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Angkatan
Laut
Korea
Utara minggu jang lalu me

lajnnja.

sendjatai
berat
Haeju. Demikian

garis

dipantai
berfta jg

Haeju

terletak

demarkasi.

diutara

Para

per.

Wira dan anggota2 Angkat

dikirimkn oleh Kantor Pu.
sat Berita Korea Utara, de

an Laut Korea Utara

@erisnja KCNA.

Utara

jang dipersendjatai

Amerika Serikat itu. Demi
kian berita Kantor Pusat
Berita Korea Utara.

singkatan bahasa Ing

KCNA mengatakan dalam
siaran jang dimonitor di To
Kio bahwa kapal mata2 AS

berat

mengawal

perairan

dengan

segera

nenggelamkan

jang

Djakarta, 10 Djuni (Merdeka).
Tidak mustahil kedjahatan
jang mulai populer tahun2 achir2

ini merembes

Lanu

Pa. Pol. AU

nesia, maka telah

Korea
me-

diminta

Kemajoran

Konperensi
Djakarta
tetap
berarti

"Pembadjakan Udara”

perhatian

untuk bersama2

ke Indo-

chusus

dari Dan
Kodau

V

dan unsur2 keamanan lainnja untuk mengadakan tindak-

kapal mata2

an dan

langkah2 pengamanan

kinan, sehubungan dengan

terhadap

masalah

segala

pembadjakan

udara.

Demikian diterangkan oleh Pangkodau V Commodore

Ashadi Tjahjadi.

Pangkodau

V

kan Tapa

Canberra, 7 Djuni (UPI).
Menteri Luar Negeri Aus
tralia McMahon menjatakan
bahwa Konperensi Djakarta tetap berarti meskipun

kemung-

(U)

mengharap-

pperasi militer bersama AS

kejakinan, bahwa

dan Vietnam Selatan berha

bagi Poli:
masalah inj bukan masalah jg
asing. Sebab dalam pendidik.
an chusus
Polisi
Angkatan
Udara, soal2
penanggulangan

pembadjakan
berjkan

udara,

dan

Kedjahatan

dila.

pembadja

kan udara ini telah merembes
ke Asia,
dengan terdjadinja
peristiwa
pembadjakan jang

telah dilakukan oleh segerom
bolan

Pemuda

ap

berhaluan

pesawat

kiri

terbang

"Boeing 121 JAL", jang telah

dipaksa terbang ke Pyongyang
(Korea Utara, dengan bersen-

djata

samurai

terhadap

dan

Pilot

(japal

Gas

antjaman

dan

ham

penum

WARTAWAN

10 Djuni (Mdk).

Tiga orang penipu berke
turunan Tionghoa masing2
bernama A. Ping, Oey Gook

Djoni penipu
mesin2 tik
lolos lagi

Ketiga

rapa

I,

jang

dilakukan

oleh

dan

Hajam

Djoni

#etjara berkompiot dengan Muljon,
sudah djatuh ketangan polisi ketika

penjergapan itu d'lakukan di dji. Pa
Jakumbuh

daerah

Pasar

Rumput.

Demikian sumber2 polisi mengatakan kepada wartawan "Merdeka" ke
marin

siang.

DJALANNJA PENJERGAPAN

Seorang

"Channel"

melaporkan

kepada

Senen

penipu

itu

bebe-

check

kosong

sebesar

dua djuta Rp 700.000 untuk pem
bajaran 50 buah tape recorder

Djuni jang lalu terhadap Azis KaraWuruk

orang

bulan jang lalu telah me

rngeluarkan

BARANG2 TIPUAN
DISITA
TECAB
Djakarta, 10 Djuni (Mdi)
Unit Tecab jang bertugas memburu
Djoni (Tjina), Selasa pagi hampir?
berhasil menangkap bandit itu teta01 berkat kelihayannja lolos buat per
tama kalinja dari penjergapan.
Sepuluh
buah
mesin
ketik
"Merk
wOmvetty 18” hasil penipuan tgl 3
man, pemilik toko di dil.”

Gwan dan Teh Boen Seng,
Minggu malam telah ditjiduk
oleh Tecab ditempat
persembunjiannja dalam se
buah rumah di Bendungan
Hilir, Djakarta.

malam

Tecab, bahwa

5 buah

Ralin Bandung.

kulkas

Ditangkap
tulan

kepada

setjara

PT

kebe,

Minggu malam satu Unit Tecab

mengepung tempat tinggal Djoni
demikian nama Indonesia dari A.

Ping. Pengepungan itu sehubung
an dengan pengedjaran terhadap
pelaku penipuan jg terdjadi pada

hari Rabu tg! 3 Djuni jang lalu
terhadap seorang pemilik
“toko
di Dj Hajam Wuruk 1.
Satu persatu
setiap laki? jang
masuk kedalam rumah jtu ditjiduk

oleh Tecab. Djumlah mereka men

tjapai tiga orang, dan tidak ada
lagi orang lain, karena rumah itu
rupanja sudah disengadja sebagai
tempat persembunjian.
Salah seorang dari padanja te
rus terang
mengaku!
bernama

Djoni (A Ping), tetapi mengatakan
setjara bersungguh2. bahwa sama
sekali

tidak

pernah

melakukan

penipuan di dj! Hajam Wuruk I.
Tecab terus mentjurigai orang
itu karena
gjl Hajam

runan
nja

Djoni jang menipu di
Wuruk djuga berketu

Tjina, dan

dibawa

ke

segera

Markas

ketiga

Tecab

di

!
1
!

bahwa

Aristotle

kan

Onassis

ia

sa-

Di

kan

desas.desus

bungkan

Al Ashar

jang

Amerika

Maria

benarnja

berhadapan

sudah

lama

mereka

de-

kota Kol. Chourmain

tja

12. Pengedjaran terhadap buro
nan2 jni terhenti dahulu, disebub
kan tidak ada tan'a2 jang me
nundjukkan

bahwa

mereka

sembunji di Djakarta.
Dalam

menangkap

bahwa

jang

ada

jang

ber-

Fai.

eluu datangnja

Radja

beserta

agung

dari

romi

Saudi

info,

Arabia

deka', dalam kundjungannja
Indonesia,

Radja

Faisal

akan

KOTA KIRYAT
DIROKET

ke

me

ngadakan
pembitjaraan "ngan
Presiden dan beberapa pedjabat

Shmonah

tidak

terdjadi di Kambodja dan kemung

Penjeberang
Komunis ke-2

kinan

ka

dari

ditariknja

Disamping

akan

pasukan

wilajah

itu

Radja

mengadakan

raan dengan Ketua

Faisal

pula

pembitja

KIAA

KH Dr

Idham Chalid dan beberapa orang
tokoh Islam untuk membitjarakan

diaktipkannja

Saigon, 7 Djuni (Upl).
Ir. Pertanian
Ho Van
Buu, jang telah berusia 29
tahun, kini mendjadi penje
berang Komunis ke-2 sesu
dah Letnan Kolonel
Nguyen Van Nang. Tentu sadja
banjak penjeberang lainnja,

kembali

Islam Asia Afrika.
Dalam pada itu,

penembakan

tetapi

kerusakan

kaa sekat se-

itu, ledak
Katyusha

kearah

dibagian

sumber2

barat

le

wartawan

mi

reng gunung Hermon, termasuk
wilajah Libanon.

ren

mu agung dari Saudi Arabia Ka
dja Faisal akan bersholat Djumaah di Mesdjid 'A! Azhar, Keba

Pada

pagi,

menjebabkan

artileri Israel

tjana pada hari Djumat besok ta
joran Djakarta.

Sabtu

telah terdengar dipinggiran kota
tsb, tetapi segera dibalas oleh

Organisasi

menurut

hari

benda maupun djiwa,
benda maupun
djiwa,
mengatakan.
Menurut djurubitjara
an2 keras dari roket

Ameri

Asia.

SHMONAH

Tel Aviv, 6 Djuni (Ant-Rtr)
Geriljawan2 Arab telah meroke
ti kota perbatasan Israel, Kiryat

tinggi lainnja mengenai masalah
Timur Tengah dan situasi Asia,
sehubungan dengan peristiwa jg

Ir.Ho Van Buu

Menurut

laporan

liter Israel, artileri

geriljawan

Arab jang bermarkas didaerah
Syria telah menembaki pasukar2
larael jang berpos di Massad, da

kesempatan

taran

ter-

tinggi

Golan,

dimana

dju

ga katanja, Israel tidak menderita

masuk tokoh2 penting jang
meninggalkan front Komu-

Keluarga Radja Belanda
Harus Bajar Padjak '
1

Den

Haag, Djuni

dia kewalahan

sedang biaja untuk perluasan ti
dak mentjukupi dan jang adapun

(UPI)

Dimana Djen. Carlos
Ongania kini masih teka-teki
#UENOS AIRES, 4-6 (Ant/Atp)
Pemerintah triumvirat militer Argentina hari Senin telah mengguling
kan kepala negara
Djenderal Juan
Carios Ongania dari kedudukannja,
Gan dengan helikopter Presiden" meninggalkan istananja untuk suatu
tudjuan Jang belum diketahul.
Sebuah statemen jang dikeluarkan
oleh ketiga panglima Angkatan Ber
sendjata mengatakan, bahwa mereka
telah mengambil alih kekuasaan po
litik seluruh negeri dan akan mengangkat seorang kepala negara baru
dalam waktu sepuluh hari. Statemen
tsb. ditandatangani oleh . Djenderal
Alejandro Lanusse (AD) Laksamang
Lau tPedro Gnavi dan Djenderal Juan
Carlos Reyes dari Angkatan Udara.
Sementara pemerintahan triumvirat
baru mengadakan satu sidang kabinet darurat dengan para menteri semior, masih diliputi teka-teki dimana
kini Djenderal Ongania berada.
Sumber? di Buenas Aires mengata
kan bahwa ada dua kemungkinan ba
Bi tempat jang ditudju oleh bekas
presiden itu — apakahdia kabur da
lam pelarian atau bergabung dengan
satu kesatuan militer jang masih se
tia

padanja.

Meskipun demikian keadaan seluTuh negeri tetap tenang setelah terdladi perebutan kekuasaan itu, ken

Sendjata
Rampasan

an

AS

itu.

4

Kekajaan

dan

nah

diumumkan

Belanda den
menganggap
luar

negeri

kekajaan Ratu

diungkapkan

bekas geriljawan
Viet Kong jang se

pendu bagi pasukan?
AS dan Vietnam Selatan

Ratu

keluarganja

dan

Vietnam

Se'atan

padjak

darj

@ja Belanda

di

“elegan

4

per

menaksir

memungut

Keluarga

Ra.

itu merupakan

ada

Dunja

tidak

mentjukupi

untuk

sehingga ali

PLN,

merehabiliter

ran listrik jang berkelebihan da
Ti pusat tenaga Nistrik Djatiluhur

sampai sekarang tidak dapat ter
pakai baik untuk Djakarta mau
pun untuk Djawa Barat. dan dju
ga keadaan
listrik
didaerah2
menghadap! kehantjuran. menten
PUT & Listrik Sutami terpaksa
meminta berhenti sebagai
ang
gota kabinet Suharto.
Menurut kalangan politik sikap
Ir Sutami ini sangat bajk dan pa
dihargai.

batannja
presiden
tugasnja
bahwa ia
dalam

Adalah

menteri

sejogjanja

meletakkan

dja

atau meminta kepada
untuk dibebaskan Sari
apabila ia berpendapat
tidak mungkin berhasi!
karena

tugasnja

keadaan

dan

diluar batas kemampuannja
kesanggupannja.

LATIHAN LINTAS
SUNGAI JON 203
BRIGIF I.

Jonnja

Letkol.

Tursadi,

dari

1

orang

'e

berdjumlah

.

tempat

Peluru

sendjata —

senapan

hantjur

mesin

ber-

berdjumlah

berangan jang
209/Brigit 1 Kodam V/Djaja dibawah

pimpinan Dan Jonnja Letkol. Tursadi

pada hari Rabu kemaren dengan disaksikan
oleh Perwira2 Kodam V/
Djaja dan Brigif1. Latihan penjeberangan dengan tanpa mengguna
kan alat2 jang modern dan telah di
persiapkan, tetapi hanfa mengguna
kan alat? jang didapat didalam me
Gan tsb, adalah dalam rangka memperitinggi mutu tempur, kesiap siaga
an dan kewaspadaan
Dalam latihan tsb telah dipertihat
kan,

dan physik

rit dalam menghadapi
setiap
tan, sehingga
dalam gerakan
Tangan untuk melintasi
sungai jang
diembatannja telah dirusak oleh mx
suh, namun pasukan harus
peni

Negeri

Belanda ru

Sendjata untuk kelompok

Ajumlah 3.267.982.
5.
Peluru
bedil
5-910.972

an anggek
1
pers

jang

tidak

di

2114
3. Persembunjian dan bangu

Belanda

belum

ini, dan

sil operasi
dari tg! 30 Apri! sam
pai dengan tangga!
3 Djuni 1970.

8

padjak

masalah

kemungkinan
perbaikan dalam
Waktu singkat. berhubung kredit
Sari negara2 donor, maupun Bank

dalam melakukan operasi pengedjaran

bih

hasil pemunguan

atasi

Washington, Djuni (UPI)
Berikut in! disampaikan setin
m resmi daftar sendjata rampas

2-

i

»

Karena tidak akan dapat meng

pinan Dan

@djak dari

nat

pemerintah.

#ninja, sepeleton pasukan Jom 208/
Brigif 1 Kodam V/Djaja dibawah pim

Sendjata untuk perseorang
an berdjumlah 15.251.

uang jang di

pada

kekuatan listrik jang ada (over
belasting), maka persoalan PLN
@kan mendjadi maha berat buat

Djakarta, 10/6 (Mak)
Dengan menggunakan alat? ig dida
pat dim medan, seperti potongan kaju
batang2 pohon pisang dan jain seba

Menurut
| Nixon.

1-

Keradja

an pula keberatan tekanan

seorang

Pemerintah Belanda telah
minta kepada Parlemen Be
pa

sudah tidak terurus lagi, mengi
ngat banjaknja pentjurian2 aliran baik oleh rakjat biasa maupun
golongan? jang berkuasa, demiki

tut

kesatu struktur jang usang jang sudah ada, dan bukan pula satu hara
pan2 politik jang simpang siur dari
rakjat kami
Achirnja disimpulkan bahwa junta
telah menekankan “pertanggungan
djawabnja jang hisoris"" sambil mene
kankan, bahwa pemerintahan trium:
Virat telah merebut kekuasaan guna
mentjapai tudjuan dari revolusi itu
dengan djalan jang paling mungkin

-

|| ! Ha 1i 1
ii h bi

ML

ayat cenrang bandit penipu, telah Io
Sin Gahutu meninggalkan
tempat itu
“beserta dengan pemburuanja. (Ms)

Wet Kong ini

Ru

tenaga

karena persoalan listric
Oleh
semangkin lama semangkin parah,

dengan

Callas.

listrik.

Kudeta di Argentina

h jang menjangkut keama

pribadi

selama berada di Ibukota.
Selandjutnja menurut keterang
an jang diperoleh wartawan 'Mer

bernama

tsb.

man

tamu

seorang penipu. Demikian menu
rut sumber? Tecab. (Ms)

orang

dan

mu

Djoni jang djuga dikenal sebagai

tetapi dua

kan tindakan2 pengamanan

sol dari Saudi Arabia. Dalam brie
fire
tb telih dibahas beberapa

ketiga orang

memberikan

orang

meng

penertiban Ibukota, berkenaan de

bandit ini djuga berdjasa seorang 'Channe” atau
pembantu

polisi,

telah

untuk mengada

aliran

satu pusat

nannja telah katjau dalam peren
tjanaannja-

Serikat kepu-

telah bertemu

salah

listrik, jaitu Priok, tidak berdja
lan sebagaimana mestinja. (kare
na sedjak semula pada pembangu

'okoh

adakan briefing

mereka

karena

panja

dibatalkannja pesta

ketjil jang mengundang

tokoh

tidak mendapat

menghu

ngan tiga orang buronan jang se

njata

Sebagai diketahui dan dirasa
kan oleh penduduk Djakarta chu
susnja, listrik di Djakarta (Ibu
kota RI) beberapa kali putus ali
rannja pada beberapa — dacrah.
bahkan kadang? seluruh Ibukcta

menjata-

bahwa

pada ketiga laki2 itu, karona ter

ke

perbaikannja.

Aristotle Onas-

kepadanja

Kita Sendiri.

Beberapa waktu jang lalu dikalangan pimpinan PLN
. telah diadakan perobahan oleh Menteri PUT dan Listrik
Ir. Sutami. Perobahan pimpinan itu disebabkan oleh ka:
rena keadaan PLN, Perusahaan Listrik Negara, terus me
nerus katjau dan tidak ada harapan mengenai perbaikan

-

IE.t

3 1
Hi l

Ii:

Oleh Koresponden

Djakarta, 10 Djuni (Merdeka).

ngat mentjintaj Jackie, demikian pula Jackie sangat men
'Hintaj Aristotle.
Berita2 jtu hanja merupa-

Janda supaja memungut

Ih Ti ti) tzsi H
Ah
bil

a
H
It Hi : Vi
ii
ii

i
Ii
tgl

Tecab

pro

lau Skorpios, dengan kemara
han Jackie
kepada Aristole

mengeluarkan

i! 1 ai

petugas2

pendjagaan2nja

para wartawan di Saigon, bahwa Ka
atisi Front Rakjat Vietnam Selatan
jang dibentuk oleh Front Pembebasan Nasional Viet Kong, hanjalah be
belaka jang tidak

lama kemudian
tiba
kelihatan terbuka dan

Kl
HI

itu

siogan?2

imperialisme.

Djakarta. 10 Djuni (Mdk)
Pada pagi hari kemaren Dan
Kogar (Komando Garnisoen) Ibu

memperketat

nis.

Gjuga seperti itu tak ada tanda? ig
@menundjukkan bahwa Djoni sudah

Ab 111$

keterangan

Mesdjid

anti

sis akan tjerai dengan Jackie,
bekas istery almarhum Presiden Kennedy jang sudah men
djadi djanda itu.

FAISAL

Berdjamaah

dengan

dan

fa

jang

1S
KY

Djakarta,

RADJA

Revolusioner

kedjam,

Tis dl

marembesnja
kedjahatan tsh
ke Indonesia
dapat diatasi
dan keamanan udara benar?
dapat terdjamin. (S)

3 Penipu Tjek Kosong Ditangkap Di Bendungan Hilir :

menin

dengan

ng luka sedang

seorang anaknja jang lain berbaring diatas puing2 rumahnja jang
runtuh akibat gempa bumi jang baru2 ini melanda negeri
ini.
adalah jang paling dahsjat dalam
Menurut kalangan resmi, gempa
(UP
abad ini.

Menteri Ir.Sutami
minta berhenti

Athena, 7 Djunj (UPI)
Seorang jang dekat dengan
Aristo'le S. Onassis memban.
tah berita2 pers Junani, Ingge

merembesnja
kedjahatan tsb
ke Indonesia dapat sadja ter
@jadi, sehingga
kemungkinan

Prsukan2 Kambodja memeriksa kerangka jcep jang membawa wartawan2 CBS ketika mereka ditjulik
oleh Victkong disebelah selatan Phnom Penh.
(UPI)

Komunisme

jaitu

tsb

ONASSIS TAK AKAN
TJERAI (DGN JACKIE)

lah menekankan, untuk men.
dapatkan
perhatian jang strius dari segenap petugas ke.
amanan, karena kem:

CBS

palsu

dinegara?

perdamaian

Masalah "Pembadjakan Uda
ra” tsb, Pangkodau V dalam
rapat kerdjanj# baru2 ini te-

JEEP

perdamaian

rakjat

sangat

pang2nja,
apabila keinginan
mereka tidak dipenuhi

KERANGKA

TRAGIS

Menurut
McMahon
arti terpenting
dari Konperensi Djakarta ialah diakuinja oleh negara2 lain bahwa tang
gung-djawab pertama untuk menjele
saikan soai2 militer, ekonomi
dan
politik Indo-Tjina
terletak ditangan
bangsa2 negara2 Indo-Tjina.
McMahon minta supaja Unt Sovjet
menjetudjui diplomasi
internasional
dan reg'onal tsb serta mendukungnja. Sebaliknja ia mengandjurkan su
paja Uni Sovjet tidak memihak RRT
dan Vietnam Utara jang ingin men-

telah di

pendidikan

tihkan.

sil besar dan dapat dinama
kan intervensi pula. .

| ii hi

ngan

keamanan udara
segera dilakukan

perlu

dilindungi pesawat2
dar kapal2 perang

terbang

nenggelamkan kapal mata2

Amerika Serikat jang diper

Tindakan

itu mtsuk keperairan Haeju

Bi

Djuni

ist

'Tokio,

E
,

Me

y

naa

0gp

Merdeka

oplag

Tersedia rupa 2 Model
Sumur Dalam: Type.P-151,P-521
Sumur Tjetak dan/atau Leiding:
Type: P-1O1, P-128, P-250

PUYAT

“ Berfikir Merdeka,

Harini

netto

RABU,

Mamasa

PUBTAKARN

14 Dun,1970
@

NAN Muka Li

perti sendjata mitraltur dan sendjata2 besar tainnga
s

"MERDEKA

RABU,

- Penjelewengan HI.
terdjadi pada dokter

Serah terima djabatan Admi
nistrator Pelabuhan Tg. Priok
lama Ir. Hartono

Mengenai

jaran
nja

hanja

tap

harus
annja

pera

ig. ternjata
pertanggung

bagi

614
Met

Be

untuk

merintah

ketentuan?
tsb,

dio

kuaran

al.

tentang
jang

nja.

tsb.

untuk pelaksanzan
didaerah2

pung dan mendjadi buronan
Polisi,

Selain A. Js, telah diperik

akan

pembina

sebagai

hal

diben

siaran
pem-

,

minggu terachir
bandingkan dengan
bulan
Mel jaitu sekitar Rp.
I,- per
Uiternja, hanja
beras
ketan
masih

sa pula 6 orang petugas da
AA Gjawatan
transmigras

stabil.
dipasar
Harga rata? jang tertjatat
Djakarta
menurut
laporan
Biro
Pu
sat Statistik adalah sbb:

'"

GILING TJIANDJUR :

MESIR

Siyp

Rp. 50,—

B.A
GILING KRAWANG.:

telah

Rp. 47,50
Rp. 42,50
Rp. 40,—

'TUMBUK BULU :
Sosohan
No. 1
No. 2
No. 3
Saigon Bandung
B.G.A.
BERAS LUAR NEGERI.:
Malin
U.S.A.

Wan disiarkan kantor berita
MENA343 djura stering
Sebanjak
pembangu

sosial

RAB RPA itu akan disampaikan
ke Dewan Nasional RPA tg! 30
Djuni jang akan datang untuk
mendapa!kan

dan
dsb

Djakarta, 10 Djuni (Ant)
Harga beras etjeran di Djakarta
Djuni
bulan
iminggu pertama
pada
sedikit mengalami penurunan bila di

Lam.

lainnja.

ra

ke

peman

HARGA BERAS
ETJERAN TURUN

dalam tahanan kota, kini te

untuk

siarzn2

mengenai

serta frekwensi

badan2

ini
pe

menertibkan

tjar2, pengendalian wakty
prcgrama, sistim antenna

tuk

digunakan

Umum,

itu, diharap

dengan

non-pemeriatah

akan

4

dekat
waktu
kan dalam
zkan Cjerbitkan peraturan

' an

man dkonomi dan sektor2

ON

Pemiiihan

hubungan

hal

Cairo. 10 Diuni (An', AFP)
Kabinet RPA hari Senin

sadja

Direktorat Radio untuk bertu
kar pikiran jang mengarah ke
pada penertiban siaran? radio
non-pemerintah.
Menurut Humas Deppen, se

tidak dapat di.
djawabkan A.

553 DJUTA STERLING
UNTUK PERTAHANAN

hanja

disesuaikan pelaksana.
dengan dana jang ter-

Lembaga

djum.

dari

pegawai

Djakarta, 9/6 (Ant.)
Senin pagi ditempat kediam
an Menteri Penerangan Budiardjo Dji. Teuku Umar 32, te.
lah diadakan pertemuan oleh
Menterj
Penerangan
dengan
Media Kopkam.
Satgas Mass
tib,
Dewan
Telekomunikasi.

2.399,472.25

lah menghilang

sipenderitanja sendiri

Gan

agar

sekarang

dana

jang

Dalam rangka kundjungan resminja ke Indonesia KSAU
Malaysia, Air Commodore
Dato' Sulaiman bin Sujak
Selasa pagi telah diterima Wapangab Djenderal M. Pangpabean diruang kerdjanja. Pertemuan itu diachiri dengan
tukar menukar tanda mata. (Ipphos).

ini

tersedia

mentjukupi,
diusulkan
oleh
Dr. Soenarto
hendaknja Rumah2 Sakit Pemerinteh beser

Bioskup Jang

ta dokter2nja dibuka tidak ha
nja pagi

hari, akan terapi

dju

ga pade, sore hari.
Rumah2
Sakit itu hendak
nja melajanj para penderita/
Dengan
kan akan

demikian
berkurang

SURABAJA, 6/6 (Antara)
USAHA bioskop di Surabaja

diharap
penjele.

selama ini dianggap tidak

wengan2 dan begi pederitanja
pun mendapa" keringanan? tidak mondar-mandir hanja me
ngurus gantj uang Rp.
seperti sekarang ini,

oleh Pemerintah Daerah

@itertibkan.
Kesepakatan

150—

kan

Dr.

ada.

Soenarto

Demikian

anggota

GR Djateng
dari
Karya/Kosgoro.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Birma

KETAN PUTIH/HITAM :

pengesahan.

35,50
34,50
33,50
32,50

Rp.

Rp. 5813

baniu

susnja

Muspida

laku

gubernur

dalam

selaku

menghadapi

DPRD.

SALING

ketua

Selain

guan2

siaran2

radio

di Indonesia.

ge-

Latif

dengan

MALAYSIA

pameran

buku2

Ya'acob

bin

Ya'acob

bin

Malaysia

di In

menjatakan

Sela-

Indo

Selamat

itu

para

diutjap

tamu

jang

Penerangan

mendjadi

tamu

kehor

matan malam itu, dalam kata
sabutannja
menjebutkan pula
betapa s'mpatiknja publik Malaysia di Kuala
Lumpur pada

Telekomunikaterhadap gang

malam

oleh

pertandingan

Thomas

Cup tsb, karena telah menun.
diukkan sikap sportivitas jang
tinggi.

non.pemeriotak

Penambahan dermaga perlu
diadakan di Pasar Ikan '
DJAKARTA,

maga

8-6 (Antara)

KOMISI—VIII

Hal

pes

buangan sampah, Kebersihan dan

kepelabuhan

Pasar

js

karena

landjutnja dinjatakan, bahwa di
samping masalah tsb. diatas, ma
ka masalah kamar ketjil/djamben

Sebab2

Ikan jang

dengan

ke-

ketjelakaan

kapal

motor/perahu lajar.
Dalam laporan Komisi Perhubu
ngan DPRGR tsb.
dikemukakan

perlu mendapatkan perhatian.
Hal lain jang djuga merupakan
persoalan jang penting, menurut

pula,

der

bahwa dengan

banjaknja

kapal motor 4 buah, perahu Jajar 22 buah dalam
tahun 1969
ji, melka Pemerintah dalam
hal

ini Keselamatan pelajaran perlu
mengadakan penjelidikan jang men
dalam

sebab

ketjelakaan

terseout

agar dapat mempertinggi

penga-

wasannja untuk berusaha mengam
bil tindakan pembatasan melalu

penjuluhan setjara luas dipelabu

han2

Nusantara.

Penjuluhan2 itu al. adalah mcngenai keadaan Loka
ke-

can

apabi

Gjelas

merongrong

kepentingan

masjarakat luas, sesuai lengan
peraturan? jang berlaku. Dan Rem
084 selaku Penguasa Militer di Su
rabaja memberikan dukungan ter
hadap Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaju.
Pelanggaran?
Menurut

jang

Walikota

terdiadi
Surabaja,

tindakan2 jang merugikan
masjarakat maupun Pemerintah Dae
rah

Kotamadya

Surabaja

dalam

bidang perbioskopan, antara lain

berupa pembangkangan pihak pe
ngusaha untuk menjetor padjak
tontonan pada Pemerintah Daerah

Kotamadya

Surabaja.

Pemerintah Daerah

Kotamadya

Surabaja dirugikan dalam djumlah djutaan rupiah akibat pengge
lapan padjak tontonan tersebut
Hal demikian mempunjai pengaruh
besar terhadap
usaha2
pembas

tjatatan,

tontonan

dari

pemusukan

28 buah

bi-

oskop jang diusahakan dikota Surabaja, rata? setiap bulannja Rp.
3.5 djuta sampai Rp. 4 djuta
Penjetcran setjara djudiur utk
pediak tsb. Pem. Daerah Kotama
dya Surabaja akan memperoleh 'n
come (dgn perhitungan terendah)
Rp. 15 djuta sampai Rp. 16 djuta. sebulannja. selama 2 tahun be
lakangan ini Pemerintah Daerah
Kotamadya Surabaja telah dirugi
kan incomenja sebesar
Rp. 250
juta

dari

padjak

tontonan.

Padjak sebesar diatas diperoleh

Pada umumnja. dikota Suraba
ja ongkos menonton bioskop tergolong sangat tinggi. Pada ge.

Pasar

team ahli untuk mengadakan kesu
karan tersebut.

dan penerangan di-tempat2
strategis didalam daerah pelabuhan
jang selama ini belum ada, meru
pakan persoalan jang
mendesuk

berpendapat,

Ja dalam tenggang waktu tertentu
penanaman kejakinan terhadap
ketertiban disegala bidang, tidsk
diindahkan, akan diambil tindakan tegas terhadap mereka jang

mampuan kapal keruk jang diperbantukan. hingga perlu disarankan
kepada Pemerintah untuk menga'dakan survey jang mendalam dari

pelabuhan

ruk tidak seimbang

pimpinan ketuanja Mansjur Sang:
kala belum lama berselang ini, se

beriaku.

dike-

sulitan adalah endapan lumpur di

“hasil
tsb.

peraturan2 jang

dari harga
kartjis
(maksimum)
Rp. 80,— kelas I, Rp. 60,— untuk kelas II dan Rp. 40,— untuk
kelas III, dengan perhitungan pe-

dihadapi dan jang merupakan ke

Ikan dibawah

Komisi adalah pandjangnja

memungkinkan

badan kapal

kebakaran akan sulit diatasi ka
rena belum sempurnanja alat2 pe
madam kebakaran.
Dikemukakan selandjutnja, bah
wa masalah jang terus
menerus

fasilitas bangunan jang bouvalling.

Dalam laporan sebagai
penindjauan Komisi DPRGR

dapat

pergeseran dan bilamana terdjadi

penjempurnaan

rescue boat dengan pelabuhan
mantap sesuai kebutuhan.

ini

kerusekan

pelabuhan Nusantara, jaitu penam
up grading djalan2, tempat2

menam-

mungkinan daerah

pembiajaan Universitas pa-

da chusnja dan pendidikan

pada

wmumnja.

keruI,

harga kartjis didjual dengan Rp.
Rp. 150— untuk
125,— sampai
kelas I. Dan pada bioskop kelas

sampat

1 antara Rp. 200—

mungutan padjak,
kursi tenisi.

minimum

4076

pendidikan

manusia

Pan

Disamping itu diharapkan

supaja

diadakan

pula

UU

Pendidikan

Perguruan Tinggi.
Otonomi

Universitas.

sampai dengan

IX DPRGR

lebih

dipertjzja)

Otonomi Universitas
dengan mengadakan

tertinggi

225,— untuk kelas I.
Pemungutan biaja menonton

Rp.
da-

besar

pat mengalami perubahan

bagi

dalian harga dapat dikatakan ti

Samarinda. 8/6 (Ant)

KEPALA Seksi Pemberan
tasan Penjelundupan Bea &
Tjukai di Balikpapan menerangkan,
dengan kerdfasa-

ma jang baik antara petu.
gas2 Bea Tjukai Balikpapan

verstas diadjak berkonsutasi terTebih dahulu.

Adakan kerdjasama Dep.

dan
Komando
Keamanan
Pelabuhan
baru2 ini telah

Agama.

berhasil

Yal2 lain lagi jang dimintaxan

an sebesar 570

seperti

jang

telah mendjadi keputusan
DPRD-GR Bali.
Demikian
dikatakan
oleh Gubernur
Bali Kol. Soekarmen kepada

”Antara”,

berkenaan

de

ngan adanja penolakan atas
keputusan

itu

dari

semen-

tara pengusaha hotel, begi-

tu pula surat dari
Perhubungan u.p.
Pariwisata.

Menteri
Dirdjen

Oleh Kol.
Soekarmen diterangkan bahwa
Pemda. Bali
sangat
miskin dengan
sum.
ber2 keuangan
dan satu2nja
jang paling
diharapkan ada.
lah dari objek pariwisata, ter
utama dari Padjak Penginap-

an

'sb.

Kiranja

tidak

an bila dikatakan

berlebih

bahwa

lebih

Pem

da.
Bali sampaj
kini belum
mendapat
pembagian
devisa
hasil pariwisatanja darj peme
rintah pusat, demikian Guber

nur Bali.
Kata Gubernur

Kol. Soekar

da

Bal:

men, kelantjaran djalannja rs
pemerin'ahan

prasarana

nundjang

bangan

penting

kelantjaran

pariwisata

bersumber

dari

amnja jang
lihara.

didjaga

adalah

untuk

me-

perkem

di Bal: jg
keindahan

alam pulau Bali dan kebudaja
Bila

pemungutan

dan

penjelundupan

partemen

harga sebesar
dollar ub,

tjah

ikan

P&K dan Departemen

agama

pendi

Badan (Lem

'baga) Pembina Agama.

pada

perauran
mestinja,

ini
maka

mengangkat

kan

1950 oleh

tahun

da tgl. 18 Djunj 1954 sebutan
nja dirobah djadi Padjak Penginapan

berdasarkan

Perztu-

Teapi,

semendjak

Hotel

ran Dewan
rah Bali.
Bali

Beach

Pemerintah
pada

Das.

September

1966. Pemda Balj menghadapi

kesukaran
dalam memungut
padjak penginapan
terhadap
hotel
bertaraf
internasional
tersebut.
Oleh karena
i#u wadjarlah
pemungutan Padjak Pengina.

pan

taati

dapat

Demikian

Soekarmen

dipahami

dan

di-

Gubernur Bali Kol

kepada

"Antara".

setjara

melalui

padjak

di

|

laupun

Membutuhkan

tempatkan

beberapa

orang

sebagai pegawai.

belum

sempurna

tentang

Gjahteraan karyawan/buruh
buhan, jaitu dengan adanja
pat

peribadatan,

tempat

pela
tem

mak

Gengan makanan jang lajak dan
pemberantasan

se

Ra

ena

aa

buta

huruf

pertama

WANITA

untuk

di-

Sekolah Landjutan Atas (SLA).
Lamaran langsung dibawa sendiri ke Djalan Djambu

19 Djakarta.

e
£
2
3

ka

dan

ex-itadio FI-

Pendidikan minimum

PT. PERHOTELAN "DANAU
MEDAN

a

adanja usaha2 peningkatan kere

300.000—

No. 607, M/70.

pendjagaan laut dan pantai.
Komig-VIII DPRGR menjatakan

pula, disamping hal2 tab. diatas,
terdapat pula hal? jang positif wa

Katimun.

TEMAN2 TJENDRAWASIH
NORMAN DIAH.
&

pe

po-

djaringan

merupa-

kedua

dipe.

pula membantu memberikan

schedule

Rp.

Turut berduka tjita atas wafatnja putra
dari Keluarga Dr. Kantjono.

sederhana

farmasi

kapal

dengan memiliki stand
shinta selama 4 tahun

karena disamping dapat dipergw
nakan untuk kebutuhan sendiri.

ae

oleh

itu

P.T. PERHOTELAN
”DANAU TOBA"
MEDAN

semarang, 10,
H.M. Sulchan,
Utama Central Java Marino Product
keterangannja
Co Semarang dalam
merjatakan, bahwa sampai sekarang
sudah diexport ke Djepang sebanjak
275 ton ubur2 dan dimasa depan erport ubur2 ini akan ditingkatkan men
djadi 100 ton tiap bulannja.
Ubur2 jang diexport ke Djepang
Ini, adalah ubur? berukuran paling
ketjil 30 cm keatas dengan harga
pembeliannja Rp. 7,25 per kg franco
perusahaan.
Diterangkan dengan adanja PP No.

dagang

persiapan Persiapan P.T. Peru
Rokok "GRENDEL", Jang tusut am
bil basian dalam Diakarta Fair :970

puler mengenai muatan dan sarat

oleh

barang?

Djakarta 10/6 (Merdeka)
Perwak'lan P.T. Perusahaan Kokok "GRENDEL"(Malarg — Djawa
Timur) pada Selasa kemarin telah
menjerahkan bingkisan rokok kretet
kalergan dan bungkusan — semuanja
me
cai jmerek
TRIPALMAH
GRENDEL. Jang kalengan urtuk keperluan
konsumsi — export,
sedangkan Jang
bungkusan pemasarannja sudah tjukup meluas d' Djawa dan p
Ia:
Innja.
Paket
perkenalan
itu
disampaikin
kepada "Merdeka"
dalam

dianggap

pengetahuan

kepabeanan. jaitw

ROKOK "TRIPALMAH
GRENDEL” TURUT
RAMAIKAN D.F.

aan

Export ubur2 dan “
udang ke Djepang

tsb di.

disebabkan
peraturan2

INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RODJIUN

nginapan
dapat
didjalankan
dengan baik,
artinja semua
rumah penginapan mematuhi

dt

sebe

jang kedua pada tanggal 12
Mei 1970 jang baru lalu

Pemerintah

Daerah Bali dgn sebutan Retri
busi Pelantjong Kemudian pa

kapal

pelanggaran

sebesar

baru

itu sebenar.

Dewan

damai

Jang ke-l terdjadi tgl 8 Ok
tober 1969 dengan denda

Gubernur Bal: Kol. Soekar.
men mendjelaskan bahwa Pasedjak

bersangkutan

Pelanggaran

linja

amat penting bagi Pemda, Ba
1i, demikian Gubernur Bali.

dipungu

dibawa oleh
PN Pelni. Ke

keterangan
sjah:
dan ba.
rang?nja
tidak
dilindungi
oleh dokumen pabean.

Dengan demikian tempak be
tapa padjak penginapan me.
rupakan sumber keuangan jg

nja

kira2 1.265

an diatas kapal jg berasal
dari Singapura tanpa surat2

luruh penghasilan Pemda, Bali.

djak penginapan

da

partai mehput!

Menurutnja

dibidang

pe.

sandang

kenakan denda.
telah
melanggar

sebagaimana
diperkirakan

padjak

dan

kenakan denda
sar Rp 2 djuta,

pacjak
dzrj
parjwisata itu
akan merupakan 40x dari se

Bukan

jang

usaha

barang2

Barang? itu
Katimum milik

di Universitas setja

ra kwalitas, misalnja dengan me-

ningkatkan peranan2

belah,

lam djumlah

adakan kerdja sama antara De-

berbahaja untuk dilalul sepandjang
tahun,

digagalkan

Perhatian Komisi IX DPRGR tsb.
Kepada Pemerintah, jalah segera

Sedjak adanja “Bali Beach":
pungutan padjak sukar :
Djakarta, 8 Djuni (Ant.).
Pemerintah Daerah Bali
kini belum dapat menghapuskan atau menindjau pemungutan padjak penginap

para

penjelundup

Peraturan2
sebagai sa

Agama untuk memperbaiki

pe

usaha

rangka

dalam

Denda darrai
# Rp.2 djuta

landjut

antara
Jain
seminar. se

dan Dep

sua

njelenggaraan satu sistim pend
dikan nasi
chususnja perak
saraan
Ketetapan
MPRS No
KXVII-MPRS-1966

hingga dapat dilaksanakan otoromi setepat2nja.

P&K

tentang djalannja

tu Uriversitas Negeri jang terbe
sar sebagai Lembaga Pendidikan

tu kebidjaksanaan, Pimpinan Uni-

kelas

bukan

falsafah
tjasila.

Dalam
membuat2
Pemerintah hendaknja

padjak tontonan
bioskop

diganti

Mengenai
Fakultas/djurusan?
jang tidak merdapat animo besar
dari pihak tjalon mahasisw
dangkan djurusar2 ini pentin,
maka untuk kelak dapat memera
hi kebutuhan, perlu pihak Depar
temen P & K mengambil tina:
kan2 jarg chusus jang dapat mer
djamin tersedianja ahli2 tsb.
Demikian al. laporan penindjau
an Komisi IX DPRGR tersebut ig
pada permulaan
laporan
tsb
dikemukakan pula, bahwa diada
kannja perindjauan itu adalah gu
na mendapatkan gambaran jang
akurat (tepat, terachir dan dapat

memintakan perhation Pemerintah
supaja mengambil langkah2 jang
positif untuk menanggapi masalah

gian Rp.250 djuta
dung2

hendaknja

dengan UU Perguruan Tinggi ig
baru jang dapat mentjerminkan

Komisi

alami

Surabaja

han negara Pantjasila jang sedang

Agama dari SD

dak ada.

padjak

pat, berikut kurangnja gudang 3g
diperlukan,

katkan fungsi pelabuhan
Pasar
Ikan di Djakarta, sesuai namanja
dermaga,

dapat

dalam

ngan mematulhi

menegakkan kewibawaan dan we
wenang Pemerintah setempat de-

ngunan.
Menurut

pung djumlah kapal2 jang mera-

(Perhubungan)

DPRGR menjatakan pendapatnja,
bahwa Pemerintah perlu meningbahan

jang tidak

penertiban

mengadakan

tentang ikut sertanja masjarakat

di Surabaja diserukan untuk ikut

jang

Budiar-

supaja Pemerintah

nja disarankan,

segera

be-

@djuga pada bioskop2 kelas II, dji
ka filmnja dianggap baru dan me
narik untuk penontonnja. Pengen

Dan Rem 084 selaku Pulaksus

pida.

Indonesia

Ditindak

selaku Penguasa Usaha Berdikari
dibidang perbioskopan.
Menurut Dan Rem 084 Kolonel
Imam Munandar, tiadanja keter
tiban dibidang usaha, chususnja
perbioskopan telah menimbulkan
kerugian terhadap kepentingan
Pemerintah Daerah Surabaja dan
masjarakat.
Padahal iklim jang baik disegala bidang perlu ditumbuhkan,
ierutama bagi keiantjaran pelaksanaan Pelita serta Pemilu nanti.
Kepada para pengusaha h'oskop

Kogkamtibda

kemenangan

didepan

Menteri

dio

Mila

“?F1

z

Sri

diplomatik,

33 2d
EiF

.
1
i

Tan

Dutabesar

kan

| if | | :
|

ha H | |

|Ka| r l | : |1! :

|: | 1

fa

i|

SELAMAT

al, terdiri dar Menpen Budiar
djo dan berbagai pembesar2 In
donesja serta
anggauta korps

tanaan pekerdjaannja dilaku
kan atas sepengetahuan
kepala
daerah setempat,
untuk meng.

5

doneisa

Utjapan

kat seksi didaerah2
agar peren

maa Jang
Amergurmakan

pimpi-

nesia dalam pertandingan pe.
rebutan Thomas Cup beberapa
hari jang lalu,

yangg

Iikota/kdh

Sri

mat

pemilihan

Peningkatan produksi perlukan perbaikan djalan2 :
Pep eoteo 5 meneosnng

Tan

Abdul

PPDI

ditimbulkan

donesia
lam,

chu

itu, djuga mengingat

jang

dan

mengutjapkan

to pembukaan

lah ditetapkan didalam pera.
turan pemerintzh No. 1 tahun
tegoran2 pihak
si Inernasional

dan

8 Diunj (Ant)

DALAM

djalz2 negatif jg dapat meng
ganggu pendjadwalan kampa.
nje pemilihan umum jang “e1970.

film

UTJAPAN

Djakarta,

bagi

alanja

per-

Kopkamtibda

ANTARA DUBES
DAN MENPEN

djagaan setjara mendalam de
ngan
Lemb:ga
Pemilihan
Umum, Dewan Telekomunikasi, Muspida diberbagai daerah,

dirasakan

usaha

nan2 Kesatuan ABRI di Surabaja

umum jang akem datang.
Langkah2 jang akan. diam.
bil tsb didasarkan pada pen-

setelah

Pulaksus

saha/kontraktor

Golongan

pembantu

menimbul-

dalam

Walikota Surabaja dengan pengu-

al.

setempat,

sebaga:

untuk

ketertiban

bioskopan tersebut telah disimpul
kan dari hasil pertemuan antara
Dan Rem 084/Bhaskara Jaya se-

tetzpj dapa
ditempuh djalan
mengeffisienkan
dan
mengupgrade balai2 pengobatan jg

telah

tertib

Kotamad

ya Surabaja. tidak lama lagi akan

Untuk pelaksanaan jtu tidak
perlu harus dibangun Rumah?
Sakit baru jang megah, akan

kinj

jg

Universitas

Langgar .

Akan

Peraturan

pasien baik pagi maupur sore
hari, termasuk pelajanan obat
Obatannja.

membangun

but ke

tidak terdjadj penjeleseperti

lum jama berselang ini, selandjut

buka DPRGR oleh Ketua Komisi
IX Abdul Mu'thi SH sebagai hasil

luas sampai pada masjarakat
setjara menjeluruh.
Agar

penindjauan Komisi! DPRGR terse-

Kepada
Pemerintah termasuk
DPRGR sendiri dimintakanperhata
an, supaja UU Perguruan Tinggi
No, 22 tahun 1962 jang dirasakan
tidak sesusd lagi dengan kebutu-

Dalam laporan jang telah disan:

paikan didepan sidang pleno ter

sedia, bahkan apabila mung.
kin hendaknja djustru H.I. tiak hanja terbatas pada pega
Wwai negerj sadja, tetapi diper

wengan2

memin

takan perhatian Pemerintah termasuk DPRGR, supaja me
rentjanakan memberikan anggaran belandja Universitas
sesuai dengan kebutuhan
tugas Universitas dan supaja
Pemerintah mengambil tindakan jg. tegas dan effektif un
tuk menghilangkan birokrasi pada administrasi keuangan
negara jang menghambat kelantjaran dropping anggarannja.

Siaran radio nonpemerintah ditertibkan '

Transmigrasi Lam
Rp.

H.I.

Djakarta, 10/6 (Antara)
Menteri Sosial Dr. A.M. Tambunan atas nama pemerintah
RI hari
Senin telah menjerahkan sumbangan
sebesar Rp. 1 djuta untuk para kor
ban bentjana alam gempa bumi jang
terdjadi achir? Ini di Peru.
Bantuan tertentu diberikan sebagai
rasa simpati dan persaudaraan dari
masjarakat Indonesia kepada rakjat
Peru, meskipun sampai saat ini antara kedua negara belum ada hubungan diplomatik.

Kemana :
larinja
'Rp.23 djuta?

sebesar

(Bank

SUMBANGAN DEPSOS
UNTUK PERU

da

TRANSMIGRASI
LAMPUNG :

pung,

Bank

diperlukan,

tynja.

lah

PN

negeri, dikemukakan oleh Dr.
Soenar'o bahwa H.I. masih te

Dengan batas waktu jang demi
kian singkat ini maka banjak ma
salah2 atau persoalan2 jang be
lum dapat diselesaikan.
Pedjabat Adpel jang baru da
lam sambutan perkenalannja me
ngatakan bahwa ia sangat meng
harapkan bartuan para pedjabai
jang berada didalam pelabuhan
Tg Priok untuk memberikan sosial
suppcrt dan social responsibili-

jang. meliputi

melalu:

barkannja

11 bulan.

Palembang, 8/6 (Ani)
Pihak Komres Polri
achir

melalu:

nja PN Pos Giro dalam HI.
adalah melalui Keputusan Pre
siden.
Menanggapi usul2 agar dibu

lam sambutan perpisahannja me
bahwa batas: waktu
ngatakan,
jang diberikan untuk mengadakan
normalisasi dan rehabilitasi peia
buhan Tg Priok relatif sangat pen
dek jaitu

Pos

san Presiden, sebab ditetapkan

melandjutkan usaha2 jang telah
ditjapai oleh pedjabat Adpel jg
lama. Service dan keadaan gu
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PN

Rakjat Indonesia—BRI) harus
lah ditempuh melalu: keputu-

pula agar Adpel jang baru dapat
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pembajaran

dengan

Irup dalam pidatonja mengharap
kan agar Adpel jang baru dalam
membina pelabuhan Tg Priok mem
perhatikan benar2 soal keaman
an, karena hal ini mendjadi so
rotan jang tadjam dikalangan ma
sjarakat. Selain itu diharapkan

Adpel

melalu

Pos dan Giro ini akan dirubah

P. Supardjo, jang bertindak selaku

Pedjabat

pemba-

pelaksanaan

dan Giro.
dikemukakan oleh
Dr. Soenarto apabila pelaksa.

. Priok,
Daerah Pelabuhan III

dang djuga perlu mendapat
watan jang baik.

jang

dilakukan

naan

Kepala

keseretan

HI.

landjutnja dan pendidikan kewis!
aan diatur dengan Undang2.

Djakarta, 10 Djuni (Antara).
Komisi-IX (Pendidikan dan Agama) DPRGR,

dan djuga di Djawatan Kesehatan Kota (DKK)-nja, demi
kian menurut Dr. Soenarto anggota
DPRDGR Propinsi
Djawa Tengah
dalam sidang DPRDGRPropinsi Djawa
Tengah baru2 ini jang membahas masalah penjelewengan
HI.
:

Djakaria, 10 Djunj (Ant.)

Pilot Projek
Fakultas2/djui
san2 supaja ditentukan status se

IKUTNJA MASJARAKAT MEMBEAJAI
UNIVERSITAS2
HARUS
DITERTIBKAN

Semarang, 7 Djuni (Antara).
Penjelewengan dalam pelaksanaan Health Insurance
(H.I.) bagi para pegawai negeri terdjadi dilingkungan apo

tiknja, di-dokter pemeriksa, oleh

1979

AB Universitas harus
sesuai kebutuhan:

DKK dan penderita

Ir. Masjkur
ADPEL baru
Tg. Priok :

10 DJUNI
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DIPERLUKAN MENTAL
JANG BERSIH
Sekarang ini sedang diadakan rapat kerdja Kedjaksaan seluruh Indonesia

di Tjibogo. Kita anggap pertemuan kedjaksaan se Indonesia itu penting artinja,
karena dewasa ini tjukup banjak sorotan jang ditudjukan kepada kedjaksaan
kita chususnja, dan badan2 peradilan kita umumnja.
Apabila kita berbitjara tentang kedjaksaan selalu kita teringat akan soal
keadilan dan soal kaedah2 hukum jang kita anggap dinegeri hukum perlu
dilaksanakan sebaik 2nja.
Dimasa lalu kita pernah memberikan pandangan kita tentang, betapa bahajanja
keputusan2 jang diambil oleh salah satu dari badan peradilan kita, jang tidak
memperhatikan sepenuhnja kaedah2 hukum. "Denda damai” umpamanja jang
sudah dilaksanakan berkali2 oleh kedjaksaan kita, jaitu suatu “perhitungan”
diluar medja pengadilan terhadap oknum2 jang melanggar hukum, mengandung
bahaja, bahwa kaedah hukum kita dapat dipengaruhi oleh pikiran2 "euntungan
materiil jang samasekali tidak dapat kita terima. Sebab djikalau oknum2 jang
melanggar hukum dan melakukan kriminalitas, dapat membajar denda dengan
hasil kedjahatan2nja, maka tidaklah mungkin lagi hukum dan keadilan dipatuhi
setjara sebaik2nja. Ini menimbulkan sematjam kegontjangan dalam pandangan
chalajak ramai terhadap hukum2 jang berlaku. Dan dalam hal jang serieus, ia
dapat menimbulkan krisis ketidak pertjajaan terhadap kemampuan lembaga2
hukum kita untuk mendjalankan keadilan dinegeri kita.
Kita kira, kedjaksaan sendiri akan mengerti djuga, bahwa hal itu mengandung
sematjam bahaja krisis ketidak-pertjajaan masjarakat terhadap
hukum2 jang berlaku. Oleh sebab itu perlulah soal diatas didjadikan persoalan
jang mendjurus kepada pengukuhan hukum2 jang berlaku.
Ketjuali bidang diatas itu, masjarakatr banjak djuga menjorot kwalitas
dari petugas2 kedjaksaan. Semangatnja, mentalnja dan chususnja sekarang ini
Sikapnja-jang senantiasa harus bersih dalam soal2 jang ditugaskan kepadanja.
Sekalipun kita tidak membantah pendapat seluruh dunia, bahwa sekarang ini
hampir semua bidang kehidupan kita dilanda oleh sikap tidak betjus, oleh sikap
korup jang sering dibesar2kan, namun, kita masih mengharapkan, bahwa jang
pertama tama jang harus memberikan tjontoh sifat2 "clean adalah lembaga2
hukum kita, termasuk cedjaksaan
Mudah2an rapat kerdja jang sedang berdjalan di Tjibogo itu akan berani
menjorot hal2 diatas. Dan berani pula memberikan koreksi terhadap diri sendiri
Sehingga makin lama makin pulihlah kepertjajaan masjarakat kepada lembaga2
hukum kita.
Mudah2an Kedjaksaan kita jang sangat diharapkan mempelopori djiwa keadilan
di Tanah Air kita, akan dapat memenuhi tugasnja didalam keadaan sekarang ini
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Casablanca, 10 Djuni (nt-AFP)
Presiden Mauritania
Moktar
Juld Daddah hari Senin telah di
ut kedatangannja oleh radja
Harsan 1
Casablanca
siden Daddah dalam
Gjungan
ini telah membawa
delegasi besar Mauritania jang
terdiri
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ditembak
djatuh
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darat di Charleston, Carolina Selatan,
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Saigon, 7 Djuni (Ant-AFP)
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Dalam tahun ini, kita tjatat sudah
liga kali mahasiswa kita turun ke
djalan raya. Perte ma pada awal Djanu
ari, dengan

a

dipelopori oleh mahasiswa menggugat
Jang kedua pada tanggal 19 Mci,
djuga sekitar seratus mahasiswa jang
tergabung dalam berbagai Ormas Lokal non politis non ideologis, dengan
temaanti perang Vietnam mendatangi
Kedutaan Besar AS di Djakarta. Jang
ketiga adalah aksi mahasiswa Kedokteran jang dilakukan setjara tertib
pula. Tema jang diambil oleh para
mahasiswa kedokteran itu adalah
perbaikan mutu pendidikan dokter

pertinggi mutu, dengan perlengkapan
jang wadjar sebagai lembaga jang
mentjetak dokter2

Menurunnja mutu pendidikan di
Indonesia, sebenarnja bukan hanja
terdjadi di Fakultas Kedokteran chususnja, serta pendidikan tinggi umumnja, melainkan menjeluruh setjara
frontal maupun horizontal. Frontal
dari sedjak sekolah dasar hingga ke
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NEW DELHI, 8/6 (Antara/AFP)
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sama sekali. Jang diperlukan
adalah penertiban terhadap Lembaga
Pendidikan

Dokter

Swasta,

nimal dokter) swasta
n dokter?

i

BEIRUT, 10 Djunt (Ant.Afp)
LIMA orang
Arab dari
daerah
genting Gaza
dan

Sinut telah didjaruhi

sama

Universitas

jang terbatas seperti sekarang, kita
belum mendapatkan djalan keluar
ab untuk pengadaan
Laboratorium jang tjukup baik, per
pustakaan jang up to date dan tjukup,
sudah pasti diperlukan uang.
Kendati
pun Sadikin dapat membangun berratus-ratus gedu z SD, namun
suat
arus

kui,
belum

SD

bahwa
tampak

mutu
naik.

n guru Inja, tidak

gan

pegawai negri lain
Tetapi suatu hal perlu ditjatat, bahw

Sadikan

telah

melangkah

untuk

mc

madjukan pendidikan. Langkah per
tama dengan pengadaan gedung. se
sudah

itu masib para gurunja

ditiru

okeh

tentu

takkan dilupakan. Apakah penyediaan
gedung
SD melalui Lotto Djaya, akan
d

Menteri

Lotto

P

dokter,

&

P

atau

tuk membangun

dengan

Lotto

labo

ratorium ser
? ha
butuhkan oleh taton2 dokter
Suatu peniruan adalah gampang
sekali, tetapi hasilnya masih sangat
kita ragukan. Banjak Gubernur dan
Walikota meniru Sadikin, & Mi hasil
wa wadah kit lihat Belum ad sebuah
sacrah un jang mampu menanding
kopesatan ibukota negara

Pada hemat. penulis untuk me
anggulangi masalah percintikan, px
rotintah harus sopera melak wanakan
AP MPRS NO NNVILMPRS/ 1986
sang Menetapkan anggaran
Pendudikan

ati Anggaran Relanda Nogat
Sturuhnya Dengan Anggaran Rotan
Aya

2

dan

dengan

pewbabat

yang mektakkan kerentungan x
dika Miatas pribadi maupun mar

Ntatjalan

Dian?

hukum

agar mi

bermutu

lulusan

4

riat itu nanti adalah menteri pendidikan Rahman Yacoob.

sama sekali bukan. Tetapi mereka

terdjadi

soaf

bahwa jang akan memimpin Sekreta:

tertimbun rasa

Ini bukan berarti mahasiswa FK-—
UI anti mahasiswa FK swasta, bukan

Dengan

mengenai

kira2 bulan Desember. Pemerintah
Malaysia
telah pula menetapkan,

tidak simpati mereka terhadap tjara?
jang dilakukan oleh Universitas?
Swasta

akan

Rahman

sekurang2nja sampai — konferensi
Islam jang akan datang di Pakistan

'endidikan

Dokter swasta, serta menangguhkan

Abdul

staf dan soal keuangan dari Sekretariat Islam jang akan dipimpin oleh
seorang Malaysia.
Seperti diketahui, dasar dari pembentukan sekretariat itu adalah untuk
mempererat saling pengertian dan
setia-kawan antara negara2 Islam dan
telah diputuskan
pembentukannja
oleh konferensi tingkat tinggi Islam
di Djedah bulan Maret jl.
Wakil perdana menteri Tun Abdul
Razak jang mewakili Malaysia dikonferensi Djedah tsb. djuga ikut serta
dalam. pembitjaraan2 jang diadakan
di Guest House pemerintah.
Malaysia telah ' mengemukakan
bahwa sekretariat Islam itu akan
mulai bekerdja di Kuala Lumpur

ZAENAL ARIFIN

pengadaan

14 Negara akan diundang
hadiri KTT non-blok

kata mereka, jang

berwadjib sedang membunuh

1

Oleh :

termasuk "orang kita”

diberikan,
Sampai dimana harga
diri seorai
Menteri diletakkan diatas kepentingan
mahasiswa, sampai dimana faktor
cmosi diletakkan diatas rasio, penulis
tak dapat membayangkan. Pada hemat
penulis, jang penting bantuan itu
harus masuk, dan dalam hal ini beri
kan pula mereka kesempatan untuk
memberikan kepada lembaga jang
meturut pendapat mereka sangat
membutuhkan. Djanganlah hanja ka
a policy pemberian, jang diperdebatkan akan menghilangkan bantuan
itu sendiri. Itu terdjadi ketika maha
sswa FTUI bergolak, dan penulis
mengambil kesempatan untuk me
ngadakan dialog dengan mereka

Karena

Radja Faisal dari Arab Saudi jang
sedang berkundjung ke Malaysia, hari
Senin telah mengadakan pembitjaraan2 dengan perdana menteri Teng:

yasih dalam

jang mengatur pemberian itu kepada
fakultas
jang — membutuhkannja.
Sedang pihak asing menghendaki agar
pemberian itu langsung kepada Fakul
tas Technik UI jang sedang dalam
keadaan SOS waktu itu,
Karena
sima2 bertahan pada pendirian ma-

hubungan itu petani

minta tolong kepada Presiden.

Kuala Lumpur, 8/6 (Antara/AFP)

kandunganpun sudah dibebani hutang
negara. Tetapi di-tengah? keadaan
jang seperti itu ada djuga sementara
pedjabat kita jang tidak berpikir rasionil. Sebagai tjontoh, misalnja dalam
menjeleksi para sardjana jang akan
dididik diluar negeri. Dalam hal jang
sangat penting ini, sistim koneksi
sistim keluarga, sistim birokrasi, sistim “orang kita” dan “orangluar”
masih dilakukan. Maka sering, djustru
sardjana jang brilian tidak mendapat
kesempatan untuk beladjar diluar
negeri, sedang sardjana jang kurans
Gualified diberangkatkan karena ta

baga asing itu memberikan laboratorium serta alat2 lain kepada pemerintah
Indonesia. Dan nanti pemerintahlah

Dalam

Sekretariat Isiam — »

nung

Suatu tjerita dari seorang rekan
kuliah di Fakultas Technik UI
Fakultas ini mendapat perhatian dari
suatu lembaga asing, dan Lembaga
pendidikan asing ini akan memberikan
sebuah laboratorium serta alat? praktek lainnja, untuk Fakultas tersebut
Tetapi Menteri jang berwewena
kurang menjetudjui policy pember
ini
Menteri menghendaki agar lem-

px

mana jang polisi.

Radja Faisal Bitjarakan Soal

Kita sekarang hidup dalam keadaan serba kekurangan. Negara kita
besarnja.

(UIP).

swasta

Sikap jang kurang rasionil
hutang

ada waktunja

SUARA HATI

tugas2 eksekutif?

mempunjai

dang2

ke Kambodija

s
dilakukan serba salah,
serba punja risiko jang tidak menjenangkan kita

awburnja mahasiswa jang disuruh me

nya di

ba

swasta maupun

swasta bersubsidi dan semi swasta.Sudah sedjak lama kita merasakan
bahwa pengetahuan jang dimiliki se
orang tamatan SMA, lebih sedikit dari
seorang lulusan MULO (SMP djaman
Belanda), sudah sedjak lama kita
ketahui — bahwa — seorang lulusan
perguruan tinggi lebih sedikit pen,
asaan bahasa asingnja dari pada se
orang lulusan AMS (SMA djaman
Belanda
Dan sudah bukan rahasia lagi
bahwa suatu perguruan tinggi asing
pernah mengeluh karena kita mekan beberapa sardjana untuk
pendidikan post graduate dinegeri
asing, ternjata tidak dapat mengikuti
pendidikan dengan baik.
Dua tahun jang lalu mahasiswa
Technik UI, melakukan aksi tempel
serta mendatangi pedjabat? P & P
terantjam untuk ditutup. Tetapi setiap
ksi, hanja mendapat djawaban jang

Bangkok hari

di

mengontrol

penertiban pendidikan dokter2 swasta

Thua Thien.
Pembom2 itu djuga telah menis

rang

ngontrol tindakan? jang diambil penguasa, djustru ikut committed dengan penguasa. Persis seperti wakil2
mahasiswa di DPRGR, mendjadi ikut
vested. Jang ketiga djuga pemerintah
sulit mengabulkan tuntutan itu, sebab
bukankah sudah ada DPRGR untuk

tema anti korupsi jang

Sedjak lama dirasakan

bekas

kedua negara itu terputus tudjuh

semua polisi disana

tidak tahu
Berabe !!

kundjungan resmi selama tiga hari di Kambo-

kalinja seorang pedjabat tinggi berkundjung

Turunnja kedjalan raya kurang lebih 100 orang mahasiswa
Kedokteran UI, pada kemi
iang jang lalu, bukan merupakan suatu
jang mengedjutkan kita. Bahkan kita akan terk-djut, apabila mah:
Siswa tetap tenang dengan keadaan jang dialaminja selama ini.

dipropinsi2

bagian utara dari, Guang Tri dan

mengadakan

Konflik pendidikan
antara negeri dan

batvwa

.

untuk

dja. Inilah untuk pertama

katanj:

Dikatakannja, bahwa selama lebih
dari 1S tahun ia telah berhas'l meTupakan apa jang tak bisa dirukunkan, mulal dari golongan kiri mel
lu' golongan tergah sampai pada go
lorgan modal besar.
Akan tetapi sekarang, katanja, "go
lorgan ekstrim kanan dan modal be
sar telah melemparkan diri mereka
kedalam rangkulan kapitalisme AS,
dan akan meninggalkan — Kambodja
pada waktu Jang sama dengan mere
ka (orare2 AS)”.
Kambodja Esok
akan merupakan
satu negara lang "netral, non-blok
akan tetap! djuga menundjang semua
rakjat2 jang berdioang", kata Sih
cuk
———

membom

bang Pochenton

Marcos

Presiden

minta

serahkan sendjatanja.
Berabe, karena rupanja ka:

ah
DUA SAHABAT SEPERDJUANGAN
Wakil Presiden Vietnam Selatan-Nguyen Cao Ky (kiri) disambut dengan hangat oleh
Perdana Menteri Kambodja Djenderal Lon Nol ketika Ky mendarat dilapangan ter-

merupakan satu Kambo

dja jang progresif”

Filipina, sebuah propin

Di

saking hebohnja, sampai tidak

mimpin pertempuran2 melawan pe
rtah Lon Nol,
Pargeran S'hanouk tidak mergada
kan sesuatu persetudjuan baru sel
wa kurdjungarnja dl Vietnam Utara
u jang nampaknja terutama dimak
sudkan untuk merdemorstrasikan seWakawarrja dengan gerakan? komu1's Irdotjina
"KAMBODJA ESOK”
Dalam wawantjaranja Jang d'starkan oleh harian Partal Komunis Itali
"L'Urita" di Roma hari Senen, Siharouk mererangkan, bahwa "'Kambo
dla Esok" akan menjaks'kan lahirnja
satu "persatuan antara golongan tengah Jang sudah progresif dan golo

waktu?

unit Kambodja
jang
Aiepand jang daerah

Munngihat

uk masuk

n!

Djendral JACK CATTON, Koman
dan Komando Angkutan Udara A.

merek:

si

27.

dengan ketjepatan 853 km sedjamnja.

Thieu sebelum berangkat

ali dimana

5. PUNJA

Charteston, Carolina Selatan AS,
6 Djuni (UPI).
PESAWAT TERBANG raksasa pertama Angkatan Udara Ame
rika Serikat djenis Galaxy C-S
mempunjai 27 roda dan dapat
mengangkut kendaraan sebesar
220.000 pound bahkan sampai
65.000 pound dalam keadaan
darurat.

ian tsb. Ia be serta Gubernur?
pedjabat? tinggi lainnja ikut ma-

dengarkan — suara Pentagon
Sebab, disana terdapat lebih
dari 50x
.....kekuatan AS !

satu daerah garis-belakang jang (Ju.
kup aman di Kambodja Utara untuk
memungkinkan kundjungan Sihanouk
kesana.
anouk selama di Peking telah
berulang-kall menjatakan niatnja un

di Vietnam Sciatan selama Ming
gu malam, demikian kata seorang
djubir militer AS hari Minggu.
Pembom2 tsb. telah menghudja
“

Song Be, didaerah “Kail Ikan” di Kambodja.

lump

RAKSASA

RODA

kena lumpur segera ganti pakaian bersih, ketika 13 pedjabat2
tinggi AS datang ke Fire Support Base “SHAKEY” di

e

s
na di Victnam Utara Pangeran
Sina ouk telah mergundjungi pangka
lar2 militer, pabrik2 dan lembaga?
perdidikar2, sert, mengadakan pembitjaraar2 dergan pembesar? Vietnam
Utara, Ja djuga menyundjungi daerah2
Ini merupakan
kundjungan S'hancuk jang pertama kali keluar Tjina
semerdjak Ia tiba di Peking tanggal
19 Maret Jl. Dalam kundjungannja itu
a disertai oleh PM pemerintah pela
riannja, Samdech — Chauvoaveang
Penh Nouth, dan beberapa menteri.
PESAN UNTUK KELUARGA
WARTAWAN? JG HILANG
Sebelum merirggalkan Hanoi, Sihanouk telah mergirim pesan untuk
para keluarga dan rekar2 dari warta
war2 AS jarg telah h'lang di Kambodja dalam melakukan tugas mereka mengcover pertempuran2.
mirta kenada sdr2, djuga
anak-anak
dan keluarga
sdr2, urtuk pertjaja bahwa Front Per
satuar Nasional kami dan sala sendiri akar melakukan segala usaha jg
mungkin untuk menemukan
suamiZ
dan rekar2 sdr jang telsh hilang
UU
se, demiklan Sihancuk dalam
kawatnja itu.
Ditardaskan, bahwa Frort
Persatuan Nasionalrja tidak mempunjai ke
pentingan untuk menahan wartawan2
itu, sekalipun mereka orang2 AS
Malahan sebalkrja, pembebasan
mereka — apabila mereka berar2 ber
ada ditangan Front itu — akan sang
at menguntungkan perdjoangan Front
kata Sihanouk.
SITUASI
BELUM
MEMUNGKINKAN SIHANOUK KEMBALI
Wartawan "AFP", David Davies,
menur's dari Horgkong, bahwa meski
pun cperasi2 spektakuler
dilantjarkan oleh pasukan? Vietram Utara
Viekorg di Kambodja didaerah pusat
turisme Siem Reap dan kota-tjandi
Argkor, namun pasukan2
pro-Slharouk belum lagi
berhasil merguasal

GALAXY

jang masih mengenakan badju seragam

TEMPAT2

| "Hanoi, 8 Djuni (Antara-AFP).
Pangeran Sihanouk, kepala negara Kambodja jang
telah digulingkan, hari Senin meninggalkan Hanoi kem:
bali ke Peking setelah melakukan kundjungan dua ming
gu di Vietnam Utara.
Tembakan meriam kehormatan 21 kali berdentuman
ketika Pangeran Sihanouk jang disertai oleh
isterinja
Monigue dan rombongan pengiringnja minta diri Presiden
Ton Duc Thang dan pembesar Vietnam Utara.

PESAWAT

Song Be. Kambodja, 10 Djuni (UPI)
Pasukan2 AS

TAS?

Lebih dari $0X rakjat AS
inginkan pasukan2nja ditarik
dari Vietnam Selatan. Demikian sebuah kumpulan suara
pendapat disana. Tapi Pemerintah AS rupanja lebih suka

ata

A GNowywook

abg £

Rekening
giro pos : A
Pemimpin Umum/Redaksi

11

43250

MAJORI-

Kia
Tpeph

Redaksi : Djalan M. Sangadji

| BELUM HASIL KUNDJUNGI
$ PASUKAN
PRO-SIHANOUK

NG

ena (hanja merah) : tambah 1007
untuk
an dimuka
klan Keluarga
mm/kolom
dan

TENTANG

Ei
»
:

TARIF IKLAN
SADIA : Rp. 40. per mun'katam iklan, lebar
46 mm
minimum
mm/kotom
DISPLAY - AD (IKLAN GAMBAR): Rp 50, per mim/kolom iklan
minimum : 40 mm/kotom

Telepon : 43660, 43230,

BAGAIMANA

1

TEKS

TataU

—

1

Harga langganan dalam kota: Rp, 200, sebulan (termasuk beaja
antar), Luar Kota: Rp, 300, (termasuk beaja pos udara)
ke negaraa
jang bersangkutan
Luar negeri: Ditambah beaja pos udar

)

HALAMAN IE

| "Kambodja besok”
akan djadi
negara" netral

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEN BM, DIAN
PENERBIT : PT. Merdeka Pres, Djakarta
Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar

Alamat Direksi,

SIHANOUK:

F t

10 MUNI

13

RABU,

Ng

8

Untuk Kalahkan Israel harus
dengan Front Baru
Kairo. 6 Djuni (UP)
MENTERI

—"

Bimbingan

dan

Pem-

binaan RPA Mohammad Hassanein
Haikal

menyatakan

bahwa

tjara

ter

baik untuk mengalahkan Israel talah
Duka
front haru dalam konflik
ut Tengah
baru

ront

itu barus menyerupai

kedua Sekutu

menghadapi Nari

Dweman. dalam perang Duma Kedua
dahulu. Nenten Maikal mengakui

kemenangan

Iwsel

taru2

terus memb
mengerang
Pawai?
terbang pet

RPA

ini jang
dengan

,
waktu itu mash kurang
kovudtnaw Svependpang (noni Tamu
Siebehk an oleh reviantaan adnokogi

drantare
“

A1

seh

Kalangan kalangan seng me
ah dh Damaskua Aman. Rap

dim

pat

Weton

stad

KPA

wan

at

ang

dibanta

Alina dan
Tea

dh

MERDEKA

am

IMEXICO 70 ca

PIALA
DUNIA

k SORAK- SORAI IRINGI PERTANDINGAN
“ URUGUAY- ITALIA 0-0 :
terachirnja.
namun
pertandingan
terus

nan

'“ Puebla, (Meksiko), 10 Djuni (Ant.-Reuter-AFP).

90 menit

kedua

kes.

melepaskan satu

dan

Uruguay

kesebelasan

setelah

kan konsert-siulan,

an.

Lulgi Riva

padx

melepaskan
sedikit

nal,

apabila

mn Rabu

8,01

dalam

Minggu.

Yamada

mampu

Brazil,

Kesebelasan — Tjekoslowakia

ke.18

bebas

penalty.

menghadapi

Rumania

bak pertama

dengan

sil tendangan

ini berha

1—0

Ladislav

dalam

perlomba

adalah

seorang

pegawai
Djawatan Kereta
Api Tokio, mentjatat hasil
itu dalam pertjobaannja jg
ke-6.
Djarak ini adalah 3 cm le
bih djauh dari rekor Djepang jang bertahan selama
39 tahun
jang ditjiptakan

pertanding

kes.

meter

an atletik di Odawara hari

dalam kwarter-fi-

mendatang

(Ant-Rtr)

ha.

Petras

jang menerima umpan dari ka
man-luar Bohumil Veselhe dan

oleh Chunhei

Nambu.

serangan2

g

ae

goal

mampu

.Io dari Indonesia membina
tee..
hi

ka

mentjiptakan

n,

Malaysia dapat beladjar

deng.

an melepaskan tembakan dari
luar garis penalty, namu» dju

).

Pentjetak goal Inggeris Gordon Banks berusaha memasukkan bola kegawang lawannja sedang pemain Ruma-

nia Fiorian Dumi
(kiri) mentjuba untuk menghalanginja. Pemain Inggeris Keith Newton (kiri) dan
(UPI)
Terrence Cooper mengawasinja.

pertama berhaisl

melantjarkan

Pb

ate

tembakan

rak 20 yard dimenit ke-14 ber
hasil
dipetik dengan mudah

|

oleh Mazurkiewlcz,
Dan
ay half.back Victor Esparrago
kehilangan suatu
k

untuk pihak lawan ditjip.akan
@endirj oleh Machful, jang se
Ia ketengah lapangan, tapi ter

Injate, sepakan tsb meleset ma

suk kegawang sendiri jang se
| dang didjaga oleh Saleh Ba.

lit bundar

luput

dar?

bahwa

mengira,

:ak

sendiri

ola jang disepak oleh Machful achirnja masuk kegawang

Sehingga

mendjadikan

gi Kesebelasan

memang

ini

kesalahan

kemenangan
Werder

semendjak

jang

Piala Thomas
diarak '

keliling kota

aa

(Djakarta, 9/6 (Antara)
PIALA Thomas

jang dilepaskan
oleh Bareno
Gimenit ke-25.
sementara dua
menit kemudian Marzuktewicz
memperlihatkan
keahliannia

semula

mentja

untuk

telah berusaha

ba

telah

jang

hadap: bahaja.
djauh sampaj

Tapi sebegitu
pertandingan

menangkap bola, ketika
Lulgj
Riva (Italja) menjundul bola Ke
gawangnja,

berachir,
pemain2 belakang
PSM benar2 memperlihatkan

Uruguay maupun
Italia dalam
group.II Setjara
bersama me
mimpin ditempat teratas deng.
an memperoleh tiga pojnt kemenangan dari dua pertanding
an, masing2. hasil dari sekali
kemenangan dan laimja draw,
Dalam pertandingan ini, ba-

hakan permainan
jang baik
dan bermutu. Tapj sajang kita
sendiri

jang

mel

in Un,

tuk pihak lawan.
Walaupun Werder telah ber
usaha menebus kekalahannja
dengan serangin2 jang tjukup
gentjar namun peluang2 jang

ik

URUGUAY:

Dua

Bornd Lorents membe

P. Cora: gelandang:

G,

him,

dj perebutan
bola
didepan
tiang goal, jang diachirj dgn

Pertandingan

tar di Istana, piala akan di
diatas kendaraan terbu
kur” dengan Ik,

kendaraan

100 buah

sepeda

motor

(Harley Davidson) mengelili
fagi kota untuk member?
ke

akan

PSSI

diseleng

ekstra antara Kes. GIA mela
wan Kes. Kedutaan Djerman

ML

Hotel

sebagai
Bali

(Ant.)

memenuhi

Resort

Beach

Ho-

Sanur,

Djum'at petang jg lalu mem

Suaib,

dan bagi para pemenang akan

(kee

Selain tennis jang dimaksud

Hadi,

Rahman,

Anwar

Pattinasarany,

Schmidt, Werner
terus

tel,

rangka

Ramang,

Bjoernmose,

W.

Goepts. Ole

Gets,

Hase-

brink, B/Lorentz.
Kes. Unggul
1—0 sebelum
turun

minum,

(Mrs)

berlangsung

selama

tanja

melawan

penantangnja

bernama ITSIMATUSU SUZU
KI dari Djepang selama 2 me

2 Sma

45 detik dalam

e-13.

ronde

Pertandingan

Kalau

Uni SovietBelgia 4- 1

tiga

hari

untuk

(Kcta

berhasil

dengan
Belgia
menggulingkan
4—1, dan sudah hamoir dapat di
pastikan madju ke kwartur final.

bisa

menerobos

daerah

Yjatur

dan

.13/6 tournament tennis-medja,
dan Ygl.
tgi. 21/6 mini-golf
21/6

——

bulwangkis.

kemenangan

Belgia dengan

3—0

ketika melawan El Salvador jang

lalu memperoleh kesempatan jang
baik dua menit sebelum goal per

tama Uni Sovjet tertjipta, ternja

ta tendangannja

jet jang

tidak

kemudjan

memberi-

sebagai

"stmutiara

hitam”.

membaha

melcntjat

diantara nama2
Betapapim
masih tetap
pemain itu jang

bertahan dan memimpin

serta

”Cup Dunia” di
turut dalam
Brar!l, namura Gjelas pasti akan
timbul

kabar

nama2

pula

jang

baru

menghias halaman2 surat
setjara menjolok,

Siapa diantara mereka?

Pemajn2

akan

jang mungkin

dapat menempatkan dirinia da.

terkenal se

lam posisi

kem

me

ljwrati mistar.
Dalam babak kedua Uni Suv:et
jang telah memperlihatkan pcrmai
nan dengan

serangan2

'ndlahnja

mendominasi djaiannja
pertandingan dengan tiga kali
membobolkan

MD

telah

kan mama djuhikan bagi Pele

pertahan

an Uni Sovjet
Tetapi walaupun Wilfried van
Moer jang mendjadi 'hero' bagi

bali, sajang bola melambung

tournamen,

serentak dunia

hatannja pemain2 Sovjet akan ber
simaharadjalela, sementara baris
an depan Belgia sedikit sekali jg

bridge pada tgl. 8/6, tgl. 12 s/d

kan

menarik.

ke-

dua2nja dari Brazil,
Kedua genius sepakbola Braui? ini mendjulang namanja se
djak kedjvaraan di Swedia jang

Anatoli Byshovets dari djarak 30
meter pada menit ke-15 dan keli

kan untuk meningkatkan per.
tennisan di Bali. djuga diada-

hadiah2

PEDRO

j harum seperti jang di

miliki Pele dan Garriricha

jakan.
Van Moer melepaskan sunduian
kepalanja dari djarak tiga meter
didepan penjaga gawang Uni Sov

diberikan

perebutaa ”Cup

timbul pula
har! pasti akan
deretan nama jang kelak akan

Kesebelasan Uni Sovjet dalam
Sabtu

dalam

In Negro

Guadalajara, 7 Djun! (Ant.AFP) .

group 1 distadion 'Aztec'

satu2nja

dang

gawang
goal

Belgia,

balasan

se

Bel

gia terdjadi tiga menit sebelum
pertandingan berachir hasi' dari
tendangan Raou! Lambert
Pelatih Uni Sovjet Kebinaungan

Sementara 'tu pelatih kesebeln

san Cup

Sovjet

Gavril

pun pertandingan melawan

Balyia

Katchalin
Dua

sembahjang 4. Bagian kepala sebelah
kanan dan Kiri tartara mata dan teNaga). 7. Konsentrasi Nasional: 8.
(rasa tjinta) jang kuat, jg
dalam setiap dliwa mam
Int (Bhs. Djepang). II. Hurut

Un!

Sovjet,

dimlaminja.

Kavaseahvili,

can,

Khmetetteti,

RP,

10

CHALIFAN,

NIOMTEK: 19. MA. 14: TOMONG:
H cmpan 17. UPIK

IN

gawang

Downloa”:

Viot

i
r
t

Pendjaga

Keyla,

baris

gelandang

These, Ieek dan
Dock penje
Pule, Semme
rang Yan Mosr,
Ning. van Himat dan Lambert

fr

Oo

4 NORMAL: € ANGKONG 7 WA
DE. GRACIRUS: 11. ANATAM IN 1
MAFIA (Pi 18. PORTUGAR: 1 ST
MA. 18. STADION: 20. IKAPSI

Belgia :

Fs

NA

MENDATAR :

a

1. KARADAH L SGKP: 9 KO
WAGARU: & NGARA (ir: 8. ARDIY

f

PR shoveta dan Evrujiain

f2
Fr

|

gawang:

back: Dandeusehwili. — Kaplichniy,
telandang: — Shesterney, Afonin
ng Mun

Ih

Belgia dan terpakan dibalut kepn

lenja sebelum dibawa kekaniar
pakaian.
Kedun kesebelasan menu urirn
pemain2 sbb:
Us Sovjet :
Pendjaan

!:

mmentara

Ii ! i
If 5 H

kakinja,

i| | | Ka |!
| uh al | | 6

pada

Kaplichniy
ambruk,
ketika ber
tabrakan dengan pemain depan

l
?

Tita!

tjidera

|
Tg

h

terbaik

Dzodzumehvili, jang telah berma
In sangat baik dan mendjadi 'ar
#itek' dari tertjiptanja goa!2 ke
menangan Uni Sovjet. mengalami

tin

SA

Be

backs

Revaz Dzodmuashvi! dan Vladimir

sebelum

2
7

tubuh

1 1 ya3

Membershkan

berhasil dimenangkan.

walau

»
z
3

1.

Um

kebingungan,

z

7 MENDATAR:

Dunia

.

«(UPI

Djakarta, 6 Djuni (Antara).
Keadjaiban dan keunggulan dalam persepakbolaan
dunia serta daja penariknja djelas banjak tergantung dari
rentetan nama2 besar dan pemain2 terkenal. Setiap kedjuaraan dunia sepakbola diadakan pasti akan memuntjulkan nama baru.

Turun minum Uni Sovjet berha
sil memimpin dengan 1—0 hasil
dari tendangan keras jang diie
paskan oleh penjerang tengah

Ronny

(keeper),

per), D. Zemesky. E. Cordes,
Steimmann, A. Schuetz, Bern

Timur,

Dalam

fungsinja

dari Panama tgl. 6 Djuni ma.
lam mempertahankan mahko

petang

M,

10 Djuni

Panama, 10 Djuni (UPI)
Djuara Tindju Sedunia Kelas Ringan ISMAEL LAGUNA

Meksiko)

S.

Nama2 jang disedjadjar-”
kan dengan Pele
.

,

Bartini.

Budi Widjaja,
Rahmatdjaja,
Sjahruna, Machful Umar, An.

dan Gaffar.
Kes. Bremen : Bernard

Merdeka

Denpasar,

PETINDJU LAGUNA
'TETAP MENANG

keduanja

A, Domeng.

G. Desisti.

Maneiro jang merupakan goal pertama dalam pertandingan dimana Uruguay mengalahkan Israel deagan 2—0.

pertandingan

buka
dengan resmj
tournament tennis jang diikuti oleh
15 orang.
Upatjara pembukaan tourna
men: itu mendapat perhatian
besar dari para manager dan
staf dil.
Tournament tenpis ini akan

di Djakarta.
Dalam pertandingan tgl. 9
Djuni kedua kesebelasan telah
menurunkan pemain2 sbb.:
Kes. PSM Makasar: Saleh

war

Merdeka Selatan dan
ke Balai Kota,

M:

| PUEBLO, MEXICO : Esparago dari Uruguay (kanan memakai jelana hitam) menjundul bola melewati seorang pemain belakang Israel. Bola jang kelihatan disebelah ki kemudian disundul kedalam gawang oleh

R. Rosato,

BALI BEACH ADAKAN
TURNAMEN TENNIS

—.

garakan tgl. IO Djuni, akan di
dahuluj dengan pertandingan

Bahang

ya,
djambon,

penjerang:

Bonins,
Wasit:
(Djerman Tur).

pertandi.

melawan

jang

Facchetti dan

Mazzola,

masuknja bola kegawang sen
diri oleh half-kirj PSM Mach-

Selection

gawang

. T. Burgnich,

ga gawang),

Saleh Bahang: ditahar, oleh
back kiri PSM. Namun terdja.

demikian

Pendjaga

ITALIA: E, Alhertosi (pendja

rikan umpan kepada kiri.dalam Berhert tg
bag Ben
sung menendang

ngan berachir den

me.

nas, R. Matosas,
Gelandang:
A. Ancheta, J, Mujjca, J. Monetro-Castillo, penjerang: J, Cor
tes, I. Maneiro, L. Cubilla, V,
E
go dan Bareno.

menit terachjr kiri-luar

ful Umar,
Dengan

Italia

L, Marzukiewicz, back: L. Ubi.

tendangan kuat jang tidak ter
ara
sehingga melewati tiang

Werder

maupun

rurunkan pemain2 sbb:

diperolehnja selalu gagal, hal
mana disebabkan
jaknja
goal.

Uruguay

mendapat pudjian dan per
hatian, sehingga dalam komentarnja Minggu malam,
seorang komentator radio

FILM?

PESERTA

kita, telah

mengatakan,

bah

ness itd, Malaysia harus be

kedjaran

ka Latin jang digelarj 'arsitek
pol djuga goal menjundul bola,
dari suatu tendangan pendjuru

sampai

wa dalam mempersiapkan
dan membina physical fit-

Keeper Saleh Bahang

lhang.

tidak

Malaysia

baik. ketika Cubilla membuka
Serangan. tetapi ternjata Espar
rago terlalu Jamban dan siku.

mula maksudnja menjepak bo

LEON:

seorang pena

darj Peru,

memiliki

.

Ketahanan pisik (physical fitness) pemain2 regu

”Piala Thomas”

dari

pemain2nja
.

Medan, 8 Djuni (Ant).

1—1.

dgn draw

Sebenarnja kemenangan ada
lah pihak PSM 'semendjak da
Ti babak pertama sampai 2

ja

untuk turut

7/6

Pelontjat-djauh — utama
Djepang, Hiroomi Yamada
mentjiptakan
rekor
Djepang baru untuk nomor itu
dengan lontjatan
sedjauh

Pemain? depan Uruguay da-

Menit babak erachir, akan te
tapi,pihak PSM telah melaku
kesalahan besar, jaitu bu
muh diri, dimana pada 2 menit
terachir dari babak ke II, gol

Ih

Odawara,

mampu menggulingkan kesebe.
lasan Inggeris.
sementara itu
Rumania jang djuga menderita
kekalahan tipis O—1 dari Ing.
geris masih mempunjai peluang

kesebelasan memulal

lam

tara Kesebelasan ”Werder”
dari Bremen, Djerman Barat, melawan Kesebelasan PSM
dari Makasar jang berlangsung distadion Utama Senajan

Il

sanggup

berhasil, ketika

garis

dista

Guadalajara,

mun kesempatan Sedikit masih,
terbuka
seandainja
mereka

tembakanpun

menit

sore

dalam

Kekalahan dari Tjeko ini te.

pertandingan
setjara
terlalu
berhati2 dalam usaha menghindarkan terdjadinja goal2,

' Bremen PSM berachir 1 - 1

|.

Sabtu

'Jalisco'

oleh

2-—1

lah tidak memungkinkannja un
tuk inadju kekwarter-final. na-

lebih 30

tendangan

diluar

Kedua

Pertandingan Werder

hari Selasa sore kemarin, telah berachir

dion

menggulingkan

ternjata tidak

Djakarta, 10 Djuni (Merd,
Dalam pertandingan

ditundukkan

dengan

pertandingan

ia.

kedua bekas djuara.dunia
sepak

ketika

Rumania

'Marzuklewicz
dari
Uruguay
Ka
Enrico Albertosi dari Ka-

an jang kurang wadjar dari

REKOR BARU
DJEPANG UNTUK
4 LONTJAT INDAH

golongan 'outsiders” mengalami
kekalahannfa kedua dalam gro

pertanding

tidak

selama 50 menit Rumania ber
usaha um. bisa menjamakan
kedudukan, tetapj tidak gagal,

Tjekoslowakta Jg

telah dua kal! gagal kefinal dan
merupakan kes. Rerbahaja dari
up.Ili

gagal lagi

7/6 (Ant-AFP)

Kesebelasan

a pendaga “grvang
gawang jang
Kedta
masing2 diawal
oleh Ladistao

Italia dalam group-Il tidak berhasil mentjiptakan goal2
pertandingannja jang berdjalan sekemenangan dalam
tjara "slow-motion” distadion Puebla, Sabtu petang.

|

Guadalajara,

kenjataan
dilandjut-

kurang

Selama

Sedjumlah lebih kurang 37.000 orang penonton dalam
suasana riuh-rendah selama lima menit mengumandang-

Tjekoslowakia

ladjar dari Indonesia.
pansetjara
Mengulas
hasil,
nai
menge
lebar
djang
perwasitan,
para pemain,
penjelenggaraan pertandingan dan sikap para penon
ton, komentator itu menjatakan, bahwa hasil jang te

lah ditjapai oleh regu Indo

bagaimanapun
nesia 7—2,
mejakinpahitnja adalah

kan.

Sebelumnja,

Malaysia

Kartjis Gratis Untuk Pemain
Pemain Thomas Cup

Djakarta, 10 Djuni (Antara)
Direktur Utama PN Kereta Api
Ir. Socmali memberitahukan siang
Senin, bahwa PNKA
menghadiahkan
kartjis gratis untuk
an dengan
kereta api selama setahun, ketudjuan
mana sadja, bagi pemain? dan coach
team Thomas Cup Indonesia
Ini adalah sebagai tanda rasa teriina kasih dan perwudjudan rasa sjukur
bangsa dari PNKA atas prestasi
Jitjapai team Thomas Cup jang
telah dapat merebut kembali lambung
supremasi bulutangkis dunia untuk
putera

memperhi-

tungkan kekalahan
kian besarnja.

—

MULAI DISCREEN

sedemi

FFA

Djakarta. 8 Djunj (Antara) |

Senin pagi jbl. dewan djuri
Festival Film di Asia ke.16 ber,

Sidang

di Operation Room DCI,
dihadiri team duri da

aitan,

Filipina,

Hongkong,

Indonesia.

ri

Repu-

Se
hlik Tjina, Djepang, Korea sngapura.

TT Vietnam

rapkan

karta.

Malayfa,

Muangthai.

Team

da

Selatan masih diha

kedatangannja

Panitia

demikian

di

Dia

Ekse.

kutif FFA ke.16 hari Senin so

2
jbl,
dewan djur!
Selesai sidang.
menudju Dara Mega showroom

re

II untuk

di Dil. Veteran

men.

screen fikm2 peserta FFA jang
telah diteliti sensor.
siang penilaian
Hari Senin

dilakukan

tjerita,

atas

jaitu

tiga

The

buah

film

Apartment

Hongkong). Stardust
(Cathay,
(Rep, Tjina) dan Fort of Death
(Diepang).

Film2 jang dinilat djuri fipotongan sen
dak mengalami
sor, Akan tetapi, menurut ke
tetapan Menpem. film2 peserta
FFA jang dipertundjukkan un
tuk umum di 12 buah bioskop

di Djakarta

harus

potongan sensor.

mengalanj

KANADA MENANGKAN DAVIS
CUP AMERIKA UTARA
Winnipeg, 8 Djun! (Ant-Rtr)
Kanada telah me.ienungkan
pertandingannja jang keempat di

lam perebutan Davis Cup z
Amerika Utara pada hari Senin,
ketika Peter Burwash dari Toron
to me
Le9 Roile dar
Karibia, 6—1, 6—I, 8-i

