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PERPRES No. 2-1959 DITJABUT, PERPEM No. 6-1970 DIKELUARKAN

ABRI, Pegawai Hankam, Hakim, .
Djaksa, Gubernur BI Dilarang
Masuk Partai

ti Bank Indonesia, 7. djabatan2 pen
ting lainnja jang akan ditentukan ke
mudian oleh Presiden.
Apabila pedjabat Nagori ternjata

nur Bank Indonesia
telah di

par
larang untuk memasuki

tai2 politik.

telah berlakunja

Peraturan

Peme

dibajar dari keuangan Negars.
Ing dimaksud dengan 'kegiatan
Politik' Ialah semua kegiatan jang

setjara formil
bersangkutan

PerPem
No. 6-1970 ini di-

sar haluan

njatakan mulai berlaku se-

'baginja

Pemerintah
pada tgl. 11 Pe-

bruari lalu itu djuga menjata
2 Ta.

pendjelasan UU No. 2 Tahun
bahwa ber
19170 itu dinjatakan

ketetapan

MPRS

Pedjabat2 Negeri tersebut dalam

Peraturan Pemerintah

usaha
17 Agustus

dan UUD 1945 sehingga perlu
ditjabut.

Dapat dipetjat

tidak hormat

Mergenai PerPem No. 6/1970 dinjatakan bahwa semua pedjabat ne
geri dalam melaksanakan djabatannja tidak dibenarkan melakukan keMiztar2 politik jang tidak sesuai de
ngan kedudukannja sebagai pedjabat

Jang dilarang untuk memasuki atau
mendjadi anggota sesuatu organisasi
politik adalah pedjabat2 dalam djaba
tan jang berikut: 1. semua anggota
ABRI, 2. semua Pegawai Sipil dalam
Departemen HANKAM.
MMngkungan
3. Semua

Hakim,

4. semua

Djaksa,

5. Ketua, Wakil2 Ketua dan Pedjabat
Tehnis Badan Pemeriksa Keuangan,
@. Gubernur dan Gubernur Penggan-

WARGA MILITER
SINGAPURA
DILARANG KE BAR
SINGAPURA

Dalamnegeri

— Kementerian

dan Pertahanan

Si

ngapura telah mengeluarkan pe
rintah kepada seluruh anggota
Angkatan Bersendjata jang "me
larang

setiap anggota

memasuki

tempat2

Tjukai

larangan

Menurut

"adalah
anggota

pula

surat

itu,

kewadjiban dari setiap
Angkatan Bersendjata

dan Bea Tjukai untuk turut men

djaga nama baik petugas2 nega
ra jang mendjadi abdi rakjat:
'Tempat2 dis
didjual minum
- keras, Dana bentngh arena

epada merel

ah

agar

bil tinda

bar dimana

ta Angkatan

bat.

seorang

Anggo

Bersendjata terli.

PRESIDEN SUPAJA
IKUT ATASI MUTU
PENDIDIKAN
Djakarta, 20 Peb.

dapat tambahan penghasilan jang

serta taat pada

disiplin/keputu-

materijl berafiliasi

dan bernaung

san2 dari partai jang
Induknfa.

mendjadi

39

PENUMPANG

PESAWAT

KORBAN

BADJAK

UDARA

DIBEBASKAN

OLEH

KOREA UTARA MELALUI PANMUNJOM
Sebanjak 39 penumpang pesawat Korea Selatan jang dibadjak ke wilajah komunis disebelah utara tiga bulan lebith
Ialu tampak berbaris menudju pos perbatasan di Panmunjom tgi. 14 Februari lalu. Gambar
ini disiarkan oleh pihak
megah Ora Yaa yaa Denn an Mana Kena mama sa dimana mereka disambut oleh komandan? militer
4 awak pesawat dan 8 penumpang latnnja masih ditahan oleh pihak komunis (UPD.

Demikian al. keputusan tersebut.

TANPA KETJUALI SEMUA GOLONGAN HARUS BERSIH

4

aan 2

keterangan

tampak diatas me-

7 Djenazah

Djepang

Djakarta, 20 Februari (Merdeka).
Meskipun Brigdjen
Ali Murtopo

pernah

mengatakan

ja Pemerintah

tetap waspa

politisi menjatakan

pendapatnja

terdapat gedjala2 usaha me-

h-pemilu agar dapat mentjapai
tkan dan memperkuat Pantja-

sasarannja jaitu menjel
sila, demikian

k

kalangan

”Merdeka”.

enurut

kalangan

tsb.

Dari sumber lain "Merdeka" mem
peroleh keterangan bahwa alat
keamanan negara sesudah melakv
kan
pembersihan
ABRI, jang telah

dilingkungan
dilakukan sela

parpol2

media.

selandjutnja,

dan

mass

unsur2

jang

datonja, Pemerintah telah mempu

KORBAN PERANG MELAWAN BELANDA
DITAHUN 1943, KATA KONSUL HONDA

Sumber

menerangkan
terhadap

tersebut

bahwa

parpol

akan

selandjutnja

pembersihan

dilakukan

pada saat jang tepat. agar

kestabilan

tidak

poli

dapat bahwa aparat keamanan negara akan
memusatkan perhatiannja kepada unsur2 tsb. dalam tindakan pengamanannja baik preventif maupun repressif.

OLEH: REDAKSI

tidak kemasukan

dari

parpol2

ministrasi pemilu, dan mass media jang akan mendjadi
trompet dalam kampanje pemilu Kalangan tsb. berpen-

Tidak

dilupakan aparat Pemerin

5: E | B3 Hii
I
b :
if
!

tangan

| Ta Ka

Senapan dlam
Tnemper
memper.
pendidikan ji

bei

manipulator jang dapat mengatjam
kan djalannja pemilu.
demikjan
ditekankan dalam mengachirj
ke
terangannja kepada "Merdeka"

EX PANGANDA SUM.
TEMUI PRESIDEN

DPRD DJAWA TENGAH
AKAN NON-AKTIF
KALAU

PERMEN

NO. 12/69 TETAP DILAKSANAKAN
diadjukap

Efadi

Depan

tikus2 koruptor

"MERDEKA"

SEMUA FRAKSI NU DI

tah jang akan mendjalankan admi

tik jang telah ada. Seperti diketa

(Mdk)

POLITIK

tjeran jang ketat dari alat? peng
amanan negara. agar aparatur ini

mjai bukti2 jang kongkrit. menge
bersihnja

per-

siapan dan djalannja pemilu, parpol2 jang akan melaksanakan pemilu, aparat Pemerintah jang akan mengatur ad-

nistrasi Pemilu akan mendapat in

Seperti

siden Suharto dalam salah satu pi

sisa2 G3OS/PKI.

datang adalah ABRI, jang melaksanakan keamanan

untuk dapat memberi

jang pernah dinjatakan oleh Pre

naj belum

akan memegang peranan penting dalam pemilu jang akan

PEMBERSIHAN DILINGKUNGAN ABRI MENURUT DUGAAN AKAN
DISUSUL OLEH ORGANISASI2 POLITIK & MASS MEDIA

ma ini akan diteruskan kesasaran

Di Subang

(KAPI)

kan uluran

bat Negeri" jalah semua pedjara:
jang karena djabatannja itu men

Djepang Honda ketika memberikan

Kesatuan Aksi Peladjar In.

:donesia

'padja-

(Gambar : AA/Merdeka)

oleh

perintah

dengan

formil maupun

berisi abu djenazah tentara Djepang
peti juh
djanja ketud

dimana di.

terkena

dimaksud

nja kepada wartawan ”Merdeka”....

AB untuk

tersebut.

Jang

nja jang eetjara

PENGAMANAN UMUM MENDJELANG
ILU-712

KONSUL

djual minuman2 keras, terutama
bar2”.
Anggota2 dari Djawatan Bea

dan

serta Golongan Karya don Ori:as:

ea

Negeri

sebagai

|
itu

revolusi

nan

ini jang se

kewadjibannja

pembersihan

ku terhadap

|

' Ig

terlepas dari

TN | | |

semua

parpol.

ada ketjualinja, seperti djuga

ro
Karomisi ndtan
PAT hena
Dan BEADONnenDienarg mentaAni kerdjaan
maan Ta
an a
Mankamnas
e
D
ih
terhadap dirinja
dan
sereitarun
babeab
Mege
Menurut Mocht
aa
Kepada Wartawan

Kuano Utomo

-

NU dalam
partat si
n un “gota frak
telah siap
bahwa iaaka
mengat

A
T
|

dasarkan

tabat dan

pedjabat Negeri.i
Jang dimaksud dengan 'onganisesi politik" jalah Partai? Politix

Ah t
Ht ah

UU No.
kan mentjabut

hun 1980 tentang larnuga ng
Ma
Nan
ang an sanpara

kannja sebagai pedjabat Neget
djuga berhubungan dengan mar-

sesuai

Pedjabat Negeri
jang mendjadi
anggota organisasi politik diberhenti
kan tidak dengan hormat dari djaba
tan Negeri. Kemudian dinjatakan
bahwa dalam djabatan2 jang tsb.
dalam pasal 2 huruf b tidak boleh di
angkat dan dipekerdjakan — tenaga?
jang mendjadi anggota organisasi
Politik.

maupun
materijl
dengan garis2 be-

Jang dimaksud dengan 'kegiatan

dengan
«dalam Undang2 No. 16 thn. 1961.

djak 11 Februari 1970.

|Tip

dengan Pe

1 TbeerT | 11

PEMERINTAH

aturan Pemerintah No. 6
Tahun 1970 telah menetap-

gi

Djakarta, 20 Feb. (Mdk).

- sebelum Kepala Negara melasung
wat ke Malaysia dan Thailand.

PP ag

Gan

Ten

P

.4

pernjai

an diatas adalah

"ag aman kangenbentar

ntah

NU

Kusno mengatakan bahwa jang terba
njak adalah didaerah Belawan dan
Tesaneis
na
ba smg mi

Ne
pada
ari 1970 jg latu Tetapi Moch
tar tidak mandjolaskan apa 39

Utomo, Presiden Suharto telah pula
mendapat kundjungan kehormatan

Ketika ditanjakan
ana
Sa in
SS

kehidupan politik

-

crde lama minus

ah

ea
an
man ABRI dengan Gwi-fungsinja Can

menentukan terhadap. setiap
dengan "kebidjak sergnt
pe Gimaksudnja
ketat
ngawasan Jang Mana”
n politik.
kehidupa
tab.
Jain”
Kanaan
Kuma
Mejdjn
ag
aan
parlemen belum
iniai
mp
Sasaat
apakah

Pimpinan Lembaga Atom Perentjis,

Hirach. Hirsch megundjungi

Istana

3.

tai NU telah

rat pernjataan kepada Pem.

Merdeka diantar oleh Menteri Kese “ja oleh Mochtar gidjawab :

matan Siwobessy. Kedatangan Hirach

Sa

na ena gua
Sa

“belum”, kareaa PelakSaNAAN

Deraluran

itu cundiri | Yara

i sesudah tgi. 21
akan dimula
bela Wanabu Pebrua
Ta aa
ri 1970.
.
Bandung
di
diadakan
akan
jang

Aan
kerpkan
Presiden mengharaagar

dinsama dibidang perstoman setara

Indonesia dan Perantjis dapat diting

—

Hai

diatan

dikemukakan

oleh anggota DPROR
ber
ens
jang i
pers
Jam konper

langsung kemarin pagi di Ge

dung Lama DPRGR

an

pernan verhasil mengeluarkan satu
bow

Tan

gama Ramen

pan

Gua

Pan

menjirakat can

Mena

mal

Negan

setaha

ap

SN MAT

Berbitjara disekitar gagasan Prosa

to
mponhar
pengela
den
“ Soetentang

Dar Se Dogi

aga
can Batmalan
setjara serious,
"sial politik setjara sehat. sebetum

Gaga Ya" Sepekan Sa

:

DJUM'AT, 20 FEBRUARI

MERDEKA

BEBERAPA PENUMPANG KAPAL MENGADU

Mengapa.

KEPADA "MERDEKA"

Oknumz Kapal Pelni Kutip
Rp2500 perPaspor
S'pura
Brigdjen aa Djika Turun
Widodo Ke
Djakarta, 20 Peb.

nonton? fsb bukanlah mereka

(Mdk)

jang

Para penumpang kapal? PN
PELNI dalam trajek pelajaran
Belawan — Singapore — Tan
@jung Priok, telah agak lama

itu untuk
setiap kali
kapal
singgah
di Singapore, sudah
dapat mentjapai djumlah Rp.

Diponegoro ?
sekarang

jang

ini masih dirang-

kap oleh Pangkowilhan II

Djawa

Majdjen

menurut

da

jap
IS

dam VII/Diponegoro

PELNI

Bri

Panglima Ko-

Estfa

Djabatan

akan

diketahui

di-

"tour

of

Singapore

ini,

Fat

Kodam

V/Djaya,

Panglima

Rp. 2.500 hanja uatuk stempel

dipaspor, maka pungutan liar

beberapa

jang

akan dikenakan

duty”

ini antara

”tour

liar

pungutan

lanja mereka

dianggap

of

Djakarta, 20 Peb.

lain dise-

orang

Tiga

man, Kodam XIII/Merdeka, dan Kodam XVI/Udaya

(Mdk)

pengedar uang
masing2
., ting.

Djakarta,

pada

bulan?

na. (Ant)

disuruh

ditukarkan

Corps Mahasiswa Perwira Universitas Djajabaja di Djakarta dengan ini
mengutjapkan SELAMAT MEMANGKU DJABATAN BARU, kepada
rapa rekan-rekan Mahasiswa Perwira Universitas Djajabaja, diantaranja
sebagai berikut :
1. Sdr. Major Djenderal T.N.I. H. ACHMAD TAHIR

dengan

kenal disalah

satu

dikota Singapura

8 $.3000

pasaran

seharga M/

CORPS MAHASISWA PERWIRA
UNIVERSITAS DJAJABAJA
Ketua

dol-

untuk

IDG dan dibeli

Rp.

:-

itu

kosong.

tjek

dengan

dibajar

Iskandar,

Pada bulan Djuli uang dnl-

lar palsu itu didjual oleh TKD,
jang dibeli dengan uang tunal

seharga
Gunawan
Jopi
100.000 dengan harga va.

oleh
Rp.

tuk 50 lembar a US$.20.
Sebagai

dollar

vang

bukti

barang

oleh

ini

palsu

dari
Ke

disita dari ta.

telah

djaksaan

ngan Jzpi sebanjak 45 lembar

dam 5 lembar dari TKD sen.
diri, Hakim "-tk perrara ini
dan
S.H
ialah Hungudidjojo
Djaksa

ruddin

OL/M/TOT

"ON

Tinggi

SINARNENEK
MOTOR|

»|

Penuntut

Umum

Diakarta.

(Mrs)

X4

dari

SETIA
BUDI N.V
INN Te ar Ta AKA

Ami-

Kedjaksaan

PEMILIK TANAH JANG
DAPAT GANTI RUGI
HARUS LAPOR

ANA

BELUM
N

DJAKARTA: —
Djaya Ir Prajogo

Wagub.
DCI
mendjelaskan,

PFD

Ilir

bahwa pemegang surat atau peng
garap sjah ex tanah kapeling PN

TAMAN KANAK 2 "WIDURI"

di

Djelambar

(Djakarta

Berat) jang belum mendapat ganti

rugi dari Team Urusan Tanah PN
PPD diharapkan
segera melapor
kan diri kepada
kantor Agraria
Djakarta Barat.

Taman Kanak2 "WIDURI” pindahan dari Dji. Prapatan 46
murid baru
dibawah pimpinan: Ibu Winoto masih menerima
untuk S.T. kelas I dan kelas Il bagian S.D-

Dalam pengumuman

Wagub.

DCI

itu

ditekankan

oleh

bahwa

pengumuman atas penggunaan

Alamat : Djl. Swadaja IV
Yanah Harepan
TJILANDAK-

ta

nah Djelambar Ilir (ex tanah PN
PPD) tsb. sesuai dengan ditentu
No.

kannja tanah

itu dalam

Plan Djakarta dalam
no. Ib. 3-1-55/69.

153/M/70

m—

Bank Dagang
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Chase Manhattan

sa
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m—
399, —

Bank Ondnng Paslon
Bank of Tokyo

ag

985,—

al

383,—
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383,—
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34,—

2

—
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17 Februa

ri jang lalu Tjok Sinsoe te
lah menjudahi konser "big

jazz band”-nja jg ke-enam.

Minat penonton tetap tjukup besar sebagaimana bia
sa. Hanja kali ini "tukang
teriak” jang biasanja mem
buat suasana terganggu su
dah tidak ada lagi. Mungruangan bioskin karena
kop Star di Taman Ismail
Marzuki membuat mereka

atau

jazz

beluk

mengetahui

raha

jazz

Tjok

sia menikmati

mengatakan

jg

banjak

jazz

musik

salah

bagus dan selalu menarik. Ba
pengertian kaum
gus dalam

awam
Dan

barangkali

80x

memang

universil

apapun.

tepat.

lebih

djenis

primair.

sekaligus

tetapi

beberapa hal.

Tjok

ini

musik
me.

selama

menampilkan
suatu konser,

kali

ini lebih

dapat

me.

aja dengan

lebih

baik.

Ba-

lebih

dan

pemain.pemain-

trumpet

kompak

dengan

dan

trombone

barisan

Muljono

saxo-

sebagai

solistnja, lebih tenang memain.

per.

satu

dar.

pemain

seolah2 Tjok bermain pada sua
tu pesta ulang tahun kawannja
sadja- Mengapa tjok?
ESKIPUN demikian Tiok

phone.

melupakan

Bahwa penonton

berlainan

seorang

lah tidak pantas
pemain tsb pada

risan

musik jang penuh variasi. lagu2
jang

piano

ngontrol

warna-warni dalam

menghendaki

pe

jazz. Djadi

jang

kemenangannja

Akan

tsb adalah orang2 jang tertarik rasa ingin tahu dan orang
orang jang benar2 ingin bela.

mengenal

soal

dalam

Dan

rupakan
ini

(perhitung

an saja) dari mereka jang da
"malam Jazz”
tang melihat

djar

Ini

isti-

kan musik
Tiok tanpa

mereka. Koordinast
master.partitur
per

u diperhatikan karena ternjata

irama seringkali berlari atau ti
dak sinkron Sedang rythm gui.
tarist Keryanto bermain deng.

hidup

sehingga

musik

jang

ke-

chas

dan

master

sk. Gubernur

Demjkian Gubernur Djabar
Djawa

Djawa

Barat

digubernuran

Barat dalam rangka

per

kenalan dan pertemuan darj hatikehati.
me
Gubernur Solihin kembali
negaskan
kebidjaksanaan2
jang
selaku gubernur
akan dijambilnja
dalam mengelola daerah. terutama
seluruh
pengikut-sertaan
dalam

lapjsan masjarakat setjara semes

ta, termasuk pers.
Dikatakannja,
bahwa
pengikut-sertaan
seluruh
masjarakat
dalam
pembangunan
daerah Djawa Barat ini harus di
lakukan
dengan
mendalam
dan
berakar agar effisien dan effektif
dalam mentjapaj tudjuannja. (Ant?)

KAPAL2 SINGAPORE
TIDAK BOLEH
«
MENGHALANGI
ARMADA NASIONAL
Djikarta, 20 Februari. (Mdk).
Agar kegiatan operationil dari pada maritim nasional tidak sampai ter
gunggu oleh masuk keluarnja kapal2
luc: regeri, dalam hal ini Singapore,
ke dan dari Indonesia dan supaja sa
Ning scheduling kapul?2 nasional dapat dengan teratur terpenuhi, Depar
temen Perhubungan (Dirdjen Perhubungan Icut jang lama) telah mengambil kebidjaksanaan bahwa hanja
35 buah kapal2 Singapore dengan
maximum tonase 35.000 Dwt. jang
boleh beroperasi diperairan Indones1.
Trajek pelajanan jang ditzinkan un
tuk kapal? Singapore itu hanja utk.
trajek

S sadja.

Desar kebidjaksanaan tsb. adalah
pembagian jang lajak
(fair share)
dan perlindungan terhadap perkembangan

pelajaran

nasional.

Sjanghai

Bank

DJUAI''BELI

B.C.

1. RELI : Rp. 376 TT'NT/TC/
2. DJUAL:
Rp. 383 TG/MT/DD
3 Kurs diual
19 Februari 1970.

menghajati

kan

Ia

menghi.
Zul ku.

permainannja

(Mdk)

Djakarta, 20 Peb.

penindjauan

Dalam

rapa Komwil kemarin
"Merdeka”
wartawan

kebebe
siang
dapat

KOKAR MENDAGRI
DJUGA MINTA KURSI

-

SEMARANG. — Gubernur Djawa Tengah Moenadi menegaskan
bahwa Kokar Mendagri (Korps
Karjawan

Dalam

Negeri) harus

mempunjai wakil di DPR sesuai
dengan UUD 45. karena selama
Kokar Mendagri belum punja wa

ki! di

DPR.

maka

selamanja

ha

nja akan terombang-ambing.
Oleh Gubernur hal itu dikatakan
dalam kata sambutannja pada upa
Yara kenaikan pangkat Ifrektu:
APDN (Akademi Pemerintahan Da
lam Negeri) Semarang Drs Adnan
Widodo dari pangkat
golongan
Pegawai Tinggi mendjadi Pembina
diha

Tata Pradja Tk I, bertempat

laman gedung APDN
hari Selasa jang lalu.

Semarang

KENDARAAN BUPATI
SOLOK MASUK
«
DJURANG, 2 TEWAS
padang, 19 Peb (Mdk)
Kenderaan milik Bupati Kdh
Solok Landrover BA-825 baru? in'
telah djatuh masuk djurang ditan
Lubuk

ketjelakaan

Peraku.

itu

dua

6 la
Ke
ada
jang
dan

Djalinus

H.

(50 th).

Much

tar (50 th). Elizabeth (17 th), dua
orang putera Bupati Solok masing2
Darma Tjipta (16 th) dan Juni
Bachril (14 th) serta pegawa! Kan
tor Bupati

B.

Usman.

Bagian

Komres Kepolisian

Lalu

Lintas

311/Padang

peristiwa Itu terdjadi bukan sa
hari tetapi diuga
dja dimalam
hudjan sedang

turun dengan

lebat

nja, sedangkan ditempat itu selain
djalan litjin djuga terdapat 'iku

gan jang amat tadjam. (Ant)

melihat
lakukan

bahwa larangan
pemukulan
dan

me.
pe.

meriksaan jang melampaui ba

tas
peri-kemanusiaan,
jang
telah dikeluarkap oleh Pang.
bebe
lima Komdak VII Djaya
rapa waktu jang lalu, didjalan

kan

dengan

penuh

perhatian

Panglima Irdjenpol Drs.
kahar berkenaan
dengan

Soe
ba-

njakaja sinjalemen jang dilan

tjarkan oleh pers ibukota ter
hadap Kepolisian dalam me.
meriksa orang2 jang disang.

seperti pernah di

ka bersalah,

suatu konperensi

wan dalam

Rcom Kom
waktu jang

pers di Operation
dak VII beberapa

lalu,

warta-

para

oleh

kemukakan

bahwa

penjiksaan

itu adalah

perbuat

terdjadi

pada

hukum dan melang
azazi manusia, dan

an diluar
gar hak?
seringnja

dang? pengadilan
kasar

djadikan

polisi

dari

alasan

bantah

pengakuan

kepada

segenap

lah

tinda.

itu di.

untuk mem-

Ye

semula,

slagorde

agar

batas?
Atas

ajampaikan penghargaan dan
terima kasih jang sebesar?nja.
agar di
dan mengharapkaa

Komdak

VII

jang mematuhi instruksi tsb
upatjara
kesempatan
pada

asean

DJEPANG BELI 40.000
TON BERAS SIAM
UNTUK INDONESIA

BANGKOK, — Muangthai dan Djepang baru? ini menandatangani saa
tu perdjandjian baru jang menjebutkan bahwa Djepang menjetudjui unpu
tuk mengadakan pembelian beras
tih Siam sedjumlah 40.000 ton untuk
bantuan pangan kepada Indonesia
Pembelian beras itu — merupakan
bagian dari bantuan pangan Djepang
jang seluruhnja
kepada Indonesia
berdjumtah US$ 10 djuta
itu ditandatangani
Persetudjuan
dikantor Departemer
Bari Rabu jl
Perdagangan Luar Negeri Muangtha
jang mewa
hocawathu
oleh Nam
kit pemerintah Muangthat dan wali?
dari pihak Djepang
Beras itu akan diserahkan kepada
Indonesia antara Maret sampai April
sad

datang

akan

jang

masa?

polisi

arggta

setiab

djaahi tindakan
dan

sendiri”

djuga

ini

men.

"main hakim
sia.

tindakan?
martabat

k

(Ms)

Kalsel
Minta
6ubernar
Putera
Daerah

Kom

peri.kemanuslaan
perhatian jang diberi.

kan cleh slagorde

jang lalu, Panglima telah me-

tidak sa-

melakukan pemukalan
tupan
orang diluar
dan memeriksa

lalu.lis.
diparkir
hari Selasa
VII

berlangsung
tas Komdak

instruksi

mengelua:kan

dak VII Djaya

si

oleh semen.

tara terdakwa dimana
kan?

dan

pemukulan?

jang

Nasional

hari Kesadaran

Bandjarmasin,

20

Pebr.

Daerah

Lk.

Wahono

sehubungan
ngat”.nja

telah

kepada

Majdjen

Makmun

hono. berkenaan Majdjen Wahono telah diangkat oleh Men Han

kam

—d
(Mdk)

tokoh2

dalam ting.
di

terah air dewasa ini, masih di
perlukan "putera daerah” untuk
memecang Kepemimpinan Daerah (Djabatan Gubernur Kepala
Didakannja

Wirahadjkusuma

Murod sebagai Pangkostrad jang
baru menggantikan Majdjen Wa-

perorangan dari berbagai lapisan masjarakat telah mengambil

kesimpulan bahwa
kat sedjarah

Umar

Kilakukan upatjara serah terima
djabatan Pangkostrad dar' Maidjen

Kalimantan

100
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DJAKARTA, — Lembaga? Research Kebudajaan Nasional — —
LIPI, pada tanggal 19 cun 20 Peb:
1970 akan menjelenggarakan
pat kercja Penelitian S»jarah Indonesia, bertempat d' Lim
baga Research Kebudajaan Nasio
nal — LIPI. Djl Merdeks Selatan
no. 11 Djakarta.
Dalam rapat kerdja penelitan se
djarah tersebut, diundang tokoh2
sedjatahwan artara lain Prof. Dr.
Sartono Kartodirdj». Prof G.J. Re
sink, Drs Moh. Ali dan Dr Sumarwat: D. Purponegoro,

deral

ang sidang DPRD Propinsi Ka@mantan Selatan di Bandjarma.
sin Djum'at malam ig lalu jang
oleh

mena

DJAKARTA, — Pada hari ini
txl. 202-70 djam 09.00 bertempat
di lapangan Parkir Timur Senajan
Djakarta dengan Irup KSAD Djen

Selatan”, jang berlangsung diru
dihadiri

selalu

SERAH TERIMA DJABATAN
PANGKOSTRAD

Forum dialog tentang "Kepe.

mimpinan

jang

selalu
menghidupkan
jazz Tjok Siasoe

Ke Aga
&APA

DIPATUHI

TAHANAN

penjanji

rik dan
malam2

LARANGAN PEMUKULAN

Menurut

VALUTA ASING
(Merdeka)

memulai

sendiri.
Sedang
Ratna,
penja.
nji ternama,
tetap pada Top
Level.
Ratnalah
jang merupa.

sing2

of Tokyo

untuk

karena Zul
tdak
maat dan barnja.

rang

So-

ngurus PWI Bandung dan pengurus

SPS

Ticoalu

oleh Zul terlalu tjepat beberapa

geri Solok. Sedang luka berat ma

KURS

seluk

belum

atau

jang tidak berbakat. telah meng
hantjurkan arti konser itu. Ada

wasan setjara

Nizarni (17 th) peladjar SMEA Ne

Bank Perdania

ngerti

jang

ny pada

repertoir
jang melodious
dan
indah
serta mudah
ditangkap
adalah hal2
jang dianggapnja
primair. Dari hal2 tsb. Tjok ber
pidjak. Hal ini sejuruhnja tidak

jang belum me

"keraken”

lah musisi tertentu dengan pen
tjipta Dick Abel "snabelen”. Ar
tinja asal main sadja. Dan Ben

Ade

orang meninggal seketika dan
Innja menderita luka berat,
dua orang jang meninggal itu
lah Maas St. Sati (47 tahun)
membawa kendaraan tersebut

&

da disebut

seluruhan

Akibat

Hongkong

trio jang tidak disiapkan dengan
matang ini dalam bahasa Belan

an kurang

Gjurusan Padang — Solok.

Chartered

Bagi mereka

pertun.

an keahliannja pada bass. Hasil

sik populair, arransemen mudah

segan.

lain dari

swiag ini, telah dibunuhnja. Buk
ti dari hal “ini adatah sulitnja

lihin GP ketika menerima Ik. 30
wartawan, pemimpin2 redaksi. pe

Suasana bursa tetap sta.

Rp. Pp. 280,—

Selasa malam

sedikit

solist2 Benny, Zul dan Keryan
to. Masing2 pada piano, drum
dan guitar. Sedang Tjok deng.

Pada Solo2 Blues Dengan Pianis Benny Klean, Tjok Dibuat
Bingun, Sehingga Seringkali Tidak Tahu Apa Jang Harus Dibuatnja.
Musik Bi mulai Dan Diachiri Seenaknja Sadja ...

djakan Panorama

Bank

musiknja djuga sulit. Sebab sa.
'a mengerti keadaan Tjok beser
ta sifat2nja- Tjok menjadari per
lunja jazz hidup”
kembali dan
Tjok pun mengetahui batas2 ke
-mampuan mendengar
para pe.
nontonnja.
Bagi Tjok, soal mu.

(Gambar Tjenderawasi

membuat suatu surbarangkali memberi

djukan2nja selama ini. Ia mem
perkenalkan sebuah trio dengan

rat ini”.

siang masih trtap dengan bentuk satu penawaran.

Bank Exim Indonesia

djika turun

warna

Tjok dan

an keamanan bagi saja da

Bursa Valuta Asing penawaran hingga kemaren
bil. Sedangkan

BNI. 1946

'Amoa

Tjok ingin
prise atau

re-

lam melaksanakan tugas se
laku pemimpin Djawa Ba-

Djakarta,
20 Pebruari (Merdeka)
Berdasarkan (atatan
diterima dari Bank Indonesia,
maka
kurs Valuta Asing/Devisa
di Bank2 Devisa, Exchange

DJUAL

kapal

tidak

dalam

musiknja.

sankan dan kurang tjermat?
Pada tanggal 17 Februari itu

Saja djuga ingin

karena

VALUTA ASING DI

Lengkapaja
adalah sebagai berikut :
BELI

hanja

dan

me.

Tjok selama 6 konser big.jazz.
band. Mengapa Tjok? Mengapa
permainan2nja semakin membo

kan segala fungsi pers, sebagai counter part jang kri
tis, dewasa, berakal dan ber '

KURS
DP
HARI
KAMIS
— Dalam cali DP di Bursa Valuta Asing hari Kamis

Brokers dan Authorized Money

Pelni

dilakukan

Bandung, 20 Peb. (Mdk).
”Saja ingin memanfaat-

Iurs 378,50 per 1 US dollar.
tertjatat penutupan transaksi
Laba
Ia
Ta Aa A19 Bapa DO Ke Maha TON
Sing$ 11
dan DM 393.292,17.
Kurs DP bari Rabu 378,50.

KURS

kapal2

pakaian

Buat saja menilai

pula oleh mereka

Singapore.

UNTUK TRAVEL CHEOUE
Bank Exim Indonesia
BNI. 1946
DJAKARTA

tinda

statis

tukar

lebih

pendengarnja.

var,
tung

wah harga pasar. Dan ternja
Budiarto
ta nleh pembelinja

DJAMIN GINTINGS.
Maj. Djen. T.N.I.

pertnir

da

terlalu

dapat

ketat ini mendjadi djamin-

296.000 untuk 45 lembar U3620
dan berarti djauh pula diba.

ttd,

sering

akan

simpati

blik terhadap performances-nja

pe.

tapi djuga dari penonton jang
sudah mempunjai
pengetahuan
Gan pengalaman mendengar jazz

Tiok

jg

rekan2nja, saja

Akan tetapi rupanja Tiok keras
kepala dan dasar2 perpidjaknja
tetap kaku. Hal ini ternjata da
ri menurunnja
pandangan pu.

terus, saia

terbesar

terha

petundjuk2

gu Tenderly-rja,
sehingga Ade
masuk pada bar jang seenakaja
sadja.
Begitu pula
drum solo

waktu

dcaesia

madju,

menurun

mendjadi pemimpin jang di

oleh Budiarto Iskandar sehar
ga Rp. 115.000 untuk 45 lem.
bar US$.20.
Padahal harga pasar di In.

Djakarta, Februari 1970.

bukan

narik

djadinja......",

sebagian

dan

Giberikan oleh
kira Tjok

bidjaksana

kepala”

awasi setjara ketat oleh rak
jat dan chususnja oleh pers

harga

di Indonesia

didjual kepada

komentar

atas

jang

apa

nasihat

Tjok

"keras

untuk

itu disuruhnja

Jar palsu

Ilar seperti

dap

tidak

itu

a US$20 sebanjak M/S$.5700.
Hal ini djauh dibawah harga

pada

Tjok begini

tahu

Kalau

dan

Maret

ia membajar untuk 95 lembar
Setibanja

mulai

hal2 jang terlalu

bulan

waktu

pasar.

Kalau

Pelni

Pelni

milih.

bosan

kurang

sudah

lain.
lebih

karakter.

— M/S$3, jang seharus

US$.1

Sdr. Laksamana Muda Udara SOETOJO ADIPOETRO

No 137/M/70.

djalanan

1969 jg lalu. Sedangkan

Wilajah
4. Sdr. Brigadir Djenderal T.N.I. SOEMADI B.A.
sebagai: Panglima Daerah Militer XII Tandjung Pura.
5. Sdr. Laksamana Muda Udara 1.S. WIRJOSAPOETRO
sebagai: Panglima 1 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).
sebagai: Komandan S E S KAU Lembang-Bandung.
Semoga TUHAN JANG MAHA ESA memberikan kekuatan IMAN
kita semua, dalam mendjalankan Tugas.

rupiah.

permainan

malahan

Disorot
Ketat
Oleh Pers

edarkan

oleh

6 konser2nja

rasa

kepertundjukan
dan solist jang

ditwpakannja Dalam hal ini sa
ja herpendapat Bill Saragih atau
Mus Mualim lebih tjermat me-

mendjemukan.
"Lagu.lagudan style Tjok itu - itu

mutu

Minta

AG. bin M.S dalam peme.
riksaanaja mengakui, bahwa
uang dollar tsb telah dibeli.
nja dari seorang jang tak di

sebagai: Panglima

8.

tapi

kan2

Djuli

pada IDG dan TKD sebagai
uang asli untuk didjual atau

selama

ARIFIN

baik, adalah

djuga, kami djadi bosan. Sedang

Solichin

tshui bahwa uang tsb adalah
palsu,

pihak

tundjukan
nja, style

ada.

dan kemahiran

menimbulkan

Gan
na

menjata

PN

Direksi

agar

di

20

sekarangpun

Tjok

Singapore

kapal2

para penumpangnja

palsu a US$

arran

improvisasi masing2.
PA jang digusuhkan

lainnja. jaitu 'Orlental Gueen' dan
mendjalankan sistim
"Tampomas'
hadap
pungutan Ilar jang si

sengadja

masa

dengan gaja

lombo'. akan tetapj djuga kapa'2

sedangkan A.G bin M.S menge

DJAKARTA.
UTJAPAN SELAMAT

mereka

Oleh :
MARZUKI

lah musik
jazz arransemen
dengan
menampilkan solist2

dalam trajek Belawan — Singapo
re — Tandjung Priok.

sia atau Djakarta sebanjak 95

CORPS MAHASISWA PERWIRA
UNIVERSITAS DJAJABAJA

dollar

oleh para petugas

telah memasukkan serta, mengedarkan
diwilajah Indone.
lembar uang

12.50

pat memperhatikan

dan

musik

nonton. Kesan sedemikian bukan
sadia dari kaum jazz awam te.

bahwa

dengan

sedjarah

tiap orang dan

Diterangkan

April

1969 jg lalu,

pada

deka' menjatakan harapan mereka,

tinggal di Pebak Pasar, Bogor,
oleh pihak Kedjaksaan diadju
kan ke Pengadilan Negeri Isti
mewa Djakarta pada hari Ka
mis kemarin, karena dituduh

amat

tidak

Para penumpang

gelap. Akan tetapi sete

imigran2

jang

temen. Jazz jang berkembang

sebagai

Orang dan setelah mereka tiba di
Kentor Imigrasi Singapore :semu

djenis musik

mulaan

dan jang melaporkan tentang ada
nja pungutan liar itu kepada 'Mer

pemba

penting

dipertundjukkan

disukai pada tahun 40.an. Dje
nis musik ini kemudian dise.
but musik
arransemen dan
masa itu disebut sebagai per

jtu Ik. 80

jang menolak

mereka

SEBANJAK 95 LEMBAR NILAI.“
US $ 20 TELAH DIEDARKAN

Kodam IX/Mulawar-

but2

jaran

ini adalah

jang

Suatu

da
kan, agar pungutan tersebut
pat diperhitungkan sadja denzin
pihak Pemerintah Indonesia.

Palsu Diperiksa

diganti,

Diantara Panglima2

dam2 lainnja.

lah

jazz

lagi pungutan masuk di Singapore
sebanjak

paspor

3 Pendjual Dollar

Kodam

Ko-

dj Singa.

turun

pore rata2 1500 orang. Djika
menjetor
tiap orang harus

duty”

dari

banjak

selalu

masih akan diadakan pula
orang

pungut

mereka tidak lag! distempel. Djum

XXV/Pattimura,
Kodam
XVII/Tjenderawasih, serta
Kodam VIII/Brawidjaja jg.
penggantian

telah

itu, sehingga

setiap orang

Panglima2

sudah lebih dulu

ramai2

mengerti

Oleh Tjok bukanlah jazz me.
lainkan musik old time swing.

bersangkutan baru dapat memaha
imi kesulitan para penumpang ka
pal Pelni Ini. Djuga
mereka itu
tidak bersedia
untuk
membajar

an ljar sebanjak Rp 2.500 untuk

Angkatan Da-

selain

setjara

karena

sebanjak Rp 2.500 bagi setiap pas
por, maka-instansj imigrasi jang

ketika akan turun di

untuk membajar

menolak

dan "tour of area” dikala-

ngan PATI

oleh

para penumpang.

penumpang

gai penggantinja sementara
belum diperoleh keterangDalam

ingia

djawabannja

Iwritis. Hal

lah diterangkan. bahwa
mereka
mempunjai paspor dan surat kesehatan sebagaimana
bjasa, akan
tetapi akibat adanja pungutan liar

merupakan

Dalam hubungan ini maka baru2
ini. diwaktu kapal K.M. 'Ambulom
bo' singgah di Singapore. segenap

gantikan oleh Brigdjen Widodo jang sekarang masih
mendjabat Pangdam 11/17
Agustus, sedangkan seba-

an

jg

ataukah disetor kepa-

Kas Negara,

suatu tanda.tanja jang

Soerono,

rentjana

djumlah

betul2

dan jang mempunjai sikap jc

KALAU TAK MAU
BAJAR PASPOR
TIDAK DISETEMPEL

begitu besar untuk setiap trip
disetor
kepada
perusahaan

TBFEgE

Djakarta, 20 Feb. (Mdk).

8.750.000. Apakah

1970

Selatan

torum dialoog Itu

meng. "hapersoalan ke

djaja

sebagai Pangdam VIIV' Brawt
menggantikan

Majdjen

Ja-

si.
Sebagai pengganti Majdien Mak
mun Murod untuk djabs:sn Pang
Cam
M'Djaja telih
Brigdien Poniman

dan
ma

menurut

djabatan

dietapkan
dari Maluku

rentjana serah terj

Pangdam

V/Djaja

da

"! Majdjen Makmun Murod kepa
Ca penggantinja Brigdjen Pomiman

akan dilakukan
jad. (S)

pada bulan Maret

SAJEMBARA KARANGAN ASEAN
DJAKARTA: — Lembaga Persa
habatan Indonesia-Pilipina hari Ra
bu mengumumkan bahwa. sajemba

ra karangan
mengenai
ASEAN
jang disponsorinja dan jang veda

varnja akan C'tutup waktunja
hingga tanggal 31 Maret 1976.

Mereka jang berminat masih da

pat ikut serta dalam

sajembata

ni, akan telapi naskah? sudah ha

rus diterima oleh

lembaga: dia

Ojalan

selambatinja pada tanggal 31 Ma
vet 1970,
yembara akan #umumkan dalam

minggu pertama
bular April 1970.

N
|
pang

HALAMAN II

MERDEKA

1970

Merdeka

DIDIRIKAN

TANGGAL

PENERBIT

1 OKTOBER

1945

saluran2

P. ARA pekerdja membabat hutan belukar untuk membuka djalan
'
lam rangka rehabilitasi tahap2 pertama
RN

"

OLEH

B.M.

3

Kedubes AS di Manila
Diserbu Demonstran

da-

ag

AS Protes

DIAH

: P.T. Merdeka Press,, Djakarta.

Terbit setiap pagi,

ketjuali hari2 besar.

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja antar). Luar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).
Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).
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minim
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minimum
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Dua warna (hanja merah) : tar h 10016.
Kontrak : hanja untuk 3 bular Pembajaran dimuka.
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AMERIKA

djaminan jang harus diberikan parpol

inggal puing
gan

- jun, Cpariaad Indonesia Lay
pat kita miliki sepenuhnja, aj
i

kita manfaatkan. Perdjuan an ma
Indonesia dibidang perminjakandut

juang atas landasan Undang2 Dasar
Memegang, mahkota

kita raguzkan, ketjuall hanja menantikan adanja kebaikan administratif dan
pengaturan jang favourable untuk mensukseskan kampanje dan hasil pemilihan umum, sesuai keinginan kita semuanja.

lis2 Belanda. Dalam mulai memimpin
sahaan"mean Lenong: on
towo mi
dihadi

Mana Respons
Partai2?

“soalan2 jang adakdapkannegeri,
ha
seorang tentara, ia

wa tempat

perasaan

(—

sentiments heavily frustrating

challenge),
djusteru karen
parpol2 kini sedang dalam ke
adaan kehilangan
imbangan

terhadap

keunggulan

jaitu keunge'
tik, keungguia

tan fisik maupun

ABRI,

dalam pe'
dalam keku

mental dil.

sebagaimana
dengan djelas
dan terperintji
ditondjolkan

dalam

statement

itu?

Djmana letak jang sebenarnja

keunggulan ABRI itu, dengan
gamblang diuraikan dalam suatu
passage

daripada

statement

itu

jang kita kutip sbb.
Lima tahun belakangan Ini kegitas2
,ABKI

@bidang

politik

tidak

dapat

»dikesampirgkar, apalagi djika me»njadari bahwa ABRI dim. kekaryaan
nIja, sebelumnja djuga sudah ukuef
dan produkt.et membina bidang po
.Mitik dalam tubuhnja sendiri, setjara
vlargsung
maupun
tidak 'angsung.
.EMHANAS,
SESKOAD
dan semantlamnja adalah tempat2 latihan po-

itik jang tidak dapat — diketjilkan
martirja. Dan sumber? bahan2 dari
"dalam dan luar regeri melalui
lurar2 dari ABRI
merupakan
sarajang penting jang memberikan
kwslifikasi unggul kepada pofiti»€lar

ABRI.

Disamping

Hu

kesetiaan

»kepada korps, kesadaran kepada ke
ssatuan dan kejakinan akan pokok?
»bo!tik negara seperti Pantjasila ser
sia
metode
pelaksanaarnja,
adalah
»hal2 jang paling dikuasai oleh ponlitician

ABRI

dewasa

ini.”

PERINGATAN “ACHIR
UNTUK W.N. ASING
DJAKARTA. — Ketua Pengdilan
Negeri Istimewa Djakarta, Nj. Pur
bowati Djokosudomo SH, hari Ra
bu memberikan peringatan
ter-

tas

CHOESNOEN

«-

',

ABRI dengan keleng
attribut2 keungguian

1ja (5 superjority altributts) dan kelengkapan sara

be

na4

unuk

ulin itu dun
1ya

setjara

mMerajiki

keung:

“ntuk me-up graos

terauur

dan

lain,

dan

sebelum

menduduki

daerah seluruhnja.
engan modal jang tidak seberapa

kontinu,

sepuluh djuta rupiah diberioleh Pemerintah, ia mulai

membersihkan

lapangan minjak

Pangkalan Brandan dari kotoran? ba-

ik jang terdapat dibidang personil
maupun jang terdapat dibidang miajak jang berupa puing2.

leskipun PKI menghasut untuk se-

gera malakukan nasionalisasi terhadap
perusahaan2 miniak asing jang pad»
waktu

itu m:

aktif

roperasi

Indonesia jaitu BPM-Sh:cll, $
lan pemikirannja ia tidak menggubris

jang menurut pandangan chalajak

dan Caltex,namun sesuai dengan dja-

mi sendirj, adala merunatn EX-

dan

ramul.

ojuga

menurut

hemat

ka-

UkUs
or su
Kav aka
«
har 'sumewa) jang hanja dapat
djmiliki

Gux

ngan

oleh ABRI

sadja

dan ti-

mungkin dimiliki oleh golo
lain diluar ABRI,

althans

da

kmar S-ruktur sospCI seperu sekar
raug jni. Kartai2 politik tidak pu
nja sematjam Lemhanas atau se

matjam Seskoad jang begitu up
to date,

lengkap dan

gaj sarana

untuk

mahal,

seba

memberikan ke

padu

anggotaznja

perlengkapan

gulan
miliki

fisik-psychis seperti jang dj
ABRI. Tidak punja tempat2

mental dan material serta keung

latihan 'resimentasi', disjplin dan
ketrampilan. tidak punja
tempat

penempaan/penggemblengan fisik
-mental jang sederhana dan murah

sadja

sekalipun.

kj parpol

hanjalah

Jang

latihan

dimili-

kader

jang diadakan sekal/2 dengan ti
tik berat indoktrinasi azas2 kepar
taian sadja
ri2 sebagai

bukan

ditambah dengan teo
pengetahuan
umum,

latihan

untuk

ketrampilan

garapan — vocatjonal-.job & occu
pattional training). Kalau mau me
ngadakan dari mana tenaga dan

biajanja supaja seimbang dengan
ABRI? Selain dari itu. parpol hi

dup

terpentjar

sah

milleu.

dalom

masjarakat,

berpisah daerah dan tempat, berpi
peng-kotak-an

kerna berlainan

terperjah2
petty

t

me

mperkr

4 mesakukan

emudian

hari.

lang emak

bagaimana

mengangkutnja

bih dahulu menguasai daerah pemysaran tertentu.
Hal demikian

itulah jang harus di-

hadapi oleh PT Permina, setelah ia
berhasil melakukan rehabi
4

ngan2 minjak, tempat2 penj
minjak serta”
pelabuhan minji
Apa artinja
Peri
dengan raksasa minja
Standard Oil jang masih mera
saran minjak Timur Djauh ditambah
lagi dengan raksasa Belanda-Inggeris
jang djuga ikut menguas

daerah itu. Dan seperti diket
sasa? minjak itu disamping me

minjak dimana2, djuga pemakai minjak terbesar. Tentunja mereka menolak minjak jang Sidjual oleh orang
|
, meskipun harganja 2
dan mutunja tinggi, sebab orang baru
ini tentu akan

djadi saingan beratnja

kalau ditolong . . . .....

tasi jang perlu ditjatat dalam sedja-

tah perminjakan nasional.
Alasan2

raksasa

itu hak2

minjak

menolak

dari negara? jang

memberi

kredit kepada

sedang

kita

Dengan segala daja upaja achirnja di-

ketemukan

Taat

bil risik:

jang ber-

mem-

beli
PT Permina. Pada bulan
Agustus 1958 terlaksanalah ekspor
jang pertama minjak Pertamina kepada Refining Associate Canada (Refican). Peristiwa ini merupakan babak
baru bagi perminjakan nasional kita,
jaitu memasuki pasaran internasional.
Pada tahun itu telah dapat dihasilkan minjak sebanjak 211 580,9 kiloliter jang sebagian besar diekspor
berupa minjak mentah. Dengan prestasi jang ditundjukkan oleh Permina
itu maka menjerahlah BPM, dengan
melepaskan konsesinja atas lapangan
minjak Pangkalan Brandan, jang memang konsesinja sudah habis dan tidak diperpandjang lagi.
rmina sebagai perusahi
injak, seperti haloga berusah
lainnja memerlukan movtuk
metiku!
NN
gara
EN
vErti pijya2 minjak dan ca »gki
penyimpanan minjak. Tetapi antara
tahun 1958- 1959 waktu mana djus(ru sangat diperlukan modal pemerin:
tah belum bisa memberikan modal
jang diperlukan oleh Permina. Seperti
jang diketahui uang Perverintah pada
waktu itu masih banjak diperlukan
untuk mengatasi pemberontakan2 jang
terdjadi.
Menghadapi keadaan jang demikian itu Permina tidak tingyai di:
karena mereka mengetahui benar bal
wa tanpa modal tidaklah mungkin untuk bisa memegang mahkota minjak
Indonesi: ditangannja. sekali lagi kalau keaduin jang demikian itu terdjadi sekarang, barangkali banjak bapak2 jang berpikiran: Lebih baik
Perming diserahka: kembali kepada
modal asing supaja dapat modal, dan

kita akan dapat kerdjaan dan dapat
uangnja tidak perlu susah pajah .. . . !

Permina waktu itu lain lagi dengan,
kekuatan jang ada padanja ia berusaha
bekerdjasama dengan pihak luar negeri atas das
ma deradjat, jang berindjaman ini buwai

nja dan untuk memi
ng2 komsumtief serta makanan, tetapi untuk

membeli peralatan dan bahan? guna
membangu » lapangan minjak, dan dibejat kembali dengan minjak hasil
rehabilitas:nia.

ula2 mcmang ada perusahaan

asing jang bersedia "membantu" te-

sjarat management harus

dita ganncreka, dengan alasan orai

ora. 3 Indonesia belum bisa Gipertjaja
Gaiam

baik.

memegang

mi

t jang

Alasan begini ini sebenarnja

masih banjak jang berada diotak se-

kesada
relatief

Mentara bangsa kita dalam menghada-

pi kemampuan bangsanja sendiri.

Sjarat? jang demikian itu dengan
oleh Permina. Achirnja
Pers-ina menemukan djuga pasangan
jang memenuhi sjarat jaitu memberi
a “injak
pinjaman dibajar
dan management tetap
berada di
tangan Permina. Pada bulan Septem-

malah kadang2 tmaginatief sedja:
Nah, itulah beberapa
attribut
Inperjoritas parpol2. Dapatkah k'
ta berbitjara tentang suatu 'tan
tangan unuk bertanding”? Tergan
ung dari pada interpretasinjal,

legas ditol:!

AMI kira ABRI tjukup spor

ke

matik antara dua
adab.

regara

Pilipina

rahkan pasukan2

behwa

keamanan.

djuga

de

!!

menge

seperti
6,8/1000. (AFP)

telah

Oleh

AMA

Sesunggutnja telah berlalu sebelum
kamu ini beberapa tiontoh (kehidup
an) maka mengembaralah kamu dimuka bumi serta perhatikan akibat2
jang dusta. (Al
perbuatan orang2
@uran) ini adalah penerangan bagi
manusia dan petundjuk dan peladjar
an bagi orang2 takwa.
kamu merasa rendah diri atau berse
dih hati! Kamu adalah golongan ter
tinggi, djika kamu benar2 beriman.
Djika kamu merasa luka (dihati), se
surgguhnja ada pula golongan jang
merasa luka demikian. Begitulah ha
ri2 itu

kami

pergilirkan

dilingkung-

an manusia, karena Allah hendak me

Zoeber

Djamaluddin

OLEH : MARA

de

INDUSTRI Ketjli Mim negeri.
ngan persjaratan
du
vala
ahllan jang dibutu—
Gikatakan terbatas, adalah mv ru-

tertjipta.

A

Selandjutnja

bong politik itu:
perggolongan dan
spirituil

dang

gem-

menuftut

sukses — tidaknja
pengelompokan bi

banjak

sekali

tergan

tung kepada sikap dan iktikad golong
an Kristen dan Katolik.
Bagi partai Islam sendiri tanpa
a€anja ketetapan MPRS atau tanpa
saran
lama

adanja
sudah

itu.
Suharto
dari Pres.
setjara serius menghen

daki persatuan itu. Perscalannja sekararg terletak pada situasi dan kon
disi.
Partai Islam sudah lama gandrung
barang
ini, sudah
persatuan
skan
kesemmempergunakan
tertu akan

patan iri dengan se-baik2nja.menjamMasjarakat

untuk

dan

krStik

akan

tinggal mendjadi harapan kosong.

ENGUSAHA2 ketjil jang
djumiahnja Yukup banjak
Itu, adalah pada hakikatnja

ma.warni,
terdiri
umumnja
a pada
orang2 jang mempunjat se

dikit bakat dan sedikit pengata
man sebagai pengusaha, tambah

segjumiah modal jang diperolehnja

dengan berbagai djalan jang kira?
bank bisa memberikan djaminan
ng
gada mereka. — Tapi "belaka
4 mereka

'tu b
karena
pai seksrang

swusta
er kan. Wa
ag butar
2, tatelah memberikan sematjam
uang sangu" kepada tiga orang
tok-um petugas dari djawatan
itu, mamun kerusakan itu masih

sadja ada.
Demikian
djuga keadaan dengan
aluran Uistriknja Pada sant2 ia

njak, maka saat2 itu aliran Gitempatnja mati. Matlam2 dalih Gt
srikan

kepadanja

Gjika

ia ingin

nja.

Terhadap kedua instansi diatas

Orang terpaksa harus tunduk. Me.

an

top:cs

Dan apa jang selama ini

mempunjat fungsi jang war

KARMA

nal, jang bisa berkembang « »n
diadi pengusaha besar, bila tju
kup diberikan kemungkinan dan
fasilitas, mereka adalah djuga pe
nampung dari tenaga? pekerdja ja
pemerintah dan pengusaha besar
lairnja tidak mampu memperker@skarnja.
Dan last but not Icast, tanpa
djenis pengusah:”
jang sematjam
Ini, maka ekonom |» 'onesta jang
kita kenal sembi
jluh per

pakan djenis usaha dan benteng
jang terachir dari kaum Swasta
kita digam mempertahankan existensinj
Djat
ja benteng”
terachir
denuan isin perkataan
Ini ato
hilang:
kekuatan mere
u
saha dsiam | -ntuk — usabs jang
seperti ini, maka peran Swasta
ne
kita dalam &glatan ckonorsiJe
geri Ini boleh dikatakan tidak ada

keras

akan
rgetahul orang2 beriman dan kamu.
mengambil saksi? diantara
Allah tak suka kepada orang2 jang
zalim. Al "Imran: 187 — 16. ng
JAMALUDDIN Malik gembo
politik Ketua III PB NU, dalam
Sumenjambut gagasan Pres. nakan
hharto akan — menjederha
kelompok? Spiripartai? mendjadi
dan
tuil (Agama), Materiil (Nasional)akan:
menjat
Karya (termasuk AB),
Saran Kep. Negara tsb. tepat pa
da waktunja. Dan jang perlu kitase
rundingkan bersama pada waktu
karang ini ialah: bagaimana pelaksa
naanrja dengan baik, agar idee tsb

tentu

Islam

9ut baik utjapan gembong politik ini,

terachkir

"1

lantik

Imbangan kekuatan &
313
djandji pemimpin

54

keterbatas
serba
punjal kemaus
€

di Samudera At-

tjebur

Itu,

mentjeritakan

dja setjara pribadi

RUANG

-

Asri

AS

4 Jang

ekosomi

Koran2 jang "berasa", '
masih bisa tjoba2 retreat.
Asal djangan sampai ke-

pula menjampaikan ketjaman2 pe

—

tas

tjasila.

Je

Benceng

gun

oleh kementerian ke
disiarkan

Dubes AS dalam keterangannja

kemudian

(AN

akti

protes

pihak berwadjib setempat

didaerah itu

merta

Pp

1969 di Djepang
jg

monstran baru 45 menit kemudian

dan jang dapat dipergunakan untuk
hubungan keluar, membangur? pelabuhan dan tempat penjimpanan minjak mentah di Sibolga. Untuk lebih
memperlantjar operasinja mulai pula
dibangun armada udaranya.

berbag

kemerdexa

setelah penjerbuan oleh para

demi Perminjakan di Bandung, disambea siswa kepada para mahasiswa
didalam negeri dan mengirimkan kader2 perminjakan keluar negeri antara lain ke Amerika, Djerman Barat,
.
Perantjis dan Djepang.
Dengan meningkatoja produksi itu
mereka harus pula menjediakan pe-

dari

lam tahun

AS itu. merusak

ngan bom2 api:
Menurut nota

ping mengadakan kursus2, memberi

turutserta Go0m men

setiap 5 menit, 44 detik terdja
di satu pertjeraian, demikian

anti-Ame

serta melemparjnja

perabct2

las kasihan Pemerintah. Oleh karena
itu mereka mendirikan Sekolah Kader
Teknik di Pai
Berandan, Aka-

lagi.

sedjak

kedubes

durg

kan kekurangan tenaga ahli. Memang
tenaga ahli merupakan persjaratan
dalam bidang perminjakan.
Untuk memenuhi tenaga ahii ini
Permina tidak menunggu2 sampai
Pemerintah menjediakan tenaga ahli
dan kedjuruan perminjakan, sebab
sampai ubanan ia tidak akan memperolehnja kalau hanja menunggu
be-

tg

Tokyo,
20 Peb. (Mdk)
Setiap 32 detik di Djepang
satu perkawinan dan
terdjadi

annja dari pendjadjahan AS tahun
1946. para demonstran telah meng
hantjurkan 100 djendela di ze

687,5 kiloliter, armada tangker724
nja ditambah mendjadi 3 buah dengan kekuatan seluruhnja 8038 DW—
T. Pada waktu itu mulai dirasakan a-

diparapkan

"in

be:

negara

Dalam suatu gerakan

meningkatkan produksinja mendjadi

telekomunikasi

memprotes

rika jang terhebat dalam sedjaran

roduksinja terus menerus dari tahun
etahun. Pada tahun 1960 telah dapat

raiatan

keras

imperial's

32 DETIK SEKALI
ADA PERKAWINAN
DI DJEPANG
|

Byroade. Menurut nota

dengan

melawan

me, feodilisme dan rezim boneka
fasis Marcos'. (UPT)

kelemahke
an dan impotensi management ke
dua djawatan

terhadap pengu

jang

hulu sam
djak
idamZ2an
mendjadi

mereka jang tak pernah ada bajang
nja akan terwudjud. Melihat kenja
golongari itu,pihak
s
mera orang
senah
see”,
and
an "We
Pemimpin Agada bedanja, w
a dengan gembong politik agama.
ka

kita

berpedoman

cepada

ha

1995, 257 kursi
han umum
bagi kepada 28 golongan. un
jan
tuk golongan Islam (Masjumi, NU,
PSIL PERTI, AKUI, dan PPTD 18
kursi dan untuk Kristen dan Katolik:
16 kursi. Untuk golongan jang Yuhan djadi landasan. 132 kursi djadt
lebih dari separoh kursi jang ada.
Perbandingan Islam: Kristen -— 1
Tj. Kita keluarkaniah gclongan Jig
tiada — bertuhan beragama — (PKI,
ACOMA, Beperki) : 41. Golongan lain
anggap dengan perimbangan an
kita
tara Kriste dan Islam. Karena da
lam pengalaman dan bukti pergautan
barjak anggota Sosialis atau murba
mendjalankan agamanja.
jang taat
salam perbandingan int
Njatalah
meerderhers
(gclongan terbanjak) df
Hanja sebagian dari me
pihak 1s
belum sampai kepada keja
reka itu
kinan, bahwa agama Islam itu dapat
didjadikan sebagai ideologi. Mereka
merlukan idelogi diluar agamanja
Sempai saat ini, tak akan Berkuing djumlah umat Islam, meskipun
da propaganda sekian djuta telah
dimurtadkan. Namun demikian, masih berkenjataan golonga terkengil

ditargan dominisasi golongan nonbumiputra, — akan — seturuhnja
berada ditangan oranglain.
OM

Kk

MVASI ekonomi dan keuangan jang kini sedang di-

ik

berusaha dan punjs Cilta? untuk
mengembangkan us-hanja Ku
Mereka jang teras ion pengusa
ha

ketjil

ini

adalen

umpamanja

tolongan pentjetak (pertjetakan).

bertanrival (—

perlority (keunggulan) -nja jang

dan nampaknja mutlak

(?) tu, tidak nanti akan dengan

sengadja mentjiptakan
kondisi2
dimana akan mudah timbul kon
tras2 jang menjolok,
timbul kontradiksi2
jang meruntjing. timbul
kontroversi? jang tak — terdamaikan. Sebab.
djusa.
ABRI dan manusia2
ada di

(Bersambung ke

kemenangan

gar prinsip2 dasar hubungan dipls

rivaliteit dalam hal jni. Kami kira
ABRI djuga tjukup nuchter (— 80
berminded).
bahwa ja, dengan su

'menjolok

"Marcos boneka fasis
imperialis
AS", 'Djargan Takut'. "Handjurkan
semua rintangan untuk merebut

dakan jang liar in" jang melang

ini sangat penting artinja bagi Permina Kang Bah Hiutai mendjual mi:
njaknja keseberang lautan.
asil pindjaman Permina dari
jepang ternjata benar2 dapat
dimanfaatkan untuk merehabilitir segala peralatan perminjakannja sehingga dapat meningkatkan

nte! dapat # ih k
mahke
jak angan

tapi dengin

dalam

agama/kepertja

tidak

ketempat

lebih kuat dan besar, dan telah terle-

jaan/mazhab, atau kerna perbeda
an interest jang bersifat ekono-

tief untuk

2

pembeli, tetapi jang lebih pajuli meng:
hadapinja adalah bagaimana mengha
dapi lawan2nja dipasaran
si
itu. Biasanja lawan2nja itu djauh

exclusivism

mi Ataupun sosjal. maka
ran kesatuan pun adalah

10:

, Bagi suatu perusahaan minjak, ba
gaimana besarnja, kalau sudah dapat
menggali dan memperoleh minjak
kesulitan jang maha besar
adalah ba:
gaiman« mendjualnja. Bukan hanja

mm

adit itu

if

menekan

pat2

:

rat

(terlalu)

pertama

sebelum melakukan serangan ketem-

#|

ptantangan” jang

ratan

£

jaitu lapangan minjak
Pai
n Bran
dan harus diperkuat terlebih dahulu,

Sebegitu djauh kami tidak
mendengar atau membatja se
suatu response dari pihak par

itu dianggapnja sebagai suatu

minjak dita-

!

Pimpinan PT Permina beserta para
karjawannja jang merupakan pedjuang2 dibidang perminjakan tidak undur menghadapi semuanja itu. Bahkan dalam waktu dua tahun sadji
mereka telah dapat mendjual minjaknja dengan menerobos blokade raksasa dunia perminjakan! Suatu pres-

minjak Indonesia memang tjukup
nja berarti menghadapi berm:
jaitu minjak Pangkalan Bran
” tantangan. Ilmu dan tingkah la- "sopan",
itu bukan minjak PT Permina,
ku minjak harus dipahami, permoda- dan
tetapi menurut hukum internasional
lan harus dimiliki, dan pemasaran masih
minjak milik BPM . .....!
minjak dengan segala seginja harus
Dan kalau hal jang demikian itu terdapat dikuasai. Kalau tidak dibekali
sekarang, barangkali PT Permidengan djiwa patriotisme jang tebak" djadi
bisa dituduh oleh orang2 kita jang
tidaklah mungkin bisa menghadapi nakeblinger,sebagai
perusahaan jang satantangan2 minjak itu. Apalagi merelah urus dan melai
hukum interja
$
dan
ti
2
ikut
ka itu hanja bertuga:
nasional!
A
p
a
l
a
g
i
kalau
jang
dil:
serta memiliki seperti
halnja
kapita-

Dengan bersihnja ketiga unsur penting diatas itu, maka Insja Allah akan

TULAH
kapan

ber-

1945 chususnja pasal 33 .. .

terdjaminlah kemenangan Pantjasila. Dan tidak ada satu halpun lagi jang perlu

mahan?nja? Ataukah mung.
kin djuga
karena statement

dika-

kalau kita akan

AS

membawa

tenbatja, al. 'CIA bandit", 'Seia
mat Datang Revolusi Kebudajaan'.

protes itu, rentjana penjerbuan ke

Oleh : Redaksi Politik-Ekonomi ”Merdeka”
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mengatakan bahwa minjak jang ter-

tru baru dimulai,

Henry A.

Dengan modal patriotisme
dari puing2 dibangun
perminjakan Nasional '

takan bahwa dengan berdirinja peru-

jang radikal, supaja djang-

(Penutup)

nia!

demikian dapatlah

protes jtu diserahkan

kelihatan

slogan2 anti-AS dan anti-Marcos
jang keras. Diantara poster? jang

kedubes AS sudah merupakan ra
hasia umum.
Djnjatakan bahwa

sahaan minjak nasional Jang bernama
PT Permina itu belumlah
dapat kita

serak mendatangkan obstruksi2.

kele.

demonstran

pada Menlu Philipina Carlos Ro
mulo oleh dubes AS dinegara itu

badan

njak jang masih " perawan”, maka
jang dihadapi oleh Ibnu Sutowo adalah tambang jang sudah punah dan

an tersembunji lawan? Pantjasila jang dengan segala matjam kedok dapat ber-

ABRI

membentuk

Belanda baru berupa tambang me

kini sudah merupakan tjita2 Negara, tjita2 Bangsa dan Rakjat !!! Djadi, djuga

mempunjai

AI

III

au dahulu jang harus digarap oleh

(rasi pemikiran atau ideologi jang tidak sedjalan dengan tjita2 Pemerintah, jang

dilihatnja

Gelder

Willem

mimpin Indonesia jang namanja A.H.
Nasution memerintahkan kepada bawahannja jang bernama Ibnu Sutowo
untuk membentuk
badan hukum
(juga Jang diberi nama P.T. Permina.

mulai sekarang sudah harus kelihatan.
Keragu2an terhadap sesuatu mass-media bisa mendatangkan bentjana infil-

toch

Belanda

hukum Jang bernama "Koninkelijke”
jang kemudian melahirkan BPM jang
memiliki tambang, minjak Pangkalan
Brandan, maka pada tahun 1957, pe-

bagai suara rakjat banjak, dari mulai sekarang sudah barus terdjamin dan dari

sendiripun

De

kan

jasila, parpol2 djuga harus mendjatentang kesetiaan tak terbatas kepada
Usaha2 infiltrasi dari orang2 jang
min dirinja bersih dari infiltrasi dan,
mengchianati Pantjasila. Kita lihat, bahwa usaha? Pemerintah dalam mempertahankan kehidupan Pantjasila, sekarang dan sesudah Pemilihan Umum mendjurus kepada djaminan dan security daripada Pantjasila itu sendiri,
jang sekalipun tidak selalu konkrit dalam pelakganaannja, tapi ia harus dilaksanakan sebaikanja !
Unsur jang harus mendapat perhatian djuga, adalah unsur mass-media! Unsur
ini merupakan terompet daripada tjita2 bangsa, dan tertjapal atau tidaknja
tjita2 bangsa itu, banjak tergantung dari peranan jang dimainkan oleh massmedia kita. Djaminan bahwa mass-media kita, betul2 mengabdi kepada aspirasi
rakjat banjak, betul2 merupakan mass-media jang mendjalankan tugasnja se-

rena

radja

berpuluh tahun jang lalu memerintah-

jan mempergunakan
kesempatan untuk mengaduk3 djalannja pebagai-bagai
milihan umum kelak, dengan djalan antara lain, mengadakan infiltrasi kedalam

Oleh:

Kalau

Nota

PERTAHANKAN

AN

JANG HARUS

MAHKOTA

Dalam keadaan, dimana sekarang ini orang2 PKI sudah tidak muntjul lagi
kedepan setjara terangZan, haruslah kita berhati2, bahwa mereka dengan ber-

pol. Mungkinkah
statement
itu dianggap "sepi” sadja ka.

Pilipina telah mengambil
bagian
dalam demonstrasi tersebut. Para

ngawalan jang tjukup.

Disamping kebersihan diri ABRI selaku komponen terpenting dalam pengamanan Pantjasila dalam pemilihan umum nanti, djuga parpol2 jang merupakan
wadah ideologi dan politik masjarakat, harus bersih dari "'kotoran” jang bisa
membawa bentjana. Dalam hal inilah kita melihat positifnja berita jang kita
muat hari ini tentang rentjana2 pembersihan dibidang3 ABRI, parpol2 dan
mase-media, sebagai "trio" jang merupakan unsur3 terpenting dalam pemilihan

pembersihan

60.000 Demonstran
Menurut berita2 dari Manila se
banjak 60.000 pemuda dan buruh

AS djuga telah mengetjam Pemerintah Manila ka
rena tidak menjediakan pe

n umum nanti,
adalah sjarat
Ingin memenangkan Pantjasila dalam
mutlak pula bahwa badan2 pengamanan pemilu itu sendiri, merupakan badan
jang Pantjasilais dan terpertjaja.

terhadap mass-media, harus diadakan

mulo.

lam lalu oleh ribuan demon
stran mahasiswa.

pemKESIBUKAN Pemerintah
tidak lama lagi akan dapat
bersihan dikalangan ABRI sendiri, diharapkan
memberikan sambaran kekompakan ABRI dan bersihnja diri ABRI dari sisa2
Gestapu/PKI dan tentunja djuga, bebasnja ABRI dari pengaruh2 extrim jang
destruktif.
akan datang, memang, komposisi
ihan
umum jang
Dalam menghadapi pemil
ABRI jang Pantjasilais penuh, bersih dari oknum dan idee jang menjeleweng
dari Pantjasila, merupakan suatu hal jang mutlak! Sebab, djika kita memang

ketjuali

Serikat telah

mengadjukan protes keras
kepada
Pemerintah Pilipina kemarin berhubung peristiwa
penjerbuan terhadap gedung
kedutaan besar AS di Manila Rabu ma

DJAMINAN MENANGNJA
PANTJASILA
DALAM
PEMILU
selama lebih dari empat tahun, mendjalankan

parpol2. Oleh sebab itu, maka,

das atas peristiwa itu kepada Ro

Manila, 20 Feb. (Mdk).
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ps1 di

Dari hasil rehabilitasi

watan perindustrian atau perbu
ruhar. karena — djuga klasifikasi
Ajawatan Mv tidak menggambarkan
keadaan |

ajents
re
bih ”mempertjepat kehantjuran
mereka Itu
Sebagai Must
1 Gawat saja
Ueritakan peng
«man seorang Pe-

LD

Agama

Dan drlam

tersambung

te

beberapa

hal

IV

HALAMAN IV

'Sonneville Minta

Ruang Agama
(Sambungan

Sumbangan Njata
Masjarakat :
Djakarta, 20 Feb. (Mdk).
Sumbangan

jang

njata

dan djelas dari seluruh ma-

sjarakat kini sangat diharap
kan dan dinantikan,

demi-

KESEMPATAN IKUT TOTO DANA
THOMAS CUP HANJA 6 HARI LAGI

kian Drs. Ferry Sonneville
dalam kedudukannja seba- gai bendahara KONI Pusat
menjatakan

kepada

wartawan

para

KONI Pusat.

Biarpun ke

tinggalan dengan 0—1 dibabak
pertama, tetapi achirnja kes.
Mehasiswa
berhasil menang
dengan 4—3 atas kes. Angkasa
dalam
landjutan
kompetisi
Divisi.I Persidja,
Rabu sore
distadion Menteng.
diatas lapangan

berlangsung

betjek dan li.

tjin, hingga pengembangan
permainan sulit dilakukan.

siang

di

Perdjuangan jang telah di
rintis oleh missi Soedirman
keforum IBF telah berhasil
dan keputusan terachir da
Ti IBF jang memberikan ke

KES. MAHASISWA —

Pertandingan

Kamis

zone

Asia

melawan

Dje-

pang pengundjung bulan Pe
bruari ini.

Usaha mengembalikan Tho.
mas Cup jang lepas kembali
ketangan

Indonesia,

bukan

sa

menangan terhadap Indone-

sia sudah djelas, kini bagi

team Thomas

dari hal. III)

ajalat
hal, umpamanja pada waktu Kristen
led, pimpinan jang beragama
itu' nongkrong sampai shalat selesai
ma
ditempat peladjaranja jang beraga
Islam melakukan shalat ied sampai
dibe
habis. Demikian perhatian jang
rikan. Apakah hal ini dikarenakan
oleh: beleid pasak SAK Da ke.
Berlain hainja dengan peristiwa
Supi dan Kebajoran Lama. Tindakan
dari golongan jang dikatakan "pemuda liar", tetapi, setjara diam2 diakui
dengan djalan: geredja jang disengketakan dipindahkan dan Sekolah js
didirikan setjara ber-belt2 dengan
politik mesum, diambil alih oleh DCI
Demikian pula, masaalah Rumah Sa
kit Baptis di Bukittinggi jang sam
pai saat ini masih dihebohkan. Ini
diberikan
suatu bukti,
bukan kepada Pemimpin Agama, atau
kepada Tokoh Politik, tetapt kepada
Gembong Politik jang bergerak setjara politis tendensius.
ALAM peladjaran kurban jang
Pp sasaran kepada umat Islam,
bukan daging dan darah kurban
jang sampal mendekati Allah,
tetepi hati jang takwa — dari orang
jang melakukan jang dapat bertali.

bih dahulu harus memenangkan pertandingan final

na itu pulalah bantuan terha
dap suksesnja perdjuangan di
Kyoto serta Kuala Lumpur sa
ngat
diharapkan
dari para
masjarakat,
demikian Ferry

Sonneville.
Dikatakan lebih djauh oleh
Ferry

Sonneville, bahwa

sega

la bantuan
dari masjarakat
ini mempunjai
keuntungan
timbal.balik, karena masjara.
kat dapat memberikan gumba

ngannja melalu
Toto Dana
Thomas Cup, sementara xepa

da masjarakat djuga diberikan
kesempatan menjaksikan

afja

ra final di Kuala Lumpur ba
Hanja

waktu

pertandingan

kuntji

panitia

Cup,

final antara

sukses

Drs.

(Ant.)

Thomas

Ferry

Son

158 PEMAIN GOLF IKUT
DALAM TOURNAMEN
.
TERBUKA PILIPINA
MANILA

golf

tertua

—

Asia,

T hai .

Tournamen:

a

an terbuka Pilipina akan dibu

ka hari Kamis dengan 158 pe

main golf ikut serta
dan 11
negara, dan diharapkan akan
berlangsung ramai di Manila.

GELOMBANG ombak semudera Pasifik diselatan Irlandia tampak menghantam
replika kapal (atas) pelaut Inggeris dimasa 300 tahun lalu. Kapal jang mentjoba
menjeberangi Pasifik itu tanggal 12 Februari terpaksa diangkut keatas kapal
di Kanada.
abad kiri untuk diangkut ketempat tudjuannja
SEMENTARA ITU, dekat pantai Amerika Serikat sebuah kapal tangki (bawah)
#erta dihantam gelombang
"baru3 ini telah pula kandas diatas pulau
pula. Akibatnja tangki botjor dan minjak mengalir keluar mengotori laut.
(Gambar2 AP).
LE Bi

Kedjuaraan terbuka ini jg
ke.55 kalinja sedjak pertama
kalinja dibuka ditahun 1913,

memberikan hadiah 86.000 Pe
sos (21.500 dollar AS) berupa

itu, 93

Muangthai
pendiriannja

Federasi Bulutangkis In
ternasional (IBF) jang te
lah memutuskan
dilanpertandingan
Thomas Cup

zone Asia melawan Indo
nesia, demikian Sekreta
ris

kis

Persatuan Bulutang-

Muangthai

(BAT)

Phinsak Sosothikul mengatakan hari Rabu di

Bangkok.
Keputusan

IBF itu, de

mikian Sosothikul tidak
dapat diterima oleh Mu-

angthai dan
karena itu
Muangthai menoiik melandjutkan pertandingan

jang telah diputuskan di
langsungkan di Kyoto.

Lewn
la.djut
dikatakail,
honorary referee jang di.

tundjuk IBF semula telah
memberikan
kemenangan
kepada Muangthai
ketika
pemain2 Indonesia menolak

Mana Respons cs aan 0
hakekatnja adalah SA
ji. asal dari RAKJAT

jang berbangsa SATU, Bangsa In

dan harus diidentifikasikan

meneruskan
pertandingan
setelah Terlebih dahulu me
lantjarkan La
Minta
kesempatan

dengan

Rakiat, darimana ABRI sendiri djuga

donesia. Asal landasan
hidupnja
ialah Rakjat. Ladasan take-off-nja

Rakjat.

Phinsak Sosothikal
da.
lam keterangaanja kepada

para wartawan di Bangkok
mengatakan,

nja pun adalah Rakjat djuga. Apa
jang dimiliki ABRI dalam bentuk

3T

Kekurangan

nasional

lah tembakan

Jaa

jaga

dibawah form, Kadir baik

ada-

mereka jang ter.

untuk

gawang

ukuran

Fater,

Sutjipto takut2

pen-

sehingga

tidak kurang dari 3 kali krisis
didepan gawang Fater, dengan
baik sekali dapat diselamatkan.
nja, karena tembakan? jang lemah mi.
itu keadaan
kita

pemain2
tembakan2 jg.

melepaskan

menggeledek.

Dari pihak tamu dua peluang
emas hilang
pertjuma karena

berhasil,
"team work”

risan depan.

penjakin

melepaskan

Dan

kita

Buaja”

itu, sehingga
agak berat

mengakibat

rapkan
mainan

tembakan2-

sedemikian

lihat,

djauh

penguasaan

akibat kambuhnja

Sutjipto

selalu

kawannja tidak “dapat

memungkinkan pema
inZ depan "Csepel” untuk lebih
banjak
aja.

be.
terutama karena
jang kurang diba

lebih banjak
Sutjipto-

dari peng-

jang

lapangan

(magic.sguare) jang kurang, me
njebabkan bola lebih banjak di
kuasai oleh pemain2 tamu ini.
"CSEPEL”, kiper: Fater, back:
Vellai, Hunyadi,
half: Faludi.
Molnar, Kandi, penjerang2: Valgar, Tackacs, Gsordas. Losone.
zy dan Gondar. Sementara PS
SI menurunkan pasangan2 pe-

main

sbb: kiper,

Team Tennis

Judo, back:

Juswardi, Renny
Salaki, half:
Anwar Udjang, Muljadi, Surya
Lesmana,

penjerang2:

Sutjipto,

Medja Djaya

Iswadi,

Basri

Waktu terbuang.
Rups2nja kemerangan 1—0 betul2
Gidjadikan mcdal utama oleh Csepel,
buktinja kalau mereka mendapat bo
la, setjara demontratif bola itu mera
ka permainkan ditengah lapangan de
ngan lamban2 sesamarja, hal mana
hanja untuk menghabiskan waktu,
sedargkan kaliu pemain? kita menge
djar bola tsb, tidak segan2 merekar
mergirimkannja dari tengah lapangan ke gawangnja sekalipun.
Serangan2 PSSI dibabak kedua ini
ternjata kendor sekali,
Max jang
smenggantikan Rusdianto masih belam dapat bermain baik, demikian
Gjuga Sutjipto tidak dapat diharapdibawah
kan, sedangkan Iswadi
form, harja Kadir satu2nja pemain
Ceyan PSSI ini jang benar? berusahe
Can bermain baik.
Dalam babak kedua ini boien dixa
takan permairan
kurang bermutw
den wektu pertandingan lebih banjak.
kebis untuk
ditengah
lapergan. Gawang PSSI djarang men
dapat serangan, dan bola lebih baajak berada ditengab lapangan. Satu2
nja serangan PSSI jang berarti di
babak kedua ini adalah pada menit
ke-30 dilakukan oleh Iswadi, tapi
tembakan Iswadi jang menjusuri mis
tar atas ini “dengan mudah ditip
oleh Fater keluar lapangan. (Am)

dan

Harus Rebut

Kemenangan

, hal mana akibat per.
maman
pemain2
belakang
1
'
jaitu back kirinja

(No. 3) dan spill.nja

(No.

5)

bermain

rors

an baik sekali. Setelah berhasil
melalui dua pemain belakang Ia
wan

Rusdianto

bekerdja

dengan Iswadi dan Surya Lesmana berhasil mengotjar.ngatjir

kan benteng "Csepel” ini, dan

SI itu berhasil melaluinja. Se

kearah

disaat2

pemain

PS

hingga dengan
demikian pe.
mafn2 depan PSSI
beberapa

kali kehilangan kans, - akibat

permainan jang kurang sportif dari barisan belakang Csepel ini.
Tidak kurang dari sebanjak
4 kali pertandingan harus di.
berhentikan
akibat
kegadu.

han2 jang timbul setelah bebe
rapa pemain
pan
PSSI

belakang dan de.
seperti
Anwar

Udjang” Juswardi, Surya Les-

mana, Rusdianto, dimakan
tjara terang2.an.

se

Keadaan jang demikian ini
- nampaknja sengadja ditjiota.
kan
oleh
mungkin

pemain2
Csepel,
ingin
mengulur2

waktu, karena sudah lebih du
lu unggul dengan 1—0. Semen
tara itu pula wasit R. Hatta
lang

pernah

dihebohkan

da.

lam pertandingan Kedjuaraan
PSSI dulu sewaktu pemimpin

pertandingan
PSMS—PERSI.
DJA di Bandung, kembali me
mundjukkan kelemahannja se-

bagai

wasit jang tidak tegas

sama sekali serta tidak punja
pendirian Itu.
Dalam
tindakan2nja selama

main tamu

sama

“lan kasar, beberapa pemain
depan PSSI seperti A. Kadir,
Iswadi dan Rusdianto merera
"tackle”.
setjara keras dari
belakang,

Dalam babax kedua beberapa pe-

dalam

keadaan

jang

demikian

menemui

sasarannja,

out posisi,
kosong.

Su

Melihat

gawangnja

permainan

depan

PS

Surabaja

ig

SI jang begitu baik di menit2
pertama
kurang

ini stadion

lebih

dibandjiri

Rusdianto

itu
Ali

na pertebaran PSSI jarg
kuat, pemair2 Csepel seterusnja me
martjing kekeruhan jaitu dengan er
main fors dan kasar, beberapa pemain PSSI mereka "ambil" dengan
tererg2an dan sengadja. Taktik mere
ka berhasil, tuaszra katjau, pertanCirgan tertunda urtuk beberapa saat
Gan beberapa kali. Ditengah2 sesaat
itu wesit R. Hatta bertindak tidak
tegcs.

pada

berada dalam

setengah

PSSI,

andu.
Mulai stert babak kedua iut, penje
rang2 Csepel lebih banjak melakukan

tjipto jang tidak terdjaga, hanja tendangan Sutjipto jang ti.

hal Fater sudah

di

dingan Surya Lesmana jang sore
bermain mati2an digantikan oleh

demil

at itu Rusdianto men.track bola
dak

djuga

penggantian,

diganti Max, Muljadi diganti cengan
Zulhem dan mendjelang achir pertan

paniknja kelihatan
kiper Fater
agak madju kedepan, dan disa-

kiri belakang kepada

mergalami

40.000

penonton itu djadi gemuruh gem
bira.

Segi-Tiga Kesebelasan
Puteri Di Menteng
Achir Februari Ini
Djakarta, — Tiga kesebelasan putri se-Djawa menurut rentjana akan terlibat dalam suatu pertandingan segitiga jang akan dilangsungkan
achir Februari ini distadion

Persidja, Menteng.

Menurut keterangan2

jang

diperoleh dari pembina

kesebelasan "Putri Djaya”, pertandingan itu akan diikuti
oleh kesebelasan "Putri Parahijangan” dari Djawa Barat
jang telah memiliki pengalaman internasional, kesebela-

san Putri Mataram (Jogjakarta) dan "Putri Djaya”, seba-

gai tuan rumah.

Pertandingan tsb.

direntjanakan dimulai sore hari

tgl. 27 dan 28 Februari serta 1 Maret jang akan

datang.

KATA WAGUB
SOEWONDO

1

Djakarta, 20 Peb. (Mdk,
Wakil Gubernur DCI Djaya
Dr. Soewondo
jang mewakili
Sadikin
rapkan

agar

ngan invitasi

DCI

Djaya

dalam

aa"
tandi-

berhasil

hendak.

tennis

medja

ai

Disnping | kemenang
ken

ga dan

menundjukkan

sporti.

Vitas jang tinggi.
Harapan ini diutjapkan Wa
gud DCI Djaya Dr. Soewondo

Sean Yaa Peran tennis medja
aya
ji
akan

berangkat

ke

Solo Ke

mis siang di Gubernuran.
Prestasi olahraga tennis ine
dja

DCI

Djaya

gul, namun
Yasi

djagalah

tas, mental,

nantinja

memang

disamping
djuga

oleh warga
Wagub Dr.
Daiam

sportivi.

pisik, agar supaja

dj Solo

kemenangan

ung.

pres.

jang

memperoleh

diharapkan

ibukota, demikian
Soewoado.

Iaporannja

kevaia

menjatakan,

bahwa

Wagub Dr. Soewondo,
team
manager
tennis medja DCI
Djaya

team DCI Djaya berdjumiah
30 pemain
jang terdiri atas
18 pemain putera dan 12 pemah puteri,
jang menurut
rentjana Kamis petang akan
medinggalkan
ibukota menu.
dja

Solo.

Setelah
upatjara,
Wagub
Dr. Soewondo
menjerahkan
bendera DCI Djaya
kepada
Ketua Komda PTMSI Djaya
Letkol. Ssedardjo uatuk diba
wa dan dikibarkan selama per
tandingan.

(Ant.)

kesem
protes

elesaiannja
adalah tgi.
Maret mendatang. (Rir)

Kali

ti! HE

i

na

lihat gedung? ibodoh.

nikmoti hiburan malam.

nii

|
£

|

Parpol? jang setjara sosiologis
dapat

depan

umumnja

Dan kalaupun ada djuga pesudo
dimaksud timbul itu
rakjat terhadap ABRI,
konsekwensinja
kan kepeda ABRI sendiri.

TA Aa
Ni Ka Aa

suddauntuk menepuk
bermak
da sambil berkata: “Inilah dadaku,
mana dadamu!"
Kami jakin bahwa ABRI berbaik terhadap
maksud dan

pemain2

loyalty atau concealed disloyaity jang

KN

.

lemah

ini

terdamaikan

At
i

ai

kita

1y) terhadap si-kuat.

i

aan

jang tak

Kb

Et

je1

ami jakin bahwa ABRI dengan

depan PSSI lebih

the haves (ABRI) dengan the haves'nt
(Rakjat), tidak perlu timbul
semu atau kotidaksetisam tertut
(peeudo loyalty, concealed disloyal-

1
i:

Ladju”

$

"Bahtera

j

dung

8 ia

Brigdjen Mantik
menj
kan,
wa
penjerahan

oleh pemain2
berbahaja.

RE

:i
H K sF3z

::

versi2

dengan ABRI,
Solider
kepada
ABRI dalam suka dan duka.

@ Serangan2 bari an depan
PSSI tidak terorganisir
@ Sutjipto lemah, Iswadi

semen.

Betapapun djuga, Muang
Yhai akan memprotes kepu

Terugvalbasis

tingan kalau Rakjat diluar ABRI
merasa senasib sepenanggungan

seimbang,

PSSI:

Muangthai se

harusnja diberikan
patan mengadjukan
belasannja.

PSSI lebih

lawan masing2 lebih banjak di
lakukan oleh pemain? Hongaria
itu, tapi Ba
ig dibangun

Hunyadi

tetap pada
memprotes

ter-

keseluruhan pertanding

berdjalan

1970

Pakai Taktik
Buang Waktu

tara serangan kedaerah gawang

Mclnar

Bangkok, 20 Feb. (Mdk)

orang adalah orang luar neT dan 65 orang Pilipina sen
diri.

DARI

Rusdianto,

PHINSAK

djutkannja
semi final

£

an

dan litjin,

Tolak

permainan

berbahaja

"Kota

Tetap
KATA

waktu

Serangan

rati dirinja sendiri. Barang siapa
jang memenuhi djandjinja, akan
Giberi Allah gandjaran jang besar
AI Fath: 10,

In.

tidaknja ussha

Toto Dana

demikian

neville.

pun adalah

20 menit
buang.

an mereka. Barang siapa jang
imungkiri djandji, dia mengchia-

mendjelang

dcnesia dan
Djepang masih
tersisa enam hari
lagi dan
waktu itu pulalah merupakan

luar ABRI
TU ASAL.

Kes. Csepel

Giungkapannja itu, mudahZan keluar
sebagai pertjikan hati nuraninja, s8
begai kalemullah jang
teralir dari
Uisannja, pasti akan mengetok hati
segenap, Pemimpin, Tokoh dan Gem
bcng agama Islam. Sama hainja dengan, bay'at kaum muslimin dibawah
sepohon kaju dekat Hudaibijah, me
ngulurkan tangan akan bersumpah
setia, terendam sama basah dan ter
apung sama hanjut. Tangan bersalaman jang diberikan itu dilingkupi
tangan dan kuasa Allah.
Orang jang mebaya'ahkan kamu
(berdjandji setia)
sesungguhnja
berdjandji setia dengan
Allah.
Terigan Allah melingkupi tang-

gi mereka jang berhasil tepat
menebak toto jang disediakan.

20 FEBRUARI

Pertandingan kedua club Hongaria melawan

Cup Indone-

sia terbentang djalan menu
dju Kualalumpur setelah le

Gedung
Sport Air
Diserahkan

DJUM'AT,

MERDEKA

DATJATAR peda pe york or “Tut MASA ME ROEKA Orderu

