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Hidup lebih nikmat dengan... 

SANYO 
/ BELI AE HANYA BARANG DISERIK BUATAN SANYO 

  

SELASA, 17 MARET 1970 

    

na 

Kedatangan Presiden Stihart 
merintah tetangga itu seperti 

Disambut meriah 
  

PENJEMATAN WING 
4 KEHORMATAN UNTUK 
F SUAMI JULIANA 

Bernhard 
Minta 
Pesawat 
B-25 AURI 
UNTUK MUSEUM 

DERLAND 

: Ig 

Zgj
 | 8 | 

oleh Pemerintah Belanda ke 
pada Indonesia dan kini pesa 
wat tersebut tidak digundkan   

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

Presiden di M'sia 

la Lumpur belum lama ber 
selang. 

Presiden Soeharto dengan ste 
lan djas berwarna abu2 
dari tangga pesawat dua djam 
setelah pagi harinja bertolak da 
ri Djakarta. Tembakan2 kehor- 
matan sebanjak 21 kali dilepas 
kan o'eh pasukan2 artileri ke- 
III Malaysia. 

Dibawah tangga diatas perma 
menunggu Wakil 

Yang Dipertuan Agong Malay 
Kedah, berpakaian 

adat kebesaran Malaysia diba- 
wah naungan pajung keradjaan 

er kuning. Beli: 
kili Radja Malaysia, Tuanku Is- 
mail Nasiruddin Shah. jang 
halangan karena sakit. 

Gadis berumur 9 tahun, Kar 
tini, puteri Menteri 
an Malaysia, 

  

          

    
pesawat Kepala Negara terlebih da- 
hulu berdjabatan tangan sebagai 
utjapan selamat tinggal kepada para 
Menteri Kabinet, pimpinan MPRS 
pimpinan DPR, para Kastaf APRI, 
para korps diplomatik 
ngab Djendral M. Panggabean. 

. 1. 

Lagi Uang 
Palsu 

... 

Disita 
Djakarta, 17 Maret (Mdk) 

Selembar uang ribdan pat 
Su dengan seri Sudirman ke 
marin telah kedzpatan oleh 
Seorang pendijadia rokok di 

Diakara Pihak jang berwa- 

nJelidiki nja, Pa 
Besok | akan muft se 

luruh beritanja jang lengkap 
beserta ganbar2n, Jaa. @ksklusit, 8 ja seyua 
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memberontak, demjkian Departe- 

bari Minggu. 
Seorang djubir departemen per 

tahanan Ku mengatakan bahwa 
kapal milik swasta "Columbia 
Eagle” terachir diberitakan teri! 
hat berlabuh doka! sebuah pulau 

“ito. 
Sementara itu Kementerian 

Luar Negerj mengatakan bahwa 
Gepartemennja mulai mengada 
kan perundingan2 bagi pembebas 
an kapal itu. Seorang djubir me 
ngatakan bahwa kedubas AS di 

AR 

Tati 
Malaysia telah disambut dengan meriah oleh Pe- 

t dalam gambar ini. (Ipphos). 

dan Wapa- 

t Il
: 

  

  aa . 
POP PUTSTAKAAN | 

binus tuna 

A ran 

ter Ph 

Hi Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

Gg ka 
Bangsawan Avonturir Swedia Terlibat 

PENJEDAP MASAKAN 

     

  

   

  

   

   

    

Broker2 Sendjata 
Di Eropah Bikin 

Tjemar RI 
PORTUGAL SALAH INFORMASI? 

  

Sementara itu, dikantor Deplu, 
» Direktur Penerangan 

dan Hubungan Kebudajaan Wijar 
to membantah berita2 jang diku 
tip dari madjalah 'Der Splegel” jg 
terbit di Djerman Barat jang 

menjatakan bahwa sebuah per 
lan Indonesia di Eropa Barat 

tersangkut dalam pendjual 
an peluru dari Eropah Barat kc 
R 

Dikatakan bahwa berita itu 
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8 8 8 perang saudara 
Wijarto, | 

ponegoro 
Ga Djumat malam jl. 

MENUNTUT KARENA DIGUNDULI 

Djakarta, 17 Maret (Mdk). 
BROKER2 perdagangan 

sendjata internasional, chu 

bahwa tidak satupun perwa 
kilan kita jang mengetahui 

laporan dari pihak Pemerintah Por- 

tugal, bahwa dua pesawat terbang 
jeng ditjarter oleh firma Deutsche 
Merex Co. dengan muatan alat? pe- 
rang "untuk Indonesia” telah men- 
darat di Pulau Santa Maria (Azores). 
Wakil Perusahaan Merex itu menga- 
takan kepada pihak Pemerintah Por- 
tugal, bahwa mereka telah mendapat 
idjin dari KBRI London dan bersa- 

aan 

KEBAKARAN DI GUDANG 
DJAKARTA LLOYD 
MASIH MISTERIUS 
Djakarta, 17 Maret (Merdeka) 

Dirdjen Perhubungan Laut Laksda 

    

maan dengan itu diserahkan kepada 
Kemlu Portugal seputjuk nota dari 
KBRI London dengan maksud untuk 
diberikan flight clearance. Nota jang 

PRESIDEN A.S. Nix 

  

1 APRII. SURABAJA 
BERUSIA 8 WINDU 
SURABAJA — Pada tanggal 

1 April 1970 nanti, kotamadya 
Surabaja berusia 8 windu. Hari 

Sg i den hema: Saka perin-zati gan ti : i 
inventarisasi hasil an ta- 
hun ke-1 menjongsong Repelita 
tahun ke-II dengan penuh se- 
marigat. 

lahragaan ketjamatan 
rneliput volley-bai dan sepak 
bola. 

Pertundjukan wajang - kulit 
akan diadakan serentak di-16 
buah ketjamatan is 
Aa Ga pada Or 
April malam. Tanggai 1 April 1 

hari, DPRDGR kotamadya 
Surabya akan bersidang untuk 

"ANTONOV” RPA 
MENDARAT DARURAT 
KARENA LEDAKAN 

DI UDARA 

kan pendaratan darurat di Iskandaria 
setelah terdjadi suatu ledakan ketjti 
Gibagian dalam dari pesawat itu, de 
mikian kantorberita "MENA" mem- 

@alan 
Gialami pesawat tsb. di Iskandaria 

diserahkan oleh wakil Merex Co. ini 
tidak mendjelaskan muatan apa Jang 
dibawa kedua pesawat terbang itu. 
Karena itu Pemerintah Portugal me- 

Partisipasi Amerika 
dalam pera 

ntuan Soviet Uni untuk 
mendjamin kenetralan Laos. Sebaliknja, pihak 

menghentikan 

Joseph Bush Jr tewas oleh peluru konyunis 
tanggal 1() Februari lalu. Teman2nja mengirim gambar tsb kepada 
orang twunja setelah djatuh korban. (Gambar? AP) 

HARINI DEMONSTRASI 

EF 

nganggapnja sedikit aneh sehingga 
pihak Portugal meminta keterangan 

kepada pihak Indonesia benar atau 
(Bersambung ke hal. III) 

     
  

PERISTIWA PENGEROJO KAN DIDEPAN 
'MENTENG : 

1 PEMUDA DITANGKAP 
Djakarta, 17 Maret (Mak) 

Polisi K.omsokko 714 
teng mesndjelang 
ae Me sea 

Orang pemuda 
.akukan 

Insinjur Fredy 
dian (28 tahun), lulusan 
Bandang dan Edwin (23 th.) 
Mahrsiswa Universitas Tri 

Djakarta. Ketudjuh 
masing? beraama 

T, Br T, Jk, Wiy, Max 

dlam 0.00 pagi. 

Merurut keterangan insiden penge 
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NOVER-MESSE” tahun 1970 jang akan dilangsungkan dari tgi. 28 April 
1. 8 Mel di Djerman-Barat akan djauh lebih menarik lagi dari tahunz 

luas 400.000 m3, jakni 200.600 m2 di- 
000 m2 dirumag terbuka (Frelgelande). Djuga tahun Int titik-berat atraksi Pekan-Raya Harinover terletak di Industri elektronik dan bangunan? mesin (Maschinenbau), 

Menurut tjatatan jang masuk Pekan-Raya Manncwer tahun ini akan di- kundjungi oleh lebih dari 500.000 tenaga? ahli dari 108 negara. Gambar diatas memperlihatkan sebagian dari piemandangan 

    

    

    

Hannover. Fairzround jang luasnja 650.009 mz 
aman 

Djakarta, 17/38 (Merdeka) : 
Perentjana? dan pembo. 

tong2 bangunan belasan 
tingkat harus menggugur. 
kan pelaksanaannja dan 
diizinkan melandjutkan pe 
kerdjaan dengan memba. 
ngun hanja tiga tingkar. 
Izin resmi semula dari 

    

MERDEKA 

Gedung2 sekitar 
istana hanja bisa 

3 tingkat? 
DCI harus disesuaikan de. 

ngam petundjuk? baru se. 
danykan para peramjang 

Gaun aj hin pa. 

baru jtu meski tidak sedikit 
djalami kerugian miterjil, 

  

FORUM KITA INGIN 
TAHU TGL. 19 MARET 
DENGAN BULOG 
Djakarta, 17 Maret (Mdk) 

"Forum Kita Ingin Tahu" ig 
Gisponsori oleh Laskar Ampera 
Arif Rahman Hakim, untuk ke       tiga kalinja akan dilandjutkan 
dengan kepala BULOG Majdjen 
Achmad Tirtosudiro, pada hari 
Kamis tanggal 19 Maret 1970 

: La 

un moda asing jang dita. 
namkan di Iidonesja, com. 

  

   

TURUT BERDUKA TJITA 
  

   
      

  
  
  
   

   

pleks2 atau djalanan2 jang pk. 99.00 pagi bertempat di Kan 
berada dalam lingkaran "ra tor Ne Ma Teuku Umar no. 1 i, Staff i: N.F. ait istana” medjadi sasa. 1! - rta. Demikian Hu- amora Sa dar mowgp Kaur PNP. KIMIA FARMA Uni: dengan Dl dex ma am TH Batara. Dk Ne j, 4 » 1) uggainja : telah IisiapKan untuk bor Heat menjampaikan ke 

bangun Forum Kita Ingin Tahu se- gedung 
ada jang sampaj 17 dan 
telah dapat Izin dari fihak 
jahg berwenang jalah DCI. 

Tapj belakangan inj ada 

anggapan bangunan? tinggi 
itu mengganggu pemanda. 

djak beberapa waktu belakang 
an ini terhenti kegiatannja ka 
rena dikeluarkannja pengumum 
an olelf Pemerintah jang menja 
takan bahwa Forum Kita Ingin 
Tahu akan disalurkan melalui 
Departemen2. (Ms) 

      

    

ALDRIN MANGUNSONG    

   

  
Pen aa Se aa 

Keamanan Pengurus 
putra pertama dari Drs. L.P. Mangunsong ag ar Map Pusat PWI 

    

pemimpin Apstik Radja Farma No.42 Kebajoran Baru, pada tanggal 14-3-970.- 

    

Akan 
Ditanja 
Lagi Soal 
Kinilow 

Djakarta, 17 Maret (Mdk) . 
Pihak Kedjaksaan Agung da. 

lam waktu dekat ini akan me- 
manggil Ketua PWI Pusat beser 
ta Sekretaris dan Bendaharanja 
untuk diadakan pemeriksaan 
tambahan, berkenaan dengan 
peristiwa Kongres PWI di Kinj. 
low, Menado. 

Pemeriksaan tambahan jang 
dilakukan oleh — Kedjaksaan 
Agung kepada ketiga Pengurus 
P.W.I. Pusat jtu, adalah atas 
permintaan dari Kepala Kedjak 
saan Tinggi Sulawesj Utara dj 

mentjotjokkan 
aa sala Pn an 
an .E. Panggey, 
Panitia Kongres PWI Kinilow. 
dalam pemeriksaan jang telah 
dilakukan terhadap djrinja, dj. 
mana perkara peristiwa Kinjlow 
Isb segera akan disidangkan 
oleh Pengadilan Negerj Menado. 
Demikian dikatakan oleh Pd. 

Kepala Humas Kedjaksaan Agung 
Drs. Z.N. Sjamsuar Naimat, 
atas pertanjaan ,,Merdeka”. 

Atas pertanjaan, Pd 
Humas Kedjagung itu mengata 
kan, bahwa tentang keterangan: 

jang esa oleh Kedja- 
gung t P rus 
PwT Pusat tsb lah n 
ang darj DAMSUS Kedjagung 
sendiri dan apakah mereka jang 
akan diperiksa ini djuga akan 
terlibat dalam perkara Kinilow 
saat jni belum dapat djpastikan. 
Tapi jang djelas kepada ketiga 
Pengurus PWI ini diperlukan be 
berapa keterangannja dan untuk 

mengirimkannja ke Menado seba 
gaj saksi jang diperlukan da. 
lam perkara pemerjksaan S.E 
Panggey di Pengadjlan, adalah 

Merdeka Utara, Dil. Vete. 

Madjapahjt dan bagian ke. 
tjit dari Medan Merdeka 
Barat dan Medan Merdeka 
Timur. (br) 

    Semoga mendapat tempat jang lajak disisi Tuhan jang Mrha Esa dan kepada Keluar- £a jang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan, Amin. 

  

    

  

No.: 256/M/70. 

  

  
berkat hasil karja 

Dr. SCHREIBER 
minjak angin 

  

       
swiss 

   

sulit, meng 'ngat pembiajaannja. 
(Mrs). 

  

Tragedi 

   
2 4» Keluarga 

yang selalu akan mendjaga Di Medan 
kesehatan anda ! SUN Di     SOLE DISTRIBUTOR: 

RT. NEFOS DJAJA D/1. TAY MO TONG DJL. MEDAN GLODOK 5 (AAKARTA 

  

    
  

     
      

  

      

    

   

Restoran 

"BAKMI DJAKARTA" 
SILAHKAN ANDA MAMPIR DAN ME.NTJOBA HIDANGAN 
KAMI DI: 

DJL' GADJAH MADA NO!I9 - TEL. 25507. OK. 
DJAKARTA 

- Salah satu restoran jang paling banjak pengu ndjungnja. 
- Dimana anda dapat bersantap dengan tenang dan njaman. 
- Pelajanan jang tjepat serta memuaskan. 
- Sedia ea Bagasi masakan Tionghwa: dan 

WARTA EKONOMI: 
KURS BE HARI SENIN 

DJAKARTA -— Kurs BE di Bursa Valuta Asing hari Senin masih 
tetap 326 per 1 US$. Omzet atau peredarannja ialah US$ 5.927. 
370,92 sedang permintaan sama dengan omzetnja. Penawarannja 
ialah sebesar US$ 5-941.326,90. 

Kurs permintaan/penawaran berkisar antara 326 — 332. 

    

    
      
    

    
   
     

    
   
   

   
    

KURS DP HARI SENIN 
Dalam cali DP di Bursa Valuta A: Djakarta hari Senin 16 

Maret 1970 terdjadi penutupan? pada kurs 378,50 per 
. Peredaran adalah sebanjak US$ 473:299.96 dan Singapura 

    
   

  

     
        

  

    

               

    

    

   

   

       
      

   

  

           

        

      

  

Hi bemutkaan Yaman SA . 
ud 2 sam $ 75.177.31. Kurs hari Sabtu djuga 378.50. .Yul Ab Conditoneg, Ti mereka ar 'a 

KURS VALUTA ASING DIPASARAN BEBAS DJAKARIA - Buka setiap hari, termasuk hari libur - Senen tutup. Tn Lea 1 
— Keramaian di, ran valuta asing mulai mereda , wa pistol jang digunakan Bengong agak manbagkat kurang lebih empat hari sam No.: 253/M/70. an peter aro pap rar 

pai hari Sabtu. Kurs bertahan tctap pada tingkat jang telah ber- dari salah 

laku sedjak beberapa bulan ang lahu. RALAT scorang oknum ABRI. Se. Kurs hari Senin 16 Maret 1970 adaluh sbb : 4 3s 2 

Iklan w terima kasih dari kelui almarhum ' Rd. WEP SJAE- - ker tas Ag ng Seng j BELI DJUAL FUDDIN' dimuat pada tanggal 13 Maret 1970 paca harian ini, . dia . tg 
258,50 “ t 3 bahw: ingin mengiku! - 404,50 - Hai Pada No.6 tertjetak Drs Mase Pattiasina - Wk. Kepala Div. Vemeliharaan, sun anaknja jang te. 

381, — jang seharusnja: : meninggal. 
Dollar $'pore/M'sia/Brunei 1 1 No.6 Drs. Max Pattiasina - Wk. Kepala Div. Pemeliharaan. Peristiwa membunuh dan | Gulden Nederiand 99:50 10750 ikian kesalahan ini kami | Maap nana 

| Dentacho Mark Djerbar 9,— 107 — No.: 288/M/70, dang diusut okeh pihak ke 
Oollar Hongkong 61,50 5 — bolisjan 

Bd Kn - . - - - Pa 
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mulut. 

DI DJAWA BARAT TERDAPAT 
372 KETJAMATAN DAN 

3. 731 DESA 

BANDUNG. — Menurut yja. 
tatan jang dapat dikumpulan 
“Antara”, hingga kinj diseluruh 
Diawa Barat terdapat 372 ke. 
rantatan dan 3.73! desa, Untuk 
Kotamadya Bandung kedudukan 
desa se.olah: diganti RK jang 
banjaknja 672 RK jang tersebar 
di 4 Korwil (koordinator wila. 
jah). Djantara kabupaten/kota. 
madya jang bunjak ketjamatan. 
nja adalah kabupaten Bandung 
dan kabupaten Serang, sedang 
jang.terbanjak desanja adalah. 
kotamadya/kabupaten Bogor 
jaitu 319 desa, kemudian kabu 
paten Kuningan 285 desa dan 
kabuparer Serang 282 desa 

  

OBAT JANG PALING TJEPAT UNTUK 
MENGHILANGKAN SAKIT2 PILEK DAN 

SEGALA MATJAM PENJAKIT. 

MINJAK ANGIN DJERMAN 

TJAP 

  

Ini sangat terkenal karena kasiatnja dan tinggi kwalitetnja. 
Untuk menghilangkan sakit 2 pilek dan segala matjam penjakit. 
Tak seperti minjak angin jang lain, minyak angin djerman 
tjap lang ini mempunjai suatu bau jang enak dan menjegar- 
kan. Minjak angin djerman tjap lang ini ialah bauZan minjak 
angin jang pertama sekali telah didjajakan oleh perintis. 

Tak dapat diabaikan terutama sekali untuk dirumah dan 
bepergian. Bisa dipakai untuk diluar kulit serta didalam 

DIBUAT OLEH 'WILHELMI HAUFFMANN &.co. 

  

SELASA, 17 MARET 1970 

     

    
    
     

    

    

        RAPI DJALI... 

PUSAT KESENIAN DJAKARTA 
TAMAN 1SMAIL  MARLUKI 

menampilkan penjanji2: 

BUNJAMIN - KARTINI ROSADI - 
TUTY TAHER - ERNI JUSNITA - 
TIAR RAMON - RAFIO - MUNIF- 
SUNARSIH - A. BASAHEL - 9LL. 

       

        

      
    
        

       
    

  

   

  

   
      dengan iringan orkes melaju 

IRAMA 

    

  

      

   
DI TEATER TERBUKA 

TAMAN ISMAIL MARZUKI 
Ijikini raya 73-telp42605      

   
     

   PESANLAH KARTJIS SEKARANG DJUGA 

No 3I81M/70          
  

LOTTA CRABTREE tampak sedang meraju LITTLE JOE untuk memperoleh PONDEROSA jang dilngini oleh para Pengusaha tambang Adegan ini dapat didjumpal dalam "A ROSE FOR LOTTA 

SYNOPSIS : SERIAL BONANZA 
DJUDUL : A ROSE FOR LOTTA 
DALAM rangka peningkatan putera CARTRIGHT, 

servite PHILIPS-RALIN Flectro 
nics kepada muasjarakat, chusus 
oja para Serial BO- 
NANZA jang dipersembahkan 
lewat TV.RI setiap Selasa ma- 
lah, untuk memperoleh dijamin 
aA kepuasan setiap langganan. 
PHILIPS - RALIN Electronics 
akan memberikan "Ringkasan 
Vierita” dari setiap Serial BO- 
NANZA jang akan disadiikan 
Berikut ini adalah: A ROSE 
FOR LOTTA untuk siaran 17. na " 
1-76 dengan kisah sebagai be- 
rikut : 

Miss LOTTA CRABTREE 
(YVONE DE CARLO). seorang 
artis panggung tenar teiah di 
gunakan oleh Penguswha tam- 
bang perak ALPHEUS TROY 
untuk memikat salah seorang 

SPHILIPS 

  

PILIHAN 
TEP AT 

  

  

 



    

  

SELASA, 17 MARET 1970 

Merdeka 
DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 

PENERBIT : P.T. Merdeka Press,, Djakarta, 
Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

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

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

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

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

Dua warna (hanja merah) : tambah 1004. 
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka. 

Iklan Koh Rp.15,- per mm/kolom 
Imum : 50 mm. 

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

Rekening giro pos : A. 12.638 

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah. 

TEKS SADJA : 

  

. PENDIDIKAN ANAK2 
BJANGAN TERBENGKALAI 

Bung Hatta baruZ Ini mengkonstateer, bahwa pendidikan : dewasa ini 
sangat merosot,” mulai dari SD hingga ketingkat SMA. "Pendidikan jang 
mundur akan mengakibatkan kemunduran bagi generasi jang akan datang. 
Oleh sebab itu harus ditjari djalan untuk meningkatkan « mutu pendidikan 
kita", demikian dilandjutkannje. 

Memang sudah lama kita merasakan, bahwa kemerosotan pendidikan 

Ginegeri kita mengakibatkan kemunduran tjara2 berpikir, berkurangnja ha- 
sI12 pemikiran jang kwalitatif, dan lebih daripada itu, pendangkalan peng- 
hidupan intelektul! kita. 

Kalau kita berbitjara tentang pendidikan, maka kita selalu mengingat 
kepada sedjarah, bahwa perdidikan sekolahan (pengadjaran) jang didapat 
Cleh orang2 Indonesia dizsuman Hindia Belanda dulu, mutunja djauh lebih 
tinggi daripada sekarang ini. Keahlian dalam tehnik menjusun pikiran, ke- 
mahiran berbahasa, pengetahuan umum, semuanja dipeladjari setjara me 
todis didaktis, sehingga Ia mentjapal tingkat berpikir sama dengan orang2 
Barat jang sudah lebih madju berpikirnja menurut ukuran kita. 

Sekalipun pendidikan didjaman pendjadjahan tidak memberikan kesem- 
patan untuk berkembang dengan pikiran2 merdeka, namun, djustru karena 
tekanan2 itulah, lahir tokoh2 jang bersifat nasionalistis dan madju seperti 
Bung Hatta sendiri, dan kawan2nja segene Dikemudian hari sesudah 
tahun2 1945 ternjata, bahwa tokoh2 Indonesia didikan Belanda itu, mampu 
berhadapZan dengan orang2 Belanda sendiri. Bahkan mampu mengalahkan- 
rja dibidang? strategi, diplomasi dan keberanian berpikir lain daripada jang 
diadiarkan Belanda kepada mereka. 

  

Setelah kita mengoper tugas pendidikan ditangan sendiri, kita menga- 
Iami sedikit demi sedikit perubahan2 tjara pendidikan, dari didikan kolo- 
rial kedidikan merdeka. Bagian pendidikan kebebasan djiwa memang telah 
kita lakukan dan berhasil lebih baik daripada didjaman-djaman lalu. Tapi ia 
tidak dibarengi dengan keseimbangan 'didikan pengetahuan umum dil-nja. 
Zaman2 perdjuangan telah menanamkan pendidikan lebih bebas, dan seka- 
rang kita mengalami risikonja jang hampir? mengkesampingkan kwalitas pe- 
rgadjaran umum. 

Pung Hatta menjatakan, bahwa pengetahuan umum dan bahasa Ingge- 
ris (jaitu djalan kepengetahuan umum), bagi mahasiswa? baru, sebaiknja 
dladjarkan didalam universitas jang menjediakan tempat sematjam voor. 
Was atau kelas persiapan. Kita setudju, apa sadja jang dilakukan untuk 
memadjukan pendidikan kita. Kita mentjatat, bahwa selain daripada anak- 
didik, kesalahan mundurrja pendidikan kita terletak djuga pada guruZnja 
dan kwalitas pengetahuan guru2nja sendiri. 

Disamping itu jarg turut bersalah adalah Pemerintah sendiri, ca. De- 
partemen Pendidikan, jang tidak pernah berusaha untuk mengangkat dera- 
Gjad pendidikan kita. Pemerintah tidak pernah mau memikirkan bahwa se- 
pandjang 25 tahun ini pendidikan kita perlu sarana2 jang baik. Gadji2 guru 
nja perlu diperhatikan, dan anggaran belandja untuk pendidikan djangan 
sampai "hanja asal anggaran belandja diatas kertas sadja”. Djadi kalau 
Pemerintah jang paling berkepentingan, demi pembangunan djiwa bangsa 
dikemudian hari, tidak merasa perlu untuk memadjukan pendidikan, dengan 
sendirinja masjarakat jang Ingin memberikan bantuan usaha2nja akan di- 
pergaruhi oleh sikap pemerintah jang menganggap seakan akan sektor pen- 
didikan itu berdjalan dengan sendirinja, Dan oleh sebab itu tidak berapa 
perlu dipikirkan setjara mendalam. 

   

    

  

    » Perhatian jang dig'dfdgn Oleh Dr. Hatta kepada masjarakat kita ten- 
mmerosotan pendidikan kita, perlulah ditanggapi oleh Pemerintah dan 

serieus, Kita jakin, bahwa tjukup banjak orang2 Indo- 
resia jang pandai menjusun konsep? pendidikan jang baik. Dan kita jakin, 
bakwa, djika Pemerintah bekerdja chusuk dalam hal pendidikan, masi 

    

   

  

ra: 
kat akan turut bersama Pemerintah menanggung semua persoalan pendidi- N 
kan kita, untuk mendapatkan mutu jang tjukup tinggi dimata dunia ! 

     

  

Oleh: DRS. JOSEF 
ADIPATI --- SM 

EPULANGNJA darj Ame. 

S r'ka, penjair dan drana- 
wan W.S. Rendra meng- 

adakan lst:han bersuma dengan 

beberapa orang kawan2nja di 
Jogia untuk mementaskan sebu. 

    

ah drama Beckett. Waktu jtu 

belum banjak orang membitja. 
raukan njat tersebut, sebagian 

karcna memang belum begitu 
kenal dengan Beckett, sebagi- 
an lagi karena memang pada 
masa sekitar itu, jakni achjr ta 

hun 1967. situasi politik belum 
begitu sta belun banjak 
orang meiaruh mjnat chusus 

kegiatan sandiwara. Na- 
mun bel Orang teman2 
Rendra di Diakarta jang banjak 
mengetahuj siapa Beckett dan 
banjak pula mengetahui siapa 
Rendra menanti dengan penuh 

harapan kapan niat tsb. teriak. 

sana. Naskah jang hendak di- 
pentaskan tersebut adalah "Wai. 
ting for Godot”. Sebuah naskah 
nvani.garde jang banjak mem. 
herj pengalaman baru kepada 
dunja teater Indonesja, se. 

andainja naskah tersebut dapat 
dipentaskan dengan berhasil. 
Dajam hal inj masjarakat teater 
tampaknja mengandung pula 
maksud tertentu terhadap tokoh 
Rendra. Sampaj dimana perkem 
banyan kwalitas dsri drama. 
wan tersebut setelah beberapa 
tahun menga'ami pemband/ngan 
dj Amerika. 

Karena beberapa hal pemen. 

tasan tsb tak sampaj dilaksana 
kan Mungkin benar kata bebe. 
rapa orang bahwa Rendra ma. 

«h dalam menjiapkan batin da 
ri kawan2nja tersebut. Ini me 

  

  

merlukan waktu. Dan orang 
jang menantj pementasan ..Me. 

nanti Godot"' itu djadi terlibat 
pula untuk ikut menan'j. Semen 

tara jtu Rendra dengan bebe. 
rapa kawan2nja jang paling de 
kat, Azwar dan Moortri mendi. 
rkan Bengkel Teater. Mereka 
malah menemukan pembaharu. 
an? dalam dunja teater Indone. 
sia dengan methode2 latihan me 
reka, dengan bentuk2 eksperi- 
men mereka dan dengan teater 

mjni kata mereka, Chusus me. 

ngenai bentuk minj kata ini, 
beberapa tokoh teater jang sa. 
ngat peka dengan tjara? Rea, 
dra dapat tjepat2 menebak bah 
wa bentuk jang oleh sebagian 
orang djanggap sebagai ekspre. 
sian djiwa jang gila itu, sebe. 
tulnja adalah persiapan batjn 
darj Rendra dan kawan?nja 
mendjelang penggarapannja ter 
hadap karja Beckett 

  

Menanti Godot di 
Pusat Kesenian 
Djakarta 

EMUDIAN masjarakat 
teater Infones'a terkedjut 
mendengar bahwa Samusi 

Peckett pengarang ..Wajting 
for Godot" itu dianugerahi ha. 
diah Nobel untuk tahun 1969. 

ki? pertama tersebut jang 

  

”Dewa Rutji” Xe Australia 
Surabzja, 17 Maret (Mdk) 

Kapal latih ALRI RI "Dewa 
Rutji" zkan berangkat ke Aus 
'ralia untuk memenuhi undang 
an pemeriatah Australia da. 
tam rangka memperi: 
tahun pendaratan Captain Ja- 
mes Cook dibenua Australia. 

Pelepasan kapil latih RI 
"Dewa Rutji" akan dilakakan 
dalam guatu upatjara militer 
di Pangkalan Utama ALRI di 
Udjung Surabaja pada tgl. 19 
Maret nanti. Bertindak selaku 
jasnektur upatjara komandan 
djenderal Akebri Laksda Uda. 
ra Sutopo. 

Pelejaran akan diikuti oleh 
75 srang taruna Akabrj bagian 
Laut darj tingkat IV. Taruna 
dari Akabri bagian lain, kali 
inj tidak disertakan dalam pe 
lajaran tsb karena pelajaran 
RI "Dewa Rutji" akan mema 

   

kas waktu 3 bulan lamanja. 
Menurut rentjanz setelah 

mengundjungi Australia, kapal 
latih RI "Dewa Ratji" akan 
mengarungi samudera dalam 
rangka menggembleng para 
taruna laut, antara lain untuk 

  

memprzktekkan peladjaran2 
jang pernah diperoleh diaka. 
demi. (Ant.) 

TJERAMAH DR. GERHARD KIRCH- 
MOFF DI GOETHE INSTITUT 

Djakarta, — Dalam kerdjasama de- 
ngan Ikatan Guru2 Bahasa Djerman 
Djakarta, Dr. Gerhard Kirchboff dari 
Universitas Adelside dan Melbourne 

akan memberikan tjeramh 
Gengan djudul ""Der, Schriftsteller und 
die Gesellschatt'"” (SI Pengarang dan 
Masjarakat) di Goethe Institut Djakar- 
ta. Dijalan Matraman Raya 23, pada 
hari Rabu, tanggal 15 Maret, djam 19 
30. Theramah ini akan diberikan dalam 
bahasa Djerman 

  

SEBAGAIMANA dengan inissi 

  

Apolto sebetumnja, maka awak misi 

MERDEKA 

  

bulan 
Apollo 13 djuga harus mendjalani latihang berat sebelum diluntjurkan Apri! 
nanti, Tampak gambai 
di Houston, Texas. 

  

s Ini pesawat pendarat jang digunakan untuk latihan 

“Odyssey” dan ” Aguarius” 
Houston, 17 Maret (Mdk) 

Astronot2 Apollo-13, 
pada hari Sabtu telah 
mengungkapkan bahwa 
mereka telah memilih na 
ma2 ”Odyssey” dan 
”Aguarius” bagi pesawat 
pesawat angkasaluar jg. 
akan menerbangkan me- 
reka ke Bulan bulan de- 

  

Astrotot- Apolto- 13, “James Loveli: 
| mengatakan bahwa latihan jang baru 
Gilaksanakannja tidak berlangsung 

Menurutnya dia 
n dalam peralatan 

yesawat ialihan itu. (Gumbar2 AP). 
   

mengasingkan dirinja dalam sc 
buah benteng dan selalu men, 

hindar! publikasi tiba? mendjadj 
bush bibir dunja, 

laki? berkebangsaan Irlandia 

jang bahkan oleh beberapa 
orang pemudjanja dianggap 
Nabi jtu, telah dapat menggam 
barkan mjserere keh'dupan, ra, 
tapan kehidupan manusja 

Pengukuhan dunja terhadap 
kebesaran karja? Beckctt terse. 
but nienjebabkan orang meng. 
inget lagi pada rentjang 

ra untuk mementaskan 
dot . 
mementaskan sandiwara terse. 
but. Koran? jbuketa membitjara. 

kan Beckett, Tokoh? kesusas. 
traan, peminat drama dan tjer 
dik pandai memalingkan perha. 
tiannja pada Beckett. Sementa. 
ra jtu diberitahukan pula bah. 

ba Bengkel Teater akan meneta, 
pi Jiandjinja untuk mementas. 
kan ..Menanti Godot" 4 Ta. 

man Ismail Marzuki pada 1g! 
17, 18, 19 Maret dengan me. 
ngambil tempat — pertundjukan 

di Teater Besar (Star Theatre). 

Sedikit tentang 
"Menanti Godot” 

    

Go. 
Masanja telah tepat untuk 

Menanti Godot" adalah sebu 
ah annlisa jang sangat dalam 

tentang kehidupan Ia merekam 

kerangkapan danj saat" jang ki 
ta djumpaj dalam hidup, jang 
penuh dengan segala segi- 
Mungkin inj adalah salah satu 
naskah jang paling otentik dan 
paling lengkap dalam menang. 
up kehidupan. Ja mengemuka. 

kan klise2, ketidak tentuan, ke. 
katjauan, penderjtaan jang te. 

lah kronis dan sukar disebut 
atau digolongkan. Orang bilang 
inj adalah suatu sandiwara ab. 
surd, Memang ja telah dapat 
menggambarkan segi? jang ab 
surd darj hidup. Tetapj sesung. 
guhnda, karena absurd djatas 
itu benar digali dari kehidupan 
jang riil, tak ada jang di.ad 
kan, maskah ini dapat djuga di. 
sebuat sebegai naskah jang sa 
ngat realistis. Teni realis. 
me jang dijtjapat oleh naskah 
ini bukan realisme jang lahir. 
ijah seperti jang ditjapai oleh 
Gorky atau Benard Shaw misal. 

    

Nama2 

Pesawat 

Apollo 13 

pan. 
Pesawat utama, atau 

Command Module, akan 

diberi nama ”Odyssey”, 
sedang ”Aguarius” ada- 
lah nama pesawat penda 
ratnja. 

Astronot2 Apollo-13 itu 
Kapten Jim Lovell, seba 
gai komandan, Letkol 
Thomas (Ken) Matting- 
ley dan Fred Haise, seo- 
rang sipil, memberikan 
konperensi persnja jang 
terachir sebelum mereka 
diluntjurkan untuk mela- 
kukan perdjalanan ke Bu 
lan jang akan berlang- 
sung selama 10 hari, pa 
da tgl. Il April jad. 

Lovell dan Haise me- 
rentjanakan untuk ting- 
gal selama 33'2 djam di 

BANGSAWAN 
(Sambungan dari hal. I) 

idaknju telan membeli sengjata. 
Instansi jang dihubungi oleh pihak 

Portugal mengatakan, bahwa me- 
mang kita sedang memesan” barang2 
dari salah satu negara, akan tetapi 

barang2 itu adalah alat2 perhubu- 

bungan (alat2 telekomunikasi). Na- 

mur sementara Itu Pemerintah Por- 
lugal sudah terlandjur memberikan 
informasi jang salah, sehingga kedua 
pesawat terbang jang dimaksudkan 
langsung — meneruskan penerbangan- 

nja ke ' Biafra. 
Sewaktu dilakukan 

London, maka diterima 

bahwa KBRI 

1 

  

Checking di 
djawaban, 

tidak pernah membuat 
    

      

sedang berperang di Afrika Tengah. 
Didalam djawaban KBRI itu didjelfs 
kan pula bahwa pihak Indonesia 
tidak mempunjai sesuatu hubungan 
apapun dengan Deutsche Merex Co. 
kepada Pemerintah Portugal itu ada- 
lah palsu dan tidak benar. 

    

Telah lazim bahwa perda- 
gangan sendjata jang kk resmi , 
(dak G to G) dipergunakan djasa2 

  

perantara, dalam hal ini broker2 per- 
dagangan sendjata. Dan ternjata bah 
Wa kwalitas broker2 jang dimaksud- 
kan itulah jang tidak segan2 untuk 
menggunakan nama Indonesia bagi 
kepentingan dirinja sendiri, apalagi 
dinegara2 jang sedang mengalami si- 
tuasi ketegangan. Dan memang nega- 
ri2 jang serupa itu mendjadi. objek 
jang sangat dlintjer oleh broker2 
sendjata di Eropa Barat 

Broker2 sendjata itu melihat Indu- 
nesia sekarang tidak favourable lagi 

untuk dagangan sendjata2 dan 
alat2 perang tapi nama Indonesia di 
tjemarkan oleh mereka demi perda- 
gangan sendjata gelap untuk Afrika 
Tengah itu. 

Dalam hubungan ini maka di Indo 
nesia telah diambil tindakan? seper- 
lunja untuk mengusut segala pihak 
jang bersangkutan dalam soal ini. 
Salah satu perusahaan dengan dum 
orang pedagang diduga terlibat. Sa- 
lah seorang dari pedagang ini ada- 

pedagang terkenal, sedang jang 
seorang lagi ' adalah pedagang asing 
Jang mewakill perusahaan induknja 
di London. (Bs) 

Rombongan 
Kapal Ratu 
Inggeris 
Dihantam 
Badai 
PERWIRA KAPAL 
PENGAWAL TEWAS 
PICTON, SELANDIA BARU 17 Maret 
(mak) 
Kapal pesiar keradjaan "'Britannia” 

jang membawa Ratu Elizabeth dan pa 
ngeran Philip, nari Minggu ketika se- 
dang berlajar diselat Cook dari Wel- 
Hirgton merudju Picton, diselatan Se- 
landia Baru. telah dilarda oleh gelom 
barg2 raksasa, sehingga 3 perwira dari 
sebuah kapal pengawalnja terlempar 
kelau" seorang diantaranja ”tengge- 

  

   

  

permukaan Bulan untuk im. — 
melakukan pertjobaan2 
ilmiah  dipermukaannja 
dan menjelidiki sebuah 
kawah besar. (Rtr) 

Bengkel teater Jogja tepati 
djandji ” Menunggu Godot” 

  

nja. Tetapi k jutan darj 
realisme bordjuis. jaitu reali 
me dalam atau realisme spiri. 

tuil 

  

Synopsis 

ASKAH ini  mentjerjta. 
kaa dua orang gelanda. 
ngan Vladimir dimain. 

kan oleh Chairul Umam dan Es. 

"ragon djmainkan oleh Readra 
sendiri sedaag menanti Gcdot 
disuatu tempat. Sebetulnja ms. 

reka tjlak tahu siapa itu Go. 

dot, kapan dja akan datang 

Gan dimana djandj'nja akan da. 
tang. Djadji mereka menanti da 

lam keadaan ter.katung? de. 
ngan harapamja. Sementara 
mereka menanti itu mereka ber 
temu dengan Pozzo dimajnkan 

oleh Putuw'djaja dan budakaja 
Lucky dimainkan oleh Moortry 
Purnomo. Mula2 merekamenjang 
ka bahwa Pozzo adalah Godot. 

tetap: kemudian — ternjata itu 

tidak benar. Pada achir sandj. 
wara ini jang terdiri dari 2 ba. 
bak seorang anak (akan dima 
inkan oleh Azwar An) mendje 
laskan bahwa  Godot hari Itu 
tidak akan datang. 

GODOT ADALAH GODOT 

Ada orang jang menanjakan 
kepada Beckeit siapakah sebe 
tulaja Godot itu. Sajang se- 
kali bahwa Beckett sendiri dju 
ga tidak mengetahuinja. Ada 
pula orang2 jang menjangka 
bahwa Godot adalah God. De- 
lam hal ini Bengkel Teater 
jang akan mementaskan nas 
kah inj dalam suatu omong2 
mendjelaskan bahwa Godot 
adalah Godot. Bengkel memen 
taskan sandiwara ini untuk 
mempeladjari kehidupza. Bec 
kett telah mengutjapkan sesu 
ari jang-tak dapat diutjapkan 
oleh orang lain. Ia adalah 
makna jang berserang dalam 
dada setiap orang, dan sukar 
sekali untuk diutjapkan de. 
ngan kata 

Dengan pementasan ini 
Bengkel ingin pula mentjoba 
mengutjapken makna tsb. Da 
lam hal ini agaknja jang akan 
mendjadj sarprise adalah segi 
internretasi dari Bengkel Tea- 
ter, seperti djuga ketika mere 
ka mementaskan "Oedipus 
Sang Radja” baru2 ini dj Pu. 
sat Keserian Djakarta. 

   

Dua awak dari kapal yacht '!Britan 
nia” djuga telah menderita luka2 keti 
ka kapal tsb dilanda gelombang 

Kapa! tsb selamat tiba di Picton, 
2 4 diam dariwak 

tu Jang 'direntjarakan. Geladak bawah 
rja mengalami sedikit kerusakan, se- 
mentara menurut seorang Inspektur 
polisi jang menjertal perdjalanan ke- 
luarga keradjaan Irggeris itu, Ratu 
Elizabeth selama pelajaran itu telah 
menderita mabuk Jaut. 

Pedjabat pers Istana  Buckingham, 
Willtar- Hose'tine membantah bahwa 
Ratu telah merderita sakit akibat pc 
jaran ig buruk itu haria mengatakan 
"Ratu pasti tidak dapat menikmati pe 
lujaran kali iri”. (Rtr) 

  

  

ORANG2 PALESTINA 
TIDAK TERLIBAT 
PEMBOMAN PESAWAT2 
SWISS DAN AUSTRIA 
AMMAN — Pemimpin "El 

" Yasir Arafat telah mem 
beritahukan direktur 

djenderal k 
angkutan Udara nal 
(IATA) di Amman bahwa orang 
1 Palestina tidak Sa 

ai pertang djawal 
lam Peang ang terdjadi pa 
da sebuah pesawat Swiss dan 
serangan terhadap sebuah pesa 
wat penumbang Austria bulan 
lalu. 
“D lam pembitjaraan2nja de- 
ngan pimpinan IATA itu. Knut 
Hammarskjoeld, Arafat mengata 
kan bahwa gerakan perdjuang 
an Palestina selalu menghindar 
kan diri dari tindakan2 janj 
membahajakan djiwa 
sipil 

  

” Asian Collective 

Security System” 
Tanggapan RRT 

ANDANGAN Peking terha- 
had ACSS "adalah tidak lain 
merupakan suatu konspirasi 
antara Amerika dan Soviet 
untuk negara2 Asia anti Tji- 
na Komunis" (a.l. tuduhan 

bahwa usul itu adalah kelandjutan 

dari ponsepsi Dulles jang telah usang 
Gan gagal.) 

New China News Agency, 28 Djuni 
1968, menamakan usul ini tidak lain 
merupakan suatu kans penggalang ke 
kuatan militer untuk menjerang Tjina 
Komunis. "Revisionis Soviet telah be 
rusaha menghidupkan kembali konsep 
si Dulles dengan nama ACSS untuk 
mengontrol negara2 Asia, untuk me- 
njusun agresi dan politik ekspansi 

jang intensif dari imperialis untuk 
menentang gerakan? revolusioner dan 
patriotik dari rakjat2 Tjina dan Asia 
Adalah amat memalukan dan untuk 
pentjuri bahwa ide itu adalah berasal 
dari konsepsi Dulles". Selandjutnja 
menulis "ACSS merupakan suatu idee 
konspirasi Amerika dan Soviet jang 
bertudjuan untuk memeras dan anti 
Tiina Komunis. Demikian djuga seba 
gaimana telah diketahui pemerintah 
reaksioner SATO dari Djepang men- 
diadikan negaranja sebagai alat bagi 
Amerika dan Soviet untuk meng:integ 
rasikan kekuatan2 anti Tjina Komunis 

Sekarang revisionist Soviet dan im- 
perialis Amerika tidak ketinggalan 
untuk membangun kekuatan reaksio- 

ner India untuk membentuk suatu AC: 
SS menentang Tjina Komunis, anti 
Komunis, anti rakjat dan anti gera- 

kan2 pembebasan nasional di Asia" 
P.M. Chou En Lai tgl. 13 Djuli me 

njatakan bahwa "'the Soviet proposal 
Asian Collective Security System. 

intends to strengthen a military alli- 
ence directed against China'"". 

Sikap negara2 Asia 

Umumnja sikap negara2 Asia terha 
dap usul ACSS tsb adalah dingin. Ba 
njak pemimpir2 Asia jang telah me- 

nanggapi usul tsb, sebagai umumnja 
meragukan usul itu. 

Pernjataan jang dikemukakan oleh 

P.M. Singapura pada tgl. 17 Djuni 
1969: "I strongly oppose any one side 

restrict's association within one of 
the two big nation blocs and thereby 
loosing one's freedom of action" ba- 
rangkali dapat menggaris bawahi pen 

dapat negara2 Asia umumnja. 

Mungkin lebih djelas apa jang di- 
muat oleh New China News Agency, 
28 Djuni 1969 tentang sikap negara2 
Asia terhadap usul ini: "ACSS propo- 
sed by Soviet revisionism is treated 
with coldness by Asian countries. A 
few countries are indifferent to it, a 
few countries are expressing themsel 
Ves openiy against it, a few countries 
are also in doubts and a few countri- 
es are in fear of falling into its 
trap” 
— 

Peranan Amerika 
Serikat 

aan 

  

HALAMAN III 

  

Oleh : DRS HADI 
WAJARABI ALHADAR 

  

tut mendjalani hukum- 
(Bag. 2-Penutup) annja di pendjara2, herke- 

tjuali kalau perkembangan eguilib- sn baron. dj ana 
di ar 

Pest £ giring tnterilaniPemal Ba da Gaga atas. 
walan. 
Akibatnja bandar2 djudi 
buntut makin berani. Se- 
bab kalau dihukum, toh 
bisa djalan2, pikirnja. 
Rupa2nja bandar2 buntut 
jang terhukum itu, main 
buntut diluar dan main 
buntut didalam pendjara. 
Sehingga semuanja tang- 

menguntungkan Amerika. 

Pembitjaraan di 
Sidang Umum MU 
PBB ke-XXIV th. 
1969 

Dalam pembitjaraan masalah 

"'Strengthening of international —se- 
curity" di Komite Politik PBB, So- 
vlet banjak mengemukakan argumen 
tasi untuk membenarkan dan diteri- 

manji ber gung beres !!! 
ve meri penang be ngae Kumaha attuuuh, bapak2. 
dalam Piagam PBB “terdapat djuga KATAKANLAH 
pasal2 jang mengandjurkan pembentu- 
kan regional collective security sys 
tem. dalam rangka memperkuat kea 
manan internasional. 

(Amerika cs menanggapi usul tsb 
dengan nada dingin dan sebagai me- 
njatakan bahwa kegiatan2 jg dilaksa- 
rakan oleh PBB dengan Main-Com- 
mitteesnja adalah untuk strengthe- 
ning international security, dan bah- 
wa utk memperkuat keamanan dunia 
dianggap perlu memperbaiki serta 
memperkuat Piagam PBB, tetapi tidak 
harus mengikuti selera Soviet. 

Menarik pula pendapat negara? 
lain terutama negara2 non-aligument, 
jarg lebih menekankan pada penting 
ja usaha2 konkrit seperti perlutjutan 
sendjata nuklir, kuman dan kimia, 
serta memperhatikan kemadjuan ne' 
#ara2 berkembang karena hal? inilah 
Jang djadi sendi utama bagi tertjip- 
tanja perdamaian dan keamanan in- 
ternasional. Bagaimanapun peranan 
negara2 non-alignment (termasuk In- 
Gonesia) adalah penting dan tak da- 
pat dikesampingkan sadja. 

Meskipun pembitjaraan — masalah 
sb mengalami djalan buntu, tapi ki- 
rarja bagi Soviet telah puas dengan 
hasil pertama jang ditjapainja jakni 

  

Itu komunis2 jang sembu- 
nji di Kambodja, diduga 
keras telah memberi suap- 
an kepada pembesar2 Kam- 
bodja, sampai Vietcong 
dapat enak2 duduk dida- 
lam negeri orang lain. 
Bajangkan, sampai 6000 
dollar sogokannja. 
Nah, katakanlah, komunis 
tidak kenal sogokan. 

DALANG APA TAI 
PAK ? 

  

Delang2 kenamaan di Dj:- 
2 Barat kini sudah di- 
inggapi penjakit djadi ' tai- 

pak”. Sebab pada waktu2 
mereka mendalang di RRI, 
keluar ramalan dan kode2 
NALO, jang bikin pertun- 
djukan lebih ramai lagi. 
Ini famanja, seni, ilham 
dan imadjinasi ! Disamping 

  

  

akan dilandjutkannja  pembitjaraan 2. “ masalah tsb pada sidang PBB jad komisi dari, penebak2 dji- tahun 1970. ma : 
Kesimpulan JANG MANA 

PSSI kalah lawan Dynamo 
Rusia. 
' Ketjolong”, kata kita. 
' Nggak ketolong' , kata pi- 

  

Suatu kesimpulan logis dapa: di- 
berikan kepada pembatja jang bu- 
Yiman, bahwa berhasil atau gagainja 
usul "Asia Collective Security Sys- 
tem” tsb tidak hanja tergantung pada 
peranan Soviet, Amerika, Djepang 
dan negara2 besar lainnja, tetapi le 

    

dih tergantung pada sikap pendirian hak lain......... 
negara2 Asia sendiri terhadap usul 

Sikap pendirian negara2 Asia 
terhadap usul tsb dapat berubah atau . ser, tergantung” Pada” angjamang X Hit atau tekanan2 terhadap keutuhan wi- 
'Wahnja jang mungkin datang dari 
billak negara mana sadja 

g 2 . . 

Panas2 Tahi Ajam Lagi? 
Oleh : DRS ISMAIL 

Umum sudah mengetahui bahwa mobil2 jang berpelat-nomor 

    (pihak kita ) 
  

“0x kekuatan permerahuadalah mobil2-'dinas::-Pemilik mobil2 itu adalah Negara dan 

selam -Petang Dunia Uwial ini-diperagakan.dengan menempelkan. pelat-nomor merah pada 
memperlihatkan konstelasi jg. ' p,hil? itu. Sambil'lalu sebaiknja diketahui djuga bahwa mobil2 jang 
sedikit lain. Amerika berha- 
sil selama ini mendjinakkan 
Djepang dan menuntutnja ke 
djalan searah dengan Ame- 

rika sebagai salah satu pendukung jg. 
gigih bagi politik Amerika di Asia 
dan Pasifik terutama dalam mengha- 
depi Tjina Komunis dan Soviet. Pe- 
nandatanganan US-Japan Security Pac, 
sesaat petjahnja Perang Korea meru- 
pakan pertanda Amerika berhasil me 

kul Djepang sebagai partner uta- 
dalam mendjalankan politiknja 

Usaha2 Soviet untuk membangkit 
kan perasaan anti Amerika, anti pe 
rang dan mempersendjatai diri dikala 
ngan rakjat Djepang sepenuhnja dike- 
tahui Amerika sebagai suatu usaha 
jang sungguh2 dari pihak Soviet antuk 
merenggangkan hubungan Amerika 
Djepang serta ber-angsur2 menarik 
Djepang kepihak Soviet, terutama ke 
mungkinan lambat atau tjepat Soviet 
akan berhadapan dengan Tjina Ko- 
munis. 

Pengembalian Okinawa dan pem- 
bongkaran pangkalan militer Amerika 
dipulau itu mungkin erat sekali deng- 
an Doktrin Guam disamping untuk me 
tedakan perasaan anti Amerika dika- 
langan rakjat Djepang. Sementara itu 
persaingan antara Amerika dan So- 
Viet meningkat terus dalam usaha un 
tuk membawa Djepang kepihaknja 

Amerika selandjutnja mengingin: 
kan suatu peranan lebih aktif dari 
Djepang diAsia ber-sama2 Amerika 
untuk membendung: Tjina — Komunis 

        

dan Soviet. Bagaimanapun menurut 
nja, partner jang lajak bagi Djepang 
adalah bukan Sovier tetapi Amerika 

  

dan bahwa negara2 jang se-waktu2 
dapat mengatjam — Djepang adalah 
datang dari tetangga2nja. (Tjina Ko- 
munis dan Soviet) 

Amerika akan menentang usul AC- 
5s Soviet, karena setjara langsung 
merugikan kepentingar2 Amerika, ke 

      

berpelat-nomor hitam ini tidak semuanja milik swasta, diantaranja 

banjak djuga jang merupakan milik Negara. Tetapi sekali ini pokok 
pembitjaraan kita adalah ' sipelat merah” jang melambangkan pe- 
milikan oleh Negara. Ternjata bahwa pemilikan oleh Negara itu ber- 
henti sampai pada pemasangan lambang tadi sadja. Sesudah itu, sipe- 
megang mobillah jang berperanan dengan bantuan jang antusias dari 
sanak-keluarganja. Mengapa tidak, beban? pemilikan dipikul oleh Ne- 
gara sedangkan nikmat2 pemakaian adalah hak sipemegang mobil be- 
Serta keluarga. Memang soalnja adalah bukan un tukmendjadi pemi- 

tetapi tjukup dengan mendapatkan kenikmatan pemilikan tanpa 
beban2-nja. Apalagi kalau sipemilik 'tidak terhitung fihak jang "rewel" 
dan bersikap "menjerah'" sadja. 

Keadaan jang digambarkan diatas tadi bisa dipakai sebagai per 

  

umpamaan untuk pemilikan Perusahaan Negara (PN) oleh Negara. 

Menurut djiwa undang-undangnja, PN adalah milik masiarakar jang 

dikuasakan kepada Negara untuk kepentingan masjarakai. Tetapi ke- 

njataannja lebih banjak menundjukkan bahwa departemen2 jang ber- 

sangkutanlah jang berbuat seolah-olah PN2 itu dimilikinja. Bahkan 

adakalanja keadaan itu dimanfaatkan oleh pedjabat2 dan oknum? 

tertentu untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan. Ini djuga ter- 

masuk pengetahuan umum sebagaimana halnja dengan mobil berpe- 

lar-nomor merah tadi. 
Untuk menjelesaikan masalah PN2 jang digambarkan 

  

ras Su 
dah baniak dilahirkan fikiran2 oleh orang2 jang pandai. Bahkan o- 
rang2 kuat kitapun sudah menjatakan gagasannja dengan gamblang,     

       

    

a.l. misalnja. 

Demikian 1 

   

   

    

masjarakat boleh bertanja: 21 

"Mendjadikan PN2 sebagai unit2-produksi jang terlepas dari 

li adalah salah satu hasil seminar AD ke II jang diadakan 
di Bandung pada tahun 1966. Djika gagasan itu dianggap sudah usang. 
maka baru2 ini ada usaha? untuk mulai melaksanakan undang undang 
mengenai bentuk usaha2 “perum”. ”) TI 
bagaimana biasa halnja di Indonesia ini, rupanja antara itikat & 
ketabahan pelaksanaan masih ada djurang jang sangat luas dan dalam 
Mula2 gagasan penjesuaian bentuk perusahaan? negara itu nampaknja 
penuh dinamik. bahkan pembuatan undang2-nja djuga didahului oleh 
penerbitan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang? no: 1 tahun 

1969 tertanggal 7 April 1909, Kini. 

perdian”, “persero”. Te yi Se 
k dan     

  

   

  

      
    

  

hampir satu tahun kemud 

hi ajam lagi " 
  

  

  

J. A. DUNGGA 

Keadaan dan upgrading 

dirigen di 
AKAT untuk mendjadi diri- 
gen, "dirigert atau conductor”" 
ada djuga dinegeri kita. Seki- 

en banjak sudah dirigen kita, tapi tia- 

  

nirgkatan terhadap kedudukan dan pro 

  

, "stand van zaken"”. Di- 

reksi musik dincgeri kita selama pulu 

han tahun, kita belum tabu siapa se- 

benarnja jang mula pertama membawa 

kerdja dan kedpdukan memimpin or- 
kes kenegeri kila.- berada dalam keada 

an jang statis Seorang pemusik jang 
pernah tahu artinja pernah beladjar, 
bekerdja menurut djalannja waktu, jg 

  

Diluar pimpinan, orkes simtoni jang 
berada ditangan Adidharma, menurui 
kita belum ada orang Indonesia jang 
melebihinja, belum ada jang lebih ba 
IK dari Adidharma, jang pernah kita 

      

   
Indonesia 

  

sing seperti Belanda jani 
mempunjai standar pemimpin ork 
dalam pengertian modern, baru kit 
kenal seorang dua, Frits Hinze (Indo 
Belanda) dan Ivon  Baarapul, kedua 

    

« Mereka ini setelah Djepang djatu 
Gan dimasa 
warta. 
Rusia putih, jang djuga 

mimpin orkes di Djakarta. 

kenal Varvolomeyetf jang 

adalah orang Indonesia wargane 

menurut kita dialah j 

pernah ada din 

memimpin orkes 
kali-kali main di Djakarta seperti di: 

#edung kesenian 
Dengan adanja orkes simfoni jang 

tetap dan langgeng di Djakarta, ada: 

na sudah pusat kesenian Djakarta de 
ngan dewan pemikir kesentan DK Dnja 

dapatlah dibuka lembaran baru di 

kepemimpinan orkes dinegeri kita. Ki 

ta akan dapat berkenalan dengan seni 

Garipada direksi, ilmunja jang sudah 

“overgangstijd”" di Dia: 
Ivan Federoff adalah searang 

pernah m4 
lalu kita 

    

   

    

« kan lagi. Jang kita tagukan 

Tetusan umurnja, ja sudah lebih dari 
seribu tahun sebenarnja kalau kita hi 
tung dari direksi pertama di Juna 
lama (vide karangan J.E. Siahaan jang 
pernah dimuay beberapa waktu dalam 
harian Sinar Harapan) 

Bahwa Adidharma sudah menge 
makan atau menggunakan pengetahuan 
pemimpin orkes tidak dapat diragu 

adalah 
mutu dan seninja jang sebenarnja, 
Adidharma masih belum merupakan 
dirigen jang terbaik kita.” Mungkin 
pergumulannja, dengan keadaan orkes 
disekitarnja jang “buta pengertian” 
jang menjulitkan perkembangannya jg 
baik, hal? jang mon-musikal jang pet 
eh ada. Menurut kita seorang. diri 
gen jang terbaik jang pernah ada di 
pereri kita, adalah Ivon Baarspul. di 
rigan Radio Phllharmonisch Orkest 
dari ROIO sebelum kemerdekaan se 
penubnta Kita, Kira? tahun TSat. Baar 
spul Dania setahun di Djakarta. Ia 
jang dielas memberikan tanda! jang 

  

orkes, tanda? 
dinamik dan ekspresi umumnja dari 
dilas pada permainan 

sebuah tjiptaan. Sampai ia pernah me 
mimpin simtoni ke Beethoven ditem 
pat jang kini berada pusat kesenian 
kita 

ENDIDIKAN ataupun upgrading 
kepemimpinan orkes sudah per 
Iu kita adakan Diluaran hal 

ita bukan soni baru lagi Di Amerika 
ketjuali jang Giperdapar dari pendidi 
kan chusus disekolah musik atau kon 
servatorium. ada pula pendidikan tam 
Dahan dagi dirigen. jang mudal. jang 
sudah pernah memimpin orkes. besar 
atmu ketjil Pada upgrading demikian 
Diasanja diminta memberikan bantuan 
seorang diripen kawakan. setama be 
berapa bulan. Dinegeri Belanda. jang 
sudah mempunjai tradisi selama ku 

   
rang ledih 17 tahun adalah Nederland: 
se Radio Unie di Hilversum (pusat 
radio). Kursus ber sebulan lebih 

  

(Bersambung ke hal. IV) 

  

 



    

SELASA, 17 MARET 1970 MERDEKA ALA MANIY 

MENINDJAU KEKALAHAN KESEBELASAN NASIONAL 

KITA LAWAN CLUB DYNAMO, MOSKOW 

“ Kelemahan utama PSSI 
Sebagaimana telah kita Ia- 
porkan dalam tulisan 

#23 di bagian 
penghubung 
SEKALI LAGI: 

TaklOT coach sangat 

  

PERTAHANAN JANG 
LEMAH 

L
a
n
 

A
 

Disamping itu harus pula 
kita akuj bahwa dalam penilai 
an setjara keseturuhan team, 
maka kelemahan utama team 
PSSI kita ita adalah pada 
main2 ubungnja      A

n
 

an
 

    matan Pem ana TN e ag 
SEMENTARA Anwar Udjang dan pendjaga gawang Yudo terlibat dalam suatu duel jang membahajakan benteng 
PSSI dan dimana djelas bahwa seorang penjerang kes. Dynamo sedang mengantjam, maka pemain tengah Surya 

  

    

kerakan2 dengan tjepat, se- ' . Lesmana (kanan) nampaknja hanja bisa berdiri beku sa- dja menjaksikan tersebut. Meskipun tidak sedikit susi dengan timing jang 'dike menentukan prestasi andil Surya dalam pertandingan Sabtu sore lalu itu na- mun hendaknja team nasional kita dapat mengatasi kele- 
y Kedua pemaja half kita ini mahan2nja demi kemadjuan. (Gambar Tjenderawasih). 

8 pare Den tape Ep OLEH: WARTAWAN OLAHRAGA KITA 
ngan bgik dalam pertanding- ari dibarimh 4 buat Sutjipto'Iswadj-Jacob dan A. Sa Ta leg pem kake belilah - Gengan mudah mengutjarmnga- tidak dapat berbuat banjak un 
untuk men. djuga sela. tjirkan tuk menembus pertahanan lawan, 3 

Ia Malas mala Sering kita lihat dalam per- Disamping itu ternjata pula Jacob . 
$ kukan upun pere. Pe Be ta demikian djuga Ber 3 butan bola lawan, Bah belakang, Ita” terpaku semum nan inwadi uduk setinjah dulu sik 

mundur kedalam daerah penali lagi. Hingga harapan satu?nja kalan Surya NAN fal mana akbat pemain hal?” mtin depan la waktu tu hanja iIlhan 
pada permulaan? babak ke. tidak melaksanakan tugasnja ja lah A. Kadir jang memang dapat 

d jua. ita Tana NenU Tea bermain dengan lintjah sekal: di 4 

5 - ja Be as aa pa Dan POST Jang atau) Olah Dp. tepat haif maka "MAN-TO-MAN” — anpemala half ini maka umulan jang sengit didepan mamo sore Ru, sebjngga tidak 
n dalam keadaan me gawang Judo, bahkan tidak dja djarang A. Kadir selalu ditempel 

JANG BERLAPIS:— Mena karang dapat diha, rang pemain depan Dynamo ketat dan @bajangi oleh dun 
rapkan 'sama sekali, mampu melewati semua peia- pemain belakang Dynamo. 

5 tidak mengherankan kalau da in2 belakang kita dan berhada demikian ke- 

pertandingan sore itu kita Pa Mon Sena Ta, ha sat didjaganja, Kadir masih sem- 
Surya Lesmanz, Nia dengan Judo Si at djuga menundjukkan kelin 

aan baterei 
kajakna, Demkan “a Pandaan 2 ditah dapat memikat penonton sore jtu. 

Katak dapat dengan jepat KAN oleh barisan depan DyAa Ku Panas bera 
bantuan kepada Kadir, meka 

belakang (back) bila SERANGAN KANDA9 AKadr maka kita jakin pera : ! SEBELUM DIMULAI 

  

  Pe engan Penjerang2 PSSI Mudah dan serbaguna dalam penggunaamnja. 

da mel panjat "atas Tenganan Anda dapat merekam dan menjuarakan 

an Jeakan heiapean/ Koe. pemeta depan PSI Tere kembali dimana sadja ! 
wak. Kadir tentunja), bermain tidak 

tidak terlihat sama sekali. Apa 
kah inj karena tidak ada kemam 

. —.guan s'su karena kusinja pap M pns! : 
hair team "PSSI Inilah: makan gan tidaklah kita ketahui, hati we 

No. 251/M/70 

TANTANGAN BERAT UNTUK 

    

    

INDONESIA DAPAT MENDJADI NEGARA 
SEPAKBOLA TERKUAT DI ASIA, 

KATA TEAM MANAGER DYNAMO , 

goal. 
Suatu kelainan lagi jang kita 

Ijhat pada penjerang2 PSSI, ialah 

Betapa berharganja waktu seperse- 
(puluh detik buat seorang pelari seratus 
Meter, baiklah kita kisahkan kembali SPRINTER KITA 

Duat di Lapangan Banteng. merupakan 
Usaha kegiatan jang kedua kalinja se 
Glak tahun jang lalu. Dari Masil2 per 
lombaan ini tentu sadia kita belum Senajan Untung 
oisa mengharapkan suatu pemetjahan dalam tjara melakukan serangan, ekor nasional, karena rekor . PSSI kelihatan lebih banjak mem 

buka dan melantjarkan serangan 
dari garis tengah dan tidak me 
lalui kedua sajapnja. 

- BERLOMBA-LOMBA TJARI REKOR 
- GUDANG MATERI DI SEKOLAH 
OLEH: B. HARAHAP 

misainja dikalargan peladjarZ 
Tapi buat peledjar2 tingkatan SLA. ki 
ranja sudah bisa didjadikan wadah 
penggembiengan aprinter.2 muda jang 
kelak bisa menggantikan pelari? nasi 

1960, malah beruntung. Dalam suatu 
Hal jang demikjan ini membuat meeting diZurich, stopwatch menun- 

ga2/berkumpulnja 

  

Indonesia akan dapat mentjapaj kes. berdja, pemam2 (. 0,3, atau 10,2 detik, orang  Gluk 10,0: 10,0 dan 10,1. Padahal 

aukaca besar dalam mersepakhola Yos Oyosaa Ga Oeagan Sat. Mengaka/am- tie akan Naran kurana batahg won Ceronomotar elicropis jang dipakai Gaal MENU Agan Bagi dan IP. 
lasjonal kita jang diselenggara- “ 

ma Internasional dari akan meru Kan oleh Gelora Senajan pada ka gawang , sehingga «| tu itu sudah pernah ditiapai manusia. Sebagai patokan resmi, 'menundjuk '”—0Kiry sambut baik useha Des Tjuk 
gakan megara terkuat diseluruh “malam ku, djuga telah diberikan dak memberi kesempatan kepada Batas waktu sepuluh detik pun orang.” 10-25 detik. Sugtarto sebagai pimpinan 
Aaja, dibidang persepakbolaan. 1 an untuk penjerang2 kita untuk menjusup tidak akan heran, karena sedjak Ar- Jim Hines lebih Ci Djakarta untuk mengumpulkan 

Demlilan dikatakan ulch Presi- DN pada kes. Dynamo dan djuga dan melakukan tembakan  darj mia Harry sudah banjak “pelari? lata- 1300 atik pelajar dari berbgaai se 

Yen Team Manager Kes. Dynamo, 4. Dihak mereka memberikan djarak dekat. nja Jang sudah menjamai rekor itu.” alam Final lari seratus meter je.” Wolah landjutan dl Djakarta. tentunja 
Lev Darugin, pada malam perp! 2 Misalnja sadja Harry Jerone, Mel kan "dalan Giobilnde BD dengan bantuan gurud olahraga dan 

rp! kenang2an berupa kes. Kalau PSSI lebih banjak mem Pender, Montes atau Bob Hayes. Ta- —9argsungkan dalam Olympiade Mex- bis Sekolahnja masing2. Tiuma 
saban jang dilangsungkan dj Wis- 5 namo kepada seluruh pemain2 'buka serangan2nja dari garis te i karena dibawah sepuluh detik it No 100, Sin Moda Yah Seruabang alan Naura maka 
"me Masta pada Minggu mulam. sional Ki . Ngga ra U- Registrasi pengambilan waktu setjara Kita sai imi tidak 

it. ngah, maka Dynamo lebih banjak lah orang djadi heboh, sebab kurang hanja sampai disitu sadja. Sebab wa tekris dan teliti, telah menempatkan 
Jim Hines sebagai pemetjah rekor du- 
nia jang baru dengan waktu 9,9 detik. 
Sgiruligus dia memperbaiki djuga re- 
kor! Olympiade. Ini berarti bahwa su- 
dah jcmpar puluh dua pelari, terma- 
suk Jim, jarg kita tjatat sebagai pe 
metjeh rekor dunia dan rekor Olym- 
piade sekaligus. 

Sebaliknja buat Charlie Greene, 
perlombaan itu sangat mengetjewakan 

dan harus puas de 
ngan hasil medali perunggu setelah 

sepersepuluh detik sadja berarti peme 
tjahan rekor dunia! 

Begitulah pengukuran waktu jang 
berbeda-beda itu akan bisa merugikan 

tapi bisa djuga menguntungkan pelari2 
seperti Jim, Charlie atau Smith, jang 
karena perbedaan sepersepuluh detik 
sadja bisa membawa mereka kepada 
tangga utama kediuaraan atau kepada 
satu pementjahan rekor dunia baru. 

Lima tahun jang lalu, pelari Ameri 
ka Serikat Bob Hayes dalam satu 

membuka serangan2nja dari ke 

itu, jaltu Tchislengko dan Ewru- 
'ihin. Baru setelah selesai penggo 
dokan serangan itu didaerah po 
djok maka seterusnja bota dium 
pan ketengah/kedepan gawang 
dan tinggal penjelesajan terachir 
nja sadja Jaftu hanja mengjeblos 
kan bola kegawang PSSI. 

Taktik2 serangan jang aldjalan 

  

dian - 
palan waktu jang sama buat keenam 
Oelari kenamaan itu, jaitu sepuluh 
detik. Tidak kurang dan tidak lebih! 

  

ENTJATATAN waktu 9,9 detik, 
ternjata menimbulkan heboh 

  

  KEADAAN — ngan tsb telah menjapai kl. Rp dan ragu dikalangan sementara — meeting di Tokyo mentjatat waktu 9, setjukupnja untuk mengembangkan ke 
(Sambungan dari hal. III) 11,4 djuta, jajtu pada pertandi kan oleh Dynamo Ini menurut orang. Karena mereka kurang pertja- .98 detik. Pengukuran dilakukan de” Lennok Miller jang menduduki tempat ginan peladjar2 diidang olahraga 

Gan terbuka untuk semua negara, si- ngan pertama uang masuk pada penglihatan kita djauh lebih me ja kepada hasil pengambilan waktu jg ” ngan alat pengukur electronis. Tapi Ngan terdjadinja peristiwa peme — CDusuanja atletik, jang tidak kaleh   jakinkan dan berbahaja dari pa 
da jang dipraktekkan oleh pe- 
main2 depan PSSI scre itu. 
Dan menurut kita djsinjlah sa- 

dilakukan oleh para petugas. Bukan 
kurang pertjaja karena tidak djudjur, 
tapi kurang pertjaja terhadap ketjepa 
tan reaksi manusia dalam mengguna- 
kan alat pengukur waktu (stopwatch) 

panitia mengumumkan prestasi Bob 
jang sudah dibulatkan mendjadi se- 
puluh detik. Seandainja sadja panitia 
penjelenggara waktu itu mengizinkan 
dan mengesahkan pemakatan stop- 

fatnja internasional. Jang mula2 me- 
'mikirkannja adalah Paul van Kempen, 
seorang dirigen-keliling tapi tjukup   

  

  

  

  
3 dilah Sonorum Speculum, djadi Rp 8,9 djuta, dimana hingga membuat kita kadang? ter Jang dilakukan dengan djari-2 oleh pa — watch, maka Bob Hayes sudah lebih sintel-baan jang sederhana, nomer2 
Gimana seorang Girigen Perantjis turut artis jang disediakan hanja 50 aji was2 dan chawatir kalau se PSSI dalam pertandingan sore  betugas itu. Sebab, satu getaran — dulu menjatakan sebagai pemegang re payau Ba na lempar, dil. tidaklah begitu berat un- 

1 membina dirigen2 muda jaitu Jean Fibu, terdjual kl. 90 persen, Dan “Lap Dynamo akan nonann, membandingkan permainan — #mosi sada dalam stelsel otot-otot” kor dunia. Sebab stop.wtch pada wak " aan 3 tuk dapat diatasi. Ketjuali untuk ber 
, Eournet. Orang jang berminu terha- kenjataannja penonton hampir berhasil membuat goal kemenang lawan (kes. Dynamo) melawan pe- manusia, bisa terdiadi pengukuran tu itu menundjuk 9,9: 9,9 dan 98 de- Pembibitan di sekolah prestasi, kiranja nomer2 seperti telah 
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