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Selamat djalan Bung Karno
. Bapak Kemerdekaan Indonesia!
Utjapan Dukatjita Dari
Beberapa Negara Asing
Baik Reuter maupun UPI
mewartakan bahwa Presi-

kepribadian Ir. Sukarno sebaai 8eorang vedjuang besar me

kistan dan Presiden Yugoslavia telah
menjatakan
ikut belasungkawa atas wa

tang,

den

Pilipina,

Presiden

lawan kolonialisme dan impe.
rialisme akan tetan dikenane.
kan pada masa2 jang akan da

Pa-

fatnja Ir. Dr. Sukarno, be
kas Presiden RI jang per-

Setetusnja

ibukota

UPI

Pakistan,

Rawalpindi

mengabarkan

bahwa pada har, pemakhman

be

kas Presiden Sukarno tangga! 22
Djuni sekuh Pakistan mengibar

tama.

kan

bendera

setengah

tiang,

Djuga Njonja Indira — Gandhp

selaku Perdana Menteri India ne

ngatakan, bahwa dunia Asia-Afri

ka Kk

paling

mengirim
Minggu
Khan hari
pesan kepada Presiden Suharto
bahwa beliau merasa berduka.
tjita mendengar

kabar

tentang

wafatnja bekas Presiden Sukar-

no.

Menurut

Reuter

Gikatakan

Pemimpinnja jang

senior

dan

paling

ngetahuannja.
karno harus tertjatat

luas

Hi
dalam

pe

Se
se

Giarah dunya.
Sementara
itu Pedjabat P.M: Ma
laysia Tun Abdul Razak Menter
Dalam Negeri ISMAIL bin Abdul

pesan

nan tinggi. Ga

Presi.

maLa

karena du-

dengan

India

tahun 1965.
Djuga Presiden

'Tito harl

sela. -

Ia Pakistan

Minggu

almarhum bekas

Menteri

kepada

Karno

Bung

Negara/Wapangab

Djenderal

Maraden Panggabean, Senin pagi di Wisma Yasa. Penjerahan,

tersebut dilakukan setelah komandan Upatjara Letkol Soerono melaporkan bahwa pasukannja jang terdiri dari Angkatan
Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian telah

siap untuk melaksanakan upatjara pemberangkatan djenazah.

Dan

melukiskan

Presiden Su.

keluarga

Dalam suatu upatjara militer Presiden Suharto sebagai
Inspektur Upatjara telah menjerahkan djenazah almarhum

untuk

siap

ia

djenazah

mengantar

almarhum

Hadji

Dr. Ir. Sukarno, dan akan
bertindak sebagai Irup di

dihadiri

oleh

serta

Duta?

Peti

Besar.

djenazah

almarhum

Bung

Karno telah diselubungi dengan ben
dera pusaka sang saka Merah putih
setelah tepat djam 00.00 disembahjang
kan jang diimami Menteri Agama
Dachlan
Upatjara penjembahjangan dilaksa
makan oleh Negara, sedangkan upa—
tjara

itu

telah

(Bersambung

diimami

oleh

Hamk

SK. "MERDEKA"
TURUT BERKABUNG
Sesuai putusan Pemerintah harian "Merdek.”

turut berkabung

selania

tudjuh hari.
Oleh karena itu kepala
Sk. "Merdeka” jang merah kami tiadakan. Dan

akan berlaku dari tgl. 22
sampai dengan 27 Djuni
1970.
Harap Pembatja
maklum.

Redaksi.

ke hal. III)

Upatjara pemakaman almarhum Hadji Dr. Ir. Sukarno.

Yugoslavia

bersama

ini

saja

me

njerahkan djenazah almarhum
agar
dimakamkan
dengan upatjara kenegaraan”
demikian antara lain utjapan
Presiden Suharto. Djenderal
Panggabean katakan bahwa

terkemuka dalam perdjuangan
bangsa Indonesia, Dalam pesan
kepada

Djakarta, 23 Djuni (Merdeka)

tersebut

pedjabat? tinggi Negara all. Ketua
MPRS Djenderal Nasution, Wakil Ketua MPRS Subchan Z.E., Ketua DPRGR K.HLA. Sjaichu, beberapa Menteri
pedjabat? tinggi militer dan sipil

ditundjuk sebagai Inspektur

pada

karno sebagai seorang pemimpin
nja

Upatjara

ketikamenjerahkandjenazah
tersebut, Kepala Negara mengatakan: “Saudara Djenderal Panggabean: sesuai ke
putusan Pemerintah, saudara

den Pakistan itu sebagai pemim
pin jang mendapat pengharga.
kun

Blitar.

Dalam utjapan singkatnja

Ir, Sukarno

dalam

BERDJUTA2 RAKJAT NJATAKAN
HORMAT TERACHIR KEPADA
PRESIDEN R.I. JANG PERTAMA,
PEMIMPIN RAKJAT INDONESIA
JANG MENDERIT

almarhum

bekas Presiden Sukarno Itu Pre

siden Tito mengatakan. bahwa

Mengenang seorang
pembina bangsa
Oich

Setelah beberapa lama menderita
sakit, chususnja pada buah pinggang

nja, Bung Karno (sebagai Pemimpin

Rakjat), Ir. Sukarno (sebagai dikenal

umum) dan Presiden Sukarno (sebagai
Negarawan)

telah meninggal dunia.

Minggu,

Djuni

Maut mengambilnja
21

pada

1970, djam

hari

7.00

(pagi) dirumah sakit Angkatan Darat,
di Djakarta.

Status waktu ia meninggal adalah
status seorang dalam tahanan. Tragedi
nasional, ironi (permainan nasib) sedjarah tertanda dalam hidup Bung

Karno. Ia tidak mati dalam pendjara,
karena

perdjuangan

politiknja

me-

lawan pendjadjah Belanda musuhnja,

dimasa tahun

1927

— 1942,

Ia tidak

tewas waktu Djepang berkuasa

pernah ditempiling atau disakiti oleh
militer Djepang. Ia tidak dibawa maut

ketika peluru atau granat pembunuhnja didarat dan diudara mentjoba

membinasakannja antara 1957 - 1962.

Tidak. la mati dalam pengasingan
suatu Pemerintah Negara Republik
Indonesia jang merdeka, jang ia per-

djuangkan mati2Zan kemerdekaan itu.
Ia mati sebagai putera Indonesia

kata Bung Karno, pada saat itu
Presiden Republik Indonesia, dan saja

sebagai Dutabesar R.I. di Bangkok,
bahwa ia hadir dalam upatjara akad

nikah itu karena “Saudara Diah dan

Herawati adalah sahabat saja”.
Dan pada hari ia bersemajam di
tempat peristirahatan jang abadi itu,
saja ingin menulis kenang2an pribadi
tentang Bung Karno sebagai sahabat

dan

hendak

merebut

Sukarno sebagai Presidennja!

beranian segera atau setjara impulsif

memihak pemuda. .Dalam politik
dimana ia akan rugi dan untung, is

biasanja bimbang. Setelah melihat

pemuda tegas, ia terpaksa mengikuti
aliran in.
Ia ahli, ia genius dalam

Tidaklah heran betapa mesranja ia

pada

permulaan

Djuli

1945

kami

sikapnja. Dari djauh Bung Karno tersenjum bangga akan keberanian kami
keluar dari sidang satu Badan jang
kan musuh jang tidak mau menerima

Bung

Karno. Subardjo

djuga kawan

pedjuang kemerdekaan. Dilihat dari

ermulaan hubungan ini, maka djelas
Tetapi perkenalan itu tidak sampai

pang, berkali-kali kami bertemu. Baik

di Gedung Putera, di Grdung Sekolah
Djalan Sunda, maupun kemudian di
markasnja jang lain, Bung Karno telah

mendjadi

pudjaan

saja. Sampailah

kami pada permulaan pertentangan?
jang sifatnja politis. Pemuda2 dibawah
dan

pang.

Bung

Hatta,

Pemuda

serta

pemimpin?

tidak pertjaja pada

Djepang lagi dengan Djandji KemerIndonesia merdeka. Sampai Djuli 1945

Tentu ada hal? lain daripada teori jang

kedjam terhadap Bung Karno. Dan

kan idee menerima

Bung Karno hadir sebagai saksi. Ber-

mihak Pemuda. Sebelumnja memang
ia bimbang. Ia tidak mempunjai ke-

Herawati, memperkenalkan saja pada

akrab Bung Karno. Mereka sama-sama

Nippon

dengan

seruan menghantjur

negara merdeka berbentuk Republik
Indonesia.
M
t kami
kaum revolusioner,

ia berseru:
“mari
mari kemari! Hatta

disampingnja. Semua ini menundjuk

saatnja. Hanja umumnjaia tidak tegas,
umumnja ia tidak ingin mengadakan

sesuatu hal jang akan membakar djari
nya. Ini terbukti lagiwaktu proklamasi.

alam bukunja “Sukarno an auto:

biography

as told to Cindy Adams”,

1
sikapnja itu.
ctapi perdebatan dengan Bung Karno

dimalam hari antara 14 dan
tus

1945

menimbulkan

TS Agus

suatu kete-

gangan jang diikuti oleh pentjulikan
nya

Sebelumnja Bung Karno mendengarkan sikap kami, Sebagai diuru
bitjara pemuda saja kemukakan bahwa
kita harus memproklamirkan kemer-

dekaan itu. (keterangan
ini dibenarkan

Bung Karno dalam bukunja tersebut
diatas, hal 201).

Djuga saja ulangi keterangan saja

jang sering didengar oleh Bung Kamo
dalam berbagai pertemuan dengan dia,

dengan “bersih” pada Belanda, djiwa
pemuda berontak karena chawatir

djuga, atas kekuatan nasional kita,
Tetapi saja akui pada Bung Karno,
bahwa kita perlu Bung Karno dan

gidesak melepas

mau

merdeka

sekarang

Karena tidak sudi djadi inventaris
lagi, dan diserahkan oleh Djepang

bahwa

kita

akan hari besoknja. Tapi pada waktu

Bung

Hatta

untuk

proklamasi

oleh

Supeno

dan

ro

pertama kali terdjadi konfrontasi an-

tara pemuda dan Djepang, ketika

akan dibentuk Gerakan Rakjat Baru
sebagai dikehendaki

Djepang,

tetapi

Karno sudah
"Kini
wafat dan soalnja
selesai pula"
DJAKARTA,

kan watak Bung Karno. Ia tegas pada

Yjandji Djepang

ta masih belum dapat

Bung
Dengan kebesaran sebagai seorang ki epala negara, seperti seharusnja, djenazahTempat
Blitar.
di
an
Karno dilepas oleh Presiden dan Ibu S' uhar to untuk dimakamkWisma Yasa, dimana ia
ialah
pembaringan terachir di Djakarta ba gi Bung Karno
pernah berdiam selama hidupnja. (Ipphos)

me

akan disponsori oleh Balatentara Dai

Sudjono ipar dan Mr. Subardjo, paman

saja kemukakan ini, tetapi sangatlah
sajangnja bahwa sedjarah telah berlaku

Said, bulan Agustus 1964, di Djakarta

Karno

an Herawati Latip dengan saja. Mr.

Bung Karno mementingkan kerdja
sama dengan Djepang buat mentjapai

puteri saja dengan anak rekan saja
sebagai wartawan, jaitu Mohamad

Bung

menjerbu Pengangsaan Timur.rumah
Bung Karno untuk mengetahui apa

Bung Karno saja kenal, ketika buat

Sedjarah Indonesia dan Sukarno,
BAPAK KEMERDEKAAN Indonesia?

sahabat saja. Ketika saja mengawinkan

itulah

pertama kali ditahun 1942, saja ber
salaman dengan dia dan Bung Hatta.
Waktu itu Agustus 1942, waktu mendiang mertua saja, Dr. Raden Latip
mengadakan resepsi untuk perkawin-

dekaannja.

sedjarah adalah bikinan manusia.
Djuga bikinan Sukarno sendiri.
Saja tulis kenang2an sepintas lalu
ini, dalam mengenang Bung Karno,

ketika

ni, Supeno, Sudiro dan saja ketika

Ironi

sedjarah ini?

blik,

djuga kehidupan pribadinja.

lain, seperti Ki Hadjar, Kijai Maskur
di untuk bersikap tegas pada Dje-

apakah ada jang lebih ironis dalam

menetapkan

menerima kami, Chaerul Saleh, Sukar-

bagai politikus, negarawan, bahkan

ke

kuasaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia dengan Presiden

sudah

saat? demikian.

Gerakan Angkatan Baru, jang saja
ketuai, mulai mendesak Bung Karno

nja sendiri. Sukarno dituduh mem-

berontak

pemuda

hari esok negaranja berbentuk Repu-

saja. Saja kenal perdjuangannja se-

disitu sadja. Dimasa pendudukan Dje-

Ia dituduh oleh

takan pada Pemerintah jang dipimpin

1966.

ketika

1)

Pemerintah jang diserahkan pada
penggantinja terlibat dalam satu coup

merdeka!

an jang dilakukan PKI dengan Gerakan
Tiga Puluh September (1965) mereka.
Lagi2 ini satu ironi. Ia dituduh melakukan coup, melakukan pemberon-

Maret

(BAGIAN:

lah bahwa Bung Karno adalah orang
jang mengenal keluarga kami.

@etat, satu makar perebutan kekuasa

5

tidak mau “diterima oleh pemuda

Diah

dalam negara jang merdeka. Tapi 'ia
mati, ia djatuh sebagai orang jang

tidak

pemberian Bung Karno pada penulis tgl. 18
inibar
Gam

: B.M.

menganggap

(Barsan

Sukarno Hatta

(berambung
ke hal. TT)

Bekas Wakil presiden Dr.Moh.Hatta mengandjurkan kepa-

rdjuangannja
agar meniru masa
Bada merdel a dan mendjalitik bebas aktif
uhkan Taat dari penjelewengan2nja dari
iktaturnja
sendiri.
dan demokrasi dengan menanamkan
turut
ber
djawabaja
Ir Sukar
Bung Fhtta, kawan seperdjuangan
no dalam peristiwa G:30S. itu
almarhum Ir.Soekarno dalam
perdjuBung Hatta menerangkan, bahwa sete
angan untuk — mentjapai Indonesia
lah 1rSukarno dipeyat oleh MPRS
Merdeka, memberikan keterangan ini
dimana ditetapkan bahwa apabila
kepada "Antara” Minggu petang sete

da

G3

ikut2 Ir.Sukarno
erakan Laman

lah melawat djenazah bekas Kepala
Negara itu jang dibaringkan di Wisma
Yasa

Ditengah? djedjalan manusia halaman ruangan Wisma itu, Bung Hatta
beserta seluruh keluarganya memasuki

ruangan pembaringan untuk membe-

rikan penghormatan terachir kepada
bekas kawan seperdjuangannja tu
Kata Bung Hatta kepada ” Antara”

Bung Karno telah meninggal sebagai ,

akibat re

sedjak

jang telah dideritanja

lam. Ia telah dapat bertalian

lama terhadap penjakitnja itu. Padahal team dokter? RRT telah mera-

itu

Pikiran saja tidak senantiasa disokong
oleh Sukarni, atau Chaerul, tetapi
Pelopor)

21/6 (ANTARA).

sebab

6.305

bagi PKI

untuk

melantjarkan

Ditanja — tentang kemungkinan?

kapeha
4
mengizinkag 18 akan
diperiksa oleh jang berwadjib untuk
venentukan
sampai kemana ia tarut
bertan
djawab dalam peristiwa
tersebi

Seperti kita ketahui, karena sakitnja pemeriksaan itu tertahan dan
belum selesai.
Menurut hukum negara kita sebelum kesalahan sescorang terbukti, ia
belum dapat dituduh. Dan karena
itulah Bung Karno belum dapat di
njatakan tersangkut dalam
gerakan
G.305., sekalipun banjak
2
dan perkiraan orang.”
Kata Bung Hatta pula: ”S
ia sudah meninggal. dan dengan
demikian soalnjapun selesai pula.”

(Bersambung
ke bal. IIT)

A

MERDEKA
GUBERNUR

'Djaksa Penuntut Umum

warno dalam sidang

, J. Soe

lan

Negeri Salatiga baru2 ini telah
memungut hukuman pendjara sela
aa

5 tahun terhadap

terdakwa

Soetardji
dan 9 bulan bag ter.

dekwa Ie Tjic Liang, serta mem

bebaskan dari segala
tuntutan
terhadap terdakwa Djazoeli da-

am perkara pembuatan uang

pul

rod

perdjalanan

dan

amja.

Mengenal

melalui bi-

pariwisata

di-

Untuk mempersiapkan
service jang

ruplah serj

Ie Tjie

Lyang jang dituntut 9 bulan pen

@Gjara potong tahanan oleh Djak
sa dianggap telah melanggar Pa
sal 165 jo, 244 GUHP jo. Penpres
11/1963 pasal ajat 1 Sub. Id, Jal
du

terdakwa

dianggap

mengeta

ul adanja tindak pidana jang dj
Iekukan oleh terdakwa Tan Pik

'Tjie (sidang jang lalu djtuntur 8

tahun pendjara) dalam rangka me
-motret wang ribuan, tetapi terdakwa
por

tidek

pada

berusaha untuk la

jang

Achjrnja

berwadjib.

terhadap

terdakwa

Djazoe!i oleh Djaksa dinjatakan
bahwa selama pemeriksaan diketa
hui

ttidak

ada

atau

tidak

ter-

dapat bukti2 jang sjah dan meja

kjnkan atas tuduhan jang dilim
pahkan pada terdakwa.
Karemanja, Djaksa — menuntut
membebaskan

terdakwa.

ALRI dapat

Djakarta,

Memurui

21/6

(Mdk).

KSAL

Laksda

(L)

Sudomo atas pertanjaan pers
djaula Seskoal
Tjipulir hari
Sabty siang kemaren, bahwa
kini ALRI
telah memperoleh
2

buah

kapal

Lejder

Sch'p

banyuan darj Amerika berupa
'Transpory dan 3 buah
kapal
pasrolj.
Kapal2
tersebut
menurut

KSAL sangat diperlukan oleh
Indonesia,
dalam
hubungan

nja

untuk

an

mendiaga

perairan

di

keaman

Indonesia

dan #ransport
«ara satu Pu
lau dengan pulau
jang lain,
karena Indrnesia adalah sua
tu Negara jang
sangat luas
Gan terdir: dar, ratusan kepu

lauan.

(S).

PUNTJAK

PERAJAAN

HUT

j zj

1
I

pembina

asing

dikata-

paling penting

ialah agar kita dapat memanfaat
kannja.

Mengenai proteksy

dikatakan

Tikan proteks! selalu
bangkan kepentingan

mempertjm
rakjat ba-

Drs. Sardjono menerangkan, bahwa kini Pemda Djateng telah memin
ta perhatian para Bupati dan Wal!kota se-Djawa Tengah supaja mempersiapkan objek2 pariwisata didaerah masing2 untuk menerima wisatawan2 bukan dari luar negeri sadja
tapi djuga dari dalam negeri.
Projeksi Repelita mengenal wisatawan luar negeri jang akan datang
ke Djawa Tengah adalah sbb:
1969 sebanjak 3.000 orang
1970 sebanjak 4.200 orang
IS7I sebanjak 5.800 orang
1972.sebanjak 8.200 orang
TEAM TV BELGIA & TVRI

MENINDJAU

SULSEL

Makassar, 20/6 (Ant)
3
Suatu team televisi Belgia dan TV
RI masing2 dipimpin oleh J. Coeclekundjungannja

dalam

Djuni jang lalu telah menudju kekota

madya Pare2 selandjutnja ke Kabupa
ten Tenah Toradja untuk kundjungan
selama satu minggu.
Dikedua daerah itu, mereka akan

dnefiih2 tersebut:

RAPAT GABUNGAN PARA
PANGLIMA SE NUSRA
Denpasar, 21/6 (Ant)
Dengan dip'mpin oleh Pangkowilhan V laksamara Muda Laut Sjamsul
Bactrt, aruZ ini dilangsungkan rapat,
gaburgan para Panglima se Nusra, di
mana tampak hadir Pangdam XVI
Udayara, Panglima Daerah VIII, Pang
kcdau serta segerap staf teras Kowilhar V Nusra.
Dalam rapat tsb telah dibitjarakan
berbaga: masalah jarg menjangkut
konsolidasi organisasi, integrasi AB
RI, Kopkamt'b Wilajah, Koordinator
Muspida, pembersiharrfnd sisa2 G30S/
PKI, pcrentjanaan Harkam dan pembersikan terhadap ursur2 jarg dapat
mengganggu kew'bawaan pemerintah
dalam melaksanakan Penrlu dan Peuta.

kalau

ada

jang

pat, bahwa industri

ibukota

pal mendjelang

Minggu

terbidnja

imalam

sam-

fadjar hari

Senin, telah terlibat didalam satu
'sionil Ulang Tahun Djang sedjak sore datang ber@ujun2 memenuhi kedua djalur trottotr dialan Thamrin, celah membuat
Polantas terpaksa harus bekerdja
keras mengatur —lalu-intas. Djalan
protokol Thamrin jang setiap harinja sbuk menampung arus frekwenst lalu lintas, telah d'sulap mendjadi
satu arena pesta jang besar, dan dimjatakan tertutup sedjak sore hari
untuk segenap kendaraan mulai deIndonesia — sampai ke

Li-

bahwa

sa-

industri itu termasuk

kuning, kelabu, merah manyala, putih di dikbarkan sepandjang djalan
Thamrin, panggung? terbuka dibangs
un

d@isana-sini

dengan

atjaranja

ih
Ui 1
tali

Djakarta, 22-6 (Mdk)
Untuk sebagai

pelengkap dari

pada berita? tentang wafatnja Dr
Ir. Sukarno dan untuk dapat me
nangkap lebih tepat atas keres-

ngusaha2 betul2 mau
bekerdja,
demilkjan Menteri.
Pembaharuan tdkad.
Menteri M. Jusuf berkesympulan, bahwa kita harus membaharui tekad kembali dgn meletakan

mian

pemakamannja,

wah

ini kita

pada

an melegalisir

maka

muat

diba-

belum dapat
Pengadilan.

djadjukan

Menurut Gubernur,
an jang legal saja

tetap,

kedepan

ilegaal

bagi

beranyas

jang tegas.

setelah

selesai

oleh

KSAL

mo

hari Ahad.

Laksda

kepada

Djaya

Majdjen

(L)

hubungan ini Pemerintah

akan

sedapat

Ditekankan pula, bahwa kita haTus saling
pertjaja-mempertjajal
berdasarkan falsafah Pantjasila.
Pada malam pertemuan Menteri
dengan pengusaha2 Djawa Barat
jang
di
Gubernur Djawa
Barat Solichin GP.,
Menteri M.
Jusuf menegaskan kembali, agar

Sakit

Pusat

Tikan djaminan kelangsungan hiup dan perkembangan
swasta

ku. Proses pemeriksaan
dengan
sendirinja disesuaikan dengan kea

kepertjaan
untuk membi-

daan kesehatan Dr. Ir. Soekarno
jang sangat mundur itu, sehingga
sampai pada saatnja meninggal,

nanja, demikian al. Menteri Perin
dustrian M. Jusuf.

JANG DIBOLEHKAN

tai2 politik
lah :

23 Mei 1970 No, 43 tahun 1970
telah menetapkan bahwa orga.
Disasi golongan
Politik jang
dapat ikut serta dalam pemilih.

dekaan

(1) Undang2 Nomor 15 ta
1969. falah Partai Politik

Kristen

Indonesia

(PMI).

8, Partai

Presiden Republik Indonesia
dengan surat keputusannja itg

an

dimaksud

umum

ajat
hun

1,

pendaftaran

dimulainja

'at

pada

7. Partai

pe-

DPRDGR.

dan/atau

ia.

Nahdlatul

Ulama

Islam

2.

Persatu

(P.I. Perti).

6, Partai

(Parkindo).

Indonesia

Nasional

Indo

kat

Islam

Indonesia

an

Karya

jang

Sedangkan

(P.S.LI).

organisasi Golong
dapat

ikut

ser

ta dalam Pemilu. ialah organi.

sasi
Golongan Karya
bukan
Angkatan Bersendjata jang pa

Didalam diktum surat keputu
san tsb disebutkan bahwa par.

da

sa'at

Pemilihan

Umum

dise

lenggarakan sudah
mempunjai
wakli di DPRGR atau DPRD-

ngan Organisasi Golkar/Sekber
Golkar

pasal
No.

d'maksud

Il Peraturan

2 tahun

anggota

DPR

pasal

8

dan

Pemerintah

1970, Tjaoln

diusulkan

untuk

oleh

Sekber

Golkar kepada Presiden

Sekber
kepada

Golkar didaerah Tk. I
Menteri Dalam Negeri.

anggota

anggota

DPRD

T diusulkan oleh

DPRD

II

diusulkan

oleh Sekber
Golkar
didaerah
Tk, II kepada Menteri Dalam
Negeri. jang
untuk ini dapat
di'lmpahkan
wewenangnja ke
pada Gubernur Kepala Daerah,

demikian

Keputusan

GR

antara lain isl Surat
tsb.

atas nama organisasi tsb.
Sekretariat Bersama Golong.
an Karya adalah organisasi Go
longan Karya jang dapat ikut

Kanak2 ketjil telah tertawa terping-

serta dalam Pernilu,

Jang: dapat
ditjalonkan da.
lam datfar Tjalon Sekber Golkar adalah anggota Golkar jg
tergabung dalam
Sekber Gol.

Sensor Film dari tgl. 13 hingga
19 Djunj

taris BSF

1970, menurut

Sekre-

Sulistjhardjo,

lah sbb:

ada-

1)
Belal (Libanon) semua
umur: 2) All About Women
(Perantjis) 17 th: 3) The Bat
Monster
(Taiwan)
semua

kar

(Italia) 17 th: 5) The Devil:
Temple
(Djepang)
17 th:
6) Orgy (RFD) 17 th: 7) The

untuk diangkat,
Tjalon anggota

(AS)

17 th:

mereka

jang

sudah

Pemilu

di

oleh

Sekber Golkar, tidak dapat di.

usulkan

umur: 4) The Two Kennedi

Ou'rage

Bagi

tialonkan dalam
oleh

tanggal 22 Djuni 1
upatjara

pemakaman

di Blitar,

dan

DP

tidak da

lan.

kan

Panggabean

hari

terhitung

21 Djuni 1970.

appel karyawan

bertepatan dengan

Sadikin Sabtu

patan

mana

kene

dikin selaku Inspektur Upatja
# berkenan memberikan La

penghargaan kepada

Sumantrj
seorang warga

ptokusumo SH,
DCI 'jang telah

pembiajaannja.

tgl

Berkapasitas

Tj

selaku

seorang

anggota

dan

tis kemerdhkann

dern

tar

di Asia,

film2

harga

dan

taka

fate nila

menghubungi

Telp.

881/M/10

kur

tanda

bermutu,

masik

Tonik jang termasjhur diseluruh dunia!

memu

dgn

Rp.

800

untuk auditorjum (aula)
Rp. 750 untuk balkon

be-

Pil Buah Pinggang dan Kantong Air Seni

bios
'ermo

2kan

jang

dan

No.

660/M/70

'SAT KURSUS2
NEGERI
DjI. Karet Depan 92 Telp. 581129
DJAKARTA
Siapa

sadja

jang

ingin

madju

kesempatan tetap terbuka pada
kursus2 tersebut dibawah Ini jang
terus menerus membuka rombongan baru untuk semua djenis
1. Tata Buku
6
2. Mengetik
2 di
3. Steno Indonesia
2 bi
4. Steno Inggeris
«bi
3. Koresp. Indonesia — 4 bi.
S Koresp. Inggers
cdi
1. Bahasa Inggeris
cdi
Mendjahit pk. pria — 4 bi
Mendjahit pk. wanita 4 bi
Keradjinan Wanita.:

PHILIPS

a. Raffia & Hafa,
b. Kareg busa,
untuk matjam2 bentuk bidadari, binatang, boneka2 dil

Jogjakarta, 19/6 (Ang)
Prof. Abdul Kahar Muzakkir, salah
seorang ulama Islam terkemuka LnGonesia, hari Kemts jl. tiba kembali
Wi Jogjakarta, setelah sedjak bulan
Mei jl., mengadakan kundjungan kebeberapa negara Timur Tengah, a.l.
menghadiri Kongres Umat Islam di
Mekah. Negara2 lainnja jang dikun@jungi ialah Jordania, RPA, Kuwait,
Libanon dil.
Dalam perdjalanan kembali ke In
Goneata Prot. Abdul Kahar Muzakkir, jang djuga mendjadi dekan fakultas hukum Universitas Islam InGonesia (UII) di Jogjakarta, singgah
kebeberapa negara Asia untuk menga
Gakan pertemuan dengan pemimpta2
dan ulama? Islam dinegara? jang ber
sangkutan,
Prot. Abdul Kahar Muzakkir ada-

11.

Masak-memasak:

Melajani djuga
dari
instansi

arau Swasta

NP

4 tepal

berkala

dalam

rangka

Keterangan

untuk dienis2
upgrade.

dan

pendaftaran

pada alamat tsb.
diatas djam 5.00
s/d.
18.00 atau pada :
1
PUSAT
KURSUS2
(Tjab.
Keb)
Djt.
Tjibatu
24,
Kebajoran
Djam 18.00 — 21.00,

NEGERI

Yun Ketua Panitia Perubela Hak2 A-

2

rab Palestina di Indonesia. Dalam
kundjungannj, ke Timur Tengah dju
ga telah ditindjau dan ditemui tokoh2 pedjuang Arab Palestina serta
front Arab-Israel,

PUSAT KURSUS2 NEGERI
(Tjabang Kwitang)
Dj. Prapatan No: 26,
Djam 18.00 — 19.00.
No. 6427 M/70

DIRGAHAJU

IL

DAN

TETAP

TUMBUH

POLITAN,

PUSAT

PERDAGANGAN

NASIONAL

V

5

Perhatikan Vobtage

jang tepat

PHILIPS

PT PMILPS.
MAL ELECTROMCS

HARI DJADI KOTA
KE-443

SEMOGA

PERSAHABATAN

|

rombongan2
Pemerintah

kursus jang dibutuhkan atau

BERKEMBANG
DAN

DAN

PARIWISATA

ANTAR

BANGSA.

MENDJADI

PERINDUSTRIAN,

SERTA

DJAKARTA

MENDJADI

KOTA
PUSAT

PINTU

METROKEBUDA-

GERBANG

SEGENAP PIMPINAN DAN SELURUH KARJAWAN
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
EXPLOITASI XII

sosjiawan.

djanda perin.

bios

1.250 buah

tre” merupakan gedung
kop jang termegah dan

dharma bektinja kepada marjarakat dan Pemerintahan

625 Orang lainnja terdirj da

langsung

perantara.
No.

si dan
diperlengkapi
dengan
conditioning.
"Djakarta Thea.

menundjukkan kemampuannja
unuk memberikan djasa2 dan
DCI

harap

Djakarta-kota.

Pemerintah Pusat
atau daerah, demikian pula rakjat tidak
diharuskan
membantu

JAAN

yur Ali Sa-

Tanpa

di

Bang Ali
didalam
pida'o
singkatnja menegaskan bahwa
biaja jang dipergunakan untuk
penjelesaian
gedung ini,
tidak diambil
dari anggaran

ke

PROF ABD KAHAR MUZAKKIR
TIBA KEMBALI

LISTRIK

jg lalu,

djumlah

kop djibuknta

ditundjuk

appel tudjuh

maiam

telah menambah

lasan. Mereka
itu berpangkat dari
sersan majur sampai major, dan men
dapat tanda djasa karena djasa2 me
reka thd negara dan bangsa Indonesia, chususnja kepada AURI.
Dalam upatjara itu bertindak seba
gai Inspektur Upatjara letkol (Udara) Obos jang mengemukakan a.l.
bahwa kita sebagai warga ABRI harus selalu mengintrospeksi diri, apa
kah kita sudah sesual dan sudah me
menuhi tugas sebagai warga AURI
sejati, “pengawal dan peneguh Pantjasila.
Mereka mendapat tanda djasa "Bin
tang Swa Bhauwana Paksa klas 111”

NEGARA

Pemerin.

berminat

23989.

Ekonomi

MENJEMBUHKAN
SAKIT SENGAL,
SAKIT PINGGANG,
SAKIT DIPERSENDIAN
DAN KANTONG AIR SENI.

tre” jang dibuka dengan resmi
oleh Gubernur DCI Djaya, Ali

WAPANGAD

ma

(Mdk)

Diselesaikan
dalam waktu
setahun
dengan
biaja
Rp
600.000.—,
“Djakarta
Thea.

——a
170 ANGGOTA AURI DAPAT
.
TANDA DJASA
Jogjakarta, 19/6 (Antara)
Sedjumlah 20 orang warga AURI
Jl.
Lanumu Adisutjipto hari Rabu
telah mendapat tanda djasa dalam
jang dilangsungkan
suatu upatjara

8) Love

tahan DCI Djaya, pada, kesem

didjalan

Kota/

(S).

Without
End
(HK)
17 th:
9) Abhilasha (India) 13 th:
10) Four in the Morning (Ing.
geris) 17 th

dilaku

telepon,

Pil Buah Pinggang dan Kant

djhadanj

dengan

1 (satu) buah

tjemerlang.

di Asia

Inspektur Upatjara

Sekber Golkar
DPR

Djakarta

Djakaria, 22/86

c. Mengibarkan Bendera Nasio
nzl setengah tiarg selama 7 (tu

(IP-KI).

Muslimin

po-

Yasa" Slipi —

dan pegas

Djenderal

sebagaj

nesia (P.N,L.), 9. Partaf Sjari.

sa

milih sudah
ada dan diakui
serta mempunjai wakil di DPR

GR

Na

Kemer

4. Partai

Daerah2

tar didekat makam
ibunja. Kemarin djenazah telah
daring

geraan

Pendukung

Sarikat Islam

partai-partai

demikian

pat diasmakan

publik Indonesia telah mengambil
keputusan-keputusan
jang berikut:
&. Menjelenggarakan upetjara
pemakaman kenegaraan sebagai
pengharmatan Negara Kepada Almarhum Dr. Ir. Soekarno sebagaj
Proklamator Kemerdekaan Negara Reytublik Indonesia:
b. Djenazah dmakamkan d' BM

Bliyar

dimaksud

5, Partai Katholik,

pasal 34

jakni

3,

semiua

nja, maka

Gu

memil k, kedujang

uk.7x 14

dengan
kesehatan dan
kekuatan jang

menegas.

lain,

masalah

dengan

Kantor

Itik pada hari itu, Presiden Re

djuh)

Indonesia

(N.U,).

ig pada sa'at Pemilihan Umum
diselenggarakan

Ikatan

Murba,

an

jang

pin2 Bangsa — antara lain Ketua
DPA, Pimpinan DPRGR, bekas Wa
kil President Dr. Moh. Hatta dan

Djakarta

IKUT PEMILU

Djakarta, 22 Djuni (Mdk)

pula

komplit

untuk

Banggalah

Ali Sa

karyanja

Sadikin

ruangan

!

ANDA MENDAPAT KEKUATAN

penghargaan

dan

Ali

ta2/Dserah2

kan di "Wisma

Partai2 politik
dan organisasi2

djasa2

dedi detik

fefofokohatelateketatekokekohekehetoieietetookekekekeiokekekohaeintoiaiakohetetetohokehehel

DCI

(KKO)

sebagai

kan, Djakarta

Sedjak

2. Dalam rangka pelaksanaan
Keterangan MPRS No. XXXIII/
MPRS/1967, chususnja mengenai
penjelesaian persoalan hukum se
landjutnja jang menjangkut Dr.
Ir. Soekarno, telah dilakukan pe
meriksaan-pemeriksaan oleh alat@lat Negara jang ditugaskan untuk itu menurut hukum jang berla

ragu2,

atas

bernur

Ang-

Djakarta.

Ja telah menundjuk sebuah team
dokter untuk merawatnja.

karena Pemerintah tetap membenasional.
Berilah
kepada Pemerintah

Rumah

Darat,

lama, beliau telah menderita sa
kits dan Pemerintah sedjax semu-

mengarahkannja.

para pengusaha djangan

di

Jang

Sudo-

Gubernur

eta

los-meter.

Letaknja

nior College” jang dilakukan

dukan jang lebih daripada iko

lah

listrik

tjara penjemaran bintang ,Se

keterangan

beberapa

m, masing2

upa

katan

Kete

No. XXIII, dan dalam

Tersedia

Selandjutnja dalam, wawan-

lir, sesaat

keke

DIKONTRAKKAN

tjaranja dengan pers dj Tjipu-

tapan MPRS

san jang ditetapkan dalam

Bebe

de

bersama titik tolak pada kanda-

Djakarta, 22/6 (Mdk)
Kemarin pagi, telah

Up

» saja

dikin

APPEL KARYAWAN
DCI Djaya

f
1

perdjudilindungi,

perdjudian jang

ngan tindi

3. Dengan tetap mempehatikan
persoalan - persoalan
hukum
jang menjangkut Dr. Ir. Soekarno,

ma-

musik sediak dari raman

isindak

perdjudian itu.

1. Kemarin, tanggal 21 Djunj
1970, djam 08.00, Dr. Ir. Soekar
no telah berpulang kerachmatul-

karnaval jang paling unik.

PARTISIPASI MASJARAKAT:
DIPERLUKAN

Berkenaan dengan itu, me
nurut Alj Sadikin perdjudan
harus dapat djambyi manfaat

pers Pemerintah jang @ikeluarkan

berirama soal, atau menjaksikan satu

Jang paling "kotjak”.

Ka sangat sukar diberanyas.

Keterangan Pers Pemerintah

keradjiman

DJAYA:

tju2, para ibu agak tersipu? ketika
@idepan
matanja lewag
pasangan
"mPok Minah jang sedang bertjumbu
raju dengan “abang salang”. Peserta
muda-mudi,
attraksi jang
menarik perhatian kelompok
muda-mudi. Soral-sorai "'Huree, hidup Djakarta Raya”, bergema tidak
putus2nja didjalan Thamrin dan berachir Senin pagi mendjelang terbitnja matahari. Sebuah Piala Bergilir
disediakan buat kelompok peserta

pat perdjudian diberanyas, te

tapy dalam kenjataan: nja per
Gjudian, yeruiama dj Djakar-

tah Daerah mengamb1

berpenda-

Takjat diabaikan Pemerintah.

di avia Ses.

koal Tjipulir mengatakan. bah
wa baginja sangai
sependa

Pada kesempatan itu Menteri
Jusuf menijelaskan, bahwa tidak

Djakarta, 22 Djuni (Merdeka).
Sorak-sorai "Huree, hidup Bang Ali, hidup Djakarta
Raya” telah bergema mengimbangi satu suasana jang
hiruk pikuk didjalan Thamrin, ketika sebuah balon besar
“berhasil dipetjahkan diiringi oleh raung sirene jang bertalu2 sebagai tanda mulainja dengan resmi suatu Karnaval Ulang Tahun jang unik.
warga

inja kepada pers

nja, karena harus ditjarj dja
lan jang baik unyuk memanfaajkan perdjudjan, Pemerin

Karnaval unik semalam
suntuk didjalan Thamrin

Diduga sedikitnja setengah djuta

ng mend
pembitjaraan
dalam
kalangan
a2
hukum, Gubernjr DCI Djaya
Al Sadikin dakam

kurang 30
luar

njek djangan dirugikan.

bentar

ee

aa Kenndaan Jang kini se-

di-

Pihak Kepolisian di

bahwa Pemerintah dalam membe

lawesi Selatan sebagat basiaran baIk untuk TV Belgia maupun untuk
TVRI di Djakarta.
Sebelum berkundjung kedaerah team TV Belg'a dan TVRI tsb. tanggal
16 Djunj jl. telah mengalakan kunkepada Gubernur Sulsel, Wa
Mkota, dan RRI Makassar, dan kun
djungan perkenalan sama akan dilakukan sekembal'nja di Makassar dari

bantuan dari
Amerika

modal

kan, bahwa jang

di-

diseluruh Indonesia tapi dju

Ea pibak2 swasta jang giat dibidang
pariwisata.

terdakwa

diusahakan

minta perhatian para pengusaha
@rah2

Terhadap

harus

bidang organisasi serta

ku sudah mulai disebarkan keseluruh dunia, demiktan Drs. Sardjono,
projecy
officer
pariwisata Pemda

berbagai negara.

jang

(Mdk).

Sehubungan

1| Ta |

njak

@ Djepang Gan puluhan ribu folder
disebarkan

1

tjama kerdja jang tegas pila.
Menteri berpendapat, bahwa ba

Pemerintah
Daerah Djawa Tengah
telah mengeluarkan biajw Rp. 1 djuta
untuk mentjetak
folder2 partwisata

pjateng.
Folder2

baru2 Ini telah berhasil

mana terdapat suatu badan dengan pimpinan jang tegas dan ren

Djakarta, 21/6

nol odol

Semarang,
23 Djuni (Ant)

andjuran President agar pengusaha2 lebih bergerak dan mengclom
pokkan diri ateu berhimpun, di-

!
b

Soetardji

keperlyan

menjampaikan

E

Hukuman
5 Tahun Bagi

Unguk

:

Djaksa Tuntut

perigusaha2.

tersebut Menteri

4 ri

KAMPANJE
MEMIKAT
WISATAWAN
Semarang, 20/6 (Antara)

Palsu:

Ga

||

Uang

malam.

tah akan menjalurkan kredit2 pa

rt

Perkara

Djumat

Menteri mendjelaskan,
bahwa
dalam waktu dekat ini Pemerjn

sat 1 if i : hi
1 ia Ii j f Hj r
si Hi

Gubernuran Djawa Barat

"Perdjudian resmi
saja lindungi "

pembangu ru-

t

M. Jusuf menegaskan, bal

Pemerintah
memberi djaminan akan
kelangsungan hidup
usaha2 swasta
nasional dengan mengindahkan
jang berlaku. Menteri M. Jusuf menegaskan hal itu dalam
pertemuan ramah tamah dengan pengusaha2 Djawa Barat di

ii Ef

Mdhteri Perindustrian

jang memerlukan

3 Hi,

Djakarta, 21 Djuni (Antara).

al,

1970

SADIKIN
:

TA Ma

rindustrian

DJUAL BELI ANAK2
GADIS DI MEDAN

itu Menteri Pe
po

ALI

23 DJUNI

AA

: Kelangsungan hidup usaha2
Swasta didjamin
Dalam pertemjan

SELASA,

No, 659/M/70

HALAMAN 1

No.

882/M 70

B.M.DIAH

Vietsel lakukan
operasi
asifikasi "

.

Press., Djakarta.
'ari2 besar.

Harga langganan dalam kota: Rp. 200,- sebulan (termasuk beaja
antar). Luar kota: Rp. 300,- (termasuk beaja pos udara).
Luar negeri: Ditambah beaja pos udara ke negara jang bersangkutan
TARIF IKLAN :
TEKS SADJA : Rp. 40,- per mm/kolom iklan, lebar 46 mm
minimum 25 mm/kolom
DISPLAY - AD (IKLAN GAMBAR): Rp.50,- per mm/kolom iklan
minimum : 40 mm/kolom
Dua warna (hanja merah) tambah 10016
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka
Iklan Keluarga Rp, 30,- per mm/kolom.
minimum : 25 mm/kolom
Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11
Djakarta. Telepon 43660, 43230, 43250.
Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah

. SETELAH BUNG KARNO
PERGI .
Setelah Pemerintah mengumumkan tudjuh hari berkabung untuk kepergian

kesalahan-kesalahan pribadinja.

Im sedjarah banjak pemimpin2 bangsa dan Negara jang ulung, pada saPada

saat2

ia meninggalkan

bangsa

dan

negaranja itu, kesalahan2nja biasanja lenjap dan tinggallah kenangZan dan hasil2
kerdjanja jang positif sadja. Hal2 begini perlu diluruskan djuga oleh bangsa kita,
jang mengenal terima kasih kepada pemimpin2nja jang berdjasa.
Dalam hal inilah perlu Pemerintah mengambil inisiatip untuk mengungkap
kan emosi positip sementara rakjat, sebelum Pemerintah didorong2 untuk
melakukannja.

Revo-

yan Indonesia pada malam

tidak sedjiwa dengan
isi dari prokla
masi itu, karena isinja dibuat sangat
hati?!
Namun demikian proklamasi ada
lah proklamasi. Sesaat kemudian ber
dirilah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Bung Karno adalah Presiden
jang pertama

lepas dari pertimbangan kami

(Sambungan

Penghormatan

150.000

pesawat ud:

Guna mengikuti upatjara pemakam

an djenazah tersebut telah diterbang
kan empat buah pesawat udara ke
Malang jang kemudian dengan kende

raan bermotor terus ke Blitar
Diantara pedjabat2 tinggi jang
turut ke Blitar ialah Wakil Ketua
MPRS Mashudi, Kapolri Drs. Hocgeng
Menteri P & K Mashuri SI dan
Menteri Penerangan Laksda (U) Budi
Hercules

membawa djenazah almarhum dan
beberapa pedjabat tinggi lainnja. Djuga
turut diantaranja Brigdjen 1jokro
pranolo dan Majdjen Yugo Sugomo
Pesawar diberangkatkan dari ta
djam

1100

WIB.

d

dan menemukan

serta menji-

ta dokumen2 jang menundjukkan
bahwa sebagian dari COSVN TELAH
hantjus.” Demikian al. kata Major

Menurut

jang

orang

was

laporan

diterima
tentara

ketika

Vietsel

satu

an
Be berhadapan

PEMILIK
Ottawa,

akan

se.

telah

komp:

dengan

GANDJA

te.

bantu

sepasu

Pemerintah

telah

saja

katakan pada Howard P. Jones, Dube
USA di Djakarta, jang mengunda
saja untuk omong2 Pada waktu itu
sudah mi ai kampanje di USA bahwa
Bung
Karno adalah communist. Djs
vab BK:
“Katakan saja nasiona

mereka

Thom

me-

tara

Kambodija

Menurut

Phrom Penh, dan Vietkong me
nguasaf sebagian dari kota itu
ane terletak ditepi utara sungai Sen.

jang

telah

pa.

berkobar

malam

Thom,

in: dipasang digudang2
'enah dinangkalan uda

dikota

120

km

Diterangkan

lagi

tempuran

hodia

tentara

Dium

sebelah

utara

bahwa

itu,

"hebera.

Pasukan?

mendasat

Kam.

bantuan

Vietnam Selatan

he" -onter?

untuk

dari

berupa

mencanekut

pasukan
dan
perbekalan.
tidak ada masukan darat

lengkap

hari Minggu telah menjerang sebuah

ce! didaerah ftu
Pesukan komunis

Djepang "'JAL" jang letaknja didekat lapangan udara Kennedy dan

Perampokan itu dipimpin oleh se
orang laki2 jang lolos dari buruan
polisi

pg'rimkan

kedasrah

sekarang

tapi
Viet.

latan Nguyen Cao Ky mengata
kan bahwa Djalan Raya antara
Saigon dan Phnom Penh telah
dibuka kembali, dan pasukan2

“COSVN

tmunis berusaha keras merebut
Phnom Penh,
Dalam pidato perajaan Hart
Angkatan
Bersendjata di Sai-

Vietnam

21 Djanuari (UPI)
Presiden

Selatan

menghalang2i

Vietnam

setiap

akan

usaha

Se

terus

Ko

RUDI6DO
DITANGKAP

Kompong

Thom

pasukan

tewas

dan

berhasil

W

10000

orang

rah Komnong
Reap

Thom

sadja

—

dan

gon

akui

Nguyen

bahwa

Cao

Militer Komunis
ras merebut

Ky

para

MEMPERINGATI

Itulah

Selain Djalan

ke

Raya Salgon-

Penh telah
dibuka
kembali.
Namun demikian pasukan2 Ko
munis terus melantjarkan sera
ngan? untuk bulan Djuni
Bait Angkatan Udara Kambodja maupun Angkatan Uda-

Selatan

membantu

Batalion Kambodia
jang bertempur di Kompong Thom. jg
pernah dikepung Komunis sela
ma

Mei

seminggu

jang

lalu

achir

Bala bantuan Viet Kong di
bergerak terus mene
laporkan

rus

menudju

Kompong Thom,

lainnja
Komunis
Djalan Raya 4, dja
jang menghubung:

Bi

1Vi

kan Phnom Penh dengan Pela
Som (SihaKompong
buhan
noukville)

hari Sah

helikopter2

berme

tewaskan

26

orang

di Delta sungai Mekong

dan

sendir,, Terdapat bukti2,
bahwa
sudah sedjak abad ke5 terdapat
kampung? atau desa2 dekat mua

ra Kal Tjilwung. Pada ketika jtu

tempat

jang

kita

namakun

seka-

rang Djakarta-kota
ada'ah kota
pelabuhan keradjaan
Tarimane
wara

jang

Gjperintah

oles

runtubnja

kekaisaran

Ma

menguasai

kepulauan

Filipina

pada

Indonesia)

meninggal

(Sambungan

darj

hal.

I)

PROK LAMATOR.

Bung Hatta jang turut pula dalam:
pertemuan dengan presiden Suhartor|
li Istana Minggu pagi. dimana dibitjarakan soai meninggainja Ir.Sukarno
n. bahwa ada dua hal jang
oleh Bung Karno.
Pertama: Ia turut dalam pergerakan menentang pendjadjahan dan me
nempuh hidup dalam pembuangan.
Kedua: Ia telah turut serta pula
nproklamasikan Indonesia MerdeBahwa dia seorang proklamator,
tidak satu orangpun dapat membantah. Menurut Bung Hatta itulah pula
jang mendjadi dasar bagi pemerintah
untuk memberikan pemakaman kenegaraan kepadanya.
Disamping itu dipertimbangkanpula. kepada siapa Ir.Sukarno lebih
dekat: Kepada ibunjakah, ataukah
kepada ajahnya.
Menurut pandangan orang banjak dan
keluarganya sendiri, ta lebih dekat
pada ibunya. “Itulah sebabnya ia di
makamkan dekat ibunja di Blitar”
a mengane
Bung Kar-

10.

iuangannya dalam
1 Indonesia Mer-

tiru penjelewenge

KE-443 :

gal 12 Djunt 1527 Falatehan meng
ganti nama Sunda
Kelapa dengan
jayakerta. Menurut Prof. Dr Huda

makannja Faletehan, Setelah kem
bali ketempat asainja d Sumate
ra-Utara jang terletak kira2 di

daerah2 Atjeh dan berdiam disa
selama

waktu

jg

singkat,

memilih tempat

didaerah Indonesia

Ujapahit jang besar, jang berda
sarkan research Prof. H.O. Beyer

topi

bangsa

dari kofa.Phnom Penh.

achirnja

Chalid Rasjidi

(Angkat

Kini
Bung Karno

da di Kambodja, hanja beberapa mil

na

6 Pendiri Kota Djakarta
sikan

jang kenal

djasa manusianja

000 orang lainnja jang ditempatkan
@dmerah taktik ke4 kind telah bera-

DJAKART

Hasanuddin

Sedjarah Djakarta adalah lebih tum dari nama 'Djakaria" itu

djuga Djatan KePhnom Penh.Bangkok
reta-Api
—
Phnom

ra Vietnam

Maulana

Slem

Penh,

KOTA

TAHU

6 Ajahanda Sultan Banten

didae-

meng

(AP)

ULANG

Indonesia:

toleransi dan menghargai djasu

SJARIF HIDAJATULLAH

Su.

berusaha ke-

Phnom

HARI

Oleh :

pun

tan

DITINGGALKAN

terachir kalinja dengan Bung Karno.

dan

Komandan

TER-

SENGIT

igon.
3.000 PASUKAN KOMUNIS ADA
DI MEKONG
Menurut sumber? di Saigon, diperkirakan 3.000 pasukan? komum's bernda di Delta Sungai Mekong dan
@ipihak miltEr Vietnam Selatan telah
timbul suatu kekuatiran akan terdja
dinja suatu serangan
balasan dari
pihak Xomunis sementara
pasukan2
mereka sedang melantjarkan pengegjarar2 thd pasukan? Vletkong/ Vietnam Utara diw'lajah Kambodja.
Kira2 10.000 tentara Vietnam Sela

Ratna Sari Dewi bersama putrinja Kartika Sari sesaat sebelum mereka
berangkat ke Djakarta dirumah kediamannja di Paris untuk bertemu

baru

mereka

orang

5

DI VIETSEL
Vietnam Selatan

bantuan

an

JANG

menjata-

sebagai pahlawan

kan berkabung 7 hari dan mengadakan pemakaman Negara...

ketjil

Deng
mereka
ram dari Divisi-VII V'etset, Vietk
ong

MEREKA

Presiden

Ketika Bung Karno meninggal
Pak Harto langsung menjata-|

5 orang penu

tho didelta sungai Mekong.

dab berkekuatan Ik. satu divist

—

Pasukan2
memblokir
lan raya

z

serangan2

pertempuran se
up.
el — semendiak
ngit terbesar di Viets
Intervensi AS di Kambodja, Suatu
kira2 200 pesukan komunis padaan dia
rak 16 kilametter sebelah selat My

telah me

bala banttan

Saigon-Fhnom Penh
dibuka kembali
WAKIL

dan me

pemerintah Vietnam Selatan. V'etkong
Didataran Tinggi Tengah,
a
telah menembaki sebuah bismpanhingg
gnja

Kompong

na batalion" terlibat dalam ner

ikag kaki/tanga2nja.

Vietsel

lainnja. Dipihak

sera
suatu
ka membantu
pasifikasi
usaha2
melawan
Vietkong

hari Sabtu,

beroperasi

ukuran kalu seharga 18,
000 dollar setelah petugas2 JAL di-

7 orang

mendjabat

kan Sjarir
nasional

serta menewas

lainnja

tjurkan

seorang diubir AS.
“arihak Vietnam Utara rahtelah memba
ngun pasukanZnja dideeel dalam rang
an libagian utara Viets ngan baru

djurubitjara militer

ngit

Dakota

Ketika Bung Sjarir meninggal
dunia, Bung Karno jang masih:

pa

tsb.

sukan Vietkong telah menjer.
gap 7 kendaraan dan menghan

dit

Cham disebelah utara dan ti.
murlaut Phnom Penh, demikian
diumumkan oleh komando ten.

itu

berat sebe

Minitemen

penghadangan

kekuatan ki. 16.000
menghadap!
hanja

Kompong

sar 900

kg.

Penh.

lah timur Phnom
Dalam

Km ya

INILAH INDONESIA,

AS,
Memrurut seorang djubir
jang kini ber
kan2 AS d1 Kambodjaorang,
Sabtu jl.

di provinsi2

dan

'at

kini telah

bikin ribut?

kilometer sebe-

50

Veng.

Prey

Payukan2

Kambodja di Phnom Penh. Ma
jor Am Rong pertempuran se

muatan

terhadap

besar

pengatura

bung “kan tidak dibenar

iring2an

suatr,

dan

Kiranja perlu
diperhati
Sebab
itu adalah tjara ji
baik. Dalam suasana berka-

2
Vietkong terdapat 7 Ga
menu)
kian
demi
,
orang djubir militer Vietsel.
pasu-

(UPI)
Kanada

keamanan

marinir Vietsel disepandjang
No. 15 menudju
djalan raja

lukai

PENDJARA

20 Djum

jang terachir, rakjat berdesak|

desak dan menimbulkan
gontjangan. Petundjuk2 petu-|
gas2 jang mendjalankan

penghadangan

melantjarkan

kan 2 marinir

TIDAK

ngumumkan
akan mempertim:
bangkan penghapusan hukuman
pendjara untuk mereka
jang meng
gunakan gandja "marijuana.”
Pernjataan
itu datang sesudah
suatu Komisi Federal mendesak
Kanada supaja menghapuskan hukuman pendjara bagi mereka jang
hanja menjimpan gandja tersebut
Namun
demik an
Pemerintah
Kanada tetap akan mempertahanuman pendjara bagi mere
rdapat memiliki obat?

Ini berarti ia tidak suka dengan
politik PKI Pada waktu
itu belum
ada dekrit kembali .ke UUD “45
Bahkan, suatu waktu ketika sidang
Dewan Nasional ditahun 1959 saja
ja

pertama

di Saigon,

DI

apa

jang

Penh, 20/6 (Ant.AFP)

serangan2

tidak me-

dapat Nj. Supeni, Nj. Wardojo, Konodore Puguh dan banjak lagi
Para pemimpin Parpol dan Golkar
pun turut mengantar djenazah

merupakan “suatu rangkaian mesin.

ia meminta nasihat ten

padanja,

tempat

letaknja 75
kilometer sebelah
barat laut kota Ban Me Thuot.

tang sesuatu soal. Atau ta meminta
saia menulis dalam " Merdeka ' bahwa
dibawah bajangan Kremlin di Mos
kow orang
tidak boleh diril
gubuk
gubuk ?Maksudnja menjerang
agitasi
PKI jang menjokong golongan? jang
meadirikan rumah? liar di Djakarta

njatakan

ditu

Pasukan? Vietking dan Viet-

|
|
:

COSVN

itu

apakah misil2

Saigon,

seorang pemimpin unit pentjari
tem
pat perembunjian Komunis men
an, bahwa COS

Phnom

me-

turut mengantarkan djenazah almar
hum ke Blitar
Diantara kefuarga dan sahabat

diidjinkan mengundjungi seksi2 lain
nja untuk mendjaga djangam sampai
rahasia? botjor

disuatu

dan

serangannja

gudang milk perusahaan penerbangan

kan dan menghantjurkan Kantor Pusat Operasi Militer Komunis terhadap Vietnam Selatan,disingkat COSVN. Tudjuh
minggu kemudian, dan batas waktunja kini tinggal seminggu
ada dan be lum hantjur.
lagi, COSVN tersebut ma

kali, tetapi kami belum berhasil meng
hantjurkannja. Kamipun telah membunuh dan menawan orang2 dari

sedia

Amerika

NEW
YORK, 21/6 (Ant/Afp)
Enam
orang bersendjata

kan2 Amerika Serikat ke Kambodja dengan tugas menemu-

4

kami

GUDANG JAL
DIRAMPOK

Pada tanggal 1 Mei 1970 Presiden Nixon mengirim pasu-

3 atau

Udara

ra Minot di North
da tgl 18 April

Saigon, 21 Djuni (UPI)

sampai

runikan

I)

Selatan

tengah

BESAR

MisiI2 minutemen memiliki
djarak tembak sediauh 9800
Misil2
dHawah

belum hantjur samasekali

tunggang-langgang

Vietnam

tinggi

keruang baring Bung

Vietkong
Kambodja harj Sabtu jg
pasukan2 Vietkong telah

Dj
lalu

PERTEMPURAN

Kompong

pertama

airmatanja.

Djenderal George W.Casey
COSVN ternjata beroperasi dari
serangkaian seksi? jang geografis ter
pisah, masing2 | -mil djauhnja, dan
hanja dihubungkan melalui telepon
kode2 radio/morse. Orang? jang
ditugaskar pada masing2 seksi tidak

dataran

darj

Ketika ribuan rakjat berb
di Wisma Yasa untuk

Iring2an mazinir Vielsel

langganan
luka.

ngumumkan.

km dengan

dmarhum.

Apa kata Djenderal Amerika ten:
hal itu ? ”Semuanja itu kurang
realistis,” demikian kata Major Djen
Geral George W.Casey (48 tahun)
Komandan Divisi Kavaleri Udara 1
Kami memang telah memaksa
supaja COSVN itu pindah tempat
bahkan berpindah tempat dengan lari

hal,

diangkut

dan

TJARA JANG BAIK.

luka2, dan meiBakar sebuah ng
seora
kopi 'dikota Dalat dimana lain
nja

tjotjok dengan pengaturan kepala2
beluru nuklir
banjak
atau apakah ini memeng dari
sekarang sudah tjo'jok.

almarhum jang turut ke Blitar ter

Pusat komunis

menjebarkan

nam Utara telah meningkatkan

anak? Bung Karno dan menantu 2nja

lapangan Halim djuga tidak kurang
kalahnja linangan airmata jang berIutjuran dari bekas2 teman dan
simpatisan Bung Karno. Ada diantara
mereka jang djatuh pingsan, malah
ada seorang pria jang mengedjar
pesawat BK ketika akan “take off”
Untunglah pria tersebut tjepat dapat
ditiegah oleh petugas2 keamanan

Karno

Pengumuman

Ibu Inggit Sukarno djuga
telah
datang mendjenguk almarhum suami
nja pada malam hari. Ibu tersebut
kelihatannja masih sehat. Jang tidak
kelihatan adatah Bu
Vatm. Ibu Inggit
tidak turut ke Blitar, sedangkan Nj
Martini, Njonja Dewi beserta seluruh

pesawat u
"Hercules"
Seperti djuga di Wisma Yasa, di

pada

annja hari Djum'at, demikian
njebutkan

Ibu Inggit

lapangan banjak pedjabat2 tinggi jang
turut mengantarnja, diantaranja adu
beberapa Menteri dan KSAU Suwoto
Sukendar.
Setelah peti djenazah di
letakkan sebentar diruangan VIP, lalu
diusung perlahan? melalui baris kawal
kehormatan, kemudian langsung ke

Bung

Angkatan

Suasana jang mengharukan telah
meliputi keadaan disekitar gedung
dan lapangan Halim

Di

lan

|

Halim

terhadap

bahkan ada jang me

mentjutjurkan

daerah

tsb

pribad.

i
i
i

pangan

yang

hati

pers asing untuk

Pasukan

dikampung2

D

daripada pesta pora

korban jang djatuh.

pasu-

kan2 AS dari Kambodja.

tiang.

pinggir-pinggir kota.
Memang — sudah selajaknja:
mendahulukan — kemalar

tewas dan 5 orang lwnnja menderita
toko

10 MISIL MINUTEMEN-3
DITJOBA
WASHINGTON, — 10 Misil
minutemen.3 jang pertama te
lah ditjoba dalam penerbang

ngatakan mentjapai at 4 15 djuta
manusia
Tidak sadja rakjat biasa jang men
djenguknja tetapi djuga bajak pem
besar? ting i.
Brigdjen Sarwo Kddic
ganja telah datang dari
lang. Menteri Sarbini datang te
h malam Senih. Menteri Sumitro
dan Nj. Sjahrir djuga datang
Oleh karena waktu tidak mengizin
kan banjak masjarakat jang tidak
sempat melihat wadjah BK. karena
petinja telah dipateri djam 00.00
Sampai diam 01.30 masih sadja adi
rakjat jang berdiri? dipintu gerba
Wisma Yasa
.
Senin pagi beberapa anggota maSimrakat jang berdiri disepandjai
tembok pagar
gedung Wisma Yasa,
telah mengutjapkan: “Allahu Akbar
Allanu Akbar”! ketika kereta djenazah
melalui mereka Djuga disini dan di
sekitar gedung tersebut banjak rakjat

ring foto Bung Karno, jang dipanggul
oleh peradjurit?
Angkatan Bersenjata

VIP

orang.

tinggal

kan Vietkong.
Dipihak Vietkong tidak
diketahui berapa

mengakibatkan

Memanglah deinikian halnja
mena
ana
mnban

Karno sampai djauh tengah malam dan kemudian pada pagi harinja
tidak putus?nja. menurut perhitung
an djumlah rakjat jang turut menjata
kan dukatjitanja lebih kurang dari

depan peti djenazah kelihatan pengi-

udara

terachir

memberi

keseluruh dunia bahwa ia adalah
kollaborator Djepang. Bung Karno
marah pada kritik ini: Saja kritik
BK di Malang ketika, se
anggota
KNIP saja tidak setudju ia menerima
masuknja anggota? Partai Sosialis
untuk memperkokoh kedudukan go:
n Linggar Djatiis. Tetapi adaja ia memanggil saja ke Istana

Bsste AFF

Ketika peti djenazah akan diturun
kan dari ruangan Wisma Yasa pendamping djenazah adalah Kommodore
Suryanto, Kommodore Laut Sutanto.
Brigdjen Ibnu Subroto dan Irdjenpol
K. Suroso. Pembawa karangan bunga
ialah Kommodore Udara Indarto.
Brigdjen KKO M. Anwar, Irdjenpol
Awaluddin dan Brigdjen AK Radjid
Diantara karangan? bunga terdapat
n bunga Bu Fatmawati, Di

ardjo
Pesawat

"

I)

Allahu Akbar, Allahu Akbar

Pengiring djenazah

Empat

hal.

kan

:
i

Angkatan Bersendjata

darj

Ia

darj

untuk menarik

Presiden

tentang Bung Karno, tanpa alasan
Can setelah mende
pedato2nja
kami mengutjapkan
8 air mata
membasahi pelupuk mata:
“Untuk

Selamat djalan Bung Karno
biasa. Peti djenazah telah dikawal oleh

politik.

politik Sjahrir. ta takut pada “sendjata
rahasia” Sjahrir e.s. jang memperguna

tulisan itu

Sebagai bangsa jang besar, tindakan2 dan pikiran2 kita harus besar djuga. Kalau
Pemuda
sesudah itu
adalah
tetap
Pak Harto sudah memberikan teladan kepada kita, maka seharusnja kita men
tor bagi Buas Karno meneruskan
tiontoh dan melaksanakan teladan ini. Mudah2an dibawah pimpinan Pak Harto
setelah perginja Bung Karno kita menemukan kembali tjahaja2 terang bagi
Kdjuangannja. Apabila kami pemuda
pembinaan persatuan bangsa jang dilandaskan kepada toleransi, djiwa besar dan
duduk beramai-ramai menclaah hasi
sedjarah bangsa kita sepandjang zaman, jang ingin bersatu ! ! !
perdjua
dan “melihat kedepan

jang dilangsungkan djam 21.00 jang
djuga diikuti oleh Menteri? dan rakjat

an

Tulisan2nja djelas
'asan

Umpamanja

Berdjalanlah kemudian Negara Repu
blik Indonesia. Bertindaklah Bung
Karno sebagai Presiden jang penuh
kekuasaan, berdasarkan UUD “45
Mulailah kami, jang mendukung Bung
Karno dalam segala perdjuangan bersikap kritis. Dan Bung Karno tidak
suka dikritik. Satu kali Merdeka jang
saja pimpin ini mengeritiknja, karena
ia kembali bimbung2 dalam pelaksana

Tapi baik Sukarni, maupun Chai
rubachirnja djuga menginsal
Sukarno
lah jang dapat menggerakkan massa
“Bung Karno” kata saja suatu saat
proklamirkanlah kemerdekaan. Hanja
Bung Karno jang diikutidan dipertjajai
Rakjat
Karno menulis proklamasi
stus 1945.

(Sambungan

keputusan

Nixon

di

MENGENANG SEORANG
PEMBINA BANGSA

bisa ditinggalkan dalam

dar,

setengah

ji

ia

Dalam "Encvciopsede van Neder
landsch Oost Indie” kita dapat me-

tinggal

jang masih

merdeka, jakai Djepara, kota pe
labuhan
Utara Djawa,
Tengah. Djadilah ia disana seorang gjuru agama jang besar dan
seorang propagandis Islam jang
termasjhur.

da

Ti tahun 1292 sampa, tahun 1478,

dan jang menurut tjatatan sedja
rah dalam tahun 1294 dapat megalahkan ekspedisi militer Kublai

unfuk

menjebarlungkan

tanggal 30 Mei 1619 Gubernur DjemGerai Belanda Jan Pteterzoon Coem

agama

Islam disena. Misinja berhasil de

Radja

Purnawarman. Daerah kekuasaan
nja meliputi Gunurg Geda dan
Gunung Salak disebelah Selatan
Lautan Djawa disebelah Utara, su
nga,
dan

Tjitarum

sungai

disebelah

Tjisadane

Timur

djsebelah

Barat. Pada achir abad ketudjuh

aa

dugaan

bahwa

keradiaan

Mmulat tahun 1644 sampak 1606.
Walaupun pada djaman Hindia

Tn.

Gumanegara ditaklukkan vleh ke
radjaan Sriwidjaja jang berpusat
@dpsebelah Selatan pulau Sumate
ra.

Sedjak saat Itu sampa!
abad
ke-15 sama sekali tidak d,ketahut

Via, namun Orang? pergerakan
kebeng
«aan pada Chususnja
dan rakiat la

Gonesia jang memb menghormati
da
«82 pahlawan Fmtahillah pada umum
mia, tetap menggunakan
nama Dia
Ikarta, sebagai pengganti Djajakarta

pp

kesalahan2.

tidak

Infan

bendera2

dahului oleh penduduk jar

TAlai

membuat

mendjadi

berada di Mekong

atau Diajakerta,
sampai tentara pen:
Sudukan Djepang sejara resmi meng
makan lagi nama Diakarta
dalam
tahun 1942.
Siapakah dia sebenarnja — tokoh
sgritul jang mengembar,
di Djapara Demak dan Banten. jang pernah

menggemparkan
orang2 Portugis, Ig

$

hhirnja

tu

Sekretaris Djenderal P.B.B. U Thant (No. 2 dari kanan) disambut oleh Menteri Luar Negeri Soviet A. Gro
myko ketika ia tiba di Kementerian Luar Negeri Soviet di Moskow.
.
(AP)

lusi

Divisi

maka

penuh tadinja, tiba2

mendirikan
kota Djakarta, jang wa
Ing da Tiirebon pada kira2 tahun 1978,

Ii i Kabau
Td # Hi

kepada Bung Karno kedudukan orang sangat terhormat jang mendapat
k
pemakaman negi
??? Menurut pendapat kami, setelah Bung Karno pergi
dan ia dalam hidupnja telah mengalami risiko2 kesalahan2nja, maka produk2
MPRS mengenai dirinja agak terlalu berat dan perlu ditindjau kembali.
Selandjutnja, keputusan Presiden Suharto tentang penghormatan kepada
Bung Karno dalam keadaan sekarang ini, mempunjai impact internasional jang
penting sekali artinja. Ia diakui oleh kita sebagai proklamator dan sesungguhnja
lah iapun harus kita akui djuga sebagai salah seorang liberator, sebagai pemimpin
jang seumur hidupnja telah diberikannja kepada perdjuangan bangsa terlepas darik

-

gu,

i

putusan2 Pemerintah dan kenjataan perasaan dan pikiran sementara rakjat sekarang ini. Ketika Presiden Suharto mengadakan perembukan dengan parpol2
dan parpol2 menjetudjui suatu penghormatan kepada Bung Karno dalam bentuk
pemakaman negara dan belasungkawa selama tudjuh hari, maka keputusan2 jang
diambil oleh MPRS dulu tentang soal2 Bung Karno haruslah ditindjau kembali.
Sebab bukanlah parpol2 itu sendiri, melalui MPRS jang telah mendjatuhkan
tindakan2 terhadap Bung Karno ? Dan bukankah parpol2 itu djuga jang membe

oleh

ke.23 Vietsel ini ditantjar.

kan 10 hari sebelum batas wak

U THANT DI MOSKOW

arno, dan Pak Panggabean memimpin upatjara pemakaman Bung Karno

di Blitar sebagai inspektur upatjara serta keterangan2 Pemerintah jang menundjukkan djiwa besar dan pengertian luas, dan setelah masjarakat2 diberi kesempatan untuk menjampaikan penghormatan terachir kepada djasadnja, maka
kelihatannja, bahwa penerimaan rakjat atas kesempatan melajat itu, diluar peyhitungan kita. Dan penghargaan rakjat terhadap kebidjaksanaan Presiden dan
pemimpin2 negara pun diluar perhitungan djuga!
Hari2 pelajatan itu adalah hari2 jang berbitjara tentang keadilan, tentang
penghormatan dan tentang simpati. Ini tidak bisa kita pungkiri. Dihari2 itu
terbit pik an pada kita untuk meluruskan sedji ah kita, untuk menelaah lagi

Serangan

| Ie

Bung

tri

pe LA

Ketika diumumkan oleh
merintah bahwa menin,
Bung Karno merupakan
belasungkawa selama semi

Saigon, 21 Djuni (Antara-AFP).
Kira2 4.000 pasukan infantri Vietnam Selatan jang
dibantu dengan unit2 lapis badja lainnja hari Minggu me
slantjarkan suatu operasi "pasifikasi” baru dibagian barat
Kambodja dalam rangka menjapu bersih pasukan2 komu
nis jang berada disebelah timurlaut Kambodja.
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rt
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|

23 DJUNI

'E3f

SELASA,

ta Dis adalah Falateha atau FataNiltah jang Gjusa bernama Sjarit Mg
Galatulah. Dia adalah Sunan Gunung.
Djati. Harum namanja diseluruh Ne
santara

Politik dalam

MEXICO 70 Y

Brazil vs Itali 4-1

taan Perkumpulan Sepakbola Rhodesia. Rhodesia seperti diketahui adalah

peme-

”The

negara jang menjatakan dirinja merdeka setjara sepihak dari kekuasaan
Inggeris. Seperti halnja dengan sukses

Football” (Piala Dunia Perdan
Sepakbola)
tuan
n disumbangkan
oleh

niade, maka gugatan Ethiopia mengenai Rhodesia itu kemungkinan besar
akan mendapat sokongan majoritas,
Rhodesia jang ' mendjalani politik

diumumkan

nja sudah pasti akan mendapat gem puran dahsjat dari negara2 Afrika
anggota FIFA dengan simpati dari
negara? anti-apartheid lainnja seperti

akan

World

Cup

of Association

nama

datang,

mendepak

Federasi. Sepakbola InterIna sional (FIFA), demikian

apartheid ala Afrika Selatan dinegeri-

dikota Meksi-

s0 hari Sabtu.

Latin dan

Afrika

tsb. akan
tetap
Piala
tinggal mendjadi milik FIdan setiap pemenang
pada masa2 mendatang ha
akan menerima djiplak

negara2 komunis.

Atjara lain dalam kongres ini jang
tjukup mentjurigakan adalah usul
Israel. Delegasi Israel telah mengadjukan argumentasi bahwa setiap perkumpulan2 sepakbola nasional jang

piala itu akan

ja dan

Afrika Selatan dari Olym-

sudah

menggantikan
"”Jules
Rimet Cup” jang akan mendjadi milik tetap bagi kese
elasan Italia atau Brazil

mendaftarkan diri untuk ikut

dalam kompctisi2 jang diselenggarakan oleh FIFA supaja diwadjibkan
memastikan
partisipasinja dalam
kompetisi2 itu selambat2nja dua
bulan setelah hasil undian pertandi-

ng dapat memenangkan
ntuk tiga kali.

ngan diumumkan oleh FIFA. Dalam

gugatan itu, Israel” menambahkan
klausula agar organisasi? jang tidak

mematuhi instruksi tersebut dikeluar-

kan dari kompetisi serta dikenakan

ISEMARANG,

hukuman.

20 Djuni (Ant)

Satu kenjataan jang tentunja tidak
akan menggembirakan negara2 jang
tidak menghendaki teamnja bertanding dengan Israel adalah bahwa
pihak komite exekutif FIFA sendiri

kedatangan team
Walaupun
homas Cup di Semarang wak
belum diperoleh kepastinamun

panitia penerima

Se

kini telah menjiapkan
litempat
terutama me.
bagai atjara,
|

i. pawai

na

team

Tho.

Cup itu akan diikut serta

dengan melalui route: Ba
» Tugu Muda.
Djl. Dr,

(an

omo, . Djl. Sultan

n kembali

ke

Oleh:

untuk

kenang2an

Hadiah2.

main2 Thomas Cup sudah me

Ingalir

gkutan.

diterima

pandtia

DJATUHNJA

ber-

ndingan

ntjanakan

bempat

dengan

Ba.

ra bangkit
gemilang

per-

menunda

#Penjelenggara

Ketika PERSIB

itu. jang semula di

di

dilangsungkan

terbuka

buruk.

'juatia

tahun

diberitakan:
"Sementara Itu
Bahwa rada sore hari itu tjua
tia buruk dan mendung. hanja
kuatir

@erita kerugian besar.

tak bisa dipandang enteng, ka
lau tak dapat dikatakan sangat

' tel

membahajakan rivalnja.
Tetapi sungguh

membeli kartjis

#POMDA

DJAYA

duga

hun terachir ini, LAI
ber
kembang dengan
pesat, tapi
malah sebaliknja PERSIB te-

jang

untuk

rus meluntjur dan turun pres

tandingan 7 ronde itu uang
likembalikan,

r|

diluar

an nasib PERSIB dalam 3 ta-

akan men

Beberapa ribu penonton

dan

tasinja.

Berbagai

faktor

jang

:

gai
| Trisakti keluar seba
.
djuara

2
Djakar:a, 21/6 (Mdk).
Ih Bore inj bertempat di Stadj
DJAYA

"70

Mahasjswa

Djakarsa Raya) deng
didghului pertand ngan
pakbol la antara UI la

an

rsebut

| NI

Penu

gara

|

“dihadirj

i Gubernur DCT,

Muspida Djaya, Ko-

Djaya, pimpingn2 perguru

inggi dan pjmpinan2 mA-

bla, POMDA DJAYA jang
sedjak sanggal 10
|
itu telah keluar sebagai
,
tas Trisakti

um

jalah

ti-

dak berhasil meneruskan bio.
kade terhadap arus serangan
Brazil, mereka memainkan pe

ranan jang mengetjewakan 38
djak menit jang ke-66. Penje

rang2 depannja terus meleset,

men
pertahanannja
eneng
djadj segan danterlalu mudah
bagi Brazil untuk mi
kan gawang sampaj 4 kali. Pe

main? Brazil lebih unggul da
penguasaan

teamwork,

lam

bola, pengoperen dgn penenda
Presiden

Cagios

Piale,

Jules

Alberts

Rimes

menerima

Presi-

Garj

Djakarta, 22 Djun (Mdk):
berlaku pada
Seperti jang

den Mexico Gustavo Diez Ordaz dengan

tepuk

rjuh rendah. Team
mengelilingi
nang

jang

sorak

sambil

menundjukkan

Pelatih

Brazil

Ketua PBS Palembang, Wantilk

Ar. dalam suatiu

piala

nja menjatakan, diantara pemba

emas kepad2 seluruh penonton Jang terus bersorak-sorai.
Marjo

Zagalo

bahwa

mereka

sambil mentjutjurkan

(ta

menga'akan

Universi

123 point,
118

3. UI
4. Baskeiball — putra:
1. UI
2. Usakti

Palembang

lap sepeda

jang me-

baik lalah
nundjukka prestasi2
empat orang, jakni Johan Teday
Zagnimal, Mukti Tamar dan Abu

air-ma

bakar,

baru

pendatang

seorang

dalam dunia balap sepeda di Palembang. Wantjjk merasa jakin,

bahwa

diantara

keempat

pemba

lap itu dapat mentjapal hasil ba-

ik, meljhat has!!2 selama latihan
dimasa
disamping pengalaman?
lampau seperi pengalaman? Pur
wakarta dan PON VII Surabaja.
dicap

:

"Ada suatu maselah jang hing
ga sekarang masih kabur bagi
PBS Palembang ialah soal biaja
pemberangkatan
Menurut

dan

ketua PBS

alat2'.

itu dar,

15

Wuah sepeda jang mereka miliki
semuanja sudah tua dan rusak.
Kalau dibandingkan dengan alat?

dalam

jang dmiliid oleh pembalap2 dae

rah lain, maka sepeda jang dimi

Vii oleh pembalap Palembang 'tu
sangat menjedjhkan.
Kalau daerah lain sudah mem

ta-

pergunakan ban2 sepeda

balap

jang enkel tanpa ban dalam, ma
ka PBS Palembang masih memper

gi rival2nja jang muntjul dalam kondisi combat ready.
Meskipun PERSIB
mentjoba mempertahankan 'diri, na.
mun dgn "otgt odoj” (oto12

sudah rindu

tjongan tentu sadja hasil "per
tempuran” itu djauh darj apa

tang

bali PERSIB

Gjuara Japangan

Bagi masjarakat
terkenal

jau,

sanksi hukumnja terhadap ka
rateka
jang relah memiliki

dengan seseband hitam”
orang jang
mempergunakan
sendjata api (pistol). Hal ini

dimaksudkan
untuk mentjegah tmbulmja penjalah guna
an

jang

tam

(tingkat

jang

akan

banjak jang memilik,
PORKI

Pers j

Diawa Barat

Pimpiman PER-

3. ABKD

an Djepang
laku

"

dj

peraturan

Me-

tersebut djuga ber
Demikian

Indonesia.

ketua

wakil

oleh

dikatakan

Kepolisi.

POR

Komisi Technjk/Latihan
KI,
Agustar
Idris,

Merdeka"

sesaat

selesainja

udjjan kenajkam tingkas dari
ben tjaklat
ke ban
hitam
(DAN I) jang
djikut oleh 9
karateka, pada harj Djum'at
malam
Selayn

di Matraman Raya 71.
udjian kenajkan
ting-

kar DAN terebut djuga djada
kam udjjan
tingkat kju jang
djiku'

pada

Djakarta, 22 Djunl
Fanny Setiawan Atmadjaja, ju

tempat

rasusan

oleh

hari Minggu
jang

Kelas bulir

karateka

kemarjn

sama.

dj

Hasi? selengkapnja:
1.

Muljad!

Judodi

hardjo (STTN): 2. Moh Jazid (ABM,
(Untat)
8. Darmawan Prakarsa
San Martin Sudarma (Usaki).
Rudy

Kelas welter: 1. Fanny Atmadja

ya (Atmadjaja):

2. Rustam

Guna-

wan (Untar) dan 3. Djto (Untar).
Kelas menengah: 1. Rudy Rapar

(NBG):

2.

(Pantjalsa):

keuangan.
Dengan sulitnja
pulalah wadiah
maka suram

PERSIR. Masa mahoni jg amak
hendaknja djangan

tang

Anthonius

3.

Keke

D.

Sapulete

Wibowo

(Urtar) dan Tensasmaka (Usaki),
Kelas rmgan-berat: 1. Tonny
(Usakti): 2. Asrul Noor (UI): 3. Ye
(uh S. (UPDM).

Kelas bebas: 1. Fanny Atmadja
2. Tensasmaka
ja (Atmadjaja):
(NBG)
(Usekkti): 3. Rudy Rapar

dan Muljadi Judodihardjo (STTN).

telng

menguntungkan antara PERSIB
Pa

z
5

|
13ate

RI,

lisian

3. Owi Hidajat (UI) dan

kuliah.
waktu
pemhasian

Bapa

son em

A SER5IBi

..

akam

datang,

Watimena (UI).

raan dan pertanjaan masjara
Menurut

Kongresnja

kelas ringan: 1. Martopo Marlan
(UD: 2. Irwandi Alamsjah (Untar).

diada-

SIB jang menjebabkan PER.
mengalami masa suram
SIB

ban hi
maka

DAN),

N samaanan
NAn
aSapaa
AS
ATMADJAJA DJUARA
JUDO POMDA 1970

pada 16 Djunj 1960, telah mem
buka kabut hitam jang selama
ini mendjadj bahan pembitjakat.

dalam

celah

ngusulkan kepada p'hgik Kepo

djauh dilubuk

Pimpinan

ini sema-

bahkan

karateka2

udjjan

pada

djtentukan

ra

jang

ersebut

1 Djuli

mentjalr-

akan

Tidak

KEDJUARAAN

organisasi

purj urusan
PORKI.

Pusat Pasukan Chusus

A.D.

djuga ikut
jang
(RPKAD)
tiin) dalam radiogramnja ba

hal2

merugikan,

dewasa

meningkat,

voritnja ira sampai "nambru
oleh

kepada

dan

negatif

kin

ha warga Djawa Barat. War
ga Djawa Barat jang terkenal
sebagai petjandu bola jang
kritis, ber.tanja2 mengapa fa

kan

tersebu:

masjarakat

nasib jang tragis
Ia didesak
sampai djatuh ketangga "djuru
kuntji” dalam perebutan "Jusuf Cup” dj Makassar. Peristiwa nj
menjedihkan, bukan
sadja bagi PERSIB, tetapi dju

didjuru" ?
Konperensi

jlmu

gjsamping un'uk mendjaga ke
penkembangan
dan
amaman
olahraga
karate
dikalangan

jang didarapkan. Malah achir
nja PERSIB harus
ami

ga menjentuh

akar

jad.

menjamakan

jastu

hasil2/keputusan

tidaknja

mengikuti

asai olahraga karate (senj be-

ladry),

gunakan ban-double dengan uku
ran 2-7, 1 1/4. Belum lagi perala
tan seperti rantai @l.

oleh

lembek), karena perut keron.

ke keterangan

Adapun

lus

negeri

Djepang,

Kepolisian

jang me.
lapangan

kan bahwa ape jang akan mereka Ia
kukan sebagian besar tergantung pada djawaban mereka mengenai politik apartheid dibidang sport itu.
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SIAP KE TOUR D'ISSI

p

ngan serta peni

Ini
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2. Usaksi

jang dialami

!

Olahraga

!

pangan dan permainan.
Pemain? Eropah (Itali)

@ PSSI tahun 1960 ini,
merupakan peluang empuk ba

tes g

POMDA

Upatjara

gawat

Kafe Ir

Persidja Menteng telah di

awan | pen aeNE |

jom

an

kese-

tika Gerson membuat tendang
an penalty. Sesudah iu Brazil
makin nampak menguasaj la-

prinsipil telah menjebabkan
PERSIB mengalamj masa ma
honj jang amar pahit. Keada.

: at

|

1962—1963—1965

1967. Kondisi PERSIB sasa jtu

kar
dari 27.000
kira2 10.000
| #jis berhasil terdiual dan pihak

(penjelenggara

memperli.

runner-up kedjuaraan
PSSI setjara berantai, jakni

di Barcelona,

alasan

terpelanting

ketangga
nomor III dalam
kedjuaraan
tahun 1961,
hal ity tak
begitu kentara "Ju
kanja”,
PERSIB sege-

melawan

Jurgen Blin dari Djerman
rat telah diundurkan.

V

melihat nasib PERSIB jang pernah djadi djuara PSSI
hun 1960, kini PERSIB "nambru didjuru”.

lona, 19/6 (Ant.AFP)
Spaniol

nomor

kemenangan

belasan mereka.

Pemain? Itali bertarung dgn
ganas sampaj menit Ke-68 ke

Nugraha

ketangga

-merajakan

am-

LONDON, 19/6 (Ant-Afp) n tennis
Sedjumlah 28 orang pemai
Atrika Selatan jang akan ambiltennibars
lawngian dalam kedjuaraan
minggu
All-England di Wimbledon mengh
a
jad., menanggung risiko akan

kelumpuhan total. Peristiwa ini mengedjutkan petjandu
bola chususnja, dan warga Djawa Barat merasa prihatin

Pertandingan kedjuaraan tin.
kelas berat Djum'at malam
ntara djuara Jose Manuel Ibar
dari

"PERSIB”

kan ko'ra Mexico» dimana ribu
an orang Brazil terus menerus

5—2

kan Swedia dgn angka
pada tahun 1958.

perebutan "Jusuf Cup” di Makassar, membuktikan bah
wa PERSIB benar2 dalam keadaan gawat jang diantjam

'TANDINGAN UTAIN
(WAN BLIN DIUNDURKAN

ltain

Friatna

mer-

api dan

kembang

tjon menerangi dan memeriah

lahas
Itali terpaksa — menelan keka
Brasil.
k
untu
4-1
angka
an
deng
pahit
zinho
Jair
l
Brasi
in
Pema
atas)
(mb.
(kiri) mentjetak gol ke-2 dalam per
tandingan jang berachir dengan 3-1
urituk Brasil melawan Uruguay.
(AP)
(Gambar samping)

apartheid

T7 pemain digodog untuk
masuk kelompok ““5 besar"

akan diisPure Ge.

MEXICO : Pemain? Itali ber-sorak2
setelah Gianni Rivera mentjetak gol
ke-4 jang memastikan kemenangan
mereka melawan kesebelasan Djerman
dalam pertandingan semi-final. Dan
dalam pertandingan final jang dilang:
sungkan hari Minggu melawan Brasil.

Seluruh pertandingan dikua
sai oleh Brazi dan pemain2
Amerika Latin memang berhak mendjadj pemenang. Te.
tapi jang mengherankan jalah
perbedaan angka 4—1 itu, se
telah Brazil pernah mengalah

terung. .
:telah mulai tjerah dan

Balaikota.

#/Para peserta team
hatkan digedung
8 Tiandi,

lebih

Demonstrasi
anti

selama ini menjelmuti PERSIB

Agung.

Dr. Wahidin, Djl Mataram.
Pemuda, Dil Gadjahmada.
Simpang Lima. Djl. Pandamar
n. Dil, Thamrin. Djl Pemuda

IDji..

Sewaktu menulis laporan ini belum
terdengar kabar? bahwa Sir Stanley
Rous (dari Inggeris) telah menolak
pentjalonannja kembali sebagai presiden. Djuga, negara? anggota tidak
sedikitpun memberi tanda bahwa
mereka menghendaki tokoh baru
cbususnja seorang jang lebih muda
daripada Sir Stanley.

mereka.

sungguh

1962 dan Itali memenang:
kannja pada tahun 1934
dan 1938.

DAPUR PERSIB KEMBALI
KEPULKAN ASAP

keliling kota, di

pemain

Atjara pensjahan dua anggota baru
FIFA djuga akan dibahas dalam kongtes harini. Kedua organisasi sepakboIa jang telah mengirim applikasi untuk mendjadi anggota FIFA ialah
Hederasi Sepakbola Republik Islam
Mauritania (Afrika) serta Perhimpunan Sepakbola Guyana, sebuah negara Amerika Selatan bekas djadjahan
Inggeris.
Komite Exekutif FIFA sementara
itu akan menjampaikan usul agar
kongres menindjau kemungkinan
penjelenggaraan kompetisi sepakbola
antar-benua2 untuk menentukan
club2 djuara kontinen.
Pemilihan Presiden FIFA baru
serta wakii2 preside maupun anggoekutif merupata2 baru Komite

been) f

Hmas

para

mengjahkan estimate tersebut

serangan

mereka

neiro

gbEpters UI

jang

diberi

Lain? atjara dalam kongres FIKA
ini menjangkut masalah2 tradisionil
Kongres akan mensjuhkan hasil2
Kongres ke 36 di kota Guadalajara,
Moxico, tanggal 9 Oktober 1968 lalu
jang sebelumnja telah dikirimkan
kepada setiap negara anggota. Laporan2 setahun lalu, soal2 keuangan
sedjak 1 Djanuari 1966 sampai 31
Desember 1969 akan diadjukan untuk.
disjahkan.
FIFA djuga akan membitjarakan
estimate anggaran keuangan mulai
1970 sampai 1973 nanti
mengangkat akuntan baru jang berkedudukan di Zurich untuk meneliti dan

zil melipat-gandakan

serta

Sementara itu dj Rio de Ja.

mudji team Brazil dan menga
takan bahwa sesudah memasukkan 2 goal nampaknja Bra

1958 dan

nangan pada th.

para
per

Pelatih Itali Valcareggi me.

memenangkan piala kema-

BARU FIFA
ANGGOTA Pr
mbahdi

Taktik
hebat.

Za

tandmgan selesai.

Brazi

Rimet,

puan

baik, itulah

menang.

galo
bertemu dengan
Wartawan sedjam

mengalahkan Itali dengan
angka 4—1 dalam final Kedjuaraan Sepakbola Sedunia dan berhak menjimpan
Piala Jules

mereka

Apn

ta2 kongres akan membitjarakan
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