
          

   

PELUNTJURAN ROKET 
ELDO 
PARIS, 10-6 (Ant-AFP) 

Peluntjuran roket Eropa El. 
do kedalam satu orbit kutub 
telah ditangguhkan selama 24 
djam, demikian diumumkan di 

kan dari Woomera. Australia. 
adalah hasil dari satu kerdja. 
sama antara Inggeris.Perantjis. 
Djerman, 

Peluntjurannja ditangguhkan 
ketika terdapat kerusakan pada 
salah satu dari sistim roket ber 
tingkat tiga itu pada achir men 
dekati saat peluntjurannja. 

Amanat Persahabatan 
Radja Faisal di DPRGR : 

| Bersatulah 
ummat 

beragama 
Djakarta, 12 Djuni (Ant.) 

  

    

Ditandaskan, bahwa kita se 
Karang ini sedang menghadapi 
kerdja berat dalam melawan 
dan menghadapi paham2, dan 
aljran2 jang mau merusak 
dan hendak menghantjurkan 
'kejakinan kita, faham2 dan 
eljran2 mana tidak hanja ko. 
munisme dan akan tetayi dju 
ga zionisme jang pada hake. 
katnja sama dengan komu- 
nisme, 

Hal itu dikemukakan oleh 
Radja Faisal dalam amanat 
persahabatannja dimuka si- 
dang pleno istimewa DPRGR 
Djum'at pagi jang chusus di 
adakan untuk menghormati 
8ri Baginda, jang dihadirj pu. 
la oleh pimpinan MPRS jang 
diwakili oleh Wk. Ketua Ma. 
shudi, pimpinan DPA, pimpin- 
an BPK, Kesua Mahkamah 

gi Negara Alamelah, Menteri ris Negara , Menteri 
Hiaar Keseri Pa Malik dan 
beberapa menteri lainnja, pim 
pinan parpol2, tokoh2 Islam di 
ibukota dan korps diplomatik. 

Kekatjauan jang ditimbulkan oleh 
paham2 jang merusak. 

Dalam amanatnja selama Ik. sete- 
ngah djam dalam bahasa Arab tanpa 
teks itu, Radja Falsal mengingatkan, 
bahwa kalau kita renungkan dan arah 
kan pandangan kita terhadap keka- 
@jauan2 jang terdjadi didunia seka- 
rang ini, maka sesungguhnjalah hal 
itu telah di'mbulkan oleh paham2 
Gan aliran2 jang memusuhi dan mau 
merusak kehidupan agama. 

Oleh karena itu, demiklan Radja 
Faisal, mendjadi kewadNban bagi se- 
tiap orang jang beragama untuk ber 
sama2 menghadapi dan membendung 
bahaja2 dari paham2 dan aliran? tsb. 

Dewan ini, menurut Radja Faisal, 
Ituasi jang menggawat jang 

Kita hadapi, satu situasi di 
Timur Tengah dan satu lagi Istuasi 
G1 Asta Tenggar 

Setelah itu 

   

      

    
       

            

      

    

  

Falsal menjing- 
at dl Timur Te- 
Tenggara, chusus 

Kata Radja Faisal, bagaimana bisa 
Gitjapat perdamalan dengan satu ke- 
Wuatan dan dengan satu bangsa jang 
Ingin menodai bangsa? Arab dan de 
ngan kekuatan atau satu bangsa jang 
Angin turut tjampurtangan — dengan 
Uurusan/masalah dalam negeri bangsa 
tatn. 

Dilandaskan, bahwa kalau masih 
sadja diteruskan usgha2 oleh sesuatu 
bangsa untuk menguasai bangsa lain 
Gan ikut tjampurtangan dalam uru- 
san dalam negeri lain, maka selama 
Itu perdamalan tidak akan tertjapal. 

Dikemukakan, bahwa piagam PBB 
telah memberikan djaminan bagi 
(hak2 azasi manusia dan kehendak 
untuk menentukan nasib sendiri 'ba- 
en Radja Faliil, Bangsa jang ikut 

(Bersambung ke hal. IV) 

    

Pesawat T.V. SANYO 
jang terbaru 

Persediaan 
spare-parts-nja 
pasti terdjamin 

        

       

  

   

Djakarta Fair suatu langkah 
menudju orbit masa baru 

  

Radja Faisal, tamu negara dari Saudi Arabia, 
li Kebajoran Baru, pada hari Dium'at tanggal 12 Dj 

Djakarta jang ber agama har Djum'at bersama2 rakjat 

sedan, 

8 

Seorang dedengkot badjak 
laut jang pernah dihukum 
Djakarta, 13 Djuni : 

SATUAN?2 Polisi dari KP3 jang telah berhasil meng- 
gulung perampokan dikapal "Palmares”, jang terdiri dari 
badjak laut Tong San, Degul, Kamin dan Solichin, dalam 
melakukan penangkapan, setelah mendapat informasi 
jang pasti, menudju kerumah Tong San di Djalan Tjiling- 
tjing dan langkah jg digerakkan ini ternjata tidak sia-sia. 
Sebab dalam tindakan penggerebekan jang dilakukan se- 
tjara tiba2 itu, Tong San sama sekali tidak dapat berku- 
tik lagi dalam menghadapi satuan2 petugas KP3. 

Operasi penangkapan ini se 
terusnja dilakukan dan bertu- 
rut2 telah dapat ditangkap De 
gul di Djalan Baru, Gang I 
Tjilingtjing, kemudian Kamin 
dj Kebon Baru, Kramat Tung 
gak (Gang I) dan terachir pe 
nangkapan a'as diri Solichin 
di Kesambi, Tjilingtjing. 

Setelah penangkapan ji 
berhasil itu dilakukan, maka 
dapatlah diketahui, bahwa 
Otak dan perentjana dari pem 
badjakan dikapal "'Palmares” 
itu adalah Degul, jang menu- 
ru Bagian Humas KP3, se- 
orang dedengkot pendjahat, se 
bab Degul tsb telah pernah di 
hukum, djuga disebabkan kare 
na soal pembadjakan. 

Darj hasil pemeriksaan dike 
tahuji bahwa Degul.lah jang 
merentjanakan untuk melaku 
kan pembadjakan djkapal jang 

sedang berlabuh ditengah2 
laut, diluar Dan/Bui dan telah 
ditentukan pula tanggal pelak 

   

            

    

    

    

  

    
    

              

sanaannja. 
Untuk mewudjudkan usaha 

mereka itu dipantai laut Dja- 
lan Bary Tjilingtjing disiap- 
kan sebuah perahu, se'elah 
lebih dulu koplotan pembadja 
kan jtu terbentuk dan didu- 
ag oleh masing2 dari me. 
Ti 

Sekira djam 01.00 lewat tengah 
malam komplotan badjak laut ini me 
nudju kekapal "Palmares”, jang te- 
lah mendjadi sasaran pembadjakan 
dan jang sedang terapung diperal- 
ran Dam/Bul-Galam suasana jang ge 
lap dan tak ada penerangan. 

Ni Giatas kapal 
Perahu badjak2 Jaut ini melam- 

bung kapal sebelah kanan, Kamis 
naik keatas kapal dengan mempergu 
Makan tambang kapal sebelah kanan. 
Oleh karena keadaan sepi dan gelap, 
tak seorangpun jang nampak dida- 
lam kapal. Kemudian disusi oleh De- 

. Bul dan Tong San, sedang Solichin 
tinggal didalam perahu untuk men- 
@jaganja. Ketiga badjak laut ini de- 
ngan demikian dapat melakukan ope    

, B3 

& (turun rangga Mesdjid Agung Al-Azhar 
1970 setelah mendjalankan Sholat Sun- 

masjarakat Islam Djakarta itu yurut . pama Ka a Furut serta pulaSekneg H. Alamsjah dan Menteri Perindustrian 

Degul otak perampokan 
dikapal “Palmares” 

rasi pernbadjakan dengan sanga 5 
luasa. 

Peti2 jang telali diikat diturunkan 
kedalam perahu jang telah siap me- 
nunggu dibawah dan hal itu terdjadi 
sampat 6 kali berturut2. Selama pe- 
kerdjaan itu berlangsung diawasi 
oleh Degul. Setelah pentjurian peti2 
mesin djahtt itu selesai, pentjurian 
dilandjutkan didalam kamar2 crew 
kapal. 

Crew kapal diantjam 
dengan golok terhunus 

Tiba2 oleh mereka terdengar 5e0- 
rang crew kapal bangun dari tidur. 
Dengan golok terhnus Degul mendata 
ngi crew tersebut dan sambil meng- 
antjam, 1, berkata: "Djangan berge- 
rakt”. 

Pada saat? dilihatnja adanja kele- 
mahan2 itu dirampasnja djam tangan 
lang sedang dipakai. Kamin sementa 
ra itupun ikut bekerdja dan Ia me- 
masuki kamar anak2 kapal dan me- 
ngamb'l barangg jang dianggapnja 
berharga untuk didjadikan uang, jai- 
tu 8 tjelana wool, 2 potong kemedja 
putih, 2 potong kaos bahan wool, 
2 helai selimut, 3 potong tjelana da 
lam, 1 batery. 

Setelah semua barang2 tjur'an ter 
kumpul didalam perahu, maka pera- 
hu komplotan pembadjak Iaut dipe- 
labuhan ini, bergerak meninggalkan 
kapal ”Palmares””. 

(Bersambung ke hal. IV) 

RADJA HUSSEIN 
AMBIL ALIH 

PIMPINAN A.B. 

PANGLIMA A.D. 
JORDANIA LETAKKAN 
DJABATAN 

Beirut, 11 Djuni (UPI) 
RADJA HUSSEIN 
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pinan Clearing 
Djakarta, Bank Indonesia, de 
an aa No. 3/13/LPG/ 

umj 1970 telah 

lai tgl. 11 Djuni 1970. (Lhi) 

  

    
Untuk pengamanan dibi- 
dang keuangan telah 

diambil tindakan 

  

    

Djakarta, 13 Djuni (Merdeka), 
Seperti tahun2 jang lalu dan jang sudah dua kali 

kita lakukan, maka hari ini 13 Djuni 1970 akan kita 
ulangi lagi untuk ketiga kalinja, dimana pada hari jang 

berbahagia ini akan dibuka Djakarta-Fair ke III tahun 
1970. 

Djakarta Fair '70, berbeda dengan Djakarta Fair ta- 
hun2 jl, disesuaikan dengan perkembangan dan kemadju 

technis, an ilmu2 pengetahuan dan 

Satu hal jang penting dita. 
hun Ha dimana DF pun ha. 
rus ikuj mensukseskannja, ia 
lah adanja PP 16/70 jang me 

. adanja 
Aa maka gugurlah aa 

ii jang telah serbiasa, jang 
didalam kenjataan hanja me- 
rugikan selama ini, serta mun 
tjul mental baru jang dapat 
merenggangkan diri kita dari 
ikaan2 psychologis dan tradi- 
sionjl, jang merugikan itu. Dan 
lantas kita mengajunkan lang 
kah2 untuk bekerdja dengan 
berhasil menudju kemasa ba- 
ra, 

DF 70 dan djuga untuk ma- 
sa2 mendatang, adalah meru. 
pakan salah saru alat untuk 
mempertjepat proses pereng- 
gangan diri dari tradisi2 jang 
merugikar itu, dan masuk ke 
dalam orbit masa baru. Demi 
kian dikatakan oleh Ketua 
Djakarta Fair, Drs. Ir. Omar 
Tusin kepada ”Merdeka”, da- 
lam suatu wawantjara chusus 
pada harj Djum'at kemarin. 

Atas pertanjaan, Ketua' DF 
menambahkan, bahwa target 
jang akan diharapkan pada 
DF "70 mi sekitar Rp. 300 dju 
ta, sedangkar bizja jang dike 
Juarkan Rp. 233 djwa, Biaja 
untuk tahun ini djauh lebih 
besar dari tahun2 jang lalu, 
DF '68 Rp. 15 djuta dan DF 
"69 Rp. 180 djuta. 

Soal pengamanan 

Dalam pentjegahan/penga- 
manan bidang keuangan, di. 
samping DF mempunjaj ba- 
dan2 keuangan dan accoun- 
tan, beberapa bulan jang lalu 
oleh Ketua DF sendirj di- 
ins'ruksikan supaja setiap ha. 
ri memberikan laporan, keua- 
ngan kepadanja, begitu djuga 
mengenaj penjelewengan2 dibi 
dang keuangan akan diambil 
tindzkan preventif, seperti jg 
nah dilakukan pada DF '69 
ang lalu, dimana kepada pe- 
lakunja dilakukan tindakan 
administratip (dipe'jat), kemu 
dian menjerahkan orang tsb 
kepada jang berwadjib untuk 
diusut setelah uang jang dise- 
lewengkan tsb diganti. 
Dengan adanja tindakan2 

demikian saat inj aan 
dibidang keuangan kelihatan 
lebih madju. 

Djuga mengenaj pemotong. 
an/korting bagi pengundjung 
DF tidak bisa dipu 
tuskan langsung oleh Ketua 
DF, tapi harus lebih dulu di 
setudjui oleh rapat, jang ang- 
gotanja terdiri dari beberapa 
unsur : Padjak, Accountan dsb 
darj Dewan Keuangan DF. 
Dalam pembukaan. DF '70, 

Presiden Suharto, tidak akan 
memberikan sambu'annja, dan 
waktu tsb akan dipergunakan 
untuk mengadekan indjau- 
an keliling kestan dalam 

Gan luar negeri. 
Demikian dikatakan oleh 

Ketua DF, Drs. Ir. Omar Tu 
sin kepada "Merdeka". (Mrs) 

GUB. ALI SADIKIN 
KEPADA PERS : 

Beri pada 
selurah 
rakjat 
kegembiraan 
Djakarta, 13 Djuni (Mdk). 

Setelah ditahun 1968 per 
ingatan ulang tahun Dja- 
karta oleh Gubernur DCI 
Djaya Major Djenderal 
(KKO) Ali Sadikin diletak- 
kan atas thema "”Meng- 
Djakarta-kan orang Djakar 
ta”, maka untuk peringat- 
an tahun 1969 ini dipilih 
suatu thema jang sifatnja 
nasional, jaitu: "Djakarta 
milik seluruh bangsa”. 

Oleh sebab itu, kata Gubernur, 
peringatan Hari Ulang Tahun 
ke.443 tanggal 22 Djunt 1970 ini, 
setjara aktif djuga diikutkan 
orang2 asing, terutama jang ber 
ada di Djakarta 

Sekolah internasiona| misainja 
akan ikut dalam pawai. Kemudian 
dalam malam kesenian akan di 
ikutsertakan pula kesenian2 dari 
negara? asing. 

Seterusnja menurut 'Antara'" 
oleh Gubernur Ali Sadikin dinja 
takan bahwa Hari Ulang Tahun 
Kota Djakarta adalah hari gem 
bira untuk seluruh golongan rak 
jat. 
Memang ada beda antara Hari 

Ulang Tahun sebuah kota dan se 
buah Hari Ulang Tahun Nasiona! 
Sebab Hari Ulang Tahun Nasiona! 
adalah bersifat kechidmatan. 

BINTANG MP. KL. II 
UNTUK DUBES THAILAND 
Djakarta, 13 Djuni (Mdk) 

Harj ini djam 930 pagi di 
gedung Departement Luar Ne 
gerj akan dianugerahkan kepa 
da Duta Besar Keradjaan 
Muang Thaj untuk Indonesia, 
Luang Phinit Akson. Bintang 
Maha Putra kl. II unuk djasa 
djasanja selama mewakili »e- 
merjintahnja di Indonesia. Bin 
tang djasa ini akan diserzhkan 
kepadanja oleh Menterj Luar 
Negeri Adam Malik. 
Dubes Akson jang bertugas 

di Indonesia sudh kl. 10 Ya. 
hun dan adalah Dean dari 
Corps Diplomatik di Djakarta, 
akan kembali kenegerinja kare 
na telah menjelesaikan tugas 
nja di Indonesia (Lil) 

      

« 

PENJEDAP'MASAKAN 

oo 
PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

Apa jang sedang dikerdjakan gadis tjantik Ini 

    
diatas 

tangga jang menjender pada patung laki-laki besar jang 
telandjang ini? 
Rupanja ia seorang jang anti porno sehingga ia menghiasi 
patung itu dengan sebuah dasi jang besar. (UPI. 
  

USUL UNTUK TJEGAH 
KORUPSI TAPI MANDEK 

Bandung, 10/6 (Ant.) 
Djaksa Tinggi propinsi Dja- 

wa Barat, Kohar Hari Sumar- 
no SH, untuk kesekian kalinja 
telah mengulangi usulnja agar 
di Indonesia diadakan penjel:- 
dikan harta.-benda terutama 
terhadap pedjabat2 tinggi. 
Dalam atjara "Meet the 

Press" jang diadakan oleh 
PWI tjabang Bandung baru2 
ini Djaksa Tinggi Kohar Hari 
Sumarno SH mengatakan bah 
wa usulnja itu dapa: dianggap 
sebagai salah satu djalan un- 
tuk setjara bertahap membe- 
ran'as korupsi dj Indonesia. 
Dikatakannja bahwa 'Badan 

Penjelidikan Harta Benda' harus 
dibentuk dj Indonesia dan cjan 

tara tugasnja jang terpenting 
adalah setiap 6 bulan sekali me 
ngadakan penjelkdikan terhadap 
harta2 benda jang dimiliki oleh 
penduduk, terutama jang dimilik 
oleh pedjabat2 tinggi Indonesia 

"Usul Ini telah saja kemukakan 
berkali2 dalam settap kesempat- 
an, tapi kemudian mandsg dan 
tampaknja tidak bisa dilaksana 
kan dalam waktu dekat 'n' kare 
na masalah in! harus dibitjurakan 
di DPR" 

  

Djenazah H. Djamaludin Malik dimakamkan 
DILAKUKAN DENGAN UPATJARA KENEGARAAN DI TANAH ABANG KARET 
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rakat dan Pemerintah, 
Karangan bunga diletakkan atas 
makam Pahlawan Djamaludin Malik 
oleh dan atas nama Negara (Mente 
Ti Mintaredja S.H), DPR GR (Mob. 

Isnaeni), Subchan Z.E. (MPRS), Ir 

Dalam upatjara kenegaraan Iu 
kepada kerabat dan handal taulan 
Malam tjelaht jang tertuang - duka 

Sebelumnja peti djenazah 
kan oleh keluarga Malik kepada Ne- 
Tara lewat 

Selandjutnja didjelaskan «leh 
Sumarno bahwa usul ini menda 
pat dua matjam tanggapan, per 
- Dihak jang dengan antusias 
menjetudjuinja, sedangkan pihak 
kedua tidak menjetudjutnja de 
ngan alasan bahwa penjelidikan 
terhadap hartabenda bertentang 
an dengan hak? azasi manusia. 

Pentjurian2 Intan 
di Afrika Selatan 

Pentjurian2 intan dari tam 
bang? di Afrika Selatan telah 
mendjadj sematjam penjakit, 

demiki: ikatakan Oleh djak 
sa Wi . F.H. Badenhorst 
hari Selasa. 

Dia berbitjara dalam satu 
penjidangan atas diri Adolf 
Henoch, seorang madjikan 
kongsi pertambangan jintan 
jang dikonsilidir jang dinjata 
kan bersalah melakukan pen 
tjurjan batu2 jntan seharga 
426,224 dolar dari pertambang 
an itu dan digandjar dengan 
hukuman enam tahun kerdja 
keras. 
Badeshorst mengatakan bah 

wa penguasa? jang sah ber- 
maksud akan mematahkan 
setiap pelanggaran? serupa 
inj dengan keras diwaktu? jg 
akan dat dalam satu usa. 
ha untuk mengatasi dengan 
pentjurian itu. 
Tambang? intan Afrika Se. 

latan diperlengkapi 
perlengkapan2 sinar-X Jang 
mengamati para pekerdja jg 
meninggalkan tempat2 penam 
hangan Itu. mereka 
mengantongi batu2 berharga 
tsb. 

PENINDJAU2 PBB DI TIMUR TENGAH DIKURANGI 

Markas Besar PBB, 8 Djuni (UPI) 

Djumlah penindjau PBB disepandjang Terusan Suez terus diku- 
rangi mendjadi lima dimasing-masing seberang karena kerusakan 

jang diderita dalam pertempuran jang terus-menerus antara RPA dan 
Israel. Demikian diumumkan di Markas Besar PBB New York. 

Pos terachir jang harus ditutup 
untuk sementara waktu ialah disebe 
lah Israel. Major Djenderal Ensio 
Siilasvuo dari Finlandia, jang bertin- 
dak sebagai Kepala Staf UNTSO, 
Organisasi Pengawasan — Gentjatan 
Sendjata PBR, mengatakan, bahwa 
sesudah terdajdi tiga ledakan bom 
RPA diatas atap gedung pos UNTSO 
Usb, posnja harus ditutup mulai tang 
gal 7 Djuni sebab tidak aman dan 
kemampuannj untuk mengadaka 

penndjauan mendjadi nihil 
Podjabat Kepala Staf UNTSO ber 

  

maving2 seberang Terusan Suez 
Djumlahnja setjara bertahap dikura 
gi sebagai akibat ditingkatkannja 
perang diseberang Terusan Suez. 
maksud untuk berunding dengan 
pembesar? Intacl mengenai penempa- 
tan pos penindjau PBB ini didaerah 
didekatnja. Demikian pengumuman 
tersebut 

Major Djenderal Ensio Siitasvuo 
mengumumkan djuga mengenat penu 
tupan pos penindjau PBR diseberang 
RPA karena serangan? udara Israel 
telah menghantjurkan —samasekahi 
satu Dasa dijalan masuk 
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Perkawiaan agung antara puteri Sunan Pakubu uno XII, GRA. Ondowijah dengan R. Irawan 
B-A. putera almarhum Notaris R, Kadiman dari Djakarta jang dilangsungkan dj 
Tampak pengantin puftert diarak dalam tandu jang 
putera naik kuda dengan dipajungi pajung kentjana, (IPPHOS)    

PERKAWINAN 
PUTRI SUNAN 
SURAKARTA 
Surakarta, 13/6 (Antara) 

Bertempat dipendopo Baluwarti Kra 
ton, Surakarta, pada Minggu malam 
Jang lalu telah dilangsungkan upatja 
Ta resmi perkawinan puter! Sunan 
Pakubuwono XII G.R.A. Ondowijah, 
seorang mahasiswa Universitas Sa- 
raswati fakultas hukum, dengan R. 
Yrawan B.A., putera almarhum Nota 
Fs Kadiman dari Djakarta. 

Perkawinan dilangsungkan setjara 
Islam dikraton Surakarta. 

'Tampak hadir dalam upatjara perka 
Winan isb. al. Gubernur Djawa Te- 

Pang'ma — Kowiihan 
IX Maldjen Soerono, Gubernur Akabri 
Udarat Brigdjen Sarwo Edhie Wibo- 
wo, Gubernur Akabri Udara Komo- 
dor Udara Roesman, dan tamu? pem 
besar dalam neger!/luar negeri dari 
Djakarta. 

GRA HONDOWIJAH DIBERI GELAR 
GUSTI KANDJENG RATU ALIT 
Surakarta, 11/6 (Ant) 

Puteri Sunan Pakubuwono keXIl, 
.R.A. Hondowijah, jang baru2 ini 
dikawirkan dengan R. Irawan B.A. 
putera almarhum R. Kadiman (Nota 
ris) di Djakarta, kini diberi gelar 
Gusti Kandieng Ratu Alit. 

Kedua mempelai tsb. menurut ren 
tjana pada hari Djun'at tgl. 12 Dju 
ni meninggalkan kota Solo menudju 
Djakarta dengan kereta api, untuk 
selandjutnja pada hari Sabtu melang 
sungkan resepsi di Djakarta, disalah 
sebuah hotel. 

keraton Solo, 
diapit oleh dua dajang2, sedang pengantin 
  

“Masih ada Polri berbuat 
lampani batas wewenang 

KBP. SUTARJO DJADI KEPALA PUSAT 
PENERANGAN MABAK 

Jogjakarta, 10 Djuni (Ant.) 
Pangdak IX/Djawa Te- 

ngah, brigdjen.Pol. Sumantri 
Sakimi, dalam amanatnja 

pada serah terima djabatan 
Dandin 096, dari KBP drs. 
Sularjo kepada KBP drs. 
Indrajoto hari Rabu pagi di- 
lapangan Kridosono, menge- 
mukakan bahwa kini masih 
didengar tentang adanja hu- 
kum atau bertindak se-we 
nang2. Pantas disesalkan bah 
wa sebagai penegak hukum, 
ia merusak hukum, sendiri. 

Perlu disadari bahwa siapapun, ter 
masuk warga POLRI jang melanggar 
hukum tidak ada alasan luput dari 
hukum, sesual dengan hukum jang 
berlaku. 

Upatjara serah terima itu dihad'ri 
oleh wakil Kowilhan 1I/Djawa Madu 
ra, wakil Kepala Daerah Sri Paku 

Muspida tingkat DIJ dan ka- 

, serta pedjabat2 kepolisian    

TERTIB HUKUM HARUS 
DITINGKATKAN 

Panglima Sumantri Sakim lebih lan- 
  

Sidang perkara selundupan 
148 Kg. emas di Kemajoran 
Djakarta, 12 Djuni (Merdeka). 

Sidang landjutan dalam pemeriksaan perkara penje- 
lundupan 148 kg. emas melalui airport-Kemayoran dari 
Singapura, hari Kamis kemarin telah dilandjutkan meme 
Tiksa dua orang terdakwa WNA Singapura bernama Lie 
Boen Yat dan Lie Boen Eng. Kedua terdakwa ini setelah 
tuduhan2nja dibatjakan oleh Djaksa Sudharsono SH. 
sebagai Penuntut Umum, membenarkan tuduhan tsb. dan 
mengakui segala perbuatan mereka didepan sidang. 

Terdakwa Lie Boen Eng, atas 
pertanjaan Hakim dan Djaksa, 
mengakui bahwa ia membawa 
emas sebanjak 31 batang (31 kx) 
jang diberikan oleh Tan € Singg 
pura. Emas tsb diberikan dalam 
keadaan rap! dalam tas dan rom 
pi jang diterima Owh terdakwa 
didalem sebuah WC dilapangan 
terbang Singapura. Tan tsb meng 
inst-uksikan kepada terdukwa su 
paja cmas2 tsb diberikan kepada 
seorang berkebangsaan Inggeris 
@Djokarta, jang akan  menemul 

dikamarnja di Hotel 

   rang Inggeris tsb katanja, 
p di HI. Nanti orang Ingge- 

Fis tsb akan menanjakan kepada ter 
dakwa sewaktu didatangi d'kamar- 
nja terdakwa sendiri di HI, jaitu su 
atu pertanjaan code "Apa bawa tjok 
lat atau tidak”, demik'an Instruksi 

  

Tan dari Singapura kepada terdakwa. 
Untuk iri terdakwa mendapat upah 
dari Tan sebesar MS $ 500 dan ong- 
kos ticket ditanggung. Terdakwa me 
Ingatakan, bahwa ta sudah $ kali da 

   

  

   Penjitaan 
barang2 
Tenie AD 
HASIL INFORMASI 
ZENIE AD SENDIRI 

Djakarta, 13 Djunj (Mdk) 
Sehubungan dengan berita 

pers, sekitar disiyanja barang2 
omdak 

      
      

.milik Zenie A,D, oleh K 
VII/Djaya, Ka. Puspen ABRI 
Brigdjen M. Ng. Sunarjo mem 
berikan ke erangan berdasar- 
kan pendjelasan darj Dir. 
AD. Brigdier Moch. Suratm», 
oleh Ang n Dara cg. Dir. 
Zenje Angkatan Darat, sebe- 
narnja dalam rangka inven. 
tar'sasi dan unyak maksud 

erlebih dahulu sudah 
Gjadakan penertiban serhadap 
peralatan Zenje. 

Sebagaj kelandjutan daripa 
da pener'iban isu, menurut 
Brigdjen M.Ng. Sunarjo, ma- 
ka Dir. Zenie AD. telah mjnta 
banyuannja kepada alai2 Ne- 
gara jang dalam hal jni, ada 
lah Polisi Militer dan Kepol:- 
sian Negara untuk melakukan 

an lebih 
i dengan kewenangan jang 

ada padanja 
Dengar demikian, sindakan 

Jang telah dilakvkan oleh Ke 
polisiam Negara dari Komdak 
VII/Diaya adalah hansil infor 
mas, jang diberikan oleh Dir. 
Zente AD. dalam rengka ne. 
nertiban peralatan milik Zente 
AD. maka dilas dalam hal 
Ini Dir, Zerue AD. sama seka 
N "dak berpangku jangan :er 
hadan pertanian tersebut. Ye 
mikiwa dverangkan oleh Ka 
Pusper, ABRT. (8). 

  

    

  

tang ke Indonesia. Dua kali datang 
untuk tudjuan mentjari pekerdjaan di 
Indonesia, tapi tak berhasil. 

PENGAKUAN TERDAKWA LIE 
BOEN YAT 

Terdakwa mengakui membawa emas 
sebanjak 27 batang (27 kg) atas pe- 
rintah dari Liem di Singapura. Untuk 
Ini terdakwa mendapat upah MS. $. 
810, dan baru diterima $. 200 dan se 
leb'hnja akan diberikan oleh seseo- 
rang jang akan mendjemputnja di 
airport Kemayoran nanti. : 

Emas tsb diberikan oleh Liem da- 
lam mobil dip'nggir kota, dekat Bu- 
kit Timah, waktu mau menudju kela 
pargan terbang Singapura, djuga 
emas2 tsb telah siap dalam keadaan 
rapi dalam tas dan rompi. Jang akan 
mendjemput terdakwa di Kema- 
Yoran nantinja adalah Lay, jang wak 
tu itu sedang berada di Djakarta. T4 
PI alamat dan tempat tinggalnja tidak 
Giketahul oleh “terdakwa. Terdakwa 
sudah dua kak ke Indonesia, perta- 
ma chusus untuk mentjari Lay, tapi 
tak berhasil. 

Djaksa Sudharsono SH heran, ka- rena pengirim dan penerima dari @mas2 jang diangkut oleh orang2 jg Derlatnan dan pesawat fang berlatn- an pula, tapi mempunjai tas dan rom PI serta merk mas jang sama. Begi- 
tu pula mengenal tjara dan susunan emas tsb sama. 

Dalam hal ini sewaktu ditanjakan 
kepada terdakwa, apakah mereka ke 

ama lainnja, ke-6 terdakwa 
n baru kenal mengenal se- 
m tahanan dj Indonesia, 

Begitu djuga djawaban2 jang diberi kan terdakwa tidak sama. S'dang akan dilandjutkan minggu depan un- tuk mendengarkan saksi2 dari petu- 
#as2 Bea Tiukat Kemayoran. (Mrs) 

Penjelundupan 
dari pelabuhan 
dengan Vespa 

DJAKARTA, 13/6 (Mdk) 
Mengenai penjelundupan seba- 

njak 539 buah djam tangan lewat 
Pelabuhan Tandjung Priok dan 
jang berhasil digagalkan oleh 
KP3, dilakukan oleh secrang pe 
njelundup bernama Abdul Ha- 
mid- 

Soal penjelundupan dengan tja 
ra camouflase, jaftu kendaraan 
'bermotor Vespa sebagai slatnja 
dan tangk! bensinnja dikosongkar. 
untuk menjembunjikan barang2 
penjelundupan didalamnja, bukan- 
lah int kali sadja diketemukan 
Oleh KP3. sebab padan beberapa 
waktu jl hla jang serupa itupun 
telah terdjadi. Bukan hanja dr 
tangki bensin diisi dengan ba- 
rang2 selundupan, akan tetapi 
Giuga dibawa sadel dan tempat 
ban serap. 

Penangkapan terhadap kendara- 
an2 bermotor Vespa lainnja, dju 
ga dilakukan cleh para pelakunja 
dengan tjira2 jang sama. 

  

    

   

    

Menurut keterangan KPI pe 
nangkapan terachir dilakukan ter 
hadap ,,Jerp Willys" No. Pol. B 
1406 dan djuga jeep ini telah me 
ngalami perombakan? pada tem 
pal duduk, pada sandaran 
kapnja. 

Aan 

djut, mengemukakan bahwa kita ma- 
sih harus meningkatkan pelaksanaan 
tugas mentjapai Pantja Tertib, chusus 
nja tertib hukum, g lebih mantap 

lagi sebagai djaminan atas suksesnja 
Program Pemerintah. 

RUlO Of law jang menegakkan ter 
tb hidup kenegaraan dan kemasjara 
katan serta mendjamin hak2 azasi 

arus terlaksana dan selalu 

      

Menurut Panglima, set'ap manusia 
harus dilindungi dari gangguan dan 
keganasan dari sesama manus'a, 

Sekalipun orang jang dituntut ka- 
rena tindak” pidana, tidak berarti 
bahwa ia kehilangan hak perlindungan 
hukum, melainkan harus dihormati 
pula hak esasinja sebagai wargane- 
ra. 

3 POKOK PERDJUANGAN 
SEKARANG 

Berbitjara mengenai situasi dewasa 
ir! jang ditandai dgn pelaksanaan 
tjita2 Orde Baru, Panglima mengemu 
kakan 3 pokok perdjuangan jang prin 
S'pill, Jaltu demokrasi, pembangunan 
Gan penumpasan sisa? G30S/PKI. 

PINDAH KE HUMAS MABAK 
Sementara itu KBP drs. Sutarjo, 

Oleh Kepala Polisi Negara telah di- 
pindahkan mendjadi Kepala Pusat 
Penerangan/Humas MABAK di Dja- 
karta dan baru? ini telah dilantik. 
KBP drs. Indrojoto semula adalah 
Dan Dim 095 Kedu di Magelang. 

HOTEL INTERNASIONAL 
BUNGALOW AKAN 
MUNTJUL 
Djakarta, 12 Djuni (Merdeka) 

Sebuah hotel taraf Internastonal de. 
ngan memaka! gala bungalow sedang 
Girentjanakan pembangunannja di ko- 
ta Djakarta bagian Selatan. Areal ta- 
Tah jang. diperlukan “unutk hotel ftu 
disebut I'ma hektar, 

Berlainan dengan hotel2 internasio- 
nal jang sekarang dibangun di Djakar 
fa, hotel Ini kelak akan mengingatkan 
kepada para tamu2nja bahwa "'mereka 
berada dalam alam Indonesia jang murni dan segar”. Bentuk hotel tidak 
dibangun mendjulang keatas tap! dipe tak2 dengan bungalow2 tersend'ri 
(Jukup untuk keluarga ketf1l, 8 Petak2 bungalow ini akan diletak- kan dalam matlam2 "propinsi seper #4 Ball, Jogjakarta, Kalimantan Kam- pung Maluku, Su'awesi dan lain2 lagi. Menurut promotor dikatakan bunga low itu dibangun dengan bahan2 se- pert! atap rumba, bambu, tapi dida- lamnja akan dirlas dengan tjiri2 ako- modasi modern. Hotel bungatow Ini @iharapkan rampung medio tahun 1971 , 

TKS penadah 
barang? tipu- 
an ditangkap 
Plakarta, 13 Diuni (Mdk) 

Sehubungan dengan tertang kapnja 3 (tiga) orang penipu chek kosong Minggu malam, pada hari Rabu sore kira2 djam 16.00 WIB  Tecab telah berhasil pula menahan salah Seorang penadah barang? ha- sil penipua, itu bernama TKS dan bertempat tinggal di Dji. 
Kramat Bunder Djakarta. Un- tuk memudahkan pengusutan Sipenadah itu ditahan dimar. kas Komdak VII Senajan. 

Sesuai dengan pengakuan setjara terus terang darj sipe nadzh, didapas keterangan 
bahwa pada, achir bulan April 
jang lalu untuk kedua kalinja 
TKS didatang nleh 3 Ciga) 
orang Tionghoa ketoko Radio nia 1 ga Senen, untuk mendjual buah T: Recor der type EL 3303. ian 

Sekalipun barang2 tsb dike tahuinja tidak memounjaj su. 
ra'2 jang sah, namun dibelinfa 
diuga seharga Rp. 380.000, — 
dengan tanda djual beli selem 
bar kwitansi jang ditulis oleh 
sipendjual. 
Dua puluh hari sebelumnja 

ketiga nrang itu djuga telah 
berhasil pula mendjual barang 
barang gelap tsb kepada TKS 
berupa 20 buah radio tramsis- 
3 an Philips seharga Rp. 

     

  

   

Kesemua barang2 jang dibe 
linia tanpa surat2 lengkeo itu, 
sudah terdjual habis dan tidak 
ada satupun bersisa. 

Perlu didjelaskan, ketiga 
orang Tionghoa diatas di'ahan 
Sehnbungen dengan penipuan 
terhadap PT "Ralin" Bandung 
fengan mengeluarkan chek 
kosong sebesar Ro 2.700.010,— 
“ntuk pembelian 50 buah Tape 
Recorder dan 5 buah Tas, 

(Ms 
  

SIN SHE TAN TJE NJI Mergobat! matjam2 penjakit teru- 
tama penjakic djantung, 
Alamat Hotel Yin Pin K. 8 Dj Gadjah-Mada 214219 Djik. Kota Praktek hanta hari Senin dan Kamis 
Pagi 800 — 1200 sore djam 
"ea Yo. 615/M/T0   

  

MERDEKA 

  

4 PIMPINAN PROJEK 
PELITA DIPERIKSA 

PENELITIAN PENGGUNA 

Makassar, 10 Djuni (Antara), 

AN RP. 20 DJUTA 

Empat pimpinan projek Pelita Sulsel sementara ini te- 
lah dipanggil dan diadakan pemeriksaan2 oleh Komdak 18 
Sulselra, sesuai perintah Gubernur Achmad Lamo untuk 
mengadakan penelitian penggunaan Rp. 20 djuta uang Pc- 
lita berhubung adanja sesuatu jang kurang berks.pada pro- 
jek/2 projek tersebut. 
Adapun kei projek/sub 

Projek tersebut jalah sub pro 
jek Djaringan busi 

Perluasan BKIA Sulsel, dan 
yaaa Haa Bni Benang 

wa. 
Nae e Ka Pendak 18 Sul 

selrg TKP J.K.Lnuparty, sebe 
   

    

   

   

   

June 1970. 

  

   

   

Ko Giaa 

    

BY A LARGE JOINT E 

2. Experience in repair of radio-electronics 

3. Age between 25 and 30 year 

5. Not involved in G.30.S (certificate reguired) 

Letters of “application should be sent to 

DENGAN 

gitu djauh dalam pemeriksaan 
tu belum terdapat adanja 

tanda2 penjelewengan. Sedang 
kan gidak lekasnja tersedia 
alat2 djdalam sub projek di- 
maksud jalah karena pengada 
#m barang/bahan materiilnja 
memerlukan waktu tertenyu 
jang tidak terdapa, pada pasa 
ran lokal, dan harus d,jmport 
Yarj luarnegeri. Disamping    

ADIO, TELEVISION & TAPE RECORDER TECHNICIANS 

Reguired 

   
      

WITH THE FOLLOWI 
  

OUALIFICATIONS : 
  

1. Basic education S.T.M. or Identical 

4. Knowledge of English 

Applicants are invited to contact in writing, enclosed by copies of 

Certificates, recommendations from former employers, two paas-photos 

and a comprised autobiography (education and experience). 

    

"SERVICE 70” 
c/o POST BOX 220 
DJAKARTA 

and would be expexted to reach addressee not later than the 27th of 

25 APRIL 1970, 

P.T. 

     

ERPRISI: 

  

Gropping keuangannja terlam 
bat. 
Mendjaweb pertanjaan ,An 

tara” Loupatty mes fe 
bahwa oknum2 bersangkutan 
magh dalam tahap pemeriksa 
ae debin land ata” : 

HAMPIR SELESAI 
Djakarta, 13/6 (Merdeka) 

Djalanan ekonomi dan kelas satu 
Pintu Besar Selatan setelah berbu- 
Jan2 diremadjakan dewasa ini mende 
kati kerampungan. Bangunan2 berupa 
gedung jang diperbaiki dan dipermo 
dern umumnja dapat dipandang se- 
lesat. Kini jang mendjadi penjelesat 
an babak achir, jalah d, 
hingga dapat 
bangjir. 

Selesainja Pintu Besar Selatan di 
remadjakan akan membawa pengaruh menambah kelantjaran lalulintas dan 
meringankan tekanan di Dji. Pinang 
sia dan Pantjoran? Pintu Ketjil Sela 
tan. (br) 

   

     
      
     

  

     

     

      

  

      

   
      
    

   
     
    
   

  

    

       
       

      

   

  

No.: 617/M/70.- 
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KURSUS 
ILMU BANGUNAN & MERENTJANA BANGUNAN 

Lama kursus 3 (tiga) bulan. Uang kursus untuk 3 
bulan sebanjak Rp. 6,000-— (Enam Ribu Rupian, Pb) 

), 
Segera tempat terbatss, Kursus dimulai pada 

tanggal 28 Djury 1970. Pendaftaran tiap hari dart Djam 
8.00 pagi s/d Diam 2.00 siang, 
Tempat Kursus di Gg. Daging No, J1 Djembatan Lima — 
Diakarta/Kota. 
Tempat pendaftaran di : 

Dji. Hadi: Agus Salim No. 108 alas, 
(Dekat Djl, Gersik/Masuk dari samping) 
DJAKARTA, 

No, 616/M/70 

BRITA-KAPAL. 
MENGUMUMKAN : ' 

Km. PISANG- 940 DWT 

Tiba 2 14 Djuni 1970 — Tg Priok 

Berangkat 17 Djuni 1970 — Belawan 

Pembukuan muatan : 

1. P.T. ""ASTRI LINE?" 
Dji. Kali Besar Timur 11/23 
Telp. 25202 
Djakarta. 

2 P.T. "NAGAH BERLIAN" 
Pelabuhan Nusantara - 
Telp. 291200 — 291610 
Tandjung Priok. 

z 8 

  

19/M/70 Djakarta, II Djuni 1976. 
MIO OT NYA ANE PAK DEA AAN APA TN MASK YAI IAI 

SABTU, 13 DJUNI 1970 

    

    

  

    
    

   
   
       
    

    

    

    

  

  

NIGHT CLUB 
KOscoRo 
PavnlOn 

  

SATURDAY NITE PROGRAM 
JUNE 13, 1970, 

A PERSONAL APPEARANCE OF 

NENNY TRIANA 

Young and charming singing Idol 
from Bandung. 

MUSIC BY THE DYNAMIC EL,CI.CI. BAND 

TCED BY” KING ZUHRA 

CROONERS : IVO, ZACKCY, EMMY, JOHN 

Phone: 55536 —. 555327 
Show Time: 22.30 & 01.00 hrs, 

No, 620-M-70     

DALAM RANGKA MENJAMBUT HARI DJADI KOTA DJAKARTA RAYA KE-443, 

GEMBIRA MENGUMUMKAN BAHWA BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BAPAK 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONE SIA NO. 35/AT-PM/1970 TERTANGGAL 

IMORA MOTOR 
    

DJALAN PANGERAN DJAJAKARTA NO. 137 

TILPON 22561 

  

DJAKARTA-KOTA 

KOTA 

s0 

DIRGAHAJU 

INDUSTRI, 

  

SELURUH INDONESIA. 

  

    

  

KOTA PARIWISATA 

DJAKARTA RAYA! 

SEMOGA TETAP DJAJA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN, KOTA PERDAGANGAN 

KOTA KEBUDAJAAN 

RESMI DIAKUI SEBAGAI AGEN TUNGGAL PEM EGANG MERK MOBIL HONDA UNTUK 

DAN 

      

        

   

     

    
      

     

    

 



  

  

      

  

   

    

    

    

   

     

  

Verbit setan pagi, ketiuali hari2 besar 

Marga langganan dalam kota Rp AN sebutan (termanuk bana 
antar). Luar kota: Rip. 300. (termamik benja por udtaral 
Luar negeri: Ditambah beaya pos udara ke mepara jang bersangkutan 

TARIF IKLAN 
TEKS SADUA : Rp. 40, per aun/kakam Iklan, lebat 46 mn 

mainan : 28 w/kotom 
DISPLAY - AD (IKLAN GAMBAR): Rp. S0. per min/kotom Iklan 

"AMA | 40 mav/ketom 
Dua warna Ihanja merah) : tambah 1004 

Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka 

Iklan Keluarga : Rp, 30. per m/kolom 
minimum : 28 

Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi - Dja 
Djakarta. Telepon : 43680, 43230, 

Rekening giro pos A. 1263 
Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah 

DJAKARTA FAIR 70 DIBUKA 
Harini dibuka kembali untuk ketiga kalinja Djakarta Fair 1970 jang akan 

berdjalan selama 35 hari. Penduduk ibukota akan mendapatkan tambahan kera 
(maian, bahkan penduduk dari tempat2 lain tentunja akan datarg djuga mengun: 
Giungi Djakarta Fair, jang sebagai mana biasa tjukup mempunjai daja tarik itu, 

Djakarta Fair merupakan lagi salah satu daripada pemikiran jang kreatif 
Gari DCI jang diselaraskan dengan kepentingan2 relasi perdagangan nasional dan 
internasional, sales promotion dan perkenalan publik akan hal2 baru hasil Tanah Air kita. Orang jang mengerti akan artinja fair tentunja akan melihat, 
bahwa tiga kali Djakarta Fair, isinja berbeda dengan apa jang-sebenarnja dime: 
ngerti dengan kata Fair itu. Dimana2 didunia ini, fair dimengerti sebagai suatu 
forum tempat perkenalan-ekonomis dan sales promotion melulu. Ia tidak pernah 
dianggap saperti Pasar Malam, dimana terdapat djuga berbagai bagai attraksi 
jang samasekali tidak ada hubungannja dengan fair. 

Tapi kebidjaksanaan DCI menentukan, bahwa chususnja penduduk 
ibukota kehausan akan hiburan. Sehingga di “gabungkanlah" apa jang biasa 
dikatakan fair itu, dengan sematjam attraksi, hiburan dan lain2nja. Dan dengan 
demikian menarik penonton lebih banjak datang berkundjung. 

Hal diatas itu, disamping merupakan wadah untuk memberikan hiburan 
kepada penduduk Djakarta chususnja, diperlukan djuga untuk sekedar mer- Gjadi daja tarik bagi rakiat Indonesia jang sebenarnja belum dapat dikatakan 
"fair minded"'. Dengan adanja hiburan dan matjam2 atraksi diluar pengertian 
fair, maka akan lebih "terdjamin”lah pemasukan keuangan bagi Djakarta Fair, 

Pengalaman2 semendjak tahun 1968 dalam pslaksanaan Djakarta Fair makin lama makin memberikan kesempatan untuk penjelenggaraannja jang lebih baik. Tentunja dikandung maksud bahwa pada suatu ketika 1. akav men. 
tiapai taraf jang sesuai dengan taraf fair jang sesungguhnja, dan jang bersifat 
internasional. 

  1 kolom 

  

n M. Sangadii 11 
80 

  

    
      

  

   

  

Dalam Djakarta Fair 1970 ini kita lihat lebih banjak peserta dalam dan 
luar negeri. Ini berarti, bahwa memanglah makin lama fair seperti DF "70 ini makin lama makin dirasakan kebutuhannja bagi pihak2 dalam maupun luar 
negeri. DCI boleh membanggakan dirinja bahwa penjelenggaraan Djakarta Fair selama tiga kali dengan tahun 1970 ini, menambah kepertjajaan rakjat akan kemampuannja. 

Memang kita akui, bahwa penjulenggaraan fair jang sifatnja internasional dan belum pernah diadakan disini sebelumnja, banjak menimbulkan matjam2 kesukaran. Ditahun 1968 dan 1969 kita melihat adanja perhatian jang mening- 
kat jang menemukan puntjaknja pada tahun ini. Kita pudjikan djuga penjeleng- gera2nja jang telah memberikan segenap tenaga dan pikirannja untuk memadju 
kan Djakarta Fair ini. Sekalipun demikian, kita mengharapkan bahwa kemadju- an DF 70 haruslah berbarengan dengan kebersihan administrasi, kebersihan keuangan jang untuk berterus terang djarang didapat didalam organisasi seperti fair jang banjak mendatangkan keuangan. DF '70 ketjuali meminta perh. lebih banjak kepada fairnja untuk dapat achirnja menudju kepada fair jang sebe- narnja, djuga mengharapkan penelitian administratif jang lebih secuur dan kebersihan keuangan. Pemimpin2nja jang mendjalankan usaha2 mengkorup uang DF harus diperhatikan sungguh2 dan pertanggungan djawab keuangan 
harus didjalankan setjara terbuka. Sebab soal ini mengenai kebersihan nama 
DCI. Dan kebersihan kelandjutan DF di-tahun2 jang akan datanc 

  
     

          

akui Lon Nol 
Washington, 10 Djuni (UPD 

Par 

  

tah Pelarian Sila 

  

Keberanan it memungak dan 
Iweskar pada pertanjaan mengapa 
Rusia mengakui Djendral Lon Nol 
sedangkan ya memerintah negara | 
makin terlibat dalam perang Vietnam 
dan me K Vietnam Selatan serta 
Amerika Serikat 

Pada tanggal 4 Mei jang lalu PM 
Uni Soviet Alexei Kowygin mengata- 
kan kepada pers bahwa 
mengakui P ntah Kambodja jang 
netral. Te tidak bersedia men: 
diawab pertanjaan “netral jang mana 
jang ia maksudkan," apakah jang di 
pimpin Sihanouk, apakah jang dipim- 
pin Djendral Lon Nol 

Para pedjabat Amerika Serikat- 
jakin, bahwa Uni Sovjet tidak menga- 
kui Pemerintah Pelarian Sihanouk dan 
tetap mengadakan hubungan diploma 
tik dengan Pemerintah Lon Nol di 
Phnom Penh, karena — Uni Sovjet 
tidak menjetudjui politik Vietnam 
Utara maupun RRT 

Limabelas Negara jang mengakui 
rintah Pelarian Sihanduk dan 

mendukung usaha Inja untuk kembali 
ke Kambodja ialah. Albania, RRT, 
Korea Utara, Rumania, — Vietnam 

Utara, Yugoslavia, Aldjazair, Maurita- 
nia, Irak, Syria, an, Yaman Sela 
tan, Lybia dan Republik Rakjat- 
Kongo. 

32 ORANG ASING DI 
TAWAN DI HOTEL. 

Aman, 10 Djuni (UPI) 

     

  

   

    

    
    

  

   

  

    

        

  

  

  

Sekelompok geriljawan Arab de- ngan resmi menawan 32 orang asing 
disebuah hotel di Amman, jang telah 
didjadikan suatu kamp militer. 

Seorang — djurubitjara geriljawan 
jang resminja disebut anggota Front 
Rakjat Marvis untuk pembebasan 
Palestina memperingatkan, — bahwa 
mereka tidak bertanggung — djuwab 
atas keselamatan 3? orang asing itu 
djika Angkatan Darat Jordania terus 
menjerang kamp? pelarian Palestina 

Ke 3? orang asing itu ialah 14 
orang Amerika, 14 orang Inggeris, 

3 orang Djerman Barat dan 1 orang 
Libanon, jaitu putera bekas Presiden 
Libanon, D. un 

    

  

   

  

   
   

Radja Faisal kundjungi 
Projek Masdjid Istiglal 

  

Djakar.a, 11 Djuni (Antara).— 
Radja Faisal dari Saudi Arabia dalam #angka kundju- 

ngannja di Indonesia, hari Kamis siang telah menindjau pro- 
jek Mesdjid Istiglal. Begitu beliau mengindjakkan kakinja 
dihalaman mesdjid, maka bergemurulah sembutan dan se- 
ruan "Allahu—ekbar” dari ribuan kaum Muslimin jang me- 
njambutnja. 

Radja Faisal disambut antara dipergunakan untuk panggilannja 
lain oleh Menteri Agama K.H. sebagai pelindung tempat sutji di 
Moh. Dahlan, pimpinan pelaksana Makkah dan Madinah, sebenar 
orojek dan barisan kesidah reba nja tidaklah tepat, karena pelin- 
na jang terdiri dari anak2 dia- dung jang sebenarnja ialah Allah 
wah umur dari 50 unit kasdah re subhanahu wata'ala dan behau 
bana didaerah Djakarta Raya dengan rendah hati mengatakan 

Sebelum mengadakan penindjau balwa ja hanjalah sebaga: ' pa a- 
an keliling, Tamu Agung menda- jan” sadja 
patkan pendjelasan ringkas dari Pada kesempatan itu kepada 
Kepala Projek Majdjen ir. Sudar Radja Faisal telah diserahkan 
to tentang pembangunan mesdjid tanda kenangZan berupa gambai 
jang terbesar diseluruh Indonesia sebuah maguette Mesdjid Isticlal, 
itu, antara lain didjelaskan, bah Dibelakang tempat duduk Radja 
wa mesdjid akan dapat menam Faisal diruangan mesdjid itu dibe 
bung 40000 djamaah dan tinggi ri hiasan (dekorasi) jang mentjer 
menaranja ialah 66,66 meter. Pem  minkan keadaan didaerah "Pa 
sangunan mesdjid itu telah dimu — dang Pasir". 
lai sedjak tahun 1961 Sementara itu tokoh Islam inter 

Daiam kesempatan penindjauan nasional H. Mch. Natsir dalam 
keruangan induk dibagian tengah, pertjakapan dengan "Antara" 
Radja Faisai menanjakan pula mengatakan, bahwa dgn kundjw 
antara lain mengenai tjara menen ngan Radja Faisal ke Indonesia 
tukan Kbiat dan beberapa nal2 js jakin hubungan persahabatar 
lain jang bertalian dengan ketem sntara Indonesia dan Saudi Ara- 
tuanZ jang diperlukan untuk mes bia akan semakin hidup dengan 
Gjid. Tamu Agung itu Gjuga de subur dan semakin — terasanja 
ngan berkentaraan mobil tolah “uchuwwah Istamijah 
melihat2 menara dan berkeliling 
bangunan mesdjid jang belum se- 
lens itu. 500 DUIT 

keluarga 

jang sedjak beberapa waktu jg 
lampau telah Gipaksi untuk ber 
sembahang drnana . 
besar pemuka Gan tikoh2 Iss 'eutana dinegeriZ sedang berkan 

G MENDERITA 

   

   

OM 

telah menunggu kedatangan Tamu 2 Pura 
Agung, #rtare Jain tampak tama 90 1 menurut Organis Isiam intermmtions! H. Msh. Nat 
€r, Menteri Negara Ihsan Chalid 
Mam banjak tOkoki2yemmika2 Is 
kem Ita 

Dalan kala sambutan Majas 
nie Pala Faesei mengutakan bah 
wa in DU Infonseja merasa sepat 

ah buls 
etagan 

kan betaga kogerbarnan ang Ga 
recmraanja La mengragaan C1 
tetnpar ini Anget Opentjerkan 
shyoraa Sea 

Kadaa Prisa Govga wengemwara 
han Unkrwe Largas antara 
verasara huloungat tere maaM ja 

et aan at ran Cagan bada 

antara pedjabat 2 tertinggi AS a 

berkonsultasi 

djustru se 
penarikan mundur p: 

    

TEAM AS BERI LAPORAN 

RESMI. 

Washington, 10 Djuni (UPI) 

Team AS ke Kambodja jang resmi 
nja disebut Komisi 13 Utusan Presi- 
den untuk menemukan fakta di Kam 
bodja telah tiba kembali di Washing- 
ton 
Presiden Nixon, Senat dan Kongres 

  

ntuk memberi laporan kepada    

Amerika Serikat 
Masing) anggota Komisi telah 

menjampaikan laporannja Inti daripa- 
da laporan mereka dapat disingka 
sebagai berikut 

  

Operasi militer bersama Amerika 
Serikat dan Viet Sel di 
Kambodja berhasil besar. Lebih dari 
10.000 pasukan Komunis di Kambo- 
dja jang merupakan seperempat dari 
pada seluruh dju 

  

h pasukan Komu 
nis jang beroperasi disana telah dite 
waskan 

Antjaman Komunis terhadap Kambo, 
dja dan Vietnam Selatan dapat diku 
rangi sehingga kemungkinan mereka 
untuk kembali menjerang baru ada 
dalam waktu 6 atau 8 bulan lagi 

Partisipasi Amerika Serikat dalam 
perang jang lebih luas di Kambodja 
tidak diharapkan oleh siapapun di 

  

   pun Vietnam & 

Tudjuan Amerika Serikat hendak    
nja djangan terus mentjari kemenang 

muliter ataupun meneruskan opera 
si tanpa batas, djangan pula 
besar ataupun mempe 
mubiter AS di Asia Tenggara tetapi 

Kaja mempertjepat 
m2 AS dari 

Vietnam Selatan dan menjerahkan 
segala sesuatunja kepada Vietnam: 

   
      

Selatan sebagai bukti bahwa AS 
mpestjajai kekuatan — Vietnam 

Selatan sendiri 

PEMILIHAN — BAGI PENGGANTI 

PRE siOEN ARGENTINA 

Mgavow ten senean rta Sesat KONPERENSI ECAFE MENGENAI DJUMLAH 
ag man Serah PENDUDUK ASIA, PRT Alek man poan ee 
... Panggleok, 10 Dijumi (UPA 

Dale yak en in meskant ta 
hee keroka bebe ma peng 

  boobs 

  

dari negara? 

  

Reva, Aha, 30 Biak ME Kara 
” We : 

    

ni Mangan 
  

jang akan dorang 

    

    

bagus ih reny takwa DM 

1. ha mena 4 

      

anggota VEAFE hari Wa 
mulai mengadakan rapat persiapan selama A bari sampai 

Sepiu ini, wmuk mempersapkan suatu agenda 
1 Djurilah Penduduk disela 

    

Podjabat AS, terutama para pedjabat Deparlu AS 
heran hingga sekarang mengapa Rusia sebagai Negara K 
"is Nomor Satu tetap mengakui Pemerintahan Djendral Lc 
Nol, sedangkan negara2 Komunis lainnja mengakui Pemeri 

   

  

  

UTUSAM LO! 104 TIA 
DI. TAIWAN. 

Taipeh, 10 Djuni (UP) 
  

Brigadir Djendral SREY SAMAN, 
Utusan Chusus PM Kambodja Lon 
Nol telah tiba di Taiwan, dan telah 
mengadakan — perundingan penting 
dengan Djendrat Kao Kuci-Yuan, Ke- 
Pala Staf Angkatan Bersendjata” Tai 
van 

Brigadir Dyendjal $, Tao dai DANA Sman Yon 
Misi Kambodja jang terdiri dari 6 
orang, untuk minta bantuan apa sadja 
dari Pemerintah Taiwan 

RAPAT NATO SELESAI 

ANPA HASIL 
Venisis! Italia, 10 Djuni (UPI) 

      

   

  

Menteri Pertahanan AS Melvin Rlaird dan 7 orang kolega NATO nja tanggal 10 Djuni meninggalkan 
Venisia, Italia, tanpa mentjapai hasil 
jung memuaskan untuk memetjahkan 
sal strategi nuklir 

         

      

Delapan — Menteri — Pertahanan, 
masing2 dari AS, Inggeris, Djerman 

. Kanada, Italia, Negeri Belanda 
Norwegia dan Turki telah membahas 
keadaan militer didunia dan peranan 
NATO dalam perang nuklir. Mereka 
lidak berhasil mengambil keputusan 
terachir tentang basaimana, dap b 
mana mereka harus membalas dc: 
ngan nuklir serangan nuklir kaum 
Komunis. Mereka djuga tidak memu- 
tuskan dimana tumpukan sendjata 
muklir mereka harus disimpan dan 
sapa jang harus mengawasi sendjata2 
muklir itu dalam keadaan damai. 

  

     

    

    

  

  

KAMPANJE PEMILIHAN 
BERDJALAN, TETAPI 
KORAN2NJA MOGOK 
London, 10 Djuni (UPI) 

Kampanje Pemilihan Umum di 
Inggeris berdjalan dengan keributan 
pidato, pengi n2 dan perdjalanan2 
keliling untuk menemui  rakjat dari 
hati ke hati, tetapi koran2 jang seha- 
rusnja melaporkan  kedjadian? itu 
samasekali tidak terbit 

Rakjat Inggeris jang berhak memi 
lih hanja mendengarkan Siaran radio 
dam televisi tanggal 18 Djuni 
jang akan datang mereka harus memi 
lih antara Partai Buruh dan Partai 
Konservatif jang masing? didjagoi- 
oleh Harold Wilson — dan Edward 
Heath 

Sebelas suratkabar nasional di 
Inggeris dengan oplaag lebih dari 
16 djuta sehari mogok terbit. Me- 
mang masih ada beberapa surat kabar 
jung terbit. Jaitu haran2 propinsi 
dengan oplag lokal jang ketjil dan ha- 
tim Komunis "Morning Star” dengan 
oplag 20.000. 

Diplomat politik 
Selamat, atase militer 

tewas 
Washington, 10 Djuni (UPI). 
Menjambung berjya UPI ter 

tang kaselama'an diplomat 
urusan poliik AS jang selamat 
di Amman, kini diperoleh be 
Ijja bahwa Atase Darat AS di 
Amman, Jordanja, tanggal 10 
Djuni ditembak matj djrumah 
nja karena teryangkap da- 
lam perlempuran an ara ge- 
riljawan2 Arab dan pasukan2 
Pemerintah Jordanja. 
J Berja tentang kematian 
Atase Darat AS tersebut diper 
kuay oleh pengumuman Depar 
temen Luar Negerj AS. Aase 
Miljter jang tewas jru jalah 
Major Robert P. Perry jang 
berusia 34 tahun ahl, dalam 
soal2 Arab. Ia diempatkan di 
Amma, sedjak tahun 1967 dan 

megal bersama istri dan 2 
orang anaknja 
Djurubitjara Deparlu AS 

Joon F King menerangkan 
bahwa perkempuran bersendja 
ta dy Ammar, tidak memung- 
kinkapy “siapapun berada di. 
yuar Redu aan Besar AS. Tele 
non2 dan hubungan — lainnja 
terpuyus. Bebelum — hubungan 
telepon terputus 
Besar AS di Ammap masih da 
pat” berbujara dengan 4 
orang Amerika jang dj ahan 
oleh geriljawan2 Arab Apsebu 
ah hotel 

D antare 14 orang Amerika 
1» terdapa- pula wartawan? 
UPT Asrociatod Pres “ 
Angeles Times, Washington 
K dan NI 

Ke jual itu masih ada 14 
orang Ingeergs, 3 oraat Dior 
man Bari dan seotang Tiba 
non Jang ditahan Dar lapor 
hn J3 Ajalas bahwa mereka 
“emas merubakan tamil jang 
Meng mah diha'el pb 

—n 

19 MILJARD DOLLAR AS 
UNTUK INSTALASI MILITER 
Wasbangta & Phed (UP) 
Kanial Pengroahan Senat dan 

Kongres Awariwa bertbar Istah ma 
Pptsetpd anggaran katana un 
td Pemtalaah miWar seteang 1 
Wjasa Adine Aeestba, meal 
Opet NO melengga permdaan 48 
jai Raka kaga Ad 

Iiset Apanlak ja kereta Nah 
Nda Ana week penenepatan 
marah enak met batak 
Ant 
Festitinei  petenikean akan 

Mangan M Graph Koava dna 
Makemsrnn Aan tanttknah #8 
wan AAA akan Meng Aetas 
Ao aa Ketutah Panttn Mpu 
0 mantan 

        

  

  

   

        

    

MERDEKA 
me mamama 

1 Para pedjabat AS heran 

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1045 OLEN RM, DIAN 

PENERBIT P.T. Merdeka Press. Diakerta, 

    

   
   

                                  

ARTIS2 FILM HONG KONG TIBA DI DJAKARTA langsung 70 ha 

  

s seorang Ibu Rumah Ta 
mpai nanti djauh n 

  

ialah dari mulai pagi2 hari dibuka 
sudah akan menutup mata untuk tidur. Sehingga seorang ibu rumah 

tentu merasa letih dan t 
lain untuk bekerdja diluar Tata Lak: 
rumah tangga sudah ada putra-putrinja jang sudah besar maka kita ti- 
dak begitu repot, karena putra-putri kita itu dapat kita didik ikut ber- 
tanggung djawab pada keberesan pekerdjaan rumah. mi: 
tu menjapu lantai, menunggu adiknja, 
makan binatang piaraan dan lain sebag: 
Tetapi apabila didalam suatu rumah 
tangga jang besar dan banjak putra 

akan mempunja 
na Rumah Tang 

kesanggupan 

    

Inja memban- 
nenjirami tanam2an, memberi 

  

ra 
SRI SUBEKTI 
HASIR WIDODO 
aa N ae engan 

  

ah 
sesuatu hal kita memerlukan pemba 

    

karena ibu rumah tan 
ehingga selalu tidak mem 

didalam rumah tangga 
   
    

  perihal sopan 
misalnja bagaimana sikapnja apabila 
menerima tamu 

santarkan sesuatu kepad 

nja mendjadi terlant: 
Dalam hal ini banjak pendapat 

pandangan maupun penilaian terha 
dap Pembantu rumah tang 
laindan. Namun demikian pendapa 
pendapat tersebut perlu dikemukakan 
Ada seorang ibu rumah tangga jang 
berpendapat, karena tel: 
memberi gadji, m 
tu rumah tangga ja harus disuruh 

. sadja. serta harus ber 
tanggung djawab pada keberesan pe 
kerdjaan rumah, sehii 

  

  

    

pandangan diatas todi sangat menarik 

pendapat jang semuanja berbed 
da dalam menghadapi tungsi2 
bantu didalam rumah tai 

Bagaimana fung 
nja bagi Pembant 

  

Ja seorang pemban 

ga seorang ibu 
tangga tinggal memerintah 

    

Pandangan lain ada pula, pandangan 
itu menjatakan bahwa seorang pem 

a perlu dipenuhi 
pekerdjaan? jang sifatnja menjeluruh 

n mentjutji, meneriska 

mpat pada menyediakan 

   
menundjukan kepada kita h 

perdjuangan kemanusiaan 
berkembang ditenga 

tengah kehidupan manusia diseluruh 
ini dapat menjadar 

ntuk selalu hidup 

      

  

pendjuru dunia 
kan kita semua 
bergotong rojong dan berperi keman 

  

   

   

  

ab seorang pembantu 
kita perhatikan. Sc 

Achirnja ada djuga wanita jang menga perhatian kita ialah seba 
dakan pendapat 
fungsi pembantu rumah tang: 
ta-mata hanjalah untuk sekedar mem 
bantu pekerdjaan kita jang sekiranja 

dikerdjakan oleh seorang pem 

   tidak akan begitu sadja talu m 

  

pembantu hanjalah sekedar disuruh 
membantu pekerdjaan2 kita 
untuk diserahi ta      ia, bahwa ibu rumah tangga 

memberikan tjontoh 
baik pada pembantunja didalam » 
ngerdjakan sesuatu pekerdjaan 
tidak hania memerintah dan mentjela 

    
Djelasnja, mana? pekerdjaan jang 

pantas dikerdjakan oleh seorang pem 
bantu rumah tangga 

    

HALAMAN IN 

Eh 
TAMBAH. RAME 

Hari inj Djakarta Fair 70 dibela 
Tambah satu keramaian untuk 
penduduk Djakarta chusanja 
Memang lebih baik bikin rame 
daripada bikin “rame-rame 

PAVILJUN DAN PENDJA- 

G 
   

  

Banjak paviljun2 jang mes 
jang dapat dinikmati. Semuanja 
indah2. Diberi penerangan oleh 
gadis2 tjantik 

Sebab itu banjak djuga orang2 
jang lebih senang datang melihat 
bagian paviljun jang lebih mena- 
rik. Jaitu pendjaganja ! 

SEP.    

Tahun 1969 Djakarta Fair ber- 
Tahun 1970 

ia berlangsung 35 hari. Jaitu 

  

Artis2 Film Hong Kong jang telah tiba Ka mis malam di Djakarta dalam rangka separohnja. Mudah2an segala 
Festival Film Asia ke-16. 
Mereka ialah Wendy Chin (pakai topi), Sun Lin Ling (berbadju hitam), Elly Tam dan semaksimumnja: separo jang 

penjakitnja djuga akan bisa 

dulu 
Film mereka ikut menjemarakkan Festival Film Asia ke-16 Djakarta. (F.F.A.) 

ruang 

WAMTA 
dubur 

2 redjeki) 

  

Maria (allas 
penjanji jang 
di hebohkan 
muntjul lagi 
PARIS, 9 Djuni Uh 

Maria Meneghini las — 
penjanji opera jang dihebohkan 
pers karena dikabarkan makan- 

makan dengan djutawan Aris. 
totle Onassis — baru2 ini mun 
tju! lagi didepan ribuan pesta. 

wan (orang jang suka pesta) di 
Paris, Ia muntjul beberapa 
djam sesudah memenangkan 
perkara Pengadilan melawan 
Mingguan Paris jang mengabar 
kan ia bunuh diri setiara aneh, 

Dengan mengenakan tunik 
sutera berwarna hidiau jg ber- 
kilau2an dan mengkilap serta 
tielana pandjang berwarna bi. 
ru ia mengha ta malam 
ang diorga: para pe. 
milik toko didjalan raya tem. 
pat berbelandia orang parlenite. 
Sembil tertawa dan melutju 

dearan petugasnia. None Mas 

ria Meneghini Callas mengun- 
minjak 

Seorang petugas penjeteng: 
gara Pemilihan Umum 9! Kolom 
bo, Sallan, nampak sedang 
member! tanda tinta jang tak 
dapat dihapus pada djari Njo- 
nja Sirimavo Bandaranaike se- 
belum ja ikut memilih tjalon 

dalam Pemilihan Umum jang 
diselenggarakan pada tgl 27 

Mel jl. Kin! ternjata Ia terp! 
lih sebaga! Perdana Menteri 
jang baru. Njonja Bandaranal- 
ke adalah Pemimpin Partai 
Front Bersatu jang memenang 
kan 115 kursi dari kemungkin 
an 145 kursi. Ia mengenakan 
kain sari batik. (UPI) 

bana naa, 
A & ugas kwadjihan Arta 

    

  

    
      
    

  

rumah tangga djungi Lanvins, tempat 
      

  

Ina» am wansi. kemudi 
nge yeh inahyja sendiri 

mentjut en diamu sedjumlah kawan dalam masak didapur suatu djemuan makan malam. 

  

  

  

Bom meledak 
Desa di markas 
“uk besar polisi 

New York, 13 (Ant-AFP) 

    

  

    : 1. Tiga orang Juka2 Selasa sore 
3 1 jang utama aklbat sebuah ledakan bom & 

$ markas umum departemen kepoli 
sian kota New York di Manhat 

tan hilir (lower). 

Menurut para saksi, satu Jeda 
kan keras itu sebelumnja didahu 
ui oleh serentetan ledakan2 ke 

k jit 
F , Markasbesar itu didjalan sem- 

Ban Ta tral 240, terletak didaerah hil 

   

        

: Snp 4 alas jang padat dipenuhi oleh kantc 
.. pemerintah. 

Toba enak sngake Ledakan tadi tetah — meroboh 
tmnpingi dan dik pa Ra kan lantai kedua dari gedung de 

partemen kepolisian itu, dimara 
Kantor komando polisi sendir! ter     

  

Missi trinegara 

U Thant 
PBB, (New York), 10 Djuni (Aarara-Rcuter) 

Para utusan chusus dari Indonesia, Djepang di 
sia ditunggu kedatangannya di New York hari Kanus tgl. 11 
Djuni untuk mengadakan pembiijaraan dengan Sekdjen PBB 
U Tham dan beberapa diplomat 

ketemu 
  

  

dr PBB mengenai 

Diutusnja miss tersebut adalah we 
bagai kelandinan dari 

Ia pada bulan Met ji 

€tektlp menes   

  

Kekdjen PRIMA Thor telah monje 
(ukan dindakannia « 

(international gather 
| teh Koma 

4 dalam pentetosatan 

  

  

Ha dan Retandia Baru 
Mumberd diplomatik Ana di 

akan bahwa Kekre 
Yetap Urusan Luarneg 

Ireajon Urwsan IP 
Deptu Anwar Kant dari Indo 

  

Ang Jang dapat dik 
Wak jang bera 

      

      
Winggalkan New Week 
menudin London meluk mengadakan 

dengan Perdana Meter 
0 dan Menteri Luaraoge 

" Mishaet Stewart dan bertan te 

   Wepang AKAN MENTEMI 
MABI DIUMAT sehagal Innghah per 
tama dari serang 
Jang akan Aladakan 4 New Voek 

Mereha dngn akan mengadakan pe 
tundingan dengan pecatasa Hewan Ku 
matan PR Nwtahraai Nepal Pedas 
D Mhelit dan beberapa angen De 
Wartisamanan seijara Grip 
Ddah Attsndung mateng watak 

  

    

  

Kosan dan Ntontu 

Aneperraat INcarwa 

      

  

Wetan membakar manatah Kesbe Kita 
YEBAFI MENTEHANG LAGI 

  

etarta detak mnematatat 

  

rod an Mamin 
Watahan Meh sebka Mambsakia sem 
Odang shampartan ga 

Inai mniwang petikan? Arah 
Ivalann me ternmnraa   

  

lataran tingi 
     

   

  

  

pak hwa suam dapat disitu 
erasa puas Serangan bom tersebut nampak 

nja akan setjara Jangsung dihu 
DJENAZAH bungkan dengan akan diasingkan 
(Sambungan darj hal 1) nja tiga orang mahasiswa jang 

Or. Hasjim Ning (kawan seperdjo- — dituluh meledakkan serangkaian 
engan), Pandelaki (Gabungan Produ — ham? dalam kota, kata taty Bung 
ser Film Indonesia), Subchan Z.E ber ramai 
(Nacbdatut Utama), Menteri Pencrang rut sumber 
0n Balineijo Uiaya clan Talia at ada saat ketiga mahasis tt, Ir Pangeran Noor (Dewan Per. (MAT, Pada Sani Ket tarakan 
Umibangan Agung), Major IDjendral 3 ah “GK N 
Alamvjah (Sekertaris Negara), Surjo : 

Sumanto (palongan artis dan Mlm), 

KN Moch. Dachlan (Menteri Agama), 

Adam Malik (Menteri Luar Negeri, 

menjampalkan penghargaan terachik — kedua gedung tab 

goda Almarhum IM. Djamaludia Me: TAK PEMBADJAK —— tok Man demikian pula agar keluar 2 LD 
@8 jang ditinggalkan, jaitu secang (Sambungan dar, 

. makna Get he Dalam sementar, itu telah banjak 
ega anak1 kapal jang telah bangun, ma- 

ka tertakan mereka tentang adanja 

pentjuri, ”mampaknja sudah tertam- 
Weh Protokol diseling sebentar, — Dat, sebab perahu sudah Bergerak 

karena diruangan dalam Njonja Dj — semakin djauh 
watudin MARK cdkeral duga dong Kejahatan mereka Itu segora ters 
1. yana KIIy Junara) djatuh pingsan. — Uhum oleh KPI dan satuan petagan 

Dengan barisan kehormatan dan direrakkan untuk melakukan penang 
salvor peti djenasah MN. Djamaludtn — kapan Dapat dikabarkan bahwa Tang 
MAPK kemudian diserahkan kepada — San dapat dijiduk dalam keadaan 
Iwapektur Uwatjara Mentert Negara — Mur jang nionjak, sehingga badak 
Mumaretja KI, dan seteruunja dpr Inul Int dikapctkan dengan adanja 
tatakan kepada — Kartsan pengamat Petugasi KPI telah berilap dihada- 
ANRI untuk dimakamkan di Karet Pennia untuk mendialankan tugar me 
teneh Akang mangkapan Tong San 

Mahanh jang danat Ukempulkan — Nian titah dapat Ingt 
steh “Mendoka” Nehih tamdPa me dan pertemanan Tiga Ding 

Corekan hahes atmarbum MN iNama “8 Oleh “itunel jang tdak dapat 

India “MSNIN setan matjamb penje — Takkannin terpata, — mengatinghan 
a Meveanja Magya pete Ne MP Sena nak am 

Lengan Bar dapat Mketa dan untuk AM pat Tinga pertetan 
Kahee ahssben mintak mob dang Kama ten dengan Kamen 
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Kesan Meampatkan Pesan Mat Ma dh Petahuhan Tundiong Pvsak dan 
Mean ckhan d Pemakaan Marak mntuk pengaeatamain Penak dinah Wa 
Neveh anang. Dendehatan dengan Ao Kediahatan mahadakan Jeng disk 

Ian ten hentanja Peng Yetah maa Nae Aha meaha 
anamturata Kemnasan Matana menua 
Pena men When MK man Wan MA ame Nadia Dea 

KAat Mena Kennmgan Man Ma Nara TURUN men Pa Sea 

  

   
Kan Mouman Ni Venna Na ML memmnia merasi Keahatan 
c.—— aman Nang NLNLAN NA wet Meng oaaga Aaamunan LAM 
v. menhakaan Kaban Pem mai Nemg seheng Kena Hera 

- A menkea Maa Manga Mantahas Ywughang Pend 
Onen ag semen napas Netganan , Pa sh “Wa 
kes medan KJ In Memmnen H Ha 

     



       

      

    

    

        

       

'MEXICO 
5-besar dunia ? 

   
    

     

   

    

     

  

   

Siapa 
@dagai djuara-bertahan Inggeri 
langsung matju ke final. Dan, 
ketika berhadtapan Rumania, 
team ini menurut hemat saja 

berhasil membuktikan dirinja dalam 
kaliber tertinggi dunia. Dengan kap- 
ten Bobby Moore di barisan pertaha- 
man dan Bobby Chariton dibarisan 
depan, dua pemain dari masa 1966. 
team Inggeris ini dapat ditjatat seba- 
(Bai satu 2nja jang mempunjai dua otak 
pada bagian2 jang terpenting. 

Setelah melihat pertandingan Bra- 
sil lawan Tjekoslowakia, maka saja 
berani menjimpulkan bahwa Tjcko 
sama dengan Rumania dan kedua 
negara ini beberapa tingkat berada 
dibawah klas Inggeris maupun Brasil. 

Mungkin saja dipengaruhi oleh 
prestasinja dalam babak penjisihan 
mendjelang Mexico ini.  Misalnja, 
lawan Rumania dalam babak penjisi- 
han itu adalah negara? jang telah 
lewat masa djajanja, jakni Junani, 
Switzerland, dan Portugal. Melawan 
Junani, ia bermain seri dua kali, de- 
ngan Portugal menang tipis 1 - 0 tapi 
dalam pertandingan ulangan diguling- 
kan 3 - 0. Padahal Portugal sempat 
ditundukkan sekali oleh Junani dc- 
ngan 4-2. 

   
Prestasi Trekostowakia djuga tilak 

'bogitu mejakinkan sekali. Lawandnya 
dalam babak penjisihan mendjelang 
Mexwo adalah Hungaria, Denmark, 
dan Irlandia Utara dan dari semuanja 
itu hanja Hungaria dapat digolongkan 
dalam klas utama, 

Para penindjau sepakbola akan 
sependapat bahwa Hungaria-lah jang 
lebih pantas mungjul di Mexico ini 
daripada El Salvador atau Marokko 
dan Israel. Tapi inilah "tragodi” sis- 
tim turnamen Jules Rimet ini jang 
sekaligus menundjukkan bahwa be- 
lum tentu ke 16 negara pesertanja 
tahun ini adalah ke 16 kesebelasan 
top dunia 

Brasil pasti adalah satu kesebela- 

san terkuat didunia dewasa ini. Team 
ini jang terkenal lemah dibagian per- 
tahanan itu nampaknja mendapat 
kemadjuan dengan back Carlos Alber- 
to dan half Roberto Rivelino. Meski- 
pun seakan? Brasil memilih lawan 
mana jang akan ditundukkannja 
namun di Mexico ini sudah pasti 
team tersebut tidak akan senang 
sebagai djuru kungji sadja. Pele masih 
hebat tapi kelihatan sudah kalah tje- 
pat dengan rekannja dikanan luar 
Jaizinho. 

   

»a 
.. 

  

       

    

    

BEGINILAH KALAU PELE BERAKSI 
- Pele (kanan) si "radja bola” memperlihatkan teknik merebut bola dari 

antara dua kaki pemain Inggeris Terry Cooper dalam pertandingan 
| babak pertama antara Inggeris lawan Brazil jang berachir dengan 1-0 

«untuk kemenangan Brazil. (AP). 

KEDJUARAAN TJATUR 
NASIONAL INDONESIA 

    

Gjuga gaja internasional. 
Chusus kepada djuara bertahan 

Master Internasional Ardijansjah 
dari Bandjarmasin, diharapkan 
pula, agar didalam mengikuti tur 
namen ini dapat mempertahankan 
gelarnja, atau paling sedikitnja 

| Ikukan terus pemupukan man Barat tahun ind, diikuti dleh 
Be ena itu. .  sebanjak 47 orang peserta 

Kepada peserta oleh datang dari 22 propinsi, ketjuali 
Ketua I Pertjasi itu daharapkan darj Riau, NTT, Sulselra jang be 
@ipar didalam mengikuti turna- Jum tiba hari ini. 
isen jang akan berlangsung Gan Kepada pemain2 "non masters'" 

    

PIALA 
DUNIA 

  

Okh: TI 
Dag, 

BUANA SAID, 
1 — Habis) 

GRUP IV 

alam grup ini kita akan mengi 
ra bahwa Djerman Barat kebih 
menondjol daripada Peru, Bul- 
garia dan Marokko. Menurut 

penelitian saja disini, hal ini bisa me: 

leset, meskipun dilatih oleh bekas 
bintang Brasil Didi, lebih mongun 
tungkan diri pada semangat daripada 
tehnik, Dalam pertandingannja mela- 
wan Bulgaria di kita Leon, hal ini 
dielas sekali dibanding dengan lawan- 
nia jang bermain tenang, stabil dan 
dengan teamwork jang terasah, Walau- 
pun Peru menang 3 - 2, namun menu- 
Tut hemat saja Bulgaria bisa lebih 
beruntung dalam pertandingan ula- 
ngan. Memang akan lebih safe untuk 
menganggap kedua team ini seimbang 
Tapi ini tidak berarti mereka akan 
berhasil mentjapai semi-final 

Dari semua negara jang diharap- 
kan, bagi saja Djerman Barat-tah jang 
sangat mengetjewakan. Walaupun dua 
dari tiga pemain kaliber internasional 
nja jitu Frans Beckenbauer serta 
Helmut Haller (jang ketiga : Uwe 
Seeler) diturunkan untuk berhadapan 

dengan Marokko namun kelihgtan 
sekali betapa pajahnja permainan 
Djerman hari itu walaupun gua teh- 
nik lebih unggul. Djerman Barat me- 
nang 2 - 1 tapi itupun setelah selama 
tigaperempat pertandingan ketingga- 
lan 1 - 0 dan serangan? Marokko 
sendiri tidak kalah banjaknja deneen 
serangan2 Djerman 

Seperti dugaan banjak penindjau 
di Eropah, Marokko memainkan 
sistim serangan kuno dengan lob 
kedepan gawang (jang djuga dipakai 
oleh team Swedia), mereka bisa mem- 
buktikan dirinja sebagai satu team 
jang bukan gampang buat Djerman 
Barat, Coach Yugoslavia Blagojey 
Vidinic mengatakan bahwa dia tidak 
mengharapkan kemenangan — bagi 

2 Marokko jang diasuhnja, suatu 
hal jang memang tepat. Begitupun, 
setelah pertandingannja melawan 
kesebelasan Afrika Utara itu, maka 
Djerman Barat bukanlah satu taruhan 

jang baik 
crdasarkan penelitian? ini, ke- 
lima team jang pantas digo- 
longkan S-besar dunia (sekali- 
gus cmpat jang akan madju ke 

babak semifinal) adalah pertama: 
Brasil, kedua: Inggeris, ketiga: Itali, 
keempat: Soviet Uni dan kelima: 
(satu team jang tidak datang ke 
Mexico ini) Hungaria. Mungkin sadja 
Inggeris akan mendjadi djuara lagi 
dan Soviet Uni dapat menundukkan 
Itali dalam turnamen 4970 ini, akan 
tetapi bagaimanapun djuga keempat 
negara itu bisalah dianggap 4 dari 
5 besar dunia sekarang ini 

Semuanja ini saja — kemukakan 
dengan kesadaran bahwa pendapat 
seseorang bisa berbeda ...... dan tin- 
djauar: saja bisa meleset 

BERSATULAH 
(Sambungan darj hal. I) 

menandatangani sendiri Piagam PBB 
W! sesuatu bangsa. Djustru, demiki- 
Itu telah melanggar piagam tsb. 

Ditandaskan, bahwa jika semua 
pihak kesemuanja ini, maka kita ja- 
Win bahwa perdamaian abadi akan 
bisa tertjipta. 

Radja menjerukan, agar rakjat In- 
Gonesia jang terdiri dari berbagai 
golongan agama lebih memperkokoh 
lagi persatuan dan kesatuan mereka 
dalam usaha2 membangun negara 
dan menghadapi musuh bersama, ja 
itu paham2 dan aliran? jang memu- 
suhi dan menghantjurkin kita. 

Sambutan Ketua DPRGR 
Ketua DPRGR H. A. Sjalchu da- 

lam sambutan  menghantar amanat 
persahabatan Radja Faisal menjata- 
kan all., bahwa hubungan erat anta 
ra kedua negara, Indonesia dan Saudi 
Arabia, adalah wadjar mengingat 
#danja persamaan, misainja kalaw 
dilihat kepada politik luar negeri 
jang masing2 menganut politik bebas 
Gan aktif dan adanja persamaan dak 
lam keagamaan Islam. 

—mum 
Washington, 10 Djuni (UPI) 

Presiden Nixon dalam waktu $ 
hari sadja telah mengumumkan 
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| PE TEBAL ANE). NAME A RAN AM 
Endimanp | kah bar tweak Onbebang) JAL EA. 41 KAMUS, (4 PENA HI 

Tama tngp dee Betuwi INA) 15 SAMANA. LA KMR A02 Di hat 
2 rae tyen U rangua 1x MAMAD NA MEA 

—- Ih menta ena 

      
      

MEPARUN: 
1 Yanat Lnaino ex ta 
Karin COP, ANAKA Biak t e 
BAKU Anaton. NIA ana 
Dah th MEN, ATA One 13 

ten ahh Aa NUN Nk Yan ena 

  

MERDEKA 

   

              

  

      

   

        

  

  

  

   
   
  

    

    

  

  

    

  

  

  

  

    

  

      

    
   
  

   
  

   
   
   
     
   

    GUADALAJARA, MEXICO : Kvasitik (kanan) dari Tjekoslowakia berebut bola dengan pemain Rumania 
Neagu dalam babak pertama pertandingan antara kedua negara ini untuk memperebutkan piala dunia. 

(AP). 

Mungkinkah Mexico 
ungguli Uni Soviet ? 

MEXICO CITY, 11 Djuni (Antara-Reuter) 
perebutan "World Cup” 1970, Kedjuaraan 

hati Kamis ini berachir dengan sendirinja zkan merupakan 
sudtu "pertarungan" jang njata untuk memperebutkan su- 
premasi dalam sepakbola antara Eropah dan Amerika Se!a- 
tan, demikian ulasan wartawan Reuter John Freeman, 

Pegtandingan final untuk pool akan menoniukan hasil 
dari 8 team jang diharapkan sebagai kwarter—finalis dengan 

penantang? dari2 benua, telah ditempatkan setjara terp'sah 
sampai dengan finalnja distadion "Aztec” pada tanggal 21 
Djuni mendatang. 

Brazil, Uruguay, Peru Djerman 
Barat dan Uni Sovjet telah pasti 
menempatkan dirinja dalam 3 
team terachir dan sang djuara2 
bertahan Inggeris dengan Italia 
serta Mexico akan masuk dalam 
group 'elite" itu hari Kamis ini. 

Hanja satu pertandingan kwar 
tor-final jang sudah dapat dipas- 
tikan — Brazil melawan peru di 
Guadalajara. Djerman Barat akan 
tetap berada di Leon menunggu 
siapa jang mendjadi runner-up 
Gari pool-III, kemungkinan Ing- 
geris jang akan merupakan ulang 
an seperti dalam final i965 jl, 

Mexico mungkin akan dapat 
meng-ungguli Uni Sovjet untuk 
menduduki tempat ter-atas, dan 
mungkin pula akan muntjul dalam 
kwarter-fjnat berhadapan dengan 

lam pod-il, 
Andaikata demikian, maka Uni 

Sovjet akan menghadapi Italia 
nantinja. 

Djerman Barat? 
Djerman Barat jang dikalahkan 

dengan 2—4 oleh Inggeris dalam 
final 4 tsbun jl., dalam setiap 
pertandingan, mereka selalu ma 
@ju, sedjak mereka hampir terge 
lintjr dalam pertandingan pembu 
kaan melawan Marakko da:am 
poll-3V 

Serangan2 jang menggebu dan 
kuat dari pemain depan Djerbar, 
Gerd Muller telah memberikan 
kepada - team  Djerbar suatu 
"udjung torhbak”" dan Muller ini 
jang berusia 24 tahun telah 
melakukan 2 kali hattridk dalam 
2 pertandingannja setjara berun 
tun, sewaktu menang dengan 3-1 
atas Peru hari Rabu. 

Muller hampir sama dengan pe 
main Hongaria Sandor Kocsics, 
pemain lainnja jang berhasil mem 
buat hattrick setjara beruntun 
buat dalam "World Cup" — dan 
terdjadi pada tahun 1954. 

Peru jang tak diduga-duga da 
lam kedjueraan ini, tertahan da- 
lam serangan-serangannja, dat ke 
mungkinan dapat menjelamatkan 
ikan diri dalam pertandingan itu 
tetapi selalu terbentur pada per- 
tahanan kuat Djerman. 

Teofilo Cubilas, penjerang oril- 
Jant dari Peru jang berusia 20 

tahun, berhasil mentjetak 4 gol. 

dengan mendjebolkan gawang 

Djerbar sebelum turun-minum. 
Apa kata Didi ? 

Didi, manager team Paru se- 
orang Brazil mengatakan hari Ra 
bu kemaren, bahwa ja berharap 
menghindarkan pertemuan dengan 
Brazil dalam kwarter-final, jang 
pernah ditolongnja memenangkan 
"World Cup” ditahun 1956 dan 
1962 ji. Ini akan merupakan sua 
tu surprise besar, djika Peru da 
pat mengungguli Brazil sekarang 
ini. 

Tetapi Brazil memperlihatkan 
dalam kemenangannja 3-2 atas 
Rumanja kemaren, bahwa mereka 
belum dapat mengatasi persoalan 
dalam barisan belakangnja. 

Manager Brazil, Mario Zagalle 
mengatakan sesudah pertandingan 
itu, bahwa pertandingan Brazil 
tidak menggembirakannja dengan 
menambahkan, "pertahanannja 
belum kuat benar". 

Kemenangan Brazil ini berarti, 
bahwa Inggeris hanja ' memerlu- 
kan permainan draw dalam meng 
hadapi Tjekoslowakia, untuk me- 
landjutkan usahanja tetap mem- 
pertahankan piala Jules Rimet itu. 

Pemain2 Tjeko akan merupakan 
antjaman ketjil sadja bagi Ing 
geris, biarpun sang djuaia ini 
(Inggeris) memerlukan kemadjuan 
dalam achir pertandingan itu. 

Tanda-tanja bagi Uni 
Sovjet 

Tandatanja timbul terhadap Uni 
Sovjet mengenai peluangnja dalam 
Warld Cup ini, setelah mereka me 
nang 2—0 atas team lemah Fl 
Salvador. . 

Tadinja pemain2 Rusia ini baik 
sekali dengan kemenangannja 
terdahulu dengan 4—0 atas Bel 
gia, hingga banjak achli2 sepak 
bola menggolongkannja sebaga! 
finalis nantinja, tetap! perma'nan 
nja jang melempem melawan El 
Salvador, kemungkinan baniak 
orang akan merobah  pendnpat 
nja. 
Aitumsi dalam pool 1 akan diten 

tukan dengan pertandingan an 

tara Mexico-Belgia hari Kamis 
Ini, dimana tampaknja nanii s'a 

dion "Aztec' akan 'meledak" #« 
perti biasanja. 

Menengok pada pertandingan? 
jang telah berlangsung, Mexico 
medikitnja akan dapat menahan 

raw, agar mertka dapat madju 

A JANG PATUT DIPILIH UNTUK NANTI. 
MALAM DAN PADA BALAPAN HARI MINGGU? 

Oleh : SARANA 

Untuk malam ini dan dju 
ga pada balapan esok ma- 

lam tak ada jang dapat Sa 

rana sarankan untuk men- 

djadi "Hot Favorite”. Ba- 

njak kedapatan andjing2 

jang baik dalam satu atja 

ra, sehingga sudah mene- 

bak siapa jang dapat diper 

kirakan akan menang da- 

lam atjara2 tertentu tab. 

  

  

DINTADION ARTEC 

  

Untuk best bet minggu malam 

  

1 

ke kwarter final. Kemenangan 
dengan 2—0 Mexico akan men 
Gjuarai pool I, mendapat peluang 
bermain distadion 'Aztec" dalam 
kwarter final. 
Kemenangan bagi Mexico akan 

menimbulkan  kegaduhan2 jang 
melebihi dari pada saat merera 
menang dengan 4—0 

SABTU, 13 DJUNI 1970 

PRESTASI ANDJING2 JANG 
BERLOMBA NANTI MALAM 
Diukarta, 13 Djuni MAdk) 

bag penguat telayan ur 
@jing dibawah Ini kam murikan 
Galtar mndjng2 jang merang im 
ma berkata Gd: arena baJapan un 
@jing Senajan, jang nk Ikut ter 
lomba sebentar iulam dalam Gjx 
rak2 jang dipereb exanaya 

Nama2 andjing Wa Oregkat de 
ngan menjebutkan bornja satja 

untuk setiap bauna 
batak 1 Ojarak 34) 5 ds: box | 

Gjuara 1, box 2 diwara li (2x), 
Gan jang Jain2 bekuan yernat, me 
nang 

Babak II jarak 346 yAs, box 2 
Gjuara III, box 5 Gjuara JI, bx 6 
djuaru II, jang lain? belum per 
hah menang 

Babak III djarax 575 yds, box 2 
Gjuara 1 & II, box 3 Sjuara 1 
Ik II (2X), box 4 ajuara I, box $ 
djuura I, box 6 djuara 1 (?X) & 
Gjuara II (34) 

Babak IV djarak 575 yds, box 1 
Gjvara 1 (2X), box 2 Gjuara 1 
(3X), djuara II (2X), box 3 djua 
ra 1 (2X) & djuara II (3X), box 4 
djuara I, box 5 djuara 1 12X), 
box 6 juara 1 (2X). 

Babak V djarak 575 yds: semua 
oox belum pernah menang utuk 
Gjarak 575 yds ini, demikian pu 
la untuk balapan 340 yds jang 
pernah menang box 3 djuara Ill, 
Gan box 6 djuara I. 

Babak VI djarak 575 yds, box 1 
Gjuara I, box 2 djuara I & Il, 
box 3 djuara I (2X) — djusra II 
(IX) dan djuara III (IX), box 4 
djuara 1 (4X), box 5 duara 1 (IX) 
& djuara II (2X), dan box 6 djua 
ra II (2X) 

Babak VII djarak 575 yds, box 4 
djuara Il (2X), box 5 Gjuara 1 
(IX) & II (3X), dan box 6 djuara 
III, jang lain2 belum pernah me 
nang pada djarak ini. 

Babak VIII djarak 340 yds, box 
3 djuara II & III untuk djarak ini 
dan pernah Gjuara 1 untuk 575 
yds, box 5 djuara III untuk djarak 
ini, dan jang lain2 belum pernah 
menang 

Batok LX Apurak 575 yha, tera 3 
Opuarm 1 (7K), bera 2 Apamra 1 
(LX), tem 4 Ajanra 1, ben 5 Gusta 
MH, tere 0 Ojuara 1, jang Jan ve 
pam MEI 

Batak X Gjarak 975 yda: bim 3 
djamrm MI (2X), bere 2 Ajuara II 
(2K) kk Ojuara MI (ZX), ben 4 dua 
ra MI, box 5 Ajuarn Il (4X), box 6 
Yunra II, 
jah menang dalam djarak ini 
Babad XI djarak 575 yda, box 1 
Ajuara 1, II & III (2X), box 2 djua 
ra LIL OX) de MI, box 3 juara 
I, box 4 djuara 1, box 5 
I, dan box 6 Ajuara 1 (2X) & II 
(3X) 

Babak XII djarak 340 yde, box 
3 djuara III, box 4 djuara III dan 
untuk djarak 575 yds pernah djua 
ra II (2X), box 5 djuara TI, box 6 
Ajuara 1, II & III dan pernah djua 
ra LIL untuk Gjarak 575 yas 

Daftar itu Gimmbil selama ber 
langsungnja perlombaan di Dja 
katta dalam djarak2 jang akan di 
perebutkan oleh andjing2 itu nan 
ti malam. (Ms) 
  

PERTEMPURAN 
DIBEBERAPA KOTA DAN 
DESA KAMBODJA 
Saigon, 9 Djuni (UPI) 

Pasukan2 Divisi Kavaleri 

1 mil didalam Kambodja, ja- 
jru didekat O Hang, telah me 
njerang suatu unit Komunis 
selama 20 menit. Dalam per- 
tempuran ini seorang peradju 
Tit AS tewas dan 6 orang lain 
nja luka2. 

menguasai 
lapangan terbang SIEM REAP 
jang terletak beberapa mil da 
Ti reruntuhan kujl Buddha Ang 
kor Wat jang historis Fu. 

  

PILIH SIAPA ? 
BALAPAN KE-18 HARI SAPTL 

  

  

  

BALAPAN Ki 

  

19 HAKI MINGGL 

      

INSIDER KENNFL INSIDER KENNL 

1 &0 1) Kevwahgo 
(5) Georgetown G (1) Mark's Wish (1) Kevwahge (1) Kevwahgo 

paBAK 1 (1) Mark Wish (2) Zero Time (6) Miss Larin (0) Miss Larin | 
(3) Julie Jarado (3) Julie Jarado (3) Coin's Double (5) Coins Double 

s ( Antelto (1) Buxom & (1) Jag's Idol (5) Happy Lake 
BABAK 2 (4) Midnight Ost (2) Smart Ante (3) Swiss Fleur (1) Jag' Idol 

ah eren Eun (3) Midnight Ost (3) Candy Shot (3) Swiss Fleur 

(2) Mick's Wady (1) Touch Me (3) Chick" C (2) Sunting 
BABAK 3 (1) Touch Me (3) Peter The Rock — (2) Stirling M (3) Long B 

(0) Spotted Fapress (0) Sported Express (3) Exotic bra (1) Just Gin 

(4) Lord Rustus (2) Close Cedar (3) Boruta (2) Royal Deakin 
BABAK 4 (5) Dogs Tiger (6) Bozo King (6) Miss Stediyn — (6) Miss Steadiyr 
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