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SIT nomor 0324/SK/DPHM/SIT/1968 
in Pepelrada No.Kep.239/P/V/1968 

, 

  

Bangkok Bersiap Untuk : 
Sambut-Presiden Suharto 

tjantum penjerahan kuntji kota 
di diembatan Pan Tah, kundjuny 

Chitralada, 
kenegaraan, menjaksikan per- 
tundjukan tariam2 klasik Thai 
di khoater 

    

“ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

Merdeka 

  

Bg SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 
HANJA 15-20 pCt PESAWAT ASAL SOVIET UNI BISA TERBANG 

Oknum G30S Di 

Djakarta, 10 '3 (Mdk 
Di Komando. Daerah 

Udara (Kodau) IV dan V 
paling banjak terdapat 
Oknum2 AURI jang ter- 
libat dalam G30S/PKI. 
Demikian dikatakan oleh 

  

K-4 AKAN PANGGIL DIRUT PERTAMINA, KETUA BULOG DAN 
MENTERI KEHAKIMAN 

"Tak perlu bergigi” 

  

mad Tirtosudiro Komisi-IV akan 
meminta bahan2 keterangan 
tentang sorotan masjarakat jg. 
ditudjukan kepada kedua badan 

Anti Korupsi. Menurut Wilopo 
sebenarnja UU Anti Korupsi jg 
ada sekarang sudah tjukup baik 

  

K-4 MEMANG TIDAK 
UNTUK MENGGIGIT 

Djakarta, 10 Maret (Mdk) 
Ketua Komisi 4 Wilopo SH 

mengatakan bahwa Komisi 4 me- 
mang tidak untuk 5 
Kata2 Wilopo ini diutarakan untuk 

  

Flashback : 
Karikatur 
kan dimuat 3 Feb. lalu 

atau tidakkah Komisi ini. Kalau 
rantinja memang terbukti tidak 
berdaja berbuat apa? maka ber- 
arti bahwa Komisi inipun tidak 
berbeda dengan ""badan?” 
rantasar, korupsi sebelumnja. Arti 
kel "The Bulletin” ini sebenar 
rja untuk menafsirkan karikatur 
berupa empat harimau dalam ha- 
rian "'Merdeka'”" jang terbit di 
Djakarta. 

Wilopo jang kini berusia 60 ta- 
hun lebih empat bulan tetapi me- 
nurut katainja sendiri gisinja 
masih utuh Itu, menerangkan lebih 
landjug bahwa tugas Komisi 4 me- 
marg tidak untuk menindak sendiri 

  

""Merdeka”” jang dibitjara 

asal sadja didjalankan sebagai 
mana mestinja. Wilopo menga- 
takan bahwa undang2 Anti Ko ' 
rupsi di Malaysia adalah lebih 
baik daripada Undang2 Korupsi 
di Indonesia jang berazazkan 
"presumption corruption”, teta- 
pi hukanlah hal ini berarti bah 
wa Indonesia harus mengikuti 
Undang2 Anti Korupsi di Ma- 
yeysia. 

Sementara itu Menteri Keha- 
ki'man mengatakan bahwa fihak 
nja dalam waktu dekat ini akan 
menjampaikan RUU Anti Ko- 
rupsi tersebut kepada DPR. 

Seterusnja Wilopo mengata- 
kan lagi, bahwa hari Rabu be- 
sok ia masih akan menjampai- 
kan bahan2 pertimhangan baru 

  

  

TAK BERGIGI TAK BERGIGI TAK BERGIGI 

  

Usul Resolusi Sajuti Melik Disjakkan 
Kata2 Jang Diskreditkan Usul Resolusi Djikart2, 10 Maret (Mdk) 

Sidang pleno terbuka DPR- 
GR hari Sabtu setjara aklama 

  

He'mi dkk Ditjoret 

St. Ja Sameh 
DPR-GR teatang Usaha 
berantasan Korupsi”. 

badi, goloygan atau tudjuan 
politik golongan” telah diha. 
»us, karena menurut Panitia 
Perumus DPR-GR hal itu di. 

anggap teri mendiskre. 
1 Usul Oesman 

J. Helmi dkk dan hal mana 

telah menimbulkas penafsiran 
dan tertentu jang 
menjudutkan iktikad baik da. 
ri Usul Resolusi Oesman J. 
Helmi dkk. 

Hal ini djuga untuk mentje 
gah kesimpang.siuran peada- 
pat diluar DPR.GR, se.nlah2 
didelam DPR-GR sendiri telah 
terdjadi sematjam adu kekuat 
an mengenai soal Usul Resoti 
s1 antara Sajuti Melik dkk dan 
Oesman Helmi dkk. (Ant.) 

njak Dalam 
Kodau IV,V 

TIDAK ADA LAGI PENGIRIMAN KE LUAR 
NEGERI KETJUALI PERWIRA2 MATANG 

Kepala Staf AURI Laksa 
mana Madya Suwoto Su 
kendar. 

Berbitjara kepada pa- 
ra wartawan selesai upa 
tjara pelantikan tiga du 
ta2 besar RI baru di Is- 
tana Negara hari Sabtu 
lalu, KSAU mengatakan 
bahwa banjaknja ok- 
num G30S/PKI di kedua 
daerah komando tsb. 
adalah karena djustru 
Gjuga di kedua daerah 
itu pula paling banjak 
personilnja. Tapi berapa 
djumlah oknum? itu ti- 
dak didjelaskan - oleh 
KSAU. 

KSAU menjatakan selandjut 
nja membenarkan bahwa kar- 
bol2 AU ex-Sovjet Uni dewasa 

djuga akan diteliti terus.me- 
nerus. 

Dikatakan oleh KSAU bahwa de- 
wasa ini tiduk ada lagi karbol2 jang 
beladjar di Uni Sovjet. Karbol? jang 

Sabang 
Gagal 
Dalam 
Expor 
Export 1968 : US $ 
Sedjuta Lebih 
1969 : US $ 294. 
387,97 

Djakarta, 10 Maret (Mdk) 
TUDJUAN dari Pemerintah 

mendjadikan Sabang sebagai Pe 
labuhan Bebas adalah untuk 
naikkan usaha? dibidang oks- 
por, jang berarti meningkat 
kan Akan tetapi 
fakta dan a2 

  

masih beludjar dinegara4 »0sialis is- 
lan di Yugoslavia, Polandia dan Tje 
kusluwahia. AUKI tidak aman mergi- 
tim lagi anggauta?rja untuk bela 
Ujar hewar negeri wetjuall untuk 
tenaga2 ahli, itu pun hunja diberi 
kan kepada perwira? jang sudah 
utang. Para Karbol jang berada di 
Jogjakurta pada waktu ini, kebanja- 
kan dari tenagu2 Peluru Kendati, 
Electro dan tenaga pesawat. 

Atas pertanjaan teang pember- 
sihau dalam tubuh AURI, KSAU me 
ngataksn bahwa. hal tersebut masih 
@-lakukan terus. KSAU belum dapat 
meruberikan angka jang pasti terha- 

Pp djumlah anggota? AURI jang 
@rlibat Gulam Gestapu/PKI. Ketika 

begatmana pula kedudu- 
kan Perwira2 Tinggi AURI jang te- 
lah mendapat hak pensiur, seperti 
ex Konedore Dewanto, apakah me- 
teka itu telah dianggap bersih, KSAU 

takan: “Fiat tersebut tergan- 
kepada keadaan dan perremba- 

      

   

REMABILITASI PESAWAT 
Berbitjara tentang rehabilitasi pe- 

tawAt AURI jang .berasal dari Uni 
Sovjet, KSAU mengataran bahwa 
AURI pada waktu. ini mengadakan 
sistim "kanibalisasi", dengan demi- 
klan 15 — 20”, pesawat? asal Uni 
Sovjet dapat terbang di Udara. Di- 
katakannja bahwa untuk membeli 
spareparts dari Uni Sovjet harus de 
ngan tjara Cash and Carry. Djumlah 
bieja untuk mengadakan rehabilitasi 
pesawat2 tersebut akan dapat men- 
Yapu suatu angka "astronomisasi' 
Dewasa ini AURI ada djuga menda- 
pat bantuan dari negara2 Barat se- 
jara kredit untuk mengadakan reha- 
bilitasi pesawat2 udara jang berasal 
dari negara2. tersebut. 

KSAU mengatakan bahwa AURI 
Gewasa ini telah siap dengan "human 
investment". Apabila Pemerintah te 
lah membeli pesawat2 udara dan di 
serahkan kepada AURI, mereka te- 
lah siap, mulai dari tenaga2 pilot, 
tchnik, mesin dan tenaga? ahlinja 
sekallan, 

Bitjara tentang Kesedjahteraan pe 
radjurit, KSAU mengatakan bahwa 
la senantiasa berusaha untuk mening 

termasuk meningkatkan 
setiap peradjurit. 

  

ADA "TRANSMIGRASI" 
DARI LUAR DJAWA 
KE DJAWA 

KATA DR. HATTA 

JOGJAKARTA — Bekas Wa 
kil Presiden Dr. Moh. Hatta 
harj Djum'at jang Jalu, dide 
pan kaum Muslimin di Jogja, 
menginjalir adanja "transmi. 
grasi" darj Tuar Djawa ke Dja 
wa, jang merupakan kebalik. 
an dari ketnginan kita semua, 
jaitu bahwa seharusaja dila- 
kukan transmigrasi dari Dja- 
wa keluar Djawa. 

Sebegai tjontoh oleh Dr. 
Hatta dikemukakan banjak- 
nja peladjar2/mahasiswa jang 
bersekolah di Djawa ba. 
njaknja orang2 luar Djawa 
jang mentjari penghidupan di 
Djawa. 

Oleh Dr. Hatta disebutkan 
bahwa menurut Gubernur Ali 

berasal dari daerah propinsi 
Sumatera Barat, jaftu sekitar 
50.000 Rebih. Belum terhitung 
dari daerah2 lain. 

TENGKU BELUM PUNJA 
RETJANA MENUTUP 

surat wepada Lembuga Ilmu? Pengo 
batan Se-india di New Delhi   

Pistol baru 

PENJEDAP MASAKAN 

  

   

  

GE YO MOTO 
PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

NO. 6925 TH. XXIV, TH. REP. XXIV 

  

jang sudah disita 

Adam Malik diduga akan ada perkembangan baru. 
dari . jang terdiri 

Ipphos) 

   
sa £ ena 

' Ka 

    

Atase AS Ditjulik 
40 Djam 

GUATEMALA LAGI TUNDUK PADA 
PERMINTAAN GERILJAWAN2 

WAKIL KETUA 
KOMISI LN DPRGR 

SUBAGIO 
REKSODIPURO SH: 

Ap
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i 

8
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 Hi 1 ni
 

Fi H z 
8 1 # ir

e jang 
tik bebas dan aktif, Wi 
tua Seksi LN DPRGR 
rangkan, bahwa politik luar 

geri harus diabdikan 

23
F 

rakjat Belanda maunun Peme- 
rintah Belanda sendiri hendak. 

(Bersambung ke hal III) 

Guatensla City, 10 Maret (Mdk) 
Pemerintah ala, suatu 

Geriljawan2 komunis Guate- 
mala jang mentjulik diplomat 
Amerika itu menuntut pembeba 
san 4 kawan mereka. Dua orang 
jang ditahan pemerintah Guate 
mala telah dibebaskan, satu 
orang sudah berada di Mexico 
dan satu lagi tidak diketahui 
dimana. Pihak pentjulik mem- 
bebaskan Holly 4 djam kemu 
dian setelah dipastikan djawab 
an pemerintah Guatemala itu 
memang benar. 

Peristiwa achir minggu itu 
menjusul peristiwa pentjulikan 
Menlu Guatemala sendiri jakni 
Alberto Fuentes Mohri. Mohri 
Gitjulik dua hari sebelum pemi- 
lihan Presiden Minggu jt. 

Guate- 
mala dipusat kota Guatemala 
pada tgl 28 Agustus 1968. 

Pada awal tahun 1969 itu 
ga dua orang pesasehat militer 
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AS telah dibunun oleh gerilja- 
wan disana. (UPI/Rtr) 

Malik Tolak 

ang : 
Militer Asing 
Di Samudra 
Hindia 
Ujakar.a, 10 Maret (Merdeka). 2 

Mhuseri Luar Negeri Adam Malik 

Gergan tegas mengatakan bahwa Im- 

Gonesia tidak akan membenarkan 

pagkalan militer asirg di Samude- 

ra Hindia. Malik mengatakan hat 

tersebut dilapargan terbarg Kema- 

Joran wetika 12 tiba kembali ditanah 

air Sabtu jang 'atu. 

Malik mengatakan pula bahwa de 

telah merjampaikan usul Indonesia 

kepada Menlu Irdia Dinesh Sing, 

agar gura menjelesaikan sengketa am 

tara Negara? Tetangga di Asia, dja- 

igan mempergutakan —kekerasam. 
Usul Menlu Malik dapat diterima 

dar dibenarkan oleh India. Kedua 

Negara djuga menolak tjampurta- 
rgar asing guna menjelesaikan per- 

soalan3 didalam Negeri. 

Seterusnja Meriu Malik mengata- 
kan bahwa ketika ia berada di Umi 

Sevjet ia telah djuga bertemu de- See Gea Satu 
nja Menlu Gromyko dan Wakil Per 

dara Menteri Novikov jang mewakiit 

PM Korygin. Malik mengatakan bai 

we sikap Uni Sovjet dalam perum- 

dirgan tahun ini djauh berbeda de- 
ngan ketika ia berkundjung beberapa. 
waktu jang lalu 

Keli ini mereka tidak menjing- 

gung2 problem2 politik didalam ne- 

geri. Perundingan? kedua Negara 
membawa kepuasan bagi kedua Ne- 

gara jang tergambar dalam joint 
press statement. Tentang hutang pf- 

dengan Uni Sovjet 

dulam tahun ini akan dapat diselesa? 

ken masalahnja. 

Menurut Menlu Malik bahwa Ga- 

lom acbir Maret ini Negara? Non- 

Blok se-Asia akan mengadakan per- 

guna merintis 
Blok di 

uterg Indonesia 

  

— Indonesia tetap Tolak 
Pakta 

Djakarta, 16 Maret (Mdk) 
w: Opkamtib 1 I Ii | | | 

Th
 t : | 

Hi
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5 Hi 

Militer 

  

 



  

  

    

HALAMAN 1 

Djakarta, 10 Maret (Mdk). 
Pelaksanaan Peraturan 

Ment. Dalam Negeri No. 12 
tahun 1969 atau jang lebih 

  

dikenal dengan sebutan 
“Permen 12”, akan dilaku- 1... 13 Djanuari 1970), dari 
kan terhadap 141 orang Menurut daftar rekapitu jumlah 41 anggota DPR 
anggota DPRD-GR Dati-I lasi bezetting DPRD-GR D-GR Dati-I Golongan Kar 
diseluruh Indonesia dari Go Propinsi (Dati-I) seluruh ya jang berafiliasi itu 5 
longan Karya jang berafi- Indonesia (keadaan tanggal orang dari IPKI, 5 orang 

dari Katholik, 10 orang da 

KORUPSI DI DIREKTORAT HADJI Paebaina Un peidiiadrd 47 orang dari Partai Musli- 
min Indonesia, 40 orang da 
ri N.U., 21 orang dari PNI 
dan Il orang dari PSII. 
Perti tidak ada anggotanja 
jang terkena. 

Ketika rekapitulasi bezet- 
ting DPRD.GR Dati.I selurah 
Indonesia ini disusun, formasi 
Golongan Karya jang berafi. 
liasi dari Dati2-1 Sumatera 
Utara, Sumatera Barat, Dae. 
rah Istimewa Jogjakarta dan 
Irian Baret belum ada lapo. 

LAN PERUSAHAAN PELAJARAN 

DDALAN DJOMAR No.8 - DJAKARTA 
TELPON: 49757 - 40158 

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

K.M. ” AMBULOMBO ?? 
BRT. 11.111 TON 

TGL. BERANGKAT : 13 MARET 1970. - HARI DJUM'AT 
TUDJUAN : TG. PRIOK-MUNTOK-BELAWAN P.P. 
x. Karena sesuatu hal pemberangkatan diundurkan dari 

tgl. 10-3-1970 mendjadi tgl. 13-3-1970. 
Tanggal pemberangkatan kapal se-waktu2 dapat berobah 
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.- 

P.T. PERUSAHAAN PELAJARAN "ARAFAT'"" 

DIUSUT LAGI OLEH KEDJAKSAAN 
DJAKARTA — Kedjaksaan Agung 

@«-wasa ini sedang mengusut kembali 

perkara korupsi besar pada Direkto 
rat Djendral Urusan Hadji, demikian 
diperoleh keterangan dari Asisten Il 

Kedjaksaan Tinggi DCI Djakarta, Su 
tarto SH, hari Sabtu. 

stansi itu djauh lebih besar dari 
kada djumlah jarg diduga semula. 

Mendjelang achir tahun 1969 jl. 
pedjabat Kedjaksaan Tinggi itu per- 
nah menerangkan kepada "Antara" 
bahwa pergusutan terhadap "T.S. 
bekas Bendaharawan Ditdjen Ha 
jang dituduh — menjelewengkan uan, 
instansi sebianjak Rp. 79.000.000, 
telah selesai dan —waktu itu dir 
tjanakan, bahwa perkara jang ber- 
sengkutan akan diserahkan keper 

"dilan mendjelarg puasa j.! 

     

  

   Menurut Sutarto, peni 
bali itu dilakukan karene petun- 
Giuk2, bahwa djumlah negara 
jang berhasil diselewengkan oleh se 
mentara oknum  pedjabat pada in- 

utan kem    
    

  

        
     

  

       

         
     
        

          

       
   

  

        
    

   No. 221/M/70 

PEMBERITAHUAN 
"5 YntokAn 'uta 'hayla P.T. "VITA" Pabrik Pharmasi. Djalan Karet 80-86. Surabaja, ber. “ 

sama ini diberitahukan kepada chalajak ramai bihwa pada waktu achir2 ini merek : 

?VIVA? 
untuk barzag-harang kosmetik, telah dipalsukan dan ditiru setjara melanggar hukum oleh 
tihak2 jang tidak bertanggung dijawab. 

  

       

   
       

       

      

        
           

       

           

Client kami tidak memprodusir minjak rambut Urang-Aring dengan merek 
” VIVA”. 

    

Satu2nja jang berhak untuk merek "VIVA" ialah client kami, P.T. "VITA" Pabrik 
Pharmasi, Djalan Karet 80-86, Surabaja, atas.:ama sizpa merek ini terdaftar pada Direk- 
torat Patent Djakarta dengan nomor: 91719. 

Kepida para pabrikant, perusahaan2 dag ag, toko2 dan pedagang? lainnja, bersama 
ini diperngatkan untuk menghentikan pendjualari/peagedaran dan pemakaian barang2 kos- 
metik dengan merek "VIVA" jang dipalsukan itu serta memusnahkan semua etiket2, cliche2 
den salat2 untuk memalsukan merek tersebut, satu dan lain guna menghindarkan tuntutan2 
kami, baik setiara perdata mzuvun krininil. 

   

  

   

        
       
     
        

    

Kuasa P.T. Pabrik Pharmasi, 

  

PNILA." 

    

Kantor Pengatjara, 

Prof. Mr Dr S. GAUTAMA (Gouwgioksiong) cs 

Patent & Trade Mark Attorneys 

Medan Merdeka Timur 9, P.0. Box Ml, 

No. 218/M-70 
DJAKARTA- 

Tg TENTU TA IT 

Oa Mtag, BU2MAB 5,0” D2ANAPTA 
PENGUMUMAN 

Memberi kesempatan kepada Warga Negara Saudi Arabia atau orang2 jang akan kembali/ 

pergi ke: ADEN dan DJEDDAH pada tahun 1970, dengan rentjana sebayai berikut : 

K.M. "BELLE ABETO” 

Samudera Pura Tandjung Priok. 
20 MARET 1970. 
ADEN dan DJEDDAH. 

   
         

      
            

            

      
     

  

   

        

   
    

I. — Kapal jang dipergunakan 

— Pelabuhan pemberangkatan 
— TANGGAI. pemberangkatan 
— Pelabuhan tudjuan 

. Surat2 jang diperlukan 

  

  

     

      

    

    

  

    

      

    

    Il. Chusus untuk Warga Negara Indonesia (pasport Indonesia) dikenakan tambahan ong- 

kos giarantina sebesar Rp. 5:600,— tiap orang dewasa, ,... 

IV Pembukuan Penumpang - s/d 14 MARET 1970. 

V. Pembukuan Muatan : 5 

P.T. Perusahaan Pelajaran “Arafat” Tjabang Tg. Priok 

Djl. Panaiian Pel- 1 No. i0 Tg. Priok Telp. 291990-291634. 

VI. Untuk keterangan selandiutnja, hubungilah: P-T. "Arafat" Dil Diohar & - Djakarta 

Titip. 49757-49158. 

'Yanggal pemberangkatan kapal se-waktu2 dapat berobah tanpa pemberithuan terlebih da- 
hulu- 

  

     

          

    
    
    

    

    

  

P.T. PERUSAHAAN PELAJARAN "ARAFAT" 
       No 217/M/10 

MERDEKA 

141 Anggota DPRD Dati- 
Terkena Permen 1 

Semua Partai 
Ketjaali 
PERTI 

ran dari Gubernur/KDH jang 
bersangkutan. 
Adapun djumlah Golongan 

Karya jang non.afiliasi dalam 
DPRD.GR Dati-I seluruh Ind» 
nesia adalah 346 orang. Djadi 
wakij Golongan Karya seluruh 
nja berdjumlah 567 orang di 
tambah Golongan Daerzh 23 
kursi dj Irian Barat. 

Kekuatan Golongar 
Politik . 

Dalam daftar  rekamitulasi 
bezetting DPRD.GR Dati.I se 
Juruh Indonesia, tsb tertjatat 
pula, bahwa djumlah anggata 
DPRD-GR Dati-I dari Golong 
an Politik (Partai2 Politik 
adalah 504 orang, masing2 49 
oreng dari IPKI, 42 orang da 
ri Katholik, 49 orang Park. 
do, 8 orang Murba, 13 orang 
Partai Muslimin Indonesia, 
136 orang dari NU, 105 orang 
dari PNI, 31 orang darj Perti 
dan 71 orang dari PSIT 

Adapun djumleh formasi 
anggcta DPRD.GR Dati.I selu 
rah Indonesia kesemuanja 
adalah 1171 orang, tapi baru 
terisi (bezetting) sedjumlah 
1094 orang. Djadi masih zda 
71 kursi jang kosong. 

Davat ditambahkan, bahwa 
DPRD-GR Dati-1 Bengkulu 
sampai saat ini belum terben 
tuk, sedangkan di DPRD.GR 
Dati.I DCI Djaya dan D.I. Jog 
jakarte ada 3 kursi Partindo 
jang dibekukan. Sementara 
ita DPRD.GR Dati.I Sumate- 
ra Utara formasinja ditetap 
kan 47 kursi tapi belum direa 
lizasi, dan masih seperti se. 
m 40 kursi. (Ant.) 

Kena Peluru 
Njasar 
Djakarta, 10 Maret (Mdk) 

Malam Minggu jang lalu ku- 
rang lebih pk. 02.00 WIB, seorang 

anggota bernama Djamsa 
Fi (25 tahun) tempat tinggal Pintu 
Air Il, telah, kena sasaran peluru 
njasar jang djmuntahkan oleh 
sendjata api kawannja sendiri, Pe 
luru tepat mengenai tulang paha 
nja sehingga menjebabkan Diam 
sari terpaksa dirawat di RS Dr 
Tjivto Mangunkusumo, Salemba.. 

Menurut keterangan jang dapat 
dikumpulkan 'Merdeka', pada ma 
lam itu Djamsarj dengan bebera 
va temun2nja serta masjarakat 
setempat, mel seorang 
jang dijurigai melakukan pentju- 
can. 

    

Karena orang2 jg berwerumun 
ingin mengerojok sipentjuri salah 
salah seorang anggota Hansip me 
tepaskan sekali tembakan keuda 
ra untuk memberi peringatan 
agar djangan main hakim sendiri. 
Kemudian sendjata jtu diserahkan 
oleh anggota Hansip itu kepada 
salah seorang temannja jang lain. 

Entah disebabkan karena tidak 
terkuntji tiba2 sendjata itu mele 
tus untuk kedua kalinja dan ber 
lepatan dengan itu seorang ung 
gota Hansjp terpekik minta to- 
long. Dengan segera si korban 
jang bernama Djamsarj itu diba 
wa ke RS Dr. Tjipto, untuk dibe 
rikan pertolongan. (M3) 

PANGDAK III-SUMBAR 

MENINGGAL DUNIA 
DJAKARTA — Pangiima 

Daerah Kepolisian III/Suma. 
tera Barat Kombes Pol. Drs. 
JACK SUBARDJA, pada hari 
Djum'at tgl. 6 Maret 1970 
djam 2045 telah meninggal 
dunia dj Rumzh Sakit Umum 
Padang akibat sakit djantung 
jang dideritanja. 

Almarhum pada tgl. 5 Maret 
1970 baru sadja dilantik seba 
gai Pangdak III/Sumatera Ba 
rat menggantikan pedjabat 
lama Brigadir Djenderal Polisi 
Dr3. ADAM SJAMSUL BAHRI. 
dan sebelumaja adaleh DI- 
REKTUR PEMBINAAN KEPO 
LISIAN CHUSUS DI MABAK. 

Atas permintaan keluarga, 

Sewaktu Gubernur Diawa 
Barat jang baru Solichin GP 
mulai aktif dalam memimpin 
daerahnja dengan memperke 
nalkan diri baik kepada ma 
sjarakat melalui wakil2nja 
dan mass media, maupun ke 
nada bewahannja, ia dapat 
memberikan kesan kepada 
rakjst daerahnja tentang ada 
nja harapan jang segar, ig 

baru. Dari kalangan rakjat 
Djawa Barat banjak jang 
menghi Solichin akan 
dapat mendjadi Ali Sadikin 
nja Djawa Barat. 

Daerah Djawa Barat deng- 
@n prasarana politik dan eko 
nomi jang praktis telah ter- 
sedia, jaitu daerah ig san 

pertentangan2 po! 

praktis telah dapat dilumpuh 
kan, seperti di Subang, Pur- 
wakarta, Banten, beserta to 
koh2 PKi-nja jang semula 
bersembunji didaerah ini te 
lah dapat ditjiduk satu per- 
satu. Kondisi sosial dan po- 
litik jang demikian Itu akan 
dapat memberikan iklim jg- 
aman bagi pelaksanaan 
bangunan daerah ini. 

Tahanan 
Gantung 

Diri 
Djakarta, 10 Maret (Mdk) 

Seorang tahanan polisi komsek 
ko 715 Tanah Abang bernama 
Wajad Karasan (37 tahun), tem 
Pat tinggal Rt. 00704 Kelurahan 
Sungai Bumbu, pada harj Djumat 
(pk. 18.30 sore jang lalu telah ke 
dapatan mati menggantung diri di 
alam WC kantor Komsekko 715 
Tanah Abang, 

Almarhum menurut keterangan 
polisi baru satu hari diserahfcan 
(olah ket, Rw setempat,sbg taha- 
Man Pda sore harinja waktu ia di 

berj kesempatan kekamar mandi 
untuk mengamb:l air sembehjang, 
tahu? kesempatan itu ia perguna 
Ikan buat melaksanakan perbua 
tan nekadnja dengan menggan 
tung lehernja dengan seutas tali. 
Kedjadjan itu baru diketahui “3 
telah ditunggu2 di cel tahanan ti 
dak djuga kembali dan dilihat ke 
kamar mandi dan keialam WC 
itu 

Polisi tidak bersedia menerang 
kan apa kesalahan2 jang telah di 
Perbuat oleh almarhum karena ka 
tanja masih dalam pemerjksaan. 
Tetapi dikatakannja berdasarkan 
laporan dari ketta Rw jg menje 
rahkan tahanan itu, almarhum di 
tuduh menjimpan sendjata ap'. 
Mm) 

MAHKAMAH AGUNG HUKUM 
S1 (MYFTP BESAR". BANDUNG « . 

8 BULAN PENDJARA 
Karta, 10 Maret (Mdk). 
tkamah Agung Republik Indo- 

baru2 ini telah mendjatuhkan 
hukuman 6 bular pendjara terhadap 
"'Mufti Besar” Bandurg, Kilai Hadji 
Mocramnd Arwar Sanusi. 

1200 RUMAH 
MUSNA DI TANDJUNG 
BALAI, SUMATERA 
UTARA : 

MEDAN — Sedjumlah 1.20 
ramah musnah djadi abu, dan 
10.000 orang penduduk kehi. 
langan tempat uaggzl, tatkala 
api jang masih belum diketa. 
huj dari mana asalija, "me- 
ngamuk” selame, 3 djam hari 
Djum'at dinihari, dikompleks 
tempat tinggal S.S. Dengki 
'Tandjung Balai. 

Selain dari rumah2 pendu. 
duk jang pada umumaja ter. 
buat dari pavan dan atzp rum 
bia, sebuah kilang papan di. 
kompleks itu, turut djuga ter 
bakar. S.S. Dengki terletak di 
belakang stasiun Tandjung 
Balai. 

PEMERKOSA GADIS 
BABAK BELUR 
Djakarta, 10 Maret (Mdk) 

A.M. seorang pensiun polisi 
berpangkat Iptu pada hari Sab 
tu sore jang lalu, telah dipukul 
sampai babak belur dan luka2 
bermandikan darah oleh keluar 
ga Ev di daerah Pasar Rumput, 
karena ketahuan telah memper 
kosa gadis Ev: 

Menurut keterangan ibu Ev 
beberapa bulan jang lalu anak 
nja diperkosa oleh A.M. (30 ta 
hun), si pemilik rumah ditem- 
pat mana mereka berkeluarga 
menumpang. Kedjadian itu ba- 
ru mereka ketahui beberapa ha 
ri belakangan ini dengan me- 
lihat tingkah laku dan peroba 
ihan2 sikap dari is Ev. 

Setelah diselidiki ternjata per 
buatan itu dilakukan oleh AM 
dan diakuinja sendiri. Untuk pe 
gusutan selandjutnja A-M. di 
serahkan oleh keluarga jang 
bersangkutan kepada Pe an 

0 

  

   

  

WARTA EKONOMI: 
KURS DP HARI SABTU 

DJAKARTA — Dalam cali DP di Bursa Valuta Asing hari Sabtu 
transaksi 378.50 de- 7 Maret 1970 terdjadi penutupan2 

dhrmlah 

DJUAL 
Rp. 858.50 Rp. 922,— 

104,50 “4, 
9 — 387, — 

122,— 128, — 
99,50 101,50 
99, — 103, — 
61,50 5—       

   

   
Harapan Segar Dengan 
Guberpar Jang Baru 
OLEH : REDAKSI 
EKONOMI "MERDEKA" 

tujalutihuk — cengau 00 
ttik2nja, prcjck2  pengairannja 
jaug memoerjkan prusper suga 
menguntungkan. Djasan2 raya. 
serca gjalau2 ekonom jang p-ak 
ts telah tersedia. djalanZ tereta 
api dan lain2 prasarana ekunomj. 
Disamping itu banjak terdapat ob 
Jek2 serta tasjlitas tourisme jang 
sangat banjak a'daerah 1: 1 
mungkinkan untuk berkembang 
nja pariwisata. 

Didaerah Djawa Barat djuga 
telah banjak berdiri jndustriz be 
sar seperti IndustriZ 1dkstil, Inuas 
tri2 permesinan. serta judustri 
ringat lainnja. Daesan nu wusa 
ka,a akan pahan/ tamoang, seper 
ti belerang, besi. mangaau. uan 
baru2 jai telah diketemukan ue- 
posit minjak bumi jang uuar bia 
sa besarnya didaeran ueka Tjre 
bon. 

Meskipun daeran inj boieh di- 
katakan telah berkemoang, tetapi 
sebagian besar ja'tu 80 pCt. ma 
sih terairi darj hutan, meskipus 
80 pCt diamararja dalam keu-a 
ar rusak. 

Sudah sedjak daeran IN! use 
ovt2 seoagai gudang beras ae- 
ngan djenjsnja jang sangat erax 
separti beras Tjianujur dan beras 
Krawang. Dengan gambaran sepjn 
tas lalu mengenai caerah Djawa 

Barat itu dapatiah kita memberi- 
kan harapan jang tidask ber.-ebih2 
an kepada Gubernur Solichn 
untuk dalam waktu jang singkat 
mentjapai kemadjuan2 jang king 
it 

2 Perbaiki Aparat dan 

Tjiptakan ketertiban 

RASARANA ekonomi jg 
saga menyunusg. 
seperti adanja waduk 

        

ASAR pemikiran Mang 
Ihin untuk  membargun 
daerahnja adalah untiic 
terlebih dahulu memper- 
baiki aparat pembangu 

  

P.N. 

untuk memadjukan suatu offerte mengenai 
guna pembangunan Kuba beton bertulang MASDJID ISTIOLAL di DJAKARTA. 

Keterangan-2 lebih landjut sert a daftar sjarat-2 jang harus dipenuhi dapat diperoleh di Projek MASJID 
ISTIOLAL, pada hari-2: 

HA RI 

PENGUMUMAN 
ADHI KARYA. 

MELALUI PENGUMUMAN INI mengundang untuk para fabrikant konstruksi besi moders 
'abrikasi dan penjerahan Constructie polyhedrons 

GUBERNUR SOLICHIN 

nan setjara menjeluruh- jaitu 
memperbaiki aparat Pemerintah 
Daerah dan memperbaiki sarana2 
swasta. Menurut Mang Ihjn dasar 
pemikiran jang demikian itu ada 
lah sebagai sjarat untuk dapat ta 
ke off dalam pembangunan. 

Landasan pokok untk melak 
sanakan pembangunan adalah ter 
tjiptanja ketertiban didalam sega 
Ia kehidupan masjarakat. Ditekan 
kan bahwa soal pokdk adalah rea 
lisasi ketertiban umum. sebab tan 
pa adanja itu tidaklah - mungkin 
masjarakat berusaha dan memba 
ngun daerah. Dengan demikian 
masalah ketertiban dan pemba- 
ngunan akan dapat isi mengisi se 
hingga dapat mentjiptakan suasa 
ra jang positif. 

Membangun setjara 
realistis 

Dalam pertjakapan chusus de 
ngan 'Merdeka' dapat diambil ke 
san bahwa Mang Ihin mendekati 
serbagat permasalahan dengan sc 

tjara realistis. Mengeraj Master 
Plan Djawa Barat Gkatakan bah 
wa daerahnja teiah memiliki Kepe 
lita Daerah jang disesua'kan de 

ngan Repelita Nasional. Dasar 
rentjananja memang sudah baik, 
tetapi dalam pelifcsanaannja per 

lu diteliti kembali disesuaikan de 
ngan kenjataan2 jarg ada berda 
sarkan angka? jang njata dan dj 
pertanggung djawabkan. 

Dikatakan selardjutnja banwa 
bagi daerah Djawa Barat "ane 

RABU Tgl. II Maret 1970, dan 

KAMIS Tgl. 12 Maret 1970, 

Mulai djam 9.00 hingga djam 14.00 

Para peminat harus membawa surat-2 mengenai, 

2). Badan Hukum Perusahaan. 

b). Izin Perusahaan. 

C). Referentie-2. 

   

  

    
    
    

   
Pemudi 

13 Tahun 
Hilang 
Seminggu 

Djakarta, 7 Maret (Mdk) 
Seorang gadis jang berna. 

ma Eseh dan bertempat ting- 
gal di Kampung Simpruk Ke. 
bajoran Lama RT 64/08 sam. 
pai saat ini masih belum dike 
tahu: dimana berada, setelah 
meninggalkan rumahnja se. 
mendjak 7 hari jaag lalu. 

Dar! keluarga gadis Edeh 
diperoleh keterangan, bahwa 
Edeh jang masih berusia 13 
tahun itu pada tgl. 26 Pegru. 
ari jang lalu disekitar djam 
10.00 pagi diadjak oleh kena. 
lan seorang pemuda bernama 
Sj pegawai 
Baru, untuk djalan?2 kekom. 
plek Istora Senajan. 
Namua menurut Sj, pada 

waktu itu gadis EJeh lepas 
dari pengamataamnja, dan sete 
rusnja tidak dike'ahuj kema. 
na perginja. Dan seterusnja 
dapat dikabarkan bahwa Edeh 
adalah berasal dari sebuah 
desa di Bogor dan bera szdja 
beberana hari datang ke Dja 
karta, sehingga diduga Eden 
terseset dan tidak taha djalan 
pulang. 
Pemuda Sj jg ber'anggung 

djawab atas hilangnja gadis 
Eteh ini telah berusaha seki- 
an disuh untuk meremakan 
nja kembali dengan menda. 
tengi seluruh sanak famili ig 
ada di Djakarta dan di Bogor 
can ternjata belum djuga di. 
ketemukan. 

Sean 

HILANG 

Seekor andiing poedel hitam 
Bila diketemui mohon dikembali 
kan kepada Tn. RICHARD 
HARGER, Dj Senopati 1-12 
Kebajoran. Telepon - 73211 Akan 
diberikan” HADIAH 

No. 222/ 
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aa mari   
igraris. mensuksedkan Bimas av" 
tah penting dan merupakan sja 
rat pokok. Kalau Bimas sukses be 
rarti akan sukses pula sebagian 
besar pembangunan di Djawa Ba 

rat. Djtekankan bahwa dalam pe 
laksanaan Bimas ini Pemerinah 

telah menjediakan modalrja. dan 

kita tinggal melaksanakan. 

Menurut Mang Thin, dalam me 

'aksanakan Bimas hendaknja kita 
djangan terlalu ambisius. Sebaik- 
nja pelaksanaan Bimas disesua'- 

san dengan kemampuan Irigasi 

tehnis jang telah ada. dan menda 

serkan kepada data2 riil. Untuk 

mengadkan penelitlan. telah di- 

sebarkan para mahasiswa kedae- 

an2. Irigasi Djatiluhur jang sm 

afi kini baru selesai 50 pCt. diha 

rapkan akan dapat diselesaikan 
terutama saluran tertjalr jang 
.ngsung mengontjori sawah2. Di 
satakan bahwa dalam Renslita 

970/71 Pemerintah telah menie- 

diakan biaia sebesar 12 mm" 
untuk merjeiesaikan pengairan 
Djatiluhur. Untuk dapat sukses. 

jang pentng menuru: Mang '?» 
1dalah pengawasannja.  Seoerti 
dalam menghadani usaha rehah' 

ttasi kehutanan diakvi bahwa da 
am teorjnja rehabilitasi kehuta 
yan di Djabar ini memang t»'ah 

berjak jang dilaksanakar ter! 
lalam kenjataann'a mas ct 

Ijadakan kontrol jang teliti. Apa 
at2nja masih memerlukan pening 

hatan setjara menjeluruh dalam 

melakukan tugas2nja 
(BERSAMBUNG 
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No.: 223/M/70. : 
ISI LEBIH BANJAK -BERMUTU TINGGI !!: 

mume-01458 

KALENG MODEL BARU, MUDAN DIBUHA 

4 PRODUCT OF TNI 090 IMDUSTAY 

Para pemesan 
harap segera 

LL 

  

  

    

jang telah djatuh tem 
dn membawa teman. 

wa untuk terima motor! 

TI AT 

  

TAMAN KANAK2 "WIDURI" 

Taman Kanak? "WIDURI" pindahan dari Dji. Prapatan 46 

dibawah pimpinan: Ibu Winoto masih menerima murid baru 

untuk Taman Kanak2, kelas ' dan Kelas II bagian S.D. 

No. 216/M Ti 
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Alamat: Djl. Swadaja IV 
Tanah Harapan 
TJILANDAK 
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DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1946 OLEH B.M. DIAH 

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

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk besja an- 
tar). Luar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk besja pos-udara). 

Luar negeri: Rp.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 

  

Dus warna (hanja merah) : tambah 1001. 
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka. 

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

Alemat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11, 
Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250. 

Rekening giro pos : A. 12.638 

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah. 
. 

UNJIAN BAGI ABAD 
ANGKASA RAYA 

Ketika Clifford Dupont selaku Pedjabat Pelaksana Pemerintahan Rhodesia 
mmirggu jang lalu menandatangani "surat kelahiran” Republik baru Rhodesia, 
kalangan politik dunik 
empat tahun belakai 

      

sudah lama menjadari, bahwa Rhodesia Rasialis jang 
Ini melepaskan diri dari Inggeris, akan melandjutkan nolitik-apartheid-nja, sebagai landjutan dari politik apartheid Afrika Selatan. Dan kalau tanggal 16 April jai 

  

4 diuta perduduk asli Afrika. 
Pemerintah kulit 

itu mengaku telah 
"melindungi rakjatnja 

      

per 
Segelintir kulit putih jang berkuasa setji 

lalu pada permulaan kemerdekaan AS. sebagai emigran2 di AS dimasaZ 

akan datang nanti, diadakan pemilihan atas dasar konstitusi baru jang rasialisti Ha“ suatu pemerintahan minoritas kulit nutih jang sangat ketjil, 
maka bertambahi 

  

didunia Ini 
atas lebih dari 

  

melakukan rasialisme selama 80 tahun dinegeri 
mbawa peradaban" kedalam masjarakat primitiet dan 

    

Mereka metupakan bahwa djaman Itu adalah djamannja keterbelakangan sangat 
djauh dari penduduk asli. Sedar 

  

Gipertergahan abad ke-XX ini, siapa jang 
dapat mentian bargsa Afrika sebagai rakjat jang tidak tahu apa2? 

Djaman kebangkitan nasional di Afrika menundjukkan kepada dunia bahwa 
orang2 Afrika bukanlah bangsa jang terbelakang sehingga memerlukan 
""protektorat” dari bangsa2 kulitputih. Sesudah perang dunia ke Il, sesudah 
Indonesia merebut 

menjusul merdapatkan kemerd 
memerdekakan diri dari kolor 

    

Encyclopaedy Britanrica bermuntjulan 
sebagai tokoh2 jang berkemampuan 

kemerdekaannja, dan negeri? djadjahan lainnja di Asia 
an, maka di Afrikapun, aspirasi nasionat 

dan rasialisme tidak dapat ditahan? lagi. 
Sesudah perang dunia ke II didalam Keesing's Historisch Arcbiet ati 

nama2 pemimpin2 kulit berwarna, 
menjumbangkan pikiran? baru menudju 

   
kepada perubahan dunia kearah kemerdekaan umat manusia. 

Kini kebudalaan dan peradaban Barat tidak bisa lagi disodor?kan kepeda 
kehudajaan dan peradaban kwalitatief, superior 
dunia, "bertugas" untuk mengkultiveer 

di Afrika, disektor2 politik, ekonomi, kebudajaan dan sosial, mendapat sorotan 
lagi mergirgkari kenjataan2 

bangsa2 berwarna sebagai 
dan memegang supremasi 

dunia. Dan Barat tidaklah mungkin 
Dutera2 Afrika peregarg piala duria disementara tjabang 

seniman, bahkan ada jang 
Nobe!. Maka oleh sebab itu kelirulah rasialis 

kulitputih lane merduga bahwa raklat Afrika masih memerlukan bimbirzan 

strateeg2 besai 
telah mendapatkan hadiah 

ahli2 tekrologi, sastei 
  

mereka. 

  

   

  

Proklamasi Repub'ik Rhedesia jang baru itu dianggap oleh Inggeris sebngai 
tidak sah. Dituntutnja, supaja anak negerilah jang harus memegang pemerirtehan 
   

Datam pada itu Dewan 

sia telah pula mengutuk politik rasialis Mhodesia, sedang sementara 
1 lainnja telah mergambil langkah2 memblokir 

Keamanan PBB telah mergadakan 
@konomi kenegeri itu. 

rapat dibawah 
pimoirar Sekdjen U Thant, semuanja mendjurus kepada protes dan tindakan? 
terhpdap 225.000 crang  kulitnutih 
durta 

Kini kemarusiaar 

di Rhodesia, 

merdapat tantangan ! 

jang telah menghina 

Kini zaman kemadjuan telah 
Glirdjak2 o'eh segelintir pemburu? kekajaan jarg ambisius, jang menganggap 
dapat berbuat sekehendaknja diduria ini ! 

Mampukah PBB, sanggupkan  pemiki 
ulung memberikan 
mereka sudah berani menentang 
manusia? 3“ 

Udjian bagi manusia? diabad angkasa-raya, 
sampai dimara kesanggupan melenjapkan tetes2 roda 

  

hukuman kepada segelintir 
gelombang kemadjuan 

dunia, strateeg2 besar, diplomatz 
rasialis2 mabok itu, karena 

kemerdekaan 

  

tantangan bagi kita semua, 
Jang ditumpahkan 

rasialis2 kulit putih Rhodesia pada peta-nerkembargan pesat lebih dari dua 
miljard umat marusi 
Gan persamaan, perda 
kehidupan marusia di 

   
   Ini! 

In segala daja menudju kepada kemerdekaan 
dan kesedjahteraan, 

  

sebagai rilal2 tertinggi dari 

A2 

    

MENGEDJAR 
POKOK BIDA 
UPATJARA PELANTIKAN 
BARU INDONESIA DI IST, 

Djakarta, 10 Maret (Mdk). 
Presiden Soeharto telah 

melantik dubes2 Kusno Uto 
mo untuk Filipina, Sujitno 
Sukirno untuk Australia 
dan Ubani untuk Sirya hari 
Sabtu pagi janf lalu di Is 
tana Negara. Upatjara tsb. 
dihadiri djuga oleh Mente- 
ri2 Kabinet Pembangunan 
para Kastaf ABRI, Ka-POL 
RI dan ex KSAU Laksama- 
na Udara Rusmin Nuryadin. 

Kepala Negara dalam pi 
datonja mengatakan bahwa 
setiap pedjabat baik jang 
bertugas didalam negeri 
ataupun diluar negeri harus 
diarahkan untuk mentjipta- 
kan Ketahanan Nasional. 
Presiden mengatakan bah- 
wa dewasa ini Indonesia se 
dang bergulat untuk menge 
djar kelemahan pokok kita 
jaitu kelemahan dalam bi- 
dang ekonomi. 

Dinjatakan oleh Kepala Ne 
gara bahwa antjaman pepera 
ngan belum mereda dibagian2 
benua Asiz. ini. Perarg baik di 
Asia Tenggara, Vieinam, Lazs 
dan Timur Tengah deagan dj 
mensi2nja jang baru itu da. 
pat mendjurus kesegala arah 
deygan segala akibatZaja. 
Hal ini menimbulkan kepri- 
hatinan dan kewaspadaan Ne 
gura Remublik Ind»nesia, 
Terwudjudnja perdamaian 

duaia bukan hanja hak dan 
tanggung djaw: b bekerapa Ne 
gara besar sadja. Semua ne. 
gara. baik besar maupun ke. 
tjil sistim apa sedja jang di. 
anutnja, mempunjaj hak dan 

tanggung djawab jang sama 
terhadap terwudjudnja perda. 
majan dwria. Terwudjudnja 
perdamaian duniz adalah hak 
ummat manusia. Dengan per 
himpuaan ASEAN Indonesia 
berusaha melaksanakan tang- 
gung djaweb bersama terha. 
av stabilitas dan perdamaian 
dunia diwilajah ini, mengem. 
bangkan kerdjasama jrag sa. 
  

KONPERENSI KETUA? 
MAHKAMAH AGUNG 
SE.ASIA 
CANBERRA, — Ketua2 Mahkamah 

kl. 15 nerara Asia dan 
barat akan bertemu 

butan April ad. guna 

    

  

akar. Ikutserta da'am konperensi ran 
1 Indonesia, 

Semoa 

  

Bila sastrawaan 
kita sudah 

berpolemik 

ALAM achir tahun 
1953, hampir 20 ta. 
hun jang lalu, untuk 
pertama kalirja Se. 
nat Fakultas Sasteia 

Universitas Indonesia, atas 
prakarsa Sdr. Nugroho No. 
tosusanto, menjelenggara- 
kan suatu Simposion Sas. 
tera, dimana Sdr. Bachrum 
Rangkuti naik kemimbar 
sebagai pemrasaran dengan 
penulis sebagai penjanggah 
dan Sdr. Boejoeng Saleh 
(kini sudah diamankan) se 
bagaj pemrasaran dengan 
Sdr. Anas Ma'ruf (kini me 
vgadjar bahasa Indonesia 
di ar sebagai penjang. 
tah. 

Tidak lama kemudian 
muntjul resensi demj resen 
si atas Simposion tsb., Sdr. 
Asrul Sani menjerang Sdr. 
Bechrum Rangkuti, Sdr. 
Anas Ma'ruf, dan lain2.nja, 
alm. Sdr. Armijn Pane me. 
njerang penulis, lalu tentu 
sedja kata berdjawab ga- 
jung bersembut. (Pada wak 
tu itu mungkin sasterawan 
sasterawap terkenal seper. 
ti Sdr.2 W.S. Rendra, Guna 
wan Muhamad, Arif Budi. 
man, dsb. masih mengena 
kan tjelana monjet). Anta. 
ra Sdr. Bachrum 
dan penulis Lg ad jaran. 
di polemik m Ha- 
rian "Abadi" pimpinan Sdr 
8. Tasrif (kini pengatjara). 
Soalnja tidak berhenti disi 

ria” tirun gelanggang un. 
tuk menjerang penulis, se. 
hingga terdjadi polemik se 
lama lebih-kurang satu ta. 
hun, , 
Selandjutu Senat Fa. 
kultas Sa:tera menjelengga 
rakan sekali setahun Sim. 

posis Sastera itu, tetapi 
tra itu kinj terputus, en 
tah apa sebabnja. . 

Setiap Simporion itu di. 
adakan, selalu disusul dgn 
polemik2 diluar Aula Uni. 
versitar Indonesia, tempat 
Simporion itu diselenggara- 
kan. Ini memberi petun. 
djuk kepada kita, bahwa 
sasterawan2 Indonesia me. 
mang gemar berpolemik. 

KINI kebarnja di Taman Ismail 
Marzuki setjara teratur Dewan Ke- 

n Djakarta (DKD) menjeleng 

    

kuten "dibartai” r: 
tepi biasanja tidak menimbulkan 
polemik-polemik diluar. Tetapi tam 
paknja Pengadilan H.B. Jassin 
aken menimbulkan ' polemik-pole- 
mik diluar, malahan polemik-pole 
mik itu sudah dimulai pada saat 
Pemeriksaan atas perkaranja belum 
telesei. Hal ini tentu sadja bukan 
satu preseden jang ba'k, karena 
'Gapat menimbulkan kesan, seolah- 
olah polemisi jeng bersangkutan 

ingin Pengadilan. 
Kita harap bisa ditjegah untuk se- 
mentara waktu sampai pemerikaa- 
on atas perkara H.B. Jassin itu 
diselesaikan dulu oleh Pengadilan. 

Sebagai seorang jang selama 
lebih dari 10 tahun terus-menerus 

Biarpun demiki- 

Namanja kemidi musikal, An Ka menghar aa 
musical , suatu pertun ah ini, Mungkin dalam taraf 

Ajukan jang sifatnja ringan, sekarang dinegerj kita, dima. 
ada annja. Djustru karena 

nja, dimana panah aa dn angen nd 
menara: para figur2 js kan jang baru, kita merasa 

. dang atau serius, kan jang lumaiannja. Setidak 
- malah 0 pennengaa: ea tidaknja og Gapat melihat 

man2nja sudah harus mema. ma H.M Ka 
hhirkan segala sesuatu dalam 
waktu jang tjepat berlaku, ENURUT programnja 
berdialog, menari dan menja. jang mendjadi sutra- 
nji. Tapi "The Djakarta Pia. dara alah Terry 
yere” adalah sebuah perkum O'Keefe dibantu 
pulan amatir, jang kalau me producer, sta 
nurut peserangan jang kita ge manager Kalau dimain 
terima, terdiri dari bermatjam ulan jang 
bangra jang tidak tetap jang profesionil kita anggep karja 
kebetulan dapat bertemu vada ji baik sekali, 
suatu waktu, berdjiwa seni se da. hidup mula 

OLEH : 
WIRATMO SOEKITO 

terlibat dalam polemik (1953— 
1966), tentu sadja penulis mema- 
hami gelora sasterawan-sasterawan 
Indonesia jang seolah-olah sudah 
tidek sabar lagi untuk terdjun da- 
lam polemik. Malahan penulis ber- 
pendapat, bahwa polemik merupa- 
kan faktor jang mutlak dalam ke- 
hidupan sastera kita. Lebih ber- 
mutu polemik itu lebih bermutu 
pula sumbargan fikiran jang dibe- 
Tikan kepada haridepan kehidupan 
sastera Indonesia, Tetapi seb 
muna Simposion Sastera jang di- 

akan oleh Senat Fakultas 
aru menimbulkan polemik 
Ketua Simposion mendja- 

tuhkan palu penutup demikianlah 
pula hendaknja Pengadilan H.B. 
Jessin itu, jang dalam suatu tuli- 
san pernah digambarkan oleh pe- 
nulis sebagai suatu Simposion 
Sastera jarg bersedjarah. Penulis 
menjadari, bahwa diwaktu jang 
akan datang polemik antara pan- 
dangan-pandangan civic pathos dar. 
non-civic pathos akan tetap meru- 
pakan thema-sentral dalam kehidu- 
pan sastera kita. Kelak sedjarah 
akan menilai dan menarik kesim- 
bulan tentang «pa jang kita Jaku- 
kan dewasa ini, tetap! jang pen- 
ting bagi kita pada waktu ini jalah 
mengumumkan setjara te 
rus prinsip-prinsip Ikiti 
prinsip-prinsip sustera. 
pun djuga bukan H.B. Jassin jang 
penting, tetapi, sekali lagi, prisa- 
sip-prinsip sastera kita, sebab 
tidaklah selalu H.B. Jassin men- 
tjerminkan sikap non-civic pathos 
kita. Pada gilirarnja bila seorang 

        

  
acnir. Permainan anggota 
"The Djakarta Players" masih 
diliputi oleh kekakuan? dan 
kekurangan? dal:m njanjian2 
nja. Terasa sekali para pe. 
main masih "vastgenageld" 
dipentas dam perlu dibimbing 
cleh musiknja. Mereka tidzk 
bisa menjatukan diri demj ke 
lantjarap permainan dan eks. 

  

   

MERDEKA 

KITA SEDANG BERGULAT 
KELEMAHAN 
N6 EKONOMI 
2 DUTA BESAR 
ANA 

ling menguntungke- untuk ke 
madjuan masing2 negara tan 
pa kehilangan kepribadian ma 
sing2. 
Dalam awal pidatonja Presi 

den mengatakan bahwa politik 
berte'angg:. baik, harus di- 
kembangkan setjarg positif 
dan dinamis, bukan hanja ti. 
dak mengusik atau tidak men 
tjampuri urusan dalam negeri 
orng lain, melainkan harus 
dikembangkan saiing peuger. 
tian, kerdjasama dan bantu 
membantu jang saling meng- 
untungkan. 
Sebelum melantik dubes2 ba 

ru tsb, Presiden Soeharto ter 
lebih dahulu menerima surat2 
kepertjajaan dubes Mexico 
Mug» Pedro Gonzeles di Is'a- 
aa Merdeka. 

Sabang Gagal 
Dalam Expor 

(Sambungan dari hal. I) 

menundjukkan angka jang me 
nurun dari angka ditahun 1968. 
Hasil2 produksi jang tidak Ia 
wi tertjatat dalam rekaputulasi 
KP4BS tsb adalah sbb: bele. 
rang, kulit sapi, kain batik, ko 
pi, kiningan, lada dan keme- 

Njan. a 

Dengan data2 tsb diatas me. 
nimbulkan suatu pertanjaan, 
zpakah barang2 tsb. diekspor 
tidak lagi melalui Pelabuhan 
Bebas Sa ang Kisa 
por setjara illegal, tanpa ia 
lui saluran2 jang semestinja 
(Pabean). 

Suatu sumber "Merdeka" ig 
baru sadja mengadakan penin- 
djauannja setjara langsung ke 
beberapa daerah pelabuhan, ter 
masuk Sabang, mengatakan, 
bahwa hal2 jang menjolok ba- 
njak terdjadi di Pelabuhan Be. 
bas Sabang, jang hanja terda 
pat 14 orang petugas2 Bea Tju 
kai dan petugas2 Bea Tjukai 
ini termasuk Kepala, selalu men 
dapat tekanan perasaan dalam 
melakukan tugas2nja, terutama 
dari pihak KP4BS (Komando Pe 
laksana Pembangunan Projek 
Pel. Sabang) jang terdiri dari 
beherapa unsur. Dan kenjataan 
pula kalau diwaktu ada Armada 
BT jang sedang bersandar di 
pelabuhan, maka kapal2 barang 
esing jang akan sandar dipela 
buhan tsb tidak mau masuk, 
sebelum Armada BT ini pergi 
(meninggalkan pelabuhan tsb) 
bahkan dengan adanja Arma- 
4»2 "BT “ig sedang “sandar” oleh 
rihak2 lain selalu didjadikan 
momok. 

Derrikian sumber "Merdeka" 
itu mengachiri keterangannja. 

(Mrs) 

  

sudah berhenti kreatif 
civic pathos djugalah jang akan 
mencjiwainja, tetapi prirsip-prin- 
sip sustera kita akan terus menjer 
tai sikap ron-civic pathos kita. 

Pengadilan H.B. Jassin tidak 
seluruhnja negatif dilihat dari su- 
Gut prospek berkembangnja prin- 
sip-prinsip sastera kita, meskipun 
tampukrja masalah agama diten- 
patkan d.atas masalah sastera, Bu- 
kan tidak mungkin, bahwa dika- 
langan Islam akan timbul doro- 
ngai urtuk lebih bersungguh-sung 
guh memikirkan hubungan agama 
dengan sastera, seperti jang telah 
dipilih sebagai thema-sentral da- 
lam Simposion Szstera ketika Sdr. 
Bachrum Rargkuti memberikan 
seran hampir 20 tahun jang 1 
Semakin non-politis kita mendek: 
tirja, semakir mudah kita meme- 
tjahkan masalah itu. Polemik mung 
kin timbul, tetapi polemik jang 
sehat seperti polemik Pendeta Te- 
resias melawan Radja Oedipus da- 
lam repertoire Sophokles akan 
memberikan sumbangan jang ter- 
amat positif. 

EMANG benar, bahwa 
Pengadilan H.B. Jassin 
tidak boleh kita penga- 
rubi, tetapi hal ini tidak 
berarti, bahwa pemikiran 

mengenai huoungan agama dengan 
sastera harus berhenti, karena se- 
lama pemikiran itu tidak dimaksud 
kan untuk memberatkai 

irtelektuil 

  

    

ilhami oleh 
d'periksa dalam Pengadilan itu, 
tanpa menghubung-hubungkan de- 

n djalannja proses Pengadilan 
a baik, dan mungkin dapat 
kita andjurkan. Dilain fihak kita 
sangat menghargai sikap kalangan 
Islam jang dewasa untuk tidak 

mempengaruhi djalannja proses 
lan. 

Prinsip-prinsip sastera kita per- 
Iu kita murnikan, bila tidak, maxa 
karja sastera akan dinilai sebagai 
bukan-karja sastera, sehingga mi- 
salnja persoalan sastera bisa di- 
dudukkan sebagai persoalan aga- 
ma. 

Ditergah-tengah kegemaran ber- 
polemik sasterawan-sasterawan In- 
donesia, masalan ini hendaklah 
tidak kita lewatkan. # 

    

sadja sudah mendjadi persoal 
an, semuanja menjanji, dima 
na harus diperdapat waktu un 
— Denah diri Langgar 

uk mentjapai . 
nimal baik. sebar dan 
berobzh2 sehingga menghen. 
daki banjak dari kesanggupan 
teknis pelaku, psikologis, musi 
kal dan segi literernja. Biar. 

   

  

Buja Hamka dan H.B. Jaesin di sehul 
'Tierpen "Langit Makin Mendung Pe ap aa Ganga git 

KESEMAN-KESUSASTERAAN.-KEBUDAJAAN 

” Pengalaman saja 
dalam dunia sastra 
HAMKA seorang pengarang 

jang romantis. Dia seorang pe- 
ngembara, bukan sadja pengemos 
14 lahir jang berlajar dari satu 
tempat ketempat jang lain, tetap: 
Giuga seorang pengembara dalam 
pikiran, jang melajari ilmu penge 
tahuan negeri2 jang djzua. Seba 
gian besar Indonesia telah didja 
lanj oleh Hamka. Dengan penge 
tahuannja tentang bahasa Arah 
jung dalam. dia menjei»m' hasil2 « 
pikiran pudjangga Arab jang ditu 
Iis 500-800 tahun jang lalu. Dia 
banjak membatja karangan pu 
djangga Mesir dimana belzkang- 
an jini (seperti Mustafa Luthfi, Al 
manfaluthj, Mustafa Sadik: Rat", 
Zaki! Mubarak. Husain Haikal 
ja dil). Bahasa Hamka sederhana 

tetapi berdjiwa. Karangannja pe 
Muh kekajaan batin, penuh per 
perbuatan2 jang membajangkan 
keluhuran budi pelakon2nja. Dida 
lam seluruh karangannja ada 
steer, ada suasana. 
Demikjan pandangan dan soro 

tan kritikus sastra Indonesa H.B. 
Jassin jang diberikan kepada pe- 

ngarang Hamka kira2 duapuluh 
enam tahun jang lalu dalam salah 
sebuah pidato radjonja ttg. 19 Ok 
tober 1942 dalam membitjarakan 
buku Hamka "Dibawah  Lindu- 
ngan Ka'abah'. tulisan ini dimuat 
kembali dalam buku H.B. Jassin 
Kesuszsteraan Irdonesia Modern 

   

  

KUNDJUNGAN 
(Sambungan dari hal. D 

  

"enja ingjaf “pada situas: (8 baru” 
ini dan djanganlah mengimpi- 
kan lagi suatu posisi jang isti- 
mewa seperti dalam struktur 
@konomi kolonial dahulu. 

Dalam pada itu kepada Peme 
rintah Indonesia ia menjaran- 
kan supaja waspada. djangan 
sampai modal Belanda dan 
modal asing umumnja memain- 
kan peranan di Indonesia ber. 
tentangan dengan kepentingan 
nasional Indonesia. 
Demikian Wakil Ketua Seksi 

Luar Negeri DPRGR Subagio 
Reksodipuro SH kepada "Mer- 
deka”. (Bs) 

PROF. DR. HAMKA 
AKAN TAMPIL DI 
THEATER TAMAN 
ISMAIL MARZUKI 

Jam kritik Dan Essay", Guaung 
"Agung 1954) 

Dag dalam perkara H.B. Jassin 
unuk diminta: pertanggurgan uya 
wabaja sekitar pemuatan tjerpen 
'Largit Makin Mendung” oaam 
madjalah Sastra jang “dipimpin 
nja. telah tampjl pula sebagai sak 
si ahli pengararg HAMKA, jang 
dalam harian 'Merdeka' baruz ini 
telah terlibat dalam suatu pole 
mmjk pula dengan pengarang Bah 
rum Rangkuti dim masalah tjer- 
pen 'Langit Makin Mendung" itu 
Namun kita tidak tahu apakah 

dengan tampilnja dimjmbar perte 
muan tjeramah sastra jang akan 
Giadakan nanti pada hari Rabu 
tgl. 11 Maret 1970 malam pk. 20. 
00 diruang Teater Arena Taman 
Ismail Marzuki polemik kedua to 
koh pengarang sastra Islam itu 
akar, diteruskan. sebab pengarang 
Prof. Dr. Hamka telah diminta 
oleh Dewan Kesenjan Diakarta 
utk memberikan penuturan tjera 
mahnja sekilar Pergaiaman2nja 
dalem cunia Sastra. 

Kalangan sastrawan? Islam scr 
ta pengarang2 lain jang dirubu 
ngi "Merdeka, ...,banjak,,, menjata 
kan! supaja apa jang telah dipoie 
mikkan oleh kedua tokoh penga- 
rang Islam itu (Hamka vs Bahrum 
Rangkuti) dalam harian 'Merde- 
ka' dapat terus dilandjutkan dite 
ngah forum malam tjeramah Yam 
ka di TIM itu. Iri mengirgat pu 
@ apa jang telah disarankan 
cleh Prof. Dr Hamica bahwa dia 
sendiri telah menolak polemik dj 
suratkabar. Sedangkan oleh 'Mer 
deka' sendiri telah menjarankan 
kepada DKD untuk menjanggup- 
kan diri mendjadi penjelenggara 
diskusi, dan kebetulan Prof. Dr 
Hamka sendiri telah dimjnta cleh 

   

    

DKD untuk mengisi atjara tjers 
mah sastra pada tanggal 11 Mc- 
ret 1970 dengan djudul 'Pengr!a 
man Saja Dalam Dunia Sas'ra 
tu. 

ROF. Dr. Hamka atau 
jang dalam dunja kesi- 
sastraan kita lebih popu 
ler dengan sebutan pe- 
ngarang HAMKA adalah 

singkatan dari nama Hadji Abdu' 
Malik Karim Amrullah. Dalam du 
ria karang-mengarang dikena! 
Gjuga banjak nama samarannja 
seperti: A.S. Hamjd, Indra Maha 
dan Abu Zaki. Dilahirkan dj Su- 
ngai Batang. Manindjau pada 
tanggal 16 Pebruari 1908. Ajah- 
nja adalah seorang ulama Isiam! 
jang terkenal di Sumatra, jaitu 
Doktor Hadji Abdul Karim Amrul 
lah (HA-KLA) alias Hadji Rasul. 
pembawa paham2 pembaharuan 
Islam di Minangkabau, 

Kridcus sastra selanda Proi- 
Dr. A. Teeuw, dalam menjorot: 
Hamka sebagai pengarang menja 
“akan, bahwa karangan2 Hamka 
selalu berhaluan paham isiam 
dimana hasil2 karya kesusastra- 
manja buat sebahagiannja terbit uc 
lam madjalah2 Isiam seperti 'Pe 
@cman Masjarakat', suatu madja 
lah jang mempunjai tudjuan me- 
madjukan pengetahuan dan pera 
daban berdasar Islam. dimana 
mula2. romannja jang terkenal 'Di 
bawah Lindungan Ka'abah” mun: 
tjul buat pertama kalinja dimadja 
lah jtu. Begitu pula kumpulan tjer 
pen2nja "Didalam Lembah Kehidu 
pan'. terbit terpisah dalam madia 
lah itu djuga. Oleh sebab itu tidak 
betul memasukkan Hamka ini an 
tara pengarang2 Balai Pustaka. 
Lagi pula kegiatannja tentang ka 
rang-mengarang melinuti lingku 
rgan jang lebih luas dari pada ha 
nja lingkungan tjerita rcman sa 

dja. 
Nama pengarang HAMKA lebih 

populer lagi pada masa Pra Ges 
tapu. karena fjtnahan2 dari pihak 
Lekra/PKI melalui lembaran buda 
ja 'Lentera' jang dipimpin oleh 
Pramudya Ananta Tur melakukan 

serangkaian tuduhan kepada Ham 
ka, bahwa buku romannja jang 

terkenal 'Tenggelamnja Kapal 
Van der Wijk' adalah plagiat. 

Disjnilah tampil kemudian pem 
ela2 Hamka jg gigih urtuk me- 

nolak serangan fitnahan tersebut 
seperti: H.B. Jassin, Asrul Sani 
san. Dalam dunia sesira karang 
mo Sukito, Gunawan Muhamad. 
dil. Buku tentang polemik masa- 
lah 'Kapal Van der Wijk'nja Ham 
ka inj telah didokumentasikan 
dan terbit dengan djudul "Teng 
gelamnja Kapal Van der Wijk Da 
lam Polemik" jang disusun oleh 
Junus Amir Hamzah dengan ban 
tuan penuh H.B. Jassin (1963). 
Begitu pula sebuah tindjauan 
Studie sastra "Hamka. sebagai Pe 
ngarang Roman” telah terbit 
(1964). 

Prof. Dr Hamka sebagai penga 
rang telah barjak menulis buku? 
tentang autobiografi. bicgrafi, fi! 
safat. kemasjarakatan, ketatane 
garaan, kisah2 perdjalanan, no 
vel roman. sedjarah dan terdjema 
han. Dalam dunia satstra karang 
an2nja jang terkenal all. Dibawah 
Lindungan Ka'abah, Lajla Madj- 
nun. Tenggelamnja Kapal van 
der Wijk dll. jang kesemuanja 
ini banjak diterbitkan oleh pener 
bit2 di Medan dan. Djakarta 
(DSM) 

Simposion Kebudajaan UNESCO : 
Rene Maheu, Direktur Djenderal 

    

UNESCO pada penutupan tahun 
suatu pertemuan di kantor pusat UNESCO di 

1 "Setiap penghidupan jang agung merupakan 
toh daripada perdjusngan. Perdjuangan daripada kebe- 

anusia. melawan degradasi dan ungur2 alamiah 
sebagai kasil pendilikan status kolonial dan civilisasi industrieel, 
suatu perdjuangan jang dilakukan oleh diiwa2 besar seperti Gan- 

dhi. Ini merupakan suatu tantangan bagi perdjuangan 
kedamaian, suatu konsepsi jang menumorsatukan kebenaran, dan 
mengutuk segala perluaten kekerasan jang meresmikan sebagai 

kebenaran, segala sesuatu jang tidak benar. Gedjala2 demikian, 

artinja, memihak 
adilan ( 

jang sedang berkembang. 
kepada manusia, 

ja kebenaran! Dan oleh sebab Mu tiada ke- 
justice) tanpa ada saling pertiaja-mempertiajai dan saling 

Suara dari pedesaan 

Pertemuan dwaia tingkat 
UNESCO dj Paris, pada achir 
tahun jang lala itu dimana 
hadir 8. Chakrzvartv, sekreta 
Tris Kementerian Pendidikan 
Ind'a, Philtos Noel Baker, ang 
gauta Parlemen Inegeris dan 
pemenang hadiah Nobel. Ed. 
mond Michelet. Menteri Kebu 
daisan Perantiis, telrh meli. 
hat perkembangan? kemanu- 
siaan jang bertitik beratkan 
di.desa2, dimana kegiatan2 ke 
hiduvan manusia mendiadi 
tioatoh pemikiren2 ron.violen 
ce iang serieus. dimana lahir 
kombinasi pembawaan iang 
mengandung oriasir2 huma. 
nism jang prinsipieel. 

"The call of the Villages', 

Kita hanja mendapatkan sedi 
kit kenikmatan, jang mem. 
buat pena kita malah 
tidek 3 menonton lagi. 

Pembitjaraan kita sekali? 
tidak dimaksudkan untuk me. 
matahkan usaha baik dan dje 
rih.pajah sutradara dan para 
pemsinnja. Dengan ini ki 
tjuma hendak memberikan le. 

Komedi Musikal “The Boyfriend" 
Belum Memuaskan Pementasannja 

presi 
Kita tertarik tagin menga. 

ton karena kata musikalnja, 
musicel, oleh tari dan ballet. 
nja. Suatu "Gesammtkunst- 
werk" jang sebesarnja tidak 
mudah untuk menjelenggara. 
kannja dengan baik. Penjanji 

pun tekais penjadjian janji 
baik, kalau'pula tidak ijepat 
menanggapi peranan dan isi 
(Jerita, suar: 
bergerak Pena Terang erat 

bih banjak rangsang atau 
"prikkel”. Kita jakin bahwa 
sudah tjukup baik pemain? 
berlstih, meng-"entertata'" ma 

n terlihat betapa 
banjak jang menonton selama 

T.!NTANGAN MANUSIA 
JANG MENGUTUK 
KEKERASAN, HASIL 
STATUS KOLONIAL 
DAN PERADABAN 
INDUSTRIIL 

Oleh: R. Sudargo 

masih dikiasakan oleh kehidu 
pan redesaan jang agrzTis, 
pengertian "truin” dan "am.   

   

HALAMAN III 

TERLALU DIATAS 
TERLALU 

Memang terlalu itu 
pentjopet2 ulung! Men- 
'tjopet disiang hari bo- 
long dan tidak tertang- 
kap! 

Tapi polisi Adung da'i 
Gang Moh. Ali Tanah 

Tinggi menganggap sang 
tjopet di Lapangan Ban- 
teng lebih terlalu dari 
terlalu. Sebab, masakan 
dia gasak, uang, kartu 
penduduk, surat kawin 
Pak Polisi Adung segala 

Nah, kalau kemarin du 
lu didepan Metropole 

| ada kedjadian pentjopet 
mentjopet pentjopet, itu 
'kan sudah terlalu dari 
terlalu dari terlalu. 

Katakanlah bangsa In- 
donesia tidak hebat . 

TERLALU DIATAS 
TERLALU 

Probleem bahasa di Si- 
ngapura termasuk soal 
jang terlalu djuga. 

Penduduk  Tionghoa- 
nja 80”c, tapi bahasa na 
sionalnja bahasa Melaju, 
bahasa dari 107 pendu- 
duk. 

lu karena Tionghea 
sukar berbahasa Melaju, 

Melaju sukar berbahasa 
Tionghoa, Arab, India dll 
nja sukar berbahasa 
Tionghoa dan tidak mau 
pakai bahasa Melaju, ma 
ka jang dipakai ialah ha 
asa tidek resmi, bahasa 
Inggeris. 

Katakanlah nasionalis- 
me Singapura, tidak he- 
bat.... 

TERLALU DIATAS 

TERLALU 
Kemarin adalah tahun- 

baru bagi djutaan umat 
Islam diseluruh dunia. 1 
Muharam ! Nah, Selamat 

Tahun Baru, Happv New 
Year.. e 

Tapi mengapa tidak 
ada petasan, mengapa ti- 

dak ada badju baru, me 
ngapa tidak ada kuweh2 
mengapa tidak saling 

| minta maaf atau diada- 
kan kundjung-mengun- 
djung? 

Katanja lebih banjak 
orang Islam Indonesia jg 
tidak tahu daripada 
jang tahu, bahwa ini 
New Year orang Islam. 

Ach, terlalu. .... 

dhani 
lm (tak mau keterlaluan)   

Desa sebagai simbolik 
budaja 

Pemikiran moders jang te. 
lah meninggzlkan tradisi2 sta 
tis daripada perkembangan 
pemikiran desa jang agraris, 
tidak melenjapkan unsur? po. 
sitip dari tempat aszinja, ja. 
itu desa. Ini berarti, bahwa 
desa telah mendjadj simbolik 
daripada pengertian "trath”" 
dan "non.viclence”', dan sif2t2 
ini tidak dilepaskan cleh bang 
sa Ind»nesia sebagai bangsa. 
Semen'ara tem:2 jang dipe- 
ngaruhi cleh dinamik Barat 
mengandung unsur2 kebebas. 
an kepribadian dalam ungka. 
pan2 szstera, seni dar budaja 

”Panggilan Pedesaan” 
THE CALL OF THE VILLAGES 

guatu film tentang Humanisme 
Gandhi lelah difilmkan dan 
dipertuadjukkan dibanjak ne. 
geri2 didunia untuk memberi 
kan tjontoh kepada penduduk 
@unia tentang kebenaran dan 
kedamaian sebagai aspek ter- 
penting daripada kebudzjaan 
dan pernjataan maha.penting 
daripada humanisme. Penting 
pula artinja, karena ia me. 
njangkut perdjuangaa manu- 
sia melawan akibat2 keburu- 
kan? jang diwatiskan oleh ko 
lonialisme dan civilisasi indus 
trieel jang tidak mendapatkan 
saluran se.benar2nja. 

&1zm hari pertundjukan, jang 
ada sampai djuga tidak keba 
gian kartjis. Kita sendiri jang 
datang hanja dapat ditolong 
oleh seorang petugas jang m 

ngerti, mendapa'kaa 

diperlukan untuk pertundju. 
kan? jang akan datang, jang 
kita h:rapkan dengan djenis 

Wilsoa, 

jang terdapat di 
reperti dan Perantjis. 
Dengan tjitarasa jang agak 
lain, dengan humor jang agek 
berlainan. 

sozl dekorasi, tapi djika meli 
hat hasil jang ditjapai oler 

(Bersambung ke hal. IV) 

Pentrapan kehidupan 
pedesaan 

Bagi bangsa Indonesia jang 
violence”, Kebenaran dan me- 
ngutuk kekerasan adalah pen 
tjerminan murii darj pada 
filosofi Pantjasila, ag ca 
sebeb itu, pengaruh2 dari 
pada kehidupan mann di 
@unia, ja pe 
sip sudah m adi - 
an formil daa riil daripada se. 
genzp rakjat. 

Professor Krom, ahli seaja. 
rah Belanda tentang Indone. 
sia menjatakan dalam kerdja2 
nja tentang pei hi 
dup bangsa Indonesia, behwa 

kita, i keduda 

dengan tjara2 hidup semen- 
djak ribuan tshun masjara. 
kat2 pedesaan tertutup, sam. 
paj kepeda zaman modernisa. 
si jang melahiri 

sastersan Indonesia, dari pu- 
sat mawun dari daerah? ba 
njak jang mengandung ansur? 
mengandjurka» kebaikan? ke 
wanusiaan, sehingga 
dang deri “dinamik” ja 
@iketakan "statis". Tetapi se. 
ruan Agama jang mendjadi 
Garah daging darj manusia In 
Gonesia jang religieus, mendi. 
namiseer kebaikan? dan ke. 
bers'hen2 daripada manusia 
sebagai jang dikatakan, ber- 
asal dari kehidupan pedesaan 

nja. Djika tema itu bertenta. 
ngan dengan tradisi "call of 
the villages", tentulah ia me 

rupakan sifat2 temporair jang 
tidak boleh di.ideatifikasi se- 
bagai kebudajaan dan peri 
hidup bangsa Indonesia da. 
lam keseluruhan. 

Dunia menjadari, bahwa ke 
kerasan terhadap umat manu 
siz tidak dapa: dikembangkan 
sebagai "hukum" ! Dan Indo. 
nesia dalam hal implementasi 
pemikiran seni/budaja ini ti. 
dak melepaskan diri daripada 
djalar jang ditempuh dunia, 
untuk memperkuat front ke- 
menangan umat manusia atas 
yana dari manusia sen. 

Mitologi Indo-esia jg meng 
gambarkan bangsa dan negeri 
jang adil dan makmur, "tata 
tentrem kerta rahardja" jang 
dikeduk dari kumpulan? pemi 
kiran redja dan penulis Djojo 
bojo diabad ke.12, sampai se. 
karang mendjadi tjita? manu 
sja Indonesia jang dituangkan 
aa Pantjasila san UUD 

Penerangan? rohanieh me. 
lalui agama? jang tuensif di 
lakukan disini menghindarkan 
manusia Indonesia daripada 
kehidupan jang berprinsip 
'hidap uantuk hidup” sedja 
Identifikasi budaja Indone- 

sia pada prinsipnja adalah no 
kok? jang sekarang sedare di 
perdjuangkan UNESCO 
jang selalu dilupakan leh 
bangs:2 jang lebih madtu 
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"HALAMAN Iv 

  

Irg. Endang Witarsa Coach PSSI, Sutjipto Berdjandji 
Perlihatkan Permainan Jang Lebih Baik 

'13 Pemain Kes. Pardedetex 
Sudah Tiba Di Djakarta 

Djakarta, 10 Maret (Mdk). 
Drg Endang 

Tehnik PSSI untuk mendja 

Witarsa te- di coach team nasional kita 'namo Moskow pada 

Aah ditundjuk oleh Komisi (PSSI Senior) jg akan ber- . dingan tgl. 13 Maret jad di 

hadapan melawan kes. Dy- 
pertan 

  

    

PEMBALAP kawakan Y.A.J. Grashuis (No. 103) dengai 

1 Balap Mobil 
Di Bina Ria 

aa 

Satu saat dimara terdjad! duet. ke 
Wjepatan dalam balap mobil djenis 
imini jang merupakan atjara perlom- 
baan ke V di Bina Ria Antjol hari 
Minggu lalu. Peserta No. 47 Austin 
Cooper tampak mengedjar peserta 
No. 308 dengan Morris. Perlombaan 
ini dimenangkan Beng Suswanto de 
ngan Austin Cooper. 

a Ka 

sepeda motornja Norton 

  

D-500 tampak dikedjar oleh djago Bandung Tjetjep Harjana (561) jang mengen- 

darai Yamaha TR-II 350. Pemenang per lombaan ini adalah 1. Beng Suswanto dan 

2. Tjetjep. (Gambar2 Ipphos). 

| JAJASAN 

SALA WAY KgIAlS 

NA 
NASIONAL 

Lo 

Hasil Penarikan Periode Ke : — 98 — tanggal 7 Maret 1970 jang dilaku- 
kan dihadapan umum pada djam : 20.00 Wib. di Kantor B.U. NALO 
Djin. Tanah-Abang Timur No. 15 Djakarta 

opo 
HADIAH-HADIAH BERSIH (NETTO) 
HADIAH KE I £ 
HADIAH KE II 
HADIAH KE III 
HADIAH KE IV 
HADIAH KE V 
HADIAH KE VI 
HADIAH HIBURAN 

HADIAH KE I seri "A" TERTEBAK di: DJAWA TENGAH. 
"B" TERTEBAK di: DJAKARTA. 

  

tanggal 14 Maret 1970: 
1.000.000.— lembar. Masing? : 500.000.— lembar untuk seri "A" dan 
800.000.— lembar untuk seri "B", jang bernomor dari : 100.000.— s/d 

" dan seri 

. Notaris, 
ttd ttd, 

(M.S. TADJUDIN. 

PENDJELASAN : 

2. Pimpinan Penarikan, 

SALI PASOLANG S.H. 

TERSEDIA : 

3. Tcam Keamanan, 
ttd, 

ATJEN. 

Aiptu. 

BADAN USAHA N AL O. 
Humas. 

#8 Penarikan.NALO untuk Perjode Ke: — 99 — dilakukan di Kantor 
BU. NALO. Djin. Tanah Abang Timur 15 — Djakarta — pada 

diam : 20.00. Wib. 

KOMEDI 
peri atau rombongan 
Ini, kita lihat dalam segi mu- 
siknja jang begitu banjaknja, 

Kit anggap djuga kurang 
jatan masih darj 

Kita duduk la. 

ditjampur deagan sedikit2 Pe 
jis. Kita terpikir dimana 

pemngogan akustik da. 
bt er tertutup atau apakan 

ul a dan produsernja 
Yu menguki 

a 
rang waktu untuk ur 

  
“ (Sambungan dari hal. 111) . 

kita bahwa pada waktu jang 
dekat ini sudah harus lebih 
banjak kerdjasema antara 

Dalam rangka pendirian 
suatu institut kesenian, jang 
achirnja disebut suatu lemba. 
ga pendidikan kesenian, akan 
lebih tjepat maksud itu tertja 

. Dengar2nja dibulan2 jang 
Gatang ini, mzlah sudah 

ada penerimaan mahasiswa2 
pertama, untuk djurusan mu- 
sik, drama dan lainnja. Walau 
pun dengan berdirinja lemba 
ga pendidikan tsb dengzin un- 
sur2 jang sudah ada di Djakar 

Atng dan Jajasan 

Sebegaj penutup dan kem. 
bali soal pementasan "The 
Bnyfriend” Sandy Wilson, se. 
tidak2nja Djakarta mer 
dapatkan tontonan jang segar 
dan lumajan. 

aa 
DIROBEK LEDAKAN 
GRANAT 
Djakarta, 7 Maret  (Mdk) 

Pada harj Rabu tengah hari 
jang lalu djam 13.00 WIB, ma 
sjarakat sekitar Djl. Widjaja 
1 Blok @ Kebajoran Baru, 
tiba2 dikedjukkan oleh suatu 
bunji letusan jang berasal da 
ri depan sebuah rumah. Sete 
lah dilihat seorang laki2 ber 
nama Suprin tergeletak ber. 
mandikan darah akibat ledak 
an sebuah granat tangan. De 
ngan segera ia dibawa ke RS 

Dr. Tjipto Mangunkusumo, Sa 

lemba, untuk diberikan perto 
longan. 

Memurut keterangan jang di 

peroleh wartawan "Merdeka" 
dari Pendak VII Djaya, granat 

jang telah membawa malape- 
taka tsb diketemukan oleh se 
orang tukang betjak bernama 
Karno, alamat Dji. Widjaja Il. 
Oleh Karno diserahkan kepa. 
da temannja setempat tinggal, 
bernama Suprin. 

B telah selesainja try.out 
Kes. Csepel di Indone. 

sia. Kita ikuti sebahagiannja, 
ada jang datang dari warta- 
wan olahraga, dari coach dan 
darj perorangan. 
Pada umumnja semuanja 

merasa senang dan berpeng. 
harapa, baik masa depannja 
PSSI Jr jang diketengahkan 
pada tgi. 21 Pebruari jg lalu. 
Sedikit sekali orang jang su. 
ka mengemukakan zwakke 
plekken dari "team harapan" 
kita jtu. Dialah jang kita ha. 
rapkan akan menggantikan 
kakak2nja PSSI Sr.. dalam 
waktu 2 a 3 tahun mendatang. 

Penulis termasuk salah se. 
orang diantara 30.000 Lk. pe- 
nonton jang ana, per 
tandingan sore dan ingin 
memberikan sedikit penilaian 
dan opbouwend kritik sebagai 
sumbangsih penulis 
PSSI Jr. jang Kan April 

.ANJAK sudah harian2 
Ibukota mengomentari 
permainan PSSI Jr, se 

nanti akan Ta egelang- 
kedjuaraan Jr. se.Asia 

Wi Manila. Semoga ada faedah 
nja. 
Semua kita sependapat bah 

wa pemain? Csepel adalah ka 

liber Internasional dap sudah 
punja pengalaman jam per 
tandingan? besar dibeberapa 
Negara. Memang kes2 seperti 

inilah jang harus didjadikan 
sparing partner, guna pesing 
ketan technik dan taktik per 

sepak-bolaan kita di Indone. 
sia, disamping corch2 jang te 

kui melatih para pemain2 

kita, untuk memperbaiki ke- 
kurangan2 kita. 

Berbitjara mengenai PSSI 
Sr, memang diakui bahwa pa. 

re pemainnja sudah berpenga 

laman dalam dan luar negeri. 
Mereka sudah boleh dikatakan 
hampir matang, sungguhvun 

demikian menurut coach AE. 
Mangindzan masih ada lo. 

bang2 jang harus ditutupi oleh 
nara Demain Sr. seperti "ke 

tahanan fisik, passing? bola 
jang tepat dan tjepat, pengua- 

saan permeinan, gerak tipu 

"3 Pemain Nasional mangan emand Ne 
Tidak Dipanggil 
  

Stadion Utama Senajan. De 
mikian diperoleh keterang- 
an dari PSSI. 

Untuk persiapan mengha 
dapi team tamu dari Mos- 
kow ini, komisi tehnik PSSI 
telah memanggil 15 orang 
pemain nasional, diantara- 
nja 13 orang jang berasal 
dari pemain2 PSMS/Parde- 
detex. Ke-15 pemain jang 
dipanggil itu adalah : Judo, 
Ronny Paslah, Juswardi, Su 
narto, Muljadi, Anwar U- 
djang, Basri, Surya Lesma- 
na. Renny Salaki, Abd. Ka 
dir. Jacob Sihasale, Iswadi, 
Sutjipto Suntoro, Max Ti- 
misela dan Rusdianto, se- 
mentara pemain2 nasional 
lainnja seperti Ipong Silala 
hi, Zulham dan Aliandu ter 
njata tidak dipanggil. 

Dalam suatu pertjakapan deng, 
an 'MERDEKA' Drg, Endang W' 

tarsa menjatakan bahwa ia masih 
belum dapat menduga bagaimana 
nantjnja kans PSSI dalam meng 
hadapi team Dynamo Moskow itu 
hal mana karena ja masih belum 
pernah melihat permainan kes. 

sa djkatakan djuga bahwa ia gem 
bira melihat keadaan pemaja2 ki 
ta jang nampaknja lebih 'steady” 
dari jang sudah2. dan ia 

Sutjipto cs akan dpat memperli 
hatkan perminannja jang baik da 
lam pertandingan jad, nant'.. 

Mementara itu playing capten 

permainan kami jang lebih ba'k, 
dan kami akan bermain setjare 

prihatin sekali, untuk itu pula 
don restu dari masjarakat sebagai 

sengat kami harapkan” 
Sutjipto djuga menjatakan bah 

wa semua teman2nja berada da 
lam keadaan phjsik jang baik se 
kali, bahkan dikatakan  djuga 
bahwa Jacob Sihasale jang men 

derita tjedera jang agak berat da 

lam pertandingan melawan team 
Csepel ji, kini telah, berangsur 
baik. Demikian Sutjipto. 

Sementara jtu Panitia Pertandi 
ngan jang terdiri dari unsur2 KO 

NI-GELORA SENAJAN dar PSSI 

menjatakan bahwa dalam kundju 
ngannja ke Ibukoto (Indonesja) 

team Dyramo Moskow itu jang 

sudah pasti akan mengadkan 2 
(dua) kali pertandingan, jaitu pa 
da tgl. 11 Maret melawan PSSI 

Junior dan pdaa tgl. 13 Maret me 
lawan PSSI Senior. Sedangkan 

tempat pertandingan adalah di sta 

dion Utama Senajan. 

Namun djkat: 
ada kemungkii 
pertandingan ulangan (revanche) 

antara PSSI Senior vs Dynamo 

Mcskow pada tgl. 15 Maret jad. 

Demikian menurut Panjtia (Am) 

   

Kedjuaraan 
Sepakbola 
Junior Asia 
Pindah Ke 
Bangkok ? 

TIDAK ADA 
KEPASTIAN 
DI MANILA 

Bangkok, 10 Maret, (Mdk) 
THAILAND telah menja- 

takan dirinja sanggup men 

djadi penjelenggara kedjua 
raan sepakbola Asia Junior 
ke 12 apabila Pilipina ga- 
gal, demikian diberitakan 
di Bangkok hari Minggu 
lalu. 

Menurut UPI, presiden 
sepakbola Thai- persatuan 

land MR Lemchand Hasdin 
mengatakan bahwa Thai- 
land akan berusaha untuk 

Sementara itu, AFP me- 
'ngabarkan dari Manila .bah 
wa Pilipina mungkin tidak 
akan sanggup menjelengga 
rakan turnamen sepakbola 
junior Asia ke 12 itu kare- 
na timbulnja pergolakan 
mahasiswa serta tidak ada- 
nja devisa. 

Turnamen tsb. jang akan 
diikuti oleh 17 negara diren 
tjanakan akan diselenggara 
kan di Manila dari tgl. 15 
April s/d 2 Mei jad. 

Negara2 jang terdaftar 
untuk turut dalam turna- 
men kedjuaraan sepakbola 
junior Asia tahun ini ada- 
lah Brunei, Burma, Sri 
Langka, Hongkong, India 
Indonesia, Iran, Israel, Dje 
pang, Laos, Malaysia. Tai- 
wan, Korea Selatan. Singa 
pura, Muangthai, Vietnam 
Selatan dan Pilipina sendiri 
sebagai tuan rumah. 

Djurubitjara Persatuan 
Sepakbola Pilipina menga- 
takan bahwa ketua PFA An 
dres Soriano Jr. akan sege- 
ra menemui Presiden Mar- 
cos untuk membitjarakan 
persoalan turnamen tsb. 

30 SEMI FINALIS 
TJATUR DJAKARTA 
DJAKARTA, Sejumlah 30 

crsrg semi-tmalis baru, keluar da- 
lam seleksi perdahuluan kedjuaraan 
percrarigan Pertjadja 1970 jang ber- 
achir Sabtu malam digedung KONI 
DCI Djaya Ke-30 orang pemain jang 
berhasil memasuki babak semi-final 

9 Maret kemarin di- jang dimulai 
Lasilkan oleh Pertjadja, setelah pada 
bebak pendahuluan selama tudjuh ba 
bak, dan diikuti seluruhnja oleh se 

barjak 120 orang pemain, dibagi da- 
lam 15 pool. 

      

PSMS SIAP KE TEHERAN 
MEDAN, — Sedjumlah 18 

orang dan 3 orang officjals PSMS 
akan berangkat ke Teheran bu 
lan ini, langsung dipimpin oleh ke 
tua umumnja Drs. MH. Sinaga. 

Kes. PSMS itu akan turut me- 

se-Asia, jang akan dilangsungkan 
dilbukota Iran fu dari 28 Maret 
Md 1 April 

FIFA SETUDJU TUR- 
NAMEN2 SEPAKBOLA 
ASIA 

Zurich, — Federasi Se- 
pakbola Internasional (FI 
FA) hari Djum'at ini menje 
tudjui tanggal2 untuk penje 
lenggaraan turnamen sepak 
bola Asia sbb. : 

Kedjuaran antar team dju 
ara Asia di Teheran mulai 
tangal 10 Maret jad. 
Turnamen sepakbola ju- 

nior Asia di Manila mulai 
tanggal 15 Maret jad. 
Turnament sepakbola 

"Merdeka" untuk peringat- 
an ulang-tahun kemerdeka 
an Malaysia dari tgl. 9 Dju 
li — 18 Agustus di Kuala 
Lumpur. 

Djepang 

  

   

    
     

  

   

  

   

   
   

      

     

SELASA, 10 MARET 1979 

Harini 
mereka di 
Senajan 

  

ITENNIS MEDJA| MEDJ 

  

jukur pemain2 kita 
Wakarta. 10 Maret (Mdk) 
Team Tennis Medja nasional 

djuga hadir Ketua Umum KONI 
Sri Sultan Hameagku Buwono, 
Duta Besar Keradjaan Diepang 

Dalam pertandingan hari per 

tama ini, team Tennis Medja 
Djepang telah dihadapkan kepa 
da dua tearz dari Indonesia, ja 
itu melawan team pemain2 da 
erah jang terdiri dari pemain2 
Bandung, Medan, Palembang. 
Makassar jang menduduki rank- 
ing 15 kebawah dalam invitasi 

sana tennis Medja 1970 di 
Solo baru2 ini. 

Melawan team yremain2 dari 
daerah ini, team Tennis Medja 
Diepang jang terdiri dari pema 
in2 dunianja itu menang mutlak 
dengan angka 5—0. dan selu- 

ruh Ingan dapat mereka 
achiri dengan straight set. 

  

Sementara itu dalam melawan 
team nasional Indonesia "B” ig 
terdiri dari pemain2 Indonesia 
jang menduduki ranking ke-3 
dan 4 dalam invitasi kedjuara 
an Tennis Medja Nasional 1970 
di Solo baru2 ini, djuga team 
nasional Djepang menang mu- 
tlak dengan anngka 8—0. Dan 
dari sekian djumlah partai per 
iandingan jang dilakukan, hi 
nja Diana Tedjasukman 
ra single putri Indonesia ke-3) 
jang berhasil memaksa pemain 
Nn. M. Fukuno dari Diepang 
bermain rubber set dengan 1—2 
untuk kekalahan Diana. 

Adapun hasil2 pertandingan 
selengkapnja Minggu malam ke 
marin itu ialah (pemain2 Die- 
pang disebut dahulu) 

  

   

  

Melawan team pe- 
main2 daerah 

Single puteri: M. Fukuno - Bea- 
trik (Bandung) 21—16. 21—12, 

I. hKowada - Ratns Kam:ruddin 

(Makassar) 21—4. 2l—14. 

Ganda Putri: M. Fukuno/T- 
Kowada - Fietje/Beatrik (Ban- 
dung) 21—6, 21—7. 

Single Putra: T. Inove-Sutome 
Tamsil (Palembang) 21—!l, 

15. 
- Basri (Medan) 21—13. 

   

    

Double Putra: T. Inoue/S- Ito 
- Rodjak/Kurniawan (Bandung- 
Malang) 21—9, 21—15. 

Melawan nasional ”B” 

Single Putri: M- Fukuno - Dia 
na Tedjasukmana 21—|1, 14— 
21, 2l—11. 

T. Kowada - Carla Tedjasuk- 
mana 21—13, 21—4. 

M. Fukuno - Carla Tedjasuk- 
mana 21—16, 21—16 

T. Kowada - Diana Tedjasuk 
mana 21—12, 21-48. 

Double Putri: M. Fukuno/T. 
Kowasa — Carla/Diana Tedja 
sukmana 21—14, 12—17. 

Single Putra: T. Inove - Bar- 
lianto 21—10, 27—23. 

S. Ito - Rusli 
21—17, 21—15. 

Double Putra: T. Inove/S. Ito 
- Sugeng Utomo/Faisat 21—11, 
21—13. (Am) 

Sumbangsih untuk pemain dan coach PSSI Jr: 
dll", Keterangan pers pelatih 
kes. Csepel sesaat mereka 
akan meninggalkan Iadonesia, 
menggembirakan kita. Sung. 
guhpun demikian ' peningkat. 
an technik dan tektik harus 
diadakan dan djanganlah kita 
merasa puas dengen apa Jang 
telah kita tjapai. " 

$ PSSI Jr. 
Anak2 asuhan Djamiat jg 

berumur dibawah 20 tehun ini 
telah di TC-xan selama Kl. 1 
bulan jang berintikan PSM 
Makassar. Sudah 9 kali ditu. 
runkar kelapangan hidjau se. 

mendjak mereka di TC.kan 
dan 7 kali diantaranja menang 
dan 2 kali kalah. Prestesi jg 
mereka tjapai, benar2 diluar 
dugaan. 
Chusus mengenai pertandi. 

ngan de kes. Osepel jang 
penulis rut  menj , 
akan penulis djadikan bahan 
penilaian dalam penulisen ini. 

Pada start pertama 
dingan dimulai, kita melihat 
semangat jang mengebu dari 
anak2 #suha» Djamiat, dima- 
na pihak lawan dalam taraf 
pensiasatan, mereka membi. 

Han mbobolka aa lawan m n gawang , 
Pemain Csepel tersentak dan 
mengatur s#erragan balasan 
dan njata sekali bagi kita pe. 
ngalaman Intervasional mere 
ka, dapat mengatjau balaukan 
vertahanan PSSI Jr. Ketjepa. 
tan, ketepatan passing2 bola 
serta ijepafnja pengisian tem 
pat2 lang 'cworg dari pemaing 
Csevel. maka dalam wakt" ig 
relatier pendek lawan dapat 

muda 
kita. lam bebsk pertama 

ini kelihatan benar 
kita dihinegeni keguguvan, 
terutama dibarisan b 
Namun demikias semengat 
pantang menjerah dan aus. 
dauer jang baik dari pema'n2 
kita, meniebahkan data dhi. 

ang mereka makin tinggi. Jg 

  

menondjol dalam barisan per 
tahanan PSSI Jr. adalah spil 
Budijono, dimana dia djatuh 
bangu mempertahankan dae 
rahnja dari serangan lawan 
jang bei.tubi2 datangnja. Ke- 
tangguhan spil ini banjak me 

nolong pssi Jr. dari 
kebobolan letih banjak, dgn 

Idak mengurangi ilaian 

kepada anzk2 asuhannja. 
Begitu babak kedua dimulai, 

terliha: dengan ajata keba- 
ngunan permainan PSSI Jt, 
dimana jnstraksi2 coech da. 
pat ditrapkan dengan baik, se 
hingga melesetlah anggapan 
banjak orang bahwa djalan- 
"ja permataan dibabak kalua 

ini akan lesu. 
Tempo permsinan PSSI Jr, 

semangkin meninggi, sehingga 
lawan dibikta repot dan baru 
babak kedua berdjalan 5 me. 
Dit, gawang Csepel jang didja 

8 oleh Fater dapat dibobol. 
oleh Anwar Hadi dengan 

oleh pemaia2 Jr kita jang ba. 
ru dalam djangka waktu jang 
sangat pendek di TC.kan, aa- 
nja ingin hendak melengkapi 
pendapat2 jang sudah aaa. 
Dibawah ini penulis akan mentjo 
ba menundjukkan swakke plekken 
sepandjang penglihatan penulis. 
mungkin berguna untuk diperhatj 

kan: 

genbakan jang deras meaju. 

5 Saran dari seorang 
pentjinta sepakbola 

sur tanah kepodjok kiri ga. 
wang dalam Kena kl. 25 me- 

berusaha kerzs untuk membo 
bolkan gawang Ingaspie. 3 De. 

dua ngan balasan ji 
in HK eda ain2 Jr 

makin me.njala2, sehingga 

kan "oe-side.sistym”, jang 

oleh pemain2 PSSI Jr karang 

diperhatikan, sehingga sering 

dalam penjerangan beriknja 

Yerdjadi of-side dalam daerah 
lawan 

Penulis bermtksud dengan 
tulisan Ini tidak hendak me 

ngetjilkan penilaian terhaaap 
prestasi jang telah ditjapai 

nan kita dapat merehabjlitoor ke 
Gudukannya — kembai —1yotoa 
(seper Korea Gk. kes. luar nege 
" seung mempraxtekxan. 

dijadikan modal untuk menangxat 
kan prestasi pemain2 muda kim 
ini, dan mendjelang turun kege 

yang Asegani 
Asia tetapi djuga didunta 

DITVETAK peda peryotahan ofinot Masa Merdehe-Dinharta 

  

PA GS LAN 
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