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Dalam Karangan 

Karno sebagai Pembina Bangsa kita, 
saja berpendirian, bahwa banjak hal2 
dan kenjataan? daripada kehidupan 
Bung Karno jang tidak dapat me 
njokong, apalagi menerima tuduhan 
bahwa ia TERLIBAT setjara phisik 

dan matericel dalam Gestapu/PKI. 
Moril, itu sulit dibantah. Sebab ia 
Presiden Republik Indonesia ketika 
terdjadi peristiwa menjedihkan itu. 
Tetapi, berbitjara perkara tanggung- 
djawab moril: bukan Bung Karno 
sadjajang bertanggung-djawab. Banjak 
lagi, terlalu banjak bung besar dan 
kegjil lainnja jang ikut bertanggung- 
djawab, sehingga dapat menghentikan 
perputaran sedjarah Indonesia! Bah: 
kan dapat mengembalikannja pada 
satat achir September 1965 itu, djika 
hendak ditjari orang2 jang (sekurang- 
kurangnja) moril bertanggung-djawab 
tentang rentetan kedjadian G3OS, 
PKI. Dari  proloog. — kedjadiannja 
sampai pada epiloog-nja. Saja, jang 
mengenal Bung Karno (tentulah 
banjak lain lagi jang lebih mengenal 
nja ) telah mengatakan bahwa 
Bung Kamo adalah seorang pemimpin 
jang sering bimbang. Sering ia tidak 
dapat memutuskan segala sesuatu 
tjepat. Sedari mudanja demikian 
Lebih? waktu hari tuanja. Tetapi 
djika terdesak, djika ada kekuatan 
berupa gerakan, massa maupun ke 

  

      

  

   
     

   

adaan jang aktif dan menuntutnja 
mengambil sesuatu keputusan, ia akan 

cambilnja. la memilih pihak 

  

Bahkan sering ia sedia mengorbankan 
dirinja sendiri menghadapi buhaja 
pihak itu. Tetapi dasar dari pilihan 
itu dalah agar tidak terdjadi per- 
tumpahan darah, perpetjahan, per 
musuhan antara sesama rakjat Indo- 

nesia 
Djika menelaah apa jang telah saja 

tulis selama ini dalam s.k. “Merdeka” 
fantasi dan imadjinasi kita emua 
tentulah dapat mengambil kesimpulan     

  

  betapa tragisnja keadaan waktu dan 
tempat Bung Karno, Proklamator 
BAPAK KEMERDEKAAN INDO 
NESIA meninggalkan kita, bangsa 

dilepas 
djadjah 

  

jang dijintainja, bang 
kannja daripada bel 

ja 
u pe 

terhadap 

    

   

  

    

  

   

Pesawat T.V. SANYO 
jang terbaru 

Persediaan 
spare-parts-nja 
pasti terdjamin 

Hidup lebih nikmat dengan 

Pe. MSANYO 
324 SK DPHII SIT 1968 sr 

    
Ya Nu Kep 239 PAV NO 

  

BAGIAN VI 

Oleh: B.M. Diah 

     dimata saja tomannja ketika me 
kan demikian. Seakan-akan saja den 
giginja — menggeram, — matanja n 
mantjarkan tjahaja mejakinkan, 
nasionalis"! dan ini sesungguh 
njalah mendjadi djiwanja. Sikapnja 
jang setengah meradang itu melukiskan 
kedjengkelannja bahwa orang jang 
bukan komunis dikomuniskan oleh 
orang2 jang terdjangkit komunisto- 
phobie 

    

Tetapi, ia memang bukan nasionalis 
jang melempem. Bukan pula nasionalis 
bordjuis, jang sudah senang dengan 

keadaan dilingkungannja. la nasiona!i 
revolusioner. la seoran 
bersembojan: buat 

   

    

  

  

  

   

  

   

  

an. Ambillah sikapn 
Ia tidak setudju gerakan PKI meng- — berdjuang tidak ada achir perdjalan 
hasut rakjat jang kekurangan tempat annja. Ja antikolonialis. Ia anti- 
menduduki daerah? kosong dan #mperialis. Ia anti-kapitalis. Ia anti 
membangun gubuk2. Bung Karno Yasisme 
meminta saja menulis. mendesah Kadang2 bertentangan pula ke 

Pemerintahnjaagar bertindak terhadap — nasionalis.me Bung Karo dengan 
gerakan PK! ini. “Dibawah bajangan — chauvinisme jang terbatas menghadapi 
Kremlin toh tidak dibenarkan « intemasior mem 
mendirikan gubuk 2” Artinja walaupun — punjai per jang 
negeri Sovjet Uni itu negeri komunis. sangat besar, Dan perdjuangan ber 
toh tidak akan boleh orang2 sem- dasarkan perikemanusiaan bukanlah 
barangan sadja mendirikan gubuk/  perdjuangan jang dapat disetudjui 

rumah? di Moskow? oleh komunisme, Ia menganggap 
Ketika mulai ramai dikritik di perikemanusiaan itu universil. Dus, 

USA sebagai komunis, Bung Kamo ia djuga internavionalis. Lebih? lagi, 
     eng memesan padasaja supaj ak 

pada Howard Jones, dubes Amerika 
pada waktu itu di Indonesia: “Saja 
adalah nasionalis”? Masih terbajang 

  

      

  

ia internasionalis jang ingin membesar 
kan Asia, Ketika Herawati Diah ke 
India, tahun 1954, ia pesan padanja 
agar meneruskan pada Pandit Jawa- 

    

     

Harini Oplaag 

Me 
SUARA RA 8 

nettolebin 110.000 

| PERPUSTAKAAN , 
pat tam 

T:REBU 

an 
bt 

“ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

deka 
'BLIK INDONESIA 

PENDAPAT DUNIA: 

harlal Neluu bahwa Bung Kamo ber 
Iita-tjita mengadakan Satu konperensi 
Asia-Afrika. Nehru merasa kurang 
gembira atas inisiatif Bung Karno jang 

briljan ini. Tetapi, ia tidak dapat 
menolaknja. Dan dari New Delhi 
Reuter meneruskan kawat Herawati 
Diah, bahwa Nehru menjetudjui ada 
nja permusjawaratan Asia Afrika. 
Ini adalah satu “coup politik jang 
sangat gemerlapan dan jang pertama 
dalam sedjarah  perdjuangan inter- 
nasional” Bung Karno (sesudah 
pengakuan kemerdekaan Indonesia) 
untuk membawa persatuan dan ke 
satuan diantara bangsa2 Asia. Tidak 
lama kemudian India dan RRT me- 
ngadakan pula satu pertemuan puntjak 
sendiri (dengan Nehru dan Chou En 
Lai sebagai pelakunja), gava memper- 
lengkapi Konperensi AA cahun “53 
itu 

Selain daripada Konperensi AA. 
Bung Karno banjak lagi mengadakan 
pertemuan, AA. baik — berdasarkan 
politik umum, maupun berdasarkan 
agama. Djelaslah, ia'Grang jang men- 
Yari persatuan. Bukan sadja antara 
sesama bangsa Indonesia, tetapi djuga 
sesama bangsa2,Asia. Persatuan, pcr 
satuan dan sekali lagi persatuan: itulah 
tudjuan hidupnj 

Elan perdjuangan berbeda tentunja 
dengan Gandhi, Nehru, Macapagal. 
Chou En Lai. Ia tidak ingin kekerasan 
sebagai alat mempersatukan. Ia ingin 
perdamaian. Karena ia mengetahui 
bahwa hanjalah dengan perdamaian ia 
dapat membangun tamafrair jang telah 

dimerdekakannfa Dengan perdamaian 
ia dapat mentjapai kemakmuran dan 
keadilan sosial bagi bangsanja. Ia 
bangga dan gandrung pada Pantja Sila 
nja, jang sekarang kita bersumpah 

    

   
   

  

    

    

untuk — mempertahankannja, tanpa 
Sukarno, penggali, dan pentjiptanja. 

Dari Pantasila sadja dapat di 
ketahui bahwa Bung Karno tidak 
mungkin membiarkan komunis me 
ngambil alih negara ini. Benar ia ingin 

  

    
     

mempersatukan — Nasionalisme — dan 
Sosialisme, tetapi ia tidak merentjana 
kan agar jang menguasai persatuan ini 
adalah komunisie. T tap', siapakah   

sebenarnja jang menjulitkan perdjuang 
an Bung Karno. Sebagian dari rakjat 
ang dimerdekakamnja. Sebagian dari 
pemimpin? jang mempunjai fikiran 
dan sifat? megalomaniak. Orang2 
silau kekuasaan, Bung Karno dituduh 
demikian oleh segolongan ini, akan 
tetapi bukankah pemberontakan? 
"MS, Andi Azis, Ibnu Hadjar, Daud 
Bereueh, — DI-TI! (Kartosuwirjo) 
Kahar Muzakar,  PRRI-Permesta 
Madiun (sebelum Gestapu/PK1) men 
gambarkan betapa besarnja hasrat 
volongan ini untuk berkuasa? Karena 
perpetjahan dan pembunuhan jang 
terdjadi itu kerugian matericel dan 
djiwa manusia besar sekali. Sebabnja 
hanjalah karena Bung Karno me- 

    
    
    

  

  

  

(BERSAMB. KE HAL. IIP) 

Tahlilan 7 hari wafatnja 

Bung 
RUANGAN WISMA YASA 

Karno 
KINI DISEGEL 

Djakarta, 29 Djuni (Merdeka). 

Upatjara tahlilan memperingati tudjuh hari wafatnja 

Bung 
Wisma Yasa, Djalan Gatot 

Karno telah dilangsungkan Djum'at malam di 

Subroto. Upatjara jang dise- 

fenggarakan oleh Sekretaris Kepresidenan itu berlang- 

sung dalam suasana sederhana dan penuh haru. 

Nj. Dewa Rachmawati, Karti. 

  

SEMUA KAWAT KE 

KAMBODIA DISENSOR 

Salgon. 26 Djuli (Ant-AFP) 
Kambodji Penguasa? ja seka- 

rang melakukan "pengawasan 

militer jang tetap” atas isi se- 

mua kawat jang dikirimkan ke 

rewel, fa duduk dengan tenang 
inang pengasuhnja. 

rhatikan tamu? jang memba 

djam 20:30 dan dipim. 
pin oleh Hadji Tadjul. sedang 
kaum ibunja dipimpin oleh 

Dioeget 

Upatjara tahlilan tersebut di. 
langsungkan dalam duangan keti 

ka djenazah almarhum Bung Kar 
no disemajamka.. Salah satu 
pintu dalam ruangan tersebut te 

lah disegel oleh fihak jang berwa 
djib 

Pada pintu ruangan tersebut 
tertera tulisan: Disegel Pada tang 
gal 22—6—1970, Dj- 12.00. oleh 
Dan Plek A, Karo Rumga Press 
SR ADC Pres RI Dan Satgas Po 
mad, dan pada lemari? katja dju 
ga tertera tulisan Disegel kemba 
MH tanggal 25—5—1970 Djam 
1200 oleh Karo Rumga Pres. 
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Wartawan: “Merdeka” jang engikuli siaran berbagai 

radio luar-neger' didalam hi gan wafatnja pemimpin 

bangsa Indonesia dr. ir. Soekarno, menulis bahwa belum 

pernah derita dan malapetaka 
terkemuka di Asia jang diikuti 
luar negeri seperti apa jang 
Bung Karno. 

jang terdjadi pada seseorang 
setiap djam oleh pemantjar2 
terdjadi atas diri almarhum 

Sedjak terbetik berita bahwa beliau menderita sakit 

dan sedang dirawat, semua siaran radio terkemuka didunia 

seperti Suara Amerika (VOA), BBC, ABC (Australia), 

Radio Djepang, Pilipina, India, Kairo," Pakistan, Malaysia 

dil memberitakannja. Bulletin medis tentang penjakit dan 

keadaan kesehatan beliau disiarkan setjara penuh, terutama 

oleh radio Australia. 

Ketika beliau wafat, seluruh radio 
terkemuka didunia seperti jang di 
sebutkan diatas telah menempdtkan 
berita itu sebagai head-ine setiap 
atjara siarannja, baik dalam Indonesia 
maupun dalam bahasa2 asing lainnja. 
Sampai tiga hari sesudah wafatnja 
atjara tentang dirinja masih mengu- 
mandang diudara. 

Lead berita2 itu dimulai dengan 
menandaskan “dr. ir. Soekarno Pendiri 
Republik Indonesia” (the founder 
of the Rd.) dan seterusnja. Radio 
Australia didalam setiap siarannja 
terus-menerus, setjata dramatis telah 

meriwajatkan peranam'gr. ir. Soekarno 
dengan hal2 jang diaMggapnja paling 
tragis didalam sedjarah hidupnja. Di 
gambarkannja tokoh Bung Karno dari 
masa mudanja sebagai pemimpin Indo- 
nesia jang tidak pernah menjerah 
kepada kaum imperialis dan sampai 
13 tahun masuk keluar pembuangan. 

      

  

Sukmawati 

Djakarta, 27 Djunj (Mdk) 
Ratna Sari Dewi, isteri ke 3 

dari Dr. Ir. Sukarno almar- 
hum, pada hari Sabtu 27 Dju. 
nj dj Deplu menjatakan bah- 
wa ja masih tetap isteri jang 
sjah dari Bung Karno. 
Kepada para wariawan De. 

wi menerangkan, sesudah ia 
se-konjong2 menemuj dan me 

ngadakan pembitjaraan dgn 
Menteri Luar Negerj Adam Ma 
lik dj Departemen Luar Nege. 
ri, Dewi menjatakan bahwa ia 
hanja ditjerai untuk semen- 
tara waktu oleh Dr. Ir. Sukar 
no, awas permintaannja, agar 
ia mempublikasikan karangan 
nja, dalam mana ia tidak 
inginj Bung Karno dimintakan 
pertanggungan djawab oleh jg 
berwadjib di Indonesia. 

  

  

F 
1970, in menerima surag dari Bung 
Karno jang mengizinkan permintaan. 
nja. "Tetapi hal ini tidak diperiu 
kan lag', karena karangan2nja sudah 
@ipublisir””. 
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Ia adalah penggali dan pentjipta 
Panja Sila jang telah mendjadi falsa- 
fah negara Indonesia sampai masa 
kini. Ia telah mempersatukan puluhan 
djuta rakjat Indonesia dari berbagai 
ragam suku dan golongan serta ke- 
jakinan agama jang berdiam ditigaribu 
buah pulau. Tapi namun demikian, 
sampai lima kali ia telah ditjoba di 
bunuh, kata Radio Australia. 

Untuk menggambarkan — tokoh 
Bung Karno, radio Australia - dengan 
mengutip siaran2 wartawan Barat 
maupun korespondennja di Djakarta 
mengatakan, bahwa adalah sangat 
tragis bagi dirinja. Ia pemimpin jang 

(BERSAMB. KE HAL. III) 

  

TAHLILAN HARI WAFATNJA BUNG KARNO 

aa 

TN 

  

Ir. Sukarno Pendiri Rep. Ind 
Mengenang seorang |Pentjipta Falsafah Pantjasila 

mbina bangsa 

PENJEDAP MASAKAN 

f- 
7 

     

AJENOAMOTO 
NO, 7017 TH. XXIV, TH. REP. XXIV 

PADA TA bar 
aa CAPE Do. "10. 

et 
-DAN PUEK. Ken 

CR «bc 

sA 

ban 

2x PRES Yen 
Pam RI pie 

WISMA YASA DISEGEL 

Untuk xepentingan pengamanan kini ruangan Wisma 

Yasa disegel pada tanggal 22 Djuni djam 12.00 jarig baru 

(Foto: A). lalu. 

CAN AS VOA. FU 

  

  

   
Pada hari Djum'at malam 26 Djuni kemarin telah diadakan tahlilan 7 hari wafatnja 
Bung Karno di Wisma Yasa di Djalan Gatot Subroto. Tampak Pak Mualim dan para 

pembantunja jang melaksanakan tahlilan dan do'a, sedang Rachmawati dan Nj. Dewi 

   
     

  

Phnom Penh, 27/6 (UPI). 

Djurubitjara Militer Se- 
kutu di Phnom Penh meng 
akui bahwa kota2 Laben- 
siek dan Bo Keo di Propin 

si Rattana kiri sebelah Ti- 

mur telah ditinggalkan 
dan kini djatuh keta- 

ngan Komunis. Dua garni- 

sun anggota Angkatan Da 

rat Kambodja terachir di- 

kota2 itu telah diangkut 

pergi dengan pesawat ter- 

bang Amerika Serikat. De 

ngan demikian 4 propinsi 

Berdasarkan Surat Keputus- 
an Bupati/KDH Tangerang ttg 
10 Djuni 1970 No, 005/Cas/ 
Pemb/1970. maka terhitung tgl. 
1 Djuli 1970. izin lokalisasi per 

djudian/casino di Tangerang di 
njatakan DITJABUT, dengan 
demiklan tanggal tsb terhitung 
Casino dalam bentuk "Bola Ha. 
rian" dinjatakan tidak ada 

Pentjabutan in! 
tas pertimbangan bahwa reha 
s berat pembangunan2 

berhubungan de- 

at
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dengan chusuk mengikutinja. (Foto A). 

PROPINSI2 TIMUR LAUT KAMBODJA 

DJATUH DITANGAN KAUM KOMUNIS 
telah djatuh ketangan ko- 

munis. 
Mundurnja pasukan? Kambo 

dja dari propinsi2 Rattanakiri, 

Mondulkiri, Sung Treng dan 

Kratie, memungkinkon pasu. 

kan? komunis keluar-masuk 
setjara bebas kedalam wilajah 
Laos. 

Satuan? Kambodja di Laben 
siek dan Bo Keo di Propinsi 

Rattanakirj telah menghadapi 
serangan? hebat dan temba. 
kan? artilerj gentjar setiap ha 

ri sehingga Markas Besar Se- 

tik mundur pasukan? mereka 

dengan pesawat terbang dan 

helikopter. 

Pasukan? Viet Kong dan 
Vietmam Utara, jang sudah 
menguasaj kota? Stung Treng 
dar Kratie diepy Sungai Me. 
kong, sekarang bebas ke 
luar masuk Kota Snoul. 

Sementara itu didepot sen- 
Gjafa Langvek, 30 km sebelah 
utara Phnom Penh, pasukan? 
Vie: Kong dan Vietmam Utara 
memperhebat serangan mere. 
ka hingga ke-garig? pertahan 
an Kambodja. 

Pesawat2 Vietnam Selatan 
tjampur.tangan dan sityasj di 

daerah itu tenang pada Sabtu 
pagi. kata djurubitjara “sb 
Pertempuran di-djalan? maswh 
berkobar terus “t Kompc : 

   
   Phnom Penh, tetap 

Kambodja diduga lebih u' 
dan ber.angsur? sedang meng 
usir gerjljawan? Vie: Kong da 
yi Kompong Speu 

Sumber? Militer Amerika 
Serikat di Saigon mengatekan 
bahwa pasukan? Komunis jg 
sudah menguasai. 4 Provinsi 

mengata Simber2 itu 

pasukan? Amerika akan ditja 
du tel 30 i 

      

Markas Besar Sekutu 
Putuskan Untuk 
Undurkan Diri 

Kini djatuh tidaknja sel 
Kamboyja ketangar K 
tergantung pada Angkat 
rat Vienam Selatan di: 4 
katan Udara Amerika Se 
jang masih d 2 

asi diatas 

  

bodja. 
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BERITA REDAKSI 

KEPALA HARIAN INI 
TETAP HITAM 

ebagai kami telah djetaskan pada pembatja, surat kabar “Mer 

Peringatan 
23 Tahun 
Piagam PBB 

San Francisco, 26 Djuni (UPI) 
Kota San Francisco tempat 

penandatanganan Piagam PBB 
pada tgl 26 Djuni 1945 telah 
memperingati hari ulang tahun 
PBB 25 

Dalam kesempatan itu Sekre 
taris Djendral PBB U Thant 
menjampaikan 8 pesan sbb : 

  

— Hendaknja manusia ber- 
henti membentii dan membu- 
nuh sesamanja karena soal 
suku-bangsa. werna agama. na 
slonalisme ataupun ideologi, 
— Tjinta-kasih  belas.kasih- 

an dan pengertian hendaknja 
membimbing usan soal2 
manusia 
— Hendaknja sikaja dan me 

reka jang memperoleh hak2 
dan djamiran 
bagi kekajaa 
memberikan 
pada simiskin, 

  

   

kelebihan2nja ke 

— Hendaknja bangsa? saling 

   

  

   

      

— Hendaknja kemadju 
biasa jang ditjapai d. 
pengetahuan dan tehnolc 
Imbang dengan kem 
lam moral. keadi 
Titik, 

— Hendaknja 

  

   

lebih 
2 kaum 

muda jang penuh prihatin itu 
— Hendaknja para pemimpin 

a dan negara2 besar me 
tasi perbedaan? mereka dan 

dunia 
suara     

ya 

    

mempersatukan usaha mereka 
demi kepentingon dan keuntung 
an seluruh ummat manusia, 

Perniataan 
Dukatjita 

Dr. F.J.J. Roeder 

Presiden Bundesrat, Dr. 
Frans Josef Roeder, atas 
nama Presiden Republik 
Federasi Djerman telah me 
ngirimkan kawat pernjata- 

an turut berduka-ijita kepa 
da Presiden Soeharto, ber 
hubung dengan meninggal- 
nja bekas Presiden Soekar- 

no. 

   
    

Presiden Madjelis Perwa 
    r Bagian di 

1 itu, antara lain me- 
ngawatkan Djasa2 Soe- 

karno sebag 
merdekaan 

pedjuang ke- 
n kedaulatan 

    

rakjat Indonesia, tidak da 
pat dilupakan”. Dr. Josef 
djuga ingin disampaikan 

pernjataan dukatjitanja itu     
kepada keluarga almarhum. 

warsah merah pada kepaianja. 
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Djakarta berulang tahun 
Crng 

  

Bang Ali akan serahkan 
sendiri hadiah2 pengarang 

“ Pjakarta, 27 Djuni (Merdeka). 
Gubernur KDCI Djaya, Ali Sadikin, dalam suatu upd- 

tjara chusus akan menjerahkan sendiri hadiah2 kepada 

  

pemenang sajem ra mengaran jang berthema : "Meng: 

  

atasi masalah urbanisasi diibukota”. Ia telah menetapkan 

Kamis jl. sebagai pemenang2, jaitu : 

L Ir, S, Pribadio Sastroatmo 
djo (termuat di SH). 2. Kuntjo 
ro (termuat di IR), 3. Sutopo 

Bachtiar (termuat di AB). 4. 

Lapolita. termuat diharian KA 
MI), S, Murti (KNI) dan Drs, 
Silasetia (termuat di SH). 

Tidak diberitakan, kapan ha. 
diah2 tsb akan diserahkan. Se 
perti diketahui, untuk peme- 
nang pertama akan disediakan 
sebuah pesawat TV 12” "Toshi- 
ba' dengan hadiah2 tambahan 
dari PT, Gunung Agung beru- 
pa 1 set koleksi lukisan? alm, 
Bung Karno. uang sebesar Rp, 
10.000— dari BU NALO, dari 

onesfa sebuah bing 
pabrik tsb. 

dari PT, Sarinah satu bingkis- 
an berist katja buatan Peran- 
tiis tempgt bedak Avon. pe. 

rum dan automixer, 

Kepada pemenang kedua di- 
sediakan mesin tik Underwood 
dari Gubernur DCI Djaya. djam 
wekker SEIKO dari PT, Arafat 
uang tunai Rp. 7.500— dari 
BU NALO berikut J set vulpen 
Hero. Untuk pemenang ketiga 
sebuah foto toestel Canon dari 
Gubernur DCI Djawa dengan 
hadiah? tambahan satu bingki 
san dari pabrik Unilever Indone 
sia. uang tunai Rp, 5.000— 
dari BU NALO sedangkan bagi 
pemenang2 ke-5 dan 5 disedia 
kan hadiah2 hiburan berupa 
radio transistor SONY dengan 
beberapa hadiah tambahan. 

Kolam renang Grogot 
diresmikan 

"DALAM rangka Ulang Tahun 
Kota Djakarta ke-443 sebuah 
kolam renang telah diresmikan 
pemakaiannja Kemi3 sore jbl. 
Berukuran sederhana dan tjri- 
kup mungil. kolam renang jg, 

| terletak didialin Dr, Semeru 
Rava, Grogok itu. dibuka deng 

      

    Dari gelanggang DF 70 

upatjara sederhana 
sekali oleh seorang pedjabat 
jang mewakili Gubernur Alf 
Sadikin. Ribuan penduduk dise 
kitar Grogol menjaksikan upa 
tjara ini, sementara untuk me. 
nutup upatjara peresmian pema 
kaian kolam renang tsb. telah 
dilangsungkan suatu perlomba- 
an renang tidak resmi. 

Kolam renang ini dibangun 
dalam bentuknja jang sederha- 
na diperlengkapi dengan be- 
berapa fasilits2 untuk pere- 
nang2. tetapi — belum terlihat 

adania papan-lontjat (spring 
slank) untuk keperluan lontjat 
indah. Kolam in? berukuran pan 
djang 50 meter, dibagi keda. 
lam 5 buah djalur renang. dan 
terletak hanja beberapa puluh 
meter djauhnja dari Pasar Gro- 

gol jang baru, 
Seperti telah dikabarkan, se- 

buah kolam renang bertaraf 
irtermasional "Budjana Tirta" 
sebelumnia telah — diresmikan 
mula nemakaiannja didialan By 
Pass, "Rudiana — Tirta" diner- 
lenokap" dengan taman? rekre 
asi #erta restoran. terletak se- 

kitar kemplex Bea & Tjukai 
(da) 

an suatu 

  

  

KURS DEVISA HARI 
DJUM'AT 
Djakarta, 26/6 (Ant.) 

Dalam call Devisa dj Bursa 
Valuta Asing Djakarta, hari 
Djum'a 26 Djuni 1970 terdjadi 
penutupan2 transaksi Devisa 
Umum sebesar US$. 4.985.988, 
41 dengan kurs beli 377,50, 
kurs djual 378,50 dan kurs te. 
ngah 378,—. Sedang Devisa 
Kredit sebesar US$. M8.404,44 
dengan kurs 326 per 1 US$. 
Peredaran seluruhnja ada- 

lah US$ 5.834.392,85,—« 
  

' MENGUNDJUNGI PAVILIUN SUMATERA UTARA 
Naa 

Djakarta, 29 Djuni (Mdk) 
Mulai janun in! Pemda Suma- 

tera Utara ikut DF deagan se- 
buah Paviliun jang berbentuk 
pupak dan persegi modern pem 
waugunannja menelaa biaja ti- 
dak kurang dari $ djuta rupiah, 
Paviijun ini bersingkat satu pa 

da tsagkat bawah dipamerkan 
beberapa buah bentuk rumah 
dan koleksi pakatan adat, Se- 

dangkan ditingkat aras dipamer 
kan bermatjam2 hasil bumi un 

tuk ekspor mulai dari golongan 
A seperti karet. kopi hingga go 

longan B seperti teh, sajur ma 
jur dan kaju lengkap dengan 

data2nja, 
Dalam bidang indusiri djuga 

tidak ketinggalan dipamerkan 

mulai dari industri tekstil. ban2 

mobil sampai pada rokok dan 
sirup. Dalam bidang pariw!sata 

ditondjolkan market Danau To 

  

ba dan projek Asahan. 
Penduduk Sumatera Utara 

berdjumlah 6,309,434  djiwa, 
mempunjai 142 dokter, 2 dian 
taranja dokter gigi, Penghasi. 

lan penduduk sebagian besar 
bertani dan berkebun, 

Dalam bidang pendidikan 
lertjatat 3.921 SD, 496 sekolah 

umum. 177 sekolah tehnik dan 
kedjuruan, 2652 buah Madrasah 
Sedangkan dalam bidang kese 

    

     

djahteraan dan kesehatan mem 
punjai 12 buah harian dengan 
oplag p: tinggi mentjapai 
15,000 ex dan 75 buah Apotik, 

Bahan ekspor 

Ekspor utamanja adalah ka- 
ret dan minjak kelapa sawit, 
Seluruh hasil ekspor tahun 1969 
berdjumlah US$ 116-610416 jg 

terdiri dari golongan A sedjum 
lah 478,273,845 kg dan golong 
an B sedjumlah 93.442.006 kg. 
Sedangkan seluruh impornja 

dalam tahun jang sama ber- 
djumlah US$ 27,756,849.65. 

Sumatera Utara mengundang 
dan  mengadjak  pengusaha2 
swasta nasional dan asing jg. 

empunjat minat untuk ikut 
rta mengolah kekajaan jang 

masih terpendam didaerah tsb. 
dan dengan demikian diharap 
kan perkembangan perekonomi- 
an akan lekas terlaksana setja 
ra merata. Pengundjungnja tju 
kup banjak. sudah tentu jang 
sudah tentu jang paling banjak 
mereka 'jang berasal dari dae. 
rah Sumatera Utara, 

  

  

170 Orang seniman dan 
seniwati akan datang 

Menurut keterangan jang di- 
berikan oleh bagian Humas pa 
meran pada wartawan anda, 
dalam minggu ini akan tiba se 
djumlah 170 orang seniman/ 
seniwati jang mewakili keseni 

an dari berbagai suku didaerah 
tsb, Daerah Sumut sama hal- 
nja dengan daerah2 lain, Ia me 
miliki bermatjam2 ragam tari2 
an dan njanjian. Tarian2 jang 
dibawakan semuanja mem- 

punjai Irama dan arti terseo- 
diri. (Brh) 

    

  

THEMA UTAMA HUT BHAYANGKARA : 
ce Ae aaa Naura 

POLRI akan berintegra 
Djakarta, 20/6 (Mdk) 

Thema utama dari Hari Ulang Ta 
hun Mhayangkara tg! 1 Djulk 1970, 
akan lebih banjak ditudjukan pada 
kegiatar2 jang bersifat sosial, pem 
beran penerangan kepada masjaru 
Bet tentang tugas2 kepolisian chusus 
Mm jang menjangicut dengan tugas2 
keamanan dan ketertiban setjara me 
njeturuh, demikian pula integrasi POL 
RI dengan y 

Bri 
Jek Otticer HUL Bhayangkar 
Int, dalam keterangan pers jang di 
sempaikannja di-operation room Ma 
bak, antara Iin menegaskan, buhwa 
unguk daerah Djakarta Raya, kegia- 
tar2 ulang tahun akan dibagi keda 
lam 2 golongan, jaitu jang bersifat 
eeremontai seperti misalnfa, — pame- 

rang, Hiarah ke Taman Makam Pahla 
wan Kalibata, demonstrasi penanggu 
langan gangguan keamanan dan sega 

Us kegiatan "jang bersifat resmi, dan 

Jang lainnja hanjalah bersifat ke 

tan mon-ceremonial, termasuk dida 

  

    

  

      temnja kegintan2 POLRI dalam melak 

samakan tugasnja menertibka “ 

lah lalulintas, traffic “ 

  

ta pembinaan terhadap anak2 
wita 

Kepada anak2 sekolah akan dibert- 
an petadjaranZ — praktis mengenai 
Sehoot Boy Patrol, memberikan ha 
mubat2 tentang bahajanja djudi, dan 

    

dengan 
rakjat 

Chtsas kepada pengemudi? kendaraan 

bis, kan diberikan petundjuk2 menge 
nat traffic education, 

Diakuinja ,bahwa disiplin para pe- 
emudt bis waktu achir2 ini, sangat 

    

mudi kendaraan djents apa- 
pun Jung melakukan pelanggaran akan 
tetap dikenakan hukuman” demiklan 
Djajalaksana, 

  

ANAK DJAGUNG DIDENDA 
Dapat diberitakan bahwa Erlangga 

Tribuana, 19 tahun, — putera Djaksa 
Agung Mal. Dien. Sugih Arto ming 
gu jang lalu telah didjatuhi hukuman 
denda Rp. 2000, subsidair 10 hari, 
oleh Pengadilan Negeri Isfmewa Dja 
karta 

Ia, pada tel, 17 Diluni "69 Ik djam 
1630 dengan mengendarai — sedan 
»Holden”” tanpa memiliki SIM, telah 
menabrak sebuah mobil militer miKk 
POMDAM V/Djaya, — mengakibatkan 
stpengemudinja Kopda Boesri » menda 

Penabrakan terdjadi di- 
u Thlik Ditiro, dan digam 
agai tindakan hukum jang 

tegas tanpa memandang bulu. (GE) 
   

  

MERDEKA 

Sekretaris Negara Maj.Djen. Alamsjah (kanan) hari Djum'at pagi telah 

menerima sumbangan Dana Projek Perikemanusiaan Irian Barat sebe- 

sar tiga djuta rapiah jang disampaikan oleh Sekdjen. Dept. Pertanian, 

Drs. Hadji Mashud Wisnusaputra atas nama Dept. Pertanian bertempat 
di Djl. Merdeka Barat 15, Djakarta. 

Menteri M. Jusuf tindjau 
daerah pertenunan 

Bandung, 29 Djuni (Merdeka). 

      
(IPPHOS) 

Menteri Perindustrian Moh. Jusuf telah menginstruk- 
sikan pihak jang berwewenang agar memperlitjin pem- 
berian kredit kepada para pengusaha dan industriawan. 
Menteri mengandjurkan agar segera dibentuk pengelom- 
pokan2 jang berbadan hukum, termasuk koperasi, jang 
dipandangnja djalan terbaik untuk mendapatkan kredii. 

Berbitjara didepan sebuah kon. 
perens, pers di Patal Bandjaran 
Menteri Jusuf menjatakan. bahwa 
setelah ia melakukan penindjau. 
an sediri serta melihat kegiatan2 
perindustrian djdaerah Djawa Ba 
rat, ternjata daerah mempunjai 
potensi jang besar dalam perkein 
bangan industri. 
Menteri telah menindjau projek2 

keradjinan rakjat di Priangan T1 
mur, Tasikmalaja, komplex perte 
nunan di Madjalaja, Famatex, per 
tjetakan Remadja Karya Bandung 

pabrik tjaklat Van Houten dan Pa 
tal Bandjaran. 

Pabrik Pupuk di Tj:rebon- 

Dikemukakan oleh Menteri bah 

wa di Djawa Barat sa'at ini sedang 
dibangun sebuah pabrik pupuk di 

Tjirebon, berkapasitas produksi 
50.000 ton pertahun- 

Pabrgk semen di Tjibinong berka 

pasitas produksi 50.000.tahun, se 

mentara pabrik tekstil jojnt-ven 

ture dengan P.T. Meka di Tjimahi 
Bandung Work Shop (grant dari 
Belgia). pabrik badja Tjilegon — 
Banten, pabrik kabel di Djatilu 

hur dil, menjurut Menteri meme 

gang peranan jang menentukan 

perkembangan industry nasional di 
masa depan. 

Induk Pentjelupan' Madjalaja 
milik JPIPK Prop. Djabar dengan 

100 tenaga buruh. sampai dengan 
pertengahan bulan Djuni tadi te. 
lah mes produksi kandji 

sebesar 8,1 ton tjelup 189 ton 
dan finistting 61 ton. 

Warna tjerah dan mena 

ak. 

PT Berdikari. djuga dengan te 

naga 100 buruh, telah melaksa 

rek dan warna pada dasar te. 

sanakan finistting pemberian tjo 

rak dan warna pada dasar teto 

ron berkwalitas internasgonal, 
dan berhasil memproduksi 10.000 

yarda setiap hargnja: Warnanja 

jang tjerah ternjata tjukup me 

narjk perhatian orang2 diluar 

negeri. dan pesanan2 telah me. 

ngalir dari Singapura, Malaysia 
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bersih dan jermat 

Jang Ivarbiasa 
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Gan Hongkong. Terbentur pada 
permodalan, sedikit sekali persa 
nan2 baik dari dalam maupun 
dart luar negeri jang dapat di- 

pertuh. ui 
Sementara itu dikabarkan bah 

wa perusahaan tenun ATBM ”Si 
nar Mas” jang memperoduksi ka 
rung. tidak luput dari penjndjau 
an Menteri. 

SINSHE TAN TJE NJI 

Mengobati Penjakit Djantung 

"Nafas sesak "Asemalbengek) 
“Tidak sabaran “Gampang marah 
“Tidak bisa tidur “Entiok/hongsip 

“Badan lemah “Penjakit dingin 

“Pemalu “Bitjara gugup “Tidak 

suka bergaul “Mendjemukan orang 
“Sering kaget, “gelisah “Maag 
“Ulu hati sakit 

  

# Datang bulan tidak tjotiok dan 
lain2 —penjakit. Djika Penjakit 
saudara telah lama tidak dapat 
ditolong sudilah mampir dialamat 
kami, mudah2an ada djodo dapat 
ditolong. 
Kami praktek hanja hari Senin 
dan hari Kemis. Pagi 9.00-12.00 
sore 15.00-18.00 di Hotel Yin Pin 
K y219 

   
        

  PENDAFTARAN 
Dengan inj diumumkan : 
Jajasan Pendidikan Teknik Auto 
Montir " ema 
menerima 2 rombongan baru. N 
Dimulai tgl. 6 Djuli 1970 
Lamanja beladjar : 1 tahun untuk 

ldjazah. 
Hari beladjar — : Senin Rabu dan 

Djam beladjar 
Uang pangkai 
Uang Sekolah 

  

£ Rp. 300,— 
sebulan 

Pendaftaran mulai sekarang tiap2 
sore, ketjuali Minggu, dari djam 
18.00 s/d 20.00 di : " 
Dji. KH. ZAINUL ARIFIN yh 

Djl,Ketapang) No. 4/Gedung Se- 
kolah Dasar.   

PEMBERITAHUAN : 
Dengan ini diberitahukan, bahwa Tjek-Tjek 

BANK NEGARA INDONESIA 1946 Kantor 

Tjabang Djatinegara bernomor: XX III BE 

599751s jd XX II! 599775ain. R/C. 240040 

dinjatakan tidak berlaku. 

Demikian agar chalajak ramai maklum.- 

BANK NEGARA INDONESIA 1946 

KANTOR TJABANG DJATINEGARA. 

AN 
untuk jang ini... 

Redi Philips jang meweh 
dengan tige daerah gelom 
bang yang sempurnah 

Type 16 RL 376 ini, mempu 
jai antena! rangka dan 

jg memung 
kinkan penerimaan jang 

dengan reproduksi suara 

        
   

   

Direktur "SUKMA' 
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Kongre 
Bandung, 23 Djuj (Mdk) 

Kongres Ke XII PGRI akan 

KP Dejan ara d DIA 10 sd "70 
dan akan diikuti 2500 peserta 
sebagaj utusan darj 1594 Tja 
bang RI diseluruh Indone- 
sja. Dalam Kongres itu akan 
dibahas 4 pokok masalah ja. 

: Pendidikan, Kese 
djahteraan, Umum 
dan Politik. 
Panitya Kongres menja:a- 

kan, bahwa UU Pokok Pendi. 

  

pangkal dil. Sepert2 diketahut di Dja 
wa Barat anak-anak jang akan ma- 
suk SD. dipungut Rp 
SLP Rp 500, 
tapi sang Ini belum ada dijalan lain 
untuk fkut bert bensin dalam memu. 
tarkan roda pendidikan, terpaksa me 
mungut uang pangkal. Disamping tu 
pengorbanan orang tua murid sangat 

besar sekati, karena PGRI tahu bah- 
wa 807, bangunan sekolah adalah ha 

sil potong rojong Rakjat. 

Dalam Pembangunan” ini Presiden Su 
harto, Mentert PDK, dan Menteri A- 
ama, akan berkenan -nemb:rikan 
amanatnja. (FN) 

bakau. 

    

Mempersembahkan 
Pjadjan Tengah Malam 

Lepaskan Ikat kursi anda. Dan Ikat pinggang Sila onda ogok malas biarlah pramugari jong 

anda Sondor dalam kursi jong empuk itu 

lalu djodjon sepondjang diclan ke Sydner. 

  

SENIN, 29 DJUNI 1970 

. 2500peserfa akan hadiri 
s PGRI di Bandung 
   
   

  

   

      

   

    

    
        

   

Galvanized Iron Sheet Factory 

Bapak2 : 

Menteri EKUIN SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO IX 
. Dutabesar DJEPANG di INDONESIA 
. KONSOL DJENDERAL KOREA SELATAN di INDONESIA. 

. SEKRETARIS DIENDERAL DEP. PERINDUSTRIAN. 

. PANGKOWILHAN DIAWA 

. GUBERNUR DJAWA TENGAH dan Ibu Munadi. 
. PANGDAM VII/DIPONEGORO. 
. ANGGAUTA2 MUSPIDA DJAWA TENGAH. 
. MUSPIDA KOTAMADYA SEMARANG dan SALATIGA. 

10. DIRDJEN PERINDUSTRIAN DASAR. 
11. DIRDIEN PERINDUSTRIAN RINGAN dan KERADJINAN 
12. PEDJABAT2 dari DEP. PERINDUSTRIAN dan KEUANGAN” 

13. PEDJABAT2 dari PERBANKAN 
14. Tamu? dari DIEPANG 
15. SEGENAP RELASI DAN UNDANGAN. 
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moril serta materieel jang telah diberikan untuk kelantjaran upatjara tersebut 

No. 693/M/70.- 

membikin sandwich anda. Atou anda merasa 

terlalu lelah. tidurloh. Don bongun untuk 

santapan pogi 

In suatu Ide jang poling hebat bagi jang 

bias9 diadian ditengah molom 

Anda bisa pilih antoro Pan Am Smorgasbord 

angan potongan2 daging dingin jang meng- 
@iurkan, roti empuk. moster panas. dan lain 

tebagoinja. Semua ini untuk anda. Untuk 

membikin sandwich jong poling besar. enak. 

dengan tjampuran menurut selera anda. Komi 

mamainja Djodjun Tengah Malam (Lote. Lote 

Sneekd Tersedia semalam suntuk 

Pendeknjo, Djodjon Tengoh Molom disediakan 

chusus untuk anda. Bila anda lebih senang 

makan dari poda tidur. Atou lebih senang 

tidur dari podo makan 

Hubungilah Pon Am di Hotel Indonesia. 

Tilpon 49163 - 43755. Kotokaniah bahwe 

anda ingin sedikit Sydney. Jang sedep. 

Non Stop. Dori Djokarta ke Sydney. Hanjo 

pada Pan Am. Tiop Selasa, Kamis otov Pan Am membikin perdjalanan anda hebat 

    
   

Menjampaikan utjapan terimakasih jang se-besar2nja serta penghargaan jang se-tinggi2nja kepada 

Atas perhatian dan kehadiran Bapak2 dan Ibu2 pada upatjara pengresmian pabrik Gl. Sheet 

P.T, FUMIRA di Srondol, Semarang pada hari Kemis tanggal 11 Djuni 1970, dan atas bantuan 

Semarang. 12 Djuni 1970 

Direksi dan karyawan 

Penerbangan berpengalaman terluas didunia 
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SENIN, 29 DJUNI 1970 
ML 
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Merdeka 
DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 

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

Terbit setiap pagi, ketjudli hari2 besar. 

Harga langganan dalam kota: Rp. 200,- sebulan (termasuk beaja 
antar). Luar kota: Rp. 300,- (termasuk beaja pos udara). 
Luar negeri: mbah 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 GAMBARI): Rp. 50,- per mm/kolom iklan 
minimum : 40 mm/kolom 

Dua warna (hanja merah) : tambah 1001 

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 

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah 

      

militer Suria 
Pesawat2 Suriah dikerahkan 

untuk lindungi kota Damsjik 
Tel Aviv, Damsjik, 25 Djuni (Ant.-Reuter). 

Pasukan2 Israel dan Suriah hari Kamis terlibat da- 
lam pertempuran sengit dergan menggunakan tank2 dan 
artileri berat disepandjang garis gentjatan sendjata hari 

Kamis sementara pesawat2 Israel menggempur pangka- 

RDI 

Israel serang pangkalan 

lan-pangkalan tentara Suriah didekat Damsjik.     
KAMBODJA MAKIN GAWAT 

Setelah lebih dari 3 bulan lamanja bekas kepala negara Kambodia Siha- 
nouk didjatuhkan dari tachtanja, maka kedjadian2 belakangan ini, dimedan 
pertempuran, menundjukkan keadaan jang tidak menguntungkan bagi Lon Nol 
es, jang merebut kekuasaan dulu. Sekalipun pasukan2 Vietnam Selatan dan AS 
telah memberikan bantuan jang tiukup hebat, namun kenjataannja ialah, bahwa 
tekanan2 komunis di Kambodia tidak berkurang. Namun berita2 belakangan 
menundjukkan, bahwa mereka sudah dekat ke Ibukota Pnom Penh. Dan 
Pemerintah Kambodja malahan sudah mengkuatirkan, bahwa dalam puluhan hari 
lagi akan ditentukan nasib dari Kambodija. 

tidak bisa meramalkan sebelumnja, 
Kambodja sekarang ini. Sekalipun kita ketahui, dari' berita2 terachir, bahwa 
ibukota telah dikepung dan terantjam. Sebabnja ialah, karena taktik dan strategi 
perang gerilja tidak dapat diperhitungkan. Apalagi kalau jang didjadikan sasaran 
ja adalah suatu pemerintahan jang belum dapat dikatakan didukung penuh oleh 

it. 

ketahui, bahwa taktik komunis adalah, menjerahkan nasib suatu bang- 
sa kepada kegiatan bangsa itu sendiri, untuk dapat dan mampu mengkomuniskan 
negeri dan bangsa itu. Sekiranja Sihanouk ternjata tidak dapat dan tidak mampu 
mengadakan serangan2 fisik dan tidak mendapat dukungan jang kuat, tentulah 

is" Kambodija tidak akan dapat di"bebas"kan dari resim 

    

   

  

bagaimana sebenarnja nasib 
    

      

        

   

  

Sekarang ini, dengan bantuan2 pasukan Vietcong dan Vietnam Utara ji 
mempunjai pengalaman lama dan mendalam dalam perang gerilia, kelihatannja 
pasukan2 AS dan Vietnam Selatan dan Kambodja tidak dapat menjelamatkan 
Kambodja dari serangan2 komunis. 

Persoalannja sekarang ini ialah, apakah pasukan2 Sihanouk jang harus 
mendjadi pasukan2 inti, untuk merebut kemenangan, akan mampu kembali ke 
Kambodja dan berkuasa, dengan bantuan Vietcong, Vietnam Utara dan solidai 
tes komunis sedunia. Apakah Kambodja sekarang masih dapat mempertahankan 
keutuhan negerinja dari serangan2 komunis dengan bantuan AS, Vietnam Selatan 
dan pikiran2 perdamaian didunia, termasuk usaha2 Adam Malik cs untuk me- 
ngadakan stunt diplomatik bagi perdamaian dinegeri itu. 

Dari keterangannja wartawan2 jang menulis tentang keadaan di Kambodja 
sekarang ini, didapat berita bahwa sekalipun serangan2 berat telah dapat mem- 
porak porandakan maksud2 komunis madiu dibagian2 negeri Kambodja, namun 
penjusupan2 mereka tak dapat dikuasai dan mereka masih terus menerus men- 
datangkan kerugian2 besar kepada kekuatan2 pihak AS, Vietsel dan Kambodja. 

Dan djika AS nantinja menepati diandjinja dan akan menarik mundur 
pesukan2nja jang beroperasi selama enam minggu itu di. Kambodja, maka kesem- 
patan lebih luas terbuka bagi komunis untuk lebih banjak memperhitungkan 
kemenangan2. 

Melihat keadaan di Kambodia jang dewasa 'ini terantjam komunis, maka. 
kiranja usaha2 untuk memberikan bantuan jang berupa kenjataan bagi perdamai 
an di Kambodja tidak akan dapat dilaksanakan, sekalipun dengan kegiatan2 dari 
petugas2 “Pertemuan Djakarta": 

Estimate bagi kita adalah, bahwa dunia memang menginginkan perdamaian 
di negeri Kambodja. Tapi diuga diseluruh Indo Tjina dan diseluruh dunia! 
Djika memang kekuatan fisik melawan Vietcong, Vietut dan pasukan2 Sihanouk 
tidak dapat dipatahkan, maka dapatlah kita perkirakan bahwa mereka mendapat 
dukungan jang lebih banjak dari kekuatan2 sosial politik rakjat Kambodii 
tentunja menginginkan agar supaja hendaknja djanganlah sampai keadaan di 
Kambodja dikemudian hari akan berarti bisa memperkuat kedudukan komunis 
dibagian duniakita ini. Tapi prinsip menjerahkan nasib sesuatu negeri dan bangsa 
ketangan negeri dan bangsa itu sendiri, haruslah merupakan prinsip jang setjara 
konsekwen kita hadapi. 

Bagi kita persiapan2 membendung kekuatan2 jang tidak kita inginkan 
perlu kita adakan. Kekuatan2 sosial politik dinegeri2 lain, selain Indotjina di 

i bukanlah berada dipihak Komunis. Kerdja keras kearah me- 
masjarakat masing2 negeri kearah kepenting 

sangat dilakukan perlu. Inilah djalan terachir 

  

  

        

   

  

     

    

    
     

  

an2 masjarakat jang lebih luas, 
melawan ekspansi kaum komunis! 
aan 
SURAT TERBUKA IR. SUKARNO 

Kepada : (Sambungan darj hal. I) 
Jth. Bapak Presiden —— paling gandrung pada persatuan bang: 
Republik Indonesia —sanja dan terus berusaha mempersatu 

diDjakarta kan mereka. Tragisnja bahwaia djustru 
Masjarakat ln3s. mangat ber diadi korban dari tjita2nja itu, jang 

n £ - berbentuk persatuan antara aliran2 
besar hati dan berterimakasih iongi fi LA nasionalis, agama dan komunis. 
peraga agan 5D Tokoh Soekarno adalah himpun- 

an dari berbagai jam ketjintaan: 
Proklamator Kemerdekaan Bung senyap saga ny 
Karno ke peristirahatannja jang 
terachii 

Kiranja tepatlah pula bila usul-usul 
dibawah ini dapat Bapak Presiden 
pertimbangkan : 
1. Menetapkan Bung Karno sebagai 

Bapak Kemerdekaan Indonesia 
(sebagaimana ditjetuskan — oleh 
Harian Merdeka) dan tanggal 6 
Djuni sebagai Hari Raya lahirnja 
Bapak Kemerdekaan Indone 

  

  

        

kemerdekaan, ia pentjinta persatuan, 
ia pentjinta seni, ia pentjinta wanita, 
dan ia djuga penginta dirinja sendiri. 

kata radio tersebut. 

   

  

    

  

bahwa seluruh pemimpin2 Asia-Afrika 

sedang berkabung karena kehilangan 

    

Tiatatan: Di Amerika Serikatpun hari 
Tahir George Washington dinjatakan 
hari libur.- 
2. Merobah kembali nama kota Djaya 

pura — mendjadi — Sukarnapura. 
(Kiranja tak seorangpun menjangsi 
kan kembalinja Irian Barat hasil 
kepemimpinan beliau jang gemi- 
lang dibidang diplomasi dan mem- 

perkuat angkatan bersendjata). 
3. Memberikan nama Gelora Bung 

Karno sebagaimana pernah diberi 
kan untuk kompleks Senajan jang 
terwudjud atas kreasi Bung Karno. 

Atas perhatian Bapak terlebih 
dahulu kami mengutjapkan berterima 

kasih. 

Moh. Darmawan 
Kebajoran - Baru 

(alamat dikenal Redaksi) 

URAT PEMBATJA 

Kepada 
Jth. Pemimpin Redaksi 

“Merdeka! 
Djakart 

  

  

Dengan segala hormat, 
Dengan ini kami menjampaikan 

perasaan lega serta terharu karena 
“Merdeka” telah memberikan penera- 
ngan kepada sebagian rakjat/bangsa 
Indonesia Putera 

Negara (istilah Harian 
gal 24-6-1970), jang kesemuanja itu 
adalah merupakan lampu jang menjala 
ketika dalam keadaan gelap gulita. 

Dengan ini pula kami menjampai 
kan isi hati kami ialah : 

HARIAN MERDEKA ADALAH 
SUATU HARIAN JANG MENJUARA 
HATINURANI RAKJAT/BANGSA 

INDONESIA, SEDJAK LAHIRNJA 
HARIAN MERDEKA HINGGA 
KAPAN (TUHAN JANG MENGE— 
TAHUINJA). DENGAN HARAPAN 
SEMOGA HARIAN MERDEKA 
TERUS MENJUARAKAN HATINU— 
RANI RAKJAT SAMPAI TER— 
TJAPAINJA MASJARAKAT ADIL TIAPATNIA MASARAKAT ARE, 
DAN MAKMUR DST. 

      

  

  

  

  

  

  

Sebagai achir kata isi hati kami 
ini, semoga Bapak Pemimpin Redaksi 
Harian MERDEKA dengan seluruh 
pembantu2nja mampu membimbing 
dan mengarahkan/menerangi djalan 
jang lurus tertapainja tudjuan Bangsa 
Indonesia Merdeka jang demokratis 
berdasarkan PANTJASILA, sesuai 
dengan tjita2 bangsa Indonesia jang 
dahulu pernah dipimpin oleh 
Karno, Pemimpin Besar Bangsa Indo- 
Haa bahkan telah mendapat pe- 
ngakuan dari Negara? luar 

Hormat kami, 

  

  

pemimpin besar mereka. Sedangkan 
radio Pakistan telah membuat siaran 
chusus mengenai riwajat hidup dan 
perdjuangan Bung Karno. 

Pemakaman Bung Karno telah 
mendjadi atjara setiap siaran radio 
didalam menggambarkan betapa besar 
perhatian rakjat Indonesia terhadap 
hilangnja pemimpin mereka. Malah 
radio Australia telah memberi laporan 
diurnalistik jang sangat sempurna 
tentang peristiwa itu. Dengan djelas 
setiap pendengar dapat mengikuti 
perdjalanan Bung Karo ketempat 
peristirahatannja  terachir, lengkap 
dengan suasana. Djuga impact peristi 
wa itu diluar negeri diberitakan se- 
tjara luas, Misalnja bahwa distand 
Expo 1970 Djepang, selain penurunan 
bendera setingah tiang, maka djuga 
semua kegiatan jang bersifat meriah 
dihentikan sama sekali. 

Reaksi pertama jang datang dari 
negara Asia-Afrika, ialah kawat dari 
perdana menteri Indira Gandhi, jang 
diumumkan setjara lengkap oleh radio 
radio Barat. 

Kesimpulan jang dapat ditarik 
dari semua siaran2 radio Barat dan 
Asia itu, ialah bahwa mereka telah 
menilai diri mendiang dr. karno 
sel 

       

        

1. pelopor dan pembangkit ge 
rakan kemerdekaan bangsa Indonesia. 

    

3. pendiri negara Republik Indo- 

& dan kolo- 
nialis didunia 

5. tokoh pemimpin besar dan 
senior Asia Afrika. 

6. pentjipta dan penggaii falsafah 
Pangja Sita. 

Satu hal jang amat menarik, iaiah 
bahwa didalam siaran? itu tidak per- 
nah disebut bahwa diri beliau terlibat 
didalam gerakan 30 September 1965 
ataupun menggolongkan beliau sc 
bagai tokoh jang pro komunis. 

  

  

SAIGON. 26 Djuni (Ant-AFP) 

" Pembom2 strategis AS hari 
Dium'at siang relah memusa'- 
kan serangan2aja terhadap ga 
risz komunikasi dan suplai ko- 
munis di Laos dan Kambodja. 
demikian dikabarkan oleh sum 
ber2 militer AS hari Sabtu. 

Inj adalah pertempuran ha- 
Ti kedua didaerah dataran ting 
gi Golan itu, darimana sebagi 
an diduduki oleh Israel selama 
perang Arab—Israel 1967 guna 
melenjapkan antjaman dari 
merjam2 Suriah jang biasa 
menempbakj  perkampungan2 

Arab-Israel 
tolak usul 
perdamaian 

A. S. 
PBB, New York, 26/6 (UPI) 

Baik Arab maupun Israei te 
lah menolak usu| perdamaian 
Amerika Serit. 
negara2 Arab di PBB menjata 
kan menolak usul perdamajan 
itu setapj gembira atas ketidak 
mauan memberi ban 

an sendjata baru kepada Is. 
rael, 

Penolakan Arab atas usul 
Amerika itu disebabkan kare 
na meraka dengan demikian 
harus mengorbankan benteng2 
pertahanan mereka, tempa 2 
peluntjuran peluru kendali jg 
telah mereka bangun dengan 
bantuan Rusia dan 2 kota pen 
ting lainnja. Dua kota pen ing 
jang terletak dalam 12 mil jtu, 
bernama Suez dan Ismailia. 
Sementara jtu Duta Besar 

Israel Joseph Tekoah, seper:i 
banjak diplomat PBB lainnja, 
sedang dalam perdjalanan me 
nudju San Francisco, untuk 
menghadiri perajaan hari pe- 
nandatanganan Piagam PBB. 
Seperti diketahuj Piagam itu 
ditandatangani pada tg) 26 
Djuni 1945. 

Setjara tidak resmi diper. 
Oleh keterangan bahwa Israel 
tidak bersedia” meninggalkan 
wilajah jang telah mereka du 
Oi baik di-Byria maupun dj 

  

ngadjak agar kita bersatu. Tetapi: 
“persatuan” demikian djuga tidak 
diingini oleh dunia luar Indonesia 
Perang dingin antara Barat dan negara2 

Sosialis (Komunis) berkumandang dan 
mempengaruhi keadaan di Indonesia. 

Dan apakah kekatjauan perekono- 
mian Indonesia bukan djuga karena 
beratnja beban membawa keamanan 
itu? Sumitro Djojohadikusumo pernah 
menanjakan pada saja: “Bung Karno 
memusuhi saja, ja?” Saja djawab: 
“Tidak penah”! Memang tidak demi- 
kian halnja. Karena setahu saja, tidak 
pernah ia menghukum Sumitro Djojo 
hadikusumo jang pernah djadi Menteri 
Perdagangan dimasa sebelum Permesta 
PRRI berontak. Mungkin ia tidak 

setudju dengan politik ekonomi liberal 
nja. Bung Karno gandrung pada 
ekonomi sosialis . . . . Tetapi, tidak 
urung, Sumitro berontak melawan 
resim Sukarno, padahal PKI sama 
sekali belum ada artinja waktu itu. 
Bung Karno memang djatuh karena 
Aita2nja sendiri: menghendaki persatu 

an jang akrab antara sesama bangsanja. 
Antara golongan politik dalam bangsa 
nja. Sajang, golongan? politik dinegeri 
ini tidak dapat mempergunakan ke 
inginan Bung Karno ini untuk meletak 
kan dasar? satu masjarakat Pantja Sila 
sedjati 

Barangkali Pangjasila sebenarnja 
satu UTOPJA, Lebih? buat Pemerintah 
sekarang, jang sudah melarang adjaran 
adjaran Bung Karno. Sebab buah fikir- 
an Bung Karno dalam Pantjasila ini 
berlandaskan dua filsafah. Pertama: 
Pantjasila menurut Bung Karno adalah 
menarik ketaraf lebih tinggi “Decla 
ration of Independence” (Pernjataan 

kemerdekaan) oleh Thomas Jefierson, 
jang mendjadiadjimat bangsa Amerika 
Kedua: Manifesto Komunis jang di 
buat Marx dan Engels djuga harus di 
tarik lebih tinggi. Jang pertama tidak 
sempurna, karena dalam kapitalisme 
jang lahir di Amerika sesudah adanja 
“Iife, liberty and the pursuit of happi- 
ness" (hidup, kemerdekaan dan men- 
tjari kebahagiaan) tidak terdapat ke 
adilan sosial. 

Bung Karno teringat akan pendu- 
duk negro dan penduduk Indian jang 
menderita di USA. Manifesto Komunis 
tidak dipertinggi nilainja dengan 
Ketuhanan jang Maha-esa . . ...... 

Dengan Pantja Sila inilah Bung 
Karno menghendaki Dunia Baru. la 
ingin dunia mengambil Pantjasila ini 
sebagai tjontoh, Tjontoh daripada 
perikemanusiaan Indonesia. Tragisnja, 
karena Pantjasila inilah orang? Indo- 
nesia berkelahi satu dan lain, dan 
Bung Karno meninggal dalam pengasi 
ngan dinegara Pantjasilanja. Ironi, oh 
Ironi. Nasib jang sebenarnja. tidak 
perlu dialami oleh Manusia Besar ini 
jang sudah diakui oleh seluruh dunia. 
Oleh kawan dan lawan ketika ia sudah 
mendjadi djenazah. Tetapi, bangsanja 

bangsanja masih hidup dalam 
ketjemasan untuk memudjanja sebagai 
sejogjanja seorang Pahlawan Bangsa 
seorang Pedjuang Bangsa, seorang 
Bapak Kemerdekaan, Bapak Negara 
harus diperlakukan. Tetapi Pangjasila 
aja telah diterima 

Djika Bung Karno inginkan sesuatu 
tertjapai, ia meminta perhatian kaum 
muda. Pemuda, pada hakekatnja, Pada 
waktu ia mengadakan sematjam kam 
panje penjederhanaan partai? - 1 
berbitjara tentang pembubaran partai 

   

    

Israel dilembah dibawahnja. 
Sebegitu djauh belum diper 

oleh keterangan tentang kor- 
ban2 jang djatuh dalam per 
tempuran2 hari itu, 
Serangan udara Israel pada 

hari tsb, @rhadap tiga dari 
kalan2 militer terbesar 

Suriah, adalah sebagai pemba 
lasan terhadap serangan Su 
rjah pada hari Rabu, demik 
an menurut seorang djurubi. 
tjara militer di Tel Aviv 
Sumber2 penerbangan di 

Bejruy dalam pada itu menja 
takan bahwa lapangar terbang 
Damsjik dinjatakan teriutup 
sewaktu serangan2 itu dimulai 

Pesawat2 djet Suriah dike- 
rahkan untuk melindungi ibu 
kota ju, sementara sirene2 
tanda bahaja udara meraung. 
raung dan lalu-lintas berhenti. 

Surjah mengatakan bahwa 
meriam2 penangkis serangan 
udaranja merontckkar sebuah 
pesawat Phantom Israel, mes 
kipun djurubi:fara2 Tel Aviv 
menjatakan bahwa semua pe 
sawat udara jkut.serta dalam 
operasi udara pada pagi hati 
Kamis itu kembalj selamat ke 
pangkalan mereka. 

Menteri Pertahanan Irak 
Hammad Shehab menjlpoa 
Damsjik untuk mengatakan 
bahwa pasukan? Irak didaerah 
front bagian timur — diperki- 
rakan berdjumlah 18.000 orang 
— bersedia untuk membantu 
Suriah djika diperlukan. 

Sumber2 militer dj Tel Aviv 
mengatakan bghwa sebuah pe 
sawat Mig.21 Suriah terem- 

, bak djatuh dalam suatu per- 
tarungan udara diatas wilajah 
Suriah. 

Djakarta. 27 Djuni (Mdk) 
Sebilah pisau dapur telah tu 

rut bitjara, ketika seorang laki2 
bernama TKP pemilik sebuah 
kedai dipasar Diatincgara telah 
imenusuk seorang wanita ketu. 
runan Tionghoa bernama JTK 
pada lambung disebelah kanan 
dan untuk mendapatkan pera- 
watan selandjutnja terpaksa ia 
harus dibawa ke RSUP 

  

  

  

        

KA 

  

  

  

SATU?NJA MENTERI WANITA 

Margaret Thatch g gatjara wanita dan anggauta partai 

Tory mur 44 ta it sebagai Menteri Pendidikan 
dan Ilmu P t i pakan satu Inja wanita dalam kabinet 

Edward H. K rvatip Inggeris (AP) 

1 tt. 

  

    

    
Rabu ma € a 

diumumkan ol r Totepi diak 
Parnsjik 

     

  

riah Rab n F puran tersebut 
dio Dam bal Tara stakan, menderi 

enjerang ta kerugian 8 orang luka? 
butzi Dubes Israel Cipangg!! 

& G ng O pulang” 
ot me 

        aa ana 

Mengenang seorang 

pembina 
    

    

partai - Bung Karno berkata: “Kal 
saja pemuda, sajaakan berontak 
karena keadaan tidak lebih baik 
sebabkan permainan politik dan 
ekonomi partai2. Bung Karno mend 
pat apajang dikchendakiinja. Pemuda? 
didalam Angkatan Darat d' Sumater 
dan di Sulawesi berontak den 
dalang2nja orang2 partai tertent 
Bukan terhadap jang ditudju Bung 
Karno, jaitu partai2, Tidak, tetapi 
terhadap Yung Kerno, Dan tidak ad 
tuduhan waktu itu bahwa Bung Karno 
terlibat dalam pemberontakan PRRI 
dan Permesta. Waktu itu CIA d 

  

cris 

  

Intellidjens Ing 
tjukup besar p 
kita. 

Bung Karno memberikan 
Sila pada dunia, djika sekiranja 
mau menerimanja, Pantja Sila adalah 
djuga filsatah toleransi. Satu la 
toleransi jang dihargai oleh dunia p 
Bung Karno ialah bahwa Paus dari 
agama Katolik memberikan padanj 

tanda djasa. Tidak pernah 
sorang kepala neg 

jang demikian tingginja dihargai oleh 
dunia Katolik sebelum dan sesudah 
Bung Karno dapat bintang itu. Karena 
itulah maka setelah ia meninggal du 
dunia mengakui bahwa ia adalah s 
orang besar 

Bung Karno mens 

rupanja belun 
aruhnja di     

  

   

  

    

    

4 Islam     

  

antungkan tjit 

  

    Yitanja pada kesanggupan, dinamik 
militansi  daja-revolusioner pemudi 
Indonesia. Pada sebelum tahun 1989 
Bung Karno sering?  menjatakan 
kurang penghargaannja padu 
politik. Chususnja pada peni 
partai politik, Partai2 ini, jang 
setelah manifesto Novembe 
tidak memberikan djawab atas has 
dan tjita2 Bung Karno. Is 
nesia kuat, bersatu. Berpeng 
dunia, Oleh karena itu Dek 
jang memberikan kekuasaan penul 
pada Presiden Sukarno dit 
politik menimbulkan berbagai-ba 
hal jang sebenarnja penting 
menilai rasa 
tanggung-djawab Bung Kar 
hari esok bangsa Indonesia, Denga 
kesempatan jang telah terbuka 18 
Bung Karno pertama-tama sekal 
memperkuat Pemerintahnja. Ia nc 
ngerahkan terkemuka” di 
Istana, baik dari kalangan sipil. 
pun gniliter Bar Ora 

   part 

lahir 
   

   
    

  

patriotisme, dan rasa 

  

"orang? 
   

2? terkemuka it 
pemuda mendjadi 

a lagi mendja 
i, dan lain? mendjadi 

Karo 
kadernja 
ingin mer 
ja djuga Bung Karno w 
pemuda? dalam pumpinan 
sebagian terbesar daripada p 
ini dengan berlahunya waktu. dju 
meninggalkan ustanja 
masih memer 
negara. Subandrio adala! 
dhangkatnja sebagai Mc 

  

  

Niat 

    

sedang 1 
Dari antara merek 

  

1 penggantinya h 

    

  

yuk “pak p 

  

    

bangsa 

      

   

« 

   
Kambodja 
djalankan 
mobilisasi 
umum 

Phnom Penh, 28-6(Ant.-it:r-AFP) 
Pengerintah Kambodja hari Ka- 

mis memerintahkan suatu mobi 
saw umum bagi seluruh warganc- 
gara negeri itu jang berusia air 
tara 18 dan 60 tahun. 

Keputusan jang diadjukan le- 
wat giaran2 radio Phnom Pena 
dalam bahasa2 Khumer dan peran 
tjis itu berlaku bagi kaum pria 
maupun wanita. 

Sebegitu djauh belum ada se 
suatu pendjelasan terperintji dari 
Pemerintah Kambodja perihal m: 
bilisesi umum jang dikatakan ber 
laku segera itu. 
Angkatan Darat Kambodja se- 

lama empat bulan belakangan ini 
sudah bertambah dari 35.000 
mendjadi 150.000 orang dengan 
Mirekrutnja sukarelawan2. 

Para penindjau melihat perin- 

tah mobilisasi itu sebagai suatu 
tiara lagi untuk memaksakan di 
Siplin militer pada 64 djuta pen 
Guduk negeri itu Keadaan daru- 
rat perang sudah dmaktumkan di 
negeri jtu jang berlaku mulai 
tanggal 1 Djuni. 

Suatu pengumuman resmi menga 
nal mobilisasi umum jtu menjata 
kan bhw suatu wadjib militer 
atau "dinas militer demi kepen 
tjngan nasiona?” akan segera di 
djalankan bagi semua warga an 
tara 18 dan 60 tahun: . 

Dikatakan bahwa negara ''se 
Gang dalam keadaan bahaja dan 
segala sumber ekonomi jang di- 

perlu bagi : pertahanan 
harus dimobilisir demi 

kepentingan nasional. 
Tindakan darurat ini diputus 

kan oleh Kepala Negara Kambos 
Gja Cheng Heng. 

    

  

tara Israel tewas dalam 
pertempuran sengit 

dan memutuskan untuk memang 
gil pulang Dibes Yitzhak Rabin 
dar, Washington untuk konsu'ta 
s. 

Tindakan tersebut tidak diseng 

sikan pasti ada hubungannja de 

ngan jtu rentjana perdamalan T! 
mur Tengah jang diharapkan 
akan diumumkan oleh Menlu AS 

Rogers dalam u kon 
ronsi pers hari itu 
     

Suatu Komunike singkat menga 
takan bahwa kabinet bersidang 
untuk membitjarakan masalah? 
politik dan memutuskan untuk 

  

guna 

    
dituduhkannja 

    

diktator dan sebagainja. Se 
mendapat pemimpin jang sepantasn 
intuknja. Dengan bangsa jang tahu 

  

nun inggih” dan “nrimo” maka ter- 
bentuklah Bung Karno sebagai Presi 
den Republik Indonesia jang 
kan 2nj ! 

disesal 
oleh lawan alaupun de- n nj 

   
     

akan serahkan neg 
unis Indon 

  

hipotese bahwa 
» oleh Gestapu 

Aradap Pemerintah 
berdjawab pertanjaan jai 

h saja kemukakan. apakah Bu 
melakukan coup terhadap 

n karena itu ta harus diasin, 

kat selama ham 

    

   

   

haruslah 

    

  

1     

Keterangan Sdr. H. Machbubd 
Djunaedi, jang pada sarat BPS diga- 
jang adalah anggota pimpinan PWI 
Pusat. Keterangannja sangat berharga 
bagi sedjarah dan sesuai dengan hipo- 
tese saja jang saja tulis dalam Bagian 
IV (hari Djum'a0), bahwa Bung Karno 
tidak tahu semua apa jang terdjadi 
dilingkungannja. 

Dunianja ditutup oleh orang2 jang 
sengadja mempertentangkan Bung 
Karno dengan kawan? dan pengikut? 
nja. Dalam hal BPS dan “Merdeka” 
mereka berhasil, karena perasaan saja 
ialah bahwa saja, jang mendjadi Duta 
besarnja dan saban sa'at dapat ber 
temu dan berbitjara dengan Bung 
Karno, dan mendapat kepertjajaan 
tiba? didjadikan korban untuk meng: 
ambil hati PKI. Keterangan Machbub 
Djunaedi ini menambah terangnja 
keadaan bahwa Bung Karno akan 
mendjadi korban Gjitanja jang di 
salah gunakan oleh suatu golongan 
politik dan antek Inja ditanah air kita 
masa ita! 

4 
Tjatatan Untuk Sdr B.M. Diah 

  

  

Oleh: H. Mahbub Djunaidi 

Saja ikuti tulisan bersambung Sdr 
B.M. Diah “Mengenang Seorang 

Pembina Bangsa” Uhusus jang me 
njangkut masalah Badan Pendukung 
Sukarnoisme (BPS) dalam hubungan 
ja dengan Bung Karo. 

Ada beberapa hai jang pertu saja 
sampaikan sebagai gatatan buat Sdr 
BM. Diah, jang mungkin bermanfaat 

bagi kita semua Sebab, dwdalam tulisan 
Bagian ke-IV jang dimuat disurat 
kabar Merdeka tanggal 26 Djuni 
1970, ada Gerita bahwa Sdr. RM. 
Diah bertanja kepada Bung Kamo 
"Mengapa Bung Karno surah tutup 

Merdeka?” bahkan sampai mulis serat 
kepada Bung Karno minta supaja 
Merdeka dibebaskan lagi Dan Bung 

  

Karo menurut Sdr. BM. Diah hanya 
mendjawad “Saja tahu kamu pedjuang, 
tapi Dan kenyataannya 
suratkabar Merdeka terus ditutup 

Ventu Side. BLM, Diah masih ingat 
pertemuan kita bertiga di Dil Darma 
wangua (Sie. Saifuddin Zuhri menteri 
Agama waktu it, Sdr BM 
dan saja) diachir tahun 1964, din 

  

  

ixah 
. 

  

    

     

     

   
    

    

   

SUNGGUH HEBAT. 
Menteri Penerangan/Pe 

njiaran Malaysia dalami 
- ramah tamahnja dirumah 

ibu Samsudin Mangan 
merfjatakan, bahwa ka- 
kak kandungnja Kapten 
Agam telah memberikan 
njawanja untuk kepem 
tingan perdjuangan ke- 

merdekaan Indonesia, 
Tanah Air jang ditjintai- 
nja. 

Menpen/Penjiaran Ma 
laysia sungguh orang 
berdjiwa besar, mengang 
gap negeri Indonesia se- 
bagai negeri leluhur jang 
ditjintainja .. .. 

SEDIH ..... 
Seorang bekas menteri 

mengatakan kepada kita, 
bahwa pensiunnja hanja 
tjukup untuk bajar liste- 

rik sadja. 
Sekalipun begitu, mu- 

dah2an menteri2 kita se 
karang ini, tidak perlu 
siap2 untuk dapat ke- 

uahgan lebih dari djum- 

lah bajar listerik sadja, 

kalau mereka pensiun. 
Sebab nanti 'kan kata- 

nja keadaan bisa beru- 

bah... 

  

TOPNEWS. 

Sekarang jang mendja- 
di topnews ialah: Kam- 
bodja. 

Jang menjerang mulai 
mundur. Jang diserang 
malahan madju. 

Jang tak suka serang 

menjerang — seperti 10 

koh2 Pertemuan Djakar- 
ta —, keliling duria: ma 

dju-mundur ! 

dit 
(madju terus).   

Sdr. B.M. Diah segjara pandjang lebar 
membentangkan niatnja untuk men- 
dirikan BPS dan pelbagai pandangan 
menjangkut Bung Karno. Tak lama 
sesudah itu BPS lahir. 

Sesudah BPS berdiri, dan sesudah 
Sdr. B.M. Diah terlibat polemik sengit 
dengan Sdr. Njoto selaku pimpinan 
Harian Rakjat. keadaan mendjadi 
begitu rupa sehingga didepan rapat 
umum memperingati harlah PWI ke-19 
tanggal 73 Pebruari 1965 Bung Karno 
memerintahkan pembubaran BPS, 
Dan pada tanggal 24 Pebruari 1965 
menteri penerangan Achmadi waktu 

itu mengabut izim koran? anggauta 
BPS baik di Djakarta maupun Medan 
Termasuk didalamnja — suratkabar 
Merdeka. 

Sepandjang jang 
chusus suratkabar Merdeka, saja men 
dapat kesan jang kuat bahwa Bung 
Karo sebenarnya keberatan surat 
kabar itu digabut izinnja. Atau. Bung 
Karno tidak tahu persis siapa? ar 
uta2 BPS, tidak tahu persis bahwa 
suratkabar Merdeka termasuk anggauta 
BPS. Kalimat belakangan ini hampir2 
mustahil kedengarannya. tapi Gobalah 
baga Yatatan saja dibawah ini. 

Kira? dibulan Maret 1965, saja 
diminta datang oleh Bung Karno ke 
istana Bogor. Kemudian saja tahu, 
sematjam undangan untuk makan 
segara kekeluargaan dan nonton film 
Amerika Serikat. Ini luarbiasa, karena 
film AS waktu itu dilarang diputar di 
bioskop. Bung Karno tampak nja tidak 
peduli. Ikut djuga diundang Sdr. Dr 
Ruslan Abdulgani, Sdr. D.N. Andit dan 
Sdr. Karim DP. Dalam omong? enteng 
mendjelang makan malam. mendadak 
Bung Karno mengadjukan pertanyaan 
jang gandjil menurut ukuran waktu 
itu. Pertanjaan 1tu ditudjukan kepada 

      

menjangkut 

      

Sdr. Karim DP, Ketua Umum PWl 
Pusat wak tu itu 

Bung Kamo berkata “Rim, kau 
djangan serampangan ja. Kenapa 
koran Merdeka punja Diah kau 
larang” Karuan sadia Sdr. Karim DP 
kaget Dia mendjawab gepat “Lha, 

bapak sendiri jang larang BPS dan 
Merdeka itu anggau ta BPS” 

Sukar dibaga wadjah Bung Kamo 
waktu itu. Mungkinkah Bung Karno 
tidak tahu dengan persis siapa? se 

benarnya koran anggauta BPS” Hampir 
hampir mustahil. Kalae tahu, kenapa 
mengakijukan pertanyaan Degitu" 

Dengan tekanan suara jang lebih 
keras Bung Karno berkata lagi “Jaaah, 

tapi kau djangan serampangan” Sdr 

  

Karim DP membota dirinya lagi “Bukan 
serampangan, pak, tapi surstkabar 

Merdeka itu betul? anggavta BPS dan 
bapak sendin jang memerintahkan 
BPS dilarang” 

Saja ingat betul Bung Karno masih 
terus mengeolodek “Jaaah, pokoknja 
kau djangan serampangan” Semuanja 
terdiam, pembitjaraan terhenti. Ke- 
mudian kami makan malam. dan ikut 

duga Ni. Hartini 
Sehabis makan, Bung Karno me 

ngndjak nonton film AS disalah satu 

  

ruang istana Bogor. Sdr. DN. Akdit 
kelihatan kikuk, dan pamitan maw 
pulang sadja Tapi Bung Karno me 
maksanja Rul montor sampai film 
velesai. Bung Karno berkata “Film 
AS itu banjak jang bagus. ho” Hanja 
diistana sya daa menjaksikan film 
AS, karena diwar sudah dilarang. 

Djakarta, 26 Dioni NG



“Indonesia ungpuli 
“Grand Prix ke X jer 

Djakarta, 28 Djuni (Merdeka). 
Pembalap2 Indonesia ternjata unggul dalam Grand 

Prix D' Indonesia jang diadakan di Antjol Cercuit hari 
Minggu kemarin, dan dengan demikian ini berarti mereka 
berhasil mengambil-revanche atas kekalahan mereka be- 
berapa bulan jang lalu dalam Grand Prix di Malaysia dan 

Singapura. 
Mereka adalah Benny Hida 

jat (djuara ke I) dengan wak- 
tu 101.09,9 (101 menit 09,9 de. 
tik) dengan Yamaha TR 2/350 

  

Piala Thomas 
Cc, djuara ke II adalah Sarsit “an 
dengan motor djuga Yamaha 
TR 2/350 cc dan mentjatat 
waktu 103.39,6 menit disusul 
Oleh djuara III Bulldog Kwan 
darj Malaysia djuga dengan 
Yamaha dan waktu 107460 
menit. Djarak jang harus di- 
tempuh kira2 sebanjak 160 
km jang dibagi dalam 40 laps. 

Djalannja pertandingan 

Start dimulaidengan sembi. 
Ian buah motor ber cc 125 ke 
'atas. Sedjak laps pertama Ben 
ny Hidajat dengan Hendra Tir 
tasaputra memimpin dimuka 
dengan djarak jang tak berdja 
uhan dengan lawan2nja mau- 
pun kawan2Znja sesama pem. 
balap darj Pertamina Racing 
Team. 

Mereka bertempur dengan 
8eru ditikungan2 berbahaja 
bertjampur dengan pembalap2 
Singapore dan Malaysia seper 

1 ti Bulldog Kwan, Sonny Soh 
Gan Chris Howell 

Pada laps ke 17 motor Son- 
ny Soh mulai terbatuk2 dan 
setelah melaluj laps 17 masuk 
ke Pit mechanical untuk meng 
isi bensin, tetapi ternjatg tang 

“'kinja bojor dan dengan demi 
kjan tak dapat meneruskan 
perlombaan. Pembalap? Indo- 

» nesia lainnja gugur pagi2, Tje 
"4jep Harjana pada laps ke 6 
berhenti, Lional Chan pada 
laps ke 8 dan Henry Tan menje 
rah pada laps ke 15. 

mengalami kerusakan mesin 
““dan menghentikan motornja 

dj Paddock. 

Achirnja tinggal 4 motor je 
berduel seru diatas circuit An 
tjol da, untunglah pembalap? 
Indonesia berhasil Unggul afat 
pembaiap2 Singapore dan Ma. 
laysia. 

Pertandingan hari Sabtu 

#" Hari Sabtu kemarin dulu, di 
tempat jang sama, Benny Hi 
dajat djuga telah mendjadi 
djuara I Grand Prix untuk dje 

“'njs sampai 100 cc/20 laps. Ben 
ny Hidaja: (24 th) mengenda. 
raj Yamaha YL sp 100 cc di 

wbuntuti dibelakangnja oleh 
("Heni 4 Tirtasaputra dengan 

motor jang sama dan djuara 
XII »dalah Saksono SA dengan 
anotor Suzuki SSA 100 

Ketiga pemenang jtu berasal 
f ra dan tergabung 
Pertamina Racing Te- 

    

dipamerkan 

di DF. 
Djakarta, 29 Djung (Mdk) 

Piala Thomas tambang supre 
masi an — dunia 
mulai tgl 1 Djuli besok akan dj 
pamerkan di arena "DF". 

Piala jang terbikin darj pada 
emas itu. dipampangkan ditem. 
pat ketinggian didekat Plaza 
"Sjasudin Mangan", belakang pin 
tu gerbang utama Tugu Monas. 
selama beberapa harj berturut2 
buat memberi kesempatan kepa 
da para pengundjung melihat da 
T4 dekat bentuk artistik dari pa 
da piala itu 

Dewasa ini piala Thomas, se. 
telah dibojong kembal, ke Indo 
nesia oleh pemain2 Thomas Cup 
kita, disimpan d, Bank Indone. 
sia. Demikian dsperoleh keterang 
an dari Purel DF. (Ms). 

  

MERDEKA 
ta 

Presiden Brazil Emilio G. Medici merangkul Si Mutiara 
Hitam Pele (Djuara Sepakbola Brazil) setibanja di Rio de 
Janeiro hari Selasa j.l. (AP). 

  

Peraturan Pertandingan 
Berbeda - beda 
Tapi Wasit Adalah Radja Dilapangan 

(Oleh : TRIBUANA SAID) 

Toluca   

dan Leon —- empat kota dimana pertandingan2 penjisihan 
mendjelang semi-final kedjuaraan dunia 1970 ini dil angsung 
kan sedjak 31 Mei sampai 14 Djuni lalu. | 

Tapi hal ini men 

  

ndung batu krikil. Saja sendiri sel 
ma disini maupun mendjelang perebutan piala Jules Rime 
itu sangsi apakah wasit dari Amerika Latin tidak terpenga 
ruh oleh faktor negeri-asalnja, tidak akan berat-scbelah 
terhadap Eropah, 

' 

PENGANTAR REDA, 1 

WARTAWAN “MERDEKA” 
Tribuana Said, jang Melah kembali 
di Djakarta minggu lalu setelah 
menjaksikan turnamen piala Jules 
Rimet 1970 di Mexico, mulai hari 
ini setjara bersambung menjampai 
kan bagian terachir reportasenja 
mengenai peristiwa bersedjarah 
persepakbolaan dunia jang dimulai 
tanggal 31 Mei dan berachir 21 
Djuni jang lalu itu. 

Untuk melengkapi laporannja 
itu akan disadjikan djuga gambar? 
seperlunja. 

Melalui pengantar ini pula 
penulis menjampaikan maa? ke- 
pada pembatja terhormat ber- 
hubung dengan kesalahan2 koreksi 
Yatam laporan2 sebelumnja. 

Ferima kasih REDAKSI   
  

PON VIII di Djakarta 
Sebagai masalah nasiomal 
Bang Ali menerima 
Djakarta, 29 Djuni (Merdeka). 

Keputusan untuk menjelenggarakan Pekan Olah- 
raga Nasional ke VIII dikota Palembang, telah dinjata- 
kan ditjabut dan sebagai gantinja PON ke VIII tahun 
1973 akan dilangsungkan di kota Djakarta. 

Brigadir Djenderaj Jonosewo 
jo, Ketua III KONI dalam se- 
buah keterangan pers jang di- 
sampaikannja digedung EKUIN 
baru2 ini lebih djauh menan- 
daskan bahwa keputusan pe- 
mindahan tsb disandarkan pada 
adanja kenjataan bahwa bagi 
kota Palembang diperlukan 
pembiajaan jang terlalu besar 
apabila PON tetap dilangsung. 
kan dikota tsb jang dichawatir 
kan akan menambah beban rak 
jat daerah Sumatera Selatan, 

Mengenai Djakarta jg. telah 
ditetapkan sebagai kota penje 
lenggara PON tsb.. Djenderal 
Jonosewojo menambahkan, bah 
wa Djakarta Raya telah memi. 
liki hampir semua fasilitas ser 
ta okomodasi jang diperlukan 

Grand Prix Indonesia ke-X, 1970 telah berlangsung di 
Antjol Bina Ria jang diikuti oleh pembalap2 dalam dan 
duar negeri. Pada perlombaan Free for All untuk motor 
20 laps, telah dimenangkan oleh (I) Benny Hidajat No. 
180 dan (II) Tirta Saputra No. 198. (Ipphos). 

  

untuk menjelenggarakan suatu 
pertandingan sematjam PON, 

Pemerintah akan 
venues di Senajan 

"Merdeka" lebih djauh men 
dapat keterangan bahwa Peme 
rintah DCI Djaya segera akan 
mentackle segala masalah jang 
menjangkut dengan usaha2 per 
baikan venues dan tempat2 pe 
nampungan.atlit dikomplex Se- 
najan. Prokhuna pengosongan 
seluruh komplex dari penghu- 
ni2nja jang ada sekarang. sege 
ra diatasi mendjelang tahun2 
diselenggarakannja PON ke- 
VII, 

Tidak ada alsernatif lain 
Keputusan mengenai dipin- 
  

NJ. DEWI 
- (Sambungan darj hal. I) 
  

Merasa puas atas kebldjaksanaan 
pemer.ntah 

Ditanja apakah pemakaman Dr. Ir 
ukarno dj Blitar memuaskan bagi- 
a, ta menjatakan bahwa sebagai is 

terinja, saja mengenalnja sebagai le- 
laki jang romantik. Sebelum ia me- 
ninggal, ja menghendaki dmakamkan 
kan pada tempat jang tenteram diba 
Wah sebuah pohon beringin dekat se 
buah kali di Djawa Barat, sebagai 
mana disebutkan dalam riwajat hidup 
spengarang sendiri, djuga sebagaima 
na ditjeriterakan oleh Cindy Adams 

la menambahkan Blitar adalah ter 
lalu djauh bagi mereka jang ingin 
mengundjungi pemakamannja 

Ditanja apakah Ia akan tinggal te- 
tap di Indonesia, Dewl menjatakan 
hahwa pada waktu ini ja belum mem 
punjat rentjana, tetapi ia Ingin ting- 
gal disini. Ia menambahkan bahwa ta 
akan turut serta dalam berkabung se 
lama 40 hari dengan keluarga Bung 
Karno. Ia ingin membatja buku? jang 
Gitutis oleh suaminja, bertamu deng- 
an teman2 suaminja dan mengundju: 
nyt tempat2 jang ta dengan suaminja 
pernah kundjungt 

Anaknja Kartika Sari sebagai orang 
Indonesia akan diadjar bahasa Indo- 

dh) 

   

    

LATIHAN KATA2 H 

MENDATAR 
1.Berasa sakit pada gigi atau tulang 
5.Pasukan inti dari Angkatan Darat 
9.Merek Semen.10.Partai Sosialis 
NI.Homosex antara wanita dengan 

wanita, 12. Nama lain 
13. Nama bintang. 16. Bab hal 

19. Polisi Republik Indonesia 
20.Mengatur me-njambung2 wagon 

ka) 
21.Artinja sama dengan : Wet 
22.Huruf pertama diganti “1”: Inspi 

rasi 
23. Tjara : laku j tingkah : gaja. 

25. Pengakuan 

MENURUN 
2.Nama kapal induk A.S. jang me: 

nolong misi Apollo 13. 
3. Huruf achir dibuang: Nama pegu 

mungan di Asia 
4.Dengan Alamat 

Terlambar. 7. Tepat dan benar. 
Merek Radio. 
Kota EXPO-70 di Diepang. 

14. Nenek mojang : Datuk2 
15. Merasai dengan hidung 
16. Perbintangan 
17 Sebuah pantai di Bali 
18.Dibatja dari belakang (bawah) 

  

Gandjit 
19. Hadiah : Tambahan 
24 Adjudant General 

DJAWABAN LATIHAN KATA? TERD 

  

MENDATAR 
1, GESIT. 5. AKUWU. 9. KURA 
VAR. 10. MAK. 12. INO. 14 PF 
17. HA. 18 AFME. 20. PUAN 
21. RIANG. 22. ANTU. 23, TADI 

    

  

LIS 

25. 50.26 BUP 15. MD.O.(O-U) 
28. AL. 29. BIS. 31. IBU. 32. SOLI 
HIN. 35. SISWA. 36. AMPAI 
MENURUN 

1. GEMPA. 2. SKK. 3. LU. (UNI 

          
VERSAL INTERNASIONAL). 4 
TREM. 5. AVIOIN). 6. KA. 7 UR 
8. UNDAN. 11. AFFANDI. 13 
NHAN DAB (B-N) 16. DJAMU 
19. ERU. 20. PGT 22 ASBES 
24. ILUSI. 26. BOLA. 27. PAHA 
30. SSS. 31. INP. 33 OW. 34 
im 

  

dahkan penjelenggaraan PON 
ke-VIII dari kota Palembang 
ke Djakarta telah diputuskan 
oleh KONI Pusat sebagaf hasil 
dari suatu pertemuan jang di. 

Menanggapi keputusan ini. 
berkata Ali Sadikin bahwa PON 
adalah sebuah projek nasional, 
oleh sebab itu fa tidak mempu 
mjaf suatu alternatif lain. ke- 
tjumi menerima keputusan KO 
NI ini walaupum hal Ini diang- 
gapnja sedikit memberatkan 
program Pelita Daerah. 

All Sadikin akan berusaha 
membuat Djakarta Raya seba- 
gat tuan rumah jang baik, se- 
dangkan biaja2 penjelenggi 

  

hadiri pula oleh Gubernur Ah 'annja diusahakan untuk dite- 
Sadikin. kan, (GE) 

——   

PERTANDINGAN SEMI FINAL MALAYSIA LAWAN 
HONGKONG : 

Perpandjangan pinalty 2 
kali tidak merobah keadaan 
Djakarta, 28/6 (Mdk) 
Walaupun telah diadakan 

perpandjangan tembakan pe- 
nalty 2 kali bagi masing2 ke. 
sebeiasan Malaysia dan Hong. 
kong dalam pertandingan se- 

mi.final jang diselenggarakan 
pada harj Djum'at sore, akan 
tetapi ternjata tidak merobah 
kedudukan kedua team dan 
sampai pertandingan selesai, 

keadaan tetap dalam angka 
jang sama, jaitu 1—7. 
« Laporan lebih djauh menge 

naj djalannja pertandingan 

ini, pembantu olahraga "Mer 
deka”, untuk melengkapj lapo 

ran pendahuluan jang telah 
dimuat pada harj Sabtu pagi 
127 Djunj kemarjn, menulis sbp: 

Dibabak pertama, HONG- 
KONG dan MALAYSIA ber. 

majn seimbang, masing2 kese 

belasan silih berganti melaku 
kan rangan. HONGKONG 

jang bermain dengan formasi 
4—3—3 melakukan pertahan- 

an dengan ketat, membendung 
terobosan? jang dilakukan pe. 

njerang Malaysia jang dipim- 

pin oleh SHAHARUDDIN ber. 

sama2 dengan Zulkifli 
Dengan formasi 4—3—3 itu, 

memang tjukup effektif dida 

lam melakukan serangan2 
hingga kadang? 6 sampai 7 
orang pemain Hongkong me- 
ngurung rapat2 benteng perta 

hanan Malaysja. Ketjuali ef- 
fektif dalam melakukan sera. 
ngan djuga bffektif didalam 
melakukan pertahanan sehing- 

ga sulit bagi penjerang Malay 
Sia untuk mendekati gawang 
Hongkong, Lain darj pada itu, 
menghadapi Malaysia dengan 
pola permajman 4—2-4 aau 
5—2—3, dengan Shaharuddin 
sebagai "anak.panah” jang se 
waktu? dapat meluntjur dimu- 
lut gawang Hongkong, kesebe 
lasan darj kolonj Inggeris tsb 
bermain dengan penuh perhi. 
tungan, tenang dan sangat 

hati2 atau lebih banjak meng 
gunakan “brian" darj pada 
memfor 

Hingga waktu 
djalannja pertandingan, tidak 

asanpun — berhasil 
kan gawang lawan. 
ulah ketika terdjadi 

pelanggaran didaerah pinaly 
Malaysia oleh seorang pemain 
depan Hongkong, maka wasit 
Muhidim jang memimpjn per- 

tandingan Itu, memberikan 

tembakan bebas kepada Malay 
sia Tembakan bebas dilaku. 
kan oleh MAMAT ABDUT.LAH 
tetap, kandas dikakj gelandang 
kiri LAI YING BUN (Hong- 
kong). Dengar taktik berpwar 
putar se-olah2 hendak mengo 
per bola jtu kearah kawan, 
tiba2 sikulibundar langsung 
dikirimkan kegawang ALI US- 
MAN darj Malaysia Terpedaja 
lah pendjaga gawang Ali Us 
man oleh gelandang kirj Hong 
kon LAI YING BUN. stand 

h mendjadi 1-0 unuk 

  

      

erta 
    

      

Hongkong setelah babak per- 
berlangsung tama itu kira2 

   
ber. 

san? berba 
In selalu gagal. Di 

pertahanan 
tangguh 

  

mping barisan 
Hongkong jang 
memaksa bar 

4 hanja 
embakan? diarek djaul 

seper Hongkang HO YEE 

jang 

  

   

  

lahan dalam pertandingan ba 
bak pertama, di-saat2 melaku 
kan serangan, tudjuh sampai 
8 orang pemain Malaysia ber 
ada didaerah Hongkong. Teta 
pi berkat permainan baik dari 
stopper Hongkong AU WING 
HUNG, dengan dibanuu oleh 
IP KAM HUNG menempati po 
sisi back kiri, bola selalu ber 
hasil dihalau djauh kedepan 
Untunglah pemajn2 Malaysia 
ini tidak kenal menierah dan 
semangat merekarmun tidak 
kendor?nja. Sehingga pada de 
tik2 terachir, suatu grebekan 
dimulu gawang Hongkong, 
dan pada saat2 jang kritis se 
kali, salah seorang pemain de 
pan Malaysia setjara libat 
mengirimkan sikulif bundar 
tanpa diketahu: pendjaga ga. 
wang HO YEE SUN, merobat 

    

    

keadaan mendjadi jang 
segera se'els babak per 
tama berachir 

Dibabak kedua, hampir 80 
persen darj seluruh pertandi. 
ngan dikuasai oleh Malaysia 
sementara oleh pemain? Hong 
kong kiri dalam Malaysia SHA 
HARUDDIN didjaga ketat oleh 
dua sempaj tiga orang pemain 
nja. Tidak begitu banjak h 
jang dapat dilaporkan dari 
persandingan kedua ini, semen 
tara Hongkong jang melaku- 
kan serangan setjara insiden 
Yil sadja namun tjukup mer»- 
bahajakan gawang Ali Usman 
Kalau dibabak pertama pertan 
dingan berlangsung seimbang, 
sebagaimana ditundjukkan 
oleh tembakan podjok dengan 
perbandingan 5 5 unuk ma. 
sing? kesebelasan, maka per- 
tandingan kedua sebagian be. 

dikuasaj oleh Malaysia, 
djuga dapat ditundjukkan da 
ri perbandingan tembakan po 
djok 6 untuk Malaysia dan 3 
untuk Hongkcng 
Namun sampai babrk kedua 

berachir, keadaan tetap 1— 
Karena pertandingan ini me 

rupakan, pertandingan jang pa 
ling menentukan bagi kesebe 
lasan mana jang berhak ma- 
dju kebabak final An sa. 
ry Cup, sesuaj dengan keten'u- 
an2 pertandingan internasio. 
nal, teleh diadakap perpandja 
ngan waktu pertandingan se- 
lama ? kalj 15 menit Tetapi, 
perpandjangan wak'u pertan 
Gdingan ini, djuga tidak mero 
bah keadaan, tetap 1-1. Se. 
telah berunding sebenar anta 
ra Wasit. dengan para team 
manager atau offjcial das 
sing? kesebelasan Malaysia 
dan Hongkong, chimnja dilaku 
kan 5 kal, tembakan pinalty 
untuk masing2 kesebelasan, 
guna menentukan sjapa jang 
berhak keluar sebagai finalis 
LIMA kali tembakan pinalty 

menghasilkan 4 goal tambah 
an untuk Hongkong, dan se. 
baliknja pula mendapat tam- 
bahan jang sama jaknj 4 roal 
untuk Malaysiz. Dengan demi 
ktan setelah tembakan vinahy 
selesai maka keadaan berobah 
angka. tetapi sama kuat men 
djadi 3—5. Beberapa saat sete 
lah terlebih dahulu melalui 

suatu perundingan, nampaknja 
dilakukan perpandjangan tem 
bakan pinalty untuk masing? 
kesebelasan dengan dua kali 
lagi. Keadaan kembali menja 
makap kedudukan, mendjadi 
7 LA. Galtam) 
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Federasi Sepakbola Internasional 
(FIFA) telah menetapkan susunan 
pengawas pertandingan dalam bentuk 
jang se-internasional mungkin — mi: 

ulnja untuk pertandingan antara dua 
tcam Eropah dipilih wasit Amerika 
Latin, atau tara dua team Amerika 

Latin dipilih wasit Eropah, dengar 
lua pendjaga garis serta se 
pengawas istimewa dari beberapa 

ra lain. Namun, bisakah stand 

  

pertandingan dirobah setelah wasit 
neniup peluit pandjang 
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pertandi sepakbola. Tapi, pen 
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demikia Dan dengan pula pe 
  

EMIL ZATOPEK 
DIKELUARKAN DARI 
LIGA KEBUDAJAAN 
DJASMANI TJEKO 
PRAHA, 26 6 (Ang-Atp) 

Emi 'Zatopek, atlt kenamaan Tje 
ko, bekas pemenang medali emas 
Orympiade untuk lari marathon, hari 
Kamis telah dikeluarkan dari Liga 
Kebudajaan Djasmani Tjekustiwakia, 
demikian menurug kantor berita nasi 
onal Ijeko, Ceteka. 

Diberitakan, bahwa liga itu dalam 

persidangan pendahuluannja hari Ka 

mis telah memutuskan untuk mengelu 
arkan bekas atlit Tjcko itu sebagai 
bagian dari suatu reshulfle kepe 
ngurusan setjara umum, jang djuga 
menetjat Jiri Hradecky dan & orang 

atLt lainnga 

UNTUK BALAPAN KE 

Hasil balapan hari Saptu 

(CN 
“ Wasit adalah radja ditengah lapangan. Pernjataan ini 

berkumandang dikota Mexico, Guadalajara, Pucbla 

24 Pama 276,70 
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TACKLE dari belakang diizinkan oleh banjak wasit Ero- 
pah selama bola berhasil direbut. Namun pihak Amerika 
Latin berpendirian bahwa mustahil merebut bola dengan 
tjara demikian tanpa membabatpemain lawan setjara 
kasar. 

  

KES. PIALA DUNIA Soviet Uni dengan kaptennja, Shes- 
ternev, berdiri paling kiri. Mereka kalah dalam kwartir 
final karena gol jang disangka sudah "outside” sebelum 
ditendang melambung kegawangnja oleh seorang penje- 
rang depan Uruguay. Tapi protes Russia telah ditolak 
oleh FIFA karena pertandingan sudah berlalu. 
Merdeka). 

tiwa itu menimbillkan pertani 
baru bagi FIFA apakah hanja di 
pembantu wasit dilapangan sudch 
tjukup untuk mengawasi segal: jang 
terdjadi dimedan tanding jong luss 
itu dan dalam 
jang mau 
langsung tjepat 

4 tu kompetisi besar 

ikan ber 

usuh dan ram3i itu 
Memang, soalnja kini da nti ialah 

pakah Russia sebigsi korban perta 
pat memperbaiki perat 
Si na! sebagaima 

tik mu selai 

ma akan 
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Harapan 
hilang dari 

WIMBLEDON, 25/6 (Antara/ AF) 

Indonesia telah kehilangan hara- 
pan dalam kedjuaraan tennis Wimble- 

don tahun ini ketika pasangan ganda 

L Kalgis/L. Liem dikalahkan oleh 

pasangan AS, R. Cassals/B.J King, 

4—4, $—i pada ronde | Kamis malam 

Para pemain Indonesia itu telah 
isapu oleh permainan tangguh pemain 

bajaran AS jang dengan permainan 
pendahuluan jang tidak terarah berha 
sil menundukkan pasangan “Indonesia 

tu. 
Sementara Nn. Liem (24 tahun), de 

rusaha keras menghimpun pertawa- 

nan ramun partnernja L. Kaligis, 21 
tahun, tidaklah mampu monghadap' 

serangan? jang dilantjarkan oleh pa 
sangan AS, djuara double putri Wim 
disdon Itu, 

Pemain2 single pria Australia 
dan AS domininast pertandingan 

AFP dari Wimbleion mewartakan. 
bahwa para pemain Australia dan AS 
telah mendominasi hampir seluruh 
pertandingan sampai pada ronde ke-lil 
untuk single prta pada — kedjuaraan 
tennis All-England di Wimbledon, ha 
1 Kamis 

Diberttakan, bahwa !! dari 16 pe- 
main seaded bersasii survive keron- 
Ge IV, enam orang pemain Australia 
Gan Pma pemain Amerika 

Pemaing lainnja berasal dari Af 
Fika Selatan (Bob Hewitt), Ilie Nes 
tase dari Rumania, Amires Gimeno 
Sari Spanjol dan Roger Taylor dari 
Inggeris. Gualifer ke-16 jang akan 
keluar talah —Clarke Graebner dari 
AS atau Premtit Lai! dari India 

Surprise ketjit lain jang tertjatat 
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(Gambar 

   Indonesia 
Wimbledon 
dalam pertandingan har Kamis kema 
rin talah kemenangan Bob Carmichaci 
dari Austraka atas Zeljko Franulovic 
dari Yugoslavia, dan Tom Gorman 
dar. AS atas Cliff Drydale dari Af 
rika, Selatan. 

Djepung, satu kalah satu 

  

menang, 
AFP dari Wimbiedon selandjutnja 

memberitakan, bahwa Nn. Murakami 
singtear putri Djepang dikalahkan de 
ngan mudah oieh pemain utama Swe 
dia, C, Sandberg, (—1, 6—32, sedang 
rekan senegaranja K. Sawamatsu de 
ngan mudah mengalahkan F, Lutt 
Wustralia), e—1 4—3 

Nn. Sandberg mempunjai keleb han 
Salam segala hal, chususnja pukulan 
serve dan volleynja dan memaksa mu 
subnja dibaseline belakang dan me 
#jelesaikan permainan dengan serang: 

Premjit Lali (ita) madju 
Premijt Laki (india madju 
keronde IV 

AEP dari Wimbisdon achirnja mem 
beritakan bahwa Premjit Lali dari 
India jang berhasil mencjapai ronde 
UIL untuk single pria kedjuataan Wa 
biedon Dari Kamis kemarin, menga 
lahkan Derek Schroder dari Af-Sei 
4 Hi, 7, 4 dalam suatu 
pertandingan jang mengasjikkan se- 
lama 3 Ham 

Dengan demikian ia keluar sebagah 
@ualifier kelf dan berhak madu ke 
ronde IV 

Hal itu merupakan debut pertama 
kali Bagi Lali sedjak 1965 derhasii 
madju keronde sebegitu dimuh dalam 
kedjuaraan Wimbledon untuk single 
pria 
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