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15 OKTOBER 1970 

30000 militer 
AS ditarik 

Washington, 5 Djuni (Mdk) 
Presiden Amerika Seri- 

kat Richard M. Nixon me- 
ngumumkan bahwa 50.000 
pasukan A,S. akan ditarik 

HADIAH 30.000 
DOLLAR 

Buenos Aires, 5 Djuni (Mik) 
Sekelompok penduduk Argentina 

telah menawarkan hadiah sebe 
war 100-000 peso (kira2 30.000 
@Golar) untuk keterangan2 jang 
bisa menghasilkan diketemukan 
nja bekas presiden Pedro Aram 
buru, jang hari Djumat ditjulik 
Gi Buenos Airas. 

Kelompok tersebut dalam se 
'buah pernjataannja mengatakan 
bahwa tawaran mereka itu tidak 
'mempunjai sesuatu motif politik 
(dan dilakukan hanja untuk meme 
lihara prestise tradisionil negeri 
Itu. (Ant-AFP) 

  

  

TAKEO MIKI TIBA 
DI DJAKARTA 
Djakarta, 5 Djuni (Mdk) 

Bekas menlu Djepang Takeo 
Miki dan rombongannja telah ti 
ba di Djakarta Kemis pagi untuk 
Ikundjungan beberapa hari di In 
Gonesia. 

Tudjuan utama dari kundjungan 
aja kali Inj ialah untuk menindjau 
Gari dekat perkembangan politik 

Miki jang dalam pertjaturan po 
“idfk dl Djepang dikenal sebagai 
@alah sesorang tjalon kuat untuk 
menduduki jabatan perdana 
menteri, selama dj Djakarta akan 
(mengadakan kundjungan  kehor 
(matan kepada Presiden Soeharto. 

Inggeris dituduh selundup- 

kan sendjata ke Israel 

BEIRUT, 5/b (Merdeka) 
Inggeris hari Rabu dituduh telah 

mujai melakukan pendjualan sendjata 
sendjata baru kepada Israel setjara 
gelap. Markasbesar dari Kantor Arab 
untuk Pemboikotan Israel di Damsjik 
menjatakan bahwa mereka mempunjai 
keterangan2 jang dapat dipertjaja jang 
menundjukkan bahwa kenderaan? 
militer, mesiu dan sendjata2 artileri 
berat sedang dikirimkan kepada 
Israel. 

Kantor itu, jang mengutip kete- 
rangan dari berbagai2 Kantor tjabang- 
nja, menuduh bahwa untuk merahasia 
kan pengiriman2 ini, sendjata2 ter. 
sebut diserahkan dalam djumlah2 
ketjil jang diangkut oleh bermatjam2 
kapal milik berbagai? negara. 

mundur dari Vietnam Sela 
tan dan dikembalikan ke 
A.S. pada tanggal 15 Okto 
ber tahun ini djuga. 
Pernjataan itu diumumkan 

bersamaan dengan hasil besar 
jang telah ditjapai oleh Ameri 
ka Serikat dalam operasi besar 
besaran bersama dengan 45.000 
pasukan Vietnam Selatan di 
Kambodja selama 1 bulan, 

Presiden Nixon berdjandji ti. 
dak akan menunda penarikan 
mundur pasukan2 AS darj Kam 
bodja pada achir bulan dng se 
telah berhasil menewaskan mu 
suh dan menjita sendjata komu 
nis jang sama djumlahnja de- 
ngan hasil operasi selama seta 
bun dj Vietnam Selatan, 
Menurut Nixon. operasi AS 

bersama Vietnam Selatan di 
Kambodja bukanlah expansj (per 
luasan), bukan pula invasi (pe 
njerbuan , tetapi proteksi (per 
lindungan) terhadap Vietoam 
Selatan dan pasukan? AS Jang, 
berada di Vietnam Selatan jg 
diserang oleh pasukan2 Komu 
nis di Kambodja dan berarti 
pula perlindungan terhadap 
Kambodja jang ingin oetrat. ti. 
dak mau didjadjah Amerika Se 
rikat. tetapi djuga tidak mau 
didjadjah Komunis, (UPI) 
  

Israel-AS siapkan 
serangan besar2an ? 

Hyderabad, 5 Djuni (Mdk) 
Israel dengan bekerdja sama de 

ngan AS, dewasa ini sedang me- 
ngadakan persiapan besar2an un 
tuk melantjarkan suatu perang 
ke.4 terhadap negara2 Arab demi 
kjan Menteri Kehakiman Irak, 
Aziz Sjarif: mengatakan dalam sua 
tu pertemuan di Hydarabad Se 
lasa malam. 

Pembesar Irak itu jang dewasa 
ini sedang berkeliling di India se 
laku anggota Dewan Perdamaian 
Dunia, mengaiakan seterusnja 
bahwa tanda? untuk itu njata 
kelihatan setiap harj disepan 
djang perbatasan daerah? jang di 
duduki oleh Israel. 

Katanja, pemerintah Israel dan 
Amerika Serikat telah mendjadi 
kan Israel sekarang ini sebagai 
"gudang sendjata” untuk segala 
djenis perlengkapan perang se 
perti peluru2 kendali bom2 serta 

pesawat2 tempur. 

Sungguhpun demikian, katanja 
rakjat Arab akan "bertempur ma 
ti2an' dan dengan tekad memba 
Gja akan menghadapi agresor itu 
(Ant-Rtr) 

BAHAN2 DAN ALAT2 
KOMUNIS DIPINDAHKAN 

Saigon, 5 Djuni (Mdk). 
Bahan2 dan alat2 perse- 

diaan Komunis jang sela- 
ma 5 bulan terachir ini di- 
simpan di Laos nampaknja 
telah dipindahkan ke Viet- 
nam Selatan didaerah jang 
selama 2 hari dari tanggal 
2 s/d 3 Djuni jl. merupa- 
kan tempat pertempuran 
sengit. 
Demikjan pengumuman pedja 

'bat2 militer Vietnam Selatan di 
Saigon, 
Daerah tsb dihudjanj bom2 

Oleh pesawat2 pembom AS B. 
62 karena pasukan2 Vietnam 
Selatan jang beroperasi diseki- 
tarnja mengalami serangan2 he 
bat darj pasukan2 Vietnam 
Utara, 

Dengan dipindahkannja sum- 
ber bahan2 dan alat2 persedia. 
an Komunis di Vietnam Sela- 
tan itu pasukan? Vietnam Uta 
ra dapat membalas serangan2 
lawannja dengan tjepat, 

Pasukan2 Vietnam Selatan mu 
lai bergerak kedaerah tsb jang 
terletak 3,5 mil dari perbatasan 
Laos dan 390 mil disebelah Utara 
Saigon, tiga hari jl, setelah me 
nerima laporan darj Dinas Inte 
lidjen Vietnam Selatan 

Dalam pertempuran sengit jang 
terdjadi didaerah tsb 50 orang 
peradjurit Victnam Selatan te- 
was dan 190 orang lainnja luka2- 
Ini merupakan korban terbesar 
dalam | pertempuran selama Ini 
bagi Vietnam Selatan. Sebaliknja 
pasukan? Vietnam Selatan berha 
sil menewaskan 105 orang pasu 
kan Komunis. (UPI) 

    
    
Tuntutan mahasiswa FKUI pada Pemerintah: 

Perbaikan pendidikan 
  

SIAP 

Lagi gambar sekelompok pemuda-pemudi mahasiswa Amerik: 
Suharto, berbaris dalam adegan memprotes. Siapakah jang berdiri dib 
waktunja akan dapat disingkapkan, tetapi terang bahwa para tjutju 
ngan? politik. Ini djuga terdjadi diluar gedung hotel New York Hilton, dimana Presiden dan rombongan bermalam.   

KESAN2 PRESIDEN SUHARTO: 

Jacle Sum” in 

Lean 

DIBELAKANG MEREKA ? 

a Serikat jang tidak mengerti politik Presiden 
ang tindakan mereka ini pada 

Sum” ini diperalat oleh golo- 

  

(AP) 

  

AS Pahami Indonesia 
Sedang Bangun 
Ekonominja 

Djakarta, 5 Djuni (Mdk). 
Selama kundjungan ke- 

negaraan ke Amerika Seri- 
kat, Presiden Soeharto te- 
lah berkesempatan menga- 
dakan pertemuan dan dia- 
loog dengan Presiden Ni- 
xon, pemimpin2 Pemerinta 
han dan pemimpin2 rakjat 
lainnja, serta mengada pe- 
nindjaua keberbagai pro- 
jek pembagunan. 

Soyuz-9 22 Kali Kitari Bumi 
MOSKWA, 5/6 (Mdk) 

Kedua antariksawan Uni Sovjet 
jang sedang mengitari bumi dengan 
pesawat SOVUZ -9 mereka, hari Rabu 
beristirahat setelah melakukan suatu 
koreksi pada arah orbit penerbangan 

demikian menurut Kantor      

Kosmonot kawakan Kol. Adrian 
Nikolayev, komandan — kenderaan 
angkasa luar itu, dan achli-mesin 
Vitali Sevastyanov, waktu mulai me- 

ngaso pada djam 06.30 waktu Moskwa 
setelah merampungkan hari kerdja 
ke-2 mereka, telah selesai 22 kali 

itari i, kata kantorberita 

ada kitaran jang ke-17 
setelah mengadakan orientasi pesawat 
tanpa sesuatu bantuan dari bumi, 
dilakukan suatu koreksi pada orbit 
penerbangan”, katanja: 
Ditambahkan bahwa awak pesawat 

dalam keadaan baik2 dan masih tetap 

    

lah untuk mengadakan research ilmiah 
termasuk penelitian medis dari pe- 
ngaruh2 orbital atas tubuh manusia. 

  Pada hari Kamis kemaren pagi tepat djami 4.30 Presiden Suharto dan rombongan telah tiba kembali di 
Tanah Air dari perdjalanan kerdja ke Amerika Serikat, di Airport Kemajoran disambut oleh Pd. — Pre: 
siden, Menteri Ekuin Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan para Menteri dan para Dubes2 Negara Asing Dalam gambar Presiden Suharto sesaat setelah tiba di Airport Kemajoran (IPPHOS) 

  

Selama ikundjunganinj, telah 
dirasakan adanja sambutan jg 
hangat dan suasana persahaba 
tan. baik dari pemimpin2 Peme 
riMtahan2, pemimpin2 masjara- 
kat maupun rakjat Amerika Se 
rikat pada umumnja, 

Dari penindjauan keberbagai 
projek, baik projek2 negara ma 
upun projek2 swasta/perorang 
an. terlihat adanja persamaan2 
sifat dan bidang kegiatan pro. 
jek2 tsb dengan projek2 jang 
sedang dibangun di Indonesia, 
Satu kesan dan peladjaran 3g 
dapat ditarik adalah, bahwa 
projek2 jtu dikerdjakan dengan 
tingkat effisiensi jang tinggi 
dan penuh ketekunan, 

Presiden Soeharto telah me- 
ngadakan pembitjaraan2 dan 
bertukar fikiran dengan Presi. 
den Nixon. dan dengan pemim 
pji32 rakjat lainnja, baik menge 
nal masalah2 internasional mau 
pun masalah2 jg menjangkut 
hubungan antara kedua negara, 
termasuk pula didalamnja mas- 
alah2 Indochina dan Timur Te 
Dgah, 

Darj dua kali pembitjaraan 
dengan Presiden Nixon dj Ge- 
dung Putih. Presiden Soeharto 

kesimpulan2. jang 
djuga dibenarkan oleh Presiden 
Nixon, sebagai berikut: 

a, Amerika Serikat memaha, 
mi pelaksanaan pembangunan 
ekonomi Indonesia, dan Amert- 
ka Serikat tetap akan memban 
tu pelaksanaan pembangunan 

tersebut: 
b, Amerika Serikat menghar 

gai politik luar negerj Indone- 
sia Jang bebas.aktif dan non. 

Untuk lebih memperkuat hu. 
bungan persahabatan dan sa- 
Ying pengertian antara kedua 
bangsa, Presiden Soeharto tefah 
mengandjurkan agar lebih ba- 
njak pemimpin Amerika Serikat 
jang  mengundjungi Indonesia 
diwaktu2 jang akan datang. se 
hingga dapat melihat dari de. 
kat keadaan, masalah2 dan as 
pirasi2 Rakjat Indonesia, jang 
dalam perdjoangannja tidak sa 
dja mengedjar kesedjahteraan 
materiil, keduniawjan, melain 
kan djuga kebahagiaan batin, 
Spkrituil. baik dalam hidup di- 
dunia maupun diachirat nanti, 

(Lhiy —mua 
MILANO, 5/6 cmaxy 

Giusoppo Ungaretti, tokoh pu- 
djangga abad ke-20 Itali, hari Rabu 
meninggal ditempat kediamannja di 
Milano pada usia 82 tahun, Dia me- 
ninggal karena komplikasi dari suatu 

penjakit paru2 jang dideritanja selama 
suatu kundjungan ke Amerika Serikat 
beberapa pekan jang lalu. 

    

kedokteran 
SEKDJEN P&K DJANDJIKAN 
DALAM WAKTU DEKAT 

Djakarta, 5 Djuni (Merdeka). 
Stop pendidikan dokter tanpa mutu, pendidikan dokter 

terantjam, kita tuntut penertiban pendidikan dokter, 
demikian teriakan dan selebaran jang dikeluarkan oleh 
mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
hari Kamis kemarin. 

Mahasiswa tsb. menge- 
luarkan tjetusan perasaan 
mereka ketika mendatangi 
pimpinan Departemen Pen- 
didikan & Kebudajaan di 
Djakarta. 

Dalam pertemuan pimpi 
nan mereka dengan Sek- 
djen Departemen Pendidi. 
kan & Kebudajaan, mereka 
sampaikan resolusi sekitar 
penjelenggaraan  pendidi- 
kan kedokteran dinegeri 

Ini. 

Lengkapnja resolusi tsb ada 
lah sebagai berikut : 

1. Mendesak pemerintah cg. 
Direktorat Pendidjka, Tingsi 
Untuk segera melakukan per- 
baikan2 jang riil dan konkrit 
mengenaj masalah pendidik. 
an dj Indonesia dan djangan 
MAA Me Nae. djandji2 mu 

a Seperti sel . Maa ea 
Direktorat Pendidikan Tinggi 
dan Departemen Kesehatan 
untuk segera menjelesajkan 
dan mengambil tindakan jang 
perlu bagi lembaga pendidik. 
an dokter jang tak memenuhi 
sjarat. 

3. Mendesak pemerintah cg. 
Departemen Kesehatan untuk 
segera mengadakan planning 
jang djelas dan terperintjj an 
tara kebutuhan tenega dokter 
di Indonesia dan besarnja pro 
don tenaga dokter setiap ta- 

un. 
4. Chusus untuk lembaga 

pendidikan kedokteran swas- 
ja, untuk tidak menerima ma. 
hasiswa baru dan tidak mele 
paskan sardjananja terlebih 
dahulu sampai hasil kerdja 
ccnsurtium evaluasinja sele. 
saj. 

5. Hendaknja Ikatan Dokter 
Indonesia ikut mengambil ini- 
siatifdalam pemetjahan kese- 
mua masalah jni. 

Sekdjen Supojo djandji 
kan dalam waktu dekat 

Sekdjen P & K Drs Supoio, 
MA menanggapi tuntutan pa. 
ra mahasiswa itu mengata- 
kan, bahwa tjetusan perasaan 
para mahasiswa tsb sangat 
baik untuk didjadjikan bahan 
bagi usaha perbaikan mutu 
pendidikan dokter. 
Dalam hubungan inj ia men 

djandjikan akan melakukan 
usaha? perbaikan dimaksud, 

  

KOMPLOTAN PENODONG 
ANIS CS DIBEKUK LAGI 

Djakarta, 5 Djunj (Mdk) 
Dua Unit Tecab jang djke 

rahkan Res Krim Komdak VII 
aan me, siang untuk me 
nangkap salah seorang anggo 
ta Penodong komplotan 

Pan aa ih berkeliaran, Rabu i: 

sore telah Maa aa 
lannja tanpa membawa 
ah tempat jang ditjurigai su 

Gah diselidiki, tetapi Tecab tidak dju 
ga kundjung mendjumpa Id, buronan 
bersendjata jang lepas dari penjerga 
Dan sewaktu penangkapan2 terhadap 
(iga orang kawandnja. 

Pentjaharian2 terus menerus dilan 
WJarkan oleh Tecab siang dan malam 
verhadap Id sedjak mulain terbong- 

TINDAKAN "PENJEHATAN" PN GARUDA TIDAK SEHAT 
DJAKARTA, 5/6 (ANTARA) 
PN Garuda diharuskan memanggil 

karyawan Inja jang terkena rasionali: 

sasi bila akan mengangkat pegawai? 
baru, demikian salah satu persetudju 

  

    
an jang ditjapai antara perusahaan 
penerbang: cmerintah — tersebut 
dengan team pembela buruh baru 2 ini 

  

Disebutkan dalam persetudjuan ter 
sebut, pengangkatan baru di PN 
Garuda — kemungkinan — disebabkan 
adanja pegawai jang meninggal, pensi 
un, putus hubungan kerdja karena 
kedjahatan atau perluasan usaha jang 
terdjadi diperusahaan tersebut 

D.M. Sihite jang mengetuai team 
pembela dari Madjelis Permusjawarat 
an Buruh Indonesia, mengatakan ke 
pada “Antara” hari Rabu bahwa un 
tuk mengontrol semuanja itu, dan 

untuk melaksanakan hubungan per 
buruhan jang sehat, akan dibentuk 

kontak buruh dengan pimpin 
an Garuda jang sekurang 2nja sekali 
dalam sebulan harus bersidang 

      

   

Diakui oleh Sihite perdjuangan 
mereka dalam membela karyawan 
jang kena rasionalisasi itu “belum 
memuaskan, karena inilah tampaknja 
pada saat sekarang ini jang maksimal 
dapat ditjapai” 

Karyawan2 Garuda jang kena ra 
sionalisasi dan telah diputuskan hu 
bungan kerdjanja dengan keputusan 
Menteri Tenaga Kerdja dan Menteri 
Perhubungan itu berdjumlah 413 
orang. Djumi: 

1600 or awa 
tindakan atan   

  

karnja rahasia komplotan itu pada ha 
"1 Selasa pagi, karena 

  

tatn 
Dalam waktu singkat 
akan disikat 

Diharapkan dalam Waktu singkat 
Yecab dapat menjikat semua anggo- 
(ad komplotan ini, hingga dengan de 
mmikah personil Tecab lang tidak se 

berapa banjak itu akan bisa menga 

rehkan perhatiannja lagi kepada de 

apa masaslah jang djuga tx 
Gari pada me 

tni, Ma) 

  

Antara lain dikatakan bahwa 
dalam minggu jni djuga Con- 
surtium penjlaj pendidikan ke 
dokteran akan mengadakan ra 
patnja. 

Sementara itu Prof. Kahar 
Garj Consurtium mengatakan, 
bahwa untuk dapat badan ini 
berdjalan dengan baik akan 
banjak memerlukan keuang. 
an. Tapi ketika ditanjakan be 
rapa banjaknja ja tidak ber 
sedia menjebutkannja. 

Setelah menemui pimpinan 
Departemen P & K, para ma. 
hasiswa kedakteran UI itu per 
gi ke Dep. Kesehatan untuk 
menjampaikan resolusi jang 
sama. 

Para mahasiswa sementara 
pimpinan mereka menemui 
para pedjabat tsb duduk dgn 
tertib diluar ruangan. semen 
tara Pera petugas keamanan 

    
Lk. 200 orang para mahasiswa FKUI pada hari Kamis 
kemarin telah mendatangi Gedung PTIP 

  

i Peyangsaan 
Timur untuk menjampaikan sebuah Tesolusi, agar pendidi- 
kan dokter mendapat perbaikan dan supaja memenuhi 
sjarat2. (Foto : Indopix). 

  

BIANGKELADI SELUNDUPAN 
EMAS 148 KG BERSARANG 
Djakarta, 5 Djuni (Mdk). 
PENGADILAN Negeri Is- 

timewa pada hari Rabu ke- 
marin telah mulai menji- 
dangkan perkara penjelun- 
dupan 148 kg emas murni 
jang berhasil ditangkap 
Oleh para petugas keama- 
nan 18 Desember tahun Ia 
lu di Airport international, 
Kemayoran, ketika 6 orang 
penumpang dari Singapu- 
ra, jang membawa emas2 
tsb mentjoba mengelabui 
pihak Pabean dan Petugas2 
Keamanan dengan menggu 
naka 3 buah pesawat JAL, 
MSA dan GARUDA jang 
flightnja berlainan, 

Keenam terdakwa jang diha- 
Sapkan didepan silang Pengadil 

satu sama lain. Begitu djuga Pe 
ngadilan akan Memeriksa keenam 
terdakwa dalam perkara jang ter 
pisah2 pula, tapi pada waktu dan 
madjolis sidang jang sama. 

Para terdakwa jang dihadapkan 
didepan sidang pengadilan kema 
rin itu, terdir! dari 3 orang WNA 
Singapura dan 3 orang WNI dan 
baru dapat didengar keterangan 
nja 4 orang dari enam terdakwa, 
karena terdakwa WNA tidak hisa 
berbahasa Indonesia dan sedikit 
mengerti bahasa Inggeris 

Menurut surat tuduhan Djaksa 
Sudharsono SH, para terdakwa di 
persalahkan melanggar pasa! 26b 
RO., juncto Undang? Darurat 
No. 7 tahun 1955, jaitu memasuk 
kan barang ke Indonesia setjara 
melawan hukum. 

4 Terdakwa berikan pe- 

Empat orang tertakwa jang 
memberikan pengakuan dan kete- 
rangannja didepan silang kema- 
rin, banjak jang tidak masuk 
akal, tapi pada umumnja mereka 
mengakui, bahwa perbuatan pe 

mjelundupan itu hanja karena ter 
dorong oleh upah jang tinggi 
jang diberikan oleh jang menju 
ruhnja di Sis ara 
Terdakwa Dasuk! Gozali alias 

Kee Tjak (21 tahun) mengakui, 
bahwa ia sebagai pendjaga toko 
Gi Djakarta slah 4 kali ko Si 
ngapura berturut2 hanja untuk 
melantjong sadja, setjara kebetut 
an bertemu dengan A Hong di 
Singapura dan menjuruh tertaxwa 
membawa emas untuk diberikan 

  

| ? Dasuki Gozali (Kee 
Ijoh) dapat upah: 
Rp. 14.000 dan MS 
$ 45. 

# Sujono Ali (Lie Gong 
Jong) bawa: 
25 batang. 

? Ko Teeh (WNA Si- 
ngapura) bawa : 
31 batang. 

“ Sudjimin (Bie Fat) 
bawa : 21 batang. 

    

    

      

  

kepada orang jang bernama Rus: 
tam dj Djakarta. 

Terdakwa mendapat upah untuk Itu 
Rp, 14000 dan MS $& 45 Tas dan 

membawa emas diteri 
     

Terdakwa Sujono Ali alias Lie Gie 
ut bahwa ia baru sadja 

an di Singapura, 
erdakwa memba 

ng "sudah dist 
op, 

    
   

  

    

  

  

Terdakwa Sudjimi 
ditugaskan oleh A 
emas 21 batang a 1 kg/datang. Ter 
dakwa menerima upah dari A. Hong 
sebesar Rp. 200000 dan segaia ong- 
kong ditanggung. Dan emas td seta 
lah di Djakarta harus diserahkan ke 
pada orang jang bernama J, Henry 
di Hotel Indonesia 

(Bersambung ke hal. ID) 

PRES. NIKARAGUA : 

KERUSUHAN 
DITIMBULKAN 
KOMUNIS 

Miami, Florida, 3 Djuni (MIk). 
Djendral Anastasw Somora, Ke 

pala Negara Nicaragua menerang 
kan, bahwa terorisme jang seka- 
rang terdjadi di Amerika Latim 
adalah hasil budjukan uang ko- 
mus. 

Sebelum orang2 kamunis membi 
ajai gerilawan? ataupun geramba 
lan? di Amerika Lata, tidak per- 
nah ada pentjuikan? dan pemda 
Muhang jang melamonvi batas peri 
kemanusiaan. Demikian keteras 
ngan Diendral Anastario Somcra 
sebelum berangkat ke Osaka Dje 
pang wntuk turut menghadiri pe 
rajaang dikupo "TO, UPI 

  

 



  

                

     

   
        

    

   

  

   

   
    

    

    

DJUM'AT, 5 DJUNI 1970 

mplotan 
opetan suk komplotan tjopet Popon 

a setja jang mana dik sebagian 
lengan para beser anggnta2nja sudah ber 

1 nan? polisi. (Ms) 

8 “aku da, NERAHKAN PADA SWASTA 
Pte rotB. AGAR DIURUS LEBIH BAIK” 

  

KAKAK BERADIK DIDEP AN PENGADILAN 
aan 

' Karena kerojok 
keji nakannja 

i gir rPg 3 Djuvj (Mak) primer) dan sekunder melang- 

     

    

  

  

aa pleb Tecab ber 

          

        

  

  

     

    

   

  

kan telah dam mem rena soal harta warisan same L Fs pada warta- bernama sedang “dikerdjakan M 1 Uu Pi'ih bin me- ). Dimana waktu si- " , KATA GUBERNUR SOLIHIN ninggal korban masih ketjil sawah tsb 
ru Jalu BANDUNG, 5/8 (Mdk) Pokokita semua — pusat rekreasy 

| tuduhannja, didjual oleh ajahnja Riban ke. "| F 2 aa Be Dan Kebun binatang (zoological garden) — jebih ba'k dipegang oleh swasti 
a 3 

80) ecab mene otaruadya Bandung jang terletak di ja", katanja, "dal takan, bahwa Kedelapan terdak an, Sempat aan Wakil Pangimu MORI. Dienderl M. Panglfag deng Biar pw 1 KN KEK Dg Tenan pa Aap AN jatah, Hot the tata N wa pada tgi 28 Nopember 1969 perkelahian tsb, korban mengi Oleh Kasum Hafikam, Laksda (L) Subono Yetih meherima kun #huatan dilae mendapat perhatian Jang serlus dari” rus pusat? tekressi ang dipegangnja jang lalu di Kampung Gardu, ra, bahwa paman?nja itu me-  djungan kehormatan dari Ko 8 5 Keradjaan m Lea Pe pihak pemariiiah darrah Diewe wa akan dtamb'l alih" -  Keluzghan Benda. Tiengkareng, rampas sawah pusaka alahnja, . LC.H. Van den perah diruang kgrdio Wapagggip Pertemuan N 3 Pipa emag en pamong Lanaginting Sm an Buas tetang (Mrs) itu diachiri dengan pembifian tanda ken. NK , IPPHOS) 1 5 2 18 pa . Pa aa aa aa 
  

Tecab Pd. Walikota Bandung, Hidajat Su 
IM! raya ibukota, karmudidjaja beserta statnja, Guber » P, . , : v ma - Mur Soilhin mengharapkan agar hak Pen gedar dollar Din , "3 Pn Deriaiig HA terhadap alasan tab. dijabat” saaja 

: ia Ii | P r    didekat Pra dan kemudian dioperkan kepada pi 
hak swasta jang mau  mengurusnja Ta 1 | j 4 La dengan benar2 memperhatikan milat2 13 ti rnja tidak h ekonomis disamping nilai2 hiburan k | , asianan, oleh Ia panu 

Djakarta, 5 Djuni (Mdk). 
AKP Agha Maryun Dan 

Gan pendidikan            
        
   

                  
    

   

      

  

    

      
    

  

    

      

        

        

  

    

  

  

           
    

  

  

   
      
   

     
   

    
   

  

    
   
  

            

       

        
   

  

    

  

        
        

                      

     

  

   
   

     

  

  

  

       
            

    

      
   

     

     

        

        
     

     
    

      

       
       
     

   

  

     

     

  

            

                 
       

      

   
   

  

     

1 " f p tsb adalah sa- Sa ansua Pa u Sekko 712 Pasar Baru me- De KANAN dk tahu me yeh kot meng korban hendak menjerang tagi, ngatakan bahwa ketiga atinana Ga tetahik ey. 6 ) Pi N 1 # Punjai Sang “sadja dan kemudian serahkan k (dan penjorangi isergag Oleh ka “orang tersangka jang mela 2 aa am Ya. 4 Seri Aikangkar £ iaian PER da pihak swasta karena bunjak swas 8 an pula, jang Ban rank kukan pengedaran Dollar han2 jang ditimpakan' pada. 5 ua P 1 Aa entita Pa La amalan Pora ? 
i rojok oleh anak2nja Ridjin bin Palsu, jang beberapa hari nja dan saksi? njata jang lang nj 1 gkes Krir » Ud 2 k 2 10 : kata Gubernur Solihin. Ia” selandjut 1 4 Ilang, sehtagga penjerang per. lalu ditangkap di Surabaya ajaa Maa ja pia K n ye 1 ' : kiduabelas oplet ju mengatakan pula, bahwa poltey |. tama, PPih, menderita luka2 be dan di Pasar Baru Djakar Kas petundjuk2 jang dabag ki ba D9: ag O enanpa Gan Pemeraga Dita mang ra 2 ta, segera akan dimadjukan ta kemukakan derigan Sediitt? 2G1 4 cali $ : PAN Makna PAN Una mana ae MN » . 1 ke Pengadilan setelah di- nja ia tidak , Biro 7 Pa , 2 Karangsetra, dsb l d a Detundjuka tang bisa —Jasi. demiki #3 1 P - e 3 , Matana Naa ena ana Su enje un up : aryun. 3 | Y 8 | £ et 2 menerangkan  kesalahan- Perlu didi aNMa ui F1 y KO : 4 NI SELAD PENILAJAN OVERALL nja. - a - ! ' KETJAMATAN erak Keterangan tsb dikemuka md : (3, KELURAHAN kan oleh Aj Maryun chusus P e hi M 2 ae 2 alah hasti jakarta, $ ae 

5 kepada Meng ta, ert mu 1 3 IRR 2 NN Pemuas pan Penta wilajan : nia Pem ena atjara ra- p 1 £ di ,beeran terteoit ai tara I Lu um mi ama. an perkenalan Ph Ate de 
fubuat perumai Dc 2 an pe jean wartawan2 ibukota jg 516 max aa 0 Mengenai ojerus rtugas di Kepolisian, pada 1 pas Lan F , narga- djam 1200 tengah hari' kema ' , Peran kegan , oten Selundupkan perak . rin, atjara mana dipimpin Alam Malik ” Pa A Tu ng 59.30 kg melalus 

Untuk tempat2 sendiri oleh Kasi Pendak VII Aichi dari Djepang hari R 1 A pepe pekan Ya 0 Ya ternjata be. Nego ba Ria 
an Pel a ee 1 1 4 e s ! : - pendidi ibadah) “ PB Pekinona. Mean kena , kpn : 1 te Ini ditf'ptakan i Djakarta. 5 Djuni (Mdk) 

$ Menurut Agha Maryun -ke- esia, Djepang, PA ae” 1 x kdabsi dalam ota Djakkart ma Pengadilan Negeri Istimewa 
2 sn Eh”  susahan dalam mengusut per mengirim 

0 Pengaa an eberapa ketjan Ya telah Nan ae kran £ Pel 
4 Djakarta, Hi (Mdk). soalan inj terle-ak pada tidak ke Inggris, Uni: pojet . Okt 1 perumahan di € 2 orang terdakwa jang 
5 Dalam a HUT ke. mau mengakunja salah se- Ikatan Bangsa2 untuk menga- an | Shususnja dan para « kukan penjelun- 443 Kota rta, hari Ra aa Pal agan aa kpn dakan suatu konperensi inter Tabu | Opoen Oei agan asik 559:30 kg perak melalul bu kemarin bertempat di Singa #eopa Na ma. Yasional mentjapai perdamaian Soeharto tas undangan pemer : a : man ne rare 2 1 Bna, Ria, | Balai Kota, Djl. Merdeka xa orang itu ialah orang jang di Kambodja. Djepang untuk — mengundjungi | ph bra | Grasakan sangat” turahan Pul kta adala : Selatan, oleh Wakil Guber- tertinggi, jang ditundjuk oleh meran-Osaka. 3 3 k BNN na ta NN A didjatuht hu 

nur Dr. Suwondo, telah di orang jang dibawahnja seba- Djuga ditegaskan bahwa. wakil2 Pr man 9 bulan pendiara potong 
serahkan uang sebesar Rp. Nanas daripada dollar ehusus mn negara, Indonesia. 4, 1 $ Ben Maa Tn hanan denda Rp, 200. 

1 itu. . Malaysia dan Djepang akan rhengada 5 : x £ Kala A. SJAICHU 000 - (dakwa: Kedak j' 30 djuta kepada tempat2 Saksi? jang dapat membuktikan pertemuandi Kuma apn 1 : Bar 5 UU Ba aan pat In Aek s aa ha 
perdidikan/ibadah sebagai kan kesalahannja tidak adik “tanggal $ dan 6 Djan? untuk Hang : , Ft ” | etain oteh pe.” MENUDJU RIAL $ j '. sumbangan dari Pemda Ke 2 Ma Da a Ka persiapkan missi2 mereka itu. 7 BP “ra . 1 3 PN MTA Atapata dari. Pengkatpinang, 3/6 was en. 'Di h mentjarj petundjuk2. Da : 1 :: ? y  SaaA ana rn DPRGR - M.A. Sinteb K DCI/Djaya dalam rangka “Kam sekarang lagi meng 2 aa ee berpa aka : 4 K 5 d I u Bk sed 4 u 1 a merehabilitigftempat2 pen- hubungi ' kesz'tuan? polisi se- —Aichi bahna ubin Ktip k » uD 9 H : peti Mohlip ui Airsar Wiranadi P pin Bangka kia € , 5  Gidikan/ibadlh Giseluruh perti Komwi2 jang peraah 36 wa “menga Ma PN DN MARNNNNNN ani mahoni aah, KPulusan Pengadilan tb me kota Djakarta. belumnja pr Sepi tr Mr Inggris mengenai komperensi inter POTENSI Ikat TUNA Ce Ya amar Ta Ga Akan kembali ke “Djakarta » 
Ferjerahan- sumbangan jang dibe- DAK: Masionaf YEFSEKUT sesudah” pemilihan rikan setara syMbols Itu, sedianja lam pengedaran dollar? palsu rum daripada Srer sagga di 

Dji 

  

100.000 TON. 
  

1 . , 

: erikanan : Hg 
akan diberikan oleh Gubernur AW ini. Kesemuanja itu adalah da 
Sadikin, tapi berhubung Ia telah ber. lam rangka mentjari petun.  Perlukan persiapan jang sungguh? 

       
    

      

      

  

    

  

      
         

  

   
     

   

IV angkat ke Kusltumpur bari Rabu pa djuk2 untuk membawa persoa belum. menghubungi pemurintah ba) , gi untuk menjaksikan setjara lang- lan itu kesidang pengadilan", 1 Sah , itnetoberi sung dan merestul saat2 terachir per demikian dikatakan Agha : 5 tan ': Sebesar tandingan perebutan Thomas Cup dl ' Maryun, Djuga telah disepakati antara ke ik memper ngan Ekan iainbja dan ur , 
kota tsb, maka pemberjan sumbang — Dikatakannja, persoalan Bob dua menteri luar negeri mengenai el perikan- tuk mdftilnvestte ikan “udi. itu dibu NP De Witt Antacid Powder        u d'kuasakamja kenada Dr. Su Lim dahulu djuga dibawa ke undangan kepada India, Kanada dan Be ae 
aa. sidang Pengadilan dengan pe Polandia untuk ikut” serta dalam pengupaga jang 
Menurut anggota BPH DCI, M. CH. tundjuk2. Ia (Bob Lim),.seba- usaha? perdamaian sebagai anggota? — akan rap jaan 

Wani, pala Miliriah Pesta.DCI Komisi Pengawas Internasional Dje- pan ikat al. un. 

| 
| 

tuhan ja Setiesar US $,50 djuta HH | Kebi 1Win .tur ' difar neger $ , | 
    d Powder. Obat ini 

matjam penjakit pent- 
L Dapat menghentikan 

Pakailah De Witt As 

        

        
      

  

   

   

  

   

    

   

    mandjur untuk segal 
  

   
  

      

dlulikak kenaikan da ikan iri     
       

    

terutama diekspor ke Amerika, Dje.   

                 
    

        

          
    

    
         

  

                  

     

     
      

  

       

  

      

      
     

  

           

    

    
   
     

    

    
   

     

    
        

    

          

    

  

    
       

    

        

  

                
    
                 

      

  

     

  

  

         
    

    

   

                

   
   

            

    

           

      

   
  

     

              
      

telah menerima @&1 “permohonan dari newa tahun 1954 (Geneva Internati- tuk kapal2, cold storage, der. sang gan Dierman. (Am) 3 al Baba pada 
E Irus2 t: Idikan/'badah, », », £ maga dsb. 

, Panen 

Pengawas? teng pentuttan/'tadah, PABITIA PENIAMBUTAN onal Control Comision of 1958 Demikiap didjetaftan oleh 73 Tn Pn lega jang tak terh Antacid hanla maximum Ito. 100 ribu dan mt. Laba bin Jang memakan” pirdjen Pefikanan Departe KUNDJUNGLAH BEGETAI-RAMAI ang Carpeba Menma mera an 
Timum Rp. 50 rbuuntuk setiap pemo — DISIAPKAN 5 waktu kurang lebih satu setengah men Pertanian, Nizam Zach- , 3 sn b it & menikmati makanan 
hon, Ditambahkannj, bahwa, sumba Djakarta, 5 Djuni (Mdk) djam dan diadakan disebuah hotel man kepada pers Selasa siang. ai # La . ngan Pemda pada tempat2 pendidi- — Dj Aula Departemen Pertaha- di Osaka, Menteri Luar Ne Dika'akan lebih landjut bah RB A : kan/lbadah tahun 1970 ini lebih besar '” nan dan Keamanan Selasa pagi telah mendjelaskan kepada Malik hasil a projek pe nan: Aer Tem Agan dar! pad, tahurZ ji, (Mrs) telah berlangsung rapat staf Han hasil pembitjaraan Perdana Menteri Et te: het Ii Bitung, J 7 2 kam guna mengadakan penjam- san Sato dan Perdana Menteri Sul. Ot rupakan MA! n kb » . butan kembali kedatangan kapal — Kanada PierreElliot Trudeau beberapa roja uk p » 
4 SANDJANA PUREATIK, latih RI "Dewa Rutji" dari kun- Waktu jang lalu, dimana Sato telah & BA 

ca W BANDUNG, 5/6 (Mak) djungan muhibbahnja di Austra- — meminta kerdjasama Trudeau laa "yen ira Fakultas” Pubtjajtik “Universitas lia. usaha2 ' mentjapai .perdamaidn YA & Padjadjaran pada Miri Djum'at dan RI "Dewa Rutji'" mengadakan — Kambodja. Jap 1 2, 3 1 Yg id . Sabtu jbi. telah Mieogadakan sidang “pelajaran muhibbah ke Austraha Adam ” Malik Abi et Ya mina Cu De Witt udl'an Sardiana, Dalam sidang tsb. untuk mameriakan ulang tahun — mendjelaskan pada 'Richi' mengenai 1 sar Rp. telah lulus 4 Safffane Fak. Publisis: “jang ke-200 penemuan benua Aus  pembitjaraan2 ing telah diatas? a 1 “Bank Cough Syrup 
Uk Jang baru masing2 Drs Tomo tratia oleh Capten James Cook. — Oleh Presiden Soeitarto dengan Sek- . 

kailah ang n 
Kartomo, Drs. Surjaman, Drs. Disi Dalam pelajaran pulang RI ''De  djen PBB U Thant dalam kundjung: In diper 

# menghila: atuk 
Batan tan Denfida BodMa Neta Yg Ponji" dikaberkan akan sing: ' annja ke New Yoci beberapa hari 20 kapal - " 3 Tea. lulusnja 4 sardjana baru — Zah di Ambon. sangan GA el 

5 Dengan 
8 buah tsb, maka Fak. Publisistik Unpad se 
Le ala i BI dak berdirinja tahun 1960 sampai kt f De Witt Baby Cough Syrup bea ae aa  TRANSAVIA AKAN Pn bean Ba Public Re 5 1 

rumur ah $ tahun. Anak ketjil senang Han rena BAWA WISA AN: bag Pem la menang ng Menteri Mashuri sakit di BELANDA : es 
e hun 

| 2 INDONESIA it 3 DIAKARTA, 5/6 (Mak) 
3 Menteri Pendidikan dan Kebudaja '” Den Haag, 5-6 (Mdk). "Haagsche Couraht'” mem- 

P N Ap an Mashuri SH dewasa ini sedang di Transavia, sebuah per- beritakan. 
Keluarga semua nja dapat memperoleh manfaat dar ea rawat di Djepang setelah mendjalani — usahaan penerbangan Be- Izin tersebut untuk pertama kafi dd suatu operasi, demikian keterangan landa jang menjelenggara- Gikeluarkan dalam sedjarah pemerha 

    

dari kalangan Departemen P dan K 

    

ngan sipil Indonesi Oleh kan penerbangan rombo- merintah Indonesia ketjewa ? ngan dari beberapa negara — dlumiah wisatawan jang ketjt, | 
      

  

(BIANG KELADI   Dr WITT'S       
    

  

& Gatarg ke Indonesih walauput. (Sambungan dari hal. 1) Pe entah Tarperan @keluarkan izin pendaftaran unuk 14 Peru: an pertama jang  maskapat penerbangan. internas 
. " PN PA PTT Natan Goetga menata bra. Giberi izin oleh Pemerintah Transavia” dewan ang Ubat2 jang sungguh mandjur dan menjehatkan mn ad 1 : » Eittor, karcra terdakwa harja tisa Indonesia untuk membawa Kan utuk memb aa berbahasa Tjira #MMisapura asi Gan — wisatawan dalam hubu- sia, dalam beberaf Jalanan ber- teiz mergerti bahdka Melaju, ataupun : thun: Irggeris. Terdakwa mengatakan, tah) IBAN rombongan, demikian turut sebelum tahun 190. 

    

Beberapa perusalihan " perdjalaman beberapa waktu jang lalu telah men 

  

  wa ja chusus ke Djakarta untuk mem 

   ManZan for Piles    

  

        

       
       
   

      

bawa emas sebanjak 31 batang Gl Moba antute Ie perajatan 
K3 

kg) jang dibertiam oleh John Carry”) TURIS2 MERASA TER— pengakuan bag Netaga | 
3 ManZan adalah salek jang chusus 

x 5. 
$ 

Gidalem mobil dan sebagian diberi- 
.. 

: menjembuhkan 3 

sep power erna GANGGU sesak sah Jang pernah sana 
dibuat uk menjembuhkan wasir 

  

ra. Terdakwa telah menerima upah 
dari Jobn Carry pada tgl. 14 Desem 
ber sebesar M.S. $ 300 dan Rp. 10   

  

dan m angkan gatal2 dan pe- namun Pemerintah 1 g 
tasaan sakit dengan segera, serta 

BANDUNG, 5/6 (Mdlk) merolak hak pendaratan bagi ' sa 

     
   

      
              

  

          

    
   

  

   

   
       

ti manja 
5 Heat | 

000 diberikan dilapangan terbang se Sediumlah turis dari luar negeri A'roflot, jang akan dipergunskah da Gu menghilangkan bengkek2. ManZan Ia ang F waktu mau berangkat. menjatakan keluhan-keluhannja aki Ta penana: Bang "ng atara # bersih dan mudah dipakainja. Se: | 
Emas tab akam diterima sendiri — bat “gangguan2” jang bukan sada di ox Ku, Ola hrega 

: | 
: “ tersebut @ibatalkan. 

tiap tube ManZan dilengkapi alat "In 
$ Oleh Jom Carry dt Hotel Indonesia, — Jakukan aleh oknum tertentu tapi Siarat Jang barus Getah oleh 'ha CN for & " Mung Djekarta pada waktu jang ditentu- — djuga oleh petugas2 Hotel dimana $ kan Dihak2 jang bers »5 jang mewah lagi pemakai jang di-buat setjara chu- ng | 
: meraka menginap Dengan TeNN One Sebaan M an belum memperoleh | « g Logno 4 daerah: 5 Lula | 
: kan Seadan Gn - "Mana mungkin kami dapat ber. Yalah bahwa selama. perdialandn (- - sus | : NGAPURA RAN senang2 dan berfoja2 di Indonesia, — dak diperbolehkan ntuk 

2 | 
1 Otot 2 Pn Ga Intonja, — Kalau masih banjak rongrongan jang — "30 mengurangi 

) 
Kie Bom Tut Lam Boen Eng #harusnja tidak perlu ada”: demikian "1 para 

Ff 
. 2 katuhan turis setandjuitnja men xi harus 

7 
(WNA Singapura udtundurkan - ng , 14 Mari Ar pemerikssannja IT Djunt jad untute — Ginlaskan, bahwa meraka merasa tar ntar Gb 
Gitjarikan teterpreternja. karena ter) Kediut sekali tatkata baru masuk “urat kabar ( 

  

» mergatakan hanfm bian berbau Kamar hotel setjara tiba2 telah di 

      
            
       

  

2 . 

Kk ketuk orang dari pirvtu 
: ' 

Po ter Iraseria sada , 
2 . UM lndioht detam perkara Ing terates —Atos pertanjaan para turis, oknum De Witt Little Laxaliver Pills #s G1 akta Kata LD. Jekams, BPI TENRAK ntu ia Mean aa 

Obat ini bekerdia mudjarab sekali sebagai obat s 
LD Hakim Anggota S8 Siburtan SH dan Sen aan ngan an | . djarab. ag 31 s ND Senggan ON, setang Hd Dengan perlakuan sematjam da. #kam sukses, tetapi mmk Mm pembe 2 mengatur p Ba Sg mikian, perasaan kami sebagai turis meskapal penerbangan teh. memar 2 pakainja $ 

         latrcjo Para terdaken -g Ukian antara lain ketutan sewa AMPEikan pada tahun 188 dum fame Antam witajah Gn pembela ANE Midajar din NI. Gara teri jang Gkarnplkan kepada merdupat tentangan keran Gaet Ki. Drs Mariam 3 (Mrs “Antara” 

dk “0, 

SE. Adompingt oleh seorang Diskes Nan Gerkand Kam KAN Banjak pewnwat tot, Tran.” Pandka Penertiban £ h ansmpinai 0 Oia faja sangat tersing: 

   

 



    

    

DJUM'AT, 5 DJUNI 1970 

    

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1043 OLEN H.M. DIAN 
PENERBIT : PLT. Merdeka Pres, Diakarta. 

Terbit setiap pagi, ketiuali Iharid besar 
Harga langganan dalam kota: Rp, 200: sebulan (termasuk baja 
antar Luar kota Rp. 300, (termasuk beaja pas udara), 
Luar negeri: Ditambah beaja pos udara ke negara jang bersangkutan 

TARIF IKLAN : 
TEKS SADYA - Rp. 40 

awimam 
DisPLay 

per mnikalam iklan, tebar 46 mm 
3S muv'kotom 

AD (IKLAN GAMBAR): Rp. 50. per mm/kalom iklan 
minimum : 40 mmvkolom , 

Dua warna (hanja merah) 
ak: hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka Kont   

tambah 1001 

Iklan Keluarga » Rp, 30, per mm/kotom 
minimum 

Djakarta. Telepon 

25 m/kolom 
Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi 

43660, 43230. 4. 
Djatan M. Sangadji 11 

250 

  

Rekening giro pos : A. 12638 
Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah 

Tapa 

— MEREBUT KEMBALI 
SUPREMASI DUNIA 
BULUTANGKIS 

Seluruh ra.jat Indonesia harini dan besok dengan hati berdebar2 menanti 
kan pertandingan merebut supremasi dunia bulutangkis, achir apakah jang akan 
dibawanja. Regu kita ditanah Malaysia sekarang ini sudah pasti mendapatkan do'a 
dan harapan segenap bangsa Indonesia ! Dan mudah2an detik2 penting jang di 
hadapi mereka nanti akan dapat berdjalan dengan sukses jang gilang gemilang. 

Berbeda dengan dimasa perebutan Thomas Cup jang lalu, kali ini kita 
menginginkan suatu pertandingan jang sekurang2nja sama nilai enersinja dengan 
sportivitasnja. Setiap pertandingan—dunia jang dihasilkan atas. sportivitas jang 
tinggi akan membawa mutu jang lebih tinggi daripada djika ia di 
kompensasi2 diluar sportivitas. Kita jakin bahwa supremasi dunia jang diperebut 

    

  

kan dalam detik2 jang mendatang ini, antara Malaysia dan Indonesia akan dapat 
berdjalan dengan penuh sportivitas dan saling mengerti jang mendjundjung” 
tinggi persahabatan dan persaudaraan diatas segala galanja. 

Harini dengan rasa bangga kitapun memperhitungkan untung rugi jang 
bisa melanda regu kita pada saat2 ia berada ditengah2 lapangan djuang. Kita 
perhitungkan, bahwa tidak sia2 kemenangan jang dimiliki regu Indonesia dalam 
menghadapi regu2 lawannja jang terdahulu dengan hanja memberikan nol 
kepada lawan2nja. Kita perhitungkan, bahwa kondisi fisik dan mental ser:a 
daerah tempat berlawan semuanja tjotjok dengan usaha2 k: 

karena lawan jang dihadapi adalah djuara kemenangan dunia itu. 
du 

  

maka ia tidak bisa dianggap tidak berat. 

rah memperebutkan 

  

# i djika kita mendengar 

  

suara 'suara pemimpin bulutangkis Malaysia jang berkejakinan, bahwa Malaysia 
dapat mempertahankan supremasi dunia tahun ini, siapapun jang mendjadi 
lawannja 

  

Terlalu prematuur rasanja untuk menjatakan pendapat sekarang ini, 
siapakah diantara dua raksasa dunia bulutangkis itu jang nanti akan 

  

luar dari 
gelanggang sebagai pemenang. Sekalipun demikian, kita pertjaja peruh kepada 
analisa dan penelitian ketua PBSI jang memberikan optimisme besar kepada regu 
kita da 
nuhnja,    

bangsa kita. Kitapun seperti pernah d'sebut terdahi 
kemenangan? di forum dunia | 

Jakin sepe- 
telah dihasilkan pemain2 

    

bulutangkis kita dibulanZ belakangan ini, membawa arti jang tjukup mendalam 
dan berisi. 
Pendek kata, semua do'a, harapan analisa, pengalaman dan perkembangan 
"teuatan ragu kita, mejakinkan s-penuhnja kepada kita, bahwa Thomas 

  

jang pernah kita miliki selama tiga periode berturut2, akan kembali kepangkuan 
Ibu Pertiwi .... 

  

Sekali lagi : Regu Indonesia di Malaysia mendapatkan do'a, harapan dan 
support jang tak terbatas dari 120.000.000 rakjat Indonesia ! Berdjuanglah demi 
keharuman nama bangsa ! 

Kalau kita salah hitung, maka kita akan gembira djuga dengan kemenangan 
sportief dari lawan kita ! Kalau kita tidak salah hitung, kita akan gembira sekali 
melihat Thomas Cup dibojong ke Tan: 

  

Air. Dan lebih daripada itu, kegembira 
an kita akan tidak dapat dilukiskan, djika kita mampu merebut kembali 
suatu barang berharga jang pernah lepas dari tangan kita . . 
Selamat bertarung!!! 

MANILA, 5 Djuni (Mdk) 
MENGALIRNJA ke Mani- 

la minggu jvi sebanjak 250 
orang petani dari Filipina 
Utara: telah menondjolkan 
penderitaan rakjat ketjil jg 
merupakan pengungsi 'dinege 
rinja sendiri , 

Diusir dari kampung hala 
man mereka sendiri oleh je 
roris2 jang membakar dua 
desa diprovinsi Ilocos Sur 
pada tanggal 22 Mei jl. pe- 
tani2 itu menempuh perdja. 
lanan sedjauh 400 km ke 
Manila Senen malam untuk 
setjara pribadi  menjampai- 
kan soal nasib mereka kepa 
da Presiden Marcos jang 
djuga berasal dari Filipina 
Utara,   Serangan terhadap kedua 

Mogok makan 
48 djam 

SAIGON, 5/6 (Antara-AFP) 
Suatu pemogokan makan bagi per 

Gamatan jang Gilantjarkan oleh kl. 
1588 pendeta dan biarawati! Buddha 
seluruh Vietnam Selatan selama 
Mdjam itu telah diachiri hari Sela- 
sa, Gemikan kata pemimpin? Bud- 
Aha G1 Saleem. 

  

Pemogokan jang bersifat nasional 

itu adalah jarg pertama kali Gilaku 

kan sediak tabun 1966. 

Pemogokard tadi menuduh bahwa 

Plagam jang dikeluarkan oleh peme- 

rirtah jang menjengian #gama Bud- 
ba banja mentitptakan "diskrimina 

5 “gama” karena harta pawoda 

pagraa guna — lananen pemerintah 

  

Pesawat "'Fokker” 
Pilipina rneledak 

Manja, 8 Mas tea 
Setan gesewa “POKKEN” Pig 

00 Kenane M4 arong yenwmgang Bika 
emng Nee Serang manahanan yenda 

setan darvem & Hamas OMy setatat 
Merata patintenana awan jaka: 
pen Panti Muda tata penantang 
mata Lari Mesias mana: Rena 
CR Wari serta Lanngaa Massa 
nee seneng Mukie dat) Perusahan 

Penndusn gan Pugtan 0 Kontis 

Mens Obi Ka sense 9 Ah 
Manan arak Oman 20 banar H3 
9 Meroee pakan “Wawa” Ha ha 
heran sendona dawewata. sena 
weiar one penutunNaa garam wedi 
we wewnsegnte wan mendera 
sun 
Lena mpe sama Maan Leak # ana 

metana Anak yenaman Hb ex 

Sana 2 mna da nm anak 00 
betabaa aa setnea 

setu art 
Pu gua senang na 

  

desa itu terdjadi dengan la 
tar belakang n 

ilih semakin 
dimana permainan politik 
dilakukan dengan kekerasin 
permusuhan kesukuan 

(partai pemerintah). dan go 
longan lainnja oleh kepona- 
kannja jang masuk golongan 
oposisi Liberal, 

Akanioramtndminselinubnaomee Sian 

50.000 PENDUDUK 
LIBANON MENGUNGSI 

Beirut, 5 Djuni (Mdk) 
Kira2 50.000 crang sudah 

meninggalkan daerah Libanon 
Selatan karena takut terhadap 
serangan2 baru Israel dan ke 
mungkiaan pendudukan wila. 
jah perbatasan itu oleh Israel, 
demikian menurut Imam Mus 
sa Szdr. pemimpin darj umat 
Islam Shia. 

Imam Shadr menangguhkan 
sampai 2 hari suatu gerakan 
Protes masal jang dijrentjana 
kannja untuk harj Selasa, da 
lam mung kaum pengungsi — 
kebanjakan dari golongan 
Shia —  mengan'jain untuk 
menduduk, rumah2 dan flat2 
kotong 

Tindakannja itu dia maksud 
kan untuk melihat zpakah Pe 
merjitah Libancn mau memu 
tuskan untuk  mendjalankan 
lanykah2 darurat, jang efisien 
amuk menoloni peng ingsi2 
baru Iu den untuk memperko 
koh pertahanan didaerah2 per 
batasan itu 
Pemerintah Libanin bermak 

sud uttuk mengadakan #aata 
sang katinet hari Ratri gu. 
na meribahas stusal baru tu 
Lebih Gjauh Itnam Sadr me 
nan H agar Libanon membu 
ka suat, kampanje penerang 
an keselurah dunia 

"ARU/OPA) 

  

    

KONPE RENSI EKONOMI 
DIERTIM — MESIM 
DIBUKA 

Ki 5 bun, Madu 

  

Seng pettama dar konpa 
tan dnggra ani 

   

  

tara Peran — Mesir 
ng tentjana Akan 
Ajange righan —catama raya 
tan 'elah Tewka Ai Mann ha 
1, Selasa 

Wani PM Diorman “Yi 
fe. Gartuara Waas den Man 

45: Partagangan Lumu Meta 
Manis Hassan hikas Lang Ox 

11 ing paten 
Nak maa te 
100 4 para 1. ya 

  

BAJI2 KEMBAR SIAM 
DISELAMATKAN 

Yieratm, Inggris, 26 
VTDJABATI Rute pel 

Mirmingham, Inggoria, bu? hu 
berhasil menjelamatkan bajiZ s' 
an Gun dengan opera! 

ya au 1 ng 1seung Selama 

Bapa jang svasine2 beratnja 
€ dan 7 pound Yu dede dam pe 
rutnja semula djadi sa" 
kemudian dapat dipisal 
ngan selamat, Test2 jane di. 
adakan sebelumnja menundjuk. 
kan bahwa kedua bait itu. Jang 

makan Barbara dan Ama, 
masing2 mempunjai djantung 
dan sistim2 peredaran darah 
sendirt, (UPI) 

  

   

  

  

21 NELAJAN DJEPANG 
JANG HILANG 
Kusheiro, Djepang 5-6 (Mdk) 
ti 21 orang nelajan Djepang jg 
hilang setelah perahu mereka 

Regu2 penolong terus mentja 
(59 ton) tenggelam dilaut lepas 
hari Selasa, 180 mil sebelah 
tenggara Kushiro. demiklan me 
nurut badan keselamatan mari- 
tim, 

Berita terachir jang diperoleh 
dari Koei Maru no, 8 jang di- 
terima oleh badan tsb mengata 
kan bahwa para welajan sedang 
meninggalkan kapal itu setelah 
mengalami satu kebotjoran, 

Sebuah pesawat penolong me 
lihat sebuah perahu penjelamat 
jang separoh terbuka jang di 
duga adalah berasal darj kapal 
pukat jang tenggelam Itu. kata 
badannja tadi. 

Brand optimis : 
mengenai Uni Soviet 
BONN, 5 Djuni (Antara -AFP) 

Kanselir Willy Brand mengatakan, 
bahwa dia merasa optimistis bahwa 
perundingan sepenuhnja antara Djer- 
man Barat dan Uni Soviet akan dapat 

  

diteruskan. 
Dikatakan bahwa pembitjaraan2 pen 

dahuluan jang diadakan di Moskow 
dalam beberapa bulan jang lalu ini, 
telah merundiukkan bahwa kedua be- 

  

jang mantap” bagi perbaikan hubung- 
an keduanja. 

Suatu pakta jang akan ditjapal ke 
dua belah pihak itu adalah untuk meng 
hantjurkan "tembok ketjurigaan an- 
tara kedua belah pihak dan antara 
blok Timur dan blok 
Brand dalam sebuah p'datoria di Bonn 

Brand menambahkan bahwi 
pakta non agresi Djerman Barat-Uni 
Sovjet Itu haruslah tidak mentjampur 
tangani integr'tas Eropa Barat. Ika- 
tan bilateral serta hubungan2 multila 
teral haruslah dibina setjara sekal'gus. 

Brandt mengatakan hal itu didepan 
sebuah delegasi usahawan jang menia 
dakan aud'ensi kepadani 

    

    

“Petani2 Pilipina Utara 

korban partai2 politik 
Petani2 itu jang digambar 

Serangan 
desa mereka, (Anf'AFP) 

    

MERDEKA 

DUNIA    

    

sekeliling 

    

NE 

  

Tnggeris untuk menjonil bategrawi iskusi mengenai rentjana 
Eropa atau dalam hal ini Pasaran Bersama Eropa (BEC) telah 
mendjadi issu politik jang sangat me Ik dan dikaitkan dengan 

  

banjak masalah di Eropa dan dunia. 
Ketika permulaan pembentukan "Montan Union” 1981 dan 

Pasaran Bersama Eropa 1957, ternjata Inggeris tidak bersedia masuk 
dan malah menjambut dingin akan terbentuknja badan2 tersebut 
Pada ketika itu ekonomi dan mata uang Inggeris-Poundsterl    g me- 
mang masih dalam keadaan utuh ditambah lagi dengan relasi istimew 
dengan DominiontCommonwealth 

Disamping itu Inggeris masih 
mempunjai “special relationship” 
dengan USA. Tetapi pada permu 
Jaan tahun2 enampuluhan tern 
ta ekonomi dan matauang Ing 
ris mulai merosot nilainya, dan 
hubungan istimewa — dengan 

ra2 Commonwealth mulai 
gojah. Negara? Commonwealth 
di Asia dan Afrika mulai mengu- 
lah .karena protes atas politik 

ar negeri Inggeris jang kurang 
gas terhadap Afrika tan 

serta dengan masalah imperialis- 
me. Tjuma negara2 Dominion 
jang masih tetap setia dengan 
Inggeris. Djuga pada mulanja 
Inggeris tidak jakin bahwa PBE 
akan berhasil, serta Inggeris tidak 
menjetudjui an lahirnja satu 
bentuk integrasi jang memper- 
sempit souverin 

Inggeris pada mulanja lebih 
tiondong untuk menjetudjui ter- 
bentuknja — satu "Free Trade 
Area” di Eropa jang melingkupi 
seluruh negara? anggota OECD. 
Itulah sebabnja, untuk mengim- 
bangi PBE, Inggeris pada tahun 
1960 bersama dengan negara2 
Skandinavia, — Austrzlia, “Swiss 
dan Portugal mendirikan EFTA 
(Europen Free Trade Associati- 
on). Dalam praktek, PBE menga- 
lami hasil2 jang gemilang sedang 
EFTA hanja sedikit sadja. Sedjak 
awal tahun enampuluhan ternja- 
ta Inggeris mengalami pukulan 
jang keras dibidang ekonomi dan 
moneter, jang diawali dengan- 

berlarutdarutnja masalah pemo- 
gokan, defisit dalam “balance of 
payments” serta — runtuhnja 
Commonwealth. 

PASUKAN PBB DI CYRUS 
6 BULAN LAGI 
PBB, 5/6 (Mel) 

Sekretaris djenderai PBB U Thant 
hari Selasa mengumumkan bahwa pa- 

sukan2 PBB masih akan ditempatkan 

di Cyprus selama 6 bulan lagi, kare- 
na belum tampak adanja suatu peru- 
bahan suatu penjelesaian jang segera 
terhadap soal Cyprus. 

Dalam suatu laporannja kepada De 

wan Keamanan U Thant menun 

djuk bahwa sebegitu djauh perunding 
an2 jang diadakan oleh masjarakat 
Junani dan Turki jang telah berlang- 
sung selama lebih kurang 2 tahun, 
belum menghasilkan apa2. 

U Thant dalam laporan itu telah me 

nawarkan djasa2 baiknja, melalui wa 

kilnja di Cyprus, untuk mengusaha- 
kan suatu penjelesalan jang adil. 

Dia djuga menjerukan kepada pemim 
pin2 masjarakag Turki untuk membe- 

rikan tanggapan2 positif guna mem- 
Perbaiki situasi perundingan jang se- 
Gang berlangsung. 

      

   

     

   

    

      

  

  

  

    

  

Kota pegunungan Yungai 
dilanda gempa bumi 

DARI 34.000 PENDUDUK HANJA 
2.500 ORANG JANG MAS IH HIDUP. 

/8 (Ant/Rtr) 
unungan Yungay jang le- 

taknja d'sebuah lembah dan dilingku 
ngi oleh pegunungan Andes 300 kilo- 
meter disebelah timur laut Lima de- 
ngan djumlah penduduk 34.000 orang 
telah dilanda bentlana besar akibat 
gempa bumi Ahad jl. — dalam mana 
dari sekian djumlah penduduk hanja 
800 orang jang dinjatakan masih 

, Gemiklan — menurut pedjabat2 
Gi Lima hari Selasa. 

dikerahkan ke 

   

   

    
raksasa itu baik dari udara maupun 
dari darat, sedjak operasi mereka hari 
Serin baru berhasil meremukan se- 

miah 2.000 majat, kata pedjabat2 

  

ito, 
Gempa raksasa jang timbul hari A- 

bad jl. merupakan — kedjadian jang 
w 

  

   

  

can tempat berna 

Menurut "AFP" djumlah korban 

jarg tewas sampai dengan Senin 
@kar. mentjapal 30.000 orang — ha 
Isu semua laporan dari daerak2 jang 
terartjam bertjana tsb. Masuk, kata 
Kepala Kartor Penerangan Nasionai 
Peru, 

KurtuhanZ saidju besar menjebah: 

kan terhambatnja operasi? bantuan 

tertadap daerah bersangkutan. 

Dari seturuh daerah jang tertimpa 
bentiara Itu —— daerah Muarertah jg 

merata barjak korban 
"elandpatnja “AI mer uaharkan 

vetwn dxse Alia jang terletak dnajan 
teng ropirat Husrer mengalami he 
kartheran berat 
Penduduk ia jang berajumiah 4 Ona 

1.29 Ye semuanja teman 

  

UOIALAN UTAMA DAHI LIMA 
KE NAEKAHI TENFURUP 

Yaa Ajatan mama jang menakaka 
"ai Wukata Lima denaan Asean Ai 
jasg kata akan Aikatup selama Sar 
Nee kendaan Heatis Aestaruh dusta 
berijara tek sn0nat buruk Manan 
merak amkar hariwari Mari aaara ha 

Piwmsrmar, Kenala bantar we 
20 sentana Pera 

Dempa Selana tengah Kat 
tebaat kambaytsn jang besi 
deru snraganh pa sntang 

   

      

Liga Palang Merah di Djenewa te 
meminta kepada ke-112 anggota. 

nja agar dalam waktu dekat Ini me 
njampalkan bantuan2nja berupa obatz 
an, tenda2 dan pakalan2, kata djubir 
Liga tsb. 

Menurut ajubir itu, 
menawarkan obat2an 
Swed' 
landia sumbang 
an, Dj 
dollar 
biotik 

Bantuan2 tsb. akan segera dikirim 
kan ke Peru dengan pesawat2 jang 
langsung berada dibawah Persetudju 
an Persatuan Angkutan Udara Inter- 
rasional. 

  

   gia telah 
dan selimut2, 

  

   

  

(BAGIAN KE-I) 
OLEH: B.N. MARBUN SH 
ena 

Sadar akan hal2 diatas, serta 
satu usaha mentjoba menolong 
posisi ekonomi — Inggeris, Mc 
Millan pada tahun 1962 dengan 
hati berat melamar untuk diteri- 
ma mendjadi anggota PBE. Awal 
tahun 1963 de Gaulie ternja- 
ta memveto masuknja Inggeris 
ke PBE. Sekali lagi pada achir 
1967, Wilson melamar untuk 
masuk PBE, tetapi kali ini djuga 
diveto oleh de Gaulle pada awal 
tahun 19068. Alasan2 penolakan 
de Gaulle ialah karena Inggeris 

dianggap belum matang untuk 
masuk intergrasi Eropah, ditam- 
bah alasan lain karena kesulitan 
ekonomi Inggeris jang mungkin 
kelak menimbulkan bahan baru 
bagi negara PBE terutama dalam 
sektor moneter, apabila Inggeris 
djadi memasuki PBE. 

Djatuhnja de Gaulle April 
1969 telah membangkitkan sema 
ngat dan kans baru bagi Inggeris 
untuk men-joing PBE. Diskussi 
jang selama ini mengkritik kebi- 
djaksanaan politik Eropah dari 
de Gaulle mulai beralih dan me- 
nelorkan harapan2 baru. Dalam 
djangka waktu beberapa tahun 
terachir de Gaulle telah disinjalir 

  

  

  

atau ditjap sebagai "V cnfant- 
terible”baik didalam djalinan- 
hubungan Eropa - Amerika dan 
djuga dalam realisasi integrasi 
Uiupu. Penggantinja Pompidou 
bersikap sedikit lebih lunak demi 
strategi Kepopulerannja untuk 
memenangkan mmilihan Presi- 
den serta dalam usaha mele 
kan Peruntjis dari isolasi dari 
negara? Club Atlantic 

la telah merevisi politik Ero- 
pa de Gaulle dan Gaullisme 
Pompindou menjatakan bahwa 
Perantjis tidak akan menghalangi 
pemasukan Inggeris ke PBE. Ia 
menjarankan agar sebelum pem- 
bitjaraan perundingan pemasuk- 
an Inggeris ke PBL. maka sebe- 
lumnja negara2 PBE harus menja 
takan satu pendapat bersama ser 
ta melalui prosedure seperti jang 
digariskan dalam — perdjandjia: 
Roma 1957 fasal 237 . 

Hal tersebut telah dirundis: 
kan dalam pertemuan punti 
egara? en Haag padu Ke P5 uban Hg Pad 
lalu, dimana disetudjui In 
dan negara? Eropah lainnja 
leh masuk PBE asalkan pemasuk 
an tersebut tidak akan melemah 
kan atau menghilangkan arti dan 
tudjuan PBE dalam rangka menu 
Gju integrasi Eropa 

  

   
    

   

  

KESULITAN? | RIS 

MEMASUKI PBE 

  

Kini hampir satu tahun sesu- 
dan djatuhnja de Gaulle ternjata 
Inggeris belum djuga masuk di 
PBE. Malahan rumusan permo- 
honan dan atjara serta djangka 
waktu perundingan pemasukan 
Inggris tersebut sampai sekarang 
pun belum begitu djelas. Demiki 

an pula dengan rentjana pema- 
sukan Denmark, Norwegia dan 
Irlandia ke PBE ternjata djuga 
masih belum dimulai 
Memang realisasi dan 

Bersambung ke 

  

unding 
Iv)     

    

5 

Inggeris dan pasaran 
ama Eropa 

  

Dua orang serdadu Vietnam Selatan, jang seorang naik sepe- 
da dengan membawa bendera Kambodja dan jang lainnja 
berdjalan kaki, saling bertemu dipusat perbelandjaan dikota 
Tonle Bet, Kambodja jang telah hantjur ketika pasukan2 
pemerintah Kambodja mengadakan operasi mengusir Viet 
Kong. (UPI) 

3 4 

  

Selarnat berdjuang. 
  

Hari ini dimulai pertandingan 
finale perebutan “Thomas " 
Cup” di Malaysia. 
Mudah2an kita dapat bojong 
kembali piala dunia jang pes- 
nah kita miliki itu. Dengan 
ketrampilannja regu kita akan 
pasti menang. Dengan do'a 
tentunja lebih hebat lagi 'kan. 
Selamat berdjuang 

Betul sekali. 
Djepang katanja tidak akan 
Bah negara militer lagi. Se- 
baiknja begitu 
Supaja djangan kalah lagi... . 

    

Malam Minggu jang asj 

Rame-rame didepan radio kita 
dengar kabar dari Malaysia. 

bir adela: Thom Cap ira, jangdjelas Thomas Cup” ' 
harus ke Djakarta. 7 

duta 
(ahli pantun)     

  

Fulbright tjemas AS 
akan gunakan nuklir 

di Indotjina 
Washington, 5 Djunj (Mdk) 
Senator William Fulbright 

hari Selasa menjatakan tje- 
masnja mengenai kemungkin. 
an AS menggunakan sendjata 
nukiir dibeberapa tempat pe. 
rang Vietnam, akibat "putus 
asa dan dalam keadaan ka- 
lap”. 

Hal itu dikatakan oleh Ful- 
bright dalam "hearing" Kong 
tes AS. 

"Hal itu akan merupakan 
tragedj besar", tambahnja. 

Senator Fulbright mengemu 
kakan ketjemasannja itu da- 
lam pertjakapan dengan Tho 
mas Watson, presiden IBM, 

selama hearjng Seksi Luar Na 
geri Senar mengenai akibat2 
perang itu atas perekonomian 
Amerika Serikat 

Keterangan Fulbright ini 
erat hubungannja dengan tin 
dakan Muangthaj jang sudah 
hampir pasti akan menimbul 
kan reaksi dari pasukan2 ko 
munjs jang sudah beroperasi 
didalam wilajah Muangihai 
dan disepandjang perbatasan 
Muangthai dengan Laos jang 

SETELAH JEEP DIKETEMUKAN: 

8 Wartawan jang hilang 
tak ada harapan hidup 

Phnom Penh, 5 Djuni (Mdk) 
Harapan untuk menemukan kem 

bali ke.8 wartawan perang jang , 
hilang di Kambodja sedjak har: 
Ahad ji, telah dikesampingkan ha 
Ti Rebo setelah ditemukannja 
djip meraka jang sudah habis ter 
bakar dan setumpukan tulang- 
belulang manusia jang hangus di 
satu desa, 54 km sebelah selatan 
Phnom Penh. 

Ditempat inilah, didjalanraja no 
mor 3, wartawan2 itu — semua 
nja bekerdja untuk perusahaan? 
televisi AS — menghilang Ahad 
pagi. Mobil 'Mercedez' mereka jg 
berwarna biru ditemukan masih 
utuh dekat djip, tapi tidak ada be 
kas?nja dari 'Opel' mereka jang 
berwarna hidjau. Pasukan2 Kam 
bodja mengantar wartawan2 ke 
djip itu, setelah mereka merebut 
kembali desa jtu dari Vetkong da 
lam pertempuran selama tiga 
hari 

Djip itu, jang ditumpangi oleh 
wartawan2 CBS (Columbia Broad 
casting System) Jerry Miller dan 
George Skyvertsen — dua orang 
AS jang masing2 berkantor di 
Roma dan Takio — telah petjah 
mungkin kena roket B40 buatan 
RRT 

Djip berada pada posisi jang 
menundjukkan, bahwa sopirnja 
mentjoba untuk membelokkan ken 
daraan itu pada saat terdjadi le 
dekan, 

Letnan kolonel Norodom Chanta 
| seorang paman dari Pi 

Sihanouk, 

  

    

mimpin pasukan Kambodja jang 
merebut kembali desa itu dar! 
Vietkong. 

Ia berkata: 'Tdak ada peluang 
lagi bagi penumpang2nja. Itu 
tulang-belulang sudah tjukup dje 
las" 

Bersama2 Miller dan Styvertsen 
hilang pula Welles Hangen seo- 
rang AS dan kepala biro NBC di 
Hongkong, tiga orang Djepang 
jakni djurukamera Kojiro Sakai, 
dan soundmen Tomoharu Ishii 
dan Yoshtko Waku, seorang dju 
rukamera India Ramnik Lekhi 
dan seorang djurukamera Peran 
tiis Roger Colne. (Ant-AFP) 

pandjang dan mudah direm- 
besi. Dan, pada waktunja nan 
ti, tindakan Muangthaj itu bi 
sa lebih memperluas lagi pe- 
rang Indotjina sampai ke M4 
angthaj sendirj 

Bagi orang2 Kambodja sen- 
diri, djandji baru akan "ban 
tuan" inj darj salah satu mu 
suh tradisi»nil lainnja, paling 
banter merupakan satu hik- 
mat jang disangsikan. Ia zkan 
berarti lebih  menghebatnja 
lagi pertempuran? djwilajah 
Kambodja, dengan segala ke 
hantjuran dan korban djiwa 

orang2 sipil jang ditimbulkan 
nja. (Ant./Rtr.) 
  

PARTAI BURUH TETAP 

UNGGUL DI INGGERIS 

London, 5 Djuai (Mdk) 

Partai Buruh Inggeris Selasa 

malam unggul 5C- atas lawang 

nja. Partat Konservatif. menu 
rut angket pendapat umum ter 

achir oleh "Harris Poll”, 

Djika hasil darj angket pen 

dapat umum itu terulang d'se- 

luruh Inggeris pada hari pemf. 
lihan umum tanggal 18 Djung, 

maka buruh akan memperoleh 
majoritas 70 kursi dalam madje 

lis rendah, 
"Harris Poll” itu diumumkan 

harian “Daily Express” hari 
Rabu, (An.Rt) 

  

Hubungan Jordania-AS 
akan mainkan peranan 

KAIRO, 8 Djuni (Mak) 
Hubungan2 antara Jordania dan AS 

Gimasa jang akan datang diharapkan 
akan memainkan satu peranan penting 
demikian disingkapkan 
antara pemerintah Mesir 
dan Bahjat Al Talhouni, jang tiba di 
Katro hari Selasa 

Talhouni jang d'sambut oleh wakil 
Presiden Anwar Sadat dilapangan ter- 
barg bersama? dengan Menlu Mah- 
moud Riad dan dubes Jordania untuk 
Katro, Hazem Nuuse'bah, tiba di Kat- 
ro dengan membawa satu pesan dari 

uk Presiden Gamal 

   

  

   

diplomatik Arab mengatakan, bahwa 
dia akan mengadakan diskusi teruta- 
ma mengenai aspek2 politik dan mili- 
ter dari situasi Timur Tengah dam 
sikap Jordania dimana mendatang ter 
hadap AS. 

Radja Hussein belum lama ini meng 
Isaratkan, bahwa ta mungkin akan me 
mutuskan hubungan d'plomatik deng- 
an Washington, djika administrasi 
Nixon membolehkan Israel memiliki 
peswat? temour baru. 

  

Kabar jang diterima dari Washing- 
ton mengisaratkan, bahwa Nixom 
mungkin sekurangznja akan menjetu- 
dlui sebagian dari permintaan Israek 
itu. (Ant-DPA) 

  

RUANG AGAMA 

Adian rang2 jang dur 
baka menggelimang dengan 
hidup dunia ne 
kembalinya ora 
kut akar 

   

  

@ tempat 
92 yang ta 

menahan dir dar nat 
ingkara — sjorga tempat 
kernbalinja. Surah An Na 

SUNCHAN Z5. Wakil Ketua 
MPLS medgatakan Undonesa Raya 

Tindakan korup 4 

  

   
    

   

    

   
   

  

Pen 
ups Mu dengan   

ekai2 mayatakat 
Ih pere beban 

# gangga ka 
bukan Pe 
ditantjark 

  

  

  

"eta ja menurut Nubuhan 
pegaral jang Kerap peri akan ban 
ipar Mem ban Kevpal akan 

  

merpa teha # wesel yag 
Kaja karena bag 

jang wb Wala 
ntah dim 

  

      
mean 

wawan) past    
   

      

(s0 bebastan bemeate letih 
Kak mamburapa pemban Amerika 
bei hena ment 

See tenteng dan Wati KEtaa 
2551 nh 

Ladang Veda 
0 dari mada haha 

  

Apa djawaban Alguran 
Nagara, menandakan bahwa dalam 
aparatus negara memang sudah bu 
mak jang tidak melakukan tugasnya 
jang wadjar: artinja sudah ada jang 
melampaur batas 

Tika hududullahi fa la tata 
duha, wa man yata'adda hudu 
Jaltahi Ya ulaika humuz. za 
mun: itulah batas2 hukum 

Allah can djanganlah. dilang 
kahi. Orang? jang melangkahi 
batas2. hukum. Allah 
adalah zalim. Al Kagarah. 229 

mereka 

    

Disawah jang rendahan, ketika 
bavaljir air dari sewah jang soda ting 
gan kelihatan ala gunungan jug k 
merahan. Atu adalah bad d dir jug 
Yadta mengandung apa? dan sebunta 
kan Idang Int domba pe rompama 
. AL Onran terbedap War     

"wpukkan beku 

  

an dengan Wa     

    

  uljar menggelapkan koe 
ang Iin, dengan (ara mete 

    

#mentara akta 
& ab ats dnja jang boat watak 

Abat da Kewennia 
» We etatah 

  

      

stan At Un 
Mal Mangga 

18 ee adbaka seal benggah 
Kansabat mewuda ka “Aduh 
A91 apa ah Ya mma 
donk Ye bagi 
heat ba 

   

  

tang ! Apakah jang akan da 
tang ita? Sudahkah ada jang 
memberitahukan — kep    wa jang akan datang 1 
um Samud dan kaum "Ad 
menjangkal (siksaan) jang aka 
datang itu Kaum Samud dibe 
nasakan oleh ledakan dan ka 
um “Ad dibinasakan 
Surah Al Haggah » 1-6 

    

Kangin 

  

gan genderang   Walaupun tidak d 
berpalu, suara jang mengadiak kepada 
jang onar, terus boleh diwarakan 
Lahirnja, mungkin suara ini, bilang 
ilitelan oleh suara parau dan garang 
Namun senap jang ben 
satu dua akan dapat di 

dan ini adalah 

dimatakan 
ga mongetok     

  

     

ati wurang ian. 
kekal adan abadi. Yang benar it 
tang dari Vuban tak pertulah drag 
kan 

ja perlu ihpetungatkan penam 
pukan kuasa dengan yamg tah 
Innik Wita tah jagsat Oowat- ang     
setnyatia. Ia akan. dibarengi term 
lengan ketidak pussan Letirngk 
abikan yak 4 
Kan. Makara « 

    

0 mah 
tak akan Perpidiak 

  

ahadtu 

  

Us mena 

kerutan 1 alias 
"tap » ha akan 
.. Den tap 

ikan tinggal dibumi. Demikian 
lah Allah membuatkan perum 
pamaan. Ar Ra'ad : 17 
Terberita dalam sementara koran 

bahwa ada parpol Islam, jang antara 
pengurusnja terdjadi perang pernja 
taan. Orang2 jang mengikuti djalan 

  

parpol itu kalau hal itu terdjadi, 
tidaklah dianggap suatu bal jang 
Hanja kepada jang berkepentingan 
       

   

                

at diperingatkan: bertengkar ka 
rona materi). batasnya sudah tentu 

Tetapi. Bertengkar untuk “dapat 

Kan jang benar, penjelesatannya ada 
lah Kitabullah dan Sunnah Ram 

Lan tanara'tum fi sayin 
Parudktuhu Tahi warrasah, 

kuntum tumimuna — dillahi 
Way aumibaburi. Zatika chatrun 
Wa advan ta dika anda 

wrbantahan tentang wwatu 
maka kembalilah kamu cmem 
Ost pemelonian & 
abi Altah dan (Sum 
biika anda temu 
Kapan Ntah dh mera 
Itulah jung Nobaik. dan Lara 
pe webramtan tam kebeh semur 

An Nisa 2 49 
sia ma pobonpar 0 

aa Uoukwn de 
Inda dan mempe 

kan Uketehanan bung Maha Wu 
' - se 

« ' & 
2 wxng 

OLEH: 
ZOEBER 
DJAMALUDDIN 
   

unkar berke- at ma'ruf wa nahi m 
wadjiban menegakkan jang benar dan 
mentjegah timbulnya angkara 

Setjara historis, selama empedu 
manusia masih dekat kepada hatinja, 
periantangan pribadi dan golongan 
ada dan akan tetap ada. Untuk ini 
diperlukan keuletan. Dalam perdjua- 
ngan ini, Allah tetap dipihak jang 
Tenar, Karona perlindungan dan per- 
tahanan dari Allah, bumi tak san 
pai porak poranda: tempat samadi 
(pettapsan) gerodja, tempat sembah- 
wang dan mesdind tetap megah henduri 
melaksanakan fungunya (AI Bagarah 
181 dan At Hadi 401 

Untuk kepentingan ini digarukan 
dislan okeh Allah, titak berpangkan 
tangan totaru. Deruap dan mawas duri 

Wa Onhte lahap maxtata tom 
an Gea wata aa mam adan 
Nae #arhalkana Phi Ondowa 

we 
A melu an mere 

ati wa mivewakun 
Kantah 

  

kai akuntan apa sada dam 
kendal (kembaran? jong dapa 
K0ppetekan memb Alah 

meh ta 

  

 



  

   

| Smenjelamatkan — gawangnja 
djauh2 

TAB PP 

    

HAMPIR SADJA DJEBOL .... 

Suatu pergulatan jang seru terdjadi dimuka gawang Soviet 
( dalam pertandingan antara kesebelasan Soviet melawan 

" Mexico pada hari pembukaan World Cup di stadion Aztec. 
Pentjetak goal Soviet Anzor Kavazashivili (No.2) berhasil 

dengan melamparkan bola 
(AP). 

  

HOTEL OLAHRAGAWAN2 
DIGERAJANGI MALING 

€ LEON, Mexico, 5-6 (Mdk) . 
13 Pentjuri2 telah menggerajangi 

“'Itempat penginapan team sepak 
(bola Peru di Hotel Mitla d! Le 
On dengan menggondol barang 
ibarang jang berharga ribuan 

“dollar. ialah barang2 elektris 
Serta pakaian dari pemain2 Pe 

  

| - dibeli di se. 
(rikat untuk keperluan perebu- 

| 'tan Piala Dunia inj, 
Pentjurjan itu diketahui, ke- 
pemain2 Selatan 

K kembali SN ani 
Selasa pagi. dimana mereka be 
ada beberapa hari disana, se- 
Ibelum pertandingan mereka 
@nelawan Bulgaria pada Selasa 
Sore, 

Menurut keterangan polisl, 
kamar hotel para periain 

Atu didobrak, dan koper2 mere 
Ika diiris dan djuga bungkusan2 
aa asa 

Insiden 
Olaria 

DAPAT PERHATIAN 
KOMISI DPR-GR 
Djakarta, 5 Djuni ( 

Persoalan telah 
. Snsiden dalam pertand 

@ntara kes, $ 
dan kes, Olaria dari Brazil ba 
- inj di Stadion Utama Sena 
jan. Djakarta. ternjata telah pu 
Ha mendapatkan perhat!an - dari 

| Komisi-II (Hankam dan Luar 
Negeri) DPRGR, 

| , #ntem Komisi II DPR 
Di GR telah memutuskan bah 

Wa masalah Senajan itu akan 
@ibahas dalam rapat kerdjanja 

    

    

      

    
   

Asia Tenggara 
ta Komisi Ir Pol, Sutjipto 

Apanukusumo, (Ant) 

LATIHAN KATA2 HARINI 

tor berita Taiwan di 
8.Mawar. 

  

12.Nama studio fili 
(singkatan). 

13. Republik Demokrasi Vietnam. 
14. Binatang penghisap darah. 
16.Pemain film kawakan (3 zaman) 

pewajangan|. - 
22.Sekolah perikanan'Laut. — 
Ta tanda (pengenal pesawat terbang 

rlandia. 
24.Landir jang keluar dari hidung. 

| 26.Senior. 27. Doctorandus. 
| 28.Ditambah huruf "1" di 

Menteri Luar Negeri Djepang. 

MENURUN: 
2.Not Provided For listilah dalam 

dunia perdagangan). 
3.Kebenaran. 4. Kehendak Ti 
5. Tidak atau bukan (Ss Inggarad” 
€.General Service. 
7.Ditembah huruf "D” dibelakang: 

'nja: Menteri Pertahanan A.S. 
O.Pelatjur (sulah jang lebih sopan). 

Dibatja dari bewah (belakang), 
NN Gan Bayan seorang tokoh me" 

  

     

  

ana djam sebelum mereka 
mengalahkan Bulgarja de- 

Haa 3—2, 
Sebelum para pemain berto- 

lak kestadion Jalsco ulic meng ' 
hadapi Bulgarja. dan menang 
3—2, Menteri Dalam Negeri Pa Pe 
ru: Armanto Artolo mengata. 
kan kepada para: pemaingnj 
bahwa pemintabnja Taat 
akan memberikan penggantian 

penuh bagi barang? Jang ditju 
Ti itu, termasuk televisie2 por- 
table. dan radio2. Piringan2. 
hitam dan tape-recorder2. serta 
djuga pakaian2, (Ant-Rtr) 
  

    

MENGHADAPI SOVIET 
ADALAH SULIT 
KATA PELATIH BELGIA 
KOTA MEXSIKO, g Mel (Midi) 

Belgia akan memulai pertandingan 
pertamanja dalam rangka perebutan 
"Jules Rimet Cup” melawan kesebe- 
Jasan El Salvador Jang tidak dianggap 
berbahaja hari Rabu distadion-megah 
”Aztec", Kota Meksiko, 

Melawan El Salvador dalam pertan 
dingan pertama tersebut, Belgia ber- 
harap dapat menempatkan diri dalam 
kwarter-final, terutama setelah Uni 
Sovlet dan Meksiko jang berada da- 
Jam satu pool telah 
draw pada hari pembuki 
Raymond Is, pelatih kesebe- 

lasan Belg' telah berhasil mem 
bawa anak2nja meliwati perintang2 
tangguh dalam penjisihan 'Cup Dunia" 
beberapa waktu jang lalu menjata- 
kan, "anak2 asuhannja akan turun di 
lapangan dengan penuh kepertjajaan 
untuk mentjaps! kemenangan". 

Dikatakannja problema paling su- 
Uit dan harus diperhitungkan adalah 
menghadapi Uni Sovjet dalam pertan 
Gingan hari Minggu, 

Dikatakan, Belgia memilikt pemain2 
jang bertubuh kuat dalam gaja sepak 
bola modern Eropa. 

Betapapun djuga El Salvador dan 
Belgia setali-tiga uang, kedua team 
@'anggap tidak akan mampu mentjapal 
final dalam menghadapi lawan2 tang- 

    

      

  

     

   

  

       

  

    

MERDE 
saur 

2g vs Rumania 1 - 
Bobby Moore, Geoff- Hurst 
bobolkan gawang lawan 

Guadalajara, Mexico, 5 Djuni (Mdk). 
Penggemar2 sepakbola sebanjak 45.000 

. orang berkumpul di Stadion Jalisco dikota Mexico pada 
suatu sore jang sedjuk dan menjenangkan untuk menjak 

pertandingan sikan 
Rumania. 

Suhu udaranja dibawah 30 de- 
radjat Celelus. Dilapangan telah 
berbaris kesebelasan Inggeris 
jang terdiri dari Gordon Banks, 
Keith Newton, Brian Labone, 
Bobby Moore dan Terry Cooper 
— Alan Mullery, Alan Ball, Babby 
Chariton dan Martin Peters — 
Francis Lee dan Geoff Hurst. 

Kesebelasan Rumania terdiri 
dari Sterica Adamache — Ludovic 
Satmareanu, Niculae Lupescu, Cor 
nel Dinu dan Mihai Mocanu — 
loan Dumitru dan Radu Nuweiller 
— Emeric Dembrosik, Florea Du- 
mitrache, Gheorghe Tataru dan 
Mirceau Lucescu. 

- Wasitnja: George Loraux dari 
Belgia. 

Pengawas batas lapangan: Ro- 
ger Machin dari Perantjis dan 
Diego dg Leo dari Italia. 

Goal pada menit ke-65 
Dari menit ke-1 sampai menit 

ke-64 tidak ada goal jang dapat 
dimaksudkan olah siapapun. Ingge 
tis menganggap pertahanan ku- 
mania tjukup kuat. 

Dan pada menit ke-65 puas de: 
ngan satu tendangan darj Geoff 
Hurst, jang pernah mendjadi 
Gjuara pada tahun 1966 karena 
menang melawan Djerman Barat, 
dan pada tanggal 2 Djunj 1970 
menerima tendangan pas dari 
Alan Ball, mengelilingi Ioan Du- 
mitru dan memberi tendangan bo- 
Ia jang rendah dari djarak kurang 
Jebih 10 yards kegawang Ruma- 
nia, dan masuk pada menit ke-66. 

Kesempatan terbaik Rumania 
datang pada menit ke-6 ketika 
Emeric Dembrowski gagal untuk 
berhubungan dengan tendangan 
pas darj Florea Dumitrache. Bob 
by Chariton kehilangan kesempa- 
tan beberapa intji dalam detik2 
terachir. 

Bobby Moore tetap dalam 
Stamina. 

Jang hebat bagi Inggeris ialah 
Bobby 

Pemain2 Rumania sudah sering 
diberi kesempatan memberi tenda 
ngan pas kepada Inggeris, jang 
menggetarkan barisan pertahanan 
Inggeris djuga. Setjara menghe- 

sepakbola antara Inggeris dan 

Gingannj: 
1—0 untuk kemenagan Inggeris. 

UPI) 

HASIL-HASIL 
PERTANDINGAN 
PEREBUTAN 
CUP DUNIA 

DI MEKSIKO 

Mexico City, 5 Djunj (Mdk) 
Pada menit ke-65 Geoff Hurst 

ari Inggeris berhasil mendjeblos 
kan goal pada gawang Rumania, 
sehingga Inggeris aapat meugachi 
Ti pertandingan pembukaannja de 
ngan kemenangan 1—0 melawan 
Rumania, 

Hari Minggu j.a.d. Inggeris 
akan bertanding melawan Brazil, 
Gan sebelum itu (hari Sabtu) Ru 
mania akan bertanding melawan 
Tjekaslowakia. 

Kesebelasan Urugay dapat men 
tjukur Israel dengan angka 2—0 
karena Israel memang bersikap 
ngotot berkepala batu dan t'dak 
menaati peraturan2 sepakbola me. 
nurut buku. Sampai turun main 
angkanja sudah 1—0. 
Dalam waktu 29 menit (dalam 

pertandingan sesudah turun mi- 
num) Alberto Gallardo, Hector 
'Chumpitaz dan Teofjlo Cubillas 
(tiga2nja dari Peru) masing2 me 
masukkan 1 goal pada gawang 

Dinko Dinkuv 
dan Khisto. Demerdjiev hanja 

dua goal untuk Bul 
garia. Stand terachir djadinja 
3—2 untuk kemenangan Peru. 

Hasil2 Pertandingan Sepakbola 
Gi Mexico 

  

Brazil — Tjekoslowakia — 4—1 
Djerman Barat — Maroko. 2—1 
Belgia — El Salvador “- 3—0 
Italia — Swedia 1 

(UP) 

MeLaren 
tewas 

London, 5 Djunj (Mdk), 
Pembalap mobil Pa 

Baru Bruce McLaren tewas da- 
lam ketjelakagn mobil balapnja 
jang ia kendarai dengan 
patan penuh dj Goodwood 

Ke an pg pan 
Pedjabar2 urusan balapan mo 
0 menerangkan: bahwa koe 
Da aan McLaren 
waktu itu mungkin mentjapai 
180 mil per djam ketika menu 
meogaa sungai dan mele- 

mai jang tinggal di Sur. 
bitom, “Surrey, London, telah 
mendjadi pembalap mobil sela- 
ma 15 ht, Ia membuat mobilnja 
sendiri, Ia telah kesohor diselu 
ruh sedjak tahun 1967 

12.000 PENONTON SAKSIKAN PERTANDINGAN 

      
    

        

   
   

  

  

      

  

      

  

  
   
      
   

  

  
  

  

        

  

        
MENDATAR: 

1 an Te 6. INTUI. 8 
MASA. 9. U. N.U.T. 12. DJA- 

60. “pi 16. AWET. 18. FT. 

UJ. 20. HEAR. 22. (NLMBAU. 24 

RS. 26. PMA. 77. LIDI. 28. BIKSU 
29. KRIMINOLOGI (Ol 

    

     
MENURUN 

1. KEITH HOLYOAK (E). 2. MAI- 

RU. 3. NOMU. 4. ATAMA. 5. 

ICIOARLOS ROMULO. 7. TERI. 
10. UTAU. 12 b.E. 13 stw 
15. LEA. 17. WIRA. 19. TU. 21. E-— 
POK. 73 GULAI. 25. SABIL. 26. 

PtON 

  

PERU - BULGARIA 3 - 2 
Dilapangan telah meki ke 

sebelasan Peru jang terdiri darj 
Luis Rubinos — Eloy Campos, 
Orlando de ja Torre. Hector 
'Chumpitaz. Nicholas Fuentes, 
Ramon Nifflin. Roberto Chaile, 
Julio Baylon, Pedro Leon. Teo: 
ca dan Alberto Gal- 

Khristo Bonve, Peter Jekov, Di: 
mitar Yukimov dan Dinko Der 
memdjiev, 

Wasitnja: Aneono Sardella da 
Ti Italia, 

Pengawas batam Tapangan : 
'Abel Agullar dari Mexico dan 
Yoshiyuki Maruyama darj Dje. 

Be
 

7
.
 

A 

Bang Ali di 
  

K. Lumpur 
  

DJAKARTA, 5 Djuni (Mak) 
Gubernur /KDCI Djakarta Raya Ali 
Sadikin hari Rabu pagi dengan me- 
numpang pesawat udara telah mening 
Balkan ibukota utk menjaksikan dan 
memberikan dorongan semangat kepa 
Ga pemain Thomas Cup Indonesia di 
Kuala Lumpur. 

Final perebutan Thomas Cup anta- 
ra Indonesia dan Malaysia akan di- 
langsungkan tanggal 5 dan 6 Djuni 

distadion Negara Kuala Lumpur, sete 
lah Indonesia mengalahkan Selandia 
Baru dan Kanada, 

AKAN DISAMBUT DENGAN 
MERIAH, 

Masjarakat ibukota chususnja jang 
dengan penuh perhatian mengikuti dja 
lannja perebutan Thomas Cup itu me 
lalui siaran2 radio dan TV, banjak jg. 
hampir dapat memastikan, bahwa re- 
Iu Indonesia Insja-Allah akan kekiar 
sebagat pemenang Gan membojong kem 
bali piala Thomas ke Indonesia. 

Sementara itu anggota BPH DCI 
Djakarta H.M. Ch. Ibrahim mengata- 
kan, bahwa kemenangan jang diharap 
kan dapat direbut oleh regu Indonesia 
Itu telah mendorongnja untuk menje- 
rukan kepada seluruh penduduk ibuko 
ta, agar kedatangan kembali ditanah 
alr regu Thomas Cup Indonesia itu di 
sambut dengan meriah. (Ant) 

  

  

INDONESIA DAN KORSEL 
DITEMPAT TERATAS 

Menurut Ketua Umum PSSI, Ko' 
sasih Purwarecara SH komutu- 
san ini didasarkan bahwa Korea 
Selatan adalah djuara "King's 
Cup” -sementara Indonesia djuara 
"Merdeka Games' jarg sama2 di 
langsungkan tahun lalu dj Bang 
kok dan Kuala Lumpur. 

Penentuan lima negara lainnja 
akan dilangsungkan dalam suatu 
undian jang akan diadakan di 
Balai Kota Djakarta Raya hari 
Djumat mendatang dengan dihadi 
Ti oleh wakil2 jang ditundjuk dar! 
Ba negara peserta terse- 

ul 

Lebih landjut Mean menga: 
takan, bahwa Indonesia sebagat 
Negara penjelenggara jang me- 
ngundang negara2 peserta lainnja 
Gjuga membuat sikap sama de- 
ngan membajar ongkos plane pu- 

Ma Pane La Tn ST $ 'ging selama ai 

Tetapi diatas semuanja Ini, de- 
miklan dikawatkan, Indonesia 
akan membuat suatu hal jg baru 
Cgn memberikan uang perang: 
sang bagi setiap kesebelasan jg 
turun dilapangan sebesar 250 
@ollar AS tiap sekali pertandingan 
disamping djuga disediakan obat2 
parawatan dokter gratis. 

Dikatakan, uang perangsang 
dan perawatan gratis ini belum 
pernah ada dan diberikan baik 
alam turnamen sepakbola "'Mer- 
'Geka Games” maupun King's Cup 
Gemikian Kosasih. 

Inggeris 
(Sambungan dari hal. III) 

  

  

an pemasukan Inggris akan me- 
merlukan banjak waktu, kesaba- 
ran dan perundingan jang pan- 
djang dan lama. Kesulitan? itu 
bersumber dari tjalon anggota 
dan negara PBE sendiri sebagai 
konsekwensi integrasi Ekonomi 
jang telah berdjelimet antara ne- 
gara2 anggota PBE. Kalau ini 
pemimpin2 Eropa (dalam hal ini 
anggota2 PBE) dan pemerintah- 
Inggris dengan sangat mudah 
melempar semua kesalahan dan 
kemandekan pemasukkan Inggris 
tersebut kepada de Gaulle, maka 
kini setjara riil dan objektif, 
realisasi pemasukan Inggris ke 
PBE ternjata bukanlah satu hal 
jang mudah. 

Selesainja masa transisi PBE 
(12 tahun) telah membawa PBE 
mendjadi Satu kekuatan ekonomi 
jang raksasa jang sudah djauh 
lebih kuat dari ekonomi USA. 
Adanja ”Custom Union” dan 
tertjapainja harmonisasi perda- 
gangan, lalulintas kapital, tenaga 
dan djasa antar negara PBE telah 
membawa negara2 PBE dalam 
satu djalinan ekonomi jang ber- 
djelimat dan menimbulkan kon- 
sekwensi . ekonomi dan politik 
jang luas. Memang sampai seka- 

rang realisasi PBE masih terda- 
kesulitan seperti dibidang agraria 
dan monoter/keuangan dalam 
menudju "Economi Union”, tapi 
hal ini hanja menjangkut Kelan- 
@djutan usaha realisasi integrasi 
dan bukan menjangkut soal2 
jang fundamentil sebagai' antja- 
man-akan existensi PBE. 

    

DJUM'AT, 5 DJUNI 1970 

  

Pasangan Indonesi Muljadi dan Minta: 
3-0 untuk Indonesia dalam pertanding.    

a (menghadap kamera) telah membuat kemanangan 
an double jang pertama melawan pemain2 Kanada 

Bruce Rollick dan David Charron dalam semifinal kedjuaraan Thomas Cup. Hasil pertandi- 
ngan ini 15-12, 12-15, 15-11. 

SUSUNAN REGU INDONESIS DAN MALAYSIA 
MENDJELANG FINAL PEREBUTAN THOMAS CUP: 

Tan Aik Huang digeser di 

single ketiga Djakarta, 5 Djuni (Mdk) 
Djuara jang memperta- 

hankan Piala Thomas, Ma- 
laysia mengumumkan sua- 
tu pasangan jang merupa- 
kan surprise dalam mengha 
dapi regu Indonesia difinal 
pada hari Djum'at malam 
distadion Negara Kuala 
Lumpur, demikian AFP. 

Bekas djuara All England Tan 
Aik Huang, jang tadinja sela'u 
mendjadi pemain single pertama 
Malaysia, kini diturunkan untuk 
memainkan single ketiga. 

Djuara single Malaysia P. Gu 
nalan, jang tadinja ditempatkan 
sebagai nomor 2, dan Abdul Rah 
man Mohamed jang tadinja ditem 
pat ketiga, telah dinaikkan men 
Gjadi pemain single pertama dan 
kedua, 

Dalam permainan double Malay 
sia mengganti salah seorang pe 
mainnja, Tan Alk Huang akan ber 
teman dengan Ng Tat Wai dalam 
double pertama, sebagai ganti 
dari kakaknja, Tan Aik Mong. 

Penggantian ini, bagaimana 
pun djuga bukannja tidak diharap 
(kan 

Setelah pertandingan Malaysia 
— Denmark dalam semi-final jbl, 
Tan Aik Huang tampak djatuh, 
karena Aik Mong sama sekali ti 
dak dalam formnja. 

Dalam undian jang dilakukan 

Gelandang Tengah kesebelasan Inggeris 

DJUGA RUDY DJADI 
SINGLE 

Rabu sore distadion Negara oleh 
Herbert Scheele, wasit resmi un 
tuk firalround, ” Gunalan keluar 
untuk melawan Muljadi dalam 
single pertama/pembukaan hari 
Djum'at mendatang. 

Hasii2 selengkapnja mengenai 
undian jang telah dilakukan ada 
lah sbb: 

HARI PERTAMA (DJUM'AT): 
Single: 

Punch Gunalan — Muljat!. 
Abdul Rahman Mohamed  — 

Rudy Hartono. a 

Double: 
Tan Aik Huang/Ng Tat Wai — 

Rudy Hartonoyindra Gunawan Naa an pan A nana, 
REGU SKOTLANDIA — 
REGU SYDNEY, 27—12 

Sydney, 5 Djuni (Mdk) 
Skotiandia mengalahkar Syd 

ney dengan 27—12 dalam per 
tandingan antar perserikatan 
jang berlangsung di Sydney 
hari Rabu, 

Setengah main Skorlandj2 
leading, 19—9. (Ant,/Rtr.) 

  

gawang kesebelasan Belanda di Wembley Stadium, Inggeris. 
Pendjaga gawang kesebelasan Belanda, van Beveren melompat untuk menggagalkan serangan dalam suatu 
pertandingan jang berachir dengan draw tanpa gol. 

PENGUMUMAN PENTING 
ASARKAN PERMINTAAN MASJARAKAT RAMAI 
FAKTA BERBITJARA “ 

POPULARITAS MENANDJAK 
HARI BALAPAN DITAMBAH 

RABU MALAM 
SEKARANG ANDA DAPAT MENJAKSIKAN BALAP ANDJING 

RABU - SABTU MINGGU 
MULAI TANGGAL 10 DJUNI 1970, 
DJAM : 1930 WB: 

KESEMPATAN KEPADA MASJARAKAT UNTUK MEMBERI 
Cmusus RABU MALAM. 
KARTJIS MASUK RP.25.— dan RP. 100.— 
PINTU MASUK DIBUKA 
PATJUAN PERTAMA MULAI : 

  

20 WLB. 
1120 W.LB. No. 589/M/70 

  

(UPI) 

  KEDUA — 
Ng Boon Bee/P- Gunalan — 
Indratng/Mintarja 
HARI KEDUA (SAPTU): 
Single: 
P- Gunalan — Rudy Hartono 
Abdul Rahman Mohamed — 

Muljadi. 
Tan Afk Huang — Darmadi. 

Double: 
Tan Aik Huang/Ng Tat Wai. — 

Indratnd/Mintarja 
Ng Boon Bed/P- Gunalan — 

Rudy Hartono/Indra Gunawan. 
Setengah diam mengaso 

Akan diadakan setengah djam 
mengaso, setelah pertandingan 
single kedua dihari pertama, dan 
pada single ketiga dihari kedua, 
dimana Rudy Hartono dan Tan 
Aik Huang terpaksa harus mema 
inkan 2 game beruntun 

Dihari pertama Rudy: Hartono 
akan segera memainkan pertandi 
ngan double, setelah ia menjele 
saikan pertandingan single, dan 
dihari kedua Aik Huang segera 
akan memainkan pertandingan 
doublenja, setelah menjelesaikan 
pertandingan single ketiga. (Ant) 

  
ackie Charlton melompat tinggi merebut bola, sewaktu menjerang    
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