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Djakarta, 13 Maret (Mdk) anak buahnja dan 130 
Operasi keamanan dalam orang rakjat 3 pu, 

Wwilajah Irian Harat jang di tjuk sendjata telah kemba 
lakukan oleh chu H 
sus Tjendrawasih dan pa- 
Oknum? pengatjau dari sisa da Ki C Jon 151. Pada ke. 

Papua sempatan tsb Dan Rem 171 
deka telah berhasil meng. Kol. Sutrisno met 

jang kan terima kasih atas ke. 
mula mendjadi basis penga sadaran F. Adjol jang telah 
tjauan mereka. memenuhi panggilan 
menurut keterangan jang XVII/Tjenderawasih 

wan ?'Mer. Brigdjen Sarwo Edhie bebe 
deka” dari Puspen AD. rapa waktu jang diharap. 

Menurut keterangan itu kan agar F. Adjoi beserta 
salah seorang tokoh anak buahnja turut mem- 

Haa Keaa » as Sementara itu, menurut ke 82 orang Im 

ig Ia PRESIDEN BUKA amanan didaerah Irian Barat 
PABRIK UNILEVER hingga kinj masih terus dilan 

tjarkan, sedang sisa2 kekuat. 
e an gerombolan pengatjau dl. 

emadjaan Se ca” Sengan Se aa ba a itu pr: lapai 
LN djangan dilumpuhkan seluruhnja, De- 

ngan berhasiinja operasi 

membelenggu 2x2 masa, peri bhakti jang dilakukan oleh 
anggauta2 
rah Irian Barat dapat berdja 
lan dengan lantjar. 

Pabrik detardian FT Unilever ba Ha Pance at sala 
pemmangar bag on ed 02 Makben wilajah Kodim aa Ka MRI Hoa Beenag Siah 

kan kerdja bhakti dengan ker 
djasama rakjat setempat da- 
lam menjelesaikan 16 buah 
perumahan rakjat, sebuah pe 
sanggrahan dan memperbaiki 
aan pereaja 3 ai. Ka 
am rangka memperlantjar 
arus lalu lintas didaerah itu. 

| 

€konomi 
bertolak pada prinsip harus di mah dan sebuah geredja, ser 
dukung oleh kemampuan dan ta didaerah Puterpu 1704.08/ 

it Indonesia Saenak telah terselesaikan 
pembangunan 2 buah rumah 
rakjat. Dj Warmare oleh War 
ga Jon Satgas Merdeka II ber 

  

gantungan kita dari luar nege TOLAK PERMEN-I3 
Ti. aa Djakarta, 13 Maret 
Duta Besar Inggeris HC Hain . KH Sjaichu dengan tandas me 

worth telah Neviakan bahwa partainja setja 
biraannja bahwa Kepala Negara 78 maksimal tetap menolak gaga 

RI telah san Pemerintah tentang Permen. 
tsb. Dili- 12. Ia mengatakan tersebut 

  

BANTUAN PROJEK INGGERIS HARINI 
DITANDATANGANI DI DEPLU ! h 1g | 1 Ti R li | H 
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ii 

  

    
ba TA 
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“ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

erdeka : SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 
Hanja I.k. 900 putjuk jang diselundupkan, kata Adam Malik : 

Perkara sendjata 
api gelap siap ke 

pengadilan 
Bukan soal ketjil, kata 
Pangdak VII Soekahar 
Djakarta, 13/3 (Mak). 

  

PRESIDEN MEI KE A.S.? 
WASHINGTON, — Presi 

den Soeharto telah diun- 
dang ke Washington dan di 
harapkan kedatangannja di. 
Washingon pada achir bu- 
lan Mei jang akan daang, 
demikian menurut sumber2 
jang mengetahui di Wash- , 
ington pada hari Rabu. 

  

      

  

Bidaratjina. Kemudian salah 
seirang dari mereka 
mendengar utjapan 
sang kondektur, 
Utjapan jang Gjanggap menghi 

na itu kontan me 
luapnja seorang dari mereka dan 
begitu bis jang menudju Lap. 

cab bekuk letnan     
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gadungan 
BERHASIL DJUAL TOYOTA, BMW, 
VESPA, YAMAHA HASIL RAMPOKAN 

edaran sendjata2 api ge 
lap bikinan Tjekoslowa- 
kia kiai sudah haropir s8 

kepolisian 
Djakarta Raya Irdjen. 
Pol. Soekahar menegas- 
kan di airport Kemajo- 
ran kemarin bahwa ber- 
kas2 perkaranja telah si- 
ap untuk disampaikan 
kepada pengadilan. Me- 
nurut Pangdak VII Dja- 
ya tsb. para pelakunja 
pada waktu ini masih 
berada dalam tahanan pi 
hak kepolisian. 

Soekahar memberikan ketera- 
ngan ini selesai upatjara penjum 
butan Pangeran Bernhard kemu 

Manuk Pangdak “II pelaku? 
dalam perkara sea. aa in 
ada dari kalangan wartawan. ada 
pula oknum Kedutaan Besar Tje 
ko di Djakarta, dan djuga oknum 
Garj — perusahaan penerbang: 
an Tjeko CSA. Sebegitu djauh ti 
Gak ada seorang asing pun jang 
ditahan pihak berwadjib dalam 
perkara ini. Menurut 

Pihak Deplu mendjelaskan ke 
pergian setjara diam2 itu mem- 
bantah bahwa pemerintah 

menjulitkan djalannja pe 
meriksaan2. 
Sendjata2 api gelap ftu menu 

rut Pangdak VII sudah tersebar 
sampai ke Djawa Barat dan Dja 

wa Tengah. 

Menjini penembaxan 
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Djakarta, 13 Maret (Mdk) 
Dengan mengemudikan sen- 

diri pesawat Fokker Friend. 
    Ini adalah peristiwa ketjil jang ti- 

dak perlu dibesar2kan. 
Menurut Menlu banjak djuga 

Negara Ekuin dan    

  

  

orang2 kita jang terlibat didalamnja ' sore wat. Turut djuga menjambut Slapu2 jang terlibat itu tidak 2 Bernhard mendarat -  ditangga su ang laskan oleh Adam Malik. an udara Internasional Kema. Alamsjah dan Dubes Indonesia 
joran. Dilapangan Ke. untuk Negeri Belanda Taswin. 

suami Ratu Belanda Guna menghormati kedata. YUGO TANGKAP Juliana teb, jang agan Dsn mnta teh Siah 
seragam pula rdengarka, lagu2 ke dengan pangkat Djenderal, bangsaan kedua ara dan WARTAWAN 18 Kal tembakan meriam, Pa 

ngeran Bernhard dengan di. 
DJERMAN BARAT UN Kena AN dampingi oleh Sri Sultan Ha. 3. HELMI DKK DJALAN TERUS '”“mengkubuwono kemudian ag 

Djakarta 13 Maret (Mdk) lakukan pemeriksaan barisan BEOGRAD — Wartawan madjalah Oesman Kehormatan. Anggota DPRGR/MPRS 
J. Helmi menjatakan. bahwa usul 
resolusi Oesman J. Helmi dkk. ti 
dak 'dikawinkan' dengan usul re 
solusi Juti dkk., dan usul resolu 
s! Helmj dkk- djalan terus. 

'Helmi menjatakan pula. bahwa 
Rabu kemaren telah dikirim su- 
rat kepada pimpinan DPR-GR 
jang meminta agar lampiran? pe 
lengkap salinan bukti2 mengenai 
usul resolusinja dkk diperbanjak 
dan diedarkan kepada para ang 
gota DPR-GR supaja mereka da 
pat menguasal masalah tersebut 
sebelum usul resolusinja dkk itu 
dibawa kepembitjaraas tingkat 
M. 5 

"Der Splege?? (Djerman Barat) di 
Beograd, telah ditangkap oleh pihak 
keamanan Yugoslavia atas tuduhan se- 
bagai mata2, demikian diumumkan di 
Beograd hari Kamis. 

Sumber2 resmi Jugosiavia mengata- 

Dilapangan terbang Pange. 
ran Bernhard diperkenalkan 
pula kepada beberapa Menteri 
Kabinet Pembangunan. para 
Kastaf ABRI, Kapolri. Muspi- 
da Djaya, para duta2 besar 
serta pedjabat2 Devartemen 
Luar Negeri. Djuga masjara 
kat Belanda diibukota dengan 
melambai?kan bendera merah, 
putih.biru telah menjambut 
kedatangan suamj Ratu Julia 
na tersebut. 

Selesai upatjara dilapangan 
udara, tamu2 tsb dibawa ke. 
tempat penginapannja di Gu. 

(Bersambung ke hai. II! 

PEMOGOK2 IRLANDIA MERUSAK SENEN — Seorang polisi Irlandia (kanan) tampak tak ber- 
Gaja menahan sedjumlah kaum buruh di kota Castieblaney, Irlandia, jang sedang merusak ka 
mung) semen import dari Wlandia Uta, Para baruh In sedang meantarkan Pas 
dan bertugas merintangi setiap semen impor ha beranggapan mensabot 
reka. Buruh2 itu bekerdia pada dua pabrik semen: (AP) 

HAMKA: Karja Sastra Harus 

Tjapai Nilai Universiil 
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PENJEDAP MASAP 

CD rourn 
PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

NO. 6928 TH. XXIV, TH. REP. XXIV 

| pernah 

telah disambut oleh Menteri 
Menlu 

Adam Malik ditangga pesa- 

        

   

  

    

    

   
    

   

  

    

    
    
     
     
    
    
    
      

     

    

  

terdjadi 
selama 

ernhard kemudi 
sendiri pesawat 

Fokker 
mPILIH SAJA ATAU 
TOKOH2 
DEMONSTRAN” 

Sihanouk 

Buruz2 

Pulang 

Dari 

Paris 
Rakjat Kambodja 
Obrak-Abrik Gedung 
Kedutaan Vietnam 
Utara & Vietkong 

PARIS, 13 Maret (Mdk) 

  

Perih, mempersingkat rentja. 
nanja. Hal ini adalah gara2 
digempurnja kedutaan Vist- 
nam Utara dan Vietkong 
Oleh kaum demonstran, demi 
Ham Rabu malam diumum. 

an di Paris oleh seorang dja 
rubitjaranja. 
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# Mudah dibuka dan ditutup kembali. 
Isinja tetap segar. 

BLUE BAND 
No. 231YM/70 

MERI 

@ Mungil menarik diatas medja. . 
Untuk mengoles roti... mmm 
. betapa lezatnja! 

  

DEKA DJUM'AT, 13 MARET 1970     
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Praktis untuk didapur - mendjadikan 

masakan lebih lezat dan menjehatkan. 

dung lebih banjak vitamin. 

  
pur Njonja. 

mangkok plastik mungil. 

djadi djauh lebih enak. Dan untuk mengoles roti .... 

Blue Band baru adalah margarine jang sempurna. Menambah 

kesedapan baru pada setiap masakan. Membuat kue? men- 

mmm 

... betapa lezatnja! Lagi pula menjehatkan, sebab mengan- 

Sekarang Blue Band baru terdapat dalam mangkok plastik 

mungil. Mudah dibuka dan mudah ditutup. Isinja tetap segar. 

Betapa praktisnja! Mungil menarik diatas medja atau dida- 

Ojadikanlah setiap masakan Njonja lebih merangsang selera 

dengan margarine Blue Band baru - dalam kaleng atau 

4RW melezatkan makanan dan menjehatkan BAKU 

  

UTJAPAN TERIMA KASIH 

Dengan ini kami seluruh keluarga dari: 

Rd. IJEP SJAEFUDDIN 
Perwira Radio Senior 

Mt. Permina 105. 

jang telah berpulang kerachmatullah dalam usia 28 tahun, pada tanggal 
24 Fekoruari 1970 djam 01.00 W.I.B. dalam ketjelakaan, sewaktu melaksa- 
nakan tugas dikapal Mt. Permina 105 di Sungai Komering Pladju: meng- 
utjapkan terima kasih sebesar-besarnja kepada Jth. Bapak/ibu/Sdr.: 

|, Letdjen Ibnu Sutowo - Dirut P.N. Pertamina. 
2 Kolnel B.T. Tobing - P.U. PN. Pertamina Unit II. 
3. Ur. Trisulo - Direktur P.N. Pertamina. 
4. Letkol Sjarnubi Said - Kepala Divisi Pemeliharaan 
: Aww Sunerjono - Kepala Divisi Perkapalan. 

1 
8. 
9. 

  

Drs. Mase Pattiasina - Wki. Kepala Div. Pemeliharaan. 
Para Manager P.N. Pertamina Unit 11. 
Darwin - Kepala Perwakilan Perkapalan di Pladju. 
RR. Abdullah - Kepala Biro Personalia Div. Perkapalan. 

10. Amir Zain - Kepala Telekomunik: . Perkapalan. 
I, Doka dan Karjawan Rumah Sakit di Pladju. 

. S.U, Ginting, Pieters, Hambali - rekan2 almarhum di Telkom. 
Perkuwpalan. 

. Direksi P.T. Pelita Air Service. 

. Wara Jon. 303 (Keluarga Mess Perwira dan Angg. Ton Hub.) 
. Segmp Achli Famili dan handai taulan di: Mangunredja, 

Dijaksta, Pladju dan Palembang. 

tas perhatian, bantuan moriel dan materiel selama pentjarian, pera- 
watan dijenzah, utan hingga saat pemakaman di Mangunredja 

(Tasik rmaalijal, pada hari Djum'at tanggal 27 Februari 1970. 

Derngan ini pula kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kechi- 
lafan afimahum selama hajatnja, semoga amal dan kebadjikan Bapak/ 
Ibu/Sawdir sekalian mendapat balasan dari Tuhan Jang Maha Esa. 

  

Amin jarotbaal allamin.- 

Kami jang berduka-tjita, 

NI. Hadji Rd. Emoech (Ibu) 
R.Mukmin dan R.Samsudin(Paman) 

Nj.Fatimah (Kakak) 
Jafsah (Kakak) - U.Suwardi (Ipar) 

Djoharah (Kakak) - K. Memed (ipar) 
(Kakak) - Djunaedi (ipar) 

Nj.Otty Ch. (Adik | - A.Fauzy 
Achmadilpah) 

Achmad Sampurna Igama. 
Sjamsuddin, 
Rofei Suardi Negara. 
M.B. Muchtar. 

  

No.: 233/M/70.   
UNDANGAN RAPAT KE II 

No. 001 /KD/1/1970. 
LT, Barak Per ngkutan Nasional Indonesia (INTRA BANK PT. dudukan d Olatan Atemka 32 Djakarta, dengan Ini mengamans Me 

gan KOrmil Dara pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Lu- 
an ingan berdasarkan pasal 26 Anggaran Dasar, jang akan 

  

SENIN 
30 Maret 1 
09.00w.i.B. 
Dit. Tanah Abang Timur 16 Djakarta. 
!. Laporan Direksi/Komisaris. 
2. Perobahan Anggaran Dasar termasuk memper- 

besar Modal Perseroan. 
3. Pilihan Pimpinan Baru. 
4. Lain lain. 

ingatkan Ssudara kepada, surat Intrabank tgl 2 Pe saham2/rec Moana jang UAN Ikang). 2/recipis Serta bukti 

  

. Dengan meng 

engan, 

DIREKSIP.T. INTRABANK, 
Na: 22/70 (MOHAMAD NOEH) 

&.    

DOA 
Almarhum M. ZAINY BASJAR 

Pim. Pemuda Muhammadijah Wilajah D. C. I. Djaya 

Segenap warga Muhammadijah Tib. Djakarta Kota, dengan ichlas mele- 
paskan dikau kembali ke haribaan Ii: 
Semoga Allah swt memberi im 

No.: 232/M/70 

   ahi Robbi. 
jan atas amal2 sholeh mu - A mi n.- 

a/n Warga Muhammadijah 
Tjabang Djakarta Kt. 

ttd. 

(AHMAD SUWITA) 

MISI EKONOMI BULGARIA 
HARI INI TIBA 

Djakarta, 13 Maret (Mdk) 
Suatu mis! ekonomi Bulgaria 

jang terdiri atas 10 orang, dipim 
pin oleh Menteri Muda Perdaga 
ngan Bulgaria, Ognian Tikhomi- 
tov, akan tiba nanti malam djam 
20.05 dengan pesawat udara di 
lapangan udara Kemajoran, de-, 
mikian keterangan jang diperoleh 
dari Kedutaan Besar Bulgaria di 
Djakarta. a 

Kedatangan misi ekonomi int 
adalah mengusahakan  perkem- 
bungan hubungan ekonomi dan 
perdagangan — antara Indonesia 
dan Bulgaria. (Lh!) 

  

Projek Pengembangan Pengairan 
Pedesaan Untuk Tingkatkan Otoaktivitas 
Djakarta, 13 Maret (Mdk). 
Untuk meningkatkan oto 

aktivitas petani dengan ber 
bagai? metodik penjuluhan 
untuk memanfaatkan swa- 
dana dan swakarya petani 
dalam mengurus dan mem- 
bangun irigasi maka diben- 
tuk adanja suatu projek jg 
dinamakan projek Pengem- 

Adapun target achir dari 
pada projek ini adalah or- 
ganisasi petani pemakai air 
jang sehat dengan sistim ke 
pengurusan jang sehat, oto 
aktivitas jang tinggi, kesa- 
daran & tanggung djawab 
dalam membangun dan me 
melihara bangunan dan dja 

ringan2 irigasi. 
Pengembangan 

kan dengan usaha2 pembinaan or- 

ganisasi/ perkumpulai petani pema- 

kai air, pemanfaatan air dan sum- 

  

    

ber2 air, pengembangan tehnik 
Ferggunaan air karena sifat dari 
pada projek tsb. jalah merupakan 
demonstrasi/penjuluhan — pemakaian 
pompa2 air, pembangunan gu- 
nan2 irigasi — ketjil, pengemt 
perkumpulan2 petani “pemakai air 
dengan berbagai — metodik penjulu- 
han serta pengembangan tanah2 ta- 

memungkin- 
   tanah. 

Oleh  Suparto, Kepala Humas 
PUTL didjelaskan bahwa untuk ta- 
hun 1969/1970 telah dilaksanakan 
projek2 tsb. di Atjeh, Sumut, Sum- 
bar, Djabar, Djateng, Djatim dan 
Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk 
1970/1971 akan dilaksanakan dan di 
lanjutkan projek2 tsb. di Atjeh, 
Sumatra Utara, Sumatra Barat, Dja- 
wa Barat, Djawa Tengah, D.I. Jogja 
karta, Djawa Timur, Bali dan Sula- 
wesi Selatan. 

  

WARTA EKONOMI: 
HARGA EMAS DI DJAKARTA DAN KOTA2 DUNIA 
DJAKARTA — Harga emas 

13 Maret sbb. 
terdiadi di Diakarta hari Rabu tgi. 

Tambang) 

projek ini dilaku- Pertanian 
Adapun target jang direntjanakan 

adalah penambahan areal panenan 
8300 Ha dan perbaikan irigasi da- 
lam wilajah perkumpulan petani pe- 
makai air meliputi sawah seluas 
26.000 Ha. 

Kepada pembantu chusus 'Merde- 
ka' selandjutnja Suparto menerang- 
kan bahwa kini Dep. PUTL chusus: 
nja dibidang irigasi untuk thn 
1970/1971 — menghadapi penjelesaian 
projek2 jang terdiri dari 7 projek 
perbaikan dan penjempurnaan sistim 
irigasi jang meliputi luas 390.878 Ha 
dimana tiga diantaranja adalah pro- 
lek landjutan dan dibawah Prosida, 
22 projek irigasi dengan target 570.051 
Ha, 19 projek irigasi sedang-ketjil de 
ngan target 22.144 Ha, 22 projek 
Irigasi jang merupakan projek lan- 
djutan dengan target 302.196 Ha dan 
21 projek perbaikan dan pengamanan 
sungai, dimana projek ini dimaksud 
kan untuk mengamankan sawah se- 
luas 105.500 Ha. 

Pada waktu int dapat diketahui 
bahwa luas rawa di Indonesia meli. 
puti 34 djuta HA terutama terletak 
di Sumatra, Kalimantan dan Irian 
Barat. Diantaranja terdapat kurang 
lebih 12 djuta HA jang dapat di 
Gjadikan persawahan pasang surut 
Dalam usaha pelaksanaan projek ini. 
tenaga petani untuk pembukaan ta- 
nah merupakan hambatan utama. 

   

Oleh karena itu, guna mengatasi 
persoalan tsb. akan diusahakan me- 
kanisasi dalam proses pembukaan 
tanah sehingga untuk tiap MA sa 
wah diperlukan djumlah tenaga Je 
lebih ketjil. 

Selain membantu untuk menang- 
@ulangi persoalan bahan makanan, 
projek ini djuga dapat memetjahkan 
persoalan penduduk di Djawa. Pada 
taraf sekarang sedang diadakan sur 
vey untuk menentukan lokasi dan 
tjara jang terbaik. Dalam tahun 
1970/1971 pembukaan — persawahan 
pasang-surut terutama diaraakan di 
Riau, Djambi, Sumatera Selatan 
Kalimantan Barat, Kalimantan Te 
mgah dan Kalimantan Selatan 

    

Pl ATJARA YAP THIAM Hi 

    

PENIPU ULUNG DITUNTUT 

3 TAHUN PENDJARA 

Djakarta, 13 Maret (Mik) 

'Tjio Tjeng Seng, seorang 

penipa ulung dan berlegak se- 

bagai pedagang textil di Ta. 

nah Abang, pada sidang per 

karanja Rabu kemarin, oieh 

Djaksz P.J. Silalahi SH. telan 

diruntut hukuman 3 tahun pen 

djara, karena terbukti telah 

melakukan peaipuan sebanjak 

50 B kain putih seharga Rp: 

2.265.000, milik saksi Liem 

Bung Keng. pada bulan Agus 

tus 1967 jang lalu 
Dalam sidang? pengadilan. 

nja, terdakwa berusaha keras 

mengelakkan tuduhan? pida- 

aa jang dituduhkan terhadap 

dirinja, dan mengalihkannja 

perkara tsb pada perkara Per 

data, jaitu soal hutang-piu. 

tang dalam transaksi dagang. 

Hakim dalam perkara ini 

bertindak Nj. Mursish SH 

gan sidang akan dilandjukan 

minggu depan untak mende. 

ngarkan putusan hakim. (Mrs) 

  

    
   

    

  

hadap diri 

   
    

  

    

  

   
   

  

lama 4 hari 

Pengatjara 
     

kasasi kepada 

verima 
  

      

Penegak Hukum. 

mengatakan bahwa 

Djakarta, 13 Maret (Mdk) 

Sehubungan dengan keputu 
san Pengadilan Tinggi jang te 
lsh mendjatuhj hukuman ter 

Pengatjara Yap 
Thiam Hien SH, pendjara se. 

dengan masa 
pertjobaan 6 bulan, atas per. 

tanjaan wartawan "Merdeka" 
tsb mengatakan 

bahwa ia akan mengadjukan 
Mahkamah 

Agung, karena ia tak dapat me 
keputusan tsb demi 

mendjaga nama baik dan pre 
tise ia sebagai Pengatjara dan 

   

            

    

Selandjutnja Pengaijara Yap 

"rule of law" dan hak? azasi 
manusia dinegara hukum ada 
3 kebebasan mimbar jaita ke 
bebasan mimbar diraaag ku- 
liah. kebebasan mimbar diru 
ang Parlemen dan kebebasan 

    

Ada 3 Kebebasan Mimbar 

di negara hukum 
AKAN ADJUKAN 

KASASI THD. KEPUTUS 
  

  

AN PENGADILAN 
ea 

Jituang Pengadilan 
Seperti telah dikerahui, Pe. 

ngatjara Yap oleh Pengadilan 
Negeri istimewa Djakarta, te 
lah didjatuhi hukuman ps. 
djara selama 1 tehun, karena 
dipersalahkan telah menje 
markan nama baik dua orang 
pedjabat Pemerintah jang se- 
dang aktip melakukan tugas2 

Negara, jaitu bekas Deputy 
Operasi Paigak Irdjen (Pol) 
Drs. Mardjaman dan bekas 
Djaksa Tinggi DCI Djakarta 

BRM Simandjuntak SH, pada 

iahun jang lalu Dimana ia 

uaik banding atas hukuman 
jang diterimanja ita ke Pe. 
agedilan Tinggi Djakarta 

(Mr) 

    

2 EKOR KOMODO UNTUK MALANYSI 

/    
  

 



  

  

    

DJUM'AT, 13 MARET 1970 

Merdeka |T 

  

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 

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

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaj: 
Rp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udi tar). Luar kota:   

  

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

TARIF IKLAN : 

TEKS SADJA Rp.2 

  

mi 
Display-ad (iklan gambar) 

minimut 
Dua warna (hanja merah) : 

  

per mm/kolom iklan, lebar 25 mm 
Imum : 50 mm. 

Rp.25,- per mm/kolom iklan 
80 mm. 

mbah 10096. 

  

Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka. 
Iklan Keluarga : Rp.1! 

minimum : 
Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : 

On : 43660, 43230, 43250. Djakarta. 

    

per mm/kolom 
50 mm. 

n M. Sangadji 11, 

  

  

Rekening giro pos : A. 12.638 

Pemimpin Umum/Redaksi : 

  

B.M. Diah. 

  

PERANAN 

SIAPAPUN mengerti sekarang ini, bahwa dalam 
peranan swasta sangat penting artin| 

asta Indonesia megap2, ai 
Irja fasilitas jang didapatnja dari Pemerintah, rongrongan padjak2, 

    

ja dewasa ini 

  

SWASTA : 
SEKARANG ! 

mbangunan Repelita jang 
siapapun mengerti djuga, 

lain, oleh karena kurang- 

  

   

  

patan jang tidak terbuka luas untuk mentjiptakan kemungkinan2 dikembang- 
kannja swasta. 

Prof. Sadeli baru2 ini menjatakan, bahwa dalam pembangunan jang seka- 
rang dilakukan, Pemerintah memang masih memegang peranan penting. Ia 
mengharapkan bahwa dalam djangka waktu 5 sampai 10 tahun ini, sektor swas . 
ta mendjadi lebih giat lagi, djika dibanding dengan Pemerintahan. Kalangan 
swasta banjak bertanja-tanja, apa sebabnja mesti menanti dalam 5 atau 10 ta- 
hun ini? Apakah tidak bisa dimulai sekarang sadja digiatkan dan dibantu 
usaha? swasta, sehingga tidak membuang2 waktu ? 

Keberatan sektor swasta untuk menanti waktu bereletele ialah, bahwa fak- 
tor waktu memainkan peranan jang penting dalam menjusun kekuatan ekonomis 
swasta. Dalam waktu 5 sampai 10 tahun lagi, diika swasta waktu itu baru 
Giberi "green light” untuk madju kedepan, kekuatan asing disini, sudah begitu 
'meresapnja, sehingga kita tidak dapat berbuat banjak 

swasta nasional tidak mendapat fasilitas Berbeda dengan swasta asing, 

  

uk menghadapi mereka. 

banjak dari Pemerintah, tidak mempunjal modal jang kuat, tidak mempunjai 
alat2 produksi jang up to date dan management jang baik, dibantu sarana2nja, 
untuk dapat mempengaruhi dan menguasai harga, 
kuasaan mutlak disini ! 

n achirnja memegang ke 

  

Salah satu tugas Pemerintah adalah untuk membuat kekuatan swasta men- 
djadi berharga dimata masjarakat dan dimata asing, sehingga bisa mendjadt 
landasan pemerintah untuk bantuan masjarakat bagi pembangunan, 

Saran Prof. Sadeli agar supaja peranan swasta didalam pembangunan diper- 
besar, mestilah dibarengi pula dengan lebih banjal 

  

n padjak swasta eringankar 
dan lebih banjak menjadari, bahwa didalam soal business praktis, usaha? asing 
untuk berdominasi, akan mereka djalankan terus-menerus. Apalagi djika dia. 
rapkan kepada swasta, bahwa mereka harus menjadari, bahwa tindakan? Peme 
Tintah jang paling penting adalah melajani publik! 
bahwa karena pengertian tersebut, 
makin ditingkatkan , , . ..... 

Kita mengerti, bahwa Indonesia sekarang ini, 

gairah swasta untuk membangun 
Apalagi djika dikatakan, 

harus 

dalam membuka negeri kita 
bagi dunia umum, mempersilahkan masuk modal asing untuk menambah kes 
kuatan ekonomisnja. Banjak negeri2 Asia jang dahulu djuga menerima kekuat- 
an2 ekonomi asing dimasjarakat mereka. Tapi modal asing jang dibiarkan Gitempat kita, tidaklah pantas untuk dimandja dan swasta kita dianak tirikan dengan perbedaan? fasilitas, dengan segala matjam dalih. Disamping itu tidak lah pantas mengunjah sadja apa jang didikteer oleh asing, hanja karena ke inginan untuk hadirnja mereka disini. Bagaimanapun kita senangnja ada mo- 
Gal asing disini, namun, modal asing itu, tidaklah boleh mendapatkan keun- 
tungan jang setjara direk atau indirek merugikan pibak kita. Umpamanja, ka- 
rena dia muntjul, swasta kita mandeg. Modal asing harus pertama-tama untuk 
dirinj: 
mana dia beroperasi, 

  

sendiri mentjari keuntungan2 jang wadjar, dan 
djuga memberikan Wikffihgin?, 

  

bumiputera dan asing mendjadi harmonis, sehingga betula oleh Pemerintah 
dilaksanakan prinsip "menanggapi luar negeri untuk kepentingan nasional". 

Selama Pemerintah masih menunda? 5 atau 10 tahun lagi, maka masanja 
akan terlambat bagi swasta untuk mendjadi dinamis dan berkekuatan untuk menahan kompetisi dan konkurensi keras dari pihak asing. Pemerintah dan masjarakat menginginkan, bahw» swasta nasional memperbesar peranannja da- lam pembangunan Pelita chususnja. Pemerintah menginginkan bahwa peranan Itu membantunja dalam prinsip pemerintah bersikap untuk kepentingan publik. Djuga Pemerintah menginginkan timbul 
nja untuk pembangunan. 

Semua kepentingan nasional diatas itu, meminta sjarat2: Bahwa Pemeri: 
terutama dalam perbandingan dengan 

  

djangan menganak tirikan swasi 
  

Inja kegairahan swasta dan ditingkatkan 

  

Bahwa dipihak Pemerintah harus memandang, bahwa kekuatan ekonomi Kang ral untuk kepentingan nasional harus ada dan segera dibangun. Oleh sebab itulah, maka Pemerintah tidak boleh menunggu sampai 5 a 19 tahun untuk rremberikan kegiatan2 tambahan bi Giika Pemerintah tidak mendjalankan kebidjaks: ra! dan merghidupkan industri 
usirg: dergan nada jang rendah lagi 

  

topics 

krSik 
Apa jang disebutkan dgn 

"resolusi Sajuti Melik cs" 
oleh 

sidang pleno DPR-GR Sab 
tu (1 Maret) jang lalu, ada 
lah pada hakikatnja sudah 
bukan ”'usul.resolusi Sajuti 

UsuLresolusi itu telah di 
robah namanja dengan 
“usul.resolusi DPR.GR” 
Gan Isinja pun lebih ku. 
rang deiapan puluh persen 
bukan berasal dari diktum 
jang dibuat oleh Sajuti Me 

sungguh 
merupakan suatu peristiwa 

parlementer jang lutj u, 
kaiau tidak t dikata, 
kan menertaw: (redicu 
lous). Seorang atau bebera 
pa orang pengusul resolusi 
punja toleransi jang demi. 
klan besar untuk membiar 
kan pokok2 dari isj resolusi 
nja dirobah oleh pihak 
orang lain, 
Tanggapan kita ini mun, 

kia dianggap keliru oleh 

lari Karena “Kaban Tag na " n afi 
wanja” maka Sajusj Me. 
lik cs membiarkan usul-re 
solusinja itu boleh di.kura 
tII setjara luas serta ditu 
- namanja dengan jang 

Apakah ini djuga terma. 
suk apa jang dinamakan 
... berpolitik a ja Indo 

API apa j tidak 
habis2nja mendjasi 

sesungguhnj 
sud semula darj Sajuti Me 
lik cs mengadjukan usul-re 
solusi itu? Untuk menjo. 
kong Komisi Empat.kah ? 
Untuk menjokong kebidjak 
ganaan Pres. Suharto-kah? 
Atau untuk menandingi 
usul.resolusi Oesman J. 
Helmy.kah ? 
Pertanjaan ini kita adju 

kan untuk sekedar menge. 
nal "tjorak permainan” p» 

    

swasta. 5 a 10 tahun lagi 
an melindungi swasta nasio 

   

  

'asional, tentulah kita akan bitjara menghadapi 

litik jang berlaku dalam 
DPR.GR sekarang. 
Sebagaimana kita keta. 

hui, seseorang jaag ingin 
Menikmati sesuatu permain 
an, maka ja harus menge. 
nal matjam2 sistim dan 
tjorak "permainan" jang 
ditontyanja. 

"Tjorak permainan" jang 
diperlihatkan oleh Sajuti 
Melik cs dengan usul-reso. 
lusinja baru? ini dan kemu 
dian digolkan dalam sua. 
tu sidang pleno DPR.GR, 
sungguh merupakan suatu 

a 

dan K4 
Mingguan Australia "The Bui- 

Iletin” dalam edisinja tanggal 21 
Pebruari jl, memuat suatu arti- 
kel jang berdjudul "Toothless 
Tiger” Inti dari artikel ini ialah 
bahwa Komisi 4 jang dibentuk 
oleh Presiden Suharto akan ber- 
nasib sama dengan Operasi Budhi 
TPK dsb jaitu impoten dalam 
menghadapi korupsi di Indonesia. 

Tjukup beralasan 

   
berani melukiskan ada tidaknja 
gigi pada "matjan” Komisi 4, 

' maka soalnja adalah berlainan 
Sena Mingan ma Bulletin”. 

larian "Merdeka" rupanja mengang- 
gap adalah terlalu prematur untuk 
menilai dan meramaikan nasib Ko- 
misi 4 jang baru berumur 1 bulan. 
Dari person jang duduk dalam Ko- 
misi 4, memang kita mendapat kesan 
bahwa anggauta Komisi 4 terdiri dari 
orang2 pikun jang ketjil kemungkinan- 
ja untuk memberikan nasihat2 jang 
drastis. Adalah mendjadi sifat dari 
kebanjakan manusia jang sudah lan- 
djut usianja, bahwa terpengaruh oleh 
'Phisiknja jang lemah, pola2 berpikir 
'njapun selalu menghindari kekerasan. 

Penjembuhan kanker korupsi pada 
tubuh pasien Indonesia, tidak dapat 
sekedar diberikan resep obat luar, 
atau suntikan2 ringan. Tetapi sekali- 
gus harus dioperasi dibedah, digunting 
urat nadinja sehingga tidak punja ke- 
sempatan untuk bertahan I: 

  

Tetapi adakah kita takut dengan 
ketegangan2 sematjam itu? Bangsa 
Amerika mentjapai nja se- 
sudah perang saudara, perang antar 
kepentingan intern, pro eksploitasi 
budak atau kontra, pro kemanusiaan 
atau kontra. Tidak sedikit korban 
perang antar kepentingan ini. Bangsa 
Sovjet mengalami kedjajaannja sesu- 
dah revolusi Bolsjewik jang memakan 
ribuan djiwa manusia, dimana tuan2 
tanah banjak jang dibunuh atau di- 
kirim ke Siberia untuk mati kedingin- 
an dan kelaparan. Demikian pula ke- 
djajaan hape is dan Perantjis 

semu: lui ketegangan2, me- 
lalui ordeal by fire. 

Nag kah Kita argaan akan terdindi- 
frontasi total antara kaum 

koruptor dengan kaum jang anti ko- 
ruptor? Pengalaman selama ini djalan 
Pi Fa mean" San ada hasilnja 

Ikitpun djuga dalam mengurangi 
kaum koruptor apelagi memberantas- 
nja. 

Entah apakah sebabnja djustru 
Pak Harto memilih anggauta2 Komisi 
ini, terdiri dari orang2 "pikun", bah- 
kan ada jang menjebut mereka sebagai 
tokoh2 gagal. Satu2nja orang jang ma- 
Sih segar adalah Major Djenderal Su- 
xupo Yuwono. 

Alasan jang kedua ialah fungsi 
dari Komisi 4, hanjalah penasihat se- 
mata2 dalam bidang korupsi. Dus 
Komisi 4 tidak mempunjai wewenang 
pengusutan dan penindakan.Strukturil 
memang lebih tinggi dari TPK, tetapi 
kekuasaan tidak ada sama sekali. 

  

OLEH : | 
MARA KARMA 

PERMAINAN DPRGR 
JANG MENGETJEWAKAN 
"permainan politik" jang 
membingungkan. 

mendjurus ketjorak per. 
mainan politik jang tanpa 

  

Merdeka" belum 

# 

Kita bingung, karena ki. 
ta tidXdk tahu: apakah 
"gol" itu berarti untuk ke 
menangan Sajuti Melik cs 
atau bagi kemenangan 
orang Ta 

ERISTIWA keduy jg 
menarik perhatian 
dalam peristiwa sul 
Tesolusi Melik cs ini 
ialeh: hampir dite- 

rimanja (setjara aklamasi) 
vusul.resolusi tsb oleh suatu 
sidang (pleno) jang tidak 
mentjapai guarsm dan ti. 
dak lengi wnja semua frak 
31 hadir o.!2m sidang itu. 

'Tavi mntunglah peristiwa 
ini tidak sumpai terdjadi, 
karena djelas merupakan 
pelanggaran terhadzp tata. 
tertib DPR.GR jang harus 
ditaati. Mendjadi pertanja- 
an bagi kit: pakah pada 
saat itu Ketua sidang (Ben 
Mang Reng Sai) di 
adaan "tertidur" me 
lekukan hal tsb dengan se 
ngadija? 

Kita Yjendrung "ntvk 
menganggan. bahwa kedia 
dian tzh hamnir meruvakan 
suatu kechilafar, walaupun 
kechilefan jane serupa itu 
hisa menimbulkan — satu 
konsekwensi jang besar. 

Pelanggaran terhadap ta 
ta.tertib DPRGR danatlan 
diangg?o sama dengan pe 
langgaran terhadan tara. 
tertib demokrasi jang bisa 

aluran atau kaijaubalau, 
Dengan diterimanja usul-re- 
solusi Sajuti Melik cs jni. ta 
pi dengan nama dan isi jang 
telah berobah dengan jang se 
mula. maka pola pertjaturan 
politik di DPRGR sekarang su 
dah djauh berbeda dengan 
apa jang terdapat sebelum itu. 

Djika dengan diktum Sayuti 
Melik cs jang lama, usul-reso 
suli jtu dapat dikatakan bertu 
brukan dengan  usul-resolusi 
Oesman J. Helmy cs. maka de 
ngan diktum baru dari resolu 

#1 Melik cs, antara kedua 
usul-resolusi jtu sudah tidak 
relevant lagi. Ini berarti bah 
wa usul resolusi Oesman J. 
Helmy mendjadi lebih kuat. 

Djika pendapat umum sebe 
lumnja mengatakan. bahwa 
@sul-resolusi Helmy cs sudah 
dianggap tidak perlu (demfki 
an harapan Melik cs). maka 
dengan diktum baru darj usul 
resolusi Melik cs, usut-resotu 
st Helmy cs. jang kontexnja 
berlainan dengan usul.resotu- 
@! Melik cs tidaklah lagi da 
pat dihapuskan demiklan sa- 
dja. 
Memahami hal inj, maka Ga 

patlah dimengerti kenapa Oes 
man J. Helmy menjatakan ke 
sediaannja menjokong usul-re 
solusi Melik itu cs karena ie 
(resolusi jtu), tidak sama seka 
li mengganggu bagi usul-reso 
lusinja 
(Bersambung ke hal. IV)   

MERDEKA 

  

OLEH: 

ZAENAL ARIFIN SH. 

  

ikian maka Komisi 4 ti- 
dak lebih dari DPA (Dewan Pertim- 
bangan Agung) bidang chusus (ko- 
rupsi| 

Jang ketiga, menjangkut sifat dari 
Presiden Suharto sendi i 
rang Indonesia jang berfilsafat Djawa 
cindakannja2 sangat terikat dan sa- 
ngat hati2, dengan terlalu banjak di 
bajangi oleh akibat2 negatif. Ter- 
hadap PKI jang djelas berbuat kedji, 
memang Pak Harto tidak memberikan 
ampun. Tetapi terhadap tuntutan me- 
ngadili bekas Presiden Sukarno, Pak 
Harto bersikap lain. Sampai2, waktu 
telah membuat para penuntut itu lupa 
terhadap tuntutannja jang belum ter- 
penuhi. 

Bagaimanakah sikap Pak Harto 
terhadap kaum koruptor? Pak Harto 
dalam pelantikan Komisi 4, menjata- 
kan bahwa korupsi harus ditindak de- 
ngan tegas. Tetapi adakah rakjat 
terutama generasi muda puas dengan 
pernjataan ini? Sebagai seorang mili- 
ter Djenderal Suharto pada tahun 
1966 lebih banjak bertindak daripada 
berbitjara. Penumpasan PKI banjak 
dilakukan tanpa didahului to2 
penumpasan. Gelanggang politik se- 
lama lebih dari empat tahun rupanja 
telah merobah pola2 berpikir dan 
bertindak setjara militer, mendjadi 

    

     

  

  

poli politikus. Dengan itu pula, 
diadjukan pertanjaan kepada diri kita 
sendiri, adakah Pak Harto merasa puas 
dengan hasil kerdja TPK? Kalau be- 
liau puas, maka djelas terdjadi suatu 
gap antara pandangan rakjat dan man- 
datarisnja. 

ndaikata djawabnja tidak puas 
mengapa Pak Harto tidak me- 
ngadakan redressing TPK? Le- 
tak sukses atau gagalnja pem- 

berantasan Korupsi di Indonesia ada- 
lah pada TPK, bukan pada advisor2 
baru jang hanja menambah 
struktur kenegaraan kita. Dengan 
1000 Komisi penasihatpun tidak akan 
ada hasilnja, djika para pelaksananja 
tidak mempunjai keberanian moral. 

Jang keempat adalah kompleknja 
dan "membudajanja” korupsi di Indo- 
nesia. Kalau status guo demikian di- 
biarkan, mungkin 20 tahun jad bangsa 
Indonesia tidak lagi bisa membedakan 
batas antara perbuatan korupsi dan 
perbuatan mentjari nafkah jang halal. 
Orang mungkin tidak akan merasa 
tertjela bila ia melakukan korupsi 
dalam djabatannja. Sama halnja "bu- 
aja uang pangkal” untuk masuk se- 

  

Dia Di Dakar Ane 
tidak tertjela lagi, apabila dalam suatu 
transaksi djual beli pedjabat jang ber- 
wenang menuntut komisi sekian pro- 
sen dari harga barangnja. Dianggap 
perbuatan biasa. Tidak berbeda de- 
ngan kita melihat, seorang gadis jang 
mengenakan rok mini, 25 cm diatas 
dengkulnja. Lumrah, "kemadjuan dja- 
man" modern. 

Kalau korupsi jang sudah demikian 
itu tidak ditanggulangi sebagai "ben- 
tjana nasional” maka tipis sekali ha- 
rapan untuk dilenjapkan. Biasanja 
kalau sudah. terdjadi bentjana, kita 
'baru ribut mengapa tidak sedjak dulu 
kita rehabilitir. Nantikanlah kalau 
Borobudur jang mendjadi kebanggaan 
bangsa Indonesia sudah ambruk, baru 
pemerintah kita akan sibuk kesana ke- 
mari mengusahakan pembangunan 
kembali. Kalau baru dojong, biarin 
dulu deh. Korupsi jang sudah mem- 
budaja seperti demikian, sudah tentu 
sulit sekali diberantasnja. Apalagi ka- 
rena kondisi administrasi, gedji pe- 
gawai jang rendah, djabatan2 rangkap, 
mental jang bobrok dsb. Maka pada 
hemat penulis dengan alasan2 tsb, 
ungkapan dari The Bulletin bukan 
serampangan. 

Bung Hatt: 

    

tanda tanja. 

@ebagai negarawan jang sudah 
populer akan keberaniannja, 
kedjudjuran serta kebriliantnja, 
kita tidak bisa pertjaja begitu 

sadja akan alasan kesehatan beliau 
untuk menolak djabatan ketua Komisi 
4. Di Djaman djaja2nja Presiden Su- 
karno, ia menerbitkan buku '"Demo- 
krasi kita" jang sangat menghebohkan 
itu, karena setjara terbuka Bung Hatta 
menjatakan bahwa 4 an Su- 
karno adalah diktatur, dan tidak akan 
lebih lama dari umur bekas Presiden 
Sukarno. Dalam sidang 
KNIP jang pada tanggal 6 Dja- 
Nuari 1947 di Solo, dalam membahas 
sjah tidaknja PER PRES NO 6/1946 
tentang perombakan susunan KNIP 
Bung Hatta memberikan pembelaan 

terachir, mengadjukan aiter- 
natif: terima PER PRES NO 6/1946 

Sa Pa ena ga Wakil Presiden 

pembelaan jang gigih ini, KNIP mundur dan menerima PER 
PRES NO 6/1946. 

Pada hemat penulis ada hal2 lain 

ari soal2 
kenegaraan, Bung Hatta tentunja da- 

& diau2 ai Empat tahan fan Ti jang 

# 

| ! ! | 

banjak sekali perubahan. Part- 
vership antara | dan mahasiswa, 
kehidupan demokrasi transisi, pan- 

Djakarta, 13 Maret (Mck) 
UNTUK memenuhi kebutuhan 

kapas bagi industri? tekstil dalam 

ngan jang banjak me 
persealan import kapas 

melalui PL 480. 
Dikatakan 

harga kapas internasional rata2 
adalah US $ 0,21 per pound. Sub 
sili jang diberikan oleh Pemerin- 

Muntjullah Indonesia sebagai 
penolongnja dengan menerima 
kredit tanpa bunga selama 40 ta- 
hun dengan istilahnja PL 480 un- 
tuk membeli kapas dari Amerika 
Serikat, Kapas jang didjual ke 
Indonesia meskipun dilaksanakan 
melalui tender djatuhnja harga 
adalah US 7 0.67 FOB- Ongkos 

  

(Sambungan dari hal. I) 

est Hvuse Istana. 
Kamis malam Pangeran 

Bernhard teiah pula mengada 
kan kundjungan kehorma:an 
Seda Presiden Soeharto di 
Istana Merdekz: dan kemudian 
guna menghormet Pangeran 
tsb oleh Menteri Negara Ekuia 
telar pula diadakan djamuan 
makan di Hotel Indonesia. 

Pererat hubungan 
Menteri Luar Negeri Adam 

Malik atas pertanjaan pers 
mengatakan bahwa kundjung 
an Pangeran Bernhard ke In- 
Gonesia adalah untuk lebih 
mempererat hubungan keJua 
Negara. Dengan Pangeran ini 
tidak akan diadakan pembitja 
raan2 resmi, djuga tidak akan 
disinggung2 masalah Tahanan 
Politik. Ia mengatakan bahwa 
Rakiat Indonesia sangat ber 
gembira atas kedatangan Pa- 
ngeran jri. karena telah ber. 
ratus2 tahur tidak pernah se 
orang anggota keluarga Kera 
djaan Belanda mengindjak ka 
kinja di Indonesia. Oleh kare 
na itu demj persahabatan. ki 
ta menjambutnia dengan rasa 
gembira dan tulus ichlas. 

Keterlaluan. 

  

he Bulletin, Pembatalan projek 
rayon 

disesalkan 
BAPPENAS BERPENDIRIAN RAYON TIDAK 
RAYON DIKEMBANGKAN LAGI 

TAPI PNP-KARET AKAN EXPOR 300.000 
TON KAJU KARET BAHAN PEMBIKIN 
RAYON KE DJEPANG 

jang dengan demikian 
sampai disini akan lebih 
dari itu. 
Dengan harga itu maka Peme- 

rintah Indonesia memberikan sub 
sidi kepada petani Amerika Seri- 
kat kira2 US $ 25 djuta selama 
Repelita untuk Ikebutuhan kapas 
sadja, belum termasuk benang te- 
nunnja, 

Pada waktu kapas tersebut ma- 
suk ke Indonesia Kurs BE Umum 
seharusnja Rp. 326, per dollar un 
tuk PL 480 tetapi kapas hanja di 
kenakan Rp 170,— per dollar se- 
hingga Pemerintah memberikan 
subsidi kepada pemintalan2 dalam 
negeri Rp 156— setiap dollar da 
ri nilai kapas jang diimpornja. 
Dengan demikian subsidi jang di 
berikan kepada pemintalan untuk 
kapas sadja sudah meliputi kira2 
Rp 4,5 miljar. 

harganja 
tinggi 

  

Kalangan tersebut selandjutnja 
menerangkan bahwa pihak Ameri 
ka Serikat tentunja akan lebih 
senang kalau Indonesia akan te- 
rus tergantung kepada kapas ha- 
sil produksinja. Dalam hubungan 
ini kalangan perindustrian nasio- 
nal sangat menjesalkan bahwa pi 
hak Bappenas jang mustinja harus 
faham mengenai strategi ekonomi 
nasional, djustru tidak menjetu- 
Gjui rentjana pembangunan pro 
jek industri rayon di Indonesia. 
Menurut kalangan tersebut pihak 
Bappenas mengemukakan alasan- 
nja bahwa rayon sudah tidak di 
kembangkan lagi dalam dunia per 
tekstilan. Beberapa sardjana jang 
telah banjak mempeladjari masa- 
lah rayon ini mengemukakan. bah 
wa memang terutama pihak Dje- 
pang selalu mengissue-kan kepa 
da para ahli Indonesia jang ber- 
kundjung kesana, bahwa rayon 
sudah tidak dikembangkan lagi. 
Padahal dalam suatu symposion 
iang diadakan di Baku USSR pada 
bulan Oktober tahun jang lalu, 
pihak .Djepang telah melaporkan 

  

melampaui 

batas, tekebur 
Barang siapa jang membangkang dari mengi 
m Piik: daa ke Kanknpunkan Fi uda hai kiamat alam keadaan 

bagaimana Engkau akan menghimpun kami buta, sedangkan 
lan kelak akan 

    

ti aku, ia akan merasa kehidup- 

! an Kanan 
kami melek (melihat) ? Djawab Tuhan: begitulah halnja, djika datang kepada- 

  

antas kamu lupakan: dan sekarang kamu jang dilupakan. De- 
mikianlah kami memberi balasan kepada orang2 jang melampaui batas dan tia- 
da pertjaja kepada ajat2 Tuhannja. 
dan abadi. Surah Thaha : 124 -127. 

aaf !! karena sekali lagi, kita 
mengambil tjontoh kepada 

  

angan, 
Orang jang tiada daja jang menurut 
bekas penasehat pribadinja A.R. Su- 
tan Mansjur, sejogjanja ia kembali 
kepada lupan keagamaan (mas- 

ngambil tjontoh, hanja 
bil bukti: tak akan ada 

manfaatnja, kalau : keterlaluan me- 
lampaui batas atau tekebur. 

Bung Karno meniadakan gedung 
proklamasi dan menggantinja dengan 
gedung POLA, tempat pameran ren- 
tjana "gantangan asap" untuk meng- 
hilangkan fakta? historis guna me- 
mondjolkan diri pribadinja. Gelar2 se- 
Gala jang Agung pemimpin Besar Re- 
Polusi. Presiden Seumur Hidup ada- 
lah realisasi keterlaluan melampaui 
batasatau tekebur, untuk meniada- 
kan segala dan jang ada hanja "aku- 
nja" Perhatikanlah utjapan Bung 
Karno dalam Cindy Adams halaman 
331 : “Hatta tidak ada" kataku. Saja SEN ANA a33 
TECAB 

(Sambungan dari hal. I) 
ra dalam mendjual barang2 hasil 
rampokan kepada si penadah. Te 
tapi masih dalam penelitian di 
duga keras adalah otak dari sa 
lah satu komplotan penodong. 

Perwira Operasi Tecab Ipda 
Djalaludin jang mendampingi AK 
BP Darwosugondho, mendjelaskan 
bahwa dikalanga: sementara ma 
sjarakat daerah Pasar Rumput ha 
nja mengenal Junus sebagai se 
crang Pama Angkatan Darat. jg 
dalam waktu? tertentu kelihatan 
mengenakan pakalan dines. De- 
ngan berkedok sebagaj seorang 
Militer itu rupanja '!a berhasit 
mengelabui masjarakat dan lelua 

    
    

    

  

  

kan: 
Diperkirakan kurang lebih 10 

buah kendaraan bermotor terdirt 
dari mobil Toyota. BMW, Vespa 
Gan Yamaha hasjl rampokan 'e 
lah didjualnja. Dari djumlah se 
kian banjak baru dapat disita 2 
buah motor Yamaha-, 

Komplotan penodong jang dist 
ialir dipimpin oleh Junus Ini mu 

lai bergerak sedjak achtr tahun 
1969. Menurut perkiraan beranggo 
takan antara 5 atau 6 crang dan 

sungguhnja siksaan acherat berkelebihan 

tidak mau mengutjapkan proklamasi. 
kalau Hatta tidak ada”. 

Tidak ada orang jang berteri 
"Kami menghendaki Bung Hatta" 
Aku tidak memerlukannja. Sama se- 
perti djuga aku tidak memerlukan 
Sjahrir jang menolak untuk memper- 
lihatkan diri disaat pembatjaan Prok- 
lamasi. Sebenarnja, aku dapat mela- 
kukannja seorang diri, dan memang 
aku melakukannja sendirian. Didalam 
dua hari jang memetjahkan uratsja- 
raf itu maka peranan Hatta dalam 
sedjarah tidak ada. 

Peranamnja jang tersendiri selama 
perdjuangan kami tidak ada. Hanja 
Sukarnolah jang tetap mendorongnja 
kedepan. Aku memerlukan orang 
jang dinamakan "pemimpin" ini, ka- 
rena satu pertimbangan. Aku memer- 
lukannja oleh karena aku orang Dja- 
wa dan dia orang Sumatra dan dihari 
hari jang demikian itu aku memer- 
lukan seorang dari Sumatera... 

Didalam gulai jang enak, harmo- 
nisasi dan beri memberi antara semua 
tempah. Tidak mungkin tjabe sendiri 
jang menondjolkan pedasnja, atau ga- 
ram sendiri mempamerkan asinnja 
Terlalu menondjolkan satu dua unsur 
tidak akan memberikan rasa enak, 
Orang jang beriman (dalam kehidu- 
pannja) satu sama lain kokoh 
mengokohkan (Hadis). Menondjol- 
kan segolongan: namanja keterlaluan, 
malampaui batas atau tekebur : 

Djanganlah berdjalan tekebur di- 
bumi ini, kamu tak akan membelah 
bumi dan tak akan melompati gu- 
nung tinggi. Surah Isra. 37. 

akan berulang Dula. 
Kalau dahulu keterlaluan, 
melampaui batas dan tekebur 
berachir dalam kegagalan, ma- 

ka keterlaluan, melampaui batas dan 
tekebur jang akan diulangi akan ber- 
achir dengan kegagalan. Itulah "sun- 
natullah" wa lan tadjida lisunnatillah 
tabdila « Sunnatullah itu tak akan 
berubahan Surat Al Ahzab : 62. 

Golongan jang merasa berkuasa, 
tidaklah lajak mau manang sendiri, 
mem-bagi2kan kekuasaan padanja sa- 
dia. Tetapi, djika ditjapai menuruti 
saluran politis setjara tjutjing (fair 

      

  

sa jang merdeka. 
Rakjat dan awwam banjak pasti 

dengkel dan mendonghol ter 

  

  

run - 

DJAMALUDDIN 
OLEH : ZOEBER 

bahwa dari seluruh produksi teks 
tilnja, jang 254 adalah terdiri 
dari bahan rayon, dan njatanja 
sebagian besar bahan tekstil jang 
ekspor ke Indonesia adalah ba 
han rayon. 

Seperti diketahui Indonesia te 
lah bebarapa waktu lamanja me- 
ngadakan penelitian tentang ke 
mungkinan2 didirikan industri ra- 
yon dengan bahan baku jang ada. 
jaitu kaju karet jang telah tidak 
mengeluarkan getah. Untuk keper 
luan itu bahkan telah didirikan 
pilot projeknja di Bandung, jang 
telah berhasil mengolah bahan 
tersebut mendjadi rayon. 

Dengan kaju karet jang berlim- 
Ppah2, kita sebenrnja sudah dapat 
memperoleh bahan substitutie ka 
pas jang memang sukar ditanam 
di Indonesia. demikian para ahli 
tersebut menekankan. 

Sementara itu "Merdeka" mem- 
peroleh pendjelasan dari sumber 
lain bahwa pihak PNP Karet Suma 
tera Utara telah menanda tangani 
kontrak dengan pihak Djepang un- 
tuk mengekspor kaju2 karet se- 
Gjumlah 300 000 ton. Tentunja oleh 
pihak Djepang kaju karet ini di- 
pergunakan untuk bahan pembuat 
rayon. 

Pihak PN Industri Sandang te 
lah mulai mentjoba dan berhasil 
memintal bahan rayon jang ditjam 
pur dengan cottan. Dengan kenja 
taan2 ini maka dapatlah dibuka 
kemungkinan berdjrinja industri 
jang menghasilkan bahan rayon 
jang dapat dipintal oleh peminta- 
lan2 jang ada. Bahan2 rayon ini 
harganja akan lebih murah apa- 
bila dibanding dengan serat2 sin 
tetis jang melalui proses petro- 
kimia. 

Kalau Bappenas benar2 memikir 
Ikan kepentingan nasional, tentu- 
nja akan memasukkan dalam ren 
tjana2nja pendirian industri ra- 
yon tersebut, demikian kalangan 
tersebut mengachiri keterangan- 

    
  

han. Apakah benar supaja jang ba- 
njak dirasakan oleh Rakjat dan Aw- 
wam banjak bahwa ada kesengadjaan 
supaja terus menerus meng-impor be- 
ras dengan djalan komisinja tidak 
harus diganti dengan mekanisasi ver- 
tanian jang djenang pemainnja ber- 

Ganti dengan bagian/golongan lain. 
Hal ini haris diclear-kan, dengan Gialan diusut oleh jang berwenang: 

Ber matjam tokoh jangtelah tam- Pil berhubungan jang mau menjele- saikan COOPA diluar pengadilan teperi: Mr. R. Surjadi Pensiunan im, Bung Tomo pedji t 1945, Jusuf Wibisono eks Menteri Bujung Nasution dan lain2nja. Suara? jang serupa itu amat lebih baik dide- 
ngarkan dari pada dianggap sebagai 
hudjan didaun. Atau kalau memang 
rasa malu sudah dihabiskan dan berla- 
kulah apa jang dikatakan Nabi Mu- 
hammad saxr:: Fa in lam tastahji 
fasna' ma sji'ta « kalau malu sudah 
tak ada orang berbuat sekehendak- 
nja. 

HALAMAN INI 

(EA N 

pa DA 
MAKIN BINGUNG 

Kemarin dulu terdjadi 
demonstrasi anti komunis 
jang hebat di Kambodya. 
Ribuan pemuda menjer- 
bu gedung Kedutaan Be 
sar Vietnam Utara dan 
Vietcong, membikin Pa- 
ngeran Norodom Siha- 
nouk kebingungan. 

Belum lama berselang 
terdjadi demonstrasi he- 
bat berturut2 anti Ameri 
ka di Filipina. Ribuan pe 
muda menjerbu Keduta- 
an AS, membingungkan 
Presiden Marcos. 

Serba salah didunia 
ini! Jang kiri mau keka- 
nan, jang kanan mau ke- 
kiri ! Dan kalau jang ka- 
nan terus kekanan dan 
jang kiri terus kekiri, ma 
lahan dianggap lebih sz 
lah lagi........ 
BINGUNG DJUGA 

Tukang gunting ram- 
but di Djerman jang me- 
nang Loto 1 djuta Mark 
bikin bingung orang In- 
donesia. Dia katakan, bi- 
ar sudah djadi milioner, 
masih terus djadi tukang 
tjukur dan masih mau te 
rima "tips”. 

Aneh, aneh!!! Menga 
pa tidak beli mobil, ba- 
ngun bungalow dan tam 
bah bini 
BERITA2 

Berita dari satu ko- 
ran: Pasaran rokok kre 
tek: tenang! 

Selama tidak makan 
kemedja !!! 

Berita dari satu koran 
lagi : Djerman Barat me 
agapa robah haluan? 

Ja, karena Indonesia 
tidak rubah haluan!!! 
KAWIN..... 

Kata Sajuti Melik : 
”Tak benar usul resolusi 
saja kawin dengan punja 
Helmy. Sebab masing2 
usul resolusi masih ber- 
diri sendiri”. 

Rupa2nja tarafnja ma 
sih : Kawin gantung ! 

dit   tem (penghulu disudut) 

   

anusia.. banjak jang tak hen- 
Gak berbitjara dengan hati nu- 

» 2, sehingga ia lupa bah: 
ai       

  

super man) dan kemungkinan ia me- 
luntjur ketingkat hewan jang rendah 
tidaklah mustahi, Hal ini dinjatakan 
surah At Tin : 4-5. Soalnja adalah, 
nafsu jang terkemuka dan wahju dan 
wisikan ketuhanan jang Maha Esa da- 
sar Negara, dipandang sepi. Adalah 
suatu keanehan dalam Negara Pantia- 
sila, peranan agama jang seharusnja 

ri jalan, kenjataannja agama su- di 
dah diodjekkan. 

Pertukaran nama WNI asal Tiong- 
hoa mendjadi nama2 jang lazim dipa- kai oleh orang Islam, ada eteknja ke- 

Den-diskridit-kan agama Islam. 
Intas batia, pasti tjepat asosiasi pa- ham, bahwa jang bernama ARIEF 

HUSNI — jg bermain dibela kang 
COOPA itu adalah orang Indonesia 

    

  

   
     

  

    

  

ja 'ga, antai 
sal Sumatera Barat. Ada dugaan bah- wa orang Minangkabau jang terkenal 
engan bersendi adat dan adama ber.   

   

  

sendi Kitabullah, puteranja jang ber 
nama Djohan Tanamas mendjadi Ke 

nah duga Kevan) Ian I PAruar nah “Ajuga | Karang Anjar 
Djakarta. Karena T A AM Aa 

  

s itu bukan nama diri (voornaam) teta- Di gelar pusaka jang pemberiannja 
engan upatjara adat. Dan di Djakar- 

ta jang terkenal memakai gelar pusaka 
TANAMAS ini adalah eks anggota 
Partemen dari praksi NU. - Aritin 
Tanamas. 

Pihak keluarga Tanamas diatas me 
matakan tak ada keluarganja jang 
Bernama Djohan Tanamas. Untungiah 

(Bersambung ke hal. IV 
  

SURAT PEMBATJ 

HORMATILAH WANITA 

Redaksi Jtn. 
Sungguh amat menarik sekali me- 
ksikan atraksi2 jang ditampilkan 

dalam karnaval tjama tjami gelombang 
kedua dilbukota kemarin Sabtu tgi 

    

kritik terhadap masalah jang topic2 
dewasa ini seperti korupsi, penjelewe- 
ngan2 pediabat, problem pendidikan 
serta kesengsaraan rakjat ketiil djuga 
ditampilkan bentuk2 orang primitip (?) 

niversitas Kris 
ten Indonesia diantaranja menampil- 
kan suatu "show" jang tidak bisa di 
mengerti. Dua puluh empat tiami2 
dengan sekudjur badannja sampai mu- 
kanja dilabur dengan warna merah. 
Mereka mengenakan mini dari "Kka- 

  

rung goni"! Kira2 lebih 20 cm diatas 
lutut dengan tali bahu sebelah. Pawai 
jang berlangsung sampai malam, ba- 
dan mereka terbuka selain badiu goni 
jang praktis didalamnja Nanja menge- 
nakan (maaf) tjelana dalam dan BM 
sadja. Betapa tersiktanja mereka ! 

Saja kira penonton tidak akan 
rasa tertarik oleh show itu bahkan 
mengjadi timbul rasa iba dan belas 
kasihan. Djika diiwa kita merasa agung 
jang didasarkan atas rasa kasih tentu 
akan merasa tidak hormat menampil- 
kan mereka dalam keadaan demikian. 

Bagaimanapun mereka adalah 
wanita 

        

Tiasmo Tatiitota 

Ojakarta 
  

Tentang perpelontjoan 
Redaksi itn. 

  

ban 
kurang berfaedah apalagi 

bangkan kepada jang berwenang di 
Dep. P.D.K. dalam mengambil tindak- 

        

dangan kaum tjendekiawan terhadap hun. sabah Gapat Redaksi dalam tadjuk renyana Png ega emg 
kaum penguasa dan djuga pandangan memakai sendjat Pada — pada tempatnja Untuk itu hanja Lana” Tag O OhuosE Di uno Undian 

"akar trhadap ora baru Semua maja kompitan 2 terpaan peotngatan ng, Laga Sena aer Betakul mei meminta pendapat an untuk per, 
ahli pendiain kita -ara euy hakum Pari “ar daerah Manggarai dan ment, Orang, diatas. jang dibawah aa pena Aa dan Bar okeh sowan? | AI MAA 

Renja fitaut beroperaat disegenap kota Dja Rahjat dan awwam banjak, harus” Ga dapat pula mengetengahkan pem” 1G SY 
karta. diberi japanen berita” Gapatnja jang sn Gapat dibahas Segi -2 

ingguan "The Bulletin” Diperoleh si siar : berhubung dengan Duta oleh mawarekat. terima Kasih 
ngadjukan — estimate bahan keterangan. penang: St am2 manipulasi we. Setahu saja, pada waktuZ jang latu in He kapan terhadap Junus dan Her ngan dibelakangnja berdiri orang? ada beberapa ahli jang masih mem Hormat aa Di Lena S4 engan an ini dilakukan pada harj Ra penting jang an Lea Okay Pertahankan perpelondaan ini disam- penolakannja itu, bermaksud @trumahja “1 aran e menentangnya 

pan tidak disengkutkan de. | 'engah' hari mag SA eatknig MANTRUST. LTE, ka YA san Mma» 2 08. meaputanh 
"an hasib jang akan menimpa/Komisi "82. Sedangkan sendjata | FN (SANA dan lainnya berdiri Orang2)oSulan Megamui emunakan Itu tidak 

jang sering dipakai oleh Junus”—” penting, jang diusteru jang berkuasa an sia? dan malah akan mendapat Oianarta (Bersambung ke heidIV ) belum dapat disita. (Ms) menentukan djalan roda pemerinta perhatian masarakat, guna diwum 

Su sitem ti kah Pe Remi Bh sih memihiik. hi X er 
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HALAMAN IV 

'PRO & KONTRA AZAS 

Djaksa 

Agung 
Berhak 
KATA ADVOKAT 
SUKARDJO SH. 

Mengemukakan 
nja itu kepada "'Antara” hari 
Kamis, Sukardjo selandjutnja 
mengatakan, bahwa "tindak- 
an Djaksa g tersebut da 

t dimengerti". Kita djang- 

lum djaksa agung Sugiharto, 
jang penjelesalannja  djuga 

akan sendjata a. 
zas npportuni:as itu". 

gan nada serlus ditan- 
daskan: "Banjak perkara? be 
tar jang pernah diselesaikan 
dengan sendjata az28 oppor. 
tunitas oleh djaksa2 agung 

disebutkan 

masa. 
Coopa 

kita, tidak perlu 
satu persatu". 
Dalam menanggavi 

Jah severti masalah 
tsb, seharusnjalah DPR jang 
turuntangan, demikian Su. 
kardjo menambahkan. (Ant) 

2 Pembadjak 
Pesawat 
Dihukum 
Pendjara 
WINA, 13 Maret (Mak) 

Dua pemuda Polandia hari 
Rabu telah didjatuhi hukuman 
nendiara setelah keduanja diper 
salehkan melakukan 
sn terhadan sebuah pesawat 
milik perusahaan penerbangan 
Polandia dalam bulan Nopember 
jang latu. 

Oleh pengadilan di Wina di 
njatakan bahwa setelah Kedua- 
nia mendjalai hukuman pen 
diara jang masing2 selama 24 
tshun dan 2 tahut Na 

  

keduanja akan diusir ne- 
geri itu. 

Pesawat buatan Rusia ftu di 
badjak oleh kedua agar Beng 
dalam penerbangannya 

Jan sebelah baratdaja Polandia 
Menu, Tea pada tgl 
20 Noj 3 

Kedua pemuda Itu telah me 
fakukan penodongan dgn pistol 
terhadap kapten pesawat Im 
dan mengantjamnja Agar mero 

bah haluan pesawatnja menudju 
Wina. 

BUANG AGAMA mm 
. (Sambungan dari hal. III) 

koran MERDEKA 7 Nopember, mem 
pa- 

   at di-ciearkan pul 
Jang bernama Diohan Tanamas , itu 
adalah jang, sebelamnja bernama TAN 
NAM TJENG ja 
muman P.T, |! 
pembe:      

  

atau Shakespeai takan: Kake aga Arti pada mama '- 
"WHAT IS IN A NAME ? 

nama itu memegang peranan, dan Ma. 8 Pahammaa manga urkan tupaja beri nama anak: In “nam, 
Jang baik: djangan sampai diberi Cd 
ma jang djelek. Dan keluarga mang. 

  

dukkan jang hak, aa Sati. Djangantah Kama parnban 
nlikan jang hak itu, kalau Ka, 

n 
Ba dan merana ara 
ma2 Orang lag ngkuk/tunduk. 
Ai Bagai 

  

    

  

   

» mini ke " “ 
Menguat Telur" ", "Viotis, Idris  terta Teka Yok! Siang, 

Gan "' n 

MERDEKA 

Sjarif Thajeb diantara 
”Pahalwan" Iran 

WAKIL KETUA DPRGR Dr. Sjarif 
tersebut telah ber 

(No. 2 dari kanau) Sekumpul 
samping kiri Dr. Sjarif Thajeb adalah 

(Gambar KBRI Teheran) 

  

PROF. DR. HAMKA DI TAMAN ISMAIL MARZUKI : 

KEBEBASAN PENGARANG TERIKAT 
OLEH KEBEBASAN €RANG LAIN 

(SAMBUNGAN DARI HAL. I) 

"Saja sendiri”, kata Hamka, 
"tidak bisa meng-imadjinasikan 
Tuhan melajang-lajang, 
mata dan turun di Senen”. 
Mengenai kebebasan penga- 

rang, 
bahwa setiap pengarang mempu 
njal kebebasan. Tapi, katanja, 
menekankan, pengarang pun ter 
mn 

KONSUL DJEPANG DI 
BRASIL DITJULIK 
SAO PAULO — Orang2 ber 

sendjata Rabu matam -mentjutik 
konsul Djepang di Sao Paulo, 
Brazil. 

Seorang djurubitjara dari kon 
sulat Djepang katakan bahwa 
dua atau tiga buih mobil mem 
blokir mobil konsul Nobua Oku 
chi dekat rumahnja di Rua Pi- 
eui dan memaksa sopir meng 
hentikan mobilnja. 

Lima 
tommygun dompat keluar 
dari mobil2 tersebut dan men- 
tjulik konsul Okuchi. 

ikat oleh pelbagai hal iain, an 
tara lain terikat oleh kebebasan 
orang lain, orang lain tidak 
menghiraukan si pengarang, ma 
ka akan terdjadi perbenturan, 
dan akan terdjadi chaos. 

Kebebasan jang sedjati, kata 
Hamka, ialah Dean setja 
ra sukarela. Dan kebebasan jg. 
sebenarnja ialah 

, 
Ngarang” 

Ditanja bagaimana 
nja: mengenai sil satu peme 
rintahan jang sese0- 

mengarang, Hamka dengan te. 
gas mengemukakan, bahwa pe- 
merintahan jang seperti itu adan 

Ea pemetatahan ang” dari p . 
kian itu, kata Hamka, "adalah 

mules, Dove, Menu sekrpan Jaa 

Pena fat" ku menjawab 
bahwa kadang2 ia masih ingin 
  

200 Peristiwa 
Penjelundupan 

Di Sumatera 
Tahun Lalu 

KATA KORANDAK I/SUMATERA MURHADI 

Padang, 13 Maret (Mdk) 
Koordinator Antar Daerah 

maf Inspektur.djenderal 
Polisi Drs Murhadi 

logo, Konperensi pers 

Selandjutnja atas pertanja 
an pers, sekitar kriminalitas 

gan2 Ina menarik: a.l. "At 

  

           
    

   

    

   

    
    
       

di Sumatera, Jang dilaporkan 
masingZaja berdjumlah 11. 
500 perujurian biasa, 260 pem 
bunuhan, 4.000 penganiajaan 
berat/ringan, 10 
meterai, 360 pelanggaran ke. 
merdekaan arang lain, 270 
perkosaan, 27 pembakaran, 
90 pemalsuan surat, 10 pemal 
suan merk, 255 pemerasan 

ra, Korandak I menjatakan, 
bahwa sampai sekarang - 
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Thajeb jang berkundjung 
kesempatan 

Zoorkaneh atau disebut 
dubes RI di Iran HZA Oesman. 

menulis karangan2 

"'Mudah2- 

ja bahwa 
pengarang Indonesia dewasa ini 
tidak akan bisa djadi kaja, tapi 
dikemukakannja pula kejakinan 
Ya Dekan 38 yana Oku 

p dari mengarang, berdasar 
kan pengalaman2nja itu. (Ant) 

  

PERMAINAN 

(Sambungan dari hal. III) 

ERMAINAN 
diperlihatkan 
GR achir2 ini 

penafsi: Ui aa ran diluar 
dung dewan perwakilan Ea 
jat ini. 

  

politik jg 
DPR- 

demokrasi jang 
Gjuga — membiarkan tjara 
(means) . dalam mentjapai tu 
djuan (end) tampaknja kurang 
Gijndahkan aleh sementara ka 
Tangan parlemen kita, Djika 
DPRGR jang sekarang ber- 
tjita2 untuk mengembalikan 
tata-hjdup demokrasi dizaman 
Orba ini. maka sejogianja tjo 
rak permainan jang sering di 
praktekkan oleh orang2 jang 
suka melanggar tatatertib ke 
hjdupan demokrasi itu dja- 
ngan hendaknja ditiru. 

Bagi mereka jang menjada 
Ti, bahwa 'buah' demokrasi 
jang kita tanam masih lama 
baru dapat kjta petik. maka 
pertumbuhan pohon demokra- 
si itu adalah sangat penting 
utk dipelihara dengan baik. 

Pertumbuhan jtu terletak da 
Tam tjara (means) kita mera- 
wat pohon demokrasi itu, ja 

        

itu dengan bersikap patuh pa , 
da tata-tjara kehidupan demo 
krasi jtu sendiri dan tidak 
menghalalkan tjara (means) 
dalam mentjapai tudjuan. 

Apa jang kita saksikan 
achir2 ini jalah banjaknja go 
longan jang telah mengabai- 
kan pemeliharaan pertumbu 
han pohon demokrasi itu de 
ngan sjkap mendahulukan me 
metik 'buah' jang ingin di 
milikinja. 

Itulah sebabnja maka kita 
ketjewa dengan adanja 'per- 
mainan politik" jang kurang 
sehat dan kurang enak dipan 

mata di DPRGR achir2 
in 

DJUM'AT, 13 MARET 1970 

Pemain2 PSSI Harus Lakukan Pendjagaan Ketat 

Kes. Dynamo Dapat 
Dikalahkan 

Kata Ketua Umum PSSI Kosasih 

Djakarta. 13 Maret (MdK). 
”Saja jakin kalau kes. PS 

SI Senior akan dapat me- 

     
  
  
  
  
  
  
  

Louise 

Gagal 
PESERTA Indonesia Loulse Ma- 

engkom dalam kontes ketjantikan 
pemilihan Ratu Moomba Pasifik 
dl Melbourne awal minggu Ini ter 

pemudi 
Baru berusia 21 ahun sebagai pe 
menang. Pemudi tersebut berna- 
ma Deldre  Bruton, pekerdjaan 
#uru di Selandia Baru. 

Sebelum kontes dimulai, se- 
mua peserta  mengundjungi ibu- 
kota Australia, Canberra, untuk 
menghadiri suatu resepsi, dimana 
Menteri Angkatan Darat Austra- 

Ma, Andrew Peacock, jang djuga 
'mendjabat Menteri jang diperban 
tukan pada Perdana Menteri, me 
njambut kedatangan peserta? ter 
sebut atas nama rakjat Austra- 
1s. 

Negara2 lain jang Giwakill da 
lam Gueen Of the Pasific Guest 
ialah Amerika Serikat, Kanada, 
Djepang, Taiwan, Philipina, Me- 
xico, Hong Kong, Singapura, Sri 
Langka, India dan Korea. 

""Gueen of the Pacific Ouest'" 
Adalah suatu perajaan tahunan 

jang didjaga oleh kiper du- 
nia Jasin dapat dibobolkan 
sampai 3 goal oleh team na 
sional Australia, mengapa 
pula team nasional PSSI ki 
ta tak dapat berbuat demi- 
kian”. 

Menurut Kosasih dari se 
gi tehnis team nasional PS 
SI tak kalah dengan team 
Dynamo ini, entah dalam 

sehubungin de 

  

Jang diadakan 
ngan Moomba 
bourne. 

Festival di Mel- 

  

  

   
   

        

     

  

     

   

    

     

  

   

  

   

    
    

    

       

   

soal strategi dan taktik per 
mainan. Dan mengenai soal 
strategi serta taktik ini ten 
tu kita serahkan pad ke- 
mampuan coach team nasio 
nal kita jang sekarang ini 
jaitu Drg. Endang Witarsa. 
...Namun demikian 'menu- 
rut Ketua Umum PSSI itu, 
ia berkejakinan penuh bah- 
wa kalau para pemain team 
nasional kita nantinja ber- 
main normal, jaitu. menurut 
ukuran kemampuan mereka 
jang sebesarnja, maka Ko- 
sasih jakin bahwa team na- 
sional kita ini akan mampu 
menang dalam pertanding- 
an melawan djuara ke-3 
klub sepakbola Rusia itu.     

       

  

kemampuan jang sering me. 
reka perlihatkan sebetumnja. 
Pemain? itu adalah Sutjipto 

kali ini akan bermain dengan 
mereka pu- k, kemampuan 

e.njai sepenuhnya, sehingga de 
ngan aemikian harapan un. 
tuk menang akan ada. Teru 
tama kalau hari tidak hudjan 
dan lapangan berada daiam 
keadaan kering. Demikian 
Kosasih Purwanegara SH. 

Seterusnja untuk mendja. 

  

Penumpang panik 

ke soper Djkun bin Krama jang 
sambil mengendarai kemudian di 
tampari. 

Sehabis menampar dan memu- 
kul sopjr sang kondektur jang su 
dah setengah kelenger kembali 
dipermak dan dikerojok sampai 
terpelanting kebagian belakang 
kendaraan. 

Achirnja bis sampai dinalte 
Pramuka depan Komseko Matra- 

ti. Sopjr dan kondektur disuruh 
turun untuk kemudian dipermak 
kembali. Demikian laporan panda 
ngan mata penumpang jang dju 
ga turun di Matraman dan tidak 
kuat lagi melihat adegan penga 
niajaan mulai dari Bidaratjjna 
sampai Matraman. 
Wartawan 'Merdeka' jang meng 

hubungi pihak stasiun bis Lap 
Banteng kemarin siang mendapat 

  

  

tungkan ketegangan2 jeng akan ter: 
diadi, ekses2 dari tindekan itu, keru- 
gan serta keuntungannja. Rupa2nja 
penguasa Orde Baru tidak berani me- 

hingga Na Hatta tah- 
sana tenakan en 

Tanpa ketegangan2 at 2st revoutsi 

sen, sulit diherapkan suksanja tjrta2 
kita, Memang peda mulenja akan ter 
(dadi tuas cheos, penganguran jang 
meningkat, dan eksea2 jang lsin. Te- 5 | HI 
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semua passing2 serta serang 
an mereka melakukan 
tackle2 jang mejakinkan”. 
Demikian Keua Umum PSSI 
itu, 
Sementara itu ketika dfta. 

njai tentang tempo 
an jang di oleh 
team Junior PSSI dalam per 

lawao2nja dengan baik. Demi 
kian menurut Ketua Umum 
PSSI itu (Am). 

Kops Lawan 
  

Kojima 
  

Dalam Final 

  

Kedjuaraan 
  

Denmark 

Finai Ganda Putra 
Antara Dua 
Pasangan Denmark 

  

Hansen ini telah berlangsung le 

Elo Hansen setelah pemain ini 
terlebih dahulu leading 11—7. 

menggu'tngkan 
Gengan 4—15. 15—10 dan 15—10 
serta Elo Hansen menang terha- 
dap Paul Whetnall (Inggerjs) de- 
ngan 15—12 dan 15—4 
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