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SELASA, 16 DJUNI 1970 

    

    
Djakarta, 16 Djuni (Mdk). 

Presiden Suharto dalam 
suatu upatjafa resmi hari 
Senin telah menganugera- 
kan satya lentjana kujsada 
pemain2 Thomas Cup Indo 

nesia. Pemain2 jang men- 
dapat satya lentjana itu ia- 
lah Rudy Hartono dan Mul 
jadi diberikan Satya Lentja 
na Bintang Djasa-l, Darma 
di, Drs. Sudirman dan Pu- 
diianto mendapat Satya 
Lentjana Wira Karya, se- 
dangkan pemain2 lainnja 
termasuk pemain2 tjadang- 
an dan official diberikan 
Satya Lentjana Kebudaja- 
an, 

Sebelum Kepala Negara 
menghadiahkan tanda2 kehor. 
mayan tsb sedjak pagi2 walau 
pun dibawah hudjan lebat ribu 
en anak2 sekolah dan masjara 
kat telah memenuhi halaman 
Istana guna mengelu?2kan keda 
tangan peman2 Thomas Cup 
Indonesia bersama dengan pia- 
la Thomas. Para peladjar tsb, 

  

Berlin adjak 
Farid tjulik 
Nainggolan 

DIBERIKAN UANG 
Rp. 10.000 
TAP! BUJUNS S 

3 
SANGKAL 
Djakarta. 16 Djuni (Mdk) 
Menjambung berjta mengenat 

pentjulikan Nainggolan, maka 
pada kesempatan pemeriksaan 
jang dilakukan diperoleh kete 
rangan2 dari Berlin Arjtong 
bahwa pada suatu hari Minggu 
beberapa waktu jang lalu. set 
sei sembahjang di geredja, Ber 
lin Aritonang mengadiak Farid 
kesebuah warung tuak ddekat 
bioskop "Rivok", Kemudian ia 
mengadjaknja untuk mentjulk 
WK. Nainggolan. 
Adjakan itu katanja disetu. 

Gjui oleh Farid dan Farid me- 
ngatakan ada seorang teman 
jang mungkin bisa membantu. 
Sekeluamja dari situ, kata Ber 
In, mereka langsung ke Tebet 
menemui Bujung S, 

Menurut pengakuan Berlin, 

Bujung S. menerima semua ren 
tjana petjulikan dan mengata. 
kan itu persoalan gampang. 
tunggu sadja hasil perdjandjian 
saja nanti, Misini ada pestol 
dan komplotannja akan dike- 
rahkan untuk mentjulik Naing 
golan seperti jang diinginj oleh 
Berlin dan Farid tsb, 
Menurut Berlin djuga ikatanja 

sebelum berpisah dengan Farid 
untuk dferuskan pada Bujung 
S5. sebagai uang djasa sebesar 
Rp, 10.000, — 

Sebaliknja Bujung S. me- 
mangkal semua keterangan 
Berlin, Dan Tecab hari Sabtu 
tengah hari memerlukan mena 
han Farid sewaktu baru turun 
dari kapal 'Bengawan' dj Tg. 
Priok, jang baru tiba dari Tg. 
Pirang. semuanja untuk mem 
bongkar peristiwa penwijulikan 
itu dan terutama untuk mem 
bukikan semua keterangan. 
Dalam hal ini Farid djuga 

menjangkal, Kemudian oleh Te 
cab keriga2nja dikonfrontir, “di. 
mana ketika berhadap2an itu 
ternjata Berlin tidak bisa mem 
berjkan keterangan? 'jang pas 
ti dan keterangannja ig dahulu 
Gjadi meragukan. Ia menjebut2 
sedjumlah nama2 lain lagi jg 
kim djuga sedang diburu oleh 
'Tecab. 

(Bersambung ke hal. IV) 

@ANG ALI TERIMA 
PAWAI KEBANGGAAN 
"DEWA RUTJI” 
Ojakarta, 16 Djuni (Mdk) 
Gubernur KDCI Djaya Al-Sgdi 

kin skan menerima Pawai Ke- 
banggaan Keliling Kota para Ta 
tuna2 dan awak kapa! 'Dewa Ru 
Ul serta Pramuka Laut di Balai 
Kota pada hari Selasa sore ini. 
Menurut Gubernur bahwa pa 

wal tersebut akan bergerak ber 
keliling kota mulai djam 16:00 
@ore dari Merdeka Barat ke Mer 
Geka Selatan dan kemudian de 
“gan mengelilingi arena Djakarta 
€ale terus ke Djalan Thamrin dja 
Ian Imam Bondjo! dan berachir 
H! Taman Surapati. 
Dapat ditambahkan bahwa ka- 

RI 'Dewa Rutji' baru2 ini me 
awat ke Australia untuk meng 

hadiri upatjara peringatan 200 ta 
hun ditemukannnja benua Austra 
Ya Pawal kebanggaan Ini dilaku 
kan dalam . rangka menjambut 
Gembalinja kapal tersebut. (El) 

Presiden berikan 

Tanda kehormata 

pada regu Thomas 

Cup Indonesia 

Hidup lebih nikmat dengan 

SANYO 
Tersedia rupa 2 Model 
Sumur Dalam: T'ype:P-151,P-521 
Sumur Tjetak dan/atau Leiding: 
Type: P-101, P-128, P-250 

SIT nomor 0324/SK/DPHM/SIT/1968 
Izon Pepelrada No.Kep.239/P/V/1968    

wak adur se-apakpun walau- 
pul erexa Gjsirauil Olen hudjan 
Jang @eankian derasnja, 
kKe-ika irnng2an Puma 1homas 

memasak halaman Isiana tepuk 
Sorak telah memenuhi angkasa. 
Tidak pernah dalam Sedjaran ter 

gjadi keadaan jang demikian 

meriahrvja, Iring2an Piala Tho 
mas «sb didahului oleh kenda. 
raan gerbuka, demikian djuga 
para djuru potret. 
Menterj Penerangan Budiar 

dio djuga basah kujup karena 
iaturag dalam mobil terbuka 
untuk amengabadikan peristiwa 
jang bersedjarah itu. 

Pidato Presiden 
Setelata Presiden Suharto #menje- 

mtkan tanda2 kehormatan tsb jang 
dihadiri djuga oleh Meneri Luar Ne 
geri Adam Malik, Menteri Dalam Ne 
geri Amir Machmud, Menteri P & K 
Mashurk Perhubungan Frans Seda 
telah mmengutjapkan pidatonja, jang 
antara Nain mengatakan bahwa rakjat 
Indones'a sangat bergembira atas ke 
menangan jang gemilang itu dan se- 

(Bersambung ke hal. IV 

  

   

  

   

   

   

            

   

  

MEMBAKAR DIRI UNTUK PERDAMAIAN 
Pemdeta2 Buddha menutup majat pendeta Thick Thien Lai jang telah membakar diri- 
nja dengan sebuah bendera Vietnam Selatan. Pendeta jang berumur 73 tahun itu 

Harini 
netto 
oplag 

83144 erdeka 
SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

Para pahlawan bulutangkis 
disambut meriah di tanah air 
Ratusan ribu masjarakat ibukota tak 

menghiraukan hudjan lebat 
Djakarta, 16 Djuni. 

Ratusan ribu masjarakat ibukota kemarin siang dibawah hudjan lebat telah me- 
njambut kedatangan rombongan Pahlawan2 Bulutangkis Indonesia dan jang telah me 

, jang kini dibojong ke Indonesia. 

Tepat djam 09.00 pagi pesawat Foker ”Rantau” milik PN Pertamina mendarat di 

Air Port Kemajoran membawa rombongan pemain2 Thomas Cup Indonesia itu dan 

sebuah piala lambang Supremasi Bulutangkis Dunia sebagai hasil kemenangan dalam 

pertandingan2 di Kuala Lumpur. 

Rombongan disambut dengan suatu upatjara dihang- 
gar Air Port Kemajoran oleh Pemerintah Indpnesia. Di- 
antara hadirin antara lain kelihatan Gubernur Ali Sadi- 
kin, Dirdjen Olah Raga dan Pemuda, para Panglima dari 
ketiga Angkatan, Panglima Komdak VII Irdjen Pol Drs. 

menangkan Piala Thomas 

Soekahar, Menteri Penerangan Budiardjo, Menteri PDK, 
para Gubernur kepala daerah se-Indonesia dan tamu2 

telah meninggalkan dua buah surat di kuil Pho Guarfg berisi tuntutan untuk perda- 
maian di Vietnam dan diachirinja pertikaian2 dalam agama Buddha. Seorang pendeta 
wanita djuga telah membakar diri seminggu sebelumnja untuk menuntut perdamai- 
an di Vietnam. (UPI). 
  

Soviet tak mungkin 
hantjurkan Israel 

Ujakarta, 12/6 (Antara): 

Negara2 di Timur Tengah sekarang ini terantjam 
dalam bentuk baru berupa zionisme dan pendjadjahan 

oleh 

komunisme, demikian Radja Faisal dari Saudi Arabia men- 

njatakan dihadapan pedjabat2 tinggi Negara dan tokoh2 
Islan di ndonesia jang mengadakan kundjungan kehormat 
an kepadanja Rabu sore di Wisma Negara. 

ALDJAZAIR BERI 
SUAKA POLITIK 
KEPADA 40 TAPOL 
BRAZIL 

Rio de Janciro, 16 Djunj (UPI) 
Pemerintah Aldjazair telah se 

tudju "untuk memberi suaka po- 
tk kepada 40 tahanan politik 
jang @ituntut pembebasannja olen 
para pentjulik Brazil. Telah dibe 
ritakan bahwa para pentjulik ber 
sedia membebaskan Dubes Djer 
man Barat Ehrenfried von Hol. 
lben asalkan 40 tahanan politik 
Grazil beraliran kiri dibebaskan 

Pose Demikian sumber Depariu 
Brasil. 

  

BEKAS PM RUSIA 
KERENSKY MENINGGAL 
DI AMERIKA 
New bai Bagi Hama! (UPI) 
Aexan rensky, 
pemain mendjadi Perdana kaos 
terj selamakurang dari 4 bu- 
lan sebelum Revolusi Bolsewik 
meninggal dunia mj' jang 
wa di Rumah “ 6 New 

dalam usia 89 tahun 
Ketika kaum Bolsewik diba 
" 4 Lenin menggu. 

Ingkan rintah Sementa- 
2 tahun 5 aa n 

beri 
ris, Ikemudian Beranda, 
Id mehirnja ke Amerika Seri 

Ra 

  

dja jang tiba di Djakarta 
Rabu siang untuk kundjungan 
kenegaraan selama tiga hari di 
Indonesia menjatakan pula, bah- 
wa ia tidak jakin Uni Sovjet 
memberikan bantuan sekuat te- 
naga — terhadap negara? Arab 

    

  

     

  

Sendjata2 jang diberikan oleh 
Uni Sovjet kepada negara2 Arab 
tidak mampu untuk melenjap 
kan Israel dari istensinja, de- 
mikian Radja Faisal. 

Rabu sore itu Radja al 
telah memulai atjara2nja jang 
padat, Pertama 12 - menerima 
Gubernur DC! Ali Sadikin jang 
menjerahkan plakat DCI dan 
tanda mata. Sedangkan Faisal 
mengisi buku tamu DCI 

Kemudian ia menerima Mente 
ri Negara Ekuin Sri Sultan Ha- 
mengkubuwono, Menteri Adam 
Malik, Menteri Negara Mintare- 

dja SH dan Sekneg Hadji Alam- 
sjah jang datang bersama-sama. 

Selandjutnja Menteri Negara 
Kesra Idham Chalid, Wakil Ketua 
MPRS Subchan ZE dan Wakil 
Ketua DPRGR Sjarif Thajeb di 
terimanja pula. 

Faisal mengachiri atjaranja 
Rabu sore itu dalam pertemuan 
dengan Ketua OIAA H.Achmad 
Sjaichu dan anggota? pimpinan 
Islam dalam berbagai bidang 
dan organisasi 

   

  

  

  

Komu 

  

ne punja persamaan 

dengan Zionisme 

Wakil Ketua MPRS H.Sub- 
chan ZE selesai pertemuan me- 

kepada pers, bahwa 
aisal ketika menjinggung 

h Timur Tengah menjata- 
kan, bahwa tidak mungkin Uni 
Soviet dapat menghantjurkan 
Israel karena Komunisme dan 
Zionisme mempunjai persamaan 

persamaan. 

    

Dikatakan oleh — Faisal, bahwa 
diantara 13 anggota Politbiro Partai 
Komunis Uni Sovjet, 41 orang di 
antaranja adalah keturunan Jahudi 
Demikian djuga dengan Marx, Lenin 
dan Trotsky adalah orang2 Jahudi. 

Dalam — pertemuan2 itu Radja 
Faisal didampingi oleh dua orang 
oenasehatnja masing2 Prince Nawa 
dan Dr. R.Faraon. 

   
   

Pertama sekali muntjul 
ditangga pesawat Drs. Soe- 
dirman, pemimpin rombong 
an, kemudian setelah disu- 
sul oleh jang lain2, barulah 
muntjul pemain2 Thomas 
Cup jang diawali oleh Ru- 
dy Hartono, pemain single 
pertama Indonesia. 

Begitu Rudy menongoikan ke 
palanja dibawah hudjan jang 
mulai turun rintik2. kedengaran 
lah gemuruh tempik sorak me 
ngelu2kan kedatangan Rudy jg 
disambut pula oleh Rudy deng- 
an lambaian pangan sampai ke 
tempat upatjara, Kemudian di. 
susul lagi oleh Muljadi. Darma 
di, Mintarja, Indra Gunawan, 
Indratno dan ketiga orang pe- 
tugas2 official, 

Begitu rombongan mengindjak 
kan kakinja kembali dibumi Ta 
nah Air kita. disambut dengan 
taburan bunga oleh wanita2 
dan artis2 ibukota serta penga 
lungan karangan bunga setelah 

menerima silaman2 utjapan Se. 
lamat dari pedjabat2 Pemerin- 
tah. 

Diserahkan pada Bang 
sa dan Negara 

Drs. Soedirman. Ketua Umum 
PBSI jane memimpin rombong 
an teb diheapan pira peviam 

but menatakan kami serahkan 
riala Thomas Cip pada Bangsa 
dan Negara sebagai Lambang 

perdjuangan kami dan lambang 
lima tahun Pemerintah. oleh 
Gubernur Ali Sadikin disambut 
dengan utjapan do'a, semoga 
piala Thomas itu akan se. 
lalu berada ditangan Bangsa 
Irdonesia. 

Sepandjang djalan dari Air 
Port Kemejoran sampai ke Is- 
tana Negara mendjadi lautan 
manusia Dibawah hudjan leba, 
iringan2 mobil terpaksa berdia 
lan pelan2 dihambat oleh arus 
manusia jg berdeask2an ingin 
mendekati mobil terbuka jang 
ditumpangi oleh pemain2 Mas 
sa rakiat iru terutama peladja 
mengatjung2kan tangannja 
ingin berdjabatan dengan para 
pahlawan kesajangannja itu. 
Bahjak diantaranja jang 'erdja 
tuh, kehilangan sandal & sepa 

tu, namun semuanja itu tak 
mereka hiraukan. sekalipun ba 
Gju putihnja sudah kotor. jang 

peting baginja dapat melihat 
dari dekat Pjala Thomas itu. 
Seorang peladjar ketika dita 

nja mengatakan dengan antusi 
as: "tak apa2 Pak. sekali dalam 
tiga tahun" katanja, 

     

  

gara, 
Di Istana Negara rombongan 

disambut oleh Presiden Soehar- 
to. Sementara didalam Istana 
berlangsung upatjara penjema. 
tan bintang2 Satya Lentjana 
kepada para pahlawan bulutang 
kis nasional kita itu Dihala- 
man Istana dibawah hudjan jg 
turun semakin deras dan lebat 
berdjedjalan manusia dan baru 
bubar setelah upatjara selesai 
dan rombongan djuara Thomas 
Cup menudju ke Balai Kota. 

    

PAHLAWAN2 Bulutangkis kita jang telah berd juang di Kuala Lumpur dan berhasil merebut 
kembali pjala Thomas dari pemain? Malaysia jang lepas tiga tahun jang lalu, 
Hartono melambai2kan tangannja di tengah2 

Kelihatan Rudy 
lautan manusia dza petugas2 keamanan sibuk 

mengatur agar kendaraan jang ditumpang/ pemair hisa liwat, (IPPHOS) 

  

Ketua Umum KONI, Sri Sultan Iamengkubuwono IX, setjara 
resmi telah menerima penjerahan Piala Thomas dari Ketua PBSI 
Drs. Soedirman di KONI Pusat Senajan. pada harj Senin siang 
kemarin, sesaat sesudah piala tsb diperlihatkan kepada Presiden 
Buharto di Istana Negara (Gambar: Merdeka) 
  

Utusan dari Trinegara 
berunding dengan U Thant 
PBB, Senin (UPI) 

Utusan Tri Negara mengenai Kambodja hari Djum'at telah me- 
ngadakan pembitjaraan dengan Sekretaris Djendral PBB U Thant tentang 

tiga tindakan untuk menegakkan kembali kemerdekaan dan netralitas 
negara Kambodja. 

Tindakan? jang diandjurkan oleh 
Konperensi Djakarta tersebut adalah 
penarikan semua pasukan asing dari 
Kambodja, menjelenggarakan suatu 
konperensi internasional seperti jang 
telah diadakan di Djenewa pada tahun 
1954 dan mengembalikan netralitas 

  

Kambodja 
Kepada uga utusan itu U Thant 

telah menjampaikan pandangannja 
mengenai tjara2 mengembalikan per 
damaian di Indotjina Utusan2 jang 
berunding dengan U Thant selama satu 
djam di PBB itu diberi kuasa oleh 
Konperensi Djakarta bulan Mei jang 
lalu. Mereka itu adalah Drs Anwar 
Sani dari Indonesia, Shinsaku Hogen 
dari Djepang dan Tan Sri Ghazali 
Shaffei dari Malaysia 

Team perdamaian ini hari Senin 
ini akan berunding dengan grup? 1 
gonal dari Perserikatan Bangsa? 

  
Pada tanggal 17 Djuni mereka akan 

tiba di Moskow untuk berunding de- 
ngan Pemerintah Uni Sovjet setelah 
tanggal perundingan ini disetudjui. 
Sekretaris Djendral U Thant jang me- 
ngusulkannja diadakan Konperensi 15 
negara untuk mengachiri Perang Kam: 
bodja akan tiba di Moskow hari itu 

Ujuga (Rabu beso! 
Sumber? jang 
takan bahwa ut 

meninggalkan New York 
London hari Segun kemar n. 

  

     

MENLU ADAM MALIK 
TERBANG KE 
MOSKOW 
Djakarta, 16 Djunt (Ant) 

  

Kundjunga 
direktur 
Kantor 
berita 
Austria 

16 Djuni (Mdkd.     

   berapa 

suratkabar Indonesia dan 

kantor berita "Antara" ser- 

ta beberapa pedjabat Dep- 

pen dan Radio untuk ma 

kan siang menghormati kun 

djungan direktur kantor be 

rita Austria, dr. Otto 

Schoenherr ke Djakarta. 

Dutabesar Gmoser mene 

rangkan bahwa Dr. Schoen 

herr adalah seorang warta- 

      

   

wan terkemuka di Austria, 

Ia a ikut dengan 

Austria, djika Pre 

gadakan perdja- 

lanan keluar negeri 
Kemudian Dr. Sehoenherr mentjeri 

terakan keadaan politik Ausiri, wak 
tu ini, dmana kedudukan negara ine 

sebagai negara netral benar dibar- 

mati oleh pihak Barat dan Timur. 

Pembagian politik negeri itu digam- 
barkannja dengan perwakilan jang 
ada dalam Pariemen Austria, 4 mana 

duduk si sosialis 79 dari golongan 

kristen dan Uma darigolongan tve- 

ral. Sedjak beberapa tahun komunis 

tidak mendapat suara dalam pemilt- 

aerasi ekonomi Austria disebab 

Ka mu "ekspor jang tidak € 
"#nvisibles” berupa Gjasad keahliam 

orang2 Austria dibidang pariwisata. 

Dari pariwisata sadja Austria meng 
hasilkan $ 600.000.000 setahun, jati 

kira2 sepertiga daripada seluruh 

penghasilan nasional megeri Im. 
la sudah melebihi Swiss dan vera 

da ketiga sesudah Perantf's dan Ka 

Nia dibidang penghasilan pariwisata @ 

Direktur RRI A. Ham, 
Bintoro, Mashud Sosrojudo dari "Am 
tara”, Diojooranoto dari Asi Pantja- 

sila dan pedlabat? KR Austria. 

NIXON BENTUK KOMISI SEMBILAN 
Key Biscane, Florida, 14 Djuni( UPI) 

Presiden Nixon tanggal 14 Djuni membentuk Komisi Sembilan 
Orang jang ditugaskan mempeladjari dan menjelidiki huru-haru dikalang 
an mahasiswa Amerika Serikat. Komisi—9 itu diketuai oleh bekas Guber 
nur Pennsylvania William W. Seramton 

Menurut Presiden Nixon Amerika 
Serikat mempunyai sistim Perguruan 
Tinggi jang terbaik di A 
tetapi huru-hara jang 

nahas 

    
   

  

   
Perguruan Tingg: 

ka 
Sekretaris Pers Ge 

 



   

  

   

      

    

  

   

    

HALAMAN N 
| BRIGDJEN SATIBI DARWIS : 

   

   
   

brig.Djen. Satibi Darwis. 

Tapol2 
golongan C 
akan segera 
dibebaskan 
Bandung, 14.6 (Anjara) || 

Dalam rangka penjelesaian 

Tapol G.30,S./PKI didaerah Dja 

wa Barat dalam waktu dekat 

Laksus Pangkopkamtib Djawa 

Barat akan segera membebas. 

kan dan mengembalikan se- 

jumlah Tapol darj golongan 

C” kedalam masjarakat 

Ka Pendari VI/Siliwangi Let- 

kol. Endang Rusma menerang- 

kan, bahwa pembebasan dan 

pengembalian Tapol G.30.5./ 

PKI kedalam masiarakar di Dia. 

wa Barat itu berdasarkan Surat 

Keputusan Laksus Pangkopkam. 

tibda Djawa Barat No. Kep. 

18-5/AMDA/DB/1910 tanggal 25 

Me! 1970 centang Keremtuan dan 

Petundjuk Pelaksanaan dalam 

membebaskan dan mengembali 

kan tahanan/tawanan G.30 S./ 

PKI golongan 'C' kedalam ma 

sjarakat, 

Didjelaskannja, bahwa pelak. 

sana darj Sura: Keputusan ter 

sebut adalah Dan Dim bersama 

bemda jang bersangkutan de- 
ngan Komandan Resort Militer 

sebagai Koordinator dan Penga 

wasnja, 

  

    

  

    12 C1 jang akan 
iu  diwadjibkan 

menguijapkan Sumpah Setia 

dihadapan Bupati atau Walikota 

mereka masing2 dan kemudian 

oleh Bupati/Walikota jang ber- 

gangkutan diserahkan ke Lurah2 

melalui Tjamatnja masing2, 

Seselah Tapo!2 tersebut bebas 

utk sementara tetap dibawah pe 

ngawasan dan pengamanan Dan 

Ramil dan Dan , Sedang dji 

ka diantara mereka akan berpin 

dah ulamat. sebelumnja harus 

ada izin dari Dan Ramil lebih 

dulu. Demikian Ka, Pendam VI/ 

Siliwangi 

Djakarta, 16 Djuni (Mdk) 
Pada tgl. 10 Djuni jbl, serom 

'bongan wartawan ibukota be 

rangkat ke Semarang meme- 
muhj undangen dari PT Fumi 
ra un'uk menghadiri upatja. 
Ta peresmian pembukaan pa- 

brik seng jang akan dihadiri 

djuga menteri EKUIN Srj Sul- 
tan Hamengkubuwono. 

Rentjana semula, Sri Sultan 

akan djuge, menindjau pabrik 

teksiil PT Daja Manunggal di 
Salatiga. Te apj berhubung ku 

rangnja waktu beliau, hanja 

pare, wartawan serta beberapa 

direktur darj projek2 industri 

Djawa Tengah dan Dirdjen 

Perindustrian Barl: Halim jang 

djadi menindjau ke empat tsb. 

Upatjara peresmian pembu 

kaan pabrik GI sheet (Seng!) 

PT Fumira berdjalan lantjar 
ngat meriah, para pem 

besar sipil dan militer, pusat 

dan daerah hadir dalam pem 
bukaan pabrik "besar" ir. 

Antera lain jang kami lihat 
jaitu bapak Sri Sultan Ha- 
mengkubuwcno sendiri, Dir. 

djen Perindustrian Barli Ha. 
lim, Pangdam VII Diponegoro 

Majdjen Wilodo. Gubernur 
:“ Djateng Majdjen Munadi, 

"| Pangdak ce empat, Dutr, Besar 

Djepang dan para direktur da 

Ii Dabrik2 industri atau pra- 

jek? industri sekitar Djawa Te 

  

   

    

ngah, dan serte, pula ASPRI 

Presiden Brigdjen Sudjono Hu 

mardani, 
Sambut demi sambutan di 

dengarkan para hadirin de- 

ngan Yertih dan tjermzt. Da. 

lam kesemvatan ini Gubernur   

Djateng Ma dien Munadi 'e- 

lah pula sedikit "menjentil 

pedjabat2 dipusat Dikemuka- 

kan cleh beliru suat, kon'ra- 

diksi dalam pembangunan pa 

brik seng itu Didaerah, dalam 

waktu enam bulan telah sele 

sai segalanja, virat? izin din 

bongunan nabriknia setia 

ra fisik, Gan telah mulai mem 

produksi. Teavi untric mengu 

rus surat2 dipusat dibutuhk?n 

waktu 1 (satu) tahun lamanja. 

Gubernur meminta dengan #a 

ngar semoga hs12 lang sema. 

tjam ini diperhatikan oleh 

banok2 jare duduk dipusat 

Achirnja Gubernur menjeru 

kan pada para usahawan Su. 

baja melint Djawa Tengah 

dari dekat ager ph ag 

Djawa Tengahpun dapat - 

£ aa daereh jang baik ba 

Cp usaha2 mereka dibidang in 

dustri. Da kevada apara "ir 

pemerintah Gubernur "" 

harapkan agir mercita m 

Peristiwa 29 Mei 
soal casino semata2 

Disinjalir ada unsur2 
jang menungganginja 

Palembang, 16 Djuni (Mdk). 

Peristiwa 29 Mei jang lalu jang terdjadi di Palembang 

bukan soal ,,Casino” an sich, akan tetapi ada unsur lain jg 

menungganginja, kata Pangdam IV/Swd Brigdjen Satibi. Dar- 

wis dalam konperensi persnja Djum'at malam jl. (12/86) 

bertempat dikodiaman Panglima. Hingga saat ini sudah dita- 

han 30 orang dan sedang diusut. 

Seperti diketahui demons- 

trasj anti—Casmo Gd Palem- 

bang telah terdjadj dengan 

hebagnja selesai sholait Djum- 

'at tanggal 29/5 itu. Sasaran 

pertama ,Sumaera  Amuse- 
ment Centre” dj djl. Sudirman 

No. 92 dan kedua Mess Casi- 

no dj dji, Mesdjid Lama, ti- 

dak berapa djauh dar, Mes- 

djid Agung Palembang. 
Anehnja kaya Panglima, me 

nurut laporan sebelum selesai 

Sholat Djum'zt sebagian me- 

reka sudah ada ditempa, sasa 

ran. Ini disinjahr ada unsur 

lan jang menunggangi peristi 
wa ini dengan maksud? terten 
tu. 

Di'andeskan oleh Brigdjen 
Satibi, Darwis, kita djangan 
lengah bahwa tahun 1970 ada 
lah tahun konsolidasi kaum 
komunis di As'a Tenggara. 
Bukan tidak mungkin kesem 

w an ini dipergunakan mere- 
a. 

Ada pamflet gelap 
Patroli C.P.M. telah mene 

mukan besoknia sekirar djam 
23.00 di Djl Kap'en Riva''/ 
DJI. Sudirman berupa pamlet 
gelap jang distencil bertulis- 
kan: ,,besluit Asnawi: Mangku 
Alam tjabut" Abdullah Ka- 
dir Pd Gubernur", dan d'ba 
wahnja” Bai Hamka Alleh". 
Pamlet tersebur pakai jap 
tanda tangan, den ternjata tjo 
tiok benar dengam orang jang 
diambil pad». malam su djuga. 

Diharap ketenangan 
Kepada masjarakar diharan 

kan seling penger'jan jang se 
ba'k2mja, agar suasana ke'e 
  

4 DOSEN UGM MENGADJAR 
KE MALAYSIA 
Jogakarta, 16 Djuni (Ant) 

Empat orang dosen dari pelba 
gai fakultas dilingkungan Universi 
tas Gadjah Mada baru? Ini telah 
meninggalkan Jogjakarta — menu 
dju ke Malaysia untuk memberi 
kan peladjaran dipelbagai univer 
sitas dinegara itu selama 3 tahun. 

Ke-4 orang dosen itu ialah Drs. 
Ibrahim Alfian dari fakultas sas 
tra dan kebudajaan Drs. Suprap 
tono dar! Fipa, drs. Surastro dari 
fakultas geografi dan drs. Susilo 
dari fakultas biologt 

  

Oleh: RULY SJAHRUL S. 

(Bagian: 1) 
in ae 

rong para pengusaha setjara 
positif, tanpa turut ijampur 
tangan atau melakukan sema, 
tjam penguasaan, Kalaupun 

jampur tangan jitu diperlu.. 

kan, setidak tidaknja haruslah 
dibatasi, demikian Gubernur 
Djateng Majdjen Munadi. 

Kemudian sambutan dari Menteri 
EKUIN Sri Sultan Hamengkubuwono, 
jang menurut Sas-Sus katanja Inilah 
sambutan jang berharga — ber-djuta2 
rupiah. Dengan singkat antara lain 
dikatakan oleh Sultan, bahwa beliau 
mengharapkan agar para industrla- 
wan djangan harja mengharapkan do 
mestic market sadja, tetapi berusaha 
pula menaikkan produksi demikian 
rupa sehingga dapat diekspor, supa- 
jaymenambuh pula kepada devisa ne 
gara. 

Lalu tentang sent'lan dari Guber- 
nur Djateng tadi, Sultan mengharap 
kan agar kita semua maklum bahwa 
pekerdjaan pemerintah dipusat sang 
at banjak, bukan hanja mengurus sa 
tu hh sadja atau satu matjam 
perusahaan. Djadi ketambatan seper- 
ti jang disebut tadi hendaklah dimak 
lumi, demikian achir sambutan Sri 
Sultan. 

Merar'k sekali sambutan dari Pre 
siden Direktur PT FUMIRA, Suhendro 
E Notowidjojo jang merupakan lapo- 
ran tertulis dan inilah nanti jg akan 
mendjad! berita 

Antara lain beliau melaporkan: Pa 
brik antzing Iron Sheet (Seng 

plaat) PT Fumira did'rikan sebagai 
tuatu joint enterprise antara dua pi- 
hak, Jaitu enterpreneur Djepang Mit- 
sut'& Company dan Nippon Steel 
Corporatton disatu pihak, dan dilain 
pihak enterpreneur Indonesia PT Ra 
gam Logam 

Pembangunan pabrik — setjara fisik 
@ilakukan oleh PN Hutama Karya 
Sgmarang dengan bahan2 jang pre- 
fabricated. Perletakan batu pertama 
@ilakukan pada tanggal 19 Oktober 

1969 dan selesai dibangun pada per- 
mulaan April 1970., dengan biaja se 
besar US $ 700.000, 
@juta termasuk bari 
nja. 

Untuk modal kerdja telah disedia- 
kan Rp. 200 djuta (US $ 600.000), jai 
tu bagi pengadaan bahan2 baku dan 
iron stock. Tanggal 11 April diada- 
kan test product'on dan kini telah 
bekerdja dengan dua shifts, jaltu da 
ri djam 8,00 pagi sampai djam 12.00 
tengah malam. 

                  

Djumtah — produksi taraf sekarang 
800 Imetr'e ton sebutan — atau 10.009 
Metric ton setahun, dan mul 

     
    

000 Metr 

nangan dapat ditjiprakan, ter 
“utama harapan itu diadjukan 
kepada unsur Mass Media jg 

  

DR. IR. OMAR TUSI! 

    

Djakarta, 16 Djuni (Mdk) 
"Thema pokok dari D.F. '70 

ialah sama seperti D.F. '69, ja. 
iu Pembangunan, kemadjuan 
dan kesedjahteraan”, demikian 

Belanda sum- 
bang Irbar 
Rp.“5 Djuta 
Den Haag 13 Djuni (Ant) 

Sumbangan Belanda kepada In 
donesia sebanjak 17,5 djuta gul- 
den jang dimasukkan dalam se 
buah dana chusus untuk pemba 
ngunan di Irjan Barat telah dise 
tudjui sebaga! hasi! dari pertemu 
an tahunan dari bank Pembangu 
yan Asia di Seoul, Korea Selatan 
baru? ini. 

Djunlah tersebut merupakan reali 
sasi dari djandji jang diberikan oleh 
Menteri Urusan  Kerdjasama Pemba- 

nguman Belanda Drs B.J. Udin kepa 

da Menteri Keuangan Prof. Ali War- 

dhana tahun lalu. 
Selain itu pemerin'ah Belanda dju 

ga telah menjatakan berseaia untuk 

memberikan 4 djuta gulden kepada 

dana chusus untuk berbagai tudjuan 

Bari bank tsb untuk dipergunakan 
sebagai pindjaman berkondisi lunak 

kepada negara2 anggota bank tsb. ter 

Utama untuk dana pertaniannja. 

Sumbangan2 pemerintah Belanda 

ini merupakan grant. 

  

ERA 

Melihat pembangunan 

industri baru di Semarang 
Pabr'k Ini djuga diberi hak untuk 

memakai tjap Moon Elephant jang te 
jah terkenal diseluruh duria, Mana- 
gemert dari pabrik tsb dibagi: p'm- 
piran produksi dipegang pihak Dje- 
pang, dan bidang perdagangan, d'stri 
busi dan personel management bera 
da ditangan pihak Indonesia. 

Dikatakan djuga oleh Presdir PT 
Fum'ra bahwa menurut research jg 
diadakan oleh pihak Djepang, dima- 
sa?” Jang Jalu Indonesia mergjnpor 
sengplaat dari Yuar negeri sebanjak 
kurang leb'h 60.000 ton setahun. 

Dengan adaria pabrik2 sergplaat 
G1 Medan Diakarta dan Semarang 
Iri, produkst dalam negeri sudah se- 
besar 45.000 ton setahun, dan pada 
bulan September pabrik seng Makas- 
tar jang sedang d'bangun akan meng 
hasilkan 15.000 ton setahun. PT Fumt 
re djuga merentjanakan akan mem- 
perluas production capacity dergan 
tamahan satu unit galvanizing Yne, 
Yani sebingga produksi dapat mentja “ 
pat 30.000 Metr'e ton setahunnja. 

(BERSAMBUNG) 

PENGHIDJAUAN 
INDRAMAJU 

Djakarta, 16 Djuni (Mak) 
Guna mengurangi bahaja ban 

djir dan erosi di Kabupaten In. 

dramaju oleh Djawatan Kehu- 

tanan setempat telah dilaksana 
kan rentjana penghidjauan (pe 
naneman hutan kembali). Da- 
lam rarat kehutanan Kabupa. 
ten jang baru2 ini dilangsung 
kan di Indramaju dilaporkan, 
bahwa uSaha2 penghidjauan di 

Kabupaten Indramaju untuk ta 

hun Pelita T telah dilakukan pe 

manaman kembali seluas 1.463, 
51 ha dengan biaja seluruhnja. 
Ro 188812313. Sebenarja 

menurut rentiana harus dilaku 
kan penanaman seluas 1919.11 

ha. tetani target itu tidak ter- 

tiapaj karena kekurangan bia- 

ja 
Penanaman jang telah dilaku 

kan terdiri dari kaju djati. ma. 

hont. kaju putih dan kaju bako 
bako. 

Pemeliharaan 
Selain usaha penanaman kem 

bali pihak Dinas: Kehutanan 
(KPH) Indramaju dalam tahun 
1969 telah melaksanakan pula 
usaha pemeliharaan jang mema 
kan biaja Rp, 441.357,50. Se- 
dangkan usaha2 penebangan 
bagi hutan2 jang dipelihara di- 
bawah Dinas Kehutanan tsb. 
lah uang Rp. 11,984.45280. De. 
telah dapat menghasilkan djum 

1 laporan jang didapat 
oleh harjan Merdeka. (ND) 

  

  

  

MERDEKA 
mna 

ukan 

setiap saat berhubungan deng 

an masjarakat. 
Leksus bertindak, mengi- 

ngat si-uasi djangan  sampaj 
meluas, dan hal iny djuga su 

dah Selerusnja d'iresyuj oleh 

Pangkomkabtib dan Pangko- 
Brigdjen Sa'ibi Darwis. 

Wewenang Gubernur 

Dilandjutkan aau (tidaknja 

Casino di Palembang itu ada 
lah Wewenang Gubernur. 

Problema-ik jang dikemuka 
Kan Gubernur, menurut Pang 

lima, jaitu diadakannja Casi 
no itu adalah menurut hukum 
Jang sjah berlaku, dan djus 
teru adalah untuk memberan 
tas djudi2 Iiar. (Amz). 

    

   DALAM 30 MENIT SUDAH HAN 

Sumatra Amusement Centre” 
ngah djam 
jang hilang. 

  

Dulu modal asing 

  

tapi kini 
kita undang 
modal asing 
Ir. Omar Tusfr, Ketua Badan 
Penjelenggara Djakarta Fair, 
dan karenanja D.F, berfungsi 
antara lain untuk mencerdje- 
mahkan kata-kata dalam bentuk 
penggambaran dan pengemuka. 

an serjara visuil, paling sedidt 
setjara pertjontoham, agar ma- 
sjarakat luas dapat menjaksi- 
kan dengan mata kepala sen. 
diri tentang has/l2 kerdja kita 
dalam mengedjar ketinggalan2 
dan projek2 pembangunan jang 
baru. 

Masih banjak jang harus 
disesuaikan. 

Ir, Omar Tusin lebih landjut 

menjatakan. bahwa memang 
masih banjak hal2 jang harus 

kita sesuaikan dengan tjita2 
serta tekad kita untuk memasu 
ki masa baru demj ketetapan 
hati kita untuk memperbaiki 
nasib rakja- Indonesia. 

Dahulu, demikian Omar Tusty 
modal asing dianggap berbaha- 
ja, kini kita mengundang modal 

asing dan jang datang sudah 

banjak. Dahulu ekonomi kita 
dikungkung oleh interest Istana 

dan antek2nja, kini ekonomi di 

hukakan pintunja setjara umum 

dan bebas pada chalajak ramai. 

Dahulu siapa jang mengeritik 

Istana terus disuruh berhadap. 
an dengan Tiakrabirawa. kini 
siapapun dibolehkan menjampai 
kam pendapatnja setjara umum, 
bebas dar langsung: tetapi apa 
bfa dzhulv ada pengangguran, 
kimi masih banjak, 

Oleh karena itu masalah po. 
kek jang kita hadapj sekarang 
ini ialah bagaimana tjaranja 

INDONESIA TARIK NF, 18. 

DJUTA DARI IMF 
Den Hz2m. 14-6 (Ans.AFP) 
Indonesia selah menarik 18, 

100.000 florin Nederland dari 
IMF, djumlah dana jang relah 
disediakan oleh pemermtah Be. 
landa, demikian Kemenverian 
Keuangan Nederland metagu- 
mumkan hari Rabu 
Tjadangara Nederland dj IMF 

selendjutnja ,elah dijambah kem 
halj sedjumlah itu, demiklan di 
umu mk. 

  

dianggap berbahaja 

kita dapat memanfaatkan mo- 
dal sbg salah saru unsur produk 
si jang seadanja itu untuk me 
nambah lapwagan bekerdja jang 
baru dan tiap2 lapangan kerdia 
Itu bisa memberi hasil jang 
se-maksimal2nja, demkiar Drs, 
Ir. Omar Tusin. 

D.F, adalah suatu usaha jang 
skalanja ketjil. dan kalau jang 
kerjil2 ini sebagian bisa mentja 
pai sukses. maka kumpulan da 
ripada sukses2 ketiil Insja.Allah 
akan membawa arti dan isi 
jang berguna bagi bangsa dan 
negara kita demikjan Drs. Ir. 
Omar Tusin, 

setelah dirusak dan dihantjurkan para demonstran. Dalam waktu 
ja bangunan itu sudah hantjur. Ditaksir kerugian Ik. Rp. 30 djuta, belum lagi u 

TJUR 

    

(Foto: AMS 

Piala Bu Wondo untuk pemenang Carnaval 

Djakarta, 14 Djuni (Am) 
Dalam pertemuan antara Ke- 

tua Gelanggang Remadja/Ketua 
Panitia HUT 443 Djakarta c/g 

Djakarta Selatan: Nj. Suwondo 

isteri Wagub Dr. Suwondo te. 
lah menjatakan kesediaannja 
memberikan satu piala untuk 

pemenang Carnaval perajaan 

HUT 443 Djakarta Selatan, 
Kotjo Pramono SH Ketua Ge 

langgang Remadja telah mex- 

dapatkan kesediaan ibu2 dafi 

Badan Penghubung Organisasi 
Wanita (BPOW) membantu dan 
mengisi atjara kewanitaan Ge. 
langgang Remadja, Dan dalam 
nubungan HUT ibu2 jang ter 
gabung dalam IKIDA g(ika'an 
Ibu Daerah) dibawah pimpinan 
ibu Suwondo baru? ini telah 
berkundjung ke Sekretariat HUT 

ke-443 Djakarta Pesta Warga 
Djakarta Selaran dalam kesem 

lang 
sung kegiatan2 Ibu? Kebajoran 
jane sedang mengikuti briefing 
Seksi Carnaval jang dipimpin 

    

Djudi tanpa idjin perlu 

segera di ambil tindakan 
Djakarta, 14 Djuni (Antara): 

. legalisasi perdjudian 

Djaksa Agung Sugih Arto memandaskan, bahwa Kedja 
Berkenaan dengan 

   
sekaran 

Agung akan tetap berpegang pada Rule of Law untuk mana 
betdjoang kdras untuk hapusnja perdjudian itu. Hal tersebut 
ditandaskan oleh Djaksa Agung dalam samgbutannja pada 
penutupan Rapat Kerdja Kepala Kedjaksaan Tinggi se— 

  

donesia di Tjibogo hari Kamis jbl. 

Ditambahikan oleh Djaksa Agung 
bahwa Kedjaksaan sebagai alat 
penegak. hukum didalam mengha- 
dapi perdjudian ini akan menii 
Gjau terutama dari segi hukumnja 
tentang adanja pelanggaran atas 
ketentuan jg tertjantum pada pa 
sal 303 dan pasal 542 KUHP. 

Oleh karena itu sesuai dengan 
Rule of Law jang perlu ditindak 
itu adalah perdjudian tanpa jdjin 
jang berwadjib, jang disebut per- 
djudian gelap. 

Akan tetapi walaupun begitu, 
Gemikian Djaksa Agung, perlu pu 
la diketahui dan diperhatikan, 
bahwa sikap Kedjaksaan Ag 
tetap tidak menjetudjui perdjudi- 
an matjam bagaimanapun, baik 
jang legal maupun jang tidak. 

Stkap Wjaksa Agung djadi 
pegangan 

Oleh Djaksa Agung djuga dite 
kankan agar “kap Kedjaksaan 
terhadap  perdjudia 
merupakan pegangan bagi setiap 
karyawan Kedjaksaan dalam mem 
perdjuangkan hapusnja djudi i 

Lebih djuah oleh Djaksa A 
Soegih Arto djuga dising 
tang masalah korups 
dimana d kan, bah 

  

   

  

itu harus haru 

    

   

   

saan telah banjak mendapat 
tan karena diantara karyaw 

ada jang dianggap kaja jang m 
nurut dugaan mereka didapat 

Fi djalan jang tidak wadjar 
Dalam hal ini diharaps: 

seluruh karyawan Kedjak 

lalu sederhana dalam hd 

mendjauhkan diri dari se 

pameran. 
Demikian D. 

     

  

   

  

  

   
   

  

FILM2 LOLOS SENSOR 
Djakarta, 13/6 (Ant) 

Film2 jang diloloskan Badan Se 
sor Filln dari tanggal 4 hingga 12 
Djunt 1970, menurut sekretaris BSF 
Soelistihardjo, adalah sbb 

1) wae Lotus (Taiwan) 
2 Royal Seal (HK), 17 th: 
In Tokyo (India) 
Higbway (HK), 17 
(india), 17 € 
Love (Italia), 
Otaita), 17 tb 

ca” Selatan), 
Breach (AS 

Fury (AS 
me Alone 
last Rhino 
Came 
Executlorer's Story (Talwan), 17 
17) Clambake (AS), 13 th 

13 th 
3) Love 

17 th, 4) From the 
th 5) Do Bhat 

) Three Nights of 
thy 7) The Sisters 

8) Mama Don't Cry 
17 thz 9) Up From 

13 th: 12) The Young 
IT th3 18) Don't Leave 

17 ti 10 The 

        

(Taiwan) 
(AS), semua umur: 18 

2000 (AS), 17 th: 10) Am 

  

Produksi beras "PIPAD” 

pengaruhi impor beras 
Djakarta, 16 Djuni (Mak): 

  

Ketika meresmikan Pabrik Pe 
&# Notog, Puwokerto, 
Wirahadikusumah maonj: 

   
   ilingan Beras "PIPAD 

  

a hari Sebtu jl. KSAD Djen. Umar 
jatakan didalam, sambutannja, bahwa 

  

AD jang memiliki tjukup personeel, peralatan dan organisasi 
orial, ditu     eskan untuk turut serta dalam bidang per 

tanian, Tetapi AD bukan Komandan Perani, katanja. 

Dikatakannja bhw mening- 
ka'kan produksi jang telah di 
tjapai oleh "PIPAD" tidak ha 
nja memberikan keuntungan 
bagi AD, akan tetapi djuga me 
nguntungkan bagi Petanj sen- 

diri, 
Oleh Djen. Umar Wirhadi- 

kusuma Gjkajakan, ,,PIPAD" 

merupakan sumber supply ba 
ru unuk mentjukupi kebutuh 
an pangan (beras) pradjurit, 
dengan harga jang semurah2 
nja, mska untuk selandjutnja 
Projek Intensif kasi AD. un- 
tuk masa menda ang jni, per 
lu lebih dningkatkan. 
Dalam itu KSAD menekan- 

kan pula, selain ,,PIPAD" mem 
berikan keuntungan jang rieel 

dalam bidang peranan, dju 
ga dalam bidang pengurasan 

Sosial bagj para pradjur't jang 
dibebas sugaskan ,,PIPAD", 
memegang fungsi jang sengat 
Pentng, karena ..PIPAD” ke 
tjuali dapat memberjkan sum 
ber kerdja bagi  masjarakat 
Gjuga dapas menampung para 
pradjurit jang d'penyun ju 
mesk, hal itu sebenernja ada 
lah tugas Negara 

»PIPAD" 
pori 

harapkan sup 

Wirahad kusamah par 

kan, dalam mengsukseskan 
.PIPAD", harus lebih diketat 
kan komunjkasi pergaulan an 
tara warga AD. dengan ma. 
sjarakat Desa, karena yanpa 
adanja support dari masjara 
kat itu sendiri fidak mungk n 
“PIPAD" memperoleh hasil 
sebagaimana jang kita harap 
kan. KSAD menegaskan, bah 
wa Desa adalah tulang pung. 
Kung bagi pertahanan dan pe 
laksanasn segala ren'jana 

Keterangan  Brigdjen 
Sudarto, 

Dalam pada itu, Ketua ,PI 
PAD" Pusais Br gdjen Sudar'o 
menerangkem kepada warta. 
wan "Merdeka" dipendono Ka 
bupaten Banjumas, dipilihnja 
Purwokerto sebagai kota jg di 
kumdjungi oleh KSAD dan ta 

mu? lainnja karena hasil 
jang telah dirjapaj oleh "PI- 
PAD" Purwokerto, teru ama 
Ketjamapan Karanglewas pa- 
Ning bejk bagi seluruh wilajah 
Diateng 
Tampak hadlir dalam upa- 

tjara pembukaan Pabrik P 
Kilingon Beres “"PIPAD” « 
Notrg, 2 orang dari Atmil Ame 
tika, Atase Perdagangan dari 
» Barat dan Austrelia 
M 1 Surio Sumpesno mewa 
kih Menterj Dalam Negeri. Dir 

   

    

  

  

    
bahwa TNI 45 

jang sebentar lagi akan pergi ke 
ninggalkan fungsi militernja ada 
lah pedjoang baik dalam bidang 
milittr maupun dalam bidang? Id 
in. Disamping Itu djuga diharap 
kan agar mereka dapa 

   

   

  

  

   

  

rikan supp 
PIPAD". Dalam hal 
Ketua 'PIPAD' Pusat, Amerika 
lah memberikan bantuan berupa 
alat? 

Dikatakan ole 
to, berhasil tidak 
gantung pada politik 
apakah Pemerintah pertjaja kepa 
da 'PIPAD" ataukah tdak, tetapi 
jang njata 'PIPAD' kini ah 
memberikan bukt' kemampuan 
rut serta membantu Pemerintah 
dalam bidang pangan. 

Tampak madju dan 
tingkatkan 

Pabrik Penggilingan Beras 'PI 
PAD! Notog jang baru dibuka ha 
ri Saptu kemarin oleh KSAD Dje 
Umar Wirhadikusuma menurut ke 

  

   

   
   

  

  

      
terangan Ketua 'PIPAD" Dateng 
Kol. Supa alam penggillnan 
perijobaan telah dapat menija 
pal sebanjak 4 ton sehari de 

d 10.28 pct 
aja jung G 

  

rgan Beras Not 
dalam    
Gjaler dan tingkatk 

oleh Harjono selaku Koordine. 
tor, 

Demikian Humas Panitis 
HUT ke-43 Djakarta Pusat 

yi 

  

arta Selatan, 

SUMBANGAN FAISAL UNTUK 
MESDJID ISTI@LAL 

Djakarta, 14/86 (Ant 
arut keterangan jang 
eh, Radja Faisal telah 

menjatakan kesed 
tuk memberikan 

    

     

SELASA, 16 DJUNI 1970 

PROF. KASMAT CARE 
TAKER REKTOR Uli 

Jogjakarta. 14 Djuni (aa) 
Prof, Kasmat Bahuwis 

SH telah ditetapkan oleh De- 
wan Pimpinan Universitas Ja. 
lam Indoneisa jang berpusad 
di Jogjakarta. sebagai care t@ 
ker Rektor UII, berhubung de- 
ogan mennggainja Rektar UIB 
ekoarhum Prof, ji 
tanggal 5 

Dr. Sardiita, 
Mei 1976 jang lala, 

Dengan penetapan ini, maka 
djabatan Rektor UII telah d$- 
si sambil menunggu adanja 

jang tetap 
Alm, Prof 

mendjabat Rekto 
tahun 1964 jang 

djia telah 
UII sediak tv,    

  

DR. KIEM DARI WHO 
KUNDJUNGI NTB 
Arnpenan. 14 Djuni (Ane) 

hli kesehatan da- 
h Organisation 
berkedudukan 

   

   

    

     

  

   
  

ni lah me 
2 gan kedae. 

rah prop Kedar aonja eh 
Kepala 
NTB bese 
pa orang dokter setempat 

Kundiu Kiem (War 

ganegata Korea Selatan Red) 
ke NTB, adalah dalam rang 

2      

  

   

          

    

    

  

    

    

Trima Indon? 

4 mady stock 

  

Duh 3 
KN eka pnaa s      

     
Pa 

  

Pa ma 
SETIA BUDI 
  

  

A
M
 

      

   

      

    

      

LEB 
YERANG 

ON 
YAHAR 

Lama 

"erhatikan Vohage 

jang pat! 

        

TUPS. RALIN PL ETROMCS 

  

| Banggalah 
dengan 
kesehatan dan 
kekuatan jang 
tjemerlang. 

  
Buan sig dan K 

        

MENJEMBUHKAN 
SAKIT SENGAL 
SAKIT PINGGANG 
SAKIT DIPERSENDIAN 

    

       

        
       

      

  

DAN KANTONG AIR SENI 

Pil Buah Pinggang dan Kantong Air Seni 

Tonik jang termasjhur diseluruh dunia! 

  
a
i
 

 



    

SELASA, 16 DJUNI 1970 

antar). Luar kota: 

minimum 

minimum 

Kontrak 
Iklan Keluarga 

minimum 

Djakarta. Telepon 

Dua warna (hanja merah) 
hanja untuk 3 bulan, Pembajaran dimuka 

Rp, 30, 

Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi 

Rekening giro pos 
Pemimpin Umum/Redaksi : 

PA 

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 

Rp. 300, 
Luar negeri: Ditambah beaja pos udara ke negara jang bersangkutan 

TARIF IKLAN : 

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

(termasuk beaja pos udara). 

25 mm/kolom 

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

tambah 10096 

per mm/kolom. 
25 mm/kolom 

Djalan M. Sangadji 11 
43660, 43230, 43250 

A. 12638 
B.M. Diah   

    
HARUS SIAP 

MELANDJUTKAN 
KERDJA KOMISI IV 

Tidak lama lagi Komisi IV akan menjampaikan hasil2 pekerdjaannja kepada 
Pemerintah. Sedjak dulu kita ketahui, bahwa tugas Komisi IV itu terbatas pada 
hanja memberikan advies2 dan petundjuk2 tentang tjara2 pemberantasan korup: 
Si. Djadi suatu tindakan jang drastis jang diambil oleh Komisi IV, dengan atau 
tanpa bantuan kekuatan2 resmi, tidak akan ada. Djadi, ramalan bahwa dia meru 
pakan harimau jang tidak bergigi, bagaimanapun djuga mengandung beberapa 
kebenaran ! 

Korupsi di Indonesia, sekalipun dikatakan selalu dibesar2kan oleh luar negeri, 
njatanja ada. Dan sampai sekarang orang2 berdosa jang mendjalankannja banjak 
jang belum menerima hukumannja. Bahkan dikuatirkan oleh masjarakat dan 
badan2 sosial kontrole, bahwa sementara koruptor mendapatkan perlindungan 
terus menerus setjara legal maupun tidak legal. Tentu sadja kita tidak perlu 
ketjewa terhadap kerdja jang dilakukan Komisi IV dalam tugasnja memberantas 
korupsi di.Indonesia. Walaupun demikian, sebaiknja orang2, badan2 lainnja jang 
merasa perlu untuk dengan segala daja membersihkan masjarakat dari kaum 
koruptor, harus terus menerus mendjalankan tugasnja mensinjaleer koruptor2 
dan mentjari djalan pemberantasannja setjara radikal. Setelah Komisi IV nanti 
memberikan laporannja, dan setelah kita tahu nanti, bahwa tidak sebanjak jang 
diharapkan masjarakat'ah jang dapat dihasilkan oleh Komisi IV, perlulah kita 
melihat kemungkinan lainnja jang belum ditempuh untuk meneruskan pember- 
sihan kaum koruptor di Indonesia. Mata dunia luar jang mebesar2kan persoalan 
korupsi di Indonesia, pada suatu hari harus melihat bahwa memang ada tindakan 
jang didjalankan pemerintah terhadap koruptor dan tidak hanja mendjalankan 
usaha2 jang tidak ada mantaatnja. Kita tidak dapat menjetudjui teror demons- 
trasi jang didjalankan oleh mahasiswaZ jang menelandjangi orang2 jang dituduh 
korup tanpa ada alasan2 jang kuat. Tapi kita djuga tidak menjetudjui, bahwa 
kekuatan2 sosial politik dinegeri kita berdiam diri sadja menghadapi kedjahatan 
kedjahatan dalam bentuk korupsi jang dapat menggerogoti negeri kita. Sekali 
pun kedjahatan2 itu dilakukan oleh orang2 jang mempunjai kekuasaan! Negeri 
kita jang sudah lemas oleh karena dipukul ekonomi jang bobrok, oleh sebab2 
korupsi jang tidak dapat dikekang, dan oleh karena akibat2nja jang buruk, tidak 
lah boleh diserahkan mentah2 kepada orang2 jang merasa dirinja berkuasa dan 
oleh karena itu dapat berbuat sekehendaknja. Kekuasaan jang adil diperlukan 
untuk menundjukkan kepada masjarakat tindakan2nja jang adil pula. Tindakan 
nja jang membela penghidupan rakjat jang sudah dirusak antara lain oleh perbua 
tan-perbuatan korup itu. 

Salah satu sebab kehantjuran ekonomi kita adalah pula karena korupsi jang 
tidak terbatas itu. Akibat korupsi bukan sadja buruk bagi keuangan negara, tapi 
djuga buruk bagi perkembangan usaha2 dan ekonomi praktis. Karena uang jang 
diperdagat dari korupsi oleh sementara oknum diputarkan, tidak diinvesteer ke 
dalam Kegiatan ekonomi, sehingga ia mati ditangan segelintir manusia jang meng: 
hentikan perputaran uang dalam bentuk pembelian rumah2 mewah, mobil2 
mentereng dan pemborosan jang tidak terbatas 

Akibat2 buruk ini harus didjaga! Sebab djika korupsi sudah menggasak uang 
negara dan menghentikannja pula dari peredaran ekonomis, maka sebagian kegia- 
tan usaha dapat terhenti atau sedikitnja terpengaruh oleh gerak moneter jang 
statis itu. 

Djanganlah kita mengharapkan terlalu banjak dari laporan komisi IV jang 
telah bekerdja keras dalam batas2 kemampuannja. Kita harus melawan perluasan 

   dan peningkatan korupsi jang k ihatan dan jang tidak kelihatan. Sebab hal itu 
menjangkut setjara langsung kepentingan dan kesedjahteraan seluruh rakjat kita.- 
  

RPA selamatkan 
orang2 

Kairo, 13 Djun'(UPI) 

Amerika 
RPA telah mengadakan sematjam intervensi untuk menjelamatkan 

djiwa orang2 Amerika dalam pertempuran antara geri'jawan2 Pale-tina 
dan pasukan2 Jordania. Pemerintah RPA mendjai 

  

in bahwa grang2 
Amerika jang ditawan di Amman dapat dilepaskan. Demikian sumber2 
politik jang lajak dipertjaja di Kairo. 

rd it skap 
kan bahwa sedjumlah  warganc 
Amerika telah diberi perlindungan 
di Kedutaan Besar RPA di Amman 
dan ditempat tinggal diplomat RPA 
sekota pada saat memuntjaknja per 

riljawan2 Palestina 
dan pasukan? Jordania itu 

Menurut sumber2 tersebut tind: 

kan pedjabat2 RPA di 
dilaksanakan demi 
nusiaan kendati tegangnja hubungan 
politik antara Amerika Serikat dan 
Republik Persatuan Arah 

Mereka mengatakan, bahwa inter 
RPA itu dilaksanakan djuga 

atas permintaan Donald B K 
pala Missi Diplomatik Amerika pada 
Kedutaan Besar Sepanjol jang me 
ngurus kepentingan Amerika di Kairo 
karena tidak adanja hubungan diplo 
matik antara Republik — Persatuan 
Arab dan Amerika Serikat 

Permintaan Amerika Serikat 4 

lisampaikan oleh P h 

Paspor 
DALAM tahun 1968 Penerbit 

Gunung Agung di Djakarta me 
nerbitkan prosa dan puisi Indo 
nesia jang dikumpulkan oleh 

-dinamakan Angka 

  Sumi    ga m4 

   

      

musuhan antara 

  

Amman it 
alasan perikema: 

    

vensi 

    

    

  

   aa Pengantarnja, 
antara lain Jassin menulis sebagai 

berikut 

  

Apabila seniman berdja- 
ja menuangkan nilai-nil 

Tam hasil seninja, maka ia telah 
mengatasi dataran politik. Ia te 
lah tiba dinegeri Utopia. Seniman 
jang berbeda-beda dalam kehi- 
dupan politik, dalam kehidupan 
sehari-hari, akan bertemu dalam 
dunia pentjiptaan, dalam dunia 
ide. 

    

Hal ini dapat diilustrasikan 
dengan hasil-hasil kerdja "pen- 
dukung2 Sukarno”, jang sama 
sekali tidak memperlihatkan se 
suatu jang bertentangan dengan 
nilai-nilai kemanusiaan jang uni- 
versil, tjinta tanah air, bahagia 
hidup kemasjarakatan, anti-keba 
tilan. Tidak ada sesuatu jang 

  

  

    

  

bisa dikeberatani 
(pp. XV - XVI) 

Angkatan 66 sebagai kumpulan 
prota dan PUISI Indonesia itu mengi 

   nygtkan kita kepada Spiegt 
N Nede: g 
9060-1940 (Tjermin Puisi Belanda 

  

RPA kepada Pemimpin Geriljawan 
Yassir Arafat di Amman melalui per 
wakilan Al Fatah di Kaigo dan m 
taloi Kedutaan Besar RPA di Amm: 

KRISIS DI JORDANIA : 

KSAD Jordania 
MERDEKA 

Radja Hussein serukan 
tentaranja patuhi disiplin 
Betrut, 13 Djuni (Ant.-Reuier)— 
Radja Hussein serukan kepada tentaranja agar patuh & 

laksanakan disiplin kefas hari Sabtu, setelah Kepala Staf AD 

nja terhindar dari kematian oleh satu penjergapan dan di- 

tengah2 tersiarnja kabar2 ada satu pertjobaan pemberon 

takan oleh eskandron tank. 

Sementara pesawat palang merah 
lesat mengngsikan 548 orang war- 

ganegara asihg dari Amman, tempat 
terdjadinja pertempuran sengit sela- 
tiga hari antara tentara pemerintah 
dengan para komando Palestina pada 
permulaan pekan ini, Ibukota? Timur 

Tengah heboh dengan terstarnja ka- 
bar2 adanja pertiobsan pemberontakan 
oleh tentara #tu, . 

Ditanja mengenai kabar2 angin 

tadi dalam satu djamuan makan ma 
lam di Amman Sabtu malam, PM 

Bahjat Al-Talhouni tidak memberik 
konfirmasi maupun membantu setjara 

#pesitik. 
"Tentara Jordania terkenal kepatu- 

han dan disiplinnja”, kata dia. Ten- 
tara menghormati keputusan Radja 
hari Kamis jl. agar menuruti tuntu- 

        

Demonstrasi 
anti Jordania 
di Beirut 
Beirut, 15/6 (AntAFP) 

  

Kurang lebih 10.000 orang de 
montran, Djum'at tadi berhasil me 
nerobos pendjagaan ketat polisi dan 

  

    

merusak hampir seluruh perabotan 
kedutaan Jordania di Beirut, term: 
suk dokumen2, gambar? Radja 
Musscin serta menurunkan bendera 
lordania. 

Mereka kemudian membakar rua 
ngan Kedutaan itu jang terletak di 

m sebuah pantjakar langit di 
Beirut 

Pihak berwadjib mengatakan, bah 
wa para demontran itu diorganisir 
oleh organisasi2 sajap kiri Libanon 

Pengungsi2 

AS dari 

Jordania 

      

  
  

  

  

Athena, 1S Djuni (UPI) 

     
  

Pengung baru Amerika jan 
terdiri dari 71 orang tiba di Athen: 
Ibukota Junani pada hari Saptu 

Mereka mengungsi dari situasi jang 
memungkinkan mereka terlibat dalam 
pertempuran di Jordania antara- 
geriljawan2 dan pasukan?     
Darat Jordania 

Mereka bungkan diri de 
ngan 134 orang Amerika jang telah 
mengungsi lebih dulu dan tiba di 
Athena pada hari Djum'at Kedutaan 
Besar Amerika Serikat untuk Junani 
telah mengorganisir suatu pusat daru- 
rat di hotel di Athena untuk menam: 
pung para pen i tersebut dengan 
memberikan butuhan, mere 

ka, termasuk uang dan kebutuhan 
hdup sehari-har! 

  

      

  

     

  

   

    

  

Tentara RRT njusup 
Kalkura, 12 Djuni (Ant-AFP) 

Kira2 sebanjak 10,000 orang 

tentara RRT telah menjusup ke 
dalam negara bagian Shaw di 
Birma Hulu jg berbatasan de. 
ngan propinsi Yunan. selama 2 
bulan jang lewat, demikian di 

wartakan KB India hari Djum 
rat, 

Laporan itu berasal dari Im- 
phal, ibukota, negara bagian 
Manipur di India Tunur jang 

berbftasan dengan Birma, me. 
ngutip sumber2 resmj Sebagai 
mengatakan. bahwa selama bu 
lan Mai telah terdjadi tiga per 

tempuran sengit antara pasuk. 

buat L 
Abad ke Abad 1900-1907 

Victor E, van Vristand. 
M.Meulenhnotf Amsterdam, 1953 

Tetapi dari Kata Pengantarnja jang 
menyatakan, “..... Sifatnja tetap - 

d: 

    

      
an ata pribadi 

serta pilihan jang beba dapatlah 
kita merasakan tendensi penjusunan- 
nja untuk tidak memasukkan karja 
penjair Belanda jang semasa pendu 
dukan Djepang telah bekerdja de 
ngan Hitler. Meskipun puisiZnja amat 
indah dan tidak ada hubungannja 
dengan Hitler, namun sia2 untuk 
menemukan Henri Bruning misalnja 
dalam kumpulan puisi Belanda susu 
nan Victor van Vriesland itu jang di 
terbitkan delapan tahun setelah run 
tuhnja Hider. 

Pendirian 

  

    

    

Jassin tentu berbeda 
dengan pendirian — Victor va 
Viiesland sebagai kritikus sastera 
karenanja dalam kumpulan Angkatan 
66, Jassin memasukkan Karja Kia 
M-Poppy Hutagalung dan Toha Moch 
tar, tetapi adalah tebih lengkap seki 
ranja ia djuga memasukkan Sitor $ 
tumorang. 

Bukanlah maksud penulis untuk 
membuat resensi atas Angkatan 66 
Jassin, karena selain sudah terlambat 

dj h lain 
Memang bahwa dalam 

kumpulan Yasin its tidak dimasut 
kan Sitor Sutemorang, tetapi pada 

   

        

grinsipnja, bila konsekwen, bekas 
etua LKN dan MIMPI itu dapat 

dimasukkan, Dalam perkembangannja 

  

lebih djauh, kita harus mengatakan 
bahwa bukan sadja Jassn tetapi djuga 
teman2 Jassin adalah —konsekwen 

Sadjak2 Sitor Situmarong dan Do- 

dong Djiwapradja (penentang2 Ma 

ke Burma 
an2 Birma dengan perembes2 
Tjina jang dibantu oleh tenta- 
ra pembebasan pemberontak 
Kachin dan komunis Birma. 

Kira2 seratus pradjurit Binma 
dan seratus orang pemberontak 
terbunuh dalam pertempuran? 
itu. Kantor Berita itu mengata 
kan bahwa pemberontak suku 
Naga dari negara bagian Ta- 
nah Naga di India djuga surut 

bergabung dengan pemberontak 
pemberontak Birma tsb 

rawan -lekraw 
hi dimasa 
disiarkan: 

  mules Kebudajaan jang gi 
pra-Gestapu) telah 

    

kembali, tepertoir  Utuy T.Sontany 
telah mulai dipentaskan Kembali, dan 
sebagainja. 

Mengingat, — bahwa — pendapat 
umum belum dapat 
risme ment 
apa jang ole 
dukung? $ 
an Jassin d: 

melupakan teo 
dilakukan oleh 

din: 5 
arno” itu, maka tindak 

» temanJnja itu dapat 
eluarkan paspor 

  

   

    

    

  

benar, bahwa 
anggota 
dalam Kongres Nasiona 

tor Situmorang bukan 
Lekra (meskipun misalnja 

LKN tahun 
" an tjampur 

dipilih kembali mendja 
mnja), namun dengan 

  

1964 
tangan 3 
di Ketua Um 

    

        

   
Lekrawan jang kita maksudkan bukan 
hanja anggota Lekra, tetapi djuga 
anggota LKN (bahkan anggota HSBI 

  

sekalipun) jang berfikir seperti Lekra, 
jang berfikir, bahwa politik harus 
ditempatkan diatas budaja, bahwa re 

mpatkan diatas expre 
si. Memang kita tidak menjangkal, 
bahwa seorang Lekrawan jang menu 
tut prinsipnja lebih mengindahkan 
represi daripada expresi kadang2 m 
letakkan expresi diatas represi. Demi 
kianlah bisa timbul karia2 jang baik 
dari Lekrawan2 seperti misalnja 
Situmorang, — Dodong Djiwapradja, 
Pramoedya Anan Bila masa 

     

    

   
   

    

       
      
    

keludupan para £ 
dimana expresi telah diletakkan 

represi, kita akan bersimpati 
pi Kita tidak dapat menghilangkan 

bahwa penjiaran kembali karja 
karja para Lekrawan itu telah mentja 
pai momen baru dalam perkembang 

        

     

  

tan2 gerilja agar dia memetjat dum 
orang pangY'ma AD senlornja, dimana 
keduanja adalah masih famili radja, 
kata PM Itu menambahkan. 

Sebelumnja Talhouni telah melapor- 
kan adanja serangan terhadap Kastaf, 
Major Djenderal Mashour Haditha, se- 
Orang perwira jang dihormati dan di. 
pertjaja oleh para komando jang me- 
mainkan satu peranan penting dalam 
merundingkan gentjatan sendjata d 
lam kedua krisis Ini dan dalam krisis 
gerija sebelumnja bulan Pebruari jl. 

Orang2 bersendjata telah melepas- 
kan tembakan2 kearah mobil Djende- 
ral Haditha ketika mobil itu melun- 
(ur menudju kesebuah kota Amman, 
kata PM itu. Djenderal Haditha sela- 
ma, tanpa menderita luka, tapi mo- 
bilnja sendiri terbakar serta lima 
orang pengawalnja luka2. Para penji 

gnja, jang dia sendiri tidak menge 
nalinja, telah ditahan. 

Tidak diketahui apakah Djenderal 
Haditha ditjegat sebelum atau sesudah 
dia diberitakan turun tangan untuk 
mentjegah pemberontakan jang kabar- 
nja dilantjarkan oleh satu eskadron 
tank dari divisi lapisbadja ket'ga. 

Berita2 jang disiarkan oleh radio 
Amman dan kantor berita setengah 
resmi Timur Tengah Mesir mengata- 
kan bahwa satuan itu (tank) mentjoba 
masuk Aman, oleh karena me- 
nolak diterimanja usul pemetjatan2 
para Djenderal atau menerima gentja- 
tan sendjata dengan para Komando, 

Salah seorang dari perwira2 jang 
Gipetjat itu, Major Djenderal Zeld 
Bin Shakerm kemenakan Radja sem 
diri, adalah komandan divisi lapis- 
badja ketiga. perwira lannja adalah 
Major Djenderal Sharif Nasser bin 
Jamil, paman radja, jang imendjabat 
selaku Panglima Angkatan Bersendja- 
ta Jordania. 
BENTROKAN2 ANTARA PASUKAN 

Kabar? angin jang tersiar di Am: 
man Sabtu pagi tentang bergeraknja 
tank2 diselatan kota dan timbulnja 
bentrokan? baru antara pasukan pe- 
merintah dan para komando telah 
menimbulkan sedik't kepanikan dima 
na penduduk berlarian mentjari per- 
Undungan dirumah? mereka. 

Seorang pengungsi jang tiba di 
Beirut Sabtu pagi dengan pesawat 
terbang mengatakan, bahwa dia me- 

            

Mhar truk2 penuh mengangkuti pen- 
duduk keluar kota jang nampaknja 
merupakan satu usaha untuk sela- 
matkan diri dari kerusuhan2 baru, 
sementara dia berangkat dengan mo 
bil kelapangan terbang. 

TUDJUAN OPERASI GERILJA 
Para gerilja telah madju setingkat 

lagi mendekati kedudukannja untuk 
berkuasa hari Saptu ketika satu ko- 
mite bersama — antara pem'mp'n- 
pemimpin pemerintah dan komando 
terbentuk untuk membarul perdama- 
lan dan ketenangan di Amman. Ko 
mite bersama tadi akan mendjalan- 
kan operasinja dari markasbesar 
Djendaral Haditha. 

Pembentukan komite itu dlumum- 
kan setelah selesai satu pertemuan 
di Amman antara para pemimpin pe 
merintahan Jordania dan geriljawan 
lang djuga dihadiri oleh seorang 
wakil presiden Irak Letnan Djende 
ral Saleh Mahdi Ammash, dan Men 
teri Luarnegeri Aldjazalr, Abdelaziz 
Bouteflika, 

Sebuah statemen — resmi kemudian 
memperingatkan penduduk agar tetap 
waspafa terhadap desas desus atau 
tindakan2 jang direntjanakan untuk 
mengatjau keamanan. 

KEDUBES JORDANIA DIDUDUKI 
8. KOPENHAGEN, 136 (ANT/AFP) 
Klra2 30 orang — buruh Palestina 

Jordania Sabtu malam masih cerus 
merduduki gedung kedubes Jordania 
di Kopenhagen, dalam mendukung 
pedjoang2 Palestina di Jordania. 

Para buruh itu, sambil mengibar- 
kan bendera2 Palestina dari djende- 
la2 gedung kedubes tadi, nampaknja 
telah berkeputusan untuk menempati 
terus gedung itu sampal achir pe 
kar. Mereka menolak seruan sekre- 
taris pertama kedubes itu, Farouk 

Dahan, agar meninggalkan gedung tu. 
Seorang djubir dari para buruh 

(sb. mengatakan, mereka akan terus 
menduduki gedung itu simapa! ditja 
pal satu penjelesatan krisis Jordania u. 

196: 
Seperti 

berachirnja 
penguasa 

atan2 budaja sesudah tahun 
1906. 

kita — ketahui, sesudah 
masa pra-Gestapu para 

menjusun ii 

  

  

  

    probibitoram (daftar buku? jang 
larang), dimana terdapat karja2 Le: 
krawan jang tak ada hubungannja de 
ngan Marxisme-Lenimisme. 

  

Tindakan para penguasa tersebut 
adalah pembiasan (refleksi) belaka 
dari tindakan para penguasa dimasa 
pra-Gestapu — menjusun index jang 
serupa 
Manifes Kebudajaan. 
menentang Uindakan' para penguasa 
dimasa pra-Gestapu itu bukam hanja 
karena kepentingan subjektif kita 
telah dirugikan tetapi djuga terutama 
karena tindakan para penguasa itu 
bertentangan dengan prinsip kita jang 

ang represi dalum bentuk 
apapun, maka kita tidak menjetudjui 
tindakan para penguasa menjusun in 
dex itu bukan sadja dimasa pra 
Gestapu tetapi djuga dimasa sesudah 
prakestapu: 

Dari sinilah kita harus melihat 
bahwa pengeluaran paspor untuk 
Lekrawan itu mentjerminkan suatu 
protes para pembela kebebasan krea 
tif. Tetapi dilain fihak harus diakui, 
bahwa protes itu tidak akan terdjadi 
bila suhu kegiatan kreatif dalam 
kalangan budajawan tidak menurun 
Karena suhu itu menurun maka karja 
Lektawanpan djadilah, sehingga perlu 

"kan paspor untuk Lekrawan. 
salahnja mengeluarkan paspor 

k Lekrawan bila sedjak semula 
TVRI setiap bari menjiarkan lagu 
Garuda Pantjasila” karja Sudharnoto 

Bukankah harus kita akui, bahwa 

   

    

   

  

    

  

KORBAN KEKEDJAMAN VIET KONG 

    

Seorang ajah dan ibu berdiri dimuka peti terhuka jang berlumuran darah berisi majat putranja jang tewas 
mil disebelah tenggara akibat penjembelihan jang dilakukan gerombolan Viet Kong didesa Ba Ren, 1 

kota Danang. Dibelakang tampak orang2 jang berhasil lolos 
n 70 penduduk sipil dan melukai 8S orang lainnja    

  

ari serangan Viet Kong jang membabi buta 
(AP) 

"BULAN KORUPSI” 
engenal "Pekan O! 

4" “Bulan Dana PMI, dsb 
alau begitu, pa. tidak 

boleh ada “Bulan Ko 
barang tentu 

at 

  

   
  

  

Sudah 
maksud 
lelanja — korupsi dibulan itu sadja 
Pendek kata, tidak seperti kupu2 
malam dari Piracus jang masih bis 

never on Sunday” dai 

dihari Ahad iapun tidak berpraktek 
Dari pemberitaan? — surat-kab: 

Ibukota belakangan ini terkesank 
bahwa masalah korupsi bisa hi 

lagi disekitar bulan Djuli 1970. Kom 
si 4 telah menj bahwa diachir 
Djuni 1970 ini t 
anggap sadja su 
itu terserahkan 
kapan dan bag 
Tu akar TiTaKsar 

bukan 
   membatasi 1 

  

njanji 

        

Sesudah 

  

Ih selesai 
Pem kepai rintah 

         

   
  

    
   
   

  

     

  

demikian, — keadaannja sama 
seperti 6 bulan jl. (Djanuari 1970) 
hanja ditambah nasihat? Komisi 4 
dun tanpa ada demonstrasi? "ant 
korupsi" Memang. diadakannja 
Komisi 4 telah meredakan demons 

trasi2 siswa/peladjar jang 1 
nuntut koruptor — oleh 

nja oran an, masjara 
kat mulai menjadz bahwa jang 
diminta dari Pemc    ntah waktu it 

hadap ot 

   

  

adalah        

pembentukan Kc 
adalah nas 

  

    

    

    

    

    

esan itu 
djanganlah jang muntjul itu cs puter 
Mungkin si pemesan itu akan menc 
lan sadja cs puter jang dis an 
kepadanja (sambil “ia 
Tetapi sesudah itu ia ak: 

untuk menanjakan dj 
bisa melihat nasi uduk ja 
nja. — Demikianlah Kk 
penjelesaian tuntutan 
menentang — korupsi x 

  

  

      

Ada spekulasi2 bahwa achirni 
mereka jang sok demonstras 
korupsi Aka diceu madirinja, Sebe 
DUTA BESAR BAR 
SINGAPURA 

Djakarta, 15/19 (Mdk) 
Pem ah Singapura akan me Mn ag ep ag AA 

  

jang baru untuk Indonesia, demikian 
sumber diplomatik menerangkan ke 
pada “Merdeka 

Lee Khoon Choy, 46 tahun, Duta 
Besar tersebut segera akan menudju 
posnja jang baru di Djakarta dan di 
harapkan Selasa malam ini akan sudah 
tiba di Kemayoran 

Ja mahir membatja serta menulis 
bahasa2 Tionghoa, Inggeris Melaju 
dan sedikit mengerti bahasa Tamil 
Lee Khoon Choy sebelumnja adalah 
Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh 
di RPA, Komisaris Tinggi di Pakista 
Dubes di Ethiopia, Dubes di Yugos 
lavia dan Dubes di Libanon 

   

    Oleh : 

WIRATMO 
SOEKITO. sn 

kita tidak akan mempunjar musisi 
jang sekreatif Sudharnoto dan Amir 
Pasaribu? Bukankah kita telah tiba 
dinegeri Utopia, dimana seniman jang 
berbeda-beda dalam kehidup: 
tik, dalam kehidupan sehari-hari 
bertemu dalam dunia pentjiptaan, da 
lam dunia ide ? 

Pertanjaan2 diatas tentunfa tidak 
menjimpulkan kepada pembatja, bah 
wa penulis menaruh keberatan terha 
dap pengeluaran paspor untuk Lekra 
wan. Kenjataan dibelakang gedjala itu 
jang memberikan kesan kepada kita. 
bahwa suhu kegiatan kreatif sudi 
menurun itulah masalahnja. Sebab 
kita takut untuk menarik kesimpulan 
bahwa dalam pertempuran kita de 
ngan kaum Komunis bukannja bende 
ra putih telah kita kibarkan pada 
saat pertempuran itu terdjadi, bukan 
nja pula pada saat kita memadjukan 
klemensi kepada Sukarno, tetapi pa 
da saat ini ketika kegiatan kreatif 
djustru mulai — merupakan sumber 
kebosanan dan kegerahan. .. 
DJAKARTA, 15 

Pastor Leo S9ek, 
angkat mendjadi Uskup Agung Di 

menggantikan — Monseigneur 
Djajasepocira,SJ, Uskup 

Agung jang sekarang, demikian mx 
rat bet jang diterima dari V 

di Roma bari Djum at 
Pastor Leo Soekata dilahirkan di 

Djali pada tanggal 23 Oktober 1920 
mendjadi anggota Jecuit padi 
mendjadi imam pada tanggal 22 A 23 dan memiliki gelar (doc 

bidang moral 

  

      

    

  
  

     
  

   

  

   

     

     

    

Oleh : Ir. S. BRATANATA 

    

   

    

    

  

INDUSTRI AMERIKA 

                  

aa 

TERANTJAM DJEPANG 
WASIHNGTON, 1 UPI 

    

   

     
lan Indust 
inakan perhitu 
da impor Tah 

    

  

bahw 

     

  

      

    

    

    

kan perobahan dai aja peng 
untuk bidang Pe A 
Serikat. Dikatakan selandjutny 

bahwa Amerika Serikat kebanjakan 
mengimpor barang? elektronik dar 
Djepang, Taiwan, Hong Kone. K 
Selatan dan Meksikc 

Menurut Vanik, As kat 
banjak terlibat dalam 
nan di Asia dan 1a men 
bahwa djika biaja2 per 

ara Asia dapat dir 
      

     

ini berarti 
beban pekerdjaan? 

Djika mereka menikmati ke 
tungan? dari perdap Amerika 
seharusnja — mereka dapat me 
pula ba   an ng lebih besar 
biaja2 pertahanan it 
selandjutnja 

u, ” kata Vanik 

    

    

Dikatakann 
ngurangi biaja pertahanan 
sendiri maka negara2 lain ter 
akan menambah biaja? produksir 
dan akibatnja ialah bahw ang 
antara harga barang? buatan Amerik 
dan dari luar negeri akan diperketi 

Vanik menandaskan bahwa buruh 
Amerika harus » 
hanan dineg: 
nya mereka bersaingan dengan bu 
Amerika 

Dalam satu 
ker, “Biaya? 
meningkat It 
biaya 

   

  

   

      

K Amerika dibawah perd 
  perdagan 

              

an Amerika Serikat 

  

tiga kal 

   
  

pat 

HALAMAN III 

Djakarta Far 1970 dikatakan 

merupakan wadah antuk me 
nampung  kegiatan2 perda 
gangan dan perkonormian da 
lam dan luar neger 
Tapi bagian terbesar dari 
pengundjungnja adalah rmanu 
sia2 jang tidak ada hubungan 

  

nja dengan perdagangan dan 
ekonom 

Nah, itulah Indonesia !! ! 

neNa 
ASING, TID/ 

  

Pengusaha2 nasional kita me 
jatakar odal asing 

jang geri kita 
makin 

    bahwa 

    

bergerak 

           

bagi pengusaha 
rupanja kelakus 

Jah 

kita, 

ssional 

  

9 sudah tidi       

  

      
ket 

Sekalipun begitu, sebaik njalah 

kita mendjaga k 

  

ik
 

  

  
   

    

  

Reshuffle 
kabinet 
dimana2 

sia, 15 D'     
Kabinet Vietnam Selajan 

  

   

   

  

   

      

Kantor berita Vetnam 
Selatan dalam nja had 

mengutip waxil 
png 

$ satem 
didepan 

alam 

uan makan pagi di kep 
reshufnte 

tik dengan editorial ha- 
cka, tanggal $ Djuni "79 

Pertu lebih banyak perhatian kepada 
slahragawan kita) dan sja mendus 
kungnja. Memang periu kita mem 
ber perhatian jang lebih banjah ke 
pada olahragawan? kita. Namun saja 
ada punja usul lain. jaitu jang me- 
ngenat nasib para perintis kemerdekan 
an 

  

  

  

  

Saja kira mereka diuga memerha 
kan perhatian kita. Misalnya, diri saja 
sendun 

Asah kami, termasuk seorang De- 
mts kemerdekaan. Sebulannja mem- 
dapat tundjangan sebesar Rp. 72.300 
(uang lama) atau Rp. 7730 wang 
baru, ditambah pensun Rp. 2.600 
dengan tanggungan seorang anak 
(duduk di SMP) dan ibu Terang 

  

diumlah ini Udah mentjukupi. 
Tertarik dengan ulasan “Merdeka” 

mohon kiranja nasib para perintis 
kemerdekaan sematjam kami ini, df 
ga ditulis didalam harian Merdeka 

Soewando 
RT Oli, RW Oli Utan Haha 

Omtinegara 

Dari Redaksi 
Sepandijang apa jang diketahui 

Redaksi, penwun para perintis kes 
merdekaan ti sedang drurus di Depar- 
temen Sosai. jaitu suatu pembentuk 
an peraturan agar dapat di 
laksanakan setjara peraturan pula oleh: 
Depsos. Sebab sulit bagi Depan me- 
lakukan 

sangkwi 
tndakan 

     

   Keme 
Wadi Dhuanda 

Redahu “Merdeka”
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- Barisan belakang ke- XI 

    

PIALA 
DUNIA 

Inggeris terkuat didunia 
PERTANDINGAN INGGERIS - DJERBAR 

SANGAT MENDEBARKAN HATI PENONTON 
Guadalajara, 14 Djuni (Ant.-AFP/Rtr.) — 

Sesudah selama dua minggu pettandingan babak penjisi- 
han group jang mendjemukan berachir, kini keseriousan mun 
jul kembali mendjelang pertandingan babak perempat final 
perebutan World Cup 1970 jang dimulai hari Minggu tgl. 
14 Djuni ini, 
Sedjumlah 8 team favorit, jang 

bisa didibisikan antara team Ero- 
pa dan Amerika Selatan, telah 
membuat rentjana mereka tera- 
Chir untuk turun kegelanggarg. 
(memastikan apakah bisa survibe 
Imadju ikebabak semi final hari 
Rabu jad. 

#KALI LAGI PI 

Distadion Jalisco Guadalajara, 
favorit Brazil akan berhadapan 
dengan Peru, team imitatornja 
sendiri jang bersipirit tinggi. 

Di Leon Djerman Baratdan Ing 
geris akan memainkan pertandi- 
ngan ulangan final 1966, ketika 

  

Bintang kesebe!:sa:: Brazil jang mendapat djulukan pemain sepakbola 

'dunia jang terbaik, menembakkan bola melewati keeper Tjekoslowa- 

kia IVO VIKTOR untuk mentjetak gol kedua bagi Brazil dalam per- 

tandingan kelompok ketiga pertan 
Meksiko. Achir pertandingan ini 

  

dingan Kup Dunia di Guadalajara, 
dimenangkan Brasil dengan 4-1. 

(UPI) 

  

Ramalan2 akan terdjadi 
kerusuhan : tidak benar 

Mexioo City, 13/6 (Ant/Rtr.) 

Apa Jang Peiikus pepakbola, Oleh para ikus se, 
bahwa akan terdjadi kerusuh 
an dan insiden? eksplosip sela 

ma diadakan ?4 pertandingan 
“World Cup 1910", apabila, pe. 

Tebutan itu diadakan di Meksi 
ko, sampaj kini ternjata tidak 

benar, 
Memang dalam perebutan 

"World Cup" tahun ini telah 
terdjadi insiden ketjil2an jang 

bersifat biasa dan tackling2 

jne keras semuanja masih 

isa diperingati dan mentje- 

gah jang lebih besar, achirnja 

dak seorangpun pemajn dike 

Iuarkan dari lapangan, selama 
Pertandingan berdjalan. 

Hal tsb dikarenakan bukan 

tadja, karena watak para pe- 

main, nzmun djuga oleh kon 

trole jang ketat dari para Wa- 

kit pada umumnja. 
Beberapa kesalahan mung. 

Ikin mereka lakukan, akan te- 

tapi tampaknja para wasit be 

mar2 memanfaatkan kuliah2 

dan film2 jang disdakan Sela- 

ma seminggu untuk mereka 

semua. 

Semen'ara itu Ken Aston, 

wakkil ketua panitia perwasit- 

an FIFA mengatakan, bahwa 

kita belum sampai ketaraf jg 

sempurna dalam snal penafsi. 

ran perauuran2 jang masih 

berbeda disana sini, dan me- 

Pantjalomba 
Pramuka 

Makasar, 15/6 (Ant.). 
Sebuah pawai 

membuka Pantjalomba Pramu 
Ika se Kota Madya Makassar jg 

#kan dimulai panggal 21 Djuni 
jang akan da-ang Untuk sela 
ma 5 hari. 

Sedjumlah tjabang - tjabang 
Ofahraga. antara lain bola 

Ibasket. volley, tennis ' medja, 

@tletik dan olahraga otak akan 

Gipertanfingkan. 
Gugus Depan Pramuka telah 
mendaftarkan diri. sementara 
ratusan Gugus Depan la'nnja 

ditunggu pendaftaran. 
jalomba jang pertama 
ini akan berlangsung 
Hasanuddin, 

  

: 

mang kita tidak mungkin bisa 

sempurna, akan tetapi kita te 

lah menjatat kemadjuan jang 
beralasan, 

Selandjutnja ta djuga mengatakan, 

bahwa team2 Amerika Selatan sam- 
pal saat Ini tidak — memperhatikan 
sungguh2, bahwa — mereka diawasi 
oleh para wasit dari Eropah, sebalik 
nja wakil? dari Eropah mendjadi bia 
sa dengan para official Amerika Se- 
latan. 

Dalam pertemuannja hari Djum'at, 
FIFA memudji watak para pemain, 

sadjlan permainan para team dan 
pimpinan pertandingan jang bagus 
oleh para wasit. 

Sementara itu diberitakan bahwa 

talam perebutan "World Cup 1970”, 
di Ynggeris, seorang pdmain dari 
Argentina, Jorge Alberecht telah di- 
perintahkan untuk keluar lapangan, 
karena bermain kasar dalam mengha 

»1 Djerman Barat. Akan tetapi sua 
sana paras meledak dan ach'rnja em- 

orang pemain lagi dikeluarkan 
dari lapangan. 

  

Djerman Barat berhasil keluar 

sebagai top-scorer dalam perebu- 
tan World Cup 1970 dengan me- 
ngantongi 10 gol dalam tiga per- 
tandingan dimana Gerd Muller ber 
hasil mentjetak 7 gol. Sedang 
Inggeris hanja berhasil mentje- 
tak 3 buah gol, satu diantaranja 
hasil tendangan penalty. 

Sang tuan-rumah, Meksikc ter- 
paksa pergi ke Toluca untuk meng 
hadapi Italia sedang Uni Sovjet 
akan beradu dengan Uruguay dis- 
tadion Aztec, kiranja kedua pertan 
Gingan imi tidak akan begitu mena 
rik dibanding dengan dua pertan 
Gingan diatas. 

Brazil dalam top-form hadapi 
Peru 

Team Brazil jang begitu impres- 
sive dalam kemenangan groupnja 
atas Tjekoslowakia dan Inggeris, 
akan turun kelelanggang mengha 
Gapi Peru dalam keadaan "full- 

strength". Pada pertandingan ini 

Peru akan diperkuat oleh muntjul 

nja penjerang tangguh Julie Bay- 

lon, 
Sementara itu diberitakan bah- 

wa motor berisan tengah Brazil, 
Rivelino dan Gerson jang tidak 
ikut dalam pertandingan final 

group, tampak telah ikut latihan 

teamnja dan mereka telah fit kem 

bali. 
Manager Brazil Mario Zagallo 

mengatakan, bahwa mereka akan 

diturunkan kegelanggang untuk 
memperladju bola jang dibutuhkan 

oleh trio Pele, Tastao dan Jair- 

zinho jang terkenal dengan sera- 

ngannja jang membahajakan itu. 
Selandjutnja Zagallo mengata- 

kan, bahwa ja mungkin akan me 

nurunkan kembali teamnja jang 

mengalahkan Tjeko 4—1 dalam 

pertandingan pembukaan dalam 
group, dan ia katakan kemungki 
nan besar back Everaldo tidak di 

pasang dan akan diganti Marco 

Antonio jang baru berumur 18 ta- 
hun. 

Achirnja ia menjatakan bahwa 

apabila Gerson belum fit benar, 
Paulo Cesar jang menggantikan 

'nja dengan gemilang, akan me- 

ngambil alih peran Gerson. Atau 
Sesar bisa menggantikan Gerson 
bila Gerson pajah. 

"Peru harus kalahkan Bra- 
zil”, kata Didi 

'Team Peru, dibawah Didi jang 
telah menundjang team Brazil me 
menangkan "World Cup" dua ka- 
li sebagai pemain penuh, memim 
pin team Peru dengan model per 

mainan meniru style Brazil. Teta 
pi mungkin Peru masih harus be- 
ladjar banjak dari gurunja Bra 
zil. 

Team Brazil dan Peru sama2 
unggul dalam barisan depan dan 
pada waktu jang bersamaan tam 
pak sama? diragukan keampuhan 
barisan belakangnja. Tetapi. Bra 
zil memang mempunjat tehnik, ke 
kuatan dan pengalaman lebih ba- 

njak. 
Sampai hari Djum'at para war- 

tewan tidak berhasil mendekat! 
para pemain Peru. Dini menolak 
untuk mengumumkan  teamnja, 
d'tengah2 orang2 Brazil. Didi me 
ngatkan bahwa Peru harus bisa 
mengalahkan Braz!. 

Dalam menghadapi Peru hari 
Minggu ini, Brazil mungkin akan 
menurunkan Felix, Carlos Alberto, 
Brito, Plazza, Everaldo, Blodoal- 
do, Rivelino, Gerson, Jairzinho, 

Tostao dan Pele. 

Pertandingan Kes. Setia 
lawan Tunas Djaya 1-1 

Djakarta, 14-6 (Ant.) 
KES, SETIA, Minggu sor dista 

dion Persidja, Menteng, dalam lan 
@Gjutan kompetisi Divisi-I, berha- 
sil menahan kes. Tunas Djaja de- 

nas Djaja lebih banjak menjerang 
sedang dibabak kedua permainan 
lebih banjak dikuasai aleh Setia. 
Serangan2 Tunas Djaja berbahaja 
sekali dibabak pertama, dan kee- 
per Effendie bermain agak gugup, 
hinggap gawangnja kerapkali te 

nas Djaja leading 1—0, 
ditjetak oleh 'oldcradk” Haris 
Tanoto dengan satu tembakan bo- 
la jang tepat-arahnja, dan keeper 

terpedaja. Effendie 
Setia jang mendjurus 

kegawang Tunas Djaja djuga ti- 
dak berarti, karena tembakan2 
jang dilepaskan bolanja selaju da 

Stand terachir sebelum 
pertandingan 
Mexico City, 13 Djunj (UPI) 

Stand terachir bagi Kesebe. 
lasan2 seluruh Grup jang ma 

kwarier.final dalam tur- 

hari Minggu 
  

pat disergap oleh keeper Jan Bu 
dijanto. Score 1—0 ini bertahan 

sampai djedah. 
Rivan tjetak gol balasan 

Pada permulaan babak kedua, 

ini, Setia merubah taktik bermain 

nja. Kini mereka tidak lagi mela 
kkukan operan2 bola melebar, teta 

pi selalu meruntjing kedepan, de 
ngan membuka permainan kepada 

5 sa 

Baru 7 menit score mendjadi 

1—1, berkat gol jang ditjetak de 
ngan tembakan baik dari senter- 

por Rivan Tjlptawan dan keeper 
Jan Budijanto terpaksa memungut 

bola dari djalanja. 

Sesudah gol ini permainan me- 
Setia 

  

HASIL PERTANDINGAN 
KOMPETISI PSSI DJATENG 

, 16 Djuni (Ant) 

1970/1971, 
selesai dengan hasilnja sbb: 

Tanggal 2 Mel 1970: Pati — 
Ambarawa, 0—3 (0—1), Salatiga 

linggo — 
Tanggal 30 Mel 1970: Brebes — 

Pati, 1—2 (1—I), Klaten — Sala 
tiga, 5—0 wo. Tjilatjap — Pur 
wokerto 4—2 (O—l) 

2 

  

    

MERDEKA, 

pa 

KES. ITALI - “Anak Emas” Luigi Riva berdiri paling kanan. Manz: 

  

    
z0la djongkok No. 3 dari kiri 

(Gmb. Merdeka). 

      

    
FIFA MENOLAK 
USUL MEKSIKO 

    

Guadalajara, 14 Djuni (Ant.-Rcduter): 
Alf Ramkay, team manager Inggeris sampai saat ini 

masih jakin akan keampuhan teamaja, dan diduga ia akan 
menarik sistem permainan 4—4—2 dalam menghadap) team 
Djdrman Barat, | 

Sebagaimana biasa ja tidak 
pernah mengumumkan teamnja, 
tetapi mendjelang pertandinyan 
besar melawan Djerman Barat ini 
da menjatakan bahwa Inggeris 
mesti harus mentjetak gal lebih 

banjak. 
Selandjutnja ia mengatakan 

bahwa ia akan menarik sistem 
permainan 4-42 untuk membina 
suatu barisan penjerang jang le- 
'bih Ikuat. 

Ia djuga memasukkan Allan 
Clarke dan Peter Osgood sebagai 
tjadangan untuk menggantikan 
Francis Lee dan Geoff Hurst apa 
bila dua pemain terachir ini gagal 
lagi. Inggeris benar2 merasa puas 
berhadapan dengan Djerman Ba- 
rat dan berharap bisa menerobos 
barisan Djerman Barat jang iju- 
kup tangguh itu. 
Sementara itu manager Djer- 

man Barat, Helmut Schgen menja 
takan rasa respectnja terhadap 
Inggeris dan berpendapat adalah 
rugi bagi Inggeris menderita ke- 
kalahan darj Brazil dalam pertan 
dingan group. 

'Tetapi Schoen merasa optimis 
bahwa teamnja akan berhasil me- 
ngambil revanche atas kekalahan 
nja dalam final 1966, dan madju 
kepertandingan final melawan Bra 
2. 

RACE 
UNTUK 
ATASI 

UGAL2AN 
Surabaja, 16 Djuni (Ant) 

AKB Polisi Suharno, anggota 
pengurus Bhayangkara Race I/ 
1970 di Surabaja  menjatakan, 
bahwa Bhayangkara Race jang 
akan diadakan pada tgl. 28 Dju 
ni nanti di Surabaja dengan are 
na race sepandjang djalan Perak 
Barat dan Perak Timur (bukan 
dilapangan terbang Perak — 
Red.), adalah dimaksudkan djuga 
sebagai pemberi wadah para 
penggemar ngebut, disamping un 
tuk memeriahkan ulang tahun 
Bhayangkara sendiri 

Sedjak lama, masalah 'ugal-uga 
lan' sekelompok pemuda dan pe 
mudi dikota besar seperti Suraba 

ja mendjadi pemikiran pihak jang 
berwadjib. 

Djalan keluar telah dipikirkan 
seperti direntjanakan suatu lomba 

ketangkasan mengemudi kendara 
an bermotor diluar kota Suraba: 

ja. Diperkirakan, Bhayangkara 
Race nanti dapat mendjadi wa- 

dah penampungan jang pertama 
disamping usaha2 lain jang di- 
persiapan dikemudian hari 20 
pCt dari ketjelakaan lalulintas 
jang terdjadi dikota Surabaja, pe 
lakunja adalah para peladjar pe- 

ngebut. 

  

Masjarakat 

Indonesia 

di Beograd 

SUMBANG TEAM 
THOMAS CUP 

Beograd, 12 Djuni (Ant). 
Masjarakat Indonesia di 

Beograd, Jugoslavia, baru2 
ini telah mengumpulkan 
uang sedjumlah 115 US do 
lar jang diperuntukkan ba 
gi team bulutangkis Indo- 
nesia jang telah memenang 
kan Thomas Cup di Kuala 
Lumpur. 
Sumbangan tsb. sudah di 

kirimkan KBRI disini pada 
tgl 3 Djuni sewaktu per- 

tandingan masih berlang- 
sung, untuk sekedar mem- 
bantu team bulutangkis In- 
donesia mempertahankan 
prestise Indonesia dibidang 
ini. 

  

  

Pertandingan 
Italia 

Meksiko — 

  

Sementara itu AFP dari Toluca 
mewartakan, bahwa satuan2 mili 
ter telah diminta untuk berdjaga 
mengamankan tertib umum men- 
Gjelang pertandingan antara Mek 
aiko — Italia dalam babak perem 
pat final World Cup hari Minggu 
ini distadion Toluca 

Rasa takut mentjekam kota To- 
luca, karena diduga keras pertan 
dingan hari Minggu itu akan bera- 
chir dengan kekatjauan. 

Tanpa menghiraukan permin 
taan dari federasi sepakbola Mek 
siko pertandingan oleh FIFA telah 
@iputuskan untuk dimainkan di 
Toluca jang bisa menampung se- 
djumlah 30.000 orang penonton. 

FIFA telah menolak usul Mek- 
siko, bahwa pertandingan Meksi- 
ko — Italian harus dimainkan dis 
tadion Aztec, Meksiko jang ber: 
kapasitas 105.000 penonton, sete- 
lah pertandingan Uni Sovjet- Uru 
guay. 

Italia menerima usul itu bila 
pertandingan dilangsungkan hari 
Senin, tetapi waktunja terlalu de 
kat dengan hari pertandingan se- 
mi final hari Rabu. 

Achirnja pertandingan tetap 
akan dilangsungkan di Toluca se- 
bagaimana diputuskan dalam un- 
dian hari Djum'at untuk group 1 
pertandingan dilangsungkan di 
Toluca. 

Suatu gelombang penjambutan 
bahwa Meksiko dinjatakan berhak 

madju kebabak kwarter final hari 
Kamis telah mengakibatkan kema 
tian 6 orang dan ratusan orang 

luka. 
Pomerintah kota Toluca kawa- 

tir kalau para penonton Meksiko 
membandjiri Toluca, tetapi FIFA 

dan Italia mengchawatirkan kesela 
matan para pemain dan djurinja. 

Achirnja Reuter mewartakan 
bahwa Kemungkinan besar dari 

pertandingan2 babak perempat 
final itu, Brazil akan keluar ber- 

hadapan dengan Uni Soviet, dan 
Inggeris akan berhadapan dengan 
Italia dalam pertandingan babak 
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semi final, dan Reuter meramal- 
kan suatu pertandingan final an- 
tara Brazil — Inggeris tel. 21 

Djuni j.a.d,   

  

TEAM HONGKONG 
KE DJAKARTA 

Hangkorg 16 Djuni (Ant) 
Regu Hongkong jang akan ikut 

serta dalam turnamen sepakbola 
internasional tahunan 'Anniversa 

ry Cup' di Djakarta pada tangga! 
18-26 Djuni 1970, terdiri dari 17 
orang sbb: Ho Yiwkeung,  Tse 
Kwdk-keung, Fok Pak-ling Au 
Wing-hung, Yuen Kuen-yick (Sing 

Tao), Yip Kam-hung Lai Ying- 
bun, Woo Kwok-hung (Tung Sing) 
Chan Shek-cheung (South China), 
Leung Tong-hung (Kowloon Motor 
Rus), Ho Yee-sang (Police) 

'Tjadangan: Cheung Kim-sze, 
Au Pangelin (ST), Chun Lai-ming 
(TS), Butt Wai-hong (KMB), Tang 
Hung-cheung (Rangers) Wong Sing 
(Police) 

Pemimpin regu Hongkong ada 
lah Fok Pakling dan manager/ 
coach adalah Joseph Hsu dibantu 
oleh Chan On. 

Pemilihan regu Hongkong ini 

bukanlah jang paling kuat, kare 
na tiga regu Hongkong jang kuat 

Jaitu Jardine sedang melawat di 
Selandia Baru, sedangkan South 

China akan melawat ke Taiwan 
dan Fire Servicts akan melawat 
ke Bangkak pada achir bulan ini. 

——— 

URUGUAY, DJERBAR, ITALI 

DAN BRAZIL MASUK 

SEMI FINAL 
£ Mexico City, 14 Djuni (UPN 

Dalam pertandingan bari Minggu 

kemarin Uruguay dan Djerman Warat 
dapa djumlah gol sehing- 
ga berhasil masuk semi-final bersa- 

ma2 dengan Itah dan Brazil 

Pada menit kelor Gerd Mueller 

memasukkan 1 gol lagi sehingga me 

nang melawan Inggris dengan angka 

32. Uruguay menang melawan 

Rusia dengan angka 1—0 pada ment 

ke-li7. Gol Ini ditendang dleh Vretee 

DJATIM SAMBUT REGU 
THOMAS CUP 
Surabaja, 14/6 (Ant) 

Regu Thomas Cup akan disambut 
meriah oleh pemerintah daerah pro- 
pinsi Djawa Timur setelah mereka t! 
ba di Surabaja. Untuk keperluan itu, 
kini telah dibentuk sebuah panitya 
penjambutan jang diketuai oleh H. 
Koensholehoedin (anggota BPH Prop.) 
Letkoj Soeratman . (KONI  Djatim), 
Moh. Abd. Noerbambang (Jajasan 10 
Nopember) dan B. Soewijo (Kepala 
Ditajora Djatim). 

/Atjara2 jang direntjanakan bagi re 
gu Thsmas Cup tersebut setibanja dl 
Djawa Timur antara lain akanditeri 
ma resmi dimuka sidang paripurna 
istimewa DPRD-GR Djawa Timur dan 
sesudah itu mereka akan d'djamu da 
lam sebuah resepsi penerimaan. Me- 
reka djuga akan diajak berziarah 
@i Tugu Pahlawan kota Surabaja. 

Panitya dalam waktu s'ngkat me- 
ngirgnkan utusan ke Djakarta untuk 
mengetahui dengan pasti tanggal ke 
berangkatan regu Thomas Cup dari 
Djakarta. 

SELASA, 16 DJUNI 1970 

SERBA.SERBI THOMAS CUP 

LAUTAN 

LAWAN 
Djakarta, 16 Djunj (Mdk) 

Sedjak djam 8.30 djalan raja 
Thamrin dan Merdeka Barat 

mis sampaj se.olah2 ditumpah 
kan air darj langit tidak mem 
bikin keder publik mengalir 
terus. Halaman? kantor sepan 
djang Djl. Thamrin, sambil di 
saksikan hudjan turun, penuh 
dengan orang2 jang penasa- 
ran. 

Banjak anak2 basah kujup 

dan pemandangan spontan de 

mikian itu terlihat sampai 

tampak berdjedjer se-olah2 di 
haruskan antrj siap menonton. 

Dibagian Merdeka Utara lautan 
manusia lebih banjak lagi. Lampu- 

rias sepandjang Merdeka Utara se- 

Gjak pagi memantjarkan tjahaja war 

na hidjau muda dan dalam Iklim men 

dung memberi pemandangan jang in- 
dah sekali. 

Mendekati djam 11.00 suara diradio 

mengabarkan Piala Thomas akan di- 

berangkatkan dari Istana Merdeka le- 

wat Merdeka Barat, Dj. Thamrin, 

Dji. Diponegoro, Dji Imam Bondjol 

Gil. kepsudian singga di Balai Kota 

diterima oleh Gubernur Ah Sadikin. 

Sementara Itu tampak tidak sedikit 

orang2 mulai bergerak mendjauhkan 
@jalan2 protokol disebabkan kedingi 

nan, kebasahan dil. 

BAJI THOMAS POPULER 

Keluarga2 jang dianugerahi baji 
mendjelang detik2 kemenangan Team 
Nasional Indonesia merebut Thomas 
Cup di Kualalumpur banjak jang ke 
na pengaruh. Baji? dengan spontan 
diberi nama Thimas sebagai kenang 
an unggul team indonesia. 
Nama Thomas kali ini jang diberi 

  

Pimpinan Pool A dipegang 
oleh Salman Abdullah 

Djakarta, 15 Djuni (Antara).— 

Tidak seorangpun dari 10 Master Nasional jang tendjun 

didalam babak2 penjisihan pool, berhasil memperoleh keme- 

nangan "full" samgiai achir ronde ke—3. Para Master Nasio- 

nal telah mengalami tantangan2 be   dan djitu dari penda- 
tang? baru jang penuh dengan inisiatif dan para Master Na- 

sional satidak2nja 
sama remise oleh fawan2nja. 

Djurnal masing2 pool 
Dalam perebutan empat 

djuara pertama dan ruMnner up 
Poll A, MN, JS. Sampouw 
(Djakara) dikalahkan oleh 
Zubir Jusuf (Sumsel) pada 
TOnde pertama Pada saat ini 
pimpman pool sementara di 
pegang MN, Salman Abdullah 
(Bmasin) jangmemiliki 3 po 

int, berjku Basjuro, 212 
point, JS. Sampopuw (2 dari 
3) dan Hasjanny Noor (Dja- 
tim dengan 2 Point dari 3 

Untuk Pool B. sampaj ron- 
de ke-iga, kedudukan teratas 
dipegang Anwar Lahin (Su- 
mu) dengam 3 point. Lr. Eddy 
Rusli (Djakarta) bekas djua- 
ra Indonesia, telah dipaksa 
bermajn remise oleh Leo Si- 

  

tompul (Djaya) dan Sutjipto 
(Djabar) Leo Sitompul sam- 
paj saa: jn, baru memperoleh 
  

LOMBA BALAP SEPEDA 
MERIAHKAN HUT 
DJAKARTA 

Djakarta, 14 Djuni (Antara) 
Ikayan Sport Sepeda Indone- 

sia (ISSI) Komisariat Djakarta 
Raya menurut rentjana akan 
menjelenggarakan lomba balap 

sepeda dalam rangka memeriah 
kan HUT Djakarta Raya ke.443 
jang akan dimulai hari Kamis 

mendatang 
Perlombaan ini dimaksudkan 

djuga untuk usaha mempopuler 
kan tjabangolahraga balap se 
peda kepada para pemuda/pe. 

mudi #bukoya dimana dari djum 

lah 4 djuta djiwa penduduk 
Diakarta Raya hanja terdapat 
80 orang pembalap jang terga 
bung dalam lima perkumpulan, 

Menurut ketua Komda ISSI 
Diakarta Raya. kepada para pe 
serta jang tergabung dalam per 
kumpulan akan diperebutkan 
pjala bergilir Gubernur Djakar. 

ta Raya 

  

telah "dipaksa untuk membagi angka 

2 Point. (sekalj menang, dan 

2 remise). 

Untuk Pool C the leading 

player adalah Sjahrani Nusa 

Tenggara) jang dalam permu 

laan ronde ke4 Sabtu ma. 

lam berhasil memukul Sudar 

madji (Jogjakarta) sehingga 

pemain berusia 17 tahun ini 
berhasil mengumpulkan 4 

point. Namun ia masih akan 
menghadapi lawan2 jang be- 

rat, Baris Huragalung Arovah 

Bachtiar dan Kumtoro Bessa- 

rjan Pi n kuat darj Dja- 

bar jang telah mengumpulkan 

3 port 

Untuk Pool D, MN Ga'ot 

Imam Sanuy (Djaim) masih 

leadimg dengan 313 point, se 

dangkan Djamil baru memper 

oleh 2 point. Fab'an Lamen'u 

memperoleh 212 point darj 3 
peryandingan 

Untuk Pool E, pimpman se 

menm'ara dipegang oleh Her- 

man Kusnadi (Djaya) dengan 
3 point (2 kali menang da n2 
kali rem'se). MN Nainggolan 

dan Herman Suradiredja ma- 
sing2 baru memperoleh 2 po 

  

  

int 
Unyuk Pool F, Hamdan (Kal 

Selatan) dan runner Upnja 

Siswojo (Dja'eng) mash me 
mjmpin pool ini. 

MANUSIA 

HUDJAN 
kan kepada bajiZ - 
premasi bulutangids internasional, jg 
tjukup mengesankan ajah-ibu dam 
keluarga. (br) 

PRESIDEN BERIKAN —— 
(Sambungan dari hal. I) 

kaligus pula telah membawa nama ha 
rum untuk bangsa Indonesia. Kena- 
ruman tsb membuat Indonesia men- 
Gladi terkenal jang sekal'gus pula 
akan memegang peranan penting da- 
lam pertaturan dunia untuk men 
Wiptakan perdamaian. 

Selandjutnja Kepala Negara telah 
minta perhat'an kepada para pengu- 
saha agar dapat memberikan sumbang 
an untuk memberikan biaja guna 
membina olahraga di Indones'a. Pre 
siden mengatakan bahwa dewasa iri 
Ia telah dapat mengumpulkan uang 
sebesar Rp 10 djuta dari orang jang 
tidak ingin disebur namanja. 

Uang tsb akan didepositokan dan 
burganja akan @'peruntukkan kepada 
pembiajaan pembinaan olahraga 

Di'ngatkan oleh Kepala Negara 
agar Gjuga dapat mempertahankan 
Piala Thomas jarg telah dibojong 'tu, 
dengan m@mbentuk tunasz muda 
Mempertahankan adalah lebih sulit 
dari pada merebutnja demik'an Pre- 
siden Suharta 
  

SIRKUS INDIA KEMBALI 
DI IBUKOTA 

Djakarta, 16 Djuni (Mdi). — “The 
Great Royal Circus of India” telah 
kembali dlibukota membuka pintud 
nja dengan hiburan luar biasa jang 
terdiri dari pertundjukan2 berani 
mati" dari art's2nja baik dilain? tra 
peze di-udara, maupun didarat, diPna 
na antar, lain seorang penakluk bi- 
natang buas berani memasuki kan- 
dang jang terisi setengah losin singa 
Gan "liger" (peranakan dari singa 
dan har'mau). 

Atraksi? lainnja masih kami ingat 
dari tahun jang lalu, jang tjukup me 
narik pula seperti manusia menelan 
se-ember aer bersama ikar2, gadisz 
berdemonstrasi kepandaiannja atas 
sepeda, sfmpanse2 (orang hutan), 
piring? dan mangkok? berterbangan 
dsb. 

Sirkus India kembali menghidang 
kan atjar, jang tjukup bagus dalam 
rangka turut meriahkan Djakarta 
Fair dan HUT Kota Djakarta. Untuk 
arak2 d'bawah umur 12 tahun dise- 
diakan kartjis masuk dengan harga 
chusus. 
  

BERLIN ADJAB 
(Sambungan darj hal. 1) 

Jang pass! ja terlibat 
Sekal'pun Berlin tidak dapat 

menundjukkan dimana adanja 
korban itu sekarang dan ia ha 

nja mengatakan tidak ikut ser 
ta melakukan pentjulikan itu 
namun dapay dipastikan bahwa 
ia terlibat dalam komplotan pen 

Demikian pula tersangkut 
atau tidaknja kedua tahanan 
lain belum bisa dipastikan oleh 
karena bukan tidak mungkin 
Berlin djadi gugup dan takut 
akan perdjandjian2 antjaman 
bagi setiap jang membotjorkan 
tahasia jang mungkin mereka 
ikrarkan sebelum melakukan 

pentjulikan, 
Semuanja itu akan bisa di. 

ungkapkan bila telah diperoleh 
kererangan darj orang2 jang di 
sebut2 kemudan dan jg kini 
setang ditjari oleh Tecab, 

. Demikianlah keterangan? ig 
baru danat dikemukakan seki- 
tar ditjuliknja SK. Nainggo- 
lan vada hari Selasa sore jl, 
dan jans sementara itu sangat 
mentismaskan masjarakat Tapa 
mui di Ibukota Walaupun baru 
hekerapa orane jang danat di. 
than. akan tetapi sudah te- 
rang bahwa Tecab dapat berge 
rak tjenat melakukan tindak 

penangkapan thd orang2 
dit Ms 

  

  

  

    

   
London 14 Djun! (Ai 

Suatu permainan 
lang jang dimainkan oleh djuara 
Wimbledon, Nj. Ann Jones dari 

  

    

  

Inggeris, telah menempatkan Ing 
geris leading 2—1 atas AS pada 
hari pembuka namen tennis 

    

internasional Wighiman Cup Gt 
Wimbledon, London hari Djum'at 
ana 

  

    aggu 
untuk djarak 575 yards. Achirnjs keluar 

dilag Domor 5 dengan runmer up andjing nomor 3. (Ms) 
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