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2 pembadjaky
pesawat
diringkus

Djakarta, 11 Djuni (Merdeka).
Operasi penumpasan terhadap gerombolan P.G.R.S.
didaerah Kalimantan Timur sampai saat ini masih diterus
kan, meski kekuatan rieel daripada gerombolan P.G.R.S.

Warsawa, 164 (Ant/Afp)

tersebut tidak berarti sama sekali bagi strategie militer.
Demikian diterangkan oleh Dan Korma Hankam
Kol.
Herman Sudiro dalam suatu wawantjara chusus dengan
wartawan "Merdeka" diruang kerdjanja kemarin siang.

Menurut Kol. Herman Su

diro, gerakan2

kan oleh

Sri Baginda Radja Faisal Ibn Abdul-Aziz Al-Saud dari Saudi Arabia, Rabu siang ke@marin telah tiba di Djakarta untuk memu lai kundjungan kenegaraannja di Indonesia
selama 4 hari. Di Airport Kemajoran Radja Faisal tampak disambut oleh Presiden

(Ipphos).

RADJA FAISAL DISAMBUT
MERIAH DI INDONESIA!
Turut menjambut
kedafangan
Radja Falsal sampai ketangga pe
sawat Ketua MPRS Dr. A.H. Na
sugion, Ketua DPRGR H.A. Sjatchu, Menteri Luar negeri Adam
Malik Menteri Kesra Idham Cha
Ud, Sekretaris Negara H. Alamsjah, Dutabesar RI di Saudi Arabia H. Aminuddin Azis dan seorang ulama Djakarta K.H.S. Mo
hammad Alhabsji.

Djakarta, 10/6 (Ant.)
Radja Faisal Ibn Abdul

Ar

Arabia

Al Saud

dari Saudi

pada

harj

Rabu

djam 11.15 tiba di Djakarta
merah

pangan terbang

Kemajoran dan 21 kalj tem

bakan kehormatan,

Radja Falsal jang mengenakan
pakaian nasional “Saudi Arabia
"'masiah"”, sematjam djubah war-

na tjoklat dan ikat kepala ""!
turun dari pesawat “Boeing”

Kemudian diatas panggung
hormatan
Kepala Negara dari

Joran.

Sesaat kemudian dikaki tangga
pesawat Radja Saudi Arabia itu
bersalam-salaman
dengan Presijang

mengutjapkan

selamat datang di Indonesia un.
tuk memulai kundjungamnja sampat hari Sabtu pagi.
PERKARA

ABORSI

DR.

Sa

udi Arabia dan Indonesia mende
ngarkan lagu kebangsaan masing2
pihak bersamaan dengan dentuman meriam, sementara bendera
Sang Saka Merah-Putih dan ben
dera Saudi Arabia berwarna hiGlautua dengan
tulisan putih
bertuliskan kata2 "Asihidu Alla
Haha Illallah
Wa Asihadu Anna
Muhammadar-Rasulullah” jg berPantjangan sekeliling plattorm ma
lambat2,
-mendampingi.
Dalam upatjara yanpa diadakan
pidato2 oleh Presiden Soeharto,

Sa

lumaja telah berkumpul di Kema

Gen Soeharto

ke-

JAHYA

baru2

ini

han JII Laksda

(U)

Radja Faisal dan Presiden Soe
jang berada dalam

mobil

|

"Indonesia 1" telah menjambut
tangan
tsb. dimana
antara penjambut itu banlak mu
rid2 madrasah jang mengenakan
kudung dan kain kebaja.
lambalan

1

sa

tan2 jang timbul
sanaan
"1

Harold

jang meninggal.

perkara

Dr. Yahja

dilan-

Dr. Djuned, Dr. Herman Susilo.
Dalam kesaksian Dr.
Djuned pada sidang kemarin itu merupakan ulangan dari

pada sidang

sebelumnja,

tapi jang penting dalam kesaksiannja kemarin, Dr. Djuned
mengatakan, bahwa terdapatnja kepala baji dalam rongga

Sebenarnja, kata Dr. Djuned,
bagi dokter jang mengerti dan

ahli akan tahu

bahwa kalau

dan setelah majat baji tab ke

luar, barulah
mengada
kam correct pada dinding2 rahim, untuk
mengikis bekas2
darah dan
kotoran baji tsb.

Kalau sekiranja hal ini dilaku

kan dengan sewadjarnja, maka “idak akan terdjadi majat
baj: putus2 dan bertjerai satu
sama lain, bahkan tidak akan

majat:

pemeriksaan

2. tapi kalau surat tsb
keluarga

oleh

sendiri

jang me

jang

orang

memeriksa

ninggal itu.

dibawa

membawa
merawat

harus
ninggal, maka
surat dari dokter jang

atau

me

untuk

petugasnja

ngirim seorang

Hakim

mengenai

surat

Edward

kata

jang

namanja

tak

oleh terdakwa.

terdakwa

Surat tsb

diberikannja

pat

pengawasan

jang

wadjar,

maka

kemungkinan melalui saluran ini gerakan subversif dimaksud dapat memainkan peranannja.
PERINGATAN GUBERNUR
Berbagai pedjabat didaerah perba
tasan menjatakan kepada "Antara ke
Chawatiran

mereka

melihat

da adiknja Hamid untuk diketa

maka

memberikan keterangan

PENDUDUK

ind

Hakim

kepada

peringatkan

ka

supaja

jang be

har. karena pada sidang jl sewak
tu terdakwa ditanja
oleh Hakim
mengena!

kematian

»

Nn

uan

Zulchaidah,

Heath.

dari

tai Konservatif
bukan
E
15 pidato
kampanje

begar2an

kepada rapat2 raksasa
Partai
Koneervatif. terbang dari kota
jang da

memuat
50 orang penum.

tentang

terdak

NJA

AUSTRALIA

BERTAMBAH

Can

a, 9D

r- Pemuda
menghisap
darah baji

L

H

!

| Ini |
i | it: / I

sumbar2

jang bertanggung—djawab.
an

wahiinja

salah

—

seorang

dari

Kiri Marurrov,

kedua

usia

Pengunduran dirinja ini mriah
pasti Akan merubah balance dari

Wekuatan didalam. kepemimpinan

an

$

Ii ! Hi !

|

:

Sovjat dmn timbuinja — kedjadian?

ang maha penting dari kekuatan
Ovlalam kepemimpinan Sempat.
(tarian

“Liadon

memberitakan bahwa

Daly

Mail

Konyiin me

rentjanakan pemgunuran diriaja
hari Getaan karena kendiaan cone

Katun jang makin memburuk Ata
tamunja enlama dinganikan isteri

nia (atm) I-tahan P Maria Ma
menambahkan bahwa Koeygin ata
hah seorang pendukung
rata
Aterandar
Kia Aan

Ondoet ALT
menantang

Penta Waranea

inteoakowe
were

dimgara

Aud

Itu,

lainnja
Djakar

mukakan

kepada
jang

laiu

Menurut.

Darwosugondho

pers

beberapa

Darwosugondho,

harj

pendjaga

4

(UPI

-.

Komunjkasi

pada

Presiden

Honolulu

untuk

mempersiap

tertulis kepada

Pemerin

tah dan Kongres AS. Sampai dilapa
ngan terbang Tan Son Nhut
mereka
Giantarkan oleh Duta Besar
Amerika

Serikat untuk Vietnam Selatan Ellsworth Bunker dan Panglima Angkatan

dilaksanakan

kata

oleh

Tecab

Polri

sebagai

dan

mati pada hari Minggu jbl oleh dua
rang

bersendjata

tak

dikenal

Perwira tsb jang djuga Komandan
Polisi dikantor radio VOA jang ter
Jetak 70 mil disebelah Utara Manila
mengalami tembakan & peluru jang
menembus

beberapa bagian dari tw

buhnja dan tewas. In bernama Jesus
8 Manato.

Usianja

41

tahun.

Ia

baru

In baru sadja memeriksa barisan
pengawal ketika tiba2 ditembak dari
belakang
PERTEMUAN

SAKTI

KEK

DIRUKA

LAGI Dt WINA
WINA, 8 Diant (Ant/OPA)
Pertemuan lang keia dari Perum:
Megan Pembelaan Sendiatat Serat
UN antara Uni Soviet dan Ame
hetkat

Kari

Ketan

dibuka

Nag

AL Nina Rengat mengamhA Lempag Al
Kedutaan Kovlet
Ketan detegas A8 Gerard C Ketik
Man pembamutetn getah Kiba A1 Kedu
tang Konter tepat Aam 1606 akta
Oo

menda-

PAP.

Bersendjata

AS

untuk

Vietnam

Dr. Ir. Omar

Tusin:

as disitu,

untuk

mendjaga

keaman

zr para pengundjung DF dari antja
LOYAL,

nandjamehrag”

Aam

djalanan.

Petugas polisi tidak di
pandja:

Dalam Jada Hu kemarin siang Dan
Wil 71 AKBP Drs Pamudji mengatakan bahwa

petugas? polisi jang di

tugaskan di DF diperlengkapi dengan sendjata pendek dan tidak diperbolehkan memakai topi "helm". Ke
tentuan tsb dimaksudkan untuk lebih menimbulkan kesan jang baik di
hati para pengundjung dan merasakan benar2 berada dalam suasana ke
1embiraan.
Seruan kepada

bandit?

ibukota

Pada kesempatan lain AKBP Dar

Wosugondho

dah mendjadi

mengatakan,

bahwa

kegiatan

bandit2

BAGAIKAN
ANAK
SEKOLAH
HADAPI
UDJIAN TERACHIR

Djakarta, 11 Djunj (Mdk)

psychologis
lum ada
da2 akan

kelihatannja
ben dan tanDF "16 pa

su

tekad jang prinsipil

bag! Tecab untuk menumpas
ibukota,

setiap

walau

ba

taimanapun besarnja, dam Ia jakin
berkat keterampilan dari anak buahnja setiap bandit2

»Satu bentuk kriminalitas jang sa
ngat mendjadi perhatian, demikian di
katakan Inspektur Djalaluddin, Perwi
ra Operasi Tecab, dalam mengulangi
pembitjaraan Darwosugondho, ialah
pentjurian2 dan penodongan2 terha-

Serikat

Seorang
rwira Polisi Pilipina
jang ditempatkan di stasion radio
Amerika (VOA) disebuah kota jang
katjau di Luzon Tengah tertembak

berhasii

kan pada kesatuan Polri jang bertu-

Selatan Djenderat Creighton W.
Gap orang2 asing, karena
hal itu
Abrams.
menjangkut
dengan
nama
baik
Bang
pung
Atas nama team Herbert G. Klein
mengutjapkan pidato singkat jang a.l
Kepada bandit diserukan kalau ti
berbunji sbb.:
dak ingin ditangkap oleh Tecab dja"Kami sangag bergembira dan pungan tjoba2 membuat kesalahan.
as karena telah memperoleh kesemms)
—a
patan mengundjungi Vietnam Selatan
DIPLOMAT
AS
JANG
DITJU—
Gan Kambodja, dimana kami berte mM
namamu
ANaai
mu muka dan berwawantjara dengan
LIK SELAMAT
Pasukan Amerika Serikat, Vietnam
Selatan dan Kambodja. Semua ini
ni (UPI
memberi penerangan dan pengertian
at.
Amerika — MORRIS
baru."
DRAPER terus bersembunji dalam
Team AS Alus, telah mengundjukeadaan selamat setelah dilepaskan
ngi PM Kambodja Djendral Lon Nol
oleh geriljawan2 Arab jang mentjulik:
Gan Kuasa Usaha AS untuk Kambo
@ja Lloyd M. Rives. Disamping me
tahanan
dan
djaminan
ngadakan briefing militer dan dipie
atas anggota komando jang tertang
'matik/potitik,
mereka djuga telah me
kap
ngundjungi
pusat "Chieu Moi” didel
Tempat diplomat Amerika itu
ta Selatan Vietnam Selatan dimana
masih
dirahasiakan tetapi dipastikan
penjeberang2 Komunis didaftar dan
selamat setelah terlihat oleh seorang
Gitempatkan kembali
dan berwawananggota — Kedutaan Besar Amerika
(jara dengan 2 penjeberang
penting.

JANG

pesawat

ke

salah

satu unsur Polri jang chusus
berge
rak menghadapi
bandit2
diperbantu-

penodonga

an keamanan
didalam Arena Djakarta

kan laporan

Fair

tiga Angkatan.

Mar

Mereka telah meninggalkan Saigon

PILIPINA

dan

ray Gl Warsawa tanpa kesulitam

izinkan pakaj sendjata

dak VII AKBP

menudju

(UPI)

U deh

petugas2

Nixon,

76.400

jadi, demikian kata para
bertasarkan berita2 dari

an disamping

selama berlangsungnja
ifa
Fair 1970,

Klein,

TEWAS

han umum pada tanggal 14 Djuni
penindjau di Moskwa hari Selasa

Bandit

(Tecab) Komdak VII akan di.
kerahkan mendjaga keaman

AN

HA-

mungkin akan
setelah pemili-

(Mdk)

Anti

13 pedjabak @nggi

(UPI)

Perdana Monteri Sovjet Alexci Kosygin
mengundurkan diri dari kepemimpinan Sovje

11 Djunj

Chusus

Saigon,

Sefama' tiga bulan dari achir tahun
1969 hingga Maret 1970 penduduk
Australia “hanja bertambah 76.400

(Ant-AFP).—

Team

@iperbantukan

POLISI2

9 Djuni

Djakarta,

bertugas di Kambodja

orang, Demikian pengumuman Bito
Statistik Persemakmuran di. Camber

MOSKWA,

Zbiginev Ivanicki, 29
Pengadilan di Kopenhagen,

membadjak
agn Gan Memaksa
peognesod agNa

Team AS selesai

m.

Gubernur Worang menjatakan telah
mengamb'! tindakan preventif untuk
pelaksanaan "BCA" setara wadjar
serta tindakan pengamanannja.

dan disampaikan

Pemimpin

dari seluran sematjam ini pula

kkaknja. ajah Zulchaidah gendiri.
Atas keterangan terdakwa II

hui

ga

se.

praktek2

dapat terdjadi hsl2 jang tidak diingi-

tsb diterimanja dari seorang zuster Dr Djuned di Rumah Sakit
Kramat

Wunaan fasilitas BCA, dimana lalu Hn
tas manusia segjara timbal balik an
tara kedua negara tidak lagi menda

kepa

ke

matian anak tirinja tsb, oleh ter
Gakwa dikatakan bahwa
surat

@ingat

Wilson.

ngan rakjat

bisa

me

Kepada terdakwa II atas perita

njaan

itu memakai

jang berbeda

pidato sedikit sadja dan memu
satkan diri pagi, pertes
da

Jang ada di-checkpolnt pulau Marore
engan menundjuk bukt'2 tentang ke
dudukan chock-point Marore jang teJah mendjadi titik pertemuan antara
pedagang2 dari wilajah Indones'a dan
Gari wilajah Pilipina hingga dari sa
lurar2 sematjam ini — kemungkinan
angguan keamanan besar sekali.
Disamping itu dengan menundjukkan bukt'2 njata bahwa pada bebera
pa waktu jang lalu pernah tertangkap
Orang Tjina Pilipina, serta sebaliknjs
"danja kegiatan2 pedagang? Ti'na da
Ti wilajah RI didaerah perbatasan Ini,

Keterangan terdakwa II

perut karena dinding rahim jang bolong akibat pekerdjaan Dr. Yahja jang kurang hati-hati.

akan

Kesehatan

Dinas

maka

:

pang,

atau

Kelurahan

ua orang

ngan pesawat terbang

1. kalau surat kematian tsb
dari

Presiden di Amerika Sertkar. ja
itu antara Harold Wilson dan
Edward Health dari Partai Kon

pat

bahwa surat kematian jg
biasanja ada 2 matjam,

bukan keluarga

umum di Inggeris mendjadi se
matjam
kampanje pemilihan

Partai Buruh, Seorang jang da
pat bergaul baik dengan orang
banja,k memutuskan untuk ber

dalam

pena

Polandia

Bandit2 djangan
tioba2 ganggu DF

Ha

rold Wilson telah berhasil merubah
kampanje
pemilihan

tjara menjolok,

" (BCA), wartawan
LS. Kamah jang

"Artara”

London, 8 Diuni (UPI)
Perdana Menterj Inggeris

ja kampanje

Sangir Talaud

senang,

berpakaian prema: n jang turut dalam penerbangan itu dan Kai
Gidjadikan saksi, (AP)

Sea

Hukbalahap bisa
merembes via
Menado, 1/6 (Ant.)

@jalan2 tsb.

harto

me

Hidaerah Ka

limantan,

|

Sri Bimo

telah
inspeksi un

:

djutkan lagi dengan mendengarkan keterangan saksi Prof.

PARA PENTJULIK MINTA
UANG RP. 5 DJUTA

Hankam,

tamu negara itu selama berkundjung di Indonesia, mereka telah
Gletu-elukan oleh masjarakat Ibu
kota. Rakiat Ibukota telah melam
balakan tangannja ketika iringzan |

@atangnja

Komplotan
pentjulikan
digagalkan

menurut Dan

ngetahui keadaan

jaitu:

jang diberikan

,

dengan

pesawat

dengan 23 Pa

III adakan

Dalam hubungannja
Arjo Tedjo
perdjalanan

takan
masuk

keterangannja

Pangkowilhan

teri2, Corps Diplomatik
dan pe@jabat2 tinggi negara, sementara
masjaraka4 Arab banjak memenu

Dr Jahja lebih bahaja
ikut operasi
Djakarta, 11 Djuni (Merdeka).
Hari Rabu kemarin, sidang

ada sama sekali.

Ini telah diperkenalkan dengan

tempat menginap

Pembadjak

rah operasi mereka kian
tjiut (sempit) dan bantuan
rakjat kepada mereka tidak

penjambut?
jang terdiri dari Men

sebagai

Herman Sudiro memberikan

Kol,

donesia dengan Malaysia
sangat baik, sehingga dae-

Tamu Negara dari Saudi Arabia

Istana

pesawat sedang dalam penerbang

atas pertanja-

'Merdeka',

R.S., hanja bersifat kriminil untuk mentjari makan
dan mereka tidak mempunjai tempat tertentu.
Dalam operasi penumpasan ge
rombolan P.G.R.S., kerdjasama antara pasukan2 In-

.

Suharto dalam suatu upatjara kebesaran.

jang dilaku-

gerombolan P.G.

Lebih landjut

an wartawan

Ketua DF. melandjutkan bahwa
ntuk menghadapi pembukaan
DE 70 jad hatinja agak gemetar
Gan sedikit ketjut, karena ini me
rupakan suatu udjian jang berat
kepada masjarakat, sama halnja

'dengan

anak sekolah menghadapi

masa udjian achirnjakata

Omar Tusin,

kan saat? terachr
pekerdjaan

terhalang,

Hal inf.

adalah

persiapan

terutama

disebab

ini djalannja
DF

70 agak

dalam

flow

of goods untuk keperluan

Gari

DF«

itu Ketua DF mengharapkan

bantuannja dari pihak2 pelabuh
an laut dan udara, supajia mem

bantu kelantjaran pengurusan ba
rang2

untuk

DF.

Adanja perhatjan dari Pemerin
tah terhadap Djakarta Fair. ter

Pusat menjajangi DF. sebagai buk
ti gedung

Repelita

pada tahun

1969 di DF, sangat sederhana se

kali,

dan

untuk

DF

70

tah telah membikin nona
Repelita”

xus.

begitu

indah

Pemerin
dan

Map

p

01/M1/019

"ON

DJAK

Pelaksanaan
BASLE, 9 Djuni (An:-AFP)

Aja

M RANGKA

nasional

Settlement

itu memberikan

jang telah

meningkat

setelah

adanja

(BIS).

kemerosotan

Laporan

pudji-

itu menundjukkan

Bat setjara keseluruhan Djakarta Fair

10.000 orang tenaga
Guru SMP disediakan
BANDUNG, 8/6 (Antara)
Departemen P dan K kini telah me
njediakan 10.000 tenaga guru chusus
untuk mengadjar di SMP seluruh InGonesia dalam masa Peladjaran tahun
jang akan datang.
Demikian keterangan Pimpinan Per
sonalia Pembinaan Pendid'kan Menengah Umum Pertama Djawa Barat.
Dikemukakarnja, bhw penambahan
tenaga pengadjar itu sebenarnja tidak
seimbang dengan djumlah murid fg.
kian bertambah banjaknja. Sedang
kan jang menjebabkan kurangnja te
aga Guru tersebut sebagai akibat da
Fi adarja pelarangan untuk menambah
tenaga guru untuk mengadjar didaerah2.
Djumlah teraga guru jang mengaGjar di SMP diseluruh Djawa Barat
tertjatat 4.6J5 orang dan diantaranja
60 orang guru SMP
diperbantukan
untuk mengadjar di sekolah2 Swasta.
Kemudian diumlah murid SMP df
Djiwa Barat ada 85.000,- orang terbagi dalam 300 buah SMP Negeri dan
Subsidi.
Atas pertanjaan pers, Kepala Personalia Pembinaan Pendidikan MencDjar
t
sekalipun ada
Ja guru untuk
SMP
di Diawa Barat masih belum
dapat mengimbangi
djumlah mur'd
Jarg ada.

PBE

telah

menjusun

Suatu daftar masalah2 ckonomi,
finansi! dan moreter jang akan di
bahas dengan Inggeris.

akan

mengingat

berlangsungnja

pemilihan

umum di Inggeris pada 15 Djuni
ini.
Daftar tsb. meliputi inasalah2

neratja pembajaran pemeriatah
Inggeris, perbedaan antara ladju
perkembangan

negara2

PRE

redaran

modal

didalam

Persemakmuran:

dan

Beberapa faktor
Beberapa faktor jang menjobab
kan perbaikan dalam sistim nioneter dunia. menurut Dirdjen BIS
antara Jain: persetudjuan mengenai pendjualan emas jang ditjapai tahun 1969 antara Dana Moneter Internasional, Amerika Se-

apa jang pernah ditegaskannja
sebelum ini, karena ' Nedecland
mencarerap pertemuan 6 menteri
PBE sekarang ini bukanlah suatu
"preamble'" bagi permulaan perun

Faktor lainnja adalah: keadaan
kembali stabil setelah perobahan
paritas uang di Perantjis dan

na mereka membawa otoritas dari

1 mijar

dollar.

rikat dan Afrika Selatan.

Djerman

Barat.

Hak

Dtaktifkannja

Penarikan

15 daerah
DF

29 peserta swasta asing.
Pada DF "70 semakin meningkat
mendjadi 12 negara peserta, 15 dae
ram, #98 peserta. swasta asing dan di
harapkan 3,5 djuta pengundjung.
Melihat kenjataan ini dem'kian Ir.
Umar Tusin, kalau peserta dari Juar
negeri sudah mentjapa' '2 negara, ma
ka dapatlah dikatakan D'akarta Fair
"70 ini sudah merupakan fa'r jang
bersifat Internaslona!.
Mengenal djumlah pengundjung jg.
masih diperkirakan tetap 3,5 djuta
dan sama dergan
jumlah DF Ir.
Umar Tusin mengatakan bahwa dihat sepintas lalu tetap merupakan ke
madjuan karera DF '69 berlangsung
selama 70 hari sedangkan DF '70 harja akan berlargsurg 35 hari.
Mengenat kemanfaatan? lainnja deng
an adarfa Djakarta Fair ini dikatakan
bahwa Diakarta Fair selain merupakan arena sales promotion, diuga da
pat membuka lapangan kerdia bagi
anggota masji
baik dari pekerdig
an berat sampal kepada keperdjaan
ringan.
Selain itu dengan adaria Djakarta
Fair se-tidak2nja pemer'ntah daerah
memperoleh penghasilan padjak.
Kalau pada Diakarta Fair '69 diper
oleh Rp. 24 djuta maka pada Djakarta
Fair "70 ini diharapkan padjak jang
tidak kurarg dengan dium'ah itu, de
iklan Ir. Umar Tusin.

Harsubeno
dituntut
Djakarta
dan

Harsubeno

Direktur

PT.

Masmo

SH

Za'.

reaksi

dari terdakwa. Zaimal Zein me
ngatakan gahwa tuntutan Djak

dari Hu
2

bulan

terdakwa
pada

minta

Hakim

menjiapkan pembelaan
rinja
akan

waktu

untuk

atas di-

sendiri, disamping jtu ta
pergi keluar negeri untuk

pemerintah

menter2

tsb. adalah

dia dan Swiss.
Persoalan dasar
akan

untuk menstart

Atjara pemeliharaan

HS-748

tidak pernah

Ikan, diantaranja pada landasan? jang tidak lebih " menghentikan djadwal2 penerbangan.
Pandjangnja dari 1800 yards (k.I. 1672 meter),
Dengan kemampuannja untuk beroperasi dari
dengan permukaan landasan dari batu karang

landasan? panas, tinggi, pendek dan kasar, pewat Hawker Siddeley 748 adalah kapal terbang
jang membuka trajek2 baru, mengumpulkan

dan rumput. dan pada suhu? permukaan
laut ISA 4 15,

Dari bulan Djanuari sampai Desember 1969
ke-dua pesawat HS 748 jang masa itu

usaha2 baru.

terbang.

mengenal

disini, adala!

terbukti

tidak

sedjaian

de-

ngan tudjuan politis dari PBE.
Agakrja dielas bagi menteri2
PBE bahwa belum ada yersoalan

mancana

kembali

kenada

prin

antara nesip lalulintas bebas
tjalon
Beri2 netraftsb: dam ke-4
aregota PBE.
Ini dianggap sebacai

masslah

pokok jang sedang diatas! dalam
pertemuan

PBE ini.
Pertemuan

mcrteri2

pertanian.

Sementara mentu2 PBE
tersidang, merter'2 pertanian dari negera2, PBE dijvga telah mentjapat
bersetudjuan bahwa semua
ketentuan harga2 produksi pertanian
Eropa akan diteruskan tahun de-

pan,

meksudnja

pada

kampunje

Ini meliputi produksi

peterna'

1970-71.

kan. daging, bidji2an, gula.
bidji2an jang mengandung
minjak

Gan beras.

Mekanisme

pengaturan pasaran

djuga diteruskan kendatipun dike

tahui bahwa

Komisi PBE

riarankan
untuk

mengatasi

Merteri2

telah me

pemotongan?

harga

surplus.

pertanian

PBE

akan

bersidang lagi pada musim gugur
mendatang urtuk penindjauan kem

bali

harga2

dan produksi

anggota.

negara2

ti

mengambil

barang

Djaksa

dalam

bahwa

lah mentiemarkan

saksi

A.M.

ia ber

nama

Dasaad,

pa suratkabar.

baiknja,

bahwa Dasaad

kalau

la

ditjemarkan

kata

Djaksa.

oleh

na.

akan

masjarakat,

seorang

pengusaha,

menjebabkan

perusahaan

nja mendjadi mundur dan rusil Perbuatan terdakwa sangat
lah merugikan
sekali, apalagi
kalau

ia

sebagai - pengatjara,

perbuatan tsb akan menghilang
kan kepertjajaan oleh masfara
kat terhadap dunja advokat.
Perbuatan

terdakwa

dikuatkan

lagi oleh beberapa
saksi jang
telah didengar
keterangannja.
dimana terlihat adanja unsur2
kesengadjaan dari terdakwa un
tuk memfitnah dan mentjemar
kan

jaitu

nama

baik

degan

saksi

adanja

Dasaad.

undangan

konperensi

dan permintaan terdakwa.
ka Hakim
menentukan sdan
@Wandjutkan 23 Djuli jad un.

tuk

dari

membatjakan

terdakwa

pleidoi dari

Kiam

Sian

SH.

listrik dan udara angkasa dengan

baik

telah melakukan
penjerobotan
atas hak import tunggal mobil
Mazda. Dasaad
adalah orang
jang bertanggung djawab atas
terdjadinja — ketjelakaan pesa.
wat 'Convair' di Bombay dan

jang

mekanis,

Presdir

"Dasaad Musin Concern” deng
an menjebar luaskan dibebera

Orang

Hawker Siddeley Group menjediakan alat2
pendjualan2 serta service diseluruh dunia.

reguisitornja

al. mengatakan,

loe

Richmond Road, Kingston upon Thames, Surrey, England. Tet 01-546 7741. Cables: Hawsidarr, Kingston upon Thames. Telex: 23726

bukti jang

ada hubungannja dengan perka
ini,

Nias sn dna

largest aerospace group in Europe

pendjara

akan

Djuni jang lalu di

airconditioning sendiri, motor

dan tangga untuk penumpang:

apakah kepentingan negara:
terhadap status
netral mereka

tersingkirkan

mesin tik hasil penipuan Djoni Cs. tgl. 2
sebuah toko di Djl. Hajam Wuruk !
#ang sudah disita kembali oleh Tecab. (Foto Arifin).

kg)

problem netralitas Austria, £we-

ma

Inilah
10 buah

(k.I. 6.000

Netralitas
Soal lain jang dipeladjari oleh

bahwa Dasaad adalah lambang
kebobrokan dalam zaman orde
tama dulu

Be “di

12.000 pond

janan2 Pelabuhan udaras pesawat ini mempunjai

rak? jang
Maan
Gbu
Naa
900 mil. 2.799 kali pendaratan telah dilaksana-

operasi? mereka

sedang digunakan,

748 ini telah bekerdja dengan djadwal

atau

masing2.

disamping itu djuga dikatakan

k

untuk

penumpang

Menteri2 itu tidak akan membi:
arkan kemungkinan wewenang me
reka sendiri dipersoalkan, kare-

kesimpulan kedua terdakwa tju
kup terbuktj bersalah
u te

bulan untuk Zainal Zein,
Setelah Hakim Anton Abdur-

menanjakan

menguntungkan

barang, sama sekali tidak tergantung dari pela-

Gdingan.

4

untuk Harsubeno dan

SH

mengapa

pendapat bahwa pesawat HS-748 adalah vital dan

tidak me
terhadap

ra

rahman

melihat,

dari pada sepuluh landasan terbang jang dilajani,

pesawat2

1951 dengan pesawat2 de Haviland Rapides, ber-

lebih

nal Zein, hari Selasa kemarin
telah dituntut oleh Djaksa A.
Nawawi SH hukuman pendjara

5 bulan

untuk

Pesawat HS-748 dengan muatan bajaran 52

dan Zainal Zein
5 & 4 bulan

11 Djuni (Mak)

Pengatjara

Hari Senin, Nederland
ngadjukan keberatan2.

mudah

sebanjak 4.400 djam. Meskipun tidak ada fasilitas2 untuk mendarat diwaktu malam @didelapan

maskapai penerbangan
ini, jang mulai pada tahun

dulu, pandangan Inggeris terhadap

soal2 tsb.

DJAKARTA

Mereka telah membeli satu setiap

Adalah

Menteri ke-6 negara PBE menja
mendengar

A43

tahun sedjak 1967.

negeri2

rankan untuk

HUT

kini mempunjai
Fiji Airways
tiga pesawat Hawker Siddeley 748.

.

Inggeris, neratja Sterling, hutang2
Inggeris, peranan sterling sebagai mata-uang-tjadangan. dan pe

latan seharga 1.400 djuta dollar.
Dilaporkan bahwa Afrika Selatan tahun lampau telah mendjual
seharga
emas kepasaran bebas

serta ramaikan

sedjak permulaan hingga sekarang me
rundjukkan kemadjuan baik dilihat
dari djumlah peserta, luas areal maupun djum'ah pengundjung.
Dalam wawartjara TV-RI Ser'n ma
lam dika
ahwa kemadjuan-kema
djuan Dja
g
nja pada tahun "960 jang selalu bertepatan dengan ulang tahun Kota Dja
karta talah djumlah peserta pada tahun 1968 tertjatat 1 negara asing, 2
daerah dergan diumlah pengundjung
1,6 djuta dan !! peserta swasta asing.
Pada DF '69 peserta2 meningkat
mendjadi 7 peserta dari luar negeri,
10 daerah, pengundjung 3,5 djuta dan

Daftar-daftar masalah

Menteri2

bah

tu dianggap normal, dibandingkan
dengan produksi emas Afrika Se-

pulih dengan

DJAKARTA, 9 Diuni (Antara)
Ketua Djakarta Fair 1970 Drs. Ir
Umar Tus'n mengatakan bahwa dili-

seba

wa gedjala ini lebih 'menondjol
lagi pada kwartal pertama tahun
1970 dimana emas seharga 200
@juta dollar telah menambah tjadangan emas.
Ladju pertambahan ini, dengan
demikian, berkisar 800 djuta dol
lar setahunnja. Hal ini sekali wak

negara dan

turut

110

njak 2.235 djuta dollar antara ta
hun 1966 s/d 1968.

tjepat, dan hal serupa jang djuga kembali normal di Djerman
Barat.
|
Sebaliknja, laporan itu mengingatkan gedjala jang tidak menguntungkan pada neratja pembajaran AS, dan menjatakan penjesalan bahwa pemerintah Washington masih sadja belum menperlakukan politik harga dan gadji jang tjukup.
Dengan nada laporan jang Iebih optimistis dari pada tahun
lampau, Dirdjen BIS mengumumkan bahwa emas dalam tjadangan
moreter dunja telah meningkat

12

—Rank2

dengan

1970

Satu HS 748
membawa ke jang lain

Chusus (Special Drawing Rights)
oleh IMF, djuga membantu.

ri ada

djuta dollar hingga tutal keseluruhan mendjadi seharga 41.015
djuta dollar dalam tahun 1969,

an kepada politik ekonom: Perdana Menteri Inggeris. Haroic Wilson, tetapi memperingaikan pula
kemungcinan
timbulrja akibat?
dari kenaikan upah jang borlebih2an,
Ia menundjukkan
neratja pembajaran
Perantjis

dan

kali.

Tjadangan emas pada

Sentral

Gabriel
Ferras jang diketengahkan
prda sidang tahunannja di Basle hari Senin.
Laporan

tahun lampau

lah jang pertama

11 DJUNI

BDIDANG

NilZa

AL

sistimpembajaran

dalam

Pelaksanaan Sistim Pembajaran
Dunia jang dilaksanakan
sedjak
tahun lamy
menundjukkan — kemadjuan2
jang berarti, demikian menurut laporan
Direktur—djcnderal "The Bank For Inter-

KAMIS,

"MEDIA PROMOSI SEGALA

dunia tjapai kemadjuan

-

ANE

Sama

MERDEKA

pembelaan

sendiri,

sebelum

“pembelanja
(Mrs)

Yap

No.

Sumber minjak baru di
. Djateng sedang diselidiki
Semarang, 8/6 (Antara)
Darj instalasi P.N. Pertami

ra

Tjilatjap

dan

sepandjang

Djl. Djen. Soedirman serta se
pandjang ref kereta—apj anta

ra Tjilaijap Maos kini sedang
djkerdjakan
penggalian
lobang2.
pengelasan
pipa dan
Gengan
menggunakan
ala42

besar

didatangkan

pang.
PN Pertaminan

kan

membua,

Modern

Dje-

merentjana

Sentral

Minjak

penjaluran

minjak

dengan

perlantjar

dari

maksud

mem

ke daerah2
dan pemasangan
dikerdjakan
tersebut
pipa2

oleh

subsidi

kontraktor
Shojt

Ini ber—ukuran

Djepang

Ltd

dan

kl

1

pipa?

Gan
dharapkan
pema
tersebut tahun iny djuga
Yesag.
Penjelidikan sumber

njak baru

Mit
se
mj

Lebih landju, wartawan An
tara Tjilatjap memberjtakan,
bahwa dewasa jini PN. Pertamina Unp III sedang megada

kan exploitasi
minjak
deng.
an taraf penjelidikan geologi

Bapangan

Banjumas

djdaedah

tjekungan

dengan batas? sebe

lah timur Sungai Seraju,
sebe
lah bara Sungai
Tiianday

dan
ya

sebelah

Wangon

utara

Seruan

DJAKARTA SUPAJA
DIPERSOLEK

djalan

ra

Madjenang

Penjeljdikan jny akan memakan waktu kl. 1 tahun dan

dilakukan

oleh 34 orang ahli

dibawah

pimpinan

Soewardi.

dimulai

matan Kesugihan
didjadjkan

Camp

pula

Ditambahkan

penjelidikan

Ir.

darj

Atik

Ketja

Tijilatjap Ig

sebagai

bahwa

tersebut

Base

team

dileng-

kapj dengan alat? yelekomuni
kasi djenis SSB, untuk menga

Gakan kontak langsung deng
an PN Pertamina Pusat.

KESATUAN2

POLRI

ADAKAN
RAZIA
KENDARAAN

Djakarta. 9 Djuni (Mak)
piantas Komdak VII Djaya
dengan kekuatan terdiri dari sa
tu

unit

Brigade

motor,

dua

unit

PK. satu unit PDR Mabak dan
satu Unit Men 1 Brimob, kemarin
malam telah mengadakan
razia
kendaraan bermotor antara djam
21-00 s/d djam 0200 WIB di se
pandjang dijalan Thamrin.
dj
Gatot Subroto dan dji Sudirman
dengan membawa hasil menahan
ak 10 mobil dan 10
buah
& melanggar

«

Gubernur

Ali Sadikin :

x

DJAKARTA, 9 Diuni (Antara)
Gubernur KDCI Djakarta, Ali Sadikin, memperingatkan kembali kepada
Instansi2/kantor2,
baik pemerintah
maupun swasta dan seluruh warga
Ibukota, agar
dalam rangka menjong
song dan menjambut HUT kota Dja:
karta jang ke-44I, mengapur bangumembersih-

mahnja termasuk saluran2 air, mener
tibkan pagar? dan memangkas pagar
hidup. Sedang kepada RT/RW sctem
pat supaja bersama2 dengan warganja
mau menjingsingkan lengan turut mengatur dan memperbaiki taman? baik
dalam pekarangannja masing2 maupun
taman2 umum jang berada dalam Iing
kungannja.
pemilik
para
Selandjutnja K
toko2/ kantor san berada @kajalan2
mema
"gama Glandjurkan pula untuk sehing
sang hiasan2 lampu (illuminasi)
/ keindahan
ga menambah keharmonisan
untuk menjemarakkan suasana peringa
tan HUT ke-4i3 kota Djakarta...
Lebih? dalam peringatan HUT ke
43 dan seterusnja Djakarta akan selatu dibandjiri oleh tourist2 daerah
maupun tamug luar negeri, terutama
“Djakarta Anniversary Cup”,
Djakarta Fair 1970 dan Festival Film
Asia
Gubernur jakin, bahwa sebagai war
»
1» sebagai warga
van tab. tentu di
Grogan sebaiknja

Medan tak
dojan djudi
Medan 8/6 (nAL)
Kira?

500

orang

pemuda/

pemudi , Angkatan

Washli

demonstratif

tor polisi

hari

kota

Muda

Sabtu

mendayang
Medan

Al

setia

kar

watak

mereka
bahwa
menjatakan,
menenyang keras casino
Melaluj pengeras—suara, me
reka setjara puitis menjata-

kan,

bahwa

pembangunan,

mereka

dojan

do

tidak

tapj

jan pembangunan jang dibia
jai darj hasil
djudi. Dan di
kengah2 kalima, jang diutjap
kan oleh seorang putri, mas-

sa

lajonja

Alahu—Akbar

mMengutjapkan

sambil

honkan do'a kepada

an Mengadakan pembi'jaraan
dengan pedjabat? polisi, kemu
dian mereka pulang dengan

teratur

Sebegiu

tahu

djauh

belam

dike

apakah pihak kepolisi

an ada melakukan penahan
an2 terhadap mereka

Casino jang Kini
ngsung
MeNuru
ur akan beract
Djuni ini

BEA & TJUKAI
KELUARKAN
DAFTAR
PEDOMAN
HARI
Djakarta, 11 Diuni (Merdeka)
Direktorat Djenderal Bea dan Tjw
kai Departemen Keuangan berdasar
kan landasan surat "Padang Sudindjo
(Direktur Djerdra!) telah mengeluar
kan Daftar Pedoman Harga terdiri se
banjak delapan djilid. Buku ini jang
mempunjai tjorak kedinasan intern ber
laku Manja bagi petugas? Direktorat
Djenderal Bea & Tjukai,
Biro Lalu
Lintas Devisa, Direktorat Bea & Tju
kal dan inspektur2 Bea & Tlukai. Bu
ku Ini mengandung isi pedoman? har
ga bea dan tjukal untuk seluruh Indonesia dan bagi pengusaha (importir
@xportin) mempunjai nilai sangag pem
ting untuk penetapan kalkulasi dan
pemasaran barang2
Rangkaian Daftar Pedoman Harga
ini terdiri dalam delapan dHNd de
gantar

sedang

dari

Padang

Su-

tur Djenderal Bea & Tlu-

an

agar mengampuni dosa umat
nja
Seyelah pimpinan rombong

608/M.

ANDA MEMERLUKAN
#

TICKET
DALAM
»

PASPORT

:

LUAR/
NEGRI

TELPONLAH
20649
ORIENTAL
TRAVEL
SERVICE
AKAN
SEGERA
MEMBAN.
TU
KEBUTUHAN
ANDA,
No.

609/M/70

MERDEKA

Mesir temba
diatuh AI

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

DISPLAY
- AD (IKLAN GAMBARI: Rp. 50,- per mm/kolom iklan
minirmum : 40 mm/kolom
Dua warna (hanja merah) : tambah 1005:
Kontrak hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka
Iklan Keluarga Rp, 30,- per mm/kolom
minimum : 25 mm/kolom,
Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi Djalan M. Sangadji 11,
Djakarta. Telepon 43660, 43230, 43250.
Rekening giro pos

KAIRO,

BM. Diah

Diantara pembangunan jang direntjanakan oleh Gubernur Djawa Barat
didaerahnj:

dalah kepariwisataai

Antara lain menurut

pembesar2 disana, karena kepariwisataan memegang peranan penting dan
merupakan faktor potensieel dalam usaha pembangunan ekonomi dibidang
djasa2 industri keradjinan rakiat serta pemasaran barang2. Maka dalam rangka
pembangunannja

daerah

Djawa

Barat

menganggap

bahwa

segala

kegiatan

kepariwisataan ka
mmenjiptakan serta memperluas lapangan kerdia. Disamping
u iapun merupakan pula salah satu sumber penghasilan devisa
negara dan
pendapatan daerah jang dapat memberikan pengaruh positif Ps batur
bangan pembangunan sektor2 lainnja.

Pada saat ini memang di Djawa Barat, dikota2 besar
Bandung, telah dan sedang diadakan pembangunan dan

tasi djalan:

jang telah lama terbengkalai. Kita mendapat keterangan dari pembesar2 di
Djawa Bar:
chususnja disekitar Bandung, bahwa potensi kepariwisataan tjuk up
besar. Dai ia mer rupakan suatu daerah-belakang jang sangat strategis bagi
ibukota Djakarta Ri

Jang menarik djuga adalah usaha2 Gubernur dan pembesar2 lainnja, jang
mengundang pihak swasta untuk melakukan pembangunan didaerah sesuai
dengan

kemampuannja.

Dalam hubungan ini baiklah kita tindjau kekurangan2 dari Pemerintahan
pada umumnja. Begitu pula kekurangan2 daripada swasta kita, Apabila memang
daerah Djawa Barat akan dibangun, dan diutamakan pariwisata sebagai salah
satu objek terpenting bagi pembangunan, maka perhatian terhadap bantuan
swasta

tidaklah

dapat

diabaikan

selama

pemerintah

sendiri

masih

kekurangan

Djurubitjara

Pilot dari pesawat tersebut terdihat melompat dengan pajungnja
disebelah timur daerah EL Ballah, kata djurubitjara itu,
Dikatakan olehnja bahwa kira2
8 pesawat
Israel menggempur

setjara terputus2 pertahanan2

Suatu kumpulan band pop
AS diusir dari Inggeris. Kare-

na ternjata mercka

sir dari djam 13.00 hingga
19.00 waktu setempat hari

di

tersebut,

menga

ng 14 pesawat5 Gantungan
teng
pat
Phantom. mendapat perlawanan

keras

@m2 antj-serangan
dan tidak berhasil
saran2 mereka,
LEBIH

DARI
TEWAS

»

50.000

orang.

Pemerintah, dimana swasta diikutsertakan.

artileri

dan

SITUASI

berat

dan El Fer-

merusak

Suez.

PERU

Suriah rontokkan

Sementara

tjara militer

djurubi-

Suriah di Damsjik

mengumumkan
darat Suriah
mendjatuhkan
rael selama

ketera-

3 djct

itu seorang

sedjumlah

besar

kendaraan

mili-

setja-

DAN

PBE

dengan

Kena

dja. Swiss dan Austrja, seha
rusnja berlaku bersamaan de

3 tjalon2

Menyerj2

djuj

sebut

anggota

tersebut

penetapan

ka

dalam

laja

pertemuan

tidak

menghenda.

ngan

persetudjuan

dengan

an ja:
alasan2

dikehendaki
praktis” dan

karena
djuga ha

ke—4 tjalen
Dikayakan

menjetu-

'tenggal2

jang

ki masuk PBE, yeritama Swe

ter

mere

jang dimulai harj Senjn.
Ke—5 menyerj itu djuga te
lah memutuskan bahwa perse

T.

antara

negeri2

nja,

derita 7 orang tewas dan 23 lain
Na luka2.
FAISAL

tudjuan

Mereka djuga yelah menetapkan mengadakan sidang ker

kdja jang pertama dgn Inggeris
dan tdi 21 s/d 22 September

Dia menambahkan bahwa Su:
riah selama pertempuran itu men

RADJA

9 Djuni (Antara-AFP).—

datang.

ra gentjar desa2 dan posisi? ten
tara Israel, katanja.

tidak termasuk desa2
Seluruh penduduk didaerah !
berdjumlah 750.000 orang menurut
hasil Sensus tahun 1961, dan mengi-

(AP).

Eropa menegaskan Senin malam bahwa perundingan dengan
tjalon2 anggota PBE jakni Inggeris, Irlandia, Denmark dan
Norwegia akan dfmulai di Luxembourg pada 30 Djuni men-

artileri Suriah

ter lainnja dan menembaki

rus

anggota yersebut.
beihwa pengatur

melpatj

Por

dia dam Islandiz

ugal,

Finlan

Kuala

Lumsyr,

9 Djuni

ABDULRACHMAN :

tjandi2

dan

Pnom Penh, 9 Djuni (AntaraReutcr-AFP-DPA).
Pertempuran2
antara tentara Kambodja dan Vietnam
Utara hari Senin masih ber-

seki-ar daerah tjan-

di2 Angkor
Wat jang kesoher itu. Pasukan
Kambodja
rupanja

oleh pemerintah Malaysia di Taman

ANGKOR
WAT
DILINDUNGI
Hanoj. 9/9
Pangeran

nouk

kepada

HARUS

(Ant./AFP),
Norodom

harj

Seajin

Perantjis.

Sjha-

menjerukan

dan

India

UNESCO supaja
mengambil
langkah2 guna mendjamin dj
lindunginja benda2 pusaka da
yi Kambodja di Angkor Wat,
Sihanouk mpnegadjukan per
wakil

kepada

jtu

mjn'aan

Pe

Servoise, dan
rantjis, Renag
India Dr.
djenderal
konsol
Shelvankad dj lapang terbang
Hanoj ketika hendak menjrg
king.
Pangerzn

ke

kembelj

Hanoi

galkan

Sihanouk

Kambodja

tembang,

jaknj

Sjiem

Reap

dan

YORK,

Thant,

Menurut U Thant. diperluas

nja perang Vietnam ke Kam
bodja sudah
mengakibatkan
tebih banjak kemarian dan ke

Gjadi

dan

bahwa

narnja

perang Indotjisa

perang

sudah

bcdja, Auberge Royale des Temples, di Angkor Wat telah terbakar

sekarang
sedang diadakan di
'Taman Ismail — Marzuki sangat
menggiurkan para
pengundjungnja karena rapihnja dan tjantik
nja buku2 jang disuguhkan.

Koontjaraningrat,

Enam orang Merlu akan menghadiri

pertemuan Dewan SEATO jang akan
berlangsung di Man'la pada tanggal
2 dan 3 Djuli jad., demikian dlumumkan hari Selasa oleh Menlu F'lipina
Carlos P. Romulo.
Enam negara jang
@iwakdil
Oleh masing2 Menlu-nja
Amer'ka
Serikat Australia,
Selandia Baru, Inggeris, Muangthai, dan Filipine.
Romulo — mengatakan pada suatu
konperensi pers bahwa dia tidak mengetahut apakah Perantiis dan Pa
kistan akan hadir dalam pertemuan
itu nanti
Romulo menambahkan bahwa kedua
negara Itu "murgkin tidak datang”
sebagaimana halnla pada pertemuan
Dewan SEATO
jalu jang @!seleng
garakan di Bangkok
Perantiis dan Pakistan selama bebe
rapa tahun jang tahu telah segan un
tuk menghadiri pertemuan? Dewan
SEATO itu sebaga! suatu tindakan me
reka atas tidak setudjunja kedua nega
ra bersangkutan dengan pendirian
SFATO mengenai Vietnam

"Dibawah

Dalam

djau

lindo

ngan Ka'bah". 'Merantau ka De-

li” dan beberapa buah Jagi kara-

ngan Hamka, ''Athois” — Achdiat
K. Mihardja, "Burung Nuri Terv
bang Tinggi" — Bachtiar Djamily

"'Sajuta

Matahari” — Motinggs

Boosjo, '"Taman Gersang' — Moch
tar

Lubis,

"Selok

belok

agama

Islam'" — Rosihan Anwar, dil.
Dalam

pameran

mengenai

tra. Dalam

redaktur

Nnawati

bagi

umum-

kumpulan

puis.

kata

Arena-

wati.
Tudjuan

pameran

laysa Tan

Sri Ya'acob

tni, jang

oleh

Dubes

—

Ma

— dimak

sudkan untuk tambah — mempere
rat hubungan kebudajaan
dian
tara

Indonesia

dan

dengan

Malaysiia.

tg.

di

12 Dju

Sementara pemeran buku Malap

sia int berlangsung

Ia beberapa tleramah
astra

Aan

akan dimula

senilukis

Dewasa

daerah

initentara

latan berdjumlah

Kambodja.
Dalam

pada

sekitar Pnom

Vietnam

30.000 orang

itu bendera

Pemerintah Di Pnom Penh su-

dah menjatakan bahwa pemerintah ini bertekad bulat untuk mem

diadakan

pu-

mengenai

Malnyalia

Selasa malam

ini

Yg

tanpa bertempur
itu.

Hari

Senin

dari

guna menghin

didaerah

telah

"Kail

ter-

djadi tiga pertempuran, demikian
hari Selasa

komando

Tetapi

jini diumumkan

oleh

selandjutnja tidak

di

AS

KOSMONOT2
Moskow,

di Saigon.

U.S

8 Djuni (UPI)

Sekertariat

Islam

memburuknja

laysia jang akan

ke
@ekertariat itu dipindahkan
Djedah, mungkin tahun depan.

Rahman djuga telah melan
personalia

dan

mengepalai Se-

kat menteri dan diduga akan bekerdja di Kuala Lumpur sampai
Tugas

@jutkan pembitjaraan2 hari Senen

pembiajaan Sekertariat Islam, jg
pembentukannja telah diputuskan
dalam KTT Islam Internasional
Ji Djedah bulan Maret jl.

Menlu

besar pertama

dari Sek-

Negeri negara2

tehun

I

Swiss,

pembangunan

ber

Ausrja)

Eropa,

un-

Wan

semata-mata

didasarkan

vertimbargan2

komersi!

harus

persjarayan

Sistim

pendjadjakan

,

harus djadakan
gugur menda-

———

Djakarta, 9 Djuni (Antara)
Sekretaris/pertama — (information)
dari Kedutaan India di Diakarta dan
Njonja K. Pratap Senin malam menga
dakan resepsi untuk menghormat Du
tabesar India dan Njonja K. M. Kan
ramp'lly jang tidak lama lagi meninggalkan Indonesia menudju Tanah Airnja.
Dutabesar Kannampilly lang bertu
gas sebagai Dutabesar di Djakarta
sedjak pertengahan tahun !967, bukan
orang baru untuk Indonesia

Sovjet

Washington, 8 Djuni
Pedjabat2 Amerika
Menlu AS William. P.
Dju'i di Djepang bagi
@'regara-negera Asia
L

romiko.
Djawaban Pemerintah Sovlet atas
perminfaan tersebut masih ditunngu
Senen malam dan diusulkan supaja

tjapcknja

(Tak kenal tjapek).

SUPIR2

WANITA

DJEPANG

MOGOK
Osaka,

8 Djuni

(UPI)

pada Expc
jadi

di Osaka,

karena

wanita dari
taxi
mogok, menuntut kenaikan 1 dollar
Amerika sehari dan minta hadiah
musim panas
dollar AS
lebih
Taxi? itu tidak
didjalankan samasekali dan ka
: ditempeli tulisan
"Kita m
okan ini metupakan px
3 setelah
pekerdja2 Djepang
alkan pekerdjaan mereka
Laterna
dari pav
Tjekoslowakia.
chawatir
supir? wanita
pula oleh pemoPESAWAT

TJEKOSLOWAKIA

JANG,.DIBADJ AK. SELAMAT.
Wina, 8 Djuni (UPI)

Pesawat terbang Tjekoslowakia
jang dibadjak oleh 8 pemuda pemudi
Djerman Barat kembali dengan selamat ke Praha, beberapa djam sesudah
insiden terdjadi. Demikian laporan

dari Praha.
Bretistav Horacek, Kapten pesawat
terbang Ilyushin I4
menerangkan
kepada para wartawan dilapangan
terbang
Praha, bahwa
itu bersendjatakan S

pembadjak2
pistol,
pisau,

kulit

sekrup dan ikat pinggang dari
Pesawat terba
itu terbang

Tiekoslowakia
Karlovi Vary ke

Praha, tetapi dalam penerbangannja
dibadjak dan dibelokkan arahnja ke
Djerman Barat, kemudian dipaksa
mendarat di Ne
re

Mereka

mergatakan

bahwa

(UPI).
Serikat mengatakan bahwa keputusan
Rogers untuk menghadiri pertemuan 8
seluruh Duta Besar Amerika Serikat
dan Pisifik, tidak mempunjai arti po
rapat2

regional seperti itu diadakan setjara
periodik untuk memberi Informasi up
erak2 mereka.

temui

Konperenst Djenewa — Uni Sovjet
dan Irggeris.
Pertemuan antara Tun Razak dan
pada

dunia tiga tahun

Kundjungan menlu AS ke
Djepang tak berarti?

akan

DJUARA

Kosmonot2 Uni Sovet Andrian
Nikolayev dan Vitaly
Sevastianov
tanggal 8 Djuni memetjahkan rekor
kedjuaraan terbang diangkasa luar
selama lebih dari 13 hari, djumlah
paling banjak ditjapai oleh astronot?
Amerika Frank Borman dan James
Loveti
Menurut ramalan mereka paling
sedikit dapat bertahan IS hari. dan
djumlah itu tentu sudah tertjapai
djika benta ini sampai ditangan pem
batja Merdeka

(Swedia.

ber

Sencin malam jang lalu.
Luar

@

Merlu Rogers akan terbang ke Tokyo sesudah merghadiri Rapat
SEATO
di P'lipira pada tanggal | dan 2 Dju

siapan? bagi konpecensi Islam In
ternasional berjkutnja. Jang menu
rut rentiana akan dilangsunkan
di Pekistan dalam bulan Desem

Uni Sovje: apakah ia bersedia menerinta utusan2 Konperensi
Djakarta mengenai Kambodja dalam bulan Djuni ini. Demikian diungkapkan olah suatu sumber diplomatik di Moskow
Permintaan
tsb telah disam

hzrus

to-date kepada para Dubes AS mengerai soal2 po'tik jang merjangkut da-

Moskow, 8 Djuni (Antara).
'Indokesia, Malaysia dan Djepang telah menanjakan

paikan oleh ketiga Menteri

tersebur

dengan perhitungan be
kontribusi
jang dapat
an oleh non—kandida'

kertariat itu adalah mengatur per

Missi Trinegara

nam Utara mungkin tak lama la-

kor Wat,

kertariat Islam. Ia akan berpang

dan

Djurubitjara 'tu menambahkan
bahwa Radja Faisal dan Tengku

Viet-

gi akan berkibar diatas tjandi Ang

Indo

ketegangan2

situasi di Kambodja
tjina.

di

kene-

dan

daerah ini akibat

soal

kundjungan

Komunike Itu antara lain akan
mengumumkan nama orang Ma-

djuga mengenai

mengenai

mengachiri

di

Muangthai dan di Serawak,

Abdul

atau hari Kebo

garaannja selama 4 hari di Malayma.

di-

sepandjang perbatasan Malaysia-

Se

bebe

sekali

buka sampai
ni jad.

pertahankan
Penh.

bahwa

Kuala Lumpur Are

mengatakan,

dikatakan

diberikan

oleh DPA dari Hongkong, tentara ekspedisi SAIGON di Kambodja perlu
ditambah sebanyak
20.000 orang djika hendak mem-

darkan hantjurnja tjandi2 pusaka

berat

seperti

seperti

penin-

''Pus

pengarang

nja para penerbit Malaysia, ada
lah

militer,

para

penerbit

dan

rapa tahun belakangan ini pener
bitan buku2 fiksi pernah mengalamj kesulitan, tapi sekarang su
dah bisa diatasi. Jang masih drasakan

pendapat

seka-

pertahankan kota Siem Reap, tetapi akan melepaskan Angkor Wat

pada itu

taka Antara”

nasib managernja

sas-

ini menondjot

bahasa

dari

dan

rang ini tidak diketahui.

dipamerkan terdapat — sedjumlah
buku karangan penulis2 Indonesia,
seperti
"Penghantar Antropolodis"

Gan

sekdjen

Reap,
tetapi mereka
tidak
berkuasa utdaerah luar ko.a
tersebut,
Hotel mewah milik negara Kam

dipamerkan

Diartara ke-2000 buah buku jg

jang

MANILA, 8 Djuni (Ant/AFP)

Saja serukan dengan sangat
semua pihak jang bersangku'
an supaja
menghormati
dan
mengambil
segala langkah un
tuk menjelamatkan
Angkor
Wat dan banjak benda nusaka

ita

9/6 (Antara)
buku2 Malaysia

buku2

paran

Veam

DJAKARTA,
PAMERAN

6-ORANG MENLU AKAN HADIRI
PERTEMUAN DEWAN SEATO

Si-

jang

Pameran buku2 Malaysia
di Taman Ismail Marzuki

Bat-

PBB U Thent Senin menieru
kan supaja Angkor Wat dise.
serya benda2 pusa

hem'juran,

buku2

kara

Pe

sophon, dan karena jtu terda
pat bahaja yantara ini Meng
gedor benda2 pusaka jang ke
3ohor itu
£

D: NEW

Marzuki

kepada

Menteri Penerangan Budiardjo
jang membuka pameran tersebut
Senin malam jbl. mengatakan,
bahwa "hendaknja pameran ani
merupakan rangsangan bagi para
penerbit Indonesia”.

kam bahwa ten'ara Muangthai
propinsi2
memasuk,
sudah

Barat,

Ismail

tertarik

mengenai

komunis

prosedur

PBE (badan
Komisi
antars
dam negeri2 kandi
eksekutif)

|
at | apiren

Sadikin

lah

teroris

PBE

kandjdat

djuga

PBE.
Pembyj'jaraan

| Ii| Ai Al
tb!

DCI Djaya Ali

kota Siam

berikan pendjelasan2

(3)

Dengan
non—kandidat
Mentedj2
tersebut
serudju
dengan non—
bahwa urusan

memenuhj

pagi sebelum Radja Faisal meninggalkan Kuala Lumpur. scte-

Islam.
Kepada Radja Faisal telah di-

"iii

Gubernur

menguasai

kerdjasama

Arab Seudi

(LD)

jang timbul da
Inggeris dewasa
jang harus diam

dan

kedjuaraan2

! moneter

Urusan jang demikian

Diterangkan, bahwa pembitjaraan2 bilateral akan meratakan dja
lan bagi kerdjasama ekonomi dan
kebudajaan jang lebih baik antara kedua negara.
Satu komunike akan dikeluar-

Ikan Sejasa malam

anti

Austrja

perundingan

ini dipukul 7-2

debit

bil terhadan negerj2 jang ti
dak mendjadj tjalon anggota
PBE, jeruama Swedia, Swiss
dan

Thomas Cup Malaysia

jang baru2

tjepatan

memerikan onia nesara2 di
luar ke.6 anggota PBE untuk
mengusahakan
"Harmonisasi"
dengan legislasi. masing2 guna

Radja Faisal

dan negara2 lain untuk memadjukan setiakawan diantara negara2

Operasi2

dan ekonomj
ri keadaan
ani (2) sikap

tang.

ITEM

masih

mendjandjikan

sepenuhnja dengan

finansil.

da: disetudiuy
pada musim

Seorang djurubitjara Kemlu Malaysia menerangkan, bahwa dalam
pertemuan itu telah dibitjarakan
krisis Timur Tengah dan masalah2 Asia Tenggara.
Tengku mengwangi dukungan
Malaysia kepada pedjuangan Arab untuk membebaskan Palesiina

disekitar

problem2

pada

(Ant-AFP)

Pertempuran

menjangkut

mungkinan2

tidak

Rodja
Fa'sal cari Arab Saudi hari Selasa menga-akan
perund ngan2 lagi dengan PM Malaysia lengsu Aluul Rahman mengenai soal2 nasional dan internasional. Dalami per"emuan jang berlangsung selama satu djam itu hadir pula
wakil PM (TUN Abdul Razak dan pembesar2 senior Kemlu
Malaysia.

langsung

pop

1

mau |

lagi
Hati2 sadja ! Sebab kalau
kerjepatan mulai, selalu ke-

'Pokok2 persoalan
jang mereka bahas sekarang ini, ke

tuk

Masalah TT - Asteng
dibahas bersama

di Guetta, India 35 tahun j.I.

kota Huaraz, ibu

ini memperlihatkan

Menteri2 luar negeri 6 megara anggota Pasaran Bersama

Kerugian dipihak Israel diperkirakan
berdjumlah sedikit2nja
60 orang tewas atau luka2. sesgarang2

jang

oleh regu Indonesia, menjatakan, bahwa segera akan berlatih lagi untuk menghadapi

"

EKONOMI EROPA :

Luxembourg,

bahwa tembakon2
hari Senin berhasil
3 pesawat djet Issuatu pertempuran

S-djam disektor2 bagian
Gan tengah dari tapalbatas bersama kedua negara itu.

mentara

Regu

Sidang kerdja negara2 PBE
bahas perluasan anggota

sedjumlah

pantzer ketika hari Se

badja Israel diseberang Terusan

ngat pertumbuhan penduduk jang
dorongan bagi suatu daerah pula untuk mendjadikannja teladan jang perlu
biasa, maka dapat diambil kesimpulan
ditjontoh ........
orang jang tewas di
Kita jakin, bahwa Gubernur serta pembantu2nja di Djawa Barat akan bahwa lebihdjumlah
dari 50.000 orang. Gempa
sanggup melaksanakan rentjana2 Daerah Djawa Barat dalam pembangunan, Peru
di Peru adalah gempa-bumi
termasuk didalamnj
pembangunan pariwisata. Ki gembira djuga, bahwa bumi
tersebut didunia sesudah gempa bumi
Gubernur bersedia menarik swasta bekerdjasama: Karena itu berarti, menarik
kerdjasama masjarakat setjara kongkrit.

bahwa

nin melepaskan tembakan terhadap suatu barisan kendaraan lapis

Kembali pada pariwisata, maka keterangan dari Kabupaten Bandung jang
Augusto Zimmerman meneran,
menjatakan bahwa tidak ada kesepakatan untuk mengintensifkan pembangunan, kan bahwa taksiran resmi jang
sangat dihargai. Apalagi oleh karena djuga intensitas pembangunan itu dihubung
:
,
a
kan dengan intensifikasi pembangunan sebagai bogisn daripada pelaksanaan Siulan
lebihatas darikalkulasi2
50.000 orang
itu
didasarkan
para
rentjana Pembangunan Lima Tahun Daerah itu, antara lain berdasarkan kepada dalam hal itu di kota2 daerah ahli
tsb,
Pembangunan di Djawa Barat jang diharapkan sudah dapat take off
segera, akan disambut hangat oleh Pusat dan tentunja daerah2 lainnja.
Seluruh daerah di Indonesia berkepentingan akan kemadjuan pembangunan
setiap daerah, dimanapun ia terletak. Karena pembangunan daerah, merupakan

Radio Kairo me-

berhasil

tank

bumi.

pola dasar program umum nasional Repelita tahun 1969.

Sebelumnja,

dan

ORANG

Demikian

kota propinsi Anoash jang hampir rata dgntanah.

mandangan dari atas pesawat terbang Amerika

Suez.

Mesir di El Kantara

Lima, Peru, 8 Djuni (UPI)
Djumlah orang jang mati di Peru
menurut daftar resmi adalah lebih

dari

pi!

Kota

ada

HEBATTTT !
Bantuan2 bahan makanan dan obat2an un
BANTUAN2 MENGALIR .DARI UDARA
tuk korban ' bentjana gempa di Peru ter- paksa dikirimkan dengan pesawat2 terbang
karena djalan2 jang menghubung daerah?ini terputus oleh hebatnja gempa itu. Pe

di

tak

usir musik

Pahit, dan Hod El Dars.
Dinjatakan olehnja bahwa meriam2 Mesir telah berhasil membungkam tembekan2 Israel jang

njiarkan

udara Mesir
mengenai sa-

DI

Sebab

ditudjukan terhadap sasaran? si-

dari meri

50.000

aman.

sol, El Ferdan, selatan Danau?

utara Ismaillia,
Hod El Dars,
kota Suez dan Pert Taufik.

itu djuga

Sebab kalau mereka datang
kesini, tentunja mereka akam

it udjuga menga-

Tront Suez : El Kantara, Dever

El Kap. El Kantara, bagian

Djurubitjara

Enakan di Indonesia djadinja,
untuk mereka.

Israel pada hari Senin itu terlihat
dalam suatu duel artileri hebat
dipelbagai tempat
disepandjang

djam
Senin

tidak pu-

nja uang.

takan bahwa pasukan2 Mesir dan

Me

DI INDONE-

SIA.-

serangan udara Mesir hari Senin
pesawat tempur Skyhawk Israel

ngan Djurubitjara Pers Presiden Peru,
Augusto Zimmerman
Sekalipun demikian perlulah Pemerintah pandai2 memilih pihak swasta
kematian b
mana jang memang dapat diadjak serta membangun. Sebab sudah banjak itu Djumlah
disebabkan oleh gc
tjontoh2 dimana swasta melakukan penjelewengan dan terus terang tidak
menundjukkan kemampuannja. Toh selalu swasta demikian itu digunakan Didacrah Tungay sadja terdapat
untuk mem”bantu'' Pemerintah. Hal jang hanja merugikan Pemerintahan, Pusat 30.000 orang jangdan tewas.
Ini meliputi
jang
Ranrahirca
kita kota? Yungay
maupun daerah itu perlulah mendapat perhatian Zhusus. Karena swastajang
inginkan untuk memberikan bantuannja tidaklah boleh merupakan djusteru tertimbun oleh saldju dan kota Caraz
penghalang, seperti jang-terus terang-tidak djarang terdjadi pada usaha2 jang mendjadi rata karena gempa
biaja untuk menanggulanginja.

ENAKAN

disektor bagian utara Terusan Suez, demikian menurut se
orang djurubixjara militer Mesir jang dikutip oleh Kantorbcrita "MENA".

DAERAH PERIANGAN
DAN PARIWISATA

dilaksanakan

Rupanja sedang ada .... disim-

pang empat !

8/6 (Antara-AFP).—

Meriam2 penangkis
menembak djatuh sebuah

A. 12638.

Pemimpin Umum/Redaksi

untuk

Skyhawk

25 mm/kotom.

si IV.

muan sedienis jang diusahakan oleh
ketiga negara anggota miss! perdamalan untuk Kambodja dalam rangka
mentjarikan kerdjasama Internasional
kearah penjelesa'an krisis dinegara

MN, kemudian menghadiri konperensi
para Penjumbang Pasukan Sekutu di
Indo-Tjira jang bertempat di Satgom.
Ia akan merupakan pedjabat terting
gi AS jang mergurdjungi Djepang se
telah ('mbul pertentangan antara AS
dan Djcpang mengenai perdjandjiam
keamaran/pertahanan bersama, dam
dengan demikian akan mendjadi sasaran kaum demonstran golongan kirt.

Menlu Adam Malik:
"MISSI ITU TJUKUP
KUAT”
DJAKARTA, 9 Djuni
Menteri Luarpegeri

(Antara)
Adam Malik ber

bersama
pendapat, bahwa komunike
Perantj's-Uni Sovjet jang dikeluarkan
jara
baruz Ini di Paris setelah pembitMau
an2 antara Andret Grom'ko dan
titik?

memberikan
rice Schuman
rang bagi terlaksananja

te

Konperensi Djakarta tentang Kambo
pertengahan Met Il di Djakarta.
Komunike (sb. jang menghendaki
@iselesaikannja masalah Indo-TYna de
ngan basis Konperensi Dienewa 1906
adalah sejalan dengan apa jang dike
Bendak! oleh Komperensi — Djakarta,"

|

minimum :

belum dapat diadjukan Komi-

dja

katanja

Keterangan ini diberikan
Malik hari
Selasa sampai

oleh Adam
menerang-

bi it

Harga langganan dalam koi
antar). Luar kota: Rp.
Luar negeri itambah beaja pos udara ke negara jang bersangkutan

Sebentar lagi Komisi IV akan "
selesaikan pekerdjaannja.
Tapi kabarnja mau bagaimana
menjelesaikan korupsi, dju

teki

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar.

Akan tetapi
ta juga
salah satu menteri Iuarnegeri
dari ang
«ta Missi Tiga Negara memimpin
mts

$

: P.T. Merdeka Press., Djakarta.
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# Turnamen manusia fanatik ?
Mexico, (Merdeka), — Jaoa Saldanha, bekas team
manager kes. Brazil, tidak menjebut nama sesuatu nega
ra ketika dia mengetjam
(atau mengantjam?)
mereka
jang lebih suka menendang orang daripada menendang
bola. Menurut Saldanha, permainan kasar dalam kedjua
raan sepakbola dunia di Mexico ini akan menimbulkan
malapetaka bagi turnamen tersebut.
Sasaran ketjaman Saldanha tersebut sebenarnja tidak sukar untuk di-

terka. Utjapannja itu sendiri dikeluarkan setelah dia menjaksikan beberapa

andingan internasional semuanja
pah ketjuali satu di Argentina.

Ditjoret Argentina jang

tidak berhasil

madju ke-Mexico, maka tinggallah
team? dari benua Eropah sadja.

Ditindjau dari satu sudut, ketjaman Saldanha tersebut sesungguhnja
adalah sematjam pukulan psikologis
terhadap negara? Eropah jang mendjadi saingan berat Brazil di

Mexico

ini. Memang Inggeris dan Djerman
Barat terkenal dalam

bermain keras

tapi 4 kesebalasan lain djuga dapat
digolongkan dalam katagori ini jaitu
Adamache dari Rumania sedang berebut bola dgn
ey Hurst (kanan) dari kesebelasan Inggeris. S

(ikan Ludovic Szatmati (kiri) dari Remaja

(kesempatan jang baik.

Kana

(UPI).

'KES. WERDER BREMEN
ALAP PSSI SELECTION 8-4
tidak

kompak

jakarta, 11 Djuni (Merdeka).
Kesebelasan tamu dari Djerman Barat "Werder Brepertandingannja
dalam
kemarin sore melawan
I Selection di Stadion Utama, telah melalap
PSSI
lection dengan stand 8—4. Sebagian besar gol2 tsb. di

'tjiptakan pada babak pertama jaitu 6—1 untuk kemean Kes. Werder Bremen.
Dalam pertandingan na?ax pertama
pemain belakang Kes. Werder dan
merit
ke 14, penjerang kiri lu
'keeper, dengan demikian kekalahan
Werder telah mentjetak gol perta
lang menjolok tadi telah dapat -diWmanja setelah dig'ring dari garis te @erhaiki mendiad? 7—3,
Dengan diadakan penggantian pejngah lapangan tanpa hambatan dari
'beck belakang, karena kiri luar, (main, jaltu Ojong Lisa digant? oleh
sktr, dan terachir penjerang kanan
Mornd Lorenz membawa bola dengluar PSSI Selection Livi Doon digan
jan tjepatnja. Kemudian pada menit
tikan oleh Gaffar, maka kelihatan
Ike 20 pemain
belakang
sewaktu
permainan PSSI bertambah bersemabol, jang dibawa oleh
ngat dan Iintjah serta tJepat, tapi si, telah melakukan kesalafat2 djeleknja masih terbawakan, jal
(eicket) dimana oleh wasit Bach
tu Ingin monopoli boja sendiri dan
(dari Malang) diberikan hukujang berat jaitu tembakan finalgugup pada kesempatan? jang menguntungkan, apa lagi pada saat? jang
Jang ditembakkan oleh Arnold
menentukan, kebanjakan pemain2 kita
tembakan mana tidak dapat
itu bersifat ragu dan gugup. Sehingga
Oleh keeper
Suharsojo,
sering.

bola jang telah memasuki, da

tanggal 31 Mei lalu di stadion Aztec,
Mexico, antara kesebelasan Soviet
Uni melawan kes. tuan rumah Mexico
jang berkesudahan seimbang O — 0
itu, maka njatalah bahwa kata2 Sal-

danha tersebut bukan tanpa sesuatu
dasar jang kuat. Meskipun tidak

tertjatat pengusiran pemain dari lapangan

pada hari pertama

itu namun

peluit2 wasit sebagai tanda free-kick

ditambah dengan insiden2 betapapun

manis achirnja gol ketiga untuk

Gitjiptakan oleh Ole Bjoern-

Untuk

membantu

bitan daerah/induk2

olahraga

serta

mutu, chususnja
ga siswa SMOA.

usaha

pembi

organisasi

“meningkatkan

prestasi olahra
maka pada tgl

13 s/d 17 Djuni jang akan da

tang

iri,

di

Daerah

Istimewa

Jogjakarta akan diselenggarakan
Pekan Olahraga SMOA se Dja
wa Tengah termasuk
tera-puteri) dan

Daerah

atletik.

Isti

Sebanjak kurang lebih
900
orang siswa SMOA di Djawa Te

ngah

tni akan ikut bertanding da

lam tjabang2 olahraga: sepakbo
la, volley (puterarputeri). basket
(putera-puteri),

tennis medja

tera-puteri) dan atletik.
Sedangkan

tjabang

atletik

(pu
jg

akan dipertandingkan dalam POR
ini, ialah lari 100 meter, 800 me
ter, 1500 meter, 5000 . meter.

ini,

sepakbola

Belgia,
satu2nja

Rimet

saja menulis laporan ini

malapetaka sebagaimana

jang dikuatirkan oleh Saldanha 'itu
belum terwudjud namun dapatlah
@ikatakan bahwa ketjaman itu wadjar

tanggapan jang serious.
telah memerlukan

diri untuk mengirim pesannja untuk
segenap peserta kedjuaraan duni:
Katanja: "Dalam masa sekarang ini
dimana terdapat banjak pertentangan
aa Naam

kan piala Thomas Cup.

Ahmed

team

2000

US

me

reka berhasil madju 'kebabak per
empat final world cup 1970. Dan

diperkirakan akan mendapat
barjak agi kalaui mereka

lebih
bisa

mentjiptakan surprise baru dalam
turnamen itu.

Tunisia

(BAGIAN: 1)

ALAM suatu pertandingan final jang sangat tinggi mutu, baik
dalam hal kemahiran permainan maupun sportivitas, Indonesia
berhasil menggungguli Malaysia, pemegang Piala Thomas, dengan
tjara mejakinkan di Stadium N:
Kuala Lumpur, dengan demikian
membojong pulang Cup jang terlepas dari tangannja tiga tahun lalu ke
pada saingannja jang besar itu.

Dengan kemenangannja 7 - 2 itu
Indonesia menghantjurkan
pula
“mythos,” alias dongeng double
Malaysia, bahwa gesangan2 gandania
tak terkalahkan, dan sekaligus melom
pati “psychological
barrier,” jakii
"pagar kedjiwaan” untuk meradjai
gelanggang badminton bukan tjuma
dalam permainan tunggal melainkan
djuga dalam permainan ganda: mulai
saat ini tiada pasangan jang tak tertak

bertu-

lukkan

oleh

Indonesia,

Eropah ataupun Asi:

apa

dia dari

AL jang tak kurang mengagum
kan dalam pertemuan ini, ialah
semangat — menjala-njala jang

tak kundjung padam, "never
die spirit,” jang diperlihatkanoleh "pasokan" Tungku, kendatipun
telah ketinggal 1 - 5 dan “nasib”
Thomas Cup itu sudah tertentukan.
Mereka berlaga terus dengan gagah
rkasa, berdjuang sambil terbentirg
Ing, mempertahankan point dmi point.
Sajang pelapor Anda in bukan penjair
sehingga
spirit kesateria Hang Tuah
dan Hang Djebat ini tak sanggup
ia menggubahnja mendjadi sjair

djawabunnja

dimana

telah

penjerang utamanja

herois jang indah-mengesan. Dan sua-

tu hal jang patut pula ditondjolkan
kita teladani, ialah sportivitas
ublik . Malaysia. Meskipun mereka
ertem
sang wara untuk
memberikan support hangat dan spirit
ber-api2 kepada pahlawan2nja, tak
pernah mereka mengganggu pemain2
kita, misalnja pada waktu djago2 kita
dan

'Pemilihan
Ratu Vespa

serve,
ti
sewaktu teamnja
telahpun mengami
melepaskan

PIALA
XIV/HN

9 Djunj

dengan

Kan

didepan

matanja.

tiga tahun lalu di Istana Olahraga Senajan. Ini harus
vi, dan kita harus

(Antara)

memberi salut dan penghargaan kepada publik tuanrumah jang menang:
gung kekalahannja setjara terhormat
itu.
Tapi
pun pemain2 kita patut di
podji
Sikap korek dan disiplin diri
mereka selama turnamen jang menuntut sebanjak-banjaknja dari saraf dan
tenaga mereka itu, semangat djuang
mereka jang tak kendor2nja, sehi
sudahlah sewadjarnja Pak Harto
pada
achir pesannja mengutjapkan terima
ih tiga kali k
ka, pengakabin" betigu Pas ana Sai Semua
pihak telah mempersiapkan team ini
Gjita2 kita semua,

supremasi
tangkisan kembali
antara bangsa
sedunta,
merebut

3

|i
NP

:'

$
Setya) $ :

1

:

jakni

lu-

GUNALAN GEMILANG.
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Sa : : | 4Hi
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|
tj

5

:

|

ada

Mereka tetap
dapat menguasai diri.
berlainan dengan penonton Indonesia

yan

i
1

se.0

ontan
Gentie
Shera.
Meabte”
tat1e
Mena
Maraen
Markg.
nan
snera,
Markg.
paaraaa”
EN

EBENARNJA setelah Indonesia leading
3 - 1, sesudah keme-

da

Muljadi atas Gunalan

Aa Luang
W:

TanTan

Aik HuangINg Tat Wal pd malam

man,

"

tas

pertama harapan Semenandjung untuk
tahankan Cup itu redup

sudah, Sepab harapan mereka untuk
merampas
4 double dan | single (Aik

Huang), atau 3 double dan 2 single

jitu single oleh Aik Huang atas
Darmadi dan oleh Gunalan atas Mul-

jadi-Rudy dianggap terlampau kuat

dan — Abdurrachman masih keliwat
jau
untuk m
menahan Mi

eka
Sempat
sudah bujar. kn
mereka masih mengharapkan terdjadi

nja sesuatu hal Iuarduga jang selalu
bisa

terdjadi

dalam Setau

sport, dan mungkin sebagai orang
Asia mengharapkan sesuatu merakel

keadjaiban jang dibagian Timur dunia
ini masih dipertjaja dapat diperoleh
dengan tenaga gaib, djampi2, kolesom
dan obat2 kuat timur jang diberi
Sermantera. Dan tampaknja njaris
mirakel itu terdjadi, tatkala Punch
Gunalan jang gada malam pertama
melawan Muljadi sesudah leading 9 - 8
kehabisan napas itu, dalam pertanding
annja pada malam kedua melawan
Rudy, setelah ketinggal 9 - 14 dalam
ame pertama
memperoleh game,
beta), Tapi Rudy jang kini
memperlihatkan kekalibernja dan tak
menampakkan kegojangan hati sei:
kitpun, menjeret Came itu dari dalam
api, din berhasil meraihnja dengan
17-16.
Gunalan benar? bermain dengan
brilnja. Smash2nja jang mematikan
sergapan dan sambaran2nja “jang
chas Gunalan didepan djaring jang
tak mengenal ampun, nctplaynja jang
7ak kurang halusnja dari netgame
Rudy, serta backhandnja jang lebih
berbahaja dari backhand — lawannja
jang besar itu membuat publik terpesona dan kemudian seperti orang
kemasukan lakunja.
Dan permainan tjemerlang putera
Malaysia ini bertahan terus, penonton

jang sudah gila kegirangan itu, disuuhi permainan tingkat te
Sunalan pun menundukkan djuara
All England dalam game kedua ini

dengan 15-13, Gemuruh guntur sorak
sorai puluhan

ribu penonton jang

memadati
stadion Keradjaan itu
menggelegarkan sendi? bangunan megah olahraga itu.
Tapi | sehabis game itu permainan

Gunalan turun dengan menjolok, p:
am dengan tjepat serta pasti, meru

kan antiklimaks dari permainan jang
tadinja mentjapai puntjak2 ketinggian
jang kadang? menghentikan napas.

Kond

isik

ntukan.

ALAM pertandingan inipun
seperti pada malam pertama,
kondisi fisik jang punja k:
ir
ilah letak:
lemahan utama dari team Malaysia.
Baik Gunalan,
Abdurtachman dan
Aik Huang jang masih muda apalagi
Boon Bee jang bukan tergolong pemu
da lagi, tidak memperlihatkan
kondisi
djasmani jang harus dimiliki
oleh
Olahragawan2 tingkat dunia sekarang.
Segi ini jang harus ditjurahi perhatian
(oleh pemimpin2 badminton Malaysia,
kalau mereka ingin lagi masuk buku
djuara.
Kalau

Sa Sa

ada orang

in masih

#mirakel

ngan

kedua,

resolut

Pena

mei

maka

dan

Malaysia

jang

San

rapkan bahwa

mimpi

setjara

ini de-

pasti

di

ena sa
aaaa an Naa ,
potong
pun

dan

tidak

rachman
sanggup

oleh

dibabat oleh Muljadi
smash2 kilat

jang pada

menjusahkan
"
M

Abdur-

malam pertama
Rudy san

Padan peaga,
Sana sea an
iapun
menang dengan amat
€

Tanaka
padi Mela jang mean
hg

demuki

tikan dan Sangga itu
Thomas Cup
jang
sudah
wmpak annja selama

Deo
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Juaraes
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Joontie
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Peneran
Joentie
Iuamoe.
Iuaraes
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Ptarte.
Jereran
Juaraes
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Joonere
Jtaree.
Duame

Indonesia
dukung
Singapura

Indonesia

Allahu Akbar menggema dalam pesan Kepala Negara:

Gianni Rivera. Inggeris dan Djerman
Barat menjusul dalam penilaian coach
UMS jang dikirim ke Mexico ini

Makassar.
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Malaysia terpaksa akui

Witarsa siapa favoritnja dalam

menjingkirkan

di

Tua Duo
«8 2)mso32s1
$
ca
nose
»
safkahatvornea
-

Oleh
AA KATILI

etika saja tanja Drg. Endang

perpetjahan

rumah

tui pikirannja selama turnamen ini

Witarsa pilih
Itali
kedjuaraan ini,

tahanan

kontinu pada konsukdjenderal Kolombia disini centunja akan menghan-

Maria Codesal (Uruguay) bertugas di
Leon.

telah terdjadi

Peru idiber'

dollar setelah

dari

dari

Bogota untuk memperkuat teamnja,
tapi keharusan wadjib lapor setjara

gas di Guadalajara sedangkan Jose

coach Ferruccio Valcareggi

takan masing? telah mendapat ba

jaran

Zouiten

kaptennja Bobby Moore. Moore masih beruntung mendapat pembebasan
sementara

pilihannja itu memang dirasa agak
djanggal apalagi dalam kamp Itali

PEMAIN2 PERU DAPAT
pemain

perkara pentjurian di kota Bogota,
Columbia, jang dituduhkan terhadap

kan — Itali. Menurut Witarsa sendiri

2000 US DOLLAR
Para

ini hanja berlaku sampai djam 15.00

tanggal 30 Mei lalu setelah mana
tidak diperkenankan adanja perobakan lagi dengan alasan apapun.
Kes. Inggeris, djuara bertahan
setelah menundukkan Djerman Barat
dengan angka 4-2 di London tahun
1966 dalam pertandingan jang diperpandjang, djuga sedikit” banjaknja
mengalami pukulan psikologis akibat

Aston (Inggeris) akan bertugas me-

nia bulutangkis oleh team Tho
mas Cup Indonesia, rakjar dj
rakat dj Bandung
turut berdoa dan bahkan ada jang me
lakukan
sembahjang chusus
demj berhasilnja memperebut

lainnja jakni Bulgaria. Izin istimewa

kad untuk mendjamin kesuksesan
kedjuaraan tersebut dalam arti jang
luas. Menurut presiden FIFA “Sir
Stanley Rous
tidak kurang dari
700.000.000 orang disegenap pendjuru dunia akan mengikuti djalannja pertandingan ini sehingga karenanja mutlak nama baik turnamen ini
didjamin penuh. Untuk itu FIFA
telah menetapkan peraturan2 keras
terhadap pemain jang gegabah. Bahkan team jangtidk mendjaga sopansantunnja pun dapat dilarang mengikuti turnamen2 mendatang
Seorang wasit tjadangan diangkat
untuk semua pertandingan untuk
mendampingi wasit utama serta kedua pendjaga garisnja. Disamping itu,
anggota2 FIFA dari komisi wasit
djuga diangkat untuk mengawasi
djalannja masing2 pertandingan dari
luar lapangan.
Prof. Andrejevic (Yugoslavia) Nicolai Latychev (Soviet Uni) dan Ken

Bandung, 8/6 (Ant)
Begitu team Thomas Cup In
donesia memperoleh kemenang

mengadakan penggan-

tian djuga dilakukan oleh satu team

turnamen ini, maka tak heran kalau
federasi sepakbola dunia FIFA berte-

GUBERNUR DJABAR
KIRIM UTJAPAN
SELAMAT

Djawa Barat chususnja masja

Kesempatan

Toluca dan Leon sudah dalam -suasa- “

dengan istilah suka-tendang-orangdaripada-tendang-bola itu.

Paus Pius sendiri

memperlunak peraturannja mengenai
larangan merobah daftar 22 pemain
jang sudah disjahkan sebelumnja

ini diadakan,

na festival untuk menjambut kedatangan pengundjung2 itu.
Dalam semuanja ini jang paling
menjolok tentunja adalah kota Mexico sendiri dimana lampu2 warnawarni telah menghiasi djalan2 utama
dipusat kota sementara toko2 penuh.
dengan rupa2 suvenir chusus mengenai turnamen tersebut.
Dengan besarnja perhatian kepada

mendapat

mendapat penggantinja atas izin 1'IFA jang bersidang chusus untuk

Lima, bernama Luis Banchero

Jules

(batja:

Selain Itali, Mexico (batja Me-hiko) serta Inggeris bukan tanpa problimnja sendiri. Pemain top Alberto
Onofre kehilangan tjita2nja untuk
bermain pertama kali dalam team
Mexico ketika dia menderita dua tjidera pada kaki kirinja akibat ketjelakaan sewaktu berlatih menidjelang
pembukaan turnamen. Tapi Mexico

sengadja membeajai pengiriman sebanjak 120 pegawainja terdiri dari
40 pegawai kantor, 40 buruh pabrik
dan 40 nelajan untuk menonton
semua pertandingan sampai babak
terachir. Peristiwa ini tentu sadja
menguntungkan industri turisme
negara ini. Demikianlah, dalam rangitu,

Guadalajara

lowakia dan Inggeris dalam Grup III.

atu hal jang menarik datang
dari Peru. Seorang millioner
di ibukota negara tersebut,

ka

di kota

tandingan Brasil, Rumania, Tjckos-

benua Afrika.

simbolik daripada apa jang dimaksud
Sewaktu

berada

Guadalahara) untuk menjaksikan per-

atau tentunja Israel
wakil benua Asia

jaitu Mexico, Guadalajara, Puebla,

antjaman

sung pertandingan? favorit utamanja
itu. Sampai tgl 11 Djuni ia akan

sudah
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ang) waktu jang tidak sedikit serta

Namun selama babak penyisihan
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dan Marokko sebagai satu2nja wakil

pertama dalam turnamen ini pada

@rah berbahaja bagi pihak lawan, di
oper kembali kebelakang.
an untuk membojong kembali
Walaupun demikian, pihak PSSI Piala "Thomas Cup”, segera
masih dapat mengjiptakan got2 pem- Gubernur Djawa Barat Solihin
balasannja sekadar untuk memperbai mengirimkan utjapa, selamat
ki kekalahannja, jang menjolok dan melalui pesawat telex Telstar
memalukan itu, jaitu pada menit ke-35 jang kebetulan diterima, langGan 39, babak terachir ? al ditjip: sung oleh Team Manager Drs.
takan oleh Budi danf'inIbrahim.
Tapi rupanja pemain2 tamu int Soedirman.
tak mau patah semangat danberusaDalam utjapan
selamatnja
Iin mengjlpakan goal? berikutnja, dimana 1 menit setelah PSSI menero- ftu Gubernur Djawa Barat So
lihin atas nama rakjat Djawa
bos gawang "Werder”,
ke-40 centervoor jang begitu bernat- Barat antara Jain menjampai
su dari sekian banjak penjerang lain kan "Hidup bangsa Indonesia,
Republik Indonesia
ria telah mentjiptakan goalnja jang djajalah
terachir, sampai kepada saat pertan- sepandjang masa. Marj kita
dingan selesai, mendjadi 8—4 untuk bersjukur
kehadirat Tuhar
kemenangan
Kesebelasan
""Wirder
Jang Maha Esa”.
Bremen” dari Djerman Barat.
em
Dapat
diwartakan, bahwa
guna mendcrong usaha untuk
POR SMOA SE DJAWA TENGAH
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Pihak penjerang Werder dengan
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penuh menggiring bola ke
PSSI dengan beberapa operan

seperti
sebagai
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Selection bermain

Setelah menjaksikan pertandingan

dengan persetudjuan PSSI oleh Ketua
Umum Pardedetex itu.

merupakan sebagian daripada darah
ttereka. Seseorang jang menjaksikan
pertandingan2 di stadion Aztec akan
menjadari betapa hal tersebut tak
dapat diragukan lagi, chususnja buat
rakjat Mexico. Barangkali jang kurang
jakin- akan kemampuannja dalam
turnamen ini hanja dua-tiga negara,
misalnja team2 dari negara ketjil
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selama turnamen ini . .”"
Bagaimana djuga bagi orang2 dari
ke 16 negara jang sedang bertarung
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TEMPAT PERTANDINGAN
KEDJUARAAN DUNIA
BULUTANGKIS

tiga tahun detigati tekan2nja kepada
negaranja.

Tapi kalau ada jang mengira bahwa Malaysia sekarang akan menjerah
dengan mudah karena sudah putusasa, kelirulah ia, Tan Aik Huang.
i
terpares bulutangkis Malaysia dengan permainannja kontrol jang
tersohor itu, dengan bermain matiZan
tanpa sekedjappun meninggalkan gaja
indahnja, demi gengsinja dan kehormat
an negaranja dalam single ketiga. Ia
berhasil menundukkan Darmadi, jang
tupanja sudah terlalu “relax” sesudah
Thomas Cup selamat beralih kepihak
kita, dan bermain digame pertama seolah2 ia bukan lawan melainkan pelatih Aik Huang. Pada game kedua,
mungkin karena dibangunkan oleh
sorak sorai penonton, Darmadi bermain dengan lebih banjak konsentrasi
dan berhasil leading 12-10. Tapi
Huang jang sudah melihatkan gedjala2
asthmanja dengan usahanja terachir
habis2an berhasil menjelesaikan pertandingan. Sekiranja Darmadi berhasil
dalam game kedua itu, kita pasti
bahwa stamina Aik Huang akan meng
halangi djago Malaysia itu untuk

merampas game ke3, Bhw pemain

utama Malaysia ini sudah kembangkempis napasnja ternjata dari ditunda
nja doublenja Lengan Ng Tat Wai
melawan — Mintarja/Indratno sampai
seselesai pertandingan double terkuat
antara Rudy/Gunawan dengan Boon
Bee/Gunalan jang sebenarnja diatjara
kan sebagai partai double achir itu.
Hal jang rupanja disetudjui oleh pihak
kita karena Piala sudah safe dalam
tas kita,
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tukan,

tetapi:

demikian

bahkannja,

memberikan
dap

akan

supportnta

pentjalonan

bagai

ditan
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Singapura

terha

se-

kedjuaraan
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achir minggu lalu di Kuala Lum
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Djateng seleksi penembak?
kedjuaraan nasional 1970
Semarang,

KONI

8 Djuni (Antara).-

Djawa Tengah

bahwa guna menghadapi

mengabarkan

Kedjuaraan

pada

Menembak

"Antara",

Nasiona'

tahun 1970 di Djakarta tanggal 12 s/d 19 Djuli 1970, Djawa

Tengah mulai tanggal 12/6 mengalakan seleksi penembak?
terbaik, jang akan dikirim ke Kedjuaraan Nasional 1970.

Seleksi2 tersebut diadakan didua
itu di
Semarang
dan
M
$
Seleksi di Semarang tanggal
20/6 untuk nomor Rapid-Fire di-

tempat

lapangan

menembak

Gihadiahkan medati2
disamping
Surat tanda penghargaan
Pertandingan diatas adalah da
lam rangka menghidupkan olah-

Sirwondc-

loko, Srondol. Tanggal 21/6 un-

naman kelapa penduduk,
rangka

mensukseskan

hama ta
dalam

Pelita

Modernisanj Desa di Djawa
ngah.
PIALA "JULES RIMET”
KESTADION AZTEC
TGL. 20 DJUNI
Piala

Jules

rang disimpan

tanah

selandjutnja akan dimulai dengan

Rimet

diruang

jang

gedung Mexico City

dan

Te-

reka

bawan
Bani.

@kabarkan akan dibawa ke sta
Gion Artec pada tanggal 20 Dju
ni mendjelang hart pertandingan
final pere'butan world cup. Suatu
i

polisi pendja

ga
nomor Centre-Fire. Tanggal 14/6 Naa Ten
sem
Sitempat jang sama adajah uniuk itu diserahkan kepada Hn
tean9 pemo
n0mor2 Army Rifle

jang
dilan
Gjutkan dengan pertandingan F'stol ABRI Cal. 45.

Pertandingan owarmbak ber
buru

tupai.
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pemenang2

jang

terbanjak membunuh tupai, akan

5.

.

