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Pesawat T. V. SANYO 
jang terbaru 

Persediaan 
spare-parts-nja 
pasti terdjamin 

Hidup lebih nikmat dengan 

   

Mengenai RUU Anti Kn 
rupsi, sebaga: riimi je 

an oleh Mare luhammad 

lam pers beberapa waktu 
jang lalu bahwa pemerin 
tah dalam waktu dekat 
akan mengadjukan RUU. 

DPRGR. 

konsepnja. 
Mengenai BPK oleh Ma- 

r'je Muhammad dikemuka- 
kan, bahwa dalam rangka 
pemurnian pelaksanaan 
UUD 45 dan untuk membe 
rikan landasan hukum jang 
lebih kuat bagi BPK dida- 
lam: mendjalankan fungsi. 
nja, maka UU No. 17/1965 
perlu diganti mengingat 

wa UU ini menempat- 
kan BPK dibawah kekuasa 
an eksekutif. 
Demikian pertanjaan ig 

diadjukan oleh anggota 
DPRGR darj fraksi Karya 
Pembangunan tsb. 

KSAU 
Malaysia 

Tiba 
Djakarta, 9 Djuni (Ant) 

Air Commodore Dato" Sulaiman 
bin Sujak, KSAU Malaysia Senin pa- 
Wi telah tiba dilapangan udara uta- 
ma Halim Perdanakusuma dalam 
rangka kundjungannja ke Indonesia 
sebagai tamu KSAU Republik Indone 
sia Laksamana Madya Udara Suwo- 
to Sukendar. 
Commodore Dato" Sulaiman jang 

menumpang pesawat Hawker Siddely 
VIP Transport FM 1200 milik peme 
rintah Malaysia tiba di Indonesia ber 
sama isteri dan rombongan dan di- 
diempu: di /)Laruma Halim Per- 
dana Kusuma oleh KSAU RI Lak- 
semana Madya (Udara) Suwoto Su- 
kendar beserta pedjabat2 teras MB 
AU, Pangkowilu V Komodor (Udara) 
Ashadi Tjahjadi, beberapa perwira 
Uinggi AURI, serta perwira? mene- 
ngah, Ibu Suwoto Sukendar serta 
ibu2 lainnia. 

Dari perwakilan Malaysia nampak 
Getang merdjemput atase militer Ma 
layti, Colonel Mohd, Ghazali bia 
Che Mar 

Setelah mendapgtkan kalungan dan 
penjerahan bunga dari puteri2 Laks- 
dya Suwoto Sukendar untuk KSAU 
Malaysia dan njonja, Dato' Sulaiman 
@iperkenalkan dengan perwira2 jang 
mendjemput oleh KSAU RI dan ke- 
mudian mendapatkan penghormatan 
setjara militer, 

ROMBONGAN TAMU 
Rombongan KSAU Malaysia terdi- 

fi dari Datin Zahran Sulaiman (is- 
teri KSAU): Omar bin Saman, Wing 
Commander (Letnan Kolonel Udara), 
Pangeran Rentjana Udarra (Perwira 
Perentjanaan): Muslim bin Ajob, Sgu 
adron Leader (Major Udara), Ketua 
Tehnik (Perwira Tehnik): Latief bin 
Ahmad Sjah, Sguadron Leader (Ma- 
for Udara), Ketua Pentadbiran Mars 
kes Udara Perwira Administrasi) dan 
Mohamad bin Baik, Pilot Officer 
(Letnan “Udara II), Juru Iring kepa 
da KTTU (ADG KSAU), 
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H. Djamaludin Malik 

SANYO 
SIT momor 0024/SK/DPHMISIT/1968 

MAJAT 
Penduduk sipil Vietnam Selatan memperhatikan pemandangan jang mengerikan dari 
majat2 serdadu Vietnam Utara jang tewas dalam suatu serangan jang gagal untuk 
menduduki kota Dalat. Pasukan2 komunis masih terus mengadakan serangan? dise- 
kitar kota Dalat untuk menduduki temparz itu. 

Harini netto 
oplag: 

80.52 

  

   

   
   

  

   

   

    

A 1 
"1 

(UPI). 

SUARA 

““ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

erdeka 
RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

Peralatan ZENI AD jang 
didjual disita kembali 

  

BERGELIMPANGAN 

Gadis tjantik beri 
ilham kode buntut 

ACHIRNJA DJIP HANKAM TUBRUKAN : 
4 ORANG TEWAS DI DJL. MOGOT 

Djakarta, 9 Djuli (Mdk) 
Empat orang laki2 mening. 

seketika dan tiga 

WIB di Djl. Dan Mogot Tjeng 
kareng, antara Jeep "Han- 
kam" nomor 40—081 dengan 
truk B. 9404-M. 

Selain daripada mereka jg 
meninggal dan tjidera itu ha. 
nja 4 orang sadja jang sela. 
mat, jaitu 3 orang penumpang 
truk dan seorang penumpang 
Jeep Hankam tb. 
Nama2 jang meninggal ialah 

Sumardi, alamat Petodjo Selatan, 

Maamin dan Suhandak alamat 

Djati Petamburan dan sopir Jeep 

Samsudin, alamat Batu Tieper 
ar 

MENTERI PENDIDIKAN 

A DIGANTI. 

  

Washington, 6 Djuni (UPI). 

Presiden — Nixon telah me- 
ngangkat Wakil Menteri Luar 
Negeri AS ELLIOT L.RICHARD- 
SON sebagai Menteri Pendidikan 
AS jang baru, menggantikan 
Robert H.Finch. 5 

Pergantian Menteri itu meru- 
pakan pergantian penting dalam 
Kabinet AS sedjak Richard M. 
Nixon mendjadi Presiden 18 bu- 
lan jang lalu. 

Robert H.Finch jang pernah 

mengritik politik Nixon menge- 

nai Kambodja, tidak disingkir 

kan dari kalangan Presiden, teta- 
pi diangkat sebagai Penasehat 
Presiden dibidang Pendidikan, 
dan kedudukan Penasehat ini 
tinggi bagi Staf Gedung Putih. 
Dua Penasehat lainnja ialah 

Bryce Harlow dan Daniel P. 
Moyning. 

    

  

kit Munchen, Djer 
man Barat, pada djam 21.15 waktu 
setempat hari Minggu tgl. 7 Djuni 
1910 atau djam 05.15 WIB hari Se- 
nin int. 

Pimpinan DPR-GR dalam pernjata 
an berbelasungkawanja itu mendo'a 
kan setgoga arwah dan amal perbu 
atan almarhum H. Djamaluddin Ma- 
lik diterima Allah SWT dan kepada 
jang ditinggalkan almarhum dido'a- 
kan pula semoga Allah SWT selalu 
ketenteraman lahir-bathin. 

Dalam hubungan ini pimpinan DP 
RGR atas nama seluruh anggota lem 
baga legislatif tsb. telah pula me- 
njampaikan ikut berbelasungkawa ke 
peda keluarga almarhum H. Djama- 
luddin Malik atas meninggainja al- 
marhum itu. 

PEMAKAMANNJA TUNGGU KE- 
PUTUSAN PRESIDEN 

Sementara itu pihak DPA jang te 
lah dihubungi "Antara" menjatakan 
bahwa tempat pemakaman djenazah 
almarhum H. Djamaluddin Malik ki- 
ni masih menunggu keputusan Prest 
den Soeharto. 

(Bersambung ke hal. IV) 

Dan nama2 jang luka berat 
falah Basuni. Suaman, alamat Pe 
todjo Selatan dan Djori, Petodjo 
Utara. Kesemua mereka sekarang 
sedang dirawat di RS Dr Tjiptc 
Salemba. 
Menurut keterangan2 jang di 

peroleh 'Merdeka' mengatakan. 
bahwa Jeep 'Hankam' tsb bermak 
sud akan pergi ke Tangerang un 
tuk mengudji kebenaran kode 
buntut. 

Sebelumnja kira2 djam 21-06 
malam, di djl Kwitang. Samsudin 
pengendara mobil itu berjumpa 
dengan seorarg wanita tjantik- 
Si wanita mengajak Samsudin ber 

Sambut 
Radja Faisal 
Setjara 
Meriah 

Djakarta, 9 Djuni (Mdk) 
Sehubungan dengan kum. 

     

    

    

   

    

Gjalan2 dan bertjerita tentang 
kpde bola Tangerang. Katanja se 
orang peramal di Tangerang me 
ngatakan kepadanja. bahwa bi! 
Natang angka bola Tangerang jg 
akan keluar, jalah kutjing dan 
angkanja 18. 

Setelah sesaat raun2 sepan 
djang djalan Kota Djakarta de 
ngan si wanita tjantik tsb disam 
ping Samsudin. tiba2 ketika se 
dang berada di djl Karet Pecku 
buran, ta menghilang tak tentu 
kemana perginja. 4 - 

Kedjadjan aneh ini bukannja 
menimbulkan pertanjaan2 dida 
lam kepala Samsudin tentang sia 
pa sebenarnja wanita jang meng 
hilang itu. namun dengan tjepat 
sudah diramalkannja — bahwa 
orang itu adalah machluk halus 
jang datang membawa petundjuk 
kepadanja akan kode bola Tangge 
rang jang akan keluar. 

Segera la mengadjak kawan2 
nja pentjandu kode 'buntut Tang 
garang, jang dengan serta merta 
pula melontjat kedalam Jeep stu 
dan lalu berangkat menudju Tang 
gerang dengan maksud akan me 
ngudji langsung kebenaran kodo 
itu di Tanggerang sendirl 

Rupanja jang terdjadi bukan 
Jah nasib baik bagi mereka. te 
tapi Jeep jang mereka tumpangi 
bertubrukan dengan truk penuh 
bermuatan pasir, hingga menje 
babkan 7 orang meninggal dunia 
dan tjidera. 
Demikianlah keterangan 'tu yg 

pada mulanja bersumber daripada 
keterangan2 sisa2 jang masih hi 
dup dari kedelapan orang penum 
pangnja. (M3) 
  

      

   oleh 
' Komdak VII 

Pendjualnja bernama Soe- 
narjo alias Lim Liang Ing 

Djakarta, 9 Djuni (Merdeka). 
Petugas2 Reserse Kriminil Komdak VII/Djaya berda- 

sarkan atas dari MABAD, baru2 ini telah ber 
hasil menjita kembali sedjumlah peralatan? penting mi- 
lik Zeni Angkatan Darat jang telah didjual oleh seorang 
bernama Soenarjo alias Lim Liong Ing dari Sukabumi. 

Menurut keterangan jang 
diperoleh Antara” dari 
Reskrim Komdak VII, lebih 
djauh dikatakan, bahwa ba 
rang2 atau peralatan2 pen- 
ting milik Zeni AD ini se 
mula telah disewakan oleh 
Zeni kepada orang tsb. na 
mun kepertjajaan jang di- 
berikan kepada oknum tsb. 
telah disalah gunakan di- 
mana semua barang2 tsb. 
telah diperdjual belikan d: 
beberapa tempat, dan bah 
kan djuga kedaerah Ma- 
lang di Djawa Timur. 

Lebih djauh diperoleh ketera 
ngan, bahwa alat2 jang pada 
umumnja terdiri dari peralatan 
statlonalr tersebut masing2 ada 
lah milik Jon Zikon 11. Jon Zikon 
14, Jon Zikon 15. Jon Zipur 7 

MOBIL "OPEL K” 
DIBAWA KABUR 
Djakarta, 9 Djunj (Mdk) 

Oppel Karapan No, Pol. B. 
M20.N tjat putih hitam, telah 
dibawa kabur oleh bandit2 
pentjuri mobil, ketika kenda- 
raan tsb sedang diparkir diha 
laman rumah pemiliknja di 
kampung Kebun Sajur Rt 001/ 
Ol, Kelurahan Tjipinang Tjen 
pedak, Djakarta. 

Pemilik mobil tsb bernama 
Kasiman, sesaat setelah kedja 
dian jtu langsung melapor ke 
pada Komwil 75 Djakarta Ti- 
mur, demikian disiarkan Pen- 
dak VII Djaya kemarin. (Ms) 

Kosmonot2 
Rusia 5 hari 
diawang2 

Moskow, 9 Djuni (Mdk) 
Dua kosmonot Sovjet Sabtu 

malam telah berhasil tjapai 
satu rekor baru dalam daja 
tahan diruang angkasa semen 
tara pesawat ruangangkasa 
mereka Soyuz.9 membeiokkan 
arah penerbangannja kembali 
kebumi. 

Kosmonot Andrian Nikolayev, 40 

tahun, dan Vitali Sevastyanov, 34 

tahun, terus mengorbit dalam apa 
jang nampaknja merupakan satu tes 
bagi kesanggupan manusia untuk 
tinggal diruangangkasa dalam rang- 
ka peringatan mentjiptakan stasiun- 
Stasiun pengorbit berwatak. 

Kedua kosmonot itu berada dia- 

wang2 selama lima hari penuh, jang 

ini berarti bahwa mereka telah da- 
pat mengalahkan rekor jang ditja- 
pai Sovjet sebelumnja selama 118 
djam 56 menit dan 41 detik jang di 

lakukan oleh Letnan kolonei Valeri 

Bykovsky dengan Vostok-5 pada" tu- 
Gluh tahun jl. 

  

       

     
   

           
       

   
   

  

    

            
            
   
   

   
    

              
     

        
         
      

             

   

    

   

   
   

   

  

   
   

   

      

   

       
  

   

   

r— PERINTIJIAN : 
? 8 Buah mesin las, 

8 Outboard Motor, 
2 Waterpump, 
LA 25 KVA dil. 

dan Jon Zipur 9/Para. 
Sedangkan matjam2 alat ter 

sebut antara lain terdiri dari 8 
buah weldingset (mesin las). 8 
buah Outboard Motor. Water 
Pump 2 buah. LA 125 KVA- LA 5 
KVA, serta sedjumlah alat? Ia 
innja sedjenis itu. 
Ditambahkan pula, bahwa se 

luruh alat2 jang mendjadi milik 
Jan Zipur 9/Para jang djuga 
telah diselewengkan itu telah ber 
hasil djambil seluruhnja dari 
Djakarta dengan melalui Polisi 
Kalibaru, Djakarta. sedangkan 
jang berada di Malang diambil 
melalu perantaraan C?M 083 
Malang. 

Dalam penjitaan kembali jang 
Gilakukan petugas2 Kopolisian. 
antara lain telah disita kembali 
sebuah mesin las dari rumahnja 
Nj T. didagrah Djelambar, dan 1 
mesin las-lainnja dari Bengkel 
'Sumantri' Djalan Djembatan V. 
Djakarta. 

Sementara itu 'Antara' belum 
memperoleh keterangan tcbih dja 

    

uh sekitar prosedur pemakaian 
daripada alat? Zeni Angkatan 
Darat ini, jang oleh prdjabot2 
Zeni telah dapai disewakan kepa 
da okmum2 orang iuar. akan 
tetapi jang sudah past! terha 
dap oknum2 Soenarjo aljas Lim 
Liong Ing jang mendjadi dalang 
nja penjelewengan ini, sekarang 
telah berada dalam tahanan p'hak 
Kepolisian guna kemudian d'ada 
kan pengusutan lebih djruh 

Begitu djuga terhadap bcbera 
pa orang pembeli kini djadakan 
djuga pemeriksaan? didatam me 

   

  njelesajkan ' masalah int. demik! 
an 'Antara' memperoleh ketera 
ngan 

  

52.000 Dokter Inggeris 

Mogok.- 
London, 6 Djuni (UPI) 

52.000 Dokter Inggeris mulai 
mogok pada tanggal 6 Djuni jang 
lalu karena tuntutan mereka 
tidak dipenuhi oleh Pemerintah 
Inggeris. Perdana Menteri Wilson 
hanja menjetudjui kenaikan gadji 
30#6 untuk 14.000 dokter junior 
dan 24.000 dokter jang berprak- 
tek umum. Sedangkan 14.000 
dokter lainnja hanja diberi kenai- 
kan gadjih 1576. 

Pemogokan Dokter2 Inggeris 
itu berupa penolakan mereka 
untuk menulis resep, surat idjin- 
tjuti dan sertifikat dokter. Dan 
ini sangat membahajakan indus- 
tri Inggeris maupun dinas/sevice 
kesehatan, karena dengan demi- 
kian buruh? maupun pekerdja2 

lainnja dapat menjatakan diri 
mereka sakit dan menuntut gan 
ti kerugian tanpa diperkuat oleh 
keterangan dokter. 

Krisis Dokter Inggeris lebih 
mengantjam Inggeris karena ber- 
samaan dengan tuntutan kenaik 
kan gadjih para wartawan dan 
redaktur suratkabar Inggeris. 

  

    

Washington, 9 Diunj (AM.Afp) 
SENATOR  demokrat Stuart 
Symington hari Minggu menu. 
duh bahwa AS bukan sadja me 

annja. perlengkapannia dan 
pemberian tudjangannja. 

Senator djadi menteri 

    

  

  

  

     

      

NO. 

4 5 sa 

PENJEDAP MASAKAN 

KN. roro 
PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

TH: XXIV, TH. -REP: XKIV 

    
   

SELAMAT ULANG TAHUN. PAK! 

Tjiuman selamat jang mengharukan telah diberikan oleh 
Ibu Tien Suharto kepada suaminja Presiden Suharto da- 
lam upatjara hari ulang tahun beliau jang ke-49 diraja- 
kan setjara sederhana Senin siang di Djl. Tjendana. 

Djakarta, 9/6 (Antara) 
Presiden Soeharto dengan didam 

pingi ibu Tien Senin pagi ber- 
tempat di Tjendana 8 telah men 
dapat u'japan2 selamat dari para 
pedjabat pemerintahan sipil dan 
militer di Djakarta dan handai- 
taulan serta tidak ketinggalan 
dari para wartawan jang bertu- 
gas di Istana berkenaan dengan 
ulang tahunnja jang ke-49 

Ulang tahun jang diperingati 
setjara adat ialah dengan nasi 
tumpeng, mendapat perhatian be 
sar, sehingga suasana tempat ke 
diaman Presiden mendjadi meri. 
ah dan penuh dengan karangan? 
bunga jang turut mengutjapian 
selamat dan menjampaikan do'a 
agar Tuhan Jang Maha Kuasa se 
lalu melindungi dan menguatkan 
kan Iman Kepala Negara RI. da: 
lam memimpin negara dan bang- 
sa, dan memperbaiki keluarga 
nja 

Pertempuran 

  

(Ipphas) 

Suasana di Tjendang demikian 
informilnja dan pembitjaraan2 jg 
hangat berkisar dikalangan hadi- 
Tin pada umumnja mengenai ke 
menangan Thomas Cup jang ber- 
hasil direbut kembali oleh regu 
Indonesia. 

Presiden Soeharto telah meng: 
ambil kesempatan untuk bertja- 
kaptjakap dengan Menteri Luar 
Negeri Adam Malik dan njonja, 
Menteri Penerangan — Budiardjo, 
Gubernur/Kepala Daerah Chusus 
Ibukota Djakart, Raya Ali Sadi- 
kin dil. mengenai Thomas Cup. 

Diantara para hadirin terdapat 
satu hadiah jang unik dari Kes- 
pekri jang dipimpin oleh Darius 
Marpaung jang menjampaikan 
koor dari kelompok “King's 
Man Chorus" dengan lagu?nja 
antara lain Pandjang Umur, Hap 
py Birthday, Bergembiralah dan 
Batu Zaman jang — berkuman- 
dang diseluruh tempat kediaman 
Presiden Soeharto 

sengit selama 
satu djam di Kambodja 

Saigon, 8 Djuni (UPI). 
TEMBAKAN2 senapan 

mesin, bom2 dan artileri 
Amerika Serikat dan Viet- 
nam Selatan memukul mun 
dur pasukan2 Komunis jg. 
menjerang pasukan? in- 
fanteri AS. didaerah ”Kail 
Ikan”, 88 mil. sebelah barat 
laut Saigon. 

Pertempuran sengit terdjadi 
selama 50 menit, Seorang pra. 
djurit AS tewas dan 12 orang 
lainnja Tuka2. 
Djumlah pasukan Komunis jg 

menjerang tu hanja berkisar 
antara 60 dan 70 orang. Mere 
ka menggunakan sendjata2 ri- 
ngan. sendjata2 otomatik dan 
mortir. Pertempuran dimutat 
djam 10 pagi waktu setempat. 
Pasukng2 Infaniri AS mem- 

balas serangan Komunis itu de 
ngan senapan mesin darj mobil2 
berlapis badja, Setelah minta 
bantuan, mereka dilindungi de 
ngan helikopter pengangkut me 
riam ketjil dan pesawal2 pem 
bom djenis jet. 

Sementara itu pertempuran 
antara Sekutu dan 
pasukan2 komunis untuk meng 
uasal kota touris SIEM REAP 
dekat Angkor belum selesai, 
Kota itu terletak 140 mf? barat 

  

PENGIRIMAN TENTARA MUANGTHAI KE 

Ketjuali andjuran 

didorong dengan 
itu jang didi Presiden AS ada 
lah Lyndon B- Johnson, 

Senator 

  

laut Phnom Penh. 
Pasukan2 Komunis masih ma 

"guasai lapangan terbangnja. 
Hubungan telepon dan telegram 
antara Siem Reap dan Phnomi 
Penh terputus dan hanja pihale 
militer mengetahui situasi Se. 
lengkapnja, 

Hari Minggu 2 pesawat pem 
bom B-52 AS membomi hutan? 
sarang Komunis jang lebat di 
sfbelah Barat Tam Ky. 

  

          
Kambodja. 

Oleh karena witak di 
ketahoi oleh rakjat 
mai terlibatnja AS dalam 
tan? didaerah ini, maka 
berguna djika tuan Rogers mem, 
berikan perinujannja 
bantuan AS kepada Muangt 
tu demikian senator Syming. 
tan dalam sursinja itu,
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U Than 13 Djuni 
Kuala Lumpur, 9 Djuni (Merdeka). 

Wakil PM Malaysia, Tun Abdul Razak, diharapkan 
akan memimpin missi perdamaian Kambodja ke Moskow 
dan London, demikian menurut keterangan kalangan di- 
plomatik di Kuala Lumpur. 

Yun Razak, jang mewakik Malay- 

-elatif pertama negara? Asia Ku untuk 

dibidang diplomatik. 
Sumber diplomatik di Kuala Lum- 

pur lebih djauh menundjukkan bahwa 
Menlu Djepang, Ktichi Aichi, agaknja 

  

MAHMILDAM BB MEDAN : 

Anggota2 jang langgar 
hukam didjatuhi hukuman 
Medan 9 Djuni (Ant). 

Mahkamah Militer Dae- 
rah Militer II/Bukit Baris- 
an dalam sidangnja baru2 
ini telah memeriksa berba- 
gai perkara anggota Angka 
tan Darat didaerah ini jang 
terlibat dalam tindak krimi 
nil, pelanggaran disiplin, in 

subordinasi dll. tindakan 
pelanggaran hukum. 

Mahkamah dalam keputusan 
nja telah menghukum Serma 
3DSN 2 bulan pendjara dalam 
Imasa pertjobaan 4 bulan, Ia di 

Tahanan? 

Polisi harus 

  

  

  

diperiksa 
  

setjepatnja 
Medan, 9 Djuni (Antara) 

Pangdak.lII/Sumut  Brigdjer 
pol Drs, Widodo Budidarmo je 
lah memerintahkan seluruh ba 

  

inj mengadakan inspeksi didae 
rah2 Tapanuli Menrekankan pen 
Mingnja suatu pemeriksaan Jang 
Ejepat dan segera bagj Setiap 
tahanan, karena djustru hal #sb 
merupakan tugas polisi jang 
djuga mendjundjung hak2- mxza- 

si mapusia.-)”-- - - « 
Terhadap para tahanan jang 

tidak terbukti atau dianggap 
tidak perlu lagi ditahan. Pang 
dak Widodo memerintahkan 
agar mereka segera dikeluarkan 
dari tahanan 

Dalam kesempatan inspeksi- 
nja itu Brigdjenpol Widodo dju 
ga telah berkesempatan berbi. 
tiara langsung dengan sementa 
ra tahanan Polisi dibeberapa 
tempat, darj mana Pangdak.IT 
mendapat infromasi langsung 
tentang keadaan serta lamanja 
mereka ditahan, 

Tetapi Sebegitu djauh Kepala 
Seksi Intel Pendak-II/Sumut yg 
menjerti Pendak-II tidak menje 
hutkan apakah didaerah2 terda 
pat tahanan jang tjukup lama 
"disekap" ketika sedang dalam 
pemeriksaan. 

Perintah jang dikeluarkan 
Pangdak.II itu ditudjukan agar 
setiap bawahannja didaerah Ani 
dapat melaksanakan proses pe 
meriksaan setiap tahanan deng 
an Sebaik2nja dengan menguta 
makan waktu, sehingga para 
tertuduh tidak terlalu lama ber 
ada ditangan Polisi. 

ar djam kerdji 
Ss, anggota RindanuIt, telah 
didjakuhi hukuman 4 bulan pen 

ninggalkan Bana ja tanpa 

Ba SAN dnngatn Kannda”jang la SI anggota 
melakukan pentjurlan dan me 
ninggalkan kesatuan dihukum 2 
tahun pendjara serta dipetait 
dari dinas TNI, 

Praka KAM. anggota Jon 
Kav, telah La Sean hutu 
man pendjara 2 tahun potong 
tahanan serta dipetjat dari di- 
nas TNI. 

Pratu KAS, anggota Jon Ar 
hanudse, dihukum 7 bulan pen 
djara. karena dipersalahkan te. 
Jah meninggalkan kesatuannja 
tanpa idjin, Tertuduh djuga d' 
petjat dari dinas TNI serta dj 
Tg haknja untuk memasuki 
ABRI, 

Prada ZA jang meninggalkan 
kesatuan tanpa idjin serta mem 
hawa sendjata dan amunisi te 
lah pula dihukum 9 bulan pen 

ajaa dan  dipetjat dari dinas 

Dua orang anggota Rindam. 
II masing2 Prada MP dan Pra 
da B. Nas masing2 dihukum 10 
dan 7 bulan pendjara serta di 
petjat dari dinas TNI dan di- 
tjabut haknja memisuk! ABRI, 

Sidang Mahmildamll masih 
akan dilandjutkan memeriksa 
beberapa perkara baru dan per 
Kara lainnja jang masih belum 
selesai. 

  

Team Trinegara akan bertemu 

dan memintakan perhatian mereka 
atas kegawatan situasi di Kambodja 
setelah Pangeran Sihanouk diguling- 
kan sebagai Kepala Negara, disusul 
oleh invasi tentara asing terhadap 
negara tersebut. 

DI MOSKOW 20 DJUNI 

Team tsb berharap akan tiba di 

'Gromyko dan pembesar2 Sovjet lain 
nja, 

Di Mositow, maupun di London, 
dimana team itu berharap akan tiba 
peda tanggal 22 Djuni akan dilaku- 

Djenewa 1954 
(Inggeris dan Uni Sovjet) tentang 
urgensi untuk menjelenggarakan lagi 
suatu konperensi internasional serta 

Team ini diharapkan dapat menje lesaikan rangkalan pertama pendeka 
tan? langsung terhadap pelbagai ne. 
gara itu, termasuk djuga anggota2 
Komisi Pengawas Internasional (in- 
Gia, Polandia dan Kanada) dan mung 
kin djuga Perantjis, sebelum achir 
bulan Djuni ini. Demikian kalangan diplomatik di Kuala Lumpur. 

(Ant/Atp) 

KaptCL) PRAWOTO DIVON- 
NIS 16 BULAN PENDJARA 
ALRI DIRUGIKAN RP. 2.883.590 BAHAN BAKAR 

Surabafa, 9”Djuni (Adt.) 
"“Kapten Laut Prawoto 
PK, telah dituntut hukum- 
an pendjara 16 bulan po- 
tong tahanan, ditambah 
denda Rp. 1 djuta. Baranp2 
jang ada hubungannja dgn. 
manipulasi berupa ribuan 
ton bahan bakar HSD kepu 
njaan ALRI, disita untuk 
»negara, termasuk sebuah 
mobil merk "FIAT” serta 
uang tunai Rp. 300.000,—. 

Tertuduh kedua, etnanmuda 
Laut Johannes Bakker dan tertu 
duh”ketiga Kopral Sugito, ma 
sing2 dituntut hukuman pendjara 
14 bulan potong tahanan, di 
tambah denda untuk masing2 tor 
tucuh Rp 500-000 dan dua buah 
Datsun pick up serta seouah ru 
mah dj Karangredjo jang sedang 
dibangun, kepunjaan teriuduh 
ketiga, disita untuk negara. 

Ongkos perkara dibebankan 
kepada para tertuduh 

Tartuduh kedua, letranmuda 
oleh Oditur Major Laut Sukarno 
Prodjorekso SH dalam sidang Pe 
rgadilan Tentara ALRI Daerah 
IV di Surabaja. karena mengang 
gap perbuatan pura tertuduh tju 

TAKEO MIKI DI DJAKARTA : 

Bantuan2 Djepang untuk 
Indonesia akan ditambah 

Hubungan2 langsung PKI 
dan PKD dikira tak ada 

Djakarta, 9 Djuni (Ant.) 
Bekas menlu Djepang Ta 

keo Miki katakan dia men 
dapat kesan bahwa bantu- 
an Djepang kepada Indone 
sia dipergunakan setjara se 
hat (sound and healthy). 
Miki jang dulu pernah ber 
kundjung ke Indonesia 14 
tahun jang lalu sebagai 
utusan istimewa PM Hato 
yama waktu itu, katakan, 
bahwa dia sangat berkesan 
melihat perkembangan jg 
begitu pesat di Indonesia. 

Miki jang mengatakan ha) 
in, dalam suatu pertemuan de 
ngan pers achir pekan jbl., 

Sebagai Tn Dje, : 
lah negara jang peri jang 
memberikan djawaban positif 
terhadap gagasan Indonesia 
untuk mengadakan konperensj 
'negara2 Asja dan Pasifik me. 
ngenai Kambodja jang diada- 
kan di Djakarta beberapa wak 
td jang lalu, demikian ditam- 
"bahkannja. "     

Mengenai bantuan Djepang ke 
pada negara2 berkembang. Miki 
katakan bahwa seperti telah di 
umumkan dalam konperensi ting 
kat menteri mengenai pembangu 
nan ekonomi Asia Tenggara jang 
diadakan di Jogjakarta baru? in, 
Djepang telah memutuskan untuk 
memberikan 1 pCt dari GNP-nja 
mulai tahun 1975 sebagai bantu- 
an kepada negara2 berkembang. 
Ditambahkannja bahwa menu 

rut konsep Overseas Economic Co- 
oparation and Development (OE- 
CD). semua negara jang sudah 
madju harus memberikan 1 pCt da 
ri GNPnja sebagai bantuan jang 
termasuk didalamnja dagang (de 
ferred payment). 

Akan tetapi Djepang setjara be 
rangsurangsur nanti akan mem 
berikarnja bantuannja lebih ba 
njak lagi dalam bentuk jang sebe 
narnja (aid in pure form) terma 
suk djuga grants, demikian ditam 
bahkanrja. 

Miki katakan bahwa anggapan 
jang tersebar luas bahwa Djepang 
merupakan 'economic animal" ada 
lah sesuatu jang dibesar-besarkan. 

Partai Komunis Djepang 
Mendjawab pertanjaan lainnja 

Miki katakan bahwa dia jakin ti 
dak ada hubungan langsung anta 
ra perobahan sikap Partai Komu 
nis Djepang jang semendjak ta 

  

kup terbukti dan memenuhj unsur 
tindak pidana, berupa “kesepaka 
tan untuk melakukan manipulasi 
ribuan ton bahan bakar HSD mi Uk ALRI- 

Karena perbuatan para tertu- 
duh. ALRI dirugikan 2.883,5 ton 
bahan bakar jang dinilaj dengan 
uang sebesar Rp. 33 djuta. 

Menurut Oditur hal2 jans dapat 
meringankan para tertuduh ada 
lah tertuduh Kapten (L) Piawoto 
PK- masih muda dan masih ba- 
mjak harapannja, belum pernah di 
hukum dan selalu corect dalam 
persidangan. 

Sedangkan hal jang membetat 
kan adalah. tertuduh pernah ke- 
luar dari tahanan tanpa idjin dan 
diluar persidangan telah memberi 
kan keterargan2 jang merugikan 
Madjelis (Peradilan ALRI). 

Demikian pula terhadap tertu 
duh kedua dan ketiga, masih mu 
Ga dan memberikan keterangan 
jang baik dalam persidangan se- 
hirgga melantjarkan pemeriksa 
an. 

Tertuduh ketiga. telah 10 tahun 
mengabdi pada ALRI- 

Pemeriksaan berikutnja akan 
meberikan kesempatan kepada 
para tertuduh dan Penasehat Hu 
kumnja untuk melakukan pembe 
laan2. (Ant) 

hun 1965 mendjalankan politik le 
gal parlementer. dan kedjadian 
jang dialami oleh Partai Komunis 
Indonesia dengan coup-nja jang 
gagal tahun 1965. 

"Mungkin kedjadian jang diala 
mi oleh PKI itu diperhatikan oleh 
PKD, tetapi hubungan langsung 
saja kira tidak ada, sebab sudah 
merupakan kebidjaksanaan dari 
partai? komunis dimanapun djuga 
untuk merobah strategi djika kea 
daan dan kondisi berobah', demi 
kian ditambahkannja. 

Ditanja apakah PKD jang da 
lam pemilihan umum di Djepang 
tahun jang lalu telah berhasil me 
nambah kedudukannja dengan be 
berapa kursi lagi di parlemen 
Djepang, akan dapat  mendjadi 
paktal jang kuat di Djepang. Mi 
ki katakan bahwa memang PKD 
membuat kemadjuan akan tetap' 
kemadjuan jang didapatnja itu 
hanja akan sampai kepada suatu 
batas. 

Miki dan rombongannja tudjuh 
ckang jang sedang mengadakan 
perdjalanan keliling se'ama satu 
bulan keberbagai negara Asia, 
Eropa. Amerika dan Canada un 
tuk melihat perkembangan di-ne 

gara? tersebut selama di Djakar 
ta sudah bertemu dengan rekan 
jamarja Menlu Adam Malik 

Menurut rentjana dia akan me 
ngadakan kundjungan 
tan kepada Presiden 
Sebtu prgi sebelum menigralkan 
Djakarta menudju Eropa Sabtu 
s'ang 

    

Pa , 

  

MERDEKA 

      Ibu kota 
harus 
bersih 

Djakarta, 9 Djune (Mdk) 
Dalam rangka — menjambut 

HUT Ke433 Kota Djakarta 
serta Peringatan — Proklamasi 
tgl. 17 Agustus 1970, Kepala 

kan ditempat jang telah di- 
tentukan. 

Dalam keterangan itu Ma- 
joe Tjetje menegaskan, bahwa 
kepada mereka jang tidak me 

terangan ini Dinas 
Kebersihan DCI Djaya tidak 
segan2 untuk seger, mengam 
bil tindakan serta akan me- 

njita peraletannja. (El)       

Pemandangan umum DPR- 
GR : 

USUL INISIATIF 
SANGKALA DKK 

DIBAHAS 
Djakarta, 9 Djuni (Mdk) 
Sis terbuka DPR. pleno 
GR hari Sabtu telah mende. 
ngarkan pemandangan umum 
para anggota mengenai RUU 
usui inisjatif Drs. Mansjur 
Sangkala dary Fraksi Karya 
Pembangunan dkk. tentang 
Pelajaran Niaga Nasional, 

Pada pemandangan umum 
jang telah dimulai sedjak ha. 
ri Djum'at mengenai RUU tsb 
telah berbitjara delapan ang- 
gota masing2 Muzamil Chali- 
mj darj Fraksj PSII, M. Leng- 
Su dari Fraksj PNI, Sardjono 
Suprapto darj Fraksi ABRI, 
Wajan Tjakranegara dari 
Fraksi IP.KI, Kuntjoro Jakti 
darj Fraksi Karya Pembangu 
nan A,B,C, Salman Sapo dari 
Fraksi Murba, Chr. J. Mooy 
dari Fraksj Parkindo dan Man 
tejro dari Fraksi Katholik. 
Dalam pemandanga, umum 

tersebut para pembitjara pada 
umumnja mengharapkan, agar 
RUU usul inisjatif tentang Pe 
lajaran Njaga Nasional inj da 
pat memberikan djaminan hak 
hidup bagi pelajaran Nasio- 
nal keseluruhannja. Untuk jitu 
masih diperlukan djadakannja 
penjempurnaan2 atas RUU 
ini, 

Memegang peranan seba 
gai pelaksana, 

RUU usul injsiatif Mansjur 
Sangkala dkk tentang Pelaja 
ran Niaga Nasional ini jang 
terdiri darj beberapa Bab dan 
29 Pasal memuat all. azas? 
dan ketentuan2 pokok tentang 
pelajaran njaga, perusahaan 
pelajaran, perusahaan ekspe- 
disi muatan kapal laut, ten- 
tang pengaturan pelbagaj dje 
nis usaha pelajaran dan usa. 
ha djual-beli/sewa kapal. 

Didalam pendjelasan dari 
RUU “sul inisiatif ini al. dinja 
takan, bahwa pelajaran njaga 
dalam Pembangunan Lima Ta 
hun sekarang ini djelas meme 
gang peranan sebagaj pelaksa 
na dan pembinaan kelantjaran 
angkutan lau serta gerak ba- 
rang, crang dar muatan me. 
lalui laut. 

" Peranan jni, demikian dinja 
takan selandjutnja, dapat di. 
lihat setjara njata, karena 
lalu-lintas barang dan kegiat 
an pereknnomian Negara k.I. 
2 pCt samnaj 70 pCt melalui 
laut. 

      

ACHIR '71 KBRI? PUNJA 
HUBUNGAN LANGSUNG 
DGN DEPLU 
Djakarta, 9 Djuni (Antara). 

Achir tahun 1971 seluruh kedutaan? besar RI diluar 
negeri sudah akan mempunjai hubungan langsung dengan 
Departemen Luar Negeri di Djakarta sehingga imformasi 
timbal-balik dapat berdjalan lantjar dan tjepat. 

Demikian keterangan Dir- 
djen. Pengamanan, Research 
& Komunikasi DEPLU, Her 
'Tasning, dalam wawantjara 
chusus dengan "Antara” dan 
RRI Sabtu siang. 
Dibukanja hubungan lang- 

sung ity adalah dalam rangka 
peiaksanaan PELITA sub pro. 
jek Worldwide Communication ” 
dilingkungan DEPLU, dalam 

tiga tjara, jaitu melalui tjlpon, 
telex dan morse. 

Dergan demikian diharapkan ada 
nja penghematan pembeajaan terdja- 
minnja ketjepatan pengiriman infor- 

masi2 dan terdjaminnja keaman bagi 

berita2 jang dikirimkan itu, katanja 

sambil menambahkan, bahwa sampai 
saat ini hubungan langsung itu baru 

ada dibeberapa perwakilan RI diluar 

negeri, seperti Tokyo, Kuala Lum 
pur, Bangkok, Kairo, Washington 
dan Bonn. 

PUAS TERHADAP USAHA2 
KBRI 

Berbitjara sekitar kesan2nja sete- 
lah mengadakan perdjalanan inspeksi 
keseluruh KBRI2 diluar negeri. Her 
Tasning mengatakan tjukup puas 
terhadap usaha2 jang didjalankan per 
wekilan2 RI itu. 

Keadaan KBRI2 djelas lebih baik 
daripada masa jang sudah? tjara ker 
Cja mereka tampak lebih terkonsoli- 
dir, sedang pengertian atas pekerdja 
an diplomat kini telah lebih disada 
ri, jakni tidak hanja sebagai diplo- 
met jang keluar masuk — upatjara2 
waktu untuk angkat tast, teapi Je- 
bih dari itu, jaknt sebagai peiugas 
jang mewakili negara dan bangsanja 
Her Tasning mengakui, bahwa sa 

lah satu kesulitan jang dihadapi oleh 
KBRI2 itu adalah soal pembeajaan 
jang sangat terbatas, sehingga tiap2 
dollar jang dikeluarkan harus dipet- 
hitungkan benar? 

OBAT2.AN UNTUK 
KESEHATAN DJIWA 
Djawarta 9 Djuni (Ant) 

Dalam suatu upatjara sederhana 
Gigedung Time dan Life di New York, 
Dr. Nathan Kline dari International 
Mental Hygiene "telah menjampaikan 
kepada Prof. Dr. G. Siwabessy Men 
teri Kesehatan R.I. obat2an seharga 
US $ 40.000 sebagai bantuan kepada 
Pemerintah R.I. dalam usaha dibi- 
dang kesehatan djiwa 

Kibarkan 
bendera 
3 hari 

  

Djakarta, 9 Djunj (Mdk) 
Berkenaan dengan kundju. 

ngan Tamu Negara Srj Bagin 
da Radja Faisal dari Saudi 
Arabia ke Djakarta, maka Gu 
bernur KDCI Djaya Ali Sadi- 
kin menjerukan kepada masja 
rakat dan warga Ibukota un- 
tuk turut menjambut dengan 
mengibarkan bendera Sang 
Merah Putih selama 3 hari 
beruturut2 mulai tgl. 10, 11 
dan 12 Djuni 1970. 

Dalam pada itu menurut 
rentjana Tamu Negara akan 
tiba pada hari Rabu tgl. 10 
Djunj 1970 djam 11.00 dj Air 
Port Kemayoran dan setelah 
atjara penjambutan singkat 
segera menudju Guest House 
di Istana Negara. 
Dan kepada masjarakat 

Ibukota jang akan menjam. 
but kedatangan Tamu Negara 
inj terutama murid2 sekolah 
jang berade disekitar djalan 
protokol antara Air Port Ke- 
mayoran dan Istana Negara 
oleh Pemerintah TISCI Djaya 
disediakan bendera2 kertas 
dan bendera kebangsaan Sau- 
di Arabia. Demikian Guber. 
nur, (El) 

Atas pertanjaan sekitar usaha? ge- 
rilja politik jang dilakukan oleh 
unsur? antiRI, dikatakan, bahwa 
djumlah dan usaha mereka itu sudah 
@jauh berkurang, terutama djika di- 
bandingkan dengan masa tiga tahun 
jang Jalu 

Menurut Her Tasning, banjak da 
Fi mereka kint sudah sadar akan ke 
salahannja dan merubah sikap nega- 
titnja terhadap pemerintahan  Soe- 
harto sekarang, Bahkan diantara me 
reka sudah" ada jang minta dipulang 
kan ketanah air. 

Menanggapi permintaan? jang de- 
mikian itu, Her Tasning mengatakan, 
bahwa pemerintah Indonesi, selalu 
"welcome" untuk menerima mereka 
kembali untuk mendjadi warganega- 
ra Pantjasilais. 

  

Mutasi 
dalan? tubuh 

Siliwangi 
Bandung, 9 Djunt (Ant) 
Enam orang Perwira Menengah 

Siliwangi berpangkat Kolonel 
hari Djum'at pagi telah melapor 
kan Giri kepada Panglima Siiwa 
ngi Majdjen A-J. Witono S. kare 
na mendapat djabatan baru. 

Ke-6 Pamen tersebut ialah Ko! 
Djalil Hanafiah  menjerahkan 
djabatan Asisten3 Kasdam VI 
Siliwangi kepada Kolonel Djaka 
Wargadinata, karena Kol Djalil 
mendapat tugas baru sebagai Ko 
mandan Korem Surjakantjana Bo 
gor. Kolonel Djaka Wargadinata 
sebelumnja adalah Assisten-7. 

Kol. Macklin Purwawinekas me 
mjerahkan djabatan Asisten-4 ke 
pada Kolonel Sambas Adisudarma 
karena Kol Macklin mendapat tu 
gas baru sebagai Perwira Chusus 
bidang Operasi Bhakti, Kol Sam 
bas sebelumnja adalah Komandan 
Brigade 13 Galuh 

Kol. Tarmat Widjaja jang sebe 
lumnja adalah Komandan Ko- 
rem 63 Sunan Gunungdjati me 
nerima jabatan baru sebagai 
Irdam VI Siliwangi dari jang di 
gantikannja, Kol M. Sjafei. jang 
diangkat mendjadi Komandan Re 
simen Inf Siliwangi 

Brigdjen Satibi Darwis (Kepala 
Staf Kodam VI Siliwangi) telah “ 
menjerahkan "djabatan Perwira 
Koordinator Walawa Djawa Barat 
kepada Kol M. Sjafel. Dan Rinsil. 
Kol. M. Suratman jang selama 
ini mendjabat sebagai Komandan 
Korem Surjakantjana akan men- 
djabat sebagai G-5 Kowilhan II 
Djawa dt Jogjakarta 

Untuk sukseskan Pemilu 
jua 

Menurut Panglima Siliwangt 
Majdjen AJ Witono S. untuk men 
sukseskan pemilu nanti, perlu ada 
nja pengamanan. Disamping, peng 
amsnan. perlu djuga ditjiptakan 
kondisi jang menguntungkan ba 
gi pelaksanaan pemilu itu dart 
mulai sdkarang diuga, sehingga 
pelaksanaan pemilu nanti tidak 
akan mendapat gangguan 

Menjinggung tentang tour of 
duty. Majdjen Witono mengemu 

  

kakan, bahwa hal ini dilakukan 
@demt untuk penjegaran karena 
banjak diantara perwira2 tad! 
gang telah lama memegang sua: 
tu djabatan 

SIN SHE TAN TJE NJI 
Mergobat' matjam2 penjakit teru 
tama penjakit djantung. 
Alamat Hotel Vin Pin K. 8 Djl 
Gadjah-Mada 218,219 Djik. Kota 
Praktek haria hari Senin dan 
Kamis 
Pagi 9.00 — 
15.00 — 18.00 

12.09 djam 
No. 601/M/170 

sore   

Diakui djuga, beberapa diantara 
mahasiswa Indonesia jang belum sa 
dar itu masih melakukan kegiatan2 
mereka dengan tjara menulis arti- 
kel2 anti-RI disurat2kabar atau mem 
buat plakat2, akan tetapi intimidasi 
fisik thd anggota? perwakilan RI sa 
ma sekali tidak ada 

50.000 IKUT PEMILU 
Berbitjara mengenai partisipasi 

werganegara RI diluar negeri dalam 
pemilihan umum tahun 1971 jad. Her 
Tasring mengatakan, bahwa djumlah 
warganegara RI diluar negeri seluruh 
nja adalah Ik. 120.000 djiwa diantara 
nja terbanjak bertempat tinggat di 
Paramaribo, jaitu sekitar 40.000 dji- 
wa, 

Kata Her Tasning jang akan turut 
pemilihan umum jang akan datang 
Cari djumlah tsb hamjalah Ik. 50.000 
orang. 

Dalam perdjalanan inspeksinja tsb, 
Her Tasning telah memberikan brie: 
fing kepada seluruh KBRI2 mengenai 
Situasi terachir ditanah air dan me 
ngenai pemilihan umum jang akan 
Giselenggarakan tahun 1971 jad 

  

SELASA, 9 DJUNI 1970 

BURUH2 KARET TUNTUT 
KENAIKAN UPAH 

MAKASSAR, 9 Djuni (Ant) 
Puia Penjelesaian 

perburuhan Daerah (P4D) Makasser 
Guam suatu #dagnja baru2 ini me 
mutuskan menerima tuntutan burub 
anggita Serikat Buruh Perkebunan 
Indonesia (SERBUPI/Gasbiindo) jang 
bekerdja pada perkebunan2 Balom 
besi, Balang, Palangisang Kabd- 
paten Buluitumba Sulsef. 

Meruru Keputusan P4D tersebot, 
Pengusaha PT London Indonesia se 
bagui pemisik ketiga unit Perustta, 
an Perkebunan tiu diwadjibkan mem 
berikan kenaikan upah kepada burub 
atau keryawannja mulai bulan Marap 
1969 jakni upah terendah buruh" hs 
rian dinaikkan dari Rp. 6,- mendjadi 
Rp. 18, dan mulai Nopember 1969 
dinaikkan dari Rp. 12» mendjadi 
Rp. 25, sedang mulai bulan Djanu- 
ari 1970 upah terendah ditetapkan 
Rp. 50,-/hari. Ketentuan itu tidak sa 
Gia harja terbatas bagi buruh2 harb 
an akan tetapi kepada semua golo- 
ngan buruh/karyawan seperti must: 
man, borongan/bulanan dan Higher 
Indonesian Personel (HIP). 

Disamping itu pengusaha diwadjib 
kari djuga merobah pembajaran THR 
tahun 69/70 dari satu mendjadi dus 
bulan upah minimal Rp. 1.500,- per 
orang, disamping pengusaha tetap di 
wedjibkan memberikan — tundjangan 
dengan tjuma2 9 bahan pokok 

  

  

  

MODEL 

SEDAN MUNGIL SERBA-GUNA 
— UNTUK DAGANG, 
— PEMAKAIAN BENSIN 
HUBUNGILAH 

SUDAH TIBA (READY - 

KEPERLUAN KANTOR 
SANGAT HEMAT (1 LITER — 18 K.M) 

STOCK) 

  

TERBARU 
SUZUKI FRONT£ SEDAN LC.10 DELUXE 

TAMASJA, DLL 

AZEYMA COMPANY DJL. JOESOEF ADIWINATA S.H 
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Perhatikan Voltage 
jang cepat! 

PT. PIRPS. RALIN ELECTROMES 

  

  

Banggalah 
dengan 
kesehatan dan 
kekuatan jang 
tjemerlang. 

Pil Buah Pinggarig dan Kantong 
Air Seni De Witt's memberikan 
anda kegesitan dan tenaga 

an segala 

  

Pil De Witt's akan 
hilangkan semua: 
dan jang berbahaja. Darah anda 

  

betul? bersih sesudah minum 
pil ini 
Tandanja ialah air kentjing anda 
akan bertukar warna. 
Mulailah minom Pil De Witt's 
sekarang djuga. 

MENJEMBUHKAN 
SAKIT SENGAL, 
SAKIT PINGGANG, 

   
       

No. 600/M/70   SAKIT DIPERSENDIAN 
DAN KANTONG AIR SENI. 

DeWitts 
Pil Buah Pinggang dan Kantong Air Seni 

Tonik jang termasjhur diseluruh dunia! 
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SELASA, 9 DJUNI 1970 

  

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1045 OLEH BM. DIAN 
PENERBIT 

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

PLT, Merdeka Press. Djakarta. 

  

antar. Luar kota Rp. 300. (termasuk beaja pos udara), 
Luar negeri: Ditambah beaja pos udara ke negara jang bersangkutan 

TARIF IKLAN 

TEKS SADUA : Rp. 40, per mm/kolom iklan, tebar 46 mm 
minimum : 28 muv/kolom 

DISPLAY AD (IKLAN GAMBAR): Rp. 50. per man/kolom iklan 
minimum : 40 manikolom 

Dua warna (hanja merah) » tambah 1008 
Kontrak » hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka 

Iklan Kelu Rp, 30. per mm/kolom 
MINIMUM : 25 maN/kolom. 

Alamat Direksi, Tata Usaha dan Rediaks' : Dijalan M. Sangadji 11 
43660, 43230, 43250 

A. 12638 

B.M. Diah 

Djakarta. Telepon 

Rekening giro pos 
Pemimpin Umum/Redaksi 

PERLU LEBIH BANJAK PERHATIAN KEPADA 
OLAHRAGA DAN OLAHRAGAWAN KITA 

Seteah Indonesia menundjukkan kemampuannja dibidang olahraga 
bulutangkis untux merebut kembali piala Thomas sebagai tanda supremasi 
dunia bidang o ah: aga itu, maka jelaslah bagi kita dan seluruh masjarakat, bahwa 
didalam djiwa dan tubuh bangsa Indonesia tersimpan sifat dan watak jang 
memiliki kemampuan besar untuk dapat disebut bangsa jang mampu berdiri 
sama tinggi dengan bangsa manapun djuga didunia ini. Dibidang olahraga inilah 
sebenarnja tjontoh2 jang bisa kita buktikan kepada masjarakat, Tanah Air kita 
dan dunia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa jang mempunjai tjukup daja— 
hidup untuk berdjuang menudju kepada tjita2nja. 

Kita selalu menjesalkan, bahwa tokoh2 kita dibidang olahraga sering di 
ketjewakan oleh perhatian Negara dan Masjarakat jang tidak tjukup kepada 
dirinja. Sekalipun tokoh2 olahraga kita jang pernah memberikan nama harum 
didunia untuk bangsa dan Tanah Air kita, tidak pernah meminta bajaran akan 
djasa2nja, namun, perlulah masjarakat dan Negara kita memelihara djiwa dan 
raganja sebaik2nja. Dalam hubungan ini kita teringat kepada kesukaran2 
keuangan jang diderita oleh regu Thomas Cup kita pada masa2 permulaan 
perlawatannja keluar negeri baru2 ini. Ternjata masjarakat dan Pemerintah, 
djika mau, dapat memenuhi kebutuhan2 mereka, entah dengan djalan memberi: 
kan fasilitas kepada mereka itu, entah dengan dijalan iuran kolektif, sehingga 
mendatangkan tjukup keuangan untuk pemeliharaan djiwa dan raga mereka. 

Dikemudian hari, sebaiknjalah Pemerintah kita lebih banjak memberikan 
perhatiannja kepada tokoh2 olahraga kita jang 
tennis, badminton, maupun sepakbola. Karena setidak2nj 
diforum dunia, membawa kebanggaan Nusa dan Bangsa kit: 

Kita memberikan salut kepada regu bulutangkis ki 
menggondol kembali piala Thomas ke Tanah Air, sekalipun pada mulanja 
organisasi bulutangkis kita mengalami banjak kesulitan2 dalam pengumpulan 
dana untuk melakukan tugasnja. Sekarang kita menjadari, bahwa supremasi 
dunia bulu tangkis tidak dapat dinilai dengan uang dan materi, sebab ia me- 
nundjukkan mutu bangsa itu sendiri! 

Apabila perhatian Pemerintah lebih banjak Witudjukan kepada kemadjuan 
olahraga kita, terutama sekali dibidang2, dimana dapat diharapkan datangnja 
kemadjuan2 pesat, nistjaja akan lebih banjak dorongan jang perlu diberikan 
kepada olahragawan2 kita. Nistjaja bantuan moril dan materiil serta perhatian 
penuh itu, akan lebih memberikan support kepada perkembangan dunia 
olahraga kita dikemudian hari. 

Kerdjasama untuk menghasilkan olahraga dan olahragawan jang bermutu 
harus diperhatikan oleh Pemerintah dan segenap masjarakat, dengan sepenuh 

rhatian. Mudah2an dengan djalan seperti jang ditundjukkan olet, "emerintah 
asjarakat kita dalam memberikan support spirituil dan materiil kepada 

olahraga dan olahragawan kita dengan regu Thomas Cup kita ini, akan mendjadi 
tjontoh untuk dapat memberikan harapan2 jang lebih luas dikemudian hari.- 
Semuanja untuk kemadjuan2 olahraga dan olahragawan kita. Semua djuga 
untuk kepentingan dan harkat Nusa dan Bangsa kita 

            

    

              

  

  

     

  

Bentuk-bentuk alienasi 
dewasa ini 

B:LA saudara tinggal dalam sebuah rumah, dimana saudara 
tidak merasa krasan, selals ingia keluar rumah. karena rumah itu tidak 
menjenangkan. baik karena hawanja jang terlalu panas maupun karena 
Pe dengan seisi rumah tidak tjotjok, maka saudara mengalami 
alienasi. 

Sedjak untuk ' pertama kalinja mempeladjari filsafah Hegel dan 
Marx hampir dua puluh tahun jang lalu, dimana istilah “alienasi” 
(alienation, Entfremdung, vervreemding) setiap kali selalu didjumpai. 
penulis sampai sekarang belum menemukan terdjemahan jang tepat 
untuk istilah tersebut. Pendeknja, alienasi itu mengasingkan orang 
seorang dari dunianja, dari kenjataannja, sehingga orang jang ber- 
sangkutan merasa dirinja asing 

Undang2 

perhadjian 

sedang 

digarap 
BADAN2 SWASTA 

    

  

Proses budaja adalah proses jang 
membuat apa jang asing mendjadi 
tidak asing lagi, karenanja dalam 
proses budaja manusia memberontak 
melawan alienasi. Disini kita me- 
ngatakan, bahwa setiap pemberontak 
an biasanja adalah pemberontakan 
terhadap alienasi. Demikianlah misal- 
nja Marx mengadjarkan pemberontak 
an terhadap agama, karena agama 
jang dilihat olehnja pada waktu itu 
merupakan sumber alienasi. Agama 
jang dilihat oleh Marx itu adalah 

ama jang dinamakan oleh Bergson 
gama-tertutup” jaitu agama sebagai 

ideologi, bukan sebagai penghajatan, 
pribadi manusia dalam hubungannja 

    

   

BOLEH IKUT dengan Tuhan. 
ANGKUTAN HADJI, Bentuk alienasi itupun berubah- 
TAPI DIBAWAH ubah, karena setelah mendjadi suatu 

ideolo ra, tibalah gilirannja bagi 
Pena AAN Marciame untuk. mendiadi sumber 
PEMERINTAH alienasi. Demikianlah kita lihat ada 

nja ketjenderungan-ketjenderungan di 
kalangan kaum Marxis untuk me- 
ngadakan Revisionisme. Di Uni Sovjet 
sendiri pada waktu terdapat 
perasaan alienasi dikalangan intelek: 
tuil Rusia seperti A.D. Shkarov, V.F. 

Djakarta, 9 Djuni (Antara) 
UNTUK menanggulangi mas. 

alah2 perhadjian. kini pemerin 
tah telah membentuk sebuah 
Team Perumus Undang? Perha 

  

Gjian jang bertugas menggarap — Turchin dan R-A. Medvedev jang 
Han npersiapkan UU Perha- paru? ini dengan pandjang lebar me 

, lis surst-bersama kepada pe Diharepkan UU Perhadjian "li sura-bersama kepada pemimpin 
pemimpin Sovjet mengenai perasaan 

mereka itu 
Di AS bentuk alienasi itu misalnja 

berupa Perang Vietnam, karenanja 
ribuan mahasiswa melakukan pem- 
beromtakan terhadap Perang Vietnam 
itu dengan melantjarkan protes-protes 
tetapi pada gilirannja bila prote 
protes tersebut tak berhasil meng 
hentikan perang Vietnam, akan me 
rupakan wimber alienau baru 

Bagaimanakah halnja dengan ale 
nasi di Indonesia” Apakah jang telah 
merupakan sasaransasaran protes di 
negeri kita? Dimasa pra Gestapu, 
Msenau itu terasa sekat dikalangan 

Ini bisa segera disahkan sehiag 
ga kegiatan2 perhadjian dira. 
hun depan sudah bisa diatur 
dengan UU jni, 

Demikian @Ginjatakan oleh 
Menteri Agama KHM Dahlan 
ketika menerima 

  

oleh ketua umum KH Sobandi 
dan sekretaris.umum Iklil Sa- 
leh. diruang kerdja menteri ba 
2 i 

Selandjusija ditegaskan bah 
wa masalah perhadjian merupa 
kan tanggung diawab pernerin 

  

  

    

tah dan dengan UU Perta "ntetebtul dengan pak sakannja 
an tsb harapkan ide JDBT Mariped, karena Mariped ditempatkan 
HI Ajuga tertampang . ag diatas Kitab- Kitab Yutji. Bila ter 
memetuki harapan tmn agat kemtradikai antara pasakpasal 

Eadan2 Gwasia dan pern Mamipeh dam ajatajat dalam Kitab 
bajaran ONH Vatp, maka Maniged arus dimenang 

Menjranpang belati SWAMS un Sendjata untuk memaksa serang 

Robert Finch 
Spri Nixon 
Washington, 9 Djunj (Am/Rtr) 

Robert Finch, Ea pandang 
Ne - Ta timbul. 

r aja sap angan jang 
antara dia dengan 

Hang konservatif adminis. 
trasj hari Sabtu telah me 
wundunkan diri dar kabinet 
untuk duduk dalam stat pri- 
badi Presiden Nixon dj Gedung 
Putih, 

Finch, 4 tahua, mendjabat 
selaky menteri kesehatan, pen 
didikan dan kesedjahteraan, 
Telah melepaskan djabatannja 
dan mendjadj seorang konsuler 
untuk Presiden, satu perobah 
an jang membawa dia dalam 
kedudi jang lebih rendah, 

Nixcn se'jara pribadj me- 
ngumumkan perobahan kabi.   

rmerkeri Abuga sependapat bah. 
wa badard suwsata bisa Aksi 
tefakan talam menyangkut 
Kemaah tadi, aan aa Hi 
sawah penagaran das yanga 
nnsan pertantatah 

Meragma wadi2 TITUI ram 
tart merjiakan. bahu Yama 
Kaka Ya mERahaar Dera 
Gar seraanat Jang Heebog Gina 
megan waw bear ah “8 
Lah No Akan Kodakakan meat 

sm Onaana Sate Mai 
Ai 
tuta ngga Mia matukarat 
7 

aren 

ad 

    

#ntelak tuA berkan sadpa untuk berhenti 
ha ega totagu Ajuga untuk mebakukan 
peng anatan intatek 
mental Bika awata smratkakrar dinilai 
“hati yewgunsa, bahwa kkmpa tidak se 
Swa dengan kesaywan Pemengan Hasat 
Bavekwa, maka wratkabar pang ber 
sengkaten akan segara dihmrangaa 
wetuk ala temanya. Ditrawah 
Wonan tt mama Mi sman Ya 
metna kagha mi hargabir barama ba Katja 
telah mangntg 

Mentan Katakan WLAN 
merata sabah anta pn onba retakan 
Madan Menwa tarahat masbigren 
Pe menemukan Ha Keraa Aiboejar da 
200 Mengapa sana ata 
1Am ee bone buta har nba Maap 

Ia Dina pandang hayat alah 
Manga Ragi naga 

1 mekneakat kita, kemang mn 
Natan mrenbni ba mager Pena 

» £agtu 
v2 « 
meta an 

      

  

  

  

NN 
nabati Banana 

     
“es ng ma kadiem twwata 

net itu, jang pertama sedjak 
dia memegang tampuk peme- 
rintahan dalam bulan Djanu- 
Ari, dan kemudjan menundjuk 
wakil Menteri Luar Negerj El. 
liot Richardson menggantikan 
Finch untuk mengepalaj satu 
departemen pemerintah jang 
besar. 
Kepada para wartawan Ni. 

Xon mengatakan, bahwa 
Finch adalh sahabat karib- 
nja jang bisa dipertjaja sela- 
ma beberapa tahun, dan Ni. 
Xon memerlukan dia berada 
Gisampingnja di Gedung Putil. 

SEKDJEN PBB U THANT 
PBB New York, 9 Djuni (Ant) 

Suriah hari Djum'at telah 
memprotes Sekdjen PBB '”U 
Thant atas persetudjuannja ke 
pada Bank Dunia untuk membe 
rikan pindjaman sebesar 25 dju 
ta dollar kepada Israel harj 
Kamis, 

Delegasi Suriah di PBB. Ge. 
orge Tomeh, djuga telah mem 
protes dalam seputjuk suratnja 
terhadap satu rentjana Israel 
jang akan menelan biaja sebe- 
sar 48 djuta dolar didaerah per 
bukitan Golan jang diduduki. 
nja: 

Dalam suratnja itu Hendad 
bakwa ini adalah "tindakan 
ru dari bandit internasjonal". 
jang melanggar resolusi PBR. 
dan jang sekali lagi mambukti 
kar keputusan Israel untuk me 
robah dengan satu fait-accom. 
pli. pendudukan militer atas 
sebagian wilajah Israel jang 1. 
dak sah itu. 

  

rezim-rezim lam wah monareh 
mutlak dinegeri itu. Dineg@i kita 
pemberontakan terhadap korup: 
dalam bentuk protes-protes, baik di 
djalan raya dengan demonstrasi maha- 
siswa maupun disurat-kabar dengan 
photocopies dan editorials, dapatlah 
kita kategorisir sebagai pemberontak 
an terhadap alicnasi. 

Tetapi disamping 
bidang kegiatan bu 

    

    
   
   

  

    negatip terhadap" 
Peristiwa LMM 

in Mendung) telah terdjadi 
ditengah-tengah konflik agama: lang- 
sung atau tidak langsung akan mem:   

  

  

pengaruhi akkomodasi budaja. Dalil 
dalil Jassin dalam “Heboh Sastera 
1968” memang kuat, tetapi tidak ada 

  

hubungannja dengan LMM. Karena 
Jassin telah menghubungkannja, bu 
kan tidak mungkin, bahwa dalil-dalit 
jang kuat itu akan mendjadi sasaran 
lebih djauh jang akan mengakibatkan 
timbulnja alienasi baru dibidang ke 
giatan budaja. Oleh sebab itu kita 
memandang peristiwa LMM sebagai 
suatu tragedi. 

Djuga Undang-Undang tentang 
Pemilihan Umum jang telah disjahkan 
oleh DPR-GR dan Pemerintah dalam 
tahun jang lalu mungkin dapat pula 
kita kategorisir sebagai salah satu 
bentuk alienasi. Dalam UUD '45 
tidak terdapat pasal jang menjebutkan 
bahwa UUD 45 tidak boleh dirubah 

  

Tetapi kampanje Pemerintah jang 
melukiskan Pemilu jad sebagai tidak 
boleh merubah UUD 45 seolah-olah 
merupakan pasal baru dalam UUD 
45, sehingga timbullah suatu contra 
dictie in terminis. Dengan Hegel, 
mungkin kita dapat mengatakan, 
bahwa UU Pemilu itu mengandung 
alienasi logis (logische Entfremdung). 
Oleh sebab itu bila seruan kepada 
generasi muda untuk tidak mengambil 
bagan dalam pemilu jad itu dipenuhi 
dapatlah kita katahan, bahwa generasi 
muda mengadakan suatu pemberon 

   

MERDEKA 

MENURUT KIMURA : 

Indonesia akan djadi 

   
Seorang polisi jang menghunus sendjata otomatis berdiri 

  

dimuka sebuah gedung di Buenos Aires dimana pentju- 
lik2 bekas Presiden Pedro Aramburu dikabarkan akan 
mendapat pesan. Lebih dari 20,000 polisi dan anggauta 
militer turut serta dalam pentjarian Aramburu, memerik 
sa be-ratus2 gedung dan menahan sedjumlah orang jang 
ditjurigai. (AP). 
  

Lon Nol Diantjam 
  

Dari Dua Front 
  

Washington, 9 Djunj (Ant) 
Dua orang pedjabat jang di 

kirimkan ke Kambodja oleh 
komisi urusan luar negerj se- 
nat AS, melaporkan hari Sab- 
tu bahwa pemerintah Djende. 
ral Lon Nol akan memerlukan 
bantuan ekonomi dan militer 
dalam djumlah jang agak be. 

   
  

Oleh Wiratmo Sockito 

Bila padamulanja dalam dja 
Hegel dan Marx sumber alienasi itu 
hanja didapati dibelakang gedjala 

natertutup (Bergson djuga mc- 
mamakannja agama-statis), kini kita 
melihat, bahwa bentuk-bentuk aliena 
si bukan main besar djumlahnja. Di 
samping bentuk-bentuk alienasi ja 
telah kita sebutkan dalam karangan 
ini mungkin kita masih dapat mc 
njebutkan birokrasi m ctatisme 
dan ideologi negara. Bila Pantjasila 
tidak dapat dihajati oleh rakjat lagi. 
karena jang tinggai hanjalah kata, kat 
sekali lagi kata, belaka, bukan ti 
mungkin, bahwa pada suatu saat 
Pantjasilapun akan merupakan sumber 
alienasi. Begitu djuga dengan 

      

    
   

    

   

  

    

  

  

     

Dwifunksi ABRI, bahkan den, 
Repelita. Tapi jang paling serius i 
bila pada suatu saat intelektualisme 
telah berubah mendjadi sumber alic. 
nasi pula. Tanda- hwa kaum 
intelektuil su 1 berfikir 
sudah mulai terasa, Bila tanda-tanda 
itu bertambah njat 

  

siapakah jang 
berontakan ter     

Inilah suatu pertanjaan jang sangat 
menggelisahkan, tirani 
jang dilakukan oleh kaum intelektuil 

  

   

  

DUNIA 

London, 9 Djuni (Ant/AFP) 
Novelis Inggeris E.M. Fors- 

ter (Edward Forster) mening 
gal dunia dj Cambridge hari 
Ahad pada usia 91 tahun 

Hasil karyanja jang paling 
Terkenal adalah "A Passage to 
India”, satu studi jang menda 
lam tentang India selama pe. 
rang. Buku itu diterbkan ta. 

sar untuk membalas serang- 
an2 komunis. 

James Lowensrein dan Richard 
Moose melaporkan: 'Ini adalah 
opini jang boleh dikata darj se 
tiap orang jang kami adjak bitja 
ra, termasuk mereka jang duduk 
dalam pemerintahan Kambodja. 
bahwa tanpa diberinja bantuan 
ekonomi dan militer jang jang 
agak besar, pasukan2 pemerintah 
tidak akan sanggup menahan se 
rangan2 musuh. 

Pedjabat2 Kambodja nampak 
nja jakin bahwa dengan bantuan 
serupa itu. mereka bisa memper 
tahankan negara mereka tanpa 
bantuan pasukan2 asing, tapi 
kebanjakan dari para penindjau 
asing -tidak sependapat dengan 
pandangan tadi". 

Pemerintah Lon Nol, kata dua 
pedjabat itu, telah dlantjam dari 
dua front — oleh kemungkinan 
aksi militer komunis dan me'o 
tusnja suatu perang saudara. 
Mereka mengatakan, bahwa 

sementara mereka berada di Kam 
bodja, banjak orang di Phnom 
Penh jang mendjaga bahwa ibu 
kota itu telah disusupi- 

Kedua pedjabat itu dikirim ke 
Kambodja sebelum pasukan2 AS 

dan Vietnam Selatan melantjar 
kan invast menggempur tempat2 
persembunjian komunis diwilajah 
tsb. 

Mereka telah menghabiskan 
- waktu 6 hari di Kambodja dan 
empat hari di Vietnam: 

Djakrata, 9 Djuni (Mdk). 
Nanti malam djam 19.45 

akan tiba di Djakarta dgn. 
pesawat Japan Airline misi 
parlemen Djepang jang ter 
diri dari atas 12 orang, ja- 
itu 10 anggota parlemen 
termasuk pimpinan misi, 
tn. Kimura, seorang sekre- 

taris pribadi Kimura dan 
seorang wartawan. 

Kundjungan ang,:ota par 
lemen Kimura ke :i:done- 
sia ini adalah untuk ke 4 
kalinja, dan kali ini adalah 
kundjungan chusus hanja 
ke Indonesia. Misi parle- 
men ini akan tinggal di In 
donesia sampai tgl. 19 Dju 
ni jad. 
Belama di Indonesia, Misi 

Kimura selajn akan mengada 
kan .pembitjaraan2 dengan 
Presiden Soeharto dan pembe 
sar2 pemerintah Indonesia, 
ada kemungkinan akan meng 
adakan djuga pembitjaraan 
dengan pimpinan DPRGR. De 
mikian keterangan2 jang di- 
peroleh dari Sekretaris Uru. 
san Politik merangkap seba. 
gaj Attache Pers Kedutaan 
Besar Djepang di Djakarta, 
Masui. 
Dikatakan bahwa misi par- 

lemen Djepang ini akan me. 
ngundjungj djuga Bandung 
dan Bali. 
Kimura adalah sangat de. 

kat dan rapa: dengan PM Dje- 
pang, Eka Sato. 
Kimura berpendapat bahwa 

Indonesia adalah sangat pen 
ting bagi tudjuan stabilisasi di 
Asia Tenggara, dan karena itu 
pembangunan ekonomj Indo. 
nesia harus disokong penuh 
oleh jepang. Berhasilnja 
pembangunan ekonsmi Indone 
Sia merupakan prasjarat bagi 
s-abilisasj ekonomi dj Indone. 
sia dan dengar demikian akan 
mempunjaj pengaruh pada ne 
gar22 Asia Tenggara lainnja. 
Dalam djangka pandjang 

Indonesia dapat merupakan sa 
tu partner jang baik bagi Dje- 
pang untuk mengusahakan 
dan mempertahankan perda- 
majan di Asia. 

9 Anggota Parlemen ikut 
'Tudjuan Kimura mengikut. 

sertakan 9 orang anggo-a Par 
lemen Djepang semuanja da. 

  

ri partai Demokrat Liberal 
Djepang (partai jg sekarang 
berkuasa dj Djepang) adalah 
untuk mejakinkan para ang- 
gota parlemen Djepang ini 
chususnja agar supaja tjita2 
imura mendapatkan soksng 

an dalam parlemen dan masja 
raka: Djepang. 
Sementara itu pada, hari 

Sabtu tgl. 13 Djunj jad, akan 
tiba di Djakarta Mis: Parle- 
men Djepang lainnja jang ter 
dirj atase 7 orang dan dipim 
pin oleh Hata. Misi Parlemen 
Djepang in: semuanja adalah 
darj partai Demokrat Liberal 

Djepang. 
Kundjungan misj parlemen 

ini edalah rangka penindjauan 
nja kebeberapa negara di Asia 
Tenggara, termasuk Indone- 
sia 

Pada tgl. 15 Djunj jad, misi 
parlemen Djepang jang dipim 
pin oleh Hatta inj akan ber 
tolak ke Medan untuk menin 
@jau beberapa projek di Su- 
ma'er2 Utara termasuk projek 

| orang perlu 30 Kg. ikan 
Djakarta, 9 Djuni (Mdk) “ 

Perbandingan produksi ikan 
didjual melalui Pelelangan Ikan 
diseluruh wilajah DCI Djaya di 
mana dalam tahun 1968 berdjum 
lah sebanjak 4562719 Kg dun 

dalam tahun 1969 berdjumlah 
6.868.135 Kg jang berarti adanja 
kenaikan produksi sebesar kl 

50 persen. 

Chusus mengenai Ikan — Laut 
produksinja dalam tahun 1965 
sebanjak 3.688.379 Kg dan dalem 
tahun 1969 sebanjak 6.172.874 Kg 

jang berarti pula adanja kenaik 
an produksi sebesar kl 67 persen 

Demikian pendjelasan Soetik 
Moehadi selaku Kepala Dinas 

Perikanan Laut DCI Djaya kepa 
da Oers Sabiu kamarin. 

Hal tni dikemukakan sehubung 
un dengan keadaan geografis 
Wilajah DCI Djaya memang bu 

kan sadja meliputi daratan, tapi 
djuga meliputi peraran laut jang 
luasnja diperkirakan 6.997 Km2 

lajan. Kepala Dinas Perikanan 
Laut DCI Djaya mengemukakan, 
bahwa Nelajan jang terdapat dan 
beroperasi dalam wilajah  DCI 
Djaya ada sebanjakk 8300 djiwa 
sedang perahu jang diperguna 
kan terdiri dari bermatjam2 dje 
nis. jaitu perahu bermotor ber 
djumlah 93 buah, perahu dengan 
outboat motor sebanjak 132 buah. 
sedang perahu lajar jang hingga 
saat ini merupakan kendaraan 
para nelajan Indonesia umumnja 
berdjumlah sebanjak 1.256 buah 
dengan alat2 perlengkapan ikan 
nja jang terdiri dari berbagai 
djenis sebanjak 4.995 buah. 

Selandjutnja diterangkan bah 
wa kebutuhan ikan setiap orang 
diperhitungkan sebanjak 30 Kg 
setahunnja, hingga dengan demi 
kian djumlah kebutuhan ikan 
penduduk DCI Djaya setahun ber 
djumlah 142528350 kg atau 
11.877.362 Kg sebulannja atau se 
hari dibutuhkan sebanjak 395-912 

«El takan terhadap alien hun 1924 Menanggapi djumlah para ne kz 

Pres. Suharto resmikan Festival 

film Asia ke-XVI 
Djakarta, 9 Djuni (Merdeka) 

Presiden Soeharto akan 
tival Film Asia ke XVI jang diadakan di Bali Room, Mo 
tel Indonesia, tgl. 15 Djuni 
tjara pembukaan Itu, presiden diharapkan akan memberi 
kan amanat singkat 

Fodivat teh akan berang 
seng setara Hima N #ari 
tel 15 0/4 I9 Erjusi, dihadiri 
Mah sambilan Antegasi peserta 
festival, jnita Indonesia. Iis 

Korea Selatan, Taiwan 
Wipira, Mnangthai Singapa 

ra, Hangkang dan Malaga 
India, tnggara Amerika 
Berikat akan mengirimkan 
Pitwel abaya yevarka tama oa 
dung kesediaan Fak 
Seangha semena Dihe 
teng masih Miang 

Rendjangan tesarmatan 

    

... dan 
m 

   
Giturut-sertakan dalam festival kini 
sudah dikeluarkan — dari Hen Tjukat 
Kemajoran 

Pengeluaran Itu tanpa lebih dah 
la membajar bewmasuk, Karena sx 
dah ada djaminan dari panitia pe 

& famivial agar benmasuk 
dibsajar— djika film Mu 

pantinja nda Jang 4 okeh para 

  

   meresmikan pembukaan Fes   

  

vm 
jang akan datang. Pada upa- Wu tadinja ditahan okeh 

   » DIUTA 
save pembenjaan Dad penjelang      ai tab. Wiw ntah ter 

persiah Ami rama 
sbenat Mp 10 Apa 
maraton dana di 

20 apaa 
   

    

  

    

... wrn 8 am an 

. am. Pasenyang 
Phi peserta sadah 05.00 mhangun dat (8 
beta Kemaparan . -- Ui 

WINTANG2 
DIPENTAS 

Filma jang turut serta dalam fox 
Uval tab sebelum disensor akan dini 
lai oleh team djuri jang terdiri dari 
10 orang. Tempatnja disalah satu 
show KOOaN Milik Amgportir film nas 
nat. Mania Aja anda jang diper 
kenanitan masuk Ie show-room tab. 

FILM MUNTIUL 

    
Oon dihadiri oleh ke-20 angota duri 

Fkm2 peserta Itu kemudian disan 
cor dan diberi toke seperti danimnia 

ke akan @ipertundiukkan— wmtik 3 
rim tab akan dipertenthik 

Asembilan bwah Mnekap terke 
mean 

    

uan 
maka di jakarta dengan 
105 Diwea 

  

rtner 

Djepang 
Untak 
perdamaian 
di Asia 

perminjakar didaerah tsb. 
Selama misi Hatta berada 

di Djakarta mereka akan me 
ngadakan kundjungan kehor- 
matan pada Menteri Ekuin 
Sri Sultan Hamengku Buwon». 

Ada kemungkinan Misj Hat- 
ta inj akan menindjau djuga 
Djakar'a Fair jang akan dibu 
ka pada tgl 13 Djunj 1970. 
Hal ini mengingat pemerintah 
Djepang tahun ini mempunjai 
satu gedung Wisma Djepang 
dalam Fair tsb. Dalam Wisma 
Djepang inj ada bagian Kebu 
dajaan dan bagian Industri. 
.Misj Parlemen Djepang jang 

dipimvir oleh Hatta inj semua 
nja adalah anggo'a2 dalam 
panitya perdagangan dan in. 
Gustri par-ai Demokrat Liberal 
Djepang. 
Demikian Sekretaris Urusan 

Politik merangkap Attache 
Pers dari Kedutaar Besar Dje 
pang di Djakara, Masui. (Lhl) 

HAILLE SELASSIE 

DAN NASSER ADA- 

KAN PEMBITJARAAN 
KAIRO. 9 Djuni (Ant.AFP) 

Pembitjaraan2 penting anta- 
ra Presiden Nasser dari Mesir 
dan Kaisar Haile Selassie dari 
Ethiopla akan dimulaj di Kairo 
hari Saptu ini, demikian dibe. 
HAN oleh kantorberita "ME 

Kedua: kepala negara aran 
membitjarakan situasi di Afri- 
ka, terutama Afrika Timur, din 
hubungan bilateral antara” ke. 
dua negara. 

Kaisar Hajle Selassie tiba “di 
Kairo hari Djum'at dari Djene 
wa, setelah mengundjungi Mos 
kwa dan Paris dimana ia telah 
megadakan pembitjaraan2 dgn, 
pemimpin2 Soviet dan dengan 
Presiden Perantjis Georges Pom 
pidou mengenai krisis Timur 
Tengah dan masalah2 bersama, 

  | 

  

HALAMAN III 

  

PENGHARGAAN 

Orany Amerika dengan tidak 
tedengaliny2 memadjukan se- 
orang favouritnja dibidang 
olahraga umpamanja, sebagai 

tjalon Presiden AS! 
Orang Indonesia tidak perlu 
begitu ber—api2nja! 
Tapi kalau menghargai sadja 

kepada olahragawan? jang ber 
djasa, itu sudah tjukup mem- 
bikin mereka berterima kasih. 
Mudah2an tjontoh jang kita 
berikan sekarang ini, djalan 
terus, ja ........... ! 

TJONTOH KURANG 

MANTEP. 
Kabarnja mahasiswa Irian 
Barat jang mendapat beasiswa 
sebanjak Rp. 10.000 hanja 
mendapatkan Rp. 4.000,— 
atau empat persepuluh dari 
jang harus diterimanja. 
Sudah mereka menderita di 
daerahnja sendiri, kini mesti 

  

menderita lagi djauh dari 
kampung halaman. 
Terlalu! 

TERLALU! 

Pemuda2 berandalan mulai 
lagi main kerojokan dan 
bunuh2an,— 
Susah, kalau masih muda su- 
dah suka main bunuh! 
Menjerahkan nasib bangsa 
ketangan angkatan jang begini 
an, 'kan berabe ..   

Webnr 
(Bekas pemuda 

Lo berdjiwa membangun)   
HAILE SELASSIE 
MENUDJU NAIROBI 

  

Karo, 9 Djunt (Ant-AFP) 
Keisar Haile Selassie darj Etric 

pia hari Minggu telah meninggal 
kan Kairo menudju Nairobi sete 
lah melakukan kundjungan 2 hard 
di Mesir. 

Presiden Gamal Abdel Nasser 
nampak mengantar keberangkat 
annja dilapanga terbang Kat 
ro 

Perundingan2 mereka di Kairg 
terutama meliputi situasi T raur 
Tengah dan mengenai hubungan 
Ethiopia dengan Sudan. 

Gempa bumi Peru sama 
dengan bentjana atom 

Lima, Peru, 9/6 (Ant./Rtr.) 
Operasi pertolongan melaluj 

darat dan sena Setaka, besar 
ran untul membantu 

800.000 orang korban gempa 
bumj jang melanda Peru uta 
ra Ahad lalu, telah berhasil 
dilaksanakan sepenuhnja keti 
ka konvot bantuan pertama 
didatangka, kedaerah jang pa 
ling parah, 

Iring2an truk temara jang 
penuh berisi pasukan tentara 
dan suplai darj Peru selatan, 
har? Sabtu telah mentjapai 
daerah tsb setelah selama se. 
pekan tentara zen bertugas 
membersihkan djalan? jang 
terurug oleh reruntuha, ge 
dung2 dj Lembah tengah — 
daerah jang paling menderra 
bentjana alam, dimana diper 
kirakan sebanjak 50.000 orang 
pendi menemui adjalnja. 

Dengan @djalan2nja jang kini su 
dah terbuka kembali, berton2 
bahan makanan, obat?an. tenda? 
dan pertolongan lainnja bisa di 
angkut ketempat2 terpentjil dari 
lapangan terbang jang terlak 320 
km sebelah utara Lima, melalui 
rute udara langsung. 

Huarez — dimana — sebaniak 
10.000 orang diperkirakan tewas 
dan 20.000 orang lainnje iuka2 
— adalah salah satu dari lusin 

desa2 jang sama 
atau hampir sama sekali 

an kota dan 
sekali 

     itu, 
TegU2 penolong djuga sudah bisa 

  

mulat mendrop suplai2 den, pa 
rasut dideerah2 jang 'esknja 
sangat terpentjil 

Penguasa? militear memberiaku 
kan djam malam  mulat pukul 
20 malam sampai matahari terbit 
sepandjang lembah Huarer pekan 
ini. dan memperingatkan bahwa 
para pentjurl akan ditembak 

Pksper2 pemerintah mengandjur 
kan agar membakar sadja apa 
jang masih tersisa di Huarez, 
dimana majat dari separih dar 
sedjumlah 10000 orang jang di 
perkirakan tewas, masih terku 
bur dibawah reruntuhan ge 
dung? 

Sama Sengan atom Mire 
Mma 

Suasana kebantjuran jang di 
sebabkan pempabumi itu ha         

TUKAR MENUKAR 
DUBES 

Mongkong, 0.8 (AN-AFP) 
RADIO Hanoi hagi Minggu 

mengumumkan telah Madakan 
nj hubungan diplomatik anta 
ta Visttam Utara dan Somali 

Mengutip sebuah kumunike 
@Wkeluarkann leh 

Viotnam Utara. radik 
arkan Dahan kot 

jang 

  

tete    

Hirosima 
nja bisa dibandingkan dengan ke 
hantjuran jang dialsm: Hiroshf 
ma akibat bom atom AS, kata 
kolonel Robert Brightler, pemim 
pin dari satu team  penjelidik 
bentjana militer AS hari Djum 
at jang lalu 

Kolonel Brightler, dari Sak- 
land. Kalifornta, jang menindjaw 
daerah bentjana itu dari sebuah 
pesawat AS, mengatakan bahwa 
kota Yungay. telah disapu rata 
Iketika sebuah waduk bengkah, 
dan kini merupakan satu lautan 
lumpur jang luas dan sulit 
untuk bisa dipertjaja bahwa !tw 
adalah sebuah kota 

Kolonel Brightler adalah jang 
memimpin beberapa pesawat 
transpor C-130 dan helikopter je 
menerbangkan suplai obat2an 
dan makanan darj pangkulannja 
dizone terusan Panama 

Uni Sovjet 

Bantu Mesir 
Kairo, 9 Diunj (An'/Rtr) 

Sovjet akan melever semua 
alat jang diperlukan kepada 
Mesir untvk membuat kaval2 
jang akan bernilai 6 djuta 
pound Mesir. 

Dalam sebuah perdjandjtan 
jang ditanda tangani har: Sab 
tu, disebutkan bahwa Sovjet 
akan mensunlai dock yard dj 
Alexandria mesin dan fasihtas 
lainnja untuk membuat 92 
buah kapal jang berukuran 
2000 sampai 8000 tan. 
Penanda tanganan perdjan. 

djian itu pada pihak Mesir di 
lakukan oleh menteri perindus 
trian Dr Aziz Sidky, sedang- 
kan dipihak Uni Sovjet dian 
da tangani oleh ketua komite 
ekonom: luar negeri Sovjet 
Simon Skatchkov. 

VIETKONG SERANG 
SIEM REAP 

Phnom Penh, 9 Diunj (Ant-Rtr) 
Gertljawan2 Vietkong hard 

Sabtu menjerang kota pusat 
pariwisata Siew Reap dekat 
tjandi2 Angkor di Kambodia 
Brahattaut — dem.ktan menurut 
dhrubitjara militer di Phnom 
Penh. 

Diterangkannja. bahwa per. 
tempuran? sengit sedang berko 
har dan lapangan terbang lang 
telah ditutup untuk lalu lintas 
udara dua har jang lalu me 
dang ditembakl 

Stem Reap jafra tetaknia Ik 
980 kem sebelah barat Inut 
Pimam Peah telah Terputus Ina 
Nungan darat dan wdaranja 

  

  

Larengan terbang ditembakt 

Pak DIN Dionyat matur 
Can kote Sie Reap sendi di 
@eang Puk (10 Saptu pagi 

  

  

    

 



  

"HALAMAN IN, 

MEXICO 70 
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F sepakbola antara Tjekoslowakia 

“wang Tjekoslowakia 

  

»a 
X 
db 

PIALA 
DUNIA 

Mentjari raksasa diantara raksasa 
“Mexico (Mdk) 

Saja tiba di kota Mexico ini ... pilek! Memang, sedjak 
dari London saja sudah diserang pilek, n mun pilek Mexico 

  

dan pilek London djelas berbeda. Apa jang dikuatirkan 
selama ini oleh para pemain2 sepakbola dari ke 15 negara 

jang bersama team tuan rumah Mexico saat ini sedang : 
memperebutkan piala dunia Jules Rimet s 
mengerti 

3 

    
BAMOUS, 
sebelasan 

Tjeko lawan 
Rumania 1-0 
Guadalajara, Mexico, 6 Djuni (UPI). 

30.000 penggemar sepakbola 
berkumpul distadion Jalisco 
untuk menjaksikan pertandingan 

  

dan Rumania. ' 
Kesebelasan ' Tjekoslowakia 

terdiri dari : Vincel, Migas, 
Horvath, Zlocha, Kvasnak, Kuna, 
Vesely  (Bohumil), Juhkanin, 
Petras dan Jok! 

Kesebelasan Rumania terdiri 
dari : Adamache, Sastmareanu, 
Lupuscu, Dinu, Mocanu, Dumi- 
tu, Nunweiller, Neagu, Dem- 
browski, Dumitrache dan Luces- 
cu. 

  

Wasitnja : Diego de Leo dari 
Mexico. 

Pengawas batas lapangan : Vi- 
tal Loraux dari Belgia dan Dyula- 
Emsberger dari Hongaria 

   

  

     

   

Pada menit Tjekoslowa- 
kia sudah da isukkan 
tendangan bola jang seru kega- 
wang Rumania, sehingga mena- 
Tik penonton. Djumlah penonton 

a bertambah — mendjadi 
45.000 orang. 

Hampir sadja pada menit ke-9 
Rumania dapat menebus kekalah 
annja, tetapi Dumitrache tidak- 
dapat memasukkan bola kega- 

meskipun 

tendangan d Neagu sudah 
tjukup elok. Dan sampai achir 
pertandingan angkanja tetap 1-0. 

  

NINO Djuara/Tindju Italia 

ROMA, 6 Djuni (UPI) 
DJUARA TINDJU kelas me- 

nengah Itali NINO BENVENUTI 

      

harus mempertahar kedjuara 
annja s: l sember 

menghiac tainnja 
Demikia ja. ber 
nama RIN( 

Menurut — Rino Tomassi Ketua 
Dewan Petir Justinisno 
Montano telah menerangkan melalui 
telepon bahwa Dewan Petindju Sedu- 
mia tidak akan memilih penantang 
baru bagi Nino Banvenuti sampai 
bulan Agustus. Dan batas waktunja 
untuk pertandingan merebut kedjua- 
raan kelas menengah itu ditetapkan 
pertengahan bulan Nopember tahun 
mi 

Nino Ber 4 
mahkotanj: 
dari Amerika 5 
lavia, pada tar fatu, 
dalam ronde 

Pada bui 0 Ben: 
venuti me: gelar djuara tin 
diu kelas menengah karena berhasil 
mengalahkan Emulle Oriffith di New 
York. Nino Benvenuti sekarang ber- 
usia 32 tahu 

    

hankan 
Bethea 

g, Yugos 

    

   

  

gat dapat di- 

Kota Mexico terletak setinggi 
2240 diatas permukaan laut. Sebagai 
perbandingan dapat saja tjatatkan 
disini bahwa kota pantai termasjhur 
Acapulco jang terletak 411 kilome- 

r keselatan Mexico berada pada 
tinggi 2 meter sadja diatas 

permukaan laut. Tapi — turnamen 
kedjuaraan sepakbola dunia tahun ini 
tidak dilangsungkan di Acapulco 
melainkan di Nexico. Dan, mereka 
jang mengikuti peristiwa Olympiade 
ditahun 1968 dulu segera akan ingat 
ketjelakaan2 jang menimpa sedjum- 
lah olahragawan? jang berasal dari 
negeri rendah. Untuk nfenggarisba- 
wahi bahaja altitud jang tinggi itu 
bagi non-Mexico, Duta Besar Rusman 
Djajakusuma mendjelaskan pada saja 
pernah seorang diplomat  Djepang 
meninggal ketika sedang bermain 
golf. Mengutip keterangan seorang 
dokter, dubes Rusman mengatakan 
bahwa altitud kota ini hanja akan 
tjotjok bagi seseorang jang lahir disi- 
ni, Karenanja djika, untuk kesehatan, 
orang2 Djakarta pada waktu? terten- 
tu harus Dea maka disini — 
demikian dubes Rusman — mereka 
jang kurang tjotjok dengan udaranja 
harus "kebawah". Tapi semua handi- 
cap? itu harus diterima dan turna- 
men Jules Rimet ini sudah berdjalan. 
4 kesebelasan bertanding di kota 
Mexico dibabak pendahuluan dalam 
pertandingan setengah gugur ini, 
jakni Soviet Uni, Mexico, Belgia dan 
El Salvador. Kendatipun mendapat 
kesempatan bertarung dikota lain 
seperti Guadalajara, Puebla-Toluca 
dan Leon, ke 12 kesebelasan lainnja 
belum tentu lebih beruntung. Dalam 
Grup II, team2 Uruguay, Israel, Itali 
dan Swedia bertarung di kota Puebla 
jang mempunjai ketinggian 2162 me- 
ter diatas permukaan laut. Dalam 
Grup HI kes. Rumania, Inggeris, 
Tjekoslowakia dan Brasil bertemu 
di Guadalajara, kota nomor dua ter- 
besar disini. Altitud: 1567 meter. 

      

    

Dalam Grup IV Peru, Bulgaria, 
Marokko dan Djerman Barat berkum 
pul di kota Leon. Altitud: 1885 
meter 

Bagaimanapun djuga harus diakui 
bahwa turnamen ini djelas memiliki 
Yarat2 untuk mendjadi turnamen 
sport Terbesar pertengahan tahun 
1970 ini. Selain diikuti oleh bintang? 
lapangan hidjau top diatas bumi ini 
djuga dihadiri oleh tokoh2 sepakbola 
sedunia termasuk pengurus? top 
organisasi sepakbola internasional 
FIFA dari Sir Stanley Rous sampai 
pada Dr. Helmut Kaser, Dr. Fluseppc 
Tito Bardigotta, Antoine Herbauts 
dan Rene Courte. Organisasinja tam- 
pak rapi sementara fasilitas? untuk 
pers dari pelbagai negara tersedia di 
hotel mewah Sheraton dan di Sts 
dion2 dimana pertandingan dilang- 
sungkan. Demikian pentingnja tjara2 
penjelenggaraan jang teratur itu se- 
hingga Antoine Herbauts, dari Belgia, 
tanpa tedeng aling2 mengkritik keras 
keterlambatan saja untuk mendaftar- 
kan diri. “Kalau semua bekerdja 
seperti anda,” kata Herbauts dengn 
suara tenornja 

    

      

"maka sudah pasti 
tidak diperlukan apa jang disebut 
rganisasi.” 

Suatu — kekurangan mendjelang 
ibukaan turi ialah tidak - 

inja penundjukkan2 team favorit 
Namun djika dilihat dari negara2 jang 

intjul kali ini maka hal itu tidak 

erankan. Menurut hemat saja 
a2 turnamen ini dapat dibagi 

dalam dua kategori 

  

en ini 

  

   

  

  
    

Pertama adalah golongan raksasa 
persepakbolaan sekarang. Dalam golo- 
ngan ini dapat dimasukkan team 

Inggeris, Soviet Uni, dan 
Djerman Barat. Mexico dapat ditja 
tumkan dalam kategori ini karena 
faktor sebagai tuanrumah jang mem 

ua keuntungan jakni sup 
jukup fanatik dan fak 

tor bermain dikandang sendiri. Ita 
li dapat disebut sebagai pandatang 
lambat dalam golongan ini karena 
permainan jang mengagumkan dalam 
pertandingan per 

   

Brasil 

  

   

        

    

  

habatan disini se 

  

OLEH:  TRIBUANA SAID 
  

belum pertandingan dimulai. Swe- 
dia dalam pada itu djuga tidak dapat 
dikesampingkan sebagai salahsatu 
raksasa. 

Menjusul sebagai — kesebelasan? 
“Ketjit" adalah Belgia, El Salvador, 
Urugi Israel, Rumania, Tjekoslo- 
wakia, Peru, Bulgaria serta Marokko, 
Diantara negara? itu semua team dari 
blok sosialis bisa sadja membuat sur. 
prise, sementara Peru dan Belgia 
masih disegani. Bagi Israel kedata- 
ngannja ke Mexico ini boleh dian, 
sematjam mantjari pengalaman 
sedangkan Marokko walaupun didju- 
luki “Brasil ketjil” namun — masih 

tetap ketjil. 

   

    

Turnamen memasuki babak kwar: 
tir finalnja pada tanggal 14 Djuni 
Menurut atjara jang telah ditetapkan 
maka pada hari itu akan bertanding 
D pemenang Grup | lawan runner-up 
Grup IL di Mexico, 2 pemenang 
Grup IL lawan runner-up Grup 1 di 
Puebla-Toluca, 3) pemenang Grup 
HI lawan runnersup Grup IV di Gua- 
dalajara dan 4) pemanang Grup IV 
lawan runner-up Grup IL di Leon. 

Setelah istirahat tiga hari, babak 
semi final akan dilangsungkan tanggal 
17 Djuni di dua kota Mexico/Gu: 
lajara. Final dilangsungkan tanggai 
21 Djuni di Mexico, setelah sehari 
sebelumnja dilangsungkan pertandi- 
ngan perebutan djuara ke 3 

      

     
  

Tennis : 
ROSEWALL KE.FINAL 
KEDJUARAAN TENNIS 
KLASIK NEW YORK 
New York, 9 Djuni (Ant/Rtr) 

Ken Rosewall dari Austra. 
lia madju  kefinal turnamen 
tennis Klasik New York setelah 
terlebih dahulu mengguling- 

rekan senegaranja Roy 
Emerson dalam waktu tiga 
djam dengan 4—6, 6—1, 6—4, 
4—6 dan 7—5. 

Difinal jang akan dimain. 
kan hari Minggu Rosewall ber 
hadapan dengan Rod Laver 
djuga dari Australia guna 
memperebu'kan hadiah sebe- 
sar 35.000 dollar untuk peme. 
nang pertama. 

UNTUK KEDUA KALINJA 

  

       

MERDEKA 

   
Balon2 dilepaskan keudara sebagai tanda dibukannja Kedjuaraan 
ke-IX distadion Aztec, Meksiko dan penonton ber-sorak2 ketika anak2 sek 
ko berbaris memasuki lapangan, mewakili kesebelasan2 jang ikut 

  

la Dunia 
Meksi 

Ing jang 

Sepak Bol 

menambah meriahnja suasana pembukaan Cup Dunia. (AP) 
  

  

Kedudukan sementara 
erta ,,World Cup” »Ppes a 29 p 

MEXICO, 9 Djunj (Antara/Reuter) 
Keduduken team2 jang sedang memperebutkan "Jule: 

Rimet Cup” setelah pertandingan2 hari Sabtu ialah Sbb,: 

Pool-I Main Menang Seri Kalah Gol.gol bidji 
1. URSS 2 1 1 ud — 3 
2. Belgia 2 1 23 1 4A 2 
3, Mexico 1 — A1 — 4— 1 
4. El Salvador 1 — 1 0—3 0 
Pool-II 2 . " 

1, Uruguay 2 1 1 — 2—0 3 
2. Italia 2 1 1 — 1—0 3 
3, Swedia 1 — K0 0 
4. Israel 1 — — 1 t—2 0 
Pool-III 
1, Brazil 1 1 - ja 4—1 2 
2 Inggeris 1 Me 2 Ie 2 
3, Rumania 2 1 — 1 —2 2 

4. Tjeko 2 2 2 2—6 0 
Pool.IV 
1, Peru 2 2 — — — 4 
2. Djerbar 1 1 — — 2— 2 
3, Bulgaria 1 — — 1 3g 0 
4, Marokko 2 —- 2 1—5 6 

Atjara pertandingan2 dihari Minggu adalah sbb: 
Pool.l: Mexico lawan El Salvador, Pool-ll: Israel Iawai 
Swedia. Pool.I!I: Inggeris lawan Brazil, Pool-IV: Bulgari: 
lawan Djerbar, 

  

    

PERSIB Alami Kekalahan Dari Persidja 
Makassar, 9 Djunj (Ant) 
Dalam 

adalah ketika menghadapi PSM Ma- 
kassar dengan 0—4 Senin petang jbi. 

DJALANNJA — PERTANDINGAN 
Berbeda dengan pertandingan2 se- 

belumnja, maka dalam pertandingan 

Persib-Persidja sore itu, ” berdjalan 
tidak begitu seru, ”demiklan pula 
kundjungan penonton? agak berku- 
rang. 

Kedua belah pihak saling serang- 
menjerang kearah gawang lawan ma 

tetapi” penjelesaian2 kurang 

sib jang sebahagian besar tediri da- 
ri pemain2 muda itu masih kurang 
dalam hal tehnik, kerdjasama, tetapi 
memiliki semangat bertanding jang 

besar. 
Dimasa depan dengan bimbingan2 

coach jang baik mereka akan men- 
djadi pemain2 jang dapat diandal- 
kan. 

Demikian pula pemain? 

sudah berkali2 mendekati gawang 
lawan 

Goal pertama tertjipta untuk keun 
ungan Persib pada menit ke-10, ke- 

tika suatu umpan diterima oleh sen- 

terpor Djadjang diluar daerah penal- 
ty dan sekaligus melepaskan temba- 

kan dan bola masuk “djala keeper 
Marjoseng, 1—0 untuk Bandung jang 
ternjata merupakan setw2nja gol jg 
dapat ditjiptakan @leh anak2 kota 

kembang sore Itu 
Kiri luar Eman kemudian melepas 

kan tembakan didaerah penalty, tapi 

  

LATIHAN KATA2 HARINI 

MENDATAR 

4 Brata 
6 Sebanga « 
7 Sanga. 

ai bita Mudi 
8 Bagas tx 

1 Engkau 

  

mebel menarik 
tuan, njonja, nana (bhs. 

Djapang, bila huruf achir dibuang) 
1 Murat ae 

Karijahatan 8.5 
16. Magara date” Syanyai 
18. Satestat 1 
W Leena 
HI NW jatar Pan 

ME Me Pjaa 

  

Organisasi 
  

megah Atas 
peang 

Saru Indonesia 

  

| Bacian sang 
2 Setecsar € Cagartaan Pusri 
$ Talent (Ba Dingana) 
4 Donna mesrat 1 

290 oven Lor 
$ Mama salah te Putra Pandan 
9 Leneta kendaran tmemane 
Porno 

10 Dania MAA Yuta Mekar 
2 Women. Wu 

KA Kimia tawa ah 

emtakana 

    

  

  

  
“ usus, & 17 aan 
— serr, Ho pnena D3 nee 
1 Kanan IN nee TI "nian 
merasa 

    
  

Sara La 

! SELAMGTA BARU, 3 ARPAK 
1 sang 4 urtame Put ama 
8 Pace P ommaamn 8 Dea 

| PBALEORA) ta KAMI 48 
AMA, 8 AENL MN CiPaa 
NN Pi ut 

berhasil ditip oleh keeper Madjoseng. 
Selandjutnja Djadjang dan Djadja 
menekan berteng Persidja, tapi ha 
siinja nihil. Dipihak Persidja kiri lu 
ar Suparjono menembak dari djarak 
dekat degan gawang,- bola tidak me 
nemui sasaran, 

Score 1—0 tsb. bertahan hingga tu 
run minum. 

Dibabak kedua keeper Marjoseng 
digantikan oleh Sugianto. Jajang 
Bachtiar lolos dari pendjagaan bari- 
san belakang Persib, melepaskan 
tembakan tinggi  kemulut gawang, 
keeper Oroh tidak berdaja menang- 
kap bola itu, sehingga keadaan be- 
rubah mendjadi 2—1. Ini terdjadi 

Gimenit ke-10, 
Dengan memperoleh goal balasan 

ini, gemain2 Persidja — mendapat 
argin dan menjerang -setjara ber- 
tubi2 kearah gawang lawan, Jajang 
Bachtiar sekali 'agi menembak, ta- 
pi arah bola melambung keatas mis- 
tar. 

Goal kedua bagi Persidja ditjetak 
oleh gelandang kiri Arwijanto dime- 
nit ke23, 2—1 untuk Persidja. 

Tiga menit kemudian Salmon - Na- 
sution menambah kemenangan team- 
nja mendjadi 3—l, dan pada menit 
ke-31 Hengky menambah lagi goal 
kemenangan Persidja mendjadi 4—l, 
dan bertahan sampai bubaran. 

DJAMALUDIN MALIK 
MENINGGAL (Sambungan darj hal. D 

Dinjatakan, bahwa pihak DPA se- 
dang menghubungi Bapak Presiden 
bagi pemakaman djenazah almarhum 
tsb, apakah akan dimakamkan di Ta 
man Makam Pahlawan Kalibata, Dja 
karta, Mengenai kapan tibanja dje- 
nazah almarhum di Djakarta, kini 
masih ditunggu beritanja dari KBRI 
di Bonn. 

HORAS PAKSA MAESA 
BERTANDING SERIE 
Djakarta. 7 Djunj (Ant) 

Kes. Horas, Minggu sore dista 
dion Persidja. Menteng, dalam 
lanfjutan kompetisi Divisi I berha 
sil memaksa Maesa untuk bertan 
ding seri 1—1, sedang dibabak 
pertama keadaan masih 0—0. 

Pertandingan ini berlangsung se 
imbang dengan seragan2 silih- 
berganti, dengan kedua2nja me 
miliki finishingtouch jang lemah. 
Pertahanan Maesa agak repct 
djuga dalam menghadap! pemain? 
Horas, tetapi tak ada tembakan2 
jang tepat dapat dilepaskan o'ch 
pemain2 depan Horas. 

Disamping itu Maesa tidak da 
pat menurunkan full.team-nja. 
hingga serangan2Znjapun banjak 
“mengalami kegagalan. Dibarisan 
depan tni hanja senterpor Hasan 
dan Paat jang merupakan penje 
rang berbahaja, tetapi mereka 
mendapatkan pendjagaan ketat 
sekali dari barisan belakang Hu 

ras 
Setelah ngak tama babak ke 

Yus berlangsung. dari suatu ten 
dkogan bebas diluar daerah pe 
nalty. kiridalam Horas Mansur me 
lepaskan tembakan jang — tepat 
#rahnja, dan bola masuk — tepat 
Mbah mistar dipertiok gawang 

  

Macan, hingga Morna — lending 
1-0 

Setelah ketinggalan mol Ini 
Massa mudat berusaha kuat um 
tek membuat gol balasan Berkas 
V2 tawang Heran lam ta 
baan2 berat. namun ad belum 
ma tiba 

Aehirnja beberapa menit man 
Melang Wibaran beda lambung 
Ajauh ketepan telah salah dituga 
"hat ha, wan Ketika ja waw 
memberan aman kepada kas 
perna 

Dota Mu Angan Aisergap ata Ma 
san (Masaa) jang mengedar bs 
Ia Nu Aan mami metadata 
Mangan Inna bath mentinptaban 
tetu Mo bur Into dartanegapan 
Lontar betata Gawang brang 
tt 

Saaftah ne mameiAA sama 
Tea aan nga rawa 
ap. Ann sangat Wearan mam 
0 Mertahan 

  

     

SEDIKIT RIWAJAT HIDUP & 
DJASA2 ALM. 

H, Djamaluddin Malik dilahirkan 
di Padang pada tgl. 13 Pebruari "17. 
Sedjak tahun 1933 beliau telah men 
djadi anggota Partai N.U. dimana da 
ri tahun 1957 sampai 1959 mendjabat 
Ketua III Partai tsb, — Tahhun 1962 
Ketua Umum PP Lesbumi, tahun 1963 
ketua umum BKMI (Badan Musja- 
warah Kebudajaan — Islam). Dalam 
Muktamar NU di Bandung beberapa 
tahun jang lalu kembali terpilih men 
djabat ketua Ii PB Partai NU sam- 
pai saat meninggalnja almarhum. 

Dibidang legislatif almarhum per- 
nah mendjabat anggota DPRGR ang 
gota Badan Pekerdja MPRS dari Ma 
ret 1965 sampai Djanuari 1969. Mu- 
lai Djanuari 1969 sampai saat mening 

  

galnja beliau mendjabat anggota 
DPA-RI. 

Almarhum djuga dikenal sebagai 
salah seorang tokoh terkemuka du- 
nia perfilman nasional Indonesia dan 
mendirikan Pers 

Dalam hubungan — dengan riwajat 
hidup dan perdjuangan almarhum H 
Djamaluddin Malik ini, pimpinan 
Fraksi NU dalam DPRGR menjata: 
kan hari ini, bahwa almarhum sema 
sa bajatnja tidak sedikit ,mentjurah 
kan tenaga dalam perdjukngan ke 
merdekaan RI. Yukup dikenal dalam 
perdjuangan menegakkan orde baru 
tJukup dikenal dalam  mentjurahkan 
tenaga dan pikirannja didalam lem 
baga2 permusjawaratan dan perwa 
kilan (DPRGR dan MPRS) dan sebe 
lum Proklamasi telah banjak mentju 
rahkan tenag, dan pikirannja dalam 
membina persatuan bangsa Indone- 
sin 

Werdasarkan penilaianZ dan data? 
tab diatas demikian pimpinan Fraksi 
NU alangkah bidjakemnanja apabila 
Pimpinan Dewan — Pertimbangan A 
Kung RL mengmulkan kepada Bapak 
Presiden agar berkenan — memakam 
kan dfenarah almartmem M, Djamal 
din Malik di Taman. Makam Pahin 
wan Kalibata 

DIAMUAN PERPISAHAN 
UNTUK DURES MUANGTMAT 
Djakarta , yan Ma) 
SUATU an n 

"akan Mang ketan Skernan 
oleh Mervteri Luae Negeri Adam 
Malik kepada Dita Resar Mu 
ngtbal wntuk — Indonesia, Pt 
tut Aksen. kemari sang di 
Madura Room, Hotet Indonesa 
Djenan perpisahan Ini dika 
AA Ajaga oleh mtempinan terat 

Tuban PWni Akan watak 
Dean dari Copa Dintoratng Aj 
Tutonesia dan mewah Kaga 
(ala AL Tedoneaka setara M1 
(atu Ta akan memaawakan 
Indon ata setikit Wari lagt 

Om 

  

    

  

Prestasi Judo 
harus 

ditingkatkan 
Surabaja, 9 Djuni (Mdk). 

Direktur Chusus, Direkto 

rat ,,Djenderal Olahraga & 
Pemuda, Drs. Soeharto, me 
nandaskan "prestasi jang 
ada sekarang ini agar supa 
ja ditingkatkan, bukan sa- 
dja untuk pertandingan iu 
do se Asia, tapi djuga un 
tuk pertandingan Olympia- 
de serta pertandingan du- 
nia”. 

Ini ditegaskan oleh Drs. Soeharto 
jang mewakili Dirdjen Olahraga Soe- 
pardi, Sabtu siang dihadapan team 
nasional judo Indonesia, diruang ker 
djanja, jang datang melaporkan ha- 
sil2 jang telah ditjapai team Indone- 
Sia dalam kedjuaraan judo Asia-ll 
di Taipeh achir bulan Mei jbl 

Drs. Soeharto menjatakan agar 
dalam pertandingan2 judo internasio- 

nal, terutama di Asia djangan hanja 

menggondol medali perunggu sadja. 

tapi tingkatkanlah dan berusahalah 

menggondal medali perak atau emas. 

demikian Drs. Soeharto. 
Sementara itu, team nasional judo 

Indonesia jang datang menghadap 

Dirdjen Olahraga, diantar oleh Ke- 
tua Umum PB. PJSI, Hadji Mochdie, 

jang melaporkan hasil2 team Indone 

sia dalam kedjuaraan judo Asia-Il 

itu, bahwa team nasional judo Indo 
nesia hanja berhasil menduduki tem 
pat ketiga di Asia, dengan hasil se- 
bagai djuara-III beregu dan sebuah 
medali perunggu hasil dari djuara 

III kelas-ringan jang digondol oleh 

judoka Johannes Hardjasa. 
Oleh Hadji Mochdie selandjutnja 

dilaporkan, bahwa hasil team juda 

Indonesia tahun 1970 dalam kedjua- 
raan judo Asia-II sama dengan hasil 

Galam kedjuaraan judo Asia-I tahun 

1966 di Manila, Pilipina. 

  

SENJUMAN SEORANG 
DJUARA 

AL UNSER, 31 tahun, seo 

rang pembalap dari Albu- 
guergue, New Mexico dgn 
kalungan bunga dilehernja 
dan senjum kemenangan 
duduk diatas mobil balap- 
nja sesudah berhasil keluar 
sebagai djuara balap 500 
mil di Indiana-polis. Ia da 
pat mentjapai ketjepatan 
155.749 mil per-djam. (AP) 

   

                                  

   

Kuala Lumpur, 9/6 (Ant/Rti) 
Indonesia telah siap sedia 

Gengan rentjananja untuk me 
ing ahkan pemain2 muda 
una mempertahankan supre- 
masi perbulutangkisan dunia 
'Tbomas Cup dalam tiga tahun 
mendatang, demikian dikata- 
kan oleh ketua Persatuan Bu. 
lutangkis Seluruh Indonesia 
(PBSI), Drs. Soedirman di 
Kuala Lumpur Sab'u malam. 

"Sekarang kami telah menggon 
Gol kembali Thomas Cup jang le 
pas dalam challengeround di 
Djakarta tahun 1967, dan kini 
kami harus mengembangkan pe 
main2 muda untuk dapat memper 
tahankan pjala tsb', demikian Soe 
dirman. 

Indonesia dalam final Thomas 
Cyp 1970 jang dilangsungkan dua 
malam berturut2 distadjon Nega 

ra Kuala Lumpur berhasil meng 
hantjurkan harapan Malaysia de 
ngan 7—2 dan kemenangan ini 
adalah jang keempat kalinja bagi 
Indonesia sedjak direbutnja perta 
ma kali ditahun 1958 dari Ma 
laysia. 

Sementara itu dalam perdjalan 
an masuk kantor keluar kantor, 
koresponden 'Merdeka' telah da 
pat mengumpulkan kesan2, bahwa 
hasil2 jang telah ditjapai oleh 
para pahlawan bulutangkis na- 
sional Indonesia di Stadion Ne 
gara — Kualumpur. masih ranai 
dalam pembitjaraan. Harian? jg 
terbit dengan headlines tentang 
kemenangan Regu Thomas Cup 
Indonesia itu diikuti dengan gem 
bira dan segi2 tehnis permainan 
sebagaimana jang mereka dapat 
saksikan didalam  pertundjukan 
TV mendjadi bahan pembahasan 
artara satu sama lain 

Djuga ditempat2 keramaian, 
tempat2 terbuka dan lIorong2, 

seterusnja dirumah2 makan jang 
mendjadi buah tutur masjarakat 

kedjua 
jang 

adalah soal kemenangan 
raan bulutangkis puntjak 

PEMAIN2 MUDA HARUS 
DIKEMBANGKAN UNTUK 
PERTAHANKAN PIALA 

THOMAS CUP 

SELASA, 9 DJUNI 1979 

   

  

    
    

telah dapat ditjapai oleh putera? 
Indonesia Stu dj Kualalumpur 

Diantara “pedjabat2 dikantor2 
jang dimaksudkan menjatakan 
sebagai tanggapan mereka, bah 
wa kemenangan dibidang perbulu 
targkisan itu akan mendjadi do 
rongan bagi generasi muda Indo 
nesia untuk mempersiapkan diri, 
untuk pada achirnja dapat meng 
ikuti djedjak langkah para raka 
nja tampil ikemuka untuk ikut 
serta meninggikan nama baik 
Indonesja dibidang keclahragaar, 
internasional. 

Mereka djuga mengatakan, bah 
wa untuk mentjapa! kemenangan 
kedjuaraan itu memang sulit, 
memerlukan peluh-keringat, akan 
tetap! lebih sulit lagi untuk 
dapat mempertahankannja. Di 
tambahkan oleh mereka, djika 
Piala Thomas itu pernah di Indo 
nesia selama 3 kali waktu pere 
butan, mgka kini djuga crang 
Indonesia harus menghitung pula 
untuk dapat mempertahankannja 
sedikitnja selama 3 tahun men 
datang ini 

Demjkian kesan2 jang dapat di 
himpunkan oleh koresponden "Mer 
Gdka' kemaren siang. (Bs) 

Tennis-medja : 
JOHANNSON DJUARA 
TENNIS-MEDJA PASIFIK 
SELATAN 

Sydney, 9 Djunj (Ant/Rtr) 
Kjell Johannson dari Swe. 

dia keluar sebagai djuara 
single putera turnamen tennis 
medja internasional Pasifik 
Selaan jang dilangsungkan di 
Sydney hari Djum'ay dengan 
mengalahkan rekan senegara- 
nja Hans Alser difinal dengan 
21—18 dan 26—24. 

Johannson disemi-final ter. 
lebih dahulu menggulingkan 
Werner Borkhardt, bekas pe. 
main Djerman Barat jang ki- 
nj berdiam dj Austral: 
dang Alser djuga meri 
Col Pinkevipch (Australia). 

    

   
   

   
     
   

Mexico City. 9 Djunt (UPI) 

No, Nama 
1. Teofilo Cubillas 
2, Wilfried van Moer 
3, Raoul Lambert 
4, Anatoli Bishovets 
5. Jairzamho 
6. Ladislay Petras 
7. Kakhi Asatianj 
8, Vital Khmelnitski 
9, Ildo Maneiro 

10. Juan Mujica 
1, Angelo Domenghini 
12. Geoff Hurst 
3, Pele 
14. Rivelino 
15, Alex Neagu 
16. Florea Dumitrache 
17, Alberto Gallardo 
18. Hector Chumpitaz 
19 Roberto Challe . 
20, Dinko Dermendjlev 
21. Khristo Bonev 
22, Uwe Seeler 
23, Gerhard Mueiler 
24, Mohammad Jarir 

     

    
    

Daftar Pentjetak Goal 
Di Mexico Sedjak Sabtu 

Inilah daftar pentjetak2 goal 

    

   
  

jang dikirim dari Mexico : 
egara Djumlah go| 
Peru 3 
Belgia 2 
Belgia 2 
Rusia 2 
Brazil 2 
Tjekoslowakia 2 
Rusia 1 
Rusia 1 

Uruguay 1 
Uruguay 1 
Italf 1 

Inggeris 1 
Brazjl 1 
Brazijl 1 

Rumania 1 
Rumania 1 
Peru 1 
Peru . 
Peru 1 

Bulgaria 1 
Bulgaria 1 
Djerman Barat 1 
Djerman Barat 1 

1 

Tindjauan hasil2 balapan 
andjing hari Minggu 

BEST BET : Princess Croft sudah nampak menang 
Balapan disepandjang djalan lurus tetapi menu- 
11 No.2 bruk andjing lain dan hampir djatuh, 

sehingga kehilangan seluruh kesempatan. 
BEST OUI- 

G NELLA 
Balapan 

: Proper Princess — Flash Bandar. 
Proper Princess dipotong djalannja pada 

10 No. 1—4: belokan pertama oleh pemenang Se- 
cret Sguadron 
per Princess pada achir 
hingga tidak mungkin bagi 

jang meninggalkan Pro- 
lapangan, se- 

dia untuk 
menang. Sedangkan Flash Bandar lari 
dengan baik seperti biasanja sehingga 

  

rentjana angka nomor dua. 

  

PEN 

Djakarta, 5 Djuni (Mdk) 

Balapan Greyhound jang baru sadja 
diperkenalkan kepada masjarakat ibu 

kota, dalam waktu jang singkat telah 

'mempunjal penggemar jang banjak 
Setiap Sabtu dan Minggu, seperti bi- 
@sanja balapan Ini diadakan pada 

malam harinja djam 19.30, Stadion 

Canidrome Senajan telah didatangi 

oleh penggemar2nja jang setiap ming 
ku bertambah terus 

Untuk lebih meratakan bata 
pan Greyhound ini dan untuk mem. 

beri kesempatan kepada masjarakat 
Ibu kota lainnja Jang tidak sempat 
menjaksikannja setiap Sabtu dan Ming 
ku malam, maka pimpinan Djakarta 
Canidrome Sports Club telah memu 

    

GREYHOUND 
TUMBUH TJEPAT. 

tuskan untuk menambah "satu hari 
lagi perlombaan”, jaitu "Ha F4 
RAB U", 
1070. 

Maka dengan demikian setiap hari 
Rabu dan untuk selandjutnja, akan 
Gapat disaksikan 

Dan dimulai 10 Djuni 

  

tiap Sabtu 

seperti biasa. 

  

Jaltu Rp. 300— dan Rp. 
lap! pada perlombaan pada hari RA 

BU malam, harga kartjis sengadia di 
turunkan atas desakan penonton jang 
banjak sehingga mendjadi Rp. 25 dan 
Rp. 100— 
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