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Untuk Radio Transistor, pakailah :
BATU BATTERY SUPER
(ELEMEN LECLANCHE)
: dapat dipak: t
, suara lebih bagus, paling
hemat, termurah, dalam kotak isti6 Volts (4 battery ) : Rp. 1.150,-

Bundel Pos
Indonesia

9 Volts (6 battery
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Anda tinggal pakai buat selamanja.
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Olch karena itu maka pembebasan

tjampur tangannja di Indotjina, belakangan ini ternjata, bahwa dia

Sri Paus telah mengeluarkan pendapat, menjalahkan tindakan2 Nixon dan
mengharap supaja semua pasukan asing diseluruh Indotjina ditarik mundur.

Suatu dorongan pemikiran kearah perdamaian, bagi kaum Katolik diseluruh
dunia, termasuk AS.
Indonesia menjesalkan- masuknja pasukan2 Vietnam Selatan dan AS kedaerah Kambodja, chusus karena opset Indonesia adalah sebenarnja untuk menjerukan penarikan mundur semua pasukan asing disana.
Kelihatannja AS telah berkali2 melaksanakan kesalahan2 jang menjebabkan bangsa2 lain harus menerima risikonja dan seluruh dunia makin lama makin
ragu2 akan kesediaan AS membina suatu perdamaian dan nasionalisme jang
sungguh dinegeri2 lain, chusus dinegeri2 Asia Tenggara. Ketjuali itu ASpun telah

bberkali2 menundjukkan, bahwa dengan tindakan ekstreemnja itu ia tidak pernah
mendapatkan dijalan keluar bagi bangsa2 jang bersangkutan dan bagi dirinja
sendiri ! Dalih untuk menjerbu Kambodja umpamanja adalah dalih seperti jang
dilakukan Israel ketika menduduki daerah2 Arab, karena hendak “mendjaga keselamatan” pasukan2nja diperbatasan negerinja. Dan dalih AS untuk mendjaga
keselamatan pasukan2njadi Vietsel telah menjebabkan ia merasa harus memasuki
daerah Kambodja
en

Sekalipun ia kini sudah berada di Kambodja, sekalipun pasukan2nja sudah

ribuan jang bertjokol disana, namun menurut berita2, pasukan2 AS itu belum
menemukan markas2 besar Vietut dan Vietcong disana. Mereka tidak mendapat
bahwa sebenarnja belum

ada bukti2 kehadiran kekuatan militer komunis setjara besar2an disana.
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seperti djuga Indonesia menjesalkan kehadiran mereka disana. Karena merugikan
rentjana2 perdamaian jang dimaksudkan Adam Malik dengan segala keichlasan
hati.
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Kini sudah djelas, bahwa majoritas dunia menginginkan AS/Vietsel menarik mundur pasukan2nja didaerah Kambodja. Keadaan di Indotjina achirnia

diserahkan kepada Indotjina sendiri, dan penjelesaiannja sudah wadjar dilakukan
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jang telah diserahkannja itu:
bahwa sebaliknja, si - penerima,
dalam hal ini JPG dengan sendirinja
berkewadjiban untuk mempergunakan
sumbangan tadi menurut maksud dan
tudjuan seperti jang dikehendaki oleh
sipemberi, i.c. Pemerintah :
bahwa

hahwa JPG

al.

dipersjaratkan

diuga,

laporan

harus memberi

berkala tentang penggunaan uang tsb:
bahwa sekalipun laporannja ter
lambat datangnja, achirnja laporan itu
telah diteruskan djuga:
bahwa, andaikata pihak Pemerintah tidak setudju dengan penggunaan
uang tsb, sudah selajaknja JPG harus
dapat tegoran:
bahwa dalam instansi terachir (in
laatste instantie) “Badan Pengawas
Keuanganlah jang akan memberikan
koreksi
bahwa Pengadilan dengan sendiri-

nja tidak akan mengambil alih hak dan"Bawewenang jang berada ditangan
dan Pengawas Keuangan”:
bahwa hingga kini belum pernah
terdengar tegoran sematjam itu kepa
LP.
enimbang bahwa sumbangan ke-

uangan tersebut berdjumlah sebesar
Rp.

90.000.000,-

(sembilan

puluh

djuta rupiah) menurut keputusan Menteri Keuangan R.I. Djakarta tanggal
24-12-1966

No. S.0.V./72-21

:

bahwa guna mengatasi semua ke-

pat dibatja : Uang jang tidak segera
dibutuhkan guna

keperluan Jajasan

disimpan pada Bank atau didjalankan

menurut tjara jang ditentukan oleh

bil kebidjaksanaan untuk mengem-

djauan, apakah

tertuduh mendjalan-

kan tugasnja menurut kebidjaksanaan

jang telah digariskan, ternjata, bahwa

Ia telah melaksanakannja, dan, bila

mana ia tidak sempat, maka diadju
kan alasan jang dapat diterima, ja'ni

5 Maret 1967
karena ia pada tai
harus berangkat keluar negeri, dan
bahwa
pada lain saat ada perintah dari

ja
Ketua J.P.G. untuk menguangkann
: mengembangkan uang
(dalam hal ini
bahwa hal inipun
Rp. 2500.000,-)

Dewan Pendiri, sesuai dengan Peratur

laku:
bahwa dalam hal ini JPG mengam-

bangkan modalnja:
bahwa kita djuga ingin mengetahui
bagaimana

hatsilnja

jang ditempuh oleh JPG
an:

1967 J.P.G, menderita kerugi

bahwa akan tetapi, ini sebenarnja
tidak menggambarkan keadaan jang
sesungguhnja, karena hal ini disebabkan,oleh adanja bantuan kepada Pers
langsung, sehingga sebenarnja malahan

J.

achirnja membawa anang

Menimbang, bahwa

bahwa, setelah ada
berdirinja J.P.G.
buku jang di
perbaikan, keadamaksudkan
annjapun belum seperti jang diharapkan: bahwa Semua Ini telah dinku

lah dibuka Pabrik Pemotongan Kontan,

la dari

dibja, Chaidir

10: bahwa hal ini kesemuanja dapat di
dalam "mis - administratiOn” 3 bahwa menurut saksi Drs. Musanto, pembukuan LPG, tersebut ti:
dak mentjukupi sjarat accountansi,
bahwa tetapi hal tersebut tidak mem-

pengaruhi hatsil terachur,

Menimbang, bahwa - bila kita hen
dak menindak “mis - administration"
ini, tentanja peh tidak djuga orang2
lain jang bersangkutan harus diadju
kan: Menimbang, bahwa hal ini, Ma
djeis
| dengan Kokgas |
tugas YK ah mi dir
mismanagement.

penjeh

berbunji

(Bersambung

ke

hal

IV)

SERANGAN KE
KAMBODJA

selandjutnja

dapat ditjatat, bahwa menurut berita

penggantian

rat mana

Menimbang, bahwa dengan demi-

selama persidangan ini, ialah, bahwa

mbukuan J.P.G. sama sekali tidak
ban, terutama
waktu permulaan

bawahannja maka,—apabila beleidnja
dianggap salah, bukan bawahannja
jang harus dihukum, tetapi atasannja:
bahwa sekarang pada gilirannja
Ketua JPG merupakan pihak bawahan
terhadap Pemerintah sebagai atasanni
bahwa djika Pemeringkan dengan tegas, bahwa kebidjaksanaan
didjalankan
oleh JPG bukan kebidjaksanaan JPG
api kebidjaksanaan Pemerintah, maka bilamana kebidjaksanaan
itu dianggap salah.
bukanlah pihak
bawahannja (i.c. JPG) jang harus di
hukum melainkan atasannja, ic. Pemerintah
Menimbang bahwa hingga kini Ketua JPG, jaitu Brigdjen Harsono masih
segar bugar dalam arti kata, beliau
masih mengerdjakan pekerdjaannja
sehari-hari seperti biasa
bahwa dengan tjatatan ini tidaklah
berarti, bahwa Madjelis mengandjurkan, supaja Brigdjen Harsono diusut
pula, sebab uraian kami belum selesai
Menimbang bahwa JPG dalam tahun 1969 telah mendapat lagi subsidie dari Pemerintah sebanjak Rp.
140.000.000,— (seratiss empat puluh
djuta rupiah)
bahwa dengan
demikian Ketua
dengan kebiIPG-—Brigdjen Harsono,
djaksanaannja (beleid) di JPG rupanja
masih mendapat dan mempunjai kepertjajaan sepenuhnja dari Pemerimtah
Menimbang bahwa sesungguhnja
Madjelis tidak perlu memberi ulasan
seperti tertulis diatas ini, karen
berkewadjiban untuk m
djaksanaan JPG, akan tetapi sengadja
diterangkan hal? tersebut untuk menempatkan
kedjadian
pada ptoporsi jang sebenarnja,
djustru karena
lalam tuduhan dipersoalkan perkembangannja va: bantuan sebanjak Rp.
npuluh juta rupiah)
90 djuta (semb
tersebut diatas:
bahwa mengenai
bantuan Rp.
90.000.000,- (sembilan puluh djuta
rupiah) itu sendiri Madjelis sebetulnja
telah tjukup mendapat bukti dengan
adanja surat Direktur Djendral Anggaran jang ditudjukan kepada Direktur Djenderal Pembinaan Pers dan
Grafika di Djakarta, tanggal 14 Maret
1970:
bahwa untuk djelasnja surat ter
sebut akan kami muat in extense, su

mungkin dapat mengetahuinja, karena

kian penggunaan 90 djuta rupiah itu

keuangan

tu-

kepada

sebut2, kita tidak mengetahui, dan tak

Tn ,

tnja mengenai

pelaksanaan

olehnja

bahwa tahun 1968 positisf me
nundjukkan saldo keuntungan lebi
dari 48 djuta rupiah:
bahwa mengenai $ 1.000.000,
(satu djuta dollar USA) jang djuga di

djumlah uang ini dikuasai Bank :

Menag

ikan

ada saldo:

diperkuat oleh penjaksian Brigdjen
Harsono:
Menimbang, bahwa Tapa

narkan

kebidjaksanaan

bahwa dalam kenjataannja dalam

tahun

!

Vit

Mau tidak mau, putusan itu seakan:

satu

pedjabat kita me-

mang senang berhubungan dengan broker2, supaja dapat
banjak komisi, dan hasilnja

Agung hendak

itu, bahwa hal ini ditegaskan oleh

beliautah jang bertanggung djawab
atas segala kedj jadian:
Menimbang, bahwa dalam penin

3

Hatta bilang ada konsesi2 hutan djatuh ketangan broker2

Pers, maupun bagi Penuntut Umum

an2 jang ditentukan oleh
Dewan Pen
diri, sesuai dengan peraturan2 jang ber-

mua tindakan tertuduh itu memang
diketahui dan disetudjui oleh saksi
bahwa lebih dari itu, Ketua J.P.G. ter:
sebut malahan menambahkan, bahwa

untuk djclasnja

BROKER

tjewaan dikalangan TPK sendiri se
hingga baiklah Presiden mulai me
mikirkan membubarkannja. Baik bagi

LPG. jaitu Brigdjen Harsono, atau
melaksanakan keputusan Dewan Pengurus, bahwa dengan demikian per

sidang, jang mengatakan, bahwa sc

Menimbang, bahwa pendapat ini
sesuai dengan makna, terkandung da-

ikut hilang sadja

sulitan ini ternjata, bahwa anggaran dasarnja JPG memberikan kemungkinan jang tjukup luas:
bahwa pada pasal $ umpamanja da

terdiri dari buku2

saksi Brigdjen Harsono sendiri dimuka

atau pada saat2

Asal kepertjajaan rakjat Irian

Barat kepada Pemerintah tidak

bukti

buatan tertuduh tidak dapat dilepas
kan dari beleid (kebidjaksanaan) J.P.G.

kadang2 baru

pindah tangan

adjukan sebagai barang bukti untuk
memperkuat pembuktian tindak pi-

jang

ta2 dan pembuktian? jang didapat,

tidak benar? hilang, tapi tjuma

bahwa bantuan jang harus diberikan
oleh JP.G. kepada Pers waktu itu
melebihi djumlah tersebut diatas :

tertuduh ternjata mendjalankan apa

lis harus mempergunakan semua fak-

enak tetapi Tari UMamokakaa fe
Tn yang mag Me bana an
bentar untak menghindarkan dalah
Sol hai Ii ani nona sub"Umrah
faham: bahwa regutsitoir dalam per
4
kara Ini diachiri dengan kata2 :
“Djaksa Penuntut Umum Penga
dilan Madjelis TPK", disusul tanda
tangan Gidion Marpaung SM Adiwira
Djaksa Nep. ISL
bahwa, andaikata ditulis “Djaks
segala tuntutan atas dasar bahwa per
Penuntut Umum TPK hal tersebut
buatan jang dituduhkan itu tidak me
tdak akan mendjadi persoalan, tetapi
tindak pidana, tak dapat
karena dibubuhi (ingelast) kata2 Pee yg
anja
perkara
diadjukan
nyadilan Madjelis", maka istilah ter "7 gleh Djaksa
pempasaa atau
sebut dapat memberikan tafsiran jang
netapan ketentuan2
pidana lai jang
Mungjin keliru, mbah dengan Geet
lebi ringan:

dr

mudah di - ikuti Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa dalam menge-

terdakwa mengadukan pleidooinja: — Kinja sebagai berik
Menimbang pula, bahwa Penuntut
"Mahkamah Agung dapat meninUmum djuga telah mengadjukan re
jau kembali atau memerintahkan
mika “dam Pembela. mengadjukan
p mb ng bra Ipar
upliknja:
tidak—.mengandung
Menimbang, bahwa Madjelis teraa
mia,
lebih dahulu hendak membuat sebuah
telah
kekuatan

dapat

lebih baik, Madjelis memberi gam
baran tentang djalannja peristiwa tersebut seperti dibawah ini, untuk lebih

djar kebenaran dan keadilan, Madje-

1969”: bahwa,

itu tidak

JP.G. melulu: Menimbang,

pada waktu itu:

Djuli

kearah

dana korupsi -nja: bahwa

TPK, memang belum dapat nampak

muntjul te elfder ure,

Pidana

pun perorangan jang disita dan di

ternjata, bahwa ada fakta2 jang baru

nanja meminta agar didjatuhi hukum- —— terachirs

Hukum

tidak ada barang2 milik J.P.G, atau

dipikul

bahwa tetapi, mengingat akan segala
jang terdapat dalam
persidangan? jbl,

fakta?nja

Undang2

adjukan sebagai barang bukti: bahwa

t ialah, seolah? jang
kian jangt didapa
entntu adalah salah” seorang ang:

kan bersalah karena berpendapat se- — sekalipun

Kitab

menudju

semungjul dipersidangan dan samadiadainis
kali tidak nampak pada waktu
bahwa semua saksi tersebut diperiksa di persidangan setelah mereka — kan pemeriksaan pendahuluan oleh
3

bahwa Madjelispun
bahwa jang dihadapi

jang dituduhkan kepadanya, tetapi sajang sekali, bahwa satu barang jang

tut dan memutus adalah satu tanga
dalam persidangan
inja bertenMenimbang, bahwa terdakwa di- — hal mana dengan sendir
aan:
Menimbang
kenjat
dengan
tangan
awal
a
dalam
tertera
aiman
tuduh sebag
pun Madjelis pertja
iniz me- — bahwa, hnjameski
berita atjara persidangan rsing
atas maksud baik dari Pesepenu
kat
nimbang bahwa untuk mempe
keputusan ini mengambil over ke- — nuntut Umum, namun hal itu perlu di
meng
utusan exceptie dan harus dianggap — kemukakan sebentar untuk.
me2
kita
seolah
kan
kesan,
ingar
c
M
san
ini:
keputu
dalam
ertera
nimbang, bahwa pada pokoknja,dalam — mudju absolutisme, jang djustru k
persidangan terdakwa mengakui pcr: ”— Semua tentang sekerasInja: Menimbuatan2 jang dituduhkan padanja, — Yang kemudian, mengenai fuduhan2letapi mungkir, bahwa dengan perja an sich, jang tidak ketjil djumlahbuatan tersebutia telah menggelapkan — ja, dan mengingat banjaknja waktu
uang atau memperkaja diri sendiri
jang diperlukan untuk membahas seseperti tertulis dalam tuduhan2 atau- — Hun tuduhan
itu, Madjelis semula sapun melanggar Hukum lainnja: Me( chawatir, bahwa pertimbangan2nimbang, bahwa selandjutnja didengar
nja akan mendjadi pandjang sekali dan
“keterangan saksi2 jang bersangkutan
membuat lesu jang mendengarkannja:
dalam berita atjata persidangan harus

jang positief terang
kesalahan tertuduh,

diri dengan melakukan kedjahatan2

gauta Madjelis, sedangkan jang mcsurat? jang bersangkutan: Mendengar
mutus . .... . . Majelis itu2 djuga
—
gkutbersan
g
n
a
j
terdakwa dan saksi2
an: Memeriksa bukti2 jang diadjukan — bahwa dengan demikian hak menun-

dan untuk singkatnja, apa jang tertera

pula

nja adalah tuduhan tindak pidana korupsi, sehingga kita djuga harus mem
buktikan all. unsur memperkaja diri,
unsur merugikan keuangan atau pet
ekonomian negara, jaitu memperkaja

JPG dikembalikan kepada JPG, sedang:
dalam berkas perkara, tetap dalam
berada
jang
kan surat2
semua

bahwa ketjuali dari

mempersjaratkan

kejakinan Hakim: bahwa penjaksian

Menjatakan perbuatan terdakwa bernama HISWARA
dituduhkan
DHARMAPUTRA tersebut, diatas, sebagaimana
metidak
itu
perbuatan2
kepadanja, terbukti, akan tetapi
rupakan suatu kedjahatan ataupun pelanggaran.
tertuduh dari segala tuntutan hukum meMELEPASKAN
ngenai perkara in
Memerintahkan bahwa: barang - barang bukti berupa buku2
berkas ini.
Menjatakan, bahwa
oleh Negara.

dan boleh

sadja menduga, bahkan menduga ke
tas bahwa seorang atas perhitungan
menahan dengan melawan hak uang

HISWARA DARMAPUTRA

kami akan kutip sebentar bunjinja
pasal 3 dari Peraturan tersebut, jang

Mei mabayan mtoan

“unta. (UPD)

—

lam perkara “ini ialah,- apabila kita
hendak mempersalahkan tertuduh, kita hampir tiap kali terbentur pada ke:

di Djakarta.
Direktur P.T. Masa Merdeka di
Djakarta
Direktur Merdeka - Press/Indonesian Observer..

kita harus mengambil dasarnja atas kurungan:
Menimbang, bahwa Pembela dan —
peritngan atas kertas . ..... "
serampangan ambil pena dan kertas,
maka sitertuduh bisa sadja dituduh

2nja tidak perlu men
wa pertimbangan
djadi "afmattend”
sehingga melesukan
Menimbang, bahwa jang uniek da

Pimpinan Umum Harian Merdeka

—

mendja

timbulnja fakta2 baru dipersidangan.
Madjelis merasa sedikit optimisch bah:

Pers dan Grafika di Djakarta.
Bendahara Jajasan Pembinaan Pers
dan Grafika di Djakarta.

ton hilang. Tentunja beras itu

orang dalam mis - administration atau
mis-management dituntut dan di
hukum dengan berpegangan pada
KUHP. :
SEKARANG TENTANG SUBSIDIE

dan pembuktian? baru itu: Me
nimbang, dengan mengingat akan Per
aturan Mahkamah Agung tsb. dan

di

tam “Peraturan Mahkamah Agung
RI. No. 1 tahun 1969, tertanggal 8

terhadap politik, Dan merupakan se-

kap naif tertentu terhadap petik

Grafika

bah dengan hukuman denda Rp. —
750.000, (tudjuhratus limapuluh ti ”—

ja H:

ngan

Pe-

penuhi oleh pers itu sendiri. Mereka

pera mekar selo: Gaotnba: mna:

Gan suatu perasaan
bahwa kebidjak-

ana

Dep.

nerangan, agar wartawan2 jang me
rong-rong kewibawaannja memberikan

ema
Kan Kama menamakan
nia", kata seorang perwira,
Seorang

sebanjaik 1072

berhubung karena adanja devi

dan

TPK.

pas

kan bea

akan

TPK..

pembebasan
pada Hiswara' Darmautera itu seperti diputuskan Madjclis
Pengadilan itu tidaklah berarti djuga
pembebasan jang diberikan oleh

rs

benar

—

mendjadi persoalan, tetapi

Penuntut

dan

jat Irian Barat sebanjak 12.000

kok bisa djadi
. pohon kelapa !
Tjara jang demikian ini — hanjalah
menambah debakel2 maupun keke

tanganlah

“bagi

"djago demokrasi" !

Dikabarkan beras untuk rak-

segolongan orang untuk mendapatkan
keuntungan politik? Kita chawatir
pula bahwa politik TPK. mentjari seseorang korban sewaktu-waktu untuk
menghindari sorotan masjarakat jang
djam padanja, karena tidak mempukesanggupan menjelesaikan per:
kara2 jang sesungguhnja dapat di
masukkan dalam kategori tindak pi
dana berupa korupsi.
Dengan mentjoba-tjoba menguber
dan memasukkan orang2 jang kesalahannja administratif dan berada di
bawah pengawasan atasannja kedalam
kategori orang jang . . . . . korup.
TLP.K. adalah sebagai seorang jang
iseng? menanam mumbang jang bong

bukanlah "juridische termen” dan be
lum dikenal dalam hukum
- pidanapositief kita, hal mana dikemukakan
»leh Sdr. Djaksa A.S. Manalu S.H.
jang sekarang bertindak sebagai Pemuntut Umum, dalam pendapatnja
tertulis, tanggal 1 Maret 1969:
Menimbang, bahwa, bilamana kita
berpendirian demikian, maka berten

sehingga me

jang

bu-

HILANG

bohan penuntut umum atau kampanje

atau Kedjaksanaan

tjontoh

dari negeri

persoalan: tindakan2 pidana, ketjero-

kan keharusan mutlak bagi Madjelis
untuk mempertimbangkan pula fak

— Anggauta Dewan Pengurus Jajasan

karena dibubuhi (ingelast) kata2 pengadilan Madjelis” maka istilah ter-

akan dibawa kedalam silang "s2 politik, Bahkan biasanja para

ini. Ketika ditanjakan. apakah

Djakarta.

Pers

Suatu

pat membuat perbedaan jang tegas
apa jang sesungguhnja jang mendjadi

tuhkan keputusannja?
bahwa dengan sendirinja merupa

Anggauta Dewan Pendiri Jajasan

kan kehendak rakjatnja

djafi semakin murni, karena telah da-

nimbulkan pertimbangan jang mendalam, bahwa apabila keadaan? itu di
ketahui pada waktu sidang masih ber
langsung dst . . - . . apakah tugasnja
Madjelis jang menghadapi pembuktian
pembuktian baru, sebelum

njerbuan AS ke Kambodja

pers demikian, djika ” TPK

berhasil . . . .. dimedja hidjau.
5. Kedudukan Dewan Hakji
u
Pengadilan Madjelis kita telah
men-

kuatan hukum Jang tetap, apabila ter-

umur 47 tahun, lahir di Pegaden
Baru Purwakarta, alamat Djl. Erlangga
IV No. 43 Kebajoran Baru, pekerdjaan:
Staf Pribadi Menteri Penerangan
Rd
Pembinaan

tindakan

putusan jang telah memperoleh ke

DHARMAPUTRA

bodj
Djadi lebih terang kalau e

publisitas jang didjandjikan dengan

kan penindjauan kembali sesuatu ke
dapat keadaan2 baru.

mengutuk tjampur tangan negeri itu di Vietnam dan Kam-

4. TPK hanja ikuti arus2 dari pers
jang demikian, sehingga ia terdjebak
dalam keinginannja untuk mentjari

Menimbang, djika diingat, bahwa
Mahkamah Agung dapat memerintah

Sidang Madjelis pada Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta, jang
memeriksa perkara tindak Pidana Korupsi dalam tingkat pertama, jang
bersidang digedung jang telah ditentukan untuk itu di Djakarta, djalan
Gadjah Mada Nc. 17 tanggal 23 April 1970, telah memberikan keputusan seperti dibawah ini dalam perkara tertuduh :

HISWARA

pekerdjaannja dan kewadjibannja se
bagai pelaksana kontrol sosial.

2. Siasat politik ini dipergunakan
untuk mentjapai satu kedudukan ekonomi bagi penguasaan mass-media.
3. Untuk menutup kelemahan2
pengusaha2 mass-media jang tidak tahu
berorganisasi, tidak tahu administrasi, tapi ingin mend jadi pressure
group politik tanpa kekuatan ckonomi dan keuangan, melainkan hanja
sekedar kekuatan terror berupa fit
nahan, maka dipakailah tjara2 jang merendahkan martabat para wartawan.
Mass media dengan wartawan2 jang
demikian tidak memperkuat kedudukan dan gengsi journalistiek Indonesia.
Bagi orang jang bermaksud buruk
suara persjang hendak mentjoba men:
djatuhkan orang2 tersebut, akan dianggap otjehan mak njai. Karena itu
tudjuan pers scumumnja akan dapat
digagalkan, karena ada tjontoh bahwa

sama djuga dengan kesimpulan jang

Amerika kini dilanda lagi oleh
demonstrasi2 mahasiswa jang

telah menurunkan deradjat wartawan,

titik.

kertas

DEMOKRASI

"HIDUP"

KARENA INGIN

pers jang tidak bertanggung djawab

"Merdel

wara Darmaputera dapat dituntut'un-

rendah. Kesimpulan Madjelis adalah

23 April 1970 jl. antara lain demikian: . ... .
bahwa, andaikata ditulis
”Djaksa Penuntut Umum TPK” hal

kali terbentur pada kenjataan bahwa

hari Selasa Pewra Itu tidak pernah memberikan
Dewan Stabilsnsi

tata-negara ki

Pc-

Ini menggambarkan bahwa dengan

"ria:

Cia

TPK, dan

aa
apabila
kita hendak mem:
persalahkan tertuduh, kita hampir tiap

menjesuaikan diri dengan pekerdjaan

“menghiasi”

mau atau tidak diakui!

kim jang memeriksa
dan memutuskan
perkara Hiswara itu djuga sangat hati2
mengeluarkan”
Penuntut Umum d:
Madjelis ....... Kata konsi:
derans madjelis Hakim tu pada tgl.

AeKRIri

tanggal

sih

Naa

Redaksi

tuk didjatuhkan hukuman, dan karena
itu tertuduh dilepaskan daripada segala tuntutan hukum alias ia bebas.
Apakah peladjaran daripada perkara
Hiswara ini?
1. Kampanje jang dilakukan sebagian pers pada masa kabinct Amra untuk mendiskreditkan Jajasan
Pers dan Pengurusnja, serta Menteri
Penerangan jang mendirikannja atas
andjuran seorang rekannja berbau po-

— koran pada harga jang Stabil dan relatif

nuntut Umum, sehingga Madjelis Ha-

putera

|
! !|

an
Mei
Menteri Pertambengan djuga

Ijier merasa

nagement dan mis-administration ma-

dari perkara Hiswara ini tidaklah dipikul oleh pers jang ngawur itu, tetapi

pengurus pusat daripada korps ini me

diseberang #4.

dan dengan menekan harga

Pertentangan
dihebohkan dalam pers mengenai aj
Pengurusnja pada hakekatnja adalah ,
serupa gonggongan andjing jang tidak
kebagian tulang jang empuk. Tragedi

persembupijian pesuk.

aa

karena misma-

Pimpinan

mmah dikemukakan oleh Menteri
enerangan B.M. Diah dalam salah satu sidang Kabinet Ampera, jaitu bah
wasanja negara tidak dirugikan dengan
ik Jajasan dan kepentingan umum,
jaitu pers nasional dilajani, sedang
tidak ada seorangpun jang mendapat
keuntungan pribadi daripada tindakan
ini ... . sedang pekerdjaan Jajasan
Pers berdjalan terus tanpa berhentihentinja dan kekajaan bertambah dengan adanja paberik potong kertas !
Atas dasar ini maka tidaklah His-

“menggantikan subsidi itu, jaitu dengan tetap menjediakan kertas koran

baik pula !

AR

Manijurja

an karena korups

ting

jang terbaik, dan bukanlah jang . ...

ka pada korps wartawan itu diminta
kan supaja tuduhan2 jang membinasa

an2 komunis

Sea ang & Istana mentok
aga

membatasi kebe-

Lanal parodi ayal Lon
tika

sekarangini, maupun pegawai2
haruslah semuanja dibawa kepenga:

Oleh

WARTAWAN

DARI

G
- DJAWAB
BERTANGGUN

TIDAK

melakukan hal2 jang bukan2 . .. atas
kerta
kata madjelis setanMengenai subsidie dari Pemerindjutnja” . . . . kita boleh sadja mentah, Madjelis Hakim memberikan seduga, bahkan menduga keras bahwa
matjam
kuliah kepada
Penuntut
seorang atas perhitu
menahan
dengan melawan hak uang sekian ba- Umum TPK dan kepada para wartanjaknja untuk dirinja sendiri, tetapi wan jang mendjadi pembikin fitnahan
dan tuduhan2 palsu dahulu.
apakah perkiraanini merupakan pemUntuk djelasnja baiklah pembatja
buktian jang sjah menurut hukum, itu madjelis tidak berani menjatakanmenelaah sendiri
pendapat Pengadilan
Madjelis
itu. Dan dari sini maka dap:
njas bahkan . . , "undang2 mempersjaratkan pula kejakinan Hakim”, bah- lah dibuat sesuatu keputusan seperti
jang dilakukan oleh Madjelis itu, bahwa sukar didapat, kata Hakim”.
penjaksian atau pembuktian jang po- wa perkara jang dihebohkan jang menjangkut Hiswara Darmaputera itu
sitif terang menggambarkan kesalahan
adalah perkara politis, perkara beleid
tertuduh”"
atau kebidjaksanaan Pemerintah. MaMadjelis rupanja diberi satu tekadjelis menimbang keterangan Menteri
teki oleh Penuntut Umum jang mewakili TPK, jang rupanja hendak mem- Penerangan pada DPRGR., menimbang
kedudukan Hiswara
sebagai Bendabuat perkara itu satu demonstrasi kehara, jang mempunjai
"baas” dan jang
ahlian menuntut, suatu keahlian memelakukan tindakan2nja atas persenjusun tuntutan? atas dasar? tindak
pidana dari tertuduh dengan rupanja
tudjuan pimpinannja, dan pimpinan
.....
berchajal, atau berbuat "asal ”Jajasan ini mempunjai pula garis2
bunji sadja”
..! Karena kata Madjelis
pekerdjaannja jang diterimanja dari
jang dihadapi adalah tuduhan — atasannja, jaitu Menterinja atau Petindak pidana korupsi, i sehingga
kita
merintahnja, maka lengkaplah bahwa
djuga harus membuktikan aJ. unsur
ara Darmaputera
seakai
memperkaja diri dengan melakukan
“Si Jahudi harus digantung” . . . berkedjahatan2 dari Kitab
UU Hukum
salah atau tidak. Madjelis tidak mau
Pidana jang dituduhkan kepadanja,-temenerima filsafat ini, jang ditempa
tapi sajang sekali, bahwa satu barang
dari hasrat segolongan wartawan—pejang menudju kearah itu tidak dapat
ngusaha jang hendak terus hidup dari
diadjukan sebagai barang bukti . . . . pemberian, bantuan dan. ... dalam
Achirnja, Madi
hakim. men:
menghadapi politik Jajasan pers, dedapatkan djawaban atas tuduhan itu,
ngan pemerasan. Setjara gamblang
Madjelis Hakim menjatakan, bahwa
bahwa jang dimaksudkan tuduhan korupsi adalah . . . mis-administration,
djika ditarik garis merahnja tentang
mis-management dsb. Djil
i
siapa jang harus dihukum, maka ... Pedjadi, maka bukanlah ini
e
merintahlah jang harus dihukum, djitermen” dan tidak
dikenal dalam
ka sekiranja kebidjaksanaannja di
hukum pidana positif. Djika sekiranja
anggap salah. Dan kebidjaksanaan in
apa jang dituduhkan pada Hiswara
tidak lagi memberikan subsidi-obral
adalah pelanggaran hukum pidana,”
uang pada pengusaha? pers nasional
maka Pemerintah Republik Indonesia
akan tetapi ditjari djalan lain untuk

ang ada di TPK bukanlah

Ip An
TN Ta Ali

pada

terdapat

DAN PENGADILAN

PENUNTUT

Djaksa Agung mengambil beberapa
wakil2 pers dalam TPK
- nja. Dan sangat sajang harus kita katakan, bahwa

tukang menjelundup

Gengan penjerbuan itu. Djelas
nja mereka
lupui darj

UMUM

orang Betawi.

dengan

nja mengungkapkan pandangan kaum militer Amerika di
negerinja terhadap masalah perang di Indotjina ditindjau
dari katjamata militer, bukan dari segi politik — Red.).
perwiraZ
ter AS pada umumnja
ji serangan2 AS ke

ai perut sebagian pers jang hanja
ingin hidup daripada pemberian, sedekah ataupun redjeki numpluk, kata

Madjelis jang memutuskan perkara
Hiswara ini tidak mau dipersatukan

NELSON

an2 Vieinam

Sebab soalnja mi

PERS,

TUDUHAN2

sebut dapat memberikan tafsiran jang

kaum militer Amerika
WARREN

golongan sendiri.

mungkin keliru, sebab dengan demikina Pk an seolah-olah jang menun tut
adalah salah seorang anggota Madjelis
sedangkan jang memutus . .
itu2 djuga

Kambodja dan

OLEH:

pers" apakah benar2 mengabdi pada
kepentingan umum, atau hanja me:
ngabdi kepada kepentingan diri da

data

menjesalkan

tanggung-djawab ketika menilai "suara

HI)

telah

daripada penuntutan atau pendekni
pembebasan dari segala tuduhan mer
gelapkan jang
tuhkan pada sdr.
liswara besar artinja dalam menilai
dan menganalisa persoalan ini. Apabila
diketahui sedjarah "perkara"ini, maka seseorang Penuntut Umum
lum membuat keputusan untuk menuntutnja, haruslah dapat pula mengetahui latarbelakang perkara itu.
TPK tidak melihat bahwa perkara itu
reasi"
jang sifatnja
Tetapi djuga ekonomis, Keduaduanja sama berat, baik ckonomis,
maupun politis. Ia adalah satu akibat
perebutan rezeki, Ini sekarang kebiasaan perdjuangan bangsa Indonesia,
apakah ia wartawan, pegawai tinggi, rendah, ketjil maupun pedagang?, importir, eksportir atau pemborong.
Dan karena itu maka beberapa bulan sesudah didirikan Jajusan Pers
itu, ja, hanja beberapa bulan, dan bukan beberapa tahun pembukuan Jasan itu telah diobrak-abrik dan or
nisasi itu diperiksa oleh TPK,
Setiap orang. mengetahui bahwa
dalam waktu jang singkat itu mungkin terdjadi kesalahan2 pembukuan
dan sebagainja, sedangkan kesempatan
untuk menggelapkan masih sedikit.
Mengapakah TPK begitu terburu kerdjanja tidaklah susah untuk menganalisanja. Dengan memakai perkara
sebagai test case jang kesekian
ja, tetapi jang akan membawa publisitas jang hebat djika berhasil tin@akannja itu, maka Djaksa Agung dan
TPK benar2 naief
dan kurang ber-

$

Paus

tetapi dalam arti

hal seakan-akan Menteri Penerangan
jang dahulu dan Direktur Djenderal
Pers dan Grafica sekarang terlibat da-

hharus menjerah kepada pendapat para djenderal di Pentagon jang ingin melantjarkan pertarungan2 di Indotjina. Dan seperti dikatakan Nixon kemarin dulu, maka
ia menganggap kebidjaksanaannja di Indotjina - suara para dienderal di AS, sebagai tindakan jang benar, sekalipun dunia tidak membenarkannja.
Memang, saat2 ini dapat menimbulkan berbagai bagai pikiran negatif terhadap AS, oleh tindakan Nixon menjerbu ke Kambodja itu, pikiran2 negatif jang
datangnja b uk an dari lawan2nja, tetapi djusteru dari kawan2nja.

Sri

KUHP,

pada kriminil), uang negara, maka hal
perkara hendak
dihubungkan dengan

ini. Tiga golongan di AS sendiri sudah tjukup memberikan gambaran, bahwa dilbawah pimpinanNixon sekarang ini, persatuan pikiran diantara penduduk bukannja makin lama makin
terkonsolidasi, tapi bahkan ia menundjukkan pertentangan
dan perpisahan jang tidak bisa dianggap remeh oleh AS, begitu djuga oleh dunia.
Oposisi di AS adalah pihak terkuat, dalam arti-kata, bahwa
mereka berpegang kepada
, AS harus melepaskan diri dari tumpur Indotjina
dimana
ia makin lama makin terbenam dalam. Mula2 memang Nixon kelihatannja dapat
menerima kritik oposisi jang masuk akal untuk kehidupan di AS itu. Dia sampai
menjebar-luaskan pidato-pokoknja tentang "strategi perdamaian tahun 70-an”"
beberapa bulan jang lalu. Golongan jang mendjalankan politik “wait and see”,
golongan tengah, tidak berapa menondjol, oleh karena memang sifat dan sikap
bangsa AS "tidak suka setengah2 !""
Tapi sekalipun Nixon sudah merelakan diri untuk mendekati pikiran opo-

berarti, suatu hal jang menundjukkan

pasal2

korupsi jang sifatnja lebih politis dari-

Setelah AS melantjarkan pertempuran2 dalam skala besar bersama sama
Vietnam Selatan kedaerah Kambodia, dunia memberikan berbagai bagai reaksi,
sebagai tanda kemana opini mereka didjuruskan dalam konstelasi politik sekarang

perlawanan jang

satu usal

erkisar bahwa ia telah menggelapkan
(bukan dalam arti jang dimaksud da-

OPINI DUNIA TENTANG
KRISIS KAMBODJA

sisi mengenai

pers Indonesia,

alkan hasrat — memperbaiki

pers Indonesia setjara rasionil, jang
dak dapat diterima oleh avonturir
dari pers itu sendiri. Bersamaan detuduhan terhadap padanja, jang

B.M. Diah

Pemimpin Umum/Redaksi

adalah satu usaha untuk

menggagalkan satu politik pemerintah

DENGAN

resmi,

beberapa waktu jang lalu, te-

milik JPG,
Inja pada tai
Oktober 1969 jang mempunjai

mil lebih kurang Rp. 140
(entes empat

bahwa
pat ani,

7
nilai

Ilsia

bukanlah perkara tuduhan
bahwa
melakukan tindakan pidana sadja,

tetapi djuga
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HISWARA

000,

ta rupiah):

tangan
iru da
bahwa tugas pembangun.

annguruskartu
oleh Ketua DewanPe.
JPG diberikan kepada suatu
Team Pembangunan Projek Pemotokertas JPG:

ahua
N
menurut apa

batja, Team tersebut terdiri

tdi

Ketua

Sdr. Salomo Donoatmodjo dan seba

4 anggauta 3 orang jang kita telah
cenal selama padanan? bertang:
sung, seb « Yo dari Panitya Pe
manginan Moral dari PG, jai Sdr
Hiswara Dharmaputra (tertuduh da
lam perkara ini), Sdr. Sjamaudlin
Lu

bis dan Sdr. Rudi Dahlan SH. jang
dua terachir adalah sakud jang
4
leh Madge

5

Merdeka

MENGANALISA PERKARA

:

Perkara Hiswara Darmaputera, Ben-

dahara Jajasan Pembinaan Pers dan
Grafika di Djakarta perlu kiranja men-

HALAMAN IT

spa

SELASA,
5 MEI 1970

.
MERDEKA

|. PALAMANIV '
dari

has.

DIREKTORAT DJEN
Djl.

“No.

Pintu

Besar

IDERAL

ANGGARAN

Utara No. 23/28
kota

D.15,3,/8/U1/1970

: “2g ad
Ha

Vinca Kumala lagi

4II)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I,

Djakarta, 14 Maret 1970

1 (satu/
Bantuan 90 djuta

Kepada :
Jih. Sdr. Direktur Djenderal
Pemb. Pers dan Grafika
diDjakarta,

Jajasan Pers

Lama
aman

sebagai u.u.d.p., tetapi tjukup dengan tanda terima
jang ditanda tangani oleh
Jang berhak menerima ic. Ketua Jajasan Pers dan Grafika. DJENDERAL

ttd.

Dana,

ANGGARAN

Sean

wa lebih

rkemi|

a

mmalig,” tidak lagi di:

| perlukan pertanggungan djawab sebauu.d.p.

Menimbang

bahwa sekarang lebih

djelas lagi,

bahwa andaikata tertuduh

dalam melaksanakan beleid JPG menyaa uang tsb, membuat kesalahan

@alah

inga

JPG menderita kerugian, itu

soal intern JPG.

soal intern JPG sendiri, dan terserahlah kepada Ketua JPG untuk

mengadakan gugatan terhadap tertu-

duh

pad Aa
ne Perdata:
nimbang selandjutnja suatu pe-

Ba Ka
istiwa jang penting

nata

sekali dan tak da-

gan R.I.

17

No-

alasan dan konstruksi jang sama scrti tadi, kita tentu tidak dapat mengukum Pak Harsono sebagai piha
bawahan, tetapi pihak atasan
:
Pemerintah sendiri, apabila kebidjaksanaannja diang ap
salah,
hwa hal ini agak ter(tover gez0cht): Menimbang
achirnja, bahwa
Madjelis jang merupakan Hakim dakat pertama, tentu tidak berh, bilamana mengambil sebagai
"richtsnoer” pendapat Hakim tertinggi di Indonesia, jakni seperti berikut :
“Sesuatu tindakan pada umumnja

tuan Pemerintah kepada JPG jang ber-

lawan hukum bukan karena berdasarkan sesuatu ketentuan dalam

dengan menjatakan,

fat revolving 'funds
ubungkan deng

bahwa "ban-

dapat hilang sifatnja sebagai me-

adalah legal di
mbangan

demikian adalah bukan kebidjaksanaan Pengurus JPG sendiri: (Kutipan

aa Pena

ini in extenso dari tjatatan Rapat

teri

ul

diwakili oleh Laksda (U) Budi-

, ta

17 Nopember 1969)

wa

disinilah letaknja "entkno-

PPS
dari masalah jang kita semua
ma-sama mentjoba .memetjahM

bang, bahwa TPK tidak per-

lu ketjewa
dan menganggap pekerdjaamnja jang didjalankan begitu radjin

8 Djanuari 1966 dalam perkara terdaftar dengan No. 42 K/KR/1965 jang
dua disiter oleh Pembela)

jenimbang bahwa dengan ulasan

mengenai kedudukan pihak bawahan

terhadap pihak seperti diatas tadi,
garis hierarchie lebih djelas tergambar,

an serupa
djelaslah bahwa 2:
itu, tidak benar, sebab
periode
iksaan pendahuluan fakta2 terbelum ada, djadi belum dapat ini
ui:
bahwa Madjelis sendiripun tidak
menjesal, telah mempergunakan se-

kian banjak waktu untuk mem
kan soal ini, karena after all,
inilah
memang pekerdjaan dan kewadjiban

sedangkan

verband-nja

pun

dapat dilihat:
Menimbang bahwa oleh karena itu,
rbuatan2 terdakwa jang dituduhpadanja benar terbukti, akan tctapi karena dihalalkan oleh Pemerintah, maka perbuatan? itu tidaklah
merupakan suatu kedjahatan ataupun
Pelanggaran:
Dengan memperhatikan bunjinja
pasal 314 RIJB alhasil :

Presiden
minggu ini
tindjau
persiapan
Thomas Cup

maen

Malaysia

at Tan

causaal

n

Pedas: Di Djakarta

Djakarta, 5 Mei (Mdk).

Dari Pengurus PBSI diperoleh keterangan siang
kemarin bahwa kemungkin

an besar Presiden Soeharto
akan menindjau

EF

E
:f
Ef 5

latihan

it

|

Cup

pada

minggu2 ini djuga. Dikatakan bahwa PBSI sendiri ma
sih belum tahu tepatnja

waktu kundjungan itu akan

dilakukan oleh Kepala Negara, namun dikatakan bukan tidak mungkin
pula
kundjungan ke pusat latih-

an Thomas Cup itu akan di

| In

siri F

?

TEA 1 Mbps
1 Ta Hi Hi
1
3

Thomas

persiapan

lakukan setjara tiba2 (men
dadak) oleh Kepala Negara. Oleh sebab itu mulai da

ri sekarang pihak PBSI se-

lalu bersiap2 untuk
ma

kundjungan tsb.

Seterusnja

pihak

menri-

PBSI

mengatakan bahwa dalam
kundjungan Presiden Soeharto ke pusat latihan Tho
mas Cup itu akan disertai
djuga

Ketua

Umum

KONI

Sri Sultan Hamengkubuwo
no. (Am).

adalah

Inj

jang

BN

& body

sung.

satu?nja

Naa

lainnja

nal

berhasil

Charlie

BIASANJA

kita hanja akan

menjaksikan

kuda2

atasnja jang berlari sekeliling ring stadion.

Tapi,

patju

dengan masing2

di stadion

buah

nasio.

kat

dung,

besi dari

rang

dan Solo,

memberi
komentar
sesudah
pertanding
an selesai daripada
meramal sebelumnja. Mem

buat satu ”ramalan” lebih
sulit, risikonja lebih besar.
Tetapi

kalau

ru sedikit
membuat

meramal

keli-

kita tidak

"pernjataan

af”. Meramal
tindjau sport

perlu
ma-

salah dalam
adalah lum-

rah, asal ramalan

atau

tin-

djauan sebelum pertandingan itu berdasarkan pengamatan jang
teliti, mem-

beri

dasar-dasar

objektif

dan
setjara
"”elementairjournalism”
tidak
terlalu
ngawur.
Regu Junior
P.S.S.I. kemarin telah keluar sebagai
djuara ke 2. Saja lebih tjon

dong

untuk

menjatakan

bahwa merebut djuara kedua ini merupakan suatu

hasil jan gamat baik. Sudah

barang tentu bahwa kom-

plimen patut diberikan ke-

pada para pemain, namun
penghargaan jang
chusus
selajaknja kita
alamatkan
kepada arsitek regu Junior

PSSI, jakni

Djamiat

har.

Dal-

ulang tahun perkawinan
DADO (Coach Djakarta

DJAMIAT pernah

mengadjukan

nai pembianaan
team
Waktu itu dua minggu

ANWAR
Putra),
menge

Junjor,
sebelum

Hal

ini

jang

proporsinja

Wadjar.

ditjerminkan oleh

score2 achir jang ia tjapai.
Kalau pada waktu2
"tryout” ia mengintrodusir per

mainan terbuka dan membe

baskan regu untuk bergerak
dengan "one unit 'system”,
di Manila ia "”mengikat”
pertahanan
serapat mungkin, Suatu gambaran jang
djelas apa jang dikatakan

oleh komentator "The Sun-

day Times”,
Hongkong:
”Regu Indonesia sangt efisien dalam melepaskan pa-

tiba2 la muntjul

pinggir stadion dan berbaris

suk stadion

untuk
final|

memainkan

Manila Bulletin

di

ma

per

hendak meng

gambarkan bahwa regu Indonesia
bermain

team Junjor ti

at sebagai Coach jang disekolah

sebelumnja

de

regu Senior

sudah

berpengu

laman. Karenanja kita tidak bi
sa mendjawab tentang 'matang'
tidaknja team

perlukan.
er

IL

Kita

itu pada

saat di

harus sedjkit doktri-

tetapi mereka

tidak boleh me

rasa dipaksa untuk melaksanakan

belum bisa dimahirkan dalam wak

menempat-

masalah

tetapi

didjalan?

dy movement jang atletis. Djamia

pada

segala

raja,

tampak

ikut:
L Membentuk
jang

apresjasi

mereka pada

terhadap

strakegi2

umumnja

jang kompleks

tu satu-dua bulan

III,

Kita harus hati2, kita ha

rus memberikan mereka satu kon
sep penjerangan dan pertahanan

jang — sesederhana-sederhananja,
variasi2 jang terlalu mengandung
banjak masalah dikurangi untuk
mentjegah

keruwetan2

diatas, lapangan.

IV.

Waktu

ditanja,

berfikir

apa kon-

sep Saudara dj Manila
nanti?
DJAMIAAT
mendjawab
dengan
senjuman 'sinis' dan lantas ber

karta tak atjuh: 'Konsep kedjum
raan!' Saja tidak memanjakan

kembali,

saja sepenuhnja menger

kan dj Djerman

kembali

kalau

saja

ka. Maka oleh karena jtu

utjapan2

DJAMIAAT,

nam,

Laos (3—l,

aneh.

Dan

Upis

menurut

saja

masih

rani menjatakan bahwa

belum

be

barisan

muka PSSI Junior itu kurang baik

djjka konsep kedjuaraannja Dja

miaat

itu "berat

kebawah',

kankan kepada pertahanan.

mene

AMPAKNJA Djamiat
mahami
sepenuhnja

me
ke

didasarkan

kepada

pengalamannja
sendiri sebagai
penjerang, kombinasi matematik
Gan

instinkt

Dua minggu sebelum pemain?
Junior dikumpulkan dj Magelang.
jang dichawatirkan — Djamiaat
Burma
sebetulnja Israel dan
Israel memiliki 'Junjor2" jang 'ma

tang'

kata

Djamiaat,

tetapi

spirk

keunggulan

saja tidak tahu' mungkin

sudah

maat.

lebih

madju,

kata

Djuni

1970.

PORKJ

PSSI

ini akan langsung menudju

teh.
baik fisik
itu sebe
karenamaupum

Pengurus

kita itu

air tanpa

lah memenuhi persja
Oleh

hari

lebih . dulu

la

di negeri2

persahabatan

“

sangat kurang beruntung.

da

dipinggira

untuk mengisi
bunan adalah
kevacuman Pertina Djaya- sete

Ag ana
Aa

Pa

sapa

yanana

Yana”

YAHAN

DAVIS CUP :

LAMA

TEAM INDIA REBUT
SATU GAME LAWAN
AUSTRALIA
membuka

ma
bagi regunja
Davis Cup zone

dilangsungkan

lia

ag

kemenangan

perta

dalam
Timur

final
jang

dengan
Ruffels

(Australia),
dalam landjutan
pertandingan jang ditangguh

kan

Lal

sebari

i

(ed

harj Minggu di

Bangaiore
(India)
menggulingkan
Ray

Pan

sebeiumnja.

walaupun

dapat

jang tepat?

MORRIS

dengan 9 orang
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