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rdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

teka 
La mM SUA K: REPUBLIK INDONESIA 

"| Merdeka na 5. 

KITA TERUSkAN DWV ah (neg ara tak 

ikut konp. Asia 
PERDJUANGAN 

untuk Demokrasi Pantjasila 

Ty 

- Korban VK 

apa mnggu laman untuk mengadakan 

- 

Pada harini, setahun jang lalu, : dup baru "Merdeka” dirasakan oleh dibajar. Disinilah ukuran pimpinan 

am PT i Bl Markas besar 
tanggal 5 Mei 1969 suratkabar ""Mer- pembatja dan masjarakat, oleh lawan harian ini sampai dimana tjintanja - 
deka” mengalami pembaharuan dan ” dan kawan. Kita tetapkan tudjuan — rakjat pembatja pada suratkabarnja Djakarta 1 ig : s n | komunis perobahan jang radikal dan revolusi- politis, jaitu meneruskan perdjuangan 
oner. Kita mengadjak pembatja me- untuk menghidupkan, menegakkan i sebagai pedoman, maka l lu dapat 

5 MEI 1970 "3 : 
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ngenangkan harini. Buat hampir se- — dan mempertahankan Demokrasi Pan- — sekiranji hendak mendjalankan 
perempat abad lamanja harian "Mer- — tjasila. Tudjuan kedua, membawa rak- — politik obral, tidaklah sulit bagi 'Mer- 
deka" terbit di Djakarta dalam keada- jat pada keinsjafan bahwa kita harus ”— deka" untuk mentjapai 100.000 lem- 
an siap siaga dan dalam keadaan jang  berdjuang untuk hidup. Tudjuan ke- 
sinkroon atau senafas dengan per- tiga: kita harus berdjuang untuk men- e 
kembangan negarakita. Didalam masa — dapatkan keadilan sosial bagi bangsa — Djakarta. Seka 

4 hidupnja s.k. "Merdeka" dirong-rong  seluruhnja. dah meluas sami 
berbagai hal. Satu antaranja adalah Tudjuan2 ini adalah penjempurna- — nesia. 'Ia telah 
mismanagement dari mereka jang di- an daripada tjita2 jang terkandung — Kabar nasional, k: 
tugaskan untuk memimpin penerbit- dalam proklamasi, jang telah ikut di- ting jang sudah dimasuki oleh "Mer- 
an ini. Jang kedua adalah gangguan — pertahankan dengan gigih oleh harian -“deka” baru ini ialah: Bandung. Bogor, “ 
kekuasaan jang berk-asa diwaktu itu, ini. Karena djuga terbitkan untuk KKrawang, Palembang, Padang di Barat, 
sehingga harian "Merdeka" dihentikan | kewadjiban' su Sedjak ia me- — dan Makasar, Bali, Djember, Tiepu, 
penerbitannja karena dianggap tidak ” ngalami kehidupan baru, maka sk ”— Solo, Madiun, Surabaja d 
Manipolis dsb. Baikpun karena akibat “Merdeka” telah madju kedepan de- ”— bagian Timur negara ki 
halpertamamaupun karena penderita- ngan tipografi atau rupa tjetak jang mbatja budiman, harian 
an akibat hal kedua, maka suratkabar — lebih sempurna daripada masa lalu. telah” mendjadi media 
"Merdeka" dihentikan penerbitannja Dengan mempergunakan teknik2 massa jang sangat baik kedudukannja. 
oleh pihak pimpinan sendiri pada — baru dibidang pertjetakan koran, ma- — Tanpa bermaksud mengetjilkan ke- 
permulaan April 1969. Tudjuan peng- ka harian ini dapat terbit dengan indah sanggupan kawan2 jang lain, kami 
hentian penerbitan ini tidak lain dari- — pada waktunja. Dengan kembali pula berpendapat bahwa dengan oplaag 
pada keinginan memeriksa rasa tjinta rakjat pada harian ini, bersih 10096 seper mi tundjukkan 
dalamnja apa sebab maka harian ini” dengan mengetahui sedalam-dalamnja 

  

Saigom, 5 Mej (Mdk) 
orban     

'" SEBUAH konvoi pasukan Vietoam Selatan memasuki wilajah Kambodja tel. 30 Apri tah dalam 
5 Operasi melawan geriliawan komupis. Sa Ma aa Sa Oa 

mendapat tanggapan 
menurut beberapa Isporan penguasa? Kambodia setjara diam? menjetudjul Gndakan tsb. kareng 

| dianggap membantu opergsinia sendiri terhadap komunis. (UPI) 

: MRI J ELANG KEPUTUSAN PRESIDEN NIXON 
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5 . 1. 

sudahlesu sekali, dan sudah ditinggal: untuk apa.harian ini diterbitkan dar Ya, sebuah segara jang « 1 NN Uu 1 
kan oleh pentjinta2nja. untuk siapa ia berdjuang menjatakan tara Soviet Uni dam RRT, , 

Akan tetapi, karena "Merdeka" pendapat dan pikiran, maka dari ke- ! Adam Malik djuga menerangkan 
diwaktu itu tidak dapat memberikan  adaan "orang sakit” jang tidak ada Setahun "hidu pkembali” diantara kemarin bahwa Nepal s&rta Afgha- 

ada para pembatja, dengan harapan, harian ini telah berkembang — raksasa2 jang sudah mendjamin tem- 
ja para pentjintanja, betapa- selama setahun pembaharuan mendja: patnja terlebih dahulu dibidang mass- 

pun kasihnja pada "Merdeka" terpaksa di "orang kuat”: dari oplaag jang ti- — mediadinegeri ini menundjukkan bah- 
   if i | pendaratan di pantai 

ss  Kambodja 
jang didukung kuat oleh 
Djaksa 

lari ! Karena mismanagement itu, dak berarti mentjapai oplaagjang ber- wa harian "M: 
dan karena memakai norma2 jang ti. ”kisar pada djumlah 70.000 lembar 
dak sehat oleh pengasuh2nja suatu ke- - sehari! (Kitapernah melakukan kam- — thefittest” atau “siapa jang terkuat 
tika, maka tidaklah ada harganja ha-  panje untuk mentjapai oplaag seratus — dia dapat hidup" sebagai sembojannja 
rian ini sebagai penjuluh dan kawan ribu pada tahun 1969. Djumlah ini Pikiran liberalkah ini? Apakah 
dari pembatja. tidak dapat kita tjapai, tetapi sampai iran ini liberal atau bukan, karena 

laperlu suatu pembaharuan hidup, satu angka jang mudah diingat, jaitu harian "Merdeka" berhak hidup, ia 

    

   

  

   

  
  

  

  

  

  

  

Agung John N. 
bersihan radikal. Al: h 88.444 lembar). Mes it mempertahankan hak itu der - Mjichel) minggu latu men- 

Set Dea Adaa ena pet Sa Pa lan dn Gara Ma Sa desak kepada Presiden Ni- « DAPAT SOKONGAN DARI DJAKSA AGUNG 
Lean. Tae D1 an Kan dengan naa peta biola, maks, ta El manten ia Keras ida Xon, supaja memerjntahkar # MENTERI PERTAHANAN TOLAK, MENLU 

rbitannja. Tetapi kegembira- ri rtahan dan besar untuk mengal pendaratan besar?an dipan- 
an itu tidak lama, Pada 5 Mei 1969 — kebijaksanaan dimana” satu lembur pada pembatja dan bangsa serta negara Pn Kambnaa Desakan jea ROGERS MENENTANG SEMUA OPERASI 
harian "Merdeka" diterbitkan kem- harian "Merdeka" haruslah dapa: jang kita tjintai ! Demikianlah. diadjukan dalam pertemu- Kata Suratkabar Amerika Serikat bali dengan pimpinan jang baru, de- '” membiajai dirinja sendiri. Artinja, ti- n di Gedung Putih tang- 
ngan seluruh tanggung dijawab di dak akan ada lagi harian "Merdeka" Pemimpin Umum ti 23 AD alam Demi- bi besar2an itu menurut Meskipun Miychell setja- 
pegang penulis sendiri. Mulailah hi- jang sampai ketangan pembatja tanpa B.M. Diah Kian tulis NEWSDAY surat rentjana dapat dilaksana- ra enthusjastik mendukung 

Kk kan bersamgan dengan in- kedua matjam operan terse Presiden enak rr. reogrmerinngene abar jang terbit dj Long Tan : Ba bug, » vs 

j 78 erus er GR tentang rentjana konperensi tob. Presiden Nixon menolak djpmumkan oleh Presiden hangn Melvin Lajrd mera- gu didepan istana Presiden Nixon 
fe Menlu pada pokoknja menegaskan desakan itu dan sebagai NiXon tanggal 30 Aprjl ma gukan berhasiinja invasi sendiri & Washington sebanjak 72 

5 4 bahwa krisis Kambodja apabila dibi- ahh memilih serangan lam. Demikjan pendapat melalui udara dan ja men- demonstran telah “ditangkap kareas 

tangani soal tan beriaru3 Wan das menbe: | Hrelalui perbatasan Vietnam”) | para pemimpin milter teb. |! (Bersambung ke hal II) mengatakan vatiws doa ddjlanan 
ompLotan Jono han maa aan “Kangen | Selatan dengun Kambadja mara legend yen 

bahwa sedjarah telah menundjukkan sebagai djalan tengah seba 
mem an Kaos 

pasar Solo urap sg armada Denga dgan rare E Di Krogab .Pum Swodia telah « Diakania, 5 Mei Oa). TERGOLONG BANDIT membenarkan intervensi teua lain 5 en Di AN66 AP g AM A DENG AN mesinartan hetjaman jang” petar ter. 

KREDIT RP. 413 DJUTA ” vIl Djaya ala aa PENTJURIAN UTAMA “Saka penjas dgera "udeng | NEWSDAY gd diperoleh Sasa 1 1 UTK PEMBORONG BARU giat mengedjar seorang ban DI DAERAH IBUKOTA     

  

  

  
  

  

Malik Wartawan dgn mengutip 

ke boageng Kanan da atog ter | Ambet”har menamai) oINVASI SOVIET UNI KE , dit, anggota komplotan pen AKBP tabungan komisi? Menurug wan ferse- 
Presiden Suharto hari Senja “(juri besar Djono. Bandit tugas oleh Drawosu lk but renjjana penjerbuan be : : 
kemarin celah memanggil untuk gondho, Kasi Res. Krim. sar?ap melaluj pantai Kam Washington, 5 Mej (Mak). 

"dian he ltara Mereka, Wa “ab: jang belum dapat dl “Komdak VII untukmenng AO tak diadi | ?o8isitn dkomukakan oten |, PERKOMPULAN Aksi De 
Mkota Solo Letkol Kumandar gd» Siarkan namanja ber-kali2 kap komplotan pentjuri ter | 1 Djendral Wheeler, Ketua Pem pe ma Prota Lay PH Nixon Timbulkan Krisis 
Ba aa aa lepas dari penguberan dan t “ Pun Gabungan Staf, dan S ab eanan ta Oa Konstitusionil, Kata 

Teu setelah Mala dari deac diketahui sedjak tertang: eonal ielh sedjak psi TEMPAT Stock | Ken Sat Argkaran || Pratakan bahwa keputus- Perkumpulan Amerika 
kepea Kapnja Djono pada hari Sk lalu Pp Laut AS jang akan meng- an Presiden Nixon menge- mengeluarkan resolusi jang 

Negara telah memerintah kepa 'at malam telah meng Kak jang melanijas #antikan Djendral disejudjuj pada sidang per 
da Walikota Solo untuk segeru dari rumahnja, demi pengedjaran terhadap 8 ker sebagai Ketua Gabung- || alasan jang adji untuk me sad patas 
mengupgrade pasar tersebut, salah satu dari 2 (dua) timah ke an Kepala Stat AS. lakukan dakwaan mulaan na 
Selama lebih kurang 30 menit klan “sambar Polisi mane Orang sisa komplotan itu Rengjana didu. tersebug aa ai p Sea Aa Me na ses rangkan pada koresponden honor .| kung setjara — enibusiatik Pen nhas peibannja Arun. Pangan Neredam Yura 
kemari ltate Merta Ame "Merdeka" kemarin siang. Sana jaite Poei Beng pasar bebas | 5x.oeo, FRAN SEDA PETJAT | pia Serta: & Viona ga "5 Maa sama2 dengan Pimpinan Bank Seregu polisi jang diberi dari salah barkan sebagaj orang jang men serangan 

sx, Aan ban Beng: Dani Daya Kota. 4 Buah runuah dari 4 Ta Apar ma pa 5 PEGAWAI TINGGI aa n NN nga Anak tertua 
tinbang Solo Penpbamo, ' diroktu Dubes R I (empat) orang isteri sang mmk oom mikjan Lewis dari NEWS- PERHUBUNGAN LAUT Komo wakia 

Kata Solo Kusnandar. . . Dat Ben na Sana aa Selandjuinja diungkap- — DJAKARTA, — Menteri Per takan Dea Pemetaan Sihan ouk San Manna npns care Jati d B njata ia telah kabur dari Djakarta 8 Met (Merdeka) kan bahwa rentjana jnva- hubungan Dzs. Frans Seda da NAS jnj telah 
tersebut dapat selesai dalam waktu 1 Irma Tumahnja sedjak hari Djum Menteri Prot. besar?an itu paling sedj jam surat keputusannja No. Manankan TEnpi kannyagan ke Pek 

ap ana ena ola . "at malam. » Kanan ag ag Mp akan Mohan, 2 divi 110 wd 115/P/70 tertanggal 11 tionil jang gawat karena ing apakah “ pera- April ia - Alang 

| ap ludah” akan rda Pede meninggal Sebagnimana diberitakan oleb Mie panahan Tenganan MORE, Arit AB dengan tuljuan Dena tlah na Da Haa Wah mar Maeka, m3 Mengkong, 5 Mey Obdk) 
1 Djani jang akan rang. "Merdeka" kemarin, TECAB tsb 50 bahawa A.S.. "Mak lali af tehihung sala 1 Agng njerukan segera ditariknja 

| Waluta Sio dmgmi Geergiog Djakarta, 5 Mel (Mdi). Ahh menartan Laga penang Maa Mag aman AB. Olah | ul Jani jang vital bag! 1910 terhadap 5 orang pera- || seluruh parakan AS dah sesak “p . 
ukarndani, Praptono Djenazah almarhum Maj- an itu, berbanjj mendjebak 2 2. js tinggi pada Ditdjen sap, Yengkaa, nana dom Yuvaneath, hari Sabtu sie mengatakan bahwa fihak pemibo- mahaja berhubungan perkemba bodja Timur dengan menu- h Laut karena terii supaja Kongres AS 

rong mendapat kredit investasi dari djen Irham Sukarto, akam orang anggota kompiatan pentia ngan Kambodja dan pelebaran tup Pelabuhan Sihancuk- bas dalam G.30.5/PKI memberikan dapa? Na na Ka 
Bank setjumiah Rp 413 dhta denga dimakamkan di Taman Pah "1 besar iku, masing2 Diono 4 & Vistasm. Meptay Por vile. Lama be mara iba deng urea perang BRT beer. 
bunga 1501, setahun. laman Kalibata dan dibe- “Infleks Langgeng aa 1 kskmbaag its IN) Penjerbuan dengan amphi Pemu: suara djada ta 1 dan peteranja ja 
La ea Te rangkatkam dari Departe- Ta Kendur, Ditaegen. Sia : " managt tlah | han” ecaah porenakan 2 Manten Yuvaseath ta 

men pa pada tgt AK Ne ia aa ae | BX-istri ketiga BK akan Ii trans Ke ah aa Parte 

Majdjen Imam Sukarto, Yui dengan panti, sementara du 2 : 2 Akademi Timu tema dab Komisi Lang Sebelum ajahanda 

EX DUBES PIMPINAN Dubes R.I. untuk Birma, Sen ertudiu kepada Polisi Bang diperi sa pengadila ammn' Serai Kian hri poorke: negara Tanbada 
BARU ”SULUH meninggal dunia pada tgi. ”— Sumber polisi itu mengatakan, su inggi jang diperbantukan new akan yong- Sihancuk. jang 

'A, — NI. Harjati Koeenadi ganti Nixon, perkumpulan bertjandji untuk mengga 
' 3 Mei 1970 djam 23.00 wak kompiotan ini adalah kompiotan Hy ai Loan interi hn3 bekas Taruh caa tersebut memandang sebe- Ungkan pemerintahan ha 

peD JAKARTA — DPP PMI Si: tu setempat setjara menda Penta abg daa eaktaran Nrenyion Segara, menurut - Baba kan Hai alasan jang adi) untuk man Jag mengralngtan 

Igo idah membadian htneg dak karena mendapat eta na Menanam tama 0 | na eka penguapan : He Aa JA — AS 
fa Ma dari "Suluh Merhserr ngan sakit djantung. singalir Pot tapi Karena, heah | Sean Lngg Batak ORA it D Sanap Terasa MIRIUT- Deptan Maap 
Late, Nasional dan Djenazah Almarhum Maj Sa aa Kasasi Ikan sendu perkara pilana. Lea. momng pedjabat dari ko Dengan suara 96 lawan — Dia dan ketuarganja te- 

Afengan Mina) Sol djen Imam Sukarto pada perangko ag Parung Pihak pengadilan belum misartat tinggi (kedutagn besar) 49 delegasi tersebar meng- lah dilarang untuk kem. 

viet Uni. Seperti diketahui: Mus $GL 4 Mel 1970 djam 1200 — Merurut sumber itu, bandit bg seng care Inggris & Sampata utk dita nagan nan, Pa aa san. 

tala Myza telah memegang dja waktu setempat diangkut jang berkedok Polis Bani: Ini, @iroluhkan kegaka bekas io Sana den tan Sitist Suatu ketjaman Iaip Get Peah bulan lalu telah me | 
pang Mag EA ke Djakarta dari Rangoon ar A- Na sea teri tokoh utama orde lama demiklan diumumkan oleh dia mg hai Ngunghaghan dahwa, bekas 

” 5 Gengan plane jang ditjarter «a rubitjara komiseriat tinggi hari segara “dd 
edaksi “Salih Marhaeti” EA. diketahval baru 4 (empat) orang, guaga «ala aa 

H Miasionat senja tabu 1906. (Lhi). semjktan mumbar tsb, (Ma) (Bersambang ke hal HID dil im adaentin (Re    



  
  

HALAMAN II 

10 pemuda 
  

  

  

bin Amat (19 tahun) 3. Supandaf (18 
tahun), 4. Jan Corry (19 tahun) 8. 
Cha'r Burhan (17 tahun) 6. Awang 
bin AH (18 tahun), 7. Abd. Gani bin 
Abd. Hamid (19 tahun), 8. Rasjid bin 
Toto (20 tahun) 9. Nuri bin Shair (19 
tahun) dan 10. Artir Patty (19 thn). 

karta. 

Sidang jang dipimpin oleh Hakim 
Tunggal Nn. Saraswati SH ditunda 
sempai minggu depan untuk mende. 
ngarkan beberapa Orang saksi. (Mrs) 

Setahun 
hidap 

dengan 
Wadam ? 

  

n pentju. 

Hakim Nj. Jam Ningsih 
setjara bertanja : 

bagaimana 

Bundel Pos 
Indonesia 

s
a
 

Ti
 u

 
Jkba

el 
akde

nh 
: 
Ti
 
Pt
 

| Ui li fpi
 

E i | 
af Ph

 
Hi
) 

h 
it
ik
 

| 1 : 

:t
 

#3
 | 

I H It si
 

  

at pimpinan kantor berita nasional 
wu caretaker 

, Letwot. CK 

— 
naa 

Untuk Radio Transistor, pakailah : 
BATU BATTERY SUPER 
(ELEMEN LECLANCHE) 

: dapat dipak: 
, suara lebih bagus, paling 

hemat, termurah, dalam kotak isti- 

6 Volts (4 battery ) : Rp. 1.150,- 
9 Volts (6 battery ) : Rp. 1.500,- ” 

Anda tinggal pakai buat selamanja. Doliar Australia 
Ada petundjuk @ura memakai & me- 

maja: Bukti njata setiap hari du- 

Doswesel tambah ongkos 
& Dak Rp. 300,- kepada : 

"ANEKA" 
domulio 14- SOLO. 
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PENJAKIT TYPHUS 
TERBANJAK SERANG 

SEMARANG 

   Milla 
Oleh karena tertjapainja effi- 
siensi dalam produksi Philips 

da waktu ini, harga barang: 
asil-produksi Philips ditu- 

runkan. Pada tahap pemba- 
ngunan dewasa ini. kesem- 
patan memiliki alat komuni- 

« 

MERDEKA SELASA 5 MEI 1970 
  

aa 

. penurunan harga 
— Jang menggemparkan ! 

kasi jang bermutu.disamping 
Sumber penghiburan jg. memba- 
hagiakan.kini terbuka bagi Anda 
sekeluarga. Anda pasti tidak mau 
ketinggalan. Pergilah ke dealer 
Philips - pilihlah segera! 
Belilah sekarang djuga! 

  

   

ny TP 

.....dan T.V, 

Philips selalu 

disertai dengan 
antene gratis. 

Tn 

     

   

  

Gambar jang 
sempurna me- 

lalui T.V. 

Philips...... 

Rp. 
88.500.        

    
  

  
16 RL 377 

Perhatikan. 
Hanja Radio 
Philips RL-377 Rp. : 
jang aseli dan 10500, 

bermutu 
disertaidengan 221: 
label. 55 AT $ 
PAS DUPLEX POWER 16 RL 376 

   
   
  

  

T 
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Meskipun harga 
diturunkan Philips 
tetap memberikan 
garansi selama 6 
bulan dan service 
jang terpertjaja. 

    

.IR p. 
7.250.     

16 RL 277 

    
   

  

  

Hanja dealer Philips 
jang resmi. jang da- 
pat memberikan 
keterangan setjara 
achli. 
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tahun 1969. Ty- JAKARTA, — Sehubungan de penangkapan kapal berkebangsa”) Charito menjatakan bahwa la 

WARTA EKONOMI : 
KURS VALUTA ASING DI DJAKARTA 
DJAKARTA — Kurs valuta asing di Djakarta (pada money si 

rhanger PT Gunung Agung) hari Senyn Sama dengan kurs hari AKTRIS PILIPINA tir, exportir dan industriawan 
Sabtu, Pasaran sedang. Kurs hari Senin tgl 4 Met adalah sbbc 

Poundsterling Inggeris 

PASARAN KARET LOKAL DJAKARTA 
Harga sheet djatuh lagi antara dus sampai tiga rupiah hari Se. 

sebagian ketjif Jang melakukan pembelian 
Perkembangan hurga di Singapura adalah sebagai berikut : 
Djumat pnya 8 sen per Ib RSS IL Seriin pagi 55 sen dan ajut kan 20 Peraturan Pelaksana 

Senin sinang /8 sen. . 

PENANGKAPAN KAPAL BELANDA WEWENANG 

    

    

  

di!” PHILIPS 
Di Indonesia hanja diwakili oleh: 

P.T. PHILIPS - RALIN ELECTRONICS   No, 434/M/7G 

Importir & pengusaha industri 
Ae dum tunggu pendjelasan PP-16 

AKTRIS2 INDONESIA 
TJANTIK, KATA 

    

—— Charito So. bila tidak tekun — mengikut 9 . 
Ba an na harito Ieb foliow up dari Peraturan Pe Kanaan Pelaksanaan sen T dan an aga 

Bean Tpita Asin dj Djepang morintah No, 18/17 Apri 1y10 bin banjakaja itu memariu- hah mereka han Nergaa n Fj Ja dj Djepang kan keteljtian daripara pe- madju ajau djustru melang- 

BELI DJUAL 

     
   2 tahun jang lalu, mengata- dan mempeladjari matja 

   i "gus. 2 INSI tar. 

Dollar Sperari darru Ian kan hari Minggu petang bah. Peraturan | Pelaksanaan-nja ar parng an tanah ra genre “mendapat: ar S'pore/M'sia/Brunei han aktris dapar dipastikan akan merasa Sendiri Jar Hi 5 tris Indonesia pat dipasti! a Bra . 
Gulden Nederiand 2 1. Pai dan Delia) berba” Keringgaian Peraturan Pelak Lena an Maan aan naa juga akan ye 
.Mark Djerman Barat — , . apaan n i dan ai 1 06- pen, aruh, sedangka 

Damar Non gkang 62, — hasa Inggeris'. "Dj Indonesia, Ba kan Pa ara gi? hukum jang dalam prak- karang inj industriwan? sudah 
untuk pertama kali saja dapat 
bergaul dan bertjakap? tanpa Pengusaha kareoa segala se 

bahasa, Di Dje- Suatu dapat di-tackle dalaw 
tek sehari? kelak merupakan harus memperhijungkar tam 
perajuran keras" jang jnsti- bahan modal jang tidak sedi- 

kir berkenaan dengan kenaik 

  

ii bi kesukaran “usjomyl 
nin kemarja. Dalum keadaan harga dijutah banjak perinat da. R3 h bidang ekonom, setelah lebih jom. : 

a . Hai pang, misalnja, bahasa masih pn on Gema Peraturan Pelaksana an koers dollar sampai 5? ru- tang tapi sebagian besar ragu dan tak berani membeli. Hanja merupakan rintanga, bagi Sulu dapar membikin kalkuta an PP 16 ini dirasakan s8- "Pi (Be). 
si jang bersih, Sampai kini me oran, bahasa €2 Jang hanja berbahasa rat GINSI sudah dikeluar ngap oleh tiap pengusaha 0 

Inggeris”, katanja lebih lan haimanag dibuktikan dengan 
: » A-— kundjungan dan pertemuan 4 P ok an dan diperkirakan masih Kantine Si kedung Madjapahit eram 

Ditanjakar pendapatnja' me jul No. 1, Djakarta, setjap bari. . . 

ngenaj para aktor Indonesia, ——mm——————————— dikerojo 
USUL —— aa 2 BELUM ADA SUARA DARI 

  

abdominalis di Semarang EKUIN . 
myan berita penangkapan sebuah an Belanda termbuc adalah men belum mendapax kesempatan ak 

memegang rekor dimana tertja aai berkebangsaan Belanda da /djadi wewenang Kedapel (Kepala bertemu dengan mereka, "Ns | (Sambungan dari hal 2 : ee Tab r. jat 
dan 23 orang ham "Merdakar tanggal 1 Ap Daerah Pelajaran) !II, maka hal mun seorang aktor jang diper dukung invasi melalui dara si ANNNHAN Danau 2 

meninggal du su ji, Perwira Pers Dispen AL tersebut sebenarnja tidak men kenaikan kepada saja hari | tan PRA TE RN Kn MA SN 
Letnan (L) M. Nur Zainuddin mem — djndi wewenang ALRI dan Dispen Sabtu malam adalah seorang Menurut laporan, ran 2. bui ant bawa s n indung, 5 ? Mak 

tampan dengan kepriba air on d3 2 - ngno 4 Semarang berperi berikan pendjelasan, bahwa baik ”— AL untuk memberikan keterang jang tampan deng: prib Lairi berpendapat bahwa dang Rinak Ie bag nc Setelah setengah djam me. 

duduk 640.401 orang Mu sela terhadap kapal tor an. Demjklan Pa Pers Dispen dian jang menondjol”, ja me | maksud operasi Kamboaja Ini, Keuangan dan Tndasihi lakukan perampokan dengan 
mading? tetah ter Penangkapan ekitar — AL. (SI landjutkan. . itu jalah menghanijurkan — kenaan dengan lahirnja PP'16 tjara kekerasan, 4 orang ter- E sebut maupun keterangan » L. (8) . landasan2, lapangan? ter tanggal 1? April itu. Padahal sangkanja cerdjebak oleh pen 

Gdmmis) 132 orang. Typhus ab. bang basis? militer Komu — lembaga ini sesuai dengan nd “duduk tatkala mereka 
mis serta memberi peladja manja mempunjaji peranan membagi.bagikan barang dan tv: 6 djembatan antara Solo & Semarang jab nan dan pesine, ak“mepenantiat dang” past Pampokannga 

Diphtheri 91 orang. SEMARANG, 8 Met (Mak) 
fever (Demam Bandjir jang disertat arus de 

ng. Dari para ras disungai Serang baruZ ini te 
lah diketahui mengakibatkan ber 

karena Cholera bahajanja kedudukan 
kali Serang, jaitu djembatan je 

Poljomyelitis tidak mah2 pada sist sung: 
@jembatan itu terentang, 

Guna menghtndarka 

... 
ter- 

ter run sungat 
dan 4 ag Udak diinginkan pad 

dlembatan wah kelongsoran?, demikian Ke- 

demi SeIKL tampak digerogot 

bahwa ndaratan? yiu bilang? ekonomi, keuangan 
t ti . dan industry. Penduduk jang penuh emesi ranjau Ps Le aa dlam gm PP Aa Bara da bg ata 

meng sasaran2nja. 16 mi fibak EKUIN tidak kan Pengepangan dan setel 

angan TAN an Menterj Luar Negeri AS bitjara suaiu apa, mendjadi ke.3 orang tersangka itu ter- 

Matan Gama BeReah Ppt Winjam P Rogers dilapor- —perhatjan para pengusaha tangkap latu dikerojok dan di 

jang melewati diembatan tsb, Ki 
ni telah direntjanakan untuk “me    akan meljbaykan Amerik: 

  

nyadakan perbaikan “berat pada 
djembatan tsb, antaranja mentje 

pala bagian djalan & djembatan 

  

       

  

Hopatitis int menghubungkan antarg Semarang DPU Djateng Wilajah Semarang, kan sangat menentang tingkat — perdaganga besar. pukul sehingga seorang dian 
Kue, anne — Godone — Purwodadi Sactarma, kepata ““Antar” aksj militer Amerjka apa- Kaum pengusaha dj Djakaria tara ket tersangka tadi tewas. 

, setan," Manan merana penbanaya: ngsmesan djembetan 13 pendjang pu, baik melalui, darat “jngin mendapaikan kepastian Peristiwa ini terdjadi Djam- 

nia Sutah Gelam kendaan metng ja 20 Tantar San ehiar 5 mang mangan lagi. a— Nom ggbo- mere Berung kon batur nara aa Kung v aoi 
karena tanah dasa ian dik Itu akan menelan biaja sebesar antara Semaran a| N mengambjl kepa upaka non—-playing cap- daerah kampung 'Tjihineng 

ariola. Dyeentri MN yas bandit Demikdan pula ta Rp. 10 djuta batam Mah Setu antara” Soma tusan iersebut sesudah se tan” belaka Boror 
tempat jembatan latnnja rang — Kudus, di N Rata @rang pembantunja menan PERIHAL pembanguna Menurw keterangan jg dila 

  

sedikit “€ tara Purwa tang angtota? Kongres um dustrj arona Indonesa perkan ke Kemdak VIT/LLR       
  

        s0. & djembatan di Kal tak memberikan utuit al Aapa. diketahu . Djawa Barat, nama etang ter 
masih ada 6 buah djembalan ra Semarang — 5 zersatif lewai tiga bulan men- sangka jang meniagral ahbat 

hat? jung abu jun mwatirkan kendi batuan dk Kali Oia Demikian harian NEWS. da waktu para kemarahan rakjat ta adalah tatu Nntas cra tara Purwodad DAY OPD 4 dapat Lilin (28 th Aa         

—
u
i
   
 



SELASA, 5 MEI 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 dalam kota: Rp. 200,- sebulan (termasuk beaja 
antar). Luar kota: Rp. 300,- (termasuk beaja pos udara). 
Luar negeri: Ditambah beaja pos udarake negara jang bersangkutan 

TARIF IKLAN : 
TEKS SADJA : Rp. 40: per mm/kolom iklan, lebar 46 mm 

minimum : 25 mm/kolom 
DISPLAY - AD (IKLAN GAMBAR): Rp. 50,- per mm/kolom iklan 

minimum : 40 mm/kolom 
Dua warna (hanja merah) : tambah 10016 

Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka 
Iklan Keluarga : Rp, 30,- per mm/kolom 

minimum : 25 mm/kolom 
Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11, 

Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250 
Rekening giro pos : A. 12638 

B.M. Diah 

    

  

Pemimpin Umum/Redaksi 

OPINI DUNIA TENTANG 
KRISIS KAMBODJA 

Setelah AS melantjarkan pertempuran2 dalam skala besar bersama sama 
Vietnam Selatan kedaerah Kambodia, dunia memberikan berbagai bagai reaksi, 
sebagai tanda kemana opini mereka didjuruskan dalam konstelasi politik sekarang 
ini. Tiga golongan di AS sendiri sudah tjukup memberikan gambaran, bahwa di- 
lbawah pimpinan Nixon sekarang ini, persatuan pikiran diantara penduduk bukan- 
nja makin lama makin terkonsolidasi, tapi bahkan ia menundjukkan pertentangan 
dan perpisahan jang tidak bisa dianggap remeh oleh AS, begitu djuga oleh dunia. 

Oposisi di AS adalah pihak terkuat, dalam arti-kata, bahwa mereka ber- 
pegang kepada , AS harus melepaskan diri dari tumpur Indotjina dimana 
ia makin lama makin terbenam dalam. Mula2 memang Nixon kelihatannja dapat 
menerima kritik oposisi jang masuk akal untuk kehidupan di AS itu. Dia sampai 
menjebar-luaskan pidato-pokoknja tentang "strategi perdamaian tahun 70-an”" 
beberapa bulan jang lalu. Golongan jang mendjalankan politik “wait and see”, 
golongan tengah, tidak berapa menondjol, oleh karena memang sifat dan sikap 
bangsa AS "tidak suka setengah2 !"" 

Tapi sekalipun Nixon sudah merelakan diri untuk mendekati pikiran opo- 
sisi mengenai tjampur tangannja di Indotjina, belakangan ini ternjata, bahwa dia 

hharus menjerah kepada pendapat para djenderal di Pentagon jang ingin melantjar- 
kan pertarungan2 di Indotjina. Dan seperti dikatakan Nixon kemarin dulu, maka 
ia menganggap kebidjaksanaannja di Indotjina - suara para dienderal di AS, seba- 
gai tindakan jang benar, sekalipun dunia tidak membenarkannja. 

Memang, saat2 ini dapat menimbulkan berbagai bagai pikiran negatif ter- 
hadap AS, oleh tindakan Nixon menjerbu ke Kambodja itu, pikiran2 negatif jang 
datangnja b uk an dari lawan2nja, tetapi djusteru dari kawan2nja. 

Sri Paus telah mengeluarkan pendapat, menjalahkan tindakan2 Nixon dan 
mengharap supaja semua pasukan asing diseluruh Indotjina ditarik mundur. 
Suatu dorongan pemikiran kearah perdamaian, bagi kaum Katolik diseluruh 
dunia, termasuk AS. 

Indonesia menjesalkan- masuknja pasukan2 Vietnam Selatan dan AS ke- 
daerah Kambodja, chusus karena opset Indonesia adalah sebenarnja untuk me- 
njerukan penarikan mundur semua pasukan asing disana. 

Kelihatannja AS telah berkali2 melaksanakan kesalahan2 jang menjebab- 
kan bangsa2 lain harus menerima risikonja dan seluruh dunia makin lama makin 
ragu2 akan kesediaan AS membina suatu perdamaian dan nasionalisme jang 
sungguh dinegeri2 lain, chusus dinegeri2 Asia Tenggara. Ketjuali itu ASpun telah 
bberkali2 menundjukkan, bahwa dengan tindakan ekstreemnja itu ia tidak pernah 
mendapatkan dijalan keluar bagi bangsa2 jang bersangkutan dan bagi dirinja 
sendiri ! Dalih untuk menjerbu Kambodja umpamanja adalah dalih seperti jang 
dilakukan Israel ketika menduduki daerah2 Arab, karena hendak “mendjaga ke- 
selamatan” pasukan2nja diperbatasan negerinja. Dan dalih AS untuk mendjaga 
keselamatan pasukan2nja di Vietsel telah menjebabkan ia merasa harus memasuki 

daerah Kambodja en 
Sekalipun ia kini sudah berada di Kambodja, sekalipun pasukan2nja sudah 

ribuan jang bertjokol disana, namun menurut berita2, pasukan2 AS itu belum 
menemukan markas2 besar Vietut dan Vietcong disana. Mereka tidak mendapat 
perlawanan jang berarti, suatu hal jang menundjukkan bahwa sebenarnja belum 
ada bukti2 kehadiran kekuatan militer komunis setjara besar2an disana. 

Sri Paus telah menjesalkan penetrasi militer Vietsel AS di Kambodja 
seperti djuga Indonesia menjesalkan kehadiran mereka disana. Karena merugikan 
rentjana2 perdamaian jang dimaksudkan Adam Malik dengan segala keichlasan 
hati. Demikian djuga sebagian besar dunia mentjela perbuatan AS cs. karena 
memang manusia,hanja menginginkan perdamaian dan mengutuk peperangan ! 

Kini sudah djelas, bahwa majoritas dunia menginginkan AS/Vietsel me- 
narik mundur pasukan2nja didaerah Kambodja. Keadaan di Indotjina achirnia 
diserahkan kepada Indotjina sendiri, dan penjelesaiannja sudah wadjar dilakukan 
oleh bangsa2 di Asia. AS harus menjadari, bahwa peranan militer-politikniz di 
Indotjina, tidak mendapat sambutan baik dibagian besar dunia kita. Achirnia 
tindakan militernja itu hanja menjukarkan dirinja sendiri En 

  

      

      

          

  

    

  

   Perang Kambodja dan 
kaum militer Amerika 

OLEH: WARREN L NELSON 

(Penulis karangan ini adalah wartawan UPI. Tulisan 
nja mengungkapkan pandangan kaum militer Amerika di 
negerinja terhadap masalah perang di Indotjina ditindjau 
dari katjamata militer, bukan dari segi politik — Red.). 

an2 Vieinam Utara dan Viet 
Kong bersembunji di Kambo- 

    
    

perwiraZ i 
ter AS pada umumnja je dja sebagai hal jang tidak 

ji serangan2 AS ke Kam protessionil. 
bod unilk membersihkan Bagi banjak orang perang 

persembunjian Komu- sudah mer £ 

  

Gengan penjerbuan itu. Djelas — terdapat pasukan? kpmu- 
nja mereka lupui darj | 
pada perbedaan2 jang sama Dalam hubungan jiu mere- 
Galam masjaraka, Amerika. ka tidak mema' 

Pada umumnja Perwir2 Kambodja jang terachur! ini 

Hi ga Kamberja Operasi A3 manga aa. 
dengan rasa puas. pabkan panukan2 AS dimana 

Para ahli itu telah lama me mi Gg menurut pandang 

Kanak manage pipih Utama bagi perndjuri AS: uni pasuk- utama bagi 

politisi jang membatasi kebe- 

AS TAK DJADI Lanal parodi ayal Lon 
(Sambungan dari hal. 1) tika Manijurja aa AR 

mengatakan tap tempat persembupijian pesuk. 
Sea ang & Istana mentok an2 komunis diseberang #4. 
aga terlebih dahulu melapor Oga! Yalu. 

Suharto — Pada wakuu / itu Presiden 

pasukan2 AS menjeberangi su 
ngaj Yalu dan banyak ahij mi 
Ijier merasa bahwa mereka 

ga jang dipimpin oleh Umar terpaksa bertempur dengan 
Sa Pa Sa Manar ana satu tangan jang diikap dibe 

pe 0g dang Eya neng der Begilu pula perasaan mere 
ak selesal karena terda- L, men temy “d 
pat perbedaan antara kopsu- Dunia boa nnjandi Kambe- 

Mei an Kana Pelan” 
Menteri Pertambengan djuga Ihunis memperjahankan dja | | ! ! 

  

tanggal 1 Djanuari 1973 menjesuaikan diri dengan pekerdjaan 

Inna belaka "ria: 
Beatati  MEarN MAKA ema Kan Kama menamakan 

Pertambangan. Presiden Suhar. nia", kata seorang perwira, Seorang 
to telah menantang. Maa pera mekar selo: Gaotnba: mna: 
Tea am ma" terhadap politik, Dan merupakan se- 

Sean beban Moana ng Cia Mei mabayan mtoan 

akan dibawa kedalam silang "s2 politik, Bahkan biasanja para 
Dewan Stabilsnsi hari Selasa Pewra Itu tidak pernah memberikan 
ini. Ketika ditanjakan. apakah Tetapi hal itu diva membawa si: 
benar akan kap naif tertentu terhadap petik 
kan bea sebanjaik 1072 Gan suatu perasaan bahwa kebidjak- 
berhubung karena adanja devi setsan miter tepat dmbh vange 

ngan Dan ana Uap 29 perang jang kuat dikalangan orang 

“unta. (UPD)     

      
    
         

       
    

    
    

    
    
    
    

         

        

Perkara Hiswara Darmaputera, Ben- 
dahara Jajasan Pembinaan Pers dan 
Grafika di Djakarta perlu kiranja men- 
dupat sat, aalisa, Sebabnja, perkara 

bukanlah perkara tuduhan bahwa 
melakukan tindakan pidana sadja, 

tetapi djuga adalah satu usaha untuk 
menggagalkan satu politik pemerintah 
terhadap pers Indonesia, satu usal 
menga alkan hasrat — memperbaiki 
pers Indonesia setjara rasionil, jang 
dak dapat diterima oleh avonturir 
dari pers itu sendiri. Bersamaan de- 

tuduhan terhadap padanja, jang 
erkisar bahwa ia telah menggelapkan 

(bukan dalam arti jang dimaksud da- 
lam pasal2 KUHP, tetapi dalam arti 
korupsi jang sifatnja lebih politis dari- 
pada kriminil), uang negara, maka hal 
perkara hendak dihubungkan dengan 
hal seakan-akan Menteri Penerangan 
jang dahulu dan Direktur Djenderal 
Pers dan Grafica sekarang terlibat da- 
lam manipulasi (atau korupsi) itu. 
Olch karena itu maka pembebasan 
daripada penuntutan atau pendekni 
pembebasan dari segala tuduhan mer 
gelapkan jang tuhkan pada sdr. 
liswara besar artinja dalam menilai 

dan menganalisa persoalan ini. Apabila 
diketahui sedjarah "perkara" ini, ma- 
ka seseorang Penuntut Umum 
lum membuat keputusan untuk me- 
nuntutnja, haruslah dapat pula me- 
ngetahui latarbelakang perkara itu. 
TPK tidak melihat bahwa perkara itu 

reasi" jang sifatnja 
Tetapi djuga ekonomis, Kedua- 

duanja sama berat, baik ckonomis, 
maupun politis. Ia adalah satu akibat 

perebutan rezeki, Ini sekarang kebiasa- 
an perdjuangan bangsa Indonesia, apa- 
kah ia wartawan, pegawai tinggi, ren- 
dah, ketjil maupun pedagang?, impor- 

tir, eksportir atau pemborong. 
Dan karena itu maka beberapa bu- 

lan sesudah didirikan Jajusan Pers 
itu, ja, hanja beberapa bulan, dan bu- 
kan beberapa tahun pembukuan Ja- 

san itu telah diobrak-abrik dan or 
nisasi itu diperiksa oleh TPK, 
Setiap orang. mengetahui bahwa 

dalam waktu jang singkat itu mung- 
kin terdjadi kesalahan2 pembukuan 
dan sebagainja, sedangkan kesempatan 
untuk menggelapkan masih sedikit. 
Mengapakah TPK begitu terburu ker- 
djanja tidaklah susah untuk meng- 
analisanja. Dengan memakai perkara 

sebagai test case jang kesekian 
ja, tetapi jang akan membawa pu- 

blisitas jang hebat djika berhasil tin- 
@akannja itu, maka Djaksa Agung dan 
TPK benar2 naief dan kurang ber- 

tanggung-djawab ketika menilai "suara 
pers" apakah benar2 mengabdi pada 
kepentingan umum, atau hanja me: 
ngabdi kepada kepentingan diri da 
golongan sendiri. Sebab soalnja mi 

ai perut sebagian pers jang hanja 
ingin hidup daripada pemberian, se- 
dekah ataupun redjeki numpluk, kata 
orang Betawi. 

Djaksa Agung mengambil beberapa 
wakil2 pers dalam TPK - nja. Dan sa- 
ngat sajang harus kita katakan, bahwa 
wakil2 p ang ada di TPK bukanlah 
jang terbaik, dan bukanlah jang . ... 
baik pula ! 

Pertentangan 
lam pers mengenai 
Pengurusnja 
serupa gonggongan andjing jang tidak 
kebagian tulang jang empuk. Tragedi 
dari perkara Hiswara ini tidaklah di- 

pikul oleh pers jang ngawur itu, tetapi 
pada hakekatnja oleh TPK, dan Pc- 
nuntut Umum, sehingga Madjelis Ha- 
kim jang memeriksa dan memutuskan 
perkara Hiswara itu djuga sangat hati2 
mengeluarkan” Penuntut Umum d: 

Madjelis ....... Kata konsi: 
derans madjelis Hakim tu pada tgl. 
23 April 1970 jl. antara lain demi- 
kian: . ... . bahwa, andaikata ditulis 
”Djaksa Penuntut Umum TPK” hal 
itu tidak mendjadi persoalan, tetapi 
karena dibubuhi (ingelast) kata2 pe- 
ngadilan Madjelis” maka istilah ter- 
sebut dapat memberikan tafsiran jang 
mungkin keliru, sebab dengan demi- 
kina Pk an seolah-olah jang menun tut 
adalah salah seorang anggota Madjelis 
sedangkan jang memutus . . 

itu2 djuga 
Madjelis jang memutuskan perkara 

Hiswara ini tidak mau dipersatukan 
dengan Penuntut Umum TPK.. dan 
pembebasan pada Hiswara' Darma- 
utera itu seperti diputuskan Madjclis 
Pengadilan itu tidaklah berarti djuga 
pembebasan jang diberikan oleh 
TPK. 

Pada hakekatnja permintaan Men- 
teri Penerangan pada tgl. $ Djanuari 
1968 dalam Halal Bihalal Dep. Pe- 
nerangan, agar wartawan2 jang me 
rong-rong kewibawaannja memberikan 
bukti2 tentang terdjadinja korupsi 
dalam Jajasan Pers TIDAK dapat di: 
penuhi oleh pers itu sendiri. Mereka 
mandul dibidang mentjari kebenaran 
ini, tetapi pandai berteriak. Salah satu 
suratkabar ketjil disini, jang mengaku 
suaranja adalah suara mahasiswa, jang 
mempunjai seorang pemimpin umum 
tukang menjelundup dan diadili oleh 
Pengadilan djuga, mentjobu menerang- 
kan bahwa karena Hiswara Darma 
putera adalahypemimpin redaksi hari 
an “MerdekaN maka korupsinja ada 
lah untuk memperkaja harian ini . 
Tuduhan asal tuduhan, fitnahan asal 
fitnahan dianggapnja sebagai satu ke 
hebatan pada mereka, sehingga mau 
tidak mau kita berpikir bahwa warta: 
wan kaliber ini akan tetap wartawan 
jang mati sebelum hidup. Dengan 
fitnahan mereka hendak hidup dan 
membunuh orang lain: dengan fitnah 
mereka melanggar kode kehormatan 
jang katanja ad: Ja korpsnja, satu 
haljang tidak pula benar. Karena keti: 
ka pada korps wartawan itu diminta 
kan supaja tuduhan2 jang membinasa 
kan sesama mereka diselesaikan, maka 
pengurus pusat daripada korps ini me 
nundjukkan ketiadaan kemam 
nja. Persatuan golongan ini ha 
satu sirkus belaka dan sajanglah bahwa 
kaum wartawan sendiri belum dapat 
menghapus bersih kelemahan2 mereka 
sendi 

  

    

  

   

  

     

  

   

    

      

    

  

         
      

  

    

   

      

      

  

   

   

      

dihebohkan da- 
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Dji TPK seakan-akan turut di: 
hukum oleh Madjelis Pengadilan de- 
ngan putusan pembebasan daripa 
tuntutan hukum, bagi tertuduh H 
wara Darmaputera maka para wart: 
wan jang mendjadi avant - garde TPK, 
atau kakitangan TPK, pun mendapat 
bagian, Setjara menjindir jang tepat 
Madjelis Pengadila ijatakan te 
tang tuduhan pada Hiswara Darma 
putera demikian: 

aa apabila kita hendak mem: 
persalahkan tertuduh, kita hampir tiap 
kali terbentur pada kenjataan bahwa 
kita harus mengambil dasarnja atas 
peritngan atas kertas . ..... " 
Ini menggambarkan bahwa dengan 
serampangan ambil pena dan kertas, 
maka sitertuduh bisa sadja dituduh 
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pada hakekatnja adalah , 

“keterangan saksi2 jang bersangkutan 
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MERDEKA 

MENGANALISA PERKARA HISWARA DpHARMAPUTRA DENGAN 
MENIMBANG KEWADJIBAN : 

PERS, PENUNTUT UMUM DAN PENGADILAN 
  melakukan hal2 jang bukan2 . .. atas 

kerta kata madjelis setan- 
djutnja” . . . . kita boleh sadja men- 
duga, bahkan menduga keras bahwa 
seorang atas perhitu menahan 
dengan melawan hak uang sekian ba- 
njaknja untuk dirinja sendiri, tetapi 
apakah perkiraan ini merupakan pem- 
buktian jang sjah menurut hukum, - 
itu madjelis tidak berani menjatakan- 
njas bahkan . . , "undang2 memper- 
sjaratkan pula kejakinan Hakim”, bah- 
wa sukar didapat, kata Hakim”. 
penjaksian atau pembuktian jang po- 
sitif terang menggambarkan kesalahan 
tertuduh”" 

Madjelis rupanja diberi satu teka- 
teki oleh Penuntut Umum jang me- 
wakili TPK, jang rupanja hendak mem- 
buat perkara itu satu demonstrasi ke- 
ahlian menuntut, suatu keahlian me- 
njusun tuntutan? atas dasar? tindak 
pidana dari tertuduh dengan rupanja  tudjuan pimpinannja, dan pimpinan 
..... berchajal, atau berbuat "asal ”Jajasan ini mempunjai pula garis2 
bunji sadja” ..! Karena kata Madjelis pekerdjaannja jang diterimanja dari 

jang dihadapi adalah tuduhan — atasannja, jaitu Menterinja atau Pe- 
i merintahnja, maka lengkaplah bahwa 

ara Darmaputera  seakai 
“Si Jahudi harus digantung” . . . ber- 
salah atau tidak. Madjelis tidak mau 
menerima filsafat ini, jang ditempa 
dari hasrat segolongan wartawan—pe- 
ngusaha jang hendak terus hidup dari 
pemberian, bantuan dan . ... dalam 
menghadapi politik Jajasan pers, de- 
ngan pemerasan. Setjara gamblang 
Madjelis Hakim menjatakan, bahwa 
djika ditarik garis merahnja tentang 

siapa jang harus dihukum, maka ... Pe- 
djadi, maka bukanlah ini e  merintahlah jang harus dihukum, dji- 
termen” dan tidak dikenal dalam ka sekiranja kebidjaksanaannja di 
hukum pidana positif. Djika sekiranja anggap salah. Dan kebidjaksanaan ini 
apa jang dituduhkan pada Hiswara tidak lagi memberikan subsidi-obral 
adalah pelanggaran hukum pidana,” uang pada pengusaha? pers nasional 
maka Pemerintah Republik Indonesia akan tetapi ditjari djalan lain untuk 
sekarang ini, maupun pegawai2 tinggi “menggantikan subsidi itu, jaitu de- 
haruslah semuanja dibawa kepenga: ngan tetap menjediakan kertas koran 
an karena korups karena misma- dan dengan menekan harga kertas 
nagement dan mis-administration ma- — koran pada harga jang Stabil dan relatif 
sih “menghiasi” tata-negara ki rendah. Kesimpulan Madjelis adalah 
mau atau tidak diakui ! sama djuga dengan kesimpulan jang 

     Mengenai subsidie dari Pemerin- 
tah, Madjelis Hakim memberikan se- 
matjam kuliah kepada Penuntut 
Umum TPK dan kepada para warta- 
wan jang mendjadi pembikin fitnahan 
dan tuduhan2 palsu dahulu. 

Untuk djelasnja baiklah pembatja 
menelaah sendiri pendapat Pengadilan 
Madjelis itu. Dan dari sini maka dap: 
lah dibuat sesuatu keputusan seperti 
jang dilakukan oleh Madjelis itu, bah- 
wa perkara jang dihebohkan jang me- 
njangkut Hiswara Darmaputera itu 
adalah perkara politis, perkara beleid 
atau kebidjaksanaan Pemerintah. Ma- 
djelis menimbang keterangan Menteri 

Penerangan pada DPRGR., menimbang 
kedudukan Hiswara sebagai Benda- 
hara, jang mempunjai "baas” dan jang 
melakukan tindakan2nja atas perse- 

   

   

  

        
  

  

  

tindak pidana korupsi, sehingga kita 
djuga harus membuktikan aJ. unsur 
memperkaja diri dengan melakukan 
kedjahatan2 dari Kitab UU Hukum 
Pidana jang dituduhkan kepadanja,-te- 
tapi sajang sekali, bahwa satu barang 
jang menudju kearah itu tidak dapat 
diadjukan sebagai barang bukti . . . . 

Achirnja, Madi hakim. men: 
dapatkan djawaban atas tuduhan itu, 
bahwa jang dimaksudkan tuduhan ko- 
rupsi adalah . . . mis-administration, 
mis-management dsb. Djil i 

   
       

    

    
       

   

  

      
     

  

Sidang Madjelis pada Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta, jang 
memeriksa perkara tindak Pidana Korupsi dalam tingkat pertama, jang 
bersidang digedung jang telah ditentukan untuk itu di Djakarta, djalan 
Gadjah Mada Nc. 17 tanggal 23 April 1970, telah memberikan keputus- 
an seperti dibawah ini dalam perkara tertuduh : 

HISWARA DHARMAPUTRA 
  

umur 47 tahun, lahir di Pegaden 
Baru Purwakarta, alamat Djl. Erlangga 
IV No. 43 Kebajoran Baru, pekerdja- 
an: 

Staf Pribadi Menteri Penerangan 
Rd 
Anggauta Dewan Pendiri Jajasan 
Pembinaan Pers dan Grafika di 
Djakarta. 

— Anggauta Dewan Pengurus Jajasan 
Pers dan Grafika di Djakarta. 

— Bendahara Jajasan Pembinaan Pers 
dan Grafika di Djakarta. 
Pimpinan Umum Harian Merdeka 
di Djakarta. 

— Direktur P.T. Masa Merdeka di 
Djakarta 

— Direktur Merdeka - Press/Indone- 
sian Observer.. 

— Direktur Perkebunan Tjitajam De- 
pok. 

- Ketua Koperasi Produksi Perikan- 
an Bogor. 

Ketua Gabungan Peternakan Kuda. 

    
HISWARA DARMAPUTRA 

SKAT PERTAMA : 

  

MEMUTUS DALAM TI 

Menjatakan perbuatan terdakwa bernama HISWARA 

DHARMAPUTRA tersebut, diatas, sebagaimana dituduhkan 

kepadanja, terbukti, akan tetapi perbuatan2 itu tidak me- 

rupakan suatu kedjahatan ataupun pelanggaran. 

MELEPASKAN tertuduh dari segala tuntutan hukum me- 

ngenai perkara in 
Memerintahkan bahwa: barang - barang bukti berupa buku2 

JPG dikembalikan kepada JPG, sedang: 

kan surat2 jang berada dalam berkas perkara, tetap dalam 

berkas ini. 

Menjatakan, bahwa semua ongkos perkara akan dipikul 

oleh Negara. 

  
     

   

        

kian jang didapat ialah, seolah? jang 
sebut: Memeriksa berkas perkara serta entntut adalah salah” seorang ang: 

surat? jang bersangkutan: Mendengar gauta Madjelis, sedangkan jang mc- 

terdakwa dan saksi2 jang bersangkut- — mutus . .... . . Majelis itu2 djuga 
an: Memeriksa bukti2 jang diadjukan — bahwa dengan demikian hak menun- 
dalam persidangan tut dan memutus adalah satu tanga 

Menimbang, bahwa terdakwa di- — hal mana dengan sendirinja berten- 
tuduh sebagaimana tertera dalam awal tangan dengan kenjataan: Menimbang 

berita atjara persidangan iniz me- — bahwa, meskipun Madjelis pertja 
nimbang bahwa untuk mempersingkat sepenuhnja atas maksud baik dari Pe- 

keputusan ini mengambil over ke- — nuntut Umum, namun hal itu perlu di 
utusan exceptie dan harus dianggap — kemukakan sebentar untuk. meng 
ertera dalam keputusan ini: Mc ingarkan kesan, seolah2 kita me- 
nimbang, bahwa pada pokoknja,dalam — mudju absolutisme, jang djustru k 
persidangan terdakwa mengakui pcr: ”— Semua tentang sekerasInja: Menim- 
buatan2 jang dituduhkan padanja, — Yang kemudian, mengenai fuduhan2- 
letapi mungkir, bahwa dengan per- ja an sich, jang tidak ketjil djumlah- 
buatan tersebutia telah menggelapkan — ja, dan mengingat banjaknja waktu 
uang atau memperkaja diri sendiri jang diperlukan untuk membahas se- 
seperti tertulis dalam tuduhan2 atau- — Hun tuduhan itu, Madjelis semula sa- 
pun melanggar Hukum lainnja: Me- ( chawatir, bahwa pertimbangan2- 

nimbang, bahwa selandjutnja didengar nja akan mendjadi pandjang sekali dan 
membuat lesu jang mendengarkannja: 
bahwa tetapi, mengingat akan segala 

Terdakwa tidak ditahan: Madjelis ter- 
      

  

  

    

  

    

    

dan untuk singkatnja, apa jang tertera 
dalam berita atjata persidangan harus jang terdapat dalam persidangan? jbl, 
dianggap tertjantum dalam keputusan ternjata, bahwa ada fakta2 jang baru 

inis 3 mungjul dipersidangan dan sama se- 
bahwa semua saksi tersebut di- kali tidak nampak pada waktu diada- 

periksa di persidangan setelah mereka — kan pemeriksaan pendahuluan oleh 
disumpah dahulu menurut agama me- — TPK, memang belum dapat nampak 
teka masing2 : pada waktu itu: 

Menimbang, bahwa pada achirnja Menimbang, bahwa dalam menge- 
Penuntut Umum mengadjukan - re- djar kebenaran dan keadilan, Madje- 
@uisitoirnja jang pada pokoknja me- lis harus mempergunakan semua fak- 
nuntut agar supaja terdakwa dinjata- — ta2 dan pembuktian? jang didapat, 
kan bersalah karena berpendapat se- — sekalipun fakta?nja kadang2 baru 
mua tuduhan terbukti, dan oleh kare- muntjul te elfder ure, atau pada saat2 
nanja meminta agar didjatuhi hukum- —— terachirs 
an pendjara selama $ (lima) tahun de- Menimbang, bahwa pendapat ini 
ngan perintah segera masuk, ditam sesuai dengan makna, terkandung da- 
bah dengan hukuman denda Rp. — tam “Peraturan Mahkamah Agung 
750.000, (tudjuhratus limapuluh ti ”— RI. No. 1 tahun 1969, tertanggal 8 
bu rupiah) subsidir 6 (enam) bulan Djuli 1969”: bahwa, untuk djclasnja 

kurungan: kami akan kutip sebentar bunjinja 
Menimbang, bahwa Pembela dan — pasal 3 dari Peraturan tersebut, jang 

  

terdakwa mengadukan pleidooinja: — Kinja sebagai berik 
Menimbang pula, bahwa Penuntut "Mahkamah Agung dapat menin- 

Umum djuga telah mengadjukan re jau kembali atau memerintahkan 
mika “dam Pembela. mengadjukan p mb ng bra Ipar upliknja: tidak mengandung Menimbang, bahwa Madjelis ter- aa —. mia, 
lebih dahulu hendak membuat sebuah telah kekuatan 
(jatatan ketjil, jang meskipun rupanja 3 
enak tetapi Tari UMamokakaa fe Tn yang mag Me bana an sub bentar untak menghindarkan dalah Sol hai Ii ani nona "Umrah 
faham: bahwa regutsitoir dalam per 4 
kara Ini diachiri dengan kata2 : 

“Djaksa Penuntut Umum Penga 
dilan Madjelis TPK", disusul tanda 
tangan Gidion Marpaung SM Adiwira 
Djaksa Nep. ISL 

bahwa, andaikata ditulis “Djaks 
Penuntut Umum TPK hal tersebut 
tdak akan mendjadi persoalan, tetapi tindak pidana, tak dapat 
karena dibubuhi (ingelast) kata2 Pee yg anja perkara diadjukan 
nyadilan Madjelis", maka istilah ter "7 gleh Djaksa pempasaa atau 
sebut dapat memberikan tafsiran jang netapan ketentuan2 pidana lai jang 
Mungjin keliru, mbah dengan Geet lebi ringan: 

segala tuntutan atas dasar bahwa per 
buatan jang dituduhkan itu tidak me 

  

Oleh Pimpinan Redaksi "Merdel 

  

  

mmah dikemukakan oleh Menteri 
enerangan B.M. Diah dalam salah sa- 

tu sidang Kabinet Ampera, jaitu bah 
wasanja negara tidak dirugikan dengan 

ik Jajasan dan kepentingan umum, 
jaitu pers nasional dilajani, sedang 
tidak ada seorangpun jang mendapat 
keuntungan pribadi daripada tindakan 
ini ... . sedang pekerdjaan Jajasan 
Pers berdjalan terus tanpa berhenti- 
hentinja dan kekajaan bertambah de- 
ngan adanja paberik potong kertas ! 

Atas dasar ini maka tidaklah His- 
wara Darmaputera dapat dituntut'un- 

tuk didjatuhkan hukuman, dan karena 
itu tertuduh dilepaskan daripada se- 
gala tuntutan hukum alias ia bebas. 
Apakah peladjaran daripada perkara 
Hiswara ini? 

1. Kampanje jang dilakukan se- 
bagian pers pada masa kabinct Am- 

ra untuk mendiskreditkan Jajasan 
Pers dan Pengurusnja, serta Menteri 
Penerangan jang mendirikannja atas 
andjuran seorang rekannja berbau po- 
titik. 

2. Siasat politik ini dipergunakan 
untuk mentjapai satu kedudukan eko- 
nomi bagi penguasaan mass-media. 

3. Untuk menutup kelemahan2 
pengusaha2 mass-media jang tidak ta- 
hu berorganisasi, tidak tahu adminis- 
trasi, tapi ingin mend jadi pressure 
group politik tanpa kekuatan ckono- 
mi dan keuangan, melainkan hanja 
sekedar kekuatan terror berupa fit 
nahan, maka dipakailah tjara2 jang me- 
rendahkan martabat para wartawan. 
Mass media dengan wartawan2 jang 
demikian tidak memperkuat keduduk- 
an dan gengsi journalistiek Indonesia. 
Bagi orang jang bermaksud buruk 
suara persjang hendak mentjoba men: 
djatuhkan orang2 tersebut, akan di- 
anggap otjehan mak njai. Karena itu 
tudjuan pers scumumnja akan dapat 
digagalkan, karena ada tjontoh bahwa 

  

  

  

Menimbang, djika diingat, bahwa 
Mahkamah Agung dapat memerintah 
kan penindjauan kembali sesuatu ke 
putusan jang telah memperoleh ke 
kuatan hukum Jang tetap, apabila ter- 
dapat keadaan2 baru. sehingga me 
nimbulkan pertimbangan jang men- 
dalam, bahwa apabila keadaan? itu di 
ketahui pada waktu sidang masih ber 
langsung dst . . - . . apakah tugasnja 

Madjelis jang menghadapi pembuktian 
pembuktian baru, sebelum mendja 
tuhkan keputusannja? 

bahwa dengan sendirinja merupa 
kan keharusan mutlak bagi Madjelis 
untuk mempertimbangkan pula fak 

dan pembuktian? baru itu: Me 
nimbang, dengan mengingat akan Per 
aturan Mahkamah Agung tsb. dan 
timbulnja fakta2 baru dipersidangan. 
Madjelis merasa sedikit optimisch bah: 

wa pertimbangan 2nja tidak perlu men 
djadi "afmattend” sehingga melesukan 

Menimbang, bahwa jang uniek da 
lam perkara “ini ialah,- apabila kita 

hendak mempersalahkan tertuduh, ki- 
ta hampir tiap kali terbentur pada ke: 
njataan, bahwa kita harus mengambil 
dasarnja atas perhitungan diatas ker 
tas: bahwa benar, kita bisa dan boleh 
sadja menduga, bahkan menduga ke 
tas bahwa seorang atas perhitungan 
menahan dengan melawan hak uang 
sekian banjaknja, untuk dirinja sen 
diri, tetapi apakah perkiraan ini me: 
tupakan pembuktian jang sjah menu 
rut hukum, itu Madjelis tidak berani 
mengatakannja: bahwa ketjuali dari 
itu, Undang2 mempersjaratkan pula 
kejakinan Hakim: bahwa penjaksian 
atau pembuktian jang positief terang 
menggambarkan kesalahan tertuduh, 
sukar didapat: 

Menimbang, bahwa Madjelispun 
tidak boleh lupa, bahwa jang dihadapi 
nja adalah tuduhan tindak pidana ko- 
rupsi, sehingga kita djuga harus mem 
buktikan all. unsur memperkaja diri, 
unsur merugikan keuangan atau pet 
ekonomian negara, jaitu memperkaja 
diri dengan melakukan kedjahatan2 
dari Kitab Undang2 Hukum Pidana 
jang dituduhkan kepadanya, tetapi sa- 
jang sekali, bahwa satu barang jang 
menudju kearah itu tidak dapat dr 
adjukan sebagai barang bukti: bahwa 
tidak ada barang2 milik J.P.G, atau 
pun perorangan jang disita dan di 
adjukan sebagai barang bukti untuk 
memperkuat pembuktian tindak pi- 
dana korupsi -nja: bahwa barang? 
bukti terdiri dari buku2 dan surat? 
JP.G. melulu: Menimbang, bahwa 
lebih baik, Madjelis memberi gam 
baran tentang djalannja peristiwa ter- 
sebut seperti dibawah ini, untuk lebih 
mudah di - ikuti Menimbang, bahwa 
tertuduh ternjata mendjalankan apa 
jang telah diperintahkan oleh Ketua 
LPG. jaitu Brigdjen Harsono, atau 
melaksanakan keputusan Dewan Pe- 
ngurus, bahwa dengan demikian per 
buatan tertuduh tidak dapat dilepas 

kan dari beleid (kebidjaksanaan) J.P.G. 

itu, bahwa hal ini ditegaskan oleh 
saksi Brigdjen Harsono sendiri dimuka 
sidang, jang mengatakan, bahwa sc 
mua tindakan tertuduh itu memang 
diketahui dan disetudjui oleh saksi 
bahwa lebih dari itu, Ketua J.P.G. ter: 
sebut malahan menambahkan, bahwa 

beliautah jang bertanggung djawab 
atas segala kedj 

      

    

     

    

   

  

  

  

jadian: 
Menimbang, bahwa dalam penin 

djauan, apakah tertuduh mendjalan- 
kan tugasnja menurut kebidjaksanaan 
jang telah digariskan, ternjata, bahwa 

Ia telah melaksanakannja, dan, bila 
mana ia tidak sempat, maka diadju 
kan alasan jang dapat diterima, ja'ni 
karena ia pada tai 5 Maret 1967 

harus berangkat keluar negeri, dan 
bahwa pada lain saat ada perintah dari 

    

Ketua J.P.G. untuk menguangkannja 
(dalam hal ini : mengembangkan uang 
Rp. 2500.000,-) bahwa hal inipun 
diperkuat oleh penjaksian Brigdjen 
Harsono: 

Menimbang, bahwa Tapa Tn , 
tnja mengenai keuangan J. Menag 

selama persidangan ini, ialah, bahwa 
mbukuan J.P.G. sama sekali tidak 

ban, terutama waktu permulaan 
  berdirinja J.P.G. bahwa, setelah ada 

penggantian buku jang di 
maksudkan perbaikan, keada- 
annjapun belum seperti jang diharap- 
kan: bahwa Semua Ini telah dinku 

la dari 
dibja, Chaidir 

10: bahwa hal ini kesemuanja dapat di 
dalam "mis - administrati- 

On” 3 bahwa menurut saksi Drs. Mu- 
santo, pembukuan LPG, tersebut ti: 

dak mentjukupi sjarat accountansi, 

bahwa tetapi hal tersebut tidak mem- 

pengaruhi hatsil terachur, 

Menimbang, bahwa - bila kita hen 
dak menindak “mis - administration" 

ini, tentanja peh tidak djuga orang2 
lain jang bersangkutan harus diadju 
kan: Menimbang, bahwa hal ini, Ma 
djeis | dengan Kokgas | 
tugas YK ah mi dir 
mismanagement. penjeh 

  

  

  

TUDUHAN2 TIDAK BERTANGGUNG - DJAWAB DARI WARTAWAN KARENA INGIN "HIDUP" 
Naa 

pers jang tidak bertanggung djawab 
telah menurunkan deradjat wartawan, 
pekerdjaannja dan kewadjibannja se 
bagai pelaksana kontrol sosial. 

4. TPK hanja ikuti arus2 dari pers 
jang demikian, sehingga ia terdjebak 
dalam keinginannja untuk mentjari 
publisitas jang didjandjikan dengan 
tindakan pers demikian, djika ” TPK 
berhasil . . . .. dimedja hidjau. 

5. Kedudukan Dewan Hakji u 
Pengadilan Madjelis kita telah men- 
djafi semakin murni, karena telah da- 
pat membuat perbedaan jang tegas 
apa jang sesungguhnja jang mendjadi 
persoalan: tindakan2 pidana, ketjero- 
bohan penuntut umum atau kampanje 
segolongan orang untuk mendapatkan 
keuntungan politik? Kita chawatir 
pula bahwa politik TPK. mentjari se- 
seorang korban sewaktu-waktu untuk 
menghindari sorotan masjarakat jang 

djam padanja, karena tidak mempu- 
kesanggupan menjelesaikan per: 

kara2 jang sesungguhnja dapat di 
masukkan dalam kategori tindak pi 
dana berupa korupsi. 

Dengan mentjoba-tjoba menguber 
dan memasukkan orang2 jang kesa- 
lahannja administratif dan berada di 
bawah pengawasan atasannja kedalam 
kategori orang jang . . . . . korup. 
TLP.K. adalah sebagai seorang jang 
iseng? menanam mumbang jang bong 
kok bisa djadi . pohon kelapa ! 
Tjara jang demikian ini — hanjalah 
menambah debakel2 maupun keke 
tjewaan dikalangan TPK sendiri se 
hingga baiklah Presiden mulai me 
mikirkan membubarkannja. Baik bagi 
Pers, maupun bagi Penuntut Umum 
atau Kedjaksanaan Agung hendak 
nja putusan — pembebasan Hiswara 
Darmaputera daripada segala tuntutan 
mendjadi pelajaran jang pahit ! 
Mau tidak mau, putusan itu seakan: 
akan putusan rakjat bahwa politik 
Menteri Penerangan jang lama untuk 
membina Pers Indonesa jang sehat 
adalah politik jang benar ! 

  

   

            

   

    

bukanlah "juridische termen” dan be 
lum dikenal dalam hukum - pidana- 
positief kita, hal mana dikemukakan 
»leh Sdr. Djaksa A.S. Manalu S.H. 
jang sekarang bertindak sebagai Pe- 
muntut Umum, dalam pendapatnja 
tertulis, tanggal 1 Maret 1969: 

Menimbang, bahwa, bilamana kita 
berpendirian demikian, maka berten 
tanganlah satu sama lain, djika se- 
orang dalam mis - administration atau 
mis-management dituntut dan di 
hukum dengan berpegangan pada 
KUHP. : 
SEKARANG TENTANG SUBSIDIE 
Menimbang, bahwa subsidie dari Pe- 
merintah, kalau memang kita dapat 
sebutkan subsidie, adalah merupakan 
sumbangan keuangan berupa cenmalig 
untuk J.P.G. 

bahwa dengan demikian, sipemberi 
dalam hal ini Pemerintah, telah me- 
lepaskan haknja atas djumlah uang 
jang telah diserahkannja itu: 

bahwa sebaliknja, si - penerima, 
dalam hal ini JPG dengan sendirinja 
berkewadjiban untuk mempergunakan 
sumbangan tadi menurut maksud dan 
tudjuan seperti jang dikehendaki oleh 
sipemberi, i.c. Pemerintah : 

bahwa al. dipersjaratkan diuga, 

hahwa JPG harus memberi laporan 
berkala tentang penggunaan uang tsb: 

bahwa sekalipun laporannja ter 
lambat datangnja, achirnja laporan itu 
telah diteruskan djuga: 

bahwa, andaikata pihak Pemerin- 
tah tidak setudju dengan penggunaan 
uang tsb, sudah selajaknja JPG harus 
dapat tegoran: 

bahwa dalam instansi terachir (in 
laatste instantie) “Badan Pengawas 
Keuanganlah jang akan memberikan 
koreksi 

bahwa Pengadilan dengan sendiri- 
nja tidak akan mengambil alih hak dan 
wewenang jang berada ditangan "Ba- 
dan Pengawas Keuangan”: 

bahwa hingga kini belum pernah 
terdengar tegoran sematjam itu kepa 
LP. 

    

   

  

  

  

enimbang bahwa sumbangan ke- 
uangan tersebut berdjumlah sebesar 
Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh 
djuta rupiah) menurut keputusan Men- 
teri Keuangan R.I. Djakarta tanggal 
24-12-1966 No. S.0.V./72-21 : 
bahwa bantuan jang harus diberikan 
oleh JP.G. kepada Pers waktu itu 
melebihi djumlah tersebut diatas : 

bahwa guna mengatasi semua ke- 
sulitan ini ternjata, bahwa anggar- 
an dasarnja JPG memberikan ke- 
mungkinan jang tjukup luas: 

bahwa pada pasal $ umpamanja da 
pat dibatja : Uang jang tidak segera 
dibutuhkan guna keperluan Jajasan 
disimpan pada Bank atau didjalankan 
menurut tjara jang ditentukan oleh 
Dewan Pendiri, sesuai dengan Peratur 
an2 jang ditentukan oleh Dewan Pen 
diri, sesuai dengan peraturan2 jang ber- 
laku: 

bahwa dalam hal ini JPG mengam- 
bil kebidjaksanaan untuk mengem- 
bangkan modalnja: 

bahwa kita djuga ingin mengetahui 
bagaimana hatsilnja kebidjaksanaan 
jang ditempuh oleh JPG 

bahwa dalam kenjataannja dalam 
tahun 1967 J.P.G, menderita kerugi 
an: 

bahwa akan tetapi, ini sebenarnja 
tidak menggambarkan keadaan jang 
sesungguhnja, karena hal ini disebab- 
kan, oleh adanja bantuan kepada Pers 
langsung, sehingga sebenarnja malahan 
ada saldo: 

bahwa tahun 1968 positisf me 
nundjukkan saldo keuntungan lebi 
dari 48 djuta rupiah: 

bahwa mengenai $ 1.000.000, 
(satu djuta dollar USA) jang djuga di 
sebut2, kita tidak mengetahui, dan tak 
mungkin dapat mengetahuinja, karena 
djumlah uang ini dikuasai Bank : 

Menimbang, bahwa dengan demi- 
kian penggunaan 90 djuta rupiah itu 
achirnja membawa anang 

Menimbang, bahwa selandjutnja 
dapat ditjatat, bahwa menurut berita 
resmi, beberapa waktu jang lalu, te- 
lah dibuka Pabrik Pemotongan Kontan, 
milik JPG, Inja pada tai 7 
Oktober 1969 jang mempunjai nilai 
mil lebih kurang Rp. 140 000, 
(entes empat ta rupiah): 
bahwa tangan iru da 

pat ani, bahwa tugas pembangun. 

an kartu oleh Ketua Dewan Pe. 
ngurus JPG diberikan kepada suatu 
Team Pembangunan Projek Pemoto- 

   

  

kertas JPG: 
N ahua menurut apa tdi 
batja, Team tersebut terdiri Ketua 
Sdr. Salomo Donoatmodjo dan seba 

4 anggauta 3 orang jang kita telah 
cenal selama padanan? bertang: 

sung, seb Yo dari Panitya Pe « 
manginan Moral dari PG, jai Sdr 
Hiswara Dharmaputra (tertuduh da 
lam perkara ini), Sdr. Sjamaudlin Lu 
bis dan Sdr. Rudi Dahlan SH. jang 
dua terachir adalah sakud jang 

4 leh Madge 

  

HALAMAN IT 

  

DEMOKRASI 

Amerika kini dilanda lagi oleh 
demonstrasi2 mahasiswa jang 
mengutuk tjampur tangan ne- 
geri itu di Vietnam dan Kam- 
bodj 
Djadi lebih terang kalau e 
njerbuan AS ke Kambodja bu- 
kan kehendak rakjatnja 
Suatu tjontoh jang “bagi 

  

dari negeri "djago demokrasi" ! 

HILANG 
  

Dikabarkan beras untuk rak- 
jat Irian Barat sebanjak 12.000 
ton hilang. Tentunja beras itu 
tidak benar? hilang, tapi tjuma 
pindah tangan 
Asal kepertjajaan rakjat Irian 
Barat kepada Pemerintah tidak 
ikut hilang sadja 

BROKER 

Hatta bilang ada konsesi2 hu- 
tan djatuh ketangan broker2 
luar negeri. Rupanja penase- 
hat Komisi 4 baru tahu kalau 
sementara pedjabat kita me- 
mang senang berhubungan de- 
ngan broker2, supaja dapat 
banjak komisi, dan hasilnja 
broken alias berantakan ! 

Vit 
Ku (betum pernah broken BEN 

      
kian, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
tertuduh masih mempunjai kepertjaja- 
an penuh dari Ketua JPG 

bahwa dapat ditarik kesimpulan 
pula, bahwa Ketua JPG menganggap 

tugas jang selama ini diberikan kepada 
tertuduh, dilaksanakan sebagaimana 
mestinja 

Menimbang bahwa Pengadilan ber 
seseorang 

narkan pelaksanaan tu- 

ikan olehnja kepada 
bawahannja maka,—apabila beleidnja 
dianggap salah, bukan bawahannja 
jang harus dihukum, tetapi atasannja: 

bahwa sekarang pada gilirannja 
Ketua JPG merupakan pihak bawahan 
terhadap Pemerintah sebagai atasan- 
ni 

        

gas jang d 

   
   

bahwa djika Pemerin- 
gkan dengan tegas, bah- 

wa kebidjaksanaan didjalankan 
oleh JPG bukan kebidjaksanaan JPG 

api kebidjaksanaan Peme- 
rintah, maka bilamana kebidjaksanaan 
itu dianggap salah. bukanlah pihak 
bawahannja (i.c. JPG) jang harus di 
hukum melainkan atasannja, ic. Pe- 
merintah 

Menimbang bahwa hingga kini Ke- 
tua JPG, jaitu Brigdjen Harsono masih 
segar bugar dalam arti kata, beliau 
masih mengerdjakan pekerdjaannja 

sehari-hari seperti biasa 
bahwa dengan tjatatan ini tidaklah 

berarti, bahwa Madjelis mengandjur- 
kan, supaja Brigdjen Harsono diusut 
pula, sebab uraian kami belum selesai 

Menimbang bahwa JPG dalam ta- 
hun 1969 telah mendapat lagi sub- 
sidie dari Pemerintah sebanjak Rp. 
140.000.000,— (seratiss empat puluh 
djuta rupiah) 

bahwa dengan demikian Ketua 
IPG-—Brigdjen Harsono, dengan kebi- 
djaksanaannja (beleid) di JPG rupanja 
masih mendapat dan mempunjai ke- 
pertjajaan sepenuhnja dari Pemerim- 
tah 

Menimbang bahwa sesungguhnja 
Madjelis tidak perlu memberi ulasan 
seperti tertulis diatas ini, karen 
berkewadjiban untuk m 
djaksanaan JPG, akan tetapi sengadja 
diterangkan hal? tersebut untuk me- 
nempatkan kedjadian pada pto- 
porsi jang sebenarnja, djustru karena 
lalam tuduhan dipersoalkan perkem- 

    

    

  

  

     

  

    
   

    

    

  

   
bantuan sebanjak Rp. 
npuluh juta rupiah) 

bangannja va: 
90 djuta (semb 
tersebut diatas: 

bahwa mengenai bantuan Rp. 
90.000.000,- (sembilan puluh djuta 
rupiah) itu sendiri Madjelis sebetulnja 
telah tjukup mendapat bukti dengan 
adanja surat Direktur Djendral Ang- 
garan jang ditudjukan kepada Direk- 
tur Djenderal Pembinaan Pers dan 
Grafika di Djakarta, tanggal 14 Maret 
1970: 

bahwa untuk djelasnja surat ter 
sebut akan kami muat in extense, su 
rat mana berbunji 

  

  

(Bersambung ke hal IV) 

  

SERANGAN KE 
KAMBODJA 
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I, 
DIREKTORAT DJEN 

Djl. Pintu Besar 

“No. D.15,3,/8/U1/1970 
: “2g ad 1 (satu/ 
Ha Bantuan 90 djuta 

Jajasan Pers 

Tupakan bantuan 
Sean rkemi| a 

wa lebih dari itu dapat dibatja   
| 

mmalig,” tidak lagi di: 
| perlukan pertanggungan djawab seba- 

uu.d.p. 
Menimbang bahwa sekarang lebih 

djelas lagi, bahwa andaikata tertuduh 
dalam melaksanakan beleid JPG me- 
nyaa uang tsb, membuat kesalahan 

ingga JPG menderita kerugian, itu 
@alah soal intern JPG. 

soal intern JPG sendiri, dan ter- 
serahlah kepada Ketua JPG untuk 
mengadakan gugatan terhadap tertu- 
duh pada Aa ne Perdata: 

nimbang selandjutnja suatu pe- 
istiwa jang penting sekali dan tak da- 

Ba Ka nata gan R.I. 17 No- 
ber 1969 ntembesi keterangan 

Kepada Komisi 1 Gan ian A - 
GR dengan menjatakan, bahwa "ban- 

tuan Pemerintah kepada JPG jang ber- 
fat revolving 'funds adalah legal di 
ubungkan deng mbangan 

modal Jajan, Karena ha akias 
atas idzin Pemerintah, djadi dengan 
demikian adalah bukan kebidjaksana- 
an Pengurus JPG sendiri: (Kutipan 
ini in extenso dari tjatatan Rapat 

aa Pena teri ul 
diwakili oleh Laksda (U) Budi- 
, ta 17 Nopember 1969) 

wa disinilah letaknja "entkno- 
PPS dari masalah jang kita semua 

ma-sama mentjoba .memetjah- 

M bang, bahwa TPK tidak per- 
lu ketjewa dan menganggap pekerdja- 
amnja jang didjalankan begitu radjin 
adalah sia2: 

djelaslah bahwa 2: 
itu, tidak benar, sebab periode 

iksaan pendahuluan fakta2 ter- 
belum ada, djadi belum dapat ini 

ui: 
bahwa Madjelis sendiripun tidak 

menjesal, telah mempergunakan se- 
kian banjak waktu untuk mem - 
kan soal ini, karena after all, inilah 
memang pekerdjaan dan kewadjiban 
maen 

Penolakan Malaysia 

at Tan n 

Pedas: Di Djakarta 
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IDERAL ANGGARAN 
Utara No. 23/28 

kota 

Djakarta, 14 Maret 1970 

Kepada : 
Jih. Sdr. Direktur Djenderal 

Pemb. Pers dan Grafika 
di- 

Djakarta, 

Sesuai dengan bunji diktum dan konsiderans surat otorisasi jang turunan- 
nja kami lampirkan bersama ini, maka njata bahwa uang sedjumlah Rp. 90 djuta 
merupakan bantuan kepada Jajasan Pers jang dapat diperkembangkan. 

Untuk keperluan tata usaha Keuangan Negara maka, karena pengeluaran 
tsb merupakan pengeluaran eenmalig, tidak lagi diperlukan pertanggungan djawab 
sebagai u.u.d.p., tetapi tjukup dengan tanda terima jang ditanda tangani oleh 
Jang berhak menerima ic. Ketua Jajasan Pers dan Grafika. - 

DIREKTUR DJENDERAL ANGGARAN 

ttd. 
(Piet Harjono) 

kita untuk mengedjar kebenaran dan 
Keadilan: 

Menimbang sekarang, bahwa apa 
jang kita simpulkan dalam hubungan 

tertuduh n Ketua JPG sebagai 
bawahan t atasan, tentunja 
berlaku pula'disini antara Ketua JPG 
dan Pemerintah, djadi bila Pemerintah 
membenarkan beleid dari' JPG karena 
kebidjaksanaannja itu bukan kebidjak- 
sanaannja JPG, melainkan kebidjaksa- 
naan Pemerintah sendiri, maka dengan 
alasan dan konstruksi jang sama sc- 

rti tadi, kita tentu tidak dapat meng- 
ukum Pak Harsono sebagai piha 

bawahan, tetapi pihak atasan : 
Pemerintah sendiri, apabila kebidjak- 
sanaannja dianggap salah, 

hwa hal ini agak ter- 
(tover ge- 

z0cht): Menimbang achirnja, bahwa 
Madjelis jang merupakan Hakim da- 

kat pertama, tentu tidak ber- 
h, bilamana mengambil seba- 

gai "richtsnoer” pendapat Hakim ter- 
tinggi di Indonesia, jakni seperti ber- 
ikut : 

“Sesuatu tindakan pada umumnja 
dapat hilang sifatnja sebagai me- 
lawan hukum bukan karena ber- 
dasarkan sesuatu ketentuan dalam 
per-undang-undangan, melainkan 
djuga berdasarkan azas2 keadilan 
atau azas hukum jang tidak ter- 
tulis dan bersifat umum, sebagai 
misalnja 3 faktor : 
1. Negara tidak dirugikan, 
2. Kepentingan umum dilajani, 
3. Terdakwa tidak dapat untung. 

(Keputusan Mahkamah Agung, tangga! 
8 Djanuari 1966 dalam perkara ter- 
daftar dengan No. 42 K/KR/1965 jang 
dua disiter oleh Pembela) 

jenimbang bahwa dengan ulasan 
mengenai kedudukan pihak bawahan 
terhadap pihak seperti diatas tadi, 
garis hierarchie lebih djelas tergambar, 
sedangkan causaal verband-nja pun 
dapat dilihat: 

Menimbang bahwa oleh karena itu, 
rbuatan2 terdakwa jang dituduh- 

padanja benar terbukti, akan tc- 
tapi karena dihalalkan oleh Peme- 
rintah, maka perbuatan? itu tidaklah 
merupakan suatu kedjahatan ataupun 
Pelanggaran: 

Dengan memperhatikan bunjinja 
pasal 314 RIJB alhasil : 

Presiden 
minggu ini 
tindjau 
persiapan 
Thomas Cup 

Djakarta, 5 Mei (Mdk). 
Dari Pengurus PBSI di- 

peroleh keterangan siang 
kemarin bahwa kemungkin 
an besar Presiden Soeharto 
akan menindjau persiapan 
latihan Thomas Cup pada 

minggu2 ini djuga. Dikata- 
kan bahwa PBSI sendiri ma 
sih belum tahu tepatnja 
waktu kundjungan itu akan 

dilakukan oleh Kepala Ne- 

gara, namun dikatakan bu- 
kan tidak mungkin pula 
kundjungan ke pusat latih- 
an Thomas Cup itu akan di 
lakukan setjara tiba2 (men 
dadak) oleh Kepala Nega- 
ra. Oleh sebab itu mulai da 
ri sekarang pihak PBSI se- 
lalu bersiap2 untuk menri- 
ma kundjungan tsb. 

Seterusnja pihak PBSI 
mengatakan bahwa dalam 
kundjungan Presiden Soe- 
harto ke pusat latihan Tho 
mas Cup itu akan disertai 
djuga Ketua Umum KONI 

Sri Sultan Hamengkubuwo 
no. (Am). 

   

    

  

kuda2 berlomba-lomba. 
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MERDEKA 

BIASANJA kita hanja akan menjaksikan kuda2 patju dengan masing2 jockey di- 
atasnja jang berlari sekeliling ring stadion. Tapi, di stadion patju kuda Inggeris jang 
terkenal, jakni Epsom, baru2 ini kelihatan lah 6 nona2 tjantik berlari dimana biasanja 

nang kontes ini kelihatan no. 3 dari kanan. (UPI). 

Djuara 
EMANG lebih 'enak' 

memberi komentar 
sesudah pertanding 
an selesai daripada 

meramal sebelumnja. Mem 
buat satu ”ramalan” lebih 
sulit, risikonja lebih besar. 
Tetapi kalau meramal keli- 
ru sedikit kita tidak perlu 
membuat "pernjataan ma- 

af”. Meramal salah dalam 
tindjau sport adalah lum- 
rah, asal ramalan atau tin- 

djauan sebelum pertanding- 
an itu berdasarkan penga- 
matan jang teliti, mem- 
beri dasar-dasar objektif 
dan setjara "”elementair- 
journalism” tidak terlalu 
ngawur. 

Regu Junior P.S.S.I. ke- 
marin telah keluar sebagai 
djuara ke 2. Saja lebih tjon 
dong untuk  menjatakan 
bahwa merebut djuara ke- 
dua ini merupakan suatu 
hasil jan gamat baik. Sudah 
barang tentu bahwa kom- 
plimen patut diberikan ke- 
pada para pemain, namun 
penghargaan jang chusus 
selajaknja kita alamatkan 
kepada arsitek regu Junior 
PSSI, jakni Djamiat Dal- 
har. 

Djamiat bukan sadja te- 
lah bekerdja dengan hati2, 
tetapi berhasil menempat- 
kan segala masalah pada 

proporsinja jang Wadjar. 
Hal ini ditjerminkan oleh 
score2 achir jang ia tjapai. 
Kalau pada waktu2 "try- 
out” ia mengintrodusir per 
mainan terbuka dan membe 
baskan regu untuk bergerak 
dengan "one unit 'system”, 
di Manila ia "”mengikat” 
pertahanan serapat mung- 
kin, Suatu gambaran jang 
djelas apa jang dikatakan 
oleh komentator "The Sun- 
day Times”, Hongkong: 
”Regu Indonesia sangt efi- 
sien dalam melepaskan pa- 

  

  

  

        

    

        
  

MENURUN 

2. BARAK 3. ANGAN. 4. HALMA. 
5. MORAL. 10. ASPEK, 12. A.F.P 
14. U.N.O, 17, URINE. 18. ABSEN 
19. RUMIT, 20. DUSUN. 

sukses 
OLEH: ANHAR 

sukan2 penjerangnja. Sete- 
Iah mentjetak goal mereka 
kembali siap2 untuk menju 
sun beton pertahanan. Dji- 
ka keadaan tidak mengizin 
kan mereka tidak mentje- 
taktak goal sepandjang ma 
lam. Mereka mentjuri-tjuri 
waktu jang singkat guna 
mentjetak satu goal sadjz 
pada setiap malam i 

Dalam suatu malam resepsi 
ulang tahun perkawinan ANWAR 
DADO (Coach Djakarta Putra), 
DJAMIAT pernah 'ngobrol' dan 
mengadjukan konsepnja menge 
nai pembianaan team Junjor, 
Waktu itu dua minggu sebelum 
pemain2 Junjor kumpul di Mage 
lang. Pernjataan2 informilnja 
Pan, pertanjaan saja) sebagai be 
ikut: 

L Membentuk team Junjor ti 
Gak mungkin bisa disamakan de 
ngan membangunan regu Senior 
jang sebelumnja sudah berpengu 
laman. Karenanja kita tidak bi 
sa mendjawab tentang 'matang' 
tidaknja team itu pada saat di 
perlukan. 

IL Kita harus sedjkit doktri- 
er tetapi mereka tidak boleh me 
rasa dipaksa untuk melaksanakan 
konsep2 taktik jang ketat, sebab 
apresjasi mereka pada umumnja 
terhadap strakegi2 jang kompleks 

belum bisa dimahirkan dalam wak 
tu satu-dua bulan 

III, Kita harus hati2, kita ha 
rus memberikan mereka satu kon 
sep penjerangan dan pertahanan 

jang — sesederhana-sederhananja, 
variasi2 jang terlalu mengandung 
banjak masalah dikurangi untuk 
mentjegah keruwetan2 berfikir 
diatas, lapangan. 

IV. Waktu ditanja, apa kon- 
sep Saudara dj Manila nanti? 
DJAMIAAT mendjawab dengan 
senjuman 'sinis' dan lantas ber 
karta tak atjuh: 'Konsep kedjum 
raan!' Saja tidak memanjakan 
kembali, saja sepenuhnja menger 
U apa jang dimaksudkannja. 
Maka kalau saja mentraccer 

kembali utjapan2 DJAMIAAT, ke 
menangan2 tipis dari Burma, Viet 
nam, Laos (3—l, Upis menurut 

penilaian bahwa Laos Ikabarnja 
regu lemah, saja pikir tidak de 
miklan) maupun Korea Selatan, 
bukanlah merupakan produk2 jg 
aneh. Dan saja masih belum be 
rani menjatakan bahwa barisan 
muka PSSI Junior itu kurang baik 
djjka konsep kedjuaraannja Dja 
miaat itu "berat kebawah', mene 
kankan kepada pertahanan. 

AMPAKNJA Djamiat me 
mahami sepenuhnja ke 

ila Bulletin menulis bahwagi 
reya Indonesia mentjari da 

lan "dibelakang kota", dipinggira 

  

      

   

  

Gadis2 tersebut sebenarnja adalah pemban tu-pembantu pada club punters (totalisator) 

sedangkan kontes lari itu diselenggarakan oleh sebuah suratkabar di London. Peme- 

kedua suatu 

  

PELATIH PSSI JR. 
DJAMIAAT DALHAR 

kebun, tidak" tampak didjalan? 
raja, tetapi tiba2 la muntjul di 
pinggir stadion dan berbaris ma 
suk stadion untuk memainkan per 

final | 
Manila Bulletin hendak meng 

gambarkan bahwa regu Indonesia 
'tidak mentereng”, atau bermain 
penuh vardiasi seperti Israel dan 
Iran maupun Djepang dengan bo 
dy movement jang atletis. Djamia 
at sebagai Coach jang disekolah 
kan dj Djerman Barat, dan be 
kas pemain depan nasional ka 
wakan, memahami sepenuhnja 
firasat2 barisan penjerang mu 
ka. Maka oleh karena jtu kon 
sep2 prefentif dan represifnja di 
pertahankan didasarkan kepada 
pengalamannja sendiri sebagai 
penjerang, kombinasi matematik 
Gan instinkt 

Dua minggu sebelum pemain? 
Junior dikumpulkan dj Magelang. 
jang dichawatirkan — Djamiaat 
sebetulnja Israel dan Burma 
Israel memiliki 'Junjor2" jang 'ma 
tang' kata Djamiaat, tetapi saja 

satu 'bezetting mate- 
riaa? untuk menghadapi mereka 
Kata Djamjant, menutup serang- 
an Burma sebetulnja tidak sukar 
mereka sering kehjlangan akal 
setelah banjak berkombinasi di 

depan daerah penaity. "Dahulu 

kata Djamiaat, keunggulan me 
reka pada spirk dan daja tahan 

fisik Jang baik, 'Nanti bagaimana 
saja tidak tahu' mungkin mereka 
sudah lebih madju, kata  Dja- 
maat. 

CHIRNJA Indonesia ke 
luar sebagai djuara Ike 
dua, dilihat dari segala 
'motif'nja merupakan ha 
sit jang amat baik. Ke 

kelahan 3—0 dalam finale me 
mang tjukup menjolok, — tetapi 
posisi regu waktu itu tampaknja 
sangat kurang beruntung. Sesu 

dah tketinggalan 1—0 kemudian 
harus menang dengan 9 orang 
melawan 10 orang tidaklah gam 
pang. Untuk ini dibutuhkan ke 
Olympiade. Dalam sedjarah 4 kali 
Olymplade terachir, baru terdja 
G1 para regu Nasional Jugoslavia 
(10- orang) melawan Denmark 
(11 orang) dimana jang 10 orang 
menang 3—! dalam final di Ro- 
slavia ketinggalan 1—0. 
Kia bergembira sekali PSSI 

Junjar ini "mikses' di Manila, se 
bab Yengan ini PSSI bisa mengam 
bil manfaat untuk — memperkem 

terus 'mutiara2 muda" 
ira 

kepada PSSI dan kom 
pitmen buat Djamiant 

—— 

PEMBALAP MOTOR INGGERIS 
L DUNIA 

NUERBURGRING Pemda, 
ap-motor Inggeris 1 
Sena dunita setelah kebila 
ngan kakinja sebelah sewaktu 

mengadakan latihan utk Kn 

-abrai Sabtu di Nuerburgring 

Fitton dunia di 
kiintek Bonn. dima 

diangkut kesana 
selip: demy. 

oleh Offical 

na ia segara 

Ka drterakan” 
kini Itu. 

SELASA, 5 MEI 1970 

Vinca Kumala lagi 
petjahkan 

Rekor press 

rekor renang kelas berat 
Lama aman 

tumbang 
Djakarta, 5 Mei (Merdeka). 

Vinca Kumala perenang putri jang masih berumur Dana, 5 Mei (Mdk) 
ional A. Rosjj - 

Ti Djakarta dalam laa nhk 14 tahun, telah berhasil lagi memetjahkan sebuah rekord 

an ang aa jang Pa renang-nasional untuk djenis 400 m. gaja berganti per- 

sung di Solo, achir April jang  orangan putri dengan waktu 6:8.4 menit, jang berarti 9.4 

Kn Dasi untuk serunai detik lebih tjepat dari rekord nasional lama jang dipe- 

press kelas berat dengan ang  #angnja sendiri (rekord lama adalah : 6:17,8 detik). 

katan 1) kg diatas rekor Ia Pemetjahan rekord ini dilakukan oleh Vinca Kumala 

nga 143) kg, men- dalam kedjuaraan renang Age-group Djaya jang ke-14 

5 jang diadakan di Kolam Renang Tjikini selama 3 hari 

Inj adalah satu?nja rekor berturut-turut baru-baru ini. 

nasional jang berhasil ditum. Vinca Kumala jang dalam PON VII Surabaja jl. telah 

BN Me aa berhasil menumbangkan 6 rekord nasional, nampaknja 

& body Naa Na berlang- dalam perlombaan kali ini hanja bisa menumbangkan s- 

sung. Sedangkan lifter nasio. buah rekord nasional, sementara beberapa rekord lainnja 

nal lainnja seperti Charlie .mendjadi intjeran dan akan diusahakan ditumbangkan 

Depthias jang pernah meme. “dalam waktu dekat ini. 
katan clean & jerk kelas ter. Sementara itu dari PRSI diperoleh keterangan bahwa 

dalam perlombaan renang Age-Group Djaya ke-14 itu te- bang, tidak dapat ikut karena 
sedang berada di Makassar. lah berhasil ditumbangkan sebanjak 20 rekord Age Group 

jang terdahulu. (Am). Pertandingan angkat besi & 
body contest se-Indonesia jiv 
djikuti oleh perkumpulan ang 

Team PSSI 
... 

Jr harini 
. 

kembali 

kat besi dari Djakarta, Ban- 
dung, Tegal, Surabaja, Sema 
rang dan Solo, telah memilih 
A. Rosjid sebagai the "best 
lifter" golongan senior dan 
Alip Hartono golongan junior, 
keduanja dari Djakarta 
Untuk djuara beregu golong 

an senior direbut oleh perkum 

dangkan golongan junior dire Djakarta, 5 Mei (Mak). 
but oleh Perkumpulan H & $ Team PSSI Jr. jang telah 

Nat TAN Hang ega berhasil keluar sebagai run 
y con senior terpili: . # 

Bia yan TPerkumpulan mer-up Kedjuaraan Sepak 
Sakti Surabaja, golongan ju- bola Junior se Asia di Ma- 

nior terpilih Sarwono dari nila bebrapa harijl. dikabar 
Perkumpulan Paskah, Solo kan hari ini (Selasa) akan 

(Ant! tiba kembali di Tanah Air 

sekitar djam 14.00 siang. 

  

  

PIALA GUBERNUR DCI 
DJAYA UNTUK DJUARA 
KARATE NASIONAL 
DJAKARTA — Sesu deng 

an program kerdja tahuh 1976 
Persatuan Olah Raga Karate 
Indonesia (PORKI) telah dite. 
tapkan bahwa pada pertengak. 
an bulan Agustus 1970 akan di 
adakan Pertandingan Karate 
Kedjuaraan Nasional perorang. 

an' jang akan dijkuti oleh Kom 
da2 PORKI seluruh Indonesis. 
Pertandingan tsb. akan diada- 
kan di Djakarta untuk memps 
rebutkan Piala Gubernur DCI 
Djaja 

Selandjutnja dapat pula dibe 
ritkan bahwa pada perten 
an bulan Djuni 1970. PORKJ 
djuga akan mengadakan Udjige 

terhadap Karateka2 POR 

pulan Sakti darj Surabaja, se 

  

IR. RIO TAMBUNAN 
KETUA BARU PERTINA Menurut Pengurus PSSI 

  

DJAYA team Junior kita itu hari lah memenuhi persja 

ini akan langsung menudju baik fisik maupum teh. 
DJAKARTA — Komisariat Oleh karena itu sebe 

tanah air tanpa lebih dulu ertina Djakarta Raya dalam . 
mna ba mengadakan pertandingan2 
rapatnja baru2 hi dengan me. 

ngambil tempat di Wisma Per persahabatan di negeri2 la 
innja. (Am). “ tambia. telah menundjuk Ir Rio 

Tambunan untuk memimpa 
Pertina rebagai Ketua 1. meng 
gantikan Koesnady jang telah 
mengundurkan diri dari kepe. 
ngurusan Pertina Djaya. 

Dari kalangan Pertina- "Anta 
ra" memperoleh keterangan: 
bahwa terpilitkija Ir. Rio Tam. 
bunan adalah untuk mengisi 
kevacuman Pertina Djaya- sete 

   

            

       

    

  

   
    

    

   

              

   
   
   

   

     

     

  

     

Ag ana sapa 
Pa Aa Yana” yanana 
DAVIS CUP : YAHAN 

TEAM INDIA REBUT LAMA 
SATU GAME LAWAN 

AUSTRALIA 

ag lia 
membuka kemenangan perta 
ma bagi regunja dalam final 
Davis Cup zone Timur jang 
dilangsungkan harj Minggu di 
Bangaiore (India) dengan 
menggulingkan Ray Ruffels 
(Australia), dalam landjutan 
pertandingan jang ditangguh 
kan sebari sebeiumnja. 

Lal walaupun dapat 

ii 
(ed 
Pan 

Perhatikan Voltage 
jang tepat?    

    

PT PMILPS. RALIN ELECTROMICS   
   MORRIS CHALFEN presents . .. 

-HOLIDAY 
N ICE 

U. 8S. A. 

JANG AKAN DIPERSEMBAHKAN OLEH 60 ARTIS YJANTIK DARI AMERIKA. 

KEMBALI AKAN MENGHIBUR ANDA DENGAN ATRAKSI JANG LERIH MENARIK. 

INDAH !!!!  MENGGEMBIRAKAN !!!! xw SANGAT MENARIK DAN MEM 

PESONAKAN. ANDA AKAN DIBUAT TERTJENGANG OLEH 80 ARTIS2 TJANTIK DARI 

AMERIKA JANG MEMPERSEMBAHKAN : 

"HOLIDAY ON ICE" 
MEREKA AKAN MEMBUAT ANDA TERPAKU KARENA GAJANJA JANG LUAR BIASA 

IANG PERNAH MENGGEMPARKAN MASJARAKAT DARI 75 NEGARA. 300 KOTA JANG 

DIKUNDJUNGI DALAM PERDJALANAN MENGELILINGI DUNIA 

        
    

     
     

      SAKSIKANLAH 1!!! PERASAAN ANDA PASTI AKAN BERGETAR 

TEMPAT : GEDUNG ISTORA SENAJAN 

MAIN MULAI TANGGAL 18 MET 1970 «dd 14 DIUNI 1976 

PERSEMBAHAN INI DISPONSORI OLEH DJAKARTA FAIR "        
      
     438/M/70
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