mdk). 
Berhubung dengan masih 

adanja oknum2 para peda- 
gang jang ternjata masih 
mempergunakan sistim bag 
king2an utk dapat meng: 
luarkan barang2 muatan ka 
pal dan atau jang berupa 
barang2 tengtengan dari pe 
labuhan Tandjung Priok, 
maka dalam suatu tanja 
djawab chusus dengan pi- 
hak KASI V Kokampzi di- 
terangkan, bahwa walau- 

  

SUMBAR RUGI RP. 630 DJUTA 
AKIBAT BANDJIR TH. 1969 

PADANG. 24 Pebruari (Mdk) 
Sumatera Barat dalam tahun 

1969 menderita kerugian jang di 
akibatkan oleh bentjana bandjir 
dan tanah longsor sebesar Rp. 
630 djuta, dimana kalau diperin 
Gi Ik- Rp 5390 djuta adalah ke- 
rugian negara/pemerintah dan 
Rp: 100 djuta kerugian masiara 
kat/pribadi. Sedangkan dari ben 
tiana2 tsb telah djatuh korban 
diiwa 17 orang. masing2 seba. 
niak 6 orang dikabupaten Pasa 
man, 4 orang dikabupaten Lima 
puluh Kota dan 7 orang dika- 
bupaten Sawahlunto Sidjundjung 

Demikian dilaporkan oleh Gu 
bernur Sumbar Drs. Harun Zain 
jang diwakili oleh Drs. Azhari, 
kepada Menteri Sosial Dr- AM 
Tambunan SH pada Kamis jang 
Talu bertempat dioperation.room 
kantor Gubernur Sumbar. (Ant) 

KBKI PRIOK RENTUK 
PENGURUS BARU 

Ujakarta, 24 Februari (Mdk). 
Pada tgt. 22 Febr. 1970, oleh Pim 

pinen Tjavarg KBKI (Kesatuan Bu- 
ruh Kerakjatan Indoresia) Djakarta 
Utara telah diadakan pertemuan de 
ngan seksi2, aktivis serta anggota 
KBKI Tandjung Prick. Maksud dari 
pertemuan trb. adalah untuk menga 
dakan reorganisasi 'KBKI Tandjung 
Priok. 

Dalem pertemuar: Itu Ketua Umum 
Dewan Daerah KBKI, A.A. Ui 
teleh membentangkan setjcra ringkas 
sedjarah hidup KBKI semendjak di- 
bentuknja tahun 1952 di Surabaja 
sampai pada saat meletusrja Gesta- 
pu PKI, dimara KBKI beserta or. 

lainnja setjara 

      

lah tersusun anggota pengurus hari- 

    

pun tjara2 jang demikian 
itu masih selalu ada, akan 
tetapi pihak Kokampel sela 
lu pula dapat mengatasi- 
nja. Adanja oknum2 jang 
berseragam jang ikut serta 
mentjampuri Soal penge- 
luaran barang2 itu dari pe 
labuhan, tidak sampai me- 
nimbulkan rongrongan jang 

tidak diinginkan. 
Para petugas Kokampel 

selalu berusaha untuk men 

djalankan tugasnja setjara 

correct, tjermat dan bidjak 

gana. 
Soal gertakan2 didalam 

an 

JPPAI SALA DIBUBARKAN 

SEMARANG — Berdasarkan 
repat pengurus Paripurna JP 
PAI tgl. 29 Djulj 1969 jang ke 
mudian dinjatakan dalam ak- 
te pembubaran No. 41 tgl. 15 
Oktober 1969 dimuka Notaris 
R. Soegondo Notidisserjo di 
Sala, JPPAI Sala dinjatakan 
dibubarkan. 
Langksh tsb diambil meng. 

Ingat sampai sekarang usaha 
JPPAI (Jajasan Pembiazan Pe 
ngcbatan Asli Indonesia) men 
djadj terhenti karena keadaan 
sekarzag sudah sangat ber. 
lainan dengan keadaan pada 
waktu didirikan tahun 1965. 

?ARIEF RACHMAN HAKIM" 
ZIARAH KEMAKAM 

DJAKARTA — Dalam mem 
peringati. empat tahun wafat 
nja Pahlawan Ampera Ariet 
Rachman Hakim akan meng. 

  

Blok "| Keba. 
Djakarta, pada 

sore djam 16.30 
WIB, tgi. 24 Pebruari 1970. 

he “okeh” Toge PRIandneran 

rangka pengeluaran ba- 
rang2 itu memang sering 

djuga dihadapi, akan teta- 
pi dengan berpegang teguh 
kepada peraturan jang ber 

laku, maka soalnja sampai 
sekarang ini selalu dapat 
Giatasi dengan baik. (Bs) 

p SELASA, 24 PEBR f 

PEMBUNUHAN DI TJIKINI RAYA : 

RPKAD Bantu 
Penguberan 

( BULAN PENDJARA BAGI 
#X KEPALA DEPOLOG 
DJATENG 

SEMARANG — Sidang Penga 
jilan Negeri Semarang tgi 19/2 

ah mendjatuhkan hukuman # 
»ulan pendjara djanggelan 1 ta 
bun terhadap ex Kepala Depo. 
log Djawa Tengah, Drs Sardjo 
z0. Selandjutnja. uang sebesar 
Rp 125 djuta dan bunganja 
Rp. 6 djuta dikembalikan pada 
Bulogda Diawa Tengah. sedang 
harang2 milik Drs Sardjono ig 
disita, dikembalikan lagi 

Dalam sidang pergadilan jang 
dipimpin oleh Hakim Ketua Su 
kamto SH dengan hakim anggo 
ta Suherman SH dan Radilangu 
dan Djaksa penuntut umum 
Prapto Supardi SH itu. Drs Sar 
djono dibebaskan dari tuduhan 
korupsi. karena tdak terbukti 
Drs Sardjono dipersalahkan te. 
lah menggunakan uang Bulogda 
(bunganja) sebesar Rp. 600.000 
untuk nerbaikan rumah dinas 
milik Propinsi Djawa Tengah 
jang dianggap suatu penggela 
pan 

PERTEMUAN KOMITE TETAP TURISME 
ASEAN DIBUKA : 

Dari 3335.000 Turis Ke 
Pasifik & Asia Tenggara. 
Negara2 ASEAN Hanja 
Didatangi 843.800 Orang 
Djakarta. 24 Peb (Mdk) 

Dengan adanja Asean-Perma- 
nent Committee on Tourism" (Pa 
nitia Tetap Pariwjsata-Asean) d 
harapkan dapat mengubah gam 
baran jang kurang menggembira- 
kan dari djumlah pengundjung 
(turis) jang datang kenegeri2 ang 
Rota Asean. sepert! dimasa lam 
pau. Namun demikian hal ini ha 
rusiah melalui kerdja-keras dalam 
semangat kerdjasama jang erat 

serta koordinasi djantara nnggo 
ta2. Demikian dikemukakan oleh 
Menteri Perhubungan Frans Se 
Ga dalam kata sambutannja pada 
pembukaan "Pertemuan Pertama 
Permanent Committee on Tourism 
Negara? ASEAN', kemarjn pagi ber 
tempat di Aula Bank Indonesia- 
Djakarta. 

Memberikan gambaran tentang 
ketjilnja hasil jang ditjapa' oleh 
negara2 anggota Asean dimasa 
lampau dalam bidang Pariwisata 
Frans Seda menguraikan: "Dalam 
tahun 1967 wilajah Pasific dan 
Asta Tenggara menerima pengun 
djung 2.982.800 orang Tahun 1968 

ag nyang nd 

33 PKI mendjelaskan bahwa 

KATA FRANS SEDA 

sedjumlah 3.335.000. 
erdapat kena 
Darj djumlah terseb 
ergabung dalam 

ma 725.400  pengundjung 
tahun 1967 dan 843.800 dala: 

hun 1968. Walaupun da 
dingan dua tahun tersebut 
pat kenaikan 16 percei 
ASEAN haja menerima 24 percer 
tahun 1967 dan 25 percent 196 

Inilah gambaran dimasa lam 
pau. kata Frans Seda. dan menam 
bahkan bahwa dia jakin dengan 
melalui perentjanaan dari Comite 
tetap ini jang sekarang ini bersi 
dang untuk merumuskan langkah? 

   
     

  

   

  

an 

  

  

    

      

dimasa depan maka hasil2 jang 
lebih banjak akan ditjapaj 

MJ, Prajogo sebagai Ketua Si 
dang, jang berbitjara sebagai tan 
da sidang tersebut dibuka. menja 
takan bahwa banjak projek2 jang 
perlu direkomendasi dalam perte- 
muan tersebut djantaranja jang 

merupakan projek besar adalah 
"Visit ASEAN YEAR 1971” Dia 

pertemuan 

  Ada $ 

Peralat 

Kendaraan 

ABRI 
Djakarta, 24 Peb. (Mdk) 

Menteri Perhubungan Frans 
Seda mengatakan bahwa da- 
lam angkutan darat masih 
aca pihak swasta jang bersem 
bunji dibelakang ABRI. Mere 
ka menggunakan kendaraan? 
ABRI dengan tjara mengkar. 
yakan kendaraan tsb. 

Hal ini disingkapkan oleh 
Menteri Seda pada pelantikan 
anggota Dewan Angkutan Da 
rat Daerah di Surabaja baru? 
isi. 

Dikatakan bahwa dengan 
adanja penggunaan kendara 
an2 ABRI oleh swasta itu se 
lain akan merugikan nama 
baik korps ABRI djuga meru 
Fika" perusahaan dugkutan 
jang tonafid karena meceka 
mendapat saingan dari ken. 
rataan ABRI iang dikaryakan 
jang pada umumunja taripnja 
lebh revaah. 

Selain itu. kat? Menieri Se. 
da masih »da temoat? timba- 
ngan kendaraan jang didjadi 
kan temnat pemerasan baik 
jang dilokukas clsh petu 
ee LAD sendiri. maunu 1 se. 
tiara bersekongkol. (Anu) 

SINGA 

      

   

      

RAPAT 
JALASENASTRI 1970 

KERDJA 

DJAKARTA, — Bertempat & 
Bumi Tjipulir, kemaren malam te 
lah dibuka Cengan tesmi rapat ker 
dja Jalasenastri 1970 jang terdiri 
Oleh segenap pengurus pusat dan 
daerah2. serta pembukaan rapat 
kerdja tersebut KSAL Laks. (L) 
Sudomo telah memberikan pfta 
amanatnja. 

Atjara utama rapat kerdia Jala 

   

| 

si
i 5 1! 13
 

| t 

memberikan gambaran setjara de "t wakil? FAO, /WNO. UNICEF 
kat, baik setjara sistim maupun ni dan Markas Besar PBR Dijaga 
lai jang telah ditjapai oleh para akan dibantu oleh beberapa tema 
sewa sekolah? kedjuaraan Send wal ali PBB jang bertugas d' Im 
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SELASA, 24 PEBRUARI 1970 

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 

PENERBIT : P.T. Merdeka Press,, Djakarta, 

MERDEKA 

MAAN-KESUSASTERAAN-KE BUDAJAAN 

Tragedi unik tentang 

: 
$ 

  

            Nai 

Latarbelakang | 
budaja     

     

    

    
    

      3 Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. | s 
Marga | dalam kota: Rp.200,: sebulan (termasuk e Tanggal 20 Oktober 1969, . 
TA LUNA Megan Rp200, kebuaa "Waranak besja aa seorang komponis lagu? dari 

Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara). rakjat Tapanuli, Nahum S' w 
TARIF IKLAN : tumorang, meninggal dunia | | | 1 | | 

TEKS SADJA : Rp.20,- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm di RSUP Medan. Almar. 1 - : mimMmuM 5 50, mm. aa hum, sebelumnja telah my .. anta- 3 

Sa  S nan Femeratah" Karang “jatt sen Iman 
Dua warna (hanja merah) : tami 01. didalam mentjiptakan negara lain mendengar 

1 tuk 3 bulan. Pembi dimuka. lagu? at, Nah: 
Ta alan Keane Rp: 15... par Akan Nana Tn 2 kedjadian2 sematjam itu. 

minimum : 50 mm. 

  

   

     
Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi aa M. Sangadji 11, 

  

  cirnja, Seorang seniman dianggap 

  

   

OLEH : MANSUR SAMIN 
gonisme sosial | Hp | Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250. ngangkat martabat - umum adalah oring jang berdjasa. keamanan u- Rekening giro pos : A. 12.638 | Mudahlah Lesinaa jg, Pa anne di di Makam Pahlawan. Kelanjutan xi mum untuk turun tangan Tn ja : lumi oleh masjarakat, anggapan tadi, menimbulkan pan: 'ANGAN antara me- OLEH: awentuomembtrsand kare: wa ketika bellan berpu. dioang dalam meninggikan tingkat” Gangang jang subjektif dan emosionil reka mengadakan kapas sebab kedjadian2 sema- “ lang telah selajaknja dima "Ohani Dogoasis. Fang seniman dlu ' menurut sikap Individu” masing2, nje dan mereka jg ')” WIRATMO SOEKITO tjam itu disamping tidak 

ga adalah pai Semua itu dapatlah anggap : Makam Pahin.  ggapan umun tadi telah Wadiar, Serena ja paUah kta Anggap dun aa daan kanpanje antikorup mini Sudjono dra. peych dalam | sesuai dengan tata kehi- aa -. sebab Pemerintah dalam hal ini Des” u satu ironi “dalam kehidupan ki workshop Fakultas dupan kita sebagai bang TERROR Di UDARA Ke Pa ena Tag Sea. Ade Ka Se Ma bea ag idaan “oleh Taanan | dngan kita sebagai bang 5 njiarkan bahwa seniman penghargaan kepida seniman Indo- kompromi dengan Psychologi Universitas Gadjah Nahum Si hesia jang telah dilaksanakan pada - Komisi4, adalah salah satu tjoa “Mada diJogjikarta dalam achir || menteror rakjat. DUputA jim 3 lah dikodi dimakamkan di Makam bulan Agustus tihun 1969. Beberapa Masalah Nasional Gari antagonisme sosial. . tahun jang lalu. Disitu dikemu Rupanja django2 res- penerbangan internasional telah dikedjutkan lagi dengan adanja peris- Pahlawan kota Medan seniman Indonesia selain mendapat ' “. Kan TA g tiwa pemboman atas dua pesawat terbang milik perusahaan penerbangan Swiss Set: » penghurgaan djua telah menerima ALAM meneliti masalah ta Tentu sadja banjak tjontoh2 kakan pendapatnja, bhw. bukan mi jang dulu Air dan Austria, sementara terror pembadjakan pesawat terbang belum reda jara kebetulan, bebe. Pras berapa yen “Memaa di, kita perlu berpikir al0n2 lajnnja untuk menggambarkan “Adia oleh faktor peycholot untuk berantas Gari dunia penerbangan sipil. Kalau pembadjakan pesawat terbang masih dila rapa bulan jang lalu, penu sedjumlah Rp. 10.000 (seratus ribu Setjara apriori —djanganlah itu, tctapi djuga oleh faktor2 non. kukan dalam batas2 kesmanan pesawat terbang beserta Isinja, maka tindakan lis berkundjung kekota Me pia) setiap sorang seniman. panahan ma stan naa sosial itu, tetapi “eeychologis, korupsi telah men sekarang sudah ditinggal Wiadab pemboman pesawat terbang tsb. sama sekali tidak memperdulikan kese- dan sempat mentjari infor “Adalah satu tragedi jang unik, 20 hak jang berwenang atas NUN Se ia Jang djadi kebimsan dalam masjara kan oleh django2 gerom lamatan para penumpang jang tidak berdosa dan tidak tahu apa? mengenal masi tentang seni. niman jang telah diberi penghargaan Makam Pahlawan adalah orang2 bi- bangun Perang keprnpula "31 kat, sehingga seolah2 telah ber bolan liar.... persengketaan jang sekarang. sedang berketjamuk di Timur Tengah itu. man tsb, ternjata berita? diberi kreteria jing resmi oleh Peme — rokratis. Tentunja prosedure pn Ha soai jang kadit proses mendjadi suatu kebuda. 
Kalau benar seperti apa jang dinjatakan oleh salah satu Komando Arab Tn alah Pace melar ag agen berbaesag kopreA KN Semakan Ga Tea meontpanal Inti bu jaan. BEDANJA BERUNDING 

      

'dehwa perbuatan itu memang benar dilakukan oleh mereka, apapun alasannja 
1indakan sematjam itu djelas akan merugikan perdjuangan mereka sendiri, dan 
membuktikan kepada dunia bahwa disamping perbuatan itu tidak dapat dibe. 
tarkan dari segi apapun, djuga membuktikan ketidak 
untuk melawan Israel dengan perdjuangan 

mampuan pihak Arab 
Jang bersih dan penuh kepahla- 

Peristiwa sematjam itu disamping merugikan perdjuangan bangsa Arab dju- 
g» merugikan kepentingan dunia terutama dibidang penerbangan internasional, 

adalah tidak benar! Se. 

Naham Bidimodenn um Siti dilaksa 
makan dipekuburan umum 
Gadjah Mada, kota Medan. 
Berita2 pers Ibukota ternja 
ta keliru ! 
Beberapa minggu telah 

pemakaman mereka tidak  dilaksana- 
kan setjara ajak. 

Pemerintah dalam hal ini Depar- 

temen P dan K, setjara resmi meng 
anggap seniman adalah orang jang 
berdjasa, orang jang mengabdi ke- 
pada nusa dan bangsanja, tapi saat2 

para seniman berpulang  kerahmatul- 

dan peraturan Pemerintah. Adalah se 
lajakrja kita minta perhatian dari 
Departemen P dan K untuk menje- 
leseikan masalah ini setjara djelas 
dan penuh rasa tanggungdjawab. De 
partemen P dan K sebagai aparat Pe 
merirtah sudah selajaknja mengurus 
masalsh ini ke pihak jang berwe- 

Gaja, djadi, tidak hanja mem. 
punjai Iatarbelakang 
(interest). Bila suatu antagonis- 
me sosial memang memourjai 

| Dalam pada itu baik pula kita 
kemukakan kesimpulan dari dis 
kusi2 kelompok Seminar LIPI 

@d: Djakarta baru2 ini, dimana 
disebutkan, bahwa semua kesu- 
karan jang kita hadapi dalam 
karang ini pada dasarnja akan 
masa pembangunan negara se. 

DAN MENDIKTE 
wb radja minjak Dr. 

'endell Phillips menge- 
luh bahwa sangat sukar 
untuk - berunding dengan 

terbukti dengan dihentikannja beberapa penerbangan jang menudju ke Tel berselang, seorang seni. lah. nisib pemukaman mereka meru INN bukan sadja suatu kai ini pada dasarnja dapat Pertamina tow Aviv, meskipun bal Itu akan menguntungkan gerakan gerilja Arab dengan ter. man, wartawan, penterdje: pakai mila tap Jang Wit KIS sosial, tetapi djuga suatu anta. dikembalikan kepada kenjataan Ibnu Sutowo. tutupnja hubungan udara Israel dengan dunia luar. 4 
Terror diatas udara Internasional achir2 ini, perlu kiranja mendapat perha- "an seperuhnja di 

  

pihak2 jang bersangkutan, sebab tindakan? sematjam itu 

mah jang ulung Darmawi. 
djaja berpulang di Djakar 
ta. Masjarakat seniman 

menganggap hal itu satu tragedi jg. 
unik sebab beringgapan dalam pe- 

makaman para seniman tadi, Peme- 
rintah seolah melepaskan tanggung- 

   

KARET, TEMPAT 
MAKAM SENIMAN 
JANG CHUSUS? 

bahwa sistem nilai budaja dari 
manusia Indonesia pada umum 
nja belum tjotjok untuk pemba 

tidak akan membawa keuntungan bagi siapapun. SN umum beranggapan su ujawatnja, Serta setiap mmagontane Aan dia tidak dapat Mal2 sematjam itu tidak tjukup diselesaikan oleh” maskapai2 penerbangan lah selajaknja almarhum Rentjana untuk melaksanaran pe- MAAN sosial maka antagonisme sosial Dari pendapat2 ini timbul ke mendikte untuk bisa Jang -.. Jol mengalami terror, tetapi perlu ditangani djuga oleh Pemerin bae atngg Karl Mean makaman para sulman tadi menga: ing gi Makam Pahlawan, agar da jang bersangkutan itu potensill Ginbaan pan kita, bahwa ten keruk minjak dari Indo jang bersangkutan. La lami ke Ian di Makam Pahlawan, i - KG . eta Tegar aga Arman rena ena Dn ia terularg lagi tragedi jang Fan memperoleh dimensi bu: Era sora mereka jang ingin nesia, dan harus betul2 PBB sebagai orgiisasi dunia tidak bisa cinggal diam dalam menghadapi Almarhum dimakamkan di "ja prosedure jung ber-belit2 dari Disamping itu Dapertemen P dan SIA" memelihara kebudajaan korupsi terror udara jang makin meningkat Apapun 
#kan menjetudjul tindakan2 terror semai 

    

sannja rakjat? dunia tidak 

    

Blok P, dipekuburan umum 

  

pihak jang berwenang. Sekalipun te K, kita harapkan sikapnja jang dje 

  

dan mereka jang ingin meng- ERTENTANGAN agama j j na sama deradjat dan sa tni Djakarta, lah diusahakan oleh sementara sent ja : » hapuskannja, antara mereka jg 
talas Pr man untuk memakamkan rekan? me DE bere eptroi Pri sebagai suatu antagonis sistem nilai budajanja belum ma kuat. Radja minjak 

JA. DUNGGA Pada tgl. 16 Pebruari jbl, masja- reka 'jang telah berpulang itu di Ma em kehidupan masjarakat Apakah me sosial pada hakikat- rjotjok untukpembangunan dan ini baru merasakan beda 

Willem komponi 

  

rakat dikagetkan pula berpulangnja 
seurang seniman jang djuga telah 
mendapat penghargaan Nasional dari 
Departemen P dan K. Armijn Pane. 
Almarhum semula akan dimakamkan 
di makam pahlawan Kalibata. Tapi 

kam Pahlawan, ternjata gagal. Ke- 
#agelan ini menimbulkan gossip jg. 
menjatakan lbahwa, seniman rupanja 
bukan dianggap pahlawan dan diang 
gap tidak lajak dimakamkan di Ma 
kam Pahlawan, oleh Pemerintah. 

seniman tidak dapat dikategorikan 
sebagai pahlawan? Djika tidak, per 
lulah pendjelasan kepada umum. 

Sebab seniman seperti jang kita 
kemukakan diatas tadi dianggap oleh 

    

ia adalah suatu antago. 
nisme budaja pula. De. 

mikianlah misolnja Joseph Kla- 
usner dalam karjanja Jesus da 
ri Nasareth, menulis antara 

mcreka jang sudah tjotjok un. 
ttk pembangunan, sekali lagi 
tentunja, terdapat antagonisme 
budaja, tetapi kita perlu mem- 
peladjari dengan teliti, apakah 

  

dikte. 
Kita bisa mengerti ka 

lau antek2 asing disini umum sebagai seorang pedjoang Jain: ta 2 . 5 ————. Sa prosedure jang ber-belit2 dari aa Suatu kaga dalan Ka 1 em Mibgaha lang “beroiasa - untuk Kangen! Ba shatala jaan n terus sadja mengr 
pihak jang be pi s an tadi, ter- "9 3 " : 4 2 , 1 2 i. Pii'ver. kritikus Kalbu takan aimban“a — Gjad isaha “alklangan pre. metan romi betah: Mm, “Akan tetapi Judasme tidak Soneta” pada "kepentingan Sentai bahwa tentu sda 

" akamkan dipekuburan umum Dja- | seniman jang mengurus pemakaman. '4nggap adalah masaleh Nasional. sidak hanja berpa etikarsada, Untuk mengetahui perbedaan salah urus dan permain- Maan karta, jakni di Karet, disamping ma "ja. Sebab waktu jang teluh mende — Masalahnju adalah masalah umum, a berupa keseluruhan dari se, /””Mi tidak terlald sukar, jaitu de an didalam. Pertamina kam alamrhum Sanusi Pane. Berpu: sak untuk mengangkat djenazah ke messlah jang telah menjinggurg ke- ' aa tan ai dit - ngan melihat hubungan antara Pe bangan, Sekarang tni orang bertambah langrja ketiga seniman diatas tadi, /) Kubur, lernjata tempat untuk pema-  pidunpan seluruh lapisan masjara- MUA kebutuhan bangsa, ditem 1 udajaan dan politik: Bila ke dan Dep. penghargaannja terhadap kompo- "is Belanda ini. Dizamannja ja ba "jak menimbulkan "kegaduhan" 
oleh kritik2 tadjamnja dalam ha 
"an dan madjalah musik. Saja 

  

   

& pemikir 

moderais 

masih segar diingatan masjarakat se miman Djakarta Raya. — Pemakaman 
ketiga tokoh seniman tadi, masih dja 
di pertanjaan dipikiran umum, kena pa tidak terlaksana pemakamannja di 

  

kamarnja belum pasti. Para keluarga 
para sahabat seniman jang telah ber 
pulang, penuh kesibukan penuh usa 
ha untuk supaja berhasil. dimakam- 
kan di Makam Pahlawan. — Ternjata 

  

kat. Antara lapisan masjarakat, De- 

pertemen P dan K, para seniman. 

perlu — memperdjelas masalah ini. 

Ketiga golongan tadi, perlu ada ke 
satuan. pendapat, tentang. Makam Se 

    

patkan atas dasar agama 
Judaisme merupakan suatu ke. 
hidupan nasional, suatu kehidu 
pan jang meliputi agama ke 
anbgsaen dan prinsip? etika in 

        

laiaan jang total. sedang po 
ik jang partial, maka anta- 

smenja adalah antagonisme 
budaia, tetapi -sebaliknja bila 

  

jang menjebabkan tuan- 

nja mendapat kesukaran 
dalam perundingan   

  

Makam Pahlawan seperti jang telah ” hasilrja mengalami kegagalan. Hari iuran pendapat, s' 1 palitik jang total. sedang ke. h masih kebetulan. mempunjai bun- Cihargp2kan? NN ln menakjelag “neha,” BOR Ska TAN Kadin kes Ng id Ia menelan. sadig budajaan jang AMPAT. maka an , del madjalah musik” darf tahun an Tragedi jang unik h harus ditangguhkan pema- tadi perlu ditiadakan. Pengertian ke |: Ba ng kat aa tagcnismenja adalah antagonis- . 2 
1922, madjalah "Kunst'. bulanan NGGAPAN dan  perdapat — Kamarnja? pentingan Nasional perlulah diuta- — KAN Sa nan buka" UP, me kepentingan: km (tidak bisa didikte) 
musik, dimana kita dapat memba (2watiwithtig). Hul ini mencrang Umum telah lama berlaku, Disamping itu openi umum terhu — makan. Hul2 jang padu dasarnja mem A1 ae an ia ap 1 Tana (ja suatu reaksi dari redaksi ter kan bagaimara ketenangan janz bahwa — senimar — adalah dap pengertian kata "pahlawan" dja — pertadjam kesilangsiruan pendapat aa aa Kata Patah Ka ESKIPUN kita melihat Ti h 
hadap ketjaman2 Pijper terhadap gelisah dari Pijper menimbulkan orarg2 jang mengabdikan — Gi simpang isu, Karena umum me-  hendaknja dihindari. Tudiuan jang po huan, an 21 slah na gedjala2 jg menundjuk. yerama Girigen orkes kota Utrecht (USO). kesan jarg tenang dan kesun, Kn aa Da aa Sea ni ab ren ehapanan  kebudajaasi Tan PNDan Saat Ia Jan van Gilse, jang pada pokoknja dan menerangkan begaimana “ru ““Marik martabat bangsa dan tanah Tawar. tepi pemikamannja tidak dja (Bersambung ke hal. T tuk menghabuskan kebudaj Ink terktak padi. bi: 
tidak cianggap kapabel untuk dja 
batannja itu oleh resensen Pyper, 
Idaksi (Mr. Viotta?) merasa ka 
watir akan resensen jang dimasa 
itu memang masih mtda dan meng 
anggap tulisan2nja kurang berni 

   

gk dan kebzhagiaan seakan2 
satu padanja. Sebab seperti 
pada tiap saat mengalami He 
maan jarg menghidupi dan 
tidak kekal Bimbingan ini 

      

   

tsb seperti jang telah dipunjai 
(oleh bangsanja). dalam arti 
ini ia tidak termasuk kedalam 
peradaban Gua ridu tahun 
sedjarah Kristen Non.Jahudi te 
lah membuktikan. bahwa rakjat 

dang budaja melainkan 
pada bidang kepentingan, taruh 
lah, bahwa masalahnja memang 
antagonisme budaja, inginlah 
kita menundjukkan dua perta. 

Sastera 
HARRY AVELING di 
TIM tentang "Mawar 
Berduri Kesusasteraan 

bawa kita ketengah2 karya 5 tersesat" ku: Nisan jang ' sederhana kepada Baen Mete aan lai Ada djuga musikolog2 lain jaira kesadurannja bahwa siadu Pn Oh Pra Natar ditam  Pahlewan2 budaja kita: Pa Sa ai Pij- ag MEN berulang Ken bukunja Kristus dan Kebudaja 10 Dalam hubungan dengan Djakarta, 24 Peb. (Mdk) . al kei vat ia tidak menjukai 
0 

di - 
'De Stemvork' (1929, 1930) 'hivio- pengulangan. ia merasakan bara: Sea Pan aa ban kanak diemut Ma risch en asstetisch aanvechtbaar”. 
bahkan karja2nja dikatakan 'Star 
'ntelleciueel” dsbnja. 

IRAZ 30 taiun kemudian, 
crarg ruparja lebih mema 
hami pardangan2 dan tjip 

    

  

mara intensitas dari tiap saa'-wak 
tu dirusak. djika 
kan keindahan dan keben 
rgan mergulangja. Dari tjup:-k: 
karangan Van Lier kitapun m' ni 
hemi djuga bagaimana publik 
oiasa akar memandang jjptuan 

          

   

  

Daiam hubungan :ni antagon 
isme sosial jang mempunjai Ia. 
tarbelakang budaja itu dapat 
kita bagi mendjadi dua katago 

Bila halnja aaa!ah reformasi 
seperti misalnja jang telah di- 
lakukan oleh kaum Protestan 

  

ini memang adakah antagonis. 
me budaja itu? 

(2) Bila memang ada. apakah 
tidak mungkin mereka jang di 
kwalifikasikan sebagai "manu." 
sia Indonesia jang pada umum 
nja belum tjotjok untuk pemba 

kangan banjak disebut? dika 
langan sastrawan Indonesia 
setelah pemuatan sebuah stu 
dinja jang berdjudul "Mawar 
Berduri Kesusasteraan Indore 
sia Menghinsari Nafsu Bira. 
hi" dalam madjalah "'HORI. 

    

laar2nja. sebenarnja k 1 ne: 1 : 3 ngunan” itu dua ribu tahun jg SON” (No. 10/69). Dan esei. NB mara Kana MPA Cree Da dalam "abadi k17 Bala Mai 3Yan datang akan mempunjai — nja ini jang menjingrung ma dalam tahun 1947 memperingati mere jtu adalah tjiri daripada Ye Apa Huta Tag ji seorang djurubitjara jang akan salah ti adanja penuturan a € adalah tjiri darjpadu ke nja adalah revolusi seperti mi 5 m Tijper (hidup antara 18y4—1y47) irdchar, Hal ini mendjelaska ba salnja jang telah dilakukan oleh mengatakan sebagai Joseph Kla sex setjara realistis dala dengan penerbitan chusus. kita 
sudah dapat mengikuti ketadjam 
2N pikiran dan chas "jaratjipta 
nja. Jang paling menarik mungkin 

    

kaimara ja sama sekali tidar rae 
njukai siruktur2 german jang sta 
bil, ketidak-senangannja 
dip pengulangan? jang diiekan 

  

Jesus dari Nazareth. Dilihat da 
ri sudut agama mungkin lahir. 
nja agama Kristen dapat kita 
vilai sebagai reformasi terhadap 

usner berbitjara untuk bangsa 
Jahudi: " dua ribu tahun 
sedjarah Kristen Non.Jahudi te 
lah membuktikan, bahwa rakjat 

karja? sastra Indonesia itu se 
belumnja telah pula diplubisir 
calam madjalah "INDONE. 
SIA" jang terbit di Amerika. 

  

sana aa raor peringatan jtu ade kan, terhadap sentimen jang tidak Judaisme, tetapi dihhat dari su Pein ena pena t Dekan teltiaonya. Ku Anus Bi 
lah tulisan seorang bekas murid tjerah (lucide) dan kesukaannja dut kebudajaan adalah suatu " | lengan mengatakan: —wgetakar, bahwa ia setelah memba- Piper sendiri, jatu (ar. Bertus serhadep epa jang disebutnja sel: tevolusi. Oleh karena itu tidak dua ribu 'tahun sejarah uja dan menelaah kerja2 sasita 1 van Lier, tuljsan mana telah diter 
djemahkan galam tahun 1967 ke 
dalam bahasa Inggeris dan Djer 

Inti (kicmcel. germcell) 
prirsip jang memberikan 
(vormgevend). 

sebagai 
bentuk 

  

lah tepat bila kita menilai Re. 
volusi Kebudajaan Mao sebagal 
revolusi terhadap Moskwa, me. 

pembangunan negara telah mem 
huktikan, bahwa manusia Indo 
nesia jang pada umumnja belum 

  

telih merasa kebila 
kesu 

derr Indonesia 

  

     

  

sestraan mode 

    

' : t0al huburgan . man daizm madjaiah musik pula. lainkan suatu kontra-reformasi tiotiok untuk p@mbangunan itu SENaAaa Kn 'Sencum Speculum' suatu. pener Kita “djelaskan apa jang dimax belaka hclum “anerasg. faggotat Lal ar cengekaang beneran EA bitan chusus untuk luar negeri da” makan dengan pengulangan diatas Kini kita sering mendengar  mikianKah? Mpg nerti pada tjeramahrja tel. ti 'Donemus', Karangan Van Lier 
u dalam bahasa eslinja berdju 
Jul "Het niet weerkeerend oogen 
blik' atau "The Moment which does 
£Ct return' (Der einmalige Augem 
blick) atzu 'Saat jang tidak akar 
tembalj'. Benar jang ada djuga 
karangan2 jang berharga jang 

Seperti kebiasaan dalam tjiptaan 
klasik pengulargan2 tema atau 
motif merupakan suatu jang pen 
tirg dur bagi kita sendiri suatu 
jany diharapkan. tapj sebagai sc 
crarg modernis Pijper, menemu 
kan keindahan baru, ia menght 
langkan pengulangan. berdasarkan 

AMERIKA & RRT BERUNDING LAGI: Duta Besar AS di Polandia tampak ketika 
menjambut delegasi RRT jang dipimpin oleh Kuasa Usahanja di Warsawa hari 
Djum'at lalu ketika kedua pihak melandjut kan perundingan bilateral mereka. Pemim- 
pin delegasi RRT kelihatan No. 3 dari kanan. (AP). 

Melawan kekuatan asing mereka membertangkan setjara analsus pemikirannja tadj tentang arti Konsesi ini "iptaan2 Fii,er, tapi dalam kara —suat atau momen. Kita sendiri wa teng merek. rgan Van Lier kita menemukan   laupun dengan kaki sebelah masih didalam negeri, menjusun hakekat duri. pentjjptaannja, jg berada dalzm dunia klasik tapi da 1 “ dapat mendekatkan kita kepada pat sepenuhnja menerima penger . . dinegerinja musiknja. Saja kira djudul kara ian baru itu dan dengan itu dapat e uatan iluar negeri - ngen Ven Lier sengadja diberinja menikmati musiknja. Kita meng » 

annja rentetan Itu 

  

suara2 dalam masjarakat kita 
jing mengatakan- bahwa korup 
si Telah mendjadi kebudajaan. 

Kalau penulis tidak salah. hal 
"i dikemukakan oleh Nj. Ruk: 

  , 

Antagonisme budaja memang 
tik dapat Kita menangkan tanpa 
suatu strategi budaja apalagi di 
tangan para pemikir jang sudah 
berhenti berfikir. "   

Pebruari 1970 pk. 1000 di 
arena PKD-TIM, rampakris Harry 
Anting akan Iedih benjak menjorati 
serta memberikan kritiknja atas kri- 

(Bersambung ke hal. IN) 

Leater 

  

  

"ama demikian. sesuai cengan mukan disini djugn prinsip. darj paslonal boresiha utuk menombur tk hokajann san Kits Udah - 
'anggcpan filoscfisnja mengenai panta rhei. semua mengalir, serba OLEH : REDAKSI POLITIK-EKONOMI "MERDEKA" Untuk menembus konsesi t0r0e-—Aimukiapa erusaha Miyuk MAMPU ndjuainja seudin atau dalam arti luas: “indah Banana nedjala waktu kalau Van Lier ber berlalu but, perusahaanZ aa nasional s0 Dewlllan' tihsinja” "perusahaan? 5 EA ata Tango Itjara tentang kerasaan (gevoe- (Bag. memperhatikan kekuatan Minjak asing itu, sehingga mereka memegang mahkota Salah satu sarat terpenting da- ligheid) Pjjper terhadap 'het niet ENGENAI prirsip sel-inti, w Kan Tan arang Ana daa Lan berusaha terus agar dapat memperta Mah Akang Manga Kd Sa nana um ema Yon agalak veerkeerende oogenblik' atau bagaimana Pijper men - dingan2 tidak mudah untuk digertak hankan suatu ketentuan bahwa 2 #Nhat hasil kontrak harya itu ti- bahwa management berada ditangan “phemnere' san! jang tidak kem dasarkan suatu tiptnan iba hang akanien Bikin kekdagtar Pemagangan SNN On sja an Mentan "Seken masi eta: dalan Mena PARU Penaape. Me SIN 

: ni Man ag Sa akan Pa da An ana ga kenana kita terus Olahan Pe aa diluar megu ha Kana di Tokyo, Indonesia me- Suatu Samtangan bai ane INA Biokanan Gian sada Yen. DIARA2 KEKUATAN : i Giri dan mentjipta seluruh tjipta kan, Untuk itu pada tanggal 30 De- merubah konsesi de- 5. 
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$ 'HALAMANIV 

 PELATIH MANGINDAAN TENTANG KEKALA- 
HAN TEAM NASIONAL KITA DI SEMARANG 

pssi 
Karena Salah 

    

Kalah 
un didalam pertandingan tgl 12 
Pebruari itu, PSSI dapat dikata 

. 1“ 

kan menguasai lapangan hidjau Sendiri 5 -"tan2 tadjam dan membahajakan 
Djakarta, 24 Peb. (Mdk). 

Kekalahan 3—1 jang di- 
derita oleh kesebelasan PS 

SI ra kesebelasan ta- 
mu Hongaria, Csepel 
dalam di Se- 
marang tgi. 19 Pebruari ji. 
disebabkan oleh kebodoh- 

an dari lawan. Demikian di 
njatakan oleh coach PSSI 
Sr, Mangindaan. 
Dikatakannja, bahwa sebagai 

mana dalam dingan perta 
ma PSSI.Csepel tgl 14 Pebruari 
di stadion Utama Senajan, dju 

Kerusuhan 
Sepakbola 
Di Inggeris 

GLASGOW, 24 Pebr. (Mdk) 

  

Celtic, team Katolic Glasgow, 
menang 3—1 melawan Rangers 

Protestan — team — vtk mem 
lihatkan suprem ja 1 

Pertandingin aritara lua te. 
am ini dan telah memenangkan 
Piala itu 39 kali- 

gawang . tapi 
peluang2 jang baik tidak dapat 
dimanfaatkan seperti jang dila. 
kukan Sutjipto didepan gawang 
'Csepel dari bola hasil tacklin 
Iswadi dan banjak lain kesem- 
patan lagi. 
Tea Na gawan 

, jaitu pertama" 
Csepel sebenarnja tidak 

gawangnja tanpa | 
pemain 
mengedjar bola jg sedang 
diperebutkan oleh Zulham 

jang sedang kosong, dan kema 
sukan tidak dapat di 
lagi kegawang Judo. Denga 

dari Csepel, jang 
“ dak Perlu terdjadi. (PA) 

  

BANTU 
(Sambungan dari hal. I) 

dah tidak berarti lagi dan kita ma- 
sih perlu meningkatkan kewaspada- 

an. 5 
Dalam menanggulangi masalah 

ini kita djuga mengembangkan ker. 
Gjasama dengan negara2 tetangga ig 
dapat meningkatkan ketahanan Nasio 
nal masing? diatas dasar kepribadi- 
- 

Tentang Pemilu jang akan datang, 
'Menhankam mengatakan bahwa ang. 

  

#auta2 ABRI tetap tidak mengguna 
kan hak memilih dan dipilih, tetapi 
tetap mempunjai wakil2nja ' dalam 
Lembaga2 permusjawaratan/perwakil- 
an Rakjat dengan melalui pengang- 
katan. 

Duduknja ABRI dalam lembaga2 
permusjawaratan /Perwakilan mela 
lui pengangkatan menurut Menhan- 
kam, dimungkinkan oleh Demokrasi 
Pantjasila jang — menghendaki ikut 
sertanja segala kekuatan dalam ma 
sjarakat jang diwakili dalam lemba- 
2 tsb. 

Menhankam — menutup pidatonja 
dengen mensitir utjapan Imernum 
Panglima Besar Djenderal Soedirman 
jang mengutarakan: "ABRI adalah 
#ntuZoja. hak milik Nasiopel. jang ma 
sih-tetap utuh..tidek berubah2, mes 
kipun harus menghadapi segala ma- 
tjem tantangan dan perubahan2”, 

    

   
        

    
  

ERNIE DJOHAN TETAP 
AKAN KE PONTIANAK ? 
Djakarta, 24 Peb. (Mdk) 

Ernie Djohan 
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MERDEKA 

  

Dalam 4 ronde sadja 
dia djuara dunia 

Indonesia banjak 
menang lawan 
team Djepang 

Team Thomas Cup Dje 

pang sudah siap mengha 

dapi Indonesia dim per- 
tandingan Thomas: Cup 
zone Asia jg akan diada 
kan beberapa hati lagi di 
Kyoto. Team Indonesia 
jang kali ini dipimpin 
Oleh Ir. Manara Effendy 
selaku Team Manager, te 
lah meninggalkan tanah 

air menudju Djepang. Ki 
ta jang ditinggalkan ten- 
tunja menaruh harapan 
besar kepada Team Indo 
nesia untuk dapat meme 

nangkan pertandingan 
itu. Tidak bedanja dgn. 
babak2 pertandingan ter- 

dahulu, kali inipun sama 
pentingnja, sama berat- 
nja. Sebab kita masih da 

.lam perdjalanan menu- 
dju babak penentuan jg. 
sebenarnja, jaitu mere- 
but piala Thomas Cup da 
ri tangan Malaysia. Kare 
na itu pada tempatnjalah 
kalau kita jang berada di 
tanah air, mengiringi ke 

mereka disertai 
dengan doa restu semoga 
Tuhan JME memberikan 
perlindungan, kekuatan 

dan ketabahan hati, kepa 

da mereka jang akan ber 

djuang ema na 3 .. tu- 

ja demi kepentingan 

Ta dan tanah ar 
Para official jang menjertai 

Team Indonesia, kita pandang 

tjukup kuat. Ir Manara Effendy 
meskipun baru untuk pertama 

| kali ini memimpin Team Thomas 
Cup Indonesia, seo. 
rang pembina bulutangkis jang 

sudah tidak asing Tagi. Hubung 
annja dengan anak2 kita tidak 

diragukan. karena Manara 

  

kita belum tahu. Sebab belaka. 
ngan ini mereka meng-"isolasi. 
kan” diri, dan kita tidak banjak 
mendengar tentang kegiatan? 
mereka digelanggang internasio. 

nal. Dalam kedjuaraan2 di Ma. 
s laysia, India maupun Tea 
jang kita harapkan 
mereka, ternjata tidak muntjul. 
“Intel” kita pun rupa2nja tidak 

bisa banjak memberikan "infor- 
masi" tentang kekuatan Dje. 
pang. sehingga menimbulkan su 
atu teka.teki dikal. banjak 
tnkoh  perbului kita, 
sampai dimana sebenarnja keku 
atan team Dj kini. 

Kalau berita terachir jang kita 
terima bisa Positip, 
maka team Djepang akan terdi 
ri dari Eiichi Sakai (captain), 
Ippei Kojima, Masao Akiyama, 
Issei Nishino, Junji Honma dan 
Shoichi Tokanoow. Ketiga oran, 
pertama jang disebut itu adala! 
pemain2 inti Thomas Cup Dje. 
pang jang sudah kita kenal la- 

Fa Kojima dan Nana ada. 
lah pemain top Djepang 
sudah pernah kita bca pan 
mainannja di Istora ditahun '67, 
dimana Akiyama pernah kalah 
kan Aik Huang dalam satu rub. 
ber set jang bermutu (8—15: 
15-11, 8—15) Djuga Yew 
Cheng Hoe, pemain kedua Ma- 

    

harus menelan k 

  

in Ba Kan 18 
—| ojima 15, 15—7, 
R15. 

Kedua pemain in! seperti jang 
pernah kita saksikan, menuang 
ulet dan mempunjai ausdauer jg 
kuat. Mereka pantang menjerah 
Gan kwa fisik walaupun pendex se 
gala-galanja. tapi punja daja reak 
si jang tjepat. Ketabahan mereka 
lah sebenarnja jang lebih banjak 
mencondjcl. dan selalu memper- 
lihatkan kondisi jang fit dalam 
permatnan. Kedua pemain ini. wa 
laupun belum pernah mentiapai 
puntjak kedjuaraan dunia tapi su 
dah punja banjak pengalaman in 
ternasional baik di Eropa mauoun 
di Asia. Masao Akiyama misalnia, 
pernah mendjadi runner up All 
England dan djuara New Zealand 
Champjonships ditahun 1966. Djugu 
pasangan Akiyama/Kojima pe.nan 
Gjadi djuara di New Zeatard, 
Elichi Sakai jang sudah berkz:,im 
pung sedjak tahun 1963, xita ke 

  

      

harapan 

  

OLEH: B. HARAHAP 

  

@.rgan 1963/1964. setjara bertu 
rutturut Djepang  mengaiahkan 
Mexico (9—0), Canaux (3—1), 
USA (7—2) dan terachr kalan da 
ri Mungthaj dengan 3—6. Dalam 
contest ke empat tahun 1466/1547 
Djepang digagalkan oleh vaay- 
sia dengan 3—6 (di Istoral). sete 
lah sebelumnja mengalahkan New 
Zealand (9—0, Australia (9—0), 

pang memang belum pernar sam 
pai kepada tingkatan chailenger. 
Gan djuga belum pernah verhagap 
an dengan Indonesia. bekali, ja- 
itu paaa waktu Asian Games ih 
1862, Djepang pernah bernutapan 
dengan Indonesia dan djkalankan 
dengan 4—1. Dalam Asin Cram- 
pionships tahun 1965 di Lacknow. 
Djepang hanja berhadapan “isrgan 
Ceylon (5—0) dan Thailand 
(2-3). 

Harapan menang ada, 
tapi tetap waspada 
ENGALAMAN Ha 0x me 
Tupakan saat: pelajaran 
jang sangat berguna un 
tuk selalu bertindak hati2. 
Karena segala kemung- 

kjnan bisa sadja terdjadi, kalau 

perlu tingkah laku diluar batas 
sportivitas pun mau  didjadikan 
mcde, gara2 akibat wasit2 Muang 

thaj jang tidak betjus. Tapi buat 
kita, crang Indonesia sebagai 
langsa jang mendjundjung tinggi 
norma2 olahraga, kiranja sifat2 )g 

burck tidak boleh kjta tjontoh. 
Namun kitapun harus tetap was 
pada terhadap usaha2 lawan jang 
mau menang setjara tidak fair. Ka 

ta pertjaja bahwa penjelenggaraan 

ii Djepang akan bisa berdjaian 

lengan buik. karena kita kena! 
sporuvitasnja jang tinggi. 

Setjara berhati2 sekali, kita me 
naruh harapan besar kepada keti 
ga pemain tunggal kita untuk da 

pat mengumpulkan lima pojnt ke 
menangan. jang berarti sudan 'ju 

kup untuk dapat keluar sevsgsi 
Dan kita pun menaruh 

harapan bahwa Muljadi akan bisa 

memperlihatkan prestasi jang djn 

uh lebih baik daripada dj Bang 
kck, karena situasinja jang djauh 
berbeda. Dalam partai double. 

fifty-fifty, karena — double i 

jang kedua masih belum dik 
siapa jang akan dipasang. 

Mintarja/Muljadj 

    

    
tatap 

dipasang ataukah pasangan lain 
nja jang seperti diketahul djuga 
diikutsertakan dalam perlawatan 

jin 1 ji #| 1 | | 1 | 
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Djakarta, 24 Peb. (Mdk). 
Berita Harian "Merde- 

ka” tertanggal 18 Pebrus 
Fi jl. tentang diangkatnja 
Djamiat Dalhar sebagai 
coach PS "Djakarta Pu- 
tra”, berita mana bersum 
berkan dari Ketua ”Dja- 
karta Putra” sendiri ja- 
itu Erwin Baharuddin ter 
njata telah ditanggapi se 
tjara serius oleh kalang. 
an persepakbolaan di Ibu 

tsb. beber: —1 Ta . apa tokoh per- 
sepakbol nasional 

lokal jang ber- 
ada di Ibukota telah mem 
berikan pendapatnja ma- 
sing2 tentang benar ti- 
daknja pengangkatan Dja 
miat Dalhar sebagai 
coach "Djakarta Putra”. 

Seorang tokoh dari kalang- 
an PSSI menjatakan penda. 
patnja kepada "MERDEKA" 
bahwa apa jang dikatakan 
oleh Erwin Baharuddin me. 
ngenaj pengangkatan Djamiat 
sebagai cozch "Djakarta Pu. 
ga sebenarnja kurang mung 

in. 

Dikatakan oleh sumber ini 
bahwa Djamiat jang kini di. 
pertjajakan untuk melatih px 
main? PSSI Junior, tentu ti- 
dak punja waktu untuk mem 
bagi2 tenaga2nja. Dan harus 
diketahui, demikian dikatakan 
nja bahwa Djamiat sraagnja 
penuh tanggung djawab, oleh 
sebab itu untuk memegang 
dua team dengan dua tang 
gung djawab sekaligus rasa. 
nja kura”g mungkin. Demiki. 
an tokoh itu menjatakan. 
Sementara itu dari kalangan 
    

DIGANGGU HUDJAN 

DJAKARTA — Landjutan 
pertandingan kompetisi Divisi 
I Persidja distadion Menteng, 
Minggu scre antara Djakarta 
Putera—Maesa, terpaksa di. 
hentikan, karena hudjan dga 
Djakarta, Putera leading 1—0, 
setelah pertandingan berlang. 
sung selama 26 menit. , 
Lapangan pertandi-gan me 

mang sudah berat, betjek aki. 
bat hudjan dipagi hzrinja, se 
dang pada saat pertandingan 
dimulai tjuatja gelap karena 
mendung. 

Tragedi-- 
: (Sambungan dari hal. III) 

Follow-up 

ASA belakanga "' & 
kelihatan gaje" ri 
umum terhadap sesruiu ma 
salah selalu -.engalami ke- 
burtuan. Sebabnja jang uta 

ma, kami kira, masalah apa sadja 
selalu dihadapi dengan  kurangnja 
kesediaar: masing2 pihak untuk me- 

ngenal persoalannja dengan baik. 

Dalam musaiah Makam Seniman ini 
banjak djalan jaag dapat dilalui. Fol 
low-up dapat terijapai Gjika kita 

mau berusaha. Follov "p jang baik, 
kemi berpendapat, sudah waktunja 
Lipikirkan bersama untuk mengada- 
kan Makam Seriman jang chusus 
untuk para seniman jang meningyal 
dunia. Tempat makam itu terserah 
Gimana sadja, tidak seharusnja di 
Makam Pahlawan Kalibata. Seniman 
peda dasarnja lahir dari tengah ma- 
sjarakat, kematian merekapun her- 
daknja ditengah masjarakat. S-ni- 
man tidak perlu kita agungzkan -- 
tjera ber-lebih2Zan. Sebab seniman 
sedjati tidaklah igin ia diperlaku: 
kan diluar kesederhanaan. 

  

  

Djika kita ingin menghargai seri- 
man setjara lajak, usahakanlah ha- 

kerya2nja jang tebengkalai 
tidak bisa ditjetak. Urus keluarga 
mereka jang tinggal setjara lajak ber 
Casar pada rasa kemanusiaan jang 
murni. 

Djika kita menganggap pertu 
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SELASA, 24 PEBRUARI 1970 

COACH DJAKARTA PUTRA MASIH 3 

Djamiat Tolak 
Tawaran 
”Tidak punja waktu lagi" 
komisi tehnik "Djakarta Putra” 
sendiri menjatakan bahwa mere 
ka sama sekali tidak mengeta- 
hui kalau Djamiat diangkat se. 
bagai coach Djakarta Putra. Di 
ketakan jang terdaftar sebagzi 
coach Djakarta Putra adalah 
Anwar Dado, Suwardi, Jopie 
Timisela dan Bakir Gurdie. 

Sedangkan ketika "Merdeka" 
menghubungi pihak jg bersang. 

kutan persoalan ini, dengan sing 
kat didjawab oleh Djamiat "saja 
sendiri tidak tahu menahu ten- 
tang adanja pengangkatan itu. 
bahkan untuk diadjak bitjara 
pun saja masih belum pernah”. 

Ditambahkan seterusnja "ka. 
laupun diangkat sebagai coach 
Djakarta Putra saja akan tolak 
karena saja tidak punja waktu 
lagi. Demikian Djamiat- (Am) 

  

11 Negara akan 

diundang ikut 

Merdeka Games 
Kuala Lumpur, — 11 

Negara akan diundang 
untuk ikutserta da- 
lam turnamen sepakbola 
memperebutkan ”Merde 
ka Cup” 1970, ialah per- 
tandingan kedjuaraan ig. 
diselenggarakan setiap 
tahun dalam rangka pe- 
rajaan Hari Kemerdeka- 
an Malaysia. . 

Menurut keterangan 
Kwek Kin-kong, Sekreta 
Tis Persatuan Sepakbola 
Malaysia (FAM — Foot- 
ball Association of Ma- 
laysia) turnamen tsb. di 
rentjanakan pada tgi. 29 
Djuli sampai 16 Agustus 
1970. 

Negara2 jang akan di- 
undang ialah : Birma, In- 
dia, Indonesia, Korea Se 
latan, Djepang, Muang- 

  

  

BALAP SEPEDA 
NASIONAL DI 
PURWAKARTA 
DIMULAI 18 APRIL 
Djakarta, 24 Peb (Mdk) 

Dalam rapat segi tiga ?ntara 
Pengurus Ikatan Sport Sepeda Ir. 
donesja (ISSI) Pusat. ISSI Djaya 
dan Purwakarta baru? ini telah ci 
putuskan bahwa Invitasi Nasio 
nal Balap Sepeda akan diadakan 
di Purwakarta (Djawa Barat) de 
ngan PBS "Purwakarta sebaguj 
der "sananja sesuai dengan ren 
iis crdia ISSI tahun 1984/ 
1970. 

Pericmbaan «xar diria' jad 
igl 18 sampai dengan 25 Apri! 
1970, dengan nomor pertandingan 
untuk putra/putri jang terbagi da 
lam Tcam Time Trial, Individual 
Time Trial Track Race dan Rcad 

Race. Tiap2 Komda dapat mengi 
timkan | Team Putra dan 1 Team 

Putri jang terdiri darj 6 pembalap 
dan 2 official untuk setiap tram 

Team dar' luar negeri 
Diberitahukan pula bahwa oleh 

ISSI akan diusahakan mengun 
dang team dari luar negeri terma 
suk negara2 tetangga Singapura 

  

dan Malaysia. 
Pendaftaran selambat2nja tang 

gal 10 April 1970. kepada Panit 
Pelaksana Djl Sastradiningrat Ns 
19 Purwakarta. dengan tindasan 
"epada Pegurus Besar ISSI Dj' 
buitan Agung No. 22 Pav. Djakar 
1 

Demikian pendjelasan dari Peng 
arus Besar ISSI 

   

1970 
thai, Singapura, Vietnam 
Selatan, Hongkong, Tai- 
wan dan Australia Barat. 

400.000 Exp 
Toto Dana 
Thomas Cap 
Diedarkan 
Djakarta, 24 Peb. (Mdk). 

Dari Humas "TOTO DA- 
NA THOMAS CUP 1970” 
diperoleh keterangan bah- 
wa seluruh kupor2 toto iri 
jg berdjumlah 400.000 exp. 
telah diedarkan dengan ban 
tuan2 KONI daerzh2 kese- 
luh pelosok tanah air. 

Dikatakan bahwa diharap 
kan sangat bantuan dari se 
genap lapisan masjarakat 
untuk membeli toto jang ni 
lai nominainja adal:h Kp. 
100,— dengan hadiah2 jan 
disediakan tjukup menarik 
itu, karena uang pendjual- 
an kupon2 ini nantinja ada 
lah untuk membiajai team 
Thomas Cup kita ke Kuala 
Lumpur di bulan Mei 1970 
guna merebut kembali 
”Thomas Cup” dari tangan 
Malaysia. Oleh sebab itu 
sumbangan dari seluruh la- 
pisan masjarakat Indonesia 
jang mengingini kembali- 
nja "Thomas Cup” kepary 
kuan Ibu Pertiwi sangat di 
harapkan dgn. tjara mem- 
beli kupon2 toto Dana Tho 
mas Cup ini. Demikian di- 
katakan. 

Mengenai waktu pereda- 
rannja dikatakan hanja 
sampai tgl. 25 Pebr. 1970, 
selambat2nja djam 12.00 
siang pada tgl. tsb. para 
pendjual/agen2 sudah ha- 

  

Dana Thomas Cup ini pada 
KONI setempat Panitia. 
Demikian dikatakan. (Am) 
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