
   

    

   

Double Hartono- Gunawan Unggul 
Muljadi pastikan piala “Thomas 
kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi 

Ojakarta, 8 Djuni (Mdk) 
Presiden Soeharto 

sesagt setelah kemenangan jang me- 
mastikan Indonesia menggondol Tho- 
(mas Cup dengan 5—! jang ditjapal 
Muljadi, langsung telah menjampaikan 
utjapan selamat kepada team Thomas 
Cup Indonesia jang sedang berdjuang 
Giarena stad'on Negara Kuala Lum- 

Sabtu malam 

pur, 
Didahului dengan dengungan Allahu 

(Akbar, Presiden Soeharto dalam utja 
pan selamatnja jang dikirimkan via 
€!Ipon langsung dari tempat kediaman 
resmi didjalan Tjendana kepada Men 
teri Negara Ekuin Hamenggu Buwo- 
no-IX distadion Negara Kuala Lum- 

pur mengatakan, bahwa Tuhan Jang 
Maha Esa telah memberkati kita se- 
mua urtuk membojong Thomas Cup 
kembali ke Indonesia, dan ini kata 
Presiden adalah berkat perdjuangan 
team Thomas Cup Indonesia tang te- 
lah lama berlatih mempersiapkan 
diri. 

Presiden dan NJ. Tien Soeharto ser 
ja seluruh raklet Indonesia dengan 

   

  

Djakarta. 8 Djuni (Mdk) 
PADA tangga! 1 Djumi Jbl, 

”MERDEKA” telah beritakan 
tentang ditangkapnja 7 orang 
#pedjabat Telkow Bandung dan 
Undakan itu diambil oleh Ke- 
diaksnan Tinggi Bandung da- 
tam suatu bentuk kerdja sama 
dengan TPK akibat adanja tu- 
Gukan terhadap Lega Sanga 
agj penjelewengan2 elkom 
lang telah lama disorot oleh 

". 
Didalam hubungan ki maka 

“Antara” 1 lebih 

    

Pesawat T.V. SANYO 
jang terbaru Ta 

Persediaan 80.52 
spare-parts-nja 
pasti terdjamin 

| Hidup lebih nikmat dengan 

. @SANYO 
24/SK/DPHM/SIT/1968 si 

a 

    
No. Ke 

PRESIDEN 
SUHARTO 
SAMPAIKAN 
UTJAPAN 
SELAMAT 
Ini menjampaikan penghargaan se. 
tinggi2nja dan terimakasih kepada 
pemain2, pengurus PBSI dan seh 
Staf kedutaan besar Indonesia di' Ku 
ala Lumpur. 

Presiden Soeharto mengachiri utja 
pan selamatrja sekali lagi mengu- 
mandangkan kalimat Allahu Akbar 
serta menjatakan sjukur kehadirat Tu 
han Jang Maha Esa, jang telah bere 
kati kita semua, 

Sementara itu Sultan Hsmengku 
Buwono serta Menteri  Pererangan 
Budiardjo jang mewakili pemerintah 
mengatakan, bahwa perist'wa keme. 
angan Indonesia ini merupakan sus 
tu hal jang menggemparkan, 

Dari Ketua MPRS A.H. Nasution 
Ketua MPRS A.H. Nasution dalam 

kawat kilat jang d'kirimkan kepada 
team Thomas Cup Indonesia via du 
tabesar Indonesia di Kuala Lumpur 
djuga telah menjampaikan utjapan s0 
lamat dan rasa sjukur atas kemena- 
ngan team Indonesia. 

Dalam kawat utjapan selamat Hu 
G'katakan oleh Pak Nas, bahwa sela 
ma pertandingan berlangsung hampir 
seluruh rakjat Indonesia turut mengi 
kuti dengan perhatian djalannja per- 
tandingan baik melalu RRI maupun 
TVRI perdjuangan anak2 jang gigih 
dan ulet dengan menjadjikan permai- 
nan jang bermutu. 

Kawat utjapan selamat Ketua MP 
RS ini dikirimkan segera setelah ber. 
achirnja pertandingan jang menentu 
kan antara Mulladi dan A. Rachman. 

BERKAS2 KORUPSI DI TELKOM 
DISERAHKAN PADA PENGADILAN 

ri pimpinan inti PN. Telkom 
Bandung di ja ferdapat 
direktur2 darj PN tsb. 

Djaksa Tinggi Djabar, Kohar 
Hari Soemarno SH dalam suatu 
keterangan kepada. pers Sabtu 
kemarin mendjelaskan, bahwa 
disamping telah ditahan 8 orang 
pegawai tsb. djuga telah Wisjta 
Sedjumlah barang bukti dianta 
ranja sebuah pabrik beras di 
Tjilamaja Krawang. sebuah apo 
fik dj Bandung. 32 mesin2 hi- 
tung dan mesin ketik surat2, 
buku2. dan tjatat- 

Maa gkan ebanjak Sedan, uang $ 230 
Gjuta telah diblokir oleh pihak 
Kedjaksaan, 

Djaksa Tinggi Djabar itu selan 
djutnja menerangkan bahwa seka 
rang dalam rangkaian tindak pida 
na Ikorupsi di PN Telkom telah 

  

   
   
Djakarta, 8 Djunj (Mdk) 
Seorang warga Tjing berna. 

ma Muljon, Sabtu ditji. 
duk oleh Tecab karena diduga 

Hu mengaku 
Djonj telah mela 

gikan diri keluar kota Djakar 

Tecab. 
Hasil2 penipuan jang telah 

mereka lakukan jalah berupa 
barang2 seharga satu djuta 
geratus delapar ribu rupiah jg 
terdiri dari 10 buah mesin tik 
imerk "Olive ti 15” dan 4 buah 
Villing Kabinet. Menurut Mul 
jon semua hesil2 penipuan itu 
dibawa larj oleh temannja 
joni, 

Djalannja penipuan 
Pada tgl. 2 Djuni s: Djoni 

memilik toko di Djl. Hajam 
Wuruk I, Diakar'n mengenai 
“ — "Olivett1”, 4 
buah "Filing Cabinet" dan 5 
buah mesin "Olympbia" baby. 
8i Djon: mengatskan akan 
mengadakan serah terima ke 
esoken harinja dan memberj- 
kan alamatnja beserta dengen 
norak g se Mu. Dji. Teuku 
Umar 'avilifun. 

Tgl. 3 Djun: djam 09.00 pagi 
Aziz mengadakan kan'ak via 
tilbon dengan 
Tilpon diterima oleh seorang 

PENIPU LIHAY BERAKSI DJ HAJAM WURUK : 

LARIKAN DIRI 
DENGAN MESIN 
TIK TIPUAN 
  

      

wanita berbahasa Indonesia, 
kemudian baru oleh sj Djoni. 
Isi tilpon mengatakan barang? 
siap akan dikirimkan ketjuali 
5 buah "Olympia". 
Djam 11.00 tengah hari til. 

POn berikunja berdering lagi 
dari Aziz. Si wanjta berbahasa 
Indonesia mengatakan sj Djo 
nj beru sadja keluar. 
Belum berapa lama gagang 

tilpon diletakkan Aziz sudah 
berhadapan lagi dengan langga 
nan barunja itu dan langsung 
meminta persekot karena ba- 
rang segera akan dikirim. 

Pjl, Teuku Umar. 
Djonj menjambut Aziz dan 

serta meneliti semua 
, kemudian 

Bank 
Tjabang Kemajoran dengan no 
mor chek 567718 sebesar Rp. 

1,230,000 (satu djuta dua ratus 

Sai One). entah 

ag Demang lia ee menju- 

yul besok paginja. 
Kemudian Djoni memerintah 

F 

kan kepada supir "Fiat 1500” 
jang lagi didepan Pa 
viljan itu mengantarkan 

  

    
“ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

erdeka 
aysia 7-2 

mai 
OLEH KORESPONDEN KITA SENDIRI 

Kuala Lumpur, 7/8 (Merdeka ) 
Suatu pertandingan jang tidak begitu berat dipertontonkan oleh team bulutangkis Indo:e- 
sia pada malam kedua dan terachir melawan Malaysia. Djika pada malam pertama.tel 5/6 
team bulutangkis Malaysia dapat dikalahkan dengan angka 3-1 ( tiga straight set dan kalah 
satu longset ), malam kedua empat set melawan satu set menundjukan keunggulan Indonesia 
dimedan bulutangkis di stadion negara Kuala Lumpur, jang mejakinkan lawan dan kawan. 

Dalam pertandingan itu kemc- 
nangan double dimalam pertama 
jang dimenangkan oleh Rudy Har- 
tono-Indra Gunawan lawan Tan Aik 

Huang Ng Tai Wat telah menentu- 
kan kemenangan Indonesia, Sebab 
dua single pertama pada malam ke- 
dua, jaitu antara Rudy Hartono 
lawan Punch Gunalan dan Muljadi 
lawan Abdurachman telah dapat di- 
ramaikan akan dimenangkan oleh 
team Indonesia. 

Satu surprise jang njata ialah 
bahwa pada single pertama antara 

  

   

  

tak ada kasihan 

  

Giserahkan 5 buah perkara kepa 
da Pengadilan Negeri Bandung. 

Berkas? perkara tersebut, ada- 
lah pertama: mengenai berkas ten 
tang rumah jang dikontrak oleh 
PN Telkom, jang dibajar oleh PN 
Telkom dan kemudian dibeli se- 
tjara pribadi dengan pembajaran 
oleh Negara sebesar Rp: 1-025, 

Kedua: berkas perkara tentang 
Jajasan Telkom, dimana uang da 

ri Negara untuk Jajasan Telkom, 

Rudy-Gunalan ternjata Rudy tidak 
mudah menundukan ng baru 

gg dari team Malaysia ini. Sebab 
ada set pertama Rudy mengalah- 
an Gunalan dengan angka tipis 

15 - 12, sedang pada set kedua 
Gunalan unggul 17 - 16 dari Rudy. 
Baru pada set ketiga Rudy menun- 
djukan bahwa dia adalah lebih ung: 
gul dari Gunalan denga angka ke- 
menangan menjolok 15 - 3. 

Setelah pertandingan Rudy -- Gu 
nalar, Muljadi menghadapi Abdu- 
rachman. Sebagai djuga hari per- 
tama melawan Gunalan, jang dipu- 
kulnja dengan dua set sadja, Muljadi 
memberi Abdurachman dengan dua 
set djuga. 

Pada saat itu djelaslah bahwa 
Thomas Cg pasti kembali ke Indo- 
nesia. Hiruk pikuk supporter dan 
pesan Presiden Suharto kepada pe- 
main2 Indonesia di stadion negara 
Kuala Lumpur menundjukan ke- 
gembiraan pihak Indonesia. 

Didalam hubungan ini "Antara" 
sbb. 

Team Thomas Cup Indonesia jang 
semula 

“ia, 

Achir, setelah terlebih dahulu pertaru 
ngan sengit dengan rubber-sets, sup 
porter2 dari Indonesia jang diperki- 
rakan melebihi seribu orang kembali 
menjerbu ketengah lapangan untuk 
m2 pasangan Indratno/Min 

tarja. 

Pertjetakan 

5 1 | 
| 1 ! ta
p 

| | | : Yk 1 & 

t 5 "HI
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muntjul diarena sebagai pemain sing 
le pertama untuk berhadapan dengan 
P. Gunalan, djuara Malaysia. 

Setelah terdjadi pergantian serve, 
Rudy Hartono jang tidak terlalu ba- 
njak melepaskan pukulan smash mu 
lai meninggalkan 'lawannja Gunalan, 
hingga kedudukan 8—9 untuk kemudi 
an Gunalan bary memperoleh satu 
point. 

(Bersambung ke hal. IV) 

   

      

    

hari Minggu kemarin. 

MP AD 

  

PENJEDAP MASAKAN 

KokeE JJ KJKNO MOTO 
PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

NO, 6999 TH. Xktv, TH REP. XXIV 

MULJADI disandjung sandjung oleh supporter2 Indonesia di Kuala Lumpur setelah 
mengalahkan Malaysia dengan 5 jang me nentukan. Seluruh pertandingan berachir 
dengan angka 7—2. (AP). 
  

PRESIDEN MARCOS KEPADA POLISI NASIONAL FILIPINA UTARA : 

”Serahkan semua 
sendjata ” 

”TOLONGLAH KAMI TUAN, PIHAK BERWADJIB 
BUNUH KAMI”, KATA PARA PETANI. 
Manila, 8 Djuni (Ant-Reuter). : 

Setelah mengadakan tanja-djawab dalam suasana ter 
haru dengan penduduk jang berhasil menjelamatkan diri 
dari dua desa jang telah dibakar habis, Presiden Ferdi- 
nand Marcos memerintahkan semua polisi nasional dan 
setempat disatu provinsi di Filipina Utara supaja menje- 
rahkan sendjata api mereka. 
  

Menurut seorang djurubitja 
ra istana, sendjata2 itu akan 

mendapat t, balistik 
(ditjek La emg bm 

g bakkan oleh 
Djung (UPI) 

Peka AS hak Kanbodis jang di TUTU jang ' ditem 
pimpin oleh Herbert G. Klein sedjak KN An aa 

. bertugas di 1 Pa aa Kareena Aa tak aan 

Delta Mekong, mereka telah mengada jan seragam po 
kan briefing politik dan ekonomi di /” Jisi, telah 
Salgon. sada # Dena Sang San di 

Maruka singgah di Markas provinsi Tlocos pada 
Besar Militer dan Sipil dikota Cam 22 Mej jang lalu 

Presiden Marcos telah me- Giduduki oleh pasukan AS, Vietnam erintahkan dakwaan 
dan Kamaogja, Mereka terein dart Ta Maa png Tenayan & 
(rang yotlabat tinggi Amerika Se oo ggota Konggres dari daerah 

LAUTAN HINDIA HARUS Warahak laki? ftu dilaporkan 
BEBAS NUKLIR menghantjunkan desa2 jtu apa 
PM India, Njonja Indira Gandm, bila penduduknja memberikan 
menerangkan Ualam konperenai pers- suara menentang ajahnja da. 

aja di Port Louts, bahwa Lautan Hin Jam pem tahun 
tam Ganga sebaga satu da- Jalu. 

c. sa ma Akibat itu Ik. 150 

Kana La Kena Ten aa der Mar. 
er akan Ma mererangkan bah) “co4 hari Kamis telah bertemu 

dengan 250 orang darj mereka membuat bom atom. va India punja masalah? lain dam se Siistana Malacanang. ik 

Sea ena an ana mata sementara djuru 

mengumumkan, bahwa Pada Arena Merana sea PM Gandhi : 
India akan membantu Mauritius de kami, Tuan Fi 
ngan ahli dan material untuk pre hak berwadjib ditempat kami 
Jeka pengairannja. e uh kami seja 

apa? lagi didunia jini ketjuali 
dan kerbau? kami". 

Presiden Marcos memerintah 
Ta zenj angkatan darat mem 
antu 

agar pengusutan dipertjepat 
"sehingga orang2 ini bisa kem 
balj dan membangun lagi ru- 
mah mereka", 
Sebelum dapat diterima oleh 

Presiden Marcos mereka me. 
nginap selama beberapa hari 
di Universitas Filipina diluar 
Manila. 

  

AS HARGAI POLITIK LN 
INDONESIA 

Djakarta, 8 Djun! (Mdk) 
Menteri Luar Negeri Adam Ma 

Th 1 (3 f 5 $ 

Kapten Team Thomas Cup Indonesia IR SAN jang tidak turut main nampak sedang 
menerima piala kedjuaraan bulutangkis se dunia THOMAS CUP dari Pedjabat Radja 
Malaysia setelah mengalahkan Malaysia “dengan angka 7—2 di Kuala Lumpur pada 

(AP). 
- 

        

  

     

Perwira 
Vietut Akui 
Kekalahan 
Komunis 

Satgon, 8 Djuni (UP) 
LEINAN KOLUNEL Nguyen Yea 

Nang, jang djuga disebut Hai Tanh, 
bekas Wakil Komandan Pasukan Viet 
mam Utara disekitar Salgon, menga 
kui bahw, operasi bersama AS-Viet. 
sel di Kambodja, mengakibatkan ke- 
kalahan bagi pasukar2 Komunis. 

Perwira Menengah Vietnam Utara 
Itu sedjak tanggal 20 Mei 1970 me- 
njeberang kepihak “Vietram Selatan 
setelah memindahkan istri dan anak2 
nja ke Saigon dan setelah menjadari 
ketidak-mungkinan pihak Komunis me 
menangkan perangnja. 

Letnan Kolonei Nguyen Van Nang 

f | i 

   



                  

       

-TECAB bongkar 
komplotan 

| pentjuri riool 
Bandung, 8 Djni (Mdk). 

Tecab Kepolisian Kobes 
86 Bandung telah berhasil 
membongkar komplotan 
pentjuri riool dan sekaligus 
menargkap 2 orang tersang 
ka pentjurinja dan 4 orang 
tersangka sebagai penadah- 

nja. 8 

Penduduk 

Djateng 

22 Djuta 
Semarang, 8 Djwmi (Mak) 

Gubernur/Kepala Daerah Dja 

   

Ta menegaskan hal ini pada 
peresmian pembukaan Pusdjk 
Po-School di Banjumas baru2 
inj mengingatkan semakin ber 
tambah besarnja -djumlah pen. 
duduk Djawa Tengah 1k22 dju 
ta djiwa dengan pertambahan 

tjap2. tahun 284. jang berarti 
setiap tahummja bertambah de- 
ngan Ik, 600.000 djiwa. 

Menurut taksiran Menteri Te 
naga Kerdja tahun 1968. kata 
Gubernur Hem La peng 
angguran dan Seteng peng. 

di Indonesia Ik, 137, 
dan chususnja di Djawa. Dapat 

di n, bahwa didaerah 
Djawa Tengah terkiapat Ik. 3 
djuta setengah penganggur dam 
penganggur, 

Diantara setengah pengang- 
gur Gan penganggur ini, terda 
pat puluhan ribu peladjar jang 
belum mendi lapangan 
pekerdjaan. demikian al. Guber 
nur Moenadi, (Ant) 

   
     

-.Kagi Res Intell Kobes Bandung 
AKBP H- Nasarudin dan Kasi Res 

masing3 
menerangkan, bahwa terbongkar 
nja penentjurian riool didalam 
Kotmbesar Bandung itu terdjadi 
sesaat setelah peristwa Solichin 
jaitu seorang peladjar S.D, jg ter 
@jerumus kedalam riool sehingga 
tewas. Perlu diketahui, majac So 
Ilchin baru diketemukan terapung 
apung dikali Tjitarum 8 hari ke 
mudian. 

Nama tersangka pentjuri jang 
terdiri atas para pemuda jtu ma 
sing2 adalah U-U. dan M.M. se 
dang ke-4 orang penadahnia ber 
nama AD, SW, KN dan ND. 

Dalam pemeriksaan didepan fa 
ra petugas Tecab, kedua tersang 
ka itu mengatawan, bahwa pen 
tjurian itu mereka lakukan sedjak, 
bulan Maret 1970 sehingga telah 
mengambil 29 buah riool. 
Mendjawab pertanjaan selan 

Gjutnja para tersangka mengata 
Kan rijool2 itu telah mereka djua 
kepada 4 orang penadah tersebui 
setjara beranting jang terachir di 
Gjual ke Pabrik Besi dl Djl. Surja 
ri (Bandung). 

Didjelaskan seterusnja, bahwa 
hasil pendjualan riool itu telah 
habis dimelkan setelah dipotong 
ongkos angkut betja- Pentjurian 
rlool itu btasanja mereka lakukan 
pada waktu Subuh. 

Untuk pemeriksaan  selandjut 
nja sehubungan kehilangan riool 
dikota Bandung hampir melebihi 
Ik. 200 buah, maka para tersang 
ka berikut para penadahnja kin! 
terpaksa ditahan oleh Kepolisian 
Kotabesar Bandung. (Ant) 

Djakarta, 8 Djuni (Mak) 

  

“ 

    

MERDEKA 

PENTJEGAHAN PENJAKIT 
MENULAR DI DCI DJAYA 

Selain penjakit kolera jang sedang berdjangkit didaerah 
Djakarta ini, maka 
malaria dan penjal 

enjakit2 menular lainnja seperti tjatja 
Kit demam berdarah pada umumnja 

menundjukkan gedjala menurun, demikian menurut laporan 
bagian Epidemiologi DKK - DCI Djaya. 

Pemerintah Berhasil 
Pantjing Rp.8.6 Miljard 

Mengenai penjakit tjatjar dikemu- 
kakan bahwa penjakit tersebut, sudah 
hilang dari daerah Djakarta, Satu 
kasus jang diketemukan merupakan 
penjakit import dari daerah Djawa 
Barat 

Penjakit malaria masih terdapat 
dibeberapa daerah Djakarta, akan 
tetapi hanja terdjadi setjara insiden- 
til, dan tidak menimbulkan korban. 
Sedangkan penjakit demam berdarah 
(haemorrhagic ever) jang beberapa 
waktu jang lalu menghebohkan 
masjarakat ibukota, dewasa ini tam- 
pak menurun meskipun sampai achir 
bulan Mei ini sempat mendjatuhkan 
korban sebanjak 19 orang, dengan 
129 orang penderita sedjak permulaan 
tahun ini, 

Chusus mengenai penjakit chole- 
ra althor dikatakan, sedjak permu- 
laan tahun 1970 tampak suatu gedja- 
la kenaikan terutama mulai bulan 
Mei jang lalu. 

Pada achir bulan Mei, penjakit 
cholera elthor jang dinjatakan ber- 
djangkit didaerah Djakarta Raya ter- 
tjatat telah menelan korban sebanjak 
18 orang dengan djumlah penderita 
202 orang. Usaha2 pentjegahan (vak- 
sinasi) dan penjembuhan telah didja- 
lankan oleh pihak Djawatan Keseha- 
tan Kota Djakarta. (Ant.) 
PeNNNaa Nanang 
Djakarta, 8 Djunj (Mdk) 

Bank Sentral pada tgl. 1 
Djunj 1970 untuk ketiga kali 
nja mengeluarkan Sertifikat 
Bank Indonesia (SBI) jang 
berdjangka wakty tiga bulan 
takwim, dalam petjahan2 no- 
mjnal Rp. 100.000, 8 
500.000.— : Rp. 1.000.000 
Rp. 2.500.000 —. 

    

   

DJAWABAN PEMERINTAH DI DPR-GR : 

INDUSTRI MODAL ASING 
JANG DITANAM 99 BUAH 
DJAKARTA, 8/6 (Mak) 

Sidang — pleno terbuka 
DPRGR, Djum'at pagi telah 
mendengarkan djawaban Pe- 
merintah atas pemandangan 
umum para anggota DPRGR 
mengenai 3 RUU masing2 
3 RUU Perubahan dibidang 
Perpadjakan (Ordonansi Pa- 

    

Bean nba NN ana 
IMPORTIR2 MULAI 
DIBERI NIKMAT 

Djakarta, 8/6 (Merdeka).- 
Pemerintah c/g Bank Indone- 

sia telah mengeluarkan instruksi 
untuk dilaksanakan oleh direk- 
si2 Bank2 Devisa Pemerintah 
dengan “pemberian kredit untuk 
import dengan Devisa Kredit" 
dalam suratnja ttgl. 14 Mei 1970. 

Dikatakan instruksi atau pe- 
doman baru itu sifatnja memper- 
lengkap surat edaran tgi. 27 
April 1970 bernomor 3/153/ 
UPK/KPD. 

Pada pokoknja kredit import jang 
diberikan berkisar pada beberapa 
djenis transaksi seperti berikut: 
# Devisa kredit dari "donor coun- 

tries” luar negeri Amerika 
kat maksimal sebesar 604 dari 
nilai lawan devisa kredit jang ber- 
sangkutan. 

# Devisa kredit dari negara Amerika 
Serikat maksimal sebesar 80 da- 

“1 lawan devisa kredit jang 
bersangkutan. 

Kredit likwidasi jang dapat dipertim- 
bangkan oleh Bank Indonesia adalah 
a. Untuk import dengan Devisa Krc- 
dit dari Donor  Countries diluar 
negara Amerika ditetapkan maksi- 
mal 407 dari nilai lawan Devisa 
Kredit, jang berarti bahwa share 
pembajaran antara importir/nasabah, 
Bank Indonesia dan Bank Pelaksana 
mendjadi 4044, 3046 plus 2072. Untuk 

PENJELUNDUPAN 
MELALUI RIAU ? 

MEDAN $ Djuri (Mdk) 
Arus penjelundupan di” Sumatera 

mampaknja kiri banjak dilakukan me- 
laut pelabuhan? d'daerah Riau, se- 
@angkan penjelundupan didaerah? lain 

    

  

.xja di Sumatera kini telah mula' sepi. 
Pelabuhan Riau belakantan ini @- 

Bambarkan sebagai "pintu" dari pe- 

A
n
a
 

p 

» bahwa kini pengangkutan 
Garat barang2 export dari daerah tsh. 
telah ramai. Sedangkan bukti lain 
Ma menundukkan bahwa sebaliknfa 
pelabuhar2 @ daerah Sumut, Atjeh dan 
Sombar mendiadi sepi, dimana hiasa 
"Ma pemasukan harangZ Import setja- 

ramai 
#itatsirkan, 

metan 

i i | | | il | ii
 | | 

sil 
te
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KREDIT 
import dengan Devisa Kredit dari 
negara Amerika Serikat ditetapkan 
maksimal 60F6 dari nilai tawan Devisa 
Kredit, berarti pembiajaan antara 
importir/nasabah, Bank Indonesia dan 
Bank Pelaksana mendjadi 109, 607, 
dan 207: 

Sambutan kelompok importir. Sian main enN eneng eta 
Suasana gembira tampak sekali 

pada hari Kamis jbl di lobby gedung 
Gabungan Importir Nasional Seluruh 
Indonesia, Djl. Madjapahit No. 1. 
Djakarta. 

Importir2 tehnik, importir film, 
farmasi dan barang lux umumnja 
melemparkan senjum manis ketika 
ditanjakan tanggapannja. Mereka di- 
samping tampak gembira masih ber- 
sikap hati? dan tidak segera mau 
memberi komentar. 

Bila ada maka keterangan2nja 
bersifat tidak langsung seperti: "pe- 
raturan lama toch perlu Ffiperbahi - 
rui”, "tunggu bukti dulu — baru 
boleh kasih komentar”. 

Iklim gembira dikalangan impor- 
tir ini dapat dimengerti karena fase2 
perdjoangan jang berat dari GINSI. 
Di zaman Sukarno pernah dinjatakan 
"ontjeng kematian bagi importir” 
dan muntjulnja “zaman ekonomi 
terpimpin”. 

Kemudian menjusul Orde Baru 
jang ternjata perdjoangan importir 
tidak semakin ringan dan paling 
achir dengan berlakunja peraturan 
Pemerintah 17 April 1970. 

Dengan dilepaskannja pendirian 
Pemerintah untuk tidak memberikan 
kredit kepada importir seperti di 
zaman jang lewat, kini segala sesuatu 
diperlukan perkembangan lebih lan- 
djut antara lain apakah suku bunga 
dewasa ini sudah tjukup menarik 
bagi transaksi2 importir. (br), 

BIMAS DI GARUT 
TIDAK TJAPAI 
TARGET. 
BANDUNG, 6 Diuri (Madi) 

Pelaksanaan Bimas Mitsub'shi ta- 
hun 69/70 di Kabupaten Garut seluas 
25.000 Ha tidak mentjapai target ka 
rena baru direalisir 14.42 Ha. 
Bupat! Garut RMB Jacob Ishak me 

nerargkan, bahwa untuk kebutuhan 
projek Bimas tahun 1970 di Kabupa 
ten Garut telah didrop naket A dan 
B jang perintilanria terdiri atas 2. 
M6MAS kg pupuk urea: 658.479,50 kg 
TS, bib't padi seharza Rp. 7.140.087 
basudin 14802,48 liter termasuk en- 
Grinnja: 1.750 kg z7ink posnide: 198 
buah sprayer: umpan seharga Rp. 3. 
184.000,: 5 buah speda motorj 2 bu 
ah jeep "Toyota", 2 buah lightra 
Rp. 381290. biala pengawasan 
410.000, spray'rg cost dan coi Rp. 
11271328. (Ant) 

  

  

    

DIBUTUHKAN 

djak Perseroans Ordonansi 
Padjak Pendapatan 1944 
UU Padjak Deviden) : RUU 

tentang Perubahan dan T 
bahan UU No. 1 th. 1967 
tentang Penanaman Modal 
Asing dan RUU tentang 
Perubahan dan Tambahan 
UU No. 6 th. 1968 tentang 
Penanaman Modal Dalam 
Negeri dan RUU Tambahan 
PBN 1969/1970. 

Dalam sidang jang dipimpin oleh 
WkI. Ketua Mh. Isnaeni itu dan jang 
dihadiri pula oleh Menteri Negara 
H. Mintaredja SH, oleh Menteri 
Keuangan Prof. Ali Wardhana jang 
mewakili Pemerintah telah di uraikan 
setjara terperintjiN djumlah Modal 
Asing dan Dalam Negeri jang telah 
ditanam di Indonesia sedjak April 
1967 sampai 1970. 

Dibidang industri 

Dikemukakan, bahwa dibidang 
industri modal asing jang telah dita- 
nam selama waktu tsb. ada sebanjak 
99 buah dengan djumlah modal 
$ 1719 djuta dan 24: djuta Gulden: 
dibidang pertambangan sebanjak 8 
buah dengan djumlah modal $ 535,2 
Gjuta: dibidang perikanan sebanjak 
8 buah dengan  djumlah modal 
$ 10,2 djuta: dibidang kehutanan 
sebanjak 37 buah dengan djumlah 
modal $ 358,3 djuta: dibidang perhu- 
bungan sebanjak 8 buah dengan 
djumlah modal $ 10,6 djuta: dibidang 
pharmasi sebanjak 17 buah dengan 
djumlah modal $ 20,6 djuta: dibidang 
public work sebanjak 9 buah dengan 
djumlah modal $ 12,2 djuta: dibida 
pariwisata sebanjak 8 buah dengan 
djumlah modal $ 15.4 djuta: dibidang 
perkebunan sebanjak $ buah dengan 
djumlah modal $ 6.6 djuta: dibidang 
pertanian sebanjak 2 buah dengan 
djumlah modal $ 4,6 djuta: dibidang 
crumb rubber sebanjak $ buah dengan 
-djumlah modal $ 3.- djuta: dibidang 
kesehatan | buah dengan djumlah 

modal $ 24.000 dan dibidang olah 
raga sebanjak 1 buah dengan djumlah 
modal $ 1,6 djuta 

Jang mengundurkan diri menurut 
Menteri, ada 2 projek dibidang 
industri, 2 projek dibidang perikana 
dan | projek dibidang perhubur 

Mengenai sebab2  pengundu 
diri itu didjelaskan al. karena tid 
adanja persesuaian projek dengan 
partner Indonesia, setelah disurvey 

kurang menguntungkan. 

Penanaman Modal dalam negeri 

        

   

    

    

        

Mengenai djumlah — penanaman 
Modal Dalam Negeri, oleh Menteri 

Ali Wardhana dikemukakan 
angka2 

Dibidang pertanian sebanjak 1 
buah dengan djumlah modal jang 
telah ditanam Rp. 48,- djuta: dibi- 
dang perkebunan sebanjak 13” buah 
dengan djumlah modal Rp. 9,- mil- 
jard, dibidang kehutanan sebanjak 
12 buah dengan djumlah — modal 
Rp. 5,7 miljard: dibidang perikanan 
sebanjak S buah dengan djumlah 
modal Rp. WI miljard: — dibidang 
peternakan sebanjak | buah dengan 
djumlah modal Rp. S0. djuta: dibi 
dang pertambangan sebanjak 1 buah 
dengan djumlah modal 34 miljard 
19 djuta rupiah: dibidang engkutan 

SEGERA : 

Sjarat2 :» dalam bidang tersebut 

» dan kemehatan baik. 
2) Tidak tersangiat G, 30. S (dengan 

Surat Keterangan). 
Para peminat harap datang ke Dil, K.H, Hanjim 

No, 597/M/70 

Djakarta, 8 Djuni (Merdeka) 
Direktur.djenderal 

Djajadiw: » mengatakan, pemerintah ntu tea 

Dalam keterangan persnia hari 
Djum'at di Djakarta Dirdjen Soedhar 
mo selandjutnja mengatakan, bahwa 
"Ini membuktikan keadaan masjara- 
kat desa jang haus akan pembangu- 
nan” karena dengan bantuan seba 
njak Rp. 100.000,- itu masjarakat de 
sa dapat membangun projek, pressa- 
rana desa dengan anggaran djauh le- 
bih besar. 

Digambarkannja, dari 61.181 projek 
jang selesai dibangun seharga Rp. 12. 
287.050.627,78 uang sumbangan jang 
terpakai hanja Rp. 3.451.300.000, dan 
bantuan pemerintah daerah sebanjak 
Rp. 136. 510. 586, 13. 

Melihat kenjataan irilah katanja, 
pemerintah telah menetapkan akan 
meneruskan bantuan sematjam itu pa- 
da tahun 1970/1971 ini. 
BENTUK UNIT DAERAH KERDJA 
Untuk keperluan "approach selek- 

UP” Idn! telah dibentuk Unit2 Daerah 
Kerdja pada tlap2 ketjamatan. UDK2 
Ini bertudjuan untuk membantu desa2 
meng-upgrade dirinja dengan a.l. me- 
ngadakan penelitlan2, — pemetaan2, 
perentjanaan, penjuluhan, pertjonto- 
har2 latihan2 dan pengorganisasian 

Mengena! pengorganisasian ini, Dir 
djen Soedharmo menganggapnja sa- 
ngat penting, "karena maslarakat jg 
pandai mengorganisir dirilah, b'asanja 
tjepat madju", 

Diluar pelaksanaan sumbangan Rp. 
100.000,— D'rdjen PMD telah pula     

sebanjak 18 buah dengan djumlah 
modal Rp. 88 miljard: dibidang 
perumahan rakjat sebanjak 1 buah 
dengan djumlah modal — Rp. 37,- 
djuta: dan dibidang pariwisata seba- 
njak 13 buah dengan djumlah modal 
Rp. 5,9 djuta 

Sedang mengenai lamanja proses 
penanaman Modal Asing dikemuka- 
kan, bahwa hal itu tergantung dari 
pada sifat permohonan jang diadju- 
kan oleh penanaman modal, sjarat2 
jang telah dipenuhi dan djumlah 

instansi jang harus dilalui. ' 
Menjinggung tentang Bank-Asing, 

dikatakan oleh Menteri, Keuangan, 
bahwa Bank2 Asing tersebut bukan- 
lah sebagai penanaman Modal Asing 

(Ant) 

Ik setiap desa telah 
'masjarakat seharga Rp, 8,6 muljar. 

MENKEU SINGAPURA 
KUNDJUNGI PERTAMINA 
Djakarta, 8 Djuni (Mdk) 

Pada tgl. 6 Djunj hari Sabtu 
kemarin, Menterj Keuangan 
Singapura dalam kundjungan 
nja ke Indonesia telah menga 
dakan kundjungan kepada 
rektur Utema Pertamina, Lt 
Djenderal TNI Dr. Ibn, Suto- 
Wo, di Gedung Pertamina, Djl. 

Perwira. (Lhi) 

g 

akat Desa Masjar: £ 
sumbangan Rp- 100,000, 

berhasit' memantjing siadaja 

berhasil membangkitkan kerdjasama 
dengan lembaga2 dan Instansi lain 
dalam mengadakan riset tentang go- 
tong-rojong dan kegiatan kepramuka- 
an. 

Selain ku telah pula dilaksanakan 
projek pengairan desa dan pompani- 
sasi d'daerah2 tandus. 

BELUM BISA TUNGGU 
"UNDANG DESA 
oleh Dirdien PMD ini, 

ang belum lagi ada Un- 
darg2 Desa jang benar2 tepat untuk 
masa sekarang sehingga karenanja da 
lam mendialankan  missinta Ditdjen 
tsb. terpaksa mendjalankan kebidjak- 
sanaan2, jang kira2 sedjalan dengan 
tuntutan masjarakat sekarang. (Ant) 

        

       

SENIN, $ DJUNI 1970 

Thamrin sampaikan petisi pada pusat 
aa ”——— 

Casino belum bisa 

Sepuluh anggota DPRD-Kotamadya Palembang jang 
dipimpin langsung oleh ketuanja M. 
karang berada di Djakarta, 

Husni Thamrin, se- 
untuk menjampaikan petisi 

DPRD-Kotamadya Palembang kepada para pedjabat di 
Pusat mendesak agar mentjabut segera izin pembukaan 
casino di Palembang dan melarang pendjudian dalam se- 
gala bentuk. 

Selama dj Djakarta delegasi 
DPRD-Kotamadya Palembang 
itu, telah menemui ber.turut2 
Kerua DPRGR Hadjj Achmad 
Sjaichu, Ketua MPRS Djende 
ral Abdul Haris Nasution, Ke- 
pala Kepolisian Negara dan 
Menterj Dalam Negeri. 

Dalam pertemuan dengan para pe- 

jabat Pusat itu, delegasi mengurai- 

kan situasi dalam Kotamadya Palem 
bang jang pada pokoknja belum bisa 
menerima adania casino dan segala 
matjam bentuk pendjudian. 

M. Husni Thamrin menerangkan 
  

Bandit? Pe malsu Uang 

Kertas Digandjar Hukuman 
Semarang, 8 Djuni (Mdk) 

Para terdakwa utama dalam 
perkara pemalsuan uang lem 
baran ribuan rupiah serj Soe- 
Ikarno dj Salatiga, masing2 
Mustagim, Suseno, Tan Pik 
Tjie dan H. Djuremi, oleh 
Djaksa Penuntut Umum da. 
lam sidang Pengadilan Negeri 
Salatiga hari Raby tgl. 3 Djunj 
telah dituntut hukuman ma. 
sing2 selama 12 tahun untuk 
terdakwa Mustagim, 6 tahun 
pendjara, untuk terdakwa Su- 
seno, 8 tahun bagi terdakwa 
Tan Pik Tjie dan 6 tahun un. 
tuk terdakwa H. Djuremj, se. 
mua potong masa tahanan. 

Sidang selandjutnja akan djada 
kan pada tanggal 17 Djuni, un 
tuk mendengarkan pembelaan da 
ri Pembela Soemilaan Bc. HK- 
dan Hermawan SH. 

Memenuhi! 
subversib 

Sidang har! Rabu jang menda 
pat kundjungan besar dari pengun 
djung tersebut dibagi dalam 2 ba 
gian/gelombang. 
Dalam gelombang pertama 

Djaksa Penuntut Umum, Soenardi 
membatjakan reguisitoirnja ud 
tuk terdakwa Mustagim (41 tahun) 
dan Soeseno (21 tahun), sedang 
untuk bagian kedua Djaksa pe 
nuntut Umum, Soewarno memba 
tiakan reguisitoirnja untuk terdak 

unsur2 tindak 

wa Tan Pik Tjie (39 tahun) dar 
H- Djuremi (43 tahun). 

Djaksa Soenardi dalam tuntu 
tannja pada pokcknja mengala- 
kan, bahwa perbuatan terdakwa 
memenuhi unsur? tindak ,subver- 
sib. 

Jang menguatkan lagi adalah 
karena adanja bukti, bahwa ter- 
dakwa dalam melaksanakan peker 
Gjaan pemalsuan uang itu beker 
'Gjasama dibantu oleh pelaku2 ex 
Tapol PKI dan Koesban.Salamun 
seorang Tapol jang dianggap pen 
ting - Demikian pula adanja ren 
tjana, bahwa hasil pekerdjaan 
itu diperuntukkan membiajai ke 
luarga Tapol PKI 'kawan2' seper 
djuangan dan rentjana jang diang 
gap sebagai pengatjauan ekono: 
mi. 

Terdakwa Mustagim adalah seo 
rang residivis dan Suseno seorang 
ex. Tapol PKI 

Djaksa Soewarno dalam tuntu 
tannja terhadap terdakwa Tan 
Pik Tjie dan H- Djuremi menge- 
mukakan hal2 jang tidak berbe: 
da djauh dengan apa jang dike 
mukakan Djaksa Soenardi 

Ditambahkan oleh Djaksa Soe- 
warnc, bahwa selama sidang ter 
dakwa telah menundjukkan lagak 
jang scmbcrg dan angkuh, sehing 
ga menjulitkan pemeriksaan. Ter 
Gdakwa adalah bekas anggota orga 
nisasi terlarang Baparki/PKI 

  

4 Orang Kepala Projek Pelita Sumsel 
Lakukan Penjelewengan 

Makassar, 8 Djuni (Merdeka). 
Kepala Staf Team Pengawas Pelita Nasional Propinsi 

Sulsel, Residen Andi Patarai merdjelaskan bahwa dewasa 
ini pihak Kepolisian dan Kedjaksaan didaerah itu sedang 
mengadakan pemeriksaan atas diri 4 orang Kepala Projek 
Pelita daerah Sulsel jang dituduh telah melakukan penje- 
lewengan atas sedjumlah keuangan Pelita. 

Dikatakan, apabila dalam pemoe 
Tiksaan tersebut ternjata bahwa 
mereka terbukti melakukan penje 
lewengar, terhadapnja akan diam 
bil tindakan tegas melalui prese 
dure hukum 

Penjelewengang pada ditin 
dek 

Sementara itu Kepala PUT Pra 
pinsi Sulsel, Ir. Latekko Tjambo 

lang menerangkan bahwa penje- 
lewengan jarg terdjadi pada Di 

nas PUT Propinsi Sulsel 'jang ba 
njak dilansir oleh surat? kabar 
cidaerah itu telah ditindak de 
ngan administratif. 

Kepada pelakunja diharuskan 
mengembalikan apa jang telah di 
selewengkan, demkian Ir. Latek- 
ko 

  

Kepala PUT Sulsel selandjutnja 
menerangkan, bahwa berangsuiig 
terus sampa! tubuh Djawatan ter 
rebut berar2 bersih cari oknum2 

KREDIT INVESTASI 1969-1970 : 

DILAMPAUI SAMPAI 
Rp.31.6 MILJARD 

KEBUTUHAN KREDIT SWASTA DAPAT PERHATIAN 

DJAKARTA, 8 DJUNI (MDK) 
Kredit investasi jang direntjanakan untuk tahun 1969/1970 

sebesar Rp, 30-— #ijljar ternjata dalam pelaksanaannja sampai achir Maret 1970 ditampaul hingga mentjapal Rp. 316 miljar, Hal ini menurut Bank Indonesia, menuadjukkan tjukup 
Dalam 

ke. 
butuhan akan kredit untuk pembangunan, 
kredit investasi tsb terdjadi beberapa perbedaan dari rentjana dj 
dalam perintjfan2nja, 

Semula direatjanakan untuk golongan pemerintah dan golong- 
an swasta disediakan 54,495 dan 45:67c, tetaph dalam kenjataan. 
mja berbalik mendjadi 26.19, dan 739. 

' PERGESERAN MENURUT SEKTOR KREDIT 
Perintjian kredit investasi menurut sektorpun rerdfadi pula per 

bedaan duri rentjana semula, jang didjelaskan Bank Indonesia sbb: 

Rentjana 

  

Rp. miljar TX, 
— Pertanian 10,0 33.3" 
— Industi —. .173 57,790 
— Pertambangan 0,7 230 
— Perhubungan 

& Partwisara 2 6,70 
— Lain.Nain — -— 

Pelaksanaan 
Rp, miljar I 
8? 2867 
108 MIO 
0 290 

14 or 
04 1270 

Dari perintjian tsb terdjadi pergeseran dari sektor pertanian 
dan sektor industri kesektor perhubungan dan pariwisata, 

Hal ini terdiadi karena kebutuhan untuk wagkutem dijalan se- 
bagai prasarana bagi perekcmomian mesurut Bank 
njata sangrt besar dan sangat urgent 
serta dalam sektor perhubungan dan 

ter 
wajuk dipamubl lebih dahuhi 
pariwisata hui diberikan pa 

In perhal'ian jang tjukup besar pada bidang angkutan lau dan 
perhotetan, 

Sekalipun demikian sek/or2 pertanian pertambangan dan in. 
dustrt dikatakan tetap besar peranannja rerutama dalam pena- 
rikan kredis jang telah disetudjui. 

Pada achir Maret 1970 penarikan utuk sektor pertanjan ber. 
Ajumlah Rp 56 miljar dan untuk indusrri dan pertambangan 
Rp 5A miller sedangkan untuk 
wiseta Rp. 54 miljar 

Acbirni 

sektor perhubungan dan pari- 

didieteskan, bahwa untuk tekun Pelita jang sedang 
berdislan diperkirakan diumlah kredit Investasi baru sekurang2 
vija akan sama, bahkan mungkin lebih besar dari tahun pertama 
Geriktan Rank Indonesia 

jang merugikan negara 
Dikatekan selandjutnja bahwa 

Djawatan jang dipimpinnja itu se 
lama inj mendapat sorotan terus 
dari masjarakat karena merupa 
kan sumber keuangan Pelita 
Demikian Kepala PUT Propinst 

Sulawesi Selatan, Ir. Latekiko 
Tjamborang. (Art) 

MALAM GEMBIRA 
SAMBUT R.I. 
DEWA RUTIJI 

Ambon, 8 Djuni (Mdk) 
Dengan perlindungan Tuhan 

JME telah tiba kembali ke tanan 
air (pelabuhan Ambon) RI Dewa 
Rutji dalam perdjalanan kembali 
dari Australia setelah turut mera 
meikan HUT 200 tahun ditamu- 
kan benua tersebut olah Kapten 
James Cook 

Untuk menjambut para awak 
dan taruna RI Dewa Rutji terse- 
but oleh pemerinah daerah telah 
diadakan suatu malam gembira 
jang disebut malam Aneka Ria se 
bagai penghormatan dari peme 
rintah daerah atas djasa2 para 
awak RI Dewa Rutji jang telah 
mengangkat nama regara dan 
bangsa selama muhibahnja dibe 
nua Kangguru. 

Hadir aim pesta malam tsb Ko 
maridan RI Dewa Rutji Letkol Su 
lu, para taruna awak, Wakil Pang 
lima Kowilhan VI, Laksamana (U) 
Ramli Suardy, Pangdam XV Patti 
mura Brgdjen Wing Wirjawan, 
tckoh2 masjarakat Maluku dan 
urdangan lainnja. 

Anggota BPH Maluku Bram de 
Lima mewakili pemerinah daerah 
Maluku dalam sambutan singkai 
nja menandaskan bahwa  Rakjat 
dan pemerintah daerah Maluku 
merasa bangga atas prestasi para 
awak dan taruna RI Dewa Rutfi 
di Aurtralia 

Wakil. Komandan RI Dewa Ru 
tjl telah pula menjampaikan rasa 
terima kasihnja kepada pemerin 
tah daerah dan rakjat Maluku 
serta mengharapkan semoga de 
ngan penjambutan dan spontani- 
tas itu dapat lebih menambah ke 
glatan kita mengabdi bagi bang 
$a dan negara pada masa? jad. 

Pada tanggai 2 Djuni jl djam 
1200 sling RI Dewa Rutji telah 
menudju Djakarta untuk melapor 
kan diri kepada pemerintah 
(Ant) 

  

SIN SHE TAN TJE NJI 
Mergobat' matjam2 penjakit teru- 
tama penjakit djantung. 
Alamat Hotel Yin Pin K. 8 Dj 
Gadjah Mada 214 210 Djik Kota 
Praktek hania hari Senin dan 
Kamis 
Pagi 800 — 1te8 sore djam 
15005 ena 

No. meyapra       

kepada pers di Djakarta, bahwa ke- 
@atangan delegasi ke Djakarta, bukan 
lah dimaksudkan setjara inkonvensi- 
Onil, tetapi sebagai suatu Badan Le 
Sislat'? didaerah. 

Spontanitas massa ini harus ditang 
api setjara serius, karena masjarakat 
Palembang jang sebagian besar 4 
Giri 'dari golongan agama belum da 
pat menerima adanja perdjudian. 

Berbeda dengan situasi ibukota, s 
bagai kota Metropolitan dengan ma- slarakat tjampuran, belum bisa diti- 
Tu begitu sadja tetapi harus disesuat- 
kan dengan kota dimana casino itu 
@iadakan, demikian ditambahkannja 

ISI PETISI 
Dalam petisi kepada para pedjabat 

Gi Pusat itu antara lain ditegaskan 
bahwa permainan casino dan Jang se @len'snja serta segala matjam permai 
nan jang berbentuk dan bersifat dju- di mempunjai akibat negatit, meru- sak serta menghantjurkan moral dan material seluruh — masjarakat dalam Kotamadya Palembang. 

Menolak dengan tegas akan diada karnja casino dan segala mai tuk perdjudian dikota Pale 
rena sebelumnja unsur2 — masjarakat setempat telah dikeluarkan suatu per nj bersama Pimpinan Organisa- si Peladjar Islam Sumatera Selatan Usul Interpelasi “anggota? DPRD-GR Kotamadya Palembang, resolusi Par- tal Muslimin Indonesia dan djawaban Walikota Palen:bang serta pernjataan terachir Persatuan Kelompok Islam 

  

   

  

    
    

    

      

    

   
Redio Philips Jang mewoh 
dengan tiga daerah gciom 
bang yang sempurna. 

Type 16 RL3'6 ini, mempu 
nyai antena? rangka dan 
ferroceptor jg memung 
kinkan penerimaan jang 
bersih dan tiermat 
dengan reproduksi suara 
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diterima rakjat 
Djakarta, 8 Djuni (Merdeka). 8 Aprii 1970 jang tegasi menentang 

adanja casino. 
Sementara itu dari Medan. "Anta 

beritakan: — Panit'a Musjawarah 
DPRD-GR Medan, jang terdiri dari 
pimpinan? dan ketua seksi2 dewan, 
hari Kamis selama beberapa djam te 
lah membahas masalah casino disini 
Jang semakin hangat, dan karena ada 
ria interpelasi dari sementara anggo 
ta dewan jang menghendaki, agar per 
soalan casino Itu dibitjarakan dalam 
sidang pleno DPRDGR Medan 

Achirnja diambil satu djalan, me 
minta kepada ketua DPRD-GR Medan 
mengirim surat kepada Gubernur Su 
matera Utara Marah Halim dan Wali- 
kota Medar Drs Sjurkani, jang isinja 
mergharapkan agar casino jang se- 
dang berlangsung di Medan ditutup 
segera murgkin. 

Disamping itu diminta pula, agar 
tidak memperpandjang idlin jeraksi 
naan casino itu dan tidak pula akam 
memberikan idjin bagi permainan dja 
Gi dalam segala bertuknja 

Rp. 58 djuta sudah diterima 
Semertara itu Wal'kota Medan Drg 

Sjurkari mendjelaskan, bhw sedjum- 
Jah Rp. 55 djuta telah diter ma oleh 
pemerintah daerah Medan daripemba- 
jarar retribusi casino tsb, Uarg itu an 
tara lain d'pergunakan utk pembangun 
tah daerah Medan. (Ant) 
an 4 buah taman dalam kota, pemba nguran sebuah air-mantjur dihadapan 
paturg alm. Djend. Yani, pemasang- an lampu2 TL dan Mercury dibebera 
pa bag'an kota dan pembangunan Ia 
pangan olahraga golf di Tuntungan 
(lk. 12 km dari Medan arah Brastagi, 
Rev). $ 

Selain itu direntjarakan pul, mem 
bargun 3 buah gedung sekolah dasar 
permanen, jang kini dalam pelaksana 
an 

Menurut Walikota, penggunaan uang retribusi casino itu harus disetudjul Guberrur, dengan usul dari pemerin tah daer 
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SENIN, 8 DJUNI 1970 

    
Terbit setiap pagi, 

TARIF 
TEKS SADJA : Rp. 40,- per 

minimum 
DISPLAY - AD (IKLAN GAMB, 

minimum 

Kontrak : hanja untuk 3 

minimum 

Djakarta. Telepon 

Merdeka 
DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M, Tepi 

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

Dua warna (hanja merah) 

Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi 

Pemimpin Umum/Redaksi : 

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 

IKLAN : 
mm/kolom iklan, lebar 46 mm 
25 mm/kolom. 
AR): Rp. 50,: per mm/kolom iklan 
40 mm/kolom 

tambah 100x 
bulan. Pembajaran dimuka. 

Iklan Keluarga : Rp, 30.- per mm/kotom 
25 mm/koiom. 

Dijalan M. Sangadji 11 
43660, 43230, 43250. 

Rekening giro pos. : A. 12638 

B.M. Diah 

  

  
KERDJA SAMA REGIONAL 
Salah satu sjarat ekonomis bagi   madjuan dunia jang dapat dinikmati 

bersama-sama oleh segenap penduduknja adalah mempersempit djurang pemisah 
ra2 j antara negara2 jang kaja dan 

bangunan ekonomi misk pemi nan ekonomi negara: 
bersifat internasional. 

ang miskin. Disamping itu mempertjepat 
in dengan djalan saling membantu jang 

  

Utjapan ini berkali2 telah ditandaskan oleh Presiden Suharto, terutama seka li dalam kundjungannja ke Amerika Serikat. Oleh sebab itu maka Presiden 
Suharto menjatakan dalam pidatonja dihadapan Chamber of Commerce di San 
Fransisco baru2 ini bahwa ". 

  pembangunan ekonomi dari bangsa2 Asia 
Tenggara melalui kerdjasama Asia dengan negara2 Asia jang lebih kaja dan 
dan Amerika Seri harus ditindjau kembali 

  

Pada hakekatnja memang tidaklah merupakan sikap jang benar setjara moral, bahwa didunia ini terdapat negeri jang 
pemisahannja antara kedua itu makin lama djusteru makin lebar. T: ja, dunia sudah ribuan tahun diliputi 
sekarang tjeritanja ingin 

  

kaja dan jang miskin. Dan bahwa djurang 
kenjataan 

idak adilan ekonomi jang sampai 
   

oleh k 
tasi manusia. Tapi sampai sekarang bukan sadja-- usaha itu merupakan hanja impian. Tapi kerusakan hubungan jang mendekati 

pun sudah makin lama makin parah ! 
jang lebar antara suatu negara kaja dengan negara misk: 
masaalahnja mengimpliseer persoalan 
warganegara disesuatu negara. Di Indo: 

   Djikalau di 
, maka djelasiah bahwa 

perbedaan kehidupan diantara sesama 
nesia umpamanja, jang notabene filsafah hidup bangsanja Pantjasila jang bersifat toleran, djuga menondjol keadaan, di mana jang kaja mendjadi makin kaja, 

mendjadi parah. 
Suatu sembojan jang sedjak dahulu 
Sekarang, makin lama makin djauh dari 

sedang jang miskin kehidupannja makin 

dengung2kan, dalam kenjataan2 
'asrat dan tjita2. Sembojan jang ki: 

kita 
      

maksud, jaitu mentjapai suatu masjarakat adil dan makmur dalam suatu negara Pantjasila jang berTuhan, makin lama makin mendjadi tantangan berat bagi rakjat Indonesia. 
'Apakah memang terlalu sukar djalan keluar untuk mentjapai seruan kema- 

nusiaan sebagai ummat Tuhan jang 
cultureel dan sosial antara negara dan 
banjak tergantung kepada manusia sendi 
Giri mengkonstateer, bahwa ini terdapat 
jang kaja dengan negeri2 jang miskin. 
terdapat bukti2 djelas akan hal diatas. 

Pak Harto telah menjerukan akan 
mengatasi perbedaan2 menjolok antar: 
Maka seruan itu sebenarnjalah harus 

menginginkan persamaan2 ekonomis, 
didalam masing2 negeri ? Djawabannja 

Beberapa waktu jang lalu PBB sen- 
ang jang lebih lebar antara negeri2 

Ini menundjukkan bahwa memang telah 
Dan lebih daripada itu adalah akibat2nja! 
harus adanja kerdjasama regional untuk 
a jang kaja dan jang miskin sekarang ini. 
dibarengi dengan suatu konsepsi dalam 

   

negeri kita sendiri jang mendjurus kepada usaha2 mengurangi atau melenjapkan 
perbedaan2 itu. Terlalu banjak perbedaan antara jang kaja dan jang miskin di 
Indonesia dan terlalu menjolok in-effici iency kehidupan para kaja dan keparahan 
Para miskin, sehingga rasanja jang harus diutamakan oleh kerdjasama regional 
itu, tidaklah lain dari pada merubah perhidup dan perbedaan2 menjolok dinege- ri masing2. Untuk dapat mentjiptakan kehidupan antara negara, tanpa ada gap 
besar antara miskin dan kaja. Liberalisme sudah terang tidak menolong bangsa2 
Asia Tenggara dari penderitaannja. Bagi Indonesia, djalan kooperatief menudju 
#konomi sosialis jang Pantjasila, adalah djalan jang paling tepat. Sajangnja tjita2 itu hanja merupakan sembojan di      Ipervice. Bahkan ia selalu dihindarkan untuk dibitjarakan. Karena soal ini menjinggung stabilitas orang2 kaja jang harus merubah haluan, djika ingin mempraktekkan seruan2 Suharto itu. Siapa jang-- ingin merubah keadaan, tapi tidak sudi merubah diri sendiri, akan menghadapi omongkosong! Dan kita tahu, bahwa persoalan tidak pernah bisa dipetjahkan dengan omongkosong !!! 

  

Sorjet akan tarik 

pasukannja dari 

Berlin, 8 Djunj (Mdk) 
Unj Sovjet akan menaril 

'pasukan2nja dari Tjekoslowa 
Kia tahun ing — 2 tahun sete 
lah itu serbuan oleh negara2 

w 

Blok Timur harj Djum'at. 

Sumber2 ini mengatakan 
bahwa pemimpi, Partai Komu 
nis Unj Sovjet Lennid Brezh. 
nev telah memberikan perse- 
tudjuannja bagi penarikan pa 
sukar i'u selama kundjungan 
nja ke Praha bulan lalu. 

Tjeko? 
Penarikan dari satuan? per 

tama darj sedjumlah kira2 
15.000 orang tentara Sovjet 
jang ditempatkan dj Tjekoslo 
Wakia itu akan dimulai dimu 
sim panas ini kerjual: terdjadi 
hal2 jang tidak diduga, kata 
mereka. 

Uni Sovjet hanja akan mem 
pertahankan satu pangkalan 
besar di Milovice dekat, Praha, 
jang resminja akan berfungsi 
sebagai "staf penghubung". 

(Ant./DPA) 
  

Paris dan M oskow punja 
pandangan sama tentang 
Indonesia dan Tim Teng 

Paris, 8 Djuni (Mdk) 
Perantjis dan Unj Sovjet hari 

  

LOM NOL SETUDJU 
TENTARA SAIGON TETAP 
DI KAMBUTOJA 
Pueoa Peri, A Duri (Ant / Alor 

Kepala negara Kambadia Ajenderai 
Lam Not hari Divevat katakan bahawa 
ja sepakat dengan #ekikgrostdan Viat 
tam Selatan Nguyen Can Ky menga 
Te Aitoraskannja kerdlasama Mi tar 
melawan tentara Vetkoma dan Yet- 
tam Liter A Kambonja 

Rerbujara Antam Maman. setelah 
mentetdkan peran #gannta. Alanda 
TM Lag Not mengatakan yaaa Maak 
Miranda tenda persetadiaan bara, 

Sona MA Tags Aaba gama 
We Kembodia 3 ratakan Data har 
Anenrian — WerAasama Na, TAMAN 
BAGAN NAN MERK MENURUN 
ALAN SaaA Sanga sensaradIaan aa 

Komunike itu mengatakan, bah 
wa kedua negara telah menguat- 
kan niat mereka untuk membuat 
usaha2 jang tepar dalam memba 
rikan djalan kepala pihak2 jang 
berkepentingan untuk memoerhi 
tungkan kepentingan2 jang sah 
dari rakjat2 diwilajah tersebut, 
agar bisa memberikan sumbangan 
jang mendjamin rakjat2 d'region 
tadi dengan basis persetudjuan 
Djenewa 1954 dan 1962, dan ke 
mungkinan dari rakjat2 ieisebut 
menentukan tudjuannja, — sendiri 
tanpa atanja pengaruh dari luar 

Mengenal Timur Tengah 
Mengenai Timur Tengah, komu 

hike Itu mengatakan bahwa ka 
dua regara mpendapat akan per 
larvja serjara MHepat mentiapai ca 
tu penjAsasian politik berdasar 
kan resolusi Dewan — Keamanan 
PER tanggal 22 Hopembar 1967, 
dalarn semu Aapesisin ja 

Mereka berkesmpular — hahwa 
satu perdaemian jg MMI dan aa 

  

8 harus didasarkan — pada dum 
hal jaita penarikan muntur «8 
mam paskan2 lernal dari wila 

jah2 jang berhasil! Airohutnim 
Man semua negarad taribat ang 
sa ntar Koniik ita sarjana 
tempat mengaka betantatan, ka 
martekaan Aan Partuhan wijah 
masing? 

Parantiie, UM Serat. Ad dam 
Iremeria memaki mnta Geun 
jang sena atuh menggarap 
nba penjaloatlan Serupa itu dan 
hendtarnta memeat  terwanut me 
Mengkatkan eakmAnia ente Lia 
pat permulakatan Mantmea mata 
an 
kembat Tera JueFtna, pera 
we Meat SekAlam 1 Phant Ie 

10 metaedan Jagl amanah 
001 meat Ancsi A5 TT mata kena 
“ea tadi CAME) 

  

Oleh: Ir. S. BRATANATA 

ARENA satu dan lain sebub 
pembesar2 suka — memberi 
keterangan2. Ada djuga jang 
akut disebut “bodoh” djika 

idak menanggapi masalah? tertentu 
Ada djuga jang memang sekedar iseng 
mau dengar suaranja dari koran. TV 
RI atau RRI. Sebab2 pemberian ke: 
terangan bermatjam-matjam, begitu 

pula masalah? jang diterangi pembe- 
sar? itu, bahkan banjak diantaranja 
tidak termasuk bidang kewewenang- 
annja. Rupanja keradjinan memberi 
keterangan itu sudah dianggap “giri 
kepembesaran” sebagaimana halnja 

bagi para santri. Karena 

  

  

    
itu, mengingat produksi keterangan2 

n 

  

jang berkelebihan, amatlah menghei 
kan bahwa masih ada djuga keterang- 
an? pembesar jang ada manfaatnja 
bagi umum. 

Baru? ini Gubernur Riau memberi 
keterangan (“Minggu Merdeka” 24- 
Mei 1970) bahwa ia telah ditipu 
oleh orang2 Djepang. Pengakuan itu 
sendiri sudah merupakan sensasi jang 
lumajan. Siapa pula jang suka meng- 
umumkan bahwa dirinja bisa ditipu 
orang? Bukankah pihak jang tertipu 
itu biasanja dianggap “tolol” (ing- 
#erisnja : sucker)? Mungkin Gubernur 
itu terdorong oleh keinginan untuk 
mentjegah rakjat dari nasib jang ia 
sendiri telah alami. Djika demikian 
maka itikad mulia itu sepadan dengan 
tempat dan kesempatan dimana ke- 
terangan Gubernur itu diberikan, ia 
lah di “operation room” dan dimuka 
wartawan2 Ibukota. Mungkin masih 
ada manfaat2 lain jang dapat ditarik 
dari keterangan Gubernur itu, djika 
diketahui inti dari alannja. Tetapi 
jang diberitakan h hanja ki 
djadiannja, bahkan itupun kurang 
diclas. Siapakah jang sebetulnja di 
rugikan oleh penipuan itu dan berapa 

    

  

      

      

Sumsel 

menijapai 

9,4 djuta 

djiwa 
UNTUK SENSUS 
DIPERLUKAN TENAGA 
UNTUK: 1.200.000 RT. 

Makasar, 8 Djunj (Mdk) 
Djumlah penduduk Sulawe. 

si Selatan kan perhi. 
tungan tahun? Jalu (kenaikan 
2,34 setahun) sampaj perte. 
ngahan tahun 70 ini, diperkira 
kan mentjapaj lebih dari 5.700, 
000 djiwa, demikian didjelas. 
kan oleh kepala bahagian sen 
sus/statistik Kantor Gubernur 
Pron. Sulsel M.K. Mangiri B.S. 

Didjelaskan selandjutnja, bah 
wa daerah Sulawesi Selatan ter 
diri darf 21 kabupaten, 2 kota 
madya dengan 165 ketjamatan 
(1.158 desa-, 

Pada tahun2 jang lalu pendu 
duknja adalah sbb: 1961 sam 
pai 1968 berturut2 4.703.546 
Gjiwa. 4.797.672  djiwa. 4893, 
626: 4991510: 5,150,994: 5.321. 
684. 5.423.960 dan 5.522.416 aj 
wa, sedangkan tahun 1969 men 
tjapat 5.643.067, 

Darj djumlah kabupaten Han 
kotamadya se Sulawesi Selatan 
jang terpadat penduduknja ta- 
lah kabupaten Bone (786.254 
orang dengan menempati 21, 
ketjamatan/206 desa Gaja Ba- 
Tu). Han terdjarang penduduk 
nja adalah kabupaten Mamudju 
(70,722 orang menempati 3 ke 
tjamatan/23 desa). Tjatatan ini 
adalah menurut perhitungan ta 
hun 1969, 

Sensus butuhkan tenaga 
ana untuk 1.200,000 

Tentang perstapan sensus penduduk 1970/1971, M.K, Ma 
ngiri BA lebih djauh Ti Ka dn mera 
ini akan Milaksanakan sesuai 
dengan renitjana semula, Se. hingga mulai awal Djuni 1970 
IM diseluruh daerah Sulawesi 
Selatan akan diadakan Intihang 
pentiatjah Jang akar djikrtt 
kl, 7600 orang tenaga jg akan 
beroperasi atau mengadakan 
pentjatlahan djiwa Mtiap blok 
pentjatjahan, 

Pengertian blok Jang akan 
digunakan ini adalah sama da 
ngan letilah Magkungan sensus 
pada tahum I9GL AL Blok Ini 
akan terdia dari 50 rumah 
tangga jang diperkirakay un 
tuk daerah proninsi — Sulsel 
"kari tertri 22780 Wiok, Pem, 
daftarar rumah tangga “didaa 
tah jai akan dilakukan mutaf 
tangani 5 Djati 1976 selama «8 
ta Bulan 

Hasil senang tang Okan Af 
tlal 8 Duh Ani akan beer 
artivia karena Nneli? tenang 
tah Atipa akan diserahkan Ia 
beta Panitia Peuataran peng In Minerakd dalam anaka 
meneikenaknr Pemiihan Hm 
laa akar datang serta mete 
Nadikan bahan data maa 
'ehun? jang akan Antang 

Derlelarn at kepata hutan. 
AN seat Aatlatk Kartu Ca hormat Gulai MK Mangwt 
RA. (haty 

  

MERDEKA 

Demikianlah 
kata pembesar 

besar kerugian itu, Ada dikatakan 
bahwa peristiwa tidak djadinja pem 
belian kaju sebanjak 15.000 meter 

kubik oleh orang2 Djepang telah 
merugikan pengusaha? nasional. Sc 
nafas dengan itu, dikatakan djuga 
bahwa pemerintah daerah dirugikan 
kurang lebih US $ 150.000 (karena 
harga tiap meter kubik kaju adalah 
US $ 10). Akibat peristiwa penipuan 
itu Gubernur menolak permintaan 
orang2 Djepang jang mau menggarap 
hutan? disepandjang pantai Riau, 

  

Karena itu (0) hanja satu pengusaha 
Djepang jang diberi izin menggarap 
hutan di propinsi Riau atas sjarat? 
jang tjukup berat dan ketat. Rupanja 
sekarang ini giliran sidjepunlah untuk 
merintih-rintih dibawah beban sjarat2 
tadi. Siapa bilang “hukum karma” 
tidak bisa berlangsung kontan dan 
efisien? 

  

   

Bersamaan dengan “ keterangan 
Gubernur tadi diberitakan djuga ko- 
mentarnja mengenai sistim pembiaja 
an projek2 pelita jang disebut DUP 
dan DIP. Djika beritanja benar, maka 
Gubernur menganggap bahwa kesu- 
karan DUP dan DIP menghambat 
pembangunan. Mungkin ada alasan 
nja untuk beranggapan seperti tadi, 
tetapi rasanja lebih tepat djika pe- 
djabat2 pemerintahan tidak mengom 
entari peraturan2 pemerintah dimuka 
umum. Tjukup lah dengan nota (pedas 
dimana perlu) kealamat sumber per 
aturan itu. Bahkan kalau segala ke 
beratan jang diadjukan tadi tidak 
digubris, seorang pedjabat pemerin- 
tahanpun- bisa minta dibebaskan dari 
tugas2 jang -dirasakan tidak serasi 
dengan kejakinannja. Namun rupanja 
kebiasaan “tundjuk menundjuk” di 
antara sesama pedjabat — atau instansi 
pemerintahan itu sudah “melembaga” 

gara ini. Ambillah misalnja m 
bimas dimana beberapa kegagal 

. ternjata disebabkan karena tidak 
diperdulikannja masalah 
sawah? 

  

      

   

Y n 

ARTHUR G. BARKLEY- 

Pewbadjak pesawat ter- 
bang. 

Arthur G. Barkley tgl. 
4 Djuni diadjukan ke Pe 
ngadilan Amerika di Ale 
xandria karena dituduh 
membadjak pesawat ter- 
bang jet T.W.A. dari 
Phoenix, Arizona. 
Pesawat terbang Jet T. 
W.A. 727 jang dibadjak 
oleh Arthur G. Barkley, 
trepaksa mendarat dila- 
pangan terbang interna- 
sional Dulles, A.S., de- 
kat Washington. Nam- 
paknja ban2nja dikem- 
peskan oleh tembakan2 
peluru. Djuga nampak 
bungkusan2 jang memi 
kat hati sipembadjak. Di 
rampasnja uang tunai $ 
100.750 (100 ribu 750 
Gomar A.S.). (AP!         

  

Cairo, 8 Djuni (Ant.) 

   

PERKAWINAN 2 
MAHASISWA DI CAIRO 

1 sampai bisa terdjadi dengan suatu 
projek vital jang. dilimpahi begitu 
banjaknja perhatian chusus pemerin- 
lah, sudah tjukup mengherankan 
"wasjarakat, Tetapi, hal itu sampai di 
ungkapkan dimuka umum oleh sc 
“wang anggauta pemerintahan, se— 
hingga menimbulkan kesan ketjero: 
bohan pemerintah, adalah lebih meng 
herankan lagi. Sebaiknja perbedaan2 
luham dalam tubuh — pemerintah 
an diselesaikan “didalam” sadja 

  

   

   

Bahkan, djika perlu, pedjabat? pc 
merintahan harus berani untuk mem 

pertaruhkan  djabatannja bilamana 
mereka harus mengikati kebidjaksana 

ng menurut k 

     4. Disanalah terletak hakekat dan 
puntjak rasa tanggung djawab pe 
djabat pemerintahan selaku abdi 
masjarakat (inggerisnja : civil servant) 

Selandjutnja berita jang Sama me: 
njebut keterangan Gubernur bahwa 
"kemadjuan fisik seluruh projek nbsi- 

onal rata 867. Sebagai mana djuga 
halnja dengan angka2 “tingkat penje- 
lesaian projek? pelita” tidak ada kc 
terangan mengenai tjara menentukan 
prosentasi tadi 

  

   

      

    

Apakah jang didjadi 
kan ukuran itu : banjaknja uang jang 
sudah dipakai, djumlah meter kubik 
beton jang sudah ditjor, luar per 
mukaan jang sudah dibangun, djenis 
pekerdja2 jang sudah dipersiapkan, 
Ost, dst? Menurut angka bobot relatif 
Tingkat pembangun 
projek dapatlah dinjatakan sebagai 

ultante” dari angka? bobot relatip 
tadi. Tetapi, ada tjukup alasan untuk 
meragukan bahwa tjara inilah jang di 

pakai oleh mereka jang suka mc 
lapor-laporkan tingkat penjelesaian 
atau kemadjuan projek 2 pelita dengan 
angka2 prosentasi 

   

  
  

Masjarakat memang memerlukan 
bermatjam-matjam keterangan jang 
berhubungan dengan perikehidupan 
nja sebagai warga bangsa dan negara 

Sejogjanja keterangan2 itu diberikan 
oleh pembesar? jang berwenang, agar 
memudahkan penerimaan oleh ma- 
sjarakat. Tetapi persjaratan ini djangan 
diartikan bahwa pembesar2 boleh 
memberikan keterangan2 seenaknja 
sadja. Apalagi karena 
Yah beladjar untuk 

2 se 

    

   

       

      

   

  

    

    

  

Bekas Menlu Taeko Miki : 

Apapun jang 
terdjadi, RRT 
tetap negara 
tetangga 

Djakarta, 8 Djunj (Mdk) 
Bekas Meniu Djepang Takeo 

Miki Bana, adakan kun 
djungan 

sia takankan, bahwa £ 
memilih 

tuk mendjadj negara iter. 
Mungkin NA beer 

Siaga Djepang untuk 

peranan jang demiki. 
an, demikjan ditambahkannja. 

Miki mengatakan hal ini sewaktu 
ditanja dalam pertemuan dengan pers 
Djumat sore apakah perm'ntaan Pre- 

viden Nixon dari A.S. kepada Djepang 
untuk memainkan peranan jang lebih 
besar di Asia djuga termasuk pera- 

nan militer. 

Miki jang sudah berumur 63 tahun 
dan merupakan salah seorang anggota 
senior partai pemerintah Liberal De- 

mmokrat dalam parlemen Djepang ka- 
takan, bahwa Djepang dapat memain 

kan peranan dalam berbagai bidang 
ketjuali militer untuk turut memban 

tu mentjupal keamanan dunia teru- 
tama dalam bidang2 politik, ekonomi 

dan sosial. 
Ditanja tentang angkatan perang 

Djepang (Self Defence Force) Jang 
berlengkapannja sekarang semakin 

"” 

bertambuti besar, Miki katakan bahwa 
kekuatan mil'ter dari SDF adalah ter 
batas dan tidak akan lebih kuat dari 
apa jang diperlukan untuk memper- 
tahankan kepulauan Djepang. 
Sebenarnja tidak ada suatu tam- 

bahan substansicel dalam perlengka- 
pan SDF. 

Hal ini dapat dilihat dari kenjata- 
an bahwa anggaran pemerintah Dje- 
pang untuk b'dang pertahanan hanja 
0.19, dari GMP, demikian ditambah 
kannja. 

PEM. DJEPANG LARANG PEM- 
BUATAN SENDJATA 

Atas pertanjaan lain, membantah 
bahwa alat2 sendjata jang dipaka! 
oleh tentara A.S. dan Veitnam Sela- 
tan adalah bikinan Djepang. 

Pemerintah Djepang melarang pen- 
djualan sendjata Udak sadja kepada 
negara2 jang terlihat dalam sesuatu 
peperangan tetapi kepada negara2 te- 
tangga, demikian Mk, 

Miki djuga tegaskan bahwa Dje- 
parg tidak akan memprodusr sendi 
ta2 nuklir walaupun dia sebenarnja 
bisa berkuat sedemikian. 

Ditanja kenapa Djepang begitu ra- Eu2 untuk menandatangani "'non-proli 
feration treaty", Miki katakan, bah- 
wa keengganan pihak Djepang itu tidaklah karena Djepang mau mem- 
buat sendjata nuklir, tetapi karena s0 al Inspeksi jang sangat ketat seperti 
jang ditetapkan dalam perdjandjian 
itu untuk projek2 tenaga nuklir guna 
keperluan damai dan industri. 

POLISI DJEPANG  TERHADAP 
RRT 

Ditanja mengenal posisi Djepang terhadap RRT, Miki jang merupakan 
salah seorang negarawan — Djepang 
Jang menghendaki penormalan hubung 
an dengan RRT, katakan bahwa RRT 
adalah negara tetangga Djepang dan 
apapun jang akan terdjadi dia (RRT) 
akan tetap disana. 

Oleh karena itu Djepang selalu me 
lakukan usaha? untuk dapat mentj'p 

hidup berdampingan setjara da 
mat dengan RRT. 

Tudjuan Ini dapat ditiapai dengan 
dlalan mengadakan lebih banfak d'a 
log dengan RRT dan pertukaran kun 
dlungan dari para bodi kedua Dibak diuga atas tingkat pemerinta- 
ban, demik'an ditambahkannja. 

"Apapun djawaban diberikan Oleh RRT, tetapi politik dasar dari 
Djepang ialah untuk mentjapat hidup 
berdampingan setjara damai dengan 
negara tersebut, demikian Miki, 

      

   

      

3 perusahaan akan buat 

misil2 untuk pasukan 

darat dan laut Djepang 
Tokio, 8 Djuni (Mdk). 

Tiga perusahaan indus- 
tri terkemuka Djepang te- 
lah dipilih oleh Kementeri 
an Pertahanan Negara itu 
untuk membuat misil2 dja- 
rak dekat  darat-udara 
(SAM), demikian menurut 
kalangan2 perindustrian di 
Tokio. 
Kalangan? itu menjingkap- 

kan hari Sabtu, bahwa kemen 
Serjan pertahanan Djepang se 
tjara tidak resmi, telah memu 

      

  

   

  

Dengan pengajoman Dubes A.J. Mokoginta beserta 
Ibu pada tanggal 12 Mei 1970 Atase Kebuadjaan RI. di 
Cairo Toeloes Soebroto M. Ed. telah melaksanakan per- 
kawinan 2 orang mahasiswa Indonesia, Suandi Muham- 
mad dan Siti Djufaenah Masjudi jang dilakukan dengan 
upatjara adat Djawa Tengah. 

Upatjara dan resepsi dise- 
lenggarakan dirumah kediam 
an Atase Kebudajaan RI dgn 
mendapa: kundjungan jang 
merjah baik dari masjarakat 
Indonesia di Cajro maupun 
oleh pedjabat2 RPA setempat, 
mahasiswa Asteng T Cairo 
dan mahasiswa naing Nala 
Band musik Persatuan Pela. 
djar Indonesia Cairo (PBPSIO) 
ikut meramaikan perajaan 
samphi djauh malam 

Mempela, laki? adalah ma. 
hasiswa U 
bekas Se 
dangkan mempelaj perempuan 
mahasiswa Fakultas Kemieri 
an Universitas Al Ashar. Akad 

  

nikeh pada pari |. Wako. 
kan diruang ber sma Mi 
donesia” Oniro rtindak te 

  

bagei wakil wali mempelai pe 
tempuan Atase Kebudajaan 
RI, penghalu Nahrowi Abd 
Malam MA. Seks Milat RI 
Letkol Rakarya Atmadja dan 
Pujaan Anwar, DA mba 
ja ehotbah nikah Hammad 
Haten Lahua 

Merrang ulama besar eka 

Direktur Maahid Diniah Uni. 
versitas Al Azhar Sjech Moh. 
Abd. Latif Diras, jang djauh 
sebelum kemerdekaan Indone 
“ia diproklamirkan telah me. 
ngikuti dan membantu perdju 
angan kemenlekaan In sia 
telah diminta do'anja. 

Sedangkan Prof. K.H. Abdul 
Kahar kir jang kebetu- 
lan ada di Cairo dalam rangka 
perjalanannja —kelili S 
n Timur Tengah, un. 

lak sebaga, pinisepuh kedua 
mempelai 

Sebagaimana dikerahuj sete 
lah tebih Waray 2 bulan lama 
nja Prof K Abd, Kahar 

akkir Dakan Fakultas Hu 
kum Universitas Islam Indo. 
vera Jogjakarta mengundia. 
£ei Mu'tamay Akademi Rene- 
areh Talam Sedunia di Cairo. 
tel. 18 Mej 1070 menyaggaikan 
Cairo puan ketarah ar dan 
tnegah di Kuwait, Thndand 
Aan Malaysia 
Demikian berita 1 

(nkan slah PPLRP 

  

ng dik 
@ Oniro 

yan 

    

tuskan “untuk menempatkan 
pesanan2nja mengenaj misil2 
itu pada Tokyo Shibaura Co 
dari Kawasaki, Kawasak, Hea 
vy Industries Ltd dari Kobe, 
dan Nissan Motor Co darj Yo- 
kohama. 

Shibaura dan Kawasaki su. 
gah pernah membuat sedjum 
lah mjsjl untuk pertahanan, 
akan tetapi bagi Nissan jni me 
rupakan jang pertama kali- 

  

PAMERAN TAMAN 
KANAK2 , ”WIDURI” 
Djakarta, 8 Djunj (Mdk) 
Bertempat 

Jajasan "Keluarga" di. 
ketuaj oleh Nj. Hang Pera 

Kepala Taman Kanak2 "Widuri" 
NI). Winoto dalam kata sambutannja 
peresmian tsb, a.l. mengatakan bah-   

  

salah satu 
Keluarga” dan tanpa mendapat ban 
tuan sedikitpun dart Pemerintah. Ka- 
lau menunggu bantuan dari Pemerin- 
tah NI). Winoto menambahkan, bah- 
wa Taman Kanak? jang kita harapkan 
sampai saat ini Belum akan terlaksa- 
na 

Adapun stand dan pameran Jang 
Nkut memeriahkan peresmian tsb a.l 
pameran keradjinan tangan hasil mu. 
Hd TK. Widuri sendiri, keradjinan 

tangan dtrt para Ibu dam anak? Tu 
1" Netra. Stand CV. Megadjaja deng 

  

SERUAN BINANOU! 
KEPADA RAKJAT AX, 
Morekemg, 8 Duncan Am 

Pergeran Neradom Sihancuk, da 
tam pesanita kepada rakiat AS Mari 

  

perukart AS, Vietnam Setatan dan Mu 
eka 

Peran He Jang Makan dat Hn 
Ket ana Pangeran Uikansuk 08 
One mengadakan KenaiaNgan Ten 

nja kata kalangan2 itu 
Pada waktu ini ketiga ang- 

katen bersendjata Djepang 
sudah diperlengkapi dengan 
misil2 djarak.djauh Nike-Her- 
cules dan Hawk jang diran- 
tjang AS, untuk digunakan ter 
hadap penjerang? darj udara 
pada ketinggian jang besar. 

Misil2 SAM djarak-dekat itu 
akan diberikan kepada pasu. 
kan2 darat, kapal? ketjil ang 
katen laut dan sarang? radar 
Angkatan Udara mendjelang 
achir program pembangunan 
pertahanan lima 'shun jang 
ke-4 dari 1972—1976. 

(Ant.Rtr) 

Manila 8 Djuni (Mdk) 
Ni- Imelda Marcos First Lady 

tjantik dart Pilipina akan berang 
kat ke Diepang pada tanggal Is 
atau 19 Djuni sebagai ketua dele 
rasi Pilipina untuk turut serta 
Galam Expo70 dt Osaka 

“Modohgari sendjata 

HALAMAN III 

BULU TANGKIS I: 
Itu pemain Malaysia 

bar dengan melempar- 

dengan Rudy... Publik 
Djakarta ketjewa meli- 
hatnja. 
adalah: sesumbar ! 

Tapi, setelah ia kalah, 

jang tadinja digotong2, 
ia dibiarkan djalan sen- 
dirian...... Kasian, dong. 

BULU TANGKIS II 
Boen Bie, itu Buldozer 

Malaysia, dapat djuga di 
oleh pemuda 

Mintarja. Bola diulur 
sampai bermenit2 oleh 
Mintarja untuk di-smash 
. Njatanja Boen Bie 
Kkedodoran djuga.... Min- 
tarja melompat dan bola 
masuk dan Gunalan seka 
keringat. 
BULU TANGKIS III: 

Setelah stand mendja- 
di 3—3 antara Indonesia 
dan Malaysia, itu penjiar 
RRI berkata: Itu sih pe- 
lipur lara, biarin adje.... 

Njatanja memang be- 
nar, achirnja 7—2! 

Piala dibojong ramai2 
ke Djakarta, setelah ba 
njak orang di Stadion 
mengusap2nja lebih du- 
Nuanraan 

Dan orang2 Indonesia 
di Stadion bernjanji : 

”Gelang sipaku gelang, 
Piala Thomas dibawa 

pulang, 
Karena Indonesia ber- 

main gemilang” 

dar 
(Petjandu bulu- 
tangkis).     
  

Pembadjak pesawat 
boeing milik TWA 
tuntut 100 djuta dollar 

Secreng djura bitjara TWA 
mengatakan bhw pembadjak 
jang menamakan dirinja Ar- 
thur Barkley, 49 tahun, dengan 

ter- 
arah kepada pilot, telah me- 
nuntut 100 djuta dollar dalam 
bentuk uang retjehan dan me 
maksa untuk terus terbang 
menudju Washington. . 

Pesawat jang berpenumpang 
SI orang dan awak 6 orang, 
menurut semestinja akan ber 
henti di St. Loujs sebelum me 
landju'kan perdjalanan ke 
Washingi 

Sang pembadjak menga'a- 
kan lewat radio pesawat bah. 
wa ja mengambil tindakan jtu 
karena meresakan hak2nja te 
lah diperkosa oleh pemerin- 
tah AS 

2 Kali meodarat dj Dulles 
Airport Washington 

Pesewat TWA jang dibadjak 
itu sekira djam 1940 GMT Ka 
mis malam telah mendarat di 
lapangan terbang Dulles, Wa- 
shington, tetapi seeelsh pengi 
sian haha, bakar selesai ser. 
ta setelah esbagian dari tun- 
tretannia dineanhi jati 10. 

000 dollar, pesawat tsb. take 
off lagi kearah timur lapang- 
an terbang tsb 

Tetap: sekira 14 diam kemu 
Gian pesawat tsb kembali lagi, 
dan semua penumpang2.nja 
turu, derj pesawat 

Tertanrkan 
Beria terachir dari Washing 

ton mengatakan bahwa pem. 
badiak jang agaknia merssa 
tidak senang dengan djumlah 
vang jang diterimania disuh 
dibawah tuntutennja jitu. telah 
berhasil Ciangkav oleh ang- 
gota2 FBI, setelah terdiadi 
tembak menembak dicockpit 
pesawa: tsb. 

Dalem tembak.menembak de 
agan pembadjak itu. nih ve 
sawot telah menderita Tika? 
diperutnja oleh tembakan pem 
badiak. Cemikian djuga se. 
oreng anggota FBI 

  

   

  

Tidak berarti 
atas Djerman 

an seperti itu iklaklah mengisja 
ratkan akan Slakunja Djerman 
Umur olah 

Dahr, Sekeraris Negara pada 
Kant PM, menambahkan bahwa 
bak dnei rakjat Djerman untuk 
menentukan bersama masutepan 
mereka tidak akan dirugikan oloh 
tutu pakta nowagresi — deagan 
Um Suwjet 

Kari tdak akan memundata 

Ngahi mutu perdianditan  menge 
ai hak menentukan Mas sendi 
CL atau memgeaai penjatana Kom 
bali Ovorman) -— tetapi mane 
tai nonagrosi menata? kata 
Bah, jung beban lama In kemba 
1 dari perundingan? pendiagaan 
Udajan & Moskwa 

Perundingan Pata nan 
mereat Dati? 

Sementara merang @parwbstja 
(e Yemortanah Dior Taat ha 

pengakuan 
Timur 

Cl Djumat menjatakan hahwa 
Bonn dan Moskwa akan mulai me 

I 

Gunalan keburu sesum- 

1 

  
 



      

   

     

       

  

  
» man atas pertanjaan 

    

BALAMAN UN, 

(Sambungan dari hal. I) 
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8 Djuni (Mdk). 
Team Nasional Judo In- 

Gonesia jang baru2 ini ikut 
ambil bagian dalam kedjua 
Taan Judo se-Asia ke-II di 
'Taipeh, Taiwan, dengan pe 
sawat GIA Djum'at malam 
telah tiba kembali ditanah 
air, dengan selamat. 

'Team Nasional Juno Indone 
sia jang dipimpin oleh KBP 
Hendra Djajoesman, djlapang 
2, Kemajoran, disam 

oleh Ketua Umum PB. PJ 
SI Hadjie Mochdie beserta 
@taf pedjabat Ditdjora PJSI 
DCI Djaya serta para keluar- 
ganja. 

Sesaar setibanja dj Kemajo. 
ran, team manager judo Indo 
nesia, KBP Henjira Djajoes- 

"Anta- 
ra” menerangkan, bahwa mis 

| si jang diasuhnja itu berhasil 
“ mendi i luduki "tiga besar” di 

dalam pertandingan bere 
1 gu dan sebuah medali perung 

gu untuk kelas ringan jang 
  

Dulang ke Moskow ternjata da 
get memukul kes. Belgia jang begitu 
Wat, sehingga 

. (UPI) 

LL RON UU) 

MENDATAR: 

    

4.Huruf achir dibuang: Menteri 
Pertahanan India. 

6.Negeri (Bhs. Djepang). 
8.Sebuah kota di Saudi Arabia. 

10. Ditempat : penganti (istilah dalam 
dunia perdagangan|. 

12.Sebuah djudul film 
dengan para pelaku: Alwi dar, 
Mike Widjaja. 

14.Djawatan Pekerdjaan Umum Pro- 
pinsi. 15.Buih. 

V7. Oibatja dari belakang: Djalang. 
19:Sebangsa kuwih2. 
21.Nama suku bangsa di Irian. 
22.Nama huruf Arab jang pertama 

dalam Abdjad. 
24.Tumbuhan, jang seratnja dibuat 

tali. 26.Mata pantjing. 
Z7. Aturan dan ketentuan" Hukum. 

Hj Tik h 

» 
fi 

$ 
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INDONESIA DUDUKI 
“TIGA BESAR“ DI ASIA 

      

   digondol cleh judoka Johan. 
nes Hardjasa. 
Dengan keluarnja Indonesia 

sebagai djuara III beregu ber 
sama “Taiwan, setelah Dje- 
pang dan Korea, maka Indo. 
nesia sekaligus berhasil men. 

'tjapai target jang telah dite- 
tapkan oleh KONI ialah "tiga 
besar” di Asia. 

Persiapan kurang 
maltang 

Achirnja cleh KBP Hendra 
Djajoesman dikatakan, bahwa 
walaupun fudo nasional 
Indonesia berhasil menduduki 
"tiga besar” Asia, hasil jang 
diperolehnja ini masih kurang 
memuaskan, karena persiapan 
darj judoka2 kurang matang. 
TC jang diadakan djdae: 
maupun dipusat relatif pen. 
dek, sehingga daja tempur 
dari judoka2 kita kurang me- 
uaskan m 9 
Demikian KBP Hendra Dja- 

joesman. (Ant) 

  

ndonesia tundukkan Malaysi 
setjara mejakinkan : 7- 2 

kan Alk Huang/Ng Tac Wal telah 
memperilahtkan permainan paling me 
ngesankan dalam dua set terachir 
berturut, 

ulasannja dan sesudahnja pertanding 
an barulah diberikan ulasannja, 

Kesemuanja ini membuat djengkel 
para pendengar ditanah air chususnja 
bangsa Indonesia jang sedang tekun 
dan diiringi do'a restu kepada Tuhan 
Jang Maha Kuasa semoga Team Tho 
mas Cup Indonesi, berhasil membo 
jong kembali Piala Thomas ke Indo- 
nesia. 

Demikian djuga mengenai skor se- 

Ting2 salah atau mendahului wasit 
jang pada hakekatnja mengganggu 
alam pikiran pendengar di Indonesia. 

Kami rasa Sdr. reporter2 RRI M. 

N. Supomo, Sjamsul Muin Harahap 
dan Atun Budiono diberikan tugas 
oleh Pemerintah cg Menteri Penera- 
ngan Bapak Budiardjo untuk melapor 
kan keadaan pertandingan dengan 
saksama dan penuh tanggung djawab, 
sebab seluruh bangsa Indonesia ber- 
do'a semoga Piala Thomas dapet di- 
bojong kembali untuk dipersembah- 
kan dibumi persada Indonesia. Insja 
Allah. 

Sekianlah atas perhatian Reporter2 

RRI M.N. Supomo, Sjamsul Muin H. 
dan Atun Budiono serta termustnja 
berita Ini di Harian Merdeka tak lu 
pa kami mengutjapkan banjak terima 
kasih. 

Djakarta, 2 Djuni 1970 
Dji. Tiikini Raja 42 pav. 

  

   
DIA JANG DIHEBOHKAN .... 

  

Orang banjak mengerumni Bobby Moore, (atas) Kapten 
kesebelasan Inggeris dalam Cup Dunia (menghadap ka- 
mera) ketika ia baru tiba di Meksiko, dari Bogota, Co- 

' lumbia, dimana ia telah ditahan karena dituduh mentjuri 
"sebuah gelang permata. (UPI). 

  

  

  

        
        

        
  

“MENDATAR: 

2. HATNGATSU. 6. LTB. 7 PAK 
10. AM. (ANTE MERIDIEM) 12 
BIER. 13. KORUPTOR. 16. AUS 
18. SIP. 19 PPM. 21 SEA 
72. ENDOGAMI. 24. AKSI. 25. UP 
71. MU. 28. SAW. 29. MOBILISA. 
“ 

MENURUN LA 
  

1 HIRAKARERU. 2. H.B 3 PEPE 
KONG. 4. LP.K. 5. SWA. 8. ARO 
9. SEPI. 11. MARGASATWA. 14 
USNKUMA (As0| 15. TPS. 17 
SPD. 20 POSO. 23 MAI 26 
PP. 77. HML. B Si 

    
MERDE 

16, 10—16, 15—10, hingga kedudukan 
terachir 7-32 bagi kemenangan Indo 
rena, 

TURNAMEN TENNIS 

Kena dan 
Nn. Niessen difinal 

Paris 8 pen (Mak) 
Djuara rtahan Margaret 

Court dari Australia akan berha 
dapan dengan Helga Ntessen da 
ti Djerman Barat delam final ke 
djuaraan tennis Perantjis terbuka 
untuk wanita. 
Margaret Court madju kefinal 

  

setelah berhasil mengalahkan Ju 
Ye Heldman dari Amerika Seri 

Njonja Count adalah favourit 
untuk memenangkan djuara, ia 
baru sadja mendjuaral kedjuara 
an tennis Australia. 

in, dan baru sadja keluar seba- 
gai djuara turnamen tenmis terbu 
ka Afrika Selatan tahun jang Ia 

# 
1 

     
   
   

| bsennja Gerson 
pukulan berat bagi 

Brazilia Guadalajara, 8 Djuni (Antara-Reuter). 
Pertandingan “antara dua raksasa sepakbola dunia, 

Inggeris dan Brazil dalam group-lll penjisihan antar fina- 
lis ”CUP Dunia” 1970 jang akan dimainkan hari Minggu 
Gistadion ”Jalisco” (Guadalajara) akan dapat dinikmati se 
bagai suatu ”dress-rehearsal” dari final ”Cup Dunia”. 

kesebelasan, aga 
yah pertandi. 

ngan: masing2 
mentjatat kemenangan 2—0 da 
ri Rumanja dan Brazil meng- 
mangan Tjekoslowakia deng- 
an £ 

dapat menentu 
kan siapa ji muntjul j 
djuara panas | dan Pa 
Fi suasana akan 

  

   

  

Fenguasa & Ba, 

207) dengan Hibantu oleh Yme 
orang meistennja telah tertibat 
dalam suatu pertemuan serius 
selama 90 meng 
man, terutama 
nja Gerson, 

Absannja Gerson dalam per. 
tandingan vital | 

maja jang telah memilikt 70 
bertanding di kali 

arena jang seka. 

Pan pa da. le da- 
lam memberikan umpan2 bagi 

Tempo hari, Ketua Komite Olym: 
piade Internasional. (I.O.C.) Avery 
Brundage, menjatakan di Amsterdam 
bahwa tjabang2 olahraga sepakbola, 
bola basket, hocky es dan ski dipergu- 
makan Alpen sebaiknja ditjoret sadja 
dari agenda Olvmpiade. Disitu dia 
djuga mengemukakan argumentasirija 
mengapa ke-empat tjabang olahraga 
itu harus dihapus. Antara lain dihu- 
bung2kan dengan apa jang disebutnja 
"djaman materialistis'”. Dji 
olahraga tindju dan sk: 
pat ketjaman dimana antara lain di 
sebutkan bahwa keadaannja sudah 
sangat buruk dengan memberikan 
beberapa tjontoh tentang pemain2 
tbajaran. 

Sebagai seorang jang sudah 60 ta: 
hun berketjimpung dalam dunia olah- 
raga amatir tentu sadja kita dapat 
mengerti makna daripada utjapannja 
itu. Dia tetap menginginkan terpeliha- 
ranja kemurnian tjita2 Olympiade dan 
'berusaha selalu menekan pandangan2 
baru dalam perkembangan” dunia 
Olahraga selama ini. Namun sebetul- 
ja menurut kenjataan, kita tidak da- 
pat lagi bertahan pada azas2 jang 
sudah tidak sesuai lagi dengan keada- 
an sekarang ini. Perkembangan dunia 
Olahraga pesatnja selama duapuluh 
tahun belakangan ini dan pandangan - 
(orang pun sudah lebih banjak dipenga 
ruhi olah aspek2 lain jang lebih pro- 
resip. 

Sementara kita mendengar berita 
menarik tentang adanja "antjaman” 
untuk mentjoret tjabang2 olahraga 
jang disebutkan tadi, maka sebalik: 

ii digembirakan oleti: adanja 
keputusan I.O.C. djauh2 hari sebelum 
nja untuk menambahkan beberapa tja 
bang olahraga jang akan mulai diper- 
tandingkan dalam Olympiade Munich 
1972 nanti. Antara lain dengan mak- 
sunja tjabang olahraga panahan, ca- 
noe, beberapa katagori gulat dan judo. 
Mengenai olahraga Judo sebenarnja 
pada waktu Olympiade Tokio sudah 
dipertandingkan. Kemudian di Meksi- 
ko ditjabut. Sekarang dengan adanja 
keputusan itu olahraga Judo kembali 
dipertandingkan dalam Olympiade 
Munich dari empat katagori mendjadi 
enam katagori. Buat beberapa negara 
dimana tjabang2 olahraga itu sudah 
mentijapai prestasi jang tinggi, tentu 
lahr menguntungkan. Tapi buat bebe 
rapa negara di Asia misalnja belum 

    

   

  

tapi ini tidak berarti bahwa dibenua: 
benua lain tidak memiliki potensi bu 
tni 

    

"simutara hitam itu untuk men 
tjetak goal. 

Tiidera jang dialami Gerson 
terdjadi saat mengadakan latih 
an setelah tiba dl Meksiko dan 
tiidera ing terujata kambuh 
kembali ketika turut dipasang 
dalam pertandingan pertama 
melawan Tjekoslowakia, 

  

Gub. Djateng 
sumbang 
Rp. 405.000 
Semarang, 8 Djuni (Mdk) 

Gubernur Djawa Tengah Moe- 
nadi baru? inj telah menjumbanz 
uang sebesar Rp. 405,000,— ke 
pada Pengurus Besar P-B-S.I, da 
lam rangka ikut membantu regu 
Thomas Cup Indonesia untuk me 
menangkan Piaia Thomas lam- 
bang supremasi bulutangkis du- 
nia dalam pertandingan final 
Tound, jang sedang berlagsung 
di Kuala Lumpur. 

Selandjutnja Gubernur atas na 
ma seluruh rakjat Djawa Tengan 
menjampaikan pula do'a restu de 
ngan harapan semoga team Tho 
mas Cup Indonesia berhasil meng 
gondol Piala Thomas dan senan 
tiasa diridhoi oleh Tuhan. (Ant) 

Masukkan bulutangkis dalam 

atjara olympiade 
Dengan demikian maka tjukuplah 

alasan bagi I.O.C. untuk dapat meneri- 
ma tjabang ofahraga bulutangkis se 
bagai olahraga jang dipertandingkan 
dalam setiap Olympiade Games. Le 
bih-lebih mengingat bahwa kemurnian 
amaturisme dalam olah-raga bulutang- 
kis djauh lebih baik keadaannja di 
bandingkan dengan tjabang2 olahra 
ga lainnja. Djuga taraf permainan 
sudah mentjapai tingkatan jang tinggi. 
Terutama di beberapa negara Asia. 

Dalam hal inilah Indonesia, Malaysia 
Muangthai dan Djepang bisa menun- 
diukkan kelebihannja bahwa bangsa2 
di Asia djuga punja kemampuan di 
gelanggang internssional dan melebihi 
kepintaran pemain2 Eropa atau Ame: 
rika atau Australia. 

Seluruh dunia sudah tahu bagaima 
na hebatnja pertarungan kaliber2 du- 
nia di gelanggang Thomas Cup atau 
AI England, dua turnamen jang sam- 
pai sekarang masih dianggap mempu 
Njai sedjarah jang cemilano. All Eng- 
land jang sudah diimulai'sodjak tahun 
1899 kiranja tjukup mendiadi bukti 
bahwa usia turnamen itu hampir sama 
tuanja dengan Olympiade modern. 
International Championships di Peran 
tjis sudah dimulai sedjak 1908. Irish 
Open Championshpis dimulai di Du 
btin sedjak tahun 1902. 
Scottish Open Championshpis dimula 
i di Aberdeen sedjak tahun 1907. Di 
New Zaeland, Denmark, Australia 
jang sudah dimulai sedjak tahun tiga- 
putuhan. 
Kiranja tjukup argumentasi kita untuk 
mengusulkan agar supaja olahraga bu 
lutangkis dapat dimasukkan sebagai 
atjara dalam Olympiade. 

Mengingat kedudukan Indonesia 
di bidang bulutangkis sudah sedemi 
kian populernja dan sudah mempunjat 

  

. Harahap. 
ama jang baik, maka pada tempatnja 
kalau Indonesia mengambil inisiatip 
untuk mensponsori pengusulan ini 
kepada 1.0.C. dengan mentjari lebih 
dulu dukungan sepenuhnja terutama 
dari negara2 bulutangkis di Asia, se. 
perti Malaysia, Muangthai, Djepang 
atau India. 

Dalam hal ini tokoh2 bulutangkis 
kita jang sudah punja reputasi interna 
sional bisa berbuat banjak dan mentja 
ri djalan untuk mentjari dukungan se- 
banjak mungkin. Sebab bagaimana- 
pun djuga, seandainja usul ini dapat 
diterima, akan banjak memberikan 
keuntungan kepada kita. 
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LARIKAN 
DIRI 
(Sambungan dari hal. Iy 

Ternjata ctiek kosong 
Ketjurigaan? terhadap kete. 

rang a sang adiirnja 

mobil itu jang ternjata adalah 
sebuah taxi. 

Djoni sudah minggat 
Dj paviljus rumah tadi dida 

pati Djoni berikut dengan 10 
buah mesin "”Olivetti” 
tak ada lagi. Keterangan peng 
huni rumah seorang wanyta 
berkebangsaan Iran mengala- 
kan, bahwa Djoni baru sadja 
pergi. sedangkan alamat sebe- 
narnja bukanlah ditempat itu, 

Muljon ditangkap kare 
Ga ada hubungan 

Tecab menangkan Muljon ka 
rega diketahui sebelum Djoni 
besirusan langsung engan 
Aziz kelihatan bersama2 meren 
tjanakan untuk  membefn ba. 
rang2 tsb, Dan Muljon kini 
sedang dalam pemeriksaan. apa 
kah ja terlibat dalam penipuan 
jang telah dilakukan oleh Djo 
ni itu. (Ms) 

Vokey.ball : 
TEAM VOLLEY.BALL 
PUTRA/PUTRI KORSEL 
KE DJEPANG 

TOKIO, 8 Djuni (Ant/Rtr) 
Team volley-ball putra dan putri 

Korea Selatan akan bertolak dalam 
pertengahan bulan ini ke Tokio um 
tuk memainkan serangkaian pertan- 
Gingan persahabatan melawan teamd 
setempat. 

Persatuan Volley-bali Djepang du 
lam pergumumannja jang dikeluarkan 
hari Sabtu di Tokio mengatakan, bah 
wa team putri Korsel itu akan turut 
akan | pertandingan memperebutkan 
piala "NHK", kompetisi tiga negara 
dan turnamen volley-bali internasio- 
nat. 

Regu putranja akan memainkan dua 
kali pretandingan, antaranja melawan 
regu nasional Djepang dan tempat 
Volley-bali mahasiswa Djepang jang 
@ipersiapkan untuk "Universiade Tu- 
Tino bulan Agustus mendatang. 

Direntjanakan atjara pertama akan 
Gimainkan tgi. 13 Djuni mendatang, 

  

BEST BET : 

BEST @GUINELLA : 

tentu lebih tjepat. 

Tindjauan hasil2 balapan 
andjing hari Saptu 

Mini Mia lontjat pelan dari box 3 dan tubrukan 
pada belokan pertama sehingga kehilangan se- 
luruh kesempatan untuk menang. 

Gaelari — Sharkiri. Gaelari tidak pernah mem- 
biarkan hasil2nja dalam keragu-raguan. Ia te- 
rus lurus lontjatnja dan menang 2 djarak pan- 
djang. Sharkiri kalah pada mulai start, menga- 
lami kesulitan pada belokan pertama, mendjadi 
djuara ke-4 pada achir balapan, halaman meru- 
pakan usaha jang baik. Pada start berikutnja ia 

  

  

Hasil balapan hari Saptu 
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