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SAMBUTAN TERHADAP TULISAN KOL. DRS.
H. BACHRUM RANGKUTI BERDJUDUL
”IMAGINASI, OBSERVASI DAN INTUISI PADA
TJERPEN: LANGIT MAKIN MENDUNG
|
|

Sajan
Rangkuti

OLEH
PROF. DR. HAMKA

idak hadir

TJATATAN REDAKSI :
Berikut ini dengan senang hati Redaksi "'Merdeka'”” menjampaikan kepada
sidang pembatja sambutan

Prof. Dr. Hamka terhadap tulisan

Kol. Drs. H.

Bachrum Rangkuti jang lebih dulu dimuat dalam harian ini tgl. 28 Feb. 1970
hal. 3 berdjudul "'Imaginasi, Observasi dan Intuisi pada Tjerpen Langit Makin
Mendung”. .
Karena agak pandjang, dan dengan izin penulis, karangan Hamka ini kami
muat setjara bersambung. Kami muatkan karangan Hamka ini pada halaman
1 tidak Iain karena Prof. Dr. Hamka adalah djuga ''rekan lama”? harian ini
Gimana sebelumnja banjak tulisan2nja sudah pernah mengisi halaman ini djuga.
Dengan karangan Ini, Prof. Hamka menolak polemik di suratkabar. Kami
sokong penuh pendirian ini,
sehubungan dengan itu pula kami berpenGirlan tidak akan memuat tulisan2 lain setelah ini mengenal
masalah jang
serupa. Hal ini adalah karena kami sangat menjetudjui saran Prof. Hamka jang
juga dikemukakan
dalam karangai
ini supaja kalangan? jang berminat
langsung bertemu dalam suatu diskusi
rkenaan dengan ini alangkah baiknja
pula andaikata misainja Dewan Keser n Djakarta menjanggupkar n diri men.
jadi penjelenggara diskusi jang dapat dipastikan akan besar manfaatnja
itu. —
REDAKSI.
MPAT kali telah
terajadi
Sidarg
pengadilan untuk
mengadili saudara H.B. dus
9m outam du waar: terhadap
ninja, karera memuat tjer
pa "Largu Makin Mendung” jang
umuts oleu seorarg jang memakai
rama samaran Ki Pandjkusmin. Pada
swary xeuua dan kcempat pembahas
an duduksja perkara sudah semakin
miraatum. Kedjaksaan Agung memin
« saja untuk mendjadi salah seorang
saksi ah:i. Dan permintaan itu saja
pes uni
Saudara H.B. Jassin send.ripun per
ran meminta kepada Hakim Ketua
agar diapun diberi kesempatan mergumukakar saksi ahli. Lalu disebut
ija tiga rama, jaltu saudara Fuad
Hassan (sekarang Profesor), saudata Ali Audah dar. saudara Kolonel
Drs. Hadji Bahrum Rangkuti.
Saja send:ripun sebagai
seorang
pemjirta keadilan sangat mengharap
«an kehadiran tiga pribadi itu. Sebab disampirg jang menurut keahi)arrja bisa memberatkan terhadap ter
dekwa, adillah kiranja djika ada pua
saksi ahli jarg akan dapat meringan
kar. Supaja mas'alab dipardang dur
sudut positif dan negatifnja.
Sclema sidang jarg empat kau
Itu, saudara
AN Audah dan ro.
Fuad Hassan tetap hadir, menjimakkan dialog hakim dengan terdakwa,
dengar pembela, dergan djaksa dam
saksi ah:'. Meskipua Hakim Ketua
perrah mengatakan bahwa permonoran H.B. Jassin agar diberi ketapungar mergemukakan tiga saksi ahil
masit akan dipertimbangkan, ramun
sebegai solider kepada kawan, Al
Audah dar Fuad Hassan tetap hadir,
Sebab itu pula mereka dapat mengetabul perkembangan pemeriksaan selerrkaprja.

Tetapi sur. H. Balirum Rangkut:
Uidak perrah keliatan dalkeembat sidarg itu ataupun dalam salah
satunja. Sehirgga harapan Jassin,
hetepan saja, dan harapan banjak
vrarg, diketjewakan oleh saudara B.
Rangkuti.
Tibz2 hari Kabu 1gl. 25 Februari
1970, tepat padz hari sidang keempat,
murtjullah kerangan siudara Rangkuti dalam tarian "Merdeka", jang
berdjudul — “Imadiirasi, — observasi
din intuisi peda tjerpen Langit Ma.

kin

Merdurg”.

Maksud saudara Rangkuil nampak
nja dergan menjiarkan tulisan itu

islah heidak membantu saudara Jas.
cin dan pewoelarja dari djauh. Degen mengertukzkan beberapa. hadist
udzy, jarg katanja menaruh imagirasi djuga dapatlah kirania sdr. H.
B. Jassin dam
Pembelanja bahan
jarg pentirg buat membuktikan Ki.
pendiikusmin tidak salah! Kalau Ki
pendjikusmin menjamakan sifat Al
leh jang Agung dengan sifat Insafi
jang leman (rabun hingga pakai katoch ada tjontohnja
Uiz-mete) dit,
Crlam kedits Nabi sendiri. Kalau Ki
erdiikusmin menjinggung rasa-agama Ummat Isiam sampai mereka ma
Teh, selahlah mereka.
Karena per.
buatan Kipanctikusmin itu adalah me
ruruti Sunnah Nabi!
pembela telan mentjoba. mengemu
kakan hadist2 itu dimuka sidang pe
rgaCilan. Nimun setiap hadits2 jg.
CiCropirg sar. Rangkuti Itu dikemu
kekarrja, setiap itu pula saja patah
tidak
kar. Sebab perbandingannia
kene-mergera, malahan ada hedits2
itu jarg dip-iong2. Lantaran tangkis
#12 seia itu, habislah bahan lang di
kirim sdr. Rangkuti, dan bujarlah
pertaheran dari segi hadits, dan mengakviah Pembela dimuka sidang /g.
@'hadiri beratus2 orang itu bahwa
teliau, meskipun seorang Islam, namun karena dari ketjil mendapat di
dikkan Belandz, tidaklah mengetahul
Islem dengan merdalam.
Sjukur Alhamduillah: Satu rangketar kata jang clen sar. Rangkuti
dikatakar Faaret Nabi, jang ditulis
nja oegini bunjinja: "INNAMA KUi,
LU,i A'MAALU BIN NIYATI", (las
hat Hir. Merdeka, Rabu 25 Februari
1970,
hal III, kolom 4, baris 21 dar!
bawah)
tidak Gikemuk:kan pula oleh
Pembela. Kalau jang dikatakan Hadits oleh sdr. Rangkuti itu dikemu:
kokennja ula ristiata pera hadirin
jorg

mengerti

iimu

raiwu

dar

ilmu

redist akan ribut, sehingga terpaks
sa rula Hzkim Ketua mendjetuhkan
pelu sucmberi tegoran. Sebab belum
iCa sebuahpun bertemu sebuah fia:
dits kasululleh jang sekatjau itu oa
r
didalam kitab hadits jzng
manapun,
ketjuali dalam tjatatan
cdr. Rangkuti.
Serarg Meng 4 careara Rangku

ti

serdiri

tidak

berani

hadir?

seudara

Rargkuti

dist2 Gudsy

mengambil

jang mulia

ha-

dan

sutji

5 Orang Ditahan
Karena Terlibat

dclam anggapan umat Islam karena
didalamnja ada imadjinasi,
lalu didja
dikan alat pembela karangan Kipandiikusmin jarg pengetjut, jang
sam
bal saat terachir tidak berani
menghadiri sidang2 pengadilan buat mele
paskan H.B. Jessin jang pernah me
nolong menaikkan namanja, dari tu-

duhan

karena

bekas

jang

dap affair

ETIKA hakim bertanja kepaua saja, sebagai Penang.
Bung
djawab — madjalah
dji Masjarakat””, maukah saja memuat tulisan Ki
pandjikusmin itu djika dikirimnja ke
pada madjatah jang saja pimpin itu?
Saja diawab dengan tegas: "'Murtad
saja deri Islam kalau karangan seperti Itu saja muat""
Entah karena tidak hadir, atau ka
rena tidak djudjur, Rangkuti meng:
ambil konklusi sendiri, tersebab per
ketaan seja seperti demikian, bahwa
saja mengeluarkan Jassin dari ling
kungar Islam.
Sesudah itu berfatwalah dan ber
nesehatlsn saudare Rangkuti jang ter
hormat kepada diri saja, supaja ter
Pidap ciany jarg menghina Islam
kercra kekurangan
pengetahuannja
Ciatganlah dia dipandang — musuh.
'melbirkan--rangkullah dia baik2 ke
Grlam Islam dan pakailah peradaban
Islem, sebab "agama jang benar seIelu menuntun para pengikutnja kepada penghajatan
hak
ki",
Lalu menjenut pula, "djika maksud mengadjak wepada Islam tidak
tertjapai, bukanlah agama tni jang
tidak benar, tetapi para pemuka dan
alim ulama KURANG giat mendjalan
ken da'wah dan tarbyah (peladjaran
Can pendidikan)".
Kalau sekiranja saudara Rangkuti
hedir dalem sidang2 itu, atau kalau
saudara Rangkuti DJUDJUR,
tidak:
sah dia akar sampai menulis seperti
itu. Dan besar kemungkinan dia tCik membatja surat2 kabar jang ter
bit sesudah sidang mengambil kesak
tian saja, sehingga dia menulis de
ngen seri
mpangan
Sesalahan jang tak patut bertemu
pada seorang MUFTI (pemberi fatwah) ialah seketika dia berkata bah
wa scja pemimpin madjalah KIBLAT
Pedahal selama hidup saja, saja tak
pernah memimpin satu madjalah ber
tema KIBLAT. Sala pania pembantu
jang tidak bertr ygung djawab pada
madialah KIBLAT
jang penanggung
Giowabrja saudzra H. Musiata Ba:
siir. Dan saudara Rangkuti sepatutnia tahu perbedaan pembantu deng
ar penenggung djawab. — Madjalah
jerg saja pimpin dan saja bertarg:

(Bersambung

4 Maret

Presiden/Men

(irlun,.

Hankam

Djendral Suharto dalam su
atu pertemuannja dengan
para Djendral ABRI peserta

Commanders' Call ABRI '70

dengan tandas dan tegas te
lah menjatakan penjesalannja, berkenaan adanja sendjata2 milik ABRI jang djatuh pada tangan anak2 na-

kai, setingya ker ujasi suaru
peristiwa jang sangat mem

bahajakar bagi ketenteraman dan keamanan masjara-

kat.

Demikian

"Merdeka”

mendapat keterangan dari
sumber jang mangetahui.

Penegasannja itu adaiah se
hubungan denga,
terdjadinja
Peristiwa
berdarah dirumah
mzkas Tiikinj jang menjebab

kan djatih kerban akibat tem

3 FILM TANPA IZIN
SENSOR DITAHAN

Djakarta, 3 Maret (Mdk)
Tiga film, jaitu "The long
Ships” "Nude As a Trap', dan
"The World Ten Times Over,
dewasa imi dahan sebagai ba
rang bukti, karena Cipertun
djukkan untuk umum tanpa
Izin badan sensor.
Setelah diadeitan penindjau

an

dan

penelitian,

ternjata

film2 tersebut cia perkaranja.
Dielasnja beberapa potongan
Cwempeikan kembali pada wak

tu film2 tadj diedarkan dibios
kop tanpa diketahw oleh Ba-

dan Sensor Film, cemiklan 1
Cielaskan Fetua BSF Ma-icno.

Djatuhnja

slowakia Vaclav Kosek.

anak2 nakal.

ugar

dengan

sainpai

Djakarta, 3 Maret (Merdeka)
Pemerintah
Indonesia
telah
menginstruksikan Dubes2nja di
Washington (Amerika
Serikat)

Sudjatmoko, di Moskow
Uni)

temen

makro

tan

Ditegaskan

te-hzdap

terlibat dalem
me3

makan

langgaran2
dilakukan
Cekoi2

jang

perlu
:

diratifiseer

Perdjandji

kearah

bagi

usaha2

peaghentian

persendjataan

jang

effek-

perlomba-

dan

perlutju-

nuklir.
dengan
Pemerintah

negara2
RI ber

an sendjata2 nuklir hanja digu
nakan

da.

sebab

sese.
ikan

kese

vihak
K
melakukan

(S1

Der.
tin.

jang

sekarang

ini

hanya al
effektif apabila se
mua negara. baik negara2 muklir maupun jang bukan berse
dia ikut serta dalam Perdjandji
an in.
Demikian
antara lain

peng

Pales'ine kontra serdadu?

Is-

tapi

dua

gambar

ini

melukis

kan apa jang sedang terdjadi
dibagia, dunia itu.
Gambzr bawah, dulu dikenal

diberiharian

sebagaj
kinj ia

kota pelabuhan Suez,
lebih merupakan kota

Tjeko kenegeri

telah

mengambil gam
bar itu tidak
satu bangunan
pun jang tidak
dirusak oleh

Gambar atas
diambil dikc'a
Elkosh. Sebuah rumah tinggal
puing2
tak keruan
setelah

lerinja maupun
pantjargas2
nja. 3000 rumah hantjur, 400
penduduk kota tewas dan 950

melantjarkan

Israel

dengan

orang

gempuran2

lainrja

arti

luka2

Israel pun bukan tidak luput
dari rerangan2
pihsk
Arab.

minggu

lalu geriljawan2

orang

wanita

Arab

serangan.
tewas

tapi

Se.

4

anaknja lolos dari bahaja.
kosh
terletak
kurang
dari
dekat perbatasan Leba.

mema.

api buatar

inj dalam

tiga

gelombang sedjak 1967 dengan

total lebih
sedangkan

annja

itu jang diedarkan oleb

Korek

sia

kurang 100 putjuk
menurut pengaku.

kepada

hanja

orang2

Indone.

berdjumlah

dilicuti

usaha

VII 'sb
ksteta-

Tjexo

kabut,

berkenaan

pu

ke'erangan

pihak Komdak
terbukti bahwa

kuase.

1

itu

chus”s

dengan

berapa

ps.

setjara

illegal

AKBP

Ni.

Menurut

mono,

kesemua

olen

R. Pra.

sendjat:

jane

disita iri didapat carj orang?

sipil

Indsnesia

jang

keta »gan mereka

sampai

melalui peng

edar2 iane berhubuagan
de.
ngan Kosek.
Sementara
itu,
dissmning
telah menahan sendiata? 1twv
sebagai barang2
berwadiib djuga

bukti, pihak
telah mena.

Agen? FBI

Dike rahkan

ha)» sebanjak 5 org dariya
Ga pengedarInja
Tiga srang
darj padania dala
regawai2
kanter CSA (Penerbanga, Tie
ke) di Diakarta, mrsing2 ber
nams M. Ch, dar SB. seda”g

kan

lah

Nj.

iang dns

D dan

crang

AS

Batu

dan

berkrliber

38.

Dikatakay

nhleh

R. Pramono,

25,

AKBP

bahwa

terhadap

enggota
Kmdak
VII Djaya
jang telah memberikan surat

izin

kepad:

pemakai

salah

sesrang

sendiata

sedang dilakukan

Kesalahan

gelap

anggota

si.

itu,

pengusutan

Polisi her

dasarkan vemeriksaan permu
laan, terbukii merupakan ke-

lalaiz

dalam

melakukan

gas dan bukanlah
kesengadjaan.

ta.

merupakan

Bandung
Krisis
Air Minum

ketjil

batu

pengumpulan

bulan

dana.

guna memerjahkan djamuan terse
ilu

telah

terdjadi

ke

djian persahabatan pada kesem
Ii
kundjungan Presiden Su
harto ke Malaysia
jang akan
berlangsung dari tgl 16 sampai

LIMA

itu

(Lh)

LUMPUR

—

Maret

Dalam

suatu perdjan-

akan

itu hubungan2

antara kedua

negara

akan

perdjandi-

dapat lebih

erat lagi dan “kita dapat

harapkan

KAMBODJA

kepada

menerangkan

berdasarkan

pcund beratnja.

datang.

perdjelasannia

Abdul

P.M:

Razak

bahwa
an

jang

Wakil

Bandung, 3 Maret (Mdk)
WARTAWAN
"Merdeka" di

kerdjasama

dil

bidang untuk kepentingan
laysia dan Indonesia"

diper-

Mz:

pai selesanja
air tsb.

me

Mb
wat,

hotelz

tidak

perbaikan pipa

Wartawan

"Merdeka"

- pengguna

para

Mi eton.
turis

di

(UPI)

BEBASKAN

TENTARA

AS

PNOMPENH. — Lima orang mili
ler AS jang ditahan di Kambodja
'edjak tanggal 6 Pebruari,

itu

kedutaan

1 dimulai
ila-Gue

Am

pintu ge

a

Serikat

hari

yar

akan

menjebar

Senjn

bahwa — demenstrasi

lisi

terhadap

tu ialah memprotes serangan?

Nk pemerintah

sekolah

dagare

hari Djum'ot

|

r

ar)

GUATEMALA
DIBEBASKAN

gu bebas

kembal:

Guatemala

jang

kinkan

untuk

sesudah ditawam

selama 24 djam oleh pemberon
tak2 Maois.
Moar Gibebaskan sebagai penu
kar bagi seorang gerjljawan ma
hisiswa berusia 24
tahun, Vincen
te Giron Calvillo.
Pada
pembarontak
telah me
ngantjam untuk membunuh Menlu
berusia

43 tahun

itu djika Calvillo tdaj dibebas
kan beserta surat2 jang memung
0.

dia

pergi

ke

Mekst

Daiam suatu konperensi pers ha
“ Minggu. Menlu Mohr begkata
bahwa dja mendapat perlakuan
baik selama ditahan, selama ms

"a dia telah dipindah2
beberapa
kali ketempat? lain ditengah kota
Guatemala. (AFP)

LAGI PERTJOBAAN TERROR DIUDARA

Pesawat

Njaris

KOMA,

3 Maret

Duapukhtudjuh

termasuk Menlu
Remy Ayoune,

menderita

luka2

(Merdeka)

penumpang.

Gabon,
selamat
ketika

bom jang diketemukan
sebuah pesawat penui

Roeing 707 Ethiopia,
lapangan

terbang

Pesawat

Roma.

Ethiopia

tiba2 berhenti
Inke-off

itu

Jeantanpa

sebuah

didalam
diet

di

setjara

selagi

pesawat

Dua orang petugas keamanan

Ethiora telah
membuka pintu
Carurat dan melemparkan sebu

an bungkusan ketjil
dak direrumputan disekitar pesa
wat tsb
Avoune dan
26 penumpang

tsinnja serta awak pesawat Itu
dan 4 orang petugas keamanan

segera — mesinggalakn

tsb

jang

menudju
1

Sabtu telah dibebaskan, demikian

V1

di sungai Mekong d' wilajah Kam

«an

bari Minggu diumumihan di Pmom

djuga

surat selebaran jang mendjelas
kan tuntutannja supaja djadakan
percbahan2 sosial dan pemerinta
han di Filipina.
Para pemimpin — GFD katstema

Los Angeles

but. Masing2 tamu telah memba
jar US $ 100 untuk menghadiri
djamuan tersebut.
Sementara

merira

kota

dan berachjr dekat

tersebut,

di

baris

mahasiswa

Sebuah gelas ukuran dua juUji jang berisi tjontoh batu bu
lan seberat 2.3 gram telah hi
lang ketika tamu?
sedang
asjik menikmati makanan mer
reka,
Tiontoh batu bulan !tu telah dj
pindjamkan kepada sebuah jajasan mata Oleh Institut Geo-phisik
California

guna

Manila

di pusat kota Manjla
Gerakan untuk Filipina Demok
vasi (GFD) katakan bahwa para

Agen2 polisi FBI telah diminta
bantuannja untg mengusut
peristiwa

ok

di

disebutnja 'Kemarjan

perbatasan

durg

jang dibawa pulang oleh astro
Mot2 Apollo II Amerika telah
@hjuri hari Sabtu lalu dari rus
ngan resepsi di Los Angeles
dimana sedang dilangsungkan
malam

",/xsasa

Selasa,

Djalan

ton

Los Angeles, 3 Maret (Mat)
Sebutir

baris

hak? rekjat Filipina"

Ditjuri

Uriv.

AKIBAT

Kota Guatemala: 3 Maret (Mdk)
Menterj Luarneger/ Guatemala.
Alberto Guentes Mobr, hari Ming

matisir jang

Malaysia, Tun
Abdul Razak.
mengatakan di Kuantan bahwa
Indonesia dan
Malaysia akan

pernjataan

PIPA PETJAH
BANDJIR

Manila, 3 Maret (Mak)
Lk. 30 buah organisasi mahasis
wa dan buruh akan mengadakan

di

39

N).

MENLU
SUDAH

hari

lagi ada

Menurait keterangan AKRP
R, Pramono. sendiara? #4

Mant»"anja

MAHASISWA
& BURUH
MANILA
DEMONSTKASI
LAGI

Gjaian

«tjuhan pwa antara pinax "3tiiut dengan Djnas
Penerbangan
Angkasa Luar AS (NASA) karena
ternjata pameran batu bulan itu
telah dilakukan tanpa izin
Berapa kerugian akibat pentju
rian itu belum diketahuj. Sebagai
mana diketahui projek bulan NA
SA telah menelan beaja US $ 24
billicn sedangkan tjontoh2 bular
jang dibawa oleh astronot2 Apot
lo Il dan 12 tidak lebih dari 100

pers,

jang

ang

Tidak dapat disangkal bahwa

19

Presicen,

jang

1963 dan

rantjangan

Ouklir,

menandtangan!

pasa
tidak

ru-

menjokong

usul2 jang
bermaksud
untuk
membatasi perluasan sendjata2

K.

Djendrai

veristiwa

maksud2

PERDJANDJIAN
PERSAHABATAN
INDONESIA & MALAYSIA

Karena

ABRI

selalu

verdjandjian

peristiwa

seseorang

bagi

ban Treaty) ditahun

tsb djz.

Tiikini das

semata2

Gamai.
Pemerintah RI telah mendjadi peserta dari perdiandjian La
rangan
Sebagian
Pertjobaan
Sendjata2 Nuklir (Partial Test-

terdja

mereka

tegas.

Perdjandji-

pendirian untuk selalu menjokong segala usaha tertjapainja
perdjandjian larangan pertjoba

Indisipliner

nleh

gaita ABRI,
wadiih akar

oleh

Negeri.

menandatangari

sendjata
Der-sama2
Pon-aligned.

djangan sampai djatuh
tangan &
rang
jang
bahwa

Ibrahim

Sementara itu
dalam kesempa
tan itu Pemerintah RI telah me
ngeluarkan
sebuah statemert
jang menjatakan bahwa Pemerintah RI telah memutuskan un

Suharto mamerintahken. agar
sendjata2 jang
d'vertjajakan
kepade. set'an arggauta ABRI

berhak

Luar

klir ini masih
oleh parlemen

an

kareranja.

Jiruhainja,

London

za Non-Proliferasi Sendjata2 Nu

tif

perbaatan
indisiplineorang anykauta
ABRT

dapu! menjangkut

Inggeris)

di

Adjie untuk pada tgl. 2 Maret
kemarin
menanda-tangani perdjandjian
Non-Proliferasi Sendiata2 Nuklir, demikian ketera
ngan jang diperoleh dari Depar

sematjam itu akaa dapat me
ngakibatkan nzma bdik ABRI
terlibat

Maramis,

(Keradjaan

kah

terulang,

serdjadinja

Max

(Soviet

itu akan merupakan suatu lang

masalah

memang

diedarkan
Kcsek.

ra peserta Commander's Call
ABRI itu, lebih landjut menja
takan,

XXIV

Tjeko Milan

sukkan sendjata2

aja

lam pertemuannja dengan pa
ugan

REP.

sebenarnja djumlah pist»12 jg

an Non-Proliferasi Sendjata2 Nu
klir atas kejakinan bahwa hal

Hankam

annja

ngan

kelomnok

Plesider/Men

TH.

Mancha dalam pengakuannja
kepada Dirdjen
Pengamanan
Deplu Brigdjen Hertasning me
njatakan bahwa pihak keduta

masih

tuk

jang

pembunuhan?

rael. Pihak mana jang mende
Tita
kerugisn lebih banjak da
ripadanja tidak kita ketahui,

Tjeko-

sudah
dalam

ini, Kuasa Usaha

resmi
maka

dengjata

dua

Kedubes

tjuk pistol sadja.
Dengan adanja

ke hal. IN

perkelahian

AMATE

NO. 6920 TH. XXIV,

ter lawan militer masih ber.
langsung terus
di Timur Te.
ngah antara
pasukan2 Arah
cibantu kcmando2 geriljawan

setjara illegal

Sebagaimana
takan kemarin

3 Dubes RI
Tanda
Tangani
Perdjandjian

bakan jang dilepaskan oleh se
orang pemuda
nakal dalam
antara

Mm

rusakan2 tak menentu disam
ping pertempuran antara mili

Djumlah sendjata api jang berhasil disita itu diperoleh kartawan ”Merdeka” dari Kasi Pendak VII
Djaya AKBP Nj. R. Pramono kemarin.

Tidak Berhak
Djangan Terulang
saatu

pengedaran sendjata2 api

dimana terlibat Atase Perdagangan

ABRI Ketangan Jang

Gi

TERROR,

Djakarta, 3 Maret (Merdeka).
Pihak berwadjib telah berhasil menjita sebanjak
18 pistol gelap sedjak dilantjarkan pengusutan terha

tangannja.

Satu Konklusi
salah.

Emon

Tjeko

Supais

dimuka umum, dimuka hakim, dan
dimuka beberapa sardjana jang turut
hodir djadi penonton dapat kita udji,
benarkah atau bathilkah perbuatan

Presiden Sesalkan
Peristiwa Tjikini

Djakarta,

PENJEDAP MASAKAN

pesawat

sedianjar akan
Atena.

ta

take-off

Beirut.

Asmara

Adklis Abeha

Ayoune sedang dalam perdia

Ethiopia
Hantjur
Di Roma
Para penumpang tsb kemudi
an kembali ke ruang
tunggu,
sementara polisi memulai suatu
pemerksaan pendahuluan
dan

memindahkan
Pesawat?

muatan.

Ethiopia

ini selalu membawa

sekarang

petugas? ke

amanan w'tuk
mentiegah adama pembadjakan
atau tindakan? kekerasan
iainnja oleh na
sionalis2 Eritrea
(Rtr-AFP)

SIDANG PARIPURNA
KABINET DIUNDURKAN
Djakarta, —

Sidang

Par'

purna Kabinet Pembangunan jang dipimpin oleh Pre
siden Suharto di Istana Ne
gara jang sedianja akan di-

langsungkan

Senen

tgl 2

hari

Selasa

ima (entry AS Wu tangkap AAN
wtik mmenadir san Maret 1970 Kemarin diun-

bodia.

beba

Afrika

(OAU)

di

Adds

Surkan

sampai

tanggal 3 Maret 1970

MERDEKA

Pesawat Fokker
aruda Terbakar?

Djakarta, 3 Maret (Mdk).
Kerusakan pesawat "Fok
ker” Garuda ”Semeru” dgn
cali-sign PK. GFJ
tgl. 20
Peb. Djum'at jang lalu sebagai
telah
diberitakan

Oleh

”Antara”,

kan statusnja
di Garuda,
djadi mungkin karena lupa
atau bagaimana telah mela-

ternjata bu-

kanlah hanja sekedar kerusakan ketjil sadja. Dari ke

kukan

kesalahan sewaktu

landing dilapangan terbang
Ngurah Rai-Bali jang menjebabkan kedua engine re
sawat ”Fokker” Garuda ig.

terangan
jang
diperoleh
wartawan Merdeka, pesawat tsb. dibawa oleh Cap-

tain-pilot jang masih diragu

10 Karbol AU
Ditahan ?
Djakarta, 3 Maret (Mdk)
Dari kalangan pedjabat MB
AU diperoleh keterangan, bah

pengchianatan G30S/PKI, te.
tapi ternjata setelah PKI me.

ru

Karbol2 AURI janr berada di

lakukan

tindakan coup, sikap

wa 178 Karbol? AURI jang ba

Pemerintah

kow,

negara
komunis
merugikan bagi

ditarik kembali
berkenaan

dari

Mos.

dengan

ada.

nja gedjala2 jang kurang baik

dari

Pemerintah

hadap

Karbol2

Kremlin

AURI

ter

AURI.

sehing-

Dalam

ga diantara mereka telah me
lakukan

masih

tindakan

dalam

indisipler,

hadap mereka.
untuk

karena

tehnik

mengikuti

pesawat

Nu
sangat
pertumbuhan

itu,

menurut

pendi

sebagian daripada pe.

sawat jang telah dimiliki oleh
Indonesia adalah
dari USSR
sebelum terdjadinja peristiwa

baru itu terbakar.
Menurut keterangan kedua mesin tsb. tidak: dapat
dipakai lagi dan harus diganti. Satu mesin jang baru
harganja sekitar US $ 300
ribu, djadi untuk dua mesin US $ 600.000,—.
Sumber jang tahu menge
nai seiuk-beluk per-assuran
sian meragukan apakah kerugian Garuda tsb dapat di
NASIB KAPAL MOTOR
"TIMUR BELUM DIKETAHUI
SURABAJA. — Kapal-motor

mintakan claimnja, (ganti
rugi), karena sebagaimana
disebutkan diatas pesawat
tsb. pada
num

usaha pelajaran

@' Kalimas

Surabaja.

itu menurut

Perhubungan

djuangan
sewaktu

kawan

nasibnja be

sedang dalam penelitian fihak

kenakan isolasi untuk keven
t'ogan pemeriksaan2 selandiut

tudjuan. Pihak pemilik kapal be

Djakarta, 3 Maret
Seorang wanita

jang kini dalam

resmi tentang kapal

Halim,

mereka

isolasi oler

team "'Saote Marga" didapat
petundjuk?2 jang mezegukan.
S

INNA LILLAHI WAINNA

ILAIHI RODJI'UN

Telah meninggal dunia dengan tenang di R.S. Jajasan Djakarta,
pada hari Kamis tanggal 29 Djanuari 1970 djam 20.35 w.i.b.. suami
'ajah kami jang tertjinta:

DARMAWIDJAJA

Tetap!

belum

Djenazah telah dikebumikan pada hari Djumat tanggal 30 Djanuari

1970. dipemakaman Blok P, Kebajoran Baru, Djakarta.

sampa! — mendekatnja

djuga

ini, kapal

mentjapa!

pelabuhan

(18 tahun)

motor "Timur"

itu.

Djakarta.

Jasin

3

Maret

(10 tahun),

gal Djl. Tegalan
Barat RB 00/07

meriam, hari
lah mening

(Mdk)

Rumput,

pada

ha

tempat

bernama R-P. (23 tahun) tempat
tinggal di Salemba Raya.

Temannja

ting

siang

RP.

menghadapi

orang2

tidak kuasa

niat

tak

djahat

dikenal

itu

paksa membiarkan

te-

lari

dunia seketika
oleh Kereta-Api

ditabrak

tempat tinggal Dil.

ri Minggu pagi kira2 pk. 06-00

Salemba Utan
Kelurahan Pal

Minggu

Pasar

(Merdeka)
bernama Evy

dengan

dan

ter

Evy dibawa

kendaraan

Peristiwa

dari

itu kemudian

"Fiat",

sege-

antara Djl- Tegalan dan Dil
Pramuka.
Majat Jasin segera dibawa ke
RS Dr. Tjipto, Salemba, untuk

mana nasib anak gadis itu dl-

(Ms)

(Vs)

visum

dari

ra
dilaporkan
oleh
R. P.
kepada Polisi. Sedangkan bagai

tangan

pentjuliknja

pai sekarang

dokter.

1. dr Jan Prasetyo, jang telah merawat dan mendjaga almarhum
dengan segala kesabaran dan ketjintaan selama almarhum sakit dirumah,
2. dr Sumarsono, dari R.S. Jajasan Djakarta, iang telah berusaha

psira

belum

sam-

diketahui

!

kahan

TATY

keluarga

DEWI

kami

UTARA

Djl. Harapan I No.
pada

Il.

Minta

maaf

apabila

kepada
di

tanggal

didalam

DARODJAT

25 TEBET DJAKARTA.1 Maret

penjelenggaraan

mulai

sampai selesai, terdapat hal2 jang kurang memuaskan.
No.

195/M/70

KETUA
Keluarga

dari

persiapan

PANITYA & PENJELENGGARA,
A. SUTISNA SASRAADIPRADJA.DJAKARTA.-

Tara

H

MAMPIR
DI:

DAN

& LITILE

WILLOW
BONANZA

JOE

tampak

gembira

menggendong

mereka, selamatkan.
THE LAST HUNT

jang baru
berdjudul:

baji

SNOW-

Salah sebuah adegan

Simfoni

dengan tema jazz Yaur Beat'.
lagu2nja terdiri dari

main

hargai usaha ini dengan fjatatan ketjif: djika

djika

dan

pemain

melatih

klasik

hanja

dirinja dalam

melulu

kenamaan

ber-

musik2

klasik

memang

matkan
SNOW.WILLOW,
pu.
teri RED
WHIP, kepala suku

Indian

Nics setiap Selasa malam? Un
tuk lebih mendjamin kepua.
san anda sekeluarga,
sekarang
PHILIPS.Ralin Electro.
nics
akan
membantu
para
pirsawan penggemar BONAN.

menghadapi
pertamanja

LAST

HUNT

akan dihidangkan oleh
LIPS.Ralin Electronics
tgl. 3 Maret

197

BONANZA

linan

sebagai

dingin jang

djui perkawinan

ig

PHI-

pada

harus menolong

JASON

musim

serta menjela

dgn

maka

sanggup

segar ke

begitu pula
produksi PHI

ctronics

selalu mendiamin
an

rumah

(aida).

tangga

akan

kebahagian.

kita semua

Belilah Philips

Restoran

"BAKMI DJAKARTA"
DJL. GADJAH MADA NO. 119 — TEL. 25507. OK.
DJAKARTA.
AAA ENY AI

Memuaskan.

BALI
:

MO KANAN

ALAN AN AV NYA MAT AAA

CIGARILLOS

segera akan menemui

Chartered

Bank

Bank

Perdania

UNTUK

TEL.

B.C.

TRANSFERS

tjaja.

Dari

keterangan

dan

telah

kalau

meloloskan

Dewan

suatu

Band

pimpinan

Djafar

Sidik

Genung Arung PT.

Valuta

jang

tetapi

dari

Ex-Dirdjen
Tetap Bebas
Menurut
Pengadilan

musik

Debakel

kerontjong.

Mirakel,

atau

Lantas

segala2nja

musik

mungkin
pe-

tenaga2

artinja-

Malspetaka

atau

Kezdjaiban. Sebab ini tidak lain adalah suatu hal
jang berwatak dua.

keluar

Djakarta,
mitro

TIP!

tingkat pertama.
Tr. Slemet Izan pada tahun
1968 dihadapkzm kedevan re
ngadilan dengan tuduhan me-

nielewenga,
sebesar Rp.

anda
No. 194 M/70

384,
386,—

31,

382,—
379,—

pengadilan

vidana

koor.

"1g BPU
399 djuta.

Timsh
(Ant)

nerkara

BANG ALI PRIHATIN
KENAKALAN
ANAK2
DJAKARTA —
dikin jang
kini

dalam

rawatan

(Amerika)

Kep

di

menjatakan

atas
Lg

terdjadi baru2

membawa

R.S.

on

ve.

ATAS
Ali Saberada

Miami

kepriha-

anak2

sehingga

niawa.

exportir

Bertindak Sebagai
Pendjual Tunggal

"”Marke-

ke Malaysia, gung membitja
rakan kerdja sama dalam ma.

Soe.

rapat kerdjanja
sependapat untuk

sebuah

dak sebagai pendjual tunggal
lada, terhadap pasaran Iuter.

Sa penuntut umum, dan memu
tuskan
tertuduh
Ir. Slamet
Izan bebas dari segala tustut
an hukum, sebagaimana jang

rangka

lima

ting Board” jang akan bertin

Madjelis hakim
tinggi da.
lam kevutusaanja tgl. 21 Dja.
nuari 1970 (baru diumumkan

tindak

bersama?

membentuk

tingkat pertama)
terha.
Ir. Slamet Izan, bekas Di

dalam

(Mik)

Perdagangan

lada dalam
baru? ini

trian, tgl
10
Oktober 1968,
beru2 ini telah diperkuat oleh
Pengadilan
Tinggi Djakarta
(pengadilan tingkat banding).

si

3 Maret

Menteri

(pengadi.

oleh

Bentuk

da hakikit ” Banjak orang
ragu2, karena ilmu
te
Sehingga tidak dapat mengamb
putusan Cimona mesti berdiri.
tidaklah zCa cmosinja
tatarken
riar dang
Nih itu. Bagi orarg seperti itu
Gjadi pemudja Inbal tidak mengapa
disampirg membela faham Admad
tah. Padahal Iabal itulah sardjana Is
Icm pertama diseluruh India can Pa
kisten, (sebelum dibelah dua)
1
membuka kedok kesesatan Ahmadi
jah, baik Guadiannja atau Lahorenja
Mirza Ghulam Ahmad-nja atau Mau
lana Mobammad Ali-rja
BERSAMBUNG)

Marketing Board”' Lada

la tuntutan hukum, jang didja
tauhkan oleh pengadilan negeti

didiatuhkan

mu sadja walaupun
tidaklah akan dipat menjeber:
kita dari pribertiam — teracbir im

tsb.

main kerontjong (Tetap Segar dpp R. Pirngadi)
kranja hanja menghadapi dua kemungkinan :

Pemerintah

Djakarta, 3 Maret (Mdk)
Keputusan bebas dari sega

lan
(ap

—

per-

perfundjukan

terkumpul

Nick Mamahit, di Indonesia
terdjadi. Dan
Djafar Sidik

Ke-

pertun-

jg »kan

terutama

nas.onal.

Marketing

sung

Board ini lang.

dikontrol

oleh

Pemerin.

tah melalui
sistim
“check
price”. Pemerintah dalam hal
ini akan

pula

memberikan

pe

nentuan harga C.F sekitar US
$ 00.60 per Ibs.
Pemerintah
menghendaki dalam hal jni De
partemen Perdagangan
agar

para exportir djangan lagi da
pat diperalat oleh pedagang?
Negara2
konsumen
dengan

tjara

menawar

check

Price

dan merugikan
para petani
lada Indonesia. Diserukan pu-

la

agar

para

mendjadi
ma

exporiir

lada

"sales man”,

anggota

Badan

Lada Indonesia

Pemasaran

guna

katkan

pendapatan

kankan

bahwa

teruta

mening

devisa

gara chusus dari lada

Board dimaksudkan
njalurkan

guota

Ne

/Dite.

Marketing

untuk

me

salah vemasaran
Malzysia

adalah

gara

kup

Seterusnja

Menteri

telah

Senin

mengexport

lada

ini,

sistim narga
jaitu dengan

Insurence

penjerahan baru
harga CIF (Cost

and

Freight).

demikian asuransi
dari
beserta pengangkutannja

kukan

dan

ditanggung

Dga

lada
dila

oleh

fihak Indonesia sendiri. Peme
rintah
melalu
merketing

tani

leda,

jang

depat

membe

rikan dorongan kearah
djuan
pertanian lada
umumnja.
Dalam waktu dekat ini
tu missi perdagangan RI
langsung dipimpin oleh

perdag akan

kema
“pada
sialang
Men.

segera bertolak

pada

dan E£ 7.540/—/—.
ri Sabtu djuga 478.50.

KURS BE HARI
Kurs
BE.
di

Kurs

SENIN
Bursa

pe

kurs

ha

Valuta

Asing Djakarta hari Senin masih tetap 326 per 1 US dollar.
Peredarannja

502.96.

adalah

permiataan

reredarannja dan
US$ 4663.712,96.

US$ 4.657

sama

dgn.

penawarannja

Kurs vberrffintaan penawaran
masih berkisar antara 326-332

HARGA TEKSTIL
KASAR DAN
PAKAIAN DJADI
DI DJAKARTA
— Harga tekstil

DJAKARTA

Gan

sampai

pakaian

nunggu

Pebruari

kestabilan.

terachir

masih

Harga

sbb:

tjatat adalah

di Djakarta

djadi

bulan

mevundjukkan
rata?

bang 70 cm/m Rp.
rlin kembang 90 cm

poplin

jg

ter

kem-

122,—. po
Rp. 150.—

keper putih 70 cm/m Rp. 92.—
90

belatiu
kain

putih

cm/m

90

cm

Rp

mM Rp.

105-—,

11540

drill putih 79 cm/m Rp. 250.—
ian drill khaki 90 cmm Rp.
133.71

Kemedja

colin Rp
jang

Ro

lengan pandjang ber

475.— buah. kaos ku
GL 43.

Uelana

dalam

pendek dari kain putih Rp. 76.
43, tielana dalam wanita (nylon)
Rp.

115—

ret spon)

dan

Rp.

BH

200—

(pakar

Rabu

nageri

jad.,

akan

demikian

Indonesia

Cilantik hari
keterangan

Hal ini dilakukan untifc meme
nuhi ketentuan dalam Undang?

call

terdjadi

diluar

Panitja Pemili-

warganegara

di

tf'i.

378,50 dengan peredaran sebesar US$ 494.494.24. NF 8 970:54

kan anggauta? Badan Pemasa
ran Lada Indonesia jang ter.
diri dari 24 dj Lampung, 14
di Sumaterg Selatan dan Beng
Dalam

1970

transaksi

tan vOtuk

jang didapat dari Lembaga Pemdu

Internasioral.

2 Maret

tutupan?

Peria.

Pemerintah akan mentrarkan

jang

berpengaruh

DILUAR NEGERI
DJAKARTA: —

ne.

DP di Bursa Valuta Asing hari

pula menetap.

kulu dan ? di Kalimantan

lada

dan

India

KURS DP HARI SENIN
DJAKARTA
—
Dalam

|
Kuna melawan sistim har
ga
lada jang dilakukan oleh
pengusaha? lada
di Eropah
dan Amerika Serikat.

gangan

Idda.

merupekan

produsen

besar

PANITIA PEMILIHAN WNI

disamping

djuga

pasaran

pengapalan

board dan sistim check »rice
itu akan
mendiamin adanja
suatu harga jang baik bagi ve

Perdania
UNTUK DEVISA PELENGKAP
BNI.
1946
pak Daan Kader. Ae

Akan

untuk

dan lain2 jang semuanja adalah penjanji hiburan

djukan jazz baru jang direngjanakan oleh Pusat
Kesenian Djakarta Taman Ismail Marzuki pada
bulan ini. Pertundjukan tersebut adalah Bigg

lakukan

MAYAT
AAN MAN LAIN
Bank of Tokyo
Hongkong & Sjanghai

Djakarta

pertjaja

harj Sabtu jbl — Red.) men»
lak permohanen bandiag djak

Pilihan Tepat

- Dimana anda dapt bersantap dengan tenang dan mam,

tidak

rektar-Djeaderal
Keradjinan
Rakjat Departemen Perindus.

And2,

terkumpul

saja betul? dibuat terkedjut, separuh tidak per.

"berwatak dua".

memberikan

pada

jang

jezz apakah jang akan disuguhkan dengan deretan penjanji2 tersebut jang dilindungi oleh ben.
dera dan jargon "JAZ7”.
Tetapi, seperti kata

hampir

FA

INNAHL
(Asy

Saja sangat

apa jang dikatakan dalam bahasa Inggris "splitpersonality” atau dalam bahasa Indonesia dise-

istimewa Djakarta

hiburan

mampu.

sonil

Serikat.

dibawah pimpinan Tjok Sinsoe. Disinilah
dan uniknja dan ini hahja terdjadi di In-

sib SNOW-WILLOW
jang ma.
lang itu
selandjutnja,
kita
nantikan szdja bersama!
Demikianlah, kalau selama

Ini Serial BONANZA

kisah

kurang berhasi I
HOSS & Little JOF terpaksa

MENTJOBA

baji

puteri Indian. Bagaimana na

berikut:

perburuan

kelahiran

lahirkan itu ternjata seorang
pemuda kulit
putih bernama
JASON KYLE, putera bangsa.
wan KYLE jang tak menjetu

pilihan dengan dja

tjerita

DALAM

Suatu

jg tengah

Ajah dari baji jang baru di

ZA dgn memberikan
"Ring.
kasan Tjerita” dari setiap Se.
2 jang akan dipersembah.
Inilah THE

SHOSHONI

sudah

Ameirka

aa...

cs

ANDA
menggemari
Serial
BONANZA
jang
disadjikan
oleh PHILIPS.Rali,
Electro-

dari

Kabarnja repertoi ir
senjman2 janz

12m22 penjanji Masnun, Rivani, Fetty Fatimah

Jazz

SNOPSS SERIAL, "BONANZA”

TAMES TEMA TAMAT TAARK TAMA C7 BARA TAN ETAMA TAM LINRS.
SILAHKAN ANDA
HIDANGAN KAMI

Orkes

ASHLAHA

Sebagai

— FAMAN

duh bihwa saja hanja mempertur
kar EMOSI belaka cidalam m
mukakan kesalahan sdr. Jas
muat karargan Kipandiikusm
Sungguhpun begitu saja
secrang jarg emosicnil. Men
emosi ad
safat h'dup

musik2 modern, chususnja jazz. Sebenarnja tidak
demikian halnja djika para pemain berlaina:

senian

HOSS

an.

1970.-

terhentuknja

WA

Muslim.

Gur'ar:

ISENGADJA rupanja mere
tcig pangkal ajat oleh sdr
Rargkuti, sehingga pemba
ta jet tiduk
menaalam
Al-guran bisa sadja menu

Nick Mamahit memulai karlernja setelah menamatkan
mendirikan
sekolah musik di negeri Belanda
dengan Dick
suatu combo trio "The Progressive”
Abeldan V. der Capelle, sebuah band jazz dengan djenis
Kemudian memimpin atjara "malam
wusik — be-bop.
Jazz” di Pusat Kebudajaan Amerika (USIS) jang terdiangkat mendjadi Amsterdam Jazz
kenal Itu. Seteli
internasional. Kini
society, namanja terkenal setjara
Nick hanja mengadjar musik untuk pemula dirumahnja.
dibelakang Gedung Kesenian Djakarta (gambar Tjenderawasih).

niman musik
kenamaan jang terkenal
baik dalam negeri maupun internasional
sebagai pemain p'ano terbaik di Indonesia, mempunjai
pendapat jang menarik

dengan

kasihan

Calem

kum kedjahatan jang setimpal”

ICK MAMAHIT, seorang pemain dan se-

Saja

Philips-Ralin Flectroni

A.R.

su-

bagai seorang jang mempunjai watak dua.

but manusia

Bachtiar Sjarifuddin - anak

1. Mengutjapkan banjak terima kasih Kepada semua hadirin Bapak2/
Ibu2/Sdr.2 dan segenap keluarga dan handai taulan, jang telah memberikan bantuan moril maupun materiel, atas terselenggaranja perni

tidak

memakluminja,
Raya).
Tapi saja dapat
Jim seorang awam sungguhan. (awam: tidak mengerti). Karena itu sebaiknja tidak
dilajani dan anggaplah Jim Espehana se-

N

belas

Sjuiae 2iat 40). Artinja: Maka siapa2
g m.mzafkan
kesalahan orang
ai, karena mengirdurg maksuc
akan mewudjudkan perbaikan,
be
clet rshala disisi Allah.
Dan Ia
un tak merjukci orang2 jang me
mp ut batas
Sekian sdr. Rargkuti
Sejarg sekali atat itu — gipotong
£ nemalnja jang berburji: WA DJA
2ZAA-U | SAJILATIN
SAJJIA-TUN
MITSLUHA. Artinja: "Dar gardjaran
-tis #Csuatu kediakatan adalah hu

donesia sadja, seolah para pemain tsb mempunjai

Atjara di TV-RI malam ini jang disponsori oleh

KASIH

AFAA

rat kabar lainnja (dalam hal ini Indonesia

Band
aneh

mohonkan maaf jang se-ichlas2nja.

TERIMA

dikomentari dalam

Emosionii

ADJRUHU
ALALLAHI
LA JUHIBUZH
ZHALIMIN

atas

(dalam hal ini Merdeka)

Hal. I)

Ra

imaktub

Orkes Simfoni Diakarta dibawah pimpinan Adhidharma
adalah djuga pemain2 dari Big Jazz

dengan
ini kami mengutjapkan rd terimakasih jang se-dalam2nja atas
an 2" turut berdukatita aa telah
segala bantuan, perhatian serta utjapan2
@isampaikan kepada kami..
Atas segala kesalahan2 dan kesilafan2 jang telah dilakukan oleh
almarhum semasa hidupnja, setjara sengadja atau tidak sengadja, mi

UTJAPAN

komentar

dari

kelusr, berulah terang sor. bers
atau tidak bersalah
Sajarg sdr.
Rengkuti tidak sad:
Waktu itu sehingg: Cia tidak merde
ngar djawab sdr. H.B. Jassin jang
Lagi saja sendiri adalah sargat meng
Paruka.
Dic meniambut tegoran Ws
kim itu dengan berkata: "Berat saja
buat membahasakan beliau derg
sar. Hamk:. Sebab ddilam hal aga
ma Islam, bagaimanapun dia adalah
guru saja!
Dan sekali lagi seia terb-ru sek
tika Hakim menguatkar lagi tegoran
rja dengan katanja:
"Saja sendir
Kun kelsu diluar sidang akan tetap
membahesakar — Saksi-akli — dengan
Pek Hamka. Namun didalam sidang,
demi Keadilan, dia adalah sdr. Ham
ka!”
Semua ini didengar dan disakst
ken oleh beratus pendengar, sebab
sidarg terbuka buat umum,
Saja sebutkan ini untuk membe
tik.
uraca
Guru Bahrum Rang
kuti bahwa umum telah menjaks
kan batwa fitwa beliau telah saja
laksanakan,
sedick beliau masih
zrak sekolah merergah lagi, sampai
sekareng. Menggcma -Alhamdulillah
suara saja di Radio dan Televisi

butan

sedang pertain
jazz hanja memainkan
musik
dan latihan musik jazz- Tetapi para pemain dari

. Radio Republik Indonesia, Persatuan Wartawan Ine donesia, serta
seluruh unsur mass-media di Dj jakarta
10. Direksi/Karyawan P.T. Inremco
1 . Para anggauta POMAD dari asrama Djl. Tanah Abang II
12. Semua sanak keluarga/kenalan serta sahabat2 almarhum,
9

PAMA PARA 7 MARS TAK TAMA TA TAMK
TRISTAN
TAKE T BM LUNA

tjatatan

dapat dinilai atau

Artinja

7. Bapak B-M. Diah dan keluarga
8. Direksi/Karyawan P.T. Masa Merdeka/Merdeka Press

jang berdukatjita
Njonja Darmawidjaja
Drs. Abdullah Jusuf - anak

ARIFIN

tulisan saja
tentang pertundjukan
Big
Jazz Band Tjok Sinsoe jang dimuat pada
Harian Merdeka tanggal 17 Pebruari jang
lalu ("Mengapa Tjok ?”). Ini berarti Jim
belum mengetahui aturan main
(spelregels) didalam menulis kritik suatu pendapat seseorang dalam suatu penerbitan su-

ratkabar

1970

tik
1 merulis Kita
tahu, apakan Buja Hamka — sedjaut
itu p'kirannja waktu — melontarka
kata2 tsb. Atau emosinja sudah amat
musu-jen, sefingga
sikap radikal
ja tik simpat disentuh oleh kelem

ini. Jang satu adalah musik simfoni jang memainkan lagu2 klassik dan jang lainnja memainkan

6. Bapak Menteri Penerangan Ali Budiardio

No.196/M/70

lah memberikan

(Sambungan

Ser.

Djakarta dan Big Jazz Band. Katanja, "Sungguh
aneh dan unik sekali tentang kedua djenis musik

4. Semua tetangga, handai-taulan di Bungurbesar
5. Para djemaah Djumat di Masjid Al Mudjahiddin, Kepu

Mudah2an Allah Jang Pengasih melapangkan arwah almarhum dan
selalu melindungi kita semua.
Amin.

Rumit

Basist Jim Espehana, seorang "awam"
dalam musik Jazz, tanggal 28 Pebruari
ji. pada Mingguan Indonesia Raya te-

sehubungan

menjelamatkan almarhum pada saat2 terachirnja,
3. Pimpinan
serta Perawat2 Bagian Ruangan Umum Rumah Sakit
""Jajasan Djakarta

LHAMDULILLAH
nasehat
guru Kol. Drs. H. Bahrum
Rargkuti iri sudah lema
beta
kerdiakan,
sekadar
tenaga jang ada pada beta.
Sudah lebih 40 tahun beta menjam
peikan
ah dergan tulisan atau

Dua

OLEH: MARZUKI

telah ditjegat oleh segerombolan
laki2 berdjumlah 8 orang, ketika in sedang dalam perdjalan
an dengan
seorang
temannja

JASIN MENINGGAL
DITABRAK K.A.

dimintakan

Kepada:

tudju

lum djuga member'kan pernjataan

#kibat

dalam usia 59 tahun.

tgl. 29/12

achir bulan Pebruari

Watak

Jang

Dilarikan
Dengan
Sedan Fiat

PT Timur

pelabuhan

seper-

pun lisan, maupun dalam amal zer
buetin sthari2. Malahan pada tahun
1988 ketika saja masih tinggal di
Kp. Djati, diteri sursai Babura MeCan, sdr. Rargkuti telah menjaksikar. sendiri saia berdiam
disebuan
rumah ketjil, siang mempergunakan
tuksan dan malam
mempergunakan
Nsin (tabligp). Sdr. Rangkuti ketika
itu misih bersekalah Menergah ci
Medan. Dan terhadap sdr. Drs. H.B
Jossin sudah Tama nula hal ini saja
laksanak:” dalam
hubungan batin,
sekingga didalam sidang Pengadiian
jera keempat 25 Februari itu terdjadi
lah suetu hal jang amat mengesankan terhadap”
hubungan hati saja
dengan sdr. Jassin.
Hakim Ketua, sdr. Antcn Abdur
zehman Putera S.H. memberi perirga
tan kepada sdr. Jassin, agar dida
lam sidang iri sdr. Jassin
tjukup
membahasakan saja ' SDR. HAMKA
sedja, tidek usah diutjapkan djuga
PAK HAMKA. Sebab selama penga
C'lar masih bersidang — kedudukan
Hzkim2, Djaksa, Terdakwa, — Saksi2
dan Pembela masih sama: Sama dalam mentjari Keadilan dan Kebenar
an. Nerti sesudah keputusar Hakim

habat sala sedjak 30 tahun. Dia saja
kenal sebagai seorang Islam jang
baik. Sala harap dia dibebaskan sa
dja, moga2 dergan dibawanja perka
ra iri ktmuka pengadilan, saudara
Jassin dapat mengerti bahwa dia te
lah salah, moga2 tidak terulang lagi, karena kita didunia iri tidaklah
berhenti beladiar. Kalau tak dapat
bebas, biarlah diberikan hukuman se
ringar2nja.
Hakim menegur saja,
mengatakan bahwa permohonan demikizr belum wakturja saja kemukakan
Kemudian
bertambah lagi FAT:
WA s€. Rergkuti, "agar alim-ulama dan sardjana2 Islam hendaknja
menjempaikan da'wah kepada mereka akan int'hakikat adjaran Islam
sdalem2nja, baik dalam tulisan atau
tur lisan, maupun dalam amal sebari2””

sudara Rangkuti sebab tidak hadir, tidak dapat menanggapi bagai
mana sikap dan pendirian saja dalam persidangan itu. Saja tegas me
rjelahkan Kipandjikusmin dengan tu
lisarnja — "Langit Makin Mendung"
Harian KAMI dan
Indonesia Raya
menulis dengan tegas, behwa saja
mendielaskan dimuka
Hakim, H.B
Jassin adalah korban dari seorang
penulis pengetjut jang tidak bertang
gung diawab. Dimuka hakim, dua
minggu sebelum nasehat tuan Kolo:
nel Drs, H. Bahrum Rangkuti ditults
dalam harian Merdeka,
saja sudah
merangkul H.B. Jassin. — Dihadapan
Hakim saja katakan dia adalah sa

Gadis Evy

'Ti

Kapal tersebut telah meninggal
jl. dengan

keterang-

Wiweko Supono
di Indonesia Air-

ways.

lum diketahui sampai saat ini.
1969

itu dibawa

an adalah seorang pedjabat
dilingkungan
Departemen

mur', type coaster, berat 125 ton,

milk

waktu

oleh oknum jang statusnja
tidak djelas di Garuda. Ok-

an Bandjarmasin dan Balikpapan.

diantara

gung dirwab atasrja Ialah Pandji
Mesjarekat. Dan dalam sidang, jang
disebut ialah Pandji Masjarakat, bukan Kiblat
Kesalahan jang besar sehingga fat
wa beliau dan nasehatnja terbuang
pertjuma, karena dia tidak hadir, ia
lah nasehatnja cgar saja sebagai ula
ma merangkul H.B. Jassin kedalam
Islam
Rangkuti tidak membatia berita
dalam Harian KAMI jang didjadikan
djudul tulisan tentang Persidangan
kedua itu,” Harian KAMI menulis:
"Hamka minta H.B. Jassin dibebas

Beaja Sebesar $ 600.900

3 MARET

SAJANG RANGKUTI TIDAK
HADIR

PROF. DR. HAMKA :

Makan

kan Surabaja pada

nja, karena

terbang,

Baru

Ganti

keterangan sumber
“”Merde.
ka" di MBAU, 18 Karbol AU

"Sapte. Marga” dj Adisutjipto.
29 Orang diantaranja kinj di-

18 Karbol AU
itu adalah
Karbol2 jang
dikirimkan ke
dikan

pada

terhadap

jang telah ditarik kembali itu

penampungan

untuk dilakukan penelitian ter
Rusia

Rusia

Kalau

SELASA,

ka-

tari Senin.

1970

MERDEKA
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Luar negeri:

TEKS

SADJA

:
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Rp.20,-

per

mm/kolom
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Display-ad (iklan gambar).: Rp.25,-- per mm/kolom iklan
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pelopor

membangun

kita,

dlibu

kota. Ketika itu jang giat ber
hubungan
dengan
DCI dan

berapa petugas
RRI Djakarta. Jang lebih pe.

Ia

baik

2

P

keluar
negert.
Trisno dan
Amir sudah sediak lama -

mimpikan
akademi keseni
dan konservatorlum.
Saja ma-

sih ingat tulisan, Trisno

di Ze.

nith ditahun 1951 tentang aka

ditengah? bangsa Jang sedang ber-

sehingga kelihatanpja

na Pan

tang

kembang. Ia menandaskan, bahwa hubungan kaum intelektull dengan kekuasean merupakan dilemma jang paling menondjol. Sedang selandjutnja ia berpenGapat, bahwa tanpa mengembangkan hubungannja dengan tradisi, kaum intelektull akan tersisihkan. Dalam hubungan ini menarik sekali keterangannja
jang mengutip tulisan Edward Shils jang antara lain menjebut2
kaum Intelektull dalam pakaian seragam",
akibat djatuhnja pemerintahan parlementer disementara negara dan berku:
resim militer.
i
Pemikiran tentang kaum intelektull dimasa sekarang ini, sangat penting bagi
kita
h Air, chususnja karena sekarang ini jang memegang kandali pe
lah kaum intelek kita, tehnokrat dalam kombinasi dengan ""pa8
Dengan
tjatatan, bahwa berbeda dengan
lektull pakalan seragam” akibat berkuasanja resim militer disement
negara, di RI Ini, intelektuil militer kita, disebabkan UUD 45 dan Pantjac
serta espirasi2 demokratis bangsa kita, tidak hidup dalam
militer, teTapi dalam suatu negara dengan pemerintahan jang mentjita2kanresimdemokrasi
dan
pelaksaraan2 UUD 45 dan-Pantjasila setjara murni.
Memang, djika kita menitik beratkan suatu djalan pemerintahan kepada
'bidang politik,
maka kaum intelektull dan intelektull militer adalah orang2
Jang pa'ing "Iemah” dibidang itu, pada umumnja, disebabkan, karena struktur pemikiran jang tidak dichususkan kepada bidang politik, ' seperti orang2
Dartai. Maka oleh karena Orde Baru telah men-"switch'" titik berat
sanaan Pemerintahan dari bidang politik (diresim Sukarno) kebidang kebidjakekonomi
Gan pembangunan, kombinasi itu dianggap dan diharapkan dapat
mendjalankan
'kebidjaksanaan pemerintahan dengan sukses.
Tapi sekalipun bidang politik didalam pem. Orde Baru ini tidak merupakan
titik berat kebidjaksanaan pemerintahan, namun, tidak bisa disangkal,
bahwa
politik memegang peranan jang sangat
penting. Oleh sebab itu terlalu
najetlah kita, djika kita menganggap bisa mendjalankan pememrintahan dengan
sempurna, djika penguasa2
itu tidak tahu,
atau tidak mau tahu dengan
'pandangar2 politik. Semua pemerintah didunia ini mengambil kebidjaksanaan
politik sebagai djalan jang sangat penting, sehingga perlulah setiap pembesar
pemerintahan mengenal politik, dan mempunjal pandangan politik jang menGladi landasan pemikirannja utk. mendjalankan kebidjaksanaan2 Pemerintahan.
Kaum intelektuil kita dialam masjarakat jang sedang berkembang seperti di
Indonesia, dalam memberikan dharmanja kepada kemadjuan negara dan bangsa, ketjuall merupakan ahli2 dibidang ckonomi dan pembangunan, perlulah
membuat dirinja sekurang2nja involved dalam perkembangan politik. Sehingga,
disamping dapat memberikan pendjelasan tentang soal2 ekonomi dan pembangu
nan, mereka djuga dapat mendjawab pertanjaan2 umum tentang umpamanja,
pemilihan umum, keputusan2 DPR dan MPRS, tidak sadja sebagai pengetahuan
umum, tapi djuga sebagai politik jang didjalankan oleh Pemerintahan dimana
mereka mendjadi anggauta2nja.
:
Kita I'hat, bahwa selama Ini "'intelektull militer” kita telah mentja
at kemadjuan2 dibidang pengetahuan tehnik, ekonomi dan politik jang me'mungkinkan mereka mendjadi koordinator jang tjekatan pada berbagai? kegiatih
hidup bangsa. Pengalaman? serta skill jang diperoleh dari bermatjam2 instansi
perdidikan dalam ABRI, seperti Seskoad, Lemhanas dist. telah menambah
"'Intelektull militer”

setjara

umum

mereka lebih tjekatan daripada intelektuil dan tehnokrat2 kita. Oleh. karena
UUUD 45 kita memungkinkan anggauta2 ABRI menduduki tempat2 non-militer
Galam kehidupan kita, kita harapkanlah, bahwa mereka lebih banjak menguasai
persoa'ar2 tehnik ekonomi dan politik dikemudian hari, dan oleh sebab itu
akan dapat lebih demokratis dalam mengambil keputusan, seperti
lajaknja
dalam pemerintahan jang non-militer.
Disamping itu merupakan sjarat mutlak pula bagi Intelektuil dan tehnokrat
kita untuk berkompetisi dengan intelektuli militer, sehingga dikemudian hari
kombinasi Ini akan dapat merupakan figuur? top jang up to date dan mengerti
segala sca' jang harus dimengerti. Intelektull dan tehnokrat jang tidak memikirkan sca!2 umum dan kebidjaksanaan politik, tapi hanja tjukup puas dengan
Ian dibidangnja sadja, akan ketinggalan dengan kolega2nja berseragam.
n tidak mustahil, kombinasinja, karena tiada ketjotjokan,
kelak dikemuhari mendjadi berobah, jang memungkinkan pula lahirnja suatu kombinasi
bih "'politis" sehingga bisa pula mempengaruhi pikiran2 perubahan
Antara mendjal
an pemerintahan dengan pengeti
Iran politik terdap: hubungan? erat dan essensleel. Dapat kita sebutkan bahwa ini telah merupakan
Dan memanglah, benar, djikalau kaum intelek.u'l kita, tidak mengembangkat hubungannja dengan tradisi, seperti jang dlkatakan oleh dubes RI di AS itu, maka mereka akan tersisihkan

berkat”
Fr.
men, menjaran "Nkananpa

akademi atau konservatorium,

sudah lebih dulu dari Trisno.
Ade jang masih ingat djandil
menteri Wongsonegoro untuk

ANGGAL

I
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Pebruari

Ismail

Marzuki,

jbl, berlempat
man

di Ta.

Harry
Aveling
telah
melaksanakan
tjera.
mah sas'ra dengan pokok pem
bitjargan:
"Mawar
Berduri

Kesusasteraan Indoresia"'. Se
perti telah sama dimaklumi,
Harry

Aveling

serang

sardja.

na sadira lulusan Universitas
Sydney
(Australia).
Aveling
sedjak tahun 1963 telah men
djuruskan
studinja
tentang
sastra
Indonesia.
Sekarang

Aveling

berada

di Indonesia

dalam rangka studj atas bebe
rapa hasil karyz para penga.

rang

Indonesia.

'Tjeramah

Aveling

telah

mendapat
kundjungan
jang
hangat dari para sastrawan,
para docen dan pemrinat2 sas
tra pada umumnja di Ibukota.
Setelah
membatjakan 'jeramahnja

dengan

bahasa

Indo.

djam,

kemudian

adakan AN node

Aveling

rapa

Barat

terhadap

para

sastra

bebe-

kritikus
Indone

sia seperti Burton Raffel dan
John
Teeuw

Echoll
(Amerika), A.
(Belanda), A.H. Johns

(Australia).

tarnja

bahwa
eia

Didalam

Aveling

penuh

pengan.

menjatakan

keharuman

Indone.

seperti

dan (kelima, telah

keempat

tama,

mendapat reaksi hangat darj para
pengundjirg didalam atjara tan'a
djawab. Pada pckcknja Ikekurargan pertama, Aveling menjatakan sangat disajangkan para penga
rarg di Indonesia masih dipagari
oleh hal2 penghalang. Para pela
ku jang diluk s:ar cleh para p2ngareng Indoresia didalam has!'2
karya mereka tidak wadjar, Sebeb para pelaku itu, perkembang
an djiwanja, wataknja tidak pu
rja kekuatan urtuk melawan sang

nasib. Tjontoh. adalah pelaku2 bu
ku Siti Nurbaja, Salah Asuhan

Aveling
Oleh:

MANSUR

SAMIN

dsb. Setiap pelaku jang kita djum
pai didalam buku2 tersebut, tidak
lebih sebagaj palaku jang pasrah
kepada keadaan, Kemunjikiran2
perkemburgan batinnja sebagai
ia jang hidup. sebagai ma
8 wadjar, tidak djlukis
kan dengan bebas oleh pengarang
puisi
rja. Begitu pula didalam
kita tidak

mendjumpai

pelifkisan

tokoh2nja jang djelas, wataknja
sebagai manusia tidak djungkap

penuh
Itulah

mengalami

nesia dimata orang Barst, seperti

TUM

mawar

semerhek

berduri

tapi

ha.

me

Niat —dep. P & K tidak mau berge
rok djuga misalnja untuk mengadakan kullah chusus ilmu musik di
U.I. — mempurjai optimisme apalagi
Cewin kesenian dengan pusat keseni
annja sudah mendjadi kenjataan, bu
ken ilusi seperti dikawatirkan oleh
merdiang Trisno dan Amir. Soainja
rekarang longgengnje usaha DCI
hingga kapan dan sampai kemana,
#pakah akan terhenti djika Ali Sadi
kin tidzk mendjadi “gubernur lagi,
tergantung pula dari senimar2nja sen
Giri, apakah usaha di PKD akan temuturja, bergaja dan
dan

susunannja.

telah diletakkan batu pertama

ulangpunggung aktivitas
beserta guru?rja, tapi memulai dengan suatu daser pemikirennja djika mengadakan sematjam kcnservatorlum dinegeri kita.
Seseorang jang derean rentjara
utuh dalam portfollonja, jang dibawenja berdasarkan pemandangan dan
penglihatannja dari luar, jang hendak mengenekannja seadanja itu diregeri kita, menurut kita akan menga
lami kegagalan. Baik pandangan organisatoris maupun pendidikan musik, harus mengikuti pandangan?
alem pemikiran (kata besarnja adalah filotofis) dan alam estetik musikal Indonesia. Bukan suatu jang
ber-lebih2on djika kita mengatakan.
bahwa pemikiran itu harus lebih luas
lagi dan menjangkutkan pemikiran
kebudajaan bangsa kita umumnja, se
perti kesenian dalam
pentrapannja.
Sebab kita achirnja berada dibumi
kita sendiri. Pandangan? jang akademis belum merupakan suatu jang
paling utama dewasa ini. Jang utama
adalah mengerti persoalan jang diha
dapi. Dan itu banjak dalam soal mu
sik kita.

sekarang.

Dulu ditempat

.pencirian

itu

gedungnja.

ERNJATA
pesimisme kawan2 ini tidak begitu beralasan, sebab DKD berdiri
dan kompleks pusat keserien djcdi, malah jang mendjadi ketua pertama adalah Trisno.
Saja merasa bahwa pendirian institut
kesenian adalah lendjutan dari adanja DKD dan PKD, jang mudahZan
akan djadi pula.

Menurut pergatamar saja walzupun konsepsi perting, jang kita tfoba berikan
dasar pemikirannja disiri, soal anggaran belandja jang achir
rja menentukan. Saja sendiri sudah
ber-kali-kali membuat, memulai, didaerah2 dan di Djakarta tapi kandas
nja djuga pada soal keuangan. Per.
rah djuga campai milik saja sendiri
turut "terbang", berup2 buku2 dsb.Tia, akrdemirta sendiri tidak dapat
dilandjutkan. Orang mergatakan, bah
wa memang belum waktunja, agaknja demikian rupanja. Saja sendiri
Walaupun berkali2 mengalami kepa-

27”

Parta' Sosialis
Menang

Di Austria

WINA. — Daiam
pemiilhan
umum Austria hari Minggu. Par
taj

Scsialis

Austria

mempero-

Ien kemenangan dengan 81 kursi
dari 165 ikursi madjelis nasional
demikjan menurut angka2 resmi.
Kemenangan Sosialis itu berar
1 pertambzhan sebanjak 7 pCt
jane seluruhria untuk
kerugian
Partai Demckrat
Kristen
jang

meranekan 78 kursi madjelis na
sicral jtu
Partal, Liberal mempertahankan
8 kursinja, dan dengan demikian
Sosjalis

menang

tanpa

majoritas

mutlak.
Pemimpin Partai Scsialis adalah
Bruro Krelsky.
Partai Rakjat Demckrat
Kris:
ten jang dipimpin Kanseltr Josef
Klaus Itu mempurjai
majoritas
mutlak dalam madjelis nasional
jang lama: dengan 5 kursi

ITA

semua

menginginkan

lang perfek, jang
ja
jeng tinggi dan "hebat",
tapi sampai dimana ia di
pat ditjapai dan sampai dimane ia Gapat diperunakan
untuk
memulai pekerdiaan. Bagaimara men
trapkan
pengetahuan ilmiah muttachir ini untuk bangsa kita, ape jg
disebut ilmu musik muttachir itu sen
diri. Saja masih ingat akan
suatu
kingentar pada flap buku prof. Waesberghe jung berdjudul "School en
Muziek in de Middeleeuwen", sebuah
buku jang baik untuk pemikiran mu
sik dan

pendidiKannja,

diperbanding-

ken dengan tjita2 kita di Indonesia.
Delem flap itu terdapat kalimat
"Dat betekent dus een nauwe aanslulting bij de voiksmuziek,
zorder
welke trouwens de kunstmuziek een
snelle docd zou sterven”, atau ""Jang
bererti suatu penjambungan jang
erat dengen musik rakjat, jang dengen tidak dengarrja MUSIKSENI
AKAN TJEPAT MATI" (tebal dari
kita). Djika demikian bagaimana pelaksanaannja dinegeri kita? Pasti tidak seperti personlannja di Eropah.
Demikianlah setjuplik daser pemi
kiran musik berkenaan dengan pendi
rian suatu institut kesenian di Djakarta.

bahan

jang iuas dan penjelidikan

jang dalam. Hal jang

persoalan

kekurangan

pertama

tanja-djawab pengun-

djung memberi reaksi tentang per
coalan kekurangan kecmpat. Pe
njisihan sex napsu berahi didalam
sastra Indonesia menurut Aveling.
satu kekurangan dan satu kedjang
galan jang menjolok bagi orang
Barat, Pelaku2 jang djdjumpai di
dalam

sastra

Gak punja

lam

oelaku

Indonesia

dunia

jang

seolah

ti

luas dida

batinnja. Dunia batin para
serba

kemungkiran

itu, djidiciskan pengarang Indone

sa hanja

luarnja

sadja.

nja napsu berahi sebagai manusia
jang wadjar tidak dilukiskan de
ngan masuk akal sesuai dengan
psikologis,

segi2

kehidupan

segi2

Marusis pada umumnja. Dunja da
lam dan dunia luar para pelaku
jang didjumpai didalam sastra In
dcnesia, tidak diolah dengan har
sesuaj dengan

monis

lai2 sastra.

tuntutan

nj

ADA umumnja Aveling me
nindjau sastra Indonesia
berdasasitan pemikiran2
para kritikus Barat dan
bahan2 jang djpergunakan masih kurang luas. Penulis
beranggapan kekurangan Aveling
didalam mengemukakan pendapat
nja terlalu berputar-putar pada
masalah gaja atau stijl para pe
ngafarg Indonesia. Aveling rupa
rja kurang mendalami gaja jang
didjumpa! didalam ijerita2 rakjat

membuka

dengan wadjar. Ini didjumpa' di
dalam puisi W.S. Rendra. Setelah

duri
jang berbahaja.
sebabnja sastra Indo.

djika

kita harap

berahi djantjna
(djerten dan betina) jarg benar2
matang dan masuk akal. 5. Tidak
ada humor jang benar? sopistika
ted,
Kekurangan2 jang didjumpai di
dalam sastra Irdonesja jang per

keharuman kembang2 didalam
teman jang indah, tapi kem.

bang? jang penuh harum itu,

sekarengpun

Sedang

Indonesia.
Indonesia

berahi

Didalam tjerita2
pelukisan
sex

tokoh2nja dilukiskan

rakjat
napsu

de-

toh (kisah rakjat Sangkuriang. Njai

kekurangan

jang didjumpai didalam
Gonesia jang menurut

sastra In
Aveling

menjatakan

banjak

salnja

Aveling

berpendapat

Teeuw

seba

seorang

bah

wa kritjk2 A Teeuw terhadap sas
tra Indonesia sering subjektif. A.
fjloloog

hanja memilih
bahan jang dibitja
rekan jang sesuai dengan selera
#ubirktifnia. Masalah2 jang per
lu diselami tang pada dasarnja

memeritkan

nandengan

objektif

sering disisihkan oleh A. Teeuw.

Disamning itu (kita daoat meme
tik manfaat dari pendapat
Ave-

liar
hoopjmana — sesunceuhnia
kriteria dan katja-mata jang di
pakaj para kritikus orang Barat

terhadap sastra
pun pendapat2

Indonesia. Sekali
Aveling
baniak

farg meleset dan keliru namun
bagi (kita, itu adalah wadiar. Se

beb ia masih tingkat memperda
lam.

Minatnja jang luar bjasa untuk

memperdalam

Mata

ngan masuk akal. Dan pelukjsan
sex napsu berahi
itu terkadang
tiddk tedeng aling2. Sebagai tjon

Dasima deb. Djadj

ra objdktif

pengatahuan

ten-

kita
Indcnesja

mengadakan

dengan mendapat sambutan jang

orang2 jang mempunjai

ra penincjau Teater Ibukota seba

dak usah melarikan diri
keluar negeri.
Mereka harus mengem

lucr

J. A. DUNGGA

hingga

komedi karja Sandy Wilson. The
Boy Friend.
Lsfcon jang baru? ini tiga ma

lam berturut2

hal2 jang berguna bagi kita. Mj

dengan

menjinggung

pendapat

U mementaskan sandiwara musik

tulisan ini kita belum akan
ikan pengi
12 kita perihal organisasi
musik sampai

sicril jarg tanpa batas. 4. Penj! masalah batin manusia jang pu
«ihar scx napsu

fa pengundjung.
Para pena
La berdjumlah kira2 sepuluh
pada umumnja bernilai tinggi
dan punja scope jang luas dan
meminra pemikiran jang da.
12m dari pentjeramah.

—

strasi2 mahasiswa di Manila): "Suatu revolusi ti-

"

kemba

untuk

Djakarta

Kesenian

Indonesia

di.

orang. Sedang isi pertanjaan

Fitan

KALAU MAHASISWA
NGANTJAM
Kata Presidm Marcos
(dalam hubungan demon

LAGI

jampil kembali di Teater Tertu
tup Taman Ismail Marzuki Pusat

kan itu tidak kita djumpai djdalam tjeramah Aveling.
Namun demikian Aveling setja

nesia jang lantjar dan baik jg
meminta waktu kira2 satu se
tengah

OLEH:

MUNTJUL

Djakarta, 3 Mart (Mdk)
Besok tanggal 5, 5 dan
6 Maret
70 The Djalarta Players akan

membangu, gedung konserva
torium ditempat dimana berdiri departemen tenaga kerdia

Seorang Australia Mengerling
Kesusasteran

BESOK

institut
kesenian
diadakan

1

DIDEPAN ""The Asia Society" bulan Djanuari jl. Dubes RI untuk AS, telah

pengetahuan

musik

sendiri

mm

Intelektnil & Tehnokrat
Dalam Pemerintahan
intelektull

” Boyfriend”?
TIM hit?

Djika

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah.

tentang kaum

tentu
uas bon Dana ea

bea

Dua warna (hanja merah) : tambah 10056.
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka.
Iklan Keluarga : Rp.15,- per mm/kolom
minimum : 50 mm.
Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11,
Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250.
Rekening giro pos : A. 12.638.

mengemukakan

HALAMAN m

sudah

biasa

lakan,

telah dipentaskan

besarnja

jtu,

oleh

pa

gan puntjak dari produksi '”
Djakarta Players selama ini.
lradara Terry O'Keete telah
Nempatkan pemain2
senior

The
Su
mMeThe

OLEH:

unik tentang manusia dan kemanusiaSoviet

diri pengarang Rusia, Alexander Solzhenitzyn. Pengarang Rusia jang ternama ini telah mendjalankan hukuman

an. Nama2 Tolstoy, Dostowjewsky,
Pushkin dan berpuluh pengarang lainnja, disenjawakan dengan kampanje
hidup daripada kebebasan berpikir

manusia, daripada perlawanan jang di-

berikan oleh tetesan pikiran dan pe-

halus jang disebut "peradaban"! Ja,
peradaban jang didjadikan ukuran2
kehidupannjalah jang selalu didjadikan alasan mengapa penulis2, penjair2

bebasan berpikir dari seorang pengarang. Dari pemikiran tentang kemer- dan artis2 kenamaan mendapat sedekaan manusia, kita tjatat kar
butan "rebel'" dan orang2 jang tidak
pengarang ini dalam surat jang dil
dapat mengikuti zaman!
Timkannja kepada Kongres ke
Abad ke 19 itu adalah abad pePengarang2 Rusia dilangsungk:
ngaruh pikir dan rasa manusia Rusia
tahun 1967 dimana dia sendi
tundra dan dipinggir2 Wolga,
rang hadir: " Djalan menudju ke-kebe- dihutan2
merasuk masuk kedjantung EroMaran tak mungkin ditutup-tutup: . jang
lainnja. Dan pada abad itulah diuntuk itu, saja bersedia memberikan palandjutkan
konflik2 antara peradabjawa saja.....”
an feodalisme jang mentjengkam sesebagai

"state of

mind”
Kita telah menikmati karangan

raksasa2 penulis Rusia dimasa2 abad

luruh
djiwa,

Eropah dengan missionaris2
dalam bentuk penulis2 Rusia

bagian lain benua Eropah. Kini mereka mendjadi pembawa2 idea jang se-

CIVIC
PATHOS

kuler. Bila kita
katakan.
bahwa
peristiwa itu adalah peristiwa jg
berhubungan dengan nasib "civic
pathos” adalah dalam arti, bah

sa-

djaknja, Fedotov telah meum-

mat manusia di Hiroshima
oleh bom atom AS dalam
achir Perang Dunia II, teta

jang

para

diri dari orang2 jang su

dah landjut umurnja, ma
ka dikata tak punja
Me
Belum tentu

Otokrasi jang

despotis.

gi-

nggak bisa gigit, mek.

dat

Antara kemanusiaan jang merdeka
despotisme jang
mengikat, selalu
terdjadi kontroverse2, dimana kemerdekaan manusia
mendapatkan ke—
abadian karena daja pengorbanannja
jang tidak terbatas. Pedjuang2 kemanusiaan jang selalu diwakili oleh
penulis2nja, dalam keadaan tiada berkuasa, senantiasa memberikan korban
fisik, tetapi mendjadi pembuka djalan
bagi kesedjahteraan nurani umat manusia.
Selalu terdjadi konflik2 jang diachiri dengan kekuasaan jang — bertindak terhadap seorang penulis jang
membawa missie kemanusiaan. Maka
lahirlah epos2 Boris Pasternak dan
Andrey Syniavsky di Rusia sekarang,
dan

kem

(menggigit dipodjok)

AU la MN

laa

Redaksi Jth:
Dalam s.k. Merdeka saja batja
bahwa radja-minjak Dr. Wendell
Phips merundingkan
kontraknja
cengan Bapak Prof. Dr. Ir Suman

trj dan Bapak Major Djenderal Dr.

dimana rezim komunis mentjabut hak
berbitjara seorang manusia jang berbeda dengan konsepsinja !

Ibnu

Sutowo.

Apakaa disini tidak ada kesala
han reportasi. karsna sepandjang

saja tahu, perundingan? xontrak

pengaran

perminigkan

dilakukan

dengan

Paritia
Kovtrak2
Perminjakan
jang #'yimain
oleh
Bapak Ir.
Anondo. Panitia ini djuga berang
autakan pegawai? instansi? seperti BLLD. Perpadjakan. .Deparia
(HELN) ch.
Sekian bantuan koreksi saja.
Hormat

itu

Pada artikel drs.
berdjuduk "Kennedy

dotov ”Plus-Minus Satu”
terbitan Penerbit Siberia

sinja atas kumpulan sadjak
penjair Rusia Stanislav Fe-

pi

karena

Nama dan alamat

ngan nasib "civic pathos'', tetapi
ini adalah tjontoh jang kurang te-

pemusnahan

Apakah,

jang tak

anggota Komisi-4 itu ter

ita telah lama mengetahui
alas

orang kritikus sastera Rusia Dmitri Pavlov dim resen

lukiskan

matjan

punja gigi.

dibungkem?

kenal oleh penulis dari se-

sebuah

PALSU

seperti

R. SUDARGO

Rusia

OLEH:
WIRATMO

salah

GIGI

geri ada2 sadja. Masakan
dikatakan Komisi-4 kita

Mengapa

ISTILAH ”civic pathos”
untuk pertama kalinja di-

Barat.
Dalam

ADA

Omong2 tentang korup
si, memang pers luar ne

nantiasa hidup didalam hati manusia,
karena tjiptaan2 pemikiran jang sung:
guh2 mewakili hatinurani kemanusiaan jang universil !

sebagai
tjitarasa
budaja

ti-

Pengadilan luar biasa
Aldjazair telah mendjatuhkan
hukuman
mati
terhadap seorang koiup
tor jang menggerogoti
uang perusahaan pengangkutan Negara.
Matjan pemberantasan
korupsi disana rupanja
ada giginja!
GIGI

rasaan mutiara kepada manusia, perlawanan terhadap tirani, kekedjaman
jang selalu diselubungi dengan sutra

Kemerdekaan

MATJANNJA

manusia

ke 19 jang mentjurahkan perhatian
dalam buah sastera jang bermutu dan

istimewa

dur!

RUPANJA KOMUNISME BELUM
MENGI/INKAN HIDUPNJA
HATINURANI JANG MULIA ...

Beberapa puluh pengarang terna-

dan

lam dirinja”.
Memang repot, ka'au
mahasiswa mengantjam.
Banjak jang tidak bisa ti-

Gambar menundjukkan salahsatu adegan dalam ”Boy
friend” (Gbr. Rey Hanito).

kemerdekaan

kaja

bangkan nurani sosial da

lah diamb''kan dari mereka jang
berasal dari negara tersebut.

epos

orang

kedudukan

Djakarta Plxyers pada peran2 uta
ma sementara tokoh2 tjerita jang
menggunakan
logat Perantjis te

Sebuah

perbaikan2.

Lalu djika terdjadi pergo

SOEKITO

lam jkuburnja', terdapat beberapa
kesalahan tersebut.
1.

wa stnfitur

fikirannja sama.

Se-

gara agama, peristiwa itu adalah

peritiwa jang melukai "civic pat
hos"".
Karera negara kita negara sekuler, apakah kita dapat mengatakan. bahwa tidak ada
persoa-

lan tentang

"civic pathos""

dine-

gara kita? Bijsankah PKI

dilarang?
Tidaklah

demikian

sebagai

al t propaganda

ma masih

ada penggunaan

Sela

seni

selama

Itu pula "civic pathos" masih tetap ada. Dengan "civic pathos'"
seniman jang bersangkutan meng

harusnja berbunji
memaafkan".

song

dengan Ba

maka ia berten

tangan dengan "civic
pathos'".
Inhaerent dengan sikap memper-

tahankan "civic pathos"" itu ada
lah tjampurtangan
pemerintah.

partai politik atau geredja (dan or
anisasi agama lainnja)
dalam

soal-soal kebudajaan.

mdcsud

ditjapai

penulis

untuk

oleh seorang

Sekjan pembetulan ini. Terima

jang Sidak dagat diterima,

perkaja

DJAKARTA,
— Humas

Bukanlah

mengata-

PN. Per

jamiaa menerangkan bahwa br,

ru? ini talah Cjlakukan penanda
tanganan kontrak productior sharing perminjakan antara
PN Per
tamjna dan British Petroleum.
ma

Ki
pun djuga.
Penerimaan

sebagai

maan, menggambar.
ja, meskipun
sesuat

"ia (JFK) bisa

KONTRAK LAGI ANTARA
PERTAMINA DAN BRITISH

satu

konsekwensi

masjarakat jang tak bertjela. Bi

la eng
kan

tertulis
jang »»

kasih
— RED.

hantiuran moral

gambarkan mesjarakatnja sebagai

masjarakat jang bera

(untuk

sebagai we

"3
Dibacian terachir
"Na bisa memanfsatkan"

sudah

halnja.

terdjemahan

#ry' diterdjemahkan

melainkan negara se

andainja negara kita adalah ne-

Dalam

Bang Miun), seharusnja kata "con

pat, karena negara kita bukan ne

gara agama,

Ismail
jang
berbalik Ca-

S

@eperti teman2nja jang

ii

,

lain, pe-

ngarang Rusia, Alexander Sol-

Para man rm Hyang mera
sejah mendjadi korban dari intjeran

dan achirnja buronan rezim Soviet,
jang
1
lain persoalan dari

pegangan Tera
ng teman
me Rusia tlah memandultan div

Hmimpin hati nurani sedjah abed?

jang lalu. Tapi suara mereka jang ter

seniman — mengumandang
dibagian? lain didunia

selalu baik, tetapi tijampurtanean

luar hanja berarti hidupnja

"'c-

! h
:

3 MARET

: F
f |
: !

SELASA,

Sai Dan penulisa besar, Snpori WM.

Victor van Vriesiand,
dan puluhan

jang menjolok itu (lukisan penji
jihan sex

napsu berahi)

memang

ada didjumpai di buku2
roman,
ncvel, hasil2 Pudjangga Baru. Se

darg hasil2 sastra jang berbentuk

tjerjta

R@rjat,

lolos dari

ngamatan Aveling!
Disumpjng itu pelukisan

pe

sex se

tjara wadjar sudah menjinggung
masalah gaja atau stijl para pe
rgareng.

Didalam

masalah

membitjarakan

gaja tersebut, hendaknja

balakang

tidak

menjisihkan

latar

pang. pangeran Akihto dan pute

geo

Toklo

kehidupan

pengarang

gratis. tradisi, adat

istiadat so-

dan

pengaruh2

pssikologis.

siologis dan beberapa aspelc lain
jarg perlu ditindjau setjara luas.

Djadi,

terwudjuti

hasj!2

up

taan pengarang. djjka kita mem
perhatikan gajanja.

diperlukaniah

tj Michfko telah tiba kembah di
pada

Sabtu

sore

setelah

me

SELASA,

MERDEKA

Besok Gugatan
Soerjo Siswono
| Disidangkan
1 telah meninggal

an Tennis Medja se-Asia jg
diadakan di Djakarta pada
bulan Sept.

1968 jl, ditam-

lainnja.

Siapa2 saksi jang diadjukan dalam perkara ini masih belum diketahui setjara
pasti, namun ada djuga disebut2 bahwa ex Ketua 1
jaitu

Majdjen.

—

Red.)

saksi,

ly Waroka setjara pribadi,
bukan Willy Waroka sebagai pimpinan Ketua I/Ekse-

Cup Di Kontinen

San Diego,
Regu

4 Maret :Mdk

bututangkis

Serikat
leading

Sabtu
lalu
dari team

Amerika

berhasil
Mexicu

jengan 3—1 dalam rangka per
tandingan zone Amerika tur-

namen Thomas Cup.
Pertandingan

rentjanakan

hari kedua

di

berlangsung Ming

gu kemari, tapi sebegitu dja
uh belum diperoleh hasilaja.
Dalam
pertaudingan
hari

pertama

itu

team

Amerika

memenangkan
satu pertan.
dingan tusggal dan dua gan.
ja. Dalsm single, pemain AS

Stan Hales mengalahkan Jose
cara
dari Mexico
dengan
15—8' dan 15—8.
Pemain AS

ATHLETIK

Malaysia
Undang
Indonesia

lama, Jim Poole, terpaksa me
jnjerah lawan Roy Diaz 15—13,
12—15 dan 5—15.

MENANGIS SETELAH

ikut serta dalam kedjuaraan

atle

tik nasional Malaysia jang akan
Ipoh —

Ma

djundang

Pada gambar atas ini tampak kelima kembar

York. Adapun ibu mereka baru berusia 27 tahun. Dua dari

kembar ini adalah laki2 dan tiga perempuan.

(AP)

jang

Polisi mengatakan

ma

Para

diar.

Sassoun.

tehunan,
Du

blok

tengah,
berumur

jang

akan

adjukan

oleh

Hadiah

lumaja

Djaksa

Gi

Chi Cheng mengachiri perlom
baan dengan
menangis terse-

du2 setelah berhasil mentjiptakan sedjarah baru dalam dunia

atletik

romor

nd

lompat

memenangkan

diasuh,

lari

ga-

dengan menundukkan pemai
(Afrika Selatan Alan Parsons
115—10 daa 15—6. Dalam sirgle
nutri, pemais
Denmark Nj
LR. Nielsen
mengalahkan E.
Twedeberg dari Swedia dengan
11—8, 8—11 dan 12—10.

» Sementara itu kedjuaraan2
double putra,
patri maupaun
tjampuran

«

oleh veserta2

semuanja

dari

direbut

Iaggris.

Pasangan
D.O. Hort21/E.C.
Stuart keluar
sebagai djuara
dcable putra
setelah
dalam
final mengilahkan
pasangan

Denmark T. Bacher/ P. Pe:zr
sen

dalam

10—15,

sprint.

rubber

sets

15—1.

Kemudian

S.

15—5

Whetnall/M

Untuk
nomor
pertama dia
mentjatat lontjatana terbaik de

Boxall

1 kaki lebih baik dari prestasi

Rietrela
Nialsen/A. Bergl ani
dengan straight
sets 15—5.

djarak
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kaki 3/4

lie White
runner-up.

jang

Kemudian

keluar

dalam

intji,
Wil

sebagai

nomor

lari

gawang GD yard dia mentjatat
waktu terbaik 7.6 detik dan da
lam nomor 60 yard sprint dengan waktu 6.7 detik.

keluar

double putri
dukkan

sebagai

djuara

setelah menun.

pasangan

wig

(Afsel/Djermar)

dengan

154, 15—5 (UPI/Rtr.

mendapatkan

dapat dibeli pada : Fa. DJA—
KARTA TRADE SERVICE,
Dji. Pintu Air 11/70
telp.

44440.
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Scene

Keyam d
baru ini

la pula

subversi,
Perke-

Hakim

1910 jud,
legi

-

jang

pada

uatak

mendengarkan

pemerin-

terdiri

16 Maret

dari

Kepala

Haris PN Perkeba, saksi ma
ne adalah
atas permintaan

belum

mentjukupi.

(Mrs)

Sce-

kita

San Fransisco baruh salah satu gedja-

civic pathos".

Se:

surat

kita perhatikan benar. Salam”.
Ki ubatiara keagamaan oleh pen

Tgl.

Hashbury"

Pembinaan (cebudajaan kita harus

akan dilan

Nn. Saraswati SH

diutkan

Ketua

("The

Sadikin
menjamprikan amanat sebagai berikut: "Urtuk Sdr. Dr. Umar Kayam (DKD). Djangarlah sampai
anak-anak kita djadi beginian!

joran Baru) adalah sidang lan
djutan jeng ke 17 dan kedua
terachir ini edalah beoleh

jang

re) kepada Ketua DKD Dr Umar

nja sedja dalam

Sidang

fikiran

bergambar dengan nama The Hip-

da

alasan jang sama.

keba.

struktur

(Sambungan

deta2 Budha.
Dapat ditambahkan,
atu

an

team

tenaga

hkan
kepada

ahlinja

hadiah

telah

di Nepal

(DPA)

sesuai dengan

dari

tifc

"civic

Gubernur

Ali

Sadikin

seba

gai seorang Maecenas jang ternen

perkawin-

Haight Ashbury (San
tu dimana tampak

Francisco)
“

da dengan tampang
jang katjau
dengan rambut seluruh kepalanja,

'kepribadian

tidak

Indo-

pathos”)

Demikianlah beberapa
tjontoh
telah kita kemukakan untuk meng

gambarkan sikap "civic pathas
Dengan terdjemahan
jang kurang tepat, kita ambilkan berikut

Ini sadjak Fedotov jang membela

hak

berambut

gondrong

Kutulis serangkai sadjak
Tentang kutu-kutu ketjil
Beatle-Beatle

Dan dilapangan

Sadjakku

tanpa

Sungguh

nesia' (inilah barangkali terdjss
mahan jang dapat bagi kita un

Ajuky sungguh tak dapat

hidup

waktu

ribuan!

Kupasti, tak seorangpun
Kan menolak

a-politik

Meurut kritikus Pavlov sadjak
Fedotov itu penuh dengan "pathos'

tetapi tidak "civic, penjairnja
kehilangan 'civic pathos Dibawah
kondisi
, hati-nurani »«
bagai integritas individuil lebih d:

pentingkan daripada apapun: ja
suatu pembrontakan terhadap Kon
servatisme.""

—

nja

anak
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tsb

dalam

djam

insiden

setelah

tsb.

kurang

terdjadike

(Sambungan dari hal. JIN
Indonesia. Ini patut kita
dengan wadjar. Kekurang

an2 jang menjolok dari pembjtja
pendapat2nja.

marilah

nggap satu kelumrahan be
ap mahusja.

Mawar

Berduri

Indonesia memang demiki
anannja, senantiasa minta
pemikiran dan pembitjaraan jang
luas

Keluasannja

memang

kedju
Ming

baik

lam:

belum

memuaskan
kita dari kesanggu
pan Aveljng. Barangkali Aveling
masih membuktikan
waktu jang Ia
ma bermungkim di Indonesia. un
tuk mengisi jkekurangan2nja. Di
dalam tjeramahnja Aveljng baru
mengering.
belum — membahas
menyelami dan meneliti dengan
mendalam

dari

SINGAPURA. — Hsleh Yung Yo

pemain golf veteran dari Taiwan.
har Minggu memenangkan kedjua
raan golf terbuka Singapura deng
an "8 dibawah par 276,
Usieh jang memenangkan kedjus

maan

terbuka
——-
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rika Serikat Martin McG:
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atletik
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hari Minggu
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adaan Steven baik. (Rtr)

sastra
hargai
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tersebut.
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jang dipegangnja
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rika
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faktor

dioperasi
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adalah

ga.
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wa
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dalam

traktor

tersebut.
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Ajengggot lebat.
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putri
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trelia Karen Moras
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an
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tjatat waktu 9 menit 9.1 detik
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13 detik lebih
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Timur

tihar jang dilekukan di Beriia
Timur
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Tangan
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perkara
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tangan
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TIMUR
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(masuk dari Djl. Pe-

tjenongan),

nja itu pulih kembali dalam su
operasi
jang
ban
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kerena terdjepit mesin pertanitelah
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dj Ma-
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ska toyan

mengatakan,
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jang ditjapai atlit putri AS

perti

sebelum

« Pemenang pertandingan ini
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dikota
Calgary
tanggal
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5ciw, sim pemerasan

perlihatkan bahwa ia meninggal diam 5.30 ng
dan mereka
mentjoba
mentjari
sebab2nja

di Deirut
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DM. 100.000

keterangannja didepan
landjutan
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pengusut

dan

Jchasssn

telah berhasil menggondol
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belah
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Don Puup mengalarkan Gaon.
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utama

itu
dari Belgia
bahwa
pemain

terdjepit sebuah

(Metro-

seorang

dan
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didekat rumahnja,

telah ditembak Tai Gikaneyaja
Sassoun
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Sementara
dikibarkan
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Clark terpotong 10 cm dibawah
purdaknja ketika tangannja itu

Tertembak

@ Beirut Sabtu

djuga telah
dari Piljpina

set

ca

PAT

han tersebut.
Dr. Wright mengatakan bahwa tangan
Steven
Douglas

Wakil Studio
M6M Di
Beirut Mati
flim AS MGM

sidang itu
undangan

nila pada tgl. 25-26 jad.

Surat Pengakuan

sahsan

Lumpur hari Sabtu.

straighi

untdk ikut dalam atletik segi-i'ga

Lagi Terdakwa
Tarik Kembali
dalam

sidang Paritya Eksekutip dari Per
serjkatan Atletik Amatir Malaysia jang berlangsung di Kuala
Dalam
diterima

PERKARA KEBAKARAN PERTJETAKAN
UANG NEGARA KEBAJORAN:

dalam

Keputusan itu diambil

dengan

ngan

Indonesia,
Muangthai.

Burma. Kambodja, Srilangka dan
Pilipina.

Dua pemain cw clatk AS
Jainnja jakni Tom Carmichzel
dan Jim Lynch berhasil me.
wund»kkan lawan mereka Pa
“dazuelcs daa Vic -: Jaramillo

yard

laysaj Utara-pada tgl. 69/8 jang

YAAA

team Mexico
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KUALA LUMPUR. — 9 Negara
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New
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Amerika

Amerika kalahkan

Seperti telah pernah diberitakan sebelumnja bahwa gugatan Soerjo Siswono

at ini masih belum dibajar
kembali oleh Willy Waroka.
Sedangkan dalam tuntut
an perkaranja ini, Soerjo
Siswono selaku pihak peng
gugat akan menggugat Wil

n Semua kembar lima itu Dona Na

"hebat"

di-

Thomas

kepada Willy Waroka adalah mengenai
persoalan
uang, dimana menurut keterangan, sedjumlah uang
Soerjo Siswono sampai sa-

NEW YORK — Kesedihan menimpa keluarga Amerika di New
York jang
25 Februari lalu dikurniai oleh kembar lima. Setelah

akan

akan

ret besok.

itu jalah: Singapura.
Brunei,
Hongkong,

aa,
UPI).

Ha mann

diamankan

diminta sebagai

Gjak tgl. 19 Pberuari jl, di-

mana seterusnja oleh pihak
Pengadilan Negeri telah me
netapkan gugatan tsb. akan
Mena
pada tgl. 4 Ma

akan datang.
Negara2 jang akan

diluar Villa mereka
Bulan madu di Roma ju menurut

S.

samping seorang pedjabat
lainnja dari KONI jang men
djadi perantara penerimaan
uang tsb. Demikian sumber
Itu menjatakan. (Am).

dikota

Isteri melambal
sambil
tere:
kepada orang2 jang
menunggu

(jang kabarnja kini sedang

lah diadjukan oleh Pengatjara Adnan Bujung pada
Pengadilan Negeri semen-

dilangsungkan

Gambar samping — menundjukkan
Barnard dengan isterinja ketika mengundjungi sebuah museum di Roma.
Pada gambar bawah tampak kedua

bah untuk uang keperluan2
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yemain golf Asia inng memenang
kan gelar djvara Singapura
etis
ra beruih
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digambarkan

kan

Sikemba

DAN

sebigai

Usus
memua

siam itu berdem,
perut dan daianja

sil2
pemeriksaan dg
radicgrep menuadjukkan bah
wa kedaa baji kembar siam
tu hanja mempunja:
sebaah

jantung Gas uc
tunakan

bersami?

:
£

Nea

jasution SH, dan untuk itu dikatakan perkara ini te

adalah
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Ibukota Adnan

Uang

tergugat
jang dipinoleh Willy Waroka
pembiajaan Kedjuara

j

melalui pengatjara terkenal

850,—.

uang
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guna

PENGANTEN
baru Prof.
Dr.
Christian Barnard,
tjangkok djan
tung Afrika Selatan jang berusia 47
tahun itu dan
isterinja jang baru,
gadis 19 tahun bernama Barbara,
tampak disini menghabiskan masa
bulanmadu mereka di Roma dengan
senrgnja. Terachir dikabarkan bahwa kedua penganten baru telah me-

1

an oleh ”Merdeka” dari sumber jang mengetahui.
Dikatakan oleh sumber tsb. bahwa gugatan
Soerjo Siswono ini diadjukan ke Pengadilan Negeri

ber-

AMA AN LANINAANN NT AT KAT AG AA AYAS KAWAN A70

5g
pe,
Pp

seluruhnja

djumlah Rp. 257.000,— -#
US $ 1.200,— # Rp. 1.563.
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Gugatan pimpinan
Persatuan Tennis Medja
”RADJAWALI” Soerjo Siswono terhadap Ketua I/
Eksekutif PB PTMSI Willy Waroka, akan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Djakarta hari Rabu be
sok tgl. 4 Maret 1970. Demikian diperoleh keterang

terangan

ke-

NA

Djakarta, 3 Maret (Merdeka).

berbulan

kutif Persatuan Tennis Medja Seluruh Indonesia.
Mengenai djumlah uang
menurut

1970

Sang Dokter

Majdjen S. Akan Diminta Djadi
Saksi Di Pengadilan?
jang dituntut,

3 MARET

jang dipe

mama
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