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     SENIN, 22 DJUNI 1979 

Dewi di 
Kemajoran 

Wartawan kita jang lain, jang dju 
ga pada hari Sabtu sore berada di 
(Airport Kemajoran melaporkan sbb.: 

Ratusan wargawan2 dari dalam dam 
luar negeri sedjak djam 8.00 pagi to 
lah menunggu kedatangan Ratna Sa 
Fl Dewi, bekas istri Bung Karno, je 
menurug kabar UPI akan datang pada 
hari Sabtu jang lalu di Kemayoran 
Airport. Meskipun kabar kedatangan 
Dewi setjara tidak langsung dibanjah 
oleh Pedjabat2 Pemerintah, namun 
kedatangan Dewi tsb telah mendapat 
konformasi dari Bangkok jang menja 
takan, bahwa Dewi akan datang de- 
ngan pesawat JAL djam 20.30. Ber- 
sama Dewi turut pula puter! BK, 
Kartika Sari jang baru berumur & 

tahun, 2 
Pihak Kopkamtib telah mengadakan 

  

larangan keras bagi pers unjuk ma 
suk kepelabuhan sehingga tidak seo- 
rang wartawanpun dapat mendekati 
Pesawat, ketjuali seorang fotografer 
jang memotret kedatangan Dewi di- 
tangga pesawag setjar, misterius. 

Meskipun seluruh penumpang JAL 
sudah keluar dari kabin, namun De- 
Wi masih belum kelihatan. Sedang 
kegiatan keamanan kelihatan keras 
sekali. Paling sedikit 100 petugas? be 
rada dibawah pesawat jang kelihatan 
s'buk mupdar-mandir, 

Begitu Dewi turun tangga, pedja- 
bat2 tsb menarik Dewi kesebuah Mer 
cedez merah jang katja depannja di- 
tutupi oleh penahan sinar matahari 
Gan dimana Dewi dan Kartika berada 
Gikawal oleh sebuah Jeep Nissan dan 
sebuah sedan Chevroley hitam jang 
terus membawa kabur penumpangnja 
langsung kearah djalan Radjawalts 
Dan ratusan wartawan ketjele megkis 
pun sudah menduga kalau jang aks 
@lambil djalan keluar adalah djal 
melalul samptng atau Djl. Patrice Lia 
mumba (Aerial Survey). 2 

Berdujun2 —aanga 

Hidup lebih nikmat dengan $ 

20-wa40L SAN 
SIT nomor 0324/SK/DPHM SIT 1968 
trap 

  

an aman 

Pesawat T.V. SANYO 
jang terbaru | 

Persediaan 
spare- parts-nja 
pasti terdjamin 

Oka 

Djakarta, 22 Djuni (Merdeka). 
Dari Wisma Yasa wartawan ”Merdeka” melaporkan : 

Harini oplag netto 

84.500 

berdujun2 masjarakat telah menjatakan turut berduka- 
tjita atas meninggalnja Bung Karno Minggu pagi di Ista- 

na. Mereka datang dengan tertib ke Wisma Yasa jang 

membuatpara pengawal kewalahan membendung arus 

masjarakat untuk memberikan kesempatan kepada ma- 

sjarakat guna memberikan penghormatan terachir itu. 
aa 

PASUKAN INGGERIS 
TIDAK DJADI DITARIK 
DARI ATD 
London, 20 Djuni (UPI). 

Pemerintah baru Inggeris 
Edward Heath te 

lah membuat rentjana un- 

tuk tidak djadi menarik pa 
sukan2 Inggeris dari Asia 

Timur Djauh seperti jang 

telah direntjanakan oleh Pe 

merintah lama pimpinan 

Harold Wilson. 

Sean Pep ag 
Dea pangunikan "PASU 

KAN PERTAHANAN PERSE- 

MAKMURAN » ter- 
dirj darj pasukan2 Inggeris, 

Australia, Selandia Baru, Si. 
ngapura dan Malaysia. 
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Rahmawati duduk disamping ajahnja sesaat sebelum meninggal 

tk. 

Ibu Tien Suharto telah men- 
tjutjurkan air mata sedjak ia 
mendjenguk almarhum di RSP 
AD jang kemudian turut pula 
ke Wisma Yasa, Disekeliling 
almarhum di Wisma Yasa keli- 
hatan antara lain Nj. Hartini. 
Ni, Dewi, Nj, Haryati, seluruh 
anak2 Bung Karno dan duga 
Kartika Sari, 

Njonja Hartini Sukarno jang 
mengetahui suaminja telah me 
ninggal dunia menjebabkan ia 
pingsan di RSPAD. Sedangkan 
Nj. Dewi tidak dapat memben- 
dung lagi air matanja dan me 
nangis tersedu2, 

Bandjir airmata 
Hampir setiap pengundjung 

Wisma Yasa tidak dapat mena- 
ban airmatanja al. seperti Har 
di. Alisastroamidjojo, Ibu Nani 
Sadikin serta segenap keluarga 

  dunia. (ap) 

    
       'SUA 

dan teman2 akrab almarhum 
Sampai djauh malam masjara- 
kat masih sadja mengundjungi 
Wisma Yasa tsb. Beratus-ratus 
mobil telah diparkir disepan- 
gjang Djalan Gatot 
tersebut, 

Subrota 

PERHATIAN 

PRESIDEN SUHARTO 

TUUKUP BESAR 
Djakarta, 21/6 (Mdk) 

Masjarakat ramai jang mendengar 
berita2 RRI tentang wifatnja Bung 
Karno dan tentang sikap Pemerintah 
RI memberikan penghormatan ter- 
achir kepada Bung Karno, telah me- 
njebabkan disegenap  pendjuru koga 
bendera Dwiwarna berkibar setengah 
tiang sedjak pagi2 kemarin. 

Atas seruan Pemerintah, 

penghormatan 
dengan djalan mengundjungi djenas 
zahnja ke Wisma Yasa, (slipi) sedjak 
siang kemarin telah beribu3 orang 
datang berdujun2 memberikan hor- 

luarganja. 

(Bersambung ke hal, III) 

    

    

    

KONTRA 
HARJATI 

Djakarta, 21/6 (Mdk) 
Wartawan "Merdeka" jang 

berada di Wisma Yasa untuk 
meng.cover keadaan 
melaporkan antara lain sbb. : 

Kontra 

reka ti 
Nj. Hartini Sukarno jang dju- 
ga hadir dj Wisma Yasa . 

agak jauhan dengan NJ. 
Dewi, tetapi tetap dalam sua- 

"Mengapa 
anda berada ditempat ini, se- 
mestinja anda tidak berada di 
sini". Tetapi untungiah utjap. 
an Dewi inj tidak ditanggapi 
oleh Nj. Haryati. 

Nj. Fa'mawati Sukarno sem 

aa Ta Pn 
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PEKPUSTAKAAN 

MUSEUM PUSAT DEPT . P.k' 

   

Oleh: Koresponden Kita Sendiri 
Djakarta, 22/6 (Mdk) 

Tepat pada djam 07.00 kari Minggu kemaren Bung 
Karno bekas Presiden R.I. jang a dalam usia 69 tahun 

telah meninggal dunia dikamar perawatannja di R.S.P.A.D. 

Sebelum Bung Karno meninggal dunia, tepat djam 

20.20 hari Saptu istri Bung Karno jaitu Ratna Sari Dewi 

beserta putrinja Kartika Sari mendarat di Airport Kemajoran 

dengan menumpang pesawat terbang JAL langsung dari 

Bangkok, selandjutnja dari Kemajoran Dewi langsung me- 

nudju ke RSPAD dengan kenderaan chusus dan pengawalan 
dari Kopkamtib. 

ba 
DIMAKAMKAN DI BLITAR 

Menurut keterangan jang diperoleh, djenazah almarhum Bung Kamo hari 
Minggu siang dibawa ke “Wisma Vasa” di Slipi, dan akan dimakamkan di Blitar, 
Djawa Timur, didekat makam Ibunda almarhum. Dapat diterangkan bahwa 

“ “@emskaman akan dilakukan setjara kenegaraan di Blitar, dan oleh karena itu 

alparhum akan diberangkatkag dengan suatu pesawat chusus dari 
hggii Senin ini ke Malang dan dari Malang akan diba- 

kgg berlangsung setjara Gen ia dan akan 

— PENAIKAN BENDERA 
SETENGAH TIANG 

Menteri Penerangan Budiardjo, atas nama Pemerintah didalam pengumum- 
annja melalui siaran R-R.I. menerangkan antara lain bahwa seluruh masjarakat 
Indonesia dibolehkan untuk mengutjapkan pernjataan belasungkawa kepada 
Almarhum Bung Karno, dan megjatakan berkabung selama 7 hari mulai hari 
Minggu kemarin dan menaikkan bendera setengah tiang sebagai penghormatan. 

Didalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa Team Dokter jang 
merawat Almarhum Bung Karno dalam pengumuman medis ke ill jang dikeluar- 
kan pada hari Minggu antara lain menjebutkan : 

Pengumuman Team Dokter 
1. Paila hari Sabtu tanggal 20 Djuni 1970, djam 20.30 keadaan Bung 

Karno semakin buruk. Kesadarannja agak berkurang. 
2. Pada hari Minggu tanggal 21 Djuni 1970, djam 03.50 pagi, Bung Karno 

berada dalam keadaan tidak sadar atau comma, dan 07.00 WIB Bung Karno 
meninggal dunia. Pengumuman medis ini ditandatangani oleh Prof. Dr. Mahar 
Mardjono dan wakilnja Madjen Dr. Rubiono Kertapati. 

Dalam pengumuman medisjang disiarkan berkali2, dinjatakan bahwa Team 
Dokter telah berusaha mengatasi keadaan hingga meninggalnja Bung Karno 
pada 07.00 hari Minggu pagi. 

Sehubungan dengan meninggalnja Bung 'Karno ini, maka Presiden 
Soeharto pada djam 07.30 pagi kemarin telah memerlukan mendjenguk 
djenazah almarhum di RSPAD. Djuga para isteri dan anak2 almarhum telah 
datang mendjenguk ke RSPAD. 

Tepat djam 14.00 WIB dj dibawa ke Wisma Yasa, Djl. Gatot 
Subroto untuk kemudian dapat dilihat oleh sanak keluarga, krabat dan masjarakat 
umum jang terachir kalinja. 

Upatjara sembahjang 
Upatjara sembahjang akan diselenggarakan oleh Negara jang dipimpin 

oich Menteri Agama KH Dachlan dan jang diselenggarakan oleh masjarakat akan 
dipimpin oleh Hamka. Upatjara tersebut dilangsungkan Minggu malam tadi. 

Dilepas Presiden Kesan menaebatkamn 
Upatjara pemberangkatan almarhum Bung Kamo dari Wisma Yasa akan 

dipimpin oleh Presiden Suharto jang direntjanakan akan dilakukan djam 0.00 
Senin pagi ini. Presiden Suharto jang sejogianja akan melakukan hari liburnja 
telah membatalkan niatnja setelah ia mendengar meninggalnja Bung Kamo, jang 
kemudian ia bersama Ibu Tien Suharto telah mendjenguk almarhum di RSPAD 
selama satu djam. p 

  

Pertemuan Konsoltasi 

Setelah mendjenguk almarhum Bung Kamo, kemudian Presiden Suharto 
telah mengadakan suatu pertemuan kilat guna mengadakan konsultasi antara 
pimpinan parpol, pimpinan DPR, Ketua DPA, Menteri? al. Menpen, Mendagri 

Menteri P & K, Menteri Kehakiman dan Menteri Negara Mintaredja, Kopkamtib 

Setelah konsultasi tersebut bertangung selama satu djam, Presiden 
mengambil keputusan untuk memakamkan Bung Karno dengan upatjara ke- 
negaraan. Pertimbangan tersebut diambil oleh karena Bung Karno sebagai salah 
seorang tokoh proklamator. 

Hari Berkabung 
: Seterusnja di Blitar adalah berdasarkan pertimbangan politik, 

psychotogis dan kekeluargaan jang menghendaki almarhum dimakamkan di 
samping Ibunda. Ditetapkan oleh Presiden Suharto bahwa Hari Berkabung 

Nasional dan mengibarkan bendera setengah tiang sampai tanggal 27 Djuni jang 
akan datang, terhitung tanggal 21 Djuni. 

Setelah mendengar nasihat2 dari para alim ulama, pemandian almarhum 
Bung Karno dilakukan di RSPAD dan dimasukkan kedalam peti jang tidak 

dipateri. Dalam mengambil keputusan itu Presiden Suharto akan mempertanggung 

djawabkannja dan Pemerintah tetap mengakui Bung Karno sebagai Preuden RI 
jang pertama dan seluruh tanda? djasa Bung Karo tidak ditjabut. 

“ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

erdeka 
AKJAT REPUBLIK INDONESI 

Seluruh putersrpateri bekas Presiden o 
jang sudah dalam peti. 
katjamata ihitam) melihat 

Djakarta, 21/6 (Ant) 
Lahir di Surabaja tanggal 6-6-1901, 

12-1929 1, | | : | ih
 | i I | | 

fit
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Harini dimakamkan di Blita 

  

PEMERINTAH PUTUSKAN 
7 HARI BERKABUNG 

  

Njonja Dewi bersama 

buat penghabisan kali djenazah suami, ajah 

RIWAJAT HIDUP 
BUNG KARNO 

   
  

      

  

    

  

    
     
     
    
      
    
     

    

    
    
    
   

  

   
SK. ”"MERDEKA” 

TURUT BERKABUNG 
Oleh karena dengan mel 

ninggalnja seorang Pe- 
mimpin Besar Indonesia 
Bung Karno, maka surat! 
kabar "Merdeka” turut 
berkabung bersama2 de- 
ngan Pemerintah dan 
Rakjat Indonesia, maka 
warna merah dalam tje- 
takan kepala ”Merdeka” 
harini memakai warna 
hitam. 
Demikian agar dimak- 

lumi sidang pembatja. 

Redaksi 
”Merdeka”. 
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"bersama — Orang, dia sebagai perdana menteri 
ke aja dan Hi. Ir, Djuanda sebagai mem 

Djemderai teri pertama. "Dalam bulan ini pula 
Dje ia mentjabuy hak angket dan hak 
Sei interpelad D.P.R.. memerintahkan 

ahjl Presiden. Pebruar: 1960 mengangkat Ketam 
8-  Matkamah Agurg uctuk duduk dalem 

Kabinet. 
- PEMBUBARAN D.P.R 

Mareg 1900 membubarkan D.P.R. 

17 Agustus 1900 meristakam Manju 
Menumbing, au dan Partai Soe'alis Indonesia ter 

larang. Mubungan dipitunatik dengan 
eamanan “Belanda digutuskan. 
di Bang oo 300-1900 barpidato Gi Madjelis U 

10 nan PBB, "Te Buk (he Worid 
2 Anca”, 

rat September Inti dihonperemsi mega 

T
I
 

Dalam tahun 1905 ta MERBUN “gai “randen semar Midep”. 
Konperensi Asia-Atrika jang parta- bisa mengundiungi Dirgang. 
Ima, di Bandung. Tahan ip Gfngn ip Walta, Amira Merewatan dokter), 
menunaikan ibadah hadi. . Perantiis, Pakistan. 31 

Ta Mengunapagi” Anna Bak Bad Man Penbilran — dengan 
kag (bertemu dengan Praitan Msca- — Tengim Ahfhi Rahman sedagai persia 

Okkcbor 1000 - menjerukan sngaja SEA penegakkan mebartan Ren 
perogak rare gkan Bego frentust Had Malayais 

Maret” Gganti- Gengan M3 menghafiri Konparemi 
mekrah Tebingin”. 1 Duwwmber "3  @uatjak Gi Munfta, antara RI. Malnja 
Hata mengundurian diri sebagui Wo, . dun Pilptan mengenai rengiana Me 
kul Pesidan, “Durkanggal” bubar. —“ghitada 
Pebruari MET “Kansepa Prosidus?”, 390004 mengamankan "DWIKO- 

jang menghendaki Gm) p mangartakah Revolusi 
pikap eng u 3 es & 

ne 
PSB mengrani mesalah van Djamuari 

le menjajakan bahwa taka madina “.s0y Membekukan Partai Murba. 
Page maa ca "€“Yea-1908 perintahkan Indonesia he 

Sa ma ai Na Sa Senin setingan » Telah « 
en UT mebuntan selatan. Wu "8 

ia " O0aem, per stren Ma 
mempan #perdjalanan ! 4 
meningd antara 2 dan 10 aa 20 akagaa 
manja, Uap? hal mengundjangi Ye Mana 
naa alumangpkannunanya » /A Oktober 1983 poris 

DaRA? 0 DIUak TG .. cmaiku napa 
Ae apomd reagen Yaman Uinja, Majiian Suharto memegang 

Lerpith dalam tabun 1060) da0 Bam 7 Pan SN 
bait kepada Undang? Dasar 16 

21.10 membentak tahtnet dn 19 (Demumbung ke bal Ill) 

Hatta Nopember 1989 & 

In mpol, jarg pada permulaan 1960 dp, 
mem tambah dernan USDEK, mendjad 
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'corp musik sympori Kcdam 

,motor, jarg dari hari 
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"(Hari Minggu jang lalu di Pengadi 
dilangsungkan upatjara perpisahan untuk Nj. Purbaw: 
SH, Ketua Pengadilan istimewa 
Pengadilan Tinggi. 

    

    n Negeri stimewa 

    

Djokosudomo 
Djakarta, jang kini d'pindahkan ke 

Tampak pada gambar Johannes SH sedang memberikan bingkisan 
N kenang2an kepad: Purbawati 

  

Djokosudomo SH. (IPPHOS) 

Penodong 

Kalap 
aa 

HONDANJA - DIRAMPAS 
ORANGNJA DIBATJOK 

Bandung, 19/6 (Ant.) 
14 Muhidin Wiranatakusu- 

mah, jang sedang mengenda. 
rai sepeda motor Hondanja dj 
Djalan Setiabudi, merasz ka- 
ge: dan menghentikan kenda 
raannja setelah melihat se- 
orang laki2 berdiri memanggil 
manggilnja. 

Baru sadja Ij Muhidin itu 
mengerem Hondanja, tiba2 
muntjullah 4 orang bersera- 
gam jang seorang diantaranja 
tanpa bertanja telah memba. 
tjok bagian kepala Ti. 

Ke-5 orang oknum peram- 
pok jtu kemudian melarikan 
Honda rampasamja itu. 

Dengan pertolongan alat ne 
gara, kcrban segera dibawa 
ke Rumeh Sakit Boromeus 
Fandung karena Juka2 parah 
dibagian kepalanja 

Pelabuhan “jilatjap sedang 

direhabilitir 
Djakarta, 22 Djuni (Mdk) 
SESUAI dengan keputusan 

Pemerintah urtuk mendjadikan 
Pelabuhan Tilitjap sebagai Pela 
buhan Samudera. menurut ke- 
terangan chusus Wakil Adminis 

trateur Pelabuhan Tiilatjap Su 
tjiptc kepada "Merdeka" bahwa 
  

   AD HARGAI SEN 
Djakarta, 19/6 (Mdk) 

Warsoro seorarg 

  

#AN 

Komponis dari 
/D'- 

poregoro cleh Direktur Adjudan Djen 
Gral Angkatan Darat telah diangkat 
sebagai — pradjurit TNI/AD dergan 
pangkat Letran II (Letda). Pengang- 
katan terhadap diri Warsono tsb ada 
lah sebaga! penghargaan terhadap di 
rirja jang telah berhasil mentjipa- 
ar/merghimpun lagu2 bagi kepentirg 
ar/kebutuhan AD, (S) 

   

  

  

  

  

AMBON, '19/6 (Art) 
Kctamadya Ambon saat ini hanja« 

mempurja' 20 orarg Polisi Lalulintas 
sehingga dirasakan adanja kesulitan? 
ur uk meryajur arus kerdaraan2 ber 

kehari makin 
bertambah barjak, dem'kan ketera- 
rgar jang dpercleh "Artara” dari 
Seksi Polisi Lalulintas Skomres 2010 
pulau Ambor, 

Ke-20 crang petugas tsb karena 
keadaan-harus melajani kl. 1200 ken- 
Geraar bermotor jang masuk keluar 
kota Ambon tiap2 har!, belum terhi- 
trg kendaraar2 lain seperti betjak 

jarg telah ribuan djumlahrju, hirggs 
sargag dirasakan kekuranggn petu- 
gas2 Tatulirtas tsb. 

Kesutan lain jang dihadapi oleh 
Seksi Latu''rtas Skomres 2010 P. Am 
ber adalah tidak dipurjainja kenda 
raar/mobil hingga menghambat ope- 
ras'rja, dan ditambahkan bahwa kare 
ra bariakrja betjak maka seringz 
lalulintas mendjadi matjet didjalanz 
tertentu — karena kurargr, penga- 
turan ” merg'ngat ” minimnja — para 
petugas Pclantas. 
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PAMFLET - BERHADIAH 8 

Hari 
Yen 

1 Tanggal: 22 Djuni 1970 

13.00-14.00 

dewasa ini telah dilakukan per 

baikan2 tambatan, karena da- 
ri djumlah 4 tambatan. hanja 
2 tambatan jang dapat diper- 
gunakan untuk bcngkar muat 

Larang, sedang pergudangan di 
Pelabuhan Tjilatjap pada line 
IT ada 4 buah dengan luas rua 
ngan 7800 m2, kapasitas 19.000 
ton line II 15 buah 3 diantara 
nja kini dalam rehabilitasi dan 
12 buah lainnja milik swasta 
dengan luas 2000 m2 dan 
kapasitas 42,000 ton, 

Selain perbaikan2 tambatan 
dan pergudangan. menurut Su 
tjipto kini telah selesai digarap ' 
perbaikan sumber air minum 
dengan kapasitas supply 300 
ton Sehari, sedang sebelumnja 
hanja 150 ton. sehingga deng- 

an demikian kebutuhan air 
minum bagi kapa'i2 iang berla- 
buh di Pelabuhan Tiilaijap ki- 
ni telah tjukup terpenuhi. 

Suasana Pelabuhan jju- 
kup ramai, 

Djumlah kapal jang berlabuh 
di Pelabuhan  Tiilatjap untuk 
membongkar dan memuat ba 

rang. menurut Wakil Adminis- 
tratur Pelabuhan Tjiltjap dalam 
triwulan pertama 1970 Seba- 
njak 5 kapal utk membongkar 
harang2 import dari Amerika 

dan Djepang sebanjak 12,805 
ton dan 2 byah kapal memuat 
barang2 exp "berupa mang 
ga dan kaju ke Djepang seba- 
njak 5032 ton. 

Scdiak terdjadinja rehab'lita- 
si pelabuhan djumlah kapal ig 
berlabuh di Pelabuhan Tiilatjap 
tiap bulannja menaik diban- 
dingkan keadaan  sebelumnja, 
sehingga suasana Pelabuhan 
Tifiatjap kini tjukup ramai. 

Pengerukan dialur2 
Pengerukan dijalur pelajaran 

disekitar Pelabuhan Tji'atjap. 
saat ini baru dimulai pengeru- 
kan djalur2 pelajaran dari pro 
jek Tambang Besi, sedang un 
tuk djalur pelajaran Pelabuhan 
kini belum dapat dilakukan ka 
rena Sulitnja otorisasi, Menu- 
rut rentjana pengerukan dja 
lur pelajaran Pelabuhan akan 
segera dapat dimulai pada 
achir tahun ini, 

«.. MINIMI — HMM ... 

Dalam rangka merajakan Hari Ulang 

Tahun Kota Djakarta jang ke-443, pada: 

Senen 

MINIMI 
akan mengadakan penjebaran PAMFLET2 BERHADIAH dari 

KAMI MENGADJAK KEPADA SELURUH WARGA &koTa 

DJAKARTA UNTUK BERAMAI- RAMAI MENGUMPULKAN PAM FLET2 

TERSEBUT, DIMANA HADIAHNJA DAPAT SAUDARA AMBIL DI STAND 

MANTRUST DALAM DJAKARTA FAIR '70 SETIAP MALAM. 

MINIMI- HMM ...   

MINIMI — HMM ... 

MINIMI — HMM 

Selandjutnja oleh Sutjipto di 
terangkan. bahwa bagi kapal2 
jang ber/ibuh di Pelabuhan 
Tjilatjap merasa lebih untung 
daripada apabila mereka mekh- 
kukan bongkar-muat barang 
dari Pelabuhan Tjiribon, Tegal 
ataupun Semarang, Sebab di 
Tiilhtiap. selain kapalnja dapat 
merapat ke tambatan. djuga te 
naga pekerdia lebih gampang 
didapat dengan upah 'jg lebih 
rendah serta mengenai pentju- 
rian digudang2 dalam Pelabu- 
han Tiilatjap sangat ketjik ti- 
dak lebih dari 1 persen, 
Demikian menurut Wakil 

Administratur Pelabuhan Tjila- 
tiap, (S) 
  

SIN SHE TAN TJE NJI 
Mergobat' matjam2 penjakit teru- 

tama penjakit djantung. 
Alamat Hotel Yin Pin K. 8 Djl. 

Gadjah-Mada 218,219 Djik. Kota 

Praktek haria bari Senin dan 
Kamis 
Pagi 9.00 — 12.00 sore djam 
15.00 — 18.00.   No. 654/M/70 
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Anak on 

MERDEKA 

Tabir Rahasia Tjulik 
Nainggolan Diungkap 
Oleh TECAB 
Djakarta, 20 Diuni (Mak) 

Achirrja Tecab berhas:! mengusut 
peristiwa pentjulikan jang terdjadi 
bada tgl. 9 Djuri jang lalu di dil Gu 
rung Sahari 11/4 Djakarta 

Hariri tgl 20 Djuri djam 10.00 si- 
arg hidup atau matinja W.K. Naing 
golan akan diumumkan setjara resmi 
oleh Tecab dihadapan pers ibukota, 

Kemurir k'ra2 djam J1 tengah hari, 
kepala kelompok C dengan kode na- 

diberi tanggung-dja- 
wab mengusup pentjul'kan itu kemba 

"IP dgri melakukan tusasrlu, dan de- 
rgarA penuh rasa tanggung-djawab di 
'ringi “senjum “chas Tecab, memberi 
kan salah pada komardannja (Perwi- 
ra Operas!) Inspektur — Djalaluddin 
sambil mengatakan "'herhasil”" 

Pengusutan telah dilakukan sedjak 
tg 1 Djuri, achirnfa berkat keteram 
bilar anak buah Darwosugondho ini, 
rakasia jarg menjelubungi perist'wa 
itu dapat diurgkapkan. (Ms) 

ONGKOS DGN PESAWAT 
SEMENTARA SAMA DGN 
KAPAL LAUT 

KATA DIRDJEN HADJI 

Djakarta, 18 Diuri (Ant) 
Humas Direktorat Djenderal Urusan 

Hadji mengumumkan hari Kamis, bah 
wa berdasarkan kebidjaksanaan Di 
djer Hadji Prof. K.H. Farid Ma'ruf 
ditetapkan untuk para tjalon hadi: jg 
ingin berangkat dengan pesawat ter- 
barg dapat merjetorkan ongkos se- 
mentara menurut tarif dengan kapal 
laut, 

Kebidjaksaraan tsb. menurut Humas 
Ditdjer Hadj: diambil berhubung sam 
pat sekarang ketentuan mengenai 
djurtah bagi tarif udara itu belum 
dapat diumumkan. 

Dikatakan bila ranti djumlah ter 
sebut sudah ada ketentuannja, maka 
para tjalon hadil udara dapat menje 
torkan kekurangarrja. 

  

   

  

    

    

   

  

Madju dan berani 
tantang risiko 

Djakaria, 22/6 (Mdk) 
Gubernur DCI Djaya, Maj. 

djen KKO Alj Sadikin menan. 
Gaskan bahwa usaha untuk 
mendjadikan Djakarta Kota 
mendjadi pintu gerbang persa 
habatan Antar Bangsa, bukan 
lah sekedar satu usaha gagah- 
gagahan. 

Memberikan — sambutannja 
jang disampaikan kepada se- 
luruh warga ibukota melalui 
TV dan RRI berkenaan dgn 
Har, Ulang Tahun Kota Dja- 
karta jang ke 443, tgl. 22 Dju 
ni 1970, Gubernur Alj Sadikia 
mendjelsaskan bahwa usaha 
tsb ada habungannja dengan 
tjita2 kia semua untuk men- 
Gjadikan kota ini madju da. 
lam kedudukannja sebagaj ibu 
kota negara, baik dalam bi- 
dang perdagangan, perjndus- 
trian maupun dalam kehidup 
an kebudajaan dan kepariwi- 
sataan 

Ia selandjutnja mengemukakan bah 
wa sudah barang tentu usaha? demi 
kran djuga mempurlai risiko2 tetser 
diri. "Tap saja rasa dalam hidup 
Iri, tap kemadjuan memang meng: 
herdaki risiko. Malahan hidun ini 
adalah suatu permainan jarg terus 
menerus dengan r'siko dan ini baru 
akar berhenti bila hidup itu sendiri 
telah berachir", dem'kian Gubernur 

Diharapkannja agar kita semua bera 
ni merartarg risiko2 tsb, karena ke 
takutar, demik'an Ali Sadikin, akan 
sangat tidak” mergurturgkan suatu 
kemadjuan. 

PROF. WALAVALKAR'S 

THE GREAT ROYAL CIRCUS 
OF INDIA 

(DISPONSORI OLEH DJAKARTA FAIR 1970) 

TIAP HARI DUA PERTUNDJUKAN 

DJAM 19.00 & 21.30 

HARI2 MINGGU & LIBUR TIGA PERTUN- 

DJUKAN, DJAM 10.00 — 

SAKSIKANLAH PERTUNDJUKAN2 TAK TERLUPAs 
KAN, 200 ARTIS BERBAKAT INTERNASIONAL 

BERSAMA 60 BINATANG BUAS MEMPERSEMBAH- 
KAN SUATU NON-STOP SHOW JANG MEMPESONA, 

SELAMA DUA DJAM LEBIH! 

HARGA KARTU: DEWASA RP, 756— 500,— 300— 

ANAK? 3-12 TH RP. 400,— 300— 200— 150.— 

Antara djam 9.00 — 13.00. 

  

   

    

No. 652/M/70 

PEMIMPIN 
PERUSAHAAN 

Seorang pemimpin 

perusahaan sibuk sepandjang 

hari. Ia djarang berada disatu 

tempat, ia menemui relasi2nja, 

ia mengambil keputusan2 

nting... pada waktu jang 

" tepat. Bagi orang sematjam ini, 

dimana waktu adalah emas. 
djam tangan Wingo merupakan 

suatu keharusan. Waterproof 

dan lambang seseoarang 

jang telah mentjapai sukses, 
lagipula buatan Swiss. 

—w 

Wincd 
SWISS MADE 

PESAN tempat tiap hart'di CIRCUS 

Sikap sebaik2ria — adalah djustru 
menerima risiko itu dengan fikiran 
Jang rasioril dan dengan kepertjaja 
an kepada diri sendiri, demiktar Al 
Sadikin 

Dergan demikian, All Sad'kin me 
nambzhkar, dengan menjatakan da- 
pat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
thema "Djakarta Kota Pirtu Gerbang 
Persahabatan Artar Bangsa" — sc- 
perti Jang mendiadi thema HUT ta 
hun in — menghendaki kita untuk 
berani merghadapi risiko berdasarkan 
kepertjajaan nada diri sendiri, di- 
samp'ng- adarja partisipasi warga ibu 
kota dalam memelihara hasil2 jang 
telah ditjapai 

    

HADIAH GUBERNUR ALI 
SADIKIN UNTUK 
PERINTIS 
KEMERDEKAAN 
Djakarta, 18 Djunj (Ant) 

Guberrur KDCI Djaya Ali Sadikin 
da'am surat keputusannja No. Jb, 9 2- 
1-70 tanggal 4 Djunj 1970 telah mene 
tapkan pemberian hadiah kepada ang 
kota djanda perintis kemerdekaan RI 
berupa bingkisan barang, 

Penjerahan hadiah tsb. akan dilaku 
kan setjara simbolis kepada seorang 
diarda dan seorang anggota perintis 
kemerdekaan pada upatjara Peringatan 
HUT ke 443 Djakarta tgl. 22 Djuni 70 
di Balaikota, ilakukan oleh gu 
bernur sendiri 

Djumlah seluruh anggota djanda pe rintis kemerdekaan jg bertempat ting 
gal di DCI Djaya adalah 625 orang 
Jaitu 135 orang di Djakarta Pusat, 157 
Gi Djakarta Barat, 47 di Djakarta Ti mur, 223 di Djakarta Selatan dan 23 
di Diakarta Utara 

    

   
    

  

  

          
      

   

  

      
        

       
   

     

  

    
      
           

  

  

             

   

  

    
    

    
    

    

  

19.00 & 21.30    
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3. Pembajaran/pelunasan Ikwitamsi2 telepon jang menjimpang dari 

  

    

SENIN, 22 DJUNI 1979 

PPL EL 
untuk jang ini... 
    

     
    

     
            

Redio Philips jang mewah 
engan tiga daerah gelom 
bang jang sempurna. 

    

  

    
    

  

     

Type 16 RL 376 ini, mempu 
rjai antena rangka den 
ferroceptor jg memung 
kinkan penerimaan jang 
bersih dan ttermat 
dengan reproduksi suara 

PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI 1 

PENGUMUMAN 

Nomor : 08/Kdtel/1970 

Berhubung masih terdjadinja Demalsuan kwitansi! telepon jang 
ditagih/Gibajar dirumah pada/oleh para langganan, kami mere 
perlu untuk kesekian kalinja memberkahukan/memokon perkaftas | 
para langganan/pemakai telepon di Daerah Telekomunikasi Dje- harta termasuk Bekasi dan Tangerang seperti berikut : 

$- Untuk @membajar/melunasi kwitansi abonemen/pertjakapas 
(elepon, kami mohon agar para langganan/pemakat telepan 
setiap bulan dimulai pada (9). € terlebih dahulu menanjakan/ 
Gmtang sendiri ke Kanto Telepon masing2, sesuai dengan Pe 
ngumuman kami tgl. 24 
sebelumnia. 

September 1968 dan  Pengumumaa? 

b, Kwitansiz abonemen/pertjakapan telepon supsja dibajar pada 
loket2 KANTOR TELEPON MASINGI peda hari2/djam kereje 1 

€.- Para langganan/pemakai telepon diharapkan memenuhi he 
adjibannja SETIAP BULAN, membajar/melunasi uang abone 
men/pertjakapan telepon. 

2. Perlu kiranja kami peringatkan sekali lagi dan terachir bahwa 
KWITANSI2 TELEPON PERUM. TELEKOMUNIKASI TIDAK Di 
TAGIH/DIMINTA PEMBAJARANNJA DIRUMAH MASINGI 

ketentuan tersebut diatas, adalah resiko jang membajarnja, Pe 
Tum, Telekomunikast tidak bertanggung dijawab stas Raj. tersebut 

4. Kami mohon sekali lagi agar hal ini mendapar perhatian sepe- 
muboja 

Djakarta. 16 Djuni 1970.- 

Kepala Daerah Telekomunikasi ke $ 

Djakarta Raya & Banten 

No. 658/M/70   
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JARARTA 
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     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. (termasuk beaja pos udi 
Luar negeri: Ditambah beaja pos udara ke 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 10054 
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. Sangadii 11, 
Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250 

Rekening giro pos : A. 12638 
Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah 

BUNG KARNO 
MENINGGALKAN KITA 

bekas Presiden Republik Indonesia jang pertama 
Pes pastilah merupakan peristiwa internasional jang 

besar. Karena, setelah ia djatuh dari kekuasaannja, ia masih diperhatikan oleh 

bagian2 dunia tertentu, sehingga tidaklah mungkin untuk mengurangi segala 

djasa2nja semasa hidup berdjuangnja, untuk bangsanja, maupun untuk dunia 

Mengenangkan orang-orang besar Indonesia jang telah pergi, perlulah kita 
'mengheningkan tjipta! Lawan dan kawan akan tidak dapat memungkiri, bahwa 
Bung Karno semasa hidupnja semendjak umur 17 tahun, sampai ditahun 1945, 
telah memberikan segala-galanja untuk kemerdekaan 'bangsanja, seperti djuga 

it emasa merdeka ia tertjatat sebagai proklamator utama 
ng Hatta, sebagai co-penjusun UUD 45, sebagai co—pentjipta 

penanda tangan utama Djakarta Charter, sebagai penanda 
tangan Dekrit 5 Djuli 1959, kembali ke UUD 45! 

Kita menghargai perhatian Pak Harto jang semasa sakitnja Bung Karno 
memerintahkan untuk memberikan laporan2 setiap djam tentang kesehatannja. 

Pak Harto didalam hal ini sangat korek dan terhormat sek: 
achir2 hajat Bung Karno. Team dokter jang bekerdja siang dan malam, 
pimpin oleh Prof. Dr. Mardjono telah berbuat segala-galanja, untuk mes 
k Karno. Namun Tuhan telah menentukan, bahw: harus kembali 

         

    
Kemarin pagi Bung K. 

  

      

       

    
   

       

   
   

    

  

Menarik sekali keterangan Djenderal Panggabean jang mengharapkan agar 
supaja Bung Karno sehat kembali, dan pandjang umur! Kita kira suara inilah 
djuga jang terpendam didalam hati banjak rakjat indonesia. Akan tetapi sebagai 
djuga disadari oleh Bung Karo sendiri, semasa hidupnja "de mens wikt, 
God beschikt" maka semua tergantung kepada Tuhan Jang Maha Kuasa. 
jadi kepargiannja dalam keadaanna sekarang ini, adalah divga kewwntuan dai 

1 
Pada saat seorang meninggal dunia, sudah mendj 

untuk mengenangkan djasa2nja dan tindakan2 jang posi 
kenangkan sifat2 Bung Karno jang menjajangi r 
Sikap jang selalu dipertundjukannja dalam hidupni 
meninggalkan dan menurunkan sifat2 baik kepada 
menundjukkan, bahwa ia adalah seorang besar Indonesia jang sukar mendapatkan 
tandingannja, chusus dalam waktu sekarang ini ! 

. Djika ada kesalahan2nja, djika dalam perdjuangan jang menurut perhitu 
an. In sk don tie dapat dihanerken, maka itu termasuk riko pedihang jing 
tidak mau diam dalam memberikan tuntunan kepada bangsa dan negerinja.— 

Dikemudian hari kita masih akan memikirkan dan mendiskusikan apa 
apa peninggalannja jang dapat kita manfaatkan sebagai bangsa. Dan bangsa 
Indonesia jang besar, djika ditinggalkan oleh seorang besarnja, tentulah tidak 
akan berdiam diri sadja, tetapi akan meneruskan tjita2nja jang betul2 dapat 
membawa bangsa kearah kemadjuannja. Sedang bagian2 dari adjaran2 jang tidak 
Sapat diterima, setjara sportief harus dapat pula kita sisihkan! 

Seperti djuga pada setiap orang besar kita, menjolok sekali bagi perasaan 
Bung Karno semasa hidupnja, untuk mengingini negaranja mendjadi kuat dan 
besar. Sahamnja jang sangat besar kearah ini tidak pantas kita tiadakan Ii 

   
ebiasaan manusia 
Djadi djika kita 

Indonesia, itu adalah suatu 
Bung Karno telah banjak 

'gsa indonesia. Kesemuanja 

    

  

   

        

     

  

    

   

  
menundukkan kepala 

  

ahwa 
ja sebenar2nja! Semoga Tuhan m inja. 

Tana Lita hi wa inna Hlaihi Radji'an! 1 NN 
      

YASSER ARAFAT 
BERIKAN PERINGATAN 

DJIKA DJENDERAL SHARIF NASSER CS. 

DIPERTAHANKAN RADJA HUSSEIN 

Beirut, 19 Djuni (Ant.-AFP-Reuter). 

Ketegangan di Amman telah kembali memuntjak di- 

tengah2 adanja peringatan2 bagi kemungkinan meletus- 

nja kembali bentrokan2 baru antara tentara Jordania dan 

geriljawan Palestina, demikian menurut berita2 jang di- 

terima di Beirut hari Djum'at. 

Keadaan dalam kota belum hapuskan unsur2 ant: koman 

seluruhnja pulih kembali dari -d» dalam pemerintahan dan 

akibat Yimbulnja bentrokan -dalam tubuh angkatan bersen 

sengit selama tiga harj pada djatanja. 2 

12 hari jang lalu, dimang di Dalam pada itu “Reuter” 

kabarkan bahwa dalam - Amman beritakan bahwa ke- 

trokan itu telah djatuh Kor. lompok geriljawan Al Fatah 

ban sebanjak 350 tentara ter- mengatakan Djum'at malam, 

di 
    h dan dipihak gerjlja dan bahwa tidak akan ada lagi gen 

Pe ootak sip sekitar 1300 tjatan sendjata diwaktu "jang 
orang jang tewas dan luka2. akan datang djika Radja Hus- 

Satu komite bersama dari sein tetap memperiahankan 
penasehat2nja jang anti geril. 
ja jang akan membawa tim. 
bulnja bentrokan2 bersendjata 
baru di Jordania. 

"Inj bisa djadj akan meru- 
pakan pertempuran terachir", 
kata djurubitjara Al Fatah ita 
dj Amman. i " 

Djurubitjara jtu djtanja oleh 
para wartawan tentang sikap 
geriljawan terhadap kenjata- 
anbahwa, kendatipun tuntut. 
an2 mereka telah dipenuhi — 
pemetjatan terhadap dua ko. 

pemerintah punjak, hn Ta 
para pemimpin gerilja » 

Pencak” untuk mengachiri per 
tempuran dan mentjegah tim 

bulnja bentrokan? lebih lan- 
ajut sedang” mempersiapkan 
saru daftar dari djumlah para 
korban jang djatuh dikedua 
belah pihak, kata berita? itu. 
Pertempuran itu berachir 

harj Djum'at jang laly ketika 

-Radja Hussein memetjat Pa- 
mannja sendiri Major Djende 

al Serif Nassar bin Jamil, 
Panglima Angkatan Bersendja 

te Jordania. dan saudara2nja 
jang lain, Brigadir Djenderal 
gherif Zeid bin Shaker, koman 

Dj 
ser bin Jamil dan Major Djen 
deral Zeid bin Shaker — na- 

i 'badja ketiga. mun nampaknja mereka ma- 

Pan SN ai aa melesus sih bertindak selaku penase. 
Hap saat hat2 dekatnja Radja Mason. 

Sementara itu di Damsik, Dia mendjawab : "Djika 

suratkabar Partai Baath jang dja tetap mempertahankan 

memerintah "Al-Baath" hari Sharif Nasser ini berarti, bah 

Djum'at mengutip Bs Pa an wan ba. 
komando Palestina Jah ru. Dan djika inj terdjadi ma- 

ka tidak main2, tidak akan 
ungkinan mele- 

bagi maka trokang baru disem 
bargng saa!. 

Peringatan itu diutjapkan 
oleh Yasser Arafat, Pemimpin 

ada lagi gentj sendjata. 
Dan ini boleh djadj mierupa- 

kedua pihak akan 
resmj Al Fatah, Abu » 5 : 
pemimpin dari pasukan Saiga menderita sama2 rugi. Tidak 

Pas Suriah di Jor- kemenangan bagi pihak $ ada 
didukung 

2, dan Nayet Hawatmeh, erintah Jordania maupun 

Pa aan Demokratis Kami, 

Rakjat Dati Pembebasan Pa. 
lestina. 

indjau di Beirut me 
ai pe bahwa peringatan2 

  

Washington, 20/6 (UPI 

Senat Amerika Serikat tanggal 18 

    

: imaksudk: Djuni me usul Departemen 
geriljawan itu & Ia aa Pertahanan Amerika Serikat untuk 
“untuk tet cafitoarn memberi — bantuan militer kepada 

Muang Thai berupa pesawat2 terbang 
dia bisa meluluskan jer modern guna menghadapi serang 

- tuntutan2nja dengan MENK an Komunis 

Dibawah pimpinan Presiden Suharto jang menggantikannja, kita kini 
ta, mengharapkan arwah Bung Karno dapat diterima 

Serta kita semua mengutjapkan terimakasih kepadanja atas 
nusa dan bangsa jang mau tak mau harus kita perhitungkan !! ! 

kesalahan jang sungguh2, hanja Tuhanlah jang dapat 

         
     

       

       

   

  

Phaom Penh, 20/6 (UPI 
Situasi Kambodja terus memburuk 

dan seluruh lalu-lintas darat bagi 
umum terputus. Satu2nja hubungan 
dengan dunia luar Phnom Penh hanja 
melalui udara dan sungai. Demikian 
pengumuman jang dapat dikutip oleh 
wartawan Televisi dan Djuru Kamera 
UPI di Phnom Penh tanggal 18 Diuni 
jang lalu 

  

Pasukan? Infantri Komunis me 
njerang Djalan Raya L antara Phnom 
Penh dan Saigon dengan randjau2 dan 
menutup djalan2 dengan pohon2 ja 
ditebang. Untuk membersihkan rin- 
tangan? djalan ini Komando Terting- 
xi Kambodja mengerahkan 1 Bataliov 
Pasu Kambo 

   

  

     

MERDEKA 

  

Dewi dan anaknja Kartika Sari sempat menemui Bung Karno di 

Achirnja BK temui 

Kartika Sari 

RSPAD. 

Djakarta, 21 Djuni (Mdk) 
Sehubungan dengan kedatangan 

  

1 
tangan bahwa kedatangan Nj. Dewi 
beserta puterinja Kartika Sari meru- 
pakan kundjungan keluarga berkena- 
an dengan keadaan gawat dari sakit 
suaminja. Kedatangan mereka di In 
Gonesia tidak diurus oleh Pemerintah 
Namun demikian Pemerintah meman- 
Gang perlu untuk melakukan tindas 
kan2 pengamanan dengan kedatangan 
nja. Apabila Nj. Dewi berkehendak 
meninggalkan Indonesia kesuatu Ne 
gara ain, itu adalah mendjadi uru- 
san Nj. Dewi sendiri. 

jam pada itu, wartawan '"Merde 
jang mengikuti — perkembangan 

ng Karno dalam sakitnja, memper- 
oleh keterangan, bahwa pada hari 
Sabtugpetang, keadaan Bung Karno 

      

(AP) 

agak kritis, tetapi pada djam 19.00 
mendjadi agak baik. Se- 

kitar djam 20.30 isterinja Nj, Ratna 
Dewi besert, amaknja Kartika Sari 
datang ke” RSPAD  mengundjungi 
Bung Karro, tetapi dalampertamuan 
itu, Burg Karno sudah dalam keada 
an kurang pengiihatannja, tetapi per 
temuan 'tu tampak berkesan. 

Kedatangan Nj. Dewi besert, pute- 
masih dapat mengedjar 

      

no sudah sangat kritis, dan dengan de 
miklan kedatangannja tepat pada wak 
tunja. Pertemuan mereka penuh da- 
lam suasana keharuan, karena Ini me 
rupakan pertemuan antara ajah deng 
an puteri jang sedjak dilahirkan be 
lum pernah bertemu, sehingga perte- 
muan antara Bung Karno dan puteri 
nja Kartika Sari, merunakan perte- 
muan pertama dan terachir. 

Bung Karno 

  

Riwajat hidup 
(Sambungan dari hal. I) 

2 Oktober. 1985 Presiden Sukarno 
menundjuk Majdlen Suharto dengan 
tugas Panglima Pemulihan Keamanan 
kamal» dan Kegerti- 

21 Pebruari 1908 Presiden Sukarno 
meresmikan Kabinet, memetjat Djen- 
Geral A.H. Nasution, "Kabinet Dwi 
kora jang disempurnakan” 

11 Mareg 1906 pemindahan kekuasa 
an jang terbatas dari Presiden Sukar 

re kepada Letdjen Suharto, Menteri 
Panglima Angkatan Darat (Superse- 
mar”). 

27 Mareg 1906 reshutfle kabinet 
("Kabinet jang lebih disempurnakan 
lagi”). 

20 Djuni — 6 Djuli 1906 sidang ke- 
4 MPRS .Pada tanggal 21 Diuni Su- 
per Semar disahkan. 

Dalam tengah-tahun ke-2 1966 be. 
kas2 menteri pembantu Sukarno dia 

@!I!, karena dipersalahkan terlibat da 
lam G.36S, 

5 Djull MPRS menugaskan Sukar- 
no dan ber-sama2 memben. 
tuk Kabineg Ampera. 

20 Pebruari 1967 pemindahan ke- 
kuasaan selandjutnj, dari Presiden 
Sukarzo kepada Djenderal Suhar.o 

7-13 Maret 1987 Silang Isiimcwa 
MPRS, Sukarno dilarang melakukan 
kegiatan politik sampai pada pemili- 
han umumj Djenderaf Suharto ditun- 
Gjuk sebaga Pedjahag Presiden, ber 
laku 'surut mulaf 19 Pebruari 1967. 

21 — 3k Maret 1968 sidarg ke 

    

5 MPRS, pada tanggal 27 Maret 
menetapkan Djenderal Suharto 
sebagai Presiden (penuh) hingga 
terpilihnja Presiden oleh MPR 
hasil pemilihan umum jang axan 
datang. 

Sukarno memperoleh gelar Doc 
tor honoris causa dalam bidang2 
Mukum atau Ilmu Politik dari 25 
Universitas lebih, diantaranja da 
Ti Universitas2 Gadjah Mada (Jog 
ja), Far Eastern (Manila), Hasa 
nuddin (Makassar), Univ. of the 

Philippines, Columbia (New York) 
Michigan McG:M, Becgrad Praha 
Moskwa, Techische Hoschule Ber 
ln Barat, Universitas Indonesia 

(Djakarta) £ 
Diantara sekian banjak gelar2 

jang diberikan kepadanja jang 
banjak dipergunakan adalah Pe 
mimpin Besar Revolusi, Manda 
taris MPRS, Pangti ABRI dan pe 
njambung lidah rakjat. 

Isterinja jang pertama adalah 
Utari seorang puteri HO.S 
Tickroaminoto: kemudian Nji Ing 
git dari Bandung jang mengiku 
tinja dalam zaman pengasingan 
rja: lalu beristerikan Bu Fatma 
wati (5 orang anak), Hartini (2 
orang anak), Harjati, Ratnasari 
Dewi (wanita Djepang, 1 anak) 
dan Jcrike Sanger. 

Mahasiswa & keberanian 
berpolitik 

ja selalu menun- 
  

Hampir disemua negeri pada achir2 ini mahasi: 
djukan keberanian untuk, Mengambil sikap” politik. Kalau sadja kita 
mau bandingkan dengan kekuatan2 politik Kaiani ja, misalnja partai2 

dan ormas2 lain, maka keberanian mahasiswa selalu paling menondjol 

Inilah salah satu tjiri dari abad sekarang. Untuk Indonesia, kalau kita 
mau ambil sebagai tjontoh dan melihatnja dengan kedjudjuran, maka 
kita dapat saksikan sendiri, betapa beraninja mahasiswa? kita pada ta- 

    

  

hun 1966 untuk mengambil sikap-sikap politik. 
Dan Partai2 pada saat itu 

diam seribu bahasa, tidak banjak 
jang bisa diperbuatnja, saja tidak 
tau persis apa sebabnja, akan te- 
tapi beberapa teman mengatakan 
bahwa Partai2 pada saat itu 
mempunjai pertimbangan lain, 
mempunjai perhitungan, dimana 
jang mendjadikan ukuran adalah 
kepentingan golongannja 
Setiap sikap jang diambil harus 

dengan perhitungan menguntung 
kan untuk Partai. Kalau tidak, 
maka ia akan bersikap, akan 

an ”no coment.” Akan 
tetapi bila dengan perhitungan 
politik, ia akan mendapatkan 
keuntungan, maka tergesa 2 mere 
ka (partai) untuk mengambil 
sikap tegas dan sebagainja 

Waktu saja mendengar penda 
pat teman ini, saja djadi berfikir- 
fikir, apakah — benar demikian 
atau bagaimana, atau memang 
sudah wataknja partai? ini selalu 
lamban, selalu melihat angin 
dulu, kemana angin akan bertiup. 
Bila anginnja ke barat, maka 
ia akan tjondong kebarat, dan 
bila anginnja ke timur, maka ia 
akan lebih tjondong ketimur 

Memang demikianlah tjiri dari 
abad sekarang ini, bahwa Partai? 
mengalami masa turun dalam 
peranan politiknja, ia berada- 
dalam kekurangan wibawas -di 

    

kalangan rakjat. Sampai disini 
kita lalu mengadjukan pertanja- 

an. Apa sebabnja partai 2 mendja 
di tidak bersemangat dalam kehi 
dupan politik jang membela ke- 
pada rakjat, dan kenapa pula 
Partai? djadi bersemangat untuk 
mengambil sikap merendah dan 
selalu — minta dikasihani oleh 
Penguasa negri. Kenapa..... dan 
Kenapa so. 

Apakah kita akan mendjalan 
kan sedjarah, apakah kita akan 

memarah-marahi — Rezim dulu 
jang mendidik Partai2 mendjadi 
kebantji2-an. Apakah kita akan 
maki2 keadaan dan sebagainja, 
dan sebagainja. Tidak, kita tidak 
boleh terlalu tjenderung untuk 
menjalahkan setjara kedjam kea- 
daan dan faktor2 luar Partai. 

Memang kita mengakui, bah- 
wa faktor2 luar partai banjak 
memberikan pengaruh terhadap 
Partai, akan tetapi djuga hal itu 
banjak tergantung pada faktor? 

dalam rtai. Seperti kongres 
PNI di Bernarang dan Kongres 
Partai Muslimin di Malang, Apa 
jang bisa kita tarik sebagai pela- 
djaran dari kedua Kongres terse- 
but ? Kongres jang telalu banjak 
ditangani oleh orang luar, sampai 
sampai keputusan? jang paling 
pokok dan fundamentil pun di 

tentukan dari,luar, atau katakan 
lah dipengaruhi setjara intensif 
dari luar, dari opsus2. Opsus 
jang beralamat di Djl.Raden Sa- 
leh dengan kegiatan? jang semua, 
kegiatan.jang kentara kegiatan2 
jang diam2, akan tetapi banjak 
memberikan warna politik terha 

dap negri ini. Ternjata Partai2 
kita dinegri ini banjak menerima 
dan lebih takut (eha dar opsus 
daripada massa anggauta di 

Ini satu — tiontoh disamping 

banjak lagi tentunja tjontoh2 la- 
in jang bisa diturunkan disini 

Jang terang kita sudah bisa 
mengambil — pengertian bahwa 
keberanian partai2 untuk. me- 
ngambil sikap politik jang berbe- 
da dengan Penguasa negeri dan 
opsus tidak ada, atau kalau ada 
hanja sebagian ketjil dikalangan 
orang dalam partai. 

Seorang teman jang tag adjak 
ngomong? di Kampus UI mene- 
rangkan kepada saja bahwa, Pim- 
pinan2 partai pada saat ini keli- 
hatannja lebih, asjik untuk mende 
kati dan melajani apa keinginan 
penguasa “daripada mendekati 
dan melajani apa keinginan ang- 
gautanja. Apakah benar dugaan 
teman ini, baiklah kita lihat 
sendiri. 

Sekarang bagaimana dengan 
mahasiswa? kita, mahasiswa jang 
djuga bisa digolongkan sebagai 
kekuatan politik, karena memang 
pada saat tertentu ia akan bang- 
kit sebagai kekuatan politik jang 
mengagumkan, Untuk mengata 
kan bahwa mahasiswa mempur 
njai keberanian untuk mengam- 
bil sikap? politik sudah tak bisa 

diragukan lagi. Sedjarah perdjua 
ngan mahasiswa selalu menun 
djukan keberanian. Malahan ma- 
siswa dalam mengambil sikap 

bawah 

    

Konservatief 
menang dalam 
Pemilu Inggris 

London, 21 Djuni (Ant-AFP-Reuter). 

Pemimpin Partai Buruh Inggeris, Harold Wilson, 

jang digulingkan dalam pemilihan umum hari Kamis itu 

hari Djum'at menjampaikan perletakan pemerintahannja 

kepada Ratu Inggeris. 
Dalam hubungan ini Perdana 
Menterj baru Inggeris, Edward 
Heath, darj Partai Konserva- 
tif, Djum'at malam memulai 
memangk, djabatannja dgn 
mengutjapkan djandji untuk 
mengadakan pemerintah jang 
kuat dan djudjur bagi seluruh 
rakjat Inggeris. 

Berbitjara dari Downing 
Street No. 10, t&mpat kedjam 
an Perdana Menteri Inggeris, 
setelah setjara resmj diangkat 
oleh Ratu Elizabeth II, PM 
Heath menjatakan: "'Meme-" 
rintah adalah mengabdi” 

Heath diharapkan akan me 
ngumumkan susunan kabinet 
nja harj Senin setelah menga 
dakan Konsultasi2. 

Pembentukan Kabinet 
baru 

dan Menlu Sir 
Alec DouglasHome diduga 
akan mendjabat Menlu lagi 
dalam pemerintah baru itu. 

Ian McLeod diduga akan 
mendjabat menteri keuangan, 
djabatan jasg sama jang ia 
pangku dalam "pemerintah 

bajangan”. 

Djaba'an2 penting diduga 
akan diberikan kepada "tokoh 
nomor dua" dalam pimpinan 
Konservatif, bekas menteri ke 
uangan Reginald Maudling. 

dan ketus partai Anthony Bar 

ber, bekas menteri dalam ne- 
geri @uintin Hogg dan bekas 
pemimpin oposis, dalam Ma- 
djlis Tinggi Lird Carringion. 
Dimasa beroposisi terhadav 

Partaj Buruh, Partai Konser. 
vatif mempunjaj satu "peme. 

Trintah bajangan" jang terdiri 

dari 16 "menteri", akan tetapi 
Heath tidak terjkat untuk me 
ngangkat mereka dalam peme 
rintah barunja, demikian 
"Reuter”. 
Akan tetapi ia diduga akan 

membatasi djumlah menteri- 

nja hanja sebanjak 16 orang. 
Sebabnja Partai Buruh 
kalah 

Kekalahan Partai Buruh da 
lam pemilihan umum har: Ka- 
mis itu, tampaknja karena pa 

ra pendukungnja tidak mem. 
berikan suaranja. 

Para pemimpin Partai Bu. 

ruh mengatakan, itulah se 

bab utama bagi kekalahannja 
jang mengedjutkan itu Para 

penjelidik pendapat umum dju 
ga katakan, bahwa ramalan 
mereka salah besar karena 
rendahnja para pemilih jang 
mena kewadjiban- 

a. 

Sebab utama bagi hasil pe- 
milihan umum jta adalah ren 
dahnja para pemilih jg mem. 

Oleh Nur Iman Nasir 

politik selalu tidak seten 
mereka berani dengan si 
konsekwensinja 

Saja tidak akan mendjelaskan 
bagaimana peranan mahasiswa- 
kita pada masa angkatan 66 

Bagaimana keberanian mereka, 
jang djelas tjukup kiranja bagi 
kita untuk mengangkat tangan 
kepada peranan. mereka. 

Sekarang timbul pertanjaan 

mahasiswa djuga sering menun 
djukan sikap penghianatanSeper- 
ti mahasiswa Indonesia setelah 

      

Pemimpin Partai “Konservatif 
Inggeris EDWARD HEATH tang 
gal 18 Djuni 1970 menang dalam 
Pemilihan Umum di inggeris dan 
mendjadi Perdana Menteri ingge- 

   
   

   

   

    

   

ris jang baru (AP) 

berikan n kenjata 
an bahwa kung Par 
tai Buruh muntjul di 
tempat2 
kara secrang 
ri National Op: 

gutan Suara, 

ubjtjara da- 
on Pnlls 

    

vatif itu merupakan 
remilihan paling besar di I: 

  

mendiang 

  

h 

separo suara t g 
Partai Konservatif memper 

oleh 464 darj djumuah selu 

ruh suara jang masuk, sedang 

kan partai? lajanja membagi 
sisanja 53.64. 

   

HARAPAN SINGAPURA 

DAN MALAYSIA     

Singapura, 20/6 
Singapura dan 

ri Sabtu m 
bagj teru: 
bersendjata, 
Konservatif 

  

    

djuga oleh pemimpin par 
itu, Edward Heath 

Pemerintah2 Singapura dan 

Malaysia menghendaki terus 

adanja Inggeris dan memper- 

tahankan daerah itu bersama? 

Australia dan Selandia Baru 

'Tetapj Edward Hea'h masih 

belum menjatakan setjara te- 

gas, berapa besarnja tentara 

jang hendak dipertahankan di 

daerah itu. 

  

Kekuatan militer Inggeris 
didaerah itu akan tetap ba 
njak dikurangi, dan menurut    
beberapa penindjau, 
an politik antara Ki 
dan Partaj Buruh 
tidak begitu besar 
persoalan ita 

    

  

   
    
    
   

  

   

  

      

       

     
     

    
   

   
     

    

     

     

  

    

    
      

   

    
    
    

    

    

      
     

    

        
    

      

  

   
     

HALAMAN TE 

“lan 
BERKABUNG (1): 

ini..... 
BERKABUNG (II): 

Hanja ingin menjatas-/ 
kan : Sangat menghargal 
kebidjaksanaan Presiden 
Suharto atas pemakami: 
an BK di Blitar Apalagi 
dilakukan setjara kene, 
garaan. 
BERKABUNG (IN): 

Inna lillahi Wa'innge 
ilaihi Radji'un. 

(Dalam suasang 
kab berkabung) sj: 

  

    
PERHATIAN 

(Sambungan darj hal. I) 
Sikap Presiden Suharto jang 14 

datang ke RSPAD djam 710 
mendapat berita bahwa BK 
gal Gam 7.10 pagi, menundjukd 
perhatain dan rasa belasungkawah 
Uukup besar. Disamping itu Bu “TI 
Suharto jang sampai  mentjut 
air mata, telah menjebabkan pul 
njak hadirin turut terharu 

Diantar, pengundjung? ke Wisma 
Yasa kelihatan djuga Bang AM Sadik 
kin, Pak Hugeng dari — Kepolisian! 
membawa karangan bunga-duka, serta! 
pembesar militer dan s Dil 

Sampai berita in diturunkan mx) 
sih banjak sadja “pengundjung Jang! 
mengalir dari semua pend 
membikin pendjaga? keam 
Gjadi kewalahan 

  

      

TEMUKAN TE 
ABAD VI 

  

    

LONDON, 20/6 (Ant 
Petugas? 

perdana menteri 
digulingkan 4 
itu setelah diketahu 
terhadap djiw 

Seotland Yas Liam H- 
Gak bersedia memberikan pendjelasam 

| tindakan? keamanan itu. 

   

      

   
   
          

     

  

    
      
    
   

    
    

      

   
   

  

         

    

   
   

  

feature tentang musik pop 
Menurut Chariesworth, dari tih 

dia mendengar seorang mengatakan: 
Bil! akan berada disana dengan ber 

di rifle bila Wilson mungjul di bak 

  

Indonesia ikut 
Frank furter Herbstmesse 70 

mendjadi anggauta DPR. Itu 

memang benar. Dan itu menurut 

pendapat saja hanja sekedar 

gedjala sementara. Karena ketika 

diketahui pimpinan? mahasiswa 

berhianat, ketika itu pula reaksi 

datang dari rekanInja, dan sege 

ra pula terdjadi perhubungan- # 

jang djelek antara pimpinan dan 
asiswanja. Dan tjepat pulalah 

terdjadinja kristalisasi dikalangan 
kelompok — mahasiswa, sebagai 

upaja untuk memurnikan kelom- 

pok mereka, mana jang benar? 

setia dengan perinsip,dan mana 

pula jang sudah njeleweng. Hal 
ini selalu berdjalan setjara alami- 
jah untuk mengembalikan maha- 
siswa ini pada kedudukannja 
semula. Dan ini pulalah jang 
menjebabkan mahasiswa selalu 

berani mengambil sikap? politik 

jang kadang2 berbeda dengan 
penguasa, bahkan kadang kala 

bertolak belakang. 
Kalau mahasiswa sampai ragu 

dan kurang bersemangat, maka 
hal ini hanja gedjala sementara 
Dan pada saat keritis mahasiswa 
selalu menundjukkan sikap jang 
berani dan tegas. Hal ini kita 
akan saksikan "3 imana sikap 
mahasiswa? kita dalam mendie- 
lang Pemilu nanti. Beranikah 
mereka mengambil sikap poliuk 
atau tidak 

  

    

     

    

   

  

    

    

    
   
   

     

    

    

    
   
   
    

    

    

        

  

   
        

      

   

  

      

   

  

     

    
    

    
   

  

   
    

  

erta di 

j#
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bareng? keradinan tangan 
jang teroilih dan bermutu,



    

    

  

“TOUR D' ASIA : 

  

Ka PARDEDETEX 

IR 

  

— SUTJIPTO TJIPTAKAN DUA GOAL UNTUK 

— SETJARA KESELURUHAN TEAM PARDEDETEX 
n BERMAIN DIBAWAH FORM 

Alimuddin AR dari Bangkok. 
F Chiang Mai (Muangthai). 

   
  

Dalam melakukan tour Asianja jang ke-3, kali ini kes. 
"Pardedetex Medan telah melakukan pertandingan parta- 

manja di kota Chiang Mai jang terletak kl. 900 km. di- 

pt h utara Bangkok (Muangthai), pada tgl. 14 Djuni 

& “Ybl. Dikbta dingin Chiang Mai ini kes. Pardedetex telah 

' berhadapan dengan kes. Bangkok Bank dan hanja ber. 

     
    

goal kemenangan untuk 

ying Yutitpto Suntoro melalul 
jang menggeledek, ma 

1 pada. menit ka — 7 dan 
- kke20 babak pertama. Se 

n goal balasan dari Bang 
Bank ditjetak oleh kiri dalam 

Igihbok pada menit ke30 babak 
na, setelah pemafa ini dari 

melepaskan 

  

Suasana pertandingan: 
Dalam pertandingan pertama: 
ja ini kes. PARDEDETEX ber: 

djauh sekali dibawah form 

  

   
mereka jang hal ii 
terutama gn karena kon 
Gis phisik me kelihatan seka 
(B sangat letih, melakukan 
Iperdjalanan dgn Bus selama 14 
jam perdjalanan dari Bangkok 

Chiang Mai, satu hari sebe- 
| (umpertandingan dilakukan 
(| Namun demikian berkat penga 
laman Internasional jang selama 
Inj mereka peroleh, meka dalam 

dingan di Chjang Mei itu, 
kita ini masih dapat djuga 
Bjukkan sedikit kemampu- 

   

   

  

(pertama serangan? selalu datang 
'ja dari Bangkok Bank, naanun 

P'KAPTEN KESEBELASAN 

$'hasil menang tipis dengan angka 2—1 langsung. 

kali pula berhasil mendekati ga 
wang Judo dan bahkan sekali 

mengi jamnja. Sementara 

Itu kita lihat kedua spill kita ja 

pa kali berhasil dilalui oleh pe- 
Bangkok Bark jang ter 

diri dari  Wichkt-Samsok-Narong 
Wichai dan Surapon. 

ITALIA : 

Demiklaniah pada menit ke-7, 
jang 

Renny Si #f 1 $ 
i : 1 Ti
a 

Aga
n 

Hg
 

| | 1 

Hi Hi
 

it 

jang berada 30 meter dimuka ga 
wang ternjata Sutjipto telah ber 
hasil melepaskan — tembakannja 
jang keras kedudut kiri atas ga 

Gdjalanja Bangkok Bank, sehing- 
ga Pardedetex unggul dgn 2 — 

Oo. 
Dengan kemenangannja 2—0 

dalam waktu 20 menit babak per 
tama ini, ternjata pula telah 
membuat pemain2 Pardedetex 

  

Di Chiang Mai Pardedetex hanja 
mendjadi anggap enteng 
pemain2 

| ik 

2 E 
5 

ah
 

(
P
b
 

team 

Pardedetex hilang begitu sadja 
ekibat perlakuan @jurang Sari 

Bangkok Bank 

Italia masih mampu 
- bermain tjepat 

  

«Djakarta, 22 Djuni (Merdeka). 
4." Kesebelasan Italia dengan 'Seturuh pemain?7” utama- 
nja mendjalankan masa istirahatnja dengan tenang dibe- 
akang pintu tertutup disebuah hotel chusus dipinggiran 

"kota Meksiko, sementara kesebelasan Brazil jang mendja 
di lawannja difinal "Cup Dunia” hari Minggu distadion 
”AztedP tengah melangsuagkan latihan2 kerasnja, demi- 

    

" Giacinto Faccetti, captain ke- 
Bebelasan Italia. dalam suatu 
wawantjaranja dengan ”Rtr" 
mengatakan, "kami masih da- 

Jam keadaan letih setelah per 
rungan dalam semi final jg, 
ndjang melawan Djenman 

Pemain belakang 1g, berusia 
#27 tahun tsb menjatakan lebih 
@Gjauh. bahwa tidak ada masa- 
lah kesulitan tjidera jang kami 

| elami dan semua pemain ada- 

  

lah kuntji jang menentukan 
pada saat berhadapan dengan 
Brazil. 

Jang djelas, kata Faccettf. 
Ikeletihan kami alami sekarang, 
ang selandjutnja ditambahkan 
kami telah bermain mati2an se 
djak dam babak penjisihan 

group. 
'» Faccetti lebih djauh mengata 

im. sebas'an besar dari pema 
2 kesebelasan Italia sekarang 

bukanlah pemain2 'jang turut 
“dalam "Cup Dunia” 1966. dan 

mma empat tahun belakangan 
kami hania sekali menderi- 

N kekalahan. kalah dari Bulga 
Kamt diuga telah meme. 
gkan  kedjuaraan . Eropa. 

ocetti, 

    

ATIHAN KATA2 HARINI 

NDATAR : 
in. Thomas“ Cup Denmark 

  

"untuk: Afghanistan. 
7. Nama kitab sutii nabi Daud 

Dibatja dari belakang: Tanda pe- 
. ngenal kenderaan bermotor untuk 
Maroko Spanjol. 

Vitgebreid Lager Onderwijs 
. M1.Inepektorat PEmerintah DAerah. 
"M4,Seri Baginda 

| 15. Organisasi Perdjandjian Atlantik 
4 Utara. 

ruf achir dibuang: Jang Maha 

&.Kebengsaan 
3. Kitab Indjil (Die Inggris) 
4.Garis lurus (datar) 
5.Meniu Kambodja 

| 8.Djanis baksil 
| I.Nama pohon 
8-Bintik2 merah dikulit 

12.Sombong: 
17.Muara 13. Tiopet TAN aa 

Iklan tulis wartawan ”Reuter” Morley dari Kota Meksiko. 

memiliki peluang sama, fifty- 
fifty. Seperti djuga Italia. Bra 
zil telah memenangkan "Cup 
Dunia” dua kali dan pertandi. 
ngan ini adalah penting untuk 
menentukan siapa jang berhak 
memiliki piala tsb, untuk sela- 
ma2nja, 

"Satu 'jang djelas”, kata Fac 
cetti, kami tidak ada keingin- 
an untuk mendjadi djuara ke- 
dua dalam pertandingan ini, 

Sebagai pemain jang bertu- 
gas digaris belakang. Faccetti 
mengatakars Brazil memiliki 
pemain2 depan jang baik, teta 
pi mereka bermain setjara per- 
seorangan. sebaliknja Djermani 
Barat jang dikalahkan disemi 
final main dejan memperiihat- 
kan team-work 'jang arpi, 

Kemi telah melihat tjara dan 
gaja Brazil bermain melalui te- 
levisi, Tidak ada sesuatu jang 
lebih. mereka memang memili- 
ki barisan depan jang tangguh 

“tapi barangkali tidaklah setang 
guh seperti tahun 1958. 

Faccetti selandjutnja menga 
takan, walaupun kesebelasan 
nja masih merasakan ketjapean 
setelah perdjuangan melawan 
Djerman Barat disemffinal jang 
menghasilkan goal dikedua be 
lah pihak. pemain2 Italia umum 

nja masih mampu mentjitakan 
permainan jang tjepat mela- 
wan Brazil serta menganggap 
pertandingan jang dilakukan 
pertandingan itu sebagai suatu 
dikandang sendiri. 

Ditambahkannja, Italia akan 
tetap dengan tjara permsinan- 
nja ig kontinue, sistim 'man- 
for-man”. Kami harus bermain 
dengan sistim ketat. kami dju 
ga memiliki pemain2 depan jg 
baik dan barisan belakang Bra 
Til akan mengalami kesulitan, 

Kedua kesebelasan pernah 
berhadapan sekali dan Italia 
memenangkan pertandingannja 
dari Brazil dengan 2—1 dalam 
semifinal "Cup Dunia" 1938. 

dimana achirnja Italia muntjul 
sebarai djuara. Dalam pertemu 
annja jang terachir tudjuh ta- 
hun jang lalu Italia berhasil 
pula menghantjurkan Brazil 
dengan 3—0 di Roma. ketika 
Rraril mengadakan perlawatan 
ke Erona tahun 1963. 

nja ini PS Pardadetex jang di- 

pimpin oleh Team Manager Drs. 
Rudolf Pardede turun dengan full 
team dengan susunan sbb: 
pendjaga gawang Judo Hadtanto 
back: Juswardi-Renny Salaki, hai! 

Dede Rusli-Azis Siregar-Ha- 
di Miiljadi-Arwar Udjang, penje 
rang2: Iswadi-Jacob Sihase »— 
Sutjipto-Basri dan Abd. Kadir. 

Sementara kes. Bangkok Bank 
turun dengan susunan sbb: pen: 
djaga 
Udom-Chatchai, half: Chkranat 
Chawlit-Prayok, penjerang Sura: 
pon - Wichal - 
dan 

    gawang  Sarawoot-baci:: 

Wichit - Samsok 

  

ong: 

    

pcs
 Ba 

BL
ER
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bang berlibur ke Bali 

    

    

  

JOHANNES LOEHR menahan serangan ANGELO DOMENGHINI dan TARCISIO BURGNICH dari Italia 
dalam setengah main pertama dalam pertandingan SEMI FINAL d Mexico. (AP) 

  

Presiden resmi buka 
"Anniversary Cup TI" 

- Malaysia Singapura 5 - 0 
Djakarta, 22 Djuni (Merdeka). 

Presiden R.I., Djenderal Suharto, bertempta di Sta- 
dion Utama Senajan, hari Sabtu sore, setjara resmi telah 
membuka Tournamen Sepakbola "Anniversary Cup”, jang 
pertama dan diikuti oleh 6 negara2 peserta dari Asia/ 

Asia Tenggara diantaranja, Korea, Hongkong, Malaysia, 
Singapura, Indonesia dan Australia Barat. Thailard gang 

semula telah menjatakan dirinja untuk ikut serta, kemu- 

dian menarik diri. kembali dengan alasan jang belum kita 

ketahui. 

"Anniversary Cup 1” jang 
beriangsung ai Djakarta se.ama 
k., seminggu adalan untuk mem 

perebutkan "Plaig Gubernur 

DCI Djaya” dalam rangka HUN 
kota Djakarta ke-443, 

Pada "Opening Ceremony”- 
nja selain dihadiri oleh Presi- 
den Suharto beserta Ibu Tien, 
Gjuga dihadiri oleh Menteri Pe 
nerangan Budiardyo. Gubcnur 
Ali Sadikin dan pedjabat ting 
gi Pemerintah. para korps diplo 
matik dan undangan lainnja, 
disamping diikuti oleh kl, 20 
000 renonton, 

lum. Presiden membuka 
setjara resmi. lebih duiu disia- 
kan defile oleh keenam n gara 
pescita jang dimulai ol:h bari- 
san dari Australia Barat dan 
ditutup oleh barisan para wa- 
sit jang memimpin atjata per- 
tand'ngan. Begitu selesai Pre- 
side harto jang menjatskan 
"Arniversary Cup Pertama” se 

tjara reami dibuka diikuti oleh 

  

    
  

   

Indonesia langsung melawan 

Hongkong unggul dengan 2-1 
Djakarta, 22 Djuni (Merdeka). 

Dalam pertandingan kedua hari Minggu antara Indo- 
nesia dan Hongkong untuk Pool B "The Djakarta Anni- 
versary Football Tournament”, kesebelasan nasional In- 
donesia berhasil memimpin pertandingan melawan Hong - 
kong. Sebagian besar inisiatif penjerangan dikuasa Indo- 
nesia, sedang Hongkong hanja melakukan serangan se- 
tjara sporadis sadja, namun tjukup berbahaja. 

Bahkan dibabak pertama, 
Hongkcng mendahului membo 
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MENDATAR : 

T. MINANGKABAU, 7. STATUS 
9. TIUNG, 10. NA, 11. ORANGIKI, 
12. IRENY (IRENG), 16. ATLIT 
17. MARIO, 20. MUARA, 21. PiC- 

NIC, 24. AL, 25. DERAS, 26. NAS- 
, RIAYIDI. 

  

1. MASAO YAMADA, 2. NIAGA, 
3. NAUNG, 4. AKTUIL, 5. AMU-— 
LET, 6. NGUYEN CAO KY, 8. SA— 
KAI, 14. RI, 16, TOPAN. 17. MAK-— 
RUAIHI, 18. ARIRA), 19. 
22. NLAJOIDJALI), 23. Mapapan 

  

bolkan gawang Harry Tjorg, 
hasil dar: suatu kepungan di 
daerah pinalty Indonesia. Se- 
buah tembakan keras dari pe 
main depan Hongkong lang- 
sung bersarang darj podjok 
sebelah kirj gawang Harry: 
Tjong, Saty goal utk Hong- 
kong dirjiptakan pada menit 

ka39 berhasil 

Tembokan Keras SURYA 
LESMANA didekat di- 

langsung menerobos 
Ho Yee Sun sebelah kir: dipo 
djok atas Samva: babak per 
tameberachir, Indonesia ung. 
gul dengan 2—1. 

Dilihat dari serangan? jang 

oleh pemajn depan 
Sedang dibagian 
dengan stcpper 
main? Indonesia Wjukup tang- 
guh. Sajang pada menit2 ter. 
achjr babak pertama back ka 

nan MAHFUL bertabrakan da 

lam suatu duel dipinalty area 

Indonesia, sehingga memaksa 

pemain jang mendjadi tembok 
periahanan Indonesia diganti 

dengan MUDJIADI. Namun 

sampaj babak pertama ber- 

echir Indonesia tetap unggul 

an 2—1. 
“enda babak kedua pemain2 

Hongkong nampak sekali ingin 
menebus kekalahann 
tidzik untuk mentjari Sa 
ngan. Dengan semangat jan 

tinggi, mereka ber usaha me- 

nekan barisan pertahanan In. 

donesija, Namun hal jtu bukan 
berarti bahwa serangan2 Indo 

nesia mendjadi mundur. Bah- 

aa Pada Aing metik hamak don i t esia paling 

  

   

    

pelepasan balon keudara, 
Opening Ceremony tsb. di- 

achiri dengan demonstrasi 

drum-band putri dari ”Taraka- 

mita” jang mendapat sambutan 
riuh clkh para undangan dan 
penon" 

M: YSIA — SINGAPURA 5— 

Dalam -ertardirgan pertama, seba 
ga' perrbukaan dari tournamen sepak 

bcla "Anriversary Cun” 'ni, telah 

turur kelapangan untuk berhadapan, 

Kes.Malaysia melawan Kes. Singapu- 
ra, 1una achir dari pertandingan 

tsb, -valaysi, telah dapat menunduk 
tra mejakinkan, Singapura de 

sre 3—0, jaitu sebelum turun 

ym Malaysia telah leading 1—6. 
D'ALANNJA PERTANDINGAN 

Malaysia jang berkostum putih 

ro'os dan Sirgapura kostum merah- 

irgan tsb. pada 
memperlihatkan 

  

  

  

  

    

iggularuja dari 
Pema'n2 Malaysia memperlihatkan 

keksmpakar mereka satu sama lain 
dirgan melakukan operan? tepat dan 
terarah, disamping selalu memberi- 
kan umpar2 jang rendah. Pemaing 
Sisgapura dapat mengimbangi perma 
inan Malaysia, tapi mereka dalam 
ketjepatan dan kegesitan, djauh ke- 

  

tinggalan dari pemain Malaysia, Se- 
hingga pertahanan Singapura selalu 

merapat tekaran dar! perjerang Ma- 

pertama tsb, 

  

ai 
Ganay —enghalangi penjerang2 Malay 
sia melakukan teribakan2nja kega- 

ng Singapura. Tapi pada menit ke 
16 sewaktu terdiadi perebutan bola 

didepan gawang Singapura jang didja 

    

tama, keempat dan disusul setengah 
merit kemudian, mas'ng2 ditjiptakan 
Oleh Abdullah Mohammed, Ibrahim 
Midin dan pendatang baru Lim Kn 
Lian, jarg terachir ini pada mer't 
ke 12 babak keduaberhasil lagi men- 
tietak gol, walaupun gol terachir 
ini ditilptakannja dengan sed'kit pe- 
rgorbanan bentrokan sengit dengan 
pemain belakang Singapura jang ber 
tubuh tinggi, Brian Richmond (kulit 
putih), sehingga penjerang karan ia- 
ar jarg Iintjah ini, Lim Kim Lian, 
Gdergan kaki ter-djingkat2 melandjut 
kar pertandingannja. 

Walaupun Singapura telah mende- 
rita kekalahan berat dengan angka 
merjolok jaitu 5—0, namun S'ngapu 
Ta tidak putus asa, bahkan berusaha 

untuk dapat mentfptakan pembala— 
sannja dengan mengadakan penekan- 
ar2 dan serangan mendadak pada 
pertahanan belakang Malaysia, tapi 

keeper Malaysia, All Osman memper 
lihatkan keunggulannja dibidang ing. 

d'mana seluruh tendangan? keras da 

ri perjerang Singapura jang selalu 
memberikan tembakan djauh, dapet 
@tangkap. Dan dalam pertandingan 

tsb gawargrja tak pernah kebobolan 

oleh penjerangar? 
stand tetan Malaysia. 

pertandingan selesai. Kedua Kese- 
belasan menurunkan pemainZrja sbb: 

SINGAPURA: 
Ealumallai —(keeper, Abd, Hamid 

Isma'l, Moh. Ali Amad, M.' Kamar, 
Brian Ricmrond, Lee Boon Mang, 
Moh. Redza, Husein Ibrahim, Arthur 

Fransisco Jaffar Yacob dan Yip Kum 

Thong. 
MALAYSIA : 

Al Osman (keeper), Hanaf'ah Moh- 

sein, Foo Chuan, Chan Young Chong, 

Ibrahim Midin, Abdullah Mohammad 

Lim Kim Lan, Nong Choon Wah, 

Shaharuddin, P. Balakrishrnan dan 

Zulki mM Norbti. 

Untuk pertard'rgan hari kedua, 

Minggu sore, akan diadakan dua kali 

pertandingan jaitu Singapura mela- 
wan Korea, dan Indonesia melawan 
Hongkong. (Mrs) 

  

Singapura tidak berkutik 
melawan Korea Selatan, 

Diakarta, 22 Djuai (Mdk) 
HARI Menggu kemarja me 

Tup:kan hari kedua dari peran 
Gingan sepakboia daiam rangka 
perebutan "Djakarta Anniversa 
ty Cup” di Stadica Utama Se- 
najan, Singapura jaag bertan- 

ding melawan Korea Selataa 
dalam game pertama kemarin 
terayata menundjukkan perlawa 
an jang tidak begitu berbeda 
ketika melawan Maayisa hari 
Sabtu dengan menelan kekalah 
an 0—5, Korea Selatam jang 
bermain nampak lebih bersema 
ngat. djuga aampak lebih tak 
tis didalam melantiarkan sera 
ngan2, sehingga baru kira2 5 
meait babak pertama berlang- 
sung. telah dapat membobolkan 
gawang Singapura. 

Goal pertama untuk Korea di 
tjiptakan oleh PREK YI CHUN 
Sebaliknja Singapura hanja me 
lakukan Serangan? setjara spo 

radis sadja dan tidak berdaja 
melampaui barisan pertahanan 
Korea CHOI WOON HYUNG. 

CHOI JAI MO, PAI KI MYUN 
dan pendjaga ' gawang HYUN 
HO YOUNG. Korea Selatan 
jang mermain dengan formasi 
3—3—. sekaligus telah menun 
djukkan keaktifan penjerangan 
nja terhadap Singapura. 

Dengan operan2 bola pen 
dek. anak2 Korea bermain de- 
ngan lintjah dan tjepat, me- 
ngurung gawang Singapura 
Enam sampai sembilan orang 
pemain Korea mengurung ben. 
teng Singapura dan pada me- 
nit ke-17 babak pertama kem. 

bali Korea Selatan membobol 

kan gawang Singapura dengan 
suatu track ball jang manis 
dari penjerang CHUNG KYU 
CHUL, Sebelum babak kedua 
berachir, KIM HYUNG DOO 
masih sempat menambah satu 

  

goal lagi untuk Korea Selatan 
pada menit ke-35. Sehingga di 
babak pertama Korea Selatan 
telah unggul dengan 3-0. Pa 
da umumnja goal? untuk Ko- 
rea Selatan. ditjiptakan tidak- 
lah dengan tembakan2 keras. 
Hal itu disamping kelemahan 

barisan belakang Singapura jg 
terdiri dari Abdul Hamid Isma 

    

   

1 Brian Richmond. Lim Tiem 
Jr dengan di tu oleh Abdut 
Samad dan h, Ali Samad 
d gat nampak kelemah 
an gawang Eaumal- 

lai z 
Singapura nampak bermain 

kur kompak. dan tiepat ke 

  

hilangan keseimbingan dan ke 
pertjaajan terhadap dirinja sem 

diri 
Dibabak kedua Korea 

Selatan dengan nudah menam 
bah lima buah goal untuk ke- 

tanpa memberi 

  

     

  

gi Singapura mendekati ga- 

wangnia, . 
Dibabak kedua Korea Seah 

mal dibobolkan 
itu berturut2 pada menit ke-21, 
menit ke-33 dan menit ke-37 

dan menit ke 40 babak kedua 
ini. Korea Selatan tidak henti2 
rja menghudijani gaoi pada ga 
wang. Singapura Dengan kem 
bali mengambil inisiatif penje- 
rangan pada babak kedua ke 
sebelasin Korea Selatan achir- 
nja berhasil menambah 5 goal 
dibabak kedua. Dengan demi 
kian Korea Selattan menutup 
kemenangannja $—0 lawan 

S'ngapura " 

    

Hasil balapan hari Saptu 
  AA onar ETTN 

29, LAKA Beakit 
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