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GELORA SENAJAN MENDJADI ARENA TINDJU : 

Gogl kemenangan. PSSI ditjetak oleh Res: 
dianto dan Max Timisela. 
Suasana Baku hantam sengadja ditjiptakan 
pemain2 OLARIA untuk menebus kekalahannja 

Djakarta, 30 Mei (Merdeka). 
Team sepakbola nasional Indonesia PSSI SENIOR 

setjara gemilang Djum'at sore kemarin telah berhasil me 
ngalahkan kes. bajaran OLARIA dari Brazil denagn ang 
ka 2—1 dalam suatu pertandingan jang berdjalan rusuh 
dan diachiri dengan duel dilapangan hidjau antara kedua 
kesebelasan. Kerusuhan djalannja pertandingan sore ke 

marin itu dimulai karena permainan kasar dan kelitjikan 
Brazil, akibat mereka telah ditinggalkan oleh 

PSSI dengan stand 2—1. Keadaan rusuh ini kemudian ber 
hasil diatasi setelah pihak pendjaga keamanan melepas- 

Seterusnja kita dapat ka 
bar bahwa sampai djam : 
19.00 tadi malam para pe 

  

Djakarta, 30 Mei (Mdk). 
Sehubungan dengan ter- 

bongkarnja komplotan Tjo 
pet ”Popon” beberapa hari 
jang lalu, Team Chusus An 
ti Bandit atau jang lebih 
terkenal dengan sebutan 

  

    

| dipergunakan oleh Popon 
4 dan kawan2nja Sislikakan 

aksi tjopet sepandjang dja- 

  

pai ke Djakarta Kota. 

jang diperguna- 

kan kawanan tjopet ini 
li kan berdjumlah se 

banjak 11 buah, dimana ke 
semua sopirnja tersangkut 
didalam kegiatan itu. 

Beberapa unit Tecab Ra- “ 
bu tengah hari dikerahkan 
Komdak VII ke sepandjang 
djalan2 jang dilalui oleh op 
let melakukan penje 

lidi dan menangkap 11 
buah oplet berikut dengan 
sopirnja. Oplet2 jang telah 

: Gitjatat nomor Pol-nja itu 

  

y Gitjeritakan oleh Popon, itu 
| lah Yoplet jarg sering atau 

hai tiap hari diperguna 
| kan Oleh pentjopet2 ibuko- 

ta termasuk komplotan jg. 
ia pimpin sendiri. 

| 
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Supir2 oplet komplotan 
tjopet Popon diringkus 

Djaringan komplotan 
Popon terbongkar 

malam, 
Kurang lebih satu djam se- 

belah penahanan oplet 
Gitempat itu djuga disusul lagi 
dengan penangkapan 

1
 st
 1 Ba
t 

Demiklan hasji2 jang baru 
ditfapai oleh Tecab dalam mem 
bongkar djaring2 komplotan tjo 
pet Popon dkk. sementara pe- 
ngedjaran terus Ke 

  

MOHD. ISNAENI 

Djakarta, 30 Mei (Mdk). 
Dalam suatu wawantjara 

chusus dgn. koresponden 
”Merdeka” Ketua I DPP/ 
PNI Mohd. Isnaeni menja- 
takan bahwa ia berpenda- 
pat tidak ada alasan untuk 
pesimistis, sehingga Pemi- 
lu dapat diharapkan dilak- 
sanakan tepat pada waktu 
nja, sekalipun sekarang ini 
waktunja sudah terus men 
dekat. 
  

BRIGDJENSARWO EDHIE 
TINDJAU PUSDIK2 

Djakarta, 30 Mei (Mdk). 
Dalam rangka penindjau 

annja ke Pusdik2 untuk me 
lihat dari dekat sampai di- 
mana pendidikan itu dilak- 
ranakan dan djuga untuk 
mendapatkan data2 jang da 
pat didjadikan bahan pem 
bahasan dalam rangka pen 
didikan Taruna di AKAB- 

kan tembakan2 beruntun keatas Stadion Utama Senajan 
selama beberapa menit. 

main Brazil masih terpak- 
sa diamankan dilapangan 
hidjau dengan kawalan jg. 
ketat, untuk menghindari 
amukan ribuan penonton 
fg. merasa penasaran atas 
kekasaran dan kelitjikan 
pemain2 Brazil dari Ameri 
ka Latin ini. 

Dapat dikabarkan bahwa 
setengah main team nasio- 
nal jang dipertjajakan diba 
wah bimbigan Dr. TD Par 
dede itu telah lebih dulu 
unggul dengan 1—0. 

DJALANNJA PERTANDINGAN 
Dari djalannja pertandingan sore 

ikemarin itu ternjata team PSSI Se- 
faior jang terdiri dari 1007 pemain 
Pardedetex itu telah uat start 
jang baik sehingga jak sekali 
membahajakan daerah pertahanan 

@ekali serangan2 jang dibangun oleh 
team nasional kita itu djauh lebih 
banjak dan lelih berbahaja dari 
#erangan2 jang dilakukan OLARIA. 

Dan nampaknja untuk mematahkan 
serangan2 PSSI inilah maka bebera- 
Pa pemaind OLARIA dengan senga- 
@ja telah melakukan ptrmainan keras 
dan kasar sorta kelitjikan2 jang ti- 
Gak dapat dilihat oleh wasit. Namun 
ermainan keras dari lawan ini te- 
tah mendapat ladenan dari pemaina 
PSSI sendiri. 

(Bersambung ke hal. IV) 
KSAD DJEPANG 
KUNDJUNGI MBAD 
Djakarta, 30 Mei (Mdk). 

Pada hari Djum'at pagi 
kemarin KSAD Djepang 
Djen. Masao Yamada jang 
didampingi oleh Majdjen H. 
Matsukano (G. 2/Intel) dan 
Majoor Kanaya (Adjudan) 
telah berkundjung ke MA 
BAD dalam rangka kundju 
ngannja ke Indonesia seba- 
gai tamu Dep. Hankam. 

Menurut Mohd. Isnaeni 
selandjutnja itu disandar- 
kan pada kenjataan2 anta 
ra lain ditindjau dari segi 
perundang2an dan peratu- 
ran Pemerintah jang diper- 
lukan, sekarang ini setjara 
keseluruhan sudah selesai. 

10 miljard rupiah. Kemungik: 
tambah biaja masih bisa Gilesai- 
kan dalam rangka penggarapan 
anggaran belandja negara 1971- 
1972 jad. Oleh karena itu maka 
tas dasar kenjataan ini, tidak 
@da dlasan untuk peaimistis terha 
Ge na PAN mah 

Periitu Udak ganggu 
pembangunan & tahun 

Mendjawab pertanjaan setandjut 
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Papbna——— | AR US TAKARN 

» (NU SE UM musa 

“ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

eka 
SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESI 

Harini 
Oplag : 
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Half PSSI Dede Rusiy terlibat dalam satu duel diudara dengan kanan dalam 

OLARIO Acelino, sementara Anwar Udjang bersiap2 menunggu djatuhnja 

bola ( gambar samping ). 
Back kiri PSSI Senior Reny Salaki telah melakukan sliding tackle jang ma - 

is untuk terobosan2 pemain deng LARIO Acelino jang sangat berbahaja 
ini, gambar atas, (Tjendrawasih |. 

2 Pengedar 

orang lainnja bernama Roy Ka- 
Iio, kira2 tiga sebelum 
nja di Pasar Baru da Ff | H 

Pemilu terlaksana 
pada waktunja 

selalu ditandaskan oleh Presiden 
Soeharto, adalah salah gatu sa- 
rana dan manifestasi untuk mene- 
gakkan kehidupan demokrasi di 
Indonesia. 

  

Perkawinan 
agung di 

kraton Solo 

Diundang 2 ribu orang 
termasuk 10 menteri 
dan dubes2 asing 

SURAKARTA, 30/5 (Mdk).— 

kemarja, 

      
      

Badjari 
otak 

penodong 
ditangkap 

Djakarta, 30 Mei (Mdk). 
Rabu malam djam 23.30 

WIB, Team Chusus Anti 
Bandit berhasil menang- 
kap Badjuri alias Tris- 
no alias Rais salah seo- 
rang otak komplotan peno 
dong ibukota jang terlibat 
dalam penodongan berda- 
rah pada tgl. 13 Mei jang 
lalu di djembatan Serong 
depan halte bis kota Tanah 
Abang (berita "Merdeka" 
tgl. 26 Mei) jang mana me 
njebabkan tertembaknja pe 
rut Amin Bin Ardjaya hing 
ga menderita luka berat. 
Badjuri ditangkap ketika se 
dang berada didalam ru- 
mah isteri barunja di dae- 
rah Tjawang. 

dit ini, tjaggal seorang lagi 
pelaku Mu, jaftu 

        

   
      

PENJEDAP MASAKAN $ 

Gabe Pari 11010 | 
"PURE MONOSODIUM GLUITAMATE 

i "Keok lawan PSSI Senior 

Pesawat jet Phantom 
AS membomi Vietut 
Beratus2 kendaraan berla- 

pis badja digerakkan 
— Korban2 AS 26 hari: 219 tewas, 833 luka2. 
— Vietnam Selatan: 505 tewas, 22.00 luka2. 
— Dipihak Komunis : melebihi 9.300 djiwa. 
— Laporan Sekutu: 14.000 sendjata disita. 

SAIGON, 30 Mei (Mdk).— 
Pesawat2 Phantom jet dari Angkatan Udara Amerika Serikat 

telah membomi Vietnam Utara, menjerang tempat2 pertahanannja jang 
telah menembaki sebuah pesawat penjelidik Amerika, demikian dikata- 
kan seorang djuru bitjara militer Amerika baru2 ini. 

Dua dari keempat pesawat tempur Bomber F4 awal minggu ini 
telah menjerang posisi2 jang letaknja 60 mil disebelah “Timur-laut 
dari kota Doing Hoi di Vietnam Utara. Dikatakan, bahwa beberapa 
pesawat terbang pemburu sedang mengawal sebuah pesawat penjelidik 
dan membalas ketika penembak2 komunis memulai serangannja. 

Ini merupakan serangan pem- 
boman Amerika jang pertama di 
sebelah Utara jang dilaporkan se- 
djak awal bulan Mci sehingga 
pemboman2 setjara teratur di 
Vietnam Utara jang sudah di 
hentikan pada tanggal 1 Novem- 
ber 1968 mentjapai djumlah 60 
kali. Ketiga pesawat Amerika itu 
tidak terkena atau rusak dan 
dari mana penembakan jang di 
lakukan Vietnam Utara itu belum 
dapat diketahui dengan pasti. 

Pasukan2 sekutu jang ber- 
Operasi di Kambodja melaporkan 
terdjadinja pertempuran2 kegjil 
selama dua kali dalam minggu 
ini, tetapi Victnam Selatan me- 
ngumumkan dimulainja kembali 
suatu operasi jang terdiri dari 
pasukan baru sedjumlah 10.000 
orang negara tetangganja. Pasu- 
kan2 sekutu djuga melaporkan 
tentang ditemukannja hampir se- 
banjak 150 ton alat? pelengkap 
an perang dan bahan makaman. 

Pertempuran didarat 

Di Victnam Selatan, pertem- 
puran didarat, ketjeiakaan sebuah 
pesawat helikopter, serangan2 
bom komunis dan menjasarnja 
sebuah mortir Amerika jang me- 
ledakkan persediaan amunisi te- 

lah menewaskan 11 orang serdadu 
Amerika dan melukai 31 orang 
lainnja. Didaerah Delta Mekong, 
pasukan2 infanteri komunis te- 
lah menjerang sebuah pusat per- 
kampungan, menewaskan — 10 
serdadu Vietnam Selatan dan 
melukai 32 orang. 

Di Saigon, Victnam Selatan 
dan Kambodja baru? ini meng- 
umumkan tentang pemalsuan su- 
atu persetudjuan untuk pemulih- 
an kembali hubungan? diploma- 
tik jang telah dipisahkan lima 
tahun jang lalu. Perdana Menteri 
Kambodja Yam Sambaur me- 
ngulangi kembali statementnja 
bahwa ia akan meminta kepada 
Presiden Nixon untuk memper- 
tahankan pasukan2 Amerika di 
Kambodja apabila pada tanggal 
30 Djuni ini Nixon akan menarik 
kembali seluruh pasukan 2nja 

Sementara itu, laporan dari 
Phnom Penh mengatakan bahwa 
pasukan? komunis baru 2 ani mx 
nyadakan dua kali pertjobaan 

    

untuk memotong Djalan Raya 1, 
djalan utama jang menghubung- 
kan ibu kota Kambodja dengan 
Saigon. Dalam salah sebuah sc- 

ja, mortir dan alat2 sen- 

    

    

kesebuah pos komando di Sy 
Rieng dekat perbatasan Vietnam 

kena ae TN 

Ibu Tien Suharto Kundjungi 
Washington, 30 Mei (Mak) 

Ibu Tien Suharto telah dapat idee? 
baru untuk rentjana pembangunan se 
buah rumah sakit anak2 di Djakarta, 
ketika ia pada hari Selasa menin- 
Gjau rumah sakit serupa di Washing 
ton 

Dalam kundjungan kerumah sakit 
itu, jang merupakan bagian dari ren 
tetan atjaranja di Washington, Tien 
Suharto telah dapat sambutan ha 
ngat dari anak2 jang dirawat disana. 

Seorang anak Amerika jang beru 
mur empat tahun jang baru sadja 
mergalami Operasi telinga telah me 
myambut Tien Subarto dengan rang 
kulan spontan 

Pada kesempatan itu Njonja Pre 
siden telah membagilkan olehg un 
tak para anak Mu 

Sebelum mengunjungi rumah & 
Kit tab Tien Suharto telah menerima 
Wakli? pandu puteri Amerika di 
Biner Howe dimana 18 dan kepala 
ayara menginap selama beruda di 

Wartngtom 

  

     
   

  

orang dan meluk: 
nja. Dikatakan se 
wa djalan raya i 
terbuka. 

Beratus2 kenderaan berlapis 

badja digerakkan 

7 orang lain 
utnja bah- 

ih tetap 

  

Pasukan2 Vietnam Selatan 
jang digerakkan oleh beratus- 
ratus kenderaan berlapis badja 
melantjarkan suatu operasi baru, 
awal minggu ini, 25 mil didalam 
dacrah Kambodja dan enam mil 
disebelah Timur laut ibu kota 
propinsi Takeo. Sumber? militer 
mengatakan, bahwa ke 10.000 
pasukan baru ini telah menambah 
djumlah pasukan Vietnam Selatan 
di Kambodja mendjadi,M0.000 
orang. Dalam fase? pembukaan 
kampanje ini, pasukan2 peme- 
rintah dikabarkan telah mencwas 

kan 18 pasukan komunis dan 
menjita lima ton amunisi perang 
dan sebuah toko jang mendjual 
sendjata. 

Sedjumlah kira2 10.000 pasu- 

3 

rumah Sakit 
Para wakil pandu puteri itu didam 

pingi oleh ketus gerakan tersebut 
Njonja Douglas McNeil 

Djamuan makan dihadiri oleh pim 
pinan puntjak pemerintahan sedang 
kan sektor swasta diwakili oleh me 
reka jang memegang peranan pen 
ting dalam ekonomi Amerika seperti 
antara Inin tokohd bidang Industri 
munjak 

Pada malam harinia tuan rumah | 
dan Nionja Nixon telah menghorma- 
ti tamu dari Indonesia itu dalam 
tanker negara stang Putih jang 
@susul dengan malam kesenian 

Selesai makan siang jang diselengg 
@rrakan untuk menghormat Presiden 
Gan Njonga Seebario oleh Wakil Pre 
ueen Agnew bertempat diruangan 
makan diplomatik State Department, 
Nonja Soeharto mengundjung! seba 
ah romah maki snak? jang telah bar 
Wala watu abad dan tetaknja dieng 
aki kota Wambington 
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Prof.Dr.Djamaluddin, saksi ahli dalam perkara abortus provocatus criminili 
memegang barang bukti, jaitu tubuh baji dan usus jang telah robek2 

bahwa hal ini terdjadi karena alat2 tadjam jang 
jang menjebabkan meninggalnja siibu, Ni 
Hasrul Harun (duduk dibelakang pakai 

pendapatnja 
hakim, alat2 jang dipakai Dr.Yahs 
Dr. Yahya berdiri dekat saksi, terdak: 

  

       

itas Dr.Yahya pada sidang jl. nampak sedang 
dan hantjur, jang dimasukkan kedalam Stoples 

dipergunakan. Kelihatan diatas medja 
Zulchaidah (14 tahun). Terdakwa | 

il (Gmb.Merdeka) 

  

Resolusi Perbanas pada 
Mahkamah Agun 

Djakarta, 30 Mei (Mdk). 
Dalam satu keputusan da 

ri Kongres Perbanas jang 
diadakan dari tgl. 25 Mei 
s/d 28 Mei kemarin jang 
menarik perhatian ialah di- 
ambilnja suatu keputusan 
membuat suatu resolusi pa 
da Mahkamah Agung jang 
menuntut agar terhadap pe 
mmindjam2 jang tidak mau 
membajar hutangnja bisa 
dimintakan penahanan kepa 
da jang berwadjib. 

Remolusi ini dibuat atas per 
timbangan adanja fakta me. 

Mahi ung dengan 
Surat Edaran No. 2/1964 tgl. 
22 Djanuarj 1964 telah meng 

  

Projek Tani 

Makmur. 

' Di Maros 
Makassar, 30 Me! (Mdk) 
Sebuah projek Tani Makmur 

  

  

akan dibuka di Maros ki. 30 km 
utara Makassar dgn grant dari 

BP
 

Komisi Umum  menjarankan 
supaja Perbanas menginstriksi 
kan kepada anggota2nja untuk 
tetap mendjauhkan diri dari 
perbuatan 

Teni 
Perbanas dapat masakan aa 

djuran Indonesia tentang 

bahwa penggabungan dalam oer 
tuk merger belum dapat dilaksa 

nakan dengan berhasil dalam 

mentjari bentuk? kerdjasama la 
In jang sehat dan legal, misalnja 
bentuk syndikat, konsortium dso. 
sebagai langkah pertama kearah 
kemungkinan terlaksananja mer- 

at Tentang penambahan mo 
dal 

nuhi andjuran Bank Indonesia un 

tuk penambahan modal. Dalam 
hubungan ini Komisi mendesak 
kepada Pengurus Perbanas jang 
baru antara lain agar: 

gota Perbanas untuk berusaha 
menaikkan modalnja dan 

(Bersambung ke hal. IV) 

ATASE PERTAHANAN 
AMERIKA KUNDJUNGI 
DFPUTY KASAL 
Djakarta, 30 Mei (Mak) 
Deputy Kepala Staf Angkat- 

an Laut Laksamana Muda Laut 
LM, Abdulkadir jang mewakili 
KASAL, Kamis siang diruang 
kerdjanja telah menerima kun. 
djungan Atase Pertahanan Ame 
rika Serikat, Kolonel John S, 
Sandiland dan Atase Angkatan 
Darat Amerika Serikat, Let, 
Kol, Cicero Ke en 
Dispen AL la", Aa", 
Kedua ng penata Amar, 

ka jang didampingi Atase 
mn Laut Amerika Ser-i. 

kat, Kolonel Lyic V, Tope, US 
MC, pada kesempatan tsb telah 
berpamitan kepada Deputy KA 
SAL berhubung dalam waktu 
dekat akan kembali ketanal 

ajrnja, at 
Kepada tamu tsb Deputy KA 

SAL telah menjerahkan tanda- 
(matr “Sebagai kenang2an, (Ant) 

  

  “City 
Djakarta. 30/5 (Mdk), 
ea Sat lp tiga be 

perbaikan2 pada bagim2 
dan injerier Gedung 

Pasar Baru, maka pada tanggal 
30 Mej 1970 mantj malam dia 

dung tersebut j: Bar maa ma 

Ty Tam an DE! NGAN 
KEADAAN KINI 

  

h 

  

KARET BUSA JANG BERMUTU 

PUSAT PENDJUALAN : 

DJL. KALI BESAR BARAT No. 26. 

DJAKARTA-KOTA 

  

TEL. 23276.   

Nanti malam 
Bang Ali buka 

Theatre”   
Gisesuaikan dengan 'jita2 Gu- 
bernur Ali Sadikin jang mengi 
nginkannja lebih banjak public 
Letra kepada penduduk ibu 

ota, 
Brigdjen Pirngadi menerang- 

kan bahwa "keastian”" dan ori- 
Finalitas Gdung Kesenian, ti-. 
dak berubah, Hanja ia disesuai. 
kan dengan kondisi zaman dan 
keinginan public, 

Atas pertanjaan , Merdeka" 

irngadi, 

bar 1.5 dekat. akan Gagkan 
pula ditempat itu. servii 
berupa ,,gufck lunch”, Ka 
bangun pula sebuah ni lu! 
wCity.Cosy-Corher” 

MENDJ, 

  

Djatah minjak tanah 

tidak dikurangi Paman sANK 
pohon mengadakan rvey kedaerah 

mar. Kalau sekiranja memang kenja alaka (kabupaten Sumedang) tsb untuk meneliti tentang ba taannja ada ibu2 rumah tangga jang dewasa iny terantjam hama "ar , 
Gemikian, itu ada- na”, hama kelapa jang berba 

  

  

   

MERDEKA 

Apabila anda latau 2”, mtr. 
Dengan serta merta anda dapat me- 

   
   lintasi lautan Teduh sambil tiduran 

Dari Hong Kong ke Tokyo ke Hono 
lulu dan California. Dan selekasnja 
dari Sydney. Dengan ruang berle- 
bih'-an untuk kaki, kepala dan badan 
anda, Ada tempat untuk jang suka 
merokok dan untuk jang tidak su- 
ka. Semua itu dipesawat Pan Am 
747. Pesawat serupa kapal, kapa' se- 
rupa pesawat. Dan bila pesawat ti- 
dak penuh, anda dipersilahkan me- 

   

  

naikkan tangan2 kursi dan memakai: 

PERKEBUNAN KELAPA DIANTJAM 

kursi2 sebelahnja. 
Hubungilah Agen Perdjalanan Pan 
Am, atau kami langsung. Harga 
ticket pesawat 747tidak lebih mahal 
satu sen pun daripada pesawat Jet 
biasa, tidak perduli berapa banjals 
tempat anda akan pakai. 
Pan Am di Hotel Indonesia 
Djakarta. — Tilpon 49363 - 43755. 

PanAms 442. 
Pesawat dengan ruang selega dunia, 

    

   

  

HAMA ARTONA 

        
      

   

    
Mengobati matjam3 penjakit teru- 
tama penjakit djantung 
Alamat Hotel Yin Pin K. 8 Dji 
GadjahMada 218/219 Dik. Kota 
Praktek hanja hari Senin dan 
Kamis 
Pagi 900 — 1208 sore djam 
15... 

  

SABTU, 30 MEI 1970 

    
  

     

  

   

   

    

   

    

   

SIN SHE TAN TJE NJI 

8.60. No. 564/M/70 

  

membeli seharga 
lah permainan tukang? pikul (pendju « 1 Minjak etjeran jang langsnug ke- baja, Apabila serangan ini P iebara 
konsumen, "door to door retailer”) apakan beser kemangkinan en mn dan diluar tanggung djawab PT. Ga .000 pohan kelapa tsb, akan 
permigas. Tapi adalah tanggung-dja mengalami kehantjuran. 23 wabnja untuk mengatasi hal tab. Sa - m 
tuZnja djalan ialah mempersempit Serangan hama "artona” itu 5 

Sa me aan | Pefjahan kkul tab, dan 1 

- is bersntasannja dilakukan 2 
NA Merlap Gaanh dengan mendapet bantuan “ Ketjil 

Gagman ini bukanlah dimalmud Djawatan Pertantan Rakjat - 
kan mematikan sumber hidup dari) ngan mendrop "Basudya' 
tukang pikul, tap! untuk membatasi kkedeerah Jang terserang hama | .k... 30 mei Mak) 
tukang2 pikul tib mempermainkan tab, Has penukaran,” penjegaran uang. PRT AANG 
harga minjak tanah semaunja obat ketjit jang telah dilakukan sangat dibutuhkan oleh tiap Wen Dengan gn ragi Bank Indofesia beserta Tjabang2nja & an an aan tangga : ka dewasa Gelam rangka perjebaran dan penie aa Sar Ot Da Sah 
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PENERBIT 

antar), Luar kota 

TEKS SADJA 
minimum 

DISPLAY 
minimum 

Kontrak 
Iklan Keluarga 

minimum 

Ojakarta. Telepon 

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEN BM, DIAH 
PLT, Merdeka Press, Diakarta 

Terbit setiap pagi, ketiuali hari2 besar 
Marga langganan dalam kota: Rp. 200.. sebulan (termasuk beaja 

Rp. 300, 
Luar negeri: Ditambah beaja pos udara ke negara jang bersangkutan 

TARIF IKLAN 
Rp. 40. per men/kolom Iki 

35 mun kolom 
AD (IKLAN GANBARI: Rp. 50, pe 

40 mm kolom 

Dua warna (hanja me 

hanja untuk 3 bulan. Pembai 
Rp, 30. 

25 mun'kolom 

  

Alamat Direksi, Yata Usaha dan Rectaksi : Dj 
43660, 43236 

Rekening giro pos 

Pemimpin Umum/Redaksi : 

HIBURAN DAN SENI DI 

(termasuk beaja pos udara) 

lebar 46 mm 

vun/kofom iklan 

ah) : tambah 1O0X 

an dimuka 
per mm kolam 

1 M. Sangadji 11 

  

   A. 1263 

BM. Diah 
        

METROPOLE DJAKARTA 
ETELAH “Taman Ismail Marzuki” dibuka, ternjata, bahwa ia telah 
membawa kemadjuan2, sekurang2nja dalam perhatian masjarakat terhadap 
kebudajaan dan kesenian Indonesia pada umumnja. Alhamdulillah dengan 
pandangan kedepan dari Bang Ali, maka kebudajaan asing dalam bentuk 

musik dan film2—tak-bermutu dapat dikompensasikan dengan pertundjukan2 
anekawarna kesenian jang lebih sehat di “Taman Ismail Marzuki” akibatnja, 
ialah, makin lama perhatian kepada kebudajaan milik sendiri makin banjak. Dan 
dika ingin melihat atau mendengarkan kebudajaan asing, maka ia akan diberikan 
lhagian2 jang tjukup menjegarkan djiwanja. 

Malam ini Bang Ali akan membuka lagi sebuah gedung pertundjukan, jaitu 
bekas gedung Kesenian jang kini diberi nama “City Theatre" Kita gemi 
bahwa peninggalan kebudajaan Barat jang lama dengan stijl Barok didi 

    

gedung itu, tidak sampai di "vermaak"" sehingga bisa berarti membuang sekelumit 
sedjarah kolonial jang mendjadi kenang2an bagi kita. Disamping itu, ia membawa 
identitas djaman lama dan merupakan mungkin satu2nja peninggalan bermutu 

Jang penting djuga bagi kita adalah, bahwa telah diputuskan oleh pemim- 
pin Teater Ibukota itu, bahwa Gedung jang didjadikan bioskoop untuk film2 
bermutu itu, akan dipakai djuga sehari dalam seminggu untuk pementasan 
karya2 sandiwara. — 

Karya2 sandiwara kita adalah bukti 
menundjukkan kemampuan dan kemadjuani 
TVRI dan "Taman Ismail Marzuki", dan ki 
Oleh “Teater Ibukota'— 

  

asil seni kita jang makin lama makin 
ja. Banjak upgradingnja dibantu oleh 
i ia mendapatkan tambahan bantuan     

Kita mendengar bahwa biaja untuk pementasan sangat tinggi, sehingga di 
lkustirkan, bahwa tidak satu, organisasi sandiwarapun lagi nanti jang dapat 

ta menikmati. pementasan karya2 dramanja diatas pentas gedung jang int 
Oleh karena perkenalan kesenian dan hiburan tidak boleh sangat terlalu 

h itu. 

  

titik beratkan kepada pertundjukan2 film sadja, maka sangat baiklah, djika di 
djadikan keharusan, bahwa gedung "City Theatre” itu nantinja dipakai untuk 
pertundjukan kesenian lainnja, ketjuali film. 

Kita kira, kini sudah mulai tiba waktunja, untuk memberikan kesempatan 
lebih luas bagi pertundjukan2 kesenian nasional kita setjar: 
dalam, disamping pemutaran film2 import sadja. Apal: 

Bang Ali masih berdjalan. Jaitu, bahwa    

  

pin “City Theatre” dapat 
sehingga mereka dapat lebih banjak dan lebih sering mempertundjukkan drama2 , 
mereka. 

lebih luas dan lebih 
ia diperlukan pula, 
lak dapat digambar 

" Mudah2an Bang Ali dan Pemim— 
sulitan keuangan sandiwara2 kita 

        

Setelah peresmian "City Theatre” kita masih mengharapkan, bahwa 
Bang Ali dengan dijalan dan tjaranja sendiri, dapat pula melahirkan lagi lebih 
banjak gedung2 pertundjukan untuk metropole Djakarta dan penduduknja jang 
lebih 414 djuta orang itu. Artinja, disamping perhatian kepada pemutaran film 
jang paling mudah, paling murah dan paling tjepat memasukkan uang, diperhati- 
kan pula segi2 kesenian kita lainnja. 

Dan chusus mengenai "City Theatre” kami harapkan pula, agar supaja 
gedung bekas peninggalan zaman baheula itu djangan sampai achirnja mendjadi 
gedung jang-hitang hubungannja dengan kesenian jang sungguh2 kesenian. 
Mudah2an makin lama makin bertambah djuga gedung2 kesenian kita, jang tidak 
hhanja diperuntukkan bagi pemutaran film2 sadja ! 

TASK FORCE TIGA 

MOSKOW ATAU LONDON 
NEGARA : 

JANG LEBIH DULU 
KUALA LUMPUR, 30 Mei (Mdk) 

Tiga negara anggota task force me 
ngenai Kambodja sekarang kemungki 
nan sekali akan berkumpul disuatu 
tempat dibenua Eropa, sebelum melan 
(jarkan m'ssinja untuk mentjari suatu 
penjelesaian atas krisis Kambodia, 

Team tersebut, jang mewakili Ma- 
laysia, Indones'a dan Djepang, semu. 

Ia diharapkan bertemu di Kuala Lum 
pur pada awal bulan Djuni, tetapi me 
urut sumber kementerian luarneger! 

Malaysia rentjana Itu terpaksa diro 
ah untuk menjesuaikan keleluasaan 
anggota? team lainnja. 

Ia selandjutnja mengemukakan, bah 
wa Anwar Sani. Dirdjen urusan poli- 
tik Deptu Indonesia, dewasa ini bera 
da d1 Washington, menjertai kundju- 
ngan Presiden Soeharto ke AS. 

Lebih mudah baginja untuk berga 
Dung dengan team di Eropa dar'pada 

Ia djauh2 ke Kuala Lumpur dan lalu 
pergi lagi ke Moskwa dan ibukota? 
latnnja. 

Team tersebut jang dibentuk oleh 
Korperensi Djakarta II negara me- 

ngensi Kambodia, telah diberi wewe- 
nang untuk melakukan "konsultasi2 

penting” dengan dwi ketua Konperen 
s1 Djenewa, Uni Soviet dan Inggeris, 
Untuk mengaktifkan kembali Komisi 
Pengawas Internasional (ICC). 

LEBIH DULU KE MOSKWA 
ATAU KE LONDON ? 

  

  

TENTARA SAIGON 
30 DJUNI 

HARUS DITARIK 
SENATOR FULLBRIGHT 
ANTI INTERVENSI AS 

katakan famas biakan” ya 

Menara sanatem Ya, BET tan 
menga Yee Sera mena 

  

tetap Kemiu Malaysta Chazali Shaffie 
dikabarkan akas memimpin team ter 

sebut, 

Tugas utama dari task force terse 

but ialah untuk berusaha 

Sovjet menjetudjui kemi 

jang beranggotakan Indi, 
dan Kanada. 

    

    
MERDEKA 

Serangan2 
udara Amerika 
diprotes Hanoi 
MONGKONG, 30 Met (Mah) 

Pesawat2 terbang Amerika meng, 

hantam Vietnam Utara dengan 48 sc 
tangan dalam waktu dua hari dalam 

pekan Ini, termasuk banjak serangan 
oleh pesawat2 pembom raksasa B-32 
Cibelahan begian utara dari zone de 

militesasi, demikian Hanoi menjata 
Kan hari Kamis 

  

    
Kemlu Viet 
lewat Kan 
menjatakan 

bahwa pesawat Amerika melantjarkan 
serangan2 terhadap Vietnam Utara 
Itu pada hari Minggu dan Senin. 
Komando Militer AS di Salgon ha 

TI Rabu menjatakan bahwa dua pesa 
wat pembom-tempur Phantom Amerika 
menjerang posisi2 antiserangan udara 
Vietnam Utara dipropinsi Guang Binh 
hari Senin setelah sebuah pengintalan 
ditembaki. 

Semendjak AS setlara resmi meng- 
achiri serangan2 udara terhadap Viet 
nam Utara dibulan Nopember 1968, Po 
merintah AS memutuskan untuk te- 
rus melakukan” penerbangan2 pengin 
talan diatas negeri komunis itu dan 
menggempur sarang? peluru-kendali 
dan meriam penangk's udara jang me 
nembak! pesawat pengintai 'tu. 

Dalam prestasinja hari Kamis itu 
Kementerian Luarnegeri Vietnam Uta 
ra menuntut agar Amerika Ser'kat se 
gera menghentikan pemboman terha. 
dap negeri itu, 

AKIBATKAN KETEGANGAN2 
BARU. 

Sementara itu penindjau2 militer di 
Salgon Kamis pagi menjatakan bahwa 
pemboman wilajah V!etnam Utara 

  

    

  

  

Konperensi Dubes2 
Djepang 

DIDJAGA ORANG2 
JANG BERTAMPANG 
SERAM 

Hongkong, 30 Mej (Merdeka) 
ACHLI2 karate dan petugas2 

pendjagaan sekuriti berpakaian 
preman di Hongkong harj Rabu 
melakukan pendjagaan keras 
sementara Menlu Djepang Kti. 
chi Aich/ mengetuai sebuah 
konperensi sehari penuh dari 
dutabesar2 Diepang dj Asia 
Tenggara untuk membitjarakan 
krisis INDOCHINA, 
Pertemuan tertutup itu djla- 

kukan ditempat kediaman Kon 
dien Djepang di Hongkong. jg 

jaga keras oleh petugas2 ig 
mbarkan oleh pers sebagai 

"bertampang seram”, 
Para wartawan foto hanja di 

berj kesempatan untuk memo- 
tret bagian luar gedung perte. 
muan itu. semuetara korespon 
den2 djuga dilarang hadir, 

Sumber2 Djepang mengata- 
kan. bahwa masalah2 pokok Jg 
akan dibahas berkisar pada so 
al Indoch'ina. tjampurtangan ml 
liter AS di Kambodja dan tang 
gapan perutusan2 jtu terhadap 
Koxeprensi 1l-negara mengenai 
Kamhodia d' Djakarta baru? 
inj, (Ant.Rtr) 

   

  

KALAU KAMBODJ 
Paris. 30 Mei / (Mdk) 

SONN VOEUNSAI, Duta Besar 
Kambodja untuk Perantjis, menerang- 
kan bahwa sebelum perang Kambodja 
dimulai ada 50 sampai 60. pasukan 
komunis jang ditempatkan di 
Kambodja. 

Dubes Voeunsai mengungkapkan 
rahasia lama, bahwa ketika Lon Nol 
berada di Paris bersama-sama dengan 
Sihanouk, Lon Nol tidak berhasil 
membudjuk Sihanouk supaja me- 
njingkirkan pasukan? komunis dari 
Kambodja. Waktu itu kedua2nja ber- 
ada di Paris untuk berobat. 

“Kalau Kambodja tidak diserang 
Oleh pasukan2 komunis, tidak ada 
alasan bagi pasukan2 AS dan Victsel 
untuk menjerbu Kambodja” (UPI) 

  

  

RALAT 
Berita "Problem perburu 

han di Asteng sama” dari 
PAB, jang dimuat dj "Mer 
deka” kemarin hal. JII ter 
dapat kekeliruan. Jang di 
maksad dengan SOBSI ada 
iah SOBRI dan dengan ini 
kekelirua,, itu kami per- 
perbaiki. Redaksi 

  

SATUAN2 KOMUNIS 
BEROP ERASI DI 
KAMBODJA 
Bangkok, 30 Mej (Mdk) 

Beberapa satuan komunis su 
dah mulai beroperasi di Kambo 
dja Utara hanja beberapa kilo 
meter dari perbatasan Muang- 
thai. demikian diterangkan oleh 
Seorang gubernur provinsi Mu. 
angthai Kamkering Surakam 
hari Selasa, 

Surakarn, gubernur provinsi 
Sisaket, 300 km sebelah utara 
Pimom Penh, menerangkan bah 

ini adalah untuk pertama ka 
linja geriljawan2 kimunis terli 
hat didaerah itu jang letaknja 
dekat perbatasan timur Muang 
pe dan perbatasan selatan 
208, 

Ditambahkannja, bahwa keha 
diran komunis2 itu "sangat 
menggelisahkan”. karena pada 
saat Ini didaerah itu tidak ada 
pasukan Muangthaj untuk men 
tjegah komunis2 itu menjusup 
melintasi perbatasan, Ia telah 
melaporkan hal Ini kepada ke- 
menterian dalam negeri Muang 

  

thai /(Ant-AFP) 

APA TUGA MUANGTHAI 
UNTUK KAMBODJA 
  

NJ. SUNARSO 
MENDJELASKAN 

| PERKARANJA     
Djakarta, WI Mm (Mdk 

MN) Yanarus jang teriibat dalam 
pefkara Gi Pengadilan Nagari 
Iuibungan dangan dal wali ba 
rang perbiasan ak N Gana 

1 Gareeran seharga Hp. DATS 
(Marcia surat tutukan Diak 

pare Man RA 
perwsaja rana 

    

membaNaan 
Marteta” Waka 

  

Urawd 4 sense lagi, Aam wage 
Onga metagonak omi 5 mendtpesan 
ngeh pemdiNe mesra (IN) Genawa 
A Demwan) fan tentang betara 
nana ak gerak Kutang bai 
babakan hai Wa Mak banar 

Batak, satntah seetaAmnya ha 
sena tayang In antaba Sertntmng 
28 sesna tangan & daceng 
tensotet. teskaw penantian Da 
Peng) tocsatone Wat Aam and inea 
turanarari Kanaan onta Aa ya 

pegada pemda 
one Me 
v0 gan 

tangkak, 30 Mei (Melk) 

Wakil Perdana Menteri Muang Thai 
  ang merangkap djabatan — Manteri 

Onlam Negeri dan KSAD Myang Thai 
ab selesai marun Good WII 

  

Masion jang tardun dari 30 perrumpin2 
dan militer Muang Thai 

  

ba Karmbartja 
Dai mkringan 

  

4 Wii Miss 

  

  

  

on tar & pasta KSAU Muang Thai 
Laksamana Udara Dare Chultasapa 

tivga merarakan diabutan 

  

heran Perhubungan 
Merata telak bersin need 

sabah Musang 1 hai akar 
raguuta    

  

tuan tmeiban 
aka sean ea 

Mesanag Hai besrura meraba bearite 
"makan ba Kamunta kata 
sebuah harlan H Bangkak Manar 
Pine Tom ang Tha 
- ha Kam 
   

     

  

  

  

Ata Mun 
erat arng AK mn 

he0 wae pemanh Merasg Hei 
metana Greng Tema 

2 Meat 28 su hara Beda ehan 
Pena dee bertamu Unegrng Phat Mam 

tnotia setdp meraba banthat) tante 
ng Menu umah 2D eng 
smnntt von P segan mad 

ter tavngana 

- 

2 PESAWAT PEMBOM 
SERANG POSISI 
VIETNAM UTARA 
Oleh pesawat2 B-82 AS pada tanggal 
24 dan 25 Mel, seperti jang diumum 
kan oleh Kementerian Luarnegeri Ha 
nol, telah membawa ketegangan baru 
kepada suatu situasi jang sudah te- 
gang akibat Invasi AS terhadap Kam 
bodja pada tanggal 20 April dan sera 
ngan pemboman besar3an terhadap 
Vietnam Utara diawal bulan ini 

Sedikit banjak perkembangan ini 
pasti akan membawa sesuatu penga- 
ruh terhadap perundingan perdamai- 
an Vietnam di Paris hari Kamis ini, 
kata mereka. (Ant-Reuter) 

TTU Tiku 

WANITA 

    

ratu rumah 

tangga 

OLEH : SRI SUBEKTI 
HASIR WIDODU 

ada hari - hari tertentu 
P datanglah tamu kerumah 

a, baik tamu jang berke- 
pentingan — dengan i 

kita maupun dengan kita 
Dalam hal jang “sedemi 
sering kita mentjari - tjari bahan 
pertjakapan. Kalau jang didjadi- 
an bahan pertjakapan itu me- 

ngenai soal - soal pekerdjaan 
ataupun pemain - pemian film, 
drama, ahli2 negara dan lain 
sebagainja tidaklah ada halangan 
kita untuk mengenjam. 

Tetapi djika orang jang djadi 
bahan — pertjakapan itu tidak 
terlalu djauh dari kita, mestilah 
hati - hati, karena kalau ada 
utjapan kita jang keliru nanti 
dan ada kawan jang menjampai- 
kannja kepada orang jang ber- 
sangkutan, nistjaja dapat menim- 
bulkan hal - hal jang tidak baik. 
Memang bagi wanita, mempertj 
kapkan kebianp orang lain 
termasuk kegemaran jang sering 

  

  

    

  

  

    

    

     

  

tidak — disadari keburukannja. 
Buruk, a itu berarti kita 
suka menghina. Ini harus didjaga 
betul-betul, kalau sudah sampai 
kesitu pertjakapan, hendaknja 
kita mentjoba untuk menenga- 
hinja, sehingga tidak berlarut- 

  

Dalam pertjakapan itu tim- 
bang rasa amat perlu. Sebetulnja 
didunia ini tak ada seorangpun 
jang bersifat sempurna, kerjuali 
Tuhanlah jang Maha Sempurna. 

Kalau bertjakap suka me- 
ninggikan diri, keluarga itu sen- 
diri terlalu menundjukkan sifar 
"aku "' nja dalam setiap pertja- 
kapan, itu menandakan bea 
kita tidak luas pengalaman serta 
tak tahu kesopanan, karena ingin 
selalu mendjadi perhatian dari 
kawan bertjakapnja. 
Perkataai ku " kita usaha- 

kan untuk menguranginja sampai 
seketjil - ketjilnja dalam pertja- 
kapan bersama. Djadi harus di- 
perbanjak perkataan saudari / 
saudara, hal ini menundjukkan 
bahwa ”— kita suka mendengar 
pertjakapan orang lain. Ini berar- 
ti kita lebih banjak — bertanja 
daripada mendjawab / bertjerita, 
asalkan sadja pertanjaan- perta- 

    

  

  

    

   

Buku2 Tjabul Denmark 
rsebar di Eropah 

  

Den Haag, . .... Mei(Mdk) 
bat2 Denmark menerangkan 

kepada Menteri? Fropah jang sedang 
bersidang di Den Haag, negeri Belanda 
bahwa (ndgng2 Denmark jahg me- 

  

nyidjinkan pertjabulan djustru mem- 
buat bukuZ porno tidak laku lagi di 
Denmark, 

Tetapi Menteri2 Eropah itu me- 
nyatakan, bahwa sebaliknja buku2 
porno Denmark mendjalar Bo! 
sekeliling Denmark 

Menteri Kehakiman Denmark men 
petakan kopada Konperonsi Menteri2 
ehakiman Fropah itu, bahwa di 

tjabutnja Undang2 Downoik ja 
larang pertjabulan, djustru mendjatuh 
kan pasaran buku3 porno di Denmark 

—.. ur 

Dokter2 Inggeris Mogok 

    

London Mei Mak) 
Perhimpunan Dokter) Inggeris di 

London telah mem kawat kepada 
kebih dari Y00 dokter di NO benak 
rumah cakil di Inggroris sapaha ikut 
menguljukan pesta kepada Pemerin 
tah Wita. Diwbwta sopaja mereka 
#egpok tidak memutis resep sarat Hati 
Mokter, sertifikat dokter 

Kets dokter Inggeris ita Monbat 
telah sda keterangan dari Pemerin 

tah bahwa laporan tentang kenaikan 
adi Ae dsn dokter) gigi baru 
akan Aitahat soda Pemilihan 
Umvss tawngag U ngeri jad 

PM Wika dan Menteri Kesehatan 
Bi hartL merman menjtadjai Area 
Lampu pettemoan dangan Andien alan 
dan eter) Ha uban beta 
Fafemen teggorte Mhukarban mem 

v “0 Lana Perteran 
Atostan pan kari Hpvanan 

sngt PO Met ITO, Aan mhataan fu 
Aebarapd an dapat membahat amal ba 
“8x1 padi donter 3 dan Antar) 
pn ” 

    

“ 
“. 

RNATIONAL 

MAJA 

MAR!A ISABEL PEREZ MON — 

TES (No. $ dari kiri), 19 tahun 

crgambar bersama para peserta 
'ernational Maja” setelah ia 

terpilih sebagai ratunja dalam 
kontes ketjantikan di Zaragoza, 
Spanjol, baru2 ini. Dari kiri ke 
kanan ialah: peserta2 dari Djer- 
man, Argentina, Austria, Brazil, 
Miss Montes, Denmark, El Sal- 
vador, Spanjol. Maria Montes mc- 

(UPI) 

          

  n itu djangan bertubi - tubi 
ing itu supaja tidak men 

bosan, penting pula untuk 
mentjari — objek2 baru dalam 
pertjakapan, sehingga djangan 
kekosongan dan pertjaka 1 
terhenti lama - lama, Kekilapan 
dalam bertjakap - tjakap ialah 
sebabkan perkataan itu tidak 

diperkirakan dahulu,” membo- 
hong serta menjaut dengan ter- 
gesa - gcsa, schingga salah dja- 
wab. Bohong memang sangat 
mudah, apalagi dengan disertai 
variasi. ”— Biasanja bohong itu 
dimasukkan dalam pertjakapan, 
karena ingin menjuruh orang lain 
pertjaja. Tidaklah kita malu, bila 
kebohongan kita itu achirnja 
diketahui oleh orang lain? Karc- 

u penting sekali menahan 
bohong jang biasanja sa- 

ngat berkuasa itu. Pertjakapan 
dan kisah jang selalu diulang - 
ulang — dengan maksud supaja 
orang lain jakin akan kebenaran- 

ja, berarti memaksakan sesuatu, 
demikian adalah mem- 

Perlu diperhatikan 
dalam pertjakapan 

   

    

  

      

   

  

pula bah 
itu suasana hendaknja tenang 

  

dan tenteram, dengan djalan 
mematikan radio, mengurangi 
tangis dan sorak anak2, agar 
pertjakapn dengan tamu itu tak 
terganggu. 

UTJAPAN "MAAF" DAN 

"TERIMA KASIH". 

embeti dan menerinia su: 

M dah lazim dalam pergaulan, 
baik dengan orang lain, 
tetangga, teman sedjawat 

dalam perkumpulan maupun 
pergaulan dengan suami dan seisi 
rumah tangga, utjapan terima 
kasih sangat penting artinja 
ditindjau dari segi sopan santun 
didalam pergaulan. Atas pertolo- 
ngan, pemberian, djasa - djasa 

pudjian walaupun ba 
mana ke'jil bentuk dan nilainja, 
lidak kita harus dilatih membia- 

sakan utjapan terima kasih. 
Orang jang suka mengutjapkan 
terima kasih, menundjukkan ia 
menghargai budi baik orang dan 

i djuga menghargai dirinja 

  

  

  

    
       

      

   
. Maaf” merupakan utjapan 
jang tersendiri. Dalam kata - kata 
itu tersimpul satu ngertian 
bahwa didalam pergaulan, manu- 
sia tidak luput dari salah dan 
chilaf, terlandjur dan terdorong 
oleh sesuatu, bersalah dalam 
menduga dan lain seba, 
Utjapan maaf hendaknj: 
nakan karena kita perti 
kita harus : memperbaiki bubu- 
ngan baik kita, menjatakan kere- 
laan kita untuk mengakui kete- 
landjuran perkataan / perbuatan 
kita jang rasanja salah dan ber- 
niat untuk memperbaikinja di 
masa datang. 

  

   

DARI ARENA T.I. M. 

   
4 

MUS MUALIM 

'(Musikus ibukota jang terkenal 

| 20 Mey (Mak) 

Mus, sebagai suatu warga Ie 
baik wak dapat mengabaikan 
lari jang telah ada Atanah 
Krnja Ya Utah menelan twagi 
10 #edih bayak Wara, tetapy ya 

  

PILIH JANG MANA? 

Apakah anda akan memilih gadis tjantik dengan gaun malam jang » 
pesonakan ataukah andjing poedelnja. Tentunja p 

  

  han anda akan dja- 
tuh pada LYNN EVANS, gadis model jang sedang memamerkan gaun 
malamnja pada pertundjukan jang diselenggarakan oleh Berketex & 
BOAC baru2 ini di London. (UPI) 

“Maaf” bisa djuga disampai 
kan setjara sambil lalu, nilainja 
pun sambil lalu djuga, tetapi 
maaf jang diiringi undangan dan 
kundjungan tertentu, nila 
tinggi sekali 

Kelalaian minta maaf atas 
kesalahan kita, bisa menimbul- 

  

   

  

kan reaksi ketjewa dan anggapan 
kurang baik bagi pihak jang 
bersangkutan. Utjapan terima 
kasih dan maaf inipun berlaku 
terutama terhadap suami kita 
jang selalu bergaul setiap hari 

  

Mus Mualim jang berhasil 
lebih rjondong untuk meng 
ungkapkan atau mengangkat 
lagu2 timur kedalam musik 
Jazn 
Mungkin ketika mengaran- 

ser lagu2 rakjat Indonesia 
Mus mengalami kesulitan, 
namun apa jang diperlihat- 
kan dan diperdengarkan dia 
1in8 pentas, tidak terdapat 
nada2 jang sumbang 
Ketika mementaskan Jazz 

Universalnja pada malam itu. 
Mus tolah pula menampjlkan 
Bintang2 Tamunja, seperti pe. 
main sax Muis Radjah jang 
menurut Mus Muallim anak Ma 
dan jang berhasi nist Budi 
Chen. seorang at jang tar 
kenal dan terkemuka di Asia 

ia Kibond, trompetist Arie 
. viotist Idris Sandi, drum 

mer Renny Mustafa, 
Deretang musjsl tab sudah me 

rupakan diaminan mutu Jar 
jang ditampilkan oleh Mus Mu 
Mjm, Tidak heran dilka pada 
malam tah mrena Tentor Terbu 
ka telah dipenuhi oteh 
watt menaik Jang termasiik Ka 
dri Komutian Dra Mongeng. 

Vistiat rta Sandi jang keba 
akan terlibat dalam musik 

Ni engan berterus terang 
wenyatakan bahwa ta merana 
IN Jangan 

wunjk Yara Ind. tetapi apa 
diperban ahok Idite Kura 
peta musburn (be purna Ia 
Ndk patah We Kerta 
perkuat musik? Inga demikian 
Duga dengan Metang temenda 

    

Kami rasa walaupun bagaimana 
mendongkolnja, namun mende- 
ngar utjapan maaf dari kita, akan 
tawarlah kembali hatinja 

emikianlah sekedar tentang 
etiguette sebagai ratu ru- 
mah tang mudah2an 
tulisan ini dapat berguna 

bagi kita semua untuk mewu- 
djudkan rumah — tangga 
jang bahagia, serta dapat me- 
ngantarkan kita kaum ibu me- 
nudju- pintu gerbang kesedjah- 

dan masjarakat 

  

    

suatu 

  

reraan Keluarga 

  

Kelintjahan tangan Bubi dja 
tas toets2 piano, membenarkan 
beberapa pendapat bahwa Bu- 
bie adalah merupakan pemajn 
piano terbaik di Asia, Tampak 
nja tidaklah sja2 apa jang di 
lakukan oleh Mus Mual'm pa 
da malam tsb, dan hendaknja 
karja seperti itu dapat dilan- 
Gjutkan lagi, 

Diskusi Drama 
menamunikan musik Jazz 

Dewan 
Sebelum 

beberapa waktu sebelumnja 
Kesenian Djakarta telah pula menga 
akan kegiatan suatu diskusi drama 
jang diikuti oleh segenap. dramawan 

Tetapi seluruh tanah air 

   dak tebih dar 

  

Bahkan oleh salah seoras 
dari tanah seberang mengatakan, Dah 
wa diskual Jang diselenggarakan 
steh DKD itu tidak lebih dari suatu 
anekedote jang dibajar mahal, suatu 
tebutjon jang tidak Iutju. Kekesata 
dan keketjewaan para seniman daa 
rah tersebut — dilemparkan Kepada 
tpewsded dari dtekuah tab, jang K 
nan kabarnja ditangan oteh 2 weni 
man terkenal ibukota Ketat ai 
tetah Te dan meta mereka 
jung rasanya saka nak dikerengah 
kan Intan 

nata 
.— 
"tata 

    

    

  

BAGAIMANA KALAU 
KEMAHALAN? 

di jang memimy 4 
aa TN $ 

kota) mengatakan, bahwa 4 
akan diadakan pementasan ' 
atau show? lainnja sehari da- 

lam seminggu, didalam gedung . 
itu 
Tapi kalau ta pia 
j kami dengar — sai 4 

Tag: apakah Organisasi2 8 
Sandiwara atau Drama kita 
sanggup mengadakan pertun- 
djukan disana” 
'Kan achirnja sandiwara kita « 
masih tetap berkembang ... 
diluar “City Theatre”? 

MEMANG BETUL 

  

    

                

   

        

   

    

   

                  

   

          

   

      

   

          

    

  

Pak Pir 
"City 

          

      

      

               

   

  

ngat menjedihkan dan lesu 
seolah-olah tidak dapat di- 
gambarkan bagaimana nasib 

nja dimasa2 jang akan datang” 
Memang, betul ! Sampai? film 
film porno jang menggairah 
kan, tidak bisa bangkitkan 
semangat industri film kita. 
Sekedar membangkitkan se- 
mangat pribadi tok ....... 

OH, BETJA 

Kini telah dikeluarkan aturan 
supaja tidak menambah lagi 
produksi betja. Baik sekali ! 
Tapisekalipun betja berkurang 
djumlahnja, kalau mereka ma- 
sih djalan ditengah? atau par- 
kir ambil setengah djalanan, 
lalu lintas masih repot sadja. 
'Kan mestinja Bang Betja to- 
long Bang Ali, artinja tolong 
Bangsa ! 

Sulit 
(tolong menolong 
dengan rahajatnja) 

  

    
RAKER POLANTAS 
SE-INDONESIA 

     

    

Djakarta, 30 Mes (MAK) 
Rapat Kerdja Polisi Lalu Lintas 

seluruh Indonesia diadakan di 
Djakarta pada 2 va 8 Dju 
ni 1970 dengan a “Peningkatan 

  

Dharma Bakti Polisi Lalu Lintas". 
Menurut Humas Mabak masalah por 

kok jang akan dibahas dalam Raker 
tersebut melip soalan pening- 
katan pelaksanas 
Operatip dan Aci 
tas pada umumn, 

   

    

    

    

rganisasi Satop 
Lantas jafg effectif serta usaha2 pe 
nanggulangan ketjelakaan lalu-lintas 
dertgan korban2 ditimbulkan Pa    
da chususnja. (Ant) 

Ahli2 Mode 
tjiptakan 
resolusi 

  

   
30 Met (Mak) l 

Ahli Perantjang Mo- 
de Indonesia telah mengadakan rapat 
kerdja pertamanja di Tj'pajung pada 
tanggal 24 dan 25 Mei jang lalu da- 
lam rangka penjempurnaan organisasi. 

Selsin anggota2 pengurus, para ke 
tua bidang dan anggota perhimpunar 
hadir pula Drs. Sonhadji dari PN Sam- 
dang 

Ir Martono Soemodinoto selaku Ke | 
tua Perhimpunan dalam sambutannja 
pada rapat kerdja tsb. mengemukakan 
harapannja agar para ahli jang berke 
Wimpung dalam bidang mode dapat 
mengimbangi rekaninla diluarnegeri. 

RESOLUSI JANG DIAMBIL 
Beberapa resolusi jang diambil am 

taranja memutuskan untuk mendirikam 
suatu lembaga pendidikan mode, me 
njelerggarakan show bulanan dalam 
rangka promosi boutigue, dan bersas 
ma PN Sandang  menjelenggaraham 
tash'on show dengan bahan sandang 
produksi dalam negeri, jang dititil- 
beratkan pada konfeksi 

Perhimpunan djuga akan mengadu 
kan penelitian ukuran? standard dam 
perelitian unsur? kebudajaan Indone, 

-sta jang dapat ditrapkan dalam bi- 
Gang mode. (Ant) 

#diskusi 

drama 

atjak2an 
juga diskusi tentang kegiatan? dra 
ma jang diselenggarakan cieh DKD: 
dan diskusi tentang — kemungkinan: 
usaha jang daput dilakukan bersama 
untuk mengaktifkan penjelenggaraan 
drama didaerah? tidak penah digu- 
bris membuat kedongkolan seni 
mani deerah? dan Kata 
mereka Jagi, sponsor tidak penga 
tanggung djawabd atas hal ini 

Untunglah seniman? tsb jang di 
tang begitu jauh? masih akan sem 
pat melihat Pantomim 
Marc. sebingga       



      

mM. 

        

“'MALAMANIV. 

Moore 

lolos 
Bogota, 30 Mei (Mdk). 
BOBBY MOORE, Kap 

: ten Kesebelasan Ingge- 
Tis jang dituduh mentju- 
Ti gelang emas bermah- 
kota zamrud, hari Kamis 
telah terbang ke Mexico 
dari Bogota, setelah dibe 
baskan dengan sjarat. 

Bobby Moore telah ti- 
ba di Mexico hari Djum- 
'at kemarin. 

Ia menulju Guadalaja- 
“ra kemarin itu djuga un 

tuk menggabungkan diri 
dengan team Inggeris la- 
innja. 
Dilapangan terbang Me 

xico City ia disambut 
oleh Dubes Inggeris un 
tuk Mexico, Tom Ro- 
'gers, Official senior team 
Kolumbia Alfonso dan 

- sedjumlah wartawan/dju 
ru kamera. (Ant-UPI). 

  

PESAWAT 
(Sambungan dari hai D 

kan Amerika jang beroperasi di 
Kambodja, disebelah Utara Sai- 
gon telah mengadakan pertempur 
an2 ketjil dalam suatu clash de- 
ngan unit2 komunis i mere- 
ka menemukan lebih dari 70 

"ton amunisi dan perlengkapan2 
perang dalam 2 gelombang, kata 

“juru bitjara militer tersebut. 

S
i
 

MN
 

AE 
Pa
na
m 

B
a
n
a
n
a
 ra 

aan
 

      

   

Jbodja memi 

Penemuan2 lain oleh pasukan2 
#ekutu jang beroperasi di Kam- 

jumlah tersebut 
mendjadi 150 ton. 

: Tiga buah Helikopter hilang 

Komando Amerika Serikat me- 
laporkan tentang hilangnja tiga 
buah pesawat helikopter lagi da- 
lam operasi? Kambodja. Dua di 
antaranja ditembak djatuh dari 
darat dan jang sebuah lagi djatuh 
hantjur tanpa diketahui sebabnja. 
iDari pesawat jang djatuh itu, 
€nam serdadu Amerika telah men 
derita luka2 dan menambah djum- 
lah kehilangan pesawat terbang 
Amerika di Kambodja sedjak 
NATA Me jang laju mecndjadi 
28 8 

Korban2 dipihak AS 

Komando Amerika Serikat me- 
ngatakan, djumlah korban di- 
pihak Amerika selama 26 hari 
'pertempuran di Kambodja ialah 

" 219 tewas dan 833 luka2. Viet- 

ngan lebih dari 505 jang tewas 
dan kira kira 2.200 luka2. Ke— 

" matian dipihak komunis dalam 
lampanje ini telah melampaui 

4 djumlah 9.300, kata djuru bitjara 
Militer tersebut. 

Sekutu melaporkan bahwa 
tmereka telah menjita 14.000 
sendjata kira2 5.000 ton beras 
dan lebih dari 2.000 ton amuni 
Si. Di Vietnam Selatan, baru? ini 
telah terbunuh dua orang Ame- 

5Fika dan sembilan orang lainnja 
luka2 sedang dua bolduzer han- 

“gjur, kata djuru bitjara tersebut ur, kata juru! 
sebuah mor- 

| tir ukuran 81MM jang ditembak- 

      

kan oleh sebuah unit Amerika 
Serikat meletus didekat sebuah 
timbunan amunisi, 18 mil dise- 
(belah barat—daja kota Huc. Se- 
beb dari ketjelakaan itu hingga 

“Sumber? militer mengatakan 
pasukan2 infanteri merah itu 

pe #pgai untuk memasuki perkam- 
pungan itu tetapi mereka mc- 

- mewaskan 10 pasukan pemerintah 

ii 
Fr 4   

l 5 melukai 32 orang lainnja da- 
23 serangan mereka. (UPI) 

   

      

  

#8
 Ti Ii 1 8I 

£ 1 @unsana . 
Satw2nja daerah jang masih 

jat dan Pemerintah, ialah didae- 
oleh keluarga besar PNI/Marhae- 

sampai sekarang belum mendapat 
kesempatan setjara Je 
gnel bahkan sertai2 lain jang 

tan Ma Pantja-Sidala, Demi- 
kian Ketua 1 DPP PN, Mohd. Is 
naeni. 

    

MERDEKA 

Final round Thomas Cup di Kuala Lump 

INDONESIA MENAN6 9-0 
DARI SELANDIA BARU 

Kuala Lumpur, 30 Mei (Merdeka). 
Team Thomas Cup Indonesia telah berhasil me- 

nang mutlak dengan angka 9—0 dari team Thomas 
Cup Selandia Baru dalam pertandingan babak final 
round perebutan Thomas Cup di Kuala Lumpur, se-. 
telah dalam pertandingan hari kedua Djum'at ma' 
lam tadi Team Thomas Cup Indonesia berhasil m 

Dengan 
sisa jang dilakukan, Indonesia berhasil memenang- 

seluruhnja dengan straight sett. kan 
Adapun hasil pertandingan selengkapnja djum- 

'at malam tadi adalah sbb. : 
PARTAL SINGLE: 

Rudy Hartono — Bryan Purser 15—3, 15—7, 
selesai dalam 22 menit. 
Muljadi — Richard Purser 15—4, 15—2, 
selesai dalam 24 menit. 
Darmadi — John Camttom 15—0, 13—6, 
selesai dalam 20 menit. 

PARTAI DOUBLE : 
Rudy/Indranot 
Johns 15—11, 

— Michael Stossel/Warren 
158, : 

Indra Gunawan/Mintarja — Richard/Bryan 
Purser 15—5, 153—0. 

Dengan demikian maka untuk pertandingan se- 
landjutnja Indonesia akan berhadapan dengan team 
Thomas Cup Kanada dalam babak seperempat final. 

(Am). 

  

Sementara itu kemenangan 
untuk PSSI SENIOR telah ditjipta- 
kan oleh ''new comer" PSSI Resdian 
to jang chusus didatangkan dari Me 
an (Pardedetex) pada sore Kamis 
kemarin oleh Team Manager PSSI Dr 
TTD Pardede, Sedangkan sebuah goal 
tainnja ditjiptakan oleh Max Timise 
Ia jang menggantikan Resdianto di- 
babak kedua karena tjedera. 

Gosl untuk tamu dari Brasil in 
Gitjiptakan pada menit2 pertama ba- 
bak kedua. 

BABAK PERTAMA : 
Mulai dari bola menggelinding di 

tapangan hidjau pemain2 PSSI terus 
melakukan tekanan2 jang berbaha- 
Ja, dan ternjata b&risan depan PSSI 
Jang terdiri dari — Iswadi-Resdianto- 
A. Kadir telah dapat melakukan tro- 

Pr an berbahaja, sehingga di- 
ama ini ja sadja PSSI telah 

kans ini masih belum 
Gapat menghasilkan Soal akibat pe- 

@jelesalan jang lemah. 
Melihat e Gea en gas 73 

telah melakukan permainan keras, 
hal mana dilakukan untuk menakuti2 
'emain2 PSSI, tapi ternjata gerta- 

OLARIA ini disambut baik 
In2 nasional kita, kroad 

berapa kali pertandingan — terpaksa 
Gihentikan oleh wasit D, Matualesey @ki — adanja adu sepak diantara pe 

Demikianlah dimenit jke-42 babak 
pertama ini, dalam suatu serangan jg 
masih berada digaris tengah, kanan 
dalam Resdianto setjara taktis seka 
NI telah melepaskan tembakan deng- 
am lob-balj dari djarak 50 m kega- 
wang Pedro disaat pendiaga  ga- 
wang ini sedang berada mutiju djauh 
kemuka gawangnja. Dan ternjata tem 
bakan lob-ball Resdianto ini tadi 

mengenai sasarannja dengan masuk 
kedjalanja Pedro, stand mendindi 1-0 
untuk kemenangan PSSI Senior. 

Dengan kemasukan ini, maka mu 
lai kelihatan pemain2 OLARIA mu- 
lai kepanasan dan mereka seterus- 

  

FINAL ROUND THOMAS CUP KUALALUMPUR 

Indonesia kalahkan 
Selandia Baru 4-0 

Kuala Lumpur, 30 Mei (Merdeka). 
Regu Thomas Cu Indonesia telah berhasil menang 

angka 4—0 dari law: dengan 
landia Baru pada 
round perebutan 

hari 

di Stadion Negara Kuala Lumpur Kamis malam tadi. Ke- 

4 point kemenangan jarig diperoleh team Thomas Cup 
Indonesia itu diperoleh dari 
partai single jang masing2 

dua (2) hasil pertandingan 
dilakukan oleh Muljadi dan 

Rudy, sedang dua (2) point lainnja diperoleh partai ganda 

Indonesia jang terdiri dari Indra Gunawan/Mintarja dan 
pasangan Rudy Hartono/Indratno, 

Muljadi buka ke- 
menangan 

Dapat djuga dikabarkan 
bahwa keseluruhan keme- 
nangan jang diperoleh regu 
Thomas Cup Indonesia itu 
diperoleh dalam pertanding 
an straight sett, dengan ti- 
dak banjak mendapat per- 
lawanan jang sukar dari la- 
wannja. 
Kemenangan partai sin- 

gle pertama untuk Indone- 
sia telah dibuka oleh pe- 
main single ke-2 Indonesia 
Mujjadi, ketika Muljadi de- 
ngan mudah dapat menga- 
lahkan pemain single perta 
ma Selandia Baru Bryan 
Purser dalam straight sett 
dengan angka 15—5 dan 
15—1. Sett pertama untuk 
pertandingan ini dengan 
mudah dapat diselesaikan 

    

  Hi Ai 
LI 

Ti) Hi 1 r 

4 i ! 

  

  
  

    
    
              

      

annja regu Thomas Cup Na Aa dang SN , 
d pertama babak finak “js an W: menit... 

Pe Gap 1970 jang dilangsungkan" 

oleh Muljadi dengan waktu 
7 menit, sementara sett ke. 
dua diselesaikan oleh. Mul- 

Sementara Itu kemenangan par 
tai kedua diperoleh oleh pemain 
single pertama Indonesia Rudy 
Hartono, ketika berhasil menga 
lahkan pemain single kedua Selan 
dia Baru Richard Purser dengan 
Straight set dengan angka 15—4 
dan 15—3. Kedua pertandingan 
Ini dengan mudah dapat disele 
salkan oleh Rudy Hartono dalam 
waktu 10 menit dan 11 menit. 

Dilain pihak pasangan ganda 
ke2 Indonesia jang terdiri dari 
Mintarja/Indra Gunawan telan 

John/Michael Stossel dengan 
straight set, jaitu 15—9 dan 
15—5 dalam waktu 12 dan 12 me 
nit. 

Sementara pasangan ganda 
pertama Indonesia Rudy Hartono/ 
Indratno dengan mendapat perla 
wanan sedikit telah djuga me- 
nang dengan straight set dari 
pasangan kakak beradik Selandia 
baru Richard/Bryan Purser de 
ngan angka 15—4 dan 15—12 da 
lam waktu 13 dan 16 menit. 

Dengan demikian untuk dapat 
keluar sebagai pemenang dalam 
pertandingan in! regu Thomas 
Cup Indonesia hanja memerlukan 
satu point kemenangan lagi 
dari hasil pertandingan landjut 
tadi malam. 

Dan adapun atjara pertanding 
an tadi malam adalah: 

Single.: 
Rudy Hartono — Bryan Purse" 
Muljadi — Richard Purser 
Darmadi — John Compton 

W. John 
/Michael Stossel 

Indra Gunawan/Mintarja 

ngan coach Irsjan MA dibarisan 
paling muka, Rudy Hartono dibe 
lakang, sementara deretan? pe 
main seterusnja terdiri dari In 
@dratno, Mintarja, Djaliteng, Mul 
jadi, Darmadi dan coaih Poedjian 
to. 

Setelah upatjara defile dimulai, 
seorang pemain veteran Thomas 
Cup Malaysia Teh Kew Shan de 
ngan diiringi oleh 8 orang dara2 
tiantik Malaysia telah membawa 
"Thomas Cup' ke arana dan lang 

sung  menjerahkannja kepada 

Ketua Persatuan Bulutargkis Ma 

laysia Khir Johar! jang berada 
di tribune. Oleh Khir Johari ke 
mudian piala "Thomas" itu diseran 
kan kepada salah.seorang wakil 

Tengku Abdul Rachman dan di 
teruskan dengan kata2 sambutan 

antara lain dari Khir Johari sen 

diri dan djuga dar! pihak IBF. 

Dari siaran pandangan mata 

Kuala Lumpur seterusnja menje 
butkan bahwa dalam atjara per 

tandingan antara regu Indonesia 

vs Selandia Baru, maka oleh Pa 

nitia pertandingan telah  dite 

tapkan bahwa para umpire-lines- 
man dan service judge terdiri 

dari pihak Malaysia sendiri, se 
mentara Honorary Referee di pe 

gang sendiri oleh Sekretaris IBF 
H. Scheele. (Am) 

  

MULJADI 

 Olaria telan kekalahan — 
pertama di Indonesia 

(Sambungan 

dari hal. D) 

  

nja mentjiptakan permainan jang tje 
pat dengan hendak memforair goal 
balasan. 

Tapi setiap usaha mereka dapat 
@ipatahkan oleh barisan belakang PS 
SI jang terdiri dari Dede Rusix-Anwar 
Muljadi Renny-Juswardi. Keadaan me 
membuat mereka mendjadi lebih pe- 
nasaran, sehingga untuk beberapa sa 
at beberapa pemain depan OLARIA 
kembali mengadakan kegaduhan? dan 
permainan keras. Tapi sedemikian dja 
uh kemenangan 1-0 tetap bertahan 
mpasi berachir babak pertama. 

BABAK KEDUA : 
Dibabak kedua ini .OLARIA keliha 

tan mengganti lebih dari 3 orang pe 
msin2nja sementara di PSSI Senior 
hanja kelihatan Resdianto terpaksa 
diganti oleh Max. Timisela akibat 

kin gentjar, 
djadi permainan 
djutkan dengan insiden2 ketjil, Soe- 
tjipto dimenit ke-10 babak kedua ini 
dalam suatu serangan jang dibangun 
setjara frontal telah menjia2kan se- 
buah peluang emas, akibat temba- 
kannja jang meleset kegawang Pedro 
jang telah ditinggalkan. 

Namun pada menit ke-18 dalam su 
atu serangan jang tidak berbahaja ke 
gawang PSSI pemain depan OLA- 
RIA telah berhasil melepaskan suatu 
tembakan lemah kegawang Judo jang 
berdiri tidak steady, tembakan mana 
kemudian menemui sesarannja dan ti 
dak dapat didjangkau oleh Judo, se 
hingga stand mendjadi I-1. 

GOAL KEDYA UNTUK PSSI 
Stand draw ini ternjata berdjalan 

tjukup lama, dan pada saat2 ini ke- 
Gua kes, bermain sangat hati2, se- 
mentara kelihatan PSSI mulai berma 
in delence dengan mengetatkan per- 
tahanannja. Namun pada menit ke-23 
kembali Sutjipto mendapat kesempa 
tan untuk melakukan tembakan bebe- 
rapa meter dari garis lina, tapi 
berkat ketangkasan kiper Pedro tem 
bakan Sutjipto ini dapat diselamat- 
kannja. 

Tapi pada menit ke-29 kembali Su- 
Wjipto melakukan tembakan, dan ter. 
njeta tembakan ini muntah dari pelu 
kan kiper Pedro, Max Timisela jang 
membajangi tembakan Sutjipto tadi 
telah melakukan terobosan terhadap 
bola matah ini dan seterusnja ber- 
hasil memasukkan sikulit bundar ke 
djalanja Pedro, sehingga stand 2-1 
untuk kemenangan PSSI, jang disam- 
but dengan tepukan gemuruh dari 
60.000 penonton2 jang memenuhi sta 
dion Utama Senajan. 

OLARIA MULAI PANAS LAGI 
Penasaran akan kekalahannja ini 

maka kelihatan sekali kembali OLA 
RIA ingin menebus kekalahan mere- 
ka dengan hendak memaksakan ter. 
Wiptarja sebuah goal balasan. Perma 
inan kasar serta akal? jang kotor 
dan litjik mulai keluar dari pemain2 
Brazil ini, jang sedemikian djauh ma 
sih dilajani oleh pemain2 PSSI. 

Tapi beberapa menit  mendjelang 
selapainja per half . kiri 
Olaria Akifo, setjara terangZan te 
lah mengindjak penjerang kanan luar 
Iswadi setjara kasar, dan ini nam- 
peitnja tak dapat dimaafkan lagi, 
sehingga terdjadilah baku hantam 
antara pemain untuk beberapa saat, 

terutama dimulai setelah beberapa 

pemain tjadangan OLARIA setjara 
demorstratif masuk kelapangan hi- 

djau untuk memberikan bantuan, 
Baku hantam jni berlangsung bebe 

rapa menit dan dikabarkan dalam 
kesempatan ini pemain? OLARIA te 
lah mengerojok Sutjipto, sehingga 
pemain ini dikabarkan menderita tje 
dera. 

Dengan rentetetan2 tembakan bebe 

rapa menit oleh pihak para petugas 
keamanan, barulah baku hantam ind 
dapat diatasi. Stand terachir masih 
tetap 2-1 untuk kemenangan PSS4 
SENIOR. (Am) 

RESOLUSI ——— 
(Sambungan dari hal. II) 

b) untuk terus memperdjoang- 
kan terlaksananja ketentuan ten 
tang herwaardeering aktiva bank 
jang telah dinilai rendah akibat 
peraturan moneter tahun 1965. 

Adapun pengurus baru jang di 
pilih dalam Kongres Perbanas 
jang diadakan dari tgl 25 Mei 
s/d 28 Mel jl adalah sebagai 
berfkut : 

Ketua Umum: Idham, Direktur 
Utama dari Bank Niaga. 

Ketua I: Sarcno SH, Direktur 
Utama dari Sedjahtera Bank 
Umum. 

Ketua Il: Nj. Supeni, Comisarts 
Bank Pertiwi. 

Sekretaris: Drs Si ir, 
Direktur Bank Madjapahit di Kra 
wang. 
Bendahara: Drs M-A. Gowi, D! 

rektur Bank Umum Nasional. 
Anggota pieno pengurus Per 

banas, ialah: 
| H- Tahjar dari Bank Pemba 

ngunan Swasta, 2. Bahrum dari 
Bank Amerta, 3. Sjahbudin dari 
Bank Perniagaan Indonesia, 4. 
Achmad Tjokroaminoto dari Bank 
Perhubungan Nasional, 5. Marjdi 
Danukusumo dari Barik Dagang 
Rahardja, 6- N. Nurjono dari Bank 
Bumi Bahari. (Lh!) 

Werder Bremen main 2 kali 
Djakarta, 30 Mei (Mdk) . 
Kesebelasan "Werder Bre. 
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di Djakarta 
bahwa atjara pertandingan se 
pakbola internasional mempe 
ringa HUT Djakarta Raya 

memperebutkan "An. 
niversary Cup” tetap akan di 
langsungkan mulai 20 Djuni 
mendatang dengar diikuti oleh 
enam negara termasuk Indo- 
nesia 

Tumamen sepakbola jang 
akan didjadikan atjara tahun 
an ini untuk atjara sekarang 
diikuti oleh kesebelasan? Ko- 
rea Selatan, 2 ae 

angthai, rala 
dan Indonesia sebagai tuan 
rumah. 

ta Raya Alj Sadikin akan 

mitteenja jang dipimpin oleh 
Irdjen Polisi Soetjipto Danu. 
kusumo. (Ant) 

    

BENAR Aa 

    

Pendjaga gawang Olario Pedro Paulo terlalu madju kedepan, dan kesempatan 

ini tidak disia-siakan oleh kanan dalam PSSI Resdianto dengan melakukan 
tembakan lob-bali dari garis tengah. Ternjata lob-ball dari Resdianto ini me- 

nemui sasarannja dan bola masuk kedjala Pedro, sementara Pedro tidak kua- 
sa mengedjarnja. ( gambar atas ) 

Acelino mentjoba melalui " benteng beton "" PSSI itu, namun Muljadi telah 
siap dengan tacklenja, dan kembali Acelino gagal. Sementara Reny Salaki 

djuga telah siap sedia,gambar bawah ( Tjendrawasih ). 

  

Hanja Lita Liem 

dapat bertahan 
Atlet Wijono — F. Ba'tegey 

Djakarta, 30 Mei (Mdk) 
Menurut berito jang diteri. 

ma dari Paris, 3 darj 4 pemain 
Indonesia jang turu dalam 
tournament tennis kedjuaraan 
Perantjis sampai dengan tgl. 
25/5 jang lalu telah gugur. 

Satu2nja jang masih melan 
djukan pertandingan adalan 
nona Lita Liem. Jang turut 
serta dalam toumament itu 
adalah Sugiarto (captain re- 
Fa), Atet Wijono, Lanny Kali- 
gis dan Lita Liem, 

3 Orang pemain jang dise. 
but duluan diharuskan turut 
dalam babak penjisihan jang 
dimulai tgl: 23/5 jang lalu, se- 
dangkin Lita Liem langsung 
mengikuti tournament itu di- 
stadicn Roland Garros, Paris. 

Para pemaim selama bertan 
ding dj Paris tinggal uitempa: 
kediaman Dubes Askari, dan 
selama pertandingan2 itu men 
dapatkan moral support dari 
Ibu Askari dan Ganesda As- 
kari, serta Milat Kol. Supar. 
tono dan tamunja Brigdjen 
Suhardjono. 

Hasil2 babak penjisihan itu 
ialah sbb. : 
Lanny Kaligis -— Nn. Nau 

selli (Italia), 1—6, 4—6. 
Sugiarto — C. Daixin (Fe- 

rantjis), 6—1, 1—6, 5—17, 5--7      
Lan 

CA, 3-1, 

D. Dorian 
2—6, 

(Ant.) 

(Perantjis) 5—7, 
63. 

Atet Wijono — 
(Aussie), 3—6, 5—7, 

  

Inggeris penantang 
utama bagi Asia 

di Edinburg 

London, 30 Mei (Mdk) 
Team bulutangkis Inggeris 

ke Commonwealih Games di 
Edinburg bulan Djuli, akan me 
rupakan team penantang uta 
ma bagi team2 Asia jang diha 
rapkan akan mendominasi 
event tsb 

Satu2nja surprise dalam 
team Inggeris ialah dimasuk- 
kannja Roger Mills, pemain 
insernasional berpengalaman 
darj Survey jang muntjul da. 
lam gelanggang internasional 
setelah perebutan Thomas 
Cup jang lalu. 

i Inggeris terdiri 
JD. Eddy, RJ. Mills, 

RJ. Sharp, D. Talbot dan PE. 
Whetnall. 
Team wanita Inggeris ter. 

Giri dari : nona M. Bock, nona 
MB. Boxall, nona GM. Per- 
rin njonja Rickard dan njo- 
nja PE. Whetnall. (Ant/AFPy 
  

OLEH: SARANA 

UNTUK minggu ini pilihan2 Sarana akan lebih hatt2 karena 

ternjata misggu jang lalu banjak andjing2 Sarana tidak berada 

Walam $ Bisa dadi hal joi disebabkan oleh litijanja tecn- 

Balapan ke 13 hari Saptu : 

Babak — Andjing No. 
1 2,5 dan 3 

3,1 dan 5 

3 45 dan 1 

“ 12 dan 6 
s 14 dan 3 

6 16 dan 5 

1 6,2 dan 1 
s 2,1 dan 4 

, 1,2 dan 6 
10 13 dan 2 
" 3,4 dan 5 

n 4,1 dan 3 

Best Bet 

Babak ke6 MASADA 
Pemenang minggu jg lalu posisirja 

dalam Box 1 sangat menguntungkan 
Babak ke-10 

BRAZEN ALLEYENE 
Ketjepatan startnja sangat mengun- 
tungkan 

BEST OUINELLA 

Babak ke-6 
MASADA — LORD RUTUS 
Babak ke9 

SHARKIRI — FLASH BANDAR 
Dua?nja sama tjepat. 

Balapan ke 14 hari Minggu : 
Babak — Andjing No 

3,2 dan 4 
15 dan 2 
1,2 dan 6 

kr 

PE
RR
ES
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E 

10 

n 

» 

Best Bet 
Babak ke-13 PRINCE SEAN 
Tidak seberapa beruntung minggu 

jang lalu tapi dengam posisinja dalam 
box no. 1 ada harapan . 
Babak ke Il PETER TME ROCK 

Pemenang jang terbaik minggu laku. 
BEST OUINELLA 

Babak ke-4 

KOOLA GIRL — WAWA 

Babak ke Il 

PETER THE ROCK — TUDOR 

MONARCH 
Dua?nja mempunjai start jang baik, 

v
u
o
u
n
p
u
n
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Siapa suka boleh pilih 
Oleh : Bang Doel 

Andjing mana jang skan menang pada bainpan ke.13 dan 14 

Inilah pilihan Serana usftuk balapan2 bari Saptu dan 

minggu ad 
Balapan ke-13 hari Saptu Balapan ke-4 hari Minggu 
Babak — Andiing No. Babak — Andjing No. 

1 13 dan 4 1 32 dan 1 
2 61 dang 2 48 dan 5 
3 3.2 dan & 3 23 dan & 
“ 53 dan 1 « 15 dan 3 
s 16 dan 3 s 63 dan 2 
6 12 dan 6 « 63 dan & 
7 14 dan 6 7 33 dan & 
s 432 dan 3 : 23 dan & 
, 48 dan , 23 dan & 

10 €.1 dan 5 1 & dang 
n 14 dan 5 " dedi 
” 54 dan 2 » 3. 

Beat Bet Best Bet 
Babak ke3 No 9 Badak hee Ne € 

xe6 No ke7 N03 
ke-10 No 6 te0 No 

Best Ginella Ber Outnelia 
Babak ket 182 Babak k03 24 
” kete ae ves 13 
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