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tan Bersendjata, tetapi bukan
merupakan
unsur Angkatan
Perang
Widodo

Jang

baru

sadja kembali dalam menghadjri raker para Pangdak baru2

tai menjatakan,
bahwa berba.
gei keputusan telah diambil da

lam rapat tsb.
mmoniangkut

terutama Jang

tugas2

pokok

dan

tugas chusus Polri.
ugas2 chusus Polri menurut
Brigdienpol Widodo izlah untuk

peng:

nan

katan

Pemilu dan

Pelita

akan

Polri,

satuan2

— merurut

Widodo.

pening

jang untuk

diadakan

tersendirj

ini

tugas

Brigdjeapol

melakukan

pengaman

an umum terhadap Pevilu di.
bantu dergan unsur2 Kepolisi.
an chusus dan Angkatan Perang
Pangdak-II/Sumatera

Mobil2 fiat type

124

telah

850 dan

Nisi

hasil2

WATRA

kesuljtan2

tehnis

eknomj

Rp.

5.000—

dan

jyu seharus-

nja diimbangi dengan

pe-

Sebagai

tjontoh

dengan

dapat

pos

udara

Rp. 30

5 gram

Rp. 4l—

mendjadj

Rp.

ke

25-—

Kurs

pada

money

changer

Poundstert'ag Inggeris
Dolar Avstra
Deliar Amerika Serikat
Dollar Spore/M'sia/Brunei
Golden Belanda
D-Mark

Djerman

Hongkong

Barat

Antena

seorang

petani 'kepada wartawan PAB
jang baru? inj berada dj Tjaru
ban/Madiun, Djawa Timur.
Dengan ketjewa dia menerang
kan bahwa kerugian itu bukan sa
dja disebabkan oleh pupuk CIBA
jang kapasitet kerdjanja tidak se
berapa tapi djuga oleh kenjataan
bahwa padi jang harus diserah'kan sebagai pembajaran pupuk CI
BA Gjauh

lebih mahal

herganja

dibandingkan dengan harga pu
puk CIBA jang didapat.
Jang lebih buruk lagi, pertani
itu menekankan. bahwa kepala?
desa (Lurah) setempat telah meng
haruskan petani menggunakan pu
puk CIBA. Ia selandjutnja menga
takan bahwa untuk tahun ini ada
kemungkinan petani tidak punja
padi untuk disimpan, karena pe
tani masih harus menjetor padi
jang belum terbajar untuk pupuk
CIBA

jang Titerima

tahun2

sebe

lumnja,
Untuk mejakinkan wartawan
PAB tentang keharusan jang me-

maksa

untuk penggunaan

mx

—

pupuk

CIBA, petani itu mengatakan bah

wa semua lurah di Tjaruban, jg
terdiri
militer.

dari
24 lurah sipil dan
mengatakan kepada peta

ni bahwa

instruksi tentang ha

rus digunakannja pupuk CIBA di
berikan oleh petugas2 atasan Pe

merintah. Seorang Bupati setem
pat dikatakan telah menjelipkan
dalam

salah

satu

pidatonja,

wa djika seorang

bah

lurah

tidak

sanggup atau bisa melaksanakan
pemakaian

tani,

pupuk

lebih

CIBA

baik

oleh

minggir

pe

sadja.

UANG
LOGAM
KEBAJORAN
Mengenai
uang

hun

Proklamasj

ke—25

se-

bawa kegonejangan
dipasar
logam
mulja. Dapat
diterangkan
Indonesia su-

dike-

tenyeraman

an

Takja!,

menambah

dan

kareng

kerusak-

uang

dengan

uang

ribuah

memberj

angka?

ya

besar

Achli2

ke

kepertjaja

an (slijjage)

adalah

be-

retjeh

andingkan

eknomj

belum

da-

posi-

lip berapa besar perimbang
an uang rejjeh dan uang

besar. Tapi dikatakan pere
daran uang re:jeh umumnja

lebih
aktip
dalam
tuk kalian transaksi

Over)

jang

kwanjitas

mana

uang

ben(turn

dinilai

reijeh

ha

udara

negeri

wilajah

dalam

negeri tetap,

bahwa

beaja

pengiriman

Barat dan Timur menurut

Diepang

dan

jang

semula

ke Amerika

PT Gunung

Agung hari

tarip

Rp.

17——

Serikat dari

BELI

Senin

Dikwatirkan

besar

penggemar?

souvenir akan
memborong
uang logam bila Pemerm-

tah

tidak

waspada

dan

dipakai/diolah

seba-

praktis. Selajn sebagaj souvenir,
uang logam
djuga

dapa,
gaj

baha,

maijam2

an.

Agak

adonan

barang

untuk

keradjin-

menggembirakari

djuga dikabarkan pembikin
an
dj

uang logam
dilakukan
Kebajor»m jang berarti

memberi lapangan
kerdja
baru dan
fambahan. Pa-

brik uang logam jang dimaksud 'elah lama dikerah

untuk

dan

berapa

11 M4

DJUAL

kan untuk kebersingan lain dan sjukur
kini telah
kembali

jang

kepada

semula.

funksi-nja

(br).

TEAM LIPI ADAKAN SURVEY DI
UNHAS MAKASSAR,
L
MAKASSAR, — Suatu team dari Lem
baga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) akan mengadakan survey dalam
Mrgkungan Um'versitas Hasanuddin
Makassar, mengenai fasilitas dan ke#latan research,
Survey jare Att
Djum'at dariDlakarta dan akan beGara didaerah ini selama beberapa
har',
Survey jang dilakukan oleh Team
LIPI itu dimaksudkan untuk mengumpulkan data2 mengenal fasilitas re
search seperti alat2 ilmiah, pembi
an research dis, mengumpulkan da
ta2 tentang tenaga2 ilmiah dan tehrist jang bekerdja — dibidang research
Humas Unhas A.C. Tendean me-

rwatakan kepada “Antara” di. Makassar, bahwa data? jang diperoleh
itu, selain dapat dimanfaatkan oleh
LIPI, diuaa oleh Unhas sendiri. Bila
ja jare berhubungan dengan survey
tsb seluruhnja dipikul oleh LIPI
Team Itu akan mengadakan survey
puta pada Kantor Gubernur Sulawesi
Selatan, IKIP Makassar
Ia2 Peretitian ja

Irian

tentang

Brigdjei

Arub

Zai.

lan Awom
Manokwari

cs. jang berada dj
telah mulgi turun,

nal mengatakan bahwa
sedangkan

jang berada

didae.

rah Biak Utara

masih

belum.

Ia

gerombotan

Irian

Barat.

Ia

pera tidak lagi dilakukan "Sm/l.

ling Policy” di Irian Barat. Me

PETANI

reka2 jang
ra Papua

menghendaki Negaberarti pengchianat

Bersama2

Pembangunan
deagan
Presiden

dan

karena

pupuk jang diperlukan untuk satu
masa panenan selalu harus
dur

subversif,

Suharto

kali Ilpat djumlah jang diperlukan

geri

dan

Amir

Menteri

Dalam

Machmud

telah

ring.

hun jang akan datang, wadjah

dan ke

diharapkan
Irian

Barat

ngan

BATIK HALUS LE3IH
DISUKAI TURIS2 ,

dalam

tempo

akan

Suharto

djuga

3

berbeda

sekarang ini.

ta.

de.

Presiden

telah

memberi-

kan guidancenja untuk memba

ngun Irian Barat. Dalam kesem
patan jtus Presiden djuga me.

milu, Acub Zainal mengatakan

JOGJAKARTA
luar

negerj

— Para

turis

banjak

Is jg murahan. Tetapi turis2
darj Asia, seperti Djepang, le

CIBA

————

me—

kepada

peng

bih

seorang

perwira,

Kolsnel

mendjabat

AURI

bahwa

dj

Hankam

Djojopranoto . djuga

mendjadi
anggota
DPR.GR
mewakili Fraksi ABRI.

inj hzrga batik2 tsb mamaka para
turis2 jtu

membeli

beranj

djika

bat'x2

membeli

halus jang

mehal

dibanding

nan Bangsa2

Asia

nda

tgl

Il

sampai

15

Mel, demgklan diumumkan oleh se

nja pertemuan S-hari tsb adalah
ASEAN,

seperti

pameran hasil2
perdagangan
hal?

mengenai

gangan.

projek?

prioritas

pendirian

pusat2

produksi, mist2

bersama

ampat

Nberalisasi

Organisasi kebudajaan

perda

dan per

ekoriom'an tsb terdirl dari Malay
sia, Singapura, Indonesia, Muang
that

dan

Pilipina,

batik2

akan tetapi jang harganja

Djakarta, 12 Mej
Harj

Senin

koleksi

gara.
wntuk
mrh

pada

kekajaan

benda?

tik jang dimilikinja.

(Mdk)

kemarin,

Bank

Ne-

Priok

jang

tentang

pelaksanaan

Barat

Pe-

Pemjlu

akan

di

dilaksanakan

jang akan dibuat akan didiami
oleh para transmigran jang se
kaligus pula akan ditiru oleh
penduduk
setempat, "terutama
tentang tjara bertjotjok
dan berternak. Teatang

sanam
projek

Perikemanusiaan dikatakan bah

wa tidak lama lagi akan datang

di

an.

Irian

duga

Barat

dibeberapa

Gidirikan

200

asrama2

guru2

dan

daerah

Djakarta, 12 Mei (Mdk)
Kemarin pagi bersturut2

mendarat

dua

telah

buah pesawat dje

nis "Vickers Viscount 828 kepunja

an PN. Merpati Nusantara Airli
nes jang baru diberi dar! 'All Nip

akan

pendidikan.

ta, Surabaja, Denpasar, Maka:
sar, Menado,
Ambon, 'Biak. Pa
lembang, Medan, Bandjarmasin,

Padang, Pekanbaru dan lain2 kota
jang telah diterbangi oleh MNA
sampai saat ini.
Djenis pesawat VV 828 mempu

pon Airlines".
Pembelian dua buah
pesawat
'Vickers Viscount 828! oleh PN.

njaj

lam rangka pengembangan sajap

dalam 8 pax di Foreward Salon,

Merpati Nusantara ini adalah da
operasinja dan

meningkatkan

pe

lajanan kepada masjarakat.
Menurut keterangan Direktur
Utama PN. Merpati Santoso pem

bellan pesawat baru tersebut adu

Negara

PN.

Merpati

Indonesia

dari

1946.

DJEPANG AKAN
BENTUK ORGANISASI
PEMBANGUNAN EKON.V
ASIA

TENGGARA

mesin

4

turbo

prop

Rolls

Royce, jang mempunjai — kapasi
tas seats 68 orang jang terbagi

56 di Main Saloon dan 4 pax di
Rear lounge.

Dan dlm hal ketjepatan

kan

bisa

mendjeladjah

dikata

udara

500

km per djam pada ketinggian 21

000 kaki. Diperlengkapi dengan ra

dar untuk segala tjuatja,
tekanan

otomatis.

kedap

kabin

bunji

dan air conditioning.
Dapat ditambahkan bahwa pesa
wat tersebut dari tempat pembeli
annja di Tokyo telah dibawa oleh
pilot PN Merpati Nusantara Airlines sendiri, jaitu Capten pilot
Leimana dan Capten pilot Ru
biono. (ND)
|
?

didaerah

Tg.

TOKYO, — Pemerintah Djepang telah

ates

ngan

25

permintaan
alasan

1970

terdakwa

terdriwa

de

mengadisikan nermahonan un
3 ditahan luar.
?"w
at ini dit han
ndak
Diaya
dalam
rkara lain — (nidara nasal
1 telah

lan rimah

erkaranja

(Mn

pertukaran2 basil perekonomian bersa
ma artara regara? bersangkutan dergan Djepang pada chususnja jang
andjutnja bahwa pusat
kelak akan didjadikan

Datam rangka memperingati H.U.T. Ke-443 Kota Djakarta, Pemerintah DCI Djakarta menjelenggarakan Sajembara Mengarang dengan
thema "Mengatasi Masalah Urbanisast di Ibukota Djakarta"
Sajembara tersebut dimaksudkan untuk menggali konsepsi2 serta
Idee-idee segar dalam masjarakat
Ketentuan dan persjaratan adalah sebagaf berikut
Karangan harus mengandung unsur? fakta dan data, problematik
serta saran2 pemetjahannja dengan
memperhatikan kemampuan
@an kondisi riel Djakarta
atu Harian/ Mingguan/Madjata jang terbit di Djakarta dengan sebuah tinda
sannja kepada Panitia Sajembara Mengarang d/a Djapen/Humas
Pemerintah DCI Djakarta Djl. Merdeka Selatan No. & Djakarta
Karangan jang akan dinilai oleh Dewan Djuri hanjalah jang ter.
muat dalam salah satu Mass Media tertul's jang terbit di
Djakarta.

Pandjang karangan antara 4 sampai € folio dengan ketikan 1

spasi
a. Peserta harus membubuhkan dengan djel nama, umur, pe
kerdjaan, dan alamat atau tanda pengenal
Innja.
b. Djika dikehendaki, peserta boleh 'enggunakan Nama Sama
ran, disamping menjertakan persji
IN pada punt $ a diatas
Seet
Warga Negara Indonesia dapat mengikut! Sajembara Me:
ngarang ini.
Karangan? sudah masuk dimedja redaksi
Media tertul's
tersebut se-lambat2nja pada tanggal 15 Mel Mass
1970
Pimpinan Rerdaksi jbs. memilih 3 (tiga) buah Karangan terbaik
Gan memuat satu persatu dalam panerbitannja se-lambat
?nja tang
gal 5 Djuni 1970
Djakarta, 15 Djanuari 1970
PANITIA PERINGATAN HARI ULANG
KE 443 KOTA DJAKARTA
Sekretaris Umum,
SUKIJAN
Residen

TAHUN

No

LM

MMA Ar,

TERBIT

Dalam suasana dukatjita ini, namun untuk para pembatja tetap
@da karangan?
dan gambar? jang patut mendapat perhatian dan
WWukup bermutu, baik dalam ruang umum jang mengupas berbaWal matjam soal, maupun dalam ruang masalah kesehatan, ruang
pendidikan, hal: and chusus untuk wanita, tjerpen, tjergam, ru
ang remadja dan ruang muda serta gambar? fotonja jang aktut
dan feteresan, baik mengenal kedjadian? nastona! Gan tnterna
slonal maupun dibidang mode dan dunia kewanitaan umumnja

jad

sedang

MENGARANG

Nomor tni adalah suatu NOMOR BERKABUNG, berhubung meninggalnja IBU S.K
ABDURACHMAN, dan apa dan siapa Idu
Abdurachman diuraikan oleh Redaksi dalam
ruang "Antara Ke
luarga" dalam suatu karangan chusus belasungkawa

15 djita.

Mei

SAJEMBARA

TAHUN

No. 5 -TH-XVII/1970

memutuskan untuk mendirikan di ToKYO suatu organ'sasi Internasional Ig
baru—suatu "Pusat Pembangunan Eko

Sidang dengan Hokim Ketua

tgl.

PANITIA PERINGATAN HARI ULANG
KE 443 KOTA DJAKARTA

SUDAH

Nj. Wardijatj SH, Sukendro SH
dan Nj. Aminah SH masing2
ssbogai Hakim Anggsta sera
Djaksa Peyuntut Umum Eddy
Hudoio SH
menunda sidang
sampaj

— konperensi pers bagi anggota delegasi asing dan nasional.
"— menghadiri pembukaan, Djakarta Fair 70.
— Gjamuan makan olek DF 70.
— pertemuan panitia pelaksana.
14 DJUNI :
— pertemuan dewan pimpinan FPA (Film Producers In Asia)
— parade keliling Djakarta.
— Wowkjara selamat datang oleh Gubernur Djakarta.
18 DJUNI :
'— perletakan karangan bunga di Taman P: wan Kalibata.
— wawantjara pers dengan bintang? film/latihan.
— pertemuan dewan pimpinan FPA
—— upatjara pembukaan Festival Film Asia ke-ls, dimeriahkan oleh pertundjukan tari dan njanji.
16 DJUNI :
— kundjungan kehormatan kepada Gubernur DCI Djakarta.
— kundjungan kehormatan kepada Menteri Penerangan
— makan siang diselenggarakan oleh PWI, GIPRODFIN (Gabungan Importir, Produser dan Distributor Film) dan OPS Bioskop.
— pertundjukan flim dihadiri oleh para
bintang
— Glamuan oleh Presiden FPA, Masaich! Nugata film.(Ant)

TAAT
VAN AAA 1 TO MANTAN
NA NY AIM AA
madjal
bulanan
uk
IBU, BAPAK dan ANAK

Tjek tsb dipergunakan
pembajaran sebuah ru

dibelinja seharga Ro.

DJAKARTA, 12 Mel (Mdk)
Atjara Festival Film Asia ke-16 jang akan dibuka pada tanggal 15 Djuni
1978 di Djakarta diawali dengan atjara1 pendahuluan jang sudah dimula! pada
tanggal 8 Djunt.
Sebagian @tjara2 itu adalah sebagai berikut:
8 DJUNI 3
— pertemuan juri, screening
Oleh team djuri dimulai.
12 DJUNI IL:
"— kedatangan dari kelompok terachir delegasi asing.

13 DJUNI:

Erts Kabupaten Fak Fak, djha.
rapkan pada sepandjang djalan

ti-

Dua buah pesawat jang baru
itu masing2 diberi nama 'Sabang'
dan 'Merauke', menurut reni
akan melajan! schedule Jogjakar

Dagang

pertanjaan

tsb.

2 PESAWAT BARU PN
MERPATI NUSANTARA :
TIBA DI DJAKARTA

terima oleh

telah

barang?

Gubernur Irian Barat Kasieppo mengatakan. dengan adanja
projek
Tembaga di
Gunung

nja, membeli batik2 halus jg
mahal itu untuk kepentingan

Bank

dihadapkan didepan sidang Pe
ngadilan Negeri Istimewa Dja
karta, Henry Morgan (21 th),
karen», dituduh relah membu
ka tjek kosong sebesar Rp. 15
djuta

mahal,

bahwa

seperti Pepera dulu dan di Iri.
an Barat tidak didjumpai per.
soalan2 politik.

turis2

lah dalam rangkac kredit jang di

Beli rumah
dengan «
tjek kosong

ian

"Karang'ung.
kepada "An-

tara”.

sidang

nja iang pertama di Guezon City,

bahwa

harganja

dengan

Koperasi Batik
ral" Jogjakarta

Tenggara

melangsungkan

Atas

tu.

dari Eropah, demikian menuyut Zamroni Kohari, Pengurus

KOMITE TETAP ASEAN “
URUSAN PERDAGANGAN &
INDUSTRI BERSIDANG
DI IBUKOTA PILIPINA
MANILA, — Komite tetap Per
dagangan dan Industri Perhimpu
(ASEAN)

oleh pedjabatZ tinggi Irbar itu

batik2 tulis dengan ms

tidak praktis sama sekali dan me

bahwa penggunaan pupuk

nanjakan apakah alat2 angku.
tan seperti Cessna dan coaster2
telah tiba di Irian Barat, jang

jang

tertarik pada ba'ik2 hzlus, ter
atama

Atjara Festival Film
Asia Di Djakarta

dju

dang tanahnja setelah diberi pu
mendjadi keras

OBEBYAAN
AYO

Ne

ga dibitjarakan masalah2 pem.
bangunan di Irian Barat, jang

pada masa panen sebelumnja, se
CIBA

|

jang tepat!

mendjelaskan bahwa setelah Pe

nurunkan kwalitet tanah,

puk

!

Perhatikan Voltage

mengharapkan,
medio tahun jni tidak ada lagi
di

i

:

“8

masalah

keamanan,

:

pa!

harganja
jajtu se-

Gerombe

Berbitjara

PHILIPS

Ba-

kitar Rp. 2 IB perkilogram

pat perhatian penuh dari Peme
rjatah Pusat dan mulai bulan
Djuli jang akan datang. logis.

wasa
hal,

pelaksanaan

sadja

uang

beras dari

rat mungkin
karena
disana sangat rendah

mengatakan Irian Barat menda

daerah basis PKI.
Petani itu achirnja mengatakan

banjaknja uang logam jang
kelak djedarkan.

Sukan

dengan

”Lariaja”

umumnja

bekas

tanda—tanja

dingkan

ga mungjulnja uang logam

mengatakan bahwa dengan ada
nja penelitian jang Jebih ketat
lagi dalam masa2
mendatang.
hal tsb tidak akan terdjadj

dikatakan
telah tiba.

adalah

sjarakat MBAU.
Dapa: ditambzhkan,

begitu djauh
jidak kedengaran laporan? jang mem

j

tang "larinja” djatah beras se
banjak 12.000
ton, Pangdam

tif2 klasik. Tetapi karena de.

sono

Pemerinyah dalam rangka
hari
peringatan ulang-ia

di

ruban/Madiun

puk CIBA oleh petani, karena 1ja

nel Djojopranoto

logam

akan

dari

dalem waktu dekat inj akan
diserah terimakan dari Kolo-

jang akan dikeluarkan oleh

Barat

Sedang lurah2 setempat takut
ditjap sisa2 PKI kalau gagal da
lam pelaksanaan pemakaian
pu

L
KOLONEL (U) HARSONO
WAKA PUSPEN HANKAM
DJAKARTA — Djabatan Wa
kil Kepala
Puspen Hangam

rus lebih besar dalam perse
diaan sirkulasi,

Irian

an demiklan pengadaan logistik

Acub Zajnal

SEORANG

untuk

LEBIH
TERANG
OAN
TAHAN
LAMA

urus oleh Bulog, sehingga deng

Menjinggung tantang masalah

logistik, Brigdjen

"KATA

sar. Kwanyitas uang reijeh

KURS VALUTA
ASING DI DJAKARTA
"DJAKARTA — Kurs Valuta Asing di Djakarta hari Senjn tetap
tidak berobah dari kurs hari2 sebelumpja. sedang kegiatan pasa-

adalah sebegaj ber'kut :

CIBA telah

kata

krecariar ASEAN di Manila.
Adapun masalah2 jang akan di
Ditjarakan selama — berlangsung

mendjadi Rp. 50— watuk tisp 5 gram.

ran sedang2an sadja

petani,

Pengusaha pupuk

(Mdk)

ini kini sudah Capa, sorot
an luas. Masih merupakan

dikemukakan,

pengiriman

Biaja

merugikan

12.5

tik

Ciba rugikan
petani Madiun

Manila,

baru adalah Rp. 35— setiap 5 gram jang sebelumnja berdjumlah

tiap

Madiun,

instruksi jang

AN LAN IE IPANEOYO TAMAN NATA KAA IN

Gubernur

luarkan oleh Gubernur.

"Kalau saudara? wartawan ti
dak pertjaja, marilah bertaruh de
ngan saja dan saja akan memberi
kan satu bulan gadji djka djudi
casino di Djawa Barat tdak ditu
tup', demiklan Gubernur Solihin
GP menambahkan. .

tarif

keputusan

rifnja dan menjesuaikan de

rapkan, supaja segera bersih da

dah iama jidak mensjrkula
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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,: sebiilan (termasuk beaja

antar). Luar kota: Rp. 300,- (termasuk beaja pos udara).
Luar negeri: Ditambah beaja pos udara ke negara jang bersangkutan
TARIF IKLAN :
TEKS SADJA : Rp. 40,- per mm/kolom iklan, lebar 4G mm
minimum : 25 mm/kolom.
DISPLAY - AD (IKLAN GAMBAR): Rp. 50,- per mm/kolom iklan
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(hanja

merah) :

hanja

untuk

3 bulan.

Kontrak :

100x

tambah

dimuka.

Pembajaran

: B.M. Diah

PERANG GERILJA
DI INDOTJINA «

dari

Pada waktu pasukan2 AS & Vietnam Selatan berhadap2an dengan gerija
Vietnam Utara dan Vietcong, praktis seluruh Indotjina, dunia kemiliteran di.
- estimate setjara sungguh2, bagaimana
negeri2 Barat dan Timur sedang meng
gambaran daripada pertempuran2 sekarang ini, jang menimbulkan banjak kedi
djadian2 kompleks bagi tentara modern seperti jang dimiliki AS. Sudah
ketahui, bahwa setjara konkrit sampai sekarang pasukan2 AS belum menemu
kan markas2 besar kaum geriljawan didaerah Kambodja. Setelah beberapa hari
mendjalankan roda pertempuran, djuga belum diketahui djelas dan terperintji,
sampai dimana kekuatan musuh2 AS dan Vietsel di daerah itu.
Dalam pada itu desakan pasukan2 AS/Vietnam Selatan telah menjebabkan
areal pertempuran berpindah2 sehingga sampai ke Laos. Berita terachir' me
njebut, bahwa dimedan perang Laos geriljawan2 komunis semakin mendesak
kedudukan pasukan Pemerintah didaerah sebelah Timur. Laos Utara sudah pula
di kuasai sepenuhnja oleh pasukan komunis. Keadaan di Laos sudah begitu gawatnja, sehingga kemungkinan besar, ibukotanja Luang Prabang akan dikosong:
kan. Pangeran Souvana Phouma mendjelaskan dalam suatu keterangannja bahwa
kalau pasukan AS menerobos semakin djauh kedalam wilajah Kambodja, maka
kemungkinannja ialah bahwa geriljawan2 Vietcong dan Vietnam Utara akan se
makin meluaskan dan memperkuat kedudukannja di Laos.
Suatu gerakan gerilja jang praktis tidak "bermarkas" memang sukar untuk
dibasmi setjara frontal. Keadaan daerah gerilja tidak dapat ditentukan, tidak
dapat dikuasai penuh, disebabkan peperangan gerilja seperti kita ketahui, tidak
memerlukan front jang berhadap hadapan. Sehingga dengan demikian tidaklah
dapat diduga kapan suatu perang gerilja dapat dibasmi atau dikuasai.
Keadaan ini diketahui sepenuhnja oleh AS jang sudah mempunjai pe.
ngalaman selama k.I. 15 tahun didaerah Indotjina. Oleh sebab itulah maka kira
nja Pentagon akan mengetahui pula, bahwa perang gerilja disana, dengan kekuatan2 massa tempur musuh jang sudah mengenal dan menguasai area pertempuran setjara politis, ekonomis sosial dan militer tidak mungkin bisa ciselesaikan
da'am waktu enam atau delapan minggu sadja
Kekuatiran dunia mendjadi makin besar, bahwa perang di Indotjina dapat
diselesaikan oleh penetrasi pasukan2 AS di Kambodja baru2 ini. Oleh sebab
itulah maka banjak bagian dunia jang sudah berpengalaman memberikan p.
hilaiannja, bahwa perang di Indotjina jang kini terdjadi antara pasukan2 AS se
banjak k.I. 500.000 ditambah pastikan2 setempat, melawan pasukan2 jang massal
dari kaum komunis, tidak akan dapat memberikan djalan keluar dengan ke.
menangan pihak AS cs. Djadi djalan perundingan jang djudjur, jang beritikad un:
tuk betul2 menginginkan perdamaian jang hanja bisa membuka djalan kepe
njelesaian peperangan.
Kita memang sangat menginginkan bahwa djanganlah hendaknja totaliter
isme seperti komunisme achirnja dapat menguasai Indotjina. Tapi kita djuga ti
dak menginginkan, bahwa perang jang membawa bentjana terus menerus kepada
rakjat disana, berdjalan tanpa achir, sehingga dari satu generasi ke generasi lain:
nja, rakiat disana tidak pernah dapat menikmati hidup damai
Perang gerilja jang telah dilantjarkan selama 15 tahun lebih dan tidax
mendatangkan penjelesaian sekalipun dengan intervensi pasukan2 AS mem
sendirilah jang harus me.
berikan petundjuk, bahwa setjara sungguh2 rakjatnja
mentukan nasib daripada negeri dan bangsanja. Tjamour tangan langsung dari
pihak ketiga, apalagi dengan kurangnja pengetahuan areal setjara menjeluruh
seperti jang dilakukan oleh AS tidak memberikan djaminan bahwa ia dapat me:
njelesaikan persoalannja.
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wi jah Vietnam Selatan sela-
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Te rserah memilih '

:

GI"Peking
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na rupanja
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Israel akan
bebaskan
50 tawanan

Brezhnev dan Le Duan yelah
membahas soal Kambodja pa
da tanggal 24 April jang lalu
seielah disisihkannja Pangc
ran Norodom Sihanouk dau
pe"
Le Duan kabarnja diberi
,
da
Maksud
djerasan
1
:
WElASan yentang
pantjax darj 1cyan

Regional

an
rer

dalam

tercentu

poiicy Sovje, disana.

pa:

SITUASI
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Sov-

serangkajan

perubahan?

EGA.

md)

tona

jang

(Mdk)

Demokrat

achir

oleh

dotjina yelah di-indjau kem
bali dan Brezhnev memberita
hukan Le Duan akan adanja

seperti jang diramalkan

KAMBODJA

Upatjara agama Buddha pertama di Borobudur
sedjak masa riwidjaja

men- — "arakkita

duta (duta paming.

23 matjam

pada

pengakuan

Diduga

temuan

men.nggaikan

bisa

AS
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DI SEMARANG
,
DISERANG KOLERA
SEMARANG, — Dr Brotoseno
kepali Inspeksi Kesehatan Rakjat
Prop, Djawa Tengah menerang
kan kepada "Antara, bahwa br
nar sdjak tel. 4 April penjakit
kolen berdjangki dikota Sema
rang,
Dalam hubungan ini diterang
kan ala 69 orang jang diserang
penjakit tersebut, diantaranja $
orang meninggal dunia dan dalam
penjelidikan lebih andjut Dr Bro
toseno mengatakan, bahwa da
@Ajumah 69 orang, 28 diantara sete
tah Eporiksa kotorannja dilabora
torium, 11 orang positip menderi
ta penjakit kolera, sedangkan 17
laimja negatif.
Untuk mentjegah agar peajakit
tersembur tidak meluas telah di
Gakan tindakan2 seperlunja dan
mpabila ada jang tersangka dise
rang penjakit kolera, segera dira
wat dirumah sakit, demikian Dr
Brotoseno.

Perintah harian itu menjerukan agag dibeatuk pasukan?
pembebasga dim 3 go.oayan,
jaitu kesaguan? reguler, regio.
nal dan gerilja. Serangan2, ka
hendaknja
menunggu

tersebut

ini terus terang, akan

"menjerahlah”
dip pundak '

tara Un: Soties lan pemerin
tah Vielnara Utara djuga di
bahas. (AFP)

tara ketua partai Leonid Brezh.
nev dan Le Duan.
pemimpin
ra.

Sabtu

hari

habatan

pengakuannja.

Parjaj Komunis

merasa sangat ragu bahwa

25

waktu? menjerang
penduduk, de
mik'an 'Antara' memperoleh kete
rangan dari perwakilan Sargent
Dyak Fund Ine. di Djakarta.

tuk mentjapaj ke.

wajang
Ki
ini,

Nji Tjondrolukito,
beserta
rombongan Pagujuban Ke.

gur”

an

Kita

tanja,
fanpa

yan Pesinden terkemuka di
Sabdc

',

Sekali

kan bahwa dalam periemuan2
itu, persoalan? mengeraj lang
kah2 bagi mestperkua' persa

Spekulasi bagj dipertimbang

«emuan

me
Mansfield
buhwa ia

Mike

AS

Senat

ngatakan

Mei

memberikan

damai

Yjapaj djalan buntu.
Sebuah komunike

penindjau, beberapa negara?
jang bukan
komunis jelah

garakannja

Senator mengatakan kepada
para wartawan bahwa dia dju

Dr Netzer memintakan perhati
an pemerintah untuk — turut me
njelamatkan mereka darf antjam

Kita

Dalang

DJAKARTA

Narto

menangan

Netzer,

12

Pemimpin Partai

rundingan

jet jlu adalah setelah diseleng

Man

WASHINGTON,

President

rasa sangat sedih akan persedia
an obat2an jang
ada didaerah
itu, karena
persediaan obat2an
ternjata sangat tidak — mentjuku
pi

harus mengatasi segala kesulitan Inj

Louis

di

tandingan

ri Minggu.
Pemerintah Sovjet telah ber
sikap diam sedjak digulingkannja Sihanouk dan pemben
tukan pemerjntah
andingan
nja, mesk/pun menurup para

kannja

ajandji

Kambodja

Diantara 23 matjam penjakit
itu dalah tbc, malaria, disentri, pe
njakit kulit, asthma, bronchitis,
pnemona,
tjatjingan, lepra, epk
lepsi, penjakit djantung, penjaklt
kuning (hati) dan rheumatik
Mengingat banjaknja penjakit
didaerah tersebut, Dr Netzer me

manuver?

adil.

Dr

Sen.

depan

(Mdk)

ga Cokter sukarelawan

kiia,

bertekad uptuk menang.

semalam
suntuk «
di TIM
penggemar
dunja
dewasa
Indonesia

tjita?2

12 Mei

PANGERAN NORODOM SIHANOUK (kanan) berbitjara dengan
PM RRT Chou En Laj sambil berdjalan keluar geduag pemerintah
di Peking sesaat setelah pertemuan mereka dimana RRT meng.
umumkan pengskuanaja kepada pemerintah Kambodja jang di.
bentuk oleh Sihanguk.
Pcagakuan tersebut menimbulkan sengketa diplomatik antara
RRT dengan Kambodja jang dik: ai PM Lon Nol dimana kedua
negara Kai saling menahan diplomat? jang lain. (AP)

sukan2

Sapafkan Ik 23 matjam penjakit
Jang pada umumnja diderita oleh
masjarkat setempat,
demikian

tefapi kita berdjoang

suatu

jang

waringin (Kalimantan Tengah), di

Ada kemungkinan bahwa pada
permulaan musuh akan mem
mereka,

tinggal

Hindu

:erhadap pemerin-

bawah Pangeran Norodom Si
hanouk, demjkian menurut
para penindjau di Moskwa ha

Dari 3000 pasien jang menda
pat perawatan dari Klinik Sargent Dyak Fund di Kuala Buajan,
Ketjamatan Mentaja Hulu, Kota

Perintah 4#-pasal itu berbu.
nji:
“Kita bertekad untuk
mentjapai tudjuan kita, untuk

.

orang

60 bintang2

tje merlang, dan tjantik2

Para perindjau menundjukkan bahwa darj dua percemu
an itu telah dibihas soal ma
suknja pasukan? AS dj Kam
bodja. serangan2 Amerika terhadap Vietnam Ujara dan pe

memper
berjkan

sedang
unjuk

Kambodja

ah

Menurut Perwakilan
Sargent Dyak Fund

bodj:

persulit kita dengan

pengakuan

23 matjam
penjakit
antjam
Kalteng

tuan Kampachia
(Kambodja)” jang menjangkut organisasi geriljawan di Kam

negeri

upatjara

12 Mei (Mdk)

Uni Sovjet
timbangkan

memperingat! pemimpinnja, Sht
vajt, dkerang oleh — orang2 1s
lam India.
PERTEMUAN SEAMEC DI BANGKOK
HARI INI
Kuala Lumpur, — Menteri Pendidikan
Mataysa, Dato Hajt Abdul Rahman
Yacub hari Minnggu telah meninggal
kan Kula Lumpur menudju Bangkok
untuk memimpin pertemuan Dewan
Menter2 Pendidikan Se-Asia Tenggara
(SEAMEC) jang akan dimulai har! Se
lusa 'v| dam berlangsung selama tiga
hari dikota tsb,
to
Tenja
Pericuan itu akan membahas kemurgkiran didirikannja suatu danabeasiswa jang bisa dimanfaatkan bagi
kepentingan semua negara anggota
SEA
dan peranan dan Sekretar'at
MEC

di Kambodja

membebaskan

Moskwa:

Bentrokan2 sengit itu mulai me
letus di Biwandi hari Kamis keti

para geriljawan

Saigon, 12 Mei (Mdk).
Radio Front Nasional Pem
bebasan Vietnam
Selatan
(Vietkong)
Sabtu
malam
menjiarkan
dalam bahasa
Vietnam
sebuah perintah
harian dari "Komando Tertinggi Tentara Pembebasan
dari Front Nasional Persa-

pamerkan kl

Sedang dipertimbangkan
kata penindjau di Moskow

penduduknjn

tempat

nja-

perang

4 program

160.000 orang

film Asia jang akam
katanja akan mem-

ang

U LAGI

BOMBAY,
Delapan puluh
dua orang "sudah tewas dalam
bentrokan sengit ummat Mi-idu—
Muslimh di Bhi wandi dan Jal
taon diegara bagian Makarasn
tra dari India,
demikian hari
Minggu diumumkan di Bombay.
Bhiwandi 4erletak 50 KV dise
belah utara Bombay, sedangkan
Jalgaon 350 KM di timur laut
Bombay
Setelah pembakaran2 rumah
setjara luas dikota ketjil
Bhi
wandi hari Kamis dan Djum'at
diberitakan bahwa 30-000 »rang
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Maret,

.

perbatasan Kambo-

menes

Bar

dja dan 2 orang awaknju

Nana

a
serserangar

Karame
1968

Cobra bermeriam hari itu djuga tertembak djatuh dipsopirsi
Phuoc Long, disebelah selatan
was

pada

Sabtu sorenja,

AS tertembak

tes

sebuah heli

djatuh

dijropin

si Pleiku didaerah dataran
tinggi tengah dan ke-4 orang
dadalaaa pesaWal Take
on ta
2
(tr)

an

lis dan seniman jung biasanja di
organisir oleh Sutan Takdir Alisjah
an di Puntjak dalam tahun-tahun Ii
puluhan, masatah itu sering dike:
Mokakane tetapi tilak pernah di
petjahkan. Da
hir tahun-tahun
nampuluhan, penulis sendiri tidak
Pantat akan Isilah ter
sebut, tetapi bila ia berbitjara tentar

humanisme universil': jang dimak
adalah Manifes aKebudaja
aBila injapenulis
tidak salah, Sdr,MH
B. Jassin membatasi pengertian “hu
manisme universil” itu hanja dalam
hubungan
budaja dan tidak untuk di

masukkan kedalam Kamus Politik
Baginja karja sastera atau seni jang
baik, tidak perduli apakah karja itu
Uiptaan seorang
Nasionalis, seorang
Komunis, seorang
Muslim, seorar
Kristen, se
apitalisa au seo. ng
itu di
Imperatis Djalan fiku
tenta oleh Lekra jang dipe

m Komunis
jang mengata:
h dulu, baru sastera
Ci
, bahwa lebih baik kari
Komunis meskipun tidak ber

mutu tinggi daripada karja seorang
Kapitalis meskipun bermutu tinggi.

Sesudah PKI berhasil
membuat kuda
Troja bagi ideologinja jang bernama
Manipol, doktrin Komunis itu diru
muskan mendiadi “Manipol dulu, ba
ru sastera ! (Dalam struktur jang sama
ialah doktrin-doktrin “Nasionalis du
lu, baru sastera !
Muslim dulu,
sastera ?" atau “Kristen dulu,
sastera ! atau bahkan "P
dulu, baru sastera
").
Metkipun demikian, perlu kita ke
tah i, bahwa satu karja sastera jang
dalam pandangan Sdr. H. B. Jassin
belum tentu baik dalam pandanga

raha.
Ketudaa
tidak
co ba
kita. Sebagai Gontoh kala
SLMM7 (Langit Makin Mendua)
Meskipun mungkin benar, bahwa pe

nulis-penulis Islam jang metantjarka
polemik terhadap kritikus sastera kita
itu dipengaruhi oleh doktrin “Muslim
. baru sastera !” namun karena
"LMM”

bermutu

ginja

bukan

satu

karja

tinggi, sungguh

aj

sastera

jang

untuk berbit
me universil
L
oleh
kali adalah credo jang diteriakkan
oleh mereka
jang
merasa
mendjadi
ahli waris jang sah dari kebudajaan
dunia, Credo ini terdapat dalam Surat
$
an Gelanggang, dan baru?
ini terdengar pula dari jeramah Sutai
Takdir Alisjahbana. Mewarisi Kebu
dajaan adalah soal pendidikan. Demi
Bapak
kianlah Ki Madjar Dewantara
Taman Siswa dan Menteri Pendidika
jang pertama dalam riwayat Republik
kita, merumuskan, bahwa pendidikan
pembelaan prinsip-prinsip

kebudajaan

(dari

lah
unta,

am sat
mmitment?
Hal in limungkinkan
sebab setjara kulturil tak dapat
ahwa Ind
sah

k
jang sah h dari
d
sanja melupakan,
bahwasanja m
rek
» menerima
melainkan baru memintanja atau me
nginginkannja. Biasanja mereka me
mereka belum berhasil
lupakan, bahwa
mengatasi satu konflik budaja jang
tim
sebagai konse vensi logis dari
dikan, baik jang dilaku
rasi kepada generasi
maupun jang dilakukan oleh bang:
sa. Masalahnja bukanlah

ati

seringkali

s

kebuda:
mengesankan
Bila pe:
tam pe
modern

pentas. Masakita terlalu ters
n
rasa sebagai telah
rengatasi satu konflik budaja, pada
hal konflik
baru sada
mulai. Disinil
titerangkan
humanisme
sebab adanja penge
universil” dinegara kita tidak pernah
djelas sedjak dilahirkan
Tetapi perlu kita
terangkan, bahwa
sikap menjerah kepada konflik buda
itu tidak merupakan
privilege dari
pembela-pem nbela prnsp-pansp hu
vers

Dari London ke Pari
2 dapat mentaksikan pertundjukan?
London dan Pars bulan
mma? bersifat musikal
ballet jang meskipun lain dalam zamannja namun
Di London (bawah rup dallet modern Anver ika dibawah pimpinan artis
jakni Caroi Channing (tengah) nami knja
musikal Broadway “Hel Doliy
berusaha menondjoikan (ir2 kehidupan kimi dilihat dari sexi pakajan se
perti maxi min dan mode Indian

diumumkan

Manifes Kebudajaan itu, satu-satunja
dilihat oleh PKI, ter
ine uni:
versi” itu
edjak istilah itu dilahirkan da
lam achir tahun - tahun empat
puluhan dinegara kita, arti jang
dikandungnja tidak pernah dis
las Dalam pertemuan-pertemuan para

JAMAN SELATAN AKUI

REZIM SIHANOUK
'
Adan, — Jaman Selatan
hari Djum'at mengakui pe
merintah Kambodja
dalam
pengasingan jang dibentuk
di Peking
baru? ini oleh

Pangeran Norodom
Sihanouk, demikian diumumkan
setjara

resmi

di

Adan,

para

ana

Praha mundial dengan per
kan akan mereka de

SELASA,

MERDEKA

PALAMAN IN

"Tentara Viet' sel menudju
- Pnompenh |

Team Malaysia sendiri K
ternjata belum kompa

Mekong. Pengungsi2 Viet.
itu jang mentjeriterakan

"Kita akan berdjuang de
ngan segenap tenaga dan
kekuatan untuk dapat mem
bawa kembali Thomas Cup

ke Indonesia, dengan demi
karung2

KomanKomodor Tran Van Chon,
am Selatan
Man Pasukan2 Laut Vietnandnj
a akan
mergatakan bahwa pasuk
Penh dan
bergerak menudju Phnom
mungkin lebih djauh daripada Phnom
Peah kelbukota — Propinsi Kompong

12 Mei

.

(Mdk)

Pasukan? Amerjka Serikat
jang kerltbat dalam perang

Indo

Tjina

jang

diperluas,

miaggu lalu
kehilangan 21
buah heljkopter dalam ketie
lakaan2 jang
men
83 orang Amerika dan me
Jukai 30 orang Amerika pula,
Demikian pengumuman Ko.
mando Militer AS di Salgon
bari Minggu jang baru latu.
Sembilan dari helikopter2
Itu djatuh di Kambodja. Tu
djuh Iatanja ditembak djatuh
oleh meriam2 penangkis uda
ra komunis sedangkan heli.
kopter2 lainnja kandas ka.
rena

sebab2

operasioni!.

Duabelas pesawat terbang
lajanja mulai dari djenis pe

sawat pengintai ketjil sampesawat
terbang besar
n mesin turbo kembar

idjenjs CH 47 ditembak djatuh

dan

dihantjurkm

di

Vietnam Selatan.
Hari Minggu jl. Komando
Militer AS di Saigan meng
umumkan adanja 6 ketjela
kaan

pesawat

terbang

k.l, 34 km dari perbatasan Vietnam
Selatan, sebab
Presiden Nixon telah

meretapkan batas 35 km bagi penero

bosan AS kedalam Kambodja.
Djurubitjara pasukan2 Sekutu mengatakan bahwa mereka telah berhasil menjita lebih dari 8.000 putjuk
sendjata 2.000 ton beras dan ratusan
ton amunisi dari markas2 gelap komun's di Kambodja. Seluruh pasukan komunis jang mereka tewaskan

sela.

ma hari2
Kamis, Djum'at
dan Sabtu jang menewaskan

21 orang Amerika dan me.
lukai 2 orang AS 'lajimia.
Ketjelakaan

terberat

Sabtu

menewaskan 9

1 hari

orang

terdjadf

jang
AS.

dalam

pada Hari

berdjumlah 4.400 orang, dan dipihak

"naik pe.

Wr),

Mereka

Vietsel

sawat terbang "Huey” jang

ditembak djatuh
am

penangkis

oleh meri.

udara

DINJATAKAN

komu.

SURABAJA

Setandjutnja

(Sambungan

dari

hal.

sebagai

Pedjabat
K.

bom

atcm

senior

Subramaniam,

hilang

alat

Kapal-motor

coaster,

berat

oleh

pemerintah

I)

Pemerintah

takan kepada "Antara”.
KM. "Timur” meninggalkan-

pelabuhan

Surabaja

26 Desember
dengan

1969

pelabuhan

Ik. tgh
jang lalu
tudjuan,

ka
Dikabarkan,
Balikpapan.
pal mengangkut sedjumlah 35

pengangkut

orang penumpang,

disamping

muatar barang. Menurut ketehtuan, kapal type KM "
tidak boleh
mengang
mur”

ke

nuklir

kut penumpang.

as pesawat Apollo

Tangki

13 djatuh di danau Swedia?

Stockholm, 12 Mei (Mdk).
AHLI2

pertahanan

Swe-

apa jang dina-

| menemukan

makan tangki gas jang dja

| tuh dari kapal bulan ApolATIHAN

KATA2

HARI

MINGGU

pagi

lalu dalam

telah dilangsungkan stiara2
Perwosi di Isrora Semajan,
senam jang ditampilkan oleh 7
tan tsb dimeriahkan dengan peragaan mode2 pakajen. Pada gam

sekolah seriam dijbukota.

bar atas tampak Ety menampilkan sebuah pakaian pentai jang
tjukup berani tapj sesuai untuk negeri panas. .
Atraksi

reog BKAK

djuga mustjul

|

Djenewa, 12 Mei (Mdk)
Para sabotir telah melakr,
kan pertjobsan untuk meledak
pesawat?
kan bom2 didalam

mmm
aa

Memberikan
penilajannnja
jang
adanja psy.wat2
atas
jang datangnja
ber-matjam2
dari pihak Kuala, Lumpur, Sek
PBSI itu berpendapat
djen

bahwa

penerbangan

125.000 "
taris akan
datang dari
Expo-70

dang

menantikan

untuk

ruang penumpang dari sebuah

wisatawan
lipat banjaknja
dari tahun
kemarin. Kesulitan jg utama
dikatakannja
adalah dalam

soal pemberjan
akomodasi
wisatawan? antara
kepada
lam

masih

rangnja

terasa

kamar2

sekali

jang

ku

untuk

tahun ini djuga harus ditam
bah sebanjak 125 kamar di

Djakarta sadja.

20 menit karena seorang
penumpang datang terlambat.
Di London, polisi pada Minggu
malam

menerima

panggilan tel

pon bhw sebuah bom diketemukan
didalam sebuah pesawat 'Iberia"
jang wan berangkat menudju
berhasil

Bcm tsb

pesawat

tsb

kursi2

mereka.

Tidak

seorangpun

menderita

luka2 dalam ledakan tsb dan
rusakan dikatakan ringan.

ke

Sementara itu polisi Amsterdam
pada Minggu malam telah mela
terhadap usa

penjelidikan

didalam pesawat
ha peledakan
pe
"Pberia'. Mereka melakukan

meriksaan

nita berusia

rigai

seorang

terhadap

25 tahun. jang

sebuah

meninggalkan

Ninnen jang berisi bahan2

K3

kipun

dikamar

penumpang

wa

ditju

tas

peledak

dari

ngan terbang Amsterdam.
Tas linnen tadi meledak

lapa
dan

kemudian setelah terdjadinja led
panggilan telpon

15

keputusan

musim

pemungutan

panas

26.Sungai.
28.Salah satu barang tambang.

30. Dibatja dari belakang : Masing.
.Tempat bunga.

| 22. Jeng mempunjai tiorak istimewa.

MENURUN:

1966,

Pusat

Sultan

Ha-

mengkubuwono-IX hari Sab

| 3.Msti batang pisang.
4.Dunia Tumbuh2an.

tu telah berangkat ke Ams

:
2

5. Kedjadian atau kenjataanjangku-

jang

akan
Ba

RAMALAN SATU
COMPUTER LAGI
kembalj

tsb

mahkota

dalam

kedjuaraan

pertandingan

menurut

demikian

ko,

du.

jang

computer

lan

rama.

dilakukan

terhadap
terperintji
setjara
ke-16 kesebelasan jang madju
kefinal.
David

seorang

Hunn,

kolum.

nist olahraga dari harian Ob

server” terbitan har Minggu,
telah memberikan fakta2 ter
seluruh peserta "Cup

AMSTERDAM

— Kongres Fede

rasi Olahraga Internasional menu
rut rentjana akan dilangsungkan

bulan Mei tahun depan Ji Wina
demikian diumumkan 8! Asrerdam
hari Minggu.
Apa jang akam mendjadi bahan

pembitjaraan
itu

dalam

pertemuan

tidak disebutkan.
"AFP' sementara itu dari Ams
terdam memberitakan, buhwa Ko

mis! Keuangan IOC tidak bersedia
menerima tuntutan jarg diminta

mjkian

Dalam

Reuter.

artikel

dart

harian

tsb, computer telah memberi
kan djawaban, bahwa Inggeris

akan
dapat
Brazil dengan
nal
setelah
waktu.

menggulingkan
3—2 dalam fi-

Amsterdam.

Kedua kota penjclenggarn

.garaan Federasi
nasiohal.

Komisi Keuangan

wa

kedua

kota

Inter

bah

penjelenggara

“lam musim panas jaiah Mon.
dan Florence
treal (Kanada)

jang telah memutuskaa untuk
kesempatan ini
membiarkan
berlalu berhubung dengan ku
rangnja dana dan kurangnja

dukungan
Komite

jang

Olympiade

Pemerintahnja.

dari

hangat

dan

Italia

Roma.

di

Los Argeles dan Moskwa menon@lol untuk pertandingan2 Internasiomal atletik jang memuntjak pada ta
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kow kekurangan ruangan hotel dan
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