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Pesawat EV SANYO 

ya dau Matta 
Persetan oplag 
spare patts nya 83144 
pasti terdjamin 

@SANYo 
DIUM'AT, 12 DJUNI 1970 

st SANA PEMAIN 
kta Nag Naga BIMA Ni 

AKAN DILUNTJURKAN 
Cape Kennedy, A.S., 9 Djuni (UPI) 

Badan Angkasa Luar A.S. mengumumkan bahwa hingga kini masih ada 
6 Apollo jang akan diluntjurkan kebulan, mulai dengan Apollo-14 

  

1gal 3 
Dewmber ja.d. Disamping itu masih ada 7 roket Saturnus-5. Roket jang ke-7 
bertugas meluntjurkan laboratorium angkasa luar I pada achir tahun 1972. 

Perlengkapan untuk setasiun laboratorium angkasa luar II sekara 1g sedang 
dibangun sebagai pendukung bagi laboratorium 1. Para pemimpin projek ingin 
madju terus dengan penerbangan untuk laboratorium il pada tahun 1974 atau 
1975, dan mungkin laboratorium II. 
jang sekarang bertugas untuk Apollo. 

Mal ini perlu menggunakan Saturnus? 

Berhubung dengan rentjana2 roket Saturnus itu, peluntjuran Apollo-15 

Pangeran Sihanouk Kepaia Negara Kambodjj 

mungkin diundurkan, tidak djadi pada tanggal 28 Maret tahun depan. 

   
   
      

    

   

    

    

Usaha2 untuk 
hidupkan PNI 
belum ada 
titik2 terang 
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SUARA RAKJAT REP 

.Tperwira ABRI terlibat 6-30-S 
ditangkap di Atjeh 

     

Djakarta, 12 Djuni (Merdeka). 
Keadaan keamanan didaerah Atjeh, chususnja me- 

ngenai PKI malam atau sisa2 G30S/PKI, sedikit sekali 
kemungkinan dapat bergerak setjara physik, karena kon 
disi masjarakat Atjeh sepenuhnja menentang ideologie 
Komunis. Demikian diterangkan oleh Waka Pendam I/ 
Iskandarmuda Lettu Anwar Zeats BA dalam pertjakapan 

Ja jang telah digulingkan kini berada di Vietnam Utara. Baru? ini ia bersama isterinja, Puteri Monigue 
(kiri) mengadakan upatjara doa disebuah kuil Buddha bersama tuan rumahnja Perdana Menteri Phan Van Dong (kanan) dari Vietnam Utara un- 
tuk mengenangkan arwah korban2 jang tewas dinegerinja. 
Ca aaaanaNa 

Kambodja 
izinkan 
Vietsel 
operasi terus 
Saigon, 9 Djuni (UPI) 

Wakil Presiden Vietnam Sela- 
tan Nguyen Cao Ky mengatakan 

bahwa Kambodja telah mengi- 
djinkan Vietnam Selatan menga- 
dakan operasi militer terus, di 
manapun dan kapanpun mereka 
mau, djika mereka anggap perlu 
untuk — memberi perlindungan 
jang effektif bagi keamanan 

Menurut Nguyen Cao Ky itu 
ia terima dari PM Kambodja 
Djendral Lon Nol sebagai timbal 
balik atas permintaan Kambodja 
untuk menjerahkan  sendjata2 
Kominis jang sudah disita kepa- 
da Angkatan Bersendjata Kambo 
dja, melatih pasukan? Kambodja 
dan menjediakan ”ahli2 dan 
spesialis?” bagi mereka 

Pernjataan Nguyen (30 Ky 

  

diberikan sebagai laporan hasil 
kundjungannja ke Phnom Penh 
baru? ini untuk memperkuat 

'asi militer dan memulih 
mbali hubungan 2 diploma     
    4 kedua negara sesudah 

dua tahun putus 
Ia djuga mengumumkan bah- 

wa Duta Besar beru Vietnam   

  

Selatan untuk Kambodja nanti 
ialah Letnan Djendral Nguyen 
Duc Thang, sora sahabat 
terdekat Nguyen Cao Ky dan 
bekas Panglima Komando Dae- 

    

  

     

  

rah Militer Regional ketika Ngu- 
yen Ca0 Ky hh mendjabat 
Perdana Menter Vietnam 
Selatan 

DIERMAN BARAT   

KUKUN KEMBALI DGN 
DENMARK 

9 Djuri (UPI) 
1 kenegaraan Presi 

t Gustav He 
pada tang 

Ban 

  

   
d9 Djan 

finri keretakan antara Diet 
Barat dan Denmark, sedijak Adol 

Heri 

    

     memarkan paswikan 
Nazinja suntuk menduduki De 
mask bari Merwena pada takar 
ata 

KABINET TUSISIA 

SEKAHKAN MASIAT PA aan mama 
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MENLU. ADAM MALIK : 
naa 

” Indonesia tidak pengaruhi 
pendirian Sovjet” 

Djakaria, 12 Djuni (Mdki 
Menteri Luar Negeri Adam 

Malik, kemarin siang sehabis 
menghadiri perundingan anta 
ra Presiden Soeharto dengan 
Radja Fajsal carj Saudj Arabia 
Gi istana Negara, atas perta. 
ni pers enenjoar 

PAN jang menjatakan 

perensi Djakarta di Moskow 
dapat mempengaruhi pendiri- 
an Uni Sovjet, menjatakan 
bahwa kita bukan bermaksud 
untuk mempengaruh, pendiri- 
an Uni Sovjet. Kita hanja 
akan menjampaikan keputus. 

Mesir akan 
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Net : dj Djakarta maa egeri dj mengenai 
Kambodja, Kita mengharap. 
kan agar Uni Sovjet meneri- 
ma misi jnj jang dipimpin oleh 
wakil PM Malaysia Tun Razak. 

Mengena! perundingan antara Kepa 

la Negara Indonesia dengan Kepala 
Negara Saudi Arabia itu Menlu me- 
njatakan, bahwa dalam soal Timur 
Tengah tidak ada kelainan pendirian. 
Pendirian Indonesia tjukup djelas 
Gan Indonesia tetap menjokong reso- 

lust P.B.B. mengenai penjelesalan 
Timur Tengah. 

    

Dikatakan oleh Menlu Indonesia 
membantu dalam pembentukan sek- 
retariat tetap negara2 Islam keputu- 
san konperensi Djedah. 

tsb dibitjara- 

Ipimpin oleh Presiden Soe 
terangkan oleh Menlu Indo- 

nesia tidak memintakan sumbangan 
untuk pembangunan Mesdjid Istiglat. 

Satu perdjandjian persahabatan 

  

(UPI). 

dikurgan bahwa setelah « “Gilakukan...es 

perundingan tsb dari pihak Indonesia 
hadiir: 1. Presiden Seeharto, 2. Men 
teri Luar Negeri Adam Malik, 8, 
Menteri Negara Urusan Kesedjahtera 
an Rakjat, Dr. Idham Chalid, Dubes 
Indonesia untuk Saudi Arabia, Ami 
nudin Azis, 5. Sekretaris Negara, 
Alamsjah, 6. Sekretaris Kabinet, Soe 
darmono S.H. 

Dari pihak Saudi Arabia hadii 
Radja Faisal, 2. Pangeran Na 
penasehat Radja, 3. Dr. Rachad 
roon, penasehat Radja, 4. Duta Besar 
Saudi Arabia untuk Indonesia, Ibra- 
him Bakr. 

   

  

MENINDJAU PEMBANGUNAN 
MESDJID ISTIOLAL 

Radja Faisal dari Saudi Arabia ke 
marin siang sehabis perundingan de- 
ngan Presiden Soeharto, pergi me. 
Tindjau Mesdjid Istiglal di Djakarta 

jang ng dibangun. 
Pada djam 13.00 siang Radja Faisal 

menghadiri djamuan makan 
Giberikan oleh Ketua D.P.R. G.R 
Achmad Sjaichu, dl Madura Room, 
Hotel Indonesia. 

Hari ini djam 10.00 pagi Radja 
Faisal akan memberikan wedjangan- 

@ D.P. . Senajan, 

    

   

    

nja dengan wartawan Ibukota kemarin pagi. 

Namun demikian bukan- 
lah hal jang mustahil, teru 
tama jg datangnja dari luar 
daerah adanja penetrasi dan 
infiltrasi dari sisa2 G30S/ 
PKI atau lazimnja disebut 
dgn PKI malam, maka Ko- 
dam 1/Iskandarmuda dim. 
hal ini tidak mungkin utk. 
berpangku tangan, teruta- 
ma dalam rangka kewaspa 
daan Nasional, tindakan pe 
ngamanan daerah selalu 
dan terus menerus dilaku- 
kan. 
Dalam operasi pembersihan ter 

nadap sisa2 G3OS/PKI, Pelaksana 
Chusus Komando Pemulihan Ke 
amanan dan Ketertiban Daerah 
Atjeh telah berhasil menangkap 
149 oknum PKI: 

Dari djumlah2 PKI jang telah 
tertangkap Itu menurut Lettu An 
war Zeats BA terdiri dari, 7 
orang Perwira ABRI, 2 Pamen 
dan 4 Pama (TNI/AD) seorang 
Pamen Polis! berpangkat AKBP 
Gan 141 orang lainnja sedang 
Gjumlah anggauta PKI, sebelum 
G30M/PKI terdjadi terdaftar 60. 
000 orang, tetap! kemana. . sisa2 
anggauta PKI jang belum tertang 
kap, Waka Pendam Niskandar 
muda tidak memberikan kttera- 
ngan. 
Waka Pendam 1/Iskandarmuda 

lebih landjut memberikan ketera 

penelitian oleh team pemeriksa 
ternjata dari djumlah oknum? 
PKI jang telah ditangkap itu 4 
orang termasuk dalam golongan 
A. diantaranja seorang Pamen 
ABRI, 20 orang golongan B 
orang golongan C dan 52 orang 
kini masih dalam proses pemerik 
sean. 

Mengenai ektrim lainnja, Lettu 
Anwar Zeats BA” menerangkan 
baik sebagai warisan orde lama 
maupun dari golongan2 lainnja, 
termasuk golongan Agama ham 
pr tidak ada 

PNI tidak ada Gi Atjeh 
Tidak dapat bergeraknja ok: 

hum2 PKI dan ektrim lainnja, 
chususnja adalah disebabkan Kon 
disi masjarakat Atjeh menolak 
Ideologie Komunis, jang. berarti 
pula setjara Apriori menolak ga 
gasan2 orde laman, tetapi menu- 
rut Waka Pendam W/Iskandarmu 
da, sampai saat ini terasa masih 
adanja usaha2 meraka untuk mc 
lakukan kegiatannja dengan me 
lalui saluran dengan wadah lain, 
terutama Pers luar Jacr?h, jang 
sedjauh mungkin mereka berusa 
ha mempengaruhi situasi dacrah 
Atjeh, maka tidaklah mengheran 
kan, apabila ada sesuatu jang ke 
till sadja terdjadi dl Atjeh, lalu 
dibesar2-kan diluar Atjeh sendi 
TH. Ditegaskan oleh Waka Pen 

(/iskandarmuda, kita tahu 
bahwa masjarakat tidak adu 

BLIK INDONESIA 

jang mutlak 100 pCt aman dan 
damai. 

Selandjutnja Lettu Anwar Zeats 
BA menerangkan, chusus utk me- 
ngawasi adanja kemungkinan pc 

njusupan sisa2 G30S-PKI dari Su 
matra Utara, Kodam I/iskandar 
muda telah mendjatin xerdjasama 
jang lebih erat cengan Kolam 

1I/Bukit Barisan, jang sekaligus 
dapat menghambat kegiatan jain 
jang sumbernja darj Sumatre 
Utara. 

Meski dalam waktu terachir 
ini tidak tampak adanja usaha 
mereka dari Sumatra Utara me 
ngadakan penjusupan kedalam 
wilajah Atjeh- 

Mengenai keadaan psych's, da 
lam dialoognja dengan wartawan2 
Ibukota Waka Pendam 1/Isvandar 
muda memberikan Keterangan, 
bahwa keamanan dalam arti psy- 
Chis didaerah Atjeh tjukis mem 
banggakan. Ini dapat dibuktikan 
adanja gairah masjarakat meia 
kukan gotong rojong pala waktu? 
terluang dan masjarakat merasa 
hidup tentram, tidak ada intimi 
dasi, kekerasan? maupun antja 
man2 

Usaha pentjairan belum 
berhasil 

Didaerah Atjeh menurut Leitu 
Anwar Zeats BA, ada $ parta' 
politik jang hidup, sedang PNI 
hingga saat ini usaha pentjajran 
nja masih belum berhasil. Hal , 
itu antaranja adalah disebabkan 
kurang ada kemampuan  tokoh2 
PNI untuk menghidupkan partai 
nja, meski sesuai dengan kepu 
tusan Presiden fihak Laksus se- 
tempat telah menjanggupi untuk 
melakukan tindakan pengamanan 

nja. : 
Usaha2 untuk menghidupkan 

PNI didaerah Atjeh sampai saat 
Inf belum memperoleh titik te 
rang. Demikian menurut Waka 
Pendam V/iskandarmuda Lettu 
Anwar Zeats BA. (5) 

  

. 
DUA KEPALA NEGARA : — Presiden Suharto dan Sri 

PENJEDAP MASAKAN 

  

    Kekek J K3rN0 OTO 
" Ah A3 PMA 

NO. 7003 TH. XXIV, TH. KEP. XXIV    
Baginda Radja Faisal. (Ipphos). 

Djamuan makan tanpa toast 
DJAKARTA, 11-6 (Antara) 

Berlainan dengan kebiasaan 
Jang dilakukan dalam djamuan 

Arabia tidak dilakukan toast. 
Pada djamuan tsb jang d'ada- 

kan Rabu malam di Istana Nega- 
ra, Presiden Soeharto pada achir 
pidatonja mengadjak segenap ha 
dirin berdiri untuk bersama2 ber 
doa menurut kepertjajaannja ma 
Bing2. 

Presiden Soeharto dalam doa- 
nja itu menjatakan "'Semoga Allah 
s&w.t. memberkahi Sri Baginda 
Radja Faisal dan rakjat Saudi 
Arabia”. Kemudian diperdengar- 
kan lagu kebangsaan Saudi Ara- 
bia. 

Hal jang sama dilakukan oleh 
Radja Faisal. Pada achir pidato 
nja ia mengadjak hadirin berdiri 
dan berdoa bagi keselamatan Pre 
siden Soeharto dan rakjat Indone 
sia untuk kemudian diperdengar- 
kan lagu kebangsaan Indonesia 
Raya. 

Tukar menukar souvenir 
Sebelum djamuan makan dimu 

la diadakan tukar menukar tan- 
Ga-mata antara Presiden Sochar- 

4 ORANG TAK DIKENAL 
TJULIK NAINGGOLAN 

Djakarta, 11 Djuni (Mdk). 

SUATU peristiwa pentju 
likan diwaktu hari masih 
sore dan mempergunakan 
kendaraan "Gaz” serta di- 
lakukan oleh salah seorang 
dari padanja berbadju dan 
pakai baret hidjau, telah 
terdjadi hari Selasa tgl. 9 
Djuni jang lalu disebuah 
rumah didjl. Gunung Saha 

ri II No. 4 Rt. 001/08 Ke 
lurahan Gunung Sahari, di 
mana W. Kombali Naing- 
golan dibawa kabur oleh 
4 (empat) orang tak dike- 
nal dan sampai berita ini 
ditulis belum diketahui ba- 
gaimana nasibnja. 

Si pentjulik kelihatan bcrgagas2 
memasuki mobilnja dan ketika 
sempat ditanja oleh seseorang ja 
kebetulan sedang berada ditempat 
Itu, serentak dengan ditantjapnja 
gas mengatakan, bahwa W. Kom 

“bali Nainggolan akan dibawa ke 
K W, 

  

Perampokan dikapal 
"Palmares” 

Djakarata, 10 Djuni (Arttata) 
Satuan2 polisi jang tergabung dalam KP 3 (Kesatuan 

Pelaksana Pengamanan Pelabuhan) hari Senin ji. berhasil 
menggulung suatu komplotan pdrampok jang sodjak lama 
disinjalir sefing melakukan perampokan dan pantjurian terha 
dap kapal2 diperairan Tg. Priuk, 

Bebelumnja pihak KP 3 te 
erima laporan ten 

#uatu peram 

membuang sauh diluar « pe 
labuhan karena ker an 

  

menja 

Para Jang meng 

Ginga kapal ibtah 
Aan maraha 
. 11 mania 4 Nut oat 

17 m01ya saman wan 
nitin milih awak g 

rormatuang .. 

Wah Aa and agera kerga 
jab mhahnban pangan akad an 

Menuru: mformasj para 

peram Angrauja yag, 

San, Degul. Kamis dan Sok. 
hun. 
Pada djam 01.00 Senin din 
har, angrauta2 eam 
rebag tampa: peraakan 

Teng Kan | DjL n 

Kemudian sejara berturut 
Milakukan penangkapan 
dap Demul jang hn 

Dijalan haru (Pitntine? 
tetka di Kramat & 

dan Aalitin d, Koramil Ikan 
proman, djuga daerah Tjikw 
Uma 

Nania berdintan D djam 
Operasi penangkapan kam- 

Pia perampah joran ha 
uje mani! setara ? dlam, 
tabai bara paha Alam » 
"8 Kanya Ata ang 
Pemua barang Iwak dpan 

Digulung 

hanja dalam 

waktu 2 djam 
Gikembaljkan dalam keadaan 
utuh jang disembunjikan &u- 
daerah Pasar Baru, sedang 
para terdakwa kini merjngkuk 

dalam i. 

  

bahkan bahwa hamppr mem aa 
Lg pentjurian terhadap 

di Te Priuk atau Pa 
par Ikan dapat dimelenajkan 
oleh KP 3 

Lebih dar ROU pelakuh pen 
Uurtan dikapdl dapat dibekuk 
Germamuk otak Iko: 
(Yurj Kebanjakan men 
at - Paryan ada 
lah onderdid Kai Penjah 
and jang terdijadi nyaa 
ine Malam oteh k 
“ “Owen 
King Dragon 

debat 
Para 

dan 
"ren Ah 

   

kn jang menga 
melakukan peni 

seret 
Dt "mna mein 

An keterangan Waras KPA 

  

   

Usaha2 pentjaharjan sudah di 
lakukan oleh famili2nja, namua 
sedemikian djauh belum djuga da 
pat diketahui kemana Nainggo-an 
dibawa. Kemudian segera dilapor 
kan kepada polisi Reskrim Kom 
dak VII Senajan 

Seperti dikabarkan oleh  fami 
n2nja kepada polisi, WK Naing 
golan sewaktu terdjadinja pentju 
Ukan itu membawa uang Rp 
100.000 dan memakai 2 (dua) 
buah tjintjin emas serta sebuah 
djam tangan merk 'Seiko'. 

Djalannja pentjulikan 
Sekira djam 15.45 sore itu 2 

(dua) orang tamu berpakaian pre 
man mendatangi rumah seperti 
diberitakan diatas Kepada pemi 
lik rumah si tamu  menanjakan 
apakah benar disini alamat Naing 
golan 

Setelah tuan rumah menjilah 
kan tamu duduk, Nainggolan jg 
baru sadja selesai mandi dan 
bermaksud akan mengantarkan 
uang kerumah seseorang, keluar 
dari ruangan dalam dan melade 
ni tamu2nja jtu. Mereka kelihatan 
oleh Niagus adik Nainggolan, sa 
ling memperkenalkan diri dan 
tak ada tanda? jang menundjuk 
kan ketjurigaan dan mereka se 
belumnja seakan2 sudah kenal 
mengenal. 

Kedjadian itu hanja berlang 
sung beberapa detik kemudian di 
susul oleh permintaan permisi 
@ari salah seorang tamu itu pada 
kakak wanita — Nainggolan jang 
tadi pertama kali menerima more 
ka, dan mengatakan bahwa WK 
Nainggolan diadjak sebentar ke 
luar rumah. 

Ketegangan? apa jang terkan 
dung dalam setiap tindakan ke- 
Sum tamu itu terhadap Nainggolan, 
sama sekali tidak diketahui oleh 

tengah? 
Sang ajah jang sufah art bi 

dihawa tarun mernan Curiga dan 1 Hi 1 d i : 

Y t 1 
si
 b

en
 

ii 

  

WK Natnggsian adalah anwang 
mewaia Bermar NT tahan 2 
kanghan makardiaa nga ee 
ta kakaknga dalam an 0 
— 

  

hanja saling 
berdoa 

to dan Radja Faisal. Pres.den te 
lah menjerahkan sebuah keris 
buatan Jogjakarta dan matjan jang 
telah diawetkan 

  

    

    

Radja F memberikan tan- 

Sa mata ang 
disepuh ng bentul se- 

t dalam lambang 
dan bende & Arabia kepa- 
Ga Presiden harto 

Peningkatan kerdjasama 
Kedua negarawan dari Indone- 

sia dan Saudi Arabia itu dalam 
pidatonja telah menekankan me- 
ngenaj hubungan jang terdjatn 
Giantara kedua bangsa dan ne- 
gara. 

Presiden Soeharto menjatakan, 
bahwa dalam mengadakan kerdja 
sama dibidang ekonomi sosial 
dan kebudajaan, Indonesia . me- 
mang tidak membeda?kan sistim 
sosial, politik, warna mau 

  

pun agama jang dianut oleh ma- 
sing2 bangsa. 

"Akan tetapi saja jakin”. dem 
kian Presiden, "kerdjasama an- 
tara sesama ummat Islam apabils 
Sapat kita wudjudkan setjara 
njata, akan sangat bermanfaat 
bukan hanja bagi kepentingan 
ummat Islam sadja, melainkan 
bagi kepentingan semua ummat, 

  

  

      

   

  

seperti jang dadjarkan eleh Kitas 

builah Gur'an dan itur Ka- 
su". 

Faisal dalam pidato jang Giutjap 
kan dalam bahas: ib Gan d'ter 

Gjemahkan mendjawa»: "Hub 
ngan diantara kedua negara kita 
akan terus kita perkuat dan kem 
bangkan. 

Radja Saudi Arabia #tu djuga 
mengemukakan suatu rentiana un 
tuk meningkatkan xe.diasama eko     
nomi antara Indonesia dan negara 
nja. 

Hubungan jang terdja'in djan- 
lara kedua bangsa bukan hanja 

  

pada saat? hir int, tapi me- 
rupakan hubungan tradisi jang 

asarkan atas K 

    

pada Aliah dan R 
kian Radja Faisal. 

Bagaimana 
mengenai 
nasib djend. 

Juan Carlos ? 
Buenos Ajres, 9 Djumi (UPI) 

Para Komandan dari ketiga 
Angkatan Bersendiata Argenti. 
aa hari Selasa berdjandji akan 
kembali ke "demokrasi otentik” 

sesudah menggultagkan Djen- 
dral Juan Carlos Ongania seba 
gai Presiden, Mereka djuga ber 
djandji akan mengangkat se- 
orang Presidea baru dalam wak 
tu 10 bari ini. 

  

Brazil bekas Direktur Dinas In 
telidien. Canrado Etchebarne. 
Menteri Kehakiman sekarang, 
jang sekarang bertindak teba- 
kai perantara antara Diendai 
Ongania dan para Pemmpin 
Junta Militer dan djuga deng: 
an Dekas KSAD Julio Alsoga 
EN 
penjuga disebut sebagai tialon 

iden ialah KSAL sekarang 
Laksamana Laut Pedro Gnavi. 

Nekas Prodilen Argentina 
Dendrat Ongania telah mening 
paikan Istana malam Selasa me 
Na 
MANA j2 menandatangani 

letakan djahatanmin Ia “ig dia meletakkan diihatan sate 
ah mengadakan konmutad de 
wan Penasehat Rohaninta Pas 1 Katolik Marlan Cabe 

1 Gapat Unogal setara tar 
Tya tetrinja Kentia 
Ietiaman pereda di 
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lipat dari 
1 Dikai 
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"' -Makassar, 10 Djuni (Ant.) 
» “Pabrik Kertas Gowa, jang 

terletak 30 KM sebelah se- 
Jatan kota Makasar, dewasa 

“dini tidak bekerdja lagi aki- 
bat kesulitan technis. Kepala 
Biro Perindustrian Dasar| dan 

Kimia pada Dinas Perind 
trian Propinsi Sulawesi Se- 
latan, P. Tandilangi minga- 
takan pada "Antara", bah 
wa kesulitan2 technis jang 
dihadapi al. persoalan hutan 

|. bambu, kejulitan spxre parts, 
s persoalan harga soda (seba- 

| 'gat bahan baku ulama dari 
dik itu) jang tiba2 m2- 

| “Mendjak 3 kali lipat dari har 
ga sebelumnja, modal kerdja 
dan persoalan air. 

Pabrik tersebut semendjak 
bekerdjanja (1964) belum per 
nah mendapat penggantjan 

ala2 (spare parts) hingga be 
"berapa bahagian dari pabrik 

itu telah rusak. Harga Soda 
asal jmpor meloadjak 3 kali 

harga sebelumnja. 
takan Pula bahwa semen 

(1 bekerdja sidak diberikan mo 
dal kerdja. 

. Produksi 

  

  

  

  

10 jon kertas 

    

TA 
“Pabrik jtm sebenarnja berka 
pasi as 30 ton/hari, akan jeta 
Pi semendjak bekerdjanja ha 
nja dapat menghasilkan 10 

kertas2 HVS, " tem/hari dari 
pa Pang dan kerjas sten- 

- C1 
?» Pabrjk djuga mengalami ke 
sul'an pemasaran. (marke- 
dung) ekibat bjaja . #ransnort 
jang serlalu "inggi, disamp mg 
sngpetan buruh jang terlan- 

aa iterima terlalu banjak. 
ing pabrik mempekerdjakan 

1d. 1000 orang buruh 
Didjandjikan - byaja re- 
habilitas 

»Prabrik 'ersebu, jang did'ri 
kan dengan dana pampasan 
perane dari Dienagg. telah di 

@tandjikan akan mehdapat bia 

PERKEBUNAN KAPAS 
DIANTJAM BAHAJA 

PENUTUPAN 
(Ant) Surabaja, 12 Djunj 

| Yihak. Perkebunan kapas me- 
minta. perhatjan jang sangat da 
ri Menteri Perdagangan teruta 
ma dalam hal jang menjangkut 
harga kapas. Dikemukakan bah- 
wa perkebunan? itu diantjam ba 
haja penutupan. 

Kapas jang diimport Indonesia 
dalam rangka bantuan Amerika 
Serikat ex. P.L. 480 ditetapkan 
engan kurs B-E- chusus untuk ka 
pas sebesar Rp. 170/1 US $. 

Dengan demikian maka kapas 
eximport untuk patal2 dj Indo- 
nesia mentjapai harga" Rp- 150 
Rp 160. per kg. sedang djika dihi 
tang dengan kurs B.E (sekarang 
devisa kredit) 326 akan mentja 
pai harga lokal sebesar Rp: 250 
termasuk transport. 

Ketetapan tersebut berakibat 
memukul harga kapas ex dalam 
negeri jang terdiri atas kapas 
Perkebunan Asembagus — PNP 
XXVI dan projek kapas Nusateng 
Sara jang dalam tahun 1970 di 
perkirakan masing2 akan meng 
hasilkan Ikl. 400 ton. 

». PN. Sandang tetap berusaha 
watuk tidak melaksanakan andju 

| “yen Menteri Perda, untuk 
g kapas dalam negeri de 
ngan harga Rp. 195 per kg. Der 
ngan beratjam alasan patal2 ha- 
ja bersedia membeli dengan har 
ga Rp: 160 per kg. dan in! telah 
terdjad! untuk panen 1969. 

Soal harga inilah jang mendja 
ikan sebab bagi PNP XXVI dan 
"Projek Kapas Nusatenggara un: 

tuk tidak memperluas areal pena 

maman kapas, meskipun Menteri 

Pertanian sangat mengandjurkan 
na 

Bahaja penutupan Perkebunan2 
Kapas tersebut sedang  mengan 

Mam. demikian dikatakan pihak 
perkebunan itu "jang dipandang 
dari segi nasional sangat merug! 

ikan”. 

TEAM DJURI REPUBLIK 

TJINA TIBA 

D la 7 Djuni (Antara) 

rr djuri Republik Tina 

Stuan Wei Huang tiba di Dja 
karta Minggu stang jl. Seorang 

anggota team djuri tainnja, NI. 

Gertrude Su Lee sementara itu 

sudah berada diibukota, .demi- 

"kom diteraneka.. Panitia Ekse 

kuvo FFA ke-16, 
Minggu malam team duri Dje- 

peng Jang terd'ri dari Yukio Akiya- 
ma dan Yosh'yuki Oshikawa ditung 

Es kedatangannja di Djakarta Hari 
Senin akan tiba di Indonesia, team 

Gjur' Muargthai Prof. Chintana Yos 
sundara. 

"TRUE GRIT” SEBAGAI 
PESERTA TAMU. 

  

Panitia selandjutnja — mengataakn 
hari Minggu bahwa film "True Grt' 
Ikut sebagai peserta tamu dalam 
FFA ke16. 

Aktor AS John Wayne mendar 
kan hadiah Oscar untuk permai 

sebagai seorang coboy tua 6 

Sam Him "True Grit”. Dalam bul 

Mkan #ri Robert” W. Veaser dan 
Mehaei J3. Hand dari — Paramow 
Pictures, AS., akan tiba di Djakarta 
ari Minggu 'ni djuga. 

Diterargkan bahwa Malaysia 
(at serta dalam FFA ke-16 dengi 
Mia buah Him non-dramatik, masing 
masirg Colorful Maisysia dan The 
Red Book. 

Delegasi Malaysia jang terdir! da 

      

    

     
       

Pabrik kertas 
. Gowa akan 
djadi besitua 

ja rehabilitasi sebesar US$ 
553.000. 

Tandilangj mengatakan bah 
wa biaja rehabilitas sebanjak 
itu belumlah mentjukupj apa 
bila pabrik benar2 akan dire 
habi'ljter dalam keadaannja se 
pertj sekarang ini, 'terapi uang 
Itu sangat dibutuhkan, 

Apabila biaja — rehabjlitasi 
jang telah didjandjikan itu be 
lum djuga djreabiliser dalam 
waktu sngkat, sanga dicha- 
watirkan pabrik akan djadj 
besj itua 
Demikian P, Tandilangi, 

K 

  

MERDEKA 

Sebuah jeep Toyota Hankam Selasa petang jang lalu te- 

lah terguling di djalan Djakarta by Pass. Akibat dari ke- 

tjelakaan tersebut seorang penumpang tangan kirinja pa 

tah. (Foto: S). 

WARGA NEGARA ASING 
DIDAFTAR KEMBALI 

Medan, 9 Djuni (Ant.)— 

Setiap, penduduk warga 
negara asing jang tinggal dir 
seluruh daerah di Sumatera 
kini diharuskan untuk men- 
daftarkan diri kembali ka 

pada petugas Kepolisian di- 

daerahnja masing2, demikian 
Asisten Operasi Korandak-I 

Sumatera, Kombespol Suwar- 

no Surjoputro menerangkan 
kepada "Antara". 
Menurut Kombespol Suwar- 

no pendaf-aran kembali pen 
duduk warga pesara aSing di 

Sumaira itu langsusg dikoor 

dinir oleh Koordmaror Daerah 

Kepolisian Sumatera dan di 

wadjibkan kepada segenap 

warga negara asing jang me 
netap didaerah ini jaag “clah 
berumur 16 tahun keatas. Per 

dafraran dilakukan djkantor2 
Resort Kepolisiain didaerah 

nja masing2. — 
Bagi mereka jang mendaf- 

tarkan dirj kembali akan dibe 

rikan Surat Tanda Mendaftar 
Dirj (STMD) jang baru. Bajk 
benjuk maupun isi STMD jg 

baru tidak seperti pada masa 

jang lalu, tetapi akan berben 
tuk sama unjuk seluruh dae 

rah dj Sumatera. 
Menuru: Kombespol Suwar 

no pendaftaran kembalj war- 

ga negara asing tersebut dila 

kukan,-karena sedjak dua ta 

hun belakangan ni, banjak 

  

Warga negara asing jang telah 
berumur 15 tahun keatas be- 
lum melaporkan diri. 

Pendafraran tersebut djuga 
dimaksudkan bag: memghada 
pi Pemjlu jang akan datang 
serta bagi pengamanan dan 
pengawasan orang2 asimg di 

daerah ini. 
Sedangkan orang2 asing jg 

bekerdja dikonsulat, atau 
orang2 asing jang bekerdja 
hanja untuk semenyara wak- 
tu, pengundjung termasuk 
WisataWan, tidak d'iwadjib- 
Ikan untuk memiliki STMD. 

. Pendaftaran jang akan dimu 
laa dalam bulan Djunj jni 
akan berachir sampaj bulan 
Nopember 1970. Sedangkan ba 

gi orang2 asing jang melal: 
ftaran imi akan dij- 

an sesuai dengan 
PP—45 tahun 1954 

Demik'an Kombespol Su 
warno Surjoputro. 

  

  

   

    

  

  

4 BUAH FILM SELESAI 

DI SCREEN 
DJAKARTA, 9/6 (Antara) 

Dewan djuri dari sembilan nega- 
ra peserta FFA ke-16 (ketfuali team 
gjuri dari Vietnam Selatan) hari se- 
lasa tanggal 9 Diuni telah selesai 
menilat empat buah film tJerta. 

Keempat film tersebut adalah : Per 
las Ng Silangan (F'llpina), My He- 
art Is Broken When You Are Gone 
(Tina), Lover Without End (Hong- 
kong), dan Apa jang Kau tlari, Pa- 
lupi? (Indones'a). Tiga buah film 
tjerita lainnja telah diteliti dan di- 
nila! djuri hari Senin jl. 

Kaltim minta persediaan 
Samarinda, 8/6 (Antara) 

Pemerintah Daerah Prop. 

Kaiimantan Timur meminta 

kepada BULOGNAS agar ba. 
han pangan/beras untuk dae 

rah Kaltim diberikan persedi- 

aan jang tjukup, baik untuk 

keperluan bagi pegawaj nege 

ri, maupu, untuk indjeksi 
langsung kepada masjarakat 

untuk menekan harga beras 
dipasaran umum. 

Hal itu dikemukakan Peme- 

rintah Daerah Prop. Kaltim 

dalam suatu pertemuan deng 

an Iding Kirane, dari BULOG. 
NAS jang baru? ini berkun- 
djung kedaerah ini dalam 

rangka inspeksinja kebebera- 

pa  Depot2/Gudang2 Depot 
Logistik. 
Pertemuan dengan  Guber- 

nur KDH Prop. Kaltim A. Wa 

hab Sjahranie, itu dihadiri 

pula cleh anggota2 BPH bi. 

deng Ekonomj Djunaid Sanu- 
dan bida ee Drs 

Djakfar Achmad serta 

nistrator Keuangan E 
karia Mas Truno Djaja 

Pertemuan serupa 

     

      

    

djuga 
telah diadakan dengan Kepa- 
PA aen mem aat apaan ata 

KADIN TERIMA 
PROFESSOR 
CHANG YUL LEE 

Djakarta, "2/6 (Mdk) 
Ketua Umum dan Sekretaris Umum 

Kadin Indonesia didampingi oleh Pe- 
ngurus dan anggota Kadin Diaya pada 
hari Rabu tanggal 3 Djuni 1979 djam 

  

   15.00 telah” menerima — kundjungan 
jt Chang Yul Lee, anggota dari 

Ecoromic and Setentiftc Advisory 

Couneti to the President of the Repub 
lk ot Korea dan Fore'gn Cap'tal In- 
ducement Deliberation Committee dari 
Pemer'ntah Korea disertai 5 orang 
anggota missinja 

Pihak Indonesia mengadukan adu 
nja kesempatan2 Jang baik bagi pi- 
hak luar negeri untuk menanamkan 
modal serta kerdjasama dibidang pe- 
rekenomian @! Indonesia ini, karena 
Indonesia jang kaja akan kekaluan 
mam kini mulal mendialankan open 
door policy dibidang ekonominja. 

Pihak Korea mengadjukan masatah 
lebih besarnja export Indonesia ke 
Korea dibandingkan dengan 'mport In- 
donesla darl Korea, dan sesuat dgn. 
adanja peraturan? baru Indonesia, 
chususnja ingin memperbesar — vo- 
lume exportnia ke Indonesia. 

Setelah mendjelaskan sedikit me- 

  

ngeral peraturan baru ekonomi 17- 
#1 1970, Kadin — mengemukakan 

bahwa mengenai keinginan  korem 
meraramkan modal d'bidang    kehu 

  disarankan agar di 

  

» bersedia 

  

timber, s 
Irgin terus menerus m 

er loss dan Wmber. 
pihak Indonesia banjak dia- 

djutsn pertanjaan — mengena? mutu 
barang Korea at. Coutle soda, eraft 
paper, coment bags, Iron and steel, 
fertelizer d1 

Dapat ditambahkan pula bahwa 
hak Korea telah pula menjatakan 
minatnja untuk membeli timber dari 
Indonesa dalam djumlah jang lebih 
besar gura memenuhi kebutuhan Ko 

Selatan setian harus 

ttaate 
   

    

beras 
la Biro Ekonomi Kantor Gub. 
KDH Prop. Kaltim  Munadi 
Arief dan Kepala Bagian BU 
LOGDA Drs, Husni Basrah 

Pemerintah Daerah Kaltim 
minta kepada 'BULOGNAS 
agar dibeberapa tempat jang 
belum ada supaja dapat diba 
ngun Depot/gudang Logistik 
jaitu untuk daerah2 Keb. 
Kutai di Tanggerang Tan. 
djung Redeb dj Kab. Berau 
dan tanah Gragat di Kab. 
Pasir 

Untuk kelantjaran penjalu- 
ran bahwa pangan/beras tsb 
Pemerintah Daerah menghen 
daki dapat disalurkan lang- 
sung, baik melaluy grossir2 
jang ditundjuk maupun lang 
sung oleh Depot/Gudang Lo- 
gistik. 

        
    

    

      

     
        

        

        

        

          
        

    

        

        

       

HARGA KARTJIS 

SAKSIKANLAH — PERTUNDJUKAN 

BERBAKAT DI 
: DEWASA : Rp. 750 

ANAK2 12 TH : Rp. 400 

PESAN TEMPA 
  

KURS DEVISA HARI RABU 
Djakarta, 10/6 (Ant) 
Dalam call Devisa dj Bursa 

Valuta Asing Djakarta, hari 
Rabu 10 Djunj 1970 terdjadi 

penutupan2 transaksi Devisa 

dengan masing-masing kurs 378 
(kurs tengah) dan 325 per 1 

US dollar. 
Transaksi Devisa Umum se 

besar US. $ 301205 dengan 

kurs belj 377,50 dan kurs dju 
al 378,50. Sedang untuk Devi 
sa Kredit sebesar US $ 316. 
950,63.- dengan kurs 326. Pe 

redaran seluruhnja adalah 
US$. 8.618,150,46, 

Djerman pertjaja 

penuh kesuksesan 

  

Djakarta Fair 
Djakarta, 12 Djuni (Mdk) 

Republik Federasi Djerman, 
sering djuga disebut Djerman 

kalj inj turut partisipasi 

Djakarta Fair 1970 untuk keti 

ga kalinja 27 Perusahaan be. 

sar jang mewakili Ik. 400 pe- 
rusahaan ditampung dalam 

areal tanah seluas 5700 meter 

persegi. Dalam DF 1968 dan 
1969 perusahaan? jang turut 

serta adalah 8 dan 20 jang ber 

anti suatu peningkatan jang 
(jukup  menondjol, demikian 
dr, Kelinar jang berbitjara 
atas nama, Embassy Djerman 
dalam pertemuar pers Kamis 

kemarin di Paviljun Djerman. 

Dalam tahun 1969 Indonesia 
telah mempunjaj keuntungan 
export sebesar 172 djuta D- 
Mark, membuktikan hubungan 

ekonomi  Djerman—Indonesia 

sangat aktip. 
Pemerintah dan pengusaha? Djer- 

man mempunjai kepertjajaan jang 
mendalam atas manfaatnja Djakarta 
Fair dan Inf dapat dibuktikan sam- 
pat th 1972 pengusaha2 Djerman te- 
lah memesan tempat untuk turut am 
bil bagian. 

Djerman menilai Djakarta Falr pa 
da tahun2 jang lewat memuaskan se- 
dungkan tahun2 fang mendatang par 
tislpasi Djerman akan dilipatganda- 
kan, demikian dr Kelinar 

Atas pertanjaan "'Merdek: 
fihak Djerman dinilal Djakarta Fair 
merupakan pasaran internasional jg 
terbaik dan teratur bagi Asia 
gara 

    

Teng 

Pertemuan pers Wferman dua hari 
sebelumnja pembukaan resmi itu me 
rupakan "warming up" dan pada Ka 
mis 18 Djuni 1970 fihak Paviljun 
Dj 4 perlu memberi ket 

lebih sempurna gan pers jang 
Waktu di 

  

rai       
   
   
   

  

    
n perdjalanan keli- 

ling ternja gian besar stand2 
Djerman h sibuk menjelesaikan 
kan persiapan jang terachir mendj 
lang pembukaan resmi Djakarta Fair 

  

0» 

PROF. WALAVALKAR'S 

THE GREAT 
GALA 

SERTAI 

#5
. 

Surebria, 9 Dini (An) 
Satuan Resmob dari Res- 

krim Komdak X/Djawa Timur 
telah berhasil menggulung 
komplotan pembuat dan pen. 
Gjual emas berbentuk lantak- 
an jang ternjata palsu. Kom. 
plotan jang digulung di Sura- 
baja itu terdiri dari 8 orang 
dan 2 orang dinjatakan masih 
dalam pengedjaran. 

Dalam pemer'ksaan, para tertu 
uh jang terdiri dari Sj. Suar 
tinggal di Blitar dan berasal dar, 
Padang. Ambr. asal Padang dai 
tinggal di Surabaja, Bhrd. asal 
Bandjarmasin dan tinggal di Ma- 
lang, Is. Hsn. asal Pekalongan, 
An. Bdr. asal Bandjarmasin dan 
menetap di Surabaja, Eff. B. asal 
Padang dan Simt. tinggal di Sura 
baja, mengaku telah mendjual 
emas lantakan palsu di Djakarta 
3 barang seharga Rp. 37.000,— 
di Tundjungan Surabaja 2 batang, 
masing2 laku dengan harga Rp. 
10.000,— dan Rp. 1.000.— dan 
Gipelabuhan Tandjung Perak laku 
2 batang dengan harga Rp 100. 
000.— 

Emas lantakan palsu tersebut, 
ternjata adalah tembaga jang di 
sepuh emas. Tetapi para penipu 
tersebut telah membuat tembaga 
lantakan jang disepuh itu demiki 
an menariknja sehingga menjera 
pai emas lantakan aseli. 

Barangnja dibungkus kertas 
warta Merah dan dibubuhi lak se 
dany benang pengikatnja sedjenis 
benang emas. Barangnja dibung- 
kus sedemikian rapinja, sehingga 
dapat diduga sebagai barang se- 
tundupan dari luar negeri. 

Bentuk barangnja, pandjang an- 
tara 4 sampai 5 Cm, lebar 2 sam 
pai 2,5 Cm dan beratnja 50 gram. 

Anggota Resmob dari Reskrtin 
Kor X-Djawa Timur telah 
berhasil menemukan 20 potong 
barang bukti emas lantakan palsu 
Jari para tertuduh, sedangkan dari 

besi disuatu tempat di- 
urabaja, Gis 13 
a lantakan jang 

| para tertudun. 
AKP Sumars ino. K 

tangan Daerah Keso: 
wa Timur menjatakar 

wa pendjualar 
emas lantakan palsu 
buatan jang lama, tapi telah di- 
bongkar achir2 ini karena adan'ta 
korban? jang melapor padu Pelisi, 

Diserukan kepada mas! 
agar menghindari pembi 

m bentuk ap: 
i djalanan 

Resepsi 
untak Dabes 
Kannampilly 

  

  

   

  

   
   

    

    

    

       

  

Djakarta, 10/6 (Ant) 
Manager Air India untuk 

Indcnesia dan njonja S.P. 
Antia Selasa malam menje. 
lenggarakan resepsi di Bali 
Room Hotel Indonesia untuk 
menghormatj Dutabesar India 
dan njonja Kannampilly jang 

m waktu dekat akan me 
kan Indonesia untuk 

Ker ke India. 
Resepsi mendapat 

ngan ramaj  angg 
diplomatik, pengusaha? 
undangan laianja 

abesar Kannampilly 1g 
akar, meninggalkan Djakarta 
18/6 jad., memangku djaba- 
tannja dj a sedjak 5 
I 1967. Ia akan kembali 
k ew Delhi untuk kemudi- 
an mengundunkan diri deng. 
an pensiun 

  

    

  

kundju. 
ota2 korps 

dan 
     

  

     

   
   

    
    

BESAR INI DARI 

60 BINATANG BUAS 
500, 300,- 
300,- 200,     

DJUM'AT, 12 DJUNI 1979 

|8orang komplotan emas palsu 
digulung Reskri 

@. 0 

Djatim 
UNTUK 

KEPENTINGAN 

ANDA 

BANK NEGARA INDONESIA 1946 
Sementara menjediakan SERTIFIKAT BANK INDONESIA 

sebesar Rp. 1.5 Miljard 

Membeli SERTIFIKAT BANK INDONESIA akan lebih menguntungkan 
ANDA karena: 

— Hasil jang diterima lebih tinggi dari djasa GIRO pada Bank2 Pemerintah 
jang sekarang hanja 44 sebulan. 

— SERTIFIKAT BANK INDONESIA lebih likwid dari Deposito Berdjangka, 
karena dapat diuangkan setiap saat ANDA memerlukan, berlainan dengan 
Deposito jang harus menunggu waktunja habis. 

BANK NEGARA INDONESIA 1946 setiap saat bersedi i 
SERTIFIKAT BANK INDONESIA ANDA. : Na 

Yntuk keterangan harap hubungi kantor2 BANK NEGARA INDONESIA 

DJAKARTA KOTA 
KRAMAT 
GAMBIR/KEBON SIRIH 
KEBAJORAN BARU dan DJATI NEGARA 

No. 614/M/70 KANTOR BESAR BNI — 1946 

  

     

  

       

ROYAL CIRCUS 
INDIA 

PREMIR 

  

      

200 ARTIS 

200,- 
150, 

& PENDIVALAN DIMUKA CIRCT 
NTARA PUKUL 9.00-13.00 W.L.B. 

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND POWER 

DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS 

INVITATION TO BID 
TENDER NO.: 4/BM/IDA 

The Directorate General of Highways, Department of Public Works and 

Power, invites bids for supply of : 

HIGHWAY EOUIPMENT, COMPONENTS AND SPARES 

FOR A HIGHWAY MAINTENANCE AND REHABILITATION PROJECT 
This procurement will be financed from the proceeds of a credit from the Iiternational 
Development Association, 

Bid documents may be obtained agaiist pay ment of Rp. 15:000— at the office of : 

DIREKTORAT PERALATAN DAN PERBEKALAN 

DIREKTORAT DJENDERAL BINA MARGA 

ROOM NO. 13 

PATTIMURA 7, KEBAJORAN BARU 

starting 15 Juae 1970 from 9.00 am. to 13.00 p.m.- 

The closing date for submission of bids shall be 1000 am. on 26 August 1970.. 

DIRECTOR GENERAL OF HIGHWAYS 

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND POWER 
No. 611/M/70   
Pada hari Minggu 14 Djuni 
pukul 19.30 WIB. 
di Lapangan Monas. 

SALAH SATU ROMBONGAN CIRCUS TERBESAR DI DUNIA TELAH 

TIBA KEMBALI DI DJAKARTA UNTUK MENGHIBUR ANDA SE 
KELUARGA DENGAN PERTUNDJUKAN2 DAN ARTIS2 BARU. 

... 

MULAI TGL 15 DJUNI 1970, TIAP2 HARI DUA PERTUNDJUKAN PADA 

PUKUL 19.00 DAN 21.30 W.I.B. 

HARI2 MINGGU DAN LIBUR DITAMBAH DENGAN MATINE PUKUL 
10.00 W.L.B. 

    
   

  

         
     

   

   . TIAP HARI 

 



  

  

DIUM'AT, 12 DJUNI 1970 

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

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

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

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

TARIF IKLAN 
TEKS SADJA : Rp. 40,- per mm/kolom iklan, lebar 46 mm 

minimum : 25 mm/kolom. 

DISPLAY - AD (IKLAN GAMBAR: Rp. 50,- per mm/kolom iklan 

minimum : 40 mm/kolom 

tambah 1001 

  

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

Iklan Keluarga : Rp, 30,- per mm/kolom 

minimum : 25 mm/kolom. 

Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11, 
Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250. 

Rekening giro pos : A. 12638 

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah 

  

    

MANUSIA JANG 
SEDANG MENTJARI 

Keadaan dunib dewasa ini masih belum dapat didjadikan pedoman, 
kemana sebenarnja manusia jang menghuninja itu, hendak menundjukkan diri 
ja. Kita lihat, bahwa belakangar: ini Sailan telah memenangkan suatu pemili 
han umum “tuk Njonja Bandaranci!:3. Kita lihat djuga, bahwa segera setelah ia 
disumpah mendjadi Perdana Menteri wanita jang ketiga didunia ini (setelah 
Indira Ga-dhi dari India dan Golda Meier dari Israel), ia menjerukan akan: 
mengakui Vietcong dan menempatkan 4 orang menteri komunis didalam 
kabinet jang dipimpinnja. Djelaslah, bahwa Bandaraneike menempuh djalan kiri. 
Djalan jang pernah dilaluinja dulu, dan jang menjebabkan dia kalah dalam pemi- 
lihan umum diwaktu lalu 

  

Sebagai salah satu negeri Asia, maka perlulah djuga bangsa Asia lainnja 
merenungkan sikap Bandaraneika didalam konstel:si dunia dewasa ini. Apabila 
dia memang jakin, bahwa djalan untuk Sailan memanglah sosialisme jang marxis/ 
leninis, maka kita tinggal melihat sadja perkembangannja ketak dikemudian hari. 
Apalagi, karena kedudukannja selaku Perdana Menteri dikukuhkan pula oleh 
apa jang kita sebut pemiliha- umum, sebagai lembaga jang paling dapat dipertja 
jauntuk mendjalankan demokrasi. 

  

Kesebclah Utara sedikit, jaitu India, Njonja Indira Gandhi telah makin 
njata mengambil politik non blok menurut konsepsinja : jaitu nasionalisasi 
semua perusahaan2 asing dan menutup semua bank2 asing, Sebab Indira berpen. 
dapat, bahwa biangkeladi daripada kehilangan kemerdekaan ekonomis dari suatu 
negeri terbelakang adalah, kehadiran modal asing jang tak mau dikendalikan 
dan tunduk kepada kepentingan2 nasional sesuatu negeri, dan politik moneter 
jang didjalankan oleh bank2 asing dinegeri jang ditempatinja. Kelihatannja 
Njonja Indira Gandhi jang mempu menjisihkan lawan2nja dari partainja sendiri 
jaitu Partai Kongres. Dan kelihatannja bahwa ia telah mengalihkan support 
kwalitatief ke support kwantitatif. Dari support pengusaha2 dari golongan 
Kongres kepada "support kekuatan sosial politik dalam bentuk organisasi2 
massa, jang kiri dan nasionalistis chususnja. 

  

Disebelah Barat sekali terdapat Israel dengan Golda Msier jang berbeda 
kalau tidak dapat dikata' an berlawanan prinsipnja, dengan dua PM wanita jang kita sebutkan diatas. Se -alipun wanita, dia tidak mundur dari politik pertikaian 
bersendjata dan dia tidak merasa perlu untuk bekerdjasama dengan kalangan 
nasionalisme dan sosialisme jang sedang berkembang dinegeri2 Arab. Sekalipun 
lawan2nja memaki2 dia sebagai kakitangan imprialis AS, namun ia berkejakinan 
bahwa AS adalah negeri jang perlu didjadikan kawannja dibidang politik dan 
ekonomi chususnja. Oleh sebab itu, Gokkia Meier tetap bekerdjasama dengan 
segala konsekwensinja dengan AS. Prinsipnja sa gat berbeda dengan rekan2nja 
di India dan Sailan jang menganggap AS adalah biangkeladi atau penjebab dar: 
pada kemunduran pembangunan politik ekonomi dan kebudajaan nasional nega. 
ra2 jang sedang berkembang. 

  

Dilihat dari perkembangan politik sekarang ini, dimana tordapzt 3 orang wanita jang memegang tampuk pimpinan Negara didunia ini, djelas terbajang, bahwa belum ada, atau tidak ada kesatuan arah dari manusia hidup, kemana ia sebenarnja hendak menudju. Dunia telah diramaikan dengan move2 politik berarah maupun tidak. Karena mode manusia berabad2 tidak berubah : jang kiri mau kekanan dan jang kanan mau kekiri ! Siapa jang bisa mengatasi umbang ambing ini, akan selamat. Siapa jang masuk kedalam arusnja tentu akan 
kehilangan kemerdekaannja, kehilangan prinsip2 jang mesti dipertahankannja: Dan achirnja mendjadi : begunda! !!! 

  

Salah satu « 
Sumatra Utara di Istora Sen: 

  

an 

  

ian jang akan dipertundjukkan 

ME 

oleh Team Kesenian 

  

Rombongan kesenian Sumut 
turut r 

Djakarta, 10 Diuni (Mdk) 
Pada tanggal 5 Djuni 1970 

jang lalu telah tiba di Ibukota 
50 orang rombongan kesenian 
Sumatera Utara dengan menum 
pang pesawat “Hercules” dari 

AURI. Kedatangan mereka di 
Diakarta adalah dalant rangka 
turut memeriahkan HUT Kota 
Djakarta ke 443 dan mengisi 
atjara2 stand Sumatera Utara 
di Djakarta Fajr 1970, 
Rombongan kesenian tsb, ter 

seleaggara adalah berkat kerdia 
sama Ansamble Kodam Il Bukit 
Barisan dan PWI Tjabang Me- 
dan, jang telah berhasil meng. 
himpun seluruh kesenian didae 
rih2 Sumatera Utara jang me 
Iiputi kesenian Tapanuli Utara, 
Tapanuli Selatan, Karo Dajri: 
Simalungun, Pesisir Sumatera 
Timur dan Nlas. 

“ Atjara2 jang akan diseleng- 
garakan adalah berupa tari?an 
dari daerah2, legend 
perdjuangan i 
fadjar siddik, “Sikantan 
durhaka Jegenda putri I 

          

inak 
ang- 

  

amaikan D.F. ”70 
an, paduan2 suara dari njanji- 
an2 daerah Sumatera Utara, 

Disamping itu diuga dipertun 
djukkan drama2, antara lain 
"Komidi Musang Berdjenggot", 
"Sri Mesing” (klasik) dan latm2 
jang kesemuanja dipertundjuk 
kan setjara non.stop. 

Selain rombongan tsb diatas, 
sudah pula tiba satu rombong- 
in kesenian chas Batak jang dt 
sebut ”Sigale.gale”. Rombongan 
ini diuga akan mengisi atjara 
Stand Sumatera Utara di Dja- 
karta Fair 1970, . 

Selandjutnja Panitja Stand 
Pemda Sumut di DF.70 menam 
bahkan, bahwa guna peresmian 
Stand Sumut tsb, akan dilaku- 
kan oleh Guberaur Marah Ha. 
lim tgl 11 Djuni djam 19-30 
WIB. 

Dalam pada Itu rombongan 
Kesemjan Sumut dan Kesenian 
Batak jang ada di Djakarta 
akan turut pula mengikuti car 
naval tanggal 14 Djunt 1970 
dalam rangka HUT Djakarta 
ke-443, (ND) 

    

  

        

4 saat im:     

     
   

  

  

mbah — mampat , . guh tanpa  tergojangkan, Oleh : Zoeber Djamaluddin napa ten, se 
ndirian teguh, tak dapat digo- Kehidupan duriawi 'ni, hanja le- gkan oleh empasan gelombang dan ngahan dan permainan semata, se- berandjak karena dorongan dan Gangkan kehidupan acherat adalah ke” himpitan duka dan derita 

hidupan jang sebenarnja, dlika me” PRESIDIN SUHARTO, ketika me- reka benar2 mengetahuinja. Tetapi, ” njambut kemenangan, menjatakan sju     bilamana mereka (manusia) sedang 
dalam kapal (berlalar) mereka ber- 
do'a kepada Allah be 
agama, tetapi, bilamai 
njelamatkan mereka kedarat, mereka 

kur kehadirat Ilahi jang telah mem- 
berkahi ummat/rakjai 

kemenangan, 
gema 

Indonesia de- 
mengachiri pesan 

Allahu 
rasa? kembali da 

     

    

   
  

    mendjadi orang sjirik — kembali. Al kapkan seruan "A1 La "Ankabut: 64—65. hu jang perah dige- ABUBAKAR SIDDIK, ketika akan — makan Bung Tomo di Surabaja dia- 
hidjrah bersama Nabi ke Madinah 
(dengan bahasa bergaja dapat diung 

wal revolusi 
Utjapan seorang Presiden jang ber 

  

    

    

kapkan): bahwa beliau rasa2 N agama Islam, pada saat dan waktu 
ter-kentjing2 ketakutan, karena algo- nja utjapan itu diutjapkan, sebagak @jo2 Oureisi sudah berada dipintu suatu sjari'at jang harus dilaksana gua Tsour tempatnja dan Nabi ber- kan, meresap dalam bagi setiap jang 
Sembunji. Nabi s.a.w. djangankan ke” mendengar. Bukan hanja jang beraga Cakutan, resah sedikitpun tiada. Ka- ma Islam sadja, bahkan jang mengan 
rena Nabi jakin: kalau Tuhan jang nu agama lala, turut merasa priha memerintahkan hidjrah, tentu Tuhan tin, menggenangkun air mata panas 
pula jang akan melindungi gembira 

Kepada Abu Bakar dikatakan: Disinilah letak rahasia zikir, utja- 
Ia tahzan, innallaha ma'ana 
figan sedih, Allah bersama kita. Lan 
tas Allah menurunkan ketenangan ha 
ti dan memberi kekuatan kepada Na 
bi 

  

pan dan asma Allah, 
saat dan unja dan pada saatnja 
ada peristiwa2 jang mendatang. Pa 
saat bangun tidur, melangkah keluar 

diutjapkan pada 

     
      

      

      
   

A rumah, bertemu ' kawan, melewati . Dan diadilah kalimat kafir  tempa'2 tertentu, pada saat m: 
merendah dan kalimah Allah mening tahari terbit dan tenggelam, atau BI. At Taubah: 40. pada saat bulan sabit dan terang 

Sungguh senang! Dan amatlah se- — temerarg masuk kepetiduran dju 
nang, kalau dalam segala gerak dan a batjaan dan ada asma Allab 
tindak dan segala laku dan perangai, ja us dibatja, menuruti sjari'at 
didjalankan dengan nama Allah daa” utjapan dan zikirnja berdaja 
karena Allah. Menerima ni'mat dan agama Islam. Dibatja, bukan kare 

   kurnia, orang tidaklah harus lupa da” magis, te    pan dan batjaan 

  

  

  

metan, ber-foja2 dengan ni'mat itu.” itu mem an iman dan meneguh 
Utjapan: Al hamdulillah! ketika me- kan pendirian, menuruti perintah 
nerima ni'mat itu, konsekuensinja — Amin wastagim — pertjaja dan ber- 
adah menggunakan dan memanfaat pendirian teguh. Pelaksanaan sjari'at 
kan ni'mat itu seijara adil dan me- Islam jang dtungi n dalam pia- 
rata. Makanja ni'mat itu akan tam- gam Djakarta dalam 8 kalimat 
bah digandakan, sebaliknja, djika ni" '” dengan kewadjiban mendjalankan sja- 

  

nat itu akan membawa kepada kufur, ri'at Islam bagi pemeluknja, 

       

  

maka azab Allah akan menimpa. Terlaksananja kewadiiban mendja- 
Djika kamu sjukuri (ni'mat itu) akan — lankan s Islam, bagi pemeluk- 
Kami tambah gandakan, djika kamu — nja me Kk dan ditakuti 
kuturi, azabku keras sekali. Ibrahim: hingga piagam Djakarta jang dituru 

7. kan uhnja mendjadi mukaddimah 
Seorang muslim. 

dan derita mer.'mpanja, 
betapapun duka 

ta tak sam 
     YUD 

ranka 
memerlukan, n 

kata 
ntjopoti 

  

    

bai kehilangan arah, lupa diri dan PROF. DR HAZAIRIN S.H, (kalau 
Tuhan, atau mendjerit putus asa. Pa “ penulis salah mengungkapkan orang 
Ga saat ia merasa ada musibah jang ja, adalah tanggungan pe e 
menimpa, tangannja dibawa kepada sda jang kebe 
Gan dari hati ketjilnja lahirlah utja- kan menerima salah). Bel 
pan: inna lillahi wa inna Uaihi ra- ah Guru Besar dalam mata 
djrun — kita ini Repunlaan Allah HUKUM ISLAM, tidak diper 
dan kepada Allah pula kita kembali. 
Al Bagarah: 156. 
ASSALAMU "ALAIKUM spesipik 

utjapan sjari'at Islam jang diutjapi 
Mempen Budiardjo pada saat 
ngan Thomas Cup sedang berdjalas 
dembkian pula, penjerahan dan 
tawekkalan dari para Reporter 
sungguh dapat didjadikan perhatian. 

  

     
  

  

M     

      

        

Hazairin mengatakan: berdjatan ber 
sama dengan Allah, b: 1 
lantjarj berdjalan ' ber Tuh. 
JM.E, Gergan menggelapkan nama 
Allah, masih dapat berdfatar 
lartjars tetapi berdialan 
ngan ilah2 jar 
dergan IbY's, berc 
rarg jang 

    

4 tentang penger 
ummat Nasrani « 

  

terdjemohan — « NTHIA 
  

    

   

1 1 CHORINTHIANS 

our Lord Je c 
May you h 4 e 

and peace from € and 
the Lord Je 

Dinuk'! lede 
landsch Bijbelgen 5 

Segela poedji bagi jai 'oe- 
han ki" Alm 

Mak 

    

Missi Industri Dj 

  

BUNGANJA DIPERSUNTING 
BATANGNJA DIBERAKI 

        

   
melakukan hu- 

ingan da lengan Allah Tu 

  

    wa mirbadja 
Itu dibuatkan tjara dan di 
(mengabdi kepada Allah). 

  

    
    

  

Allah mau, umat 'ni danat diaja 
dikan satu tjorak sudia, Tetapi, 
Allah akan membuat — udjian 

upg Kitab sutit ma 
Maka berlombalah dalam 

kebadiikan. Al Maidah : 48 
Me « ngrit hasil? jang 

j hidup, ka 

  

     didjalanik,    
erbar ingin 

  

lihat keadaan di Indonesia 
BONN, 9 Djuni (Antara) 

    

   

Wk. Ketua DPR, Drs. Ben 
Mang Reng Say telah mene 
mui Dr. Hermann Abs har 
Sabtu di ahnja di Kr 

berg, 20 km dari Frankfur 
guna kan 4 
h aa DPR 

dap u I A dalai 

mc » ny 

            

unjuk memberjkan dja. ja 
jalam rubungan rentjana 

uah missi ka- 
lus Djerman 

» sebegajma 
kemung 

  

vakyu    

  

     

RDEKA 

- Kota Aman dilanda 
pertempuran2 
RADJA HUSSEIN HAMPIR DJADI KORBAN PELURU2, 
SOPIRNJA TEWAS DAN ADJUDANNJA LUKA2 
Beirut, 9 Djuni (Amtara-AFP).— 

Sedikit2nja 50 orang menemui adjalnja dalam pertem 
puran sengit seharian antara tdntara Jordania dan komando2 
Palestina dikota Amman dan sekitarnja, demikian diumum- 
kan oleh Front Rakjat Bagi Pembebasan 
di Beirut. 

B-52 A 
Gempur kubu 
Vietkong 
Saigon, 10 Djuni (An'-AFP) 

Pesawat2 pembom B—52 
AS terus gempur' kubu2 per- 
tahanan Vietkong dan depot2 
di Vietnam Selatan Selas 
malam sementara Front Pem- 
bebasan Vidinam  Sdlatan 
(Vietkong) mengurangi sera- 
ngan2 mortid mereka terha- 
dap posisi) AS dan Vietnam 

Selat demikian diumum- 

kan oleh komando AS. 
Vierkong telah menghantam 

13 sasaran2 AS dan Vietnam 
latan, dimana salah satu 

darj sasaran? ju adalah mar 
kasbesar divisi kavalerj perta 
ma (pasukan gerak sjepat) se 
belah utara Saigon dipropinsi 
Binh Duong. Markasbesar Itu 
hari Senin djuga dimortir, 

Dj Kambodja pasukan?” AS 
dan Vietnam Selatan jerus 
mentjari - timbunan2 sendjata 
baru dan depot2 Suplai. teruta 
ma dj seksi Kajl—Ikan. kata 
djubir itu jumlah 301 kon 
beras ber disita, terma- 
uk 230 on jang berhasil di- 
bongkar oleh pasukan para 
Vietnam Selatan. 
Pemboman2 strategis AS di 

Vietnam Selayan adafah terha 
aran? dipropinsi Guang 

dekat zone dem 
dan propinsi Csau ID 
ajang perba Ka 

  

  

   

      

  
  

  

  

       
   

  

   
ambodja 

Palediima (PFLP) 

Dalam sebuah komunike, 
Front tsb, jang menja'takan 
dirinja sepenuhnja bertang- 
gungdjawab bagi meletusnja 
bentrokan2 sendjata, itu, meng 
umumkan bahwa para, gerjlja 
War menjerang pendjara pu- 

at Amman pada djam 01.00 
gi "untuk membebaskan te. 
man2 seperdjoangan mereka 
jang ditawan”, 

Kendatipun telah disetudjui su 
atu gentjatan sendjata antara pc 
mimpin  Jordana dan Palestina 
dan diumumkan oleh Radio Am- 
man selama Selasa sore, pertem- 
puran masih berkobar terus dite- 
ngah ibukota Jordanja itu hingga 
petang hari. 

Radja Hussein hampir dja- 
di korban, “ata 

Radja Hussein sendiri hampir 
sadja mendjadi korban dari pelu- 
ru2 jang ditembakkan oleh para 
reriljawan sewaktu dia berken 
daraan mobil dalam suatu konvoi 
Naa aan anne mmm 

NASIB ORANG VIETNAM 
DI KAMBODJA 

Hongkong, 10/86 (Ant/AFP) 
Biro informasi Front Persa- 

tuan Nasional Kambodja dari 
Pangeran Norodom Sihanouk 

1 Selasa katakan bahwa se 
jak 7000 orang Vietnam 

dewasa inj ditahan dalam 
np konsentrasi dipropinsi 

iem Reap. 
Hal itu diumumkam dj Ha- 

dan dikutip oleh siaran 
kantorberita — Vietnam 

    

   

    

   

    

    

  

1 Penh meningkatkan 

  

  a dap orang? 
am jang tinggal dipr 

Kompong Them dam 
Siem Reap 

   

sedikit diluar kota. Sopimja te- 
was Can seorang adjudannja men 
derita luka? dalam pertjobaan pe 
bunuhan itu, kata sumber2 gerilja 
wan. 

Satuan2 pelopor Palestina djuga 
menggempur stasion listrik ibuko 
ta Amman hingga semua hubungan 
Sengan dunia uar terputus, se- 
men ink2 Jordania jang di- 
sebarkan diseluruh kota menghan 
tam pertahanan2 geriljawan, kata 
komunike Front tersebut 
Ditambahkannja bahwa dima 

na2 tergeletak majat2, diantara 
nja dari penduduk sipil. semepta 
wemefruad nyfp-nyegumusd « 
Palesti wan serdadu? pe 
merintah utas atap2 rumah 

Meriam? Jordania djuga menem 
baki kantor penerangan 
Palestina hingga “melukgi Jebih 
banjak orang sipil. Di Nozha, se- 
buah perkemahan pramuka dan se 
kolah2 jang disponsori oleh badan 
bantuan amal PBB UNWRA djuga 
kena tembakan, 

Sementara pertempuran meluas 
lebih djauh kedaerah pinggiran 
kota, lebih banjak tank2 pemeria 
tah dikerahkan kedalam kota 
Front itu djuga mengatakan bah 
wa mobil2 ambulans mereka :ejah 
Gitembaki oleh meriam2 Jordania 
Gan bahwa lusinan anggota g 
jawan telah ditangkap. 

Menurut Frong Itu, gedung Ke- 
dutaan Taiwan dan Hotel Inter 
vontinental di Amman telah ikut 
kena tembakan dan rusak dalam 
pertempuran2 hari Selasa itu, 

      

  

   
   

    

    

Peringatan Irak. 
Sementara itu Pemerintah Irak 

Sel mi Tingatkan ke 
2 Palestina dan pm 

danja agar mereka se 
entikan pertempuran 

karena ' keamanan dar 
ont-bagian timur djadi terantjam 

   

   

  

   

          

akibat pertikaian mereka 
Utjapan selamat Nasser 
kepada Hussein    

   

  

  
1x itu Presiden Ga 

al isser hari Senin ma 
ngutjapkan selamat kepada Radja 

karena — selamatnja 
mimpin Jordania itu dari suatu   

pertjobaan pembunuha 
Menurut Radio Kairo, 

  

dalam 

       

  

pesannja Presiden Nasser meng: 
harapkan " ga" rakjat Jord 
nia, insja Allah, akan memperta 
hankan per: sebagai pelo- 
por dari pc Arab jang 

igkan kebeba 

  

  

  

ANN PT AE AT AA PA PA TA API TAB PAI AI RAT YAMIN IPP PA EN PAPAN NAN 

HALAMAN INI 

    

APA P' ERS, EN?      

Presiden Nixon dari AS me- 

ngumumkan bahwa — tanggal 
15 Oktober jang akan datang 
50.000 orang pasukan AS 
akan dikembalikan ke negeri 
asalnja 
Dari sekarang sampai Oktober 
masih ada 4 bulan lagi. Dam 

  

50.000 dari kJ. 500.000 
idalah hanja” 104 
Kan Menlu2 Asia inginkan 
semua pasukan asing segera 
kembali kenegerinja sendiri? 

c PAK? 

  

Bank2 nasional kita umumnja 

mau berikan kredit 
tokoh2 bank- 

hanja 

kepada 

able sadja 
Djadi kalau dia tidak bank- 
able, tapi punja projck jang 
menarik, djuga tidak dapat 
pindjaman! 
Kira2 sama dengan djaman 
pendjadjahan Belanda, 'kan ! 

jang 

    

  

   

  

TANGGUNG 

Besok — Djakarta Fair '70 
dibuka 

Tang ramai ! Tanggung 
hebat!! 
Sajangnja tjuman: tanggung 
bulan 

dear 
(sukar fair-play)     

  

HARAPKAN 
PERUNDINGAN AS—RRT 
DI WARSAWA DITERUSKAN 

  

Washington, 10 
Menlu AS     

    etapi seterus 
kini me 

? Warsawa 
R 

    

   
  

n 

LEE 
EN 

SD) 

    
ACHIRNJA KIPANDJI KUSMIN MUNTJUL 

  

NGILAH AGEN2 ATA 

SANG EL. 42332 

  

  

KEPADA TAI 

- DJAKARTA 

1 USAHA 

    

! 

  

  

  
 



  
  

   

MBALAMANN 
KOSASIR PURWANEGARA SH, KEPADA PERS : 

PSSI tidak la ang ke 

   

    

' Pardedetex keluar negeri 

    

  

5 
| 

    

(Diakarta, D 

Sehubungan dengan akan diadakannja 

Djuni (Merdeka) 

Yournamen 
Sepak Bola "Anniversary-Cup” di Djakarta pada bulan 

  

Djuni 1970, at 
sasih Purwanega 

  

“'perti Korea Selatan, Mala 
ngapura nt      

  

pertanjaan pers kepada Ketua PSSI, Ko- 
ra SH. mengatakan bahwa Team Indo- 

| nesia jang akan menghadapi 

  

Team2 Negara Peserta se 
Australia, Hongkong, Si- 

  

adalah PSSI Selection, jang baru2 ini 
telah mengadakan pertandingan2 melawan Olaria dan 
Werder Bremen dari Djerman Barat. 

pertandingan2nja 
wan Olaria dan Werder Bre- 

Oleh Kosasih SH dikatakan, 
bahwa untuk melarang "Parde 

x” keluar negeri waktu itu 
belum bisa. karena Tournamen 
ini baru dalam perentjanzan 
(bulan Maret ji) Kalau sekira 
ja sudah pasti waktu Itu PS 
SI ada hak untuk menahannja 

? 

! (jakarta, 12/6 (Merdeka) 
Presid'um PORKI dalam surat ke- 

putusanrja targga! 9 Djuri 1970, te 
lah memetjat Drs. Anton Lesiangi 
Mar! anggota PORKI, sehingga sega- 
fa wewenareria dalam organisasi 
tsb. termasuk kedudukan sebagai Ke- 
tum Komisi Tehnik dan Pendidi- 
kan ditjabut. 

Putusan pemetjatan Anton Lesia- 
ngi, pemegang DAN-II (karate) dari 

n  PORKI, d'ambi! sete- 
t tindak tandukria jang 

dak dapat dipertanggung djawab- 
Ikan. Anton sebagai pergurus PORKI, 
telah melakukan keg'atan dan Inda- 
kan2 jang sifatnja merorg-rong kewi. 
bawaan Presidium PORKI, antara lain 
berusaha sctiara paksa mengambil 
alih p'mpiran PORK! 

Seperti diketahui Drs. Arton Lesia- 
gi beberapa waktu jarg Ialu dengan 
sengadja, tanpa sepengetahuan pengu 
us PORKI, telah mengumumkan sen 
@ri kena'kan tingkatria dari DAN-II 
ke DAN-V. 

Oleh karena itu, untuk mendjaga 
'kemurrian olah raga bela diri karate, 
serta mendjaga disiplin organisasi. 
Presidium PORKI mendjafuhkan tin- 
Makar peretjatan Drs. Arton Lesiang 

   

  

UDJIAN KENAIKAN TINGKAT 
DAN-I ANGKATAN KETIGA : 

Ketua Eksekutif PORKI Drs. Sabeth 
Muchsin mendjelaskan kepada pers ke 
marin bahwa, oleh regu bela diri kara 
te jang tergabung dalam PORKI, te- 
us berkembang dan mak'r pesat. 

Selain Djakarta sebaga! Pusat. POR 
IKI Gjuga clah menjehar luaskan lait. 
annja dergzan membentuk tiabang 
Komda daerah Bogor, Bandung, Sema 
rang, Djokia, Solo dan Surabaja. Se- 
Mangkan diluar Djawa PORKI telah 
melebarkan sajapnja di Sulawesi, Suma 
tera Selatan, Pakan Baru dan Iran 
Barat. 

Dalam bulan ini mulai tanggal 14 
3! den 25 Djuni jad,, PORKI akan me 
Igadakan udjian kenaikan #ngkat ba 
ID argerta2nja. Udjlan jang diadakan 
@zedurg Bola Basket Senajan 'tu se- 
kafigus mengudji keterampiTan karate- 
Ika2 dalam meretrut tingkat DANA 
(babuk hitam) angkatan ketiga. Demi. 
Kian Ketua Eksekatif PORKI 

1, Nana senrang pemuda penembak 
(iaog gagak) dari Wakil PMT awan 

7. Utusan Tahan 
8. Bengong, take karuan rasa hatinja. 
10 Liraha K madijah ter aan Serual 

  

(0 Mranaa Lana aa 
ID Leah men Shae Sonar 1 enda 
FA nana ar Amarah Kanan Page 

apv sAnnaren 

semen t 

? seanet Para 
rn 

  

anto dan seorang keeper dari 
Surabaja jaitu Tjong. 

wan oleh penerang? PSSI Se 
Jection, Ykdak akan bertanit ka 
Iu mereka bermata metana na 

situasi kemarm itu Karuilah df 
Han dengan indivihuah 
pel! Jang mendapat operan2 
dari temand latmnja. Hal ini ha 
Trus dilakukan dengan tjepat 
Djadi penjerang PSSI Select. 
ondiperlikan sekali pemaing Ia 
dividu Jang fjepat, Dengan de 
miktan tidak begitu mengoha. 
watirkan diika Indonesia akan 
merrumkan teamnja dalam 

  

Brazil ke final setelah 
  

kalahkan Rumania 3 - 2 
  

Meksiko, 10/6 (Ant-AFP- 
Reuter). 

Team Brazil jang turun 
kelapangan dalam formnja 
jang sempurna, mejakinkan 
diri untuk madju kebabak 
perempat final perebutan 
world cup '70 hari Rabu kc 
marin dengan kemenangan 
3—2 atas Rumania. Sete- 
ngah main 2—1 untuk Bra 
zil Dengan kemenangan- 
nja itu Brazil keluar ditem 
pat teratas Group III. 

Tiga buah gol Brazil j'u di. 
tjetak oleh Pele pada menjt 
ke.19 dan ke-65, sedang Jair- 
zinko mentjetzk gol ketiga pa 
da menjt ke-23. 

Sugiarto dan Wijono 
keronde kedua 
kedjuaraan Wills 
Bristol (Inggeris), 9/6 (Ant/ 

Afp/Rtr) 
Dua orang pemain tennis 

putra Indonesia berhasil ma- 
Gju keronde kedua kedjuara. 
an tennis terbuka internasjo. 
nal Wiils jang berlangsung 
harj Senin di Bristol. 
Kedua pemain tsb zdalah 

Soegiarto berhasil mengguling 
kan lawannja J. Kingston 
(Inggeris) dengan 6—2 dan 
6—2, sementara Atet Wijsno 
— @djuara junior Asia 1969 — 
dengan  perdjuangan berat 
menjisihkan T. Fawcett (Rho 
pa dengan 3—6, 6—3 dan 

  

Sementarz itu Premjit Lall 
dari India diluar dugazn disi- 
sihkan dironde pertama oleh 
Team Gorm:n (Amerjka Se. 
rikat) dengan 6—2 dan 6—4, 
sedang Fred Stolle (Australja) 
menang atas P. Cornejo (Chi 
1) 4. 1—5 dan €(—2. 

Tom Okker pemain 
bajaran top dunia 
dikalahkan 

Sementarz itu Rod Laver 
Gari Australia berhasil meng 
alahkan Jaideep Mukerje da- 
Ti Irdia, 6—4 dan 6—2 dalam 
babak kedua single vria tur. 
namen tenais terbuka Wilis 
dj Bristol harj Selasa. 

Diberitakan bahwe salah se 
orang pemain tennis bajaran 
top dunia, Tom Okker dari 
Belanda telah dikalzhkan 
nleh Nikki Pilic darj Yugosla 
via, 3—6, 16—14 dan 10—8 da 
lam suatu vertandingan seru 
dalam babak pertama. 

Adavun Ray Moorn darj Af 
rik-. Selatan berhasil menga. 
lahkan Pr Mark Cox dari 
Yoggeris 4, 91 dalam per 
tandingan babak pertzma la- 
innja. 

  

Diberitakan bahwa 2 gol Ru 
mania ditjetak oleh Floria Du. 
mitrsche pada menit ke-34 dan 
Emeric Dembrovskj pada me. 
nit ke-82. 
Tempat kedua group III 

akan ditentukan dalam pertan 
dingan terachir anara Ingge 
ris—Tjekoslowakia harj Ka- 
mis kemarjn. 

Team Brazil : 
Felix: Carlos Alberto : Brit- 

0: Fontana: Everaldo: Olo. 
doaldo : Piazza: Paulo Cesar, 
Jairzinho: Tostzo: Pele. 

Team Rumania : 
Adamache : Satmareanu : 

Dinu: Lupesco: Mocanu, 
Dembrovski : Domitru : Nun. 
weiller : Neagu: Dumitrache 
Lucescu. 

Wasit: Marshall (Ausria). 
  

MISSI 

(Sambungan dari hal, III) 

  

Wakil ketua DPR yersebut 
pada har: Senin minggu jang 
lalu telah djterjma dan pada 
kesempa an itu bertukar fikir 
an dengan ketua ,Bundestag” 
(Parlemen) Djermzn Barat, 
Dr. Kai-uwe v5 Hassel. 
Dapar dj jatat, bahwa deng 

an kundjungan Drs Ben Mang 
Reng Say itu adzlah untuk 
pertama kalinja seorang tokoh 
Indonesia jg telah bertamu di 
rumah kediaman direktur 2 

    h bagian pengobatan FIFA 
melaksanakan pemeriksaan tentang 
pemakaian obat pada pemain2 jang 
dipilih, sesudah 16 pertandingan dima 
inkan, maka hasil 2nja adalah negatip. 
sampai sedemikian djauh 

Dokter2 setempat mengutarakan, 
dalam perebutan “World Cup” ini 
bagi seseorang pemain jang mengguna 
kan obat-kuat untuk tambah tenaga 
akan merupakan suatu “kegagalan 
dan tolol" dalam keadaan panas terik 
matahari di Mexico dan didaerah 
ketinggian, dimana pertandingan2 itu 
sedang dimainkan 

Sir Af Ramesy, manager dari 
tcam Inggeris mengatakan setelah 
pertandingan jang penting itu mela- 
wan Brazil jang dimainkan dibaw 
tjuatja 40 deradjat, hingga para pema- 

kehilangan rata2 berat badan 
neriksaan obat-kuat dalam da- 

rah para pemain, dan kehilangan bc 
tu banjak zat air, karena berkeringat 

kelelaha 

   

   

   

  

   

  

DARI REDAKSI UNTUK 
$dr. Saepomo AS 
Diminta dengan sangat syar saudara 
menghubungi Redaksi di Djalan Se- 
mad 1. 

Redaksi Merdeka. 
—. 
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ane sy peni yan 
Lani Ab MUKA 
INA SENTAM MS ERAPE IMAN 
A TUMNABUSAMA. NN AREA, 1 
andanee TIRA 14 NAGEMA 
Di menari II WNAKE FI MATAN 
» MI pet IAI IR ATI AI 
An en MAA 

      

MERDEKA 

  

namamu ang, 
ORANG3  MENICO 
1AU MIKIN 
PIALA HARU 

MWontva Ulah 8 Ujuat MP 
Mediwanbah Aang Mesti ane 

Wakahah dil wewbwar piala 
Waru alilha Kesebelasan Beneih 

NWatia wan Uruguay new 

wanghan twaramon jang seka 
Wwe Nod dam cwesnbsapang "dm 

Ika Kipet Cup” state Jules 
Mie untuk setan kam 

Uew kian pernjataan — Koderaal 

memakbala Wedwala, FIPA 
Wvasti, Nalia dan Urusway 

semuanla telah memenangkan 
piata tab. dua kali dan djika 

mewang untuk Ketisa Kalina 
maka mereka akan menf mpan 
Ula wotuk selama tamanja, 

(ketua Federasi KITA, Stan 
Ie Yiow, menjatakan 'bahwa 
tawaran ataupun — kelainan 

Mexico Mu akan dipeladjari " 
un waktu “ oleh 

to Exekutif 

tatum jang Jalu Brasil mes 

djukan tawaran Jang sama 

djika Ia memenangkan hadiah 

tersebut, 

  

  

   

  

    
    

  

      

Malaysia terpaksa akui 

keunggulan Indonesia 

MEMANEN LAN TOL AMAN 2 La Le 

    

    

  

  

Siapa 
MEXICO, (Merdeka) 

5.-be 

  

lima kesebalasan sepakbola terbaik didunia? 

Kalau kita bisa mengenjampingkan sebentar rasa nasio- 
nalisme dan perasaan suka atau tidak suka maka mentjari 
djawaban untuk pertanjaan diatas tidaklah semudah jang 
kita sangka. 
Memang yampang untuk mengata 

kun bahwa tentu sadja ke 16 negara 
jang berhasil masuk babak final ke 
diuaraan dunia di Mexico saat ini 
otomatis merupakan — kesobelasan2 
top sekarang. Pendapat ini benar, 

djuga kelemahannja. 

     

        

Oleh 

LA KATILI 

  

AHWA dalam kedua double terachir "pasokan Malaysia” akan 

bertempur "sampai titik keringat terachir” sudah bisa dipastikan 

dari semula, karena walaupun nasib Piala sudah ditentukan, Ma- 
laysia masih ingin mempertahankan "mythos” bulutangkis Malaysia, 

jakni keuntungan double mereka atas Indonesia, bahkan dalam perma- 

inan ganda perbulutangkisan dunia. 

Dalam set pertama memang nampak 
nja se-akan? pasangan Boon Bee/Guna 
lan jang hebat itu akan membela 
reputasi mereka selaku double terkuat 
didunia. Rudy/Indra Gunawan jang 
belum kompak itu tak bisa banjak 
berkutik digame pertama. Smash2 
Gunalan, babatan2 kilatnja dimuka 
net, serta backhandnja jang dalam- 
single — merupakan kekuatannja itu 

imewa dalam double lebih njata 
lagi kemampuhannja, dibantu oleh 
smash2 termasjhur Boon Bee jang 
dilepaskannja sambil tinggi melompat 
itu. “Tapi dalam game kedua Rudy/ 
Gunawan dapat mengimbangi perma- 
inan djage2 Malaysia itu, terutama de 
ngan pengembalian2 mengagumkan 
dari smash2 kilat dan drive2 ijepat 
lawannja itu teristimewa Rudy Harto- Kanaan Ta Maan Tana Maa 
THEATER MASADEPAN 
HANJA KOMEDI??? 

Wina, 9 Djuni (UPI) 

Producer Sw.dia Ingmar Berg- 
man meramalkan bahwa theater- 
theater masa depan mungkin ha- 
nja menghasilkan komedi2 sadj 

Ramalan itu diutjapkan kepa- 
da para wartawan sebelum Kung 
liga Dramatiska Teatern Stock 

holm mulai mengadakan serang: 
kaian pertundjukan dalam rangk: 
Festival Wina, Menurut Bergmar 

    

    

  

    

  

kita hidup dalam djaman 
Inakin lama makin gar 
akibatnja theater2 masa depan 
mungkin hanja dapat menghasil 
kan komedi? 

      

PENARI INDONESIA 
KAWIN DI EXPO 70 

9 Djan (UPT) 

Dua orang pe klasik 
Indonesia jang bertugas di Kupo 

Djepang, kawin setja 
bertempat di Paviljun 

ipina dengan diberkati okeh 
ot laba Van der Sehammen 

Osaka, Djepang 

  

    
ng? ialah 

  

tabung 
Kurang 

menghadiri 

  

Tewakarta 
nang 

want dari 
letih ia 
(pa tjara perkan antara 

“ Lim, Kemiri Dp 
Arah Putp lan d 

Kemal Mjenden 

Kas Inepang, Pasdpen 

Anwar 

    

no, netplay jang mungil jang diseling 
atau ditutup se-waktu2 dengan smash 
mematikan. Rudy/Gunawan berhasil 
leading 12-7 (disusul djadi 12 all), 
16-15 (masih tersusul lagi 16 all), dan 
achirnja keluar sebagai pemenang2 
dengan 17 - 16. Dalam game ketiga 
merosotlah permainan Malaysia. Bon 
Bee seperti pada malam pertama da- 
lam game kedua melawan Mintarja/ 
Indratno kelihatannja sudah kekurang 
an napas pula, ditambah lagi oleh 
keketjewaannja atas dua linecall pada 
bola2 jang djatuh dipinggir garis, se. 
hingga ia memberi isjarat putus-asa 
kepada partnernja, dan Rudy/Guna- 
wan pun aa - dengan tak ba- 
njak mengalami halangan dari pasang 
an dari pasang Tn Malaysia itu. 
Dengan kesudahan itu sirnalah sudah 
dongeng double Semenandjung itu. 
Dalam pertarungan double penghabis 
an Tan Aik Huang jang sudah lebih 
dari tjukup beristirahat dan mendapat 
bantuan jang lebih baik dari Ng Tat 

Wai, hh lebih dapat mengatasi 
tekanan sarafnja dari dimalam perta: 
ma, merampas game pertama dengan 
agak gampang, Dalam game kedua 

Jang berdjalan nga amat seru itu, 
alaysia leading 8 - 4, Indonesia 

kemudian dengan 12-10, Malaysia 
dengan 13-12 (termisuli djadi 13 all), 
Malaysia pula dengan 15- 13. jangdi 
dijadikan Indonesia 15 all, Lalu Indo 

pimpinan 16-15, jang 

   

    

    

                  

chiri game kedua dengan 1 
lam game penentukan Indonesia de 
ngan seger dahulu 10-1, 10-7, 
119, 149, melepaskan satu bidji 
lagi, untuk kemudian menutup setu 
ruh pertandingan dengan 15-10. Ne 
wat kita kekalahan dowble Malaysia 
im disebabkan pula oleh kekurangan 
kekompakan dari temon darurat Aik 
Muang/Tat Wai itu, dan napas jang 
sudah kembang-kempis Aik Muang 

    

Pemain pemain .kita 

   besar diantara bintang? 
ah Muddy Hartono jang menang 

dalam keempat 2 partainja. Tapi 
ia Mulajudi tak kurang dari sinar Rudy, 
Ia menang dalam kedua part 
dengan lebih mejakinkan dari Rt 
Uarmadi tak sempat au karena 
mwateh adah ditangan Mita sewaktu 
ia berun ke arena, serang Indon Gama 

Mintarja. jang 
Iereama Bardty mengaehiri supremasi 
Weontite Malayata. tak karang pula 
mewecang metan Thomas Cop jang 
Peng amanah Ate 
Ketemahat Holy mtMak teakaja 
Ata padat ugtenja Mo Kasta 
| sepat Wo, terletak gada pengeomha 
Wangi nine mere yang 
engan keras Aegahkan « 
Kakannberan den Uanaan. Yang 
Lorena keren mepanmana dapat 

2 emaah entar dehh 

  

daa 

  

Dua hal menurut hemat saja perlu 
diperhatikan dalam kita menilai team 
mana jang terbaik, Pertama, adalah 
premminja pada satu waktu tertentu, 
lebih baik lagi apabila saat itu adalah 
chusus mendjelang sesuatu turnamen 
internasional seperti perebutan Jules 
Rimet Cup, jang walaupun harganja 
tjuma lebih sedikit dari US$ 2000 
namun memiliki wato prestise chas, 
Kedua, adalah pemain2 kaliber tinggi 
jang dimiliki oleh team tersebut. 

Faktor kedua ini memang sedikit 
tjenderung mendjadi suatu pengkul: 
tusan, namun fakta2 dari djalannja 
turnamen Jules Rimet di Mexico ini 

melukiskan betapa pentingnja faktor 
pemain itu. 

Dalam hal ini memang benar 
bahwa usia dan pengalaman sangat 
menondjol, tapi ini — memerlukan 

suatu pembitjaraan tersendiri. 
Tentang prestasi tadi akan keliha- 

tan djelas kebenarannja karena ia 
akan membuktikan bagaimana se- 
sungguhnja kekuatan masing2 team 
jang masuk babak final kedjuaraan 
dunia ini, 

S Pada perebutan piala Jules 
Rimet pertama kali ditahun 

1930, team Uruguay berhasil mendja- 
di djuara dalam turnamen jang ber- 
langsung di kandangnja sendiri. Pada 
tahun 1934 dan 1938 Itali menggon- 
dol piala tersebut berturut2 di Itali 
dan Perantjis. Kalau ia menang lagi 
tahun ini maka Jules Rimet Cup 
itu dapat dibojong pulang karena 
piala tersebut mendjadi hak mereka 
jang berhasil menang tiga kali. 

Ditahun 1950 kembali Uruguay 
mendjadi djuara dalam turnamen 
jang dilangsungkan di Brasil dengan 
menggulingkan Brasil dalam final. 
Empat tahun kemudian  Djerman 
Barat mendjadi djuara di Swizterland. 
Tahun 1958 Brasil mendjadi djuara 
dengan mengalahkan tuanrumah da- 
lam final. Brasil kembali mendjadi 
djuara ditahun 1962 dalam turnamen 
Jang dilangsungkan di Chili, Amerika 
Selatan,” Di Inggeris tahun 1966. 
kes. Inggeris (terlepas dari ”kes.2 
Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara 
walaupun satu ri) menggondol 
Lam TA 

    

DJUARA2 LAMA 

ctjara ringkas baik djuga kita 
lihat kembali tjatatan sedjarah. 

  

  

  

(BAG. D « HABIS) 
rivalnja jang berbakat itu. Patut pula 
kita menjebut nama Coach latihan ti- 

sik jang sangat berhasil, Drs.Irsan, dan 
sendirinja pula Coach2 ain PBSI. 

Pesan Kepala 

  

Dalam pesannja jang melalui telpon- 
sesegera pertandingan telah dipasti 
kan untuk kita, Pak Harto menj: 
kan penghargaannja dan terima kasih 
nja bersama Ibu Harto dan seluruh 
rakjat Indonesia kepada Pendawa2 
badminton kita dan semua orang dan 
kalangan jang telah memberi dorong 
an serta bantuan mereka kepad: 
terebutnja kembali Piala Thomas itu. 
Jang sangat menarik, ialah bahwa 
pesannja sekalipun hanja - memakai: 
ata? jang sederhana tapi tak dapat 

menjembunjikan keharuan besar diba- 
liknja itu, diawali dan diachiri dengan 
tiga kali seruan Allahu Akbar. Kita 
dibuat kaget olehnja, kemudian di 
bikinnja tertegun. Apakah Pak Harto 
menjamakan — kemenangan Thomas 
Cup itu dengan kemenangan Idul 

i dan Idul Adha ? 
Kita kira Pak Harto pun memberikan 
proporsi, jang ewadiarnja, jang, tak 

tlebih2an — kepada” kemenangan 

  

    

          

sport, jakni bahwa betapa pun kedja- 
jaan dalam olahraga itu, hanjalah 
merupakan 'sesegi Jang ket dari 
keberhasilan dalam Kehidupan” jang 

Besar Yapi keharuan Pak Harto 

  

itu menjentuh tah2 nada djiwa jang 
lebih dalam, dan mendengarkan kerin 
duannja akan kemenangan dalam mcn 
tiapai Tiita2 Bangsa jang lebih besar, 
jang mendjadi idaman dan kedamba 
an kita semua, 

  

ar dunia? 
Bagaimanakah seseorang memilih 

  

Oleh: TRIBUANA SAID 
(Bagi) 
  

piala Jules K 

  

Dus, dalam turnamen tahun ini 
di Mexico Kita lihat bahwa Brasil 

Inggeris, Uruguay, Itali dan Djerman 
nja pernah djuara Barat — sen 

kembali mm 

Tapi baiklsh pembitjaraan ini kita 
lakukan kelompok demi kelompok, 

GRUP 1 

    

Dalam Grup 1 jang bertanding di 
Mexico tertjatat team2 tuanrumah 
Mexico, El Salvador, Soviet Uni dan 
Belgia. 

Mexico termasuk team jang dapat 
dikatakan masih muda. Tidak djauh 
kebelakang kita lihat Mexico belum 
berarti sedikitpun dalam persepak- 
botaan. Mexico masuk final tahun ini 
sebgai penghormatan pads tuanru- 
mah. Memang djusteru sebagai tuan- 
rumah ia tak dapat dipandang enteng 
(faktor kandang sendiri dan bartuan 
penonton jang fanatik) dan terbukti 
djuga beberapa negara seperti djuara 
bertahan Inggeris serta Bulgaria telah 
memerlukan mentest lawan mereka 
itu .dengan kundjungan chusus ke 
negara ini. 

Walaupun pers Mexico menggo- 
longkannja sebagai favorit bersama 
Russia dalam Grup 1 ini namun saja 
sendiri tidak akan memasukkannja 
dalam S-besar dunia. Belgia akan 
lebih baik daripada Mexico, namun 
inenurut perhitungan team inipun 
tidak akan sampai ke semi final. 
Memang penilaian ini agak djanggal 
mengingat bahwa Belgia dalam babak 
penjisihan menundukkan Yugoslavia 
dan Spanjol, dua negara kuat di kon- 
tinen Eropah. 

Dalam grup ini, hanja Soviet Uni 
dalam perhitungan diatas kertas akan 
lolos sampai babak empat terachir. 
Alasan lain: dari segi historis negara 
ini setjara stabil dapat menempatkan 
dirinja dalam klas tertinggi dunia. 

GRUP II 

      

Israel, Itali, Swedia dan Uruguay 
termasuk dalam Grup II jang bertan- 
ding di Puebla dan Toluca, dua kota 
jang tidak djauh letaknja dari ibukota 
Mexico. 
Jewal gnsmom Iserel nezsledoeo2i 
newolu meleb Isu gusluid mulod igs1 
saiyems hb inibrs sinSnismo9 .sinub 
dus artinja sepakbola masih nomor 

Bukan kesalahan 

Inggeris — djuara dunia — da 
lam pertandingan group.III jg 
dianggap sebagai "reheirsai" 
final "Cup Dunia” dan meng- 
anggap kes, Rumania jang 
akan ' dihadapj dalam achir 
pertandingan group sebagai 
tidak membahajakan bagj ha 
rapannja menggondol 
Dunia” untuk ketiga kalinja. 

Manager kes. Brazil, Mario 
Zagallo sementara itu dengan 
tandas telah membanah ka- 
bar2 angin se-akan2 Brazil ti. 
dak ingin memenangkan per. 

Mereka jang sedang beraksi dan menghadap kelensa kamera 

para pemain double Indonesia RUDY HARTONO (kiri) dan INDRA 
GUNAWAN (kanan) dalam pertandingan double pertama babak final 

tournamen bulu-tangkis sedunia untuk merebut Thomas Cup di Kuala 
Lumpur 

    TEGFILO CUBILAS (PERU) 

dua dalam hidup mereka. Selain itu, 
lawan2 jang ditundukkannja dalam 
babak penjisihan hanjalah negara2 
seperti Selandia Baru, Rhodesia (Af- 
rika) dan Australia. Negara Asia lain 
suatu waktu? masih dapat mengalah- 
kan semua kesebelasan tersebut. 

Uruguay, seperti tersebut diatas, 
sudah dua kali menggondol piala 
Jules Rimet ini. Namun jang terachir 
merupakan kedjadian 20 tahun jang 
lalu, dan sebagaimana halnja dengan 
negara2 kuat lama seperti Spanjol, 
Portugal, dan Perantjis, Uruguay nam- 
paknja sudah kehilangan sjarat2 un- 
tuk mendjadi master dunia lagi. Un- 
tuk mentjapai semifinal, Uruguay 
harus menundukkan team2 seperti 
Djerman Barat, atau Peru dan Bulga- 
ria, suatu kemungkinan jang tipis, 
Bahkan dalam babak penjisihan sendi 
ri Uruguay pernah dikalahkan Chili 
4 - 2 (meskipun menang sekali 2 - 0 
dan seri sekali O- 0). - 

Swedia djuga merupakan satu ne- 
gara jang dalam waktu dekat ini su- 
kar akan mentjapai top. Setelah meli- 
hat permainannja melawan Itali 
(4 - O untuk Itali) saja akan mense- 
djadjarkannja dalam klas Tjekoslowa- 
kia, Bulgaria, Peru dan Uruguay. 

Dalam grup ini, Itali bisa mendja- 
di pemenang, tapi tidak seperti kata 
Witarsa akan menggondol piala Jules 
Rimet. 

GRUP III 

rang tidak berhenti keheranan 
mengapa kesebelasan besar 
seperti Inggeris, Brasil, Tje- 
koslowakia dan Rumania akan 

djatuh kedalam satu grup. Tapi de- 
mikianlah kenjataannja dalam babak 
penjisihan final di Guadalajara. 

Namun dengan itu pula kita da 
pat menjaksikan siapa dari keempat 
team tersebut jang lebih baik, tanpa 
menunggu babak semi final. Meski- 
pun Inggeris hanja menang tipis | - 0 
melawan Rumania dalam penjisihan 
ini, akan tetapi dari pertandingan itu 
tampak djelas betapa anak asuhan 
pelatih Sir AIf Ramsey tersebut me 
tupakan orang2 sepakbola jang sung: 
guh terasah. Memang, dalam ciub2 
bajaran mereka sendiri di Inggeris, 
pemain2 itu sudah dalam kaliber ter: 
tinggi. Tapi tentunja sebagai satu 
tcam nasional penilaian kita mau 
tidak mau harus dibedakan 

(Disambung besok) 

kami bila kalah 
KATA MARIO ZAGALLO 

tandingannja melawan Ruma- 
nia, dimana dikatakannja "ka 
mj selzh, bermam untuk men. 
tjapai kemenangan dan apabi 
la kamj kalah, itu bukanlah 
kesalahan kami” 

Pengulas "Rewer” dari Kota 
Meksiko, Jchn Freeman dalzm 
tulisannja lebih landjut meng 
ungkapkan, bahwa terdapat 
spekulasi? Brazil ingin meng- 
hilangkan satu point ataupun 
mengalzhkan dirj melawan Ru 
mania dengan tudjuan menga 
rjau.balaukan posisi Inggeris 
dalam urutan pemenang group 
III, dimana Inggeris masih ha 
rus memajnkan pertandingan- 
nja jang Yerachir melawan Tje 
koslowakia, hari Kamis. 
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