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an din
polisi jang ditundiuk untuk Itu
PERKARA BANDING
DOKTER BLUME
SEDANG DIPERIKSA

DJAKARTA, — Perkara banding
dokter CL. Biume jang dewasa ini
asih dalam taraf pemeriksaan team
hakim Pengadilan Tinggi Djakarta,
@vharapkan dalam waktu dekat sudah
dapat diputus,
demikian diperoleh
keterangan dari panitera kepala pengndilan tinggi tersebut hari Sabtu
Dokter CL. Miume adalah seorang
dokter praktek umum diibukota Jang
pada neher tahun
tahu didiatuhi We
tahun 4 bulan pendiara
lan Negeri Intimewa Dia
tingkat pertama),
terbaki bersalah
Lodjahatan pengguguran
kandungan Atas petusan pengadilan
negeri Hu terhukum dokter CL. Blu
we menjuiakan naik banding
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KAMBODJA :

Merdeka

Harga langganan dalam kota: Rp. 200,- sebulan (termasuk baaja
Luar

kota:

Rp.

300,- (termasuk

beaja

pos

Bentrokan
hebat 55 mil

KOMANDAN. missi Apollo 13 jang
Bngal itu, James Loveli,
menundjuk
sebuah model pesawat” buli
membawanja keliling bul
lam mendjelaskan
tjai
tekangnja
Fred Halse
Swigert menjelamatkan
Gari antjaman maut di angkasa luar.
Pendjelasan2 tersebut diberikan ber
lepatan dengan konperensi pers me-

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH
PENERBIT : P.T. Merdeka Press., Djakarta.
Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar.
antar).

4
HALAMAN INI

MERDEKA

dikota Houston.

Luar negeri: Ditambah beaja pos udara ke negara jang bersangkutan

Gambar

laksanakan

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

nurut laporan? terachir belum
dapat direbut
kembali oleh

pasukan2
tuan

Saigon,

memang baik, tetapi dalam prakteknja, karena

telah

banjak hal jang kurang diperhatikan, hasilnja adalah mengetjewakan.
Banjak kebidjaksanaan2 Pemerintah jang kontradiktif dalam menghadapi
masalah produksi ini. Sebagai tjontoh misalnja, dalam masalah harga2 Pemerintah selalu mengatakan bahwa dengan sistim ekonomi sekarang ini harga ditetapkan oleh kekuatan2 pasar (market forces), tetapi djustru disektor hasil produksi

orang
taran

nja da
mereka akan meningkat pula, sehingga mampu membeli hasil2 pro
duksi
ja dan seterusnja akan menggairahkan sektor2 produksi lainnja.
Demikian djuga disektor ekspor, Pet ntah hanja memberikan perangsang
kepada eksportir, tetapi sektor produksi jang djustru masih memerlukan banjak
bahan baku import, dengan kebidjaksanaan jang baru itu, harga2 bahan bakunja akan meningkat. Dan masih banjak tjontoh2 lainnja jang menggambarkan
bahwa dalam prakteknja kebidjaksanaan2 ekonomi banjak jang djustru memukul sektor produksi jang sebetulnja mendjadi pokok daripada masalah ekonom
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dan djuga ketua periodik
Kesatuan Aksi Pengusa-'
ha Nasional
Indonesia
Redaksi.

kah itu dengan “Pelita” atau
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Can terus dibawa pergi.
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Sedjak kemerdekaan maka suatu
pengusaha nasional tidak
pernah benar2 ada. Pada permulaan
perdjuangan 1945 ketjuali segelintir,
mereka sibuk djuga sendiri dalam
demam perdjuangan. Sesudah penje-
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Sehanjak 13 orang jang turut
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il. jang diorganisir oleh kelomi
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Broadcasting
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"HAMPIR 507, ANGGARAN
BELANDJA BARU MESIR
UNTUK ANGKATAN
PERANG

KAIRO — Hampir setengah

ta-

kan terima kasih seorang

DAN

DJAKARTA, — Komite Ad Hoc
ASEAN tentang ilmu pengetahuan dan
teknologi akan merjelenggarakan sidang jang pertama pada tanggal 27
s/a 29 April dengan Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai
tuan rumah.
z
Menurut atjara antara lain akan di
perbintjangkan tudjuan2 utama
pada kerdjasama ilmu pengetahuan
dan teknologi antara negara? ASEAN,
Oganisasi dan prosedur kerdjasama
tersebut dan program kerdja untuk
waktu jang dekat.
$
Dalam sidang pertama Komite Ad
Hoc ASEAN Itu akan ikut serta wakil2 dari kalangan ilmu pengetahuan

turun

pembatja kepada pembatja2, Menpor
dan permintaan perhatian darisi
pembatja itu, kepada Bapak Pembatja di pimpinan DCI oleh......

SIDANG KOMITE AD HOC
ASEAN BIDANG ILMU
PENGETAHUAN
TEKNOLOGI
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ikut membina, tetapi djumlahnja ma-
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Senat

menjebutkan dua dari keenam
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Cau Tri. panglima daerah tak.
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daerah Saigan
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entrapreneur
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lih sebagai
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'merintah akan membentuk suatu Ba-

sedjati sehingga tidak mendapat mantaat jang maksimal. Mungkin satu
dua, jang dapat membontjeng kekuat-

Kemudian DEKON
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merupakan

djantara

dan Djaminan kredit agar dapat terlaksana setjepatnja.

mereka jang berarti fasilitas. lisensi
menikdan sebagainja. Praktis jang

wa

Pertanian

BANGKOK

kok setjara resmj

Chuc,

Kebidjaksanaan baru pe-

a praktis kaum

dimiliki

Komite

Van

Pemerintah harus berani mengambil
resiko dalam memberikan kepertjajaannja ini, karena achirnja perkemekonomi jang wadjar sejogjasanakan oleh pengusaha swas-

golongan

benar2

Nguyen

itu

satu

Kambodja

BANGKOK TERPILIH
SEBAGAI MARKAS
BESAR ECAFE

an kepada kemampuan dan bakat para pengusaha nasional swasta sendiri.

melakukankundjungan ketem diri dari sekelompok
kekjil go- — disk zeman
Dan datam Orde Baru inipun ma-

Pikirat sebanjak

tidak langsung, sehingga

terlaksana.
chakelling

Sedjarah swasta nasional

tidak

ketua

pembinaan dan pemupukan golongan
pengusaha nasional swasta ini dapat

'ngusaha pelajaran karena masih hidup
al
m Dekon/orla. Lebih serius
'djojo bahwa
pertanjaan jang paling ditakutinja ialah: “mana suatu konsepsi ekonomi
dalam masa 15 tahun mendatang?”
(Kompas 14/7/”70).

matinja

Senator

pa.

mela.

bat sedjak terdjadinja bentro.

Di Laos Selatan sebuah pesawat
Phantom ditembak djatuh diatas lo
rong Ho Cbi Minh hari Kemis. . Ini
merupakan pesawat jang: ke-27 jang
dirontokkan diatas Laos sedjak tanggal 10 Maret jl. kata seorang djurubi
tjara AS Kedua orang awaknja dapat
ditolong.
DI Vietnam Selatan pesawat2 pembom B-52 tudjuh kali mengempur posi
si2 Vietkong dan pasukan Vietnam
Utara di provins! Kontun di Daratan
tinggi Tengah disepandjang perbatas
an Laos dekat kamp2 Pasukan Chusus jang dikepung, dan disepandjang
perbatasan Kambodja diprovinsi Tay
Ninh sebelah baratiaut Saigon.
Dalam 24 kali, menewaskan seorang AS dan melukai 28 lainnja.
(AFP)

Presiden Thieu, terlibat dalam
korupsi.
penjalah.gunaan da.
na2 dan pengchianatan.

pertempuran

Pertempuran

bodja.

g0n. jang sekarang ini masih
bertugas aktif.
termasuk se.
orang pembantu
utama dari

kepada pasukan?

Dia

Beberapa saat kemudian sang tas diantarkan
kembali kepada koresponden kita.
Koresponden kita minta disampaikan
terima
kasih kepada
terminal bis Banteng dan
bung supir jang djudjur
itu. Sambil katanja: ”.....
suatu kedjadian
biasa,
jang.... luarbiasa!

wan Vietkong. Kerugian dikedua fihak
belum diketahui.

tu ton setengah beras, dan
beberapa orang tawanan.
Dataran Gelagah terletak dipinggiran selatan dari daerah Kamboaja
jang mendjulur kedalam daerah Vietnam Selatan dan dikenal dengan dju
lukan "Parrot's Beak” atau ”Paruh
Beo” (Orang2 Perantjis dan KamboGja sendiri mendjulukinja "Bee de
Canard” atau "Paruh Bebek", red).
Daerah itu meliputi provinsi Svay
Rieng.
Sementara operasi berlangsung, fi
hak berwadjib di Satgon beberapa ka
UH membantah bahwa pasukan? Vietnam Selatan sedang beraksi di Kam-

SAIGON, 27 April (Tdk)
Seorang senator Vietnam Se
latan hari Djum'at menuduh 6
djendral Angkatan
Darat Sai-

Sebab itulah kekuatan Orde Baru

kurang mengerti tugas pembinaan pe-

Kotimpuk batu, — Yurkan utahapembentukan dan pe”

bagian belakang mobil Paus kedalam sebuah

har Da0 egg

bagaimana?

dilapangan manapun dia berada, sejogianja membantu setjara langsung

meluntjur ditengah? hudjan mobil Paus dan mobli2 para —"trategi pemikir Komunis, menghan-.
Lag: namun le mn, Ma
sangan Rena Yana
ah,
aa
ga
dan menurut salah seorang Aang
x
sea

barat

Vietnam
dituduh
korupsi

bali ke Dekon dan staatsosialisme
dan dengan demikian perdjuangan
orde Baru mengalami set - back - nja.

Sa ee

kedjalan dimana iring2an

sebelah

6 djenderal

ekarang ini kita dalam Orde
.& Baru berusaha keras untuk berdijalan pada hukum ekonomi
jang wadjar. Banjak waktu jang
harus dikedjar dan banjak hambatan
ang tidak begitu favourable untuk
melakukan pembinaan itu. Rintisan
menteri Sumitro membentuk sindikat
memang merupakan suatu daja upaja
kearah penggalangan kekuatan pengusaha nasional swasta. Daja upaja ini
harus bisa berkembang kepada seluruh
menteri dan policymakers lainnja.
Memang daja upaja itu akan membentur pada kekuatan Orla jang sembunji dibalik segala matjam topeng,
dan mismanagement lainnja. Djika go-

dapat benih2 pengusaha nasional

kaum Anarkis

gal

Dalam Orde Baru

na peluang2 jang dil

interest po-

unsur2 Orla djuga merupakan sel

onal. Dan diharapkan bahwa kebidjaksanaan baru pemerintah, akan meratakan djalan untuk pembinaan ter
sebut. Seorang Sumitro sadja tentu
tidak sanggup untuk melakukan pembinaan itu, meskipun usaha sudah di
rintis dengan susah pajah (pemben—
tukan sindikat2). Untuk tambahan
informasi kita, maka menarik perhatianlah utjapan Dirdjen Rlajaran
baru2 ini jang mengatakan bahwa petugas2 dalam lingkungan birokrasinja

CAGLIARI, Sardinia, 27 April dengan menggunakan karaben

Iringan2 mobil

A.

dengan

daripada, |
bh bak akspani okonomi
mewmdibenuk2jangmenakutkan.
Nan Katana
Sedangkan diluar lingkungan ini ter- — #kspansi Pe

PAUS5

Kambodja,

siu, 3 ton obat2an dan sa-

a perkembangan historis jang
disebut diatas, maka "image" kelas
pengusaha nasional. swasta tidaklah
favourable” dalam mata pelaksana2
jang kebetulan berada pada posisi
kuntji dibidang ekuin, Sehingga pembinaan jang diharapkan dari pelaksana2 itupun tidak diperoleh. Tentunja

——

kita

dikaitkan

ditik

nasional

A.S.

rupakan komplementer terhadap ekonomi industri negara lamnja seperti

karena

pengusaha

hantjuran negaranja karena kekalahan perang dunia I jang
lalu, maka sebagai bangsa jang
kalah perang, mereka menerima penindasan,
kekuasaan dan pengaruh2
Amerika chususnja dalam masjarakat
mereka. Tapi djiwa tr
sjido
dan semangat kebangsaan jang kuat,
menjebabkan bahwa dihari2 pertama
kekalahan mereka itu, mereka telah
mengikrarkan tekad "kalah peperangan, menang dalam damai"

konomi kita sekarang ini jang
titik beratnja agraris, dan djika
tidak segera dikembangkan apa-

Gelagah

Lebih kurang 2.500 orang
pasukan infanteri ambil ba
gian dalam operasi itu jang
menghasilkan dirampasnja
46 sendjata kolektif, 1.060
sendjata perorangan, me-

da pengusaha nasional
djati selalu mendapat hambatan2,

dan keadaan

etelah Djepang mengalami ke.

Keadaan kita

Vietkong

Djum'at.

di Tanah Air kita.

Sedjak lama spektator2 ekonomi
dunia telah meramalkan bahwa Dje
pang akan mendjadi negeri berkuasa
dibidang ekonomi. Terutama sekali
kkarena Djepang adalah bangsa jang pada waktu jang diperlukan dapat menjesuaikan diri dengan pihak jang menguasainja. Tapi mereka mempunjai
kemahiran untuk memenangkan situasi dan mengembangkan national
(pride mereka sebagai bangsa jang besar. Dan kini, makin terasa oleh AS
dan dunia bahwa Djepang mendjadi
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pasukan

ra dalam

ke T. Priok.

nja.

parasutis kesana.

bantuan

2500 tentara
infantri
terlibat

tank

Saigon, dalam satu operasi
besar2an antara tanggal 20
dan 23 April, demikian diumumkan
di Saigon hari

diperoleh petani kita, sehingga mereka bergairah untuk meningkatkan produksi
per ki it j Dengan
in banjak keuntungan petani kita itu, dengan sendiri-

wan. Dengan demikian harapan kita
bahwa dengan bertahap kita djuga
menudju suatu negara industri jang
kuat, dikemudian hari akan sulit di
leksanakannja. Politik pintu terbuka
jang tanpa pengarahan, tanpa memberikan proteksi pada usaha nasional
jang sudah ada, maupun proteksi
akan djenis serta lapangan usaha untuk pengusaha nasional swasta, dan
tanpa penjediaan sarana dan dorongan
langsung dari pemerintah dengan ber:
bagai incentive, maka akan mengalami
suatu situasi dikemudian hari dimana
adanja dominasi ekonomi asing akan
menjulitkan sendiri pemerintah dan
bangsa untuk mentjari tempatnja dan
indensitasnja didunia ini kelak. Ketegangan sosialpun bukan tidak ada
kemungkinannja.
Djikalau hal tersebut berdjalan
terus maka akan ada bahaja timbulnja
suatu frustasi dikalangan pengusaha
nasional dan tjalon2nja jang sampai
sekarang ini belum lagi dibina setjara
serius dan berentjana serta djelas arahnja. Untunglah masih ada ketetapan

menewaskan

Ik. 80 km.

Pemerintah tidak menggunakan harga beras internasional? Gairah produksi bukan dari segala matjam kebijaksanaan, tetapi dari djumlah keuntungan jang

Pusat. —

Sela-

bantuan

dan Vietnam Utara di Da-

rakjat kita jang terbesar jaitu beras, dengan segala matjam dalih, pemerintah
menetapkan harganja. Mengapa untuk pembelian beras kepada para petani itu

adalah

(Mdk).

Vietnam

tan dengan

kebidjaksanaan jang menjangkut produksi beras misal-

Pengarang

27 April

Pasukan2

ran dalam mengatasi masalah produksi ditanah air kita.

negeri

”Merde-

an itu, sambil sampaikan
nomor dan warna
bis-

meski:

Artileri dan
pesawat2 ter.
bang hari Sabtu memberikan

. SAIGON PERANG
DI WILAJAH
KAMBODJA

langi masalah2 jang timbul dalam proses produksi djika tidak dikombineer dengan kondisi2 setempat. Banjak tjontoh2 jang dapat kita pakai sebagai peladja

25 tahun setelah kekalahannja itu,
Djepang mendjadikan negerinja suatu
kekuatan ekonomi dunia jang belum
pernah dialaminja dalam sedjarahnja.
Dari negeri
taklukan, ia kembali mendjadi negeri industri jang disebut djuga sebagai embel2 AS oleh lawan2nja.
Tetapi sekarang, ia telah mampu me
rendengkan dirinja dengan Ameri
dan menganggap negeri jang pernah
menaklukkan — dahulu itu, sebagai
satu2nja saingan untuk memperoleh
hegemoni ekonomi didunia bebas,
chususnja di Asia.

Koresponden

ka” beberapa hari jang
Gju

duksi adalah praktek. Segala matjam kebidjaksanaan jang berdasarkan teori2,
apalagi teori2 jang diambilkan dari luaran, akan tidak berhasil dalam menanggu-

Mengimbangi

JANG ANEH2.

da

kami singgung bahwa pendekatan jang dipergunakan oleh Pemerintah masih
merupakan pendekatan moneter dan perdagangan. Samnai saat ini nampaknja
Pemerintah berpendapat, bahwa apabila kebidjaksanaan moneter dan perdagangan sudah ditetapkan untuk mendorong produksi, otomatis masalah produksi
sudah dapat diatasi.
Itulah dasar pemikiran teoritis daripada tehnokr: 2 Pemerintah dewasa i
Padahal masalah jang terpokok daripada ekonomi kita dewasa ini seperti jai
sering dikemukakan oleh Presiden Suharto sendiri adalah masalah produksi.
Kita tidak dapat membitjarakan masalah ekonomi kalau tidak membitjarakan
masalah prinsipiil daripada ekonomi itu sendiri, jaitu produksi.
memerlukan banjak devisa untuk pem
Pemerintah mengatakan bahwa
oleh karena itu sportir harus diberi perangsang dengan mem'bahwa devisa jang kita
merintah beserta
harap2kan itu asalnj
produksi rak|
nokrat2nja tertentu djuga tidak melupakan, bahwa banjak produksi2k:
berfungsi menghemat devisa untuk memenuhi kebutuhan rakjat sehari
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa moneter dan perdegangan hanlalah merupakan sarana atau alat untuk menggerakkan produksi. Memang pro-

luar

Kamboja “bari

lalu ketinggalan tas dida
lam bis kota jang menu-

MASALAH PRODUKSI
Dalam menanggapi kebidjaksanaan baru Pemerintah dibidang ekonomi: telah

nja, kebidjaksanaan itu teoriti

Sekalipun

Berngathees!
aa aa
pakai w werkpak !

Tan Gjarak dekat dengan Viet
kong dikota Angtasom, 55 km

“SEKALI LAGI

"Bengkel

Tari”.

Kerdja

Phnom Penh, 27 April
kn (Mdk)
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BALET DAN BENGKEL
Besok malam di Ta-

samping

menundjukkan
suatu suat ketika astronot
Hale me

TARIF IKLAN :

2

dari kota

reka jang pertama tanggal 21 April
lalu di pusat dinas angkasa luar AS

udara).

|

|

SENIN,

Tu

|

AA ma pa

dikutip utjanan Owen. Tidak

sea

ketumit, sekalipun udara

£

,
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Pertandingan PSMS Jr - PSM Jr batal dibatalkan

Medan protes pan
tia pertandingan, setelah
dalam pertandingan landju

Djakarta, 27 April (Mdk).
Kes. PSMS junior Medan
telah dinjatakan kalah dari

di,

kes. PSIS junior Semarang

Tapangan

diumumkan kepada

un

dalam pertandingan. babak
semi final ”Suratin Cup”,
berdasarkan
hasil undian

jang dilakukan oleh Pani-

KEDJUARAAN ASIA:

. kalahkan
Korea

MANAGER ksebelasan Inggeris, Sir Alf Ramsey (tengah)

E

$

Hongkong

dingan

Sir Alf Ramsey, manager

E

Nasional Hardcourt
di Semarang 7 Mei

Manjia 27 April (Mdk)

DJAKARTA,

Kesebelasan Hongkong muntjul-

nasional

(mainkan Sabtu

"Riza (Manila) berhasil membuat .
menggulingkan

Kesebelasan

itu

Sementara

menangkan

Laos, sitjabe rawit jang semula

Sabtu pe

tdak diberhkungkan,

“-ng dalam pertandngannja tera
.1e pool 'C' kefijuaraan senakbo

13 funtor Asfa-XII jang Gilangsung

kn di Mania berhasil memperie
menudiu

bar djalennja

finat dengan

nranura 4-4,
Tihsdapan

000 orang

'Ikwarter

Ion

diuara”

Tak diragukan lagi bahwa
tulang-punggung beat,
san itu ialah inti kesebelasan
jang menang dalam tahun
1966. Pemain2 seperti Bobby Moore, kapten dan "tukang sapu” dibarisan belakang: Bobby charlton sebagai djenderal ditengah lapang: Alan Ball, dinamo

Piala itu untuk

bagaimana

kannja.

Demik'an menurut PB Pelti.

Ramsey

Gray.

mempertahanmenjimpan

pang telah Sa
dengan
langka

sri.
dalam

Djakarta: 27 Apris (Mdk)

Sa
gulingkan

kediuaraan

Se

pool. kes. Persidja junior te
lah dikalahkan dengan tipis.

pentjetak

mara

ini

adalah

2—0.
n
Menuru: AFP, pertandingan
babak kedua antara Iran-Malay
sia tsb telah berobah mendjadi

sil memperpandjang gelarnja
sebagai pemegang
"”Suratin
Cup” tahun int setelah da.

Dilain pihak dalam kedju
araan PSSI junjor perebutan
”Suratin Cup” kes. Medan

ra itu pula para penonton de.

ta ini mengalahkan kes, PS
IS junior Semarang dengan

kan kedudukan djuara ke-3
kepada Makassar junior,

base

lam pertandingan finsi Ming
gu sore kemarin di Stadion
Menteng, bond junior Ibuko-

kasar dan keras. tapi tidak di
kabarkan adanja insiden.

Sa iafamgkan

jang tahun (lu ada”
djuara bersama dengan
Persidja jr. telah memberi.

merupakan

Na MATA
Dengan

maka

maria
ita
pertandingan

gi Persidja

Sore ke.

merupakan

"revanche”
ba

junior, karena

dalam pertandingan sebelum
nja di Semarang dalam ba.
TEAM

VOLLEYBALL

kesempatan dan

berani:

BERDJALAN

siko.

tjari orang jang berbakat:

LANTJAR,

Kepada para pemenang

sehabis pertandingan

sore

sernjata telah membuat kendomja
se
margat

la "Suratin”
jang dilakukan

bertanding

rang, sehingga

pernain2

DRS.

se-

di Inggeris. Kita mempunjai kejakinan
dan saja ingin menang”.

"Pada saat ini saja mempunjai satu

sasaran dalam fikiran saja. Mempertahankan Piala Dunia itu. Kita adalah
djuara dunia dan kita djangan mem-

biarkan djulukan itu terlepas dengan
mudah. Saja tidak membuat ramalan
tentang Meksiko, ketjuali bahwa kita
merupakan kesebelasan jang ampuh
untuk dikalahkan dan kita pergi kesa-

(

na dengan kejakinan penuh akar. suk5.
Dalam bulanZ sebelum pertan-

dingan2 kedjuaraan dunia, ia dan pemain2nja

mempeladjari

bahasa Spa-

njol. Itulah perhatian jang chas dari

Ramsey, bahwa ingin agar mereka me-

ngetahui benar2 apa jang terdjadi diatas lapangan bermain disuatu negara
asing, dan penting sekali mengetahui
walaupun sekelumit bahasa dari negara tersebut.
(Bersambung besok

kira

Thomas

Sema-

mereka

bali,

Dena
PSSI Kosan Paman Wgangen”
darimenundjukkan
Persita, Kanankemam:
dalam
Hengki telah
negara SH kepada

lebih djauh Drs. Sudirman

—g

permain

SUDIRMAN

Oleh Wakil Gubernur Dr- terus menerus dikepung dan dikatjau
Suwondo kepada pemerang kan oleh peman2 dam Ten

.

lakukan latihan
pada pemain? kita dalam
pertanjaan
pemin2 kita | TC.
ing di.

uga

berba-

ja sebagai pemaim

merupakan

8

Goal pertama
sekitar menu ke 27

kemarin
telah diberikan pia

"Saja

Itu

Ada gedjala2 pihak
luar mau ngintip

ana

ag

sendiri.

Cup tertutup

demikian hebatnja,
Pemata bemmeta
:

na

KATA

team

"eialu 'emoaloni!, sudjuan mo

Medan Jr djuara ke.4.

Anda bisa membuat kesenangan anda

me-

Pentjari bakat

Keg dam 'i kaki" dan hal ini membuai
Kena ga dikern”

kedua,

DJATIM TIBA DI

rebut

sidja Je Aura pertama,
Se. Yaa mendjad Sa Sa

pula, |

demikian

jang

Latihan

Pp

teriakan2nja telah mengdicek pemaing
'AAdanja
"support?"

setontab D junk tahan Int Bata Per

Mi perda Junior tlah

gol

PERSIAPAN

ng

1menyerang paamya | “Dila pak
daen tea) TUNNEr-U

ana L 2g
Iga.
.

pertama

Stand babak

bak penjishan

Djnara bertahan “Suratin
Cup" tahun H. kes. Persidja

team tak

l

1

di

po
B setelah furun minum de
ngan stand seri 1—1-

,
Malam itu djuga
hn

jang dianggap

djantung kesebelasan: dibentengi oleh pemain2 lainnja

kan 'iga goal dalam waktu 20
menit keseluruhannfa oleh kiri

jang

Ramnsey tak. Ihenti hentinja men:

Pemain2

"tja-

pemain2

Colin Bell, jang mungkin
menggantikan Bobby Charl-

Banks,

dan Jack Charlton, gelandang tengah jang ampuh:

Isradi, mentjipta.

Jones,

seperti Francis Lee, seorang

berhenti

wang jang konstan dadar:

1 memaksakan

Mick

mua orang. Kita mempunjai pemain2

pernah

sebagai seorang pendjaga ga-

1-2.

ton dalam beberapa kali pertandingan sebagai perentjana ditengah lapang: Allan
Clarke dan termamja dalam
kesebelasan Leeds United,

robahnja mendjadi gol.
anjak variasi jang bisa ditjoba
-oleh kesebelasan Inggeris dibawah asuhan Aimsey untuk
pertandingan2 tertentu. Sir AIf
sangat marah terhadap kritik2 keras
dari pers tentang kesebelasannja dajang berchir dengan
lam pertandingan
draw tanpa gol melawan kesebelasan
Belanda di Wembley daim bulan Desember jang lalu. Dalam pertandingan itu ia mengetahui bahwa kesebelasan Belanda menarik kebelakang delapan pemnain untuk tbertihan dan oleh
sebab itu melepaskan pemain2 tengah,
Moore dan Mullery,, dan memutuskan
untuk menggunakan formasi 4-2 -4
dengan tiga orang pentjetak gol jang
ulung, Lee, Jones dan Storey - Moore
menjusun serangan. Ini pgal di Wembley tetapi mungkin sukses di Mek-

tak

don

in jang baru berusia 16 tahun.
Djumlah malam” kes Die

akan dipakai lagi

palan kertas atau kain atau kaleng.

ri, Martin Peters, ahli seni
sepakbola jang mempunjai
keahlian keluar dari posisi
jang terkurung untuk mentjetak gol kemenangan: Gor-

ASING

tuar Khem Keo. seorang pena

suatu pertan

ampuh dan tjepatdalam me-

pes

un an
gaan

melawan

"Saja

innja.”

"Rizal, kesebela

san Laos telah kedinggalan
jl.

nanti ia mengatakan:

telah mengetahui dua-pertiga dari 26 orang pemain
jang saja pilih. Saja masih
arus menentukan jang la-

itu ia segera merentjanakan

kram.

MODAL

waktu ditanja
bagaimana
susunan teamnja di Meksiko

pertama kali di Wemble
dalam tahun 1966. Sudah

penduduk jang

hanja 380.000 orang. Gambia adalah
negara Afrika jang terketiil, jang
Gaerahnja meliputi tepi2 sungai Gam
bia serta dikelilingi oleh Senegal.
INVESTASI

an

penorton

nemu sesudah
Iaos jang diluar
Selasa

djumlah

-

lebih

menuhi “dion

kkeachiran

Dengan

petundjuk sebelum

Beberapa pemain
utama ex-1966

crat semua rahasianja, tetapi

sepakbola Inggeris, telah siap dengan djawaban dalam
bahasa Spanjol apabila ia disambut di Meksiko dengan
pemain2 kesebelasannja untuk menghadapi pertandingan2 final memperebutkan
Piala Jules Rimet dalam bulan Djuni. Bagian jang penting berbunji: Inggeris bekerdja keras untuk memenangkan Piala Dunia. Kami
bersedia bekerdja lebih keras lagi untuk mempertahankannja.”
Kesebelasan Inggeris me-

— Menurut PB, Pel

ti kefjuaraan
tennis
hard-court 1970 akan

sebagaj djuara pool 'A" setelah
terachir badalam

memberikan beberapa

Mengenal team manager kes. piala dunia Inggeris :

Kedjuaraan Tennis

Singapura Kalah
Lawan Kes. Laos

internasional

ambil karena ada

bahwa

pihak luar jang ingin me-

semendjak
1 minggu jang | ngintip persiapan? kita. De

lalu PBSI telah

Dra

(Am)
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