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?'Pjangan mentakan “Belamat mang” 
5 . 2 

Wapangkopkamtib djelek2an Perlu diusut ” , | -— 3 kata Siaichu di Kambodja Semua bank mama gn Ka pen. NG 
, mengharapkan agar - . 1 2 ? 4 4 mbodja wadja bikinas terkena orang lain”? Menko agen katestnn TN IA Oa dan anta ear mangauban m0 malin Uabia kari Mean Se ah M0. Aa Ka ea ta Sa aa SEE 26 Maret (Mdk) mia! sendjata oleh beberapa ang . . 1 , skorsing sia SA Ta Maa Mn Oku MDondern Lan Nol menaaiitan kedbdakamnis sebaga penge 2 pedagang seperti jang dis/arkan la : baru Kambodja dengan berdjalan didepan dua pemimpin akan dimsut ——scisma kurang lebin 30 me Angga gang eiger gn nit telah mengadakan pem Yuterangannja kepada 8 kara mam Hp nge menudju gedung De Nasione? jakarta, 26 Maret (Mdk) bitjaraan jang serius di ke pers dikamar kerdjenja 4: DPR | g k ke » : . Reaboongpsap Sirna to an Sa Ma 

jang dilakukan Wek piha )Giamannja Djalan Tjenda- GR Rabu siang, Ketua DPRGR sx ” - a - “(Gambar AP) 
tera Dl Na dengan Wakil Panglima pewongg son agar megu 

  

  

  

  
  

  

      

  

  

  

  

  

rektur3 Bank ig: dikenakan Kopkamtib Letdjen Soemi- be honing, Taktpan ng) ro, Namun angel mM Yg Donsangg Koren BNI ra LON NOL CS TERUS TJOPOT ORANG2 PRO-SIHANOUK 
ta Tuatu perkemuan tidak berhasil mendapat- ABRI dan pedagang ke Biafra dan ) Menteri, 2 PEMUDA JORDAN 
pera n '”Merdeka”, kan keterangan2 tentang 'fsrael itu perlu wokali diusut dan — 26 Maret ah dia si & .. 
bahwa usaha2 Juweyan Is apa jang dibitjarakan da- obati, “ kap lagi di Munchen, hingga seka- dilakukan itu Ini ber Kalau botul terdjadi, demikian Be lam waktu jang tjukup la- rang telah berdjumlah ng, dialmn dengan pesat. Dan ya Ketua DPRGR ,hal Iu tidak &a Ka Bulog rena dijriga teribat dalam Doi. 

Se anakan Iu Letdjen Soernitro kefika “nama baik eocpo ABRI sendi! u —... Silain balan Februari 5. : C3 F 12 
akan Ttm Sama itanja wartawan tuk mana Pemerintah hendaknja Perlu diketahui, akibat peristiwa ii 
eradp mnyaka rara Hn bata atas es ng ng mengambj! tindakan? tegas. . Lapor itu ta. 16 Pebruari JL. Dolsi Mur 
Oak Gempa dangan kera | enja sekedar omong? ten Ia aa Tantan Te da Geae Tentoema kena  Pnem Peah, 26 Maret (Mdk) iah dilakukan akh meralk “tang perdjalanan kepala ne endjaik ko Ierne) menang betul ea Man telah ditangkap 3 orang Jord-)”) PEMIMPIN2 baru Kambo. . 
Tenaga Oaa Butauan d2 gara ke Malaysia dan Thai- terdiafi, hal ku benar bertenta — Diskaria, 26 Mare (Mai). nia lagi, dja, jang terhibur oleh duku. asi Ku pihak land baru? ini. ngan dengan polftik — Pemerjatah Presiden Suhartc, kemarin setjara Seperti diketahul agan u ngan staf Kedutaan Besar H 
para dan negara . 1 ber.turut2 telah menerima Menteri nat terhadap pesawat terbang Is- Kambodja di Peking tetapi Indonesia, “8M Kesehatan Siwabessy, Menteri Dalam — Tael Itu telah mengakibatkan tewas. riarah karena seruan Pange- 

: Ta aa dikena, Maa dengan Negeri Amir Machmua dan Kabulos Na seorang penantang dan II ln “ran Sihanouk untuk mengada 
an, seba ita akan di togan ana aA bahwa - M AB AK t ak “Menteri, Dalam "Negeri Amir Mach —— Pera Pai aa aan" aa 
ditb dan setelah pengusutan Pala negara jtu telah pena 17201 aga Laguna bersihkan alat pemerintahan itu diselesaikan.” maka kan n perdagangan sen - Pan Ahietenagara barus Jml see) DR, SJARIF THAJEB negara Kambodia terrebir js 
wak kam menyubtoe djata jang telah bebe d takan bahwa partai? didaerah tah) TIDAK MEMBANTAH, pro-Sinanouk. Jang akan di disiarkan dalam pers itu. Di- rsedia mau Na malang, 1 Pedjabat2 Pemerirtah Kam @ hadapkan kedepan Pengadi- tambahkan oleh Letdjen Soe. Permen-12. Dan ta Jakin bahwa pe) TAPI DJUGA TIDAK — boja menerangkan bahwa lan. mitro bahwa hal teb bukan tai2 tersebut tidak akan mengadakan MEMBEN JARKAN mereka telah menerima kawat 

Didalam pelaksanaan hu- urisin Hankam ataupun Kop . Walk Out. Ia mengatakan lagi bah- dukungan darj staf Kedutaan kum dan keadilan sekarang, kamtib tetapi urusan Angka. ri wa telah 21 propinsi jang melaksa- Besar Kambodja di Peking, di " 
demikian diterangkan, Kp tan Dara aa nakan Permen 12, dengan demikian Wakil Ketua DPR-GR - Dr. Sjaret mana Sihanouk memutuskan 

MN ag Han Ketika ditanjakan lagi melata at, PE Ga Da Ama Oa mombentan Untuk hilup dalam pembuang 
en mera Alinjota us kah benar dua peryira itagui ) KOLONUNNUNN ia pa Ka Inna Tam ne mie An PO trah Lang | AA 
Ta ana Sa and KS aa sana Pagu bang roliven MI marun. pan emg ba Kn AN an akan Negeri Kambodja Is tersenjum akan tidak dapat lolos sendjata itu, Let 6 3 Mn, embira itu djuga mengatakan, HH BSN aan Anang matan, BANYAK SALAH Sea ane un nama la moa tam Serukan Perang Gerilja 
sing2 harus mempertang- orang lain”. PENGERTIAN An AR dino ke Yetonape eren ea pada Papan : 
yaa bankan Sutan 8 Para wartawan jang belum TENTANG TUGAS &a Gatang untuk melapor kepada Ke Ketika dihubungi oleh para warta tik jang masih dipertahankan Sia di Moskow.  . ena Rela ee Ta mjelewengannia itu "2g 4 mn djukan pala Negara antara Isin tentang ha” wan Rabu pagi diruang kerdjanja, oleh Kambodja. Menurut mere- lamun senjuman pedia ngan disingkirkannja — unsur 
an Pengafitlan kepada "Mer Pn anhaa aan? INTERPOL &IY Raker baruZ ini, pertemuannja de,  Sjaret Thajeb mengatakan pula, se- ka satu?nja Kedutaan Besar Hat Kementerian Luar N terachir pro Sihanouk dari pimpinan 

dekan Papa enggan -. Maan un KIT baru2 ini. ' bagai seorang jang dikaryawaakan, Kambodja , masih tetap se T Boa ai aa Sihanouk Peni nd Kagaaa KM MA pa Se ama TN Sa met pe AI us Bulog menurut perkiraan, djabatan Wakil. agamamu . : 
Importir2 Singapura & Amerika Masuk Djakarta, 26 Maret (Mdk). — membela bulog, tetapi untuk Made Ketan DEKAN “Ui Luh Tama dye Ai baru Kambodja. Fan Menteri” Luar Negerinja. Kepala 

rikan pendjelasan kepada jat ten: Wangnja sedjak 4 tahun ji., Jaltu se- GERILJAWAN AR B Siaran pidato Sihanouk dari Angkatan Daratnja dan Kepala 
blacklist Deperdag Pihak MABAK (Markas tang fungai Bulog tab Le Maa Giak 12 Maret 1906 ker ia tidak TEMPUR LAWAN peking" hari Selasa menjatakan Pi Rahasia Kambodja. (Upi) 

Djakarta, 28 Maret (Mdk) kam eleh Perusahaan2 tab. Besar KKepolisi- kan bahwa rakjat banjak belum ta- ” merasa heran dan terkediut, andal BER bahwa sendjata2 dan amunisi 
Sesuai Gengan kawat Direktur — Pembelit diluar negeri jang an) Ri, Djakarta, berkema- hu apa sebenarnja fungui Bulog tab.) Dum berilah itu benar, PENJELUNDUP2 akan dikirimkan kepada rakjat 

Ijomlesa) Perdagangan Departer kenakan biack-listing ialah: an dengan berita? pendjua BEIRUT, — 3 Orang telah tewas Kambodja guna melantiarkan r Pathet Lao men Pertagangan No, 106 jang ice Soon Coy, 1Te Carpenter send| untuk Biafra Gan 14 lainnja luka? ketika terdjadi" perang gerilia tersebut. 
Se ea Pera en Tagana, ea NA Atok Te DPA Akan Bahas Masalah SE, (eat erat, dumuman Djambi, maha dengan Pi HLLD Co, Ie Carponior Street Soga Na Boa har Belah tan tetang 2ntt” malai Radio Foking dan Ra- Sokon 

beritahukan bahwa perwahaang pura, dan Raw Commoditjes jualan sendjata itu terd jawan penjetundupa Ka Bataah , : Pen aan den Ag Ga ep AN MA ne dl dEropah, aw wi Pemuda Selama Seminggu Stik Maa aan | “Sihanouk 
didalamnja haawanga pujara “pemerintah “ekiat di Kambodja ea ang Maa resi sangkut orang2 Indonesia, p 26 Maret (Mak) |”) PEDJABAT2 POLRI, Na ana Ta Khan Pan $ Ja | ekyo, 26 Maret Catat) P& djuga menj 

Cinta DB Kosi No 10 Djambi Dengan demikiaa Bank Devi ketika dihubungi oleh war- AK harj Senin tgi. SOSIAL, DIRDJEN gonna Ingr ag airataptn BN” masiarakat Kambo- | PANGERAN  SOUVANA. 
meteran ”, tidak 23 Marek dan akan ber. dja diluar negeri terutama &: NG, Ketua Frent Patrio. (APE No. 67/028, PT Musdar, Dil sa tidak Gijziakan lagi tawan "Merdeka", -  OLAHRAGA-PEMUDA men tetapi selama tai mash dapat da tik Lao (PATHET LAO) 

No. 10 Djamb! APE No 67/ Daklarasit Ekspor jang pala ba | ergedia memberikan ko- kenyang enangan Sanann meloloskan diri dengan tjara2 menja pah, Ba in 
- ia Ninja tertjantum nama pem 2, ketjuali ha- hari 28 Maret DIMINTA KETERANGAN mar sebagai gerijawan Areb. OA Seruni Baar pi Mer aan 

, Momo Mangarafirensd par Memakan ani aja mengatakan "tanjakan. PNG bang mi hatnpervond sidang setjara terus menerus ' lang Serkuat. partai sosial Jang nouk akas dukungan rak- 
.. Siak tnggai 31 Diansari persoalan kepada untuk menerima laporan dan @erikan cah Pangeran & jat Lags kepadanja. Demi. 
Sean Naa 2 Bae Kadang Jang 91 DITIIDUK (atas ga Atase AU 255. semen Saras | kian pora Kamar Bor 

kompeten di Mabak tidak emang # Beni ray pena sai . ama anggota delegasi Lertah me. | ara 
Kongres PNI Ke 12 Akan benci meseratan & Dj MENADG - Siapa pita Amerika SEE SGG | Mitaru mager se | 

. suatu pernjataan, mem .,. menggantikan 

Berlangsung Di Semarang Sea kana ennaretan @ Difjlik (enam | era Anak, Keluarga ah : 
Djakarta, 26 Maret (Merteka) — PRESIDEN AKAN HADIR penguna ca emg “Pete. con dari ADagaraman Seda Angkatan Udara pada Kelutaan Urang Perta Pom penh dan | Amerika Serikat, jang 30. tjukup djelas tjukup hatinan AL besar Catka 

sea BNI jang ke-12 akan di kencang era: Manan untuk saat ini, -. agaknya Kenek Ah Naba coreangp ran em didang untuk KAN an Keane Kan Tgn Aha Sea maan 1 4 Lan | , 
3 telah dijulik sebuah beranggot. ta ju n nama Front Patrie kngurbekan “ditota Semarang @ Semarang, mem Mankam sehagutanaa sudah "UN mempartjagat Dengunghagan bo masalah pemuda adalah Asisten Sana Sa ag 2 Gan Ia Kanan eren um An Man aan an Pe Ae aan rat Ianasai, bukan sekte. tebakan dalan" pengumumennya,)— Median lang sangat memakehan Ii: 1 kait Ka Polri, jau Brigdjen Po jakukan alah Oreng2 Kemnaga jatt PROF TRINN MOANN dipdih 1 »e kana mapan Oia 

AJ Aa Sae ST Pe MT SAS Geg B Ap aa Dg "UN ia reg napan ro | dn makar Snmndweh “Ga Kongres tab merupakan kong Uing lagi olah karena dalam bong Giaa tb. mengntahan Wak tahu ea aga BNAa Gan de sunyan jang Ginnang oleh DPA un ah (OBB Sentrat Komite Partai Sangkum Gipt- aan mama 
ang Panting Menaja har res ke-12 itu Mang dian merata dalam ar Jang, shesarnia. Sian ale ag beranak, dan ter tuk tudiuan jang tama dan untuk pam mike Meruta Memadaa 1 ri dalargan wakiD Madicin Rak | Nadap tindakan? gotunlang 

2 dan ab @ukakian daud Terasi sehalipun Gemihtan siak Han hadap mereka sementara dilakukan memenuhi atjara jang telah di memberiakmakan kepada Kedata Ben ea Maa ea aa diberikan kepada gelengan sendiri manpun Uorak batik jang berniat » ham dan Pemertatah  Memberihan —imoregasi, siangslam, Gemiklan —sentukan aah Distorat Dien nnbemr AS mengenai meta van. - satrim karan di Paem 
Sa ae dan merupaka Hang La pena mangan Gentan da0 ena, Dalam ketersngannja maka ag Departemen P & K dan pedjabat2 tekanan ARI Sebagan Tahanan Pendjara Kepada ana Senat: 
ai Indonesia keluar dari kere- Maa a03 | Ginta ini oleh creng3 asian Ganga pevam Kagesss ngengat emang Paum — Gari Dep. Sosial. sn tan Ya Penang Mogok Makan maja dahiskan "dana yan 

Dalam tebungan Yi dalam Pur Si Bambang Aa tan 2m Mata Da pena Paman tah Hn manga epic yee cad dora Oruna. Kang Neh engan Gema Ing O ge ——- “takapan chusus sebar Im . 

Ketua III DP PNI jang SEN Bap aa Ten Pan tan pa edema Bara Dara petugne Gam bantuan masjare- sa jni merupakan suatu masalah gang Dee Lena tantjartan leh sejumlah M9 orang Tahjai Lace dgan 
dalaru hal int bertindak selaku Itu semula disiarkan diah sebuah Ma coy termasuk pers, Demarikasan te- jang sangat menarik, djuga seba tuk berta'ih.. tahanan kriminii dan peltih dalam Khmer 4 

aa Mean Dierman Heat spa Senen” —teteo sejumlah sisa Inng Ge #utu masalah sasional, d-”— Mentosh Oneta meomberiaakan San Na Mana Sa SAN dara. dalam” perdikangan @urebitjara Kongres Mobi. Is - Jah jang Ietahaja tah disuh dari : — kan bah Diuruhtjara 1Ub. Is. dan radio BBC Landan serta radio “ aa Kongres han selmdungan dengan perlattwn @nggnp tepat sekali kalau DPA kan kedjadian tsb kepada sebusih “sana Penang, ictah dilandiutkan 
ani Gema kongres nanti jatah, Di sap aeindan uda Se milan india Mare Ya Masontaai beedinan Mi) saatikukan pembebasan mence- mobil paliat lang ada Ghdalkat —Laren bedun hattaja pada hari Setan Jatta kaum agremuar Ameri 

Ba Naa Ma Odang ap kanja as » emandung ba hak. 3) Tea - (Bersasabung kerVhal. IV) kan ustuk mentjulik teh)... mi. Rm, lari Mingru jg Intu. (UPI) 
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$ H rta Bend Terpaksa Disikat 

Bandar buntut Nalo 
Maret (Mdk). 
laki2 bernama 

  

5 ANAK2 NAKAL 
DITUNTUT HUKUMAN 
3 & 1 TAHUN 
Djakarta, 26 Maret (Mdk) 

Lima orang anak2 nakal Be: 
renican jang terlibat dalam per 

maut di Kajumanis jg 

ninggal dunia oleh aa ne, 0! telah dituntut 1 Kristi NALO m - 2 aa, ian disamping merang:     
Pada hari Minggu kema- 

rin dimana nomor buntut 
NALO jang keluar jadalah 
angka 23, maka ternjata ba 
njak pemasang2 jg. tepat/, 
kena menebaknja, dan se- 
telah diperkirakan ternjata 
sang bandar harus memba- 
jar sekitar Rp. 800.000,—. 
Tidak mampu rupanja un 

tuk membajar tebakan2 da 
ri penebak itu, maka ma- 
lamnja HB bersama isteri 
dan ke-5 orang anaknja se 
tjara diam2 telah mening- 
galkan rumahnja. 

        

   

  

Pada sidang Tandjutannja ke 
Iarin. kelima anak2 tsb dibela 
oleh J. Salmon jang bertindak 
:sebagai orang tua kelima ter: 
Jakwa ter-sebut. 

bung mereka? ini masih 
muda dan masih banjak keser 
patan untuk memperbaiki diri, 
Inaka pembela dari ke-5 anak2 
tersebut memohon keringanan 
hukuman kepada, hak:m, meski 
pun ia setudju bahwa setiap per 
buatan jang melanggar hukum 
harus ditindak sesuai dengan 
perbuatannja. 
5 Sidang oleh hakim diundur 

  

    
   

    

   

  

    
   

  

banpkannja. (Mrs) 

Lenny TAWEKAL 3 

Id 
.I 

   
Sekarang kami sudah dapat melajani pesanan2 bermutu tinggi 
bertaraf International, bagi daerah? luar kota. 
Pembelian kontan dan menjitjil tanpa ada kenaikan harga. 

TJABANG: 3 : 

Dji. Otto Iskardardinata 84/B Djakarta. 

chusus melajani pendjialan meubel bekas. 

        
      

  

DENIM DK MABA DIK MAKT 2 TAAI PC NP INKA JK TNO AK, TAPI JUAN TAU 

OBAT JANG PALING TJEPAT UNTUK 
MENGHILANGKAN SAKIT? PILEK DAN 

SEGALA MATJAM PENJAKIT, 

MINJAK ANGIN DJERMAN 

TJAP LANG       

   
tergtama sekali untuk dirumah dan 

sa dipakai untuk diluar kulit serta didalam 

DIBUAT OLEK WILHELM HALPFMANNG.CO, 
Dakar Tem Tam T2KOK DEA 

WARTA EKONOMI: 
KURS B.E. HARI RABU 

DJAKARTA, — Kurs BE pada cali di Bursa Valuta Asing Djakarta hari 
Rebu masih tetap 326.— 

Peredarannja sama dengan permintaan jaitu sebesar US$. 7.106,33 sedang 
kan penawaran sedjumlah US$. 7.116.666,27,— 

Kurs permintaan dan penawaran berkisar antara 326 dan 332,— 
KURS DP HARI RABU . 

Dalam cali DP di Bursa Valuta Asing Djakarta, hari Rabu 25 Maret 1970 
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“ nutupan? transaksi pada kurs 378,50 per US dollar dengan djumlah 
Ksae £ sebesar US$ 1214.857,62, Sing. & 150.340,50, HK$ 35.967,06, NF 13. 
105,63 dan Lire It 725.240,— 

KURS VALUTA ASING DIPASAR BEBAS DI DJAKARTA 
DJAKARTA, — Kurs valuta asing dipasar bebas Djakarta padp hari Rabu 

ssma dengan kurs hari Senin. Keadaan djual-beli sedang. 
Kurs hari Rabu adalah sbb : 

Hi 
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T
a
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ii 
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#   

kabur bawa 

Sementara itu Pada ke- 
esokan harinja, ketika pa- 
ra agen2 akan mengambil 
uang hasil tebakan, ternja- 
ta HB beserta keluarganja 
telah tidak ada lagi diru- 
mah, sehingga sebagian 
agen/penebak dengan bera 
ni telah membongkar ru- 
mah Hb dan sekaligus mer.. 
bawa beberapa perabot jg. 

nting a.l. seperti Radic 
lan lampu stromking. 
Dapat djuga dikabarkan 

bahwa disamping sebagai 
pengedar/agen utama. bun- 
tut NALO, Hb djuga ada- 
lah mendjadi agen lotto 
"Bola Tanggerang” jang ter 
larang itu, dan ternjata pu 
la kupon2 buntut NALO jg 
diedarkan oleh Hb meli- 

. puti daerah2 jang luas an- 
tara lain daerah2 Menteng, 
Grogol, Tjilandak, Karet 
dan Setia Budhi. 

Sampai 'berita ini dibuat 
masih belum diketahui dima 
na Hb beserta keluarganja 
berada. (Am) 

Gerombolan 
Komunis 
Tertembak 
DJAKARTA, 26 Maret (Mdk) 

Ka Pendam XII/Ts. Pura dar 
Pontianak memberitakan, bahwa bebe 
rapa waktu Jl. telah terdjadi tembak 
menembak di Kampung Setapang, Kal 
bar, antara Team Detasemen Tempur 

:1 Mulawarman jang dipimpin oleh Per 
wira Seksi V Letda Aini dengan Ge- 
rombolan Komunis. 
Dalam tembak menembak jang ber 

largsung selama satu djam telah ter 
tembak mati seorarg anggota Komunis 
serta telah berhasil pula direbut sepu 
tjuk sendjata LE lergkap dengan pe- 
turunja, 

Selain itu dapat pula “dirampas be 
berapa perlengkapan lainnja, dianta- 
ranja sebuah radio transistor dan se- 
buah ransel jang berisikan pakaian 
dan obatzan. 

Gerombolan komunis tersebut diper 
kirakan berkekuatan sebanjak 4 orang 
tiga orang lainnja berhasil melarikan 
Giri dimana seorang jang diantaranja 
mendapat luka2 

2 LAPANGAN 
TERBANG 

IRIAN BARAT 
DIPERBAIKI 

lah ditanda.tanganj naskah 
kerdjasama antara Departe. 
men Dalam Negeri dan Direk 
torat Zeni Angkatan Darat 
mengenai perbaikan lapangan 
lapangan terbang di Wamena 
dan Waghete (Irian Barat). 

Menteri Dalam Negeri, Amir 
Machmud, selaku ketua sek- 

jaitu Brig. Djenderal Moh. Su 
tmo. ratmo, 
Jang dimaksud dengan pe- 

kerdjaan perbaikan pada ke- 
dua lapangan terbang itu, ia 
lah mengadakan pekerdjaan 
upgrading agar dapat didarat 
kan nleh pesawat2 Hercules. 

Bteja seluruhnja adalah se 
besar Rp. 399 djuta lebih: ja 
itu biaja pekerdjaan persiap 
an Rp. 83 djuta lebih, biaja 
pengangkutan (pengangkutan 
dan pengembalian personil 
dap Del kutan alet2) Rp. 
49 djuta lebih, dan biaja pelak 
sanaan Rp. 265 djuta lebih. 
Pekerdjaan aken selesai da 

lam 13 bulan sesudah penjera 
han lapangan terbang. (Lhl) 
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MERDEKA 

IMPORT PESAWAT 
DOUGLAS TIDAK 
"DIIZINKAN LAGI 

  

PESAN MENTERI PADA 
PETUGAS2 P.M.I. 

DJAKARTA 26 Maret (Mdk) 
Merteri Kesekatan Prof. Dr. G.A. 

Siwabessy memperingatkan Kepada pe 
tugas2 Palang Merah Indonesia jang 
kl tengah mengadakan musjawarah 
besurnja jang ke-X di Diakarta, untuk 
tidak terdjadi lagi seperti .masa lalu 
Gimana sebagian daripeda bantuan jg 
disalurkan melalui PMI tidak sampai 
kepada mereka jang berhak menerima 
rja, bahkan bantuan itu diperdjual- 
belikan dipasaran. 

Ketika membuka musjawarah itu di 
gedung Istora, Senajan hari Selasa 

alam, Menteri mengakul bahwa mung 
in dalam hal Ini bukan - PMI jang 

letgsung bertanggung-djawab. Akan 
tetapi, katanja menambahkan, seku- 
rarg2nja PMI harus iku, menentukan 
penjaluran bantuan jang berasal dari 
dalam dan luar negeri sehingga benar2 
sampai kepuda mereka jang membutuh 
kan. 

Didepan petugas2 PMI jang datang 
dari seluruh Indonesia dimana musja 
Wwarah Itu akan menentukan garis2 ke 
bidjaksanaan PMI, oleh Menteri dimin 
takan, egar kegiatan organisasi sosial 
dan kesehatan ini djangan hanja me- 
nondjol pada saat adanja bentjana 
alam atau bentii Innja, tetapi gi- 
at setiap saat menggerakkan rakjat 
agar melalui PMI ikut serta memberi 
kan bantuan kepada sesama manusia 
jang menderita 

  

   

Dalem kal ini oleh Prof. Dr. Siwa- 
bessy dikemukakan mengenai kurang 
nja persediaan darah ditiap rumah sa 
kit dewasa ini. Ini dapat menjebabkan 
sebagian penderita meninggal dunia 
karena kurangnja persediaan darah 
Girumah2 sakit. Darch tidak boleh di 
perdjusl belikan. Karena itu persedia 
an darah tergantung daripada donor 
sukarela. 

Urtuk merdjadi dcnor sukarela di- 
perlukan sekali pengertian dan kesa- 
daran masjarakat dan hal inilah jang 
mendjadi kewadjiban perugas2 PMI 
untuk melaksanakannjg, demikian Men 
teri Kesehatan Siwabessy. (Ant) 

   
  

Tengku 

MENGANDUNG 
"IKTIKAD BURUK" 

DAN 
'MAKSUD2 DJAHAT' 

SINGAPURA, 26 Maret (Mdk) 
Kundjungan Perdana Menteri Ma- 

laysia Tengku Abdul Rahman ke Si- 
nyapura jang berachir hari Senip, me 
rupakan usaha untuk menghilangkan 
salah pengertian pihak Singapura me 
ngenai perdjandjian persahabatan In- 
@onesia-Malaysia jang ditanda tangani 

pekan lalu, demikian perkiraan para 
penindjau di Singapura hari Selasa. 
Dalam pembitjaraannja dengan Men 

lu Singapura S. Rajaratman, Tengku 

mendjelaskan bahwa perdjandjian ter 
sebut tidak bersifat "'anti-THina” se- 
bagaimara jarg diberitakan oleh su- 
tat2kabar Singapura berdasarkan tuli 
san2 dalam pers Australia. 

Kira2 757, dari djumlah penduduk 
Singapura adalah keturunan Tlorghoa. 
Bagaimanapun, sedemikian djauh ti 

dak terdapat tanda?, bahwa pemerin- 
tah Singapura mengchawatirkan per 
@djardjian tersebut, jang pada dasarnja 

meresmikan d'perzokor:a hubungan 
Irdonesis-Malaysia. sedjak berucbirnja 
konfrontasi. 

Pada saat keberangkatannja ke Ku 
ala Lumpur hari Senin, PM Tengku 
Abdul Rahman menjatakan bahwa ta- 

djuk2 rentjana dalam harian "Sydney 
Herald"" Can surat2 kabar 

lainnja mengandung "itikad 

lan maksud2 djahat”". 
Tengku selardjutnja mengatakan, 

bahwa ia merasa gembira Menlu Ra- 
jaratman dapat memahami perscalan 

dan merasa jakin, 

'ah Singapura berdiri 
dipihak Malaysia. 

Men. pi tulisan2 pers Australia 

mengatakan : “Saja 
apan2 jang: menjeleweng 

ma sekali dari fakta? itu harus gege 
ra didjernihkan. Karenanja saja perlu 
memberikan pendjelasan mengenai per 
soelan jang sebenarnja kepada Tuan 
Rejaratman”. 

Para penindjau di Singapura selan 
Gjutrja mengemukikan, bahwa sudah 
merdjadi sifatrja, Tengku sangat mu- 
Gah tersinggung oleh ketjamm2 jang 

    

  

     

    

Sungai Tjitanduj Akan 
Dibina Setjara Chusus 

Djakarta, 26 Maret (Merdeka) . 
'SUNGAI Tjitanduj jang meru 

pakan sungai perbatasan oleh 

ini mengingat dae 
rah ini merupakan daerah jang 

stabil ber 
isi dan si- 

ULANG TAHUN KE 
18 KORPS 
BARET MERAH 
Djakarta, 26 Maret (Mdk). 

Kegiatar2 jarg akan diselenggara 
kan dalam rangka peringatan HUT 
ke 18 Korps Baret Merah meliputi 
atiara2 sbb. : 

I. Lomba 12 ketangkasan kepradju 
Titar, 2. Tournool sepak bola Bradja 
sildikospus, 3. Upatjara renungan su 
(JI, 4. Upatjara peringatan HUT ke 
18, 5. Malam perpisahar/perkenalan 

DAN PUSPASSUS AD jama & baru 
serta kiburan, 

Perlombaan 12 ketangkasan kepra- 
@juritan dimulai dan dibuka di TJI 
DJANTUNG pada tgl. 3! Maret jad. 

Pada upatjara tgl. 3l Maret di Tji 
Gjantung itu akan ada djuga upatja- 
ra, faitu: 8). Pemberian kwalifikasi 
comando pada KASAD dan kepada 

Kol. Witarmin 
rarm, bd). 
PARA atau Wingpara pada PANG- 
KOSTRAD. 

Upatjara peringatan HUT ke 18 

Iri akan dilaksarakan pada tgl. 16 
April jad., bertempat dilapangan par 
kir timur Senajan. (Lhi) 

    

Lagi 5 Terdakwa Tidak 
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Djuga Tuduh Ada 
Penyiksaan 

  

MERUPAKAN 
DAERAH JANG SOSIAL 
POLITIK TIDAK 
STABIL 
tuasi setempat. 

leh karena jtu dalam Pelita 
Tahap I ditudjukan terhadap 
pekerdjaan" darurat dan djang 
ka pendek, disamping itu sur. 

vey untuk pelaksanaan djangka 
pandjangnja telah pula d:mulai. 

Lebih landjut Suparto, Kepa. 
la Humas Dep. PUTL mendje. 

laskan bahwa untuk ini telah 
dibentuk pula Badan Pelaksana 
Projek Tjitanduj (Skp. Menteri 
PUT tgl. 1 April 1969 No. 134' 
KPTS/69) dimana tudjuan dari 
pada projek Tjitanduj jalah un.. 
tuk pengamanan bandjir jang 

meliputi daerah seluas 25.000 
HA, kemudian adanja reclama. 
ion rawa seluas 11.500 HA 
serta wntuk penngadaan tenaga 
listr'k dengan kekuatan sebesar 
183 djuta Kwh. 

Selain projek Tiitanduj, kini 

  

.telah nula disusun suatu Pola 
Induk (Master Plan) daripada 
usaha? pengembangan wilajah 
sungai jang tersimkroon dan 

terkoordinasi dengan baik. Un 
tuk mentjapai tudjuan inj di. 
perlukan suatu masa persiapan 
selama 1969/1973. Oleh karena 
itu dalam tahun 1970/71 oleh 
Dep. PUTL akan dilakukan sur. 
rey jang meliputi wilajah? se. 
perti '— Lampung,  Tiimanuk, 
Djratunseluna, Kali Progo, Bali, 
Lomhok, Luwu, Nusa Tenggara 
Timur, Sumatera Utara dji. 

Dalam projek ini djuga meli. 
puti pekerdjaan pilot projek 
Air Tanah untuk irigasi serta 
survey/investigation lainnja. 

Dikatakan oleh Suparto, bah 
wa pekerdjaan projek Bengawan 
Solo pada waktu Mi masih ditu 
djukan pada flood control se. 
hingga pelaksanaan masih meli 

puti pekerdaan? djangka pen. 
dek dan darurat. 

Tudjuan daripada Projek Be. 
ngawan Solo jni adalah untuk 
pengendalian bandjir seluas kl. 
78.000 HA jakni 38.000 HA di. 
hulu dan 40.000 HA dihilir. Ke. 
mudian djuga dilakukan perbaj 
kan/perluasan irigasi jang me. 
lipuri daerah seluas 32.000 HA 
dihulu dan 130.000 dihilir. Se. 
mentara itu akan dibuat wa. 

Djawa Tengah bagian Se. 

latan masih menggantungkan 
rada pembangkit di Tuntang. 
Salatiga. (KL) 

  

Silartjarkan pers asing, Dia pernah 
berkali2 mengetjam wartawan2 asing 
lang mengcover -huru-hara komunal 
berdarah di Mzlaysia bulan Mei tahun 
Jalu, sewaktu memberikan amanat di- 
depan sidang Madjelis Umum PBB. 

Mengerai kurdjungan Presiden Soe. 
harto ke Malaysia pekan lalu, Tengku 
mengatakan : "Presiden Soeharto be Tada di Malaysia untuk maksud2 baik dan ka at menghargai kundju- 
ngannja 

"'Presiden Soeharto telah melaksa- 
nakan barjak sekali usaha? positip 
urtuk mempererat persahabatan anta 
ra kedua negara dan perdjandjian jg. 
Gitanda tangani merupakan peresmian 
dari pengkokohan hubungan2 tsb". 

Menurut Tengku, dia tidak mau 
menjebutkan komentar? pers Australia 
sebagai salah tangkap atau kurang 
mengerti, tapi tulisan2 tersebut sung- 
guh2 mengandung "itikad buruk dan 
maksud? djahat'”. 

"Saja sungguh merasa tersinggung 
Oleh tulisan2 tersebut dan mengira 
Pers Australia berusaha mengungkap: 
kan bahwa Indonesia dan Malaysia 
bekerdjasama urtuk merusak semua 
wilcjah", demikian kata Tengku. 

Merurut Tengku komentar surat2 
kabar Australia itu tidak akan meru- 
sak hubungan baik jang telah terdja- 
Uin antara pemerintah Malaysia dan 
Australia. 

"Saja rasa surat? kabar bersang- kutan harus melihat bahwa semua negara jang ada diwilajah ini selalu Gapat bekerdjasama", demikian Teng 
ku menambahkan. 
Meranggepi soal penggulingan Pa- ngeran Sihanouk di Kambodja, Perda 

        

  

Komentar Negatif 2 Harian Australia 
Perdjandjian Persahabatan 

na Menteri Malaysia itu mengatakan: "Bila dimaksudkan bagi pembentukan 
Suatu pemerintahan sajap kanan, saja 
tidak ragu2 bahwa hal itu akun mem bawa kebaikan bagi wilajah bersang- kutan" 

KAMIS, 26 MARET 19705 yn 

Tentang. 
Indonesia-Malaysia 

Tengku Marah 
Semeritara itu pemerintah Singapura 

"eaciri sedemikian Gjouh belum mem 
berikan pernjataan atas penggulingan 
Pisgeran Sihanouk, seorarg tokob jg stlalu meridapat pudjian PM Lee Kuan 
Yew dimasa2 lalu. (Ru) 

  

DCI Djaya Pembajar Padjak 
Terbanjak Se-Indonesia 

Dj: 
padjak no, 1 

Berah patijak ta 
Dalam tahun 1969. Djakar: 
menghasjikan Rp. 25.056 djuta 

Rp. 2.076 
5 (6) Bandung Rp. 1.318 

Gjuta, dan (7) Pekanbaru Rp. 1. 
110 djuta: 
Direktur Perentjanaan dan 
Nan Ditdjen Padjak Drs 
ussein Kartasasmita menerang ' 

kan pada "Antare” bahwa ang 
wa angka2 tsb. diatas belum 
termasuk hasil2 penerimaan 
Dianuari, Pebruarj dan Maret 
1970 jang mendjadj bagian dari 
tahun fiskal 1969/70. 

Daerah2 tsb tergolong "7 be. 
sar” jang menghasilkan padjak 
Yjaras 1 miljar rupiah. 

ransportasi didalam arsal ibukota Djakarta Raya, mendapatkan 
kemadjuan2 jang memuask: an, dibanding dengan masa2 pra-Ges- 
tapu. Suatu daerah luas jang djarak dari satu tempat ketempat 
lainnja terlalu djauh untuk berdjalan kaki, dahulu terpaksa dila- 

kukan dengan betja, jang tentunja ongkosnja mahal dan waktu sampai- 
nja terlalu lama, sedang keamanan diri bisa terganggu. 

JJ 

Pengangkutan 
Di Ibukota 
55mm 

Pak Ali Sadikin, ketika melihat 

  

satu 
sektor betja kesektor betja lainnja. 

OPELET2 TIDAK TERATUR. 
" Djikalau betja2 

"gikuti aturan2 lalu lintas, dan bia- 

kan kesalahan2 sang betja, maka bagi 
opelet (t 1500 buah) soalnja lain la- 
Gi. Mereka adalah transportasi jang 
murah, dan kadang2 lebih etfektiet 
Garipada betja. Karena route2nja 
jang lebih tjotjok bagi mengisi trans- 
portasi dibagian2 teramai ibukota, 
Sehingga, orang jang membiasakan 
dirinja memakai transport umum, 

  

    

    

bis2 umum, Tapi lebih effektist un- 
tuk memakai opelet. Tjuma opelet 
harus mengambil ketentuan2 jang 
pasti tentang tarief dan tak boleh 
dibiarkan mereka menentukan sendi- 
i. 

  

| PAKAH JAZZ, ITU? Jazz ada- 
lah musik jang pertama-tama 

dikembangkan oleh orang2 
Negro Amerika, jg merupa- 

kan perkawinan antara rytthm Afrika, 
harmoni Eropa dan bentuk melodie 
dari keduanja. Pada fase2 permulaa- 
nja jazz diperngaruhi oleh dan ben- 
tuk permainan piano jang dinamakan 
ragtime, njanjian kerdja negro (work 
songs), musik march, rjanjian2 min- 
strel negro, ajanjian Creole dan hy- 
mne Protestan. Kata jazz otau jass 

Jazz mempunjai banjak karakteris- 
tik selain apa jang telah disebutkan 

   suatu bentuk musik jang hidup di 
masih dalam evolusi. Ini dapat 

(iakui, dirasakan dinjatakan sebagai 
jazr oleh para pengiktunja 

Telah banjak ditjoda untuk membe 
tikan suatu definisi jang tetap, ter 
wasuk beberupa pendapat jang meng 

    

p Tiita2 Dulu: Bus2 
Murah #dan Mudah 
Untuk Rakjat 
Ibukota 

, d Tiita2 Nanti: Ha- 
pusnja Kendaraan 
Tidak Bermotor 

OLEH: ADISASTERA 

biasakan oleh penduduk. Sebab ong- 
kosnja terlalu mahal, dan oleh sebab 
itu taksi tidak pernah dianggap seba- 
gai kendaraan umum untuk rakjat. 
Di Djakarta sadja, kini terdapat k.I. 
1000 taksi gelap dan terang. Tapi 
#fisiensi pemakaiannja tidak mengim- 
bangi kebutuhan umum, sehingga ia 
tidak dimasukkan kedalam katagori 
kendaraan umum untuk rakjat. 

Mag raboja No2, 
Medan No 3 

Seluruh penerimaan 
dari 35 daerah dalam Tahu “TU0h 
medurut statistik Ditdjen Padjak 
tnentjapai Rp 54.268 djuta. Ham 
pir 50x dihasikan di Djakarta, 
jang terdiri dari padjak penda. 
nean, padjak perseroan, MPO, 

Penerrmagn padjak di Djakar 
emg 2 Sena a tahun 

menurut statisfjk Inspekto. 
rat Padjak Daerah Djaya adalah: 
Djanuari Rp, 3666 djuta (rerma 
ruk PPn Import Rp. 931 djya) 
dan Pebruari Rp. 3.250 djuta 
(inklusif PPn 
djuta). 
Dengan demikian hasil Djakar ta tahun 1969 plus hasjl Djanua     

pangan Banteng - Grogol dan Lapo- 
ngan Banteng - Tg. Priok sangat ber 

berapa perusahaan swasta untuk 

  

in dapat dipertahank: 
Yi. Pertama tama karena ketjerobo- 
han memakainja dimasa2 lalu. Kedua 

atakan bahwa jazz dimainkan dengan 
1hytmic pulse jang tertentu dan kon- 
stan. atau bahwa jazz hanja memper 
gurakan time signature jg. terbatas, 
atau pula jang mengatakan bahwa tiap 
lagu jang mempergunakan "blue no 
te” adalah jazz. Dari pendapat? dia- 

as atau lainnja tidak ada jang meme 
nuhi aau mentjakup mendjadi suatu 

detinisi jazz jang tepat. 

ADAKAH JAZZ INDONESIA? 

Dalam perkembangan dan evolusi- 
nja sesudah Perang Dunia kedua, de- 
tgan timbulnja modern jazz atau le 
bih pepuler dgn nama progressive 

jarz, terutama pada tahun lima pulu 

Ban dimana musisi? jazz Amerika ter 

kenal mulai mendjeladjahi Asia (teru 

bus untuk ibukota, 1000 oplet untuk 
diarak Djatinegara Kota, 1000 taksi 
jang teratur dan dapat ditumpangi 
oleh penduduk biasa dibanding de-    

Interpretasinja sendiri dan dapat mem 
berikan improvisasi menurut perasaan, 
sifay atau backgroundnja masing2 

Sadao Watanabe dan Hideo Shiraki 
main jazz Cengan menjelipkan instru 
men koto atau samisen, mereka djuga 
menggubah/mengaransir lagu2 jazz 
Yengan memasukan note scale musik 
tradisionil Djepang. Ravi Shankar dan 
Dewan Motihar main dergan alat tra 
distonil India dan memasukkan. musik 
raga kedalam jazz. Itturalde main dan 
menggubah lagu jarz dengan backgro- 
und musik Flamenco 

  

JAZI ADALAH UNI VERSIL 
Oleh : SIDHARTHA AM 

tama Djepang) dan Eropa dan kemu 
dian banjak jang tinggal disana. maka 

ah mendjadi suatu ihusik jg 
I-suatu bahasa musik jg tidak 

imempunjai batas bahasa ataupun bang 

  

sa. Ini adalah sesuai dengan sedjarah 
pembentukannja dimana jazz telah ter 
djadi..... karena pertemuan dari seki 
an banjak kultur. Satu sifat karakte 
(stik Jazz lainnja jang kuat adalah 
silat Individuilnja, jg dimaksud de 
ngan Individual identity menan 
Wol Cari orang2 jang turut mengem 
bargkan, « memberikan — sumbangan 
haryanja, memainkannja atau membe 
ikan andil sehingga mendjadikan jazz 
suatu musik jang besar pengikutnja 
dan untversil. Djuga bersifat tndivi 
Yul karena tiap pemain dari mana 
sedia dan dimana sadja dapat memain 
han jazz atau ratu lagu jazz menurut 

   

    

Sek: @pskah djika mereka 
di Berlin atau di Buenos Aires 
Oi New Port mereka akan mengatakrn 
bahwa iri jazz Djepang, ini jazz India 
atau jazz Spanjol ? Atau adakah jang 
“kan mengatakannja demikian ? Tidak 
Apa jang mereka mainkan /sadjikan 
adalah jazz, titik 

RAIAN diatas dengan terung 
memberikan djawaban nega 
Vit atas pertanjaan "Adakah 
jatn —Indonesia” jang di 
tulis oleh Nj. Endang Wi 

warsih (igi 18 Maret). Tetapi ini bu 
kan berarti adalah parare! dengan pen 
dapat nj Winarsih karena konklusi 
Iung sala ambil adalah diambil dari 
sudut lain dan menkontradiksi Bebe 
tapa pendapetnja. Ini bukanlah ber 
Titi bahwa saja berpendhpat tidak 

(Bersambung ke hal. TI 
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: 50 mm. 
Rp.25,- per mm/kolom iklan 

mm.      

MEMBINA HUBUNGAN 
ANTAR - TETANGGA . 

SEBUAH "bom'' telah diledakkan di Australia sebagai ''sambutan'' atas 
Besil kundjungan kenegarsan Presiden Suharto ke Malaysia baru-baru ini. 
Walaupun bom itu bukan suatu "'penggilan berperang”" melainkan suatu issue, 
namun kiranja baik djuga mendapat 

Dua suratkabar Australia, jakni 
Perhatian kita. 

"Sydney Morning Herald” dan "The 
Australian”, beranggapan bahwa Perdjandjian Persahabatan Malaysia - Indo- 

Ulasan kedua suratkabar tersebut langsung ditanggapi ole PM Malaysia 
Tengku Abdul Rahman. Selesai pertemuannja dengan Menlu Singapura S. 
Rajaratnam achir minggu lalu, dimana antara lain dibitjarakan djuga segi2 

lang menjangkut perdjandiian baru RI - Malaysia itu, Tengku mengetjam tu- 
“san? disuratkabar Australia itu dan menganggapnja 
jawab” serta "bertudjuan menimbulkan kekeruhan'”. 

"tidak bertanggung- 
Di Malaysia sendiri 

pers setempat sudah pula menghantam tuduhan dari Australia itu. Bahkan 
salah satu suratkabar di Kuala Lumpur, jakni "Utusan Malaysia", setjara 
kasar berkata kepada rekannja di Australia sana: '"Pergi djahanam!"" 

Perang tuduhan dikalangan pers tentulah tidak akan mendjernihkan ma- 
salahnja. Kita andjurkan pendekatan. Memang, tulisan2 pers Australia itu 
sangat negatif. Tapi bahwa Tengku sendiri memerlukan membitjarakan hasil2 
kundjurgar Presiden Sukarto ke negaranja itu dengan Pemerintah Singapura 
menundjukkan betapa perlunja pendekatan itu. Memang, kalangan2 pemerin- 

tahlah jang harus siap dan tjepat mendjelaskan perkembangan baru diantara 
sesamanja demi untuk menghilangkan rasa (juriga-mentjurigal. Terpenting 
lagi, antara negara tetangga mutlak adanja kerdjasama untuk mentjegah dja- 

rum? berbisa jang dapat dimasukkan Gjusteru untuk merusak hubungan inter- 
nasional. Dalam hubungan ini mau tidak mau kita dapat menghargai ketje- 

katan pemimpin Malaysia dan Singapura untuk saling berkonsultasi mengenai 
pelbagai masalah jang menjangkut kedua negara itu, apalagi djika hal itu 

menjangkut soal sensitif seperti kesukuan atsu golongan, 
'" Rasialisme bukaniah pandangan hidup jang sehat. Dan djelas bangsa 

rumpun Melayu bukanlah bangsa rasialistis. Oleh sebab itu pulalah insinuasi 
dari pers Australia tersebut diatas sangat kita sesaikan. 
  

ADAM MALIK USULKAN SEKRETARIAT 
KONPERENSI ISLAM BERGILIR 

Beirut, 26 Maret (Mak). 
Menteri Luar negeri Adam Malik 

Selasa malam mengatakan di Beirut 

bahwa suatu Sekretariat jang kedu- 
Gukanrja bersifat tetan untuk konpe 

censi purtiak Islam diarsgapnia ti- 

Gak praktis. 
"Berdasarkan pergalaman, — “kami 

erperdapat bahwa lebih baik kepa 
da masing2 regara diberikan kesem- 
patan mendjadi tuan rumah bagi Sek 
tetarint purtiak sefiara — bergiliran 
Uap tabun'”, kata Merteri Adam Ma 
UIk dalam interview Reuter. 

Menlu Adam Mali 

  

rut dalam perdjalanan pulang dari 
Djeddah, Arab Saudi, dimana Ia te- 
lah mergetual delegasi Irdonesia ke- 
xorperenst Menteri2 Luar negeri Ne- 
gara2 Islam, jarg dibuka pada kari 
Seren Jl. 

Berita2 dari Djeddah mengatakan, 
bahwa Mesir menentars. pembentuk- 
an suatu sekretariat, tapi seandainja 
akan dibentuk badan serupa itu, ma 
ka tempat kedudukannja. harus dite- 
tapkan di Kairo. Negara2 lainnja, se- 
perti Arab Saudi dan Maroko sebal'k 
rja ingin pula menempatkan Sekre- 
taria, itu dinegara masing2. (Ant). 
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PRESIDEN SOVJET 
DI TEHERAN 
TEHERAN — Presiden Niko- 

lai Podgorny aari Uni Saviet 
dan sebuah delegasi jang ter- 
dir: dari pedjabat2 tinggi Krem 
'n akan tiba di Teheran -hari 
Rabu untuk melakukan suatu 
kundjungan kenegaraan selama 
6 hari dinegara itu jang diduga 
akan meliputi perudingan2 me 
ngenai masalah Timur Tengah: 
Presiden LUAN, ng be- 
runding dengan Iran jang 
mengundang delegasi Soviet tsb 
dan djuga dengan PM Iran 
Amir Abbas Hoveida dan pedja 
bat2 penting Iran lainnja, 
  

PENDIDIKAN CHUSUS 
PELOPOR & BENDASPOL 
Djakarta. 26 Maret (Merdeka) 

Bertempat dilapangan pendi- 
dikan Pelopor Mega Mendung, 
pada har! Rabu pagi tanggal 25 
Maret 1970 telah dibuka deng. 
an resmi Pendidikan Pengchu- 
susan Pelopor Angkatan Ke 13 
dan Pendidikan Bentukan Da- 
sar Kepolisian Tamtama dan 
Rintara (Ms) 

  

Siapakah Jang Sebetulnja 

  

— keadaan politik jang tidak 
stabil, 

«aa penempatan anggota2 AB- 
RI didalam perusahian2 

dan spareparis, 
— been struktur mana- 
gemeni personalia. 

Maka Kanan mengherankan 
kalau pada umumnja - 
haan2 negara belum PA gam 
na'kan fungsi sosial. 
nja, Dergan perkataan lain, pe. 
rusahaan2 negara belum dapat : 

ndjalankan peranan 
"kepeloporan dan kepemim 
pinan" terhadap perusaha 
an2 swasta dan koperasi, 

— sebanjak mungkin menj 
bang kepada Sia Perok 
ngunan ah. 

D'atas jadj adalah hasil peng. 
amatan disekitar tahun 1966. 
Apakah empat tahun kemudian, 
ditahwa 1970 ini, keadaannja su. 
Gah memba'k? Dengan perkata. 
an lain: 
(W). Berapakah djentara faktor2 

ekstern dan intern jang su 
dah ditanggulangi? 

(2). Bagaimanakah 
sa depan ) fungsi s0 
sial P.N. dewasa ini ? 

D JAWABAN atas pertanja. 

Fakta2 jnnd dikumpul 
kan mengadjar Kepada kita bah 
wa sebagian besar faktor2 "peng 
ganggu” itu masih belum ditang 
gulangi. Tetapi, pertanjaan 
kedua sidak begitu mudah uatuk 
d'djawab. Prospek fungsi sosjai 

ditentukan oleh dua hai 
sc , baik oleh 

P.N. maupun oleh k 
pendirian Pemerintah. arena 
itu, mingk" sadja P.N. jang 
mampu, tidak sepenuhnja men. 
djalankan fungsi sosialnja kare 
na keragu-raguan Pi 

fungsi sosial oleh P.N. itu deng 
an sele: ja Hal inj bisa 
sagja terdjadj walaupun Pemerin 

  

— 

Sakit ? 

tah menjatakan dirinja menga 
Dut azas " P. 
Hal jni hanja akan merupakan 
satu djantara sekian banjaknja 
bukti2 mengenaj "tidak satunja 

.kafa dergan perbuatan” jang ter 
dapat direpublik kita inj. 

Tidak satunja kata dan perbu. 
atan itu tidak perlu disebabkan 
oleh kareita pedjabat2 pemerinta 
han K il buruk. 
ji itu bajk, 
terapi merekapun tidak memaha 
mi konsekwensi darj itikad baik 
nj3. Mereka tidak ada waktu me 

lah aa prinsip jang sudah per. 
nah dinjatakan sebagai 
an kita bersama. Mereka TaOah 
mendjadi tawanan dari 
gapan2 palsu seolah.olah kesibu 
kan2 tertentu merupakan 

    

  

reka tida ada waktu lagi untuk 
meresapi kembali produk2 idijl 
"orde baru" seperti ketetapan2 
MPRS, hasji seminar Angkatan 
Darat. dsb. Oleh karena itu, kita 

Ini?”, Tetapi, 
un2 itu Menguasai fikiran 
mentara pedjabat2 pemerintahan 
bajklah diadjukan pertanjaan 
dari magjarakat: "Siapakah Jang 
sebetuinja sakit?” 

si Keadaan dimasa Orde Baru 
ini menundjukkan turut.sertanja 
ABRI setjara intomnit didalam 
peri hidup politik. ekonomj dan 
sosjal bangsa Indonesja. Keada. 
an jinj berakar kepada kehjdu. 

tensj Tenaga kemer 

semendjak kemefdekaan ABRI 
jurit dimasa? perang, 

kan mengapa sukarnja 
tah djtahun2 1946/1947 melaku. 
kan reot jsasj ABRI dan Ba. 
dan Perdj jang dapat 
dibanggakan. 
Bagaimanakah seharusnja tang 

gapan kita terhadap ABRI dima 
sa2 kini, dimana ia menduduki 
tempat2 poleksos, disamping ia 
diperlukan pula utuk penga- 
walan keamanan kita? atap 

Diperlukan kemahiran 
ganda 
NTUK dapat mendjajan. 
kan fungsi sebail k: 
maka dalam keadaan AB 
RI kita jang sangat chu. 

sus, dibandingkan dengan ABRI 
didunia lainnja, maka 
tama diperlukan, ja dituntut da 
ripada ABRI suatu kemahjran 
ganda, jang berarti menguasai 
persoatan pertempuran dan meng 
uasai persoalan2 politik, sosial 
dan ekonomj. Sistematjik dan 
metodik pendidikan dobel ini 
diperlukan oleh ABRI dan pada 
suatu saat didalam pendidikan 
dobel itu akan disaring, siapa- 
kah dari kalangan ABRI jtu jang 
ternjata harus finggal tetap di. 
dalam kariere militer, dan siapa 

MERDEKA 

Kalau mogok di luar negeri 

  

  

MEMERLUKAN 
EMAHIRAN GANDA 

KEGAGALAN 
... ABRI AKAN 
DJADI PUKULAN 

Oleh: Drs. SUBANDI 

jang akan terdjun kedalam ka. 
langan poleksos, dikalangan s0. 
sial/ekonomj dan politik ABRI 
ang telah mendapakan kemahi. 
ran dalam karjere sosial ekono 
mi, politik sebaiknjalah mening 
galkan atribut2nja. supaja tidak 
bermadjikan dua. Artinja, supa 
ja pertalggungan Gjawab peker 
Gjaan tidak diberikan kepada 
dua Badan Tertingginia (Han. 
kam atau Sipil), karena hal ini 
membawa banjak -keruwetan2. 

Tetap sebagai 
tjadangan 

Sekalipun tokoh2 jang telah 
meninggalkan atribut2nja itu. 
berada dalam tugas2 sosial eko 
nomi dan poffitik. mamun, ja te. 
tap merupakan tjadangan kemj. 
ljteran, djika pada suatu sa# 
Naga memerlukan tenaganja. 
Umtuk ini diperlukan latihan2 
perjod'k djangka djauh atau her 
scholing. 

Dengan disiplin jang ketat dan 
vertikal jang didjadikan pegang. 
an bagi “ABRI, maka pertjajalah 
klja, bahwa' bagi mereka itu ti. 
dak mudah berpikir setjara #'pil. 

  

Hukum Atjara Pidana dan Hak2 Az & 

ADALAH benar keluh kesah ran ini, maka sebenarnja uda 
beberapa ahli hukum didunia ini, lah 1 srupakan produk dari per 

balik jang menganut Contimental djuangan Putera Puteri Indone 

pengap mager EA Tah megan 
tem, bahwa umumnja Hulam kan jang terdapat di 
Atjara Pidana tidak mepdapat dalam Hukum Atjarn Pidana di 
perhatian @eharusnja baik Indonesia pada waktu itu (dua. 
Gi fakuftna2 meugun G  Hisme mama dianggap sangat ti- 
masjarakat oleh ahi3 pemikir Can Hae ego “dana 
tentang Hulawm. Padahal Hula bangsa Indonesia 
Pidana merupakan suatu alat Bagi bangsa 
- penting untuk me. dan mereka Remunalan 
Ba aa Kalitan Han kebun dengan bangsa Hu, berlaku suatu 

mentjariaan $ meteran Is dana dinegeri Belanda ig. men. 

nia. Oleh harus en Se aa er 
Ta aa Yan harus mna ng emng om und 
mendapat pembehaan jang men Indonesia asli) bertakm 
dalam. Kalau kita Undjan se. suatu Inlande Regiiment jang 

Atjara Pidana Indonesia seka. 2103 hukum tersebut. Namun 
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1 h 1 sai Dianuari 
1951, harus ditafsirkan demiki- 

an: djika ada 
ketentuan mana akan 
ikuti. Kata2: dengan perebahan 

   

Pada gambar atas inj kelihatan 
pemogok dikota St. Paul, negara 
bagian Mimmesota, berbaris saim- 

ABRI sebagai kekuatan 

   
    
   
   

  

    

    
       

Ka - 
DI AMERI SERIKAT 

mengetjam belandja projek bu 
lan. (Gambar2 AP) 

    

   

poleksos 
Maka ABRI jang telah mengam. 
bil posisi2 sipil, dengan pengala. 
man jang dalam pada jtu berdja 
la, dapatiah menjelami djiwa dan 
seranan masjarakat jang belum 
samasekali tahu atau merasakan 
tiara berfikir militer. Pengala. 
man ini bagi ABRI jang telah me 
tepaskan atrfbut2nja inj merupa. 
kan pendidikan chusus sehingga 
ia mampu memberjkan sumbang 
an jang -baik, positif dan effi- 
sien dalam tugas2nja sosial poli 
tik dan ekonomi. 

Kegagalan2. ABRI 
akan djadi pukulan 

Selama ABRI tidak mempunjaj 
kemahiran sungguh2 danj kei. 
dupan sosial politik Yan ekono 
mi dalam masjarakat kita. sela 
ma jtu pula akan ada sadja ok. 
num2 atau golongan2 jang akan 
melemparkan segala kegagalan 
kepada ABRI, dan mentjela dwi 
fungsi ABRI jang dikatakannja 
"tidak mungkin dapat didjalan. 
kan oleh ABRI”. Dan selama fu 
pula akan timbul issue2 jang 
meng”halau ABRI kita kemba 
kekandang”.nja. 
Sebenarnja jang Tae bukan. 

lah dwifungsi ABRI. Jang salah 
adalah petikamannja dan tja. 
ra2nja jang belum Gigarjskan 
dan ditatatertibkan setjara wa. 
djar. Maka kewadjaran inj harus 

  

J7 — 
(Sambungan dari hal. Il) 

mungkin adanja bentuk jazz dengan 
iri dan sifat chas Indonesia atau se 
orang Indonesia. Seorang Ravi Shan- 
kar hampir seorang diri dapat mempe 
ngaruhi dan meramakan musik raga 
kedalam jazz dan musik pop. Seorang 
Jobim mentjiptakan bosanova jang di- 
akui dan Csaklamasi sebagai suatu 
bentuk jazz jg. baru. Watanabe, Shan 
kar, Itturalde atau Jobim tidak: akan 
terknal hanja karena main jazz dgn. 
koto etau sitarnja, tetapi mereka ter- 
kenal karena virtuosity dalam mema n 
kan alat2 musiknja dan karena dapat 
menundjukkan bahwa permainan /guba 
han mereka dapat dirasakan dan dite- 
tima setjara universil. 

Bukan tidak mungkin sorang Les- 
mana,Mamahi, atau Marjono dapat 

  

   

   

mentjiptakan suatu bentuk jazz jang 
baru, jang akan membawa nama mere 
ka kepuntjak ketenaran jang sama. 
Tetapi se-kali2 tidak akan mendjadi. 
kannja jazz Indonesia. 

ANTANGAN BAGI MUSISI 
INDONESIA. Dapatkah seo- 
rang musisi Indonesia me- 
njumbangkan / menggubah 
suatu bentuk musik jazz ? 

Marilah kita beri djawaban bisa. De- 
gan warisan musik, gamelan atau bu 
nji2an Indonesia jang tjukup hanja se- 
perti gamelan Djawa, Sunda, Bali, hu 
nji2an Kulintang, gamelan Sriw'djali, 
Lampung dan masih banjak lagi, ma- 
ta tjukup banjak bahan jang bisa al 
pergunakan. Tidak usahlah terlalu am. 
bistous untuk ingin mentjari suatu ke 
pribadian jang komprehensif dari se- 
kian banjak matjam . ragam bahasa 

kultur Indonesia. tetapi tjukup- 
mendjadjagi menggali setjara men 

dalam musik satu daerah jang dapat 

  

   

Gikuasainja dan mertjoba mentrapkan 
nja dalam jazz. Tjontohnja gamelan 
Djawa dan Bali jang mempunjai note 
#cele jang berlainan dengan note scale 
musik Barat , djuga dengan pelog dan 

dilaksanakan dam dikembangkan 
oleh ABRI. sehingga ia dapat 
melaksanakan dua bagijan2 jang 
terbaik dari penghidupan ABRI 
dan Sipil, jaitu disiplin, tang. 
gung djawab jang setepat2nja 
dari dunja kemjjteran dan ke- 
mahjran atau skill serta jang di 
perlukan dalam menjelenggara. 
kan kerdja2 non-A38RI, dar: du 
nia sipil 

Mendjaga kebersihan 
ABRI 
EKALIPUN UUD 45 kita 
membenarkar: “kekaryaan 
ABRI, namun didalam 
prakteknja kekaryaan ha. 

rus djlaksanakan dengan tidak 
boleh merugikan masjarakat. 
Oleh sebab itulah, maka chusus 
bagi ABRI pendidikan.ganda sa 
ngat diperlukan. dan sesudah pe 
miljhan karjere, djika dja dja- 
tuh pada karier non-ABRI, ia 
harus meninggalkan atribut2nja, 
insuk memantepkan peng.sipi- 
lannja. Beberapa keurtungan di. 
tindiau dari su dut sektor 
penjelenggaraan tugas2 politik 
sosial ekonomi oleh ABRI jalah, 
bahwa ja dapat mendjalankan 
dua bagian kehidupan kita jg 
positif, jajtu sipil daf militer. 
Korps.geest jang harus diperta. 
hankannja, sudah tentu tdak 
boleh disalahgunakan untuk me. 
lindungi diri darj kekehruan2. 
Dilain fihak. masjarakat tidak- 
lah akan merasa tjanggung, de- 
ngan pimpinan orang2 ABRI jg 
sudah melepaskan atribut2nfa. 
kalau memang ia berkemampuan 
untuk melaksanakan tugas non. 
ABRinja itu. 

Dengan demikjan jawan2 jang 
tidak mengingifkan ABRI ber 
fungsi dibidang non.ABRI ttdak 
ada alasan unyuk menghalau" 
nja kekandang: Dan dengan 
Gemikian petrapan kekaryaan 
oleh ABRI sepeuhnja dapat di. 
pertanggung djawabkan setjara 
huruf dan setjara praktis, seper 
ti jang termaktub didalam UUD 
45 kita. 

HALAMAN III 

   

   

  

   

  

DE-SIHANOUK-ISASI 
Kampanje mendjatuh- 

kan nama Sihanouk 
(atau "smear campaign”, 

kata pers asing) rupanja 
sama mutlaknja bagi re- 
zim baru Kambodja de- 

se ngan tugas 
riljawan2 komunis di 

  

rupa. 
Kalau orang luar sang 

si apakah 36.000 serdadu 
Lon Nol dapat melawan 
40.000 sampai 60.000 ko 
munis maka tentulah 
Lon Nol cs. sendiri akan 
lebih dari sangsi. 

Barangkali itulah se- 
babnja dipilih tugas jang 
paling gampang : mentju 
tji-maki Sihanouk. 

: 

Setelah kita dengar 
Keradjaan akan didjadi- 
kan republik, maka kelak 
akan terdengar bahwa 
antara lain nama pelabu 
han Sihanoukville pun 
harus diganti. 

Dalam hal ini boleh 
ganti nama asal... isi 
tetap tak berobah, ja? ?! 

x 
Puteri Monigue, isteri 

Sihanouk, membantah tu 
duhan bahwa dia dan 
suaminja banjak uang. 

Kita tidak punja bukti 
siapa diantara mereka 
jang benar. 

Baiknja ditunggu sa- 
dja...... kalau mereka bi- 
sa tjontoh Dewi jang su- 
ka pulang-pergi Tokyo- 

  
  

  

Menteri 
Malaysia 
Setudja 
Pendidikan 
Sex di Asia 

Kuala Lumpur. 26 Maret (Mdk) 
Mohammad Khir Johari, ketua 

dewan keluarga berentjana Ma. 
laysja, hari Senjn mendesak di. 
adakanyja sesuau bentuk pen. 
didikan sex dalam sekolah2 dj 
Asia untuk memperiambat pe- 
nambahan penduduk diwilajah 
ini. Knir Joharj jang merargkap 
menterj perdagangan dan rdus 
tri tidak setjara langsung me. 
makaj kata2 "' 1 sex 
tetapi mengguta'rakannja seba. 

gai "pendidikan kehidupan ke. 
luarga” jang ktaj sedang diper. 
'mbangkan untuk diberjkaa se 
kolaf2 di Malaysia. Dalam pw 
dato pembukaan pada konperen 
si menteri2 pendjdikar ASEAN 
jang akan beriangsung 3 hari, 
Khir telah memperingatkan ke. 
pada para peserta bahwa beban 
penambahan penduduk dua 
terutama akan djalamj di Asia. 

Tahun jl. penduduk Asia ber 
djumlah 2000 djua dan diperhi. 
tungkan akan bertambah 40 
djuta setiap tahun Dengan 
diumlah 2/3 penduduk dunia. 

setjara tjepat, kata Khir. Ia ke- 
mudjan berpendapat bahwa sa. 

tu2nja tjara jang paling efekfp 
menjelesajkan masalah itu jalah 
melalui "pendidika- kehidupan 
keluarga disek'olah2”. (Rtr) 

  

   Pendjelasan 
Gerakan Ahmadijah 
Assalamu'alaikum wr.wb. 
Redaksi Jth. 

Setelah membatja tulisan Prof. Dr. 
HAMKA dalam s.k. Saudara tanggal 
3 Maret 1970, dengan djudul : Sajang 
Rangkuti tidak hadir, Ingin kami me- 
neadakan tanggapan seperlunja. 

Adalah suatu hak azasi manusia 
untuk menilai segala sesuatunja, 
baik tentang pribadi seseorang, 
pendirian seseorang ataupun or- 
sanisasi 
Pada kesempatan Iri dapat kami 
kemukakan, bahwa — GERAKAN 
AHMADIJAH INDONESIA aliran 
CAHORE, telah didirikan sedjak 
tahun 1998 sebagai suatu badan 
hukum. 
Maksud dan tudjuannja falah : 
Menegakkan Kedaulatan Tunam, 
agar ummat Indoresia mentjapal 
keadaan dilwa (state of mind) 
atau kehidupan bathin (inner Iife) 

Usaha? untuk mentjapai maksud 
tersebut. 

Buku? keluaran GA. aliran La- 
hore telah tersebar tuas, dan te 
"utama dimiliki dan dibatja oleh 
"mereka jang ingin memperdalam 

tentang agama Islam 
Wuku tersebut adalah karangand 

lengkap - dengan tafsir jarg luas 
telah tersiar dalam bahasa Ing- 

Warssatam 
An. PEDOMAN BESAR GERAKAN 
AHMADIJAH INDONESIA aliran 

LANORE 
Ketua 1. 

1. SocdewoPk 

UN. Soetjipto SM) 

    

     

 



  

HALAMANIV 

Nj. Sihanouk bitjara 
  

Warsawa, 
Pnompenk 
Putus ? 

' Warsawa, — Pedjabat2 
tinggi Deparlu Polandia Se 
lasa malam katakan tidak 
tahu-menahu tentang putus 
nja hubungan diplomatik 
antara Polandia dan Kam- 
bodja, sekalipun diberita- 
kan bahwa rezim baru Kam 
bodja telah memerintahkan 
ditutupnja kedutaan Polan- 
dia di Pnom Penh. 2 

Djuga kedutaan Kambo- 
dja di Warsawa Selasa ma 
lam katakan tidak meneri- 
ma sesuatu berita dari pe- 
merintahnja mengenai soal 
tersebut. 
Sedangkan seorang dipl« 

mat dari kedutaan Ameri- 
ka Serikat di Warsawa ka 
takan bahwa kini bukanlah 
waktunja untuk mengambil 
langkah demikian. 

   
   

kehendak Anda. 

Dapat diperoleh: 

Pantjoran 17, 
Tel. 20326, 
Djakarta-Kota.- 

"SM” CURTAIN RAIL 
(REL GORDEN) 

£ Tjiptaan terbaru modern dan menarik. 

# Dibuat dari bahan badja jang berlapis polycarbonat. 

# Anti karatan - anti matjet - anti berisik. 

€ Langjar tarikannja, mudah pemakaiannja. 

# Model ditarik dengan motor, tali dan tangan 
(Motor drawn, cord drawn and hand drawn). 

# : Ukuran pandjang dapat dilajani menurut 

  

   
TOKO TIAN LIONG 

taram peng: ja adalah 
tidak sah dan berlawanan de. 
ngan UUD. 

SEOUL, — Djepang, . Piipina 
dan Korea Selatan sebagaj tuan 
rumah, masng2 berhasil menggon 
dol dua medali emas alam per- 
tandingan renang internasional jg 
@selenggarakan dj Seoul hari Se 
nin dalam rangka peresmian 
lam renang tertutup baru. 

m 
dan satu laingja perunggu dibs 

san putri. . 

      

            

        

      
    
     

        

  

      
     
       
    
     
     

        

   

  

  
. SEATO Sokong 

28 Maret (Mdk-UPI) 
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HUKUM 
(Sambungan dari hal. 1II) 

kendatipun Na "mendjadi 
akan mema 

  

anggauta PBB 
tuhi Declaration of Human 

' Rights Memang kita akui bah 
wa HIR masih kurang sempur 
na dan belum sesuai dengan ke 
inginan masjarakat modera ig. 
menghasratkan djuga 'kebebas 
an dan kebahagiaan individu 
disamping negaranja ig merde- 
ka. Tetapi HIR itu dapat dipa 
kai suatu titik tolak kearah 
kesempurnaan jang sanga: diha 
rapkan itu, djika semua alat pe 
Haa yeni apakah ia Hakim, 

sa, polisi atau pengatjara 
benar2 setjara djudjur dan de. 
ngan suatu juridis geweten mau 
meneruskan ketentuan2 HIR 
itu, didalam perkara2 jang me- 
reka harus selesaikan dan ti. 
dak hanja untuk mentjari2 ke 
salahan dan kelemahan sitertu. 
uh. 

(Bersambung besok) 

Pem. AS 

Tjemas 
KALAU KAMBODJA 
DJADI REPUBLIK MAKA 
PERLU PENGAKUAN 
BARU 

Washington, 26 Maret (Mdk) . 
Pedjabat2 Amerika Serikat kini 

dengan rasa tjemas mengamat?j 
situasi Kambodja dan tidak ber 
sedia memberikan komentar se 
tjara spesifik mengenaj kedja- 
dian2 terachir. 

Djurubitjara Deparlu AS, Cari 
Bartch, atas pertanjaan tentang 
berita bahwa pemerintah baru 

  

  

Kambodja memaklum- 
kar Kambodja sebagai Repuolik, 
mengatakan bahwa djika hal itu 
terdjadi, maka AS harus memu 
tuskan mengenai soal pengakuan 
republik itup 

Sementara itu Bartch mengemu 
kakan lagj pendirian AS batwa 
perobahan pemerintahan di Kam 
bodja sampai begi'u djauh tidak 
lah menimbulkan soal pengakuan. 

Bartch menolak untuk menang 
gapi pernjataan Pangeran Siha 
nouk jang digulingkan tu dan 
iang menegaskan bahwa dia 
akan membentuk 'tentara pembe 
basan Kambodja'. 

Tetapi para pedjabat AS kata 
kan bahwa kini masih terlalu pa 
gi unbk dapat diketahui apakah 

pangeran itu hanja mengutjapkan 

   
'gertak sambal" dan sampai bera 
pa djauh Peking dan Hanof ber 
sedia pangeran itu, 

Rezim 

Djen. Lon Nol? 
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MERDEKA 

JUDOKA UNTUK 
PESAWAT2 . 

KOREA SELATAN 

  

  

  

ndingan Bolivia dan Peru 
Bana Me Kana eta Ban 

Sispe tuan rumah Cup 
Dunia 1966? 

Lebih landjut diberitakan, 
Persatuan Sepakbola ' Columbia 

keinginan telah mengemukakan 
nja kepada FIFA untuk mendja 
di tuan rumah final round ke- 
djuaraan dunia sepakbola (Cup 
Dunia) tahun 1986 dengan mem 
berikan pendjelasan umum me 
ngenai hal2 tsb dibawah ini 

Organisasi Persatuan Se- 

djandiinja untuk “ memberikan 
bantuan. : 

— Pengalaman mengorgani- 
sir turnamen2, dan 
— Hotel, mana Lem 

dan kota2 tempat # 
4 Pentjalonan Aa aa 
'bitjarakan am ui 
Dewan Eksekutip FIFA pada 
tanggal 20 Djuni 1970 di Kota 
Meksiko. (Am) 

Pendjaga 

Rumah 

tangga 

Diplomat AS 

Ditahan : 

Polisi Kebajoran 
Usut Pentjurian 
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terhadap 

nja, Karena itu sebagai orang jang 
Polisi perlu menahannja dan 

melskukan pemeriksaan sepertunja. 
Sementara Itu dari pihak keduta- 

an Aemefika Serikat, djalan Medan 
Merdeka Selatan membenarkan bah- 
wa pada hari itu pk. 9.00 pagi 
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tahu 
dengan an, 

membuat ”, istilah 
sampai tiga kali. (AP) 

Bala saga Lena Indonesia, 
smashnja en: dalam 

melar Denmark Svend. Pri. 
15—7 dan 15—1, Dengan kemenangan 

   

Rudy denga: n metundukka: 
itu pemain nasional kita Mu 

    
Hartono Kurniawan, melantiarkan sebuah pukulan pelan Henederad kedjuaraan Al England di London minggu 

berhast: pula Inggeris bagi seorang olahragawan jang menggondol suatu kedjuaraan 

3 Pemain Jr Tennis 
Medja Dipilih Ikut 

Ke Djepang 
2 Djakarta, 1 Dari Djateng 

Djakarta, 26 Maret (Mdk) 
Persatuan Tennis Medja Se 

telah berhasil 

kedji 
arzan Tennis Medja se.Asia 
dj Nagoja (Djepang) bulau 
April ini. 

Ke.3 pemain itu terpilih, se 
te.ah diadakan selama 
sua hari ber.turut2 di Hall C 
Senaja: 

P ekembalinja para officials 
regu Thomas Cup kita dari 
Tokyo, harian2 Ibukota, 
memberitahukan pandang- 

an2 dan pendapat Drs. Sudirman 
Ketua Umum PBSI disekitar per- 
tandingan kedjuaraan Zone Asia 
jang berlangsung di Kyoto Dje- 
pang. Kemudian disekitar kebe- 
rangkatzn Rudy cs ke London 
untuk turut dalam kedjuaraan 
"AII England”. 

Kita sangat prihatin memba- 
tja berita pers, jang bersumber 
dari Ketua Umum PBSI seba- 
gai berikut: "Pemain2 kita itu 
tertunda keberangkatannja me- 
nudju Lundon, dikarenakan ke- 
kurangnja biaja. Semua diharap- 
kan dari hasil Toto Dana Tho- 
mas Cup, tetapi ternjata merugi- 
. maka untuk itu diserahkan ke- 
pada seluruh masjarakat persoa- 
lannja”. Kelihatan Drs. Sudir - 
man dalam menghadapi keuang- 
an ini sudah “'hoopeloos"". Kedja 
dian ini bukanlah jang pertama 
a, tetapi hampir set kebe- 

atan 2 kita keluar nege 
kan sadja perbulu tangkis- 
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raan Tennis Medja di Solo jl, 
sedangkan pemain ke-3 ada. 
lah Kurniawan Wikarta, pe. 

  

  

pemberangkatan para pemain 
nja ke Djepang ini, sehingga 
dengan demikian masih beium 
dapat dipastikan gi. jang 
pasti dari keberangkatan team 
nja itu. 

Namup dilain pihak diper. 
oleh kelerangan bahwa Kom 
da PTMSI dan KONI Djateng 
telah menjanggupi untuk mem 

Pri te D g ini. 
Dengan demikian pihak PT 

MSI djuga nampaknja 
harapkan sangat 

pem! n kedua pema 
In junior ini dapat ditanggung 
sepenuhnja oleh KONI Djaya, 

(Am) 

ternasional. Tidakkah bangsa Indone- 
sia akan tjemar, baik dia didalam atau 
diluar negeri, manakala ribut2 soal 
pembiajaan regu2 olahraga keluar ne- 

   

rasakan berat, apalagi negara jang di- 
katakan dunia luar "Negara kaja" 

  

KAMIS. 26 MARET 1970. 

Persidja 
Junior 
Bersiap 
Hadapi 

Turnamen 
Suratin 

  
tuk itu. Hanja disebutkan 
bahwa coach PERSIDJA 
Drg. Endang Witarsa akan 
bertindak sebagai pelatih 
dan pembina team Junior 
PERSIDJA itu 

Dikatakan djuga bahwa 
sebagai try-out pertama 
team Junior PERSIDJA ini 
akan dihadapkan melawan 
team Junior Australia Ba- 
rat jang akan berkundjung 
ke Indonesia awal April jad 

ini, antara 
PERSIDJA Jr. vs Australia 
Barat Junior itu menurut 
rentjana akan diadakan tgl 
4 April jad. di Stadion Uta 
ma Senajan. 

Sementara itu diperoleh 
djuga keterangan bahwa 
pada tgl. 29 jad. team Ju- 
nior PERSIDJA ini akan di 
hadapkan melawan team 
PSSI Jr. jang 
untuk Manila. (Am) 

7. Bagaimana status JGS ? ijara ker- 

keolahragaan kita 

  

san tetapi tjabang2 olah raga lai, 
nja djuga, jang mendjadi handi- 
cap bagi pengurus dan pemain 
adalah fulus, sekali lagi fulus. S' 
dah mendjadi tradisi bangsa indo 
nesia rupanja ' setelah hudjan” 
baru ingat akan pajung”. Dapat- 
kah ini dipertahankan terus - A- 
dakah keadaan jang. seperti ini 
mendjadi pendorong untuk men- 

tjapai prestasi jang lebih baik ba- 
i atlit2 kita : Tidakk: gi para t ita idakkah hal 

harapan 120 djuta rakjat jang 
mereka wakili. 
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Lupakah kita akan ma'na jang tersi- 
rat dalam pepatah nenek mojang kita 
"Berat sama dipikul, ringan sama di- 
djindjing' . ' Duduk seorang bersem- 
pit2, duduk bersama beriapang2”. 
Benarkah kita ada djalan lain bagi ki- 
ta untuk keluar dari kesulitan ini? 

nulis melihat masih banjak 
dijalan untuk memetjahkan per 
soalan keuangan ini, dan diba- 

Masjarakat atau tidak, marilah kita 
tunggu. . 

1. Djadikan olahraga ini suatu projek 
Nasional. 

2. Humas KONI dan Humas DIR- 
OJEN OLAHRAGA, harus beker- 
dja keras untuk memberi pengerti- 
an kepada setara mendarat ce 
ngan tiaranja masing2, sehingga 
masjarakat — mendjadi ' SPORT: 
MINDED' dan menjadari bahwa 

olahraga memang suatu projek Na- 
sional, Kalau ini sudah tertjapai, 
tidak sukar untuk membebani ma- 

siarakat. . 
3. KONI dengan bekerdia sama deng 

an Dirdjen Olahraga ca.Kem. P.& 
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OLEH: SEDAB 

memberikan pertanggungan dja- 
wab kepada masjarakat. 
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