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“ Berfikir

RAKJAT

DE

T

al

leka, Bersuara Merdeka,

Hak Manusia Merdeka

BAHAS
BANDJIR

Manila, 18 Feb. (Mdk). ..
Mahasiswa2

Pilipina

akan menuntut supaja Presiden Ferdinan Marcos ser
ta pembesar2 Pilipina lainnja mengumumkan daftar

kekajaan mereka.
wa tsb. menurut

Ini, Ketun Bappenas Widjojo telah mo
laporkan kedalam sidang jang “dipim

pin oleh Kepala Negara itu, tentang
has:i2 pembitjaraannja dengan Peme
rintah DCI.
Djurubitjara Istana Widya — Latief
mengatakan bahwa untuk mengatasi

Mahasis
rentjana

melantjarkan lagi

kemarin

demonstrasi

mereka

sebuah kendara

kembali tuduhan terlibat asaha

jang

@juga memberikan bantuan — untuk
'mempertjepat perbaikan tanggul ter-

2 manga jang uncgan

di

eah Tea
20 Djanuari lalu.

Manila

dan

akan

dituntut

mengatakan

bahwa

Dirdjen Perindustrian Dasar Suhar
tojo melaporkan akan dilaksanakannja beberapa projek penggilingan paGi di Djawa Timur dengan lisensi
dari Sshule dan akan dilaksanakan
oleh PN Bisma, demikian djuga Pom
pa Air, alat2 pertanian ketjil jang
akan menghasilkan 400.000 patjul setiep tahunnja.
Peberik semen Indarung djuga akan
mengalami rehabilitasi -dengan bekerdjasama dengan L. Smith dari Denmark Kontrak rehabilitasi tersebut se
dang digarap. Djika telah selesai per
beikan2 tersebut, diharapkan dalam
tahun 1972 jang ekan datang, pabrik
£emen Indarung akan menghasilkan se
men sebanjak 220.000 ton, sedangkan
pada waktu ini hasilnja hanja 120.000
ton setahun,
Menteri Perdagangan melaporkan
tentang turunnja harga beras dan tek
ctil achir2 ini.

kan pjhak penguasa terpaksa menarik kembali
ke 209 mahasiswa jang ditangkap
itu. Diantara 209 tersebut adalah

Fernardo T. Barican, ketua dewan
mahasiswa
Universitas
Pilipina.

dipengadi-

salahsatu

pemimpin

18 Pebruari (Merdeka)

Pemerintah tidak melarang forum

Bndji2 arggota Kongres

"Kita Ingin Tahj” (KIT) tetapi

Pemerintah sedang memikirkan bagaimana fjara
baik untuk
melajani bagi mereka jang ingin tahu itu, dernikian
oleh
Diubir Istana
hari Selasa.
Dengan suatu pengaturan jang baik, apa2 jang ingin diketahui

GEDUNG
RUNTUH

Sa
Sa
Sa Sani mapan Juan benar Ingin Tata, aka
diberi kesempatan untuk mengetahuinja dari pedjabat2 jang akan
mereka datangi itu.

tersebut di-

serta lain2

jang mereka anggap penjelewengan2.
Semertara itu dari kcta ARAYAT,
86 kilometer diutarz Manila, dikabar
kan bahwa walikota disana telah di
bunuh oleh orang jang tak dikenal
heri Minggu lalu ketika pedjabat ter
sebut sedang asjik memasang tarohan
Citempat penjaburgan
ajam. BodyBuard2 walikota jang
berrama Julito
tersebut kemudian berhatil menwaskan si-pembunuh. Namun
gelam tembek-menembak itu 8 orang
mendapat luka2, satu diantaranja me
ringgal dirumahsakit.
Pembunuhan dar pentjulikan wali
kota di kota tersebut sudah seringka
M terdjadi. Tahun lalu anak tulung
Espino sendiri mati tertembak.
(UPI/RIP)

demonstrasi

PEMERINTAH TIDAK LARANG
FORUM ,,KITA INGIN TAHU"

Djakarta,

djabatan-

sementara

# “Demonstrasi harini menurut rentja
na akan diadakan dalam bentuk rapat
umum jang akan diikuti selain para
mahasiswa djuga oleh organisasi? pa
muda dan lain2. Pihak mahasiswa an
/tere lain djuga menuntut perombakan
dalam pemerintahan dan memprotes

tidak tjukupnja bukti2 menjebab

tetap ditahan

barkan

Marcos

subversi
tunggang! oleh unsur2
aliran Mao (pemimpin RRT).

PSSI kalah,Csepel

Industri

BERTINGKAT 14
DI BUENOS AIRES

SI pada pertandingan ulang
an di stadion 10 Nopember

, Bagaimana tjara melajani ingin tahu dewasa ini sedang difikir.

Surabaja

kan oleh Pemerintah.

melawan

team

seberat

Menurut

SEMUA RESOLUSI
ANTI-KORUPSI
KE KOMISI-4
KATA KETUA
FRAKSI N.U.

Belum Ciketahul sebab2 runtuh
nja gedung bertagkat itu,

(Merdeka)

DALAM suatu keterangan kepada
pers Ketua Fraksi NU N. Nuddin Lu

MAIN PISTOL AMBIL
KORBAN PELADJAR

pendirian

Fraksi NU sebagaimana djuga fraksi?
lainnja, ialah menjetudjul setiap pem
berantasan korupsi dan oleh karena
DPR-GR

IV”,

atau

menurut

(dalam bahasa

PUSSY

putusan

ratu? kutjing,

nama

CAT.

djuri

resminja

) ratu

pada

ke
kontes

jang diadakan di Night Club
La Cassa Cosindo
ma.
lam, maka ratu? tsb adalah

lalui "Komisi IV” itu" sehingga deng

Nang mam

katkan

segala

son Yasa

kegiatannja

Call 23 Feb.

bentjana alam.

Dat perett t 2

300

ah. Kasum Hankam Lakeda (L) Shbono dan Kas Kar-

Hana Aam serta usaha? un
tuk memperketjil
terdjadinja

memang

mean.

jang skan datang.

Perang

Ag

TN -

seluruh

i

HTa :

Setjara Sipil

Dalam hal ini Pimpinan
dari Angkatan jbs. telah
mendjandjikan
untuk
me
metjat
anggota2nja
jang
terlibat dalam
kedjahatan
itu, agar kemudian dapat

diperiksa setjara sipil. Dalam perampokan itu terli-

anggota2

ABRI

dua Angkatan.
Seperti diketahui,
dalam
perampokan
emas Dji. Djatibaru
libat 4 orang sipil

£

dari

bahwa
ditoko
itu ter
dan 5

. sengon

aa

Maan SO

ler dalam masjarakat,

adalah Pnean mntil
jinias
tug
ta,
jang mulia, serta

gas kemanusiaan

jare

ar2

Ini adalah

Merana pokok dalam pelak,
an ea

Tenggara falah
70 Onloatah.

epertjajaan ali-

adan
Penjagkatan
Teamgot
Ang

kar Lubis, SPRI
Ismael Thajeb

d

nomi

torat Protoko
berangkat

nja.

(Lhi

RPA Lebih

Kuat

Kalau

Punja M16-23
LONDON,

—

Perimbangan

kekuatan
di Timur Tengah
bisa merugikan
Israel diika
Uni Sovjet menjetudjui untuk
MIG.23,

pesawat?

Perantjis.

tenan" jang lalu

tema

Presiden

kapkan bahwa dia mendesak

ham mereka kepada induk agama

Bowo

Nasser

ri

/ Mesir

kepada

Uni Sovjet

memberikannja

niy pnp angan
ad
jaan
tai maha Departeme
heri
man
dengan
Agama RI beberijasa

-

supaja

pesawat? MIG

23 guna
“"mentjiduk”
pem.
bom? Israel
Nasser djuga memperingat.

RI. me
Penerangan

kan bahwa djika AS memberi

2

kepada Israel maka kepencing
an ekovomi AS didunia Arab

1

kan

dan
anme pada taduk agama masing2
ini di Kendari
Ikan hoterang

otot

ke M
Su
Er

pesawat PHANTOM dari
AS dan pesawat MIRAGE dari

Penciilam/Survey — Kengamman, ngambil langkah? mengadakan in
3 Tatang Gopahh dia. manga
geng
penaay me
ara

Adam

pur termodera dari Uni Sovjet.

—Samihur ceri yan

Dogareaen

rangkat
tai oleh
rektorat

memberikan kepada Mesir pe

jang menjebar keber RI Gj Djauntuk
kar
mengembali

uruhta
Iaguj daerah diselpelosok

Menlu.

sawat?

pat, Caley meninggal
akibat serang-

Kendari 18 Peb Otak)

BERANGKAT

meaumpang

tertangkap semuanja terma
suk lima orang anggota AB
RI jang dikabarkan melarikan diri. Penangkapan terhadap anggota2 ABRI itu
dikabarkan oleh Polisi Mili
ter Angkatannja.

bat

MALIK

Djakarta, 18
Kemarin

Merurut keterangan
doktor setem-

ALIRAN

lak,

kali me.

KE MOSKOW

Agama
bentjana alam, gak kwung dari 300 djenis alan dhasian dari Departemen
bukan tugas jang keportjajaan
ta

ngeraaan
Dalam CC itu nanti ahan dibahas masalah receganisasi Hankam hagaang sms
me
at Pantah dam Oa
akam dibijara
hang H4 koatana Sasa peomepankan,
Kenek

Akan

ke Djakarta.

|

ABRI
Callrs'
gemuan tab telah dibitjarakan masalah Commande
Jang akan dilangsungkan dari tanggal 13 Pebruari s/d 28 Pebruari

ka itu adalah : Lt. Djenderal
TNI Hidajat, ex Dubes Canada/Australia, Ir. Djen. Pot M.
Jasin, ex Dubes di Tanzania,
Brigdjen (Pens) MJ.
ex Konsul Djenderal di Hong.
kong, Laksda (Laut) Sjamsul
Dubes di Pakistan,

5 Oknum ABRI
Dipetjat Untuk
Diperiksa

pera Ibukota, berhubung
karena ke
sukaran telekomunikasi dari Sumba

Selesai pertemuan tersebut, Letdjen Soemitro mengatakan bahwa” mendiadikan seseorang poou- ember ebeg oma

pertemuan tsb hanja bersifat rutine binsa sadja. Djuga dalam per,

dihalaman

Palkan kabar dukat!ita
Ini kepada Ke
tua MPRS Abdul Haris Nasution dan

pang rcu Hile age ae Yen

Mag)

gedung

(Mdk)

li

wagijo telah menginstruksikan
seluruh potensi

Itu akan- memberikan

telahbaymenerima
8 Sana.
PovkactaPenang
Presiden
png
Tmn
Pemangganghari Selean
ae eng
np ta
-.

wankamra Brigdjen Gatot Su

i

»

"

pagi

kilan R.I. diluar negeri. Mere

kota jang tertimpa kemalang
an, akibat bahaja bandjir.
Dalam pada itu, Ka Pus-

Februari

(UPI)

e»
»z

Greet agung Ber

seluruh Angkatan

18 Peb.

Luar Negeri telah dilangsung.
kan appel bendera dimana di
langsungkan pula upatjara pe
lepasan 5 bekas kepala perwa

5c

Dehaja Nan

Diakart, 18 Pebrai (aneka

Deplu Lepas
3 Ex-Dubes

|l

diumumkan

merupakan suatu ke.

Commanders”

terdjadi pada malam tahun
baru 1970, dewasa ini telah

muka

88

bandjir.

11

Pelaku2 perampokan ditoko emas Djil. Djatibaru jg

Kemarin

$

Garnizun Ibukota Bentuk
Detasemen Penolong Korban
bergerak sat memberikan Bandjir

tanggai

setelah beberapa

Djakarta, 18 Feb. (Mdk).

Djakarta,

U| je P

Lubis, Ketua Fraksi NU di DPR-GR.

pon

kabar,

Semua Perampok Toko
Emas Djatibaru Sudah
Tertangkap

1. Nany Gunawan, 2. Veronica
dan 3. Nina. (Ipphos)

|

"Komisi

adalah

|
5
Ai: .
'
|
! i 5 5 Bj |

kungan terbentuknja

Mereka

Jia

di

Kar bi
$ IE i
7 |

NU

»

Fraksi

t

maka

m.rdukung sebulat2nja usul resolusi
terbentuknja "Komisi IV”. jadi ber
beda dengan usul resolusi Usman Hel
mi, dimana Fraksi NU tidak turut me
nandatangani dan mengenai persoalan
Ini telah didjelaskan sebab musabab
nja oleh Mobd. Junus Lubis, anggota
Fraksi NU, jang duduk dalam pimpiran Komisi VI DPR-GR.
Dengan telah diadjukannja usul re
solusi oleh semua Fraksi di DPR-GR
termasuk Fraksi NU tentang pendu-

Ef

Itulah

umur, 19 Ptor. (MU)
nari Minggu jl dengan mendapat
pernatian besar dari pembesar sipil
minter al. Din Rem 61 "Surjakentjana", Dan Dim, kepala kepotistan,
seujumlin besar guru dan peladjar
sekolah menengah, dikuburan KebonPedes telah diadakan upatjara pema
keman Nita, seorang siswi SMA-I Bo
gor, putri Let. Kol. Zi. D. Chaerudin
jarg pada hari Sabtu sore telah men
Gjadi korban ledakan peluru pestol
jang dimainkan oleh
seorang anak
bernama A. Koy, putra Kom. Bes.
Pol. Sanusi, jang tepat mengenai ka
pala Nita hingga meninggal seketika.
A. Koy jang membawa pestol kese
kolah ketika anak2
sedang duduk
sekolah berkata kepada Ni

50

ngitari bumi, satelit itu tidak memberi
isjarat2 lagi. Peluntjuran ini merupakan
pertjobaan jang kelima selama 4 tahun.
Empat usaha sebelumnja mengalami kegagalan, terachir dibulan Septemoer lalu

tika roket djenis Lambda 4S5 meluntjur
ke angkasa luar membawa salelit Djepang

$|
t
i

bahwa

x

menerangkan,

y

bis

Satelit Djepang

itu telah menuduh bahwa kerusu-

4 KALI PERTANDINGAN TERPAKSA DIHENTIKAN

jang

meletakkan

han tgl 30 Djanuar!

sebut dan diharapkan perbaikan
telah selesai dalam waktu 1 bulan.

bandjir

Barican

nja, Presiden

tah jang ditimpakan terhadap

akan direhabilitasi sesuai dengan ren
tjana DCI ialah Bandjir Kanal dan
Kali Krukut. Departemen PUT akan

'menjediakan biaja tambahan sebanjak

Gidepan istana Marcos.

lan, Mereka diketahui telah

Hari Senin penguasa mili.
ter Pilipina telah mentjabut

dilandjutkan harini. Waliko
ta Manila Antonio Villegas
telah memberikan izin kepada para mahasiswa untuk melaksanakan aksi mereka tsb.

Pebr.

NO. 6909, TH. XXIV, TH. REP. XXIV

Militer Pilipina Tarik Kembali
Tuduhan Terhadap 209 Mahasiswa

di

Manila kemarin dan harini

Djakarta, 18 Pebr. (MEK)
Pemerintah dalam sidang dewan
stabilisasi bari Selasa di Istana Mer
deka telah membahas masalah banajir jang terdjadi dlibukota — barug

18

PURE MONOSODIUM GLUTAMATE

Daftar harta

KABINET

Djakarta,

Gak par010To

diluntjurkan

Desak MarcosBikin

Rp. 335 djuta. Daerah

PENJEDA P MASAKAN

RBPUBLIK INDONESIA

Mz

- Demonstran
e
|
|

icka
UMAT

! 8 pp to

g

Hidup

|

sedjahtersan keluarga. projek

bulan dil.
Demikian diterangkan

mud Usman. (Ant)

drs Mah

akan

lebih

tahun

lenjap

banjak

dalam

PHANTOM
waktu

dua

i
|

RABU,

18 FEBRUARI

1970

9 Ana k Angkat Prof

Djakarta,

18 Feb.

(Mdk).

..Lazarus Dabur

Kostermans
Dituntut 10
dan 8Tahun

(30 thn.)

dan Tatang Suryana (17 th)

kedua2nja anak angkat Prof

Dr. A.J. Kostermans
jang
dituduh melakukan pembu-

nuhan terhadap Alex Nata

lia (18 tahun) pada tanggal
24 Djuli '69 di Kali TjiliMatraman
daerah
wung

ORANG

DJADI PERHATIAN

OURBAN

ASING

masjarakat asing di ibukota lengkap deSEDJUMLAH
ngan kamera mereka telah memberikan perhatiannja pa
pemotongan sapi2 gurban pada hari
da peristiwa
berlangsung di mesdjid raja Al Azhar, Ke
jang
Idul Adha
bajoran Baru. (UPI/Kemasang).

Djakarta, hari Selasa oleh

Umum
Penuntut
Djaksa
Drs. Gatot Hendrarto atas
perbuatannja itu
masing2

difuntut hukuman 10 tahun
dan 8 tahun pendjara potong tahanan..
Barang2 bukti berupa se

Mereka Iri Hati Terhadap '
Korban: Reguisitor Djaksa

OPTIK TUNGGAL

ee

D/H O. FIELIEN
PASAR BARU 83

buah colt Special kaliber 38
sebuah revolver SW kaliber 38 berikut 4 butir pelu
ru jang dipergunakan seba-

O.D.

JANG
PERTAMA
UTAMA
AGEN
ADALAH
# OPTIK TUNGGAL
AMERIKA SERIKAT
INDONESIA
UNTUK
CONTACT
LENS DARI
PAPER — THIN CONTACT LENS
SUPERCON

DI

belilah
PHILIPS
PILIHAN

LEBIH
TERANG
DAN
TAHAN
LAMA

Presiden/

Men Hankam No. 16/69 reorga
nisasi & integrasi ABRI, Brig
djen H. Sugandhi Direktur Hu
mas & Pembinaan Dep. Han
kam akan
mendapat
tugas
baru

di Staf

Menurut

Wapangab.

sumber

Hankam,

sebagai pengganti Bi
Sugandhi

en H.

sebagai

ktur

Humas
&
Pembinaan Dep.
Hankam hingga kini belum da
pat

diketahui

hanja

dengan

disebut?

Brigdjen

Brigdjen

H.

nasti,

Sunar.

io Sapsi KSAD untuk menggan

voltage jg. tepat

tika»

mentara

z | PT.PHILIPS.RALIN ELECTRONICS
2 DoJumonJopanIT
30-38 —DJAKARTA

itu

kam

Kol-

ro.

Dalam

diganti
da

Sugandhi.

Waka

dergan

'Mdk'

Se

Puspen

Diojopranoto

Han

mungkin

Kol. (UV) Sundo

pendjelasannja.

Kol.(U)

kepa

Sundoro

baru

sadja selesai mengikuti

2 | Uabang': CUAKARTA - BANDUNG - SEMARANG - SUBABAJA- MEDAN
DAN DEALER Di RAJON ANDA

pendi

dikan Seskan drn sebelum itu
me-diabat sebagai Ka. Humas
Kowilu V.
Dalam pada itu, menurut ke
terang»n selandjutnja, dalam

rangka

reorganisasi

binaan

Dep.

grrs

ABRT

Dit

mengalami

dan

Hrmas

Hankam

inte-

& Pem

akan

pula persvahan

su

dan du.
sunan personalianja
lam perobahan ita akan dima
sukan seluruh
unsur Angkatan. Selama ini Dit. Humas &
Pembinaan Dep. Hankam ja.

nja terdiri dari
katan Darat, (S)

/”wasur Ang.

Sukabumi U ang
Tahun

jang

direntjana-

jang

pertama

kan djatuh pada 1 April 1970.
ini akan dihadiri Gu.

Perajaan

Barat Majdjen.
bcenur Djawa
Solichin Gautama Purwanegara
dan

antara

PEDIATRIC

3
&

telah
lajah

KURS VALUTA
ASING DI BANK2 DEVISA
Djakarta, 18 Pebruari (Merdeka"
Berdasarkan tjatatan jang diterima dari Bank Indonesia, Maka
kurs Valuta As'ng/Devisa Pelengkap di Bank2 Devisa, Exchange
Brokers dan Authorized Money Changers keadaan bursa tetap se.
perti biasa Sedangkan Devisa Pelengkap dalam Bursa Valuta
Asing terdjadi hanja dengan satu penawaran.

UNTUK BANK NOTE
Bank Exim Indonesia
Bank Dagang Negara
Bank Umum Nasional
Chase Manhattan
First Nat, City Bank
Bank of America
Bangkok Bank
Bank of Tokyo
Hongkong & Sjanghai B.C.
Chartered

KURS

BELI

DP HARI

SELASA

DJAKARTA, — Dalam cal! Di
Djakarta,
di Bursa Valuta Asing
1970 ter
uari
Pebr
17
a
hari Selas

Tiikun

dengan

(dikenal

dibangun kabupaten. Wi.
kabupaten
Sukabumi ini

kemudian melahirkan "Gemeen
te” disebabkan banjaknja pen.

duduk Belanda jang ada disini.
rSukabumi di zaman kk
annja telah memiliki 160 per.

kebunan

duksi

teh

terkenal
dan

Wartawan

pro.

dengan

karet.

"Merdeka'

jg. me-

lakukan penindjauan selama 48
djam baru2 ini melihat Sukabumi
kini sedang sibuk mempersiap.

kan

jang

terminal
kini

dan

sedangkan

tem-

sudah

lah digunakan

pat2
dan

bis modern,
siap,

djuga

te-

rekreasi seperti Kinilow 1
II mengalami up grading.

HARGA TEKSTIL DI
DJAKARTA TURUN
DJAKARTA, — Harga

(&r)

tekstil

kasar di Djakarta pada minggu ke-

WII bulan Inf turun lagi sedikit, ke

(juali drill khak! dan harga

paka!

putih 90 emt/m Rp.115— ri
tin Can drill khaki 90 smj/m
djadi penutupan? transaksi pada
kurs

78.50.

Peredarannja

adalah

US $. 565.265.490, NF. 2.700— DM
/198— dan E £. 8.100,
Kurs hari Sabtu adalah 378:60.—

anak2

angkatnja

itu oleh
Kostermans dikata.
kan adalah anak2 jaag nakal.
Mengenai

jang

dide

angkat

jang

ja tidak marah,

kare

sas.desuskan

dirinja

cleh Alex Nata-

dakwa.

na itu semuanja adalah karu-

kedua ter

kepada

dibebankan

katakan
nja

laan kedua terdakwa, oleh Ha
jang

Hungudidojo

didampingi

oleh

SH,

Hakim

Anggota Nj. Mursiah SH, dan
Fatimah SH
sidang diundur
sampai tgl. 24 Pebruari.

Mengenai
latar
belakang
pembunuhan
terhadap
Alex
Natalia
jang
direntjanakan

"EMYEPII)

enpay

sebagai

dojan

Untuk mendengarkan pembe

kim Ketua

wggota2 band The Escape mengada
kan Iatihan mereka. Gambar bawah
adalah Ed Blanche, pemimpin band,
jang djuga dikenal dikalangan korps
wartawan ibukota sebagai kepala per
wakilan kantor berita
Associated
Press. (Wjerderawasih)

bah.

lia

“Wajo

Djaksa
dalam reguiSitoirnja
dikatakan adalah karena de.

ajah

homosex

dari Tuhan.

MOH.

KERETA

ABIDIN

oleh saksi di.
(PAB)

DIGILAS

API

Djakarta, 18 Pebruari (Mdk)
Mhd. Abidin (19 tahun) tem
pat tinggal Utan Pandjang Rt.
19/18

pada

telah

hari

Sabtu

meninggal

dunia

kemarin

di

RS

Dr. Tjipto Mangunkusumo,
Salemba, karena pada djam 10.00
pagi hari itu telah tergilas oleh

roda
(Ms)

Kereta

Api

Pasar

Nangka.

OLEH:
MARZUKI

ARIFIN

Sedjak tahun
1957, tahun2 dimana musik Pop ki
ta dimulai, sampai saat ini
musik Pop remadja kita se
ringkali diserang dan ditjap” penipu” atau ”nonkreatif”. Lebih dari itu, se
bagian orang jang menje-

butkan dirinja sebagai ”kri
tikus-musik”, mentjap musisi

remadja

kita dengan

Djakarta,

18 Peb.

(Mdk)

Walaupun pemerintah
anggap sudah
tjukup

jari hasrat ingin

tahu

meng
mela.

masja

rakat, namun mahasiswa

dan

peladjar
merasakan,
bahwa
ketertutupa,
pemerintah, jg
merupakan
djurang komunikasi dengan rakjat, belum Ia.

Fi terdjembatani.
dan peladjar,
melandjutkan
"Kita

Ingi,

Tahu”,

jang

Demikian

Keluarga

pada

memungkinkan.

keputusan

Besar

Laskar

ra Arief Rachman

sama?

dengan

dengan

kon.

rapat

Ampe

Hakim

Dewan

ber

dan

Se.

Pemborong
Djakarta, 18 Feb. (Mdk).

Pemborong Banjumas, sa
lah satu pemborong dari 11
pemborong jg. pernah ikut
dalam pelelangan projek ge
dung Auditorium RRI telah
mengadakan sanggahan ter
adanja statement pihak Direksi projek jang menjata-

kan bahwa kesalahana utama dari pemborong

Banju-

mas karena tidak memasuk

kan perhitungan kubikrsi
atap jang tahan air jang

berdjumlah 400 M3 dengan

beaja meliputi Rp. 1! djuta.

Lebih landiut "Merdeka" menda
pat keterangan bahwa
kubikasi
tersebut

sudah

dimasukkan

dalam

kalkulasi sehingga apabila Direk
st Projek mengatakan lain maka

berarti Banjumas

menambah

akan

aa

TENGGELAM
RENANG

Djakarta,
Kemal

DIKOLAM

18 Pebruari

(18 tahun)

nang

Tjikini

bersama

dengan

(Mdk)

tempat.ting

sewaktu

(BKS)

kolam

re

mandi2

teman2nja.

Djenazah Kemal
setelah di.
angkat dari dasar kolam segera
dibawa ke RS Dr. Tjipto Mangunkusumo,
Salemba, kalau?

djwanja masih
bisa ditolong.
Tetapi setelah dilakukan peme.
riksaan ternjata
Kemal telah
menghembuskan
nafasnja jang

terachir. (Ms)

Mahasiswa
hari

se.Djakarta

Minggu

jg

lalu.

Forum terbuka "Kita Ingin Tahu”
itu akan dilandjutkan setjara mobil
Peningkatan gerakan Sit In dan Forum
terbuka setjara mobil. Peningkatan
gerakan Sit In dan Forum teruka
mahasiswa/peladjar ini, akan dilandjutkan dengan mendatangi pedjabat2/pelaksana2 pemerintah, — untuk
berdialog langsung setjara terbuka

Gugat

RRI

MERASA NAMA
BAIK TELAH
DIDISKREDITKAN
budgetnja jang semula hanja Rp.
104 djuta mendjadi Rp. 115 djuta.
Meskipun keputusan Direksi Pro
gugat
jek tidak bisa diganggu
akan tetapi sangat disesalkan 'ja
t22 Direksi Projek memberikan ke
putusannja, sehingga setjara res
mi soal kubikasi tidak diberitahu
kan langsung
kepada
pemborong2 jang bersangkutan jang”
ikut dalam pelelangan.
Ditambahkan pula. keterkedjutan pjhak pemborong lain jalah
adanja statement jang dikeluar
kan seminggu sesudah pihak Direk
si

Projek

menundjuk

Telaga

Agung sebagai
kontraktornja.
Oleh karena itu tindakan pihak
Direksi Projek njata2 diluar nor
ma keadilan dan pula tidak sesuat
dengan

gal di Djl. Tanggerang, Djakar
ta, Sabtu sore djam 15.00 WIB
telah meninggal
dunia karena

ja tenggelam didalam

nat2

prosedur

jang

bjasa

ber

laku pada projek2 PELITA pada
Instansi? Pemerintah. Pada pokok
nja pemborong Banjumas menghendaki Direksi Projek RRI dapat

meng-clear-kan perscalan tersebut
dengan sebaik2nja dan bertindak

Makassar

hari

@jara. Keduanja — dipersalahkan
melanggar pasal 26-b Rechten Or
donnantie jo. pasal 56, le KUHP.

Team Screening
Perhubungan
Laut dilantik

18 Peb.

Kemarin pagi Direktur Djen
daral Perhubungan Laut Laks

da (L) Harjono Nimpuno, seba
gai

appel

inspektur

upatjara

pada

Perhubungan

Laut,

bendera

Djenderal

di

Direktorat

telah melantik team screening
baru

Dirdjen

Perhubungan

Laut, jaitu :
Lt. Kol. Laut Sugiarto SH,
sebagai ketua:
O.S. Karlio,
nachoda P.B, sebagai anggo.
ta: H. Hanapii, Peg. Tinggi

Direktorat Djen. Perhubungan

adil.

Let.

Soebagio,

Ditjekik
Pentjuri ?
Djakarta, 18 Pebr.. (Mdk)

gota.

Hari Minggu djam 06.00

sjid, nachoda PB.,
Kol.

Prij»

Ra

anggota:

ang

gota dan Kart. Soenarjo,
Sebagaimana
am screening
rat
Djenderal

Laut,

jang

Amarhadi

ang

diketahui,
te.
lama Direkto.
Perhubungan

diketuai

oleh

Dimjati,

Dr

kapala

Ke

sehatan Dirdjen Perhubungan
Laut, telah dibekukan cleh
Ditektur Djenderal lama.
Bersamaan dengan pelantik
an team screening tsb diatas
telah dilakukan
djuga peng.
angkatan

Kolonel

deral dari

Direktorat Djend

karzc

sebagai

Perhubungan

Laut

inspektur

Soe-

Djen.

Kol

Laut.

L

Scekarso adalah bekas kepala
Gaerah Pelajaran III.
Dirdjen.

Perhubungan

dalam kata sambutannja
gai

Sukarno

sempat

Laut,

seba

pada

upatjara

inspektar

ini,

musisi

me-

kita bukan

USIK

djalan

jang kemudian di-

bagai

Perhubungan

instansi

karang dalam

tehnis

Laut

jang

dan

band2

Pop

janz

setelah

meliha

berapa kali, mempunja' k
waan jang tersendiri. Suatu
mewaan jang sebenarnya
selajaknja dimiliki pula cleh
sI2 muda Tainnja maupun
musisi jang sudah menijapai
professiona?

Band

tersebut

adalah

Suatu

band

jang telah

screening
zukar

maka

konsolidasi

mentjapai Baar

«

tjukup

mutlak

lajrria

sekali

masih

jang

ma

per
jang

ba-

diperivca:

memproiers

Sada
— APA

LJABATAN AS IL PANGKU
DISERAH TERIMAKAN
DJAKARTA: — Bertempat di
Aula Markas KKO, kemaren pagi
«ilangsungkan

upatjara

hi telah diberjkan langsung

S4

Disamping

Bana

Jr

mempunja'

personalitas dan kemampuan mem
karakter dan pribadi
Kemampuan
nja setjara ampuh.
ini djarang sekali terdapat pada
band2 jang ada.
Saja sudah banjak melihat
band2 Pop jang beroperasi ditem
pat jang luas di Djakarta dan be
Me
lainnja.
berapa kotabesar
mang rata? band2 ini mempunja

se-

kepa

bantuan,

tsd.

ajuga

PMI telah pula mengadakan pengobatan Cipolikijnik? darurat da
lam rangka memberikan pertolongan

pengobatan

para

korban

bandjir disetiap daerah Djakaria
jang terkena bahaja bandjir. Di-

samping

projeksikan

memprojeksikan kepribadian
reka, disjnilah sering terbentu

ini

Ga para korban bandjir berupa
200 kw susu dapur dan baji. 700
bi, makanan baji, 3000 kg biss.
cuit cabin, 6000 potong kaos un
tuk lak'2 dan 3270 polong sarung
tenun untuk selimut.

ke's'i
sudah
musi
Meh
taraf

jang spesifik pula
keistimewaan
akan tetapi bila masalahnja sukemampuan
dah sampai kepada

Escape

BANTUAN PMI PADA
KORBAN BANDJIR
DJAKARTA,
Palang Meraa
indonesia (PMI) telah memberikan bantuannja kepada para korDan bandjir jang melanda Ibu
Kota baru? ini. Bantuan dar: PMI

cjum

Tialey

The

kemampuan

ah

"The Escape" (melarikan diri) jang

dipimpin oleh Bram

dan

tah terima djabatan As. II Pang
ko dai, pend abut jang lama Brig
Gjen KKO Moch Anwar jang me
rangkap djabatan sebagai Kas
KKO kepada pengganiwja Letkol
KKO Tito Suharto jang baru menjelesa'kan tugas belidjar ui Pa
kistan. (S).

kumpulan pemuda? jang rei
saja

hal

sepert

lahnja tak terhitung lagi, saja me
lihat sebuah band jang unik se

hemat

sewadjarnja

kan keoribadian sendiri. Dan Banu
The Escape menurut perzamatan
saja mempunjainja

djumlah

Itu djuga

Pemerintah

DCI Djaya telah memberikan ban
tuannya pula berupa barang. uang
dan pengobatan kepada para kor
ban bandjir d' ibu kota. (Mrs)
MUTASI DI PN
TELEKOMUNIKASI
DJAKARTA,

me

Nan

Rasiten.

sepala dimas Telekomunikasi Dja
karta Raja dan Banten setelah Ik

4 tahun memegang dimbatannja te
lah

tur

dipromosikan

Kevangan

@' Bandung.
ma

se-

dasi rerlu mengadakan bem.
bersihan. Tanpa adanja team

njak

vulga-

ratusan

band2 berdiri

Band

pa

Gengan

kuat

asal menundjuk

jang

hir dan menarik
Disinipun terbukti bahwa
alatan musik bukanlah hal

membina kemadjuanrja
tanpa bantuan musisi pre
jang mempunjaj sikap sinis-skep
tis Kini anak2 muda teiin mun
nya.
Diantara

sikap

dan berkembang

PN

sebagai

Direk-

Telekomun'kasi

Rentjana timbang te

di Djakarta

jang semula dite

tapkan pada 28 Pebruary 1970 un

se.

taraf konsoli-

ra

Sebagian terbesar

dengan

Oro

buat2
kalau perlu buka tje
anapun djadilah!"
Memang Band The Escape ini
mempunja! kombinasi suara jang
unik sekali Meskipun
peralatan
pja tidak sehebat musik grup lain
nja tetap! soal seni menata sua

kah mereka telah tersedot
dengan
derasnja oleh musis
remadja
Pop ini, Dan suara2 negatif jang
sering mereka lontarkan kepada
musisi Pop ini achirnja semakin
mereda dan mulai hilang Ternjata
musisi remadja kita telah berha
sil melepaskan belenggu jang me

tjul

(guitar)

Jhonny

berasal dari dirj sendiri tanpa di

Pop ini terus ber

dan

Titaley

dan

tjara apa sadja,

mengikuti relnja sendir
Mereka — memperbajki
dan melatih dirinja sen
diri. Lawan2 musik Pop, termasuk
seniman 'musik-bermutu' dan “kr!
tikus" ahli, achirnja tak berdaja
dan sebagjan dari mereka masux
kotak.

Bram

(drum)

kan

pangkat bintang seberapapun jang dapat
menahan
arus sedjarah anak muda

ini.

sebi

kin. Tiara2nja amat banjak. Ka
Jeng2 dengan sedikit menari2 da
djuga
nja
dengan

dengan

dan

selain

(bass)
Pernah saja menanjakan kepa
da Ed Blanche tentang apa jeng
dipikirkan bila ja mengadakan per
tundjukan, 'Saja mentjoba mem
projeksikan dir! saja
bersama re
kan2 pemain lajnnja sedapat mung

men

apbel bendera itu menjatakan
bahwa

pemain2

Iwan

djadi ketjut
atau
bubar,
mereka
malahan
tambah
berani dan tambah jakin.
Djaman telah berlalu dan
tidak seorangpun
dengan

kekuasaan

mereka

rang Barat djuga fungsi mereka
sebagai wartawan terkenal dj Dja
karta. Bram Titaley didukung oleh

Itu adalah sedjarah masa lalu jang penuh dengan
serangan, tjap dan fitnahan terhadap
musisi remadja kita jang baru akan
bangkit. Akibat dari serang
an dan tuduhan sematjam

ng'katnja

(Mdk)

Chaerudin

Kamis

jl telah diselesaikan.
Dua orang tertuduh dalam per
kara tersebut masing2 RR dan L.
oleh sidang pengadilan dibawah
pimpinan hakim Sudirjo SH telah
didjatuhi hukuman pendiara masing2 7 bulan dan denda
Rp.
7500— subsider satu bulan pen

bahwa walaupun kita ketjewa dengan
larengan sidang terbatas Kabinet tsb
ramun kita masih mempunjai djalan
Isi. Jaitu tidak legi mengundang pe
disbat2 pelaksana? pemerintah jang
bersargkutan dengan penderitaan rak
Jat. tetapi kita mendatanginia, dergen persiapan baik dan terarah. Da
lam kesemoatan itu, kita buka dialovg
dari berbagai persoalan menurut bi
dangnja masing2. (Ant)

Laut, anggota:

PENJELUNDUP2 DIHUKUM
7 BULAN PENDJARA
..MAKASSAR. — Perkara penje
undupan barang2 lux dari luar ne
Beri dengan kapal motor "Ganda
ria' dipelabuhan Makassar bulan
Djunj 1969, oleh Pengadilan Nege
Ekonomi

Merurut Louis Wanggo, mahasis
wej/peladjar jang merupakan exponer
paling kritis dan sensitif dengan
penderitaan2 rakjat, tidak dapat berkargku tangan. Apalagi membiarkan
djurang komunikasi antara rakjat dan
kemerintah hanja akan
memperburuk keadaan dan menimbulkan kebu
taan didalam masjarakat
Bantu pemerintah
Rapat gabungan di Kramat Raja 97
itu, memutuskan,
akan — mengirim
kar delegasi2 dialcog
terbuka dalam
Wwiktu2 dekat ini. Pedjabat2 atau pe
Iksona2 pemerintah, jang erat hu
bunganrja dengan penderitaan beban
rekjat, serta pedjebat2 jang mendapat sorotan tadjam dari masjarakat
ikan dikurdjungi oleh delegasi dia
log itu
Rapat gabungan tsb. menjatakan,

Djakarta,

siden

karera

tanpa diadili.

KEPUTUSAN RAPAT GABUNGAN
MAHASISWA SE-DJAKARTA

bertekad untuk
forum terbuka

menjesuaikannja
disi

Diteruskan

Mahasiswa

mereka mendjadi pusat perhatian

predikat jang lebih kedjam
lagi, jaitu predikat "musik
sampah”. Sedang eks. Pre
lontarkan tuduhannja jang
kedji seperti "musik ngakngik-ngok” atau kebudajaan infiltrasi CIA. Akibat da
ri tuduhan bekas Kepala
Negara ini, Band Kus Bersaudara
masuk
pendjara

Kita Ingin Ta hu” Akan

ri

Bank

Bank Persania
Bursa Valuta Asing terdjadi

Pa.

dul) dan baru dalam tahun 1912

EKONOMI :

iengkapnsa adalah sebagai berikut :

Djakarta

Dirdjen

lain disebut

andjur

(EREBROFORT mengandung
GLUTAMIC ACID, sebagai sumber energi sel2 otak:
VER CONCENTRATE untuk menambah darah.
PROTEIN HYDROLYSATE untuk pertumbuhan badan jang optimal.
11 matjam VITAMIN
MINERAL.
Ter
disemua APOTIK dan Toko OBAT.
No. 148/M/70

WARTA

dari

pembesar2

riwisata Prajogo:
Menurut data2 jang dapat di
kumpulkan Sukabumi dulu ada
lah bagian dari kabupaten Tji-

TONIC

selama

Ketiga

dikatakan

lebih kurang 112 djam bertem
pat di Pengadilan Negeri Isti
mewa Djakarta dituntut agar

hadap RRI berhubung den.

1 April

Djakarta, 18 Pebruari (Mdk)
Pemerintahan dan masjarakat
Sukabumi kini sedang siap2 un
tuk merajakan hari ulang tahun

CEREBROFORT

reguisitoir

dibatjakan

jang

sas.desus h»mosex kegemaran
Prof. Dr. A. J. Kostermans jg

keputusan

Kos

nja.

perkara,

oleh keterangan,

sanaan

Perhatikan

ongkos

Goro

rangka tour of duty dan pelak

dari Prof. Dr. AJ.

dimusnah-

nja

bahwa dalam

"mag"

ter

wa
Lazarus Dabur,
Tatang
Suryana dan Alex Natalia diakuinja sebagai anak angkat

oleh Djaksa dalam

”Merdeka” memper-

kor

reguisitoirnja

jakarta, 18 Pebruari (Mdk)
Dari kalangan Departemen

Hankam

iri terhadap

DENGAN mulut? mereka terbuka lebar (tentunja menjanjikan —lagunja)

Nata-

kedua

sau komando jang djuga di

Mengenai

PERWIRA AURI
MUNGKIN PEGANG
WAKIL DIR. HUMAS
PEMBINAAN HANKAM

TEPAT

djuga

itu,

Kesaksian
Prof. Dr.
AJ.
Kostermans selama dalam pe
meriksaan, oleh Djaksa dalam

an disita untuk
kan.

H. Sugandhi
Akan Dapat
Tugas Baru ?

dakwa

termahs.

pergunakan sebagai alat un
tuk melakukan pembunuh-

# MEMPUNJAI TENAGA AHLI DOCTOR of OPTICS (O.D.) LULUSAN PHILADELPHIA OPTICAL
COLLEGE
#
PERALATAN DENGAN ALAT2 E-L-E-C-T-R-0 M-O-D-E-R-N
NTACT-LENS & KATJA MATA JANG TERMODERN.
& TERSEDIA LENGKAP
4 PEMERIKSAAN MATA GRATIS
No: 149M/70.

cleh Alex

Disamping

bannja Alex Natalia
karena
sang
korban
adalah
anak

gai alat untuk melakukan
pembunuhan dirampas untuk negara, dan sebuah pi-

CONTEX INC dan THE PLASTIC CONTACT LENS CO
PABRIK CONTACT LENS jang TERBESAR di AMERIKA.

dilantjarkan

lia,

"uk
Mike

jan — Broadcasting
Bianche adalah penjany
@uitar dan harmonika seda
Cudron sebagai penjanji

sementara

ditunda.

Ir Rolin dari PN Telekomunika
$! Bandung diintahkan ke Djakar

Cuit

(a entuk duabatan pimp nan

Berdua

dinas

Yelekomunikas Djakarta Raja dan

Banten.

(Re)

1970

MERDEKA

HALAM

OLEH:

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja anLuar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).

TARIF IKLAN :
,
TEKS SADJA : Rp.20,:- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm
minimum

Tengah

Display-ad (iklan gambar)»

minimum

Dua warna (hanja merah) : tambah :100x.
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka.
Rp.15,.. per mm/kolom
Iklan Keluai
minimum : 50 mm,
Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadii 11,
Rekening giro pos : A. 12.638

BM. Digh.

seperti

itu,

Setjara

Tut2an

AS,

perang

seperti

laksanaan

18 Pebruari

bahwa

dak apriori menolak gagasan
pengelompokan partai2 malsh
selalu terbuka
bagi pemikiran2

an

baru

politik

@dspat

bangs:.

dalam

perkembang

di Indonesia

membawa

kita

negara

kepada

lankan demokrasi

jang
dan

mendja-

Pantja

Sila

jt baik, berdasarkan UUD '45.

Untuk itu gagasan tsb perlu
dipelodjari sebaik2nja dan di
tindjau dari segala segi kepen
tingan bangr2, sehingga pero

bahan

apapun

jang

akan

ter

djadi dalam struktur politik,
sedjauh mungkin menghindari

timbulnja ketidak stabilan po
litik

di

ditenah

Sukabumi

a'r,

dari

tgl. 12

s/d

PEMBANGUNAN
TEMPAT LAHIR

New York, — Sekdjen
PBB U Thant hari Senin

15 Pebruari

jang

mensukseskan

datang,
zkan

jang

hasil
gung

dapat

pemilu

persiapan

jang

Gde

tersebut.

leutang kemungkinan2

partai2

penge-

politik

mengelompok.

menurut fakta dan

sedja-

|2

ruh jang sudah tentu semua par-

Ii
i : If
1

F

E

i l Th

sjonalis sudah terang Murba, IPKI
PNI.

Jang sulit sekali, menurut Se
kretaris Fraks! Murba
tersebut,
dan Parkin

do (Partai Kristen Indonesia). apa
kah masuk kelompok spirituil atau
nasionalis

'Djikalau

atau kelompok

melihat

karya.

kenjataan

se

lama jni, maka bukan mustahil,

bahwa

partai

Katholik

dan Parkin

do #kan masuk kelompok nasiona
Ns dan bukan kelompok spiritu!l
dan bukan pula kelompok karya

Kemungkiran sulit urtuk masuk,

h|

1
:

1
jai
z
I
f
i ai"
If F 8 E

Fe
F EF £ Eka E

|

i
i

tal2 Islam masuk kelompok spiri
tuil dan jang masuk kelompok na

Katholik

pertimbangan

historis.

untuk masuk

kelompok karya, be

kelompok

spiritujl

sedangkan

berdasarkan

rat karena faktor kepartaian jang

sampa!

sekarang

berlaku

di Indo

nesia'. Demikian Sahat Najnggo

jan.

Djakse

partisipasi rak:at

terorganisir

akan

dan mantap serta
djawab serta akan

k"

bertany
menum

pertanjaan
sam.
massa PNI dalam

'djtemPhi'

guna

ketiga

djurusan.

di Tjmur

Perta

sendiri. ke

tidak sedikit diperlukan untuk me
bangsa

Vietnam jang mengetjam kedudu
kan mereka di bagian dunia inj.

NATO.
Negeri2 Tjmur Tengah jang me
lihat minjaknja makin sukar sadja
untuk ditarik mendjadi
sumber
Dalam

bantu

dari Sovjet Unie. artinja,
semua negeri2 sosjalis di Ero

untuk berdikari
bada,

Waka mendjadilah
daerah Timur Tengah. kelihatannja seperti
daerah perang merebut kekuasa:
an antara demckrasi
Barat dan
komunisme Eropah.

da-

pertikaian

ngah, Vietnam

artara

dan

Eropah.

Dalam

ma

sa.

Pihak Timur membongkar rahasia
bahwa 'krisisminjak' di Israel te

dja, terutama tenaga2 ahli dan
kedjuruan sehingga daerah2 jg

ngan suatu realisasi projek pipa
mijak sepandjang 260 Km. untuk

ngat

didaerah2

kekurangan

luar

Djawa

tenaga2

lelah menghasilkan

banjak

ker.

de.

visa dan rupiah pada waktu ini
kebingungan, bagaimana mere.
alisir projek2 pembangunan da
erah berhubung kekurangan tc
naga2 ahli tersebut.
Untuk mengatasi masalah tsb
menurut Gde Djakse hendaknja
Pemerintah menjelesaikan setia
ra

makro

rentjanaan
gni

daerah.

ekonomi

praktis

Dengan

menudju

bagi

pe

berba-

perentjana

an2 tersebut dapatlah sekaligus
diatasi masalah itu setjara na.

lah dapat

persedjaan

langsung

rah Israel,
Kalau

BARU

oleh

60 djuta

dari

perghasilan

Barat.

ton

de-

setahun

sumbernja.

ke

tiga djurusan

di Ti

ahankan mat'2an eksistensi Israel
sebagaj negert tempat pertemuan
kekuasaan materieel
dan politik
blok

Sovjet

memaka'

itu.

sem

bojan "kemerdekaan nasional, de
mckrasj

Gan

perdamaian,

Meka
merebut

kekuatan mereka dalam
kekuasaan politik dengan

persahabatan"

dengan

sembojan diatas. sementara telah
menarik perhatian negeri2 Timur

konsekwensinja.

Sebagai.

(Kempas,

Sabtu,

13

hal.

September

berita itu, sumber
luh bahwa
pengi

siaran?

1969,

II, kol. 3). Dalam

menge
dari

iklan oleh

semua

stu.

dio RRI tjuma mentjapai Rp.
15 djuta sebulan (? FAR), di
mana Rp. 600 ribu daripada

nja dihasilkan oleh RRI Dja.
karta.

Oleh

gap

kurang

rian

Berita

djar

karenanja

berarti,

ditindjau

diang-

day

wa.

kembali.

Yudha,

Diha.

semeatara

itu kita batja pula artikel Sdr
Wienaktoe (BY, Selasa 19 dan

Rabu

20 Agustus

5)

soal

perbandingan

Radio,
an

lam

dengan

1969,

man

dimana

iklar

hasi

harian

djudul

hala.

Dunia

dipaparkan

pendapat-

penelitian

Sdr.

Hartowardojo da.
Indynesia Raya

dengan djudul
"Urgensi Un.
lane? Pemantjar”, dimana al

terba

NAN
|

KITA PERTAI:
|

dengan sendirinja

Abdul Xarim
gar.
Dengan

MS dan Mr Luat Sireserah terima itu maha

adalah
lapangan
minjak
Pangkalan
Brandan dan Atjeh, bekas milik Shell,
BPM.

mur Tengah itu, dengan memper

nja di daerah Timur Tengah

dap

Tidak

keluhan terha-

setjara juridis dan politis tambang
minjak Pangkalan Brandan telah dikuasai oleh Pemerintah RI, sekalipun
hak
konsesi Belanda belum habis.
Maka dengan demikian satu2nja lapengan tminjak jang telah dikuasai oleh
pedjuang2 kemerdekaan
Indonesia

Keuntungan? politik
pihak Barat djelas mem

perahanan

pasti

timbul

mana dilansir dalam berita se
kolom dengan djudul: komer
sialisasi RRI
ditindjau lagi

Artinja,
atjara2 si
dengan neratja

jang

djumlahnja.

lajak

Modal2 asing mulai
sedot minjak Indonesia

, dan

dae

hape.

ta

(Bag. H0 Oleh: Redaksi Politik-Ekonomi "Merdeka"
tentara Sekutu jang menganggap dirijang diberikan kepada Sultan Lang
nja wakil Belanda meminta kembali
itu harus dikembalikan lagi kepaminjak tersebut pejuang? kita memPemerintah Kolonial dalam benpertahankan hak milik Republik jang
tuk pedjak2 ....
..
baru
direbutnja kembali itu. Achirnja
Makin besar perusahaan minjak
tentara Sekutu jang ftiemerintahkan
Belanda itu makin besar pulalah pen
kepada
penguasa
pasukan
Djepang
dapatan Pemerintah Hindia Belanda
untuk mewakilinja tak dapat berbuat
dan Pemerintah Keradjaan Belanda
apa2,
selain daripada menjerahkan
dinegerinja sana. Pada tahun 1936
tambang minjak
Brandan
“Koninkelijke"
sudah
kepada
Pemerintah RI dengan disakmampu membajar padjaknja
kepada
sikan oleh Komisi Tiga Negara. KetiPemerintah Keradjaan Belanda
sebeka itu pihak RI diwakili oleh Residen
1 miljar gulden. Mahkota minjak

pertahankan monopoli mjnjak, pe
Inguasaan terusan Suez dan sentral

maka

PRANGKO

dj Israel.

ekonomi

djatasi

jang

Demokrasi

milu sekaligus lebih memperku
at potensi Pantjasilais.

sun kcmunity

metode

urnja, dan berbondong2 menanam
modainjs dibumi Indonesia untuk
menjedot harta kekajaan jang berupa

pada itu sementara negara Ero
pah Barat jang berhadap2an de
ngan Sovjet Unie cs. telah menju

Mengenai pembangunan dida
erah2 dikatakan bahwa teruta.

tentulah

,

laksanaannja.
komersialisasi
jang terbatas

Adanja penemuan2 minjak di Indonesia, mengakibatkan pengusaha?
saing tidak kuat lagi menahan air li-

tempat jang hangat dihati bangdan

djuga.

AHKOTA JANG HARUN

Barat dan sosialisme di Timur Te

PNI

jang

perlengkapan

tode jang ditempuh pun
ruslah koasekwen
dalam

bahwa
dikatakan
lam Pemilu
Kongres PNI tahun ini
le.
bih memperkuat PNI dalam Pe

persiapan

tapi

manusia"

dalam anggaran jang tersedia
subsidi pemerintah, maka me

aktif membantu Pemerintah un
tuk mersukseskan Pelita didae
rahnja masing2.
Mengenai

nia

Bilamana tudjuanaja tjuma
sekedar menutupi kekurangan

kekuasaannja, telah membangkitkan lebih hebat lagi gerakan2 per
anija

"faktor

mekanisnja

sa2 Arab. schirgga garjs perang
jang sesungguhrja mengikuti tiga
djurusan kemedan2
pertempuran

lebih

bersifal

terpaut,

sadja

diustru bepergiannja kedaerah2
adalah untuk memberi penerang

mereka dalam

harus

ka diwakili oleh kekuatan tempur

dibagian dunja itu, dimana mere

hal Ini Arab mendapatkan

sampai

Tengah. Apalagi dengan bantuan2
alat2 perang dan instruktur? mere

"tuasi

revobusi

fisik

S kenjataan bahwa nasib
KY

wunjak

Pangkalan

Brandan

tak bi-

sa lain daripada : bumi hangus
Dimasa agresi
Belanda
pertama

djuang2 kemerdekaan telah
membumi
tambang
jak

Pangkalan

Brandan

..!
pe-

mi-

untuk kedus

FUAD
ABDURRAHAMAN
dikemukakan

bahwa

djuta

sehari!

rupiah

Djelas disini ada perbedaan ku

tipan

angka

melawan

bisa

infiltrasi

arah kepertahanan

gugat,

”komunjs dan

bersama untuk

'perdamiian dan kemerdekaan na
ticnal dan persahabatan". supaja
dapat pula pihak inj
mendomi-

neer, sekurang?nja kebidjaksana-

an penjaluran

minjak,

pemakaian

di Eropah.

Djelasiah.

Suez dan pembendungan
tan2 NATO

kekua

membi-

tadi. Sekalipu nangka dua djuta

rupiah sehari jang diperoleh oleh
EkShinca Broadcasting System da
ri iklan, mungkin mudah membi

ngungkan crang jang kurang

me

ngerti faktor "Time Sales dalam
siaran radio. Penghasilan sebesar
itu, tentulah tidak harus
mati
kutu terhadap pola'tarif pendjual
an waku. Antara 'Spots' dan 'Spon
sored programs' punja perbeda
tarif. Begitu pula, djumlah penda
putan dalam waktu kewaktu,
da
pat berbeda. Antara 'peak listening hours dan 'lull hours'. Ter
bh lagi perobahan musim.
mjsal
nja grafik pendjualan diachir ta
hun jang ada sangkut pautnja de
ngen: bulan puasa. har' raya idul
fitri, natal, imlek dsb. Serta arus
iklan mendjelang achir bulan. jg
ada sangkut pautnja dengan keb'a
saan

umum

untuk

berbeandja.

Po

pularitas atjara siaran. serta daja.
djangkau pemantjar djuga mema
inkan peranan. Begitu pula 'sale

ability" dari suatu atjara jang df
chususkan targetnja untuk katego
ri pedengar jang tertentu .Nam
pukrja, RRI belum sempat menilai

nja sedjauh itu dengan alasand
nja tersendiri pula
Kemudian, ada pula
persoaian

'hak padjak'" Padjak atas pesawat
radio

jang

biasanja

dimasukkan

kas RRI Pusat, kinj diserahkan ke
kag pemerintahan otonom Propin
si

Dimana

sepertiganja,

seperti

di Palembang, dikembalikan kepa
da RRI setempat. Sumber pengha
silan ini, sesungguhnja tidaklah
seberapa besar. Karena masih ter
penjetoran

oleh

pelbagai faktor. Termasuk
pengawasan dan penelitian,

soal
jang

kelolosan

djadi

para pemilik

pesawat radio oleh

nota bene memerlukan

Chusus pula
purrakan.

bila

menjangkut

'padjak

Dan. soal

anggaran

hendak

disem

berikutnja.

padjak

penghasilan

iklan'. Padjak
penghasilan atas
iklan ini, wadjib diserahkan pula
kekas

Negara.

RRI

dalam

tidak diketjualikan.

hai ini

Prosentasenja

bergantung
pada djumlahnja se
suai tabel jang berlaku bag' peng-

usahaan djasa. diluar padjak-te
klame jang lazim dipungut oleh pe
merintahan DCI

misainja.

Kalau

@jawatan padjak belum sampai ber
tindak kesitu, ada baiknja mulat

bab,

Barat di Israel

diganggu

agak

HULASAHNJA. dari kenja
taan2 ini, RRI harus me
lihat djauh kedepan Se-

untuk mempertahankan
kekuasa
an terusan Suez dan penempatan

kekuatan

jang

ngungkan. Tapi. tidak sulit diter
ka kebenaran analisa jang terachir

dipikirkan.

Timur Tengah jtu. adalah perang

tidak

pendapa

tan RRI dari iklan sehari pu
kul rata Rp. 500.000, sedang.
kan radio
niaga kl-Shinia
(non RRI)
memperoleh dua

Maka djelaslah kelihatan, bah
wa pada hakekatnja. perang di

jang

ke Mekah.

OLEH :

ka kenegeri-negeri itu.

senirum

Dan
tak

Tidak diberitakan adanja kor-

har2 bakar guna kepentingan pen
djagaan berkobarnja peperangan

jang revolusioner.

Hongkong.
tjalon hadji

ban dalam ketjelakaan itu jang menjusul berita2 bahwa
dikalangan korps wartawan asing dinegara itu terdapat
agen2 rahasia militer Amerika. (UPI)

nja, tapi
djuga bertanggung
djawab terhadap kelandjutan
hidup serta perkembangan fa.
silitas tekniknja. Disini bukan

Sementera jtu,
Sovjet Unte
jang katanja tidak” memerlukan
eksploitasi kekajaan2 minjak Ti
mur Tengah, telah mendapatkan

an kepada

'buah bom ditingkat atas.

sponsored
programs".
Mak.
lum,
RRI sebagai
lembaga
resmi, tidak se.mata2 mela.
jani produksi
atjara siaran-

Kemudian arah jang lain adalah
ke Eropah sendiri, dimana Djer
man Barat
sebagai
sekutu AS
mendjadi tumpukan persediaan ba

lawanan

atau
sang

Singapura

ke

wengkan

tan, segera membandjir gedung pusat pers Vietnam setelah pihak geriljawan Vietkong berhasil meledakkan se-

ditempua

dimana minjak

perlawanan

|

POLISI militer Amerika Serikat di Saigon, Vietnam Sela

'ga jang
sungguh2”.
Tidak
perlu malu2 kutjing atau ragu2. Artinja,
setiap
atjara
siaran, diluar siaran pemerin
tah, harus ditjarikan pengem
ban biajanja deagan wadjar.
Apakah itu berupa "spot com
mercial”,
maupun
“wholly

bahan2

perang jang

Tengah

madamkan

lebih ber

oleh Nainggolan SH dikemukakan

adalah Partai

akan

ikut sertanja guna mensukses.
bahwa
dikatakan
kan Pelita,

haminja dan diterimanja usul Pre

dan

pelak

mensukseskan

lebih

Mendjawab
pai dimana

DPRGR. Senajan, Sekretaris Frak
8 Murba tersebut mengemukakan
beberapa alasan dari dapat dipa

bahwa

kepada

buhkan collective leadership an
tar seluruh potensi Pantjasilais.

Gupat dipahami serta dapat diteri
ma.
Dalam keterangannja
kepada
pers Selasa siang digedung lama

mana kjra2 dapat

dan

menurut

Peliia karena

lalu.

antara

Pelita
«

hasilnja

adalah merupakan iktikad baik
dari Presjden dan usul
tersebut

lompckan

ma

ideo

status guo mono

Gua di Vietnam,

untuk

mengewai

minjak

operasi

PUSAT PERS SAIGON DI BOM

RRI
Kini dan Mendatang

Inggeris dan

diperlukan

mengarah

mutlak

penerangan

Persediaan

tuk mendjaga tjalon2 se
lalu sehat dan uangnja
djangan sampai disele-

Komersialisasi

kekua

hari-atas

dengan

riasi2 kesukaran bagi seluruh du
termasuk Indonesia!

peta jang

dikemudian

bakar bagi mesin2

pemilu.

marhaen

menggambarkan

lasi uang jang merugikan

monopo

djan hari perang
pandjang ini,
tentulah akan mendatangkan va

Tengah.

mempertahankan

polinja,

po-

tjalon2. Tapi adalah, un-

Arab

ting artinja dilain pihak. Dikemu

S

persimpangan

untuk mendjaga

Didaerah Kalimantan ia. telah

ssnaan
Pemilu.

Otak de me ue Djarna
Wi aari ksimusi, bahwa tudjuan
perjeaciharaan kepartajan seper
U @maksud cleh K.esiden guwah
Luk tapi yang penting adalah pe
laksanaan tekiisrja. Sebab apa
bila pelaksanaan teknisnya baik
maka akan tertjapailah apa jang
mendjadj tudjuan baik luai uan
pi'rsiprija Parmusi menerima sa
ran2 tersebut.
Anggota DPRGR. Sahat M. NaIrggclan (Murbs) dalam pada itu
menjatakan, bahwa usul Presiden
Soeharto tentang pengelompokan
Partai2 Foljtik dalam rangka pelak
saraar. Femilihan Umum
nanti,

siden

akan

didaarah2

dan

gengsi

menda

logis kaum komunis untuk menda

saan dari sementara negeri besar.

ka.

dengan matjam2 manipu

untuk

Ui

ti.

perluar2

ja.

(Mdk)

pada

hanja

petkan keuntungan2
politik dan
ideologis jang tidak kurang pen-

AS, djika kedudukan monopoli itu
tidak didjaga dengan segala da

stabilitas

sjarat

merupakan

Timur

rugian mor.opoljs2

sukses

keamanan

berhadapan2

Eropa-Asja-Airika
itu kehadiran
jang membawa profit berdjuta2
dcllur dan menarik. karena kc

wan ”Merdeka”
sekembalinja
dari Kalimantan dalam rangka
persiapan pemilu. Dikatakan se

litik dan

di

daerah

mikiam dikatakan oleh Gde Diak
se Sekdjen PNI kepada warta.
landjutnja

Arab jang

nunaikan ibadah hadji.
Rupanja jang penting,
bukan hanja naik hadji

1 minjak, kekuasaan reel penggu
naan teluk Suez dan sentrum ope

di
dibidang

Islam da

darj

direbut oleh
6 hari dua ta

kembai

umat

lam kewadjiban2nja me-

kem

perang mempertahankan

Dan kehadiran minjak di

ber.

lai mendapat
dukungan dan
Ikut sertanja seluruh rakjat, de

massa

(Mik)

da

PNI

Pelita hanja bisa

mem)

AMPIR dua per tiga perse
wan mujak dunja bera

potensi
Pantjasilais
Djakarta,

patkan

ngekang

pertem

jang
perang

lalu, lebih

dak dimaksud untuk me-

merebut

rasi demokrasi Barat disatu pihak

berbeda

SEKDJEN

perkelahian

menginginkan lebih ba.

menarik

perkuat

dari pada

njak kemerdekaan
bidang,
chususnja
ekonomi.
Minjak

Sholat Idul Adha baru2
ini menjatakan, bahwa
pengaturan urusan hadji
jang dilakukan oleh Pemerintah, samasekali ti-

sa

apa jang disebut musuh2 bebuju
tan antara Arab dan Jahudi, ada

jang

Pemilu akan

KATA

bali daerah
Israel pada

di Timur Te

perkembangan

pe.

peperargan

lebih

buruk

hankan dominasi ekonomi ne
rara? besar disatu pihak, se.
pihak kelihatan
dang dilain
nasionalisme
berkembangnja

didaerah

daripada

Maka

hun jang

Timur Tengah
sekarang ini.
Paberik badja merupakan tu.
lang-punggung

dja.......

jang

ngah, ketjuali dihangati oleh
peluru2 Arab dan Israel ber.
ganti2, lebih djauh merupa-

didjalankan politik dan ekono
mi

bagian2

puran2 hanja untuk

kan

Disini Ingin kita menclear.
kan apa artinja paberik badja
urtuk suatu
daerah dimana

Partai Katolik,
Parkindo Masuk
18 Peb.

menghendaki

wa pemboman itu dilakukan
setjara tidak disengadja.

3 Partai Tentang Pengelompokan:

Partai Kristen Indonesia

lalu

nja suatu kesengadjaan jang
tidak berlatar belakang, seka.
Tipun Israel menjatakan, bah

memberikan

Djakarta,

memnadak

patkan

apa lagi, djika paberik itu sen
diri bisa seketika lumpuh.

Perkembangan

tu-

diadakannja gentjatan sendja
ta lagi. Tapi kelakuan Israel
itu sebenarnja bukanlah ha.

lang sesungguhnja, djika melihat usaha2 itu dimaksud untuk penjederhanaan
struktur dan pemikiran politik bangsa, maka kita akan melihat pula suatu
hari depan kehidupan politik dengan pengelompokan pemikiran nasionalistis
spiritull dan kekaryaan jang udjud dan prinsipnja berbeda dengan "'nasakom'”.
Presiden Suharto terang tidak menginginkan kembalinja perebutan hegemoni
politik salah satu partai dalam usaha? pengelompokan it
Dan Presiden Suharto djuga tidak mengharapkan, akan hidupnja kembali "'gontok2an"', tet:
sebaliknja beliau menginginkan penjederhanaan struktur dan pemikiran pak,
jang toh sudah digariskan
didalam Pantjasila.
Kesediaan partai2 menerima
penggolongan ini, sekaligus membawa konsekwensi bagi partai? tersebut, untuk menerima sepenuhnja, tanpa raguZ, filsafat Pantjasila kita, dan dengan demikian menjisihkan golongan? jang meraguZkannja. Dengan Orde Baru jang
sudah lebih kuat tersusun selama Orde
ini, maka penerimaan Pantjasila
dan memenangkannja untuk se-lama?nja, berarti pula, setjara struktureel dan
pemikiran, melenjapkan kekuatan2 ekstra-kiri dan ekstra kanan dari dunia poUtik kita,
Djika gagasan ini tumbuh mendjadi suatu bentuk baru kehidupan politik
bangsa kita, maka kita akan mendapatkan djaminan, bahwa semua partai da"
penggolongan tadi, merupakan Pantjasilais2. Dan dengan demikian ia lemudah tumbuh sebagai kekuatan jang membawa identitas bangsa, Jang
mengenal siapa lawan dan siapa kawannja. Memang, suatu gagasan jai
lu
mendapat pembahasan lebih banjak dan lebih mendalam !!! sasa

Nasionalis?

psy.war didalam paberik itu
sendiri, sudah merupakan sua
tu kemenangan
bagi lawan,

menghukugs
" semannja

AS dan Inggeris

Pantjasila

Grup

terpaksa

Presiden Suharto dalam sambutannja pada

djatas

E

rael

hal2

perkelahian2 antara dua raksasa,
dimana seluruh dunja jkut menda

hasil2

terdjadinja

djang, Dan

NAIK HADJI DAN
KEBERSIHAN.

Tengah sedang gemuruh oleh kri
sis strukturil jang mempertadjam

pan.

pendek maupun

djangka

10 orang tewas dan 100 luk2a2,
telah menjebahkan kawan? Is.

hidup ditengah2 kita,

kesetiaan kepada

se.

Israel

karena

| Hi
|| 1

djaminan

rakjat

kelakuan

baru? ini, jang membom se.
buah paberik badja RPA de.
kat Kairo dan mengakibatkan

berabad2 itu.
AAh!I2 sedjarah dan kebudajaan jang terkenal seperti Krom, Veth, Stutterheim,
Boeke, semuanja menjatakan dalam pendjelasan2 mereka, bahwa "bangsa InGonesia adalah suatu bangsa jang religieus dan komunalistis!""
Kenjataan sedjarah ini dulu di kelompok2kan oleh Sukarno dengan sebutan
"'Nasakom"', dan akibat pengelompokan lang terpisah2 itu, bagian "'kom""
nja telah meradjalela dan pernah berada dalam perdjalanan "memakan" habis
tolongan2 "nas" dan "'a” Isinnja Itu. Oleh karena itu penggolongan seperti
"'Nasakom'" tidaklah reeel. Itu diakui kemudian oleh tokoh PKI almarhum Sudisman, jang kemudian memberikan kritik pedas kepada pembentukan ''nasakom'" dan mengambil djalan Jain untuk usaha2 kembali berkuasa...
Djikalau kita tidak berhati2 dan salah tafsir dengan usul Pak Harto tentang
pengelompokon partai2, maka kita melihat, seakan akan konsepsi baru ini
Ingin mengulangi kesalahan? jang lama.
sudut

dingan setjara lajak.

dan ideologis.

:

KEMARAHAN

dunia akan

sosial-politik itu, melepaskan dirinja dari kenjataan2 hidup jang telah berumur

kita melihat dari

ada

itulah. maka
perkemba
bangan keadaan di Timur
Tengah dalam periode re
but merebut
kekuasaan
Ini, sangat menarik. Dunja Timur

dunia mendapat bagian2 buruk sadja....

bahkan in mendjadi pembimbing daripada politik dan ideologi bangsa.
Sitat2 religieus bangsa kita, terutama sekali dibidang kelompok agama 1slam, berbeda dengan aliran? agama lainnja diabad ke XX ini, bukan sadja memantjarkan sinar2 ke-Tuhanan jang mendjadi pegangan kita, tapi ia djuga terbukti merupakan barometer daripada daja-gerak politik dari zaman pendjadjahan hingga sekarang ini.
Disamping itu suatu realitet lain ialah, sdanja golongan? jang bekerdja,
golongan karya kita namakan sekarang, jang merupakan suatu bentuk tenaga
Politik-sosial jang merupakan living reality djuga.
Sekiranja kita mempunjai berpuluh3 partai, atau hanja tiga atau empat
partai sadja, maka tidaklah mungkin partat2 jang mendjadi wadah pemikiran

djika

ekonomis
LEH

Sementara dua raksasa berkelahi

Gagasan penggolongan partai? jang diusulkan oleh Presiden Suharto untuk
mendapatkan penjederhanaan struktur dan pemikiran politik bangsa Indonesia
mendjelang dan sesudah pemilihan umum nanti, adalah suatu gagasan jang
mentjerminkan Istarbelakang historis daripada kehidupan sosial, politik dan
budaja bangsa kita.Sepandjang zaman, oleh ahliz sedjarah telah diketabul, bahwa didalam masjarakat Indonesia, seperti djuga didalam masjarakat negeri2
Asia lainnja, jang masih agraris dan sedang berkembang, terdapat beberapa
unsur essensieel jai selalu hadir — in eksistensi —, pada djiwa bangsa itu.
Pertama tama diketahul, bahwa nasionalisme di Indonesia, bukan sadja merupakan suatu fenomena sosial politik jang sekedar hidup sebagai "'Ilving
reslity”” ditengah2 bangsa, tetapi ia memegang peranan penting dalam pembentukan bangsa dan setjara timbal balik mempengaruhi pula susunan dari
rumusan Pantjasila, sebagai "Weltanschauung'" kita. Djadi nasionalisme se-

Tetapi

saran

Tengah

angthai baru2 ini.
Alasannja: Ia tidak me
njelenggarakan
pertan-

Periode jang menarik

PEMANDANGAN di pabrik badja Mesir jang hantjur setelah dibom dari udara oleh Israel baru2 ini dengan menelan korban 70 buruh sipil tewas. (AP).

PENGELOMPOKAN JANG
MENDJAMIN KEMENANGAN
PANTJASILA

bagai satu kelompok pemikiran politik akan senantiasa

Timur

| i fa j
1| 1

:

perang

| tik
ai

Umum/Redaksi

bahwa

antara Indonesia dan Mu

lah interesse pokok darj dua sis
tim dunia jang saling rebutan pa

Djakarta. Telepon. : 43660, 43230,
Pemimpin

Chay Kullavanich, bulan
jang lalu telah mengadju
kan permintaan berhenti, karena keritjuhan da
lam penjelenggaraan per
tandingan Thomas Cup

Timur

beaja posudara).

Es

(termasuk

I

sebulan

TJONTOH.

Presiden
Bulutangkis
Muangthai Djenderal Pi-

FF

Rp.300,-

BOLEH

|

kota:

MA

'

SL krisis

1948 OLEH B.M. DIAH

PENERBIT : P.T. Merdeka Press,, Djakarta.
Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar.
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RABU,

|

kesempurnaan

fas-

litas jang wadjar dinjkmatinja. tidak wadjar tjuma diba
tasi di Pusat Tak sedikit siudioZ
RRI daerah jang mengeluh kare
na kekurangan beaja penjempuna
an

dan

perawatan

terhadap

tas jang ada. Beban anggaran
semakin

berat

dengan

asnja affiliasi studio?

rah kedalam tubuh RRI
ada

sifat

otonomisasi.

fav

ita

kian melu

baru

didae

maka

harus

Andaikan

lah dipertegas kemana RRI setem

(Bersambung ke hal IV)

Manna
mo aa

RABU,

MERDEKI

HALAMANIY

Erwin Baharuddin An gkat Djamiat Dalhar Sebagai Pelatih

Terbentur Masalah
”Dja-

kepada ”Merdeka”

hatian kepada badan jang
berwenang untuk itu, tapi

Umum

PS

karta Putra” Erwin Baharuddin dalam suatu ketera
ngannja

menjatakan

nja kesulitan

bahwa

satu2-

jang dihadapi

oleh club "Djakarta Putra”

untuk
mentrapkan
sistim
”Pardedetex”didalamnja
adalah mengenai
masalah
lapangan.

Dikatakan oleh Erwin Ba.

haruddin bahwa

sampai sa

at ini PS "Djakarta Putra”

masih
belum
mempunjai
lapangan sendiri, sehingga
dengan
demikian
sedikit
agak
mejulitkan
dalam
——
——
mm

nampaknja

masih

belum

ada perhatian.

Ketika disarankan apakah tidak mungkin dengan

tjara mendapatkan
suatu
fasilitas ?, dengan tegas di-

katakan oleh Erwin bahwa

”Djakarta Putra” tidak me
ngingini adanja sistim fasi-

litas2, karena hal itu akan

memberi tjontoh jang tidak

baik.

|

Bunga deposito
dji pemain.

untuk

ga

Sekarang itu semua sudah lain. Sekarang anda dapat

ngebut ke Hong Kong dalam

Lapangan

an ini telah dimintakan per

Dengan

beberapa

anggota

penggemar2.

nja jang ada dan jang sedikit
mampu, dimana setiap anggota
nja

dibebani

lah

jang

uang

sebesar Rp.

sumbangan

100.000,— uang. itu

kini

didepositokan

bungania diberikan untuk
para pemi

dan

gadji

Sedemikian djauh ketika dita
njakan berapa
besarnja gadji

mean

Ea

Pon

sekedjap mata.

Am.

Saksikanlah Hong Kong ber— a —go— go, ber— soul.
ber-cow-boy. Diratusan night club dan cabaret.
Terkenal didunio.
Hubungilah

Penggemar2 Jang Mampu Bantu Dengan
Sumbangan Masing2 Rp. 100.000
Mengenai rentjana pembangu
nan "|
arta Putra" menurut
Erwin didukung sepenuhnja oleh

Ae ant,
HD. Ta

Dahulu kita anggap Hong Kong sebagai kota mati.
Tidak ikut main. Terlalu djauh. Terlalu sulit didatangi.

49363

-— 43755.

, Bilang anda

dan djaminan jang diberikan
oleh "Djakarta
Putra” kepada
pemain2nja, Erwin tidak berse.
dia menjatakannja, hanja dika
takan bahwa djumlah jang diberikan kepada pemain2 "Djakar
ta Putra” tidak kalah dengan
apa jang dapat diberikan oleh
Dr, TD Pardede kepada pemain
pemain Pardedetexnja.
Jang penting,
demikian Er.
win menjatakan seterusnja, ada
lah adanja djuga unsur "mana

di Hotel Indonesia. Tilp.

Am

Pan

ingin ngebut

ke Hong Kong. Segera.

Pan Am membikin perdjalanan anda hebat.

Penerbangan berpengalaman terluas didunia.

gement” dalam pengurusan pe.
main2 bola ini, sepert: jang se
karang ini dipraktekkan di Par
dedetex sehingga pemain tidak

pernah

merasa keputusan

— 'DP' mempunjai
pandjang.
Mengenai

Putra"

rentjana

seterusnja,

uang.

rentjana

aa

Ketua

menghadapi latihan2. Menu
rut Erwin persoalan lapang

1970

gebut ke Hong Kong.
5

Kes Djakarta Putra

Djakarta, 18 Feb. (Mdk).
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"Djakarta

Erwin

Baha

ruddn menjatakan bahwa dalam
waktu dekat ini "Djakarta Pu-

tra” masih belum mampu seba
gaimana PS "Pardedetex", jai.
tu dengan
Luar

Negeri

deng

mengadakan
ataupun

tour ke

sebaliknja

mendatangkan team Lu

ar
Negeri ke Djakarta dengan
biaja sendiri. Hal ini adalah di
sebabkan karena PS "Djakarta
Putra"

STEFANTA MEIDRI (kanan) adalah
gadis Itali jang baru berumur 16 tahur. Namun dilingkungan persepakbojaan wanita Iii dia sudah merupa
kan sematjam bintang setaraf Pele.
Arggota kesebelasan Roma, satu team
Jang tegolong terbaik diantara 10
kesebelasan wanita di Itali, Stefania
telah berhasil membobol gawang lawan sebanfak 25 kall.

menerima

nal

rentjana

jang

setengah
pemain2

masih

djadi,
nasio.

jang sudah matang.
Lebih djauh Erwin mengata-

akn bahwa
sedemikian djauh
"Djakarta Putra” tidak akan me
ngambil pemair2
dari daerah
lain
seperti
jang
dilakukan
"Pardedetex”,
tapi
"Djakarta
Putra" akan
menerima setiap
pemain jang datang dan meme
nuhi persjaratan tehnis, dimana

AKIBAT KERITJUHAN PERTANDINGAN

pat fasilitas sepe'rti perumahan
(asrama), pengobatan dan ka.
lau ada jang
masih sekolah
en
ditanggung biaja sekoah
nja,

Erwin djuga mengatakan bah
pemain2 jang
diterima di

Bangkok, 18 Feb. (Mdk).

main2

jang

masih

budjangan

rakan

(belum kawin) sedangkan pema

dunia

Senin.

Pertandingan

Jama

ini

telah

mendjadi

warga DCI Djaya. Djuga diba
gian puteri, sebenarnja Djakarta harus berbesar hati dgn

adanja pemanah pulerj nasio
nal Rochmah,
jang semula
berasal
Dengan

dari Bandung djuga.
dua tokoh
pemanah

puteri,

kiranja

nasional ini, Suhartomo untuk
putera dan
Rochmah untuk
pn

harapan

emudian

kom

ga

pertandingan
garakan
setjara lajak.

akan

kota lain dju.

menjusul.

Demikian

Er

hari.

Djakarta bisa

jang baik di.

karta dlam invitasi Purwakarta ini,
kiranja bisa dipakci sebagai udjian
untuk mengukur
kemampuan
pemanah2 Djakarta sekarang. Suhartomo,
Jang sekarang ini oerada H Djakarta, akan memperkuat -eam Djaya,
sehingga dapat diharapkan bahwa
team Djaya akan muntjul Lengan sa
tu team jang diruh 1ebih kuat dari
pada ketika PON VII ji. Lawan uta

na olahraga panahan
ti
mengumpulkan

telah

keluar

diputuskan

sebagai

pemenang

walk.over.

(Rtr.)

pat

itu harus

setempat?
jang

un

Feb

(Mdk)

single-putri

berkepentingan:

lama

PON VII,

Edo Rahantoknam,
Ecxy Tamtelahitu, Drs Sumarsono
atau Totong Su-

karno, Dibagian puteri kita harapkan
kemadjuan
dari Evi dan Nj. Tien Pa
timah, Zefilia Osman jang pernah

E

mentjatat
prestasi terbaik dan terbi

lang sebagai salah seorang pemanah

5

jeng kurang djuga konsentrasi
nam-

paknja lebih banjak ditjurahkan
ke

tjukup

ke

pihak

setem-

akan

saling

management

men-

dan

itu pula,

terbengkalai.
RRI

bertekad

Se

untuk

positif djarahkan

tahun siaran niaga,
untuk

menilai

riset

kesitu.

rasanja

'fjeld

sur pengusahaan djasa itu harus
@isempurnakan dan dibina. Kalau

mau menantj pembawa iklan tan
pa kolportir, rasanja surat kabar
manapun akan gulung tikar. Ad
vertising canvassers
djuga tax
akan ada gunanja, kalau program

komersialisasinja ' tidak — punja

arah. Sebab.

tjap pemasang

iklan

sudah punja pola niaganja sendiri

kedjuaraan

ra Afrika Selatan jang ikut serta.
Alan Parsons berhadapan dengan
Elo Hansen (Denmark) dalam final

menang

de

tika pemain puteri Inggeris Susan
Whentnall dan Lonny Bostofte da

York.
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ROBOH
KE 4

Pebr.

(Mdk)

lar djuara

memenangkan

dunia

berat di New York Senin
lam dengan menghentikan
my

Ellis

ge

tindju kelas

sesudah

ma.
Jim

terdjadi

per.

tarungan sengit empat ronde.

Menurut Reuter, Ellis jang ro
boh dua kali daiam ronde keempat, tak ntampu melangsung

kan pertandingan ronde kelima.
Bertarung dengan gaja perten

targannja
jang
biasa Frazier
menghantam Ellis dibagian ke.
pala dan badannja untuk meme

nangkan

pertandingannja

ke.25 berturut2 dari karier
fessionalnja.
Ini merupakan

menangan

knock-out

jg.

jang
pro
ke

ke.22

dari Joe Frazier, petindju Ne.
gro dari Philadelphia.
Frazier memukul roboh Ellis
Gua kali dironde keempat. Dan

hook kirinja mengenai dagu
Ellis jang roboh tengkurap di-

atas kanvas. Ellis bangun pula
pada hitungan ketudjuh kemu.

dian Fraizer menerkamnja seper
ti matjan dalam keadaan Ellis
terhujung2

dan

mundur

disudut

kan, ditjarl, dan dibantu penjalu

rja. Frazier selandjutrja meng
hudjani kepala dan badan Ellis

terwudjud

ran dan menghempaskan lagi
Ellis roboh diatas kanyas dan
achirnja ia terfjelentang akibat

Para pemasang jklan harus dijakin

ngan 15—5, 15—13.
Bom-asap telah dilemparkan, ke

ran suaranja. Untuk itu harus ada
gairah. Dan gairah
itu tak akan

selama

RRI masin

me

raba2. Maka selama itu pula nasib
RRI akan tetap terkatung2.

dengan pukulan?

kiri dan ka.

pukulan

lawannja.

hook

kiri

Pardedetex Diundang Ke
Korea Selatan

Den

Kesebelasan

Glen Persatuan Sipakbota KO

rea Selatan untuk melangsung

kan

dd Seoul ta

sungkanaja pertandingan? ter
atur timbal balik antara
kese

belasan nasional
Korea Sela.

tan dan kesebelasan nasiemah

Djepang.

TEAM DAVIS CUP INDONESIA LAWAN
KOREA SELATAN DI DJAKARTA MARET

Djakart
— a,
P.B. PELTI veiah mener
kawat
ima
dari

|

Round, jang masih berada dibawah
ekor dunia atas nama Mr Charles
Sandelin dari USA, kiranja masih
bisa dilampawi sebagaimana dinjatakan oleh Suhartomo
sendiri kepada

pada keperluan studinja.

Prestasi Suhartomo
boleh dibanggakan

ada

test" tsb. Setjara zakelijk pula. un

puteri nasional di zaman Asian Ga an score 2272 untuk double FITA
mes, Ganefo dan Kedjuarsan
panah
an dunia di Swedia (1965), nampaknja sukar
untuk membuat
come
back sekarang ini.
Ketjuali latihan

Pu

RRI

Pusat.

djadi semakin

asap kedalam hall pertandingan.
Terdahulu seorang pemain pute

Seperti diketahui

ke

angkat bahu tanpa pegangan.

Dua

bulutangkis Belanda jang berlang
sung dj Haariem hari Minggu te
lah terganggu
selama
setengah
djam, setelah para
demonstran
anti-apartheid melemparkan bom-

#elar itu.

belum

pat. pemerintahan setempat,
pemerintah

JIMMY ELLIS
PADA RONDE
berdjingkrak2

daerah

tegasan begitu. maka tiap

haruslah

Asap
18

berlindung:

Selama

kelas berat

Joe Frazier (gambar atas) ju.

(Sambungan dari hal. II
sat, atau kepemerintahan

Frazier

djuara dunia
New

KOMERSIALISASI

berdikari, maka management pun

Kedjuaraan
Bulutangkis
Bom

Djepang.

tentang keputusan IBF jang
menjatakannja kalah dengan

me

oleh

dengan

P:hak Thailand seridiri sebe
gitu djauh
belum mengeluar
kan sesuatu
statemen resmi

Bulu.

atas Muangthai dan langsung

mendapat
man karena bisa mengumpulkan
bidit lebih dari 1100 point. Djuga Su
geng Sugesti berhasil

madjuan dari pemanah2
seperti Dra

P

|
hi i

Ka
i

5

IBF

Seperti

diketahui,

pada waktu

pertandingan perebutan

Thamas

Cup antara Swedia-Africa Selatan
di Harlem ini tdk ada penonton

Hi
1»
| Hi

|
:
F 5

I EH !

nesia

Bila

hang

Karjang hangat
Kita Marga 1

2121

itu

HiHA Ta lHaT

ae

Widjajakusuma

: Kapas F
t

(BAT)

Sekretaris IBF djuga telah
memberikan konformasi hari
Senin di London bahwa Indo.

singleputera. Hansen

jaya,

paja
Ibukota lebih
Bm lagi berlatih setelah PON

Kullava-

"3

Ki

Persatuan

ngemukaka,
kepada Reuter:
"Saja menjesalkan keputusan
Djerderal Kullavsnich.
Saja
tidak melihat perlunja pengun
duran diri tsb”.

Final

g

daripadanja bisa

pengunduran

Muangthai

Haarlem.

see a

kan prestasijang djauh
baik. Perhatian
5 Ah

en

tangkis

ALAM kedjusraan duria ta
hun 1965 di Swedia, Suhar
tomo menempati urutan ke
42.
Dengan
prestasinja
2024 untuk
double FITA,
Subartomo — berhasil memperoleh gelar Master Bowman
dan
FITA Star, disamping dua pemanah

nahan
jang akan diikuti oleh pemanah2 duri Bandung,
soreang,
Purwa
kerta dan
Djakarta
da:sn
waktu jg
dekat
ini. Kehadiran
pemanah2
Dja

Gn 1

dalam diri

menanggapi

berhadzpan

Joe

|

tata

diri

Djakarta kini!

Hi

KeGua Mam

N bian

F)

8 HH:
|

tjabang2

si.

Sementara
itu,
Herbert
Scheele,
Sekretaris Federasi
Bulutangkis Internasional (IB

an berhentinja atas dasar,
bahwa ia tidak menjeleng-

Memang sulit buag para pe-

Ba inta Kontisyon

hari

jang tidak

Pichai

mengadakan

Pichai itu, demikian ditambah
kan oleh para official.

Para official mengatakan,

Djenderal

tif 3

rat maupun Djawa Timur.
Njatanja memang demikian

oleh

nich mengadjukan perminta

kekuatan pemain2
lum

bulutangkis

BAT akan

Andajkan.

PURWAKARTA:

hadapi lawan2 berat seper
ti Suhartomo, Drs Harsono, Boy Suwardjo dil. diba
gian putera dan Mursidah,
Alien, Neneng, dil. dibagi-

dikatakan

terselesaikan itu dalam semi-final zone Asia, kemenangannja kini diberikan
kepada Indonesia.

persepakbo.

win Baharuddin. (Am)

Bagaimana

dang dalam hari2 achir pekan
ini untuk mempertimbangkan
pengunduran
diri Djenderal

laan. Sebagai
tjontoh disebut.
kan oleh Erwin adalah berdiri
nja Pardedetex di Medan, PSAD
d: Makassar, PSAD di Bandung
dan “Djakarta Putra" di Ibu-

kota, Mudah2an

INVITASI PANAHAN

presiden Persatuan Bulutangkis Muangthai (BAT),
official2

petisi diantara kota2 besar di
Indonesia untuk demikian giat

memadjukan

»SAJA SESALKAN ..” KATA SCHEELE

demikian

nasional, jaitu pelatih Djamiat
Dalhar (coach PSSI).
Achirnja. Erwin — Baharuddin
djuga menjatakan kegembiraan
rja bahwa
dewasa ini sudah

adanja

thai di Bangkok bulan jang

lalu telah memadjukan per
mintaan berhenti sebagai

bahwa "Djakarta Putra" kiti pu
nja pelatih jang bertaraf inter

terasa akan

ngan Thoma:

Cup dan mendjadi rintju an
tara Indonesia — Muang-

in2 dari club2 lainnja di Ibuko
ta jang akan masuk ke 'Djakar
ta Putra' sedikit agak dipersu.
lit, hal mana agar adanja kom
petisi kearah kemadjuan dianta
ra club2 jang ada di Ibukota.
Pelatihnja Djamiat Dafhar
Mengenai pelatih
dikatakan

mulai

Berhenti

Orang jang menjelengga-

"Djakarta Putra” diutamakan pe

jang diizinkan

menjaksikan per

ladingan
itu (Rtr)

ae

wa

Lawn Tennis Australia, bahwa Indonesia pada babak 1
perebutan Davis Cup zone Timur section A akan berhada
pan dengan Vietnam Selatan.
P.B. PELTI telah meminta agar pertandingan
antara
Indonesia dengan Vietnam Selatan diadakan di

pada tanggal 13, 14 dan 15 Maret 1970, dan menurut Sek
djen PELTI Drs. Nartomo Lawn Tennis Vietnam Selatan
menjatakan
bersedia main di Djakarta.
PM JETAK pada par yetakan offuet MASA MERDEKA.
Ojehara,

Maak

UPI)

MENDJELANG

DI BANGKOK

Ketua Persatuan

untuk itu mereka akan menda.

Dari hari ke bari penggemar? mere
Ika bertambah bajak. Ini tidak meng
herankan karma sesunggulinja mere
ka lebih disemngi dari bintang Brasil
Pele atau bintang Inggeris Bobby
'Chariton, tak laim karena mereka le
€Gambar2

pemain2

Galam keadaan
artinja bukan

Gambar biwah menundjukkan bebe
rapa teman Siefania ketika berlatih
di Inpangan sepakbola mereka di Roma,

bih ...... manis!

mempunjai

djangka pandjang dan oleh se
bab itu pulalah sebegitu djauh
"Djakarta Putra”
hanja akan

