Pesawat T.V. SANYO

PENJEDAP'MASAKAN

jang terbaru

Persediaan

spare-parts-nja

pasti terdjamin

PARIS,

ROKET

10-6 (Ant-AFP)

Peluntjuran roket Eropa El.
do kedalam satu
orbit kutub

telah ditangguhkan selama
djam, demikian diumumkan
kan

dari

adalah
sama

Woomera.

hasil

dari satu

antara

24
di

Australia.

kerdja.

Inggeris.Perantjis.

Djerman,

Peluntjurannja ditangguhkan
ketika terdapat kerusakan pada

salah satu dari sistim roket ber
tingkat

tiga itu pada achir men

dekati saat peluntjurannja.

Amanat

Persahabatan

Djakarta Fair suatu langkah
menudju orbit masa baru
Untuk pengamanan dibidang keuangan telah
diambil tindakan

Radja Faisal di DPRGR:

| Bersatulah
ummat

beragama

Djakarta, 13

Djuni (Merdeka),

Seperti

kita

Djakarta, 12 Djuni (Ant.)

tahun2
jang lalu dan jang sudah dua kali

lakukan, maka hari ini 13 Djuni 1970

1970.

Djakarta-Fair

ke III

Satu hal jang penting dita.
hun Ha
dimana DF pun ha.

rus ikuj mensukseskannja,

lah adanja PP

oleh

DF 70 dan djuga untuk masa2 mendatang, adalah meru.

Degul otak perampokan

amanat

dikapal “Palmares”

8ri Baginda, jang dihadirj pu.
la

oleh

diwakili

pimpinan

oleh Wk.

MPRS

Ketua

shudi, pimpinan DPA,

an BPK,

Kesua

jang

Ma.

pimpin-

Mahkamah

giHiaar
Alamelah,Malik
ris Negara
Negara
, Menteri
Menteri
Keseri Pa
dan
beberapa menteri lainnja, pim
pinan parpol2, tokoh2 Islam di
ibukota

dan

korps

diplomatik.

Kekatjauan jang ditimbulkan oleh
paham2 jang merusak.

Dalam amanatnja selama Ik. setengah djam dalam bahasa Arab tanpa
teks itu, Radja Falsal mengingatkan,
bahwa kalau kita renungkan dan arah
kan pandangan kita terhadap keka@jauan2 jang terdjadi didunia sekarang ini, maka sesungguhnjalah hal
itu telah di'mbulkan oleh paham2
Gan aliran2 jang memusuhi dan mau
merusak kehidupan agama.
Oleh karena itu, demiklan Radja
Faisal, mendjadi kewadNban bagi setiap orang jang beragama untuk ber
sama2 menghadapi dan membendung
bahaja2 dari paham2 dan aliran? tsb.
Dewan ini, menurut Radja Faisal,
Ituasi jang menggawat jang
Kita hadapi, satu situasi di
Timur Tengah dan satu lagi Istuasi
G1 Asta Tenggar
Setelah itu
Falsal menjingat dl Timur TeTenggara, chusus
Kata Radja Faisal, bagaimana bisa
Gitjapat perdamalan dengan satu keWuatan dan dengan satu bangsa jang
Ingin menodai bangsa? Arab dan de
ngan

kekuatan atau satu bangsa jang

Angin turut tjampurtangan — dengan
Uurusan/masalah dalam negeri bangsa
tatn.
Dilandaskan, bahwa kalau masih
sadja diteruskan usgha2 oleh sesuatu
bangsa untuk menguasai bangsa lain
Gan ikut tjampurtangan dalam urusan dalam negeri lain, maka selama
Itu perdamalan tidak akan tertjapal.
Dikemukakan, bahwa piagam PBB
telah memberikan djaminan bagi
(hak2 azasi manusia dan kehendak
untuk menentukan nasib sendiri 'baen Radja Faliil, Bangsa jang ikut
(Bersambung

ke

hal.

IV)

Seorang dedengkot badjak
laut jang pernah dihukum
Djakarta, 13 Djuni :

SATUAN?2 Polisi dari KP3 jang telah berhasil menggulung perampokan dikapal "Palmares”, jang terdiri dari
badjak laut Tong San, Degul, Kamin dan Solichin, dalam
melakukan
penangkapan,
setelah mendapat informasi
jang pasti, menudju kerumah Tong San di Djalan Tjilingtjing dan langkah jg digerakkan ini ternjata tidak sia-sia.
Sebab dalam tindakan penggerebekan jang dilakukan setjara tiba2 itu, Tong San sama sekali tidak dapat berkutik lagi dalam menghadapi satuan2 petugas KP3.
Operasi penangkapan

terusnja

dilakukan

ini se

dan

bertu-

rut2 telah dapat ditangkap De
gul di Djalan Baru,
Gang I
Tjilingtjing, kemudian Kamin
dj Kebon Baru, Kramat Tung
gak (Gang I) dan terachir pe
nangkapan a'as diri Solichin
di Kesambi, Tjilingtjing.
Setelah penangkapan
ji
berhasil itu dilakukan, maka
dapatlah
diketahui,
bahwa
Otak dan perentjana dari pem
badjakan dikapal
itu adalah Degul,

ru

Bagian

orang

Humas

"'Palmares”
jang menu-

KP3,

dedengkot pendjahat,

sese

bab Degul tsb telah pernah di
hukum, djuga disebabkan kare

na soal pembadjakan.
Darj hasil pemeriksaan dike
tahuji

bahwa

merentjanakan

Degul.lah

untuk

kan pembadjakan

jang

melaku

djkapal jang

sedang
berlabuh ditengah2
laut, diluar Dan/Bui dan telah
ditentukan

pula

tanggal

pelak

sanaannja.

Untuk

mewudjudkan

usaha

mereka itu dipantai laut Djalan Bary
Tjilingtjing disiap-

kan sebuah

lebih

dulu

perahu,

koplotan

kan jtu terbentuk
ag oleh masing2

Ti

se'elah

pembadja

dan didudari me.

Sekira djam 01.00 lewat tengah
malam komplotan badjak laut ini me
nudju kekapal "Palmares”, jang telah mendjadi sasaran pembadjakan
dan jang sedang terapung diperalran Dam/Bul-Galam suasana jang ge
lap dan tak ada penerangan.
Ni

Giatas kapal

Perahu badjak2 Jaut ini melambung kapal sebelah kanan, Kamis

naik keatas kapal dengan mempergu

Makan tambang kapal sebelah kanan.
Oleh karena keadaan sepi dan gelap,
tak seorangpun jang nampak didalam kapal. Kemudian disusi oleh De. Bul dan Tong San, sedang Solichin
tinggal didalam perahu untuk men@jaganja.

Ketiga badjak laut ini de-

ngan demikian dapat melakukan ope

jang telali diikat

Djakarta

Tusin

lam

diturunkan

DF

berharga

untuk

didjadikan

(Bersambung

ke

RADJA HUSSEIN
AMBIL ALIH
PIMPINAN A.B.

'68 Rp. 15

samping

dan2

(KKO)

da-

chusus

tan,

DF

keuangan

beberapa

bulan

lalu

dang

keuangan

nah

dilakukan pada

tindzkan

seperti

orang

"”Meng-

Djakar

jaitu:

seluruh

"Djakarta

bangsa”.

negara?

asing.

Seterusnja

DF '69

'Antara'"

jat.

telah mengulangi

usulnja agar

untuk

seluruh

golongan

rak

ada beda antara Hari

Ulang Tahun sebuah kota dan se
buah Hari Ulang Tahun Nasiona!
Sebab Hari Ulang Tahun Nasiona!
adalah bersifat kechidmatan.

diusut

jang

BINTANG MP. KL. II
UNTUK DUBES THAILAND
Djakarta, 13 Djuni (Mdk)
Harj ini djam 930 pagi di
gedung Departement Luar Ne
gerj akan dianugerahkan kepa
da Duta
Besar
Keradjaan
Muang Thaj untuk Indonesia,
Luang Phinit Akson. Bintang
Maha Putra kl. II unuk djasa
djasanja selama mewakili »e-

setelah

uang

tsb diganti.

Dengan

adanja

demikian

saat

dibidang

tindakan2

inj

aan

keuangan

kelihatan

lebih madju.
Djuga

mengenaj

bagi

DF

dise-

pemotong.

pengundjung

tidak bisa dipu

tuskan langsung
oleh Ketua
DF, tapi harus lebih dulu di
setudjui oleh rapat, jang angdarj

Dewan

Keuangan

Dalam pembukaan.

Presiden

Suharto,

DF '70,

tidak

memberikan sambu'annja, dan
waktu tsb akan dipergunakan
untuk

mengadekan

an keliling

kestan

dan adalah

kl. 10 Ya.

Dean dari

Corps Diplomatik di Djakarta,
akan kembali kenegerinja kare

indjau-

na

dalam

-

di Indonesia diadakan

kedua

dikan

harta.-benda

penjel:-

terutama

terhadap pedjabat2 tinggi.

Dalam
atjara
"Meet the
Press"
jang diadakan
oleh
PWI tjabang
Bandung baru2
ini Djaksa

Tinggi

Kohar

tuk setjara bertahap

membe-

Dikatakannja

bahwa

'Badan

Penjelidikan Harta Benda' harus

dibentuk

tara

adalah

dj Indonesia

tugasnja
setiap

dan

jang

6

cjan

terpenting

bulan

sekali

me

nja

telah

menjelesaikan

di Indonesia

(Lil)

tugas

berkali2

dalam

di DPR"

DENGAN

UPATJARA

KENEGARAAN

rakat dan Pemerintah,
Karangan bunga diletakkan atas
makam Pahlawan Djamaludin Malik
oleh dan atas nama Negara (Mente

Ti Mintaredja S.H),
DPR GR (Mob.
Isnaeni), Subchan Z.E. (MPRS),
Ir

Dalam upatjara kenegaraan

Iu

handal taulan

Malam tjelaht jang tertuang
- duka

Djakarta,

an

Bank

Clearing

Indonesia,

de

aa No. 3/13/LPG/
umj 1970 telah

lai tgl. 11 Djuni 1970. (Lhi)

bertentang

an dengan hak? azasi manusia.

Pentjurian2 Intan
di Afrika Selatan
Pentjurian2 intan dari tam
bang? di Afrika Selatan telah

mendjadj

sematjam

penjakit,

demiki:
ikatakan Oleh djak
sa Wi
. F.H. Badenhorst
hari Selasa.
Dia berbitjara dalam
satu
penjidangan

Henoch,

atas diri

seorang

Adolf

madjikan

bisa

dilaksana

tjurjan

tidak

mandsg

dan

in! harus dibitjurakan

DI TANAH ABANG

KARET

Sebelumnja
peti djenazah

kan oleh keluarga
Malik kepada NeTara lewat

kan

bersalah melakukan
batu2

426,224

dolar

jntan

dari

pen

seharga

pertambang

an itu dan digandjar dengan
hukuman enam tahun kerdja
keras.
Badeshorst mengatakan bah
wa penguasa? jang sah ber-

maksud

akan

setiap

mematahkan

pelanggaran?

serupa

inj dengan keras diwaktu? jg
akan dat
dalam satu usa.
ha

untuk

pentjurian

mengatasi

dengan

itu.

Tambang? intan Afrika Se.
latan diperlengkapi
perlengkapan2

mengamati

para

sinar-X

Jang

pekerdja jg

meninggalkan tempat2 penam
hangan Itu.
mereka
mengantongi batu2
berharga
tsb.

PENINDJAU2

kepada kerabat dan

pinan

de

penjelidikan

kongsi
pertambangan
jintan
jang dikonsilidir jang dinjata

Djenazah H. Djamaludin Malik dimakamkan
DILAKUKAN

pihak

kesempat-

kan dalam waktu dekat 'n' kare

na masalah

sedangkan

menjetudjutnja

settap

tapi kemudian

tampaknja

tidak

terhadap hartabenda

Hari

korupsi dj Indonesia.

usul ini menda
tanggapan, per

ngan alasan bahwa

wa usulnja itu dapa: dianggap
sebagai salah satu djalan unran'as

didjelaskan «leh

Dihak jang dengan antusias

menjetudjuinja,

Sumarno SH mengatakan bah

an,

sudh

Selandjutnja

Sumarno bahwa
pat dua matjam

no SH, untuk kesekian kalinja

hun

di Indonesia

akan

Dja-

Sumar-

Negeri Adam Malik.
Dubes Akson jang bertugas

tang djasa ini akan diserzhkan
kepadanja oleh Menterj Luar

DF.

10/6 (Ant.)
Tinggi propinsi

ngadakan penjelkdikan terhadap
harta2 benda jang dimiliki oleh
penduduk, terutama jang dimilik
oleh pedjabat2 tinggi Indonesia
"Usul Ini telah saja kemukakan

merjintahnja di Indonesia. Bin

gotanja terdiri dari beberapa
unsur: Padjak, Accountan dsb

USUL UNTUK TJEGAH
KORUPSI TAPI MANDEK
Hari

kepada petindakan

lewengkan

telandjang ini?
Rupanja ia seorang jang anti porno sehingga ia menghiasi
patung itu dengan sebuah dasi jang besar. (UPI.

wa Barat, Kohar

Memang

administratip (dipe'jat), kemu
dian menjerahkan orang tsb
kepada jang berwadjib untuk

jang sedang dikerdjakan
gadis tjantik Ini diatas
tangga jang menjender pada patung laki-laki besar jang

Bandung,
Djaksa

bira

jg

menurut

Apa

oleh Gubernur Ali Sadikin dinja
takan bahwa Hari Ulang Tahun
Kota Djakarta adalah hari gem

ang
lalu, dimana
lakunja dilakukan

an/korting

PANGLIMA A.D.
JORDANIA LETAKKAN
DJABATAN
Beirut, 11 Djuni (UPI)
RADJA HUSSEIN

thema

Oleh sebab itu, kata Gubernur,
peringatan Hari Ulang Tahun
ke.443 tanggal 22 Djunt 1970 ini,
setjara aktif djuga diikutkan
orang2 asing, terutama jang ber
ada di Djakarta
Sekolah internasiona| misainja
akan ikut dalam pawai. Kemudian
dalam malam kesenian akan di
ikutsertakan pula kesenian2 dari

akan diambil

preventif,

maka untuk peringat-

milik

dan accounjang

ta”,

nasional,

pengamanan

ba-

atas

an tahun 1969 ini dipilih
suatu thema jang sifatnja

djuta dan DF

mempunjaj

Ali Sadikin diletak-

kan

Djakarta-kan

oleh
Ketua DF
sendirj diins'ruksikan supaja setiap ha.
ri memberikan laporan, keuangan kepadanja, begitu djuga
mengenaj penjelewengan2 dibi

uang, jai-

hal. IV)

Omar

Dalam
pentjegahan/pengamanan bidang keuangan, di.

dianggapnja

tu 8 tjelana wool, 2 potong kemedja
putih, 2 potong kaos bahan wool,
2 helai selimut, 3 potong tjelana da
lam, 1 batery.
Setelah semua barang2 tjur'an ter
kumpul didalam perahu, maka perahu komplotan pembadjak Iaut dipelabuhan ini, bergerak meninggalkan
kapal ”Palmares””.

Ir.

wawantjara

Soal

diantjam

jang

suatu

Drs.

”Merdeka”,

"69 Rp. 180 djuta.

dengan golok terhunus
Tiba2 oleh mereka terdengar 5e0rang crew kapal bangun dari tidur.
Dengan golok terhnus Degul mendata
ngi crew tersebut dan sambil mengantjam, 1, berkata: "Djangan bergerakt”.
Pada saat? dilihatnja adanja kelemahan2 itu dirampasnja djam tangan
lang sedang dipakai. Kamin sementa
ra itupun ikut bekerdja dan Ia memasuki kamar anak2 kapal dan mebarangg

Fair,

kepada

Juarkan Rp. 233 djwa,
Biaja
untuk tahun ini
djauh lebih
besar dari tahun2
jang lalu,

sampat 6 kali berturut2. Selama pekerdjaan itu berlangsung diawasi
oleh Degul. Setelah pentjurian peti2
mesin djahtt itu selesai, pentjurian
dilandjutkan didalam
kamar2 crew
kapal.

ngamb'l

ingatan ulang tahun Djakarta oleh Gubernur DCI
Djaya
Major
Djenderal

pada harj Djum'at kemarin.
Atas pertanjaan, Ketua' DF
menambahkan,
bahwa target
jang akan
diharapkan pada
DF "70 mi sekitar Rp. 300 dju
ta, sedangkar bizja jang dike

nunggu dibawah dan hal itu terdjadi

kapal

Djakarta, 13 Djuni (Mdk).
Setelah ditahun 1968 per

dalam orbit masa baru. Demi
kian dikatakan
oleh Ketua

kedalam perahu jang telah siap me-

Crew

untuk

gangan diri dari tradisi2 jang
merugikar itu, dan masuk ke

rasi pernbadjakan dengan sanga 5
luasa.
Peti2

alat

proses pereng-

In

menghormati

saru

PBB DI TIMUR TENGAH

DIKURANGI

8

untuk

salah

mempertjepat

f

adakan

pakan

Hi

dalam

Lg

Faisal

persahabatannja
dimuka
sidang pleno istimewa DPRGR
Djum'at pagi jang chusus di

| AN feb abi

dikemukakan

Beri pada
selurah
rakjat
kegembiraan

ra,

Ui

Radja

itu

(Mrs)

UU

Hal

hake.

komu-

"Merdeka".

GUB. ALI SADIKIN
KEPADA PERS:

jang

lantas kita mengajunkan lang
kah2 untuk
bekerdja dengan
berhasil menudju kemasa ba-

kepada

il

pada

sin

merenggangkan diri kita dari
ikaan2 psychologis dan tradisionjl, jang merugikan itu. Dan

|
1

zionisme jang

katnja sama dengan
nisme,

ko.

akan tetayi dju

Fi

ga

dan

Radja Faisal, tamu negara dari Saudi Arabia, sedan, & (turun rangga Mesdjid Agung Al-Azhar
li Kebajoran Baru, pada hari Dium'at tanggal 12 Dj
1970 setelah mendjalankan
Sholat Sunhar Djum'at bersama2 rakjat Djakarta jang ber agama
masjarakat Islam
pama
Djakarta a itu Furut
Ka
yurut serta pulaSekneg H. . Alamsjah dan Menteri Perindustrian

oleh

Ketua DF, Drs. Ir. Omar Tu

16/70 jang me

jang telah serbiasa,

dan kemadju

!
r
rF

munisme dan

faham2

tidak hanja

ii

If

kita,

ia

didalam kenjataan hanja merugikan selama ini, serta mun
tjul mental baru jang dapat

B3

8

dan menghadapi paham2, dan

aljran2
jang mau
merusak
dan hendak menghantjurkan

,

tahun

Gan luar negeri.
Demikian
dikatakan

.
adanja
maka gugurlah aa

Aa

Ditandaskan, bahwa kita se

Karang ini sedang menghadapi
kerdja berat
dalam melawan

mana

kita

Djakarta Fair '70, berbeda dengan Djakarta Fair ta-

hun2 jl, disesuaikan dengan perkembangan
an ilmu2 pengetahuan dan technis,

eljran2

akan

ulangi lagi untuk ketiga kalinja, dimana pada hari jang

berbahagia ini akan dibuka

'kejakinan

PURE MONOSODIUM GLUTAMATE

«

PELUNTJURAN
ELDO

oo

Markas Besar PBB, 8 Djuni (UPI)
Djumlah penindjau PBB disepandjang Terusan Suez terus dikurangi mendjadi lima dimasing-masing seberang karena kerusakan
jang diderita dalam pertempuran jang terus-menerus antara RPA dan
Israel. Demikian diumumkan di Markas Besar PBB New York.

Pos terachir jang harus ditutup
untuk sementara waktu ialah disebe
lah Israel. Major Djenderal Ensio
Siilasvuo dari Finlandia, jang bertindak sebagai Kepala Staf UNTSO,
Organisasi
Sendjata

Pengawasan — Gentjatan

PBR,

mengatakan,

bahwa

sesudah terdajdi tiga ledakan bom
RPA diatas atap gedung pos UNTSO
Usb, posnja harus ditutup mulai tang
gal 7 Djuni sebab tidak aman dan
kemampuannj

untuk

mengadaka

penndjauan mendjadi nihil

Podjabat Kepala Staf UNTSO ber

maving2 seberang Terusan Suez
Djumlahnja setjara bertahap dikura
gi sebagai akibat ditingkatkannja
perang diseberang Terusan Suez.
maksud untuk berunding dengan
pembesar? Intacl mengenai penempatan pos penindjau PBB ini didaerah
didekatnja.

Demikian

pengumuman

tersebut
Major Djenderal Ensio Siitasvuo
mengumumkan djuga mengenat penu
tupan pos penindjau PBR diseberang
RPA karena serangan? udara Israel
telah
satu

Dasa

menghantjurkan
dijalan masuk

—samasekahi

ASP

MERDEKA

SABTU,

4 PIMPINAN PROJEK
PELITA DIPERIKSA

bahwa oknum2

Empat pimpinan projek Pelita Sulsel sementara ini telah dipanggil dan diadakan pemeriksaan2 oleh Komdak 18
Sulselra, sesuai perintah Gubernur Achmad Lamo untuk
penggunaan

jang kurang berks.pada pro-

Adapun kei

gitu djauh dalam pemeriksaan

projek/sub

Projek tersebut jalah sub
jek Djaringan
busi

pro

Nae

antara

puteri

Sunan

Pakubu

uno

XII,

putera almarhum Notaris R, Kadiman dari Djakarta

Tampak pengantin puftert diarak dalam tandu jang
putera naik kuda dengan dipajungi pajung kentjana,

GRA.

jang

Surakarta, 13/6 (Antara)
Bertempat dipendopo Baluwarti Kra
ton, Surakarta, pada Minggu malam
3
x Jang lalu telah dilangsungkan upatja
Ta resmi perkawinan
puter! Sunan
Pakubuwono XII G.R.A. Ondowijah,
seorang mahasiswa Universitas Saraswati fakultas hukum, dengan R.
Yrawan B.A., putera almarhum Nota
Fs Kadiman dari Djakarta.
Perkawinan
dilangsungkan setjara
Islam dikraton Surakarta.
'Tampak hadir dalam upatjara perka
Winan isb. al. Gubernur Djawa Te" ngah Moenadi, Pang'ma — Kowiihan
IX Maldjen Soerono, Gubernur Akabri
Udarat Brigdjen Sarwo Edhie Wibowo, Gubernur Akabri Udara Komodor Udara Roesman, dan tamu? pem
besar dalam neger!/luar negeri dari
Djakarta.

GRA HONDOWIJAH DIBERI GELAR
GUSTI KANDJENG RATU ALIT
Surakarta, 11/6 (Ant)
Puteri Sunan Pakubuwono keXIl,
.R.A. Hondowijah, jang baru2 ini
dikawirkan dengan R. Irawan B.A.
putera almarhum R. Kadiman (Nota
ris) di Djakarta, kini diberi gelar
Gusti Kandieng Ratu Alit.
Kedua mempelai tsb. menurut ren
tjana pada hari Djun'at tgl. 12 Dju
ni meninggalkan kota Solo menudju
kereta api, untuk
Djakarta dengan
selandjutnja pada hari Sabtu melang
sungkan resepsi di Djakarta, disalah
sebuah hotel.

Hakim

dan

Djaksa,

mengakui bahwa ia membawa
emas sebanjak 31 batang (31 kx)
oleh Tan

€

Singg

Emas tsb diberikan dalam
rap! dalam tas dan

pi jang

diterima

Owh

didalem sebuah

rom

terdakwa

WC dilapangan

terbang Singapura. Tan tsb meng
inst-uksikan kepada terdukwa su

paja cmas2 tsb diberikan kepada
seorang berkebangsaan Inggeris

@Djokarta, jang akan

menemul

dikamarnja di Hotel

rang Inggeris tsb katanja,
p di HI. Nanti orang InggeFis tsb akan menanjakan kepada ter
dakwa sewaktu
didatangi d'kamarnja terdakwa sendiri di HI, jaitu su
atu pertanjaan code "Apa bawa tjok
lat atau tidak”, demik'an Instruksi
Tan dari Singapura kepada terdakwa.
Untuk iri terdakwa mendapat upah
dari Tan sebesar MS $ 500 dan ongkos ticket ditanggung. Terdakwa me
Ingatakan, bahwa ta sudah $ kali da

Penjitaan
barang2
Tenie AD
HASIL

INFORMASI

ZENIE

Djakarta,

AD
13

Sehubungan

pers,

sekitar

.milik

SENDIRI

Djunj

(Mdk)

dengan berita

disiyanja

KBP.

SUTARJO

PENERANGAN
Jogjakarta,

DJADI

KEPALA

MABAK

10 Djuni (Ant.)

Pangdak IX/Djawa Tengah, brigdjen.Pol. Sumantri
Sakimi,

pada serah

dalam

amanatnja

terima djabatan

Dandin 096, dari KBP drs.
Sularjo kepada KBP drs.

Indrajoto hari Rabu pagi dilapangan Kridosono, menge-

mukakan

bahwa kini masih

didengar tentang adanja hukum
atau bertindak se-we
nang2. Pantas disesalkan bah

wa sebagai

penegak hukum,

ia merusak hukum, sendiri.

Perlu disadari bahwa siapapun, ter
masuk warga POLRI jang melanggar
hukum tidak ada alasan luput dari
hukum, sesual dengan hukum jang
berlaku.
Upatjara serah terima itu dihad'ri
oleh wakil Kowilhan 1I/Djawa Madu
ra, wakil Kepala Daerah Sri Paku
Muspida tingkat DIJ dan ka, serta pedjabat2 kepolisian
TERTIB HUKUM HARUS
DITINGKATKAN
Panglima Sumantri Sakim lebih lan-

Brigdjen
berikan

Ka.

Puspen

M. Ng.

pendjelasan

Zenje

Angkatan

darj Dir.

Darat,

sebe-

narnja dalam
rangka inven.
tar'sasi
dan
unyak maksud
erlebih
dahulu
sudah
Gjadakan penertiban serhadap
peralatan

Zenje.

Sebagaj

kelandjutan

pener'iban

Brigdjen

M.Ng.

isu,

daripa

menurut

Sunarjo,

ma-

ka Dir. Zenie AD. telah mjnta

banyuannja
gara
sian

jang

kepada alai2 Ne-

dalam

hal

Polisi Militer dan
Negara

untuk

jni,

ada

Kepol:-

melakukan

an lebih
i dengan kewenangan jang

ada padanja
Dengar
demikian, sindakan
Jang telah dilakvkan oleh Ke

polisiam Negara dari Komdak
VII/Diaya adalah hansil infor

mas, jang diberikan oleh Dir.
Zente AD. dalam rengka ne.

nertiban

AD.

peralatan

maka dilas

milik Zente

dalam hal

Ini Dir, Zerue AD. sama seka
N "dak berpangku jangan :er
hadan pertanian tersebut. Ye

mikiwa

Pusper,

dverangkan
ABRT.

(8).

oleh Ka

LIE

Terdakwa mengakui membawa emas

J.K.Lnuparty,

18 Sul

digagalkan

oleh

njelundup bernama
Abdul
HamidSoal penjelundupan dengan tja

ra camouflase,

jaftu kendaraan
sebagai

slatnja

dan tangk! bensinnja dikosongkar.
untuk menjembunjikan
barang2

penjelundupan didalamnja, bukan-

lah int kali sadja

Oleh

KP3.

sebab

diketemukan

padan

beberapa

waktu jl hla jang serupa itupun

telah terdjadi.
tangki

rang2

Giuga

bensin

Bukan hanja dr

diisi

selundupan,

dibawa

ban serap.

Penangkapan

sadel

dengan

akan
dan

ba-

tetapi

tempat

sebe

Yarj

luarnegeri.

keterangan KPI
pe
terachir dilakukan ter

hadap ,,Jerp Willys" No. Pol. B
1406 dan djuga jeep ini telah me
ngalami perombakan? pada tem
pal duduk, pada sandaran
Aan
kapnja.

Disamping

& TAPE

A

lesat. Kini jang mendjadi penjelesat
an babak achir, jalah d,
hingga dapat
bangjir.
Selesainja Pintu Besar Selatan di
remadjakan akan membawa pengaruh
menambah kelantjaran lalulintas dan
meringankan tekanan di Dji. Pinang
sia dan Pantjoran? Pintu Ketjil Sela
tan. (br)

RECORDER TECHNICIANS

LARGE

WITH

JOINT

THE

E

ERPRISI:

FOLLOWI

OUALIFICATIONS

Diakarta/Kota.
Tempat

pendaftaran

gedung jang diperbaiki dan dipermo
dern umumnja
dapat dipandang se-

mantap

di :
Dji. Hadi: Agus Salim No. 108 alas,
(Dekat Djl, Gersik/Masuk dari samping)
DJAKARTA,
No, 616/M/70

BRITA-KAPAL.
MENGUMUMKAN :
'
Km. PISANG- 940 DWT
Tiba

2

Berangkat
Pembukuan

muatan

1. P.T. ""ASTRI LINE?"
Dji. Kali Besar Timur 11/23
Telp. 25202
Djakarta.
2 P.T. "NAGAH BERLIAN"
Pelabuhan Nusantara Telp. 291200 — 291610
Tandjung Priok.

Djakarta, II Djuni 1976.
AAN APA TN MASK YAI IAI

DEA

NIGHT CLUB
KOscoRo
PavnlOn

3. Age between 25 and 30 year
4. Knowledge of English
5. Not involved in G.30.S
Applicants

are invited

(certificate reguired)

to

contact

in writing,

enclosed

by copies of

Certificates, recommendations from former employers, two paas-photos

and a comprised autobiography (education and experience).
SATURDAY

NITE

PROGRAM

JUNE 13, 1970,
Letters of “application should be sent to

A

"SERVICE 70”
c/o POST BOX 220
DJAKARTA

PERSONAL

and would

June

1970.

Young

from

and

charming

BY THE

TCED BY”

be expexted to reach addressee not later than the 27th of

CROONERS
Phone:

No.: 617/M/70.-

Show

singing

Bandung.

55536

Time:

DYNAMIC

P.T.

DJALAN

IMORA
PANGERAN

: IVO,

ZACKCY,

—.

555327

NO.

137

22561

DJAKARTA-KOTA
RESMI

DIAKUI

SEBAGAI

g
kapnja 3 (tiga) orang
penipu
chek
kosong Minggu malam,

AGEN

TUNGGAL PEM EGANG
SELURUH
INDONESIA.

MERK

MOBIL HONDA

UNTUK

pada hari
Rabu sore kira2
djam 16.00 WIB
Tecab tela
berhasil pula menahan sala h
h
Seorang penadah barang?
hasil penipua, itu bernama TKS
dan bertempat tinggal di Dji.
Kramat Bunder Djakarta. Untuk memudahkan pengusutan
Sipenadah itu ditahan dimar.

kas Komdak VII Senajan.

pengak

setjara terus terang darj uan
sipe
nadzh,
didapas
keterangan
pada, achir bulan April

jang lalu untuk kedua kalinja

nia 1 ga
mendjual

nleh 3 Ciga)
ketoko Radio

Senen,
buah T:

ian

untuk
Recor

barang2 tsb dike

tidak memounjaj

su.

jang sah, namun dibelinfa

diuga seharga
Rp. 380.000, —
dengan tanda djual beli selem
bar kwitansi jang ditulis oleh

sipendjual.

Dua puluh hari sebelumnja
ketiga nrang itu djuga telah

berhasil pula mendjual barang

barang gelap tsb kepada TKS
berupa 20 buah radio tramsis-

3

an

Philips seharga Rp.

Kesemua barang2 jang dibe
linia tanpa surat2 lengkeo itu,

sudah terdjual habis dan tidak
ada

satupun

bersisa.

Perlu
didjelaskan,
ketiga
orang Tionghoa diatas di'ahan

Sehnbungen

dengan

penipuan

terhadap PT "Ralin" Bandung
fengan
mengeluarkan
chek

kosong sebesar Ro

2.700.010,—

“ntuk pembelian 50 buah Tape

Recorder

dan

5 buah

Tas,
(Ms

SIN

SHE

TAN

TJE

NJI

Mergobat! matjam2 penjakit terutama penjakic djantung,
Alamat Hotel Yin Pin K. 8 Dj
Gadjah-Mada 214219 Djik. Kota
Praktek hanta hari Senin dan
Kamis
Pagi 800 — 1200 sore djam

"ea

Yo. 615/M/T0

EL,CI.CI.

ZUHRA

MOTOR

DJAJAKARTA

TILPON

Plakarta, 13 Diuni (Mdk)
Sehubungan dengan tertan

TKS didatang
orang Tionghoa

Idol

KING

22.30 & 01.00

DIRGAHAJU
SEMOGA
Ko

Giaa

s0

TETAP

DJAJA
KOTA

DJAKARTA

RAYA!

SEBAGAI KOTA
METROPOLITAN,
INDUSTRI, KOTA
KEBUDAJAAN
KOTA PARIWISATA

KOTA
DAN

PERDAGANGAN

OF

TRIANA

hrs,

DALAM RANGKA MENJAMBUT HARI DJADI KOTA DJAKARTA RAYA
KE-443,
DENGAN GEMBIRA MENGUMUMKAN BAHWA
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BAPAK
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONE SIA NO. 35/AT-PM/1970 TERTANGGAL
25 APRIL 1970,

barang? tipuan ditangkap

bahwa

APPEARANCE

NENNY

MUSIC

TKS penadah

dengan

Priok

:

2. Experience in repair of radio-electronics

Djakarta, 12 Djuni (Merdeka)
Sebuah hotel taraf Internastonal de.
ngan memaka! gala bungalow sedang
Girentjanakan pembangunannja di kota Djakarta bagian Selatan. Areal taTah jang. diperlukan “unutk hotel ftu
disebut I'ma hektar,
Berlainan dengan hotel2 internasional jang sekarang dibangun di Djakar
fa, hotel Ini kelak akan mengingatkan
kepada para tamu2nja bahwa "'mereka
berada dalam alam Indonesia jang
murni dan segar”. Bentuk hotel tidak
dibangun mendjulang keatas tap! dipe
tak2 dengan bungalow2 tersend'ri
(Jukup untuk keluarga ketf1l,
Petak2 bungalow ini akan diletak- 8
kan dalam matlam2
"propinsi
#4 Ball, Jogjakarta, Kalimantan seper
pung Maluku, Su'awesi dan lain2 KamMenurut promotor dikatakan lagi.
low itu dibangun dengan bahan2bungasepert! atap rumba, bambu,
didalamnja akan dirlas dengan tapi
tjiri2 akomodasi modern. Hotel bungatow
@iharapkan rampung medio tahun 1971Ini
,

Sesuai

1970 — Tg

17 Djuni 1970 — Belawan

19/M/70
MIO OT NYA ANE PAK

:

14 Djuni

1. Basic education S.T.M. or Identical

HOTEL INTERNASIONAL
BUNGALOW AKAN
MUNTJUL

terhadap kendara-

an2 bermotor Vespa lainnja, dju
ga dilakukan cleh para pelakunja
dengan tjira2 jang sama.
Menurut
nangkapan

lebih

Menurut Panglima, set'ap manusia
harus dilindungi dari gangguan dan
keganasan dari sesama manus'a,
Sekalipun orang jang dituntut karena tindak”
pidana, tidak berarti
bahwa ia kehilangan hak perlindungan
hukum, melainkan harus dihormati
pula hak esasinja sebagai warganera.
3 POKOK PERDJUANGAN
SEKARANG
Berbitjara mengenai situasi dewasa
ir! jang ditandai dgn pelaksanaan
tjita2 Orde Baru, Panglima mengemu
kakan 3 pokok perdjuangan jang prin
S'pill, Jaltu demokrasi, pembangunan
Gan penumpasan sisa? G30S/PKI.
PINDAH KE HUMAS MABAK
Sementara itu KBP drs.
Sutarjo,
Oleh Kepala Polisi Negara telah dipindahkan mendjadi
Kepala Pusat
Penerangan/Humas MABAK di Djakarta dan baru? ini telah
dilantik.
KBP drs. Indrojoto semula adalah
Dan Dim 095 Kedu di Magelang.

tahuinja

KP3, dilakukan oleh secrang pe

'bermotor Vespa

g

tertenyu

ran lokal, dan harus d,jmport

BY

lagi sebagai djaminan atas suksesnja
Program Pemerintah.
RUlO Of law jang menegakkan ter
tb hidup kenegaraan dan kemasjara
katan serta mendjamin hak2 azasi
arus terlaksana dan selalu

ra'2

DJAKARTA, 13/6 (Mdk)
Mengenai penjelundupan sebanjak 539 buah djam tangan lewat
Pelabuhan Tandjung Priok
dan

berhasil

hukum,

Sekalipun

dari pelabuhan
dengan Vespa
jang

tertib

materiilnja

),

Segera tempat terbatss,
Kursus dimulai pada
tanggal 28 Djury 1970. Pendaftaran tiap hari dart Djam
8.00 pagi s/d Diam 2.00 siang,
Tempat Kursus di Gg. Daging No, J1 Djembatan Lima —

HAMPIR SELESAI
Djakarta, 13/6 (Merdeka)
Djalanan ekonomi dan kelas satu
Pintu Besar Selatan setelah berbuJan2 diremadjakan dewasa ini mende
kati kerampungan. Bangunan2 berupa

Reguired

djut, mengemukakan bahwa kita masih harus meningkatkan pelaksanaan
tugas mentjapai Pantja Tertib, chusus
nja

waktu

jang tidak terdapa, pada pasa

ADIO, TELEVISION

PUSAT

der type EL 3303.

Penjelundupan

mem

berdasar-

TERDAKWA

sebanjak 27 batang (27 kg) atas perintah dari Liem di Singapura. Untuk
Ini terdakwa mendapat upah MS. $.
810, dan baru diterima $. 200 dan se
leb'hnja akan diberikan oleh seseorang jang akan
mendjemputnja di
airport Kemayoran nanti.
:
Emas tsb diberikan oleh Liem dalam mobil dip'nggir kota, dekat Bukit Timah, waktu mau menudju kela
pargan terbang
Singapura,
djuga
emas2 tsb telah siap dalam keadaan
rapi dalam tas dan rompi. Jang akan
mendjemput terdakwa di KemaYoran nantinja adalah Lay, jang wak
tu itu sedang berada di Djakarta. T4
PI alamat dan tempat tinggalnja tidak
Giketahul oleh “terdakwa. Terdakwa
sudah dua kak ke Indonesia, pertama chusus untuk mentjari Lay, tapi
tak berhasil.
Djaksa Sudharsono SH heran, karena
pengirim dan penerima
@mas2 jang diangkut oleh orang2 darijg
Derlatnan dan pesawat fang berlatnan pula, tapi mempunjai tas dan rom
PI serta merk mas jang sama. Begitu pula mengenal tjara dan susunan
emas tsb sama.
Dalam hal ini sewaktu ditanjakan
kepada terdakwa, apakah mereka ke
ama lainnja, ke-6 terdakwa
n baru kenal mengenal sem tahanan dj Indonesia,
Begitu djuga djawaban2 jang diberi
kan terdakwa
tidak sama.
S'dang
akan dilandjutkan minggu
untuk mendengarkan saksi2 depan
dari petu#as2 Bea Tiukat Kemayoran. (Mrs)

ABRI

Sunarjo

ke erangan

kan

lah

PENGAKUAN
BOEN YAT

barang2

AD. Brigdier Moch. Suratm»,
oleh Ang
n Dara cg. Dir.

da

untuk tudjuan mentjari pekerdjaan di
Indonesia, tapi tak berhasil.

Zenie A,D, oleh K omdak

VII/Djaya,

TKP

barang/bahan

memerlukan

lampani batas wewenang

lundupan 148 kg. emas melalui airport-Kemayoran dari
Singapura, hari Kamis kemarin telah dilandjutkan meme
Tiksa dua orang terdakwa WNA Singapura bernama Lie
Boen Yat dan Lie Boen Eng. Kedua terdakwa ini setelah
tuduhan2nja
dibatjakan
oleh Djaksa Sudharsono SH.
sebagai Penuntut Umum, membenarkan tuduhan tsb. dan
mengakui segala perbuatan mereka didepan sidang.
tang ke Indonesia. Dua kali datang
Terdakwa Lie Boen Eng, atas

keadaan

selrg

(IPPHOS)

Djakarta, 12 Djuni (Merdeka).
Sidang landjutan dalam pemeriksaan perkara penje-

pura.

dj

R. Irawan
keraton Solo,

diapit oleh dua dajang2, sedang pengantin

Sidang perkara selundupan
148 Kg. emas di Kemajoran

jang diberikan

dilangsungkan

dengan

“Masih ada Polri berbuat

PERKAWINAN
PUTRI SUNAN
SURAKARTA

pertanjaan

Ondowijah

e Ka Pendak

gidak lekasnja
tersedia
djdalam sub projek di-

maksud jalah karena pengada

#m

bulan sebanjak Rp. 6,000-— (Enam Ribu Rupian, Pb)

KAA AM

B-A.

agung

wa.

tu belum terdapat
adanja
tanda2 penjelewengan. Sedang
kan
alat2

Perluasan BKIA
Sulsel, dan
yaaa Haa Bni
Benang
Perkawiaan

Rp. 20 djuta uang Pc-

lita berhubung adanja sesuatu

jek/2 projek tersebut.

bersangkutan

kursus 3 (tiga) bulan. Uang kursus untuk 3

fe

magh dalam tahap
pemeriksa
ae debin land ata”
:

RP. 20 DJUTA

10 Djuni (Antara),

mengadakan penelitian

mes

z8

Makassar,

PENGGUNA AN

Mendjaweb pertanjaan ,An

tara” Loupatty

1970

KURSUS
ILMU BANGUNAN & MERENTJANA BANGUNAN
Lama

keuangannja terlam

OTOT
DTOTENYANNAVAN

PENELITIAN

Gropping

bat.

13 DJUNI

BAND

EMMY,
No,

JOHN
620-M-70

MERDEKA
me mamama

HALAMAN IN

1 Para pedjabat AS heran
DIDIRIKAN

TANGGAL

PENERBIT

1 OKTOBER

P.T.

1045 OLEN

Merdeka Press.

RM,

TAMBAH. RAME

DIAN

Diakerta,

Rp

AN

sebutan (termanuk bana

antar). Luar kota: Rip. 300. (termamik benja por udtaral
Luar negeri: Ditambah beaya pos udara ke mepara jang bersangkutan
TARIF IKLAN
TEKS SADUA : Rp. 40, per aun/kakam Iklan, lebat 46 mn
mainan : 28 w/kotom
DISPLAY - AD (IKLAN GAMBAR): Rp. S0. per min/kotom Iklan
"AMA | 40 mav/ketom
hanja

untuk

3 bulan.

Iklan Keluarga : Rp,

Pembajaran

30.

Alamat Direksi,

Tata Usaha dan Redaksi - Dja

Djakarta. Telepon : 43680, 43230,
Rekening giro pos A. 1263

n M. Sangadii
80

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah

DJAKARTA FAIR 70 DIBUKA

Harini dibuka kembali untuk ketiga kalinja Djakarta Fair 1970 jang akan
berdjalan selama 35 hari. Penduduk ibukota akan mendapatkan tambahan kera
(maian, bahkan penduduk dari tempat2 lain tentunja akan datarg djuga mengun:

Giungi Djakarta Fair, jang sebagai mana biasa tjukup mempunjai daja tarik itu,

Djakarta Fair merupakan lagi salah satu daripada pemikiran jang kreatif
Gari DCI jang diselaraskan dengan kepentingan2 relasi perdagangan nasional dan
internasional, sales promotion dan perkenalan publik akan hal2 baru hasil
Tanah Air kita. Orang jang mengerti akan artinja fair tentunja akan melihat,
bahwa tiga kali Djakarta Fair, isinja berbeda dengan apa jang-sebenarnja dime:

ngerti dengan kata Fair itu. Dimana2 didunia ini, fair dimengerti sebagai suatu
forum tempat perkenalan-ekonomis dan sales promotion melulu. Ia tidak pernah
dianggap saperti Pasar Malam, dimana terdapat djuga berbagai bagai attraksi
jang samasekali tidak ada hubungannja dengan fair.
Tapi kebidjaksanaan DCI menentukan,
bahwa chususnja
penduduk
ibukota kehausan akan hiburan. Sehingga di
“gabungkanlah" apa jang biasa
dikatakan fair
itu, dengan sematjam attraksi, hiburan dan lain2nja. Dan dengan
demikian menarik penonton lebih banjak datang berkundjung.

Hal diatas itu, disamping merupakan wadah untuk memberikan hiburan

kepada penduduk Djakarta chususnja, diperlukan djuga untuk sekedar merGjadi daja tarik bagi rakiat Indonesia jang sebenarnja belum dapat dikatakan
"fair minded"'. Dengan adanja hiburan dan matjam2 atraksi diluar pengertian
fair, maka akan lebih "terdjamin”lah pemasukan keuangan bagi Djakarta Fair,

Keberanan
it memungak dan
Iweskar
pada pertanjaan mengapa
Rusia mengakui Djendral Lon Nol
sedangkan ya memerintah negara |
makin terlibat dalam perang Vietnam

dan me
K Vietnam Selatan serta
Amerika
Serikat
Pada tanggal 4 Mei jang lalu PM

Uni
Soviet Alexei Kowygin mengatakan kepada pers bahwa

mengakui P
netral.

ntah Kambodja jang

Te

tidak bersedia men:

diawab pertanjaan “netral jang mana
jang ia maksudkan," apakah jang di
pimpin Sihanouk, apakah jang dipimpin Djendral Lon Nol

Para pedjabat Amerika Serikatjakin, bahwa Uni Sovjet tidak mengakui Pemerintah Pelarian Sihanouk dan

tetap mengadakan hubungan

Utara maupun RRT

Limabelas Negara jang mengakui
rintah

Pelarian

Sihanduk

dan

mendukung usaha Inja untuk kembali
ke Kambodja
Korea Utara,

ialah.
Albania, RRT,
Rumania, — Vietnam

Pengalaman2 semendjak tahun 1968 dalam pslaksanaan Djakarta Fair
makin lama makin memberikan kesempatan untuk penjelenggaraa
nnja jang
lebih baik. Tentunja dikandung maksud bahwa pada suatu ketika 1. akav men.
tiapai
Dalam Djakarta Fair 1970 ini kita lihat lebih banjak peserta dalam dan
luar negeri. Ini berarti, bahwa memanglah makin lama fair seperti DF "70 ini
makin lama makin dirasakan kebutuhannja bagi pihak2 dalam maupun luar
negeri. DCI boleh membanggakan dirinja bahwa penjelenggaraan Djakarta Fair
selama tiga kali dengan tahun 1970 in, menambah kepertjajaan rakjat akan
kemampuannja.

32 ORANG ASING DI

taraf jang sesuai dengan taraf fair jang sesungguhnja, dan jang bersifat

internasional.

Memang kita akui, bahwa penjulenggaraan fair jang sifatnja internasional
dan belum pernah diadakan disini sebelumnja, banjak menimbulkan matjam2
kesukaran. Ditahun 1968 dan 1969 kita melihat adanja perhatian jang meningkat jang menemukan puntjaknja pada tahun ini. Kita pudjikan djuga penjelenggera2nja jang telah memberikan segenap tenaga dan pikirannja untuk memadju
kan Djakarta Fair ini. Sekalipun demikian, kita mengharapkan bahwa kemadjuan DF 70 haruslah berbarengan dengan kebersihan administrasi, kebersihan
keuangan jang untuk berterus terang djarang didapat didalam organisasi seperti
fair jang banjak mendatangkan keuangan. DF '70 ketjuali meminta perh.
lebih banjak kepada fairnja untuk dapat achirnja menudju kepada fair jang sebenarnja, djuga mengharapkan penelitian administratif jang lebih secuur dan
kebersihan keuangan. Pemimpin2nja jang mendjalankan usaha2 mengkorup
uang DF harus diperhatikan sungguh2 dan pertanggungan djawab keuangan
harus didjalankan setjara terbuka. Sebab soal ini mengenai kebersihan nama
DCI. Dan kebersihan kelandjutan DF di-tahun2 jang akan datanc

nia, Irak, Syria,
tan, Lybia dan

Kongo.
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Rakjat Inggeris jang berhak memi
lih hanja mendengarkan Siaran radio
dam televisi
tanggal 18 Djuni

rangi sehingga kemungkinan mereka
untuk kembali menjerang baru ada
dalam waktu 6 atau 8 bulan lagi
Partisipasi Amerika Serikat dalam

bahwa dgn kundjw

jang terdiri dari 6

samasekali tidak terbit

RESMI.

Viet Sel

Yon

orang, untuk minta bantuan apa sadja
dari Pemerintah Taiwan

rusnja melaporkan

TEAM AS BERI LAPORAN

dan

Sebab itu banjak djuga orang2

Brigadir Djendral SREY SAMAN,
Utusan Chusus PM Kambodja Lon
Nol telah tiba di Taiwan, dan telah
mengadakan — perundingan penting
dengan Djendrat Kao Kuci-Yuan, KePala Staf Angkatan Bersendjata” Tai
Misi Kambodja

Semuanja

Diberi penerangan oleh

gadis2 tjantik

hati ke hati, tetapi koran2 jang seha-

Radja Faisai
menanjakan pula
antara lain mengenai tjara menen
tukan Kbiat dan beberapa nal2
lain jang bertalian dengan ketem
tuanZ jang diperlukan untuk mes

Radja

indah2.

Taipeh, 10 Djuni (UP)

diploma

tik dengan
Pemerintah Lon Nol di
Phnom
Penh, karena — Uni Sovjet
tidak menjetudjui politik Vietnam

Utara, Yugoslavia, Aldjazair, Maurita-

Radja Faisal disambut antara
lain oleh Menteri Agama K.H.
Moh. Dahlan, pimpinan pelaksana
orojek dan barisan kesidah reba
na jang terdiri dari anak2 diawah umur dari 50 unit kasdah re
bana didaerah Djakarta Raya
Sebelum mengadakan penindjau
an keliling, Tamu Agung mendapatkan pendjelasan ringkas dari
Kepala Projek Majdjen ir. Sudar
to tentang pembangunan mesdjid
jang terbesar diseluruh Indonesia
itu, antara lain didjelaskan, bah

Banjak paviljun2 jang mes

UTUSAM LO! 104 TIA
DI. TAIWAN.

van
Brigadir dai Dyendjal
Tao
DANA $,Sman

PENDJA-

jang dapat dinikmati.

Nol, sedangkan negara2 Komunis lainnja mengakui Pemeri
tah Pelarian Sila

11

DAN
G

heran hingga sekarang mengapa Rusia sebagai Negara K
"is Nomor Satu tetap mengakui Pemerintahan Djendral Lc

dimuka

per m/kolom

minimum : 28 1 kolom

PAVILJUN

Washington, 10 Djuni (UPD
Par
Podjabat AS, terutama para pedjabat Deparlu AS

Dua warna Ihanja merah) : tambah 1004

Kontrak :

Hari inj Djakarta Fair 70 dibela
Tambah satu keramaian untuk
penduduk Djakarta chusanja
Memang lebih baik bikin rame
daripada bikin “rame-rame

akui Lon Nol

Verbit setan pagi, ketiuali hari2 besar
Marga langganan dalam kota

Eh

India
a

MP Sena nak am

Kesan Meampatkan
Pesan Mat Ma
Mean ckhan d Pemakaan
Marak
Neveh anang. Dendehatan dengan Ao
Ian ten hentanja
Peng Yetah maa
anamturata
Pena men
When
MK
KAat Mena Kennmgan
Man

Kan Mouman Ni Venna Na ML
c.——
aman Nang NLNLAN NA
v.
menhakaan Kaban Pem
A menkea Maa Manga
Onen ag
semen
napas Netganan
kes medan
KJ

dh Petahuhan Tundiong Pvsak dan
mntuk pengaeatamain Penak dinah Wa
Kediahatan mahadakan Jeng disk
Nae Aha meaha
Kemnasan Matana
menua
man Wan MA ame Nadia Dea
Ma Nara TURUN
men
Pa Sea
memmnia
merasi Keahatan
wet
Meng oaaga Aaamunan LAM
mai Nemg seheng Kena
Hera
Mantahas
Ywughang
Pend
,
Pa
sh
“Wa
In
Memmnen
H
Ha

'MEXICO
Siapa

@dagai djuara-bertahan Inggeri

langsung matju ke final. Dan,

ketika berhadtapan Rumania,
team ini menurut hemat saja
berhasil membuktikan dirinja dalam

kaliber tertinggi dunia.

Dengan kap-

ten Bobby Moore di barisan pertahaman

dan

Bobby

Chariton

dibarisan

depan, dua pemain dari masa 1966.
team

Inggeris ini dapat ditjatat seba-

(Bai satu 2nja jang mempunjai dua otak
pada bagian2 jang terpenting.

Setelah melihat pertandingan Brasil lawan Tjekoslowakia, maka saja
berani menjimpulkan bahwa Tjcko
sama dengan Rumania dan kedua
negara

ini beberapa

tingkat

berada

dibawah klas Inggeris maupun Brasil.
Mungkin saja dipengaruhi oleh
prestasinja dalam babak penjisihan
mendjelang Mexico ini.
Misalnja,

lawan Rumania dalam babak penjisi-

han itu adalah negara? jang telah
lewat masa djajanja, jakni Junani,

Switzerland, dan Portugal. Melawan
Junani, ia bermain seri dua kali, de-

ngan Portugal menang tipis 1 - 0 tapi
dalam pertandingan ulangan diguling-

kan 3 - 0. Padahal Portugal sempat
ditundukkan sekali oleh Junani dcngan 4-2.

MERDEKA

»a PIALA
Okh:

dalam babak penjisihan mendjelang
Mexwo adalah Hungaria, Denmark,
dan Irlandia Utara dan dari semuanja

daripada El Salvador atau Marokko
dan Israel. Tapi inilah "tragodi” sistim turnamen Jules Rimet ini jang
sekaligus menundjukkan bahwa be-

lum tentu ke 16 negara pesertanja
ini adalah

top dunia

ke

16 kesebelasan

Brasil pasti adalah satu kesebelasan terkuat didunia dewasa ini. Team

ini jang terkenal lemah dibagian pertahanan
itu nampaknja mendapat

kemadjuan dengan back Carlos Alberto dan half Roberto Rivelino. Meski-

pun seakan? Brasil memilih lawan

mana

jang akan ditundukkannja

namun

di

Mexico

ini sudah

team tersebut tidak akan

pasti

senang

sebagai djuru kungji sadja. Pele masih

hebat tapi kelihatan sudah kalah tje-

pat dengan
Jaizinho.

rekannja dikanan luar

ngan

BUANA
SAID,
1 — Habis)

Dag,

garia dan Marokko.

Menurut

di kita Leon,

hal

ini

dielas sekali dibanding dengan lawannia jang bermain tenang, stabil dan
dengan teamwork jang terasah, Walau-

pun Peru menang 3 - 2, namun menuTut hemat saja Bulgaria bisa lebih
beruntung dalam pertandingan ulangan. Memang akan lebih safe untuk
menganggap kedua team

ini seimbang

Tapi ini tidak berarti mereka akan

berhasil mentjapai semi-final
Dari semua negara jang diharap-

kan, bagi saja Djerman Barat-tah jang
sangat mengetjewakan. Walaupun dua

dari tiga pemain kaliber internasional

nja jitu Frans Beckenbauer serta
Helmut Haller (jang ketiga : Uwe

Seeler) diturunkan untuk berhadapan

dengan

Marokko

namun

kelihgtan

sekali betapa pajahnja permainan
Djerman hari itu walaupun gua tehnik lebih unggul. Djerman Barat menang 2 - 1 tapi itupun setelah selama
tigaperempat pertandingan ketinggalan 1 - 0 dan serangan? Marokko
sendiri tidak kalah banjaknja deneen
serangan2 Djerman

Seperti dugaan banjak penindjau

di

Eropah,

Marokko

memainkan

sistim serangan kuno dengan

lob

kedepan gawang (jang djuga dipakai

oleh team Swedia), mereka bisa mem-

buktikan dirinja sebagai satu team
jang bukan gampang buat Djerman

Barat, Coach Yugoslavia Blagojey
Vidinic mengatakan bahwa dia tidak
mengharapkan kemenangan — bagi
2 Marokko jang diasuhnja, suatu
hal jang memang tepat. Begitupun,
setelah
pertandingannja
melawan
kesebelasan Afrika Utara itu, maka
Djerman Barat bukanlah satu taruhan

jang baik

crdasarkan penelitian? ini, kelima team jang pantas digolongkan S-besar dunia (sekaligus cmpat jang akan madju ke
babak semifinal) adalah pertama:

BEGINILAH KALAU PELE BERAKSI
- Pele (kanan) si "radja bola” memperlihatkan teknik merebut bola dari
antara dua kaki pemain Inggeris Terry Cooper dalam pertandingan
|
babak pertama antara Inggeris lawan Brazil jang berachir dengan 1-0
«untuk kemenangan Brazil.
(AP).

KEDJUARAAN TJATUR
NASIONAL INDONESIA
Master Internasional Ardijansjah
dari Bandjarmasin,

diharapkan

pula, agar didalam mengikuti tur
namen ini dapat mempertahankan
gelarnja, atau paling
sedikitnja

darj

hal.

bisa tertjipta.
Radja menjerukan,

agar rakjat In-

Gonesia jang terdiri dari berbagai
golongan agama lebih memperkokoh
lagi persatuan dan kesatuan mereka
dalam usaha2
membangun negara
dan

menghadapi musuh bersama,

itu paham2

ja

dan aliran? jang memu-

menghantjurkin

kita.

Sambutan Ketua DPRGR
Ketua DPRGR H. A. Sjalchu dalam sambutan
menghantar amanat
persahabatan Radja Faisal menjatakan all., bahwa hubungan erat anta
ra kedua negara, Indonesia dan Saudi

Arabia, adalah
Be
Kepada

ena
itu.
.
peserta oleh

Ketua I Pertjasi
itu daharapkan
@ipar didalam mengikuti turna-

isen jang akan berlangsung Gan

man Barat tahun ind, diikuti dleh

sebanjak 47 orang peserta
datang dari 22 propinsi,
ketjuali

darj Riau, NTT, Sulselra
jang be
Jum tiba hari ini.

Kepada pemain2
"non masters'"

premasi dalam sepakbola antara Eropah dan Amerika
Se!a-

tan, demikian ulasan wartawan Reuter John Freeman,
Pegtandingan

final untuk pool akan menoniukan

#danja

persamaan,

wadjar

mengingat

misainja

kalaw

dilihat kepada
politik luar negeri
jang masing2 menganut politik bebas
Gan aktif dan

adanja

lam keagamaan Islam.
—mum

persamaan

dak

Washington, 10 Djuni (UPI)
Presiden Nixon
hari sadja telah

dalam waktu $
mengumumkan

hasil

dari 8 team jang diharapkan sebagai kwarter—finalis dengan

penantang? dari2 benua,

telah

ditempatkan setjara terp'sah

"Aztec” pada tanggal 21

sampai dengan finalnja distadion
Djuni mendatang.
Brazil, Uruguay, Peru Djerman

Barat dan Uni

Sovjet

team

dan

menempatkan

telah pasti

dirinja dalam

terachir

sang

bertahan Inggeris

3

djuara2

dengan Italia

serta Mexico akan masuk dalam
group 'elite" itu hari Kamis ini.
Hanja satu pertandingan kwar
tor-final jang sudah dapat dipastikan — Brazil melawan peru di
Guadalajara.

Djerman

Barat

akan

Djerbar

Didi,

sebelum

turun-minum.
Apa kata Didi ?

team

Paru se-

bu kemaren, bahwa ja

berharap

orang

manager

Brazil mengatakan

"World Cup” ditahun 1956
dan
1962 ji. Ini akan merupakan sua

tu surprise besar, djika Peru da

an seperti dalam final i965 jl,
Mexico mungkin akan
dapat
meng-ungguli Uni
Sovjet untuk

Rumanja kemaren,

menduduki

tempat

ter-atas, dan

mungkin pula akan muntjul dalam
berhadapan

lam pod-il,

Andaikata

demikian,

Sovjet akan
nantinja.
Djerman

dengan

maka

menghadapi
Djerman

Uni

Italia

Barat?

Barat jang dikalahkan
oleh Inggeris

pertandingan,

mereka

dalam

selalu

setiap
ma

@ju, sedjak mereka hampir terge
lintjr dalam pertandingan pembu
kaan

melawan

Marakko

da:am

poll-3V
Serangan2 jang menggebu dan

kuat dari pemain depan Djerbar,
Gerd Muller telah
memberikan

kepada - team
"udjung

Djerbar

torhbak”"

dan

suatu

Muller

ini

jang berusia 24 tahun telah
melakukan 2 kali hattridk dalam
2 pertandingannja setjara berun
tun, sewaktu menang dengan 3-1
atas

Peru hari

buat

dalam

Rabu.

Muller hampir sama dengan pe
main Hongaria Sandor Kocsics,
pemain lainnja jang berhasil mem
buat hattrick setjara beruntun
"World

Cup"

—

dan

terdjadi pada tahun 1954.
Peru jang tak diduga-duga da
lam

kedjueraan

ini,

tertahan

lam serangan-serangannja,

mungkinan

da-

dat ke

dapat menjelamatkan

ikan diri dalam pertandingan itu
tetapi selalu terbentur pada pertahanan kuat Djerman.

Teofilo Cubilas, penjerang oril-

Jant dari Peru jang
berusia 20
tahun, berhasil mentjetak 4 gol.
gawang
mendjebolkan
dengan

Ra

Brazil dalam kwarter-final, jang
pernah ditolongnja memenangkan
pat mengungguli

ulang

hari

menghindarkan pertemuan dengan

tetap berada di Leon menunggu
siapa jang mendjadi
runner-up
Gari pool-III, kemungkinan Ing-

final 4 tsbun jl., dalam

I)

1970,

hati Kamis ini berachir
dengan sendirinja zkan merupakan
sudtu "pertarungan" jang njata untuk memperebutkan su-

dengan 2—4

menandatangani sendiri Piagam PBB
W! sesuatu bangsa. Djustru, demikiItu telah melanggar piagam tsb.
Ditandaskan, bahwa
jika semua
pihak kesemuanja ini, maka kita jaWin bahwa perdamaian
abadi akan

suhi dan

| Ikukan terus pemupukan

CITY, 11 Djuni (Antara-Reuter)
perebutan "World Cup”
Kedjuaraan

Itali dalam turnamen 4970 ini, akan
tetapi bagaimanapun djuga keempat
negara itu bisalah dianggap 4 dari
5 besar dunia sekarang ini
Semuanja ini saja — kemukakan
dengan kesadaran bahwa pendapat
seseorang bisa berbeda ...... dan tin-

djauar: saja bisa meleset

ke kwarter

MEXICO

kwarter-fjnat

(Sambungan

Chusus kepada djuara bertahan

Mungkinkah Mexico
ungguli Uni Soviet ?

Brasil, kedua: Inggeris, ketiga:
Itali,
keempat: Soviet Uni dan kelima:
(satu team jang tidak datang ke
Mexico ini) Hungaria. Mungkin sadja
Inggeris akan mendjadi djuara lagi

BERSATULAH

Gjuga gaja internasional.

GUADALAJARA, MEXICO
: Kvasitik (kanan) dari Tjekoslowakia berebut bola dengan pemain Rumania
Neagu dalam babak pertama pertandingan antara kedua negara ini untuk memperebutkan piala dunia.
(AP).

geris jang akan merupakan

dan Soviet Uni dapat menundukkan

bornja

setiap bauna

satja

nang

tehnik, Dalam pertandingannja melaBulgaria

MH, tere

ini.
Tetapi

Brazil

Brazil

sekarang

memperlihatkan

dalam kemenangannja

3-2 atas

belum dapat

persoalan

bahwa

mengatasi

mereka

dalam barisan belakangnja.
Manager

Brazil,

mengatakan
itu, bahwa

Mario Zagalle

sesudah pertandingan
pertandingan
Brazil

tidak menggembirakannja dengan

dengan

final.

pernah

men

Gjuarai pool I, mendapat peluang
bermain distadion 'Aztec" dalam

kwarter

nang

dari

kegaduhan2 jang

pada

saat

merera

menang dengan 4—0

menang

utuk

menang

box 3 djuara

Ill,

pada

Ajuara 1, II & III (2X), box 2 djua

ra LIL OX) de MI, box 3 juara
I, box 4 djuara 1, box 5
I, dan box 6 Ajuara 1 (2X) & II
(3X)
Babak XII djarak 340 yde, box
3 djuara III, box 4 djuara III dan
untuk djarak 575 yds pernah djua
ra II (2X), box 5 djuara TI, box 6
Ajuara 1, II & III dan pernah djua
ra LIL untuk Gjarak 575 yas
Daftar

itu Gimmbil

langsungnja

INSIDER

KENNFL

DIBEBERAPA KOTA DAN
DESA KAMBODJA
Saigon, 9 Djuni (UPI)
Pasukan2
Divisi
Kavaleri
1 mil

didalam

Kambodja,

njerang

suatu

selama

20

menit.

unit

menguasai

Ti reruntuhan kujl Buddha Ang
kor Wat

jang historis Fu.

Ki

19 HAKI MINGGL

INSIDER

(1) Buxom &
(2) Smart Ante

(1) Jag's Idol
(3) Swiss Fleur

(3) Candy Shot

(3) Midnight Ost

eren Eun

(3) Chick" C
(1) Touch Me
(3) Peter The Rock — (2) Stirling braM
(3) Exotic
(0) Sported Express
(3) Boruta
(2) Close Cedar
(6) Miss Stediyn —
(6) Bozo King
(e1 Minas Jennte
(1) Lord Rustus

(2) Mick's Wady
3 (1) Touch Me
(0) Spotted Fapress
(4) Lord Rustus
Tiger
BABAK4 (5) Dogs King
(6) Boz0
BABAK

KENNL

Kevwahgo
(1) 1) Kevwahgo
(0) Miss Larin Double|
(5) Coins
(5) Happy Lake
(1) Jag' Idol

(3) Swiss Fleur

(2) Sunting
(3) Long B
(1) Just Gin
(2) Royal Deakin
(6) Miss Steadiyr
(8) Min»Je

(2) Tiny Goose

(4) Hot Gemini
(2) Flash Cindy

(6) Damico Jo

(6) Damico Je
(3) Hot Gemini

(3) Parktea tead
:
ah F
P
(Busi

(1) Busy Pam
Magua's F
(2)

(6) Aard Vark
(5) Ambi Chief

a) Brindle Honey
(2) Tiny Goose I
BABAK —$ (3)
Emperor

per-

lapangan terbang SIEM REAP
jang terletak beberapa mil da

( Antelto
Midnight Ost

ah

Komunis

Dalam

tempuran ini seorang peradju
Tit AS tewas dan 6 orang lain
nja luka2.

(1) Mark's1 Wish
(2) Zero Time
(3) Julie Jarado

s

ja-

jru didekat O Hang, telah me

Georgetown G

BABAK2 (4)

ber

PERTEMPURAN

(1) Kevwahge&0
(6) Miss Larin
(3) Coin's Double

(5)
Wish
paBAK 1 (1) Mark
(3) Julie Jarado

selama

perlombaan di Dja

katta dalam djarak2 jang akan di
perebutkan oleh andjing2 itu nan
ti malam. (Ms)

BALAPAN

KE-18 HARI SAPTL

(3) Smokey

Court

menambahkan,
"pertahanannja
belum kuat benar".

BABAK6

(2) Secret Syud
(1) Natty's Dess
(3) Gaelari

bahwa Inggeris hanja ' memerlukan permainan draw dalam meng

BABAK 7

» Scottish BL
(5) Chiaroscuro
(6) Madam FIFI

(2) Secret Sgud
(1) Natts's Dess
(8) Mica Melody
(3) Clean Spot
(6) Madam PIFI
(3) Holiday Inn

(1)
(6)
(4)
(5)
(1)
(6)

(3) Future Narod
(6) Wild Ramble
(1) Baron Vici
(6) King Chrome
(5) Nippy Chariot
(4) Elfin Lass

(3) Donna's Rew
(5)P tech Chief
(6) Seven Days
(4) Virtue Gft
(4) Chariot Vly
(5) Sguare Gt

(3) Bonay
DB
(GH) Door
(2) Orphan
(5) Sguare
(1) Virtue

(5) Belle's Lass
BABAKI0

(4) Big Conguest
(25 Yarralite

(5) Belle's Lass
(6) Ban Lin
(2) Yarralite

(6 Wa Wa
(2) Barramar Joe
(4) Gipsy Naroo

(4) Gipsy Naroo
(3) Adios Babe
(6) Wa Wa

paBakii

1) Cesterityble
(D Des Delight
(5) Wy along H

(3) Ders Delight
(8) Wyatong H
(6) Joker Gir

(3) Dorie Charm
(3) Jane's Jet
(8) Yukon Star

(1) Shelly Man
(3) Jane Jet
(6) Rion's Toast

BABAKII

(5) Donna's Rew
(1) Brindle H

(2) Gay Maylea
(4) Brindle H
(6) Candy Shot

(DI om Rolfe
(6) Bedford range
1) Telia
Boy

(1) felta Joy
(3) Rain Prince
(
c

Kemenangan

hadapi

Brazil ini berarti,

Tjekoslowakia,

landjutkan

untuk

me-

usahanja tetap mem-

pertahankan piala Jules Rimet itu.

Pemain2 Tjeko akan merupakan

antjaman

ketjil

geris,

biarpun

dalam

achir

sadja

bagi

sang

djuaia

Ing

ini

(Inggeris) memerlukan kemadjuan
pertandingan

Tanda-tanja

Uni

Sovjet
Tandatanja timbul terhadap Uni
Sovjet mengenai peluangnja dalam

Warld Cup ini, setelah mereka me

nang 2—0 atas team lemah

Fl

Salvador.

.

Tadinja pemain2 Rusia ini baik
sekali dengan kemenangannja
terdahulu dengan 4—0 atas Bel
gia, hingga banjak achli2 sepak
sebaga!
bola menggolongkannja
finalis nantinja, tetap! perma'nan
nja jang melempem melawan El
Salvador, kemungkinan
baniak
pendnpat
orang akan merobah
nja.
Aitumsi dalam pool 1 akan diten
dengan

tukan

tara Mexico-Belgia hari
Ini,

dion

tampaknja

dimana

"Aztec'

perti biasanja.

akan

BABAK 9

itu.

bagi

pertandingan

BABAK 8

Baron Vici
Wild Ram ble
Golden Titan
Nipy Chariot
Elfin Lass
King Chrome

,

Hanin
3 Yee Wirioca
(1 Princess Cft

PNJ

an

,

Eden

:

Joe
Gate
Gft

BALAP ANDJING

NE

Kamis

nanii

'meledak"

s'a

#«

Menengok pada pertandingan?
Mexico
jang telah berlangsung,
medikitnja

raw,

akan

agar

dapat

mertka

menahan

dapat

madju

A JANG PATUT DIPILIH UNTUK NANTI.
MALAM DAN PADA BALAPAN HARI MINGGU?

“-

:.

|

:

—

Oleh : SARANA

Untuk malam ini dan dju

Untuk best bet minggu malam

bale

ga pada balapan esok malam tak ada jang dapat Sa
sarankan untuk menrana
Badjadi "Hot Favorite”.
andjing2
njak kedapatan
jang baik dalam satu atja
ra, sehingga sudah menebak siapa jang dapat diper
kirakan akan menang dalam atjara2 tertentu tab.

th
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Batak X Gjarak 975 yda: bim 3
djamrm MI (2X), bere 2 Ajuara II
(2K) kk Ojuara MI (ZX), ben 4 dua
ra MI, box 5 Ajuarn Il (4X), box 6
Yunra II,
jah menang dalam djarak ini
Babad XI djarak 575 yda, box 1

djarak ini.

Babak VIII djarak 340 yds, box
3 djuara II & III untuk djarak ini
dan pernah Gjuara 1 untuk 575
yds, box 5 djuara III untuk djarak
ini, dan jang lain2 belum pernah
menang

final.

melebihi

pernah

Gan box 6 djuara I.
Babak VI djarak 575 yds, box 1
Gjuara
I, box 2 djuara
I & Il,
box 3 djuara I (2X) — djusra II
(IX) dan djuara III (IX), box 4
djuara 1 (4X), box 5 duara 1 (IX)
& djuara II (2X), dan box 6 djua
ra II (2X)
Babak VII djarak 575 yds, box 4
djuara Il (2X), box 5 Gjuara 1
(IX) & II (3X), dan box 6 djuara
III, jang lain2 belum pernah me

Kemenangan bagi Mexico akan

menimbulkan

belum

Gjarak 575 yds ini, demikian pu
la untuk balapan 340 yds jang

Kemenangan

2—0 Mexico akan

Babak II jarak 346 yAs, box 2
Gjuara III, box 5 Gjuara JI, bx 6
djuaru II, jang lain? belum per
hah menang
Babak III djarax 575 yds, box 2
Gjuara 1 & II, box 3 Sjuara 1
Ik II (2X), box 4 ajuara I, box $
djuura I, box 6 djuara 1 (?X) &
Gjuara II (34)
Babak IV djarak 575 yds, box 1
Gjvara 1 (2X), box 2 Gjuara 1
(3X), djuara II (2X), box 3 djua
ra 1 (2X) & djuara II (3X), box 4
djuara I, box 5 djuara 1 12X),
box 6 juara 1 (2X).
Babak V djarak 575 yds: semua
oox

bera

0 Ojuara1, jang Jan ve

pam

batak 1 Ojarak 34) 5 ds: box |
Gjuara 1, box 2 diwara li (2x),
Gan jang Jain2 bekuan yernat, me

penelitian saja disini, hal ini bisa me:
leset,
meskipun dilatih oleh bekas
bintang Brasil Didi, lebih mongun
tungkan diri pada semangat daripada
wan

menjebutkan

untuk

1 (7K),

(LX), tem 4 Ajanra 1, ben 5 Gusta

lomba sebentar iulam dalam Gjx
rak2 jang dipereb exanaya
Nama2 andjing Wa Oregkat de

alam grup ini kita akan mengi
ra bahwa Djerman Barat kebih
menondjol daripada Peru, Bul-

dalam klas utama,

Para penindjau sepakbola akan
sependapat bahwa Hungaria-lah jang
lebih pantas mungjul di Mexico ini

TI

1970

Batok LX Apurak 575 yha, tera

Opuarm

Galtar mndjng2 jang merang im
ma berkata Gd: arena baJapan un
@jing Senajan, jang nk Ikut ter

GRUP IV

itu hanja Hungaria dapat digolongkan

tahun

Diukarta, 13 Djuni MAdk)
bag penguat
telayan ur
@jing dibawah Ini kam murikan

dunia ?

Prestasi Trekostowakia djuga tilak
'bogitu mejakinkan sekali. Lawandnya

13 DJUNI

PRESTASI ANDJING2 JANG
BERLOMBA NANTI MALAM
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