
  

Hidup lebih nikmat dengan 

KAMIS, 4 DJUNI 1970 

    

@SANYoO 
Tersedia rupa 2 Model 

Sumur Dalam:Type.P-151,P-521 
Sumur Tjetak dan/atau Leiding: 
Type: P-101, P-128, P-250 

Harini 

SIT nomor 0324/SK/DPHM/SIT/1968 
Izin Pepetrada No Kep.239/P/V/1968 

inilah sekelompok pemuda-pemudi mahasiswa Amerika 
Serikat jang tidak mengerti politik Presiden Suharto dan 
berbaris dalam adegan memprotes. Tindakan mereka itu 
tentunja tidak berdiri sendiri dan pasti digerakkan: oleh 
suatu golongan jang anti Indonesia. Ini terdjadi diluar ge- 
dung hotel New York Hilton, dimana Presiden Suharto 
dan rombongan bermalam. (AP). 
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77.441    
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“PERPUSTAKAAN | 

    

oeet peni 

“ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

Merdeka 
SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

' Pemasu kan 
diintensivir 

     
   
Djakarta, 4/6 (Merdeka) 

Penanaman harus saling 
menguntungk 
Akan diadakan ,.invesi- 
ment promotion centre" 

    

   
Dalam kundjungannja kebeberapa negara Eropa dan Djepang 

Barli Halim SE Sekdjen Dep. Perindustrian telah 
nindjauan kebeberapa objek industri di Djerman Barat, negeri Beland: 

pe 
la 

dan Djepang, serta mengadakan pembitjaraan2 dengan pemerii tah dan 
para pengusaha industri dinegara2 tersebut. Kundjungannja ke Djerman 
Barat dilakukan bersama2 dengan Prof. Sadli, Ketua Panitia Penanam- 
an Modal atas undangan Pemerintah Djerman Barat. 
Maksud dari kundjungan tersebut 
adalah untuk dapat lebih me- 
narik lebih banjak modal dari 
negeri2 Eropa Barat jang ditanam 
di indonesia. Disamping perusa- 
haan2 jang besar, diusahakan 
juga agar perusahaan2 dibawah 
ukuran perusahaan? raksasa da- 
pat djuga menanam modalnja di 
Indonesia. 

Sifatnja masih berorientasi 
perdagangan 

Diterangkan bahwa sampai saat ini 
masih dirasakan bahwa penanaman 
modal asing masih bere tasi per- 

    

Pendjelasan 
pembongkaran rumah 
di Djl. Solo 

“ojakafta, 4 Diuni CMSK) 
Penghuni rumah @ji, Solo bernama 

"R" jang diberitakan harian ”Mer- 

Geka" kemarin mendjelaskan duduk 

Kkedjadian hari Senin tgl 1 Djuni 
1970 sbb: 

Hari itu djam 41.00 petugas DCI 

“beserta Polri telah mendatangi rumah 

nja dan ia telah mengadjak orang 
atu masuk. 

Setelah -mener'ma pendjelasan. da- 

Fi petugas bahwa bangunannja jang 
belum ada izin akan dibongkar, ia 
Pem aa bahwa perintah Gu- 
bernjr dan Wali Kota Djakarta Pu- 
sat, bupaja ta send'ri jang membong 
kar, dan itu telahdilakukannja se- 
Ojak tgl. 22 Mel. 

Pada kesempatan Itu djuga dike- 
Mmukakannja demi kepentingan sos'al 
ekonomis keluarganja, agar pembong 
karan itu dapat Ia sendiri jang me- 
tandjutkannja, 

Mendjawab usulnja Itu oleh petu- 
gas DCI d'sarinkan agar permintaan 
ja Itu diadjukan kepada Panglima 
Gan mereka sanggup menunggu. 

Tetapi karena isterinja tidak berha 
sil menemul Panglima, maka pem- 
bongkaran tetap diadakan pada hari 
itu djuga dengan saksikan oleh 
PzU 

Selandjutnja mengenai bangunan 
Itu didjelaskannja, bahwa sebenarnja 
surat2 untuk mendapatkan izin ba- 
ngunan telah tjukup diurus dan leng 
kap, 

”Tetapi surat jang telah saja per 
Oleh sebelumrja itu tetap ditolak oleh 
petugas DCI. Sehingga bangunan Itu 
tidak dapat diselamatkan”, demiki- 
an kat, "R"" anggota Polri jang pada 
hari Senin lalu menghadapi petugas2 
DCI dalam masalah bangunan Jang 
baru sadja mulai dibangunnfa. 

Aichi akam sambut 
Pres. Suharto 

Tokyo, 4 Djuri (Mak) 
Menteri Luar Negeri Djepang 

KIICHI AICHI telah terbang dari 
Tokyo ke Osaka untuk  menjambut 
kedatangan Presiden Suharto dan rom 
'bongan jang hari Rabu telah menda- 
rat dilapangan terbang internasional 
Osaka. 

Rombongan Presiden Suharto, jang 
terdiri dari al, dari Menteri Luar 
Negeri Adam Matik  danpedjabatz 
tinggi lainnja singgah di Osaka dalam 
perdjalanan pulang ke Indonesia dari 
Amerika Serikat, 

Menteri Luar Negeri Djepang akan 
tukar Fkiran dengam Presiden, Men 
Yu dan pedjabat2 tinggi 
(Mengenai apa jang harus dilakukan 
Oleh Djepang, Indonesia, dan Malay 
Sta, votuk melsksanakan keputusan 
Konperinet 11 Negara Asia dan Pa- 
“ik tetang Kambodja. (UPI) 

      

Djakarta, 4 Djuni (Merdeka). 

Team operasi keamanan 

PKI siapkan 
pembagian 

daerah 
pengatjauan 

Djakarta terbagi 4 group 

Kodam V/Djaja telah ber- 
hasil mengungkapkan adanja kegiatan sisa2 G30S/PKI 
jang kini sedang berusaha untuk membentuk grup2 Pe- 
muda Rakjat. Demikian menurut keterangan Ka. Pendam 
V/Djaja Letkol. CKH Wirjadi SH. 

Menurut Ka. Pendam V/ 
Djaja dalam kegiatannja 
berusaha membentuk grup2 
Pemuda Rakjat tsb., dewa- 
sa ini baru “dalam tingkat 
persiapan dan mentjari ka- 
wan jang seidee/simpati- 
san, tetapi berkat kewaspa 
daan team operasi pember- 
sihan sisa2 G30S/PKI, ber 
hasil menemukan data2 jg. 
menundjukkan adanja ke- 
giatan oknum2 G30S/PKI 
tersebut, sehingga usaha 
mereka untuk membentuk 
grup2 Pemuda Rakjat telah 
dapat digagalkan. 

Rentjana kerdja grup? Pe- 
muda Rakjat tsb menurut Let 
kol. CKH. Wirjadi SH, adalah 
untuk menentukan operasi2 jg 
akan mereka lakukan sehubu 
ngan dengan akar dilakssna. 
kannja pemilihan umum. Se- 
bagaj hasil daripada team ope resi keamanan Kcdam V/Dja 

"ja dalam mengungkapkan ke- 

kiatan sisa2 G30S/PKI diwila- 
jah Kodam V/Djaja, menurut 
Ka. Pendam V/Djaja mereka 
sedang dalam taraf persiapan 
untuk mengadakan rapat, gu. 
na menentukan pembagia, da 

PASUKAN2 SURIAH LINTASI GARIS 
GENTJATAN SENDJATA 

Damsfik, Suriah, & Djuni (Mdk, 
PATROLI3 tentara Surah? se 

Xen malam melintasi garis gen 
tjatan wendjatm, menewaskan 
Nias melukai Ik 15 serdadu lernel 
Gan menghanjurkan dua kond :-» 
anrantai, demikian menur 
rubitjara militer Gi Damsi 
Selasa. 
Patroi2 Suriah itu menjerar 

Boski2 Israel didmerah2 Iwayzeh, 
Ralid dan Abu Rujum. Fihak Is 
adi mendatangkan hn  balabantuan 
tag bak laraet — menghalanggi 

Can menewadan pemumpangan in 
Dua pradjurit Sur 'ah hang 

Djurubitjara militer termal di 

Te' Aviy , bahwa 
pesawat2 terbang Israel hari Se 
lasa menghantar, sasaran? "Mesir 
G-sepandjang Terusan Sue, untuk 
hari ke9 berturut2, demikian 
AFP. 

Serangan berlangsung satu 
Giam setengah dan semua pesa 
wat terbang kembali dengan sela 
mat, kata djurubitjara itu 

Semenara itu surat? sebaran 
telah disebafkan ditepi baarnt Su 
"gal Jordan jang diduduki Te 
rasi, jang menjerukan pemogok 
an umun didaerah2 jang didudu 
1 Israel pada te! 5 dan & Djuni, 
"erkenaan dengan ulangtahun 
K3 petjahnka perang enam hari 
Arab Lage Atasan 1967 

. 

erah pengatjauan dalam rang 
ka untuk mengatjaukan dja- 
lannja pemilu. 
Menurut data2 jang telah di 

peroleh team operasi keaman 
an, oknum2 G30S/PKI memba 
gi Djakarta mendjadi 4 grup, 
jang masing2 adalah p I 
meliput: daerah Djakarta Uta 
ra, II Djakarta Barat, III Dja 
karta Selatan dan wilajah Dja 
karta Timur mendjadj grup 
ke IV. 
Demikian menurut keterang 

an Ka. Pendam V/Djaja Let- 
kol. CKH Wirjadi SH dalam 
keterangannja kepada warta. 
wan "Merdeka”. (8) 

  

DUA KAPAL PERANG 

BELANDA DJADI TAMU 

ALRI 

DJAKARTA, 3/6 (ANTARA) 
Dua kapal perang Angkatan Laut 

       

      

- mohonan kepada Dep. 
dagangan, baik untuk memperdagang 
kan hasil2 industrinja jang merupakan 
bahan setengah djadi ke Indonesia, 
maupun untuk mengekspor bahan 
tambang dan pertanian dari Indonesia 
ke —-negara2 asalnja. 

Jang lebih kita perlukan adalah 
penanaman modal asing jang sesuai 
dengan kepentingan Indonesia jang 
tertjermin dalam Pelita, demikian 
Barli Halim SE. Untuk menarik lebih 
banjak modal asing ini, Pemerintah 
akan menambah fasilitas penanaman 
modal asing dan akan diadakan invest- 
ment promotion centre jang akan da- 
pat memberikan penerangan tentang 

ntitatif dan kwalitatif 
otonom mengumpul- 

kan, menganalisa dan memberikan 
konsultasi. 

    

   

Pembitjaraan Barli Halim | 

    
ngan pihak TNO “Techniscne Natuur- 
lijkwetenschapelijk Onderzoek) ten- 
tang kemungkinan kerdjasama di 
bidang tenaga ahli dan perlengkapan 
laboratorium dan balai2 penelitian 
kimia Dep. Perindustrian, agar balai2 
penelitian tersebut dapat meng-up 
grade dirinja sehingga mampu me- 
laksanakan tugas sebagai aparat pe- 
ngawasan mutu hasil industri. 

Dikatakan selandjutnja bahwa un- 
tuk menarik modal asing dari Eropa 
maka peranan negeri2 Belanda, Dj: 
man Barat, Inggeris dan Pera 
sangat penting sesuai dengan peranan 
mereka dalam IGGI jang sangat po- 
sitif, 

  

Pengusaba2 Djepang akan Bantu 
Indonesia 

Di Djepang Barli Halim telah me- 
ngadakan pembitjaraan dengan pihak 
pemerintah Djepang dalam hal ini 
MITI jang diwakili oleh Ojimi vice 

    

jang diwakili oleh Ansai vice President 
Keidanran. Dalam kesempatan ter- 
sebut telah dibitjarakan beberapa ma- 
salah mengenai pelaksanaan penanam 
an modal asing dari Djepang. Dalam 
hubungan ini pihak Djepang telah 
menjanggupi untuk membantu Indo- 
'nesia dengan menanam modainja jang 

i dengan prioritas dalam Pelita. 
naa 

Penjanji muda A.S. Di 

DJAKARTA 
DJAKARTA, 3/6 (ANTARA) 

Penjanji2 dari Amerika Serikat 
jang tergabung dalam vocal group 
“The Teen Team” (Team Muda Mudi) 
pada hari Selasa tanggal 2 Djuni 1970 
mulai djam 19.00 malam meng- 
adakan pertundjukan berupa atjara 
lagu2 kerochanian digeredja HKBP 
Menteng Lama, Dji. Halimun no. 8 
Djakarta. 

Pertundjukan oleh penjanji2 AS 
itu terbuka untuk umum dan tidak 
dipungut bajaran. 

TRANSMIGRAN TIBA Di 
MALUKU 
Samarinda, 3/6 (ANTARA) 

Sebanjak 712 djiwa transmigran 
sebagai rombongan kedua dari Djawa 

Tengah telah tiba diobjek transmigrasi 
Maluku ketjamatan Tenggarong baru2 
ini, 

  

  

Swasta dapat gunakan bantuan 
Unido 

Dalam kundjungannja ke Eropa, 
Barli Halim SE telah pula mengada 

kan muan dan pembitjaraan 
dengan pihak UNIDO. 

   bantuan tenaga2 lam bidang 
Perentjanaan industri, Tenaga2 ahli 
tersebut akan merupak: 
ahli. Dalam bulan Djuni tahun ini 
sudah akan datang seorang tenaga 
ahli senior dari UNIDO' jang akan 
mengadakan pembitjaraan mengenai 
pelaksanaan bantuan tersebut. 

Diterangkan selandjutnja bahwa 
Para pengusaha Indusrti swasta Indo- 
nesia dapat memanfaatkan tenaga2 
ahli UNIDO tersebut, terutama untuk 
keperluan penilaian sesuatu projek 
industri jang akan dibangun. Untuk 
keperluan itu pengusaha swasta jang 
berminat dapat r jukan per- 

erindustrian. 

(Spn) 

Buku2 Ilmu Pengetahuan 
Djerman untuk IKIP Jogja- 

karta 
Djakarta, 4/6 (ANTARA),— 

Dr. Njonja Brigitte Franke, Coun- 
cellor Urusan Kebudajaan Kedutaan 
besar Djerman di Djakarta, pada tang- 
gal 27 Mei jang lalu, menjampaikan 
setjara resmi sedjumlah kurang lebih 
170buah buku ilmu pengetahuan dan 
buku? lain tentang Republik Fedi 
Djerman, kepada Njonja M. Movi 
Dekan Fakultas Keguruan Sastra Seni 
IKIP Jogjakarta, dalam suatu upatjara 
dikota itu 

Buku2 jang berharga kira2 Rp. 
100.000 ini melengkapi perpustakaan 
fakultas tersebut, jang dapat diguna 
kan oleh mahasiswa? IKIP, Gadjah 
Mada dan lembaga2 pendidikan lai 
di Jogjakarta 
PII Medan kutuk Penindasan 

Ummat Islam di. India 

Medan, 4/6 (ANTARA) 

Peladjar Islam Indonesia Tjabang 
Medan menjatakan keprihatinannja 
terhadap penderitaan ummat Islam 
di India jang dikatakan mendapat 
tekanan dari golongan jang bukan 
Islam. Perbuatan tersebut menurut 
PII sangat bertentangan dengan hak 2 
azasi manusia dan bertentangan pula 
dengan peradaban dunia. 

Suatu pernjataan jang disampai- 
kan kepada Kedubes India di Djakarta: 

Menurut PIL baru2 ini telah ter- 
djadi tindakan2 kedjam terhadap 
orang2 Islam dinegara tersebut 

    

   

  

Te 

   PENJEDAP , 

NO. 6996 TIE. XKIV, TH. REP. XXIV 

modal asi 

Dua peradjurit Kambodja bertjakap-tjakap 
nita2 jang duduk dikendaraan jang menjerupai 
(pedi-cab) sebuah pasukan2 Kambodja merebut kembali 
Kompong Cham dari pasukan2 Vietnam Utara. (UPI). 

   

  

dengan wa- 

betjak 

  —omada 

Pembrantasan kedjahatan di Ibukota 

  

5 organisasi bandit 
“Djakarta, 4 Djuni (Mdk). 

Dewasa ini TECAB se- 
dang menggerakkan pengu 
sutan atas sebanjak 5 (li- 
ma) organisasi bandit jang 
paling menondjol di Ibuko- 
ta jaitu komplotan bandit 
@dari berbagai matjam ke- 
giatan seperti Penodongan, 
Pentjurian dan Pentjopet- 
an. 

Diantara kelima komplo- 
tan bandit itu sebagian ada 
jang tinggal melakukan pe 
meriksaan2 dan menjelesai- 
kan berkas2 perkaranja sa- 

  

KAPAL ,,DELIMAs BAWA 
TEKSTIL SELUNDUPAN 

Medan, 4 Djuni (Mdk) 
Petugas2 Bea dan Tjukai dan 

Kepolislan di Belawan baru2 
ini berhasil menangkap penjelun 
dupan tekstil jang dibawa” oleh 
kapal "Delima" dari Singapura. 
Tekstil itu berharga djutaan ru 
piah dan beberapa awak kapal 
jang terlibat "dalam penjelundu 
pan kini ditahan. 

Kepala Inspektorat Daerah 1 
Bea Tjukai, W.L. Tobing ketika 
@ihubungi "Antara" membenarkan 
penjelundupan tekstil tersebut 
dan menambahkan, bahwa usaha 
jang dilakukan oleh awak kapal 
"Delima" berbendera Indonesia 
itu dilakukan dengan menjembu 
njikan tekstil2 tersebut ditempat 
jang tak kelihatan. 

Tetapi berkat kewaspadaan pa 
ra petugas usaha penjelundupan 
tersebut dapat ditangkap. Tidak 
Gidjelaskan berapa banjak tek 
stil jang diselundupkan itu, teta 

pemeriksaan pi dari hasit perta 
ma, barang2 tersebut ditaksir 
berharga djutaan ruplah. 

anna   

  

Tekat! dan 400 djam ta 
ngan ditangan ditangkap 

Dalam pada itu menurut harjan 
"Angkatan Bersendjata' pihak ber 
wadjib di Belawan telah pula 
berhasil menangkap suatu penjc 
lundupan tekstil dan 400 djam 
tangan jang ditaksir meliputi 
puluhan djuta rupiah. Sebegiu 
jauh tidak disebutkan kapal dan 
asal barang2 tersebut, tetapi 
orang2 jang terlihat kini sedang 
@lusut pihak berwadjib di Be'a 
wan. (Ant) 

2 UNIT TECAB 
INTJER 

PENODONG HONDA 
Djakarta, 4 Djunj (Mdk) 

Tesam Chusus Anti Bandit 
jang tak kenat lelah mengha- 
dapi bandit2 ibukota dan jang 
baru sadja 

angkapan terhadap pela. 
ku2 penodongan tju! lama 
jang aa jan Minggu lalu, ja 
itu dari Djl. Musi sempai ke 
Djl. Gatot Subroto liwat Dja- 

Mkonia i motor "" Hae Maca 
penangkapan '' ilakuk: 

oleh Tecab hanja 32 djam sete 

bali ennja dan me. 

Segara djalan da liaran 
lam kota Djakarta dan menje 

rigai buat 
lolos, ketika dilakukan penane 
kapan bandit2 Ku di 
daerah Dja'inegara Selasa 
pagi. 
Untuk mengusut latar bela- 

kang komplotan ban 
dit Ini merasa perlu me 

Id, karena sendjata 
1! akan untuk mew 
podong itu adalah sendijara api 
kaliber 38 kerunjaan Id. jang 
djuta tempat dibawa lari 

Dalam pada itu dinerole 
Li bahwa jang mer 

(kmantang ke hal. TO 

diusut TECAB 
dja, dan jang sebagian lagi 
masih dalam taraf penang- 
kapan2 dan pemborgkaran 
@djaringan2nja. 

Diantara komplotan2 itu jang 
termasuk kedalam. komplotan 
penodongan ialah komplotan Ba 
djuri cs, Komplotan ini terke- 
nal dengan kenekatamja. dima 
na para pelakunja 'idak segan2 
melakukan penembakan, seper- 
1 terdjadi pada tgl 13 Mei jl 
di Djembatan Serong, Tr Abang 
jg menjebabkan ertembaknja 
Amia bin Ardja Komplotan 
ini hampir 90 pCt sudah dapat 
diselesaikan dan hinja akan di 
lakukan penangkapan? terhadap 
beberapa orang lagi sekedar un 
tuk mengerahuj latar bel: 
nja sadja Anggota Badjuri ter 
dirj dari kl 15 orang termasuk 
seorang TNI jang belum #ertang 
kap, 

Komplotan penodong kedua 
ialah grup Anis cs jang baru 
sadja dibongkar TECAB pada 
har! Selasa pagi dan masih da 
lam taraf penangkapan2, Ang. 
gota mereka diperkirakan .ber- 
djumlah kl, 6 orang. termasuk 
djuga seorang ABRI jang di- 
maksudkan, jeng sedang dibu- 
ru.buru, 

KOMPLOTAN PENTJURI 
Jang termasuk dalam komp!o 

tan pentjurj falah Efendi cs. 
jang terbagi kedalam 2 grup. 
Grup pertama Ialah grup Sauna 
Subiantoro cs dan kedua ialah 
grup Ne'an, 

Mamnotakan ka. 4 rang di beranggotakan ki orang di- 
Iuar daripada penadah2nja, Grup 
lai sebagian besar anggota?nja 
sudah tertangkap. Tetapi kare- 

sesudah Toos Mustamu, 
Grup Ne'an jang djuga dipim 

pin oleh Efendi, setelah penang 
kapanmja pada tgi 23 Mej jang 

(Bersambung ke hal. HI) 

   Presiden 
Suharts 
harini 
iiba 

setelah meninggal 
Minggu tanggal 24 j 
mengadakan kundjungan 

   

  

  
  

   
kerdia ke 

Amerika Serikat, ditunggu kembali 
Gitanah air hari Kemis djam 04.00 
pagi tanggal 4 Djuni 

  

den dan rombongan singgah di Osa- 
ka (Djepang) untuk melihat Expo 70. 

Penindjauan terachir Kepal, Nega 
ra Republik Indonesia di Aner'ka, 
sebelum menudju Osaka, ialah meng 
adakan penindjauan didaerah pedesa- 
an Stanislaus dek San Franseisco, 
dimana Presiden Soeharto teleh me 
Mhat dari deksi mix farming. 

Bekas P.M. 
Kruschev 

sakit 
Moskow, 4 Djuni (Mdk) 
Bekas Perdana Menteri Uni 

Sovjet NIKITA KRUSCHEV 
baru? jnj menderita sakit pa- 
da pembuluh darahnja dan 
peran Gawat dirumah sa. 

Menurut pedjabat? tinggi ia 
harus dirawat selama, dua 
atau tiga minggu sebelum bo- 
leh meninggalkan rumgA sakit 
Kremiin. (UPI) -£ 

AS diantjam: 

    

telah menerima telepon raha 
sa dalam bahasa Inggeris dan 
Sepanjoi jang : 

Berhubung dengan itu Ke 
diyaan Besar AS teleh mentpe 
ritahukan hal tersebut kepada 
Pemerintah Sepanjol jang se 

Ng'rim ragukan ANKKO 
berseragam ke Keduta 

dan lapangan ter 
Madrid 

  

tembak 
  

  

   

  

Seriap djembatean anyara 
Madrid dan lapangan terbang 
adjaga poli bersendjara 

A3 de n . senapan 
mesin. Pola? tak berseragam 
Pun dikempatkan dilapangan 
terbang unuk mengawasi ke 
Gatangan Momeri Luas Nege 
Ti AS Wil P Rogers dan 
tamu3 jang cojambumnja. 
Mantu , Rogers ba 4 Madrak 
Manggal 28 MB dun etok harg 
“Wa terbang kei Perta 
Pi (UP 

CAME Ie KOTO 
PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

H
a
 

 



  
    

    

    

  

   
   

    
   

  

     

     
    

at Kerdja Komandan2 Kesati 
digedung Direktorat Lalu Lintas/MABAK. Tampak 
mewakili Kapolri tengah berdjabatan tangan dengan peserta rapat dari Sumatera 
Utara, Adjun Komisaris Pol. J.W. Hendriks.     (Ipphos). | 

  

8 uh hb ek 

uan Operatip Lalu Lintas se Indonesia dilangsungkan 
Irdjen Pol. Katik Soeroso | jang 

  

Pemakaian uang Repelita 
Rp.20 djuta harus diteliti 

Makassar, 4 Djuni (Mdk). 
Gubernur Sulawesi Sela- 

tan Achmad Lomo meme- 
rintahkan pihak jang ber- 
wadjib untuk mengadakan 
penelitian atas pengguna 
an uang Pelita, sebesar kl. 
Rp. 20 djuta, berhubung 
adanja sesuatu jang kurang 
beres. 

Dalam keterangannja kepada "'Anta- 
ra" Makassar, Gubertur Achmad 

Djika ada penjelewengan 
pelakunja akan ditindak 

Lamo mengatakan bahwa uang tsb. 

adalah beaja pelaksanaan Pelita di- 
sektor perlistrikan, meliputi rehabili 
tasi dan perluasan tenaga listrik pa- 
da 7 kabupaten. 

Menurut laporan pimpinan projek 
jang disampaikan kepada Team Peli- 

ta, uang itu digunakan untuk mem- 
beli alat2 dan perlengkapan2. Tapi 

Keadaan stasiun Djatinegara 
sedang dalam penertiban 

Djakarta,:4-6 (Mdk) 
Berhubung dengan adanja beri- 

ta2 jang tersiar jang menggambar 
kan tentang keadaan jang djorok 
di Setasiun Djatinegara, jang Cju 
ga disinjalir ojeh Gubernur Ali 
Sadikin, maka dengan melalui Hu 
bungan Masjarakat PNKA Eksploi 
tasi Barat PNKA  mendjelaskan. 
bahwa PNKA sedang melakukun 
    

Ali Sadikin terima 

hadiah Leknas 

Djakarta 4 Djuni (Mdk) 
Gubernur DCI Djaya Majdjen 

KKo Ali Sadikin Selasa pagi 
jang baru lalu telah menerima 
hadjah berupa Buku Besar Adat 
Ibukota RI ke.442 dan 443 ber 
djudul "Tantangan Nasional" 
dari Lembaga Kebudajaan Na- 
Sional & Sosial (Leknas) serta 
mencrima dua buah tuklsan kar 
ya S, Suyono D.S jang diserah 
kan sendiri olen pelukisnja Su 
yono DS, 
Penjerahan hadiah2 jang dia 

dakan di Long Room Balai Kota 
Dj! Merdeka Selatan itu, ada- 
lah untuk menjongsong peringa 
tan ulang tahun ke-443 Djakar 
ta Raya pada tanggal 22 Djunj 
1970 mendatang, 

Buku Besar Adat Ibukota RI 
jang diserahkan itu menurut 
Ketua Leknas Helly Pradibjo, 
merupakan buku tradisionjj jg 
Gitjetak setiap tahun bersama. 
an dengan HUT Djakarta Ra- 
ya, Tudjuan utamanja adalah 
untuk mmentjiptakan djembatan 
emas antara rakjat dengan pe- 
mimpin pemerintahan. antara 
masjarakat desa dan wmagjara- 
kat kota dan mengabadikan pe 
ristiwa2 penting jang "erdjadi 
di Ibukota, Kedua buku besar 
tsb diserahkan dalam sebuah 
peti berukiran Djepara, 
Sedangkan dua lukisan jang 

disampaikan kepada Bang Ali 
masing2 berdjudul "Hutan Belu 

  

nja jang dihadapi 
Bang Ali dalam mendjalankan 
tugasnja, berukuran 312 x 
P25 m, Lukisan Kedua diberi 
djudul 'Semangat Ke'rdja Ditiup 
Angin”, jang menjimpulkan se 
mangat kerdja Bang Ali jg tak 
kenal akan rintangan, bernkur 
an 0.75 x 05 m, 

  

ALAT2 PEMILU TIBA Di 
MEDAN 

MEDAN, 4/6 (ANTARA) 

  

Reaksi PNKA atas 
ketjaman Gubernur 
Ali Sadikin 
ketertiban disemua bidang. 
Mengenai penertiban di Setasiun 

Djatinegera, usaha itu dilakukan 
antara lain dengan membangun 
tembck disekitar emplasemen Sta 
siun Djatinegara, sedang gelan 
dangan2 ditertibkan dalam ker- 
djasama dengan pihak Polisi 
(PKA), djuga dengan bantuan Wa 
likota Djakarta Timur. 

Dalam hubungan ini diterang- 
kan, bahwa soal parkiran kenda 
raan2 dimuka setasiun dengan 
kerdjasama instansi DLLD. 

Soal air hitam jang dikatakan 
meluap dari bak bawah tanah dan 
menjebarkan uap busuk didjalin 
depar setasiun Djatinegara, dite- 
rangkan bahwa penjebar bau bu- 
suk itu adalah tumpukan sisa2 
makanan jang berasal dari ru- 
mah2 makan didekat djalan raja 
jang dibuang dan menutupi salu 
ran air antara setasiun dan selo- 
kan DPU. 

Pihak PNKA mendjelaskan da- 
lam hal ini, bahwa rumah2 makan 
didekat Setasiun Djainegara tidax 
termasuk dalam lingkungan kon: 
pleks PNKA. Saluran air itu oleh 
pemilik2 rumah2 makan jang ber 
sangkutan, kini telah dibersihkan 
dari tumpukan sisa2 makanan 
tsb. 

Demikian keterangan itu. 

PENUMPASAN PGRS DI 
PERBATASAN KALBAR 

“ Kepala kampung diketemukan 

tak bernjawa. 

PONTIANAK, 4/6 (ANTARA) 
Djenggok, seorang Kepala Kam. 

pung Sungai Antu telah ditjulik oleh 
6 anggota gerombolan komunis PG— 
RS/Paraku. Setelah dilakukan pen- 

dan pengedjaran oleh 
anggota2 pasukan kita Kepala Kam- 
pung Sungai Antu diketemukan sudah 
dalam keadaan tidak bernjawa lagi. 
Atas kedjadian itu pasukan kita dari 
Bataljon 642R/Tandjungpura terus 
menerus melakukan pengedjaran. 

Djenazah lamarhum Djenggok 
telah dimakamkan di Makam Pahla- 
wan Nanga Merakai pada tanggal 23 
Mei jang baru lalu. 

Bivak diketemukan 

Sementara itu pada bari jang ber 

Hansip/Wanra dapat 

latihan tempur 

Dalam rangka lebih mempertjepat 
tjuran | dan pembersihan 

Paraku diset Kal- 
bar, belum lama ini pasukan kita 

bertugas di Piaran telah 

1 
U
h
 

2 kg 

setelah dilakukan penelitian baru2 ini 
oleh Team Kantor Guvernur, ala 
dan perlengkapan2 itu Udhx ajeras 
Gimana ditempatkan. 

Gubernur menegaskan bahwa Ini 
belun: berarti adarfa penjetewengan. 
Mutgkin memarg barang2nja| ada, tju 
ia penempataruja Ldax teratur. 1 
pi hapur 4 lanat — dibenarkan, 
valam pelaksanaan Pelita, semuanja 
harus ajelas dan tertib, kata Guber- 
cur, 

van diika memang ada pinjelewe- 
ngan, oknum2 jang — bertanggung 
djawab akan d'tirdak tegas,, kata Gu 
beriur Acnmad Lamo, | 

Atas pertaniaan "Antara”, Guber- 
nur Achmad Lamo mengatakan bah 
wa sampai sekarang berum' terdjadi 
sesuatu penjelewengan dalam pelak- 
saraan Pelita didatrahria, baik oleh 
pimpinan projek maupun oleh pem- 
boreng. 

12 korban 
| penipuan | 
Djakarta, 4 Djuni (Mak) 

Dari Humas Pertamina dipero- 
leh keterangan bahwa seorang 
berdama Amir Mahmud, mengaku 

tinggal dikampung Kebon | Pisang 
Rt. 06 Rw. 012 Kelurangn Tg. 
Priok Djakarta, dan mengaku sebu 
gai makelar penerimaan pegawai 
laut Divisi Perkapalan P.N, Perta- 
mina, telah berhasil menipu 12 
(duabelas) orang dengin menga 
et uang Lk. tiga ratus ribu ru- 

piah. 
Keduabelas orang wo:bdn peni- 

puan tersebut telah detang menga 
dukan hal ini ke Biro Personalia 
Divisi Perkapalan P.N. Pertamina 
dan menjatakan telah membajar 
masing2 sebesar Rp. 25.000,— ke 
pada oknum tersebut. Mereka 
membajar uang itu karena didjan 
Gjikan dapat diterima  bekerdja 
di Divisi Perkapalan P.N. Perta- 

mina i 
Setelah persoalan ini diteliti, 

ternjata bahwa Amir Mahmud jg 
dimaksud telah memalsukan kec- 
tas surat, stempel dan tanda ta 
ngan Kepala Biro Personalia Divi 
si Perkapalan P.N. Pertamina. 

Kini perkara ini telah | berada 
Gitangan jang berwadjib. 

Guna mentjegah timbulnja kcr 
ban2 pemalsuan, diharapkan agar 
pelamar2 langsung berhubungan 
dengan Petugas Biro, Personalia 
jang berwenang tanpa — melalui 
Oknum2 jang mengaku (sebagai 
makeler2 penerima pegawai Divi 

si Perkapalan P.N. Pertamina, 
Demikian pihak Pertamina (Lhl). 

Asuransi 
Djakarta, 4 Djuni (Mak). 

Perbaras memang ' me- 

njambut baik usaha Banx 
Indonesia untuk memben- 
tuk Lembaga assuransi kre 

dit dan assuransi depbsito, 
hanja sadja didalam penen- 
tuan policy dari kedua 
Lembaga itu nanti dichawa 
tirkan adanja kemungkinan 
beberapa Bank swasta ter- 
tentu jang akan dirugikan : 
demikian bendahara baru 
Perbanas, Drs. M.A. Gowi 
dalam pertjakapan chusus 

  

   

  

    

    

SOPPENG BANGUN BALAI 
YENGAWETAN IKAN 

MAKASSAR, 4/6 (Mak) 
Dalam rangka mensukseskah Pem- 

sangunan L'ma Tahun, di Kabupaten 
Soppeng, Sulawesi Selatan, dalam 
waktu dekat akan dibangun sebuah 
Balai Pengawetari Ikan di Batuk?, jg 
akan didjadikan tempat pertjontohan 
pengawetan ikan didaerah itu. 

Balai Pergawetan Ikan tsb (ibang- 
un atas kerdjasama Dinas Perikanan 
Propinsi Sulsel dengan — Penderintah 
Daerah Kabupaten Sopperg jang ang 
garpn pemb'ajaarnia Gitet ofan ve. 
besar KI. Pn. 2.235.000. 

Sementara Ituf BKDH Kab Sop- 
peng Andi Made Ali menerangkan 
bahwa selain remtjana — pembukaan 
Balai Pengawetan tsb, Cugn. didan- 
rah Ini sedang digtatkan pertelihara 

      

an ikan di Balai 8 0mpo, 

katan mutu tembakau di Yiebenge/ 
Sopperg. Awi . 

      

MERDEKA 

Hasil bola: Tanggerang : 

    

Rp.30 djuta 
uang masuk 

Djakarta, 4 Djuti (Mdk). 
Dalam rangka tournja ke 

Tangerang (Djabar), para 
wartawan Ibukotai mengam 
bil kesempatan mengada- 
kan penindjauan on the 

spot pembangunan kota Ta 
ngerang dengan pembeaja- 
an hasil Bola Harian kota 
tsb. Dalam penindjauan ter 
sebut, jang diikuti pula 
Dan Dim 0506/Tangerang 
dan Pa. Pendam V/Djaja 
memperoleh kesan, bahwa 
kota Tangerang kini sedang 
dalam kesibukan melaku- 
kan pembangunan, chusus- 
nja perbaikan2 djalan. 
Dalam hubungan dengan pelak 

sanaan pembangunan dikota Ta- 
ngerang itu, Dan Dim 0506-Tange 
rang Letkol D. Tristan atas perta 
njaan para wartawan memberikan 
keterangan, bahwa perbaikan dja 
lan2 adalah merupakan suatu cb 
jek utama dalam rangka pemba 
ngunan kota, karena djalan meme 
garg peranan penting dalam pelak 
sanaan pemilu dan operasi2 pem 
bersihan terhadap sisa2 G3OS-PKI- 
Dikatakan oleh Dan Dim 0506, 
djalan jang menghubungkan kota 
Tangerang dengan Mauk, semula 
harus ditempuh selama Ik. 3 djam, 
karena djalan tersebut mengala 
mi kerusakan jang sangat hebat, 
tetapi kini hubungan antara kota 
Tangerang dengan Mauk sedjauh 
Ik 20 km hanja ditempuh dalam 
waktu Ik 15 menit. 

Sehubungan dengan pembangun 
an kota Tangerang itu, warta 
wan 'Merdeka' memperoleh kete 
rangan, bahwa pembeajaan pem- 
bangunan kota tersebut adalah 
hasil jang diperoleh dari Bola 
Harian, karena hasil penarikan 
IFD (Iwan Pembangunan Dae 
rah) tlap2 tahunnja hanja masuk 
paling tinggi sebesar Rp 100.000 
jang berarti 20 pCt daripada tar 
get, sedang hasil bola Harian 
selama 3 bulan ini telah masuk 
uang bersih sebesar Rp 30 djuta 
lebih 

Beaja perbaikan djalan2, menu 
rut keterangan tiap kmerja sebe 
sar Rp 1 djuta, sedang sebagai 
pelaksana perbaikan djalan2 itu 
dilakukan dengan borcngan, pan 
diang djalan jang kini telat ter 
selesaikan lebih daripada 20 
km dan jang sedang dalam perjr 
lesajan Ik. 10 km. 

Sistim borongan mengua 
tungkan pemborong 

Selain perbaikan djalan2 - kota 
Tangerang, djuga tampak bebera 
pa bangunan kini sedang dalam 
penjelesaian perbaikan, diantara 
nja adalah pembangunan Gedung 
Wanita dan perbaikan2 lapangan 
olahraga. Menurut keterangan 
beaja routine bagi pembangunan 
kota Tangerang tiap tahunnja di 
butuhkan uang sebesar Rp 50 
Gjuta, sedang penghasilan daerah 
djauh daripada Kebutuhan ter 
sebut. 

Dalam-penindjauan on the spot 
jarg dilakul oleh wartawan "Mer 

Gdeka” kekota Tangerarg dapat me- 

rjaksikan pelaksanaan dar'pada per- 
baikan djalan jang dilakukan oleh 

kara pemborong. 
D'beberapa bagian djalan jang kini 

sedarg. dilakukan perbaikannja, dila- 
kukan dengan tjara tambal sulam 
dan tehnis pelaksanaannja djauh dari 
pada sjarat. Dalam perbaikan djalan2 

  

   

    

    
tu2 koral 
lobang? djalan 
tarah, kemudian digilas oleh stoom 
Wwals dari DPU dar selardlutnja di- 
siram dengan asval jang sangat tipis. 

Dergan tehm's Jarg dilakukan oleh 
pemborong dalam melakukan perbal- 
kan dikota Tangerang diperkirakan 
harja mampu bertahan selama 1—2 
tahun, maka apabila berar beala per 
baikan djalan2 tsb t'ap 1 km sebesar 
Rp 1 djuta, hanja menguntungkan 

kredit & 
dengan wartawan "Merde- 
ka”. 

Dikatakan bahwa adanja bebera 
pa bank swasta tertentu jang ma 
sh lemah permodalan maupun ma 
nagementnja mungkin untuk se- 
mentara waktu dianggap masih 
belum dapat memenuhi sjarat2 
jang akan ditentukan oleh kedua 
lembaga assuransi itu. Dalam hu- 
bungan ini dikemukakan bahwa 
Gjika ada suatu bank swasta s2 
perti jang dimaksud diatas, di 
mara simpanan? pada Bank ita 
oleh Lembaga asuransi deposito 
nja tidak diterima utk djasuransi 
kar, maka kalau hal ini diketahu' 
cleh para nasebahnja, dapatlah di 
bajangkan para nasabah akan 
menarik kembali semua. simpanan 
nja pada bank itu, untuk dipindah 
kan pada bank lain jang simpanan 
atau deposito-nja diterima untuk 
diassuransikan oleh tembaga as- 
suransi deposito. 

Itulah sebabnja maka — Komisi 
Umum dari Kongres Perbanas jg 
lalu telah mengharapkan pada pe 
ngurus Perbanas jang baru uniuk 
memperdjoangkan penentuan dari 
policy lembaga asuransi simpa- 
ran jang akan dibentuk itu sede 
miklan rupa sehingga tidak bersi 
fai diskriminatif. 

Demikian pula mengenai policy 

  

   

   
   

ssuransi kredit 

jang hendak dibentuk pertu diper 
Gjoangkan agar djangan sampci 
ada Benk swasta jang dirugi 

  

Sebagaimara diketahut, bank2 
swasta selama in! mengalami kesu 
"tan dalam penagihan pindjaman? 

x jet katena tidak didrin 
preraan tistim penjarde kun petid 

raan (eliselifa) sedangkan menagi 

  

Perbaikan djalan 
dengan tambal sulam 
para pemborong dan orang2 jang 
mempunjal hubungan dengan itu. Aki 
batrja praktis hasil pungutan Bola 

tidak 

      itu, wartawan "'Mer- 
deka'”, pada saat singgah dikompleks 

pasar kota Targerang memperoleh 
keterangan, bahwa djalan2 dalam pa 
sar jang semula sangat kotor dan be 

tjek, kini telah tjukup dan beberapa 

pembangunan dalam kompleks pasar 
telah selesai. 

Mengenai beaja perbaikan djalan 
dan bangunan dalam kompieks pasar, 
diperoleh keterangan, bahwa sebagi- 
an memang menggunakan uang hasil 
bola Harian, tetapi sebagian adalah 
hasil gotong rojong dan dalam pe- 
laksanaan daripada perbaikan djala.2 
dalam pasar dan pembangunan? “a- 
lam komplek pasar itu dilakukau 

dengan sisteem pemborong, seh'ngga 

beberapa kontruksi bangunan kurang 
memenuhi harapan rakjat, 

Demikian sekilas lintas, hasil pe- 
nindjauan "on the spot" jang 
kan oleh wartawan ""Merdeka'" 
ta Tangerang. (S) 

  

   

    

n BT 
Belawan Rp. 750 djuta 

tiap bulan 

Medan, 4/6 (Mdk). 
Pendapatan Bea dan Tjukaj 

di Belawan diperhitungkan 
menijapa Rp. 150 djuca un- 
tuk setiap bulan, dan peneri 
maan 'untuk bulan2 April dan 
Mei jang lalu itelah menyjapaj 
15 mjljard rupjah. 

Kepala Inspektorat Daerah 
£ Bea dan Tjukaj, W.L. Tobing 
dalam keterangannja kepada 
»Anyara”  mendjelaskan, bah 
wa penerimaan jang sekarang 
ini menundjukkan angka jang 
bajk dan dapat  dipertahan 
kan asal sadja barang? untuk 
keperluan dagrah Sumatera 
Utara tetap masuk melalui 
pelabuhan Belawan. 
Karena kestzbilan uang ma 

suk melaluj . Bea dan Tjukai 
tergantung pada arus barang 
dan kegiatan perdagangan. Te 
rapi Tobing te'aD ontim s. bah 
wa dengan tjara2 Sekerdja jg 
lebih effektif sekarang ini pe 
masukan uang akan lebih ter 
djamin. (Anit.). 

Pen 

  

PANGLIMA SUKAHAR BAWA 
WARTAWAN2 KE PUNTJAK 

Djakarta, 4 Djuni (Mak) 
Panglima Komdak VII Djaya Irjen 

Pol Drs Soekahar dan Kasi Pendak 

AKBP Nj. R. Pramono beserta para 

Wwartawan2 ibukota jang bertugas di 

Kepolis'an, selama dua hari bertu- 

rut2 mulai sedjak hari Sabtu sampai 
dengan hari Minggu tel: berkesem- 

patan melakukan isti at bersama 

dengan bertempat di Ia Mabak Tji 
Joto. 

  

   

  

Prof. Oemar Seno Adji SH: 

Hakim djangan sampai ter- 
Djakarta. 4 Djuni (Mdk) 

Menyerji Kenakiman Prof. 
Oemar Seno Adji SH daiam 
sambutannja pada rapat ker 
gja para Ketua Pengadilan 
Negeri dalem wlajah hukum 
Pengadilan Tinggi Djawa Ti 
mur dj Surabaja taaggal 29 
Mej jang lalu mengayakan, 
bahwa usaha2 jang dewasa ini 
sedang dilakukan uncuk mele 
takkan dasar dan ,legal fra 
mework” dari suatu Kekuasa 
an Kehakiman jang bebas, dj 
maksud agar supaja para Ha 
kim dengan tenang dapa, men 
djalankan Wugas2nja setjara 
bebas dan dapat memberjkan 
hak2 azasj kepada warganja 
unjuk memperoleh suatu pera 
djlan jang baik, djudjur, tak 
memjhak, ijepat dan efision. 
(Peradlan) dalam suatu sjs 
tim Hukum jang modern ada 
lah sangay penting, djusiru 
karena hukum jtu mengalami 
proces perkembangan terus 
menerus. 

Hakim. sever'j helnja deng 
an manusia Jain, .. menurut 
menyeri, tjaak dapat mem sah 
kan diri setjara implici: darj 
Pola milaj jang £da dalam ma 
sjarakat dan karena ita ja ha 
rus mampu unyuk memberj 
bentuk kepada hukum jarg 
menudju kearah pola nilai jg 
selalu berobah. . 

    

Hakim dan 
Korupsi. 

Diperingatkan selamdjutnja, 
bahwa sjarat objeuiv:as su 
kar dapat dipenuh: apabila 
Hakim itu djhinggani ,.corrup 
tiviliy”, suatu hal jang kita 
harepkan dan jang tdak ra 
gukan, bahwa ja didjauhkan 
dari godaam ini Ia akan meru 
pakan suatu bentjana jang tak 
drna dihajangka- (verz'en" ) 
apabila hal demikian sampai 
terdiadh dam swnsana demiki 
an sampai merembet dikalang- 
an Pengadilan, 

Siares ohiek'ivitas, Duwusan? 
jang dapat dipertanggung dja. 
wabkan setjara juridis. suatu 
kearifan jang dimilik'. integ 
res moril dan inzelloctucel 
serta karaktor kesemuanja 
jnj hendak diadjukan sebaga 
ideal bag: sesrang Hakim, de 
mikian menteri, 

Kerena ira, dem'kian Sono 
Adji selandiwnia, Hakim per 
ln memperhatikan suatu ,,.co 
de af condue:" (pola bertin 

— 

deposito 

Disambut 
baik oleh 
Perbanas 

han melalu pengadilan memakan 
waktu jang sangat lama. 

Sebaliknja bank2 pemerintah di 
dalam penagihan2 pindjaman2 ig 
matjet bisa menggunakan djasa2 
dari Panitya Urusan Piutang Ne- 
gara (P.U.P.N) jang dalam men 
Gjatankan tugasnja bisa melaku- 
kan penahanan dan pen, har. 
ta benda dari sipemingjam. De- 
ngan demikian maka risiko kema- 
tjetan an pada Bank? 
swasta ada lebih besar dari pada 
bank2' pemerintah. : 

Achtrnja Drs. M.A. Gowi terse- 
but menambahkan bahwa kecha- 
watiran akan dirugikan sementa- 
ra Bank2 swasta tertentu dalam 
penentuan policy lembang mssuran 
si kredit dan assuransi deposito, 
seperti telah dikemukakan diatas 
hanjalah merupakan suatu sikap 
berhati-hati. Adapun gagasan uu 
tuk membentuk lembaga 3asuran- 
si kredit dan assuransi deposito 
itu sendiri merupakan suatu ga- 
Knsan jang sangat madju. G hi). 

masalah 

  

    

goda korupsi 
dak) dimana ja harus dapar 
memberikan suatu imago” 
(gambaran) dari kezdlan, 
Tagwa kepada Tuhan. Mempu 
njai kelakuan jang tidak ter 
tjela, paruh pada Hukum, arif 
dalam pandangan dan pertim 
bangan 

Achirnja dikemukakan bah 
wa mengingat hal2 itersebur dj 
atas, tidaklah mudah persja 
ratan2 bagi seorang Hakim, 
Karena jru, lebih pada tempat 
nja kita berbitjara tenang 
seleksi para hakim djika kia 
hendak mengadakan pengang 
kafan, karena kwalitas dari 
Hak'm2 pengadilan Negerj ada 
lah hal jang vital dalam kon 
teks perlindungan serhadap 
hak2 para justitiabelen. (Ang.) 

    

KAMIS, 4 DJUNI 1970 

Perampokan bersendjata 

beraksi didaerah Tjirebon 
Djakarta, 4 Djuni (Mdk). 

Dari pihak kepolisian Res 
krim Komdin 85 Tjirebon 
diperoleh berita bahwa 
achir2 ini didaerah Tjirebor 
terdapat gerombolan peram 
pok bersendjata api jang 
masih diselidiki asal usul- 
nja. Dikatakan bahwa pada 
tanggal 28 Mei 1970 sekira 
djam 24.00, 3 orang gerom 
bolan perampok bersendja- 
ta 2 buah L.E. dan satu pis 
tol Canada (4.5) didaerah 
Kedawung, Kabupaten Tj 
rebon, telah menggerajangi' 
rumah Aip MAS'UD dari 
P2U Tjirebon. 

Mas'ud telah mengadakan per 
lawanan dan tertembak bahu- 
nja jang sekarang dirawat di 
RSU Kesambi, Tjirebon, Pada 
malam Itu gerombolan tersebut 
telah berhasil menggaet pakai- 
an dan barang2 lainnja jang 

  

AIP MAS'UD 
Ta 

DITEVBAK 
ai 
BAHUNJA 
AN 

ditakstr berharga Rp. 150.000... 
Pihax Kepolisian Tjirebon te 

lah mengadakan pengedjaran 

dan berhasil menangkap salah 
seorang perampok tsb didesa 
Kedawung, 

Semerfara itu pada tanggal 29 Met 

1970 didaerah Kuningan 10 orang ge- 

tombolan bersendjata Thomson telah 

mengadakan penggarongan didesa 

Gresik Ketjamatan Tjiaw: Gebang. 

Setelah pihak kepolisian mengada- 
kan pergedjaran gerombolan berseri 
ta tsb. “telah menghilang masuk hw 

tan Ambit di Ketjamatan Waled, dan 

sampai sekarang masih belum ter- 

tangkap. Ditambahkan bahwa kedua 

gerombolan perampok bersendjata 

Itu belum diketahui apakah satu sa 

ma lain ada berhubungannja dari ma 

na asal usulnja dan siapa pemimpin 

mereka. (ND) 

  

  

Resolusi PERBANAS 
dianggap tidak simpatik 

Djakarta, 4 Djuni (Mdk). 
Beberapa kalangan peng: 

usaha ibu-kota dan djuga 
beberapa pengusaha bank 
jang dihubungi "Merdeka" 
untuk mendapatkan reaksi 
mereka atas resolusi Perba 
nas jang menuntut supaja 
Mahkamah Agung menarik 
kembali instruksinja kepa- 
da hakim2 pengadilan nege 
ri supaja djangan melaksa- 

nakan penahanan kareria 
soal hutang pada Bank2, se 
perti telah dimuat dalam 
”Merdeka" tgl. 30 Mei Sab 
tu jang lalu, ternjata ku- 
rang mendapat sambutan 
baik dari para pengusaha? 
tersebut diatas. 

Menuru: mereka pada prjn. 
sipnja keinginan Perbanas su- 
paja instrukss Mahkamah 
Agung itu ditarik kembalj da 
patlah dipahzmi, mengingat 
sulitnja penagihan pindjaman 
pindjaman jang matjet. Lagi 
pula ketenuan penjanderaan 
(gijzeling) masih tetap berla- 
ku dalam kitzb Undang2 Hu- 

kum Perdana. Tetap: jang di. 
anggap kurang simpatik, ialah 
mengapa djusteru Perbanas 
mengemukzkan keinginannja 
ita didalam resolus: dan apa 
kah Perbanas tidak melihat 
fjara2 lain jang lebih simpatik 
dan "busjness-like”. Tuntutan 
berupa resslasi itu mengingat 
kan kita pada kebiasaan par. 
taj2 politik dizaman Orla. Pa- 
dahal Perbanas itu adalah 
kumpulan dari bankir2, dengan 
kata lai, adalah orang2 bu. 
siness, 

  

Sementara itu beberapa ka- 
langan pedjabat pemerintah 
jang dihubungi "Merdeka me 
njatakan, bahwa seandainja 
resolusi Perbanzs tsb disetu. 
djui, maka bisa mendjadj pre 
cedont untuk waktu? jg akan 
datang, bahwa Perbanas un 
tuk menijapaj Yadjuannja se. 
@ikit2 akan mengadjukan re 
sclusi 
Di'ambahkan 

ngat Perbanas 
lan dari Banki 
politisi, maka seh: 
tjari szt 
kenfro 
lain jang le 
dengan si 
kan dari s 

ba     
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PEMBERITAHUAN 

Dengan ini diberitahukan kepada chalajak ramai, bahwa diwaktu achir. 

  

ini telah dapat dike- 
tahui tindakan2 jang tidak bertanggung djawab dari oknum jang mengaku diri sebagai makelar pe- 
nerimaan pegawai laut Divisi Perkapalan P.N. Pertamina dengan menggunakan 

Kertas Surat Biro Personalia Perkapalan palsu 1 

2 Tanda tangan palsu dari Kepa 

3 

  

a Biro Personalia (R. Abdullah ) 

Stempel palsu Biro Personalia Divisi Perkapalan P.N. Pertamina 

Dengan pemalsuan? tersebut, oknum jang tidak bertanggung djawab telah berhasil menipu 
orang2 dengan menggaet uang ratusan ribu rupiah 

Persoalan tersebut sekarang telah berada ditangan jang berwadjib 

Guna mentjegah kemungkinan kerugian? jang akan diderita oleh masjarakat umum lebih lan 

djut, maka diharapkan agar para pelamar pekerdjaan ke Divisi Perkapalan langsung berhubungan 

dengan Petugas Biro Personalia Divisi Perkapalan P.N. Pertamina.- 

No. 583/M/70.- 

Djakarta, 2 Djuni 1970 

PN. PERTAMINA 

HUMAS 

P.N. MERPATI NUSANTARA AIRLINES 

Mulai tanggal 3 DJUNI 1970, dengan Vickers Viscowat 828 kami akan menerbangi route.2 

sbb, : 

DJAKARTA — SURABAJA — DJAKARTA 
Berangkat dari Djakarta djam 12.00 

DJAKARTA — PALEMBANG — MEDAN — PALEMBA! 
Berangkat dari Djakarta djam 08.00 

— DIAKARTA 

  

DJAKARTA — MAKASSAR — AMBON — MAKASSAR 
Mula tgl, 10 Djun! 1970 
Berangkat dari Djakarta djam 06.00 

DJAKARTA — PALEMBANG — PEKANBARU — PALEMBANG — DJAKARTA 
Berangkat dari Djakarta djam 06.00 

DJAKARTA — MAKASSAR — MENADO 

Berangkat dari Djakarta djsm 06.00 

DJAKARTA — SURABAJA — DJAKARTA 

Berangkat dari Djakarta djam 12.00 

DJAKARTA — PALEMBANG — PEKANBARU — MEDAN — PEKANBARU 

— PALEMBANG — DIAKARTA 

Berangkat dari Djakarta djam 06.00 

Untuk pembukuan anda. hubungilah agen-2 anda atau langsung pada MERPATI NUSAN 

TARA SAIRLINES: Dji, Patrice Lumumba, Kemiyoran Airport Telp SILIS 47031 

pesawat 294. 282, 
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KAMIS, 4 DJUNI 1970 

Merdeka 
DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 

PENERBIT : P.T. Merdeka Press., Djakarta. 

Terbit, setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

Harga langganan dalam kota: Rp. 200,- sebulan (termasuk beaja 
antar). Luar kota: Rp. 300,- (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 GAMBARI: Rp. 50,- per mm/kolom iklan 

40 mmikolom 
Dua warna (hanja merah! : tambah 10096 

ak : 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 1 1 

Djakarta, Telepon : 43660, 43230, 43250: 
Rekening giro pos : A. 1263! 

B.M. Diah 

minimum 

    

Pemimpin Umum/Redaksi : 

MODAL ASING JANG 
MENGUNTUNGKAN KITA 
Sudah berkati2 surat kabar ini mengemukakan pendapatnja bahwa modal 

asing jang ditanam dibumi Indonesia harus menguntungkan ke 
dengan pengertian sesuai dengan rentjana pembangunan kita jaitu Repelit 
Pendapat, jang demikian itu kiranja wadjar untuk tidak ditafsirkan sebagai 
pendapat : anti modal asing. 

'Achir2 ini nampaknja bukan lagi sekedar sebagai pendapat, tetapi telah di 
rasakan sendiri oleh Pemerintah. Pemerintah telah melihat dan merasakan bahw: 
modal asing jang telah mulai banjak ditanam di Indonesia sebagian besar masih 
berorientasi perdagangan untuk memasarkan hasil industrinja, atau sebaliknja 
untuk membeli bahan2 setengah djadi melalui proses industri dari Indonesia. 

Prof. Sadli dari Barli Halim SE sebagai pedjabat2 tehnis jang erat hubungan 
nja dengan pelaksanaan penanaman modal asing dengan kesadaran nasionalnja 
telah berhasil memberikan penerangan2 jang dapat mejakinkan para investor 
dan tjalon investor diluar negeri bahwa mereka dapat menanam modainja di- 
Indonesia, jang sesuai dengan rentjana Repelita tanpa mengurangi kepentingan 
dan keuntungan mereka. Fasilitas2 jang diberikan kepada mereka tentunja harus 
dapat diimbangi dengan kesanggupannja untuk ikut membangun Indonesia dalam 
kerangka Repelita. 

Kalau para pengusaha nasional “elah dengan gigih dan kerdja keras ber. 
usaha untuk mengisi Repelita dengan fasi'itas2 jang masih minim, mengapa inves- 
tor asing tidak bisa? 

Surat kabar ini djuga sudah pernah mengemukakan pendapatnja, bahwa 
dalam menerima penanaman modal asing hendaknja Pemerintah dapat bertindak 
lebih aktif, tidak hanja sekedar menerima atau menolak apa jang investor asing 
sodorkan. Kita harus dapat menjodorkan projek2 jang bisa dilaksanakan oleh 
para tjalon investor dan merekalah jang harus memilih projek2 jang telah kita 
projektir kearah pengisian Repelita. Rentjana "investment promotion centre" 
dari Pemerintah tentunja ditudjukan kearah maksud tersebut. Disamping langkah2 
diplomatik, kiranja kegiatan2 penerangan jang bersifat tehnis keluar negeri 
untuk memberikan pengertian2 jang konstruktif akan besar manfaatnja. 
Disamping itu tidak kurang pentingnja penerangan didalam negeri sendiri untuk 
lebih menggairahkan penanaman modal dalam negeri. 

Penindjauan Sadli ke Eropa dan Barli Halim ke Eropa dan Djepang, kira- nia dapat membuka lembaran baru dalam penanaman modal asing di Indonesia. 

  
    

      

        

   

  

    Siapa 
AUSTRALIA BUAT KAPAL 
PENJELIDIK LAUT 

Canberra, 4 Djumi (Mdk) 
Angkaran Laut Australja akan 

menamakan kapal oceanografi 
nia jang baru dengan mama 
HMAS COOK, Nama inj diper 
gunakan untuk mengenangkan 
200 tahun mendaratnja Captain 
Cook dipantaj timur Australia, 

Kapal ini Sekarang sedang di 
buat digalangan kapal Austra- 
Ha. dan direntjanakan akan da 

pat di Makan untuk penje- 
lidikan laut dalam tahun 1975 

Berat kapat kira2 2500 ton 
dan biajanja berkisar antara 
$A16,000.000 dan $A17,000:000, 
Kapal Ini dilengkapi dengan ru 
ang tidur dan ruang kerdja un 
tuk 18 sardjana laut, dan sa- 
ngat effektif untuk program2 
yen tukang sipil maupun mil. 

er, 

  

5 ORGANISASI ——— 
(Sambungan darj hal. I) 

falu didaerah Bongkaran Karet 
Tanah Abang, Sekarang sedang 
terhenti pengusutannja, oleh "4 
rena banjaknja persoalan2 jang 
lebih penting sedang dihadapi 
oleh Tecab, Berapa anggota me 
reka itu belum diketahu'. 

KOMPLOTAN TJOPET 
.. Selandjuinja 
dalam komplota. 

giatann 
mempergunakan lebih dari 10 
buah oplet. 

Sebagian besar anggota? Kom 
plotan sudah 
termasuk 10 buah oplet Djati- 
megara menudju Kota Djuga 
sudah dalam taraf penjelesaian 
sementara ada beherapa orang 
lagi jang akan ditangkap, ter- 
masuk djuga beberapa buah 
oplet, 

Anggota2 Popon sebemarnja 
tjuma kl, 6 orang, tetapi kare. 
na mempunja! djaringan2 lajn 
hiagga djumlahnja melebihi. 10 
orang, (Ms) 

  

Mahasiswa dan 

Kambodja pada saat ini, tetapi pada 

banjak kasus gerakan kebangkitan 'ni 

berhadapan dengan “kekuatan pihak 
penguasa. Inilah jang terdjadi dengan 

revolusi2 kemahasiswaan di Amerika, 

di Perantjis, Djepang dan Filipina 
misalnja, sehingga depatlah dikata- 
kan bukan sadja kekuatan mate ril 
jang tidak se'mbang, tetapi kekuatan 
meril jang tertanam dalam setiap 
kaum revelusioner inipun bisa meni- 
Dis kalau dihitung2 kemampuan jang 
dimiliki. Karena itulah ketjenderungan 
mulai terdapat dalam setiap pedju- 
ang? campus int, untuk tidak hanja 
menggunakan dorongan semangat dari 
masjarakat bangsanja sendiri, tetapi 
bantuan negara tetanggapun atau ban- 
tuan negara2 luar negeri dihari . 

Saat ini mengusahakan perasaan 
selidaritas dan rasa simpati dari ne- 
geri seberang diharapkan untuk ke 

   

    

  A 
OLEH: AZRUL AZWAR 

TELAH sama kita keta- 
hui bahwa tjiri chas sedja- 

rah perdjuangan Nasional 
setiap bangsa didunia saat 
ini ialah kebangkitan gene- 
rasi muda (mahasiswa) jg. 

   

1 suksesan perdjuangan masa depan. mentjari nilai2 perubahan inilah jang terdjadt dalam singa baru dalam struktur masja semputan pertemuan — mahasiswa In : ernasional selalu usaha kampanje rakatnja 1 pendukungan gerakan jang tengah di- Kedjadian ini berlang- laksanakan dimasingz negara didjalan 

  

kan dengan gig'hnja, dan dukungan negara2 anggota-para delegasi lainnja amat diharapkan sekali. 
2. MENINDJAU sikap politik seti- 

sung dimana2, tidak sadja 

di Indonesia dengan kebang 
kitan Angkatan 66-nja, teta 
pi djuga di Amerika, Ero- 3 Naa Sari masing2 negara 

. ? . : p pertemuan  kemahasis- 
pah, Djepang, Filipina, Ma-  waan Internasional dewasa Ini, ter. 
laysia, Korea dan dibebera Ken ag one motive” jang 
pa negara Afrika lainnja. — votustoner sa Tenan Tn 

Terlepas dari apapun mo- ing bertopang bahu dengan pihak 
tive gerakan pembaharuan Sean jang menguasat  putjuk 
dari mahasiswa disetiap nc BAN ae ena UNA 
gara tersebut, dengan satu — wakannja mewarnal sikap pong ne. 
perkataan dapatlah kita ya “alga. total, 
simpulkan bahwa mahasis- Jang Iadjim terdjadI seperti 
wa dimana2 kini tengah me 
rentukan warna politik ne- 

pada hampir semua negara jang es- 
tablished, ataupun negara? jang tengah 

garanja buat masa depan 
Merirdjau gerakan kemahas'swaan 

memperdjuangkan eksistensi negaranja Jang didukung oleh semua pihak. In- Gonesia ” umpamanja melalui tangan Hatta menggunakan pertemuan maha- 
int — dalam kenteks pewarnaan si- 
kap polit's negaranja Gepan tersebut. 
ia memang menghadapi — rintangan2 Jang amat besar, 

siswa Internasional tahun 20-an, un- 
tuk merebut simpati perdjuangan bak 

Sekalipun ia kadang kala sedjatan 
dengan s'kap Pemerintah ataupun pi- 

ngsa Indonesia, atau jang terachir 
kita melihat mahasiswa2  Kambodja, 
Jarg datang dengan seragam hidjau, 

hak Jang deminan menguasai keadaan 

saat seperti Indonesia  umpamanja 

pada kebangkitan angkatan 66, atau 

  

     

   

  

(masuk dalam kenperessi ASEAUS ke IV baru? Ini di Bandung, Jang dengan segala daja pada setiap saat jang me murgkinkan mengkampanjekan sikap Gan keadaan negaranja saat ini dan rena Itu memintakan dukungan semua pihak. F an 
Bieidsiah untuk keadaan jang per- tama ini masalahnja tidak begitu ba- njak. Sepandjang sikap mahasiswa ter sebut membawakan politik negaranja, 'a sebenarnja telah menempuh kela- (iman dan pengertian hakiki dari pe ranan setiap mahas'swa (generasi mu Ga) jakni berpartisipasi dengan mas 

  

KAPAL HADIAH PRESIDEN 

SURABAJA, 4/6 (ANTARA) 
tu kapal? jang dihadiah 

kan kepala negara kepada rakjat di 
Irbar dan dikabarkan telah hil: 

laut dalam pelajarannja dari Sur 
menudju Irian Barat. telah diketemu 

Salah 

  

      

  

     
      

  

kan kembali oleh KM “Palisi” dari Jarakat banjak dimana mereka Wdup. 
usah: pelajaran nusantara “Me 3. NAMUN peristiwa kedaa dimana 

pada tanggal 17 Mei jang lalu sikap jang diperlihatkan para maha: 
setelah S hari S mal ing2 di. Mswanja jang menghadiri pertemuan 
laut Djawa akibat k Mahasiswa #nternasional tersebut ter- 

« viata tidak parsiel dengan sikap Pe- 
pokoi merintahannja sendiri, stsu malah 

KM “Bintang IN” Djajapura de 
gan Basurni sebagai nachodanja, pada 

waktu itu telah meninggalkan Suraba 

ja menudja Irian Barat 
Dilaut Djawa kapat mengalami 

kerusakar in dan terapung2 dilaut 
mengikuti arus. KM “Paliat” jang pada 
tanggal 17 Mei djam 1058 WIB 
dalam pelaparannja dari Surabaja m 

nudju Makassar pada posisi Ih 
87 deradjat     

pasiswanja- seangkatan 
, n amat ternan sekat Hontoh 

jang Visa kita berikan disini, seper- 
1 terhadap akat jang tengah dtdja- 

Jenkannja terhadap 
Minegaranja sendiri 
1, MMEAUT Re IT 

KM “Bintang UT” jang mengakar 
pelak tan peretnpa k 

Makassar pada tanggal | 4 Mer jang lalu 

politik luar negeri 
negaranja —| 

sikap 

  
3. DJELASLAH untuk kasus jang 

xedua ini masalahrja “bagi negai 
peserta Jainnja amatlah berat sekal 
meskipun diakul bahwa para mahasi 
wa tersebut berai Ikan jai 
benar adalah benar dan jang salah 
adalah salah, dan meskipun setiap 
mahasiswa seharusrja bisa men'lai se. 
tjara objektif tanpa terpengaruh oleb 
pihak2 lain-sekal'pun pihak Pemerin- 
tahnja sendirinamun demikian chusus 
bagi mahasiswa Indones'a jang ter- 
kenal dengan sikap politik luar ne- 
ger'nja jang bebas dan aktif, memelih 
dua alternatif In! bukanlah gampang. 

   

   

    

   

  

Disatu pihak 'a tersangkut dengan 
pergertian sikap bebas aktifnja bu- 
kan mentjarikan djalan pemetjahan jg 

  

sebaik2nja, tetapi telah berp'hak un- 

tuk memenangkan satu pihak Jainnja. 
Djelaslah untuk” Mahasiswa Iwio- 

res'a dengan sikap politik luar ne- 
gerinja jang seperti Iri, perhitungan 
harus dilakukan dua tiga kali, sek: 

Ypun mungkin ada sadja jang bisa 

beralasan bahwa sikap para mahasis- 
wanja Udak boleh diidentikkan dengan 

sikap negaranja setji total, namun 

demikian untuk k luruhan sikap 

regara itu dengan terdapatnja perbe- 
daan paham t'daklah  mergenakkan 
sekatd 

Lalu untuk mengatasi Iri semua ba- 

galmanakah usaha k' Djelas untuk 

tidak memeberikan suara sama seka- 

U bukanlah suatu perbuatan jang 
baik. Agaknja para mahas'swa Indo- 
nesia dalam kasusa hubungan luar 
negerirja-fang r'stjaja makin berkem- 
bang djuga, meng'ngat hubungan In- 
ternasional negara kita jang makin 
madju-sebelum menentukan sikan poli 

t'knja, pandai berhitung dengan teli- 
tI. Tidak kita katakan dasar pemiki- 

rannja adalah s'kap politik Pemerin- 

tahan Indonesia setjara total-karena 

kadang kala "Kita "'memang tidak 
sehati dengan pemerintah kta sen- 

@'ri Pemetjahannja disini @elas terle 

tak pada usaha kita bersama setjara 

keseluruh an. Agaknja apa jang dian 
G'urkan oleh DR Alf'an untuk meng- 

kan politik im kalangan maha- 
siswa (lihat Segi Politik Kerdja Sama 
Mahasiswa Asia Tenggara), dan des 
ngan demik'an bisa diharapkan para 
mahasiswa tersebut bisa berhitung te- 
Uti dalam sikap polit'knja ini dimasa 
depan, kirar: merupakan satu2nja 
Gjalan jang b'sa kita tempuh, 

Masalahnja kini apakahtidak bisa 
kita mulai? 

4. DUA peristiwa — dalam kontes 
pembitjaraan sikap mahas'swa terha 

P politik luar neger'nja telah ter- 
djadi bulan Mal tal di 

ntjarkan oleh organisasi mahasis- 
lokal Djakarta didepan kedutaan 

besar Amerikan d! Djakarta jang me. 
nundjukan rasa simpati perdjuangan 
mahasiswa Amerika terhadap pof'tik 
luar negeri negara Amerika send'ri, 

Kambodja dan 

Sekalipun kita ketahut sendiri Pe 
merintah Indonesia selalu berhati hati 
dan malah tidak mempunjai sikap s8 
ma sekali! terhadap dua masalah ind, 
tetapi mahasiswa Indonesia telah men 
dahutut. 

Dan jang djelas untuk masa? men 
datang dapat dipastikan akan bertam 
bah ingi kasus2 jang dihadapi Oleh 
mahasiswa Indones'a, melihat kesemu 
anja int sebuah — appeai tjuma kita 
#Gjukan dapatkah kita usahakan ""idt: 
para mahasiswa Int”, untuk dika 
mengeluarkan s'kap politik terhadap 
negara lain scandainjapun — bentrokan 
dengan Pemerintah tak bisa disingkir 
kan-trtapi masalah persatuan dan ke 
satuan mahasiswa Indones'a-dalam ka 
lengan sendiri-tidak Bisa @pakat se 
begal dasar pertama pengambilan pa 
Ia tidak setandjutata ...? Jang Kita 
Iarapkan tentu sada. tidak h 
aw. tear menerina In, 
mahastsen Intonees. Cerpetjah betah 

   

   

        

  

  

    

     

        

    

    

MERDE 

kosmcout 
29 So 

angkasawan jet 
Sevastianov, orabru 
sipil angkasa luafet 

Moskow, 4 Djuni (Merdeka). 
Kolonel Adrian Nikolayev, vetingkasawan Sov 

jet, jang mengemudikan Soyuz 9, | mempersiapkan 
dan melatih kosmonot2 lainnja unti ghadapi pener 
bangan keangkasa luar. 

Pada tahun 1962 Kolonel Niko mengemudikan 
pesawat ruang angkasa Vostok 3 latelah berhasil 
melakukan tugasnja diberi gelar Pal Uni Sovjet. 

  2 

     

     
    
    

   

   

Adrian 'Nikolayev dilahir nik Udara Unj Sov 
kan pada yanggal 5 September jer. 
1929 didesa Sorshely, d'dae Adriaflayev kawin de 
rah Volga. Perwira Angkatan ngan ga Njkolayeva 
Udara Uni Sovjet jang berusia 
41 t2hun itu, djuga mendjadj pertam: sayu2nja kos 
anggora Partai Komunis Uni monot Unj Sovjet, Me 
Sovjet, Ia adalah | reka merf: seorang anak 
Sekolar Tinggi Angkatan Uda, peremp ur 6 gahun, 
ra Frunze dam Akademi Teh bernama 
  

Orang siPin program ang 
S » 9 kasa lu: aa inj. Ia 
Ojuz- adalah perentjana 

. Be dan perentja 
djuga anggota berorbit — #iejongi weroa 

. dan usjanjtahun. 
dua min u Vitaly kkjanov dilahir 

kan pada 41 8 Djulj 1935 
dan ketjilnja ber 

Moekwa, 4 Djuni (Mdk) sekolah di | didekat Laut 
"Soyuz.9', itu satelit bumi jang Hitam. K$, mendjadi 

diluntjurkan oleh Uni Sovjet Se mahasiswa lijut Pemba- 
nin malam, akan tetap berada da) nguman Pe Terbang di 
lam orbit selama lebih dari dun Moskow padrun 1953 dan 
minggu, demiklan diterangkan Setelah luh In kemudj 
oleh sumber2 jang dapat dipertja an ia bekerdda kantor pe 
ja di Moskwa hari Selasa. rentjanaan Pdt terbang, 

Penerbangan itu dimaksudkan Setelah Yeroleh gelar 
untuk mengudji daja-tahan phisik Master (nsif jp bekerdja 

pada Prograftihan Pener 
bangan ke Aka Luar Uni 
Sovjet. Isrrinfrrama Alev 

dari kedua kosmonot didalam ken 
daraan angkasaluar itu, Kol. An 
drian Nikolayev dan Vitaly Sevas 
tyanop, selama dua minggu me 
ngitari bumi dan  djuga untuk seorangjteri berusia 
mempeladjari dari angkasa luar 1 tahun, Istf Alvetina 
geologi, iklim dan keadaan di /Yuga tammah perguruan 

Tinggi. Ia adahurusan Uni 
versitas Leningg, sekarang 
bekerdja padaksituy Rese 
arch. (UPI) 

lingkungan bumi 
'Soyuz:9' tidak akan meninggal 

kan svatu orbit bumi dan tidax 
akan dikirimkan sesuatu kenda 

  

Ti 
keseluruh negeri, Sato menga 
takan bahwa 

  

   
TIBA DI SAN FRANCISCO 

Presiden Suharto dan Ibu Tien Suharto ketika disambut 

oleh Walikota San Francisco Joseph Alioto. Ketjuali 

Walikota masih banjak pembesar lainnja jang turut me- 

njambut tamu2 agung Indonesia itu di San Francisco. 

    

      
abarkan bahwa 50fc dari D ! 

para anggauta TPK akan di 
ganti. Oleh karena ternjata 4 
pekerdjaannja hanja 10: jang wp: 
kelihatan, maka tentunja war- 

ganegara kita hanja menaruh 

harapan 1 
Sampai TPK dapat membuk- 
tikan pekerdjuan jang 75f 
menggembirakan. Sehingga 

memberikan restunja 4 

    

bisa 

100” 

ADJU TERUS! 

Katanja Malaysia akan mati2 
an mempertahankan piala 
Thomas. Sedang 'ndonesia 
tentunja mati2an berusaha un- 
tuk merebutnja dari tangan 
Malaysia 
Karena mempertahankan sifat 
nja defensif dan merebut sifat 
nja offensief itu sudah berarti 
menang selangkah ! 
Djadi, madju teruss ! Rebut 
terusssssss 

  

    
  

APA JANG MESTI? 
Kata Pak Harto, harus di 
persempit djurang antara ne- 

seri kaja dan miskin, melalui 
kerdjasama internasional 

  

Tergantung kepada negeri | 
kaja. Sebab merekalah jang # 
melebarkan djurang itu f 

duta . 1   (UPN 
anna pikiran) 

  

Djepang tidak akan 
djadi negara militer 

Tokio, 4 Djuni (Mdk) 
PM Djepang Eisaku Sato Se 

ni, malam menegaskan kem- 
ali politik Djepang 
Berbitjara dalam  atjara 

ia dan Djepang” dilajar 
i Djepang jang disiarkan    

apabila menin. 
  raan angkasaluar Jain untuk ber, 

gabung dengannja. 
Kedua antariksawan dalam pe 

sawat tersebut mengaso pada pa 

    

gi harj Selasa itu sehabis 'hari Ka pen Sara AM TE 
Radio Moskwa, setelah untuk per 
tama kali memberifahukan ten | tang kedudukan kendaraan ang Sin Francisco, 4/6 ( Reli ancisco, 4/6 (ara/Relter) 

  

   
    

    

    

kasaluar itu. 
Siaran radio tersebut mengata 

Ikan, bahwa setelah 5 djam 12 
menit 'Soyuz-9' telah 5 kali meng 
itari bumi 

Radio 

Presiden — Suhartobengatgan 
bahwa 5 negara anggotd, 

rupakan inti dari organ 
djadi wadah semua bal Moskwa — mengatakan UN Tenggara tanpa memaing si bahwa para astronot akan beris politik dari negara? ditajah tr tirahat dari djam 03-00 sampai sebut 1100 waktu gmt dan bahwa se 

lama waktu itu, 'Soyuz9" tidak 
akan bisa ditangkap oleh hubu 

-. radio dari Wwilajah Sov 
et: 

Fact Finding 

“Kerdjasama regional pi 

kami harapkan, akan mi 
flik negara besar diwilajih tersebt, 
demikian Presiden Soehato selanc 
nja mengatakan dalam yatu res 
jang diadakan untuk merghormatih 
pada hari Senen malan, “Hal 
akan merangsang kapasibs nega 
Asia untuk menjelesaikar masala 

  

  

nja sendiri dengan tjarafja send 
. pula,” demikian kata Presidf 
Ixon Soeharto. | 

ASEAN adalah pengelompok 
dibidang ekonomi “dan kebudaja 

e Asteng bukan pengelompokan militer, ant 
negara2 Indonesia, Malaysia, Pilipir 
Singapura dan Muanathai. Presid 

Washington, 4 Djuni (Mdk) Soeharto menjatakan, bahwa ba 
Pedjabat2 tinggi Amerika Seri- jang diharapkan itu hendaknja 

organisir dengan dasar saling mer 
hormati, "persamaan, tidak salirg 
mengintervensi dan atas dasar intergi 

kat jang terdiri dari anggota? 
Senat, anggota2 Kongres, Gu 
bernur2 dan pedjabat2 Istana/ es nasionat 
Gedung Putih kemarin meninggal "Hadirnja negara2 besar dumia 
kan Washington menudju Asia — menambah dimensi lain, jang me Tenggara 

Dalam waktu satu minggu me 
djadikan Asia sebagai doerah dengan 
suatu potensi jang besar bagi suatu 

reka akan menunaikan tugas m's konflik, tetapi djuga potensi jang 

si fact-finding (artinja untuk ne Pa gm na an': demikian 

Sa ea aa eresungguhnga) “apakah kemadjuan dalam damai 
akan tertjapai dalam 10 tahun men 
datang, hal itu akan banjak sekali 
tergantung pada kapasitas kita untuk 

dan mungkin Muang Thai. 
Herbert G. Klela 

  

Direktur Urusan Komunikasi/ — mengendalikan konflik2 negara besar 
Perhubungan jang diperbantukan jang potensiil 
pada Presiden Nixon  menerang 
kan, bahwa Missi Fact Finding TITIEK PUSPA CS DI itu harus kembali ke Washington MAKASSAR 
pada tg! 9 Djuni jad untuk mem MAKASSAR, 4/6 (Antara) 
yeci  Tapocd: “ Kankk... Protitas Aktris2 'ilm dan penjanji dari 

Nixon. Ibukota masing2 Titiek Puspa, Lilis 
Pemimpin Missi AS ke Asia  Surjani, Fenty Effendy dan 'aktor 

Alfian serta pelawak Susdi cs. Minggu wu $ 
Tenggara. Ku jalan Herbert Gx Na ji: tuah menghiker penduduk Klein tsb dan Penasehat Presiden 
Bryce N. Harlow. Gubernur2 Ne 
gara bagian Colorado, Pennsyiva 
nia dan Carolina Selatan. 

madya Makassar. 

Mogok beladjar di Saigon 
SAIGON. 4 Djunj (Mdk) lah sekolah2 dan penganan 

Bentrokan antara para de- tinggi ditutup oleh pemerta 

monstran mahasiswa dan poli setemj pada tgl. 6 Mi jl. 

si telah berlangsung harj Se- Bentrokan tsb, berlangsung 
nin di Saigon ketika ribuun dihalaman Universitas 
mahasiswa dan peladjar dari Pi polisi melepaskan tem 
sekolah2 menengah menolik bakan? gas-airmwa setelah 
untuk kembalj beladjar sete. mereka dihudjani oleh para 

demonstran dengan batu2 dan 
alat pelempar lainnin 

Persatuan 

  

SATELIT TAMBAHAN Umum Mahasewa 
1 « - DILUNTJURKAN Gi Suigon mengumumkan bah, 

Djakarta, 4 Djuni (Mdk) 
Direk'ur Institut Research 

Angkasa Luar di Bochum, 
Djerman, menerangkan bah. 
wa data2 jang diperoleh dari 
“Soyuz 9” memandjukkan bah 
wa suatu satelit tambahan me 
nurut rentjana telah dilantjur 
kan oleh Uni Sovjer pada tgl 
2 Djunj malam, 

Direktur tsb jang bernama 
Heinz Kaminsky menerangkan, 
bahwa Institutnja memonitor 
seluruh berita? jang dikirjm 
oleh "Soyut 9" dan stasionnja 
didarat 
Menuru  Kaminsky, satelit 

'tambe han Ita diperlengkapi de 
ngan ruangan jang tjukup un 
tak tiga orang. ( ,   

ASEAN WADAH BANG 1 

  

GGARA 
   

   

  

   

  

Di Asia Tenagara, demi 
Presiden, ketidak-stabilai jang teru 
menerus akan memperpandjang te 
libatnja kekuatan2 dari tu ajah 
Asia Tenggara. “Kami me rd) 
sama regional ini bukan hanja 
sesuatu jang diinginkan, tetapisebaga 
sesuatu jang diperlukan", demikian 
ditegaskan oleh P: » 

Hanjadenga Kang 
erat, masing2 dengan tjaranji i 
kearah pembangunan nasion dan 
peningkatan perekonomian, maka ka 
mi dapat menc bkan untuk n 
tjapai ketentraman da an 
ang diharapkar 

  

djau kembalj sedjarah dunja, 

   
   

  

suatu kekuatan ekonomi ber- 
arti djuga suatu kekuatan mi- 
liter. 

Kar 
chawa 
sebagai ne 
ar ketiga didunia   

engisi 
erijipta 

  

ka darj Asi: 
Dikatakan olehnja bahwa ada ba: 

njak orang jang menganggap apa jg 
dinamakan Doktrin » jang d'ga 
riskan oleh Presiden — Nixon bulan 
Nopember lalu sebagai suatu petun 
djuk dari penarikan Amerika dari 
Asia 

Tetapi PM Sato mengatakan bah- 
wa Diepang tidak akan meniru tjon 
toh dalam sedjarah jang sudah lewat 
itu dengan mendjadikan dirinfa sua 
tu kekuatan ekonoml-mlilter seperti 

  

  

Pidato persahabatan Pe aa 
al 

  

Ridja Fais 

  

   

   

  

   

  

         

  

   
   

   

    

   

      

Djakalta, 4 Djuni (Mdk) 

Dalm atjara kundjungar 

resmipa di Indonesia manti, 

RadjfFaisal bin Abdul Azi 

dari paudi Arabia akan me 
ngutfpkan pidato dimuka 

sidak pleno is.imewa DPR 
GRpada tgl. 12 Djuni | 

ndjungan — Radja Faisal 

kefndonesia atas undangan 

Prpiden Soeharto menurut 
rgitjana akan berlangsung 

ri tanggal 10 Djun' sam 

i 13 Djuni 1970. 
Menurut Humas DPRGR, 

idato jang akan diutjapkan 
oleh Radja Faisal dimuka 

TARUNA2 AKABRI 
LATIHAN MENGEMUDI 
PANSER 
Djakarta 4 Diuni (Mdk) 
Serombongan Taruna2 AKABRI 

Udarat-Kavalerj beserta Instruk 
tur telah tiba di Djakarta jang 
selandjutnja pada pagi harinja 
melandjutkan perdjalanannja, da 
lam rangka latihan mengemudi 

kan kendaraan2 berlapis badja 

@jarak djauh- 
Menurut Ka Pen Humas AK 

ABRI Letkol Sjamsuwadi. latihan 
mengamufikan kendaraan2 berla 

  

  

pis badja jang dilakukan oleh 
para Taruna AKABRI Udarat- 
Kavaleri tersebut adalah untuk 
memperlantjar dan dalam rangka 

praktek mengemudikan kenda 

raan2 berlapis badja 

Dalam latihan tersebut” telah 
diikut sertakan 10 orang Taruna 

AKABRI Udarat Kavaleri dan 20 
orang Instruktur, sedang kendara 

an berlapis badja jang digunakan 
dalam jatihan tersebut adalah 
4 panser, 1 sarasin dan 1 pered 
dibawah pimpinan Kapt (Kav) 
Kutu Harjono 

jang ditempuh adalah 
awang 
mba! 
ea 

Djarak 

Bandung, Purwakarta. K 
Bogor dan selandjutnja 
ke Bandung “mpandjang W 
ka jang ditempuh dalam » 
IX 200 djam perdialanan. ( 

  

  

di DPR-GR 

sidang pleno istimewa DPR 
ada 

  

GR tanggal 12 Djuni 
lah merupakan 
habatan, 

Seperti diumumkan o 
Dewan Keradjaan Saudi A 
bia tanggal 15 Mei j 
Jisamping Indonesia, R 
Faisal djuga akan men 

t 

  

     

  

  

kan kundjungan resmi ke Ma 
laysia dan Afghan's:an 

Kundjungannja ke Malay- 
undangan 

mi Jang Dipertuan Agung 
sia adalah atas 

  

Sulthan Ismail Nashirudd 
Sjah dan ke Afghanistan atas 
undangan resmi Radja M 
hammad Zhahir Sjah. (Ant) 
  

2 UNIT   

      

  

  

  

Iedato persa 

lalu, 

dja 

  

! 

  

& sama, Takeshk 
ank Pembangu 

ukakan bah 4 
men     militer 

hendaknja 
an dl 1 soal2 ekonomi 

atau 

  

Wapangab 
djamu dubes2 

' Djuni (Mdk). 

na Angkatan 
1 M.     Bersendj 1 

Panggabean hi Se 
dikamar a         

  

      

    

    
   

   
  

  

   

    

  

  

srima kundjungar 
matan dari Dutabesar Pilipi 

na di Djakar Modesto Fa 

rolan dan Dutabesar Indis 

K.M, Kannampily 
Ini adalah resrtama kal'nja 

Wapangab menerima courtes 
sy call Dubes asing. 

Dubes pr alem kun 

djungann k Departmen 

Pertahar d Keamanan 
sh 

Sementara itu I 
Kannampily selain mengada 

kan kun kehormatan 

fa djuga 
Jalam waktu 

bali kenegaranja kare 
tugasnja Indones 
berachir. (An.) 

  

GERAKAN PENGATJAU 
DI KODAM XIV, HN 
DISELESAIKAN 

MAKASSAR, 4/6 (MEK) 
Kastat Kodam — XIV/Hasanuddin, 

Kolonel Soemar »gatakan bahwa 
      masalah sis: srombalan Pes 

ngatjau Liar) pim 
akan selesai sebelum achir tahun "70 

  

    
ai 

Sisa GPI 
tar pegunungan £ 
paten Enrekang kl 
Makassar, dan terdiri dari 18 orang 
dengan — sendjata 3 putluk senapan 

rig e wortir tanpa 
u dan lainnja pistol dan kara 

  

Gerombolan ini “dak berarti dilt- 

  

   
     

smanan. Kesulitan (Sambungan dari hal. D KN 
creka "mengem 

djad: otak daripada kom rabaravena Puan “Sa 
an bandit ini jalah Anis. ban- gengan petugas? keamanan 
dit Jang menjetir "Honda" jtu sd umber Ia- 

pada waktu penod dila —1n, operasi ditingkatkan untuk sega 
kukan terhada, udy, dan ke ra menjetesaikan sisa? GPL Itu, se 

ijadian itu menjebabkan ter. tambaizrja sebelum achir Agustus 
bongkarnja rahesia komplotan jang akan datang. (AM) 
mereka. . 

Sementara itu. kemarin 
telah datang ke Komdak 
Senajan, pemilik "Hond 

125 S, 'jaitu keluaran tat 
1970 jang dipe 

bandit? ini me) 
an. Honda itu 
mah A. Tahlib 

tgl 21 M 
  

    

     

  

   

    

pagi 

  

    

    

  

MESIR PERBESAR 

SNGGARAN UNTUK 
MILITERNJA 

    

KAIRO 

    

  

   

    

Terusan Tg Priok d Sa 
Mor Pol. asli B. 3028-N aa 2 aa 

jang per. 
Dalam waktu jang » 

singkar leh k : beta “n 

dit Anis “Honda h d aan eng 

pergunakan sebanjak 8 kali 5 ALA 

bua: mendjalanken aksi per 21 " 
an diberbagai tempat R8 ran ita (dah 

kata Djaka sa 0 . 2 

Kemarin, djuga dapat dili. eru. kata ha. 

hat dimedja Tecab 3 buah a 
ngan ditingkat 

1jam tangan hasil pencdong 1 d 

ereka. masini erk "C kannja angg selendja mb 
11 batu, "Garu 21 ba lite aka pe anang 

kan "Titoni” 25 batu. Kese pe 
ma aan aan Hm : I— 

n mahal? pakai kalende win akar dikurangi. ta 

gan bulan "M Ant ARP) 

. 
2 dik si 

 



  

  

  

  

Bana 

  

MERDEKA 

Meksiko merupakan 
kumpulan coach 

club2 dari negara2 

Pendjaga gawang kesebelasan Irlandia Utara, Pat Jennings (ketiga dari kiri), dan pemain belakang Irlandia Utara David Craig menjaksikan dengan 

ketjewa sebuah tembakan dari penjerang kesebelasan Inggeris, Geoff Hurst jang masuk kedalam djaring untuk kedua kalinja bagi kesebelasan 

Inggeris jang mengalahkan kesebelasan Irlandia Utara 3-1 di Wembley. 

Kesebelasan Inggris agresif 
Oleh: Frank Taylor dari 

  

Harapan 

”Daily Mirror” London 

ris mempertahankan Piala Dunia dengan sukses di 

Meksiko merupakan pokok pembitjaraan dalam kalangan sepakbola. 

Disini seorang penulis persepakbolaan jang telah menjaksikan tiap 

pertandingan jang dilakukan oleh kesebelasan Inggeris sedjak tahun 
1966, menindjau situasi. 

Sementara rombongan kesebelasan Inggeris untuk Ke- 
djuaraan Sepakbola Dunia jang terdiri dari 28 orang pemain, 
team manager Sir Alf Ramsey, dua orang pelatih Harold 
Sheperdson dan Les Cocker dan seorang ahli kesehatan, 
Dr. Neil Philli 
untuk memper 

  

, terbang ke Meksiko dan Amerika Latin 
hankan Piala Dunia, banjak orang jakin 

bahwa kesempatan2 baik dari kesebelasan itu sangat berku- 
rang karena program pertanding 
ngan internasional jang mereka 

Sebanarnja kebanjakan dari 

  

    

pemain2 klub Leeds United 
seperti Jack Chartton, jang sedjak 
tama mei | gelandang tengah 

kesebelasan Inggeris, penjerang 

      

tengah Ala: ke, dan gelan- 
dang sajap Norman Hunter dan 

jang lain2n: lah bermain dalam 
60 pertand: 1 kelas satu un 

tuk klub dan negara mereka 
Tetapi apakah hal ini akan 
menghalangi mereka di Meksiko? 

  

Dr. Roger Bannister, pelari 
pertama dunia djarak satu mil 
dengan tjatatan waktu kurang 
dari 4 menit, berpendapat tidak 

   

menghalangi mereka: — "Lebih 
lama dan lebih keras musim itu, 
lebih baik tjuali para pemain 
tidak lesi ra psikologis - 
kesempat: pagi kesebela: 
san itu ditempat tinggi 

Meksiko 
Tak ac ngan jang 

lebih berat di dunia untuk men 

tjapai kemenangan dari pada 
Kedjuaraan Devisi Satu Inggeris 

dengan 42 pertandingan dalam 

satu musim jang memakan waktu 
sembilan bulan tiap tahun, jang 

  

   
  

    

    

dimainkar m semua kondisi 

mulai dari 2 dimusim panas 
hingga ha ng sangat dingin 
hingga te tulang sumsum 

dilapa. g dar 
lapang 
Djadi al itu sa 

dia, ke N ris telah 
benar2 siap untuk siko, se- 

pandjang njangkut masa- 

lah stamni' kekuatan 
Sikap ini”“mungkin 

telah disi oleh Sir Alt 

Ramsey jang mengatakan: “Se:    

Ki antara Liga dan pertandi- 
lakukan dalam musim in 

  

telah menghadapi pukulan jang 
keras dalam musim pertandingan 
di Inggeris kita merupakan pihak 
jang kuat untuk dikalahkan. Dan 
kesebelasan raksasa jang bisa 
mengalahkan kita." 

Dan Alan Bali, penjerang da- 
lam jang dinamis, menjimpulkan 
situasi itu sebelum kesebelasan 
berangkat seperti iri: "Djika ada 
kesebelasan jang mengalahkan 
kami di Meksiko, akan terdapat 

11 kuburan warga Inggeris di 

lapangan. 
Itulah semangat perdjuangan 

dari kesebelasan Inggeris, jang 
dalam hasil2 pertandingan mu 
sim jang sedang berdjalan, tak 

mempunjai waktu jang meng: 

    

     

    Sir Alf Ramsey adalah tokoh 

jang enggan bitjara tetapi politik 
nja bukanlah suatu rahasia. Se: 
djak dimenangkannja Piala Dunia 
dalam tahun 1966 ia memanggil 
hanja 39 orang pemain selama 
empat tahun jang lalu. Ia sangat 

bergantung pada pengalaman dan 

tingkat mutu jang tetap dari 
orang2nja di Meksiko nanti. 

Dalam musim pertandingan 
di Inggeris jang baru sadja ber- 
achir, team manager kesebelasan 

Inggeris itu menghadapi rentjana 

jang telah hantjur, bukan sadja 
oleh tjedera2 jang dialami pe 
main2 tetapi djuga panggilan2 
jang keras terhadap pemain2 dari 
klub2 Leeds United, Everton, 
Manchester City dan Manchester 

United, baik untuk pertandi 
ngan2 didalam negeri maupun 
untuk pertandingan2 di Eropa. 
  

  

LATIHAN KATA2 HARIN 

MENDATAR 

  

14 Han 
18. Taman ia 
18 agan dari Universitas Indonesia. 
28 Mandangar (Bs, Inggeris. 
22 Pangah (rurut pertama sama 

dangan. 1") 
24 Tempat untue memelihara orang2 

satit Ginakatan) 
14 Pan American Birwaya 

  

,« . a92 
s.. 

£ kaga (3 

  

$ Murat Ona 
anta Puan 

£ ts: yan 101003 
19 menganti (Ane kenang 
Ba 
(3 seng teman 
Setan 
(1 #nmemaan 
MAyponi 

Anca Tana Mesnatatia 

  

na 
» sur. 
«we 

  

ma 

  

diluar kandang 
Berdasarkan latar-belakang inilah 
seharusnja orang menilai permai- 
nan kesebelasan Inggeris dalam 
bulan2 jang baru lalu. 

Dan apakah rekor itu? Sudah 
djelaslah kiranja bahwa sewaktu 
Sir Alf Ramsey mengatakan 

bahwa kesebelasan Inggeris me- 
rupakan kesebalasan jang kuat 
untuk dikalahkan, ia mengatakan 
jang sebenarnja. Dalam tudjuh 
pertandingan internasional kese- 
belasan Inggeris tak terkalahkan, 
menang 4 kali dan draw 3 kali. 
Dalam pertandingan2 ini mereka 

mentjetak 9 gol dan kemasukan 
hanja 3 gol sadja. 

Bahkan penggemar2 mereka 
jang sangat fanatik tak bisa 
menjatakan bahwa kesebelasan 
Inggeris bermain dengan daja 
t m — besar dan ii 

Tjatatan lengkap dari kesebe 

lasan Inggeris selama musim per. 

tandingan jang lalu: 

Mereka mengalahkan kesebe- 
lasan Belanda 1-0 diluar kandang - 
dalam bulan Nopember: menga 

lahkan Portugal 1-0 di Wembley, 
bulan Desember, draw 0-0 de- 
ngan kesebelasan Belanda di 
Wembley, Djanuari: mengalah: 
kan Belgia 3-1 di Brussel, Pebrua: 
ri: Kemudian Kedjuaraan Dalam 
Negeri Inggeris jang, diadakan 
bulan April, kesebelasan Inggeris 
draw 1-1 diluar kandangdi Wales: 
mengalahkan Irlandia Utara 3-1 
di Wembley: dan lemudian 
sangat beruntungan dtw 0-0 
dengan Skotlandia di Hampdon 
Park, Glasgow sebagai perpisahan 

dengan orang2 Ramsey :ebelum 

mereka terbang ke Meksito. 
Djadi bagaimana orang bisa 

menilai permainan kes@belasan 
Inggeris? Pada pertandingkn tera 
chir di Hampdon dimana Skct 
landia mengatasi permaitan k 
sebelasan Inggeris, tetapi 'gagal 
untuk mentjetak gol? Atay ma 

lam jang adjaib di Brussei, dma 
na kesebelasan Inggeris mtma 
merkan permainan jang terfik 

mungkin selama dua tahur 
lam — mengalahkan kesebelai 

   

  

dapan pendukung2 mereka ? 
Belgia jang sangat berbakat P1 

  

  

  
P8 KEMAREN A MAKPUA 

AANG NEERAA 
Ih tnar de Kon BE MMA 
H1 enran Eh RAN RR OP 
24 MENARA AA MESUM NG 

nu. 

        
  

atom» Kena 
KETAM. 4 MAALAN. $. jatiks 
LOYAL MNAPEN 
Muh. 41. €00. 18 JA, - UMI 
16 Lt 18 MAMAT, 10. Suren 

aan 

   

  

Menurut pendapat saja kedua 
pertandingan ini menggambarkan 
kekuatan sebenarnja dari kesebe- 
lasan Inggeris. Diatasinja permai- 
nan kesebelasan Inggeris oleh 
kesebelasan Skotlandia jang ha- 
nja terlalu berhasrat untuk mem- 
buktikan bahwa mereka lebih 
baik dari kesebelasan lain di 

dunia, dan masih tidak bisa ke- 
bobolan satu gol pun, sekali 

lagi menggaris-bawahi sistim per- 

tahanan jang direntjanakan de- 
ngan teliti oleh Ramsey. 

Di Brussel terdapat suatu 

djenis kesebelasan Inggeris jang 
lain. Dimotori oleh Alan Bali 

jang tak bisa dihalang-halangi, 
jang kembali dengan gembira 
setelah mendjalani masa di- 

schors, kesebelasan  Inggeris 

menundjukkan bagaimana baha- 
janja mereka bila mendapat ke: 
sempatan mengadakan serangan 

balasan. Sewaktu lawan2 mere- 
ka menjebar hingga mentjapai 
batas mentjoba dengan hasrat 
besar untuk mentjetak 3el dan 
meningkatkan serangan mereka, 

kesebelasan Inggeris berada pada 

posisi jang sangat membahajakan. 

Bahkan sewaktu — melawan 
kesebelasan Skotlandia mereka 

berada dibawah tekanan keras 
dalam seluruh pertandingan, me- 
reka masih berusaha untuk mene- 
robos sewaktu-waktu untuk me- 
nempatkan bola kedalam djaring 

hanja sadja dibatalkan karena 

off-side. 
Di Wembley dalam tahun 

1966 teriakan penonton me 
mainkan peranan penting dalam 
keadaan2 jang berbahaja tetapi 

hasil2 kesebelasan Inggeris sela- 
ma beberapa tahun jang lalu dan 
sudah tentu selama musim per 
tandingan jang lalu menundjuk- 
kan bahwa djauh dari kandang 
pertahanan mereka bisa meng: 

hindarkan hukuman sementara 

penjerang2 seperti Bobby Char 
Iton, Geoff Hurst, Alan Ball 
dan Francis Lee - dari siapa hal2 
luarbiasa diharapkan di Meksiko 
nanti merupakan — pemain2 

profisionil sedjati dalam melaku 
kan serangan balasan jang tjepat 
mentjetak gol 

Tak ada orang lain mengeta 
yui hal ini lebih baik dari pada 
ele, orangjang mereka namakan 
SApagai pemain terbesar di dunia 

ak tw 
belasan 

  

4 mendengar bahwa 

  

Inggeris — berada 
"An satu kelompok 

Brazt ia menanggapi bahwa 

banjah orang berpendapat bahwa 
kesebdasan Inggeris adalah djua 
ra dalan kandang, tetapi hat ini 
tidak banar 

Mereka — bisa memenangkan 
Piala Duria 1966 dimana sada 
ti Eropa. katanja kimi 
kesebelasan Inggeris beruntung 
mendapat 

dengan 

dan 

    

  

  

   

pengalaman selama 
mpat tahun Iagi, seperti Brazil 

962 se 
akan Piala Dunia data 

La 
Seperti telah saja katakan 

tiatatan terachir dari kesebelasan 
Ingae menundjukkan bahwa 
sewaktu mereka menjerang terus 
menerus didalarn kandang jang 
Idorong oleh para penont 
neraka tidak demikian efek tit 
ya didekat kandang ape ita 

berada ditempat? jang diuh 
empertahank 

pa 

manargar 

Mexico, 4 Djuni (Merdeka). 
Ahli-ahli sepak bola nampaknja mei 

atjara pembukaan world-so 
1 Djuni dimulai de 

    

asa puas bahwa 
r di Mexico pada tanggal 

  

ngan pertandingan antara Mexico me 
lawan Rusia karena ini akan merupakan petundjuk bagi 
pertandingan2 selandjutnja. 

Sebelum pembukaan turnamen ini ahli-ahli tsb. jang 
merupakan perkumpulan coach dari ber-matjam2 klub 

berbagai negara dan 1500 orang wartawan internasional 
— telah meramalkan bahwa pertandingan ini akan ber- 
langsung dengan lambat dan bahwa taktik merupakan 
hal jang sangat penting. 

Dan hal ini berar2 ter- 
djadi ketika kesebelasan 
Mexico dan Rusia meng 
achiri pertandingan jang 
membosankan selama 90 
menit tanpa mentjetak goal 
satupun, jang mendjemukan 
djumlah penggemarnja se- 
banjak 107.000 orang, terma 
suk Presiden Gustavo Diaz 
Mogdaz di stadion Aztec. 

Team berbagai negara jang ber 
kundjung merasa chawatir akan 
akibat keadaan jang sangat pa- 
nas dan apakah mereka akan 
dapat bermain pada ketinggian 
2,290 meter (7,500 kaki), telah se 
pakat untuk bermain slow (per- 
lahan2). 
Kebanjakan mengeluh tentang 

panasnja dan ketinggian sebelum 
atjara pembukaan, akan tetapi 
coach kesebelasan Rusia Gavril 
Katchalin menandaskan bahwa ha 
langan2 itu harus dihadapitamu?, 
itu, terutama dari Eropa. 

Keluhan mengenai udara 
panas. 

Setelah pertandingan berachir 
Katchalin berkata: "Keadaan pa- 
nasnja tidak memungkinkan anak 
buah saja bermain dengan kemam 
puan jang ada pada mereka. Saja 
kira bahwa selama 20 hari di Mce- 
xico kami sudah dapat menjesuai 
kan diri. Kenjataannja tidak de- 
mikian dan kesebelasan kami ber 
man lambat pada ronde kedua.” 

Sesungguhnjalah. pertahanan Ru 
sia banjak lobang?nja dan penje 
lesaian setjara adil akan dapat 
memberikan suatu kemenangan 

  

jang memuaskan kesebelasan Me 
xico. Horacio Lopez kehilangan 
empat kali kesempatan baik un- 
tuk mendapat kemenangan bagi 
regunja, 

Suatu penjesuaian penda 
gi pengundjung? dari F. $ 
bahwa Belgia akan mengalahkan 
kedua team itu apabila mereka 
tidak menundjukkan ruatu perbai 
kan, chususnja apabila Anderlecht 
dan Paul van Himst, memperhati 
kan kerdja-sama jang lebih baik 
jang telah mendjadikan Paul sa- 
lah seorang penjerang jang pa: 
Ing ditakuti di Eropa. 
Bagaimanapun djuga, kesebela- 

san Rusia merasa jakin untuk 
membuat kemenangan daiam 
kwarterfinal melawan Belgia dan 
El Salvador. 

   

Penonton bersorak2 

Suatu upatjara singkat telah 
diadakan sebelum tendangan per- 
tama dibawah terik matahari siang 
jang mentjapai suhu 30 deradjat. 

Satu2nja kedjadian jang perlu 
ditjatat jalah ketika kesebelasan 
Inggeris berbaris memasuki sta- 
dion dengan membawa bendera 
Union Jack. Penonton berteriak 
dan bersorak2, tetapi kesebela- 
san2 jang bertahan tdak menda 
ngar apapun karena mereka bera 
da djauh dihotelnja di Guadala . 
jara 

Kesebelasan Inggeris, meimpu- 
njai supporter2nja, djuga di Gua 
dalajara jang terdiri dari 3.000 
orang Inggeris. 

Penduduk setempat tidak mem- 
punjai hubungan jang baik de 
ngan kesebelasan djuara ini sc 
diak kundjungan mereka tahun 
ji dan memberi sedikit perhatian 

  
  

  

TEKAD 2 PEMAIN TENNIS AS 
ai 

Akan tumbazgkan monopoli 
turnamen 

Faris, 4 Djuni (Mdk) 
Dua pemain tennis kaliber 

dunia dari Amerika Serikat 
akan berusaha untuk menum- 
bangkan monopoli pemain? 
Eropah selama ini dalam tur. 
namen tennjs internasional Pe 
rantjis, demikian tulis warta- 
wan ”Reuter” Terry Wiliams 
darj Paris. 

Arthur Ashe dan Cliff Richey 
merupakan dva orang pemain bu 
kan Eropa jang madju kekwarter- 
final. 

Dalam kwarterfinal jang dima 
inkan hari Selasa, Ashe akan ber 
hadapan dengan pemain utama 
Jugoslavia Zelzko Franulovic, sc, 
dang Cliff Richey mentjoba ke- 
tangguhan Ilie Nastase (Rumania) 
jang menempati seeded utama da 
lam turnamen- 

Baik Ashe maupun Richey da 
lam kwarter-final tni berharap un 
tuk dapat memperlihatkan perma 
inan jang baik, namun ngga ko 
Njataan Ashe pernah digulingkan 
Framulovic dalam final kedjuara- 
an tennis lapangan keras Ameri 
ka Serikat tahun lalu, sedang Na: 

Peranftjis 
tase kini merupakan pemain pa 
ling baik dk Eropa walaupun ta- 
hun lalu di Paris disisihkan diron 
de pertama, kini malah discedcd 
ditempat paling atas 

Ile Nastase (23 tahun) jan, 
pernah mendjadi pengembala bi: 
ri2 adalah seorang pemain tennis 
terbaik untuk masa In! 

Ia memiliki pukulan manis daa 
passing shot jang tadjam dengan 
ketjepatannja mendjeladjaht velu 
ruh lapangan 

Tetapi Cliff Richey betapapun 
sudah siap sedia untuk berhada 
pan dan prestasinja sangat baik 
pada sat Ini. (AntRtr) 

            

   

        

   

  

    

          

   

  

# Tamu olahragawan 
mengeluh atas udara 

panas Meksiko 

“ Djumlah penggemar 

nja 107.000 orang, 
termasuk Presiden 
Dustavo Diaz Mop 

daz sendiri. 

pada para wartawan 
xico jang tidak dapat 2 
Sir Alf Ramsey dan anak 
nja jang riang ini. 

dikota M 

    
Siadjukan    

  

ni tidak 
dan ma 

    

   

    

  

2 lagi dengan 
teratur sementara mi 1 aja 

ra pertandingan xico 

  

  

dan Rusia di televi: 

Pemain 
Alan M 

takan 

Rusia tida 
mereka jang 
heran bahwa 

mikian bertahan dalam pa    

  

ak tertahan distadion 

   Tjeko: 
ja tid       

    

   

  

Saja mer 
televisi, 

belah pihak 
lamba!' 

Coach Djer 
kan: "Kesudah 
kan 2chir jang baik bag: 
dua belah pihak. Mereka 
yang harus mengik 

    

    

  

   
    

  

final”. Coach j itu 
menambahkan : Keduanja 
nampaknja terpengaruh oleh 
panas. Anda dapat memba. 
jangkan bag 
an Er pat t , kare 
na dis lebih panas" 

(UPI) 

   

KAMIS, 4 DJUNI 1970 

6 rekor 
  

renang dunia 

akan ditjipta- 

kan Australia 
aa 

    

BRISBANE, 4/6 (Mak) 
Perenangz Australia akan dapat 

mentjiptakan enam rekor renang du- 
nia dalam pesta olahraga Persemak 
muran (Commonwealth-games) jang 
akan dilargsungkan df Edinburg bu- 
lan Djuli mendatang, demikian diung 
kapkan oleh pelatih renang Australia 
Don Talbot di Brisbane hari Senin. 

Semua perenang2 jarg akan dilkut- 
akan dan tengah — mendjalankan 

latihar2nla kiri di Brisbane — akan 
berada dalam keadaan baik di Edin- 
burg, demiktan — ditambahkannja. 

    

Saja 
peluarg 
kan rekor du 
tuk 4 x 200 meter gaja bergan: 
ti, 400 meter dan 500 meter, kese- 
muanja dibagian putera dan untuk 
puleri adalah 400 meter dan 590 me 
ter serta gaja kupu2", tetapi demiki 
an ditambahkar, terutama dibagian 
puteri gaja punggung merupakan se- 

kesulitan, (Ant) 

Jakin boleh, 
tapi tunggu 
baktinja ... 

MEDAN, 4/8 (Mdk) 
Ketua Persaruar, Bulutang- 

kis Malaysia, Khir Johari me 
njatakan kejakinannja, bah. 
wa Malaysia akan dapst mem 

hankan “Piala Thomas' 
perrandinga, final 

jang akan ke 
nantangnja. 

menjatakan hal dia- 
sesudah regu jang dipim 
ja keluar sebagi peme. 

nang melawan Denm: 

mengira 
besar 

kami — mempunjai 
untuk mentj'pta- 

Na terutama — ur: 

dikit 

      

   
   

  

   

      

emang ter 
diantara 

  

  

Rp. 1 DJUTA SUMBANGAN DCI DJAYA 
Djakarta, 4 Djuri (Merdeka) 

Gubernur Djakarta Raya All Sadikin tel:"1 memutuskan 
memberikan sumbangan uang Rp, | djuta sebagai sambutan 
atas andjuran Menteri Peacrangan untuk mengumpulkan 
dana guna siaran pertandingan Thomas Cup via TVRI dan 
RRI, 
Sumbangan atas mama Pemda Djaya tsb telah diserahkan 

oleh Wakil Gubernur Dr Suwondo kepada Kepala Dinas 
Humas Departemen Penerangan Soegijanto jang selandjt- 
nja diserahkan kepada pimp'ran TVRI, (Foto: M) 

    

ATJARA BALAP ANDJING 
HARI MINGGU 

  

  

  

  

1 Negara turut 

Turnamen sepakbola 

"Merdeka Games" 
Mean AAN 

Kuala Lumpur, 4/6 (Mdk). 
Sebelas negara telah menja 

takan kesedigannja untuk yu 
ru serta 'mengambi bagian 
dalam turnamen sepakbola ta- 
hunan Merdeka Games", jg 
akan dilangsungkan dj Kuala 
Limpur darj tenggal 30 Djul 
hingga 16 Agustus mendatang” 
demikia skretaris FAM, Pe 
ver Velappan menestakan di 
Kuala Lumpur hari Selasa, 

Kesebel vegare, jta 
lah Kore: an, Mun 
tha:, Hongkong, Tajwan 

Birma, Indone N 

  

    

    

          

    

  

Depang, Australia Barat 
ngavura dan Mals vsin sebaga 
tuan rumah, (Ant-AFP) 

PETINDIU MANUEL ORTIZ 
MENINGGAL-DUNYA 

ret eh H 

  

tap, digor a 
lam pe .. 
bulan kem 

A 

“ 

Metatan Vie Totwee 

  

  

  

  

  

  

              
    

  

      
  

  LAA—           
   


	1396 1972
	1396 1974
	1396 1976
	1396 1980

