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Merdeka 
SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

Djembatan2 & djalan2 dihantjurkan sebelum pergi 

  

Sisa militer AS keluar 
dari Kambodja harini 
  

Mengenang seorang 
pembina bangsa 

Vafatnja seorang besar seperti 
har walatnja “Rosevelt. Kennedy 

chil, Lenin menghidupkan kenan, 
jang perlu ditieritakan oleh me 

  

jang mengenal mereka selama hidup 
penulis 

  

nja. Atau ole 
apa “impact” 
orang besar itu pada mayja 
maupun pada masjarakat dunia. Tentu 
lah jang berani menulis itu adalah 
orang2 jang mengenalnja, baik sebagai 
kawan, maupun sebagai pengamat 
(observer) 

Setiap orang besar itu ada mem 
berikan wasiat? jang tidak tertulis 

    

      

   

pada masjarakatnja, berupa sikapnja 
sifatnja, tjara hidupnja, kesukaannja 

danhal2nja ji ilakukannja 
sebagai manusia 

  

  Saja mentioba mendjadi penuli 
jang mengenal Bung Karno. Saja men 
tjoba mempersembahkan kembali 
kepada rakjat Indonesia jang sangat 
menfjintainja. bahkan mendewa-dewa 
kannja, “image” atau wadjah-roman 
Bung Karno de 
Sebagaimana saja mentjintai 
Karno sebagai — manusi. 

"pemimpin, pembinadan penggembleng 
rakjat, sebagai pemimpin pemerintah 

      

   

  

an, demikian djuga sikap rakjat 
Indonesia — pada pemimpinnja itu 
Manja rakjat rupanja masih takut 
untuk menjatakan perasaannja. Takut 
terhadap siapa? Terhadap Pemerintah? 
Saja tidak tahu, tetapi rakjat kita 
takut untuk menundjukkan b 
sedihnja ia, betapa besarnja keh 

apa 

   annja, karena Bung Kamo, 
Rakjat Indonesia ini telah meninggal 
kannja begitu sadja. Djika rakjat 
takut, itu bukanlah satu gambaran 
jang baik bagi satu Pemerintahan 

Kata seorang dengan 
Trima kasih, terima kasih. 

Anak2 
ngatjau di 
Djl. Thamrin 
BEBERAPA ORANG 
LUKA2 DAN KATJA2 
MOBIL PETJAH 

Djakarba, 30/6 (Mak) 
Gerombolan anak2 nakal jg 

menamakan dirinja "Gang 
Baro Sadis”, pada harj Sabtu 
malam teiah melakukan keona 
ran dj Djl. Thamrin dan Djil. 
Lembang dengan djalan mela 
kukan perampokan, pengani. 
ajaan dan melempari kendara 
an jang liwat, hingga menje- 
babkan dua orang luka? berat 
dan sedjumlah barang2 han. 
djur serta hilang. 

Dari sumber berwadjib warta. 
wan 'Merdeka' memperoleh kete 
tangan, bahwa kira2 djam 200 
malam, puluhan anak2 dari Ha. 
(im dan Tjililjtan berangkat ke 
IDF' untuk mentjari anak2 'Gang 
Viking', sebab malam2 sebelum 
ija mereka ditantang. 
Perkelahian dengan 'Gang Vi. 

king' tidak djadi, sebab tidak ber 

Gjumpa lalu mereka berkumpul 
G1 djl. Thamrin dan dj. Lem. 
bang sampai djauh malam kemu 
Gian dari djam 21.00 s/d djam 

1000 pagi. mulai membikia keka 
Wauan. 

Kendaraan jang Iiwat ditem- 
pat itu mereka lempari dengan 
batu dan orang2 jang lalu de. 
ngan kendaraan motor mereka ke 
tojok beramai2, dan melutjuti ba 
rang2 perhiasannja, atau apa 
jang dapat mereka rampas sam. 
#2 kepada Gjaket jang sedang 

suratn 
Bung 

  

Keadaan lalulintas benar2 ma. 

tjet pada waktu itu orang2 ti- 

Gak ada jang berani mendewati, 

akut kena pgsau Sungguhpun de 
mmiklan dua orang laki masing2 

bernama Trihindarjanto dan Lim 
Ming Kiat terpaksa Sigotong ke 
kemah sakit karena perutnja ro 
bek Oleh usukan belati 

Petugas2 keamanan jang tardi 

@ dari polis, Sekogar dam Bri- 

mob baru datang ketempat Itu pa 

Ga djam 0100 setelah katja2 mo 

bJ berpetjahan, barang? hilang 

Gan Ikorban berdjatuhan 

Nama2 dua belas orang anak2 

ABRI dari Halm dan Tji'litan 

#erta anak2 sipil Jainnja sudah be 

rata dim tjatatan polisi sbg ter. 
rangka melakukan keonaran ter 
sebut (Ms)   

  

(Vi 

  

Oleh : B.M. Diah 

  

    

  

    

terdiri 
oleh Bun, 
meng 

deng, 
proklamator Kemerdekaan Negara R.I 
Padanja diberikan upatjara pemakar 

  

jang dibesark 
uno. Sebagai rakjat kita 
Keputusan Presiden RJ 

lari orang. 

    

No. 44, tahun 1970, jang memberi 
tempat pada Bung Karno sebagai 

  

    Pangjasila. Ia diangkat set 

        

    

  

  

     

   

    

     

   
  

an kenegaraan. Dan ia dimakamkan di 
Blitar, disamping Ibu -nja. Tidak di 
njatakan dalam putusan Presiden itu 
bahwa makam ibu Bung Karno ter 
letak di Taman Pahlawan. Ber h 
kita: Apakah Bung Karno dimakam 
kan di Taman Pahlawan, atau d 
samping kuburan Ibunja. Apakah 1 
dikuburkan di Taman Pahlawan karena 
ibunja kebetulan dimakamkan disana?” 

Dimana letak kedjelasan daripada 
persoalan ini. Mengapa begitu samar2 
Meng ada itu Yan uity” kata 
orang Ingseris. Kepada rakjat jang 
hendak memberikan penghormatan 
terachir, Pemerintah djuga memberi 

kan keleluasaan 
Keseluruhannja, putusan Presiden 

Suharto dapat dikatakan baik. Ia 
membuka suatu djalan buntu jang 
tiba2 terdjadi dengan akan meninggal 
nja sampa su'at meninggatnja Bung 

Diah. Lidah kami kaku tidak berani” Karno. Kebesaran djiwa Djenderal 

berkata apapun, tapi air mata kami — Suhartopatut dihargai. Tetapi, seperti 

bebas menjatakan perasaan kami. Se- saja katakan pada bagian kai 

orang lai berkata: Sungguh berani, saja terlebih dahulu, putusan ini sangat 
saudara, menjatakan fikiran ja kurang dalam penghargaan jang hakiki 

suhnja tentang Bapak Kemerdeka pada djasa? Bung Karno. Baran 

ankita ini. Keberanian saudara melega ada jang berpendapat bahw 
kan hati rakjat Proklamator — Kemerdekaan 

Tetapi, djuga Pemerintah rupanja RJ. itu sudah tinggi. Barangkali mem 
takut Takut alan akibat sikap politik berikan upatjara pemakaman kenegara 

nja karena harus mengingat ketetapan an itu sudah kehormatan tinggi pul        
MPRS tahun 196 
dapat menjiarkan 
suh? dari kalbu hati 

tidak Tetapi, dari keterang 
oleh Pemerintah melalui Departemen 

n jang diberikan 

(Bersambung ke hal. III) 

Tetapi serangan udara akan 
terus dilantjarkan 

Saigon, 29 Djuni (UPI). 
Penarikan mundur seluruh pasukan Amerika Serikat 

dari Kambodja telah dil 
tinggal 1.700 pasukan 

n. Sampai Senin pagi 
a terachir jang harus di- 

kembalikan ke Vietnam Selatan, selambat-lambatnja Se- 

lasa tengah malam tanggal 30 Djuni 1970. 
Pe Pan 

Karim DP | 
Agustus 
diadili 

Karim DP, bekas Ketua PWI ( 
Pusag dizaman pra G-30-S/PKI, Y 

As
u 

ma
kg
aa
n 

“ 

    
lam RTM Tjipinang, pada bulami 
Agustus jad sudah dapat 
oleh Pengadilan Negeri Istis 
Djakarta. Demikian 
diaksaan Negeri Djakarta Pusatif 
mengatakan kepada "Merdeka" ss 

Ditambahkan oleh pihak Kexp 
djaksaan bahwa berkas perkaraki 
Karim DP jang ditackle oleh 
"Korasi" dan kini telah selesaf, 
untuk seterusnja akan segera @f 
kirimkan 

   

        

  

djaan itu akan memakan W: 
kl selama sebulan. Sesudah 
akan disampaikan ke Pengadilan 
Negeri untuk disidangkan. 

Disamping Karim DP, djuga se 
orang tapo! lainr#a segara ofatm 
disampaikan perkaranja ke Penga 
dilan untuk diadili setjara hukum 
atas perbuatan2 mereka sewaktu 
berkuasa pada zaman pra Gesta 
pu/PKI 

Demikian Keterangan jang di- 
peroleh "Merdeka" — dari pihak 
Kedjaksaan Negeri Djakarta Pu- 
Ketintang 

jang sekarang sedang berada da), 

ke Kedjaksaan untuk MN? melalu an 
dipeladjari lebih landjut. Pekers xj/AgAK basah karena turinnja 

& 

  

Djembatan2, djalan2 dihan- 
tjurkan sebelum mereka pergi 

dari Kambodja. Bahkan mere 
ka meninggalkan bom2 gas air 

mata di.daerah?jang tidak di 
djamj manusia. Bom2 itu da- 
pat tahan sampaj 6 bulan lama 

nja menurut kondisi2 jg ideal. 
Sementara itu pedjaba'2 Se 

kutu mengatakan bahwa sera 
ngan udara akan terus dilan- 

tjarkan. Seluruh Komandan 
Mil'er Amerika Serikat beru 
saha keras melaksanakan pe. 

rintah Presiden Nixon. Menu- 
tgl. 28 Djuni 

“balikan ke Vietnam Selatan 
(Ketika pasukan? Amerjka ber 
gerak meninggalkan Kambodja 

hutan2 lebat jang 

'hudjan di U'ara Saigon, pesa. 

'wat2 pembom jet Amerjka Se 
ikat dan 8 pembom B-52 te. 

  

"Trus menerus menghudjan: bom 

garis2 suvply Komunis jang 

baru di Kambodja sebelah Ti. 

mur Laut. 

Pada waktu pasukan2 Ameri 
ka Serika: menjerbu Kambo- 

dja pada tgl. 1 Mei jang lalu 
djumlah pasukan AS seluruh 

nja di Kambodja 31.000 orang. 

(Bersambung ke hal. III) 
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y 

Kak Kao 110TO 
NO. 7018 TH. XXIV, TH. BEP. XXIV    

ANTI PERDJANDJIAN PERTAHANAN 

Mahasiswa? radikal dengan mengenakan topi? badja mentjoba menerobos pertahanan polisi dalan 
demonstrasi menentang dibaharuinja perdjandjian peri 

erbesar menentang pemerintah ini diikuti oleh sedjumlah 774.000 orang diseluruh neger 
kebanjakan terdiri dari mahasiswa radikal, telah 

hana 

  

ditahan polisi 

Djepang-Amerika Serikat Dk 

  

stras 
1 500 orang 

UPI 

  

Amerik 
NTT EKSPOR 5000 HEWAN 
KE HONGKONG 
Kupang. 27/6 (An.) 

5000 Ekor hewan dari selu- 
ruh pelosok NTT dipersiapkan 
oleh PN Fadjar Ternak Tja. 
bang Kupang guna djeksport 
ke Hongkong. 

Darj djumlah tsb sebahagi- 

an sudah dieksport, djumlah 
tsb diharapkan bisa mentjapai 
6000 ekor. 

Kwaliseit hewan jang tinggi 
dikatakan berasal dari Kabu. 
paten TTS, TTU dan Belu 

Eksport triwulan It 
1970, sebanjak 1775 ekor, Se- 
muania menudjuaiHongkong 
dan Singapura. Guna memper 
lantjar ekspor: hewan Pimpin 
an PN Fadjar Ternzk tsb 
mengharapkan Pemerintah se 
tempat memberikan prioritas 
kepada tiap kapal hes jang 
sandar dipelabuhan2 jang di. 
singgahinja 

    

  

  

    

          

   
Diperi 

Ni. Dewi dan Rachmawati ikut mentjitjipi hidangan selamatan peringatan 7 hari wafatnja Bung Karno di 

Wisma Yasa Djum'at malam j.I (Kingpix/Lvn) 
  

Achir Djuli batas waktu 

pengampunan pada OPM 
Djakarta, 29/84 (Mak) 

Ka. Pen. Resort Militer 171/Kepala 
Burung, Lettu Jusuf Husein dalam 
pertjakapan chusus dengan wartawan 
"Merdeka" mengatakan bahwa kea- 
manan didaerah Irian Barat Wind te 
lah pulih kembali. Gerakan jang dk 
lakukan oleh oknumz OPM (Organi- 
sast Papua Merdeka), hanja bersifat 
Uidak berarti sama sekat! bagi gera 
kanz Militer. Sisa2 kekuatan oknum2 
OPM didaerah Irbar itu, menurut 
Jusuf Husein baik mengenad persona 
Hianja maupun persendjataannja sang 
ix ketjil, sehingga dalam melakukan 
gerakannja itu, mereka — mengguna- 
kan taktik berpindah? dari satu da 
trah kedaerah jang lain dan meng- 
hindart pertempuran dengan pasu- 
kan patrolt keamanan ABRI 

Didaerah Kepala Burung, menurut 
Lettu Jusuf Husetn — kini dibawah 
pimpinan Fris Awon dengan kekuat 

an Udak lebih dari 28 orang dan per 
sendfitaan jang sangat minim tingga 
lan dart serdadu KNIL, dalam masa 
perang dunta kedua. Didaerah Fakfak 
dan Sorong jang dahulu merupakan 
daerah basis kekuatan mereka deng 
an menjerahnja 5 orang han Ok 

  

Gerakan2 pemberontak hanja bersifat 
pengatjauan kriminil 

durtarania JB num2 OPM. Wau 
ma. Ajot dan Djamboani beserta 
anak buahnja, kini” dikedua daerah 
tsb telah aman 

Sesuai dengan kebidjaksanaan Pang 
Nima, terhadap oknum2 OPM jang 
menjerahkan diri diberi pengampu 
nan, maka kini J.B. Waume beserta 
anak buahnja telah mendapat tam 
pungan dan kepada mereka diberikan 
pula pendidikan Militer pada Pusat 
Pendidikan Milter, sedang Ajol dan 
Iojamboani beserta buatan, 
menurut rentjana akan dimasukan 
put, ke Pusat Pendidika 
telah pasukan JB. Wa 
Dalam kebidjaksanaan tsb, menurut 
Ka Pen Resort Militer 171, kini 
Panglima telah” menggaliskan pula 
kebidjaksanaan, bahwa — achir bulan 

anak 

      

Djuti 1970 merupakan batas waktu 
pembertan pengampunan, — maka ke 
pada okmum2 OPM jang "idak mau 
menggunakan kesempatan itu akan 
Giakukan @indakan2 tegas dan px 

sukan keamanan akan segera dike 
rahkan untuk menumpas mereka 

PERHUBUNGAN sa 
NGAT SULIT 

DARAT 

Dalam hubungannja dengan era 
kan “operasi penumpasan sisa? OPM 
Lottu Jusut Husein memberikan ke 
arti, bahwa gerambolan OPM dapat 
gerombalan — OPM didaerah — Irbar 
agak mengalami kesulitan, terutama 
adalah disebabkan sulitnja perhubu: 
ngan darat, tetapi hal itu tidak ber 
arti, bhawa gerombolan OPM dapat 
memperaieh kesempatan untuk hidup 
tama dagi 

an telah pulihnja keamanan 

didaerah Irbar, maka menurut Ka 
Pan. Resort Militer 171, kini diseburuh 
daerah dim wilajah Irbar sedang giat 
@itakukan  pembangu 
ngenat kesulitan per 
telah menjelenggarakan ci 
Gn dan untuk perhubungan tara Pe 

(Bersambung ke hal II) 

    

sa oleh TPK 
BANTUAN BENTJANA BANDjIR TJIAMIS 
TIDAK DISALURKAN SEWADJARNJA ? 

Djakarta, 29 Djuni (Mdk). 

Kalangan jang mengeta- 

hui menerangkan bahwa de 
wasa ini TPK sedang meng 

garap bantuan untuk rak- 

jat Tjiamis, dalam rangka 

bentjana bandjir beberapa 

waktu berselang didaerah 

'Tjiamis telah mendapat per 

hatian dari Pemerintah, 

Dep. Sosial. Bantuan jang 

diperoleh dari United Na- 

tions Development Pro- 

gram (UNDP) berupa te- 

pung terigu sebanjak 2.412 

metric ton, ikan asin 429 

m. ton dan minjak goreng 

268 m. ton, jang disalurkan 

melalui Bulog, oleh seo- 

rang oknum bernama M. 

SH. tidak disalurkan dgn. 

sewadjarnja, malah didju- 

al ambles semua dengan 
harga dibawah pasaran. 

Minjak goreng didjual 
Rp. 100,—/kg, Ikan asin 

didjual Rp. 10,— 30,— 40,- 

dan 42,50/kg, tepung teri- 
gu didjual Rp. 15,— dan 
20,—/kg 

Untuk itu Pemerintah 
Dep. Sosial mengganti de- 
ngan beras sebanjak 1.000 
ton dan 200 ton bulgur, te 
tapi manipulator memain- 

kan lagi tangan2nja ang 
kotor. 

Oleh ex. Gubernur Dja- 
bar, Mashudi, 209 ton be- 
ras "diluweskan” dengan 
harga Rp. 32— per kg 
dan uang hasil pendjualan 
dipergunakan untuk keper- 
luan Pegawai Sekretaris 

Propinsi Djabar. 
Oleh Bupati Tjiamis sen 

diri beras sebanjak 434 
ton "diluweskan"” dengan 
harga Rp. 23,— per kg. dan 
nasil pendjualan sebesar 

Rp. 9.982.000,— "di-posito- 
kan” pada Bank Karya 

Pembangunan Daerah di 

Bandung, dan djuga dibu 

ngakan kepada perorang 
an. Sumber jang mengeta 

hui menerangkan bahwa 

masih diragukan apakah 

manipulasi beras dan ban- 

tuan dari UNDP ini sudah 

mendapatkan persetudju 

an Dep. Sosial. Tetapi me- 

ngingat bahwa bantuan be 

rupa beras untuk rakjat jg. 

menderita hanja 3664 

jang sampai ditangan jang 

berhak, maka diduga keras 

ada permainan dibelakang 

lajar. Demikian keterangan 

itu kepada "Merdeka”. (H2) 

a mau lebih 
terlibat di 
Kambodja? 

PEMERINTAH NIXON AKAN BANTU 
PENGIRIMAN PASUKAN THAILAND 

Washington, 28 Djuni (UPI) 
Pemerintah Amerika Se- 

rikat sedang mempertim- 
bangkan tindakan2 jang da 
pat mengakibatkan lebih 
terlibatnja Amerika Seri- 
kat dalam pertahanan Kam 
bodja dengan merugikan 
para kritikus dalam Kong- 
res. 

pat belum pas 
pedjabat Am 
bahak 

RADJA HUSSEIN MINTA SENDJATA DARI SUMBER 

MANAPUN DJUGA: 

Jordania 
Amman, 29 Djunj (UPI) 
Radja Tebak Maa me 

njetudju, dibentukn) abinet 
baru jang reriljawan? 
Arab dan anti- dan me 
merintahkan supaja Perdana 
Menterinja menjiapkan pe. 
rang. Ia telah memerintahkan 
kepada tjalan Perdana Men. 

teri Abdel Moneim Rifaj untuk 

menjixpkan perang melawan 
Israel dari segi ekonomi, poli 
tik dan keuangan. 

Radja Hussein djuga mem- 
beri perintah supaja sendjata2 
untuk Angkatan Darat Jorda. 

nia didatangkan darj sumber 
manapun djuga. Kabinet baru 
Jordanis hary Mi' telah 
terbentuk. baru 

inj akan memulihkan hubung 
an baik antara Angkatan Da- 

rat Jordanja dan geriljawan2 
Palestina 
Ada 6 anggota baru dalam Ka 

—— 

KAUM HOMOSEX DAN 

LESBIA LANTJARKAN 
DEMONSTRASI PROTES 
Di NEW YORK 

New Yark 29 Djung (Ant.AFP) 
Beberapa ridu orang homosex 

Gan lesiya hari Minggu melan 
tjarkan demonstrasi protes di pu 
sat kota New York. Mereka mem 
protes karena — didiskriminasi 
kan 

Barisan kaum Itu mentjapa! 
pandjang beberapa kilometer da 

ri dosa Greewich sampai Cet 
tra! Park 

siapkan 

perang 

Kabinet baru 
pro-gerilja Arab dan 

anti-Israel 

binet jang terdi da 
orang. Kabjnet ini dibentuk 

Abdel Moneim Rifa bekas Wak 
PM dan Menlu dalam Kabu 1 

jang lama pimpinan Bahjat A 
Tahoum 

Mentari Luar Noges 
baru ialah An 
Menteri Penerangannja Dr Mo. 
hamed ElFarra bekas Waki! Te 
tap terdjadi pertempuran sengit 
antara Angkaan Darat jordan'ia 

dan geriljawan2 Palestina H 
Aman. Pertempuran tersebut Mo 

ngakibatkan tewas dan terluka. 

nja lebih dar 1.000 arang 

udjuh anggota dari Kabinet 

baru adalah bekas penduduk 
sebelah barat sungai Jordan jang 

dulu (Salam perang Diuni 1967) 
@dudukl oleh Israei 
SERANGAN? ISRAEL 

Pesawat? terbang Angkatan 
Udara Israel bar, Sabtu menje 

RPA dmektor Utara 
Seorang djurubi 

dahwa 
— 

Ini 7 

      

ajang 
Attalah dan 

    

   

     
rang PI 
Terusan Suer 

ar pesawat? 
rami menjerang tanda 

awan Arab Joe 

      

     
   
   
   

   

     
      

an 1000 buah 
djam tangan 
digagalkan 
KP3 Lakukan Djebakan 
Untuk Tangkap Penjelun 

pan Dan Barang? Bukti 
Dakarta 29 Djuni (Mdk) 

Para petugas KPI pada tang. 
IM 18 Djuni kemaren telah ber 
has! menggaikan usaha penje 
lundupan arlodji tangan jang 
djumlah Ik 1000 buah jang ter 
dirt dari pelbagai merk Arlodji 
tangan m, berasal dari kapal 
KM 'TOGARAN' jang datang da 
" Hongkong dan belabuh di Pp 
lamuhan 1 Timur didepan Gulang 
102 

  

alamat No. 2 Fat Se 
Bersambung ke ub 

: 
ha 

  

MENTERI PERTAMBANGAN 
KE AMERIKA SERIKAT 

   

   
  beserta Drs. Sutarjo Sigit, Ke 

#chnis Kerjjasa 

  

Pertambangan 

      

pagi jang lalu telah ber 
tolak ke Amerika Serikat um- 
tuk memenuhi undangan Free. 

menghadiri resepsi sebagai 
ja dimulainya tahap? kom 
ks yang bang 

teri Muga 
e Pusai 

s dan 
Kontraktor dar 

ka 
« retambang 

 



  

maa 
Otak penjelundupan emas 
kapal ”Parlos” sembunji 

Di Djakarta 
Djakarta, 29 Djuni (Merdeka). 

Walaupun otak penjelundupan emas murni 25 ba- 
tang dengan melalui kapal ”Parlos”, jang telah dapat di- 
KP3 uada tgl. 13 Djuni jbl. tidak pernah disinggung oleh 
Komando KP3 didalam siaran persnja, akan tetapi hal itu 
tidak berarti bahwa otak penjelundupan emas jang seba- 
njak itu tidak mendapat perhatian pihak Kepolisian. 

  

Dubes 
Pakistan 
Kundjungi 
Jogja 

Jogjakarta, 26 Djuni (Ane) 
Duta Besar Pakistan untuk In 

donesia jang baru Abdul Gha 
yur, sedjak hari Djum'a berada 
@i Jogjakarta, dalam rangka un. 
dangan kebeberapa tempat di In 
donesia. Kundjungannja ke Jog 
jakarta diseretal oleh njonja dan 
attache pers kedutaan besar Pa 
kistan Zaenal Abeden. 

Hari Sabtu dubes Pakistan mem 
perkenalkan diri dengan pimpi 
nan Pemerintah Daerah Istime 
wa Jogakiarta ds Kepatihan dan 
djuga kepada Pangkowilhan II/ 
Djawa-Madura. Selain itu djuga 
@ubes Pakistan alkan mengadakan 
pertemuan dengan para sardja. 
na dan wartawan setempat. Dju 
ga akan dikundjungi Universitas 
Gadjah Mada di Jogjakarta. 
Dubes Pakistan jang datang 

dari Bandung. setelah berkundjung 
ke Kogjakarta akan melandjut- 
kan perdjalanan ke Surabaja. 

  

ginilah penjelundupan itu membawa batangan 
Iros” untuk diselundupkan melalui pelabuhan Tandjung Priok 

Persoalan inj ditelni setja- 
ra serjeus oleh KP3 dan pjhak 
Kepolsian melakukan lang 
kah2 penting untuk melaku- 
kan penangkapan atas diri 
otak penjelundupan emas ter 
sebut. Oleh karena 1u, sumber 
jang danggap kompeter me- 
nerangkan kepada wartawan 
"Merdeka", bahwa otak penje 
lundupan emas sebanjak 25 
batang itu, sepandjang infor- 
masj2 jang diterima masih be 
rada dj Djakarra, akan tetapi 
belum diketahu, pasti dimana 
ja menjembunjikam diri. 

Orang jang dimaksudkan 
itu adalah H.FJ., berkewarga 
negaraan Singapura, melarj 
kan dr, sedjak diketalujnja 
bahwa emas seluruhnja jang 
mendjadi mul'knja jtu telah dj 
tangkap oleh pihak Kepolisi- 
an 

Didalam hubungannja dgn 
masalah, pemjelundupan ini, 
Maka kin, sedang dalam pene 
litian pihak jang berwadjib, 
sampai dimana hubungannja 
penjelundupam dikapal ,,Par- 
los” ini dengan penjelundupan 
emas dj Airpcrt Kemajoran 
jang telah terdjadj beberapa 
wak u jang lalu dan persoal. 
annja king sedang diperiksa 
oleh Pengadilar Neger, di Dja 
(karta. 

Sumber ,/Merdeka" jju mene 

    emas dari kapal 

  

(Foto: Istimewa). 

rangkan, bahwa jang d'keta- 
huj adalah bahwa penjelun- 
duppan Pmas ke Indonesia 
miempunja, sarang internasio 
nal jang berpusat di Berrut 
Gan Swiss suaju hal jang da- 
pat dibukt'kam darj djenis dan 
merk bayangan? emas jang di 
maksukkar ke Indoneyja, jang 
ternjata sama. 

Tjukong2  penjelundupan 
€MAS ini berada dj Singapura 
dan jang didalam banjak 
hal mempergunakar, enak? 
kapal warganegara Singapura 
dan mendjad: masjnia III darj 
kapal "Parlos.” Kini mendja- 
@d, pertanjaan dj Indonesia, 
apakah nachoda kapal "Par- 
los” mengetahui atau tidak 
tenjang perbuatan penjelun- 
as jang dilakukan oleh ba- 
wahannja dan apakah F.HJ. 
sengadja ditempatkan di seba 
gai anak kapal djkapal ,Par- 
los” untuk (fudjuan2 jamg de- 
mik'an, Kini sedang dalam pe 
nelitian phak Kepolisian. 
Demikian keterangan 1ru 

kepada wartawan ,/Merdeka”. 
,. 

"LEMBUR KURING” 
HAMPIR DJEBOL 

'Djakarta, 28/6 (Ant.) 
”Babantjong” darj paviljun 

Djawa Barat, "Lembur Ku- 
ring", Sabtu malam jbl, telah 
mendapat kundjungan jang 
luar biasa besarnja, karena 
pada malam itu telzh muntjul 
2 organisasi kesenian terkenal 
dengan hasil karjanja jang 
isimewa djuga. Kedua organi 
sesi kesenian tsb jalah Ling. 
kungseni "Lingga Binangkit” 
dan Lingkungseni "Surja Me- 
dal” dari kota Bandung. 

”Babantjong” ata, ruangan 
dimana pagelarg3 itu djada. 
kan penuh Sep oleh penon- 
ton jang setjafa spontan ingin 
menjaksikan hasil karja ke. 
dua crganisasi kesenian tsb jg 
sering muntjul dalam atjara 
TVRI Diakarta maupun di 
RRI Studio Bandung. Hampir 
djebsl rungan kesenian tsb. 

  

  

ACHIR 
(Sambungan dari hal. I) 

  

nerbangan Merpati Nusantara telah 

'menjelenggarakan perhubungan uda- 
ra antara Manokwari-Biak seminggu 

2x. - 

Mengenai pelaksanaan pemilu, me 

@ Murut keterangannja kini telah dia 
dakan persiapan2 dan santiadji pe- 
imilu oleh team chusus, maka dapat 

diharapkan pemilu didaerah Irbar da 
Hat diselenggarakan dengan tjulup 
baik, Demikian menurut Ka. Pen. 
Resort Militer  171/Kepala Burung 
Cirbar) Laftu Jusut Husein dalam 
wawartjaranja dengan — wartawan 
"Merdeka", (S) 

  

Menpen W'sia beramah-tamah 

dengan teman2 seperdjuangan 
DJAKARTA, 28 Djuni. (Merdeka). — 
Mentehi Penerangan/Penjiaran Malaysia jg kini sedan3 

berada di Djakarta, telah mengadakan kundjungan ramah 
tamah kerumah ibu Samsudin Mangan di Djl. Gondangdia 

lama No. 29, jang djuga dihadiri oleh tokoh2 seperti HAM 
KA, Mr. Rasjid bekas dubes RI di Roma dil. 

  

PREMI TANGKAP 
ULAR RP. 20,— 

Semarang, 28/6 (Ant.) 
Karyawan Kebun Kerdjs Ga 

dungan, Kab. Tjilatjap, men. 
dapat premi Rp. 20,— apabila 
mereka dapat menangkap se- 
ekor Ular. 
Penangkapan ular tsb dila 

kukar tiap harj mengingat 
adanja ren'jana penghidjauan 
kebun tsb setjara integral, di 
mana masalah ular mendjadi 
penghzlang besar. 
Didaerah kebun tsb terdapat 

banjak ular berbisa jang di 
namakan ular "gebug” dan 
pemberantasan ular direnija. 
nakan akan selesai dalam 
waktu 3 bulan. 

  

Dari gelanggang DF 70 

Kundjungannja dirumah ibu 
Samsudin Mangan adalah dalam 
rangka mendengarkan beberapa 
pengalaman jang dialami oleh 
kakak kandung beliau, Kapten 
Agam. jang ditahun 1952 mening- 
gal dunia di Indonesia. Kapten 
Agam dimasa revolusi kemerde- 
kaan Indonesia telah memberikan 
segenap djiwa raganja Kepada 
perdjuangan bangsa kita, dan 
mendjadi pradjurit TNI berdjuang 
bersama sama dengan alm. Sam- 
sudin Mangan sendiri, dengan 
Brigdjen Karim Rasjid sekarang, 
Brigdjen Chairul Basri Kapten 
Zubir Adam dan Anwar Doos, de 
mjkian djuga dengan Brigdjen 
Widya Latif, jang kini mendjabat 
sekretaris Presiden Suharto. 

Major Radjidin BA telah mengu 
raikan suka duka perdjuangan 
Kapten Agam jang telah melari- 
kan diri sebelumnja darj Malaya 
dan kabar meninggalnja diketahui 

  

SUMBAR DAN PELITA DIGELANGGANG D.F. 
Djakarta, 29/6 (Mdk) 

Berbeda darj tahun jang la 
lu, maka Paviljun Sumaiera 
Barat tahun ini daiam ruang- 

Dalam hubungan ini dapat dike 
mukakan, bahwa Sumatera Bara 
telah berhasil melaksanakan 'BI 
MAS'. Djika tahun2 sebelum 69 
Sumatera Barat mendatangkan 
beras dari pulau Djawa, maka 
sekarang daerah tersebut telah 
mendjadi sudtu daerah “surplus 

fmkan berasnja kedmerah2 te. 
tangga seperti kedaerah Djambi 
dan Riau. 

Dalam bidang penanaman mo- 
da) asing Sumatera Barat telah 
berhasil menarjk 3 buah projek 
modal asing, masing2 dalam bi 
dang perhutanan, 

dan eksplorasi minjak. 
Seterunja dalam bidang pro. 

mosi Mannja Paviljun Sumbar 
tahum lalu telah berhasg! menarik 

rhatian para perantau Minang 
ken menanam rasa kepertjaja. 

an, kamar dagang dan semen Pa 
dang di Indarung. Sebelumnja 
mereka ini ragu? untuk diadjak 
ikut serta mengisi Paviljun Suma 
tera Barat tahun ini sekai! lagi 
Pemda Sumbar ingin mengadjak 
para pengusaha nasional maupun 
asyng untuk mengolah objek turis 
seperti Danau Manindjau, Danau 
Singkarak, Ngarai Sianak dan 
Lembah Anal dan tempat2 lajn 
jang mempunjal pemandangan? 
jang tjukup menarik untuk dikun 
djungi kaum (uris baik dalam 
neger maupun luar negeri. 

Dalam wawantjara chusus war 
tawan anda dengan salah seo. 
rang Petugas Paviljun Sumbar 
dinjatakan, bahwa putusan DPRD 
Propinsi mengenai ikut serianja 
Sumatgra Barat dalam DF-70 ba 
ru diterima setelah D-F. berdja 
lan dua hari 

Untuk para pengundjung Pem 
Ga Barat ini kurang mendapat 
sambutan malah banjak pengun 
djung jang merasa kurang puas 
Gan hal itu akan dapat dipahami. 

Demikan laporan wartawan 
anda jang berkundjung pada Pa 
viljun Sumbar. (Br) 

kakaknja 
oleh menter, Penerangan Malay- 
sia, adiknja, ketika ja berada di 
London waktu bersekolah.  Ber- 
kata Menteri Penerangan Malay 
sia Datuk Hamzah bin Dattuk Sa- 
mah, bahwa perdjuangan kakak. 
nja itu. adalah karena ja dan 
menteri sendiri merasakan Indo- 
nesia sebagai tanah airnja jang 
besar. Sehingga korban jang dibe 
rikan tidak sia-sia adanja, 

Harini Menterj Penerangan Ma- 
laysia itu berada di Bandung atas 
undangan Gubernur Djabar dan 
besok pagi ia akan kembali ke. 
Malaysja. Tanggal 22 Djuli ja.d. 
akan berkundjung lagi ke Suma: 
tera Barat bersama Dubes RI un 
tuk Malaysia dan dari sana akan 
ke Djakarta, 

PGRI TETAP 
NON PARPOL 
Djakarta, 28 Djunj (Ant) 

Presidium Pusat Kesatuan Ak 
mi Guru Indoneda (KAGI) da'am 
sebuah pernjataan jang disam- 
paikan kepada pers hari Minggu, 
sehubungan dengan Kongres Na. 
sional PGRI ke-XII dj Bandung 
dari tgl 29 Djuni sampal dengan 
4 Djuli tahun 1970, mengharap 
kan agar PGRI tetap memelihara 
dan melaksanakan garis2 non 
partay politik Independence dan 
unitaristis. 

Djika garls2 perdjuangan penui 
ikan tersebut djatas tetap didja 
lankan setjara konsekwen, demi. 
klan pernjataan tersebut maka 
berarti PGRI akan mendapat sgm 
patie/dukungan rakjat. 
Djkemfukakan bahwa selama 

PGRI tetap mendjalankan fungsi 
nja sebagai arganisasi professi 
jang non parpol independence 
Gan unitarjstis, maka KAGI akan 
setjara konsekwen memelihara 
kerdjasama jang baik dengan 
PGRI bahumembahu mengabdi. 
kan diri kepada dunia pendjdikan 
Indonesia. 

KAGI hanja menghargai dan 
mendukung setia  pedjuang 
pendidik dalam PGRI jang telah 
mengabdikan dirinja utk memby 
na/ memelihara organisasi PGRI 

  

. andependence dan unita- 
ristss. 

Acryrnja diharapkan agar PG- 
RI didalam Kongres jang ke.XIi 
ini, dapat menghasilkan idee2 
jang positif dalam usaha mem. 
perbaiki dua pendidikan jang 
dewasa ini terasa mutunja sa. 
Ingat merosot   

Team Thomas Cup Indonesia jang telah berhasil membojong kembali 
piala Thomas ke Indonesia hari Kemis 
Oleh Menlu dan Nj. Adam Malik di kediamannja. 

— 

  

1. telah didjamu makan siang 
(Foto: Deplu) 

  —— 

Menpen lagi andjurkan 
penggabw mgan surat? kabar 
1974 SUBSIDI PERS DIHENTIKAN 

Makassar, 27 Djuni (Amt) 
MENTERI Peneraaam 

tahap pertama tahun NV74 man- 
ti segala subsidi kepada pers 

Hal tersebut dikemukakan 
Menteri pada pertemuamunja di 
Gubernuran hari Kamis dengan 
PWI dan SPS Tjabangg Makas- 
sar, 
Dikemukakan, bahwa sebenar 

nja pemerintah tadinja telah 
menggariskan kebidjaksanaan- 
nja untuk mulai pada pelaksa- 
naan Pelita Tahap Pertama ta. 
hun kedua permulaars Maret 
jang baru Ialu menghentikan 
semua subsidi2 kepada pers na- 
sional, Akan tetapi menurut 
Menteri, setelah mempertim- 
bangkan keadaanpers masional 
kita dewasa ini terutama pers 
jang terbit didaerah2. maka 
pemerintah mengambil kebidjak 
sangan untuk meneruskan pem 
berlan subsidi tau bantuan 
chusus kepada pers dlidaerah2 
jang memang kurang fasilitas2 
nja dibandingkan dengan pers 
jang terbit di Djakarta. 
Didjelaskan oleh Menteri, 

bantuan Pemerintah kepada 
rers didaerah2 ftv antara lain 

diberikan melaluipnetapan har 
ga kertas koran ang berlaku 
uniform untuk seluruh Indone- 

sia, .. 
Merger perlu @iadakan, 

Dalam usaha agar dapat ber: 
diri sendiri dan tidak tergan- 
tung pada pihak lain. Menteri 
mengulangi andiurannja kepa. 
da perusahaan? penerbit pers 
agar mengadakan merger atau 
penggabungan antara perusaha 
an2 pers jang mempunjai op- 
laag ketjil 
Jang penting dalam hal ini 

menurut Menteri Budiardjo ada 
lah bahwa dengan rmengada- 
kan merger itu maka mutu da 
ri management serta mmuatu djur 
nalistik dapat ditingkatkan. 
oplaag bisa berlipat gamda, pa 
ra pemasang iklan bisa terta- 
rik sementara biaja2 eksploita- 
si h'ca berkurang, 
Dalam hubungan ing Mente. 

ri mengemukakan tentang mer 
gsr beberapa perusahaan pe- 

nerbit pers jang telah dilaku- 
kan di Manado beberapa wak. 
tu jang lau 

Oplang sekarang 
Disiriggung oleh Menteri Bu- 

diardjo- bahwa pada tahun 
1963-.am direnjanakan untuk 
mentjapai oplaag suratkabar2 
di Indonesia sampai sebesar 
5.000.000 eksemplar sehari. 
Kenjataannja sampai perte. 

ngaharm tahun 1970 sekarang, 
dimlah oplaag itu baru men- 
tjapai kl. 1000000 eksemplar 
sehari "untuk seluruh Indone. 
sia 
Diharapkan agar perusahaan. 

perusahaan persdar. para war, 
tawam berusaha meningkatkan 
djumlah oplaag itu dengan me 
njebarkan suratkabar2nja sam- 
pai kepelosok tanah air dengan 
meningkatkan mutu dari pada 
isi suratkabamja melalui ma- 
nagement perusahaan jg. baik 
dan mutu wartawan2nja jang 
terus ditingkatkan. 

Usaha Batik 
Di Ponorogo 
Lumpuh 
Surabaja, 28 Djwi (Antara) 
Keterangan jang berhasil di. 

bimpun oleh pembantu 'Antara' 
di Madiun menjatakan, bahwa 
usaha pembatikan di 
jang termasuk besar didaerah 
Djawa “Timur, pada waktu ini 
lumpuh, karena daja beli rak- 
jat ix merosot terus, sehing. 
g» mernabuat dagang kain batik 
kurang menarik. 
Ditahun 1964 sampai 1965 jl, 

diiumlah pengusaha jang berge- 
rak dalam bidang pembatikan 
ada GO orang, Sekarang int, 
djumlahnja davat dihitung de- 
ngan @iiari Ala? pembatikan 
kebrniakan dihibahkan dan di. 
wudjudkan dalam usaha? jang 
lain. Ada sedjumlah pengusaha 
batik jang mengusahakan hul- 
ler penngwpas padi dan diagung. 
Sedjak lama, kain2 batik asal 

Ponorogo bermutu 'batik rakjat' 
tang mampu bersaing dibawah 
harga engan kain2 batik hasil 
Sala dam Jogjakarta Tetapi ka 

rena dijumlah pembeli berku- 
rang tenus. mika usaha pemba 
tikar jane bermodal lemah. ter 
pekss eralung tikar. 

  

Seluruh SMA Di Djakarta 
Siap Laksanakam Udjian 
DJAKARTA, 27 Djuni (ANTARA). 

Merxeri P dan K NMashuri SH menjetudjui sepepuhnja usu! 
Badan Musjawarah ID'rektur2 SMA 
djadikan daerah Djakarta sebagai pilot 

se Djakarta untuk mer 
projek bagi pela 

  

naan udjian sekolah. Hal ini dikatakam oleh seorang anggcea 
pengurus Bad»n tersebut Pater A. Jeukan, kepada “Antara” 
Sabtu siang, ketika ditanja mengenai hasil pertemuan Ba- 
dan Musjawarah tersebut dengan Menteri P dan 
ini, 

Pater Jeuken mengatakan, bah 

gara, dan menggantikatunja — de- 
ngan udjjan2 sekolah. 
Rentjana pemerintata untuk 

  

  

PATI DAN PAMEN 
TERIMA BINTANG 
"KARTIKA EKA PAKSI' 

  
Kol. (CPM) Norman Samama, Kot 

(CPM) R.B. Nichlani, sergm Letkol 

(CPM) Mus Subagijo. (S) 

K baru2 

sekolalz gm islah mengarahkan 
penikadar masjarakat terhadap 
mufttu sekolah dan pendidikan, dan 
bukan Ihsanja kepada idjazah2 re 
perti Iralnja selama ini. 

Tekad bulst Badan Musja- 
wara. 

Ditanja apakah seluruh SMA di 
Djakarta Sudah siap melaksana- 
kan udjian sekolah ini, Pater Jeu- 
ken katakan, hal jtu @xdah men- 
djady bekad buat Badan Musja- 
warah jang beranggotakan 120 
buah SMA Geluuh Djakarta, 
dan kari harapkan pelaksanaan 
udjian sekolah ni dapat ditaki- 
kan taun in djuga. 
"Sma Ini kamj hanja menung- 

gu permetpdjun remi dari Men 
teri P diam K mengenai persamaan 
Wijazaln Jang akan kami keluar 
kan desagan jdjarah negera”. 

Mengenai pertanjaan apakah 
semua SMA jang tergabung Ca- 
lam Badan Musjawarah akan ber- 
hak mmerigadakan udjian2 sekolah 
Gan rnemegeluarkan idjarah teko. 
lah, Prtr. Jeuken katakan. tentu 
sadja tidak. Dalam hubungan 
ini, katamnja, Menteri P dan K te- 
lah merpurgaakan badan Musjawa 
rah dara Perwakilan P dan K da2 
rah ageur bermamasama menyada 
kan penilaian dan men-seleksi se 
kolah2 jang benar? bonafht sadja 
jang akan melaksanakan udjian 
sekolah. 
Terhadap sekolah? jang belum 

mememnuahi ajarat untuk mengada 
kan udijtan se kolah, tetap berlaku 
peraturan udjian dari pemerintah 
pusat Diikatakannja oleh Ptr. 
Jeukem Lebih djauh, bahwa seko 
lah2 jewrugr belum dapat mengada 
kan udjisri sendiri dy Djakarta ta 
hun 197O ini berdjumlah antara 15 
sampai 209, 

SELASA, 30 DJUNI 1970 

36nasabah2 Bank 
"Rahardja” Medan 
merasa dirugikan 

Medan, 26/6 (Ant) 
Sedjumlah 

menga 
djukan Bank tersebut kemu. 

HASIL RETRIBUSI 
”CASINO” KOTA MEDAN 
Medan, 27/6 (Ant) 

Hasil2 retribusi "Casino" se 
lama tiga bulan jang berdjum 
lah 90 djuta rupiah diarzhkan 
guna membangun berbagaj se 
kolah dasar, poliklinik dan se 
bahagian besar untuk mem. 
perindah kota Medan, 

Dari ke.19 projek tsb ma- 
sing2 terdiri darj pemasangan 
lempu2 TL/neon diberbagai 
djalan, pembangunan sekolah 
dasar, pembangunan beberapa 
klinik, air man'jur, dan pena 
namap pohon2 guna memper- 
indah kota Medan. 

Dari biaja jang diperoleh se 
besar Rp. 90.000.000,— ternjata 
hanja sebuah projek sadja jg 
berada djluar kota jang dibia 
jai hasil Casino jaitu dj Para 
pat gung pemasangan lampu 
djalan dgn biaja Rp. 2.000.000. 

2 Oknum 
Ditjiduk 

res 401 Kota Pekanbaru. 

Dalam sewaktu @- 
periksa Komres 401, M (42 th) meng 

akut mendjad! anggota ex-PKI dan 
tsterinja SA @8 th) anggota ex'Ger 
wani. Kedua oknum PKI suami is- 

teri ini, di Padang Ganting kab. Ta 
mah Datar (Sumber) terkena wadib 
lapor, tetapi sedjak September 1968 
melarikan diri ke Pekanbaru. 

Selama dalam pelarian, suami iste 
Ft oknum PKI Itu telah mendapat 
tambahan keluarga seorang anak, de 
2 menurut keterangan Komres 

  

Perkebunan2 Negara 
di Atjeh ditindjau 

MEDAN, 27 Djung (ANTARA) 
Perbagai 

PERKEBUNAN AKAN 
BANTU ATASI MASALAH 
BANDJIR. 

Menurut keterangan jang dipero- 
kemungkinan besar 

SINSHE TAN TJE NJI 
Mengobati Penjakit Djantung 

"Nafas sesak “Asemafbengek 
“Tidak sabaran “Gampang mar 
“Tidak bisa tidur "Entjok/nor 
“Badan lemah “Penjakit d 

“Tidak 

   

8 Datang bulan tidak tiotiok dan 
Wdin2 — penjakit. Djika Penjakit 
saudara telah lama tidak dapat 
ditolong sudilah mampir dialamat 
kami, mudah2an aga djodo dapi 
ditolong. 

Dit. Gadjah Mada 2 
Djakarta, Kota. No, 691/M/70.- 

No. 696/M/70 

  

DAH TERBIT KEMBALI. 
TERBI 

  

KAMPIUN DALAM INFORMASI 
TERUS TERANG 
DJUDJUR DALAM PERTANGGU 
TEMPAT PEMUATAN IKLAN Pi 
TERSEBAR LUAS DISELURUM 

MASIH DIPERLUKAN AGENI 

  

“ SURATKABAR MARIAN "INDEPENDENT” 

ka pengadiian, karena para 
nggabah itu merasa d,rugikan 
dengan tidak dikembaljkan- 
nja deposito mereka seijum. 

JP. Sregar atas nama 
ke-36 orang nasabah, jang da 
lam memberikan keterangan 
Kamis siang didampingi oich 
pengajara Prof. Anni Abbas 
Manspo SH mengatakan. bah 
wa pimpinan Bank Dagarg 
Rahardja, dak dapat mem 
berikan djawaban jang me- 
muaskan, ketika ia menghu- 
bungi mereka untuk menjele- 
saikan persoalan deposito jtu. 

Kebanjakan darj ke—36 
orang nasabah jang menun- 
tut kembal, uangnja itu, kata 
JP. Siregar, adalah orang2 be 
kas pensiunan ABRI dan kar- 
yawan2 PNP jang telah diber. 
hentikan dengan menerima 
pesangon. Dengan demikian 
dapat dimengerti bagaymana 
pentingnja deposito itu bagi 
kehidupan mereka. 

Menurut Siregar, djantara 
ke—36 nasabah jtu ada jang 
3 bulan, dengan suku bunga d: 
antara 4!» hingga 71/27. 

Conservatojre beslag. 
Dalam pada jtu, conserva- 

tojire beslag telah dilakukan 
oleh Pengadilan Negerj Medan 
atas keberapa milik Barit Da 
gang Rahardja, ba'k jang ber 
Berak maupun jang tidak ber 
gerak. Namu, dalam hal jni, 
pengatjara Prof. Anni merasa 
agak heran, karena ada bebe 
rapa barang jang akan djbes- 
lagi ternjata sudah mendjadi 
hak mulik orang lain. 
Disamping itu, pada 2 kali 
persidafgan tergugat jang me 
wakil: Bank Dagang Rahardja 
tidak pernah hadir, tanpa di 
ketahui alasan ketidak hadiran 
Ku. 

Karenanja, menuru Prof. 
Anni terlihat adanja tenders 
penipuan nasabah oleh Bank 
Dagang Rahardja tjabang Me 
dan int, 

Direktur BDR Pusat 
di Medan. 

Direktur BDR Pusay di Dja 
karta, Agus Salim, sekarang 
berada di Medan dan menurut 

kabar sedang diperiksa sehu- 
:bungan dengan tuniutar Pa- 
ra nasabah ju. 
D.samping itu, Team Peme. 

rjksa Chusus dis nj telah me- 
merjksa pula Bank Dagang 
Rahardja, jang Xin dalam 
schorsing berkenaan dengan 
terdjadinja keritjuhan dalam 
B2nk tersebut. 

Dua orang p'mpinan BDR. 
Medan sudah ditahan dan 46 
lah pernah pula disdangkar, 
dengan tuduhan  mengeluar- 
kan tjek kosongbernilai pw 
Ivhan djuta rupian. 

Prajogo 
tindjan 
Djati 

Surabaja 29.6 (Ant) 
..M. Prajogo, Dirdjen Pariwisata 
Gan Majdjen Rukmninto Hendra- 
ningrat Sekijen Nasional darj 
Asean untuk Indonesia Perwakilan 
Keluarga Besar Brawidjaja untux 
Djakarta serta Subowo, Direktur 
Utama PT Department Store Indo 
lesia Sarinah hari Kamis tangga! 
25 Djuni 1970 berada didaerah 
Djawa Timur untuk maksud me- 
ngundjung, ada hubungannja de- 
ngan usaha ''mendjual" objek ke 
pariwisataan Djawa Timur kepa 

  

pada hari Kamis tanggal 25 Dju 
.M 1970. Dan menindjau Tjandi Pe 
naturan d, Blitar dan museum 
Trowulan di Modjokerto pada hart 
Djumat tanggal 26 Djuni 1970. 

Kemudian pada hari Sabtu tang 
gal 27 Djuni 1970 mengadakan 
pertemuan dengan pengusaha2 
jang bergerak dibidang industri 
kepariwisataan di Djawa Timur 
Serta anggota Muspida, bertem- 
pat di Wisma Widjaja dj Panda- 
an 
Sehubungan dengan kundjungan 

para pendjabat tersebut, oleh Wi 
latikta Show Management akan 
diadakan pementasan kesenian 
sendratari di Pandaan. 

  

BERDL 

CALTEX Di SUNGAI RUMBAI, 

KAWAN 

IR. BONG 

DALAM USIA 59 TAHUN. 

No. 697 M:70. 

  

TELAH MENINGGAL DENGAN TENANG PADA HARI SABTU, 

TANGGAL 27 DJUNI 1970 DJAM 04.00 W.L.B. DIRUMAH SAKIT 

SEKERDJA 

(Sumatra Industrial Devetopment Corporation Ltd.) 
Diakarta 

KA TJITA 

  

PEKANBARU, SUMATERA 
KAMI: 

SOE MEN 

JANG BERDUKA TJITA 

Direksi dan segenap KARYAWAN 
SIDEC Led 

Pekanbaru   
  

    
| 
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PHILIPS 

  

No
. 

69
5/

M/
70

   
MENEGAKKAN KEBENARAN - KEADILAN - BERDASARKAN KETUHANAN 

JANG PERTAMA TERBIT SESUDAH GESTAPU/PKI, 

SIANG, DJAM 13.09 SUDAH BEREDAR SETIAP HARI 
BERANI DALAM PEMBERITAAN 

DALAM GAGASAN 
INGANDJAWAB 
ERUSAHAAN ANDA JG TERBAIK! 
NUSANTARA 

BANTULAH, DENGAN MENDJADI LANGGANAN TETAP! 
JANG DJUDJUR 

  HUBUNGILAH : 

DJA     

REDAKSI & TATAUSAHA 
KEBON SIRIH No. 39 
ULPON 47723 

KARTA     

    

    

   
   

    

     
     

    

        

   
   

  

PHILIPS 
an 

padat 

Neni 

Pa 

Perhatikan Vohtage 
jang tepat! 

PT PINUPS. ALI ELECTROMCS 
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SELASA, 30 DJUNI 1970 MERDEKA HALAMAN 

Merdeka antre cakar? Vice Mengenang seorang 
dn ernemswantan "| MN RED . 

Ba aa en PASUKAN2 VIETSEL BERUSAHA BEBASKAN I | | I | I | Guru2 sekarang ini sedang 
I Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. KOMPONG CHAM 1 a a g berkongres dikota Bandung, 

SUPAJA DIKETAH 

  

Harga langganan dalam kota: Rp. 200,- sebulan (termasuk beaja 
Mudah2an murid2 kota Ban- 

        

    

  

        

  

      
antar). Luar kota: Rp. 300,- (termasuk beaja pos udara) SAIGON, 28 Djuni (ANTARA/APP) dis dung dju tahu bahwa gu 

L tambah bt darak: b ik " » 1 5 | (Sa " ali & unja sedang kongre 
uar negeri: Ditambah By bnn ersangkutan Pasukan2 Vietnam Selatan Sabtu jl, telah terlibat dhlam Sambungan Hal. i) runja se dang kongres, Ja 

TEKS SADJA : Rp. 40,- per ihm/kolom iklan, lebar 46 mm pariemyuran berdarah melawan pasukan2 berat komunis an- — penerangan, sebagai jang disiarkan malam ini ada pesta-dajak 

$ SAT Ae Ar 2 MAMUkldina tara kota2 Prey Veng dan Kompong Cham, demikian kata — oleh RRI, tanggal 21 Djuni jang lalu di Djalan Dago 

DISPLAY - AD (IKLAN GAMBAR): Rp. 50,- per mm/kolom iklan | sumber2 militer di Saigon hari Minggu, semangat Okripgea perjalan Ratna 

a0m VUUU Tumpukan? beras jang dikete- Salma Bung Karo, Bapik Sasis PA 
minimum : 40 mm/kolom apak Ker el IPA 

: i Nani . Indonesia, Bapak Kemerdekaan Indo- F 
Dua w erah) : tambah 1000 Korban2 jang berdjatuhan dike- — mukan a operasi2 disana esis itu samuredupnja dengan suasana 

Ya warna (hanja merah) : tamba nesia lupnja deng: S 

Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka dua belah pihak meningkat, kata ” bisa mentjukupi hidup dari kl. “dilingkungan tempat pembaringan Bang Ali, Gubernur DCI Dja- 

Ng 1 sumber2 itu Kurang lebih 24 ten ' 25.000  djangka waktu setahun Sia : PA ya akan memberikan sendiri 
Iklan Keluarga : Rp, 30, per mm/kolom Nag djenazah Bung Karno di RSPAD an ii 

minimum : 25 mm/kolom tara Vietsel telah tewas dan ham sana jata2 sitaan telah digunakan 1 “jak mengetuk hati hadiah — kepada pemenang. 

Tata Usaha dan Redaksi : Ojalan M. Sangadji 11 pir 80 orang menderita luka2 10 58 bataljon dan Jebp dari 
sajemt meng V 

Alamat Direksi, Tata Usaha On Ag 4 Ia Pe gadj orang Vietkong tewas dalam per 2.500 sendjata2 lainnja serta 400 Apakah sifat bangsa Indonesia itu ajembara mengarang "Men 

Djakarta, Telepon : 43661 2 S1 tempuran tsb, tambah sumber2 kendaraan djuga telah berhasil ia 3 2 Apaka tasi masaalah urbanisasi dil 
Rekening giro pos : A. 12638 Sean an ena lamban dalam reaksi? Apakah karena Ikan 

tadi. . ita dari pil sudah bertahun-tahun lamanja pem- ota 
Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah Pasukan2 Victsel sedang baru Tm 1) kita mejakinkan sendiri bahwa Asal B Ali mengerahui 

gaha untuk membebaskan Kom. “150,000 pasukan AS bung Kamo tenibat dalam Gestapu djuga, bahwa diantara pengas| 

  

rang2 di ibukota ada 
ke 

4 1 pong Cham disebelah timurlaut . : PKI, dan tanpa disadarinja, Bung 

PGRI BERKONGRES Imaota Moon Tem, dar tese Akan ditarik dari Kas int dbehatan danpal ang? Hi ibukot 
' i vleh Tuhan Jang Maha 

Aa Benang: niz v- Vietnam Selatan padukan its oh Yohan Jang Mata 
etkong sedang berusaha pula un- — Saison, 28 Djuni (UP!) Ing Kan 2 jadi Bung Karno dan dimasukkannja da- 
tuk memotoi g 4: Letnan Djendral Michael S.Davi g 
Aa at son,” Komandan Pasukan? Amerika Jam Pantjasilanja. Bahkan dianjurkan 

  

urbanisasi 

Kongres PGRI ke XII jang kini sedang dilangsungkan di Bandung, 
menurut keterangan, membawa tema "Peranan PGRI dalam Pemb agunan”. 
Dihitung, bahwa jang mengikuti kongres tersebut adalah sebanjak k.I. 2500 

  

  

       

  

    
       

  

    

  

     

peserta. Suatu djumlah jang tjukup banjak, dari mana diharapkan akan keluar” Kompong Cham kearah utara. roninsi se! 2 a agar gerakan komunis internasional 
Se ap tpak mungonai persoalan Pendidikan anak2 Pasukan2 marinir Vieteel jang — Serikat di 11 Propinsi skitar Saton,.— Ma apumakan Manifesto Komunis Tema Bhayang: 

Indonesia. ditempatkan dekat Prey Veng. Maa erasukan? Visinam Selatan Aher dengan memudja Tuhan jang kara 1 Djuh nanti 

Soal pendidikan dan pengadjaran, soal guru dan kehidupannja merupakan — 50 kilometer sebelah timur Yh- mengerdjakan suatu mahesa? ialah: POLRI akan berinteg- 

soal berlarut2 selama 25 tahun merdeka ini. Akibat daripada keritjuhan2 intern” Nom Penh berusaha untut mem- — sentjana n. Rentjana gabung " asi ikjar 

dah ekstern jang berdjalan sepandjang masa itu, maka dikonstateer, bahwa — blokir pengunduran dir, pasukan2 itu tlah mengusahakan supaja &€ Sajamentjoba menerangkan setjata Lebih sedap di mja dari 

mutu pendidikan anak2 didik kita makin lama makin merosot, dan kehidupan — Vietkdng kearah selatan, and Komunis kc Vietnam Selatan Saja mei MA Nanerangaan se jara i SP ya dari: 

(para guru belum dapat dikatakan tertolong. Menurut laporan terachir, per-  mendjadi berkurang objektif karena mengenal Bung Karno Sebuah kenang2an Presiden Suharto dan Bung Karno pada ndeng POLRI 

Pada waktu kita sedang menghadapi pembangunan Repelita, jang meru- — tempuran2 sebelah uutara Prey Menurut Djendral Davison 4 Divi mengenal adjaran2nja, ia tidak mung: — pada waktu berlangsungnja rapat para Panglima Angkat- ikan mengin asi rakjat 

paktan pula pembangunan mental dan miritui bangsa, kita dikonironteer dengan” Yang magih terus berkobar, Utama Pasukan Komunis ja kin menjetudjui PKI melaksanakan “an Bersendjata di Istana Bogor bulan Nopember 1965. Selar 
pelbagai matjam kesukaran2 chusus dan integral, jang seakan akan mendorong Pasukan2 marinir Vietssi ber- — munitasi Kambodja sebelum Punge. —— #erakan 30 Septembernja. Dan segala (1pphos) 

persoalannja mendiadi lebih buruk dan lebih buruk. hasil tewaskan 21 orang Vietkong ran  Sihanouk digulinskan pada — @kibatnja. Djika sekiranja kuat benar : 
Apabila PGRI jang sedang berkongres ini mengambil tema “Peranan ASitanouk digulinekan Dada Juduhan itu, maka team pemeriksa 

dan menawan 11 orang lainnja da , Bung Karno sejogjanja keluar dengan 

  

PGRI dalam Pembangunan”, maka kita harapkan, agar supaja hendaknja kongres      
                 

    

   

  

           
             
    

        

   
   

  

ini tidak melupakan atau tidak mengurangi pembitjaraan tentang nasib kwalitas - lam suatu penghadangan Sabtu lelah dan tidak dapat berg ' | pan bagai Proklamator, maka banjak pul: 

pendidikan dan pengadjaran anak didik kita. Sudah mendjadi lumrahlah seka- — 3- disebelah baratdaja Neak seperti dulu keterangan jang memastikan, mene ikibat daripada sikap ksatria ini . 

rang ini, bahwa guru2 tidak perlu lagi memikirkan penghidupan jang lumajan — Leung. 6 Operasi? militer Amerika rangkan atau membebaskan Bung” pikat menghendaki agar Presiden Sobat Pak Hugenghe 

diatas “baik"”. Apalagi, djika pikiran2 itu akan merugikan kemadjuan2 anak Dua hari sebelum penarikan to djutnja akan ditujdukan untuk mi Karno daripada tuduhan bahwa ia” Iharto berbuat lebih daripada putus 

didik kita. Sudah mendjadi “ketentuan jang tidak tertulis”, bahwa sang guru : $O mankan bagian Selatan dari Vietnam instrumental, Penggerak sendiri atau , ( 
tal pasukan2 AS dari Kambodja, gg an no. 44, tahur ). Rakjat ingir T 

dalam keadaan sekarang ini, dipaksakan memberikan segenap dirinja kepada : A dj2, Selatan. Dengan demikian penarikan bertanggung-djawab phisik dan mate- — pi h Suhart netapi URAT PEMBA 

kemadjuan angkatan muda' kita. Pokoknja, sing guru diharapkan melihat Pihak AS telah menderita sedjum nundur 150.000 pasukan Amerika —ricel akan Gestapu/PKI itu. Kopkam Bea Sa ar ena 
djabatannja lebih banjak sebagai "'roeping” daripada sebagai "beroep”". lah 339 orang tewas dan 1.501- latan dapat di 5 t “be bahwa Bung Karno meninggalk A 

Dara Tikag tib atau Badan apa sadja jang ber Ind Na Meakua 
"Peranan PGRI dalam Pembangunan” adalah suatu tema jang sangat 8 kewadjiban memeriksa Bung Karo — “Wat Indonesia, sebasar Bapakni "MERDEKA"??? 

luas. Karenanja dari persoalan sangat luas itu, hendaknjalah diambil patokan2 2 pada hakekatnja sudah tidak mem- —'" idak bernoda IC A'?? 

usus jang terlebih dahulu mesti membitjarakan persoalan jang sebenarnja .. . si Redaksi jh 

diluar PGRl-an-sich, jaitu : anak didik kital. PGRI sebagai organisasi guru unia sala Ika ambodia Da lagi dak anta menjatakan Aneh bin adjaib Koran “Merdeka?” 
memang sudah wadjar mempersoalkan dirinja sendiri sebagai guru dengan suka: Pan San CN Na ra Sebagai seorang jang pernah kertja di Tjikampek sedjak hari Semn, tgl 

dukanja dizaman sekarang ini. Tapi PGRI sebagai organisasi guru jang bertang: persoalan Bung Karno: ia bersalah” 0. Kehanai Menterinja, saja dapat  Disan F0 amar       
Kalau toch kebetulan ada, "harga 

b'sik2nja" sadja sudah mertjapak Rp    , , 
Peak makes mada ugm dat ketangan Komisi ea da memang Oa 
kan persoalan professie-nja. Dalam hal ini terlal:: banjak kritik jang dapat disam ia mentjintai Presiden Sukarno, Bung 

        
             

   
  

    
      

         
                    

        
                          

     

  

  

      

(paiikan oleh masjarakat kealamat sang guru. selesai perkaranja. Tetapi, Bung Karno Peygas. akar 
Karno kita bersama Se balik nya. Namanja harus ada pada t Tr per mbar Saja sendirt sampal 

"Kelesuan"" jang mendiadi Hiri-baru dari seorang guru, karena tekanan2 MENURUT PENGUASA VIETSEL bukanlah seorang “Kriminil'? jane Salgupun Bung Karno kadang2 mc Pa peringatan 3 hari lamanja tidak persah kebagi- 
5 i 

walaupun Bung Karno kadang2 ti atan 

hhidupnja memang sebenarnja harus dipikirkan pula oleh masjarakat dan Peme: . dapat ditarik begitu sadja dimuka Selikan padanja— takeras kepala K tan Untuk BUM ap "Merdeka 

rintah. Namun demikian, guru jang memilih kerdja diluar perguruan karena aigon, 27 Djuni (UP!) . hakim, djika sekiranja perkaranja itu B Bung Karno sajang pula deng bisaa Apa emangnja, “Merdeka” sudah 

disana hidupnja lebih terdjamin, sungguhlah tidak dapat dipertanggung DAPAT dimadjukan kepengadilan Sea pen So, kepada 2 ditjetak sedikit, ataukah karena kebe 

@emabkan dimasa sekarang ini. p , 1 - semasa hidupnja sebagai bunji tuntut Sarana pada ea Aa Kekuasaan en Na: ulan kehabisan kertas ? 

Kita ingin menjarankan, suatu usaha kepada PGRI, dimana ia sebagai Presiden Vietnam Selatan Nguyen Van Thieu mengatakan — an MPRS ke XXXIII tahun aa Mi - AN MOkenurat Setiap pendjuai koran jang dita- 

organisasi guru jang tunggal seberiarnja mempunjai tjukup kekuatan untuk” bahwa “seluruh dunia bebas -djav Ia akan meminta djuga saksi2 jang. MATA IN Op Suharto tidak njat, selalu sadja b'lang "Merdeka?" 
nggarakan semua keperluas dan kepentingan materieel para murid. — bodia d bopagar bebas” harus bertanggung-djawab dji PENA membuat Nasetebak mendiadi pendapat saja Presiden Suharto tidak £ sudah habis 

Ingin melihat, bahwa PGRI sekurang2nja turut menentukan, bukuZ apa 3 “ambodja djatuh ketangan Komunis. Menurut Van Thieu nada ne Ga dapat mendjadi pejuang pula bagi 2 Mohon sedikit pendjelasan 

jang dipergunakan oleh murid2 dan tisr12 bagaimana murid2 dapat madju Ituan besar2an kepada Kambodja tida at diharapk 5 2 ba " rehabilitasi Bung Karno dalam arti G. Sugandhi, 
dalam pendidikannja. Kita ingin melihat PGRI mendjadi partner kuat dari” (| Vc. Sa aa ambodja tidak dapat diharapkan —jangakan lebih hebat daripada perkara Bb atarluasnja. Rakjat perlu aka Beban KANG 

Departemen P dan K dan disana sini perlu mengisi Departemen jang dikenal, “AI! | 'ClinaMm Se.atan sadja. Dreyfuss - pahlawan. Kita me ik ka 5.0. Tiikampek 

karena ketidak mempuannja dibanjak bidang. Kita jakin, bahwa. geestelijk Presiden Van Tidewidiliga mene: « t jatata 
h , side cu djuga men Kambodi erupa kerdj pahlawan ebaran dima | nyatatan Redaksi 

overwicht PGRI terhadap P dan K akan mendjuruskan pendidikan anak2 kita” kun buhwa Angkatan Bersendjata Lama tum Mau tidak mau, se: mana, dari abad ke abad. Akan tetapi 2. “Kini sk. “Merdeka” ditjetak sebar 

kearah jang lebih inte :s:i. Dan djalan ini akan,pasti mendapat perhatian j:ng Vietn si i ta bot . mg : 7 au ti mau, seseorang sampai : 2 les er bari. Sedjak 
P rn ny. ietnam Selatan tidak ingin menetap supply Komuni: et . 8 kita, bangsa Indonesia dari Saba njak 105.000 lembar per bari 

Jaka benak dari medarakan Tentu Dardak Tae O012 jang dpat dik rkan Can Na an am ineiD menetap. « skuppiy Komunis, melatih “Angkatan pada Kesimpulan, bahwa Bung Karno. Wkitas bangsa Md rempunjai seminggu ini perhatian  masjarakak 
diputuskan oleh Kongres. Tapi hendaknja PGRI dapat keluar dari Kongresnja ”— evimbansi,un permntMun Kambodja tahanan Angkatan Berwriuta Vai. Udak mudah dimadjukankepengadilan.. AMRW setan maka irah Kepada koran ini luar biasa dan dm 
dengan suatu bantuan dan dorongan kepada P dan K jang sudah "lemas" itu nta bantuan atas djasa masing: — nam Selatan di K: Apabila kita berdiri diatas pundak | Orang PN sa akn f ia ekarang — ga di Ibukota banjak orang jang me 

Selamat berkongres !!! 1 Selatan di Kambodja, sampai sedjarah, melihat kebelakang dan — kaliber NASIONAL ngan huruf B lah endapat Korannja. 4 pengungsi? Vicinam selesat diselamat Kedepan, maka apa jang terdjadi besar Aa adalah Bapak Ko maha aa Sate Se: SNN 
an edepan, maka g terdjad en erdek donesia, sebagaimana —— Penjaluran kepada agen? sebaga” 

Van Thieu mengulangi pernjataan, dengan Bung Karno adalah wadjar George ton adalah Bapak — mana biasa dilakukan. Mengenal har 

bahwa seluruh dunia bebas harus Pula. Bung sumo, seperti saja katakan Dari sedjak tanah-djadjah eK kum Amerika Serikat ga dapat diterangkan, misalnja seper 

  

       Md Tg. Priok sampai Rp. 190,- Tt 
bertanggung-djawab, sebab Vietnam — bukan organisator. Bung Karno tidak 

dak heran kalau di Tjikampek harga 
Selatan sadja tidak dapat memperta- — mempunjai partai. Ia berdjuang sendiri 

  

penduduknja Botivar Bapak Kemi      

  

        

    
  

    

         
   

    

    
    

  

  

  

   
  

   

hamba Latin Amerika, Gandhi, Bapak K £ 
hankan Kambodja terhadap serbuan,” an. Ia radjawali, jang senang terbang kita semua, ral merdekaan India. Sun Yat S 5 nja RP. 30, dan sdr. masih Bes 
Komunis, Tr BI MERan UI . & senang . erdekaan India. Sun Yat Sen. Bapak —$tng dengan harga tsb 
Seutama Gaan MAahvakan dunia, Sendirian. Massa jang digerakkannja — bangsa jan Kemerdekaan Rakjat Tiongkok dai Tata Usaha Merdeka sedang meng 
menurut para peninan Knliek as bukanlah massanja sendiri. Pada waktu —— mempunja' kekuatan phisik jan sebegsinja atur “distsbusinja agar djangan sam 
militer di Saigon. berhadapan dengan dia, massa itu lepas — pernah kita impikan beberap pai dietjer dalam — perdjalanan dark 

: dari kesetiaannja pada induknja, jang lalu la memberikan kita semangat Djakarta ke TJikampek 
mag an avani Tan nan akan, masing2 partai jang menggerakkannja nasionalisme jang berat. Walaupu Djanganlah m edjarah Terima Rasih atas perhatian sdr. 

pertahdakan djarala mesukan Mang Akan tetapi, begitu Bung Karno habis kita dari berbagai SUKU, kita adalah er waktu » Redaksi "Merdeka 

Ininimum didaerah? Jang memerlu — berbitjara, maka massa itu kembali ATU BANGSA. Walaupun Kena 
kannja Angkatan — Darat Victnam — Kekandang mereka masing2 disikat ”— mendiami berbagai daerah, kita adala Pemimpin United 
Selatan telah membangun bent dalam hubungan organisatoris dan dari SATU NEGARA. Wa " Disagan boreak 

dan an militer dikota N “an Ea ee ra it, maka bahasa daerah kita berlainan dari sat Berkenaan dengan wafatnya BUNG 
Fr pada waktu terdjadi G-30S/ itu pulau kelain pulau, ki e teng afatnya 

Achirnja ia mendjelaskan bahwa — maka kenjaplah segala kekuatan Bung PN Dal ASA Dan diatas segala An INDONESIA dengan Hat 

hingga tanggal '27 Djuni jang lalu — Karno, Lenjap sokogurunja, dan dia- ju kitamempunjai SATU BENDERA mengusulkan aga 
KEP “inerika Serikat OcraMa tuhlah ia perlahan-lahan tapi pasti EBANGS. SATL sebuah B £ 4 
sama dengan pasukan? Victnam Ke » SATU LAGU KEBANGSAAN, SAT Saudara "MINGENANG SE 
Selatan dan Kambodja telah menewas aa aa Kamo peranan UNDANG2 DASAR PEMBINA BANGSA 
kan 14,680 pasukan komunis. sedjarah perdjuangannya terletak disini Buku itu se asi arangam 

Pa ben ah Setelah PNi-nja dibubarkan oleh | | Saudara diuga dilengkapi dengan 
Pemerintah Belanda ditahun tiga “Hei bangsa Indonesia, djika orang 2. tulisan2, samabutas2 dan Kn Hg 

DJEMBATAN puluhan, Bung Karno 'idak pernah. Menantakan berapa baka Ki an Ka 
(Sambungan dari hal. I) kembali lagi mendjadi pemimpin itu, djawablah: KAMI SATU" BUN sampai detik2 terachir berpulangnja 

partai. la mendjadi pemimpin rakiat KARNO, itulah Pahlawan Nasion BUNG KARNO KERACHMATUL— 

Darj djumlah itu menurut tja — Ia mendjadi hanja penjambung lidah kita, BAPAK KEMERDEKAAN kit erdeka LAH: baik dari dalam negeri maupun 

      
        

            
   

   

  

         
         

      
   

        

   
  

  

              

  

    
       

    

  

          

    

  

  

      
  

  

      
     

  
                     

    
       

    
  

       

  

            

             

  

        

          
       

tatan terachir j: tewas 339 raki ci ci BAPAK REPUBLIK INDONESIA. Ia aknya. dari luar negeri 
: jat. la mendjadi pembina rakjat b. foto: 

P orang, ad Be aa UE: la hanja ingin berdiri diatas partai2.)— adalah “the Tounding father of 0 "terima Kala dayanya 

4 Pi : F F . F. Sebaliknja omu. 1 chi ” sepe: nation? Madjelis Permusjawarat K alam per 

Kolonel CDM Suwardjono (tanda X) hari Senin pagi telah dilantik oleh Presiden mis jang tewes berdjumlah terdiri Ian dirsakann SPT Rakyat Sementara, maupun Dewan S1 ntuk rakjat! $ djadjah mapun dalam Pembuangan) 

Suharto sebagai Ketua Dewan Pembimbing Lembaga Keluarga Berentjana jang ber- 14466 orang. Dan dipihak Viet Perwakilan Rakjat Gotong Roj den Suharto dapat pengasingan Pemerintah” Negara Jang 
: jana jang 4 eren 1 dekanga 

anggotakan 11 orang. Tampak pada gambar 'atas Ibu Tien sedang beramah tamah de. - Selatan jang tewas ber- Tapi, bukankah ia hendak mendjadi jang djuga ia dirikan sejogjani jang berketjamuk : lain-ain sebagainja jang me- 

ngan isteri2 pedjabat baru dari Dewan tsb. (Ipphos). Jumlah 860 jang luka? 3.03. sadjawal Dan tudjawah itu terbang. — bantu oven Suharto mengtapkan Ga ne jang besar Sa pe 
, aa Mammodia belum ada sendirian pula? Orang besar-radjawali penghormatan jang lajak pada | 3 1 Pnerumengra ag Kewer 

NT, : i Nan, bagai Bung Karno ini tidak ak: Karno. Sem tus " dalam melandjutkan perd) 

NN LA IU 20 TAHUN YANG POMPA PENJELUNDUPAN Menurut  laporan2 terachir tumbuh dalam 100 Sy go tahan dalam hukumnja hendaklah ditja 4 (Redak x mengisi kemerdekaan Bangsa dam 

2 (Sambungan dari hal. I) pasukan? Komunis terus mem kandungan sesuatu bangsa. Apabila andnja dibebaskan s doku Negara Indonesia dan untuk Peris 

enewas an Casa Peak Road, Kowloon. pergiat serangan mereka ter- 8 S. ntah sei Na 3 € bagai F kemanusiaan . 

. “ : 4 - Presiden Suharto telah rela mengalih menghorm, Bung ag ak Hormat dan terimahasiti aji 

Hongkong dan alamat inilah jang — hadap Longvek, 20 mil dari : 
k A ik g ik menitipkan kepada Hartol untuk” Phnom Pen, ' Kompang Kan proses politik dalam hal. Bu adjaran?nja tidaklah 1 dya tni (Mohammad Ismail Hamzah) 

, dan Karno dengan pengangkatannja « Adjaran itu dapat dipakai mana Red Djatan De. Semeru Raya Iu: SN 
mm eri a disampa'kan kepada suatu alamat — Speu. £ » Ha IN 

di Djakarta. Barang2 arlodji ta 
ngan itu djterima oleh — Hartoli 

Washington, 27 Djuni (UPI) — Amerika. dari pemiliknja di Hongkong itu 0m @ @ 

Soal kerugian uang ber.mil Pada waktu Itu perintah Tru- sehari sebelum berangkat ke In 

jard? dollar, materi begitu ba man tidak menjolok bagi pendu donesia, itu pada tanggal 17 

njak dan puluhan ribu pasuk- duk Amerika sebab dikeluarkan Djuni jbl tas kapal TOGARAN 
. 

an Amerika jang tewas timbul dalam hari? kesibukan Pemerin. SW. d.dalam pengakuannja me Oleh : 

lagi pada tgi. 27 Djuni 1920, tahannja dua hari sesudah Tru njatakan bahwa ja telah mene 

20 tahun sesudah perintah man memergntahkan supaja se. rima upah sebanjak $ 500. 
i 4 1 DIDJEBAK OLEH KP3 

WIRATMO 

Presiden Amerika (waktu itu rangan pasukan Komunis Korea la pemeriksaan itu Iebih dja DALAM tah... 1966 Hxrbert Marcuse menerbitkan ajuga menentang toleransi, artinya 28 toleransi hita ibu bukan 
Harry S. Truman) djkeluar. Utara Ke Selatan dilawan habis2 ) a ketahui, bahwa S.W. sesampat an : t " Ijuga menentang toleransi karen toleransi ki 

Kan, . 2D Gtonak, soni 2: angan buku dibawah djudul A Critigue of Pure Tolerance (Kritik toleransi murni akan memprovs toleransi murni, melsinkan toleran SOEKITE 

Tepat 20 tahun jang Jalu bekas “Pada tanggal 27 Djuni 1980 utuk mengowwkraja dari pelabu Toleransi Murni), satu kumpulan essay bersama-sama dengan — Saku, aa meskslomes (pe00n: — meksineee. Is ida, berarti, bahwa 

Presiden Amerika Serikat Harry yuman memerintahkan supaja her Seorang petugas KP-3 jang di Ganis oma Tatan T. e ra ol gawal Nasional ekerasan kita (Seandainja kita mer 

S. Truman memerintahkan ditam pasukan? Angkatan Laut dan hubungi menjanggupi untuk memba dua orang penulis essa ainaja, Robert Paul Wolff dan Ohio (Amerika Serika0, pembunu Ijalankan kekerasan) terhadap kaum | , “ Komente sa 

bahnja dan dipertjepatnja ban- Udara Amerika Serjkat dikirim Wa Yeluar pelabuhan, | Petugas KP3 Barrington Moore Jr. (Seperti kita ketahui, Marcuse adalah han massal di My Lai (Vietnam Lekrawan dapat dibenarkan, karena bila satah ba sega m5 

3 4 ang d.maksu , n 1 : & . Sel , dsb . tetapi terhadap suatu skerasan kita itu h tasan—& Uni Sowe » 

tuan militer AS kepada Indo.Tjl Ke Korea Selatan untuk memben at Gmakidkan adaah BARU Wb filsuf radikal jang telah mentjiptakan, atau setidakwidaknja Aa bea Sea Daan anak ORIR teterad ” dosa 
j emerj s ang: c - sa » sioner (diperbolehkan: aksioner. Menurut kri keran: 

ea ana AS | “esa dung arus serangan. pamikan ngan menjediakan kendaraan serta — telah mengilhami, gerakan-gerakan mahasiswa radikal bukan nja mengadakan demonstrasi Kita terhadap kaum Lekrawan tidak Kendatipun demikian, — karena 

$ : Sa Oa daa Ba banaratus — sadja di AS, tetapi djuga di Eropa kekerasan, dilindu dapat dibenarkan, karend toleransi — masjarakat kemanusiaan ja 

“ aja an, Len aan 2 3 an Gro G3 denga Sup " kebebasan pers untuk melantjarkan — kita bukan toleransi revolusioner: — Gitakan itu adalah suat 

Ditindjau dari katjamata ta. sja dan 2.000 kesatuan artilleri gai suatu siasap untuk tidak menim Du “ . tx "ine Kena So cesoaindah Dang Dae - - Pe aanalan kouta Gitakannja itu adalah watu 4 

hun 1970 perintah Truman jtu Ja djuga memerintahkan supa — bulkan ketjurigaan. Akan tetapi se situ Marcuse menulis, "Peng: — kamanusiaan ang menucut Marcuse panja 2ndkyemasi 8 etapi kekerasan kita ka Gitakamnja ie adakah sen SNN 

kin| sudah mengakibatkan habis ja Armada ke-7 AS dikirim ke mentara itu Markas KP3 telah dibe hapusan kekerasan, dan pengurangan — sendiri belum dapat dilahirkan). — sangkutan) tidak perdu merasa teri Lekrawan lebih tidak dapat dibenar ena ka 

na 120 miljard dollar Amerika Selatan Formosa untuk metindu "isukan lebih dulu, bahwa sebuah penindasan sesuai dengan tuntutan Pein “Gama egdar "3 Kasih, Sebaliknja, menurut kritik kan lagi, karena kekerasan kita bukan — maka dalam prakteknja masjaral 

$ ana . dengan Nomor Pal. B. el “Penulis,” demikian Marcuse, “sadai toleransi murni, kekerasan revolusio rajan tevobusionet kemanusiaan adalah tudjuan strad 

dan tewasnja 41:00 pasukan ng, Taiwan djangan sampai dja TT Pa berisi 3 tas berisi arlo- Sa Pa Ian daa ru sepenuhnja, bahwa pada waktu ini .. “tere di. itue, dimana lebih Mana Ya Rritik bahoramai mm sini | kekedjaman ada 

: 0 beapa Kenal gs tangan kan Uvwat, petups KPI merupakan pragaratprasatat bagi — tidak ada kekuasaan, tidak ada kewe- —— Yari 2000 orang penduduk sipil telah Maan Meninggalkan kesan, — taktik perdjuangangja. Disindah: ters 

6 pesawat terbang Selada gong pada tang” de an aainja didepan Kantor KP3—” Pentjiptaan suatu masjarakat kema- — mangan, tidak ada pemerintah jang ”— Yibunuh, pentjulikan diplomat dine bahwa masarakat kemanusiaan jang —'etak tragedi seorang anarcho-Maryis 

Israel ditembak d atuh £ Nb 3 menga Ma Oem AN OnaNH.. Musiaan,” Tetapi dibagian lain ia) akan dapat mempraktekkan toleran gara-negara Amerika Latin, pemba ingin ditjiptakannja itu sama dan — Ang memimpikan “Yinta” (dengam 

J Komung Un Sovjet AVDA berintahkan masuk dan diparkir di menulis, "Berdasarkan pengertian si pembebasan: tetapi ia pertjaja, djakan udara oleh orang-orang revo sebangun dengan konsep Kari Marx sembojan “Make Love Not War” 

Damaskus, Syria, 26 Djuni (UPI) menjatakan bahwa Amerika Se. pesurangan Kantor KP-3 untuk sate funksi sedjarah, ada perbedaan anta: bahwa adalah tugas dan kewadjiban — jusioner, dsb) dapat dibenarkan dalam Tesis tentang Feuerbach (di- tetapi jang didjalankannja dukam 

Pesawat? terbang dan meriam? ikat telah mendjadi alat almar — rusnja dilakukan pemeriksaan. Ke ra kekerasan revolusioner dan keke- kaum intelektuil untuk mengingat Maka dalam pengertian jang konsek mana dirumuskan, bahwa pendirian — Yinta melainkan sadisme atau masgs 

ig moedeabap melegenda Sea Km GI  Menaaga meanan Mann dg asan reaksioner, antara kekerasan Kemungkinan-kemungkinan jang tam wen, menurut kritik toleransi murni materialisne kumo adalah masjarakat — Shisme. Maka kemanusisan mandi 

Si'mnembak Wat 6 pesiva Li, Ngn Din Dilem untuk monggu Go diiortn Mom Oil Har! jang dptktkkan kh Kaum en paka ata mendjdi kemungkinan,” pembunuhan di Lobang Baja dlam. “barus”. penditun muteviae Makanan diah mn 
Bala P BU Ningkan Kaisar Bao Dat di Vist AS Ud buah sebagai Larang bukti —— das dan kekerasan jang dipraktekkan kemungkinan stopi - bahwa adalah — tahun 1965 tidak bertentangan de baru adalah masjarakat kamanusiaan, ia tak kundjung dilahirkan: lambat 

GA pesawat terbang Israel ditem — Tam: Oleh karena itu almarhum Gita dan 1-taku utamanja SW Ii: Oleh kaum penindas. Berdasarkan pe- — tugavkewadjbanna untuk memalah:”” ngan kemanusiaan, tetapi pembs Pe Adayarakatkan) “paman da” taun Dumaniwne melahirkan “gap” 

bak djatuh oleh pesawat2 terbang Ho Chi Mimh akan menghantjur ri dtahan di KP3 untuk diusut le ngertian etika, maka kedua bentuk kan wudjud penindasan guna mem han massal di Djawa Timur dalam tam bukunja jang terbit tahun 1988 — antara perkataan dan pengertiannjay 

Syria dah 5 kabkig kam intarvensl Amerika Sergkat tin djaun Kaku Namaktidak beerike: buka tuang rohaniah jang memung: —gahun 196 kanan € in jang Dibawah smbojan bemenian NN 
Syria dalam pertempuran diwaktu Ad aka bih djaul ekerasan itu tidak berperike- tahun 1965, pemusatan tahanan Ges Soviet Marxiam: a critical analysis aw sembojan hum. s 

siang hari, dan sebuah lagi ditembak — di Indo-Tjina | Demikian keterangan jang dipero manusiaan, dan buruk - tetapisedjak —— kinkan magarakat (kemanusiaan) ini)” cpu dipulau Buru, dsb adalah ber Meniame Sowet Suatu Angka Kn. Kita menerima kekerssan Gekalipas 

aka sha meriam? penangkis sera Ho Chi Mjnh meninggal dunla Jen pihak KP3 kapankah sedjarah dibuat menurut diakui adanja dan tindakannja. tentangan dengan kemanusiaan. Dx tis) M memandu: Uni Suniee memperoleh predikat sebagai keke- 

ngan udara tahun jang lalu, tetapi belum ber ena standard (ukuran) etika?” kritik toleransi mikian pula kita akan dapat dengan Kebagu Watu mayirakat industpi — Tasan revolusioner) dan kita menolak 
am penpa sengit, 0 hasil menghantjurkan pasukan? Tana La, Yr Ar) sadar mandard (ukuran) eta: Sa Ta Jaan konsekwen mengatakan, bahwa tero er apr dna serupa Jengan AS. toleransi (sekalipun memperoleh pre- 

ena pesawal terbang va. “ se el m c— b e | an tem totahiternga sebaga 3 rei 

Pertempuran berlangsung selama 7" Amerika Serjkat dan terbakar dipdabuhan Bandar Dengan djalan fikirwnnja itu Mar &' mate tolerinsi mp3 Kita.) "isne mental jang dilakukan oleh malahan karena sisten bikat seb erans reakstoner). 

djam dan merupakan pertempuran Nardun ta dan pasukan? Viet, Shahpur di Iran jang menurut cuse ingin mengatakan, bahwa masja Cnal Yewasa ini, misalnja toleransi kaum Lekrawan — terhadap kaum mau kesimpulannja Uni Sovje Maka baiklah kita berhenti nibae- 

paling hebat sedjak Djuni 1967, 4 nam Utara serta Viet Kong ig — pengusaha? pelabuhan di Teheran — "akat-masjarakat jang ada dewasa ini pemerintah AS terhadap demonstrasi Manifestan dimasa pra-Gestapu ada lebih buruk darpada AS. “Pemeri takkan semboran-sembujan kemang- 

na ang, ng peragaan mengikuti djedjak dan adjaran dinjatakan sebagai suatu akal sa- — «falah masjarakatmasjarakat jang militant mahasiswa AS tidak dapat lah suatu bentuk k ya ma ae Yo ihan jang berdasarkan huk aa erlatu kenes jang dalam 

Ta aus da G3 Brang Tata Ta Gjuga belum dapat an botase, demikjan dikabarkan di — tidak mempunjai toleransi murni, disebut toleransi m Katik ver, karenanja dapat. ut Maka barangkahi ta dapt mx ak akanga rasa betul 

luka2. Korban dipihiak Isr mel tertjatat tjurkan2 oleh pasukan2 rika Teheran hari Minggu.  Korban2 karena toleransi murni hanja mung tolerans murni bukan sadja menen sebaliknja tokerarsi te . » Kk konsep Marx m yaa «lang andai siam magara 

45 orang tanpa diperintji Serikat Gjiwa tidak ada. kin terdapat dalam suatu masjarakat tang kekerasan reaksioner, tetapi Lekrawan tidak dapat dibenarka kat kema GK kat kita 

mk ti ———————t otot it ente iii ii AR  
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JALAMAN IV 

  

rPardedetex kalah 
di Yokohama 

2 PINALTI HILANG PERTJUMA 

  

YOKOHAMA, 2 Djuni (Merdeka) 
PARDEDETEX Medan jang kini sedang mengadakan tour 

Asianja jang ke—3, telah mengalami kekalahan pahit ketika 

melawan kes. HITACHI di Stadion Sepakbola Yokohan:a 
ipada sore tgl 20 Djuni jl. dgn stand 1-3. Setelah main kes 

HITACHI YOKOHAMA jang berhasil keluar sebagai djuara 

ke-2 club di Djepang itu telah berhasil mengungguli kes 

Pardedetex Medan: dengan angka 2 

Wartowan Olahraga Merdeka AW- 
muddin Arahim jang mengikuti tour 
itu, lebih djauh melaporkan bahwa 
pertandingan lang hanja disaksikan 
Joleh 4. 3000 penonton itu telah ber- 
jalan dengan mutu jang tinggi. 

Dalam menghadap kes. Hitachi 
Yokohama tni, kes. Pardedetex jang 
dipimpin oleh Team Manager Drs. 
Rudoif Pardede itu menurunkan pasa 

      

gan sbb : kiper: Judo, back : Jus 
ward-Renny Salakj, half: Azis Si- 
regar-Muljadi-Anwar udjang, — penje- 
Ipang? : Iswadi-Jacob Sihasale-Sutjipto 
Basri-Aba. Kadir. Sementara Itu kes. 
Hitachi diperkuat oleh 2 (dua )orang 
pemain nasonat Djepang Jaltu: Sita 

  

    
   
     

    

  

dan Kabata serta seorang pema'a 
Olympic Piepang jaitu Yamagutji. Su 
sunan selengkapnja kes. Hitachi jitu 

  

falah : kiper : Seta, back : Tunezawa. 
Huse, half : Nomura-Harasawa-Utjida, 
penjerang2 : — Ngimura- Yamagutji-Isil. 
Kabata-dan Omi 

  

1 - 

PARDEDETEX LEBIH DULU 
IJETAK GOAL 

Begitu bola mulai bergilir dimenit2 
pertama int, kes. Hitacht telah men- 
njadjadikan ”— permainan jang (jepat 
dan sedikit keras, dengan operan2 
pendek. Meljhat permainan jang be. 
gitu tjepat maka pemain? PERDEDE: 
TEX agak kebingungan, dan sedemiki 
an djauh kelihatan pemajn2 Pardede. 
tex mentjoba bermain lamban dengan 
permainan jang Andah . 

Suasana permainan Pardedetex ke- 
mudtan mendjadj katjau, terutama ka- 
rena permainan lawan jang amat tle 
pat, sehingga tidak memberi kesem 
patan kepada pardedetex untuk meng 
ontrol bola dan melakukan permainan 
jare bertempo lamban, untuk itu se 
@ikit demi sedikit pemain2 Pardede 
tex terpaksa harus esualkan dir 
dergan emtpo permainan Tawan jang 
tjepat 

Barulah dimemt ke-10 babak perta 
ma ini kiri luar Abd Kadir lang men 

      

      

  

  

    

   

    Anniversary Cup” achirnja digondol oleh Kes. Malay 

setelah mengalahkan Kes. Korea 2—0 pada Mnggu ma- 

lam di Stadion Utama Senajan. 

sia, 

(Ipphos). 

  

   

  

    

   

   
   
   

  

    
   

    

    

   

(Djakarta, 30'6 (Mdk) 
Kesebelasan Malaysia telah 

berhasil keluar sebagai Djuara 
(Tournament Sepakbola Djakarta 
untuk memperebutkan Djakarta 
"Awaiversary — Cup”, setelah 
Minggu sore berhasil menggu. 
lingkan kesebelasan Korea Sela 
tan dengan stand 2—0, Kese- 
belasan Korea Selatan dengan 
demikian menduduki tempat ke 
Gua sebagai runner-up. sementa 
ra kesebelesan tuan rumah( In 
donesia dinjatakan keluar se- 
bagai djuara ketiga, setelah se- 

hari sebelumnja berhasil menga 
Iehkan kesebelasan Hongkong 
dengan angka 3—2 

Dizmiat Dhalhar, cozch PSSI 
Jang telah mengasuh serta mem 

bina kesebelasan Iidonesia tsb, 
untuk mendiadikannja sebagai 
kesehelesen nasional jang tang 

guh telah meniampaikan per- 
minisan ma'afnja kepada ma- 
stsrekat atas gageinja team ke 

sthelesan Indonesia sampal ke 

finat 
Berkata Diamiat: "Kami atas 

mena pengasuh dan segenap 
anggota nemain kes. PSSI Jang 
turn dilapangan hidiau Ar- 

@tverserv Cun, meminta ma'af 

#ohesor2ni2 kenada seluruh nva- 

#laraket: dar pentiinta senak. 
bels chuswenia, karena kami 

tidot denot membawa hasil ig, 
letih disuh dari tona diharap- 

kan oleh masiarakat" 

  

  

   

  

Djalannja pertandingan 

hari Minggu. 

Dalam pertandingan revanche 

Mintara team kesebelasan Ma- 

#taysia melawan Korea Selatan 

tetnjatateam dari Malaysia te- 

lah memperlihatkan keunggul. 
anmja dalam mentjetak goal2 

jang dilakukan oleh Ibrahim 
Midin dari kiri luarnja Zu kifli 

orbit dibabak kedua, Permain 
lan pada babak pertama (stand 

0—0) tampak agak seimbang, 
#empo permainan tjukup ting 

Bi "serta 1 2 diperoleh 

    

Djamiat minta 
AAN ATA 

maaf karena gagal 
aa OMA Pe AA 

  

     

  

  

  

    

masing sama banjak. na 
mun goal2 tidak pernah ditjip- 
takan, Pada babak ini. pemain- 

pemain Malaysia, Zulkifli dan 
Shaharudin Abdulah. telah me- 
njia2kan 2 peluang jang sangat 
baik. sementara dipihak Korsel 
pemain barisan — depannja, 
Chong T telah gagal melaku 
kan satu temba beba: 

  

Pada babak kedua permainan 

    

berlangsung lebih seru. Tem- 
bakan Shaharudin Abdullah ig, 
njaris membobolkan gawang 
Korsel berhasil 'diselamatkan 
leh tiang cawang. namun ti 

dak ajal pada menit ke-19. Ib- 
rehim Midin dengan sundulan 
jang djitu, berhasil merobah 
stand mendjadi 1—0, Mendje. 
lane bubaran. kiriluar Zulkifli 

Iotbir berhasil menambah goal 
kemenangan teamnja. sehingga 
stand mendjadi 2—0 dan score 
ni hertahan sampai le per- 
tondinoan 

    ac      

Rertindak wasit. Moh, 

Rerhtiar dari Indonesia, 
selaku 

Upajjara penutupan 
Pertandingan Minggu sore 

itu. telah disaksikan oleh 60.000 
penonton, sementara dari pihak 
pedjabat” tinggi Pemerintah. 
tampak hadir Ketua MPRS 
AH, Nasution, Menteri Negara 
/Ketua Umum KONI Sultan 

Hamengkubuwono, Menteri Pe- 

nerangan Budiardjo dan Men- 

terl Penjiaran Malaysia Dato 
Hamzah jang datang ke Indo- 

nesia untuk memimpin team 

kesebelasan negaranja 
Pada upatjara penutupan tour 

namen sepakbola Djakarta Itu, 

Gubernur KDCI Djaya Ali Sa. 
dikin telah menjerahkan sendi- 
ri "Anniversary Cup” kepada 
captain team Malaysia, Ibrahim 

Midin dilandjutkan dengan pa 
rade bendera2 peserta, penjun- 
dutan kemb apf dan ditu 
tup deng a 
O.C. The Djakarta Ar 

  

Yapat bola d sudug kir telah membe- 
rikan bola kepada Sutjipto Ing bera- 
da ditengah. Oleh Sutjipto bola ke- 
mudjan d.berjkan kepada Kadir jang 
telah berada didepan gawang, kesem 
patan mana kemudian tidak dis'a2kan 
oleh Kadir dergan memberikan ob 
bali kepada kiper Seta jang telah 
lebih dulu madju, sehingga bola ma- 
suk kedalam diala Seta dan keadaan 
mendjadi 1-0 untuk Pardedetex. 

Dimerjt ke-12 kembali Kadir men- 
dapat kesempatan untuk berhadapan 
langsung dengan — pendjaga gawang 
Seta, tapi kesempatan iri hilang per- 
tjuma, karena tembakan Kadjr terla- 
lu djauh berada diatas mister ga- 
warg, sehingga tidak menghsilkan- 

  

ada menjt ke-24 pertahanan Hi- 
hi jg sedang dikurung rapat de- 

ngan tiba2 telah berhas'1 melepaskan 
daerahnja dari serangan2 dan seorang 
pemajn belakang Hitachi dengan ope 
ran pandjang telah memberikna suatu 
umpan kepada kanan tuar Ngimura 
jang berdiri disajap Kiri garis tengah. 
Molihat barisan pertahanan Pardrde- 
tex jang kosong, Ngimura telan me- 
lakukan solo-run kedepan gawang Ju 
do. sementara Anwar jang dekat de- 

ngan .Ngimura ternjata Udak mampu 
mengedjarnja, Ngimura kemud!an ber- 
has) mendekati gawang Judo dan 
berhadapan langsung dengan Judo 
serta kemudian melepaskan tembaga 
kerasnja heberapa meter didepan ga- 
wang Judo, tembakan mana kervud'- 
an, masuk kedalam djalanja Yudo. 
Keadaan mendjaas 1-1. 

Goal ynt ternjata bertahan tjukup 
lama, sementara tempo permainan 
masih berlangsung dalam tempo jg 
tjepat. Serangan dari kedua team sa 
Ing silih berganti, hanja dalam shoo 
ting jang dilakukan, kes. Hitachi le- 
bih banjak mentjobanj: 

Tiga menit sebelum babak berachir 
kanan luar Ngjmura jang hanfa sen- 
dirian berada didaerah pertahanan 

dedetex telah berhasil mengatjau 
kan ke-4 orang barisan belakang Par 
dedetex. Bahwa Ngimura jang djatuh 
bangun mengedjar dan untuk menua- 
sai bola — telah berhasil membuat 
suatu kekatjauan d'depan gawang Ju- 
do, dan kemudian mentjolokkan bola 
kesudut kirj gawang Judo Jang berdiri 
hanja terpaku sadja, sehingga stand 
berobah mendjadi 2-1 untuk Hitachi. 

BABAK KEDUA : 
Dalam babak kedua ini pemain2 

Pardedetex melakukan penggantan be- 
berapa orang pemainnja, al: Anwar 
Udjang d'gantikan oleh Sarman, se- 
mentara kiper Judo digantikan oleh 
Ronny Paslah. Sedangkan Iswadi pe- 
main depan jang sudah #'dak ada 
apa2nja lagi dewasa ini tidak bersed'a 
untuk diganti. 

Penggantian ini bagi team Parjede- 
tex sama sekali tidak membawa pe 

n apa2. Sementara itu pem 
Hitachj mulai melakukan taktik ber- 
main defence untuk mempertahankan 
kemenangan mereka, dan kita hat 
beberapa pemain depan d'tarik kebe- 
takang. 

Seterusnja dibag'an Pardedetex kita 
Nihat mula melakukan serangan2 jang 
gertjar, dan boleh dikatakan hampir 
dar! seluruh menit2 babak kedua jni 
kes. Pardedetex terus anenerus mela- 
kukan serangan dam kurungan kede- 
pan gawang Hitachi. Hanja karena 
nishing touch jang kurang baik, maka 
serangan? t'dak ada jang menghaisi- 
kan goal bagi Pardedetex 

Sebaliknja djuga pemain2 belakang 
Pardedetex banjak sekali melakukan 
tindakan jang kurang hat'2, dimana 
mereka turut djuga menjerang dengan 
tdak memperhatikan situasi pertaha- 
nan, 

Demikianiah dimenit ke-8 penje- 
rarg Hitachy Yamagutji jang menda- 
pat bola d'sektor kiri garis tengah 
telah melakukan dribtng langsung 
dan merapat! gawang Ronny jg tidak 
terdjaga. Dari dfarak kl. 12 meneter 
@'dapan gawang Ronny, Yamagutji 
dengan kaki kiri telah melepaskn tem 
bakan kesudut kanan gawang Ronny, 
sementara Ronny kelihatan berusaha 
utk mentip-nja keluar tetapi karena 
tembakannja terlalu keras, maka bola 
ach'rnja masuk kedjala Ronny. Stand 
mendjadi 3-1 untuk Hitachi. sampai 
achir pertandingan. 

PENALTI HILANG 
Menit ke-20 Sutjipto lang mendapat 

operan dari Basri d'garis tengah, de- 
ngan manis telah berhasil melalu 3 
orang pema'n belakang Hitachi dan 
berhasjl berhadapan langsung dengan 
pendjaga gawang Seta. Namun ketika 
Sutjipto akan melepaskan tembakan- 
rla, seorang pematn belakang Hitachi! 
telah mentackle Sutlipto dari bela 
kang. Wasit menjatakan free-k'ck dan 
tendangan finaltii untuk Pardedetex 
jang dramb'l oleh Kadir, tetapi ten- 
dangan fnalti Kadir ini tidak mene- 
mw! sasarannla dan hanja memben- 
tur tiang gawang Hitach! sebelah ka 
ram, . 

Demiklan djuga d'mentt ke-33 dalam 
suatu serangan Jang berbahaja, Ka- 
dir jang sw'tch kekanan  berhasif 
melepaskan d'ri dari pendjagaan, te- 
tapj seorang pemain belakang Hitac- 
Mi kemudian menghantam — Kadir 
dar! belakang didalam garis fI 
naltt, sehingga kembali tendangan fi- 
naltj untuk Pardedetex. KaMi ini Hadi 
Muljadi — sebagat — algodjo, tetapi 
rupa2nja hart sfal bagi Pardedetex, 
karena tendangan Hadi Muljadi tidak 
menemuj sasarannja, bahkan bola ke- 
mud'an out . 

      

   

    

   

        

POR AKABRI UNTUK 
UDJI KEMAMPUAN 
INDUVIDU TARUNA 

Djakaria, 30/6 (Mdk) 
Mengenaj pelaksanaan penje 

lenggaraan Pekan Olah Raga 
AKABRI jang menurut rentja 
na akar diadakan mulej tgl 
5 11 Djuli jad, dj Surabaja 
Dan Dien AKABRI Laksia 
(U) Sutopo dalam konperensi 
pers diaula AKABRI memberi- 
kan keterangan, bahwa POR 
AKABRI tsb adalah untuk me 
ngudji kemampuan individu 
para Taruna AKABRI dam se, 
bagaj sarana in'egrasi ABRT. 

Piala2 jang akan diperebut- 
kan dalam POR AKABRI ke. 
dua dj Surabaja nanti, menu 
rut keterangan Dan Djen AK 
ABRI adalah. Piala bergilir 
darj Presiden untuk djuara 
umum, Piala Mer, Hankam me 
rupakan Piala tetap seolah 
Gapat dipertahankan 3 x ber- 
turut2 dalam perebutan, dan 
Pials tetap darj Kepala? Staf 
Angkatan jang bertindak seba 
gai penjelenggara, sedang un. 
tuk POR kedua jnj adalah Pia 
la dari Kepala Staf Angkatan 
Laut, 

Upatjara2 pembukaan dan 
penu'upan, djrentjanakan akan 
dilekukan — oleh Wavangab 
Djen. Panggabean selaku In- 
spektur Upatjara sedarx me. 
Gan (lapangan) jang akan di 
pergunakan adalah lanangan2 
fasilitas jang kini telah dimi- 
liki oleh ALRI, tetap: avabila 
ternja» lapangan2 tsb belum 
mentiikupi, maka akan diper 
gunakan lapangan? jang per. 
nah digunakan untuk PON 

      

VII. Demikian menurut ketera 
ngan Dan Djen AKABRI Leics- 
da (U) Sutnpo. (3) 

     
   

   
Jang masuk 
babak final 

tindja 
Makassar, 30 Djuni (Ant) 

Pertandingan2 kedjuaraan tin 
dju nasjonal ke X jang beriang- 
sung Kemis malam di Makassar 
telah memasuki babak semi iinal 
dengan 12 partai masing2 klas 
terbang, bantam, ringan, walter. 
ringan menengah dan ringan.be 
rat. 

Dua partai kelas terbang jang 
masuk kebabak semi final ada. 
lah antara John Thomas (Malu- 
ku) vs Chaeruddin (Sumut) dan 
Feery Monjaga (Djaya) vs Boedi 
Pangestu (Djabar) 

Pertandingan antara John Tho. 
mas vergus Chaeruddin digambar 
kan sebagai satu pertandingan 
jang seru saling tukar pukul, ka 
ang? djotosan2 tadjam jang di. 
lepaskan John terpaksa meleset 
karena lawannja mahjr menge- 
lakkan bahaja. Namun selama 
3 ronde, John lebih banjak me. 
ngumpulkan bidji2 kemenangan 
sehingga ja keluar sebagai peme 
nang dengan angka. 

Partai kedua Ferry melawan 
Boed, berlangsung dalam tempo 
jang agak tjepat. Permainan tam 
pak seimbang tetapi Ferry lebih 
banjak mengumpulkan bidji. Boe 
di keljhatan lelah mendjelang ron 
de ketiga tapi Kesempatan ini & 
dak berhasil digunakan olen Fer 
ry untuk mengalahkan Boedi de. 
ngan pukulan tik-o., namun ia ke 
mudian dinjatakan keluar seba- 
gai pemenang 

Dengan demikian Ferry Mania 
ga akan berhadapan dengan john 
Thomas dalam final untuk kelas 
terbang. 

        

Kelas bantam 
Idwan Anwar (Djaya) akan ber 

hadapan dengan Muchlis (Djatim) 
dalam babak final untuk kedjua 
raan kelas bantam. 

  

Kelas bulu 
Petindju Sulut, Lao Gerim ber 

  

hasil memukul k.o. lawannja Sja- 
rifuddin (Sumjut), dan dengan 
demikjan ia akan berhadapan nic 

  

lawan Taufik (Djaya) dalam ba 
bak final 

Kelas ringan 
Jootje Wenny (Sulsel) segera 

akan berhadapan melawan Sudir 
man, petindju tangguh dari Dja 
tim 

Kelas wolter.ringan 
   Untuk kelas ini, Soetiadi (Dja 

tim) akan berhadapan dengan 
Asri! Gotje (Sumut). 

Kelas menengah dan ri. 
ngan-berat 

Untuk pertandingan kelas? ini 
Ferry Lasol (Maluku) berhasil me 
nang atas Foron Patay tujaya) 
dalam suatu pertandingan jang 
lutju sementara untuk kelas ri 
ngan.berat Kadur Singh (Djatim) 
barhasi menang ko. atas John 
Satibi (Djaya) 

  

Pertina tetap anti 

proffessionalisme 
Makassar, 30/6 (Ant.) 

Persatuan Tindjy Nasional 
Indonesia (Pertina) telah me 
'olak adanja gagasan proffe- 

sionalisme didalam keolahra. 
gaan tindju, serta menganggap 
dihidupkannja kembalj tindju 
bajaran tahu: ""9-an atau usa 
ha-usaha sedienisnja. 
suatu usaha jang kurang bisa 
dibenarkan. 
Menggugit adanja organisa- 

si Perigu jang oleh Perina 
dipandang sebagai suaty orga 
isasi jang landasay hukum. 

nja sudah ketinggalan zaman, 
Pertina didalam sebuzh pernja 
taan jang dikeluarkannja di 
Makassar sebagai hasjl Musja 
warah Besarnja Djum'at pagi, 
antara lain mendjelaska, bah 
wa didalam lingkungan KONI 

      

jang berdirinja dikukuhkan 
tenga Kepuusan Presiden 
No. 57/19 djenis olahraga    
tindju jang diakui sjah adalah 
#ang diwakili oleh Pertina dan 
gwlat diwakili oleh PGSI (Per 
setuan Gulat Seluruh Indone- 

sia). Pertigu tidak mempunjai 
landasan jdjil jang lajak ser'a 
landasan operationjl jang ber 
tanggung djawab, Selain itu 
djuga tidak memilik, pengerti 
an dan perbedaan antara tjn. 
dju sebagai "ama'eur atau be 
Toeps sport”. Oleh karena itu, 
Pertigu perlu ditiadakan oleh 
pihak jang berwadjib, demiki 
an isj pernjataan tsb 

Sambil menjngatkan tentang 
seminar proffesjonalisme olah 
raga di Indonesia baru? ini, 
Perting ' menjatakan perlunja 
diadakan satu peraturan dan 
pengaturan jang ket. untuk 
mendjamin tertjapainja tudju 

   an proffesionalisme dalam 
olahraga jang benar dj Indo- 
nesia 

Oleh Mubes Pertina telah di 

  

pu'uskan untuk membentuk 

sebuah Panitya Persiar 

njelesaian masalah pr 
nalisme Tindju dan me 

kat Brig. Djen. Sudhamto Su 
djono sebagaj ketua. 

EAN MAIN 

Brasil 

Itali 

Djerman Barat 
Uruguay 
Soviet Uni 

Mexico 
Peru 
inggeris 

9. Swedi 
10.Rumania 

1 Belgia 
12 Israel 
13.Bulgaria 
14Marokko 4 
15 Tjekoslowakia 
16.£I Salvador 

  

MENANG KALAF POINTS — GOL 

MENANG 

  

GOL 

KALAH 

  
Sepakbola sebagai 

EHARI setelah pertandinga 
pertama dikota Mexico antara 

kesebelasan tuan rumah Mexico 
lawan Kes. Soviet Uni dalam 

rangka kedjuaraan sepakbola dunia 
1970 jang lalu sebanjak 19 orang 
telah ditangkap atas tuduhan men. 
tiatut harga kartjis masuk berlipat 
ganda. Kartjis jang resminja berharga 
60 pesos (satu US dollar sama dengan 
12.49 pesos) didjual sampai setinggi 
300 pesos. Bahkan ada djuga pen 
Gatut2 itu jang mendjual kartjis seri 
berharga 360 pesos mendjadi sebesar 
2006 pesos. Memang kedjadian ini 
hanjalah suatu episode ketjil dalam 
dunia persepakbolaan internasional 
Dan meskipun djuga tidak semua 
pertandingan kedjuaraan dunia jang 

lalu itu mengjapai maximum penon 
ton, namun harus diakui bahwa sepak 

tetap merupakan 
res) jang meliputi 

  

   

      

bola internasional 
suatu usaha (h 
modal djutaan dollar. Deng 
njamaka club2 sepak bola professional, 
apalagi jang terbaik dan terkenal de 
ngan bintang? lapangannja jang ter 
baik dan terkenal pula, adalah suatu 
pekerdjaan buat si-millioner. Kesebe 

  

an sendiri 

  

lasan Club Santos (Brasil) dimana 
Pele merupakan anggotanja, club 
Benfica (Portugal) dimana Eusebio 
adalah bintangnja, Club Juventus 
atau Club Milan di Itali merupakan 
sebagian daripada apa jang disebut 
“million-dollar business” tersebut. 

Diluar club? itu ada djuga orang2 
kaja lain, tentunja petjandu sepak 
bola pula, jang bersedia mengeluarkan 
uangnja untuk dihadiahkan kepada 
tcam atau pemain kesajangannja de 
ngan sjarat satu sadja: tjetak gol dan 
menangkan pertandingan! Memang 
seringkali hadiah? itu dikaitkan de 

  

ngan tudjuan sale-promotion bagi 

perusahaan si-dermawan tadi. Tapi 
bagaimanapun djuga semuanja itu 
tetap melukiskan sembojan jang sudah 
populer ! 

Apa jang terdjadi di Mexico waktu 
itu dapat didjadikan satu jontoh 
jang konkrit industriahs 

setempat menawarkan tidak kurang 
dari 50.000 pesos untuk setiap gol 
jang dapat ditjetak oleh pemain kes 
Mexico. Dus, dengan djumlah enam 
gol jang berhasil dimasukkan team 
tuan rumah kegawang lawan selama 
turnamen dunia jang lalu itu maka 
hadiah sang industrialis mentjapai 
300.000 pesos. Djangan anggap hal 
tidak adil karena pemain jang bisa 
mengjetak gol hanjalah penjerang sadja. 

Misalnja, kapten kes. Mexico Gus 
tavo Pena jang bermain sebagai back 
kanan mengjetak satu gol dalam per 
tandingan kontra Itali. Walaupun gol 
tersebut adalah hasil penalty tapi Pena 
tetap berhak menerima S0.000 pesos. 
Selain itu, persoalan ini djuga telah 
diatasi oleh pemain? Mexico dengan 
keputusannja membagirata total hadi 
ah bukan sadja kepada seluruh 22 
pemain tetapi djuga kepada pelatih, 
perawat dan pembantu? team lainnja. 
Pengurus club atau team nasional, 
seperti Mexico dan negara? lain, di 
samping itu djuga menjediakan pe 
rangsang lain berupa bortus chusus di 
luar gadji serta pembagian hasil pen 
djualan kargis dalam tiap pertanding 
an jang dimainkan. Pemain? Brasil 
umpamanja masing2 mendapat se 
banjak 1500 dollar untuk tiap ke 

main bola, main uan 

Seoran 

    

   

            

menangan dalam pertandingan babak 
pendahuluan jang mereka mainkan di 
kota Guadalajara. Setelah itu mereka 
menerima bonus baru lagi dan setelah 
sukses di Mexico bukan sadja untuk 

tapi djuga 
? 

mendjadi djuara 1970 
karena membojong pulang selama2nja 
piala Jules Rimet tak dapat diragukan 
lagi betapa puasnja Pele dkk dalam 
segi penghasilan mereka. 

PEMAIN RUMANIA 

  

DAPAT TAWARAN 

ERANAN dalam hal di 
atas memang menjangkut tiap 

uang 

kesebelasan jang membawa p 
main2 bajaran sadja. Seperti 
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“ million-dollar 
business ” 

pernah saja laporkan. dari djumtai 
16 team jang Gatang ke Mexico hanja 
dua jang terdiri dari pemain? amatir 
Israel dan Marokko. Pemain? 
negara2 komunis djuga tergolong 
amatir namun dengan k 
mereka sebagai an 

maka pemerintah 
kan perhatian ist ab 

dari 

      

masing2 

  

Biasanja ini berar aminar ' 
jang 
sertapekerdjaan. Pemain 2 dari negara2 

3 ebih baik seperti perumaha: 

    

an sebulan 
US $ 306 

amatir 
masih 
sebagaimar 

selama p 
dibawah 

  

IFA tentang 
an jang 
sepak bola internasional 
professiona 

Dapat 

  

an litambahkan bahwa m: 
nurut peraturan it 

  

sepakbola — dinjataka 
djika penghasila 
nja US $ 306 an ditambah ua 
latihan US $ 10 sehari. Hat in Ja 

professional 

sendirinja berarti bahwa kalau seorang 
pemain club Pardedetex masih mene 

  

rima Rp. 100.000 sebulan maka ia 
belumlah “prof” dimata FIFA 

Karena sepakbola — professiona 
adalah business maka tidak menghera! 
kan kalau pengurus suatu club jang 
kaja akan senantiasa mengintier pi 
main? terbaik dalam team lawan 
Sebagaimana bintang film terbaik akan 
merupakan sumber “box offi 
maka pun seorang bintang lapangan 
demikian pula. Senterfor kes. Ruma 

  

nia, Florea Dumitrache, jang bermair 
mengagumkan di Mexico, sebe 
pulang ketanahairnja telah 1 at 
tawaran untuk masuk suatu club 
dikota Rio de Janeiro, Brasil. Dumi 
trache, pemain club Dynamo-Bukares 
tidak dapat memenuhi tawaran 16 
karena negara komun Run 

  

nalisme Jalam sport 
Menurut keterangan, Dumitrache ha 
nja diberarkan pindah ke Brasil se 
telah mengapa 30 tahun. K 
bintang lapangan team Rumania tc 
sebut beru berumur 21 tahun 

melarangprofessi 

TALI 
momok nomor satu 

barangkali merupaka: 

  

sepakbola di negara lam 
Jisebebkan tidak Ian 

  

pak bola 

TRIBUANA SAID 

mereka berani mi: 
awarkan ratusan ribu bahkan djutaan 

doilar untuk seseorang pemain. 
Pietro Anastasi (tidak ja atau tidak 

  

ertja 

  

ikut ke co) dibeli dengan harga 
LS $ 1.054.400. Suatu djumlah jang 
tidak ketjil. tapi Yoba pikirkan ini 

lub Cagliari (djuga Itali) menolak 
tawaran tidak kurang dari US $ 
2.080.800 untuk “mendjual” golge tter 

gi Riva 
Uang tentu sadja menjilaukan mata 

BOBBY MOORE 
zam Brasil, dalam suatu atjara " 

jaitu tukar-me 
pemain jang paling banjak diintjer oleh wartawamn-foto 

tunja merupakan kesajangan petjandu? sepakbola di Mexico 
Jules Rimet tahun ir 

  

lapangan t 

  

1 sel sai 
merupaka: 
selain te 
selama turnam 

  

   

  

kapten kesebelasan Iggeris 

kar badju 

  

Sajang 

tak djumpa 

Brazil 

KESEBELASAN Djerman Barat 
tak berhasil bertemu Brasil kare 
na kalah lawan Itali 3-4. Dari 
kiri ke kanan: kapten Uwe See. 
ler, kiper Maier, Beckenbauer 
Vogts, Haller, Schnellinger 
Overath, Held, Libuda, Mueller 
an Fichtel 

(GAMBAR MERDEKA) 

PIALA 
DUNIA 

si-pemain sehingga hal ini bisa 
nimbulkan problim bagi kesebelasan2 
di negara jang “kurang” kaja. Misalnya, 
pengurus sepakbola Swedia terpaksa 
menyediakan uang sekolah wntuk 
bintang lapangannya, Leif Briksson 
supaja dia tidak terpikat pada tawaran 
tawaran dari luarnegeri. Hidjrah antar 
negara bisa djuga menguntungkan 

atau tidak berfaedah. Sebagai tjom tah 
back kes. piala dunia Djerman Barat 
Kart-Heinz Schnellinger, adalah pema- 
in club Milan (tali). dus pengetahuan 
nja tentang sistim permainan dinegara 

  
  

me 

          

   
tersebut akan menolong team negara 
asalnja: atau golgetter George Bes 
walaupun bermain dalam club Man: 
chester United (Inggeris) tapi dalam 
pertandingan internasional dia hanja 
bisa kat team negara asalnja jakni 
land a Utara. 

Walaupun dimusuhu oleh dunia 

amatir, profesionalisme mau tidak 
mau merupakan alat jang ampuh bagi 
pemupukan persahabatan antarnegara. 
Hal ini dibuktikan oleh Swedia. $ 

main? negara tersebut ke turnamen 
Mexico antara lain terdin dari Orian 

   

  

?ersson, pemain kes. Glasgow Ran 
(Skotlandia). Ove Kindvall, permai 

iinoord Rotterdam: Over Gra 
in, pemain Grasshopper 
yang pernah berkundjung ke 

Axelsson dan Turesson, pemain 
rugge di Belgia dan Jan 

lub VEB Stuttgart. Djerman 
Dan. tentu sadja, dunia sepak 

bayaran melahirkan 

  

kes. F 
team Swiss 

ndonesia: 
club 

Otsson, 
pemain 
Barat 
bola miihoner2 

seperti Borja 
u Bobby Moore 

lapangan tari 
Mexico, Pele at 
lah jang uat orang tak pertjaja 
pada tuduhan bahwa kapten kes 
Inggeris tersebut menguri gelang emas 
!' Bogota, Kolombia) 

lau pembatja masih sangsi 
bahwa sepakbola adalah “mill: 
on-dollar business” maka saja 
umpaikan disini satu FakTT 

lagi untuk tiap satu hari selama 
turnamen kedjuaraan dunia di Mexico 

ndjau 
tim 

  

mem   

para turis luar negeri membelandjakan 
rata-rata tidak kurang dan US $ 
200.000. Kalikan uang 1tu dengan 22 
hari masa kedjuaraan tersebut 

  

maka 
Iiumtahnja 

  

dan Pele. birtag 
radisionil” setelah pertandi 
Perlu ditjatat bahwa Pele 

  

(GAMBAR MERDEKA 

  

Hasil balapan hari 
  

  

        
Minggu 
masi 

ANDJ IG PENA aan uga “gu 
       

    

    

    

4 naa ra 

  
        

  bemper ammaaemmmBemmsmamasantn 

    

 


	1396 2180
	1396 2182
	1396 2184
	1396 2186

