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Hidup lebih . nikmat 

  

dengan... 

OSANYO 
BELILAH HANJA BARANG LISERIK BUATAN SANYO 

SIT nomor 0324/SK/DPHM/SIT/1968 
AN 239/P/V/1968 

SAMBUTAN TERHADAP TULISAN KOL. DRS. 
H. BACHRUM RANGKUTI BERDJUDUL 
”IMAGINASI, OBSERVASI DAN INTUISI PADA 
TJERPEN : LANGIT MAKIN MENDUNG 

  

Sajang OLEH 

PROF. DR. HAMKA 

Rangkuti 
tidak hadir 

. (BAG. 2 — SAMBUNGAN KEMARIN) 

  

Dan Igbal djuga, jg. berkobar emo 
sinja, sehingga menondiolkan tjita po 
Vrik baru, jaltu nerara Pakistan, jg. 
menurut Ghandi tidak rasionil, walau 
pun untuk itu Igbal bersedia mela- 
wan seluruh dunia. Dan emosi Iabal 
“u kemudian didjadikan — pedoman 
relilik oleh Ali Jirnah sehingga Pa- 

    

tuk mengabulkan permintaan Kedjak 
sen Agung agr saja djadi saksi ah- 
II. Dan emcsi tlinta kepada H.B. Jas 
sin dapat saja kompromikan, meski- 
pun ditegur oleh Hlkim. Jaitu saja 
mohonkan Jassin dibebaskan sadja. 
Dan segala sidang saja hadiri, sam- 
Pul Hakim mengatakan 

  

mungkin masih belum sehalus emosi 
ran simbolik keagamaan sdr. Rang- 
kutf timbulnja artropomcphisme atau 
kate2 simbolik dalam Tashawwut 
sdalah deri perasaan tjinta.  Jaitu 
Minta si hamba kepada Tuhannja, se 
Ningga dia merasa bersatu dengan 

      

Ta 

Heboh 

' “Us€ Bertikla Merjek B2 ea 
yana.    

  

   

Coopa 
PEMERINTAH TIDAK DIRUGIKAN, 
BAHKAN AKAN LEBIH UNTUNG 
Djakarta, 4 Maret (Mdk). 

Presiden Soeharto telah 
membenarkan tindakan 
Djaksa Agung dalam menje 
lesaikan masalah Coopa di- 
luar pengadilan. Kebidjak- 
sanaan Kepala Negara tsb. 
diambil didalam sidang pa- 
Tipurna Kabinet Pembangu 
nan jang dilangsungkan di 
Istana Negara hari Selasa 

« KATA MENPEN 

kemarin. Presiden mengha- 
rapkan pula agar para Men 
teri dapat mengerti atas tin 
dakan jang diambilnja itu. 
Dikatakan oleh Presiden 
hal tsb. adalah untuk ke- 

pentingan nasional, karena 
Pemerintah ingin tetap men 
sukseskan Bimas Gotong 

  

PENDAPAT DI DPRGR TENTANG 
PENJELESAIAN DILUAR PENGADILAN : 

Djaksa Agung Berpegang 
Pada Dasar Hukum Lama 

Djakarta, 4 Maret (Mdk) 
Penjelesalan persoalan Coopa 

diluar Pengadilan seperti jang di 
maksudkan dalam Keputusan Djak 

Domo Pranoto dalam mendjawab 
pertanjaan pers Selasa siang. 

Menurut Domo, dasar hukum 

Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

ka 
Kabinet Bahas 

    PRESIDEN didampingi ketua DPA/Komisi- 4 Wil 
purna kemarin. (Ipphos). 

   

PENJEDAP MASAKAN 

Gabe KING OTO 
PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

lopo SH. 
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pada sidang kabinet pa 

Presiden Setudju ' 
Tindakan Djaksa 

Rojong didalam Repelita. 
Menterj Penerangan Budiar 

djo atas pertanjaan pers mz- 
ngatakan bahwa apa jang di 
lakukan oleh Presiden tsb ti. 
dak akan menimbulkan prece 
dent dan djuga tidak berten. 
tangan dengan hukum. Dika. 

ngan oahwa terdapat pelang. 
garan tehnis dari penjelewe. 
ngan LC sedjumlah US $ 
711.000, tetapi dengan dilaksa 
nakavnja penjelesaian diluar 
pergadiian, Pemerintah men. 
dapat keuatungan dengan di. 
tarunkannja harga diazinon 

Agungi| 
saja tidak ” Tuhan. Meski, demiki: lang masih kita pakai sekarang takan oleh Menpen lebih lan. dari US$ 4300,— perton men. 

Kistan berhasil berdiri. perlu halir lagi, karera jang beliau ahuti martin ana Maakan GAN s5 Agung baruz ini, adalah kare”) merupakan hukum kolonjal dima ” djut bahwa dengan kebidjak. “@jadi US$ 3500 Lg sukar dan oleh karena Cslam buku2 Filsafatnja Igbal, se- perlukan keterangan dari saja, sudah saat djike mereka terlandjur ber- ”— 1a bal demikian sa lampau, sehingga memungkin sanaan Presiden tsb malah emosi lalu didjelaskan pentingnja 
dalan menentukan sikap hidup. 

dienggap tjukup oleh — madielis ha- 
kim? kata demikian. Sebab mereka se- 

dang SUKRAN (mabuk) hingga ti- 

   

dimungkdakan 
oleh dasar2 hukum jang kita lak 

itu, malah Djaksa Agung dapat 
Pemerintah tidak dirugikan te Bahan? pesticida inj sangat 

itu pula Kepala Negara meng 
ambil kebidjaksanaan untuk sanakan sekarang, atau apa jang tapi Pemerintah akan lebih diperiukan oleh petani? di In- memi di n jang Yarsebab emosi tjinta dalam aga- AJA hadiri sidang itv te- dak sadarkan diri. Pada waktu jg. kia kenal dengan Schikking merideponisir pada sesuatu per- untung. Pemerintah masih me donesia. Diutarzkan oleh Men Tenan, asa malah, berdjuta kaum Muslimin me Tus, sampai hakim merasa '— demikian mereka dinamai dalam Recht, demiklan dikatakan oleh soalan, anda/nja dianggap hal tu naruh kepertjajaan kepada pen bahwa untuk menjelesai. Agung tsb. ninggalkan India, pergi ke Pakistan tidak perlu lagi, meskipus — SJA-THAHAAT. Itulah jang menje- Ketua Komis! III (Hukum dan Da perlu dalam rangka mendjaca Coopa. kan masalah Coopa inj me. tang baru didirikan. Padahal dite- saja tahu ada jang pra — bebkan mereka berkata "SUBHANI, Diakui oleh Menteri Penera ngah djalan beribu-ribu jang direng- 

gutkan njawanja oleh pelor2 orang 
Hindu. 

Bahkan saja bangga djika saja di- 
kstakan emosicril lantaran iman 
ini.” Moga-moga emosi saja dapat- 
lah kiranja mentjapai deradjat jang 
tinggi, Jaitu bersedia mati lantaran 
tjinta: ” AL-MAUTU AJATUL HUB- 
MISH SHADIO! (Maut adalah alamat 
tinta jang sedjati). 

Sebab itu maka maut jang paling 
tinggi nilainja ialah SJAHID karena 
meinbela agama Allah. Dan ragu da 
lam hal ini BAGI SAJA adalah ku- 
turi 

MOSILAH jang menguasa' 
diri 'saja, maka saja tidak 
pernah memakai fatwa: FA 
FIHI @AULANI (dim hal ini 
#»da dua pendapat), padahal 

saja tidak berani mengeluarkan pen 

  

H.B. Jassin  menundjukkan 
emosi bentjinja kepada saja, sampa 
ada jarg menuduh saja  mendjilat 
Menteri Agama. Atau ingin djadi 
Merteri. Sebaliknja ada pula pihak 
Jang bentji' kepada H.B. Jassin mema 
ki-maki saja dalam suatu madjalah 
mingguan, sebab saja minta Jasein 
dibebaskan atau dihukum ringan. 

Dan saja tidak hanja akan melihat 
dari djauh dalam hal jang saia su- 
dah meniediakan diri buat bertang- 
Rurg djawab. Saja tidak akan mem. 
beri beban kepada orang lain untuk 
menialurkan pendapat saja. Karena 
kelau orang jang saja wakilkan itu 
Gjatuh, saja djuga kelak Jang akan 
@'sesalinja. 

Antropomophisme & 
Tasawwuf mendalam 

MA A'SHAMA SJA'NI" Amat sutji 
aku, alangkah besarnja keadaanku, 
(utjapan Abu Jazid Bustami). ", 

"MA FIL  DJUBATI ILLAL-LAH"5 
Jairken Allah: (Utjapan Sjibli). Atau 
""Ana'l Haogu", Sajalah Tuhar. itu, 
(Utjapan Sjibli" Alballadj). 

Apa jang dikatakan higher sufis- 
me itu menurut penjelidikan saja 
jang mungkin masih dangkal, bukan 
lah menurunkan sifat Allah kedalam 
sifat jeng baharu (,Alam), melain- 
kan mentjoba mempertinggi sifat di-: 
sehinggi mendekati sifet Allah (Wih 

Gatusj-Sjuhud), atau bersatu padu si 
Insan kedalam Allah (Wihdatut 
Wudjud”). Inilah jang dirumuskan 
orang Djawa- dengan sebuten ""Ka- 
wulo Gusti". 5. 

Maka mensifatkan Tuhan Allah me 
makai katjamata, walaupun katja- 
mata itu dari mas, bukanlah higher 

dapat sendiri mana jang saja pilih AUDARA Rangkuti mem-  sufisme, karena berkatja mata ada- 
diantara dua gaul itu. Atau tidak bela Kipandjikusmin jang lah alamat kurang penglihatan. Atau 
berani tampil kemuka umum untuk dalam tjerpennja "Langit tidak rabun dipakainja djuga katja- 
mempertanggung jawabkan suatu 

pendirian. Lantaran emosi ini djuga 
tidaklah saja #kan lari keluar nege 
Yi misalnja, kalau ada perbuatan sa 
ja jang dianggap salah oleh masjara 
kat. Lalu kemudian setelah keadaan 
Gjadi "dingin" saja pulang dengam 

diam? 
Itulah sebabnja dengan emosi jg. 

timbul sebagai ukibet dari Iman Itu 
saja bersedia di saksi ahli 

      

   

  

Makin Mendung” itu telah 
melukiskan. Tuhan swt 

Jang Maha Sempurna dengan sifat 
insan jang serba kekurangan. Kata 
Rangkuti, ditindjau dari sudut kesu 
sreteraan dan  HIGHER SUFISME 
(Tasawwuf mondalam), memindjam 

istilah Dr. Mohammad Igbal: itu da 
bat diterima oleh rasa emosi dan 
timbolik keagamaan 

Disini dapat saja pastikan bahwa 

   

mata untuk pelagak, karena perasaan 
rendah diri, "MC." 

Ini telah saja dielaskan dimuka si 
dang kedua: Sajang Rangkuti tidak 
hadir. 

Meskipun didalam — perpustakaan 
saja dirumah buku2 tentang Tashaw- 
wuf lebih banjak darinada buku? 
flahi: Meskipun telah saja peladjari 
Imnu Arabij, Djalaluddin Rumi, 
Imam Alshazali, Abu Jazid. Bushtha- 

  

   

     

  

lam Negeri) DPRGR Brigdjen Pol. ketertiban umum. (PAB) mang suatu problem jang pa. (Bersambung ke hal. ID 

Tambahan Kredit BI Bisa Meningkat. Faktor Susut. Beban Bunga 

Kerugian Akibat Bimas 
Meleset Bisa Bertambah 

SEKARANG SADJA SUDAH 
HAMPIR Rp.12 MILJAR 

Djakarta, 4 Maret (Mdk) Sebaliknja Teari Pe- 

  

Batu Bula. 
  

4 
dalam perkai pembelzan Rangkuti ini tidaklah be- mi, Rabi'atul-“Adawijah, Fariduddin Siapa jang harus ber- njelesaian Bimas Gotong Sud ah 
sin. Emosi tin rar. Bahkan dia akan dimuntahkan — Al-'Aththaar, Hafiz Asi-Siirazi, Ab- tanggungdjawab dan me Rojong dalam laporan- 
ma, kepada Tuh: oleh rasa emosi dan simbolik keaga- dulgadir ilari, Abdul Karim Djal 2??—.. 

    

hormat saja kepada Malaikat Djib- 
1 Itulah jang mendorong saja un- 

maan, terutama bagi oreng Islam. 
Menurut pengetahuar saja, jang 

AFFAIR PISTOL GELAP : 

KOSEK TAKUT 
  

  

lan? dil. dan kaum Shufi ditanah air 
(Bersambung ke hal. III) 

— Komisi - 4 
Dipanggil 
Daerah 

mikul kerugian Rp. Il 
miljar lebih (Rp. 11.926. 
000.000,—) akibat keme 
lesetan pelaksanaan Bi- 
mas Gotong Rojong me 
rupakan masalah jang ra 
mai dibitjarakan. 

Pihak Departemen Per 

nja baru2 ini berpenda- 
pat bahwa defisit jang 
hampir mentjapai Rp. 12 
miljar itu untuk areal bi 
mas jang kl. 1 djuta ha. 
musim tanam 1968/1969 
dan periode 1969 sejogia 
nja tidak mendjadi be- 
ban pihak BULOG dgn. 
alasan untuk menghin- 
dari beban bunga jang 
terus menerus. 

lah kerugian diatas pihak Dep 

Los Angeles, 4 45 (Ndk). 
Batu bulan jang kema 

rin diberitakan dalam ha 

Deptan kemudian ternja aa “asus Busta. lalu. 
Padang. 4 Maret (Max) ta keberatan karena me akui 2 bai 1 ana mengu- 

PA gatal eerraa Pig “ tan Can t aa aa inna an “pada Bendahara kenal telah ne keluarkan hari Kemis al. men an pada Negara. Dan dari djum 

@ 
  

tan kabarnja bersedia menang 
baajak Rp. 2 miljar toh debu bulan jang di daorah2, kalau perlu dengan penjebaran pengum se bos 

mengangkat //membentuk  petu- pulan, yan kevin (Rp. PE bawa oleh astronot Apol 
Komisi-4 didaerah2, ter. peran Senar, Kanaan lo 11 AS itu akan dile- 

Djakarta, 4 Maret (Mdk). jang dibubuhi tulisan "Alat- masuk didaerah Sumatera Ba 21 T h an, management fee, biaja takkannja dalam sebuah 
Kalangan jg. alat Hi-Fi” tetap djuga be Sa ia maba “ anun eksploitasi kendaraan, sisa pu kotak pos pinggir dja- 

di Airport Kemayoran me- lum diambil oleh pemilik- ajaa Lena ab 5 Hilan nia Da da Pam ta jai p seraa lan. Beberapa saat Ke- 
kepada "Merde- Ke Presiden RI No. 12 buhan dian polisi memang 

ka” bahwa sampai saat ini “aan apa barang2 'HIFI' tsb. 1 dam 13 dengam oi J ai arena Laka 

   

    

                 

    

keheranan karena ga itu ditempat itu. perdagangan Kedubes Tje- ““aimbulkan & san Gn Sea aa pat bahwa defisit sebesar itu aa 
koslowakia Vaclav Kosek ““ersmbang Ke halah | jan bagi Mepuangah beruntun belumlah final dan, mungkin aa 

aa Iper 1 besar. Pembajaran — valuta Sena 3 
Sumbar Aha men Djakarta, 4 Maret asing kepada kontraktor OOO 

ini Danh Tonnda Yentuah Ya Hi Tatan Mckyah Pohan PA I dan IT untuk musim ke. RAWALPINDI — 
Be..be...bbbegini x pak, ekor ear aa Kemerdekaan RI "TAN — marau 1969 belum nelenal, dar Pakistan telah menga 19 

ini kue..kog, eh tjop... 4 tp Nan megah 37 MALAKA" Senin malam 4. lah moon jhrodtt dari Bank 1 diabat? pemerintah jang 

Ne Pen On Tan H dar tokek Pemuda maha: Tambahan kredit BIL te ““ £ ea PAN Kekuasaan. Ti itu diam 
tera Barat itu disjahkan de ra dan warga Mukota ang disebabkan pembiajaan projek ,. 2 tan bit berdasarkan militer 

aa ane Ia Jen mewakili masjarakat pemtilita, —bimas seli a jang mem“ -weriti en Ten Man PA jang berlaku sediak Maret ta- 

200 pebantan hore kan Haa Penkowan Mastani Pen Kan Dalan Ki. Mp DA mar tor 2.1 - aa kem Bea YO Gala ai Aemal Todewe "ata daan Tekan LAOS : Serdadu Tjilik Luka» pe0nw cxnetan cm 
Tn Si, (ex Maria RD, NI H4 Adam menelan kl Rp. 16 miliar. @erasiunkan sen diamba 

RUMAH SAKIT AL sekamg).Ni S Timur, Alam untuk bibit, management fee. Ari PAT, kena pejahan peluru 2aak becumar M tama jak undang2 2ng3 me ju dumam 
RUGI Rp. 47 DJUTA ur) dan Sajuti Na Ta Baba paan Ba an ” Tepi Sa aan eka swag seger Si sudah ditangan pengadilan 

Mn aan Perak pegjatan' Lonte Johaai jaan Jang tidak Yurup aa TR Oi Man dag beggang Gan Oankan. Gag : 
Djakarta, 4 Maret (Mdk) ta. " Auhi delam peket kontraktor. 4 

T bei 2 nata tata jane Men karun PRESIDEN TUNGGU DJAWABAN PARTAI2 
ngan lah mendapat tentang y ta 1 1 ” N 

Kam rihangan? aim mdlak rks irah Daerah drataum an TENTANG GAGASAN PENGELOMPOKAN 
melanda 1945 a.l. dari Achmad log masih bisa mengalami ke 
ir sebab meluapnja SH baik setara prhadi mangan rugisw karena faktor susat napaanp, «Bara Ta as Saba BeNanN Pa Naa Span patang 

tut. Demikian oelaku bahas Mentari Luar Mes )NUAI den, djumlah sarana Ma an au Se buana SAN AA 

: Ba dan Saluti Melik Jang me (kl. Rp. 2 miliar)” menurut Selasa telah membentangkan Tenan an aa an LA NEGERI 

-. Maa en Bani tebet Pesen bel Mepenunala dikansai "am pengelompokan partait ig pekan GA Pe onngerp ana Permen !! telah 
mengenai tasi muda Okon. Pemerintah. Demiklanpun bin Sitjetmskan beberapa waktu Proniden Sesharee ts akan 5 

3 Na ta “ dah ”. an Pahiawan Nasio lum seperuhnja per 2gp Ad 3. Badan Pekerdja. nagin 
lagi, nal Tan Malaka tsb akan dlam “jawabkan. Biaja/tVnga ban jang tata, Pon. sedia h Matan Magaan bahua beberapa 

siden takan bahwa pe Pada pala 
pada dmtkan dengan Seminar tentang — sedjak ena Keigkoane ar La 0gang djawaban? Amat G2 Endonesin Ing telah 

teen sea SA ea nenen Ka P TEA Kama rUnU bannya. Mari Partai? tentang gagasan melaksanakan Permen 1? dan 
- (AB PT Na Ins nye dalam Pemilu sampai pengelomnotan tsb. (Bersambung he hal. IVI    
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Ketemuilah 
Ratu Impian Anda 

Frih pojah anda munjebrang lautan pasti dibalas: "sewaktu nda 

temu dengan Ratu jang paling menarik dikota jang paling me- 
ankan didunia. Io, patung Liberty, telah lama menanti anda di- 

tu gerbang New Yor. 

Dan tahun ini anda dopat miliki New York. Dengan bioja serendah 

$ 1171.- (Trans Pacific Jet Economy Fore 21 hari p.p) 

Lagipula anda dapat menunda perdja- 

harga ticket. 

Dari sana kami 

lanan anda di Tokyo. Tanpa tambahan 

terbangkon anda 

. langsung ke New York melalui route 

Great Circle Express. Jang paling tjepat. 

Hubungiloh kami segera. Karena anda tak 

dapat menunda pertemuan ini lebih lama lagi. 

Pan Am di Hotel Indonesia. 
Tip. 49363 - 43755 

Bukankah ia membowa obor untuk 

menjuuh perdjalanan anda djuga ? 

Ba Pan An membikin perdjulanan anda hebat. 
n Penerbangan berpengalaman terluas didunia. 

No, 190/M/70 

    

       

P residen (Sambungan dari hal. I) 

Rp. 4,7 biljard dana ke. 
sedjahteraan pegawai 

Menteri Keuangan telah pu 
la meliporkan kepada Presi- 
den sesuai dengan penugasan 
Kepala Negara kepadanja, 
tahwa pada bvwlan April ini 
Yara pegawai negerj akz:1 di. 
naikkan gadjinja sebesar 507, 
jang merupakan tundjangan 
kerdja jaig dikeluarkan dgn 
didasarkan kepada "'tzke ho- 
me pay". 

Presiden dalam hal tsb me. 
mesaikan kepada Menkeu 
agar dana kesedjahteraan Pe- 
gawai djangan diabaikan. Me 
nurut keterangan Menpen bah 
wa dana tzb akan berdjumlah 
sekiter Rp. 4,7 miljard. ma- 
sing2 untuk kesehatan Rp. 2,4 
miljard, umvk Taspen (Tabu 
ngan Azsuransi Pegawai Ne- 

  

geri) Rp. 1,2 miljard, Daspri 
(dana kesedjahteraan Pegawai 
R.I) Rp. 650 djuta dan kape. 
rasi 409 djuta. 
Dana tsb aken diambil dari 

4227, dari take home pay 
tanpa mengurangi djumlahnja 
intuk pegawai. Tahun jang 
lalu djumlah Dana tsb hanja 
berdjumleh Rp. 24 miljard. 
Setervsnja Presiden telah pu 
la minta perhatian Menteri 
Keuanga, agar mengambil 
Inisiatif guaa memperbaiki 
nasib para perintis Kemerde 
kaan jang berdjumlah sekitar 
1000 orzrg. Kepada para pen 
siun tidak dinaikkan 507, se. 

jang berleku surut 
1966. Kepria merek2 ini 
akan diberi rapel dalam tahun 
1970/1971. 

WARTA EKONOMI: 
KURS VALUTA ASING DI?DJAKARTA 

untuk DJAKARTA — Permintaan dollar Amerika agak ramai 

Pa ii disebabkan” makin menmgkatnia Benknja minat dan kegiatan mn 
170 jang ulkan diadakan di Osaka, Dje- | | 5 $ : f f 1 

Dollar Amerika 
Dollar 5. 

Dollar /Matsysia/Brunei 
Gulden nd 

KURS DP HAR 

DJAKARTA — Suasana call DP di 

Ma Se Use BE7I7-AN dan 

  

Beli Djual 
Rp. 379— Rp. 387,— 
Rp- 401,50 Rp. 414.30 
Rp. 956.50 Rp. 922,— 
Rp: 122,— Rp. 128— 
Rp. 99.50 Rp. 107,50 
Rp. N— Rp. 107,— 
Rp. 61.50 Rp. G5— 

1! SELASA 
Bursa Valuta Asing Diakarta 
dengan hari? cali sebelum 

"makh pada kurs 376,30. Per- : 

' 

2 KORBAN TANAH 
LONGSOR BELUM 
DIKETEMUKAN 
Bemarang, 4 Maret (Mdk) 

Bupati Bandjarnegara R. Su- 
dibjo menjatakan baru2 ini, bah 
wa dua orang djenazah korban 
peristiwa Projek Ampera I ma- 
sih belum diketemukan, karena 
masih dalam timbunan tanah 
jang longsor. Dikatakan, bahwa 
peristiwa tanah longsor tsb jg. 
terdjadi di Bandjarnegara bebe 
repa waktu jang lalu memakan 
korban 26 orang meninggal du 
nia seketika. 

Hin, 
zah sudah 
2 orang lainnja masih dalam 
pentjaharian dengan djalan meng 
pal tanah jang longsor dan pe 
laksanaannja dilakukan oleh 
tihak Zeni Dam VII/Diponego- 

ro, 5 
Kesulitan jang dihadapi para 

pelaksana penggali tanah ialah 
Tenan Pa longsor 

lume ita 
besar. Namun demi unta 
penggalian terus didjalankan 
sampai semua korban danat di 
ketemukan kembali: (PAB) 

PASARAN KARET LOKAL 
DJAKARTA. — Pasaran karet 

lokal di Djakarta hari Selasa se 
pi. dengan harga2 tertjatat no- 
minal semuanja. Harga sheet tu 
run dua rupiah dari hari Senin 
tapi harga brown naik duarsete 
rgah rupjah dan harga crepe 
najk ertara lima dan sepuluh ru 
piah. Flat bark crepe dan sheet 
cutting serta sheet skimming 
naik dun-setengah rupiah. 

Dj Sirgapura. menurut taporan 
"Rcuter”, harga djuga turun. Wak 
tu pesar tutup hari Senin sore 
harga RSS 1 tertjatat 623/8 sen 

per Ib, harga ini turun Setasa pa 
gi waktu pasar dibuka jatu men 
djadi 62-1/8 dan turun lagi Se 
lasa tengah hari mendjadi 62.—. 

DJALAN DJOMAR No.6 - DJAKARTA 
49757 - 49158 

Akan diberangkatkan kapal P.T. "ARAFAT” dinas Express 

TELPON: 

dari Pelabuhan Tg. Priok : 

K.M. ” AMBULOMBO”. 

BRT 11.111. TON 
TGL. BERANGKAT : 
TUDJUAN 1 

Hari SELASA 10 MARET 1970. 
TG. PRIOK-MUNTOK-BELAWAN p.p 

Tanggal pemberangkatan kapal se-waktu2 dapat berobah 
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.- 

P.T. PERUSAHAAN PELAJARAN "ARAFAT' 
No. 201/M/70 

  

Team “Ikan Paus ” 
Bebaskan 2 Pamen 

Djakarta, 4 Maret (Mdk). bertempat diruang kerdj 
Pada hari Selasa kemarin 

  

nja Komandan Komabal 
  

Naa ea SERA AR RA SSK 

ML nita 
LEBIH TERANG 
DAN TAHAN 

  

  

Philips lambang tjahaja terang 

PT. PHILIPS.RALIN ELECTRONICS 

TJABANG' 

IDJAKARTA - BANDUNG SEMARANG SURARAJA MEDAN 

dan DEALER Di RAYON ANDA /W
/L

6L
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CEREBROFORT 
PEDIATRIC TONIC 

'Sebab CEREBROFORT mengandung 
1. L—GLUTAMIC ACID, sebagai sumber energi sel2 Otak: 
2. LIVER CONCENTRATE untuk menambah darah. 
3. PROTEIN HYDROLYSATE untuk pertumbuhan badan jang optimal. 

-4. 11 matjam VITAMIN MINERAL. 
Tersedia disemua Al dan Toko OBAT. No. 198/M/70 

  

RALAT 
RESTORAN Bakmi Djakarta tutup tiap 
hari Senen, hari Minggu buka. 

No. 200/M/70 

  

Didjual tjepat: 

SATU BUNGALOW BESAR 
(terletak dimuka Hotel Ardjuna, Tjipanas) 

  

mo
h 

  

TIDAK TERBUKTI 
ADA INDIKASI 
TERLIBAT G30S . 
Letkol. (KKO) Prawoto t:- 
lah dilakukan upatjara pzm 
bebasan kembali 2 crarg 
Pamen AL dari pengaman- 
an team "Ikan Paus”, ka- 
rena ternjata setelah diada 
kan pemeriksaan setjara 
mendalam oleh team chu- 
sus "Ikan Paus” maka pa- 
da kedua Pamen jang ma- 
sing2 bernama Letkol. (L) 
Ir. T.A.H. dan Majoor Kes. 
(L) K. tidak terdapat pe- 
tundjuk2 jang membukti- 
kan, bahwa mereka terlibat 
dalam pengchianatan G30 
S/PKI, maupun termasuk 
dalam katagori kaum des- 
truktif atau vested interest. 
Kedua Pamen AL tersebut du 

lu diamankan dalam rangka pem 
oersihan oknum2 gelap sisa-sisa 
G30S/PKI, kaum destruktif dan 
vested interest dalam lingkung- 
2m AERI “jang telah dilakukan 
leh team "Ikan Paus". 
Mengenai diri beberapa Perwi 

ra AL lainnja Jang kini masih 
dalam pengamanan team ope- 
rosi "Ikan Paus'" menurut kete 
tangan jang diperoleh warta- 
wan "Merdeka" hingga dewasa 
ii team chusus masih terus me 
rgadakan pemeriksaan terhadap 
mereka. Apabila ternjata dianta 
rania mereka tidak terdapat pe 
tundjuk2 jang menjatakan mere 
ka terlibat G30S/PKI atau ter- 
masuk dalam kelompok kaum 
destruktif dan vested interest, 
maka mereka itu akan dibebas 
kan pula, sedang terhadap me- 
teka jang ternjata terdapat buk 
ti2 jang menjatakan mereka ter 
Ni maka mereka itu akan di 
3 an kedepan medja Penga- 
dilan. 

Dalam pada itu, pada hari 
Kamis besok, Ka. Puspen A.L- 
kolonel (L) Iman Sardjono akan 
mengadakan briefing dengan 
pers ibukota untuk memberikan 
keterangan sekitar operasi team 
Ikan Paus" dan lain2 sehubu 

agan dengan perkembangan AL 
RI dewasa ini. (S) 

  

   

  

ADAM MALIK HARI INI 
TIBA DI INDIA 

D/AKARTA — Menteri Luar 
Negeri Adam Malik hari Rabu 
tanggai 4 Maret ii 
tiba di New Delhi, ibukota F- 
dia untuk mengadakan kundju- 
ngan resmi dinegara tersebut 
selama tiga hari. 
Kundjurgan Adam Malik ke 

negara tsb atas undangan peme 
rintah India dan selama kundju 
ogannja itu, menteri akan me- 
ngadakan pembitjaraan2 menge 
nai hubungan kedua negara de 
ngan rekannia dari Inaia. men 

teri luar negeri Dinesh ya: 
Menurut rentjara Menlu n 

rombongan kembali ketanah air 
tanggal 7 Maret jang akan da- 
tang. 

HUBUNGAN FERRY 

  

  

  

RABU, 4 MARET 19:0 

Kontingen ke 
Expo Osaka 

Djakarta, 4 Maret (Mdk). 
Sebanjak 15 orang peng- 

usaha swasta nasional pada 
saat terachir dalam soal ke 
berangkatan mereka dgn. 
pesawat tjarteran dipaksa 
mengalami suatu pembata- 
lan akibac timbulnja suatu 
keritjuha: didalam Panitia 
dalam Konuingen Expo ke 
Osaka (Djepang). 

Pedjabatz Bappenas, jang 
memimpin kontingen Expo 
ke Osaka itu, ternjata me- 
lakukan penilaian jang d'- 
anggap negatif terhadap pa 
ra pengusaha swasta nasio- 
nal jang berdjumlah 15 
orang itu dan keberangkat- 
an mereka ditunda untuk 
beberapa hari. Kapai udara 
jang seharusnja djuga da- 
pat mengangkut mereka, t- 
lan berangkat pada tgl. 26 
Pebruari jbl. dan jang diang 
kut adalah 120 orarg dari 
Airport Kemajoran meru- 
dju Djepang. 

Kepada vara pengusaha jg 
keberangkatannja sementara 
terpaksa ditunda tu »leh pa. 
ra pedjabat Bapper:s dikata. 
kan, bahwa mereka hanja 
"ingin wmendompieng kapal 
terbang dengan teduksi 307," 
dan ditudihkapr pula kepada 
mereka bihwa para pe-gura- 
Ha swasia nas:onai ini ..hanj 
mentjarj keirungan pribadi 
se.mataz”. 

Didalam hubungan j“i dzpat 
dikemukakan lebih djauh, bah 
wa para pengusana jang meng 

utamakzy prcduksi keragjin. 
an rekjat itu merasa ketiewa 
atas sikap para pedjaba- Bap. 
penas jang terjjata meme. 
gang kuntji jang menent»xan 
bagi keberangkatan kcnti 'gen 

  

Ritjuh 
15 Fengusaha 
Ditjoret 
parz pengusaha 
Djepang itu. 
Keentuan mengeaaj kebe- 

rangkatan mereka, sebagaima 
na diterangkan kepada ksres 
yonden "Merdeka", diperkira. 
kan pada tgl. 7 Maret 1970, 
terutama djika tidak ada lagi 
ritangan2 jang dihadapi. 

nasional ke 
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MINTA BANTUAN 
MENANG UDJIAN DI 
MAKAM KARTINI 

DJAKARTA. — AKBP Soewar 
no, Komandan Resort Kepolisian 
944 Rembang dalam keterangan 
nja kepada 'Ant' mendiciasxan 
bahwa setelah diadakan penjeli 
dikan di Makam Ibu Kartini ter 
njata berita2 jang “menjataxan 
bahwa makam tersebut 
kan untuk menjepi guna 
nomer buntut Nalo adalih sama 
sekali tidak benar. Ditegaskan 
oleh AKBP Soewarno bhw sampal 
saat mi makam Ibu Kartini tetap 
sutii dan Agung sebgai makam 
seorang Pahlawan Nz-sionai, 

Menurut keteransan djuru kun 
til jang diberjkan kepad» AKBP 
Soewarno. memanz benar pada 
saat mendjelang uijian sekolah 
tahun jang lalu ada 2 orang mu 
rid SMA Rembars jang daiatg 
Can njep! dimzkam Ibu Kartiri 
tetapi masfksudnja tidak lain haris 
untuk mohon agar lulus dalam 
udjlan penghabisan jang akon da 
tang. 

    

  

    

Advokat Djakarta Kritik 
Pembentukan 3 Pengadilan 

Negeri Kelas 1 Di Ibukota 
Dizkarta, 4 Maret (Mdk) 

Keputusan Menteri Kehakim- 

sn 13 Djamuari 1970 tentang 
penghapusan Pengadilan Negeri 
Istimewa Djakarta dan tneng- 
gantinja dengan 3 pengadilan 
negeri kelas satu, berlentangan 
dengan status kota dalam ling- 
kugan DCI Djakarta, disampi?g 
zkan mempersulit Dekan 
sidsng2, demikian 

kardjo SH. seorang advokat di 
Djzkerta. 

Sukardjo mengatakan apa jg 

dimaksud Menteri Kehakiman 

dengan daerah hukum kota2 
madya dalam lingkungan DCI 

itu, bukanlah satu kotarnadya 

jang otonomi seperti kabupaten 

ia hanja merupakan kota? ad- 

ministratif. djadi istilah daerah 

hukum kota madya dalam kepu 
tusan Menteri itu adalah tidak 

tepat dan salah. . 
Kesulitan2 
seiymnnnan 

Menjiregung tentang Kesulit- 

an2 jang akan timbul apabila 

keputusan jang telah dinjatakan 

berlaku sedjak tgl. 13 Djanuari 

1970 itu, dilaksanakan djuga 

maka akan timbul kesuiitan2 

Manmiiti Sumatera 
Bebaskan Letkol 
PALEMBANG — #ahmuti 

Sumatera jang oersidang ai 
Palembang hari Sabtu telah 
memberikan putusarnja, mem 
bebaskan Letkol GIA Lohe, 
bekas Dan POM Dam IV/Sri 
widjaja dari segala tuduhan, 
cedangkan kepada texcuduh 
Major Amat Rachmaa, bexas 
Dan Den PUM IV/I, adjatahi 
hukuman 6 bulan pendjara de 
ngan masa pertjovaan 1 ta. 
hur, dan diwadjibkan memba 
jar ongkos2 perkara. Putusan 

Sjamsul Bahar SH, jang di. 
dampingi oleh hakim? Perwi. 
ra Koionel Umar Ibrohji dan 
Kolonel Sulaiman Amis. 

Sidang jang berlangsung pa 
da harj Sabtu digedung Pe- 
musa Djl. Sekanak Palem. 
bang, telah mendergarkan tun 

tutan Oditur | Tinggi, Letkol. 
CKH. E. Mudjiardjo SH, jang 
memintakan agar kepada ter. 

| 

DAPAT TIMEULKAN 
KESULITAN ? 
s-- disebutkannja soal domis.li 
tertuduh tergugat. dan saksiZ. 
soal kesulitan bagi para 2dvc- 
kat dan soal waktu berlakunii 
curat kenutusan tsb, dimana apa 
bila kita berpegang pada kepu- 
tusan tu sekarang. maka kita 
akan dapat mergadjukan eksep 

1 jang berdasarkan kompeten- 
si relatip. dus maksud Menteri 
"tuk memperiantjar sidang, Ca 
law praktek akan diketemukan 
hal iang sebaliknja. 
Sukardjo mengatakan, 

Menteri Kehakiman betu'? 
maksud dengan pemben 

2-3 kelas satu itu unmu 
tjar « dang menurut 
aja menteri merobah 
nnja dan mengganti de- 
pengadilan administratif 
valaupu» pengadilan jg. 

ismikian itu djuga tetap merm- 
persulit tusas advokat. (Ant) 

    

  

   
    

  

   

  

   

  

   

  

LUBES Rd. HAVIRI UPATJARA 
PEMBAKARAN DJENAZAH 
PNOMPENH: — Duta Besar Su 

aarnoko Harbani dia seluruh stat 
tedutaan besar RI. di Pnomperh 
hari Djumat telah turut menghart: 
di upatj-ra pembakaran dibinzah 
Ni. Keo Than. istri kanselir pa. 

kaita, jang menagga! Cunia pula 
tanggal 18 Pebruari jang lalu. 

Dubes Suharnoko Harbini atas 

PANGERAN BERNHARD 
DISERTAI 3 ADJUDAN 
DJAKARTA. — Pangeran verr 

hard jang diharapkan t'ba Kamis 
11 Maret untuk fundjungan resa. 
ke Indonesia. disertai oieh 3 

Ketiga adjudan itu “daiah per 
ve 
G. 7 

bis 

| 
| 
| 

| 
| 
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RABU, 4 MARET 1970 
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Merdeka 
DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 

PENERBIT : P.T. Merdeka Press, Djakarta, 

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja an. 
tar). Luar k: 

Luar negeri: 
Rp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udara) 
p.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara). 

TARIF IKLAN : 

TEKS SADJA : Rp.20,- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm 
minimum : 50 mm. 

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

Dua warna (hanja merah) : tambah 10076. 
Kootrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka. 

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

Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : 
43660, 43230, 43250. Djakarta. Telepon : 

50 mm. 
Djalan M. Sangadji 11, 

Rekening giro pos : A. 12.638. 

Pemimpin Umum/Redaksi : 

  

KABAR BAIK 
DIAMBANG PINTU 
kesempatan di Bandung baru2 ini Bung Hatta, mendjawab per- 

Hi
 jl
 I $ 5 $ i 

| : 
Tg ji | | : 

Apa sebabnja? Karena sumber2 korupsi Itu sendiri, 
Karena keadaan ekonomi kita jang buruk Gienjahkan dari muka bumi kita. 

supaja mau bergem- 

belum kelihatan akan 

akan menggali sumber3 baru, sekiranja sumber2 jang sekarang ini dapat di- 
'basmi. Karena status Komisi-4 jang tidak diketahui, apakah dia mempunjal 
Bak dan wewenang polisionil, ataukah dia hanja sekedar badan-advies sadja, 

geri kita Ini, tentang tindakan2 drastis terhadap koruptor2. Karena opini massa 
terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia adalah sebagai "novel idealistis”” 

  

sedang renlitasnja, 
korupsi sekarang ini 

  

mainnja”, insja Allah 
kita dapat pertjaja, bahwa suatu tindakan akan dilakukan terhadap penjakit 
kanker jang sudah membusuk itu. . . , 

Maka agar supaja kekuatan Komisi-4 ini dirasakan pula oleh rakjat banjak, 
kami Ingin andjurkan, supaja sebagai konsekwensi utjapan Bung Hatta itu, 
Pemerintah harus mendjamin terdapat dibelakang Komisi-4, suatu team pengam 
bil tindakan jang tak ragu2, terpertjaja, tegas, terhadap "'kakap2” jang bagai- 
marapun djuga perkasanja, didalam dan diluar Pemerintahan, didalam dan di 
'uar aparaturnja ! 

Burg Hatta adalah satu2nja orang Indonesia jang masih hidup sekarang Ini, Jang perlu didengarkan dan dihormati kata2nja dan dibuat kata2nja djangan meleset. Kita menunggu kabar gembira, kapan, utjapan Bung Hatta itu men- 
Gjadi kenjataan ! 

Dan bukan hanja karikatur daripada kenjataan!!! 

  

APA. DIBELAKANG 
KUNDJUNGAN 
PRESIDEN POMPIDOU 
KE AMERIKA SERIKAT 

MERDEKA 

  

Robah Politiknja Dalam 
Masalah 

Timur Tengah? n
g
 

TAN
 

hg
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bali terutama di bekas 
djadjahannja di 

Perantjis dibawah Presiden 
Pompidou, akan mengembalikan 

jang lalu. Oleh karena iu, 
rantjis tak mau hanja mendjadi 
negara pembebek 5 

negara lain. 
adalah seperti bekas presiden 
de Gaulle, sekalipun Pompidou 
adalan seorang de Gaullist, na 
mun dalam banjak hal tidak se- 
penuhnja mengikuti adjaran de 
Gaulle. Pompidou lebih luwes 
dan realistis. Menurut Pompi- 
dou, Afrika sekarang dimana 
banjak negara bekas djadjahan 
nja, terdjadi kekosongan penga 
ruh baik itu bekas djadjahan 
Perantjis maupun Inggris atau- 
pun Djerman, sehingga kemero 
sofan .itu. haruslah. diisi oleh Pe 
rantjis dan djangan sampai di 
renggut oleh orang lain. Meng- 

s 3 2 

Pasukan Thailand Gerebeg 
Kamp Tokoh Komunis W'sia? 
CHIN PENG PUNJA 
KEKUATAN TIGA 
RESIMEN GERILJA 
Bangkok, 4 Maret (Mdk). 

Chin Peng, tokoh kawa- 
kan partai komunis Mala- 
ya, kehilangan markasbe- 
sarnia didalam hutan keti- 
ka pasukan2 Muangthai ber 
hasil merebut sebuah kamp 
geriljawan jang penting pa- 
da achir pekan lalu, demi- 
kian menurut kepala staf 
angkatan perang Muang- 

PESAWAT 
SWISS DIBOM 

LIONIS 
KATA RADIO ARAB 

Amman, 4 Maret (Mdk) 
Federasi Stasiun? Radio 

Arab telah menuduh kaum 
zionis jang meledakkan sebu 
ah pesawat milik kongsi pe. 
nerbangan 

  

thai. 
Pasukan2 Muangthai dan 

Malaysia sedang member- 
sihkan daerah2 perbatasan 
itu dari kira2 150 orang ge 
rombolan komunis jang di- 
duga berhasil meloloskan 
diri dari kamp itu selagi 
pasukan2 pemerintah men- 
dekatinja. 

Para pedjabat di Bangkok dan 
Malaysia telah menjatakan bah 
wa perebutan kamp teb sebagai 
kemenangan terbesar mereka dj 
daerah tsb. dalam 10 tahun ini. 

Kepala staf angkatan perang 
Itu, Marsekal Udara Dawee Chul 
'asapya, kembali ke Bangkok da 
Ti suatu kundjungan ke Kamp tsb 
pada hari Senin dan mengatakan 
kepada para wartawan bahwa 
kamp tsb adalah pangkalan ter 
besar dari gerjljawan2 bersendja 
ta Chin Peng. 

Dia mengataran bahwa dia 

mendapatkan petundjuk2 bahwa 
Chin Peng telah memimpin lang 
sung 3 resimen gerjijanja dari 
kamp itu. 

Kaum geruja telah menghantjur 
kan simpanan2 

dan 
mereka sebelum mereka mening 
galkan kamp tersebut jang dikeli 
“Ngj dengan randjau2, 

Siapa Chin Peng ? 

Chin Peng — rama ttu adaan 

berlangsung selama 12 tahi. 
dan telah memimpin langsung 
Crang2 komunis jang tetap berta 
han semendjak pengunduran dirj 
mereka kedaerah perbatasan Mu- 
angthai. (Rtr) 

KOSEK 
(Sambungan dari hal. I) 

masih memiliki fasilitas di 
tgknja. Beberapa hari lalu h 
ml memberitakan bahwa Kosek 
bersedja membuka petinja itu di 
depan pedjabat2 resmi. tapj kemu 
dian izin itu ditjabutnja kembali. 

Kesimpang-siuran sikap pedja 
bat2 diplomatik Tjeko itu terbukti 
lagi ketika Kuasa Usaha Milan 
Mancha melaporkan kepada Dir 
@djen Pengamanan Deplu Hertas- 
njng bahwa Kosek hanja menge 
darkan 7 pistol kepada orang2 In 

, Namun kemudian pihak 
berwadjib menegaskan bahwa su 
ah 18 pistol getap jang berhasil 
Gisita dalam hubungan pengusut- 
an pengedaran sendjata2 api 
setara ilegal Itu. 

Sehabis sidang kabinet Pari 
Purna dj Istana kemarin Menpen 
Boediardjo menerangkan bahwa 
masalah pistol gelap itu tidak di 
'brijarakan oleh kabinet. Masalah 
pistot jtu akan diselesaikan oleh 
Deplv. Ditekankan dleh Menpen 
Ovhwa pemerintah tidak mengi- 
nginkan timbulnja ketegangan dip 
lamatik sehubungan perietiwa ira 

  

    

mulangkan diplcmatnja jang ter 
Ibat dalam skandal jni. Dikata 
kan bahwa sikap pemerintah RI 
wulah bulat bahwa kini tergam 
tung kepada Kedubes Tjeko un 
tuk membuktikan bahwa pihaknja. 
tidak bersalah. 

an demikian, usaha2 Perantjis 
untuk Afrika dan sekitar Laut- 
an Tengah adalah sedjauh mung 
kin menarik simpati negara2 itu 
kepada Perantjis, kepada nega- 
ra2 bekas djadjahan di Afrika 
jang membutuhkan bantuan un 
tuk pembangunan, Peranijis se- 
lalu berlaku manis. Lebih - 
lebih disebelah selatan Katulis- 
PN Sa ba san 

bani ne jang sangat 
mengharapkan bantuannja. Pe- 
rantjis bernafsu untuk menanam 
kan pengaruhnja pada negara2 

rutama dari Libia. 
ESEMPATAN in! dipergu 
nakan oleh Perantjis de 

simpati negara2 Afrika kepada Pe 
rantjis. Ternjata sesudah Libia 
memperoleh 100 mirage jtu nega 
ra2 Afrika lainnja seperti Aldja 

zair, Tunisia, Marokko mulai ter 
tarik untuk meminta bantuan ke 
pada Perantjis. Djika nanti Presi 

  

@ SELAMA INI SELALU BER-ORIENTASI 
KEPADA KEPENTINGAN NASIONAL 

@ LAUT TENGAH DALAM PERHITUNGAN 
OLEH: DRS. M. MANGATAS SIAGIAN 
  

ADA saat Djerman Barat 
ada dibawah pemerintah 
an partainja Keisinger 
dkk. dari partai C.D.U./ 
CSU djadi sebelum Wi 

Iy Brandt berkuasa, Setiakawan 
Dierman Barat kepada Perantjis 
2mat besarnja. Oleh sebab itu, 
didalam persoalan Nato, PBE 
maupun keamanan bersama Ero 
pa, Perantjis mempunjai peran- 
an jang amat men : De- 
ngan Pn Vetonya, Pan te 
tap menghalangi hadirnja Ing- 
gris dalam pasaran bersama 
Eropa. Sedangkan dalam masa- 
lah Nato kini Perantjis dapat 
menjokong adanja organisasi 
pertahanan tsb, namun Perantjis 
tak akan sepenuhnja aktip dida 
lamnja. Sesudah Willv Brandt 
berkuasa jang sedikit banjak me 
#gurangi peranan Perantjis di 
Eropa oleh karena Djerman le- 
bih banjak djuga mendjalankan 
politik jang realistis dan prag- 
matis, maka Perantjis setapak 
demi setapak telah melepaskan 
vetonja, sehingga kini Inggris 
bisa diterima mendjadi anggota 
Masarakat Ekonomi Eropa. Ma 
ka dengan dilepaskannja hak 
Veto Perantjis, peranannja di 
Eropa telah berkurang. Untuk 
isi Perantjis akan mentjari dia 
lan lain agar peranan Perantjis 
tetan bergema diberbagai masa 
lah dunia. Langkah baru Presi- 
den Pompidou adalah sega 
Perantiis dalam berbagai kedja 
dian di Afrika Hah Kn 
an Tengah. Djadi Timur Te 
adalah langkah baru politik lu 
ar negeri Perantjis. Timur Te- 
“gah adalah daerah jang mung 
kin bisa disentuh oleh Perantiis. 
Perantjis terietak didekat jau 

    

kan sjarat2 

rantjis harus bisa mendjadi peran 
disekitarnja tersebut. Sudah la- 
ma memang armada lautan tak 
hadir diegkitar lautan sebelah uta 
ra Afrika sedjak Perantjis menu 
rjk seluruh armada lautnja dart 
Aldjazair tahun 1957, jajtu waktu 

dan Unj Sovjet. Armada 
Amerika beroperasi  sepandjang 
@ari pantai utara Maroko sampai 
disebelah timur sekjtar Ciprus. 
Sedangkan armada Uni Sovjat 
pun @chir2 ini mula! menampak- 

tersebut. saat2 mendatang, 
pangkalan Inggeris dan Amerika 
akan ditarjk dari sebagian besar 
negara2 sekitar lautan Tengah te 

1 ' | ' : E f 
3 Ha Hi 

ja hi j : $ 8 
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darurat Ma 
kan Jang dam 

Manah Pandan jang Hu 
dimaklumkan djadi Repubhk- | : 

O 000 Kogan Pee tap maan 
dangkan karena dia mera ! 

den RPA Nasser sudah mulai inja 
ta bantuan kepada Perantjis, ma 
ka bagi Ferantjis sudah menda. 
patkan djalan jang lapang untuk 
memasuki negara2 lautan Tengah 
dan negara2 Arab. Selama ini 
Nasser dianggap sebagai tokoh 
jang mesti diikuti — djedjnanya 
oleh negara2 Arab Can negara? 
Maghribi. Djika kuntji telah Uibu 
ka maka djalan masuk mudah di 
laksanakan. Oleh sebab jtu. Perar 
Ujis akan metnbuka pintu ngara2” 
Arab dan sekitar pantai utara 
Afrika melalui Nesser. Bila Nas- 
ser sudah simpati dengan Peran 
tjis. negara2 Arab akan mengiku 
tinja. Kini Perantjis berusaha ke 
ras membuka Nasser. Usaha mem 
buka hati Nasser itu antara ian, 
adalah sikap lungk Perantjis i- " 
hadap Adjazajr dan Tunisia, hu- 
bungan diplomatik jang selama 
iri terputus telah dipulihkan kem 
bali pada musim gugur jang lalu. 
Demikian djuga dengan Marokko. 
Perantjis telah membuka hubu- 
ngan diplomatik setjara baik. Ba 
gi Perantjis untuk melangkah le 
bjh djauh dibumi negara? pantai 
utara Afrika dari Marokko sam- 
pai Kairo tak banjak mengalami 
kesulitan. Tinggalah sekarang. ba 
gajmana Perantjis harus meneng 
gang perasaan negara2 sahabat 
nja seperti Amerika, Inggeris dan 
Djerman Barat? Tidakkah pera 
nan jang menondjol dari Peran 
tjis tersebut djustru akan bisa me 
rimbulkan problim2 baru dj Ti 

mur Tengah??? 
Perantjis tak sikan tergantung 

pada negara lain. Pengalaman pa 
hit jang dialami Perantjis dalam 
perang Aldjazair sudah tjukup 
memperkuat kejakinan Perantjis 
untuk tidak terlalu bergantung 
kepada Amerika maupun Inggeris. 
Perantjis harus ikembal: djaja. 

Oleh karena Tangkah baru un 
tuk mendekati negara2 Afrika 
dan sekitarnja tak lagi banjak 

  

PROF. DR.HAMKA : 

  

Sajang Rangkuti 

  

kita sedjak dari Hamzah Fanaturi, 
Abdurrauf Fanshuri, Nuruddin Ra 
niri, Sjamsuddin Samstrani sampa 
kepada Sjaich Jusuf Tadju'l Chaiwa 
UU Al-Magaasari: Meskipun . sji'ir2 
pertjintaan kepada Tuhan — (Al-Hub- 
bul Ilahij) dari Ibnul-Faridh, teruta 
ma TAA-IJAT:nja telah saja re 
nungken dan resapkanj dan telah 
saja teliti pula kupasan2 setjara mo- 
dern tentang tashawwut dari sar- 
djana2 Muslim, seperti "Zaki Mu- 
barak , Ibrahim Madkour, Moham- 
mad Ghallab dan Sjaich Musthafa 

Abdurrazig dan telah saja kadji pula 
pembahasan Orientalist2 jang bermi- 
nat kepada Tashawwuf, sebagai 

Louie Massignon, —Ignaz Goldziher 
Gan Nickolson: dan meskipun 5 ta- 
hun saja djadi docent  penjelidikan 
Tashawwuf di P.T.A.LN. Djokdjakar 

    

  

  

hun pula (sebelum saja ditahan), 
sudah “demikian bergeli: 

HIGHER SUFISME jang 
meng-Imadjinasikan menurunkan dera 
djat Tuhan kebawah, melainkan si 
Shufi berusaha mengangkat dirinja 
keatas. Atau jang mereka namai pun 

tjak tashawwuf, higher sutisme ialah 
FANAA, meniadakan dan melenjap- 
kan diri, untuk BAOAA. 

Seorang penjair shufi berkata: 
"Fa aigantu annal-fanaa fil-Ane, 
Wa bagaa-! fanaa-i bika" 
da aku bahwa aku hilang 
tiada arti, selama aku masih me- 
rasa ke-akuan-ku: dan barulah aku 
akan kekal, bilaku fanakan diri 
kedalam-Mu. 
Inilah higher sufisme menurut pe 

ngetahuanku. Si Sufi merasa dirinja 
tidak ada artinja selama jang dilngat 
nja adalah dirinja. Barulah dia ber- 
arti kalau wudjud dirinja telah di 
leburkannja kedalam wudjud Allah. 

Dan itu adalah perasaan, jang me 
urut Istilah kaum Sufi disebut 
DZAUO. Maka tidaklah sama dzavg 
Jang tinggi ini dengan mengatakan 
Allah menggeleng-gelengkan kepala 
dan memakai katjamata, walaupun 
berpinggir emas. Orang jang harja 
membatja karangan sepintas lalu di 
surat-kabar memang bisa tertipu un 
tuk menjamakan higher sufisme ne- 
rgon imadjinasi serampangan. 

Berkata pula Alhalladj, 
"Raaitu rabbi jauman fi galbi, 
fa dultu man anta, gaala anta”. 
(Pada suatu hari kulihat Tuhanku 
dalam hatiku, Lalu aku bertani? 
"Stapa engkau?" 
Dia mendjawab: "Engkau!" 
Profesor, Orientalist, — Pudjangga 

Gan Sardjana Katholik jang saleh 
Kar budman, Louis Massignon me- 
mardang bahwa sji'ir2 Tashawwuf 
dari Alhalladj adalah higher sufis- 
me. Tentu sadja! Sebagai seorang 
Katholik dia akan merasakan itu. Se 
bab itu adalah HULUL namanja, ja 
itu Allah mendjelma kedalam Insan, 
dan pendjelma jang paling sempurna 
menurut kepertjajaan Keristen ialah 
kerdjelmaan LAHUT (Tuhan Allah) 
kedalam NASUT (Jasus Keristus). 

Tetapi sardjana Islam modern jg. 
(eras menolak faham Alhalladj ini 
falah Igbal. Sebab ini bukan lagi 
adjaran Tauhid Islam, melainkan 
adjcran Hulul dan Wihdatu'l Wu- 
Cjud, jang datang dari luar Islam. 

Seketika mendjawab pertanjaan Ha 
kim-Ketua didalam sidang dengan te 
gas saja mengakui adanja imadjinasi 
Seja sendiri sebagai pengarang tidak 

    

  

  

bisa mengarang kalau saja tidak 
mempurjai, kekajaan imadjinasi. atau 
Crajal. Tetapi saja tegaskan bahwa 
imacjinasi adalah subjectif. Orang jg 
beriman imadjinasinja pasti “daiam 
Nngkurgan iman. Sebab itu maka 
sekaliin karargan terutama ro- 

diwaktu muda 

  

     
sebagai Muslimin. Dan orang 

fir imadjinasinja tentu kufur pula. 
Sebab imadjinasi tetap ada hubung- 
an dengan bawah sadar djiwa kita, 
atau 'agal batin kita 

Scmua memang imadjinasi. Imadji 
nasi Igbel dan Jain? adalah menim. 
bulkan higher sufisme, sedang ima- 
diinasi Kipandjikusmin adalah HIGHER 
KUFURISME! 

Inilah jang disamaratakan 
Rengkuti 

Dan karena maksud hendak mem 

oleh 

  

bela Kipandjikusmin ditjobanja me- 
paikkan ketempat Igbal jang tinggi 

itu, padahal dengan tidak disadari- 

ja, dia telah menurunkan Igbal ke- 

tempat nadjis 

Djibril telah beru- 
ban lantaran tua 

ERKATAAN Kipandjikusmin 

tentang Djibril jang disuruh 

Allah menemani (djadi adju 
dan) Nabi Muhammad s.aw 

dalam "verlof”.nja —kedula 

itu, Kipandjikusmin mengatakan bah 

wa Djibril telah tua, rambutnja telah 

ubanan, badannja sudah nampak le- 
mah. 

Dalam pembelaannja Rangkuti ber 
kata bahwa ungkapan demikian atau 
imadjinasi demikian terhadap Djibril 

ialah karena sedjak Nabi Muhammad 

Ne penutup) Djibril tak datang? 
lagi kedunia ini, sebab itu dia telah 
nganggur, dia telah tua sampai beru 
ban 

Memang telah timbul gerakan jg 
sampai memisahkan diri dari Ummat 

Muhammad. Mareka mengatakan Dam 
wa wahju itu musti tetap turun, 
Djibril itu musti tetap datang kedu 
Nia menjampaikan perintah? Tuhan. 

Orang2 sutil pada setiap zaman mus 

ti ada, tidak tertutup hanja sehingga 

Muhammad sadja. Gerakan ini dipe 
lopori di Iran oleh 

itu talah- AL-BAB, nama golongan- 
nja Babi. Setelah itu sjari'atnja ha: 

Tidak 

Hadir 

(SAMBUNGAN DARI 
HAL. I) 

  

  

Itulah Mirza Ghulam Ahmad. Pengi- 
kutnja menjebut diri Ahmadijah 
Dan "Chalifth" dari Mirza Ghulam 
Akmad itu, jaltu  puteranja sendiri 
jang bernama Misza Basjir Mahmood 
pernah mendjelaskan bahwa masih 
akan ada lagi, masih akan ada lagi, 
jang akan dapat wahju sampai hari 
gamat. Scbab itu -menurut Kipandji 
kusmin- Djibril tidak usah putih ram 
butnja lagi: Dia akan tetap turun ke 
ouria membawa wahju. 

Kata Sahibul Hikajat, adalah ko- 
non disatu negeri seorang perempu- 
an pengikut Ahmadijah Guadian itu, 
mengakui bahwa diapun telah keda- 
tangan wahju pula. Apa salahnja? 
Kalau lakiZ ads Nabi, mengapa wati 
ka djuga tidak boleh djadi Nabijah? 
Bukankah al Ini sudah dinjatakan 
kemungkinannja Gleh Chalifatul Ma- 
sih sendiri? 

Chabarnja kcnon, sangatlah murka 
Solongan itu kepada perempuan tsb. 
karera dia menda'wakan dirinja da- 
pat wahju itu, meskipun perpegang- 
annja teguh, jaitu fatwa Chalifatul- 
Masih. 

Tetapi chzbar setanajutnja tidak- 
lah kita ketahui, apakah dia dikeluar 
kan dari Abmadijah ataupun dia tau 
bat kepada Chalifah supaja djangan 
Citucng Cari masjarakat mereka. 

Sekali lagi, Igbal-pulalah jang me 
rolak dengan keras adjiran jang me 
tuituhkan kesatuan Islam ini. Sehing 
ga mendjadi lebih sempurnalah per 
tatanan Islam karena tidak se-mata2 
Ulzma jang ilmunja terbatas dalam 
bakasa Arab sidja lagi jang memben 
teng Islam dari bahaja kehantjuran 
ini. 

Bahrum Rangkuti sudah sangat ber 
gjasa dengan menjalin Asrari Chudi 
kedalrm bahasa Indonesia. Bilakah 
agaknja sdr. tsb. akan menjalin bro- 
sur Iabal menolak adanja lagi wehju 
sesudah Muhammad itu? Jang dengan 
Cimikian, tidak usih kita — tjemas 
banwa Djibril akan tua, sebagai di- 
ungkapkan Mulhid  Kipandjikusmin: 
Sebab malaikat adalah Nurani sifat- 
nje. Dia tidak mengenal tua, walau 
pur dia tidak datang lagi membawa 
wahju. 

Ingin diskusi 

Sdr. Bahrun Rangkuti telah ber- 
Gasa menjalin salah satu karangan 
Kung dari Igbal, jaitu "Asrari 
Uhud, : Mulah salan satu buah tang 
un beliau jang ditantang oleh bebe 
rapa ulama, tetapi dipudji oleh bebe 
rapa Ulama pula. 
merjebabkar karangam itu ditantang 
ialah karena dia menantang Tashaw- 
wuf Persia, Wihdatul-Wudjud jang 
menjeleweng djauh dari Tauhid. Di- 
celam  bukunja Dua Serangkai, 
CHUDHI dan ASRARI CHUDHi dia 
mergeluarkan filsafat tentang DZAT. 
Buat dia Allah itu adalah Dzat jang 
berdiri sendiri, dan Insan sebagai 
Ctalitah Allahpun mempunjai dzat 
sendiri pula. Dua Dzat ini tidak bisa 
bersatu atau berpadu. Tetapi dengan 
tuntunan Tuhan, Dzat Insan ini mem 
punjai kekuatan jang kalau dilatih 
bisa mempertirggi martabatnja, jg 
sdr. Rangkuti sendiri pernah meng- 
ungkapRan 

F kuti adalah pandargan sgt 
sifik Islam, jang djauh 

lebih tinggi daripada F,isafah-Mate- 
rialisme Freud tentang ICH, SU- 
PER-EGO dan EGO. Sebab Freud 
memandang manusia sebagai bina- 
tang berakal, tapi Igbal memandang- 
nja sebagai machluk mulia, Chalifa- 
tullah. 

Selain dari Asrari Chudhi ada 1a 
gi karangan Igbal jang lain: Piyam 
Masjrig, Zabur "Adjam, Djawid Na- 
meh, Musafir, Djanah Djibril (Sajap 
Djibril), "Apa jang harus kita ker- 
Gjakan hai ummat2 Timur" (Bhs. 
Persi), Darab Kalitm, Armaghan He- 
ajar. 

Jang ada vahasa Indonesia baru 
Asrari Chudhi dan Perbaharuan Fix 

  

"Insan penaka Tuhan”" 

ALSAFAH — Asrari Chudhi 
dari Iabal, jarg sjukur te- 
lan disalin olen sar. Rang- 

latannja itu 
ambil salah karangan Igbat 19. 

Salah satu jang .. 

  

peristiwa "Tji 
kini”, pembunuhan oleh 
anak2 nakal terhadap 
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djuta sekian ratus ribu 
rupiah. 
Rumusan “tennis-me 

dja”nja kira2 begini : SS 
menjerahkan bola kepu- 

da WW, WW pingpong 
beberapa kali, SS tunggu 
dan tunggu, tapi achirnja 
bola out! 

Karena akibat "out”- 
nja itu djatuh kepengadi 
lan, maka permainan 
pingpong WW terhadap 
- Tupa2nja, tidak spor-   
  

Pengendalian 

      

meningkat 

Dalam demonsirssi ji diper 
tundjukkan bagi ra- 

per 
lah alat? jang sama sekali ci. 

“dak membahajakan djiwa ma 
Tusia. 
Sementara it: dapat dika. 

barkan, pada tempat dan wak 
ta jang sama, Kodem V/Djaya 
lebih dulu telah mengadakan 
Semonsrasi pula mengenai pe 

  

LAGI TAHANAN DIGANTUNG DI IRAK 
Bagdad, 4 Maret (Mdk) 

Irak, jang 
Hukuman mat jang telah 

an kini berijumlah 99 orang 

re. 

tem 
bak atas diri Letkol Abdul Raz 

man Arif Ia diusir ke Maryko 
bulan Djuli jang jalu «Rtr 
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4 jang 
menantang 

djago? kita 
TANGGAL 7 Maret ini akan tiba 

di Djakarta 4 pemain tennis-medja 
Utama Djepang dalam rangka menga- 
akan pertandingan persahabatan de-| 
ngan djago2 Indonesia. 

.. Menurut rentjana pertandingan2 
itu akan diadakan di Istora Senajan 
pada tanggal 8 dan 9 Maret dimulai 
djam 17.00. 

Djago2 Djepang itu adalah: 

1 S. Ito (25 th), (Kanan) Peme- 

aa T. none “a #5 Dumang 

HASIL INVITASI TENNIS -MEDJA NASIONAL DI SOLO 

Kedjuaraan Tennis Medja Dunia Ke- 
30 All Japan Ranking No.4 dan pe 
megang Kedjuaraan Mahasiswa Selu- 
tuh Djepang. 

3. Nn. T. Kowada (23 th), (ba- 

“wah, tengah) pemegang Kedjuaraan 
Tennis Medja Dunia Ke-30 (Wanita 
tunggal) dan pemegang Kedjuaraan 
Mahasiswi Seluruh Djepang, dan 

4. Nn. M. Fukuno (21 th), (bawah 
kiri) All Japan Giri-Student Ranking 
No.2, 

Team Djepang ini akan mening- 
galkan Indonesia menudju Hongkong 
pada tanggal II Maret. 

    

   

   

      

             

— 

    

      || 

  

Jenny Siswono Rebut 
Gelar Pertama Putri 

Djakarta, 4 Maret (Merdeka). 

  

     

Jenny Siswono dan Empie Wuisan, kedua2nja dari 

nlemea manonal 1070 jang diangsungkan baru ai nis-medja nasional 1970 jang dil baru2 ini di 
Solo jang sekaligus menentukan ranking pemain? Indo- 
nesia jang akan dipilih untuk mengikuti kedjuaraaan Asia 
bulan April mendatang di Nagoya. 

Invitasi tennis-medja nasional 1970 ini selain di- 
ikuti oleh pemain2 lama djuga terlihat pendatang? baru 

memiliki potensi tjukup baik dimasa depan, baik 
ig. berasal dari berbagai daerah di Djawa maupun jang 

dari Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan 
Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan hasil2 Invitasi di 
Solo itu tertiatat urutan ranking 

nasional 1970 tennis - 
sebagai berikut : 

Ma ea Untuk Ix | keenakan Oam 
MK OK erangan k dari kedudukan tadangan Djotos | es esa Iga 

Ik tiga , (0. Ratna Ka- 
maruddin (turun empat tingkat), 

(7). Ambar Lestari Maladi (tu- 
run tiga “Ingkat)- : 

: | Hi 5 . ii Tp 

: ip
s 4 1 : 

i 

1 si Hy H Hi 
1 

je
r am AA
 8 | f 

2 G : 

(14). Des Ali - 

ai Sean 
Ulasan (ar Dintong. sebaga 

Irdjen Pol. Memet 
Tjalon Kuat Ketua 
Umum PTSMI? 

Sernentara itu bersamaan de- 

akaai 1916, Sega png 
sama, Gelora -. 1 h i | i 
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BERULANG TAHUN 
DENGAN MODE SHOW 
MEDAN — PRIM (Persatu. 

an Renang Indonesig, Medan) 
Sabtu malam memperingati 
ulang tahunnja ke.17 dengan 
atjara Mode Show 
mandi jang turut 
oleh perei Singapura jg 

. , 
tjara jang diberi nama dgn 

"Swimming Pool night" 
beri: ma 
lam dikclam djalan 81 

a dgn 
an bebas, setelah mana 

la para pengundjung menik- 
mati tari bellet da teri Hula2 
dari Hawaii. 

  

    

MERDEKA 

  

RABU, 4 MARET 1970 

Pertandingan Thomas Cup Kyoto 

Si 1 1 Hi | l | 
| 8 1 f H i 1 i : 

5 
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year 1969 Malaysia" 
Eoen Bee dan partner, ha! 

   
Sepakbola 

| Junior Mulai 

tone 13 — Sala. 31 Maret Ban 
dung — Surabaja, 1 April Badung 

  

Untuk kedjuarsan wilajah 
penjelenggaraannja 
pada Komda 

t Hi 

  

B 
diseratkan 

PSSI Djawa Barat, 
sedangkan untuk wilajah C pada 
Komda PSSI di Djawa Tengah, 
(Ant) 

  

Kab dengna Di aa, DA) aa a 
2 (Raba: Indonesia Mu- 

5/3 (Kamis) : Horas — Tu. 
nas Djaja. 

6/3 (Djum'at) : Hercules — 

23 Okingg "POP Li : — a 
karte, Putera. 1 
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ks kantongi, karena menurut per- 
hitungannja Indonesia belum pu- 
nja pasangan tangguh jang tak bi 

single ketiga. Dan kedua pen.ain 

  

'BINTANG film kawakan Hol. 
Iywood, Gregory Peck, (gam. 

'dengan seorang bintang 
'kan "Amerika lainnja, Ava 
Gardner. Tapi Ava kini tidak 

sena aktif lagi sa dunia 
1 berbeda dengan Gregory 
'Kedua artis tsb bertemu dibi 
'oskop Odeon, London, pada 
'periunjukan gala film Grego. 
YY terbaru berdjudul "Maroo- 
'ned”. 
" “Wadjah Iin s ai jang Sean 3 

Tajar putih dalam negeri ada 

tersebut dilatih benar2 untuk itu 
Honma pemain muda jang ve.im 
Gikenal diluarnegeri, ialah djua- 
ra Djepang 1969. Tidak ada gem 
bar-gembor tentang pemain ini, 
tapi dialah jang diharapkan akan 
merupakan 'surprise” Djepang da 
lam Thomas Cup ini. Baik Kcjima 
maupun Honma merebut 

Tanda Lampu Merah 

pada Indonesia. 

S EMENTARA itu Thomas 
Cup Kyoto ing, jang niem 

tanda bahaja bagi kita. jz mem- 

peringatkan bahwa sekiranja kita 
berhasil manti mentjapai final dan 
menghadapi Malaysia kelak, bu- 
kan mustahil kegagalan dalem 
single itu terulang kembali, kalau 
kita tidak mempersiagkan pema- 
in2 kita setjara lebih serius dan 
sungguh2. 

Djanyan dilupakan bahwa Dar- 
madi pernah terguling oleh Guna- 
lan, jang kemudian menarik diri 
Gari pertandingan berikut- di In- 
dia, rupan2nja karena diinetruksi 
kan berbuat demikian untuk meng 
hindarkan pertandingan revans de- 
gan Darmadi,sehingga djika naiti 

  

     

   

      

   
   

                      

      @jaris menjisircan Ind 

lah 2ktor Itali, Rossano Braz 
Zi. Pada gamber ini tampak 
Rossano sedang memberi sela 
mat kepada Lauretta Incerti, Lurik naa 
'tecrang gadis berusia 17 ta. 

  

itu Malaysia mengharapkan pula 
satu kemenangan nanti sekurang2 
nja dari Tan Aik Huang atau Tan 
Aik Mong atas Muljadi, sedang ke 
menangan selebihnja setidak2nja 
3 partai mereka harapkan dari pa 
sangan2 doublenja jang terkznal 
tangguh itu, 

AKA untuk dapa. meng 
hadapi Ktainz d1 
atas, haruslah Gwelidiki 
dengan 'eliti — menurut 

tjalatan2 jg tcu'unia tih 
dibuat oleh para coach dan achli 
kita jang turut ke Kyoto — se- 
bab2 kekalahan Muljadi dan Dar 
madi. Menurut official clahrags 
kita tersebut diatas. salah satu 
sebab ialah bahwa anak2 kita ku 
rang kondisi fisiknja, tampaxrja 
mereka kurang lintjai, sebaliknja 
pamain2 Djepang seperti Kojima 
bisa membuat salto-mortale dalam 
menguber bola. Mungain sekali 
hawa Kyoto jang menjebabkannja 
Sebab lain pada hemat kita. ialah 
karena pihak Djepang telah mela 
uk anuk?nia bagaimana melawar 
yyara-main kita. Mereva telah 
mempeladjari kekustanz dan ke- 
lemahan2 gaja dan pemain2 kita 
dan melatih djagolnya meru:ut 
itu. Inilah jang dinsrrakan "'sc:en 
tifical approach”. pendekatan il 
miah terhadap olahraga. Mereka 
telah membuat suatu pembahasar 
dan pengulasan jang diberi ber- 
bentuk suatu skema tentang "ga- 
ja dan sistim” Indonesia, dan me- 

100 PEMAIN GOLF 
IKUT TURNAMEN 

TERBUKA MALAYSIA 
Kuala Lumpur, — Ham- 

pir sebanjak 150 orang pe- 
main golf dari 14 negara — 
telah menjatakan ikut ser- 
ta dalam tournooi golf 4 ha 
ri tahun 1970 Malaysia — 
untuk memperebutkan ha- 
diah sedjumlah 75.000 dol- 
lar Malaysia jang akan di- 
buka pada hari Kamis di 
Kuala Lumpur. 

Presiden Persatuan Golf 
Malaysia, Tun Sir Henry 
Lee, dalam suatu konperen 
si-pers mengatakan hari Se 
min, bahwa ini adalah djum 
lah terbesar dari peserta? 

Pa 

  

hun, berhasil menggon. 
dan hhatah "Miss Televoito” 

    

      

pihak para pemain kita pada sc- 
rangar2 tertentu lawan. memper 
siapkan merexu terhadap rakit: 
dan teknik (bola) jang menjuli- 
kan mereka, dan mentjari sibab 
nja dan tjara unttk mengauasin a 

tang "gaja dan sistim" Indonesia 
Gan Malaysia, Menurut Tay sis 
Em Indonesia berdasar ce: ketje- 
yatan (mpend), stamina sempurna. 
ketelitian (memukul bola). Sistim 
Malaysia bersendikan: kortrol bo- 
la (control play” — pergendalian 
bola), ketelitian penanpatan (pia 
cing), dan varjasi ketjepaian bo 
la (change of pace). Rupanja kare 
na sendi "stamina sempurna” tax 
dipemuhi singelar2 kita antaranja 
maka mereka kaiah. Adaiah tugas 
para coach dan acbli kita untuk 
mengarang dan membina suatu 
raja Indonesia jang lebin rempur 
ua berdasarkan kedua gaja lang 
demadjukan oleh coaca Hingkong 
ita 

MIE 

Inggeris 
Petjah 
Tentang 

Soal Afsel 
London, 4 Maret (Mdk). 

Persatuan Lawn Tennis 
Inggeris (BLTA) terpetjah 
dalam sikapnja terhadap 
kemungkinan dikeluarka:i- 
nja Afrika Selatan dari 
kompetisi Davis Cup. 

Demikian diterangkan ha 
Ti Senin di London oleh ke 
tua BLTA Derek Penman. 
Negara2 jang da- 

lam Davis Cup Hg Nanga 
di London pada tgi 23. Maret 
fad. untuk membitjarakan ke- 
mungkiran dikeluarkannja Afri 
ka Selatan dari turnamen Da- 
vis Cup. 

“Sikap dan pendapat demiki- 
an berbeda hirgga tidak dapa: 
saja perkirakan apa jang akan 
diputuskan oleh ELTA dalam 
pertemuan jang akan ditangsung 
kan hari Kamis nanti”, demi- 
kian Penman. 

Pemman menggambarkan 
sue tsb. sebagai "dasar pokok 
apakah kompetisi Davis Cup 
tidak akan mendjadi pintjang 
bila Afsel turut serta”. 

Pertemuan negara2 Davis 
ang akan ag 

1 

kat jang menjerukan dibentuk- 
nja suatu komite chusus deng- 

an bi turut sertanja suatu negara, bi 
la hal itu membahajakan ketan 
tjaran kompetisi: 5 

Dalam usul AS itu tidak di- 
sehutkan dengan name 
Afrika Selatan. (Rtr) 

  

JOGJAKARTA, Bertempat 

PASTI LEBIH WEBAT...!! 

"KARAWITAN BEAT” Di TJOBA DI JOGJAKARTA 

pun jnstrumennja lebih sedikit 
Gjumlahnja daripada karawitan 
biasa. Jang penting dim 'Karawi 
tan Beat" ialah bahwa para pe 
nabuh instrumen dan penjanj 
(waranggana) melakukannjh de 
gan berdiri. satu sikap jang sa 
agat berlainan dengan karawitan 

1 

tradisionil jang metakukannja de 
ngan duduk bersita. 

Waranggana2 menjanjikan la 
2u2 dengan solo. duet atau trio 
dan menjanjikan gending2 tjipta 
an baru. Irama? jang digubah de 
gan aransemen serta varjasi ba 

ru disesuaikan dengan selera dja 

man terutama gending2 jang » 
jatnja gembira. 

ini diprakarsai oleh pemerintah 
kotamadya Jogjakarta. 

MENJERAMKAN...!! 
BALAP. MOTOR & MOBIL MINI. 

TGL. 8 dan 9 MARET 1970. MULAI PKL. 09.00. 

BERTEMPAT DI : CIRCUIT ANTJOL/PUSAT REKREASI ANTJOL 
(BINA RIA, DJAKARTA) 

PERTARUNGAN MATIIAN OLEH PEMBALAP2 
KENAMAAN DALAM FREE FOR ALL 300 CC, 
SEPERTI : 

TJETJEP HARYANA. 
BENNY SISWANTO. 
TIMTON SUPRAPTO. 
KUSMAJADI. 
GRASHUIS. 
«. 

SAMBIL MENONTON BALAP ANDA AKAN PUAS DENGAN ATJARA LAINNYA, SEKALIGUS BEN- 
REKREASI. 

SAKSIKANLAH BERSAMA KELUARGA ANDA! 
KARTJIS MASUK Rp. 200,—- (PADA HARI2 BALAP), KARTJIS REKREASI DAN KARTU BEBAS MASUK 
TIDAK U. 

BENNY HIDAJAT (DJUARA BERTAHAN) 

O.C. JAYA ANTJOL RACE KE IL.   DITJETAK pada pa youh an out MASA MERDEKA Orhu 
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