a,

PENJEDAP MASAKAN

Harini
netto
oplag

Persediaan

spare-parts-nja

Cikeas

83144

pasti terdjamin

|

Hak Manusia Merdeka

SANYO
Hidup lebih nikmat dengan

€ mon

MG

2.200 p asukan AS
ditarik dari
Kambodja

AHLI

7007

JANG

ME

TH.

?

Djakarta,
SUATU

Kristen,
agama bersama jang dipimpin oleh Imam2 Katolik, Pendeta?
dan Buddha di Agana, Guain pada tanggal 23 Djuni jang akan datang.

Calvo,

Uskup

setempat, pelopor usaha pembuatan menara peringatan itu mengatakan
bahwa menara tersebut sebenarnja bukan tempat untuk memperingati
' Perang Pasifik, tetapi untuk memperingati korban2 perang Pasifik ig
gugur, tidak perduli bangsa warna ataupun agamanja

Adam Malik
ke Moskow
Tun Razak

leben

ditlulik, hari

Saigon,

dengan
menu-

Rio de
menemkm deSemua

Batas waktu
sudah lewat ?

Tak seorangpun me

ke hal. III)

(Bersambung

Djakarta,

16/6

(Ant.).

Pura

d, Samudra

Bertempat

Tandjung Perjuk, Senen pagi
telah dilangsungkan upatjara
kapal latih RI
penjambuyan
“Dewarutji” jang telah berha
sil melaksanakan 'tugas muhi-

bah ,Operay
YI" tahun

inspektur

Gengan

kil

ngab)

Casana

1970

Panglma

ke

upasjara Wa

ABRI
TNI

Djenderal

Jaya

Australia,
(Wapa

M. Pang

gabean.
Hadir dalam upatjara tersebut, aryara lajn para Kepa

la Staf

AKABRI

Hankam,
Laksda

Dan

Djen.

Udara

po, para perwira tinggi

Suto-

dari

keempat angkatan,
para
(mase militer negara2 sahabat.
Wapangab

Panggabean

Djenderal

dalam

TNI

amanat

nja al. mengatakan
bahpa
dgn berhasilnja pelaksanaan
tugas muhibah in: sungguh me
rupakan suatu hal jg menggem
birakan bagi segenap bangsa
Indonesia, karena muhibah ter
sebu,

menurut

Panggabean

tidak

Djenderal

hanja

ber

manfaat bagi
para taruna/
ABRI, tapi djuga bagi bangsa

#ndonesia

dalam

negara2

teangga

rangka ikut

menggalang persahabatan de
(agan dunia Juar umumnja, dan
@usnja.

Dykatakan

pada

chu-

selandjutnja,

"

Pemerintah Brazil, chawatir
kalau2 batas waktu 36 djam
jang dituntut
oleh pentjulik2
Dubes Djerman Barat von Holleben untuk membebaskan 40
tapol telah lewat maka terus
menerus mentjari tempat tapol2
tsb diseluruh Brazil.
ngan tepat kapan bat

djam

itu

akan

djam

sesudah

lewat,

ahui

sebab

tu

de

36

surat

tuntutan itu diketemukan beberapa

selama 3'
Perdana Menteri Rusia
bulan selama revolusi Bolsewik
tahun 1917 telah meninggal dunia
hari Kamis jang lalu di New York.
Ia mentjapai usia 89 tahun. Foto iri
(AP)
diambil tahun 1965.

dari Rio de Jenciro. Rentjana2
telah
dibuat untuk memindahkan mereka

dengan kapal dari pulau kedaratan

dimana mereka akan segra diangkut
dengan mobil ke Rio
dal m waktu
3.djam.
Tetapi sebagian tapol lainnja dita-

manfaat

disamping

bahwa

tersebut diatas, missi ama
darj muhybah inj adalah djus

memberikan

tru untuk

laman,

para

sehingga

penga

taruna

tja
tidak hanja mengerahui
da
tan
kesuli
ra mengatasi
lam geor, sadja, tetapi

Djenderal

nama
Djenderal
paikan

djuga

mampu mepraktek.
samburannja

mengetahui dan
rgatas, didalam
achir
Pada

Panggabean

atas

Menhankam/Pangab
Suhargo menjamkasih

terima

kepada

segenap masjarakat Australia
dan kepada para pedjabar pe
merjntah Ausiralja jang telah

memberikan bantuan dan sam

butan jang begitw ramah ke
pada segenap awak Kapal latih RI ,,Dewaruj," selama dj
Australia.
Pada

kesempatan

uparjara

itu, Wapangab selah memberi
kan

piagam

penghargaan

pada komandan

ke

missi terse-

but atas suksesnja pelaksana
an Hn Jang dibebankan ne:
kepadanja.
gara
Kapal Lath RI , Dewarudi"

inj dalam melaksanakan ijugas
nuhibah tersebut sebagian be
sar awak kapal terdiri darj pa
bagian
AKABRI
ra karuna
Lau tingkat terachir, dan pe

laksanaan
makan

tugas

tersebu:

oleh para

pentjulik
Kebanjakan — dari 40 tapol tsb
ditahan dipendjara Negara di Pulau
Ilha Grande, kurang lebih 155 km

bekas

KERENSKY,

ALE NANDER

dikirimkan

me

waku 3 bulan Jamanja

han ditempat jang djauh dari Rio de
Jenciro sehingga mungkin batas waktu 36 djam itu akan lewat, sebelum
Dubes Dicrman Barat dapat diselamatkan
Meskipun Dubes Djerman Barat
Isb berada dalam k
namun kebanjakan orai
orang2 Dierman Barat sudah mentjapai puntjak ketjemasan, n
at
bahwa Dubes Dierbar untuk€
mala dulu tewas, dibunuh oleh para
pengjuliknja, sebelum tuntutan mereka dapat dipenuhi

SUPIR JANG DJUDJUR
Win., 14 Djuni (UPI)

,

Richard Link, seorang supir
taxi di
Wina, menjatakan bahwa
ia telah menemukan uang se
banjak

72.000

dollar

mang

PEMBADJAK

mikian

pasukan

djumlah

AS

dj Kambodja 'jang semula lebih dari 15.000 orang
tinggal kl. 12.000 orang.

itu djurubitjara
Sementara
militer Vietnam Selatan menerangkan bahwa 4.000 pasuk
an Vietnam Selatanpun telah
ditarik dari Kambodja, sehing
ga djumlah pasukan Vietnam

PESAWAT

PALING

MUDA

Wanita jang menggendong anak ketjil ini adalah sebagian dari para
Ja. Sembila» orang Tjeko jang terdiri
pembadjak pesawat Tjekoslo'
ik telah memaksa

dan seorang

Gari empat laki-laki, empat wa

pesawat itu di
man pistol untuk mendi
Djerman Barat, dalam suatu penerbangan dari Karlovy Vary ke Praha
Mereka telah mendarat dilapani j terbang Nuernberg, Djerman Barat

pilot dibawah

Mobi!2

jang

nja dari

dapat

Banjak

merugikan

dikeluarkan

pelabuhan

cedts' (2 buah), kini sudah bera
da dalam sita djaminan
pihak
jang berwadjib (rijdende beslag).
Sebab talah tarnjata kendaraan?

lam

was:

jang

luka2

orang, jang

kian

ley melaporkan, bahwa pasukan2 marinir dan satuan2 Mi-.

djalan raya ig

Barat Daja
disebelah
mil
Phmomi Penh didjalan raya 4
dan menudju Pelabuhan Besar
Kambcdja Kompong Som atau
Sihanoukville, dimana terda-

Serikat dan sebuah gelang emas
milik seorang "jonja Amerika
dan mengembalikannja setelah
3 djam mereka berpisah.
Supir itu
kan, bahwa ia
tidak mengetahui alamat njonja Ame
rika tadi, maka ia kembali kekedai
kopi, dimana njonja tersebut memperoleh taxinja, de
apan akan
bertemu kembali dengan penumpangtentu merasa kehilangan

Pembuatan kapal 1000 ton
harus dimanfaatkan ,
Sarana2 jang diperlukan untuk
agar diperoleh
perpadjakan.

PADANG, (ANTARA)
Konperensi Wilajah ke-VII Partai
NU Sumatera Barat jang berlangsu
baru2 ini di Gedung Nasional B- Ting”
gi dalam keputusannja a.l. memohon
dan mendesak Pemerintah agar me:
ngembangkan kebudajaan daerah jang
bersendikan kepada adat dan sjarak
serta melarang pemasukan/pengedaran film2 tjabul dan porno didaerah
Sumatera Bar
Kepada Pemerintah diharapkan
agar mengawasi setjara lebih intensit
dan membina mental tapol G-30 S/
PKI jang telah dikembalikan kepada
masjarakat
IRDJEN

POLISI

DRS.

untuk ve

berusaha

masih

ta

tanja.
Mengingat tindakan? Knubbertz 1g
sangat merugikan pelbagai pihak @
Ibukota terutama,
maka pihak2 jang
mengetahui
“menerangkan — kepada
Merdeka", sukar bagi K
tuk dapat mempertaha
diam

Kondaraa 2 ja $ rush akib. serangan tik. Syris di Naral Geshus, dataras tinggi Golan jang mengakibatkan tewasnja
(Am
kai empat gadis lainnja jang berdinas dalam angkatan perang Israel
Seorang gadis Israel dan

Djakarta, 17 Djuni (Merdeka).
Presiden Suharto telah memerintahkan kepada Men
teri Perhubungan
agar memanfaatkan
produksi dalam
negeri dalam pembuatan kapal sampai ukuran 1000 ton.

ang emas
indah itu
an supir jang djudjur ita
ternyata benar Njonja Amerika betul
kembali sesudah 3 djam mereka ber
pisah dan dalam keadaan tersopoh:
gopoh menjatakan terima kasih dan
sangat gembira
pengembalian
» dan cmasnja jang telah bila
orang jang tewas dan 37 orang luka2.

oleh

itu ditandatangani

Djuga idjin tnggai di Indonesia se
benarnja telah selesai pada tanggah
3 Mei 1970 jl. dan apakah
&
gal itu sementara diperp
oleh instansi Imigrasi jang bersangIkutan, masih merupakan suatu tanda

menghubungkan Phnom Penh
dengan laut,
terletak 25
Kompong Speu

Amerika

hanja

Akan telaga idjin masuk ke Sumut
telah dibataikan pula dari Djakarta
pingga in dengan demikian tidak

kota Kommerebut kembali
pong Speu dan bergerak un.

Dfurubitjara militer Kambodja me
ngumumkan bahwa djalan raya tsb.
hingga hari Selasa kemarin tetap ter
tutup meskipun Kompong Speu sudah diduduki oleh pasukang Sekutu.
Dari Phnom Penh dilaporkan bahwa

itu

bangunan hotel di Prapat

liter berlapis badia Vietnam
Selatan dengan dukungan pe.
sawat2 pembomi jet berhasil

pat satu?nja tempat penjaring
an minjak.

menjatakan ke

rangkat ke Medan, sebab ia ber
niat untuk menghubungi Dr. Par
Gede, Dirut Pardedeter guna pem

Koresponden UPI Bert Oku-

tuk membuka

jang

lain2 pihak dan anta-

seorang pegawai jang dianggaptidak kompeten untuk hal itu. Ke
mudian surat idjin jang dikeluar
kan oleh petugas ini dibatalkan
oleh Dep. Tenaga Pusat jaitu de
ngan surat No 9966/1970 tgl 3
Mei 1970 dan surat pembatalan
itu ditandatangani sendiri oleh
Dirdjen Ditdiaguna Arrie Benggo
lo MT. Didalam keadaan demi

281 orang, jang luka?

619

lagi tindakanInja

kenjataannja

kerdja

jg lalu djumlah korban2

orang.

tetapi

omong kosong belaka
Suatu hal jang mengherankan
salah bahwa ia dengan setjara 8
tjik sekali telah “mengusahakan
suatu idjin kerdja dari Kantor
Tenaga Kerdja dari ressot Dja
karta Selatan dan surat idjin be-

1254 orang.
3. Pasukan Viet.Sel jang te-

3.064

,akan

pada orang2 Indonesia, bahwa ta
akan diberi kredit US $ 10.006,
000,- untuk membangun suatu he
tel dengan 320 Kamar dan mema
kai nama ICCI, akan tetapi dida-

2. Pasukan Amerika jang te

was:

selesai

ra lain ja pernah

Tandjung

Priok tanpa membajar bea-masuk
terdiri dari 'Admiral Opel," 'Mer

dikedua belah pihak adalah
sbb. :
1. Pasukan Komunis
tewas: 11.376 orang.

telah

menurut sumber jang kompeten,
Knubbertz telah membuat kerugi
an Biro ASRI Ik Rp. 1.600.000,

Selatan dj Kambodja
30.000 orang.
Menurut djurubitjara Seku
hingga tgl. 14
fu di Saigon,
Djunj

itu W

Dapat diberitakan lebih djauh,

UPI.

wartawan

kepada

menerangkan

ASRI

wahwa dari bulan Mei 1967 s/d
bulan Desember 1969, djadi 2 1/2
tahun, ja ditugaskan untuk mema
sang mesin Kitchen dan Laundry
pada AKABRI bagian Udara d
Jogjakarta. Pekerdjaan itu me-

15 Djuni (UPI).

di Saigon,

datidak membawa harapan apa
pun dalam kundjungannja ke
kundjungankarena
Moskow,
nja itu hanjalah untuk oa

a
hari, menggantikan Wakil Perdan
Menteri Malaysia Tun Abdul Razak
jang semulanja merentjanakan meng
sebagaj bagian
Moskow
undjungi
@aripada "task force” Tri Negara me
'ngenai Kambodja.

surat panggilan Biro
dak digubris olehnja

Para Komandan Militer AS di Kambodja telah menaTrik mundur 2.200 pasukan mereka dari sektor Kail Ikan
disebelah Barat Laut Saigon. Demikian sumber2 militer

Riv de Jeneiro, 14 Djuni (UPI)

mn bulan Jang laku,
naa oleh Menlu atas
Pe
ppertanjaan mengenal apa jang dihara
Kan dari kundjungannja ke ibukota Uni
Sovjet itu.
Menlu akan mengundjungi Moskow

ian, akan tetapi ternjata bahwa:

kembali Kompong Speu

Senen mes

ninggalkan Rio de Janeiro
menumpang pesawat terbang
dlu Aldjazair.
Dua tapol terachir tiba di
Janeiro Ahad malam setelah
puh perdjalanan sedjauh 250
ngan bis dari Julz de Fora.

16 Djuni (Antara)
atu

Djakarta.

jang

ngundurkan diri dari Biro ASRI
tanpa pembertahuan lagi. Walaw
pun ja telah diberikan surat pang

rebut

Vietsel

Pasukan

40 TAPOL BRASIL BERANGKAT
KE ALDJAZAIR
1
RIO DE JANEIRO, 17/8 (Ant/Afp)
Empat-puluh tahanan politik Brasil
jang dibebaskan sebagai tukaran ba
#1 pembebasan Dubes Djerman Barat
Djerman Batay Chrenfried von Hoil-

'

gantikan

pat dianggap, bahwa ja telah mew

Katolik

fasilitas2

akan

dapat

sarana2

ditingkakan.

Hal tsb djutjapkan oleh Kepala Negara dalam sidang sub

an

pers,

Menterj

merjntah

akan

Bone

dilang-

langan
djalan

dewasa
keluar,

Djuga Kepala Negara me.
minta kepada Menteri Perhu

Djuga

akan

sungkan

stabilisasi

jang

dj Gedung

ha Selasa siang.
bungan

agar

Wisma

Nusantara

an

seperi

@iselesaikan

Bina Gra-

projek

Hotel

tersebut

perbankan

Tojib mengatakan
projek

dewan

hal

dan

DJAKARTA, 15/6 (Antara)

Menteri Transmigrasi
M.Sarbini mengatakan,
nisasi Bahan Makanan
PBB (FAO) dan Bank

perhotel-

Banteng

pada

agar

dan

dapat

waktunja.

tsb

Pertanian

bahwa

Pe

Tentang

ma

meneruskan

salah bjaja jang mendjadi hamemperserokan

ala2

projek

ini akan ditjari
mungkin dgn

projek

diusahakan

tsb tidak

tsb.

agar

akan

mendjad: besi tua. Projek gula
Bone tsb akan tetap diterus-

kan di Bone dan tidak akan
dipindahkan ke Pinrang atau
pun ke Pasuruan
Menterj membenarkan bah.
wa baru? jnj telah ada survey
dengan fihak Amfact (Ameri.
can factory) jang berkeduduk
an di Hawa, dan besar pula
akan dilakukan
kemungkinan
joint

dengan

perusahaan

tsb.

Bahan baku tjukup
Menterj Perindustrian Jusuf
dalam laporannja kepada Ke-

pala Negara mendjelaskan bah
wa bahan? baku untuk jndustri sandang tjukup banjak dan

tidak

SOEKAHAR:

perlu

dichawatirkan.

Se

terusnja ia mengaskan bahwa

Pelan ar2 hukum akan
diambil tindakan keras

& Koperasi
bahwa Orga
& Pertanian
Dunia telah

BAGAIMANA NASIB
NAINGGOLAN BELUM
DIKETAHUI

mengatakan kesediannja untuk mem:
bantu penjelenggaraan transmigrasi di

Indonesia. Demikian antara lain.
Sambutan tertulisnja pada pem
bukaan
rapat kerdja III Direktorat
Transmigrasi di Djakarta hari Senin.
Dikemukakannja

hanja

Dengan
demikian produksi
dan djasa2 dibidang perkapal.
an

dari

melakukan

PENJELEWENGAN PETUGAS2
TRANSMIGRASI DIAKUI

menggantungkan
dalam

apabila

Sehubungan
dengan berita?
"Merdeka" jang terdahulu menge

kita

budget

anggaran

Djakarta, 17 Djumi (Mdk) “

belandja

jang

Mal pentjulikan

maka akan terbatas sekali apa
kita lakukan untuk penje
lenggaraan transmigrasi ini."
Transmigrasi sek toral adalah trahs:
migrasi jang dilakukan atas dasar
kerdjasama dengan badan-badan
lain, Sedang transmigrasi spon
tan,”
transmigrasi
jang dia
kukan sendiri oleh para transmigran
jang

atas diri

lan, maka lebih djauh dapat dide
ritakan bahwa sampai pada saat-

ne

ini dikulis belum diperoleh

dapat

1

Oscar

Fi f

Mgr

. yi

Buddha.

sedjak"

dan

tugasnja

dari

weng

Djanuari 1970 sampai saat ini da

karena adanja prospek2 jang membe:

ikan harapan bagi mereka.
ADA

:
I

dan

INSINJUR

tersebut masuk ke Indonesia se
tjara selundupan dan diantaranja
satu buah telah didjual olehnja
Sedjak bulan Oktober
1969:
Knubbertz sudah mulai menjele-

17 Djuni (Mdk)
sumber jang kompeten

ai dibangun, menjerupai tangan jang bersatu dalam dos,

Protesi

XXIV

merugikan

tetapi djaridnja menundjuk keawan jang tingginja 100 kaki. Dibawah
menara basian dalam akan terdapat tempat? berdoa untuk golongan
Katolik,

REP.

tindakan jg

seharga 1 djuta dollar Amerika

Suatu menara peringatan perang

Serikat telah sel

TH.

harus
Akibat

Indonesia

Peringatan Perang Pasifik akan diperhebat dengan suatu upatjara

XXIV,

AKU

Knubbertz
tinggalkan

23 DJUNI
PERANG PASIFIK AKAN DIPERINGATI TANGGAL

Agana, Guam, 14 Djunt UPI

LISTRIK

ama

NO.

SK /DPHM/SIT/1968
Ia No Kep 239/P/V/1968

OTO
NO

|

Pesawat T.V. SANYO
jang terbaru

PENJELEWENGAN

Pentjaharian2

Pada kesempatan tersebut Menteri
Sarbuni mengakui “bahwa dalam ta
hun kerdja jang lalu masih terdapat
penye
dari sementara pega
wal baik jang menyangkut pelaksanaan
tugas maupun jang menjangkut angga:
ran belandja.”"
Menteri tidak menjebutkan tindak

oleh

setiap

unit

kemaren.

jang dilak:

Tecab

belum

mendapatkan petundjuk2
Nainggolan

disembunjikan

dimana

dan da

lam keadaan bagaimana ja sokaSabtu

a.rtindakan apa jang telah dikenakan
kepada para pegawai tersebut tapi ia
mengatakan bahwa “mental pegawai
atau karyawan itu tidaklah Gukup
gengan
pembinaan rochani sadia,
akan tetapi djuga memerlukan imba

ngan kesedjahteraan psys ik
TRANSMIGRASIKAN 5.844 kk

dan Minggu

jang lalu

sa

tu tempat di djl Djakarta By Pase.
jang ditundjukkan
oleh Berlin,

rkan keterangan
patsu dimana

Mengenai hasi! jang dityapai dalam

tahun pertama Pelita dikatakan ber
diumlah 5.844 kepala keluarga jang
telah ditransmigrasikan. Dari djumlah
tersebut 1.392 kk untuk daerah2

pertanian pasang

. demiktan

Polisi mengatakan

an

seseorang

bernama

R

surut

Dikatakan semula untuk projek

pasang

surut

ditetapkan —

4200.
teknis

kk Tetapi karena
diluar departemen

1972

kh."

sebanyak

“kesulitan
kita maka

target tersebut diturunkan mendjadi

16 Djuni (Antara).
Pangdak VII/Djaya Itdjen Pol. Drs. Sockahar sekali
akan
bahwa Komdak VII/Djaya tidak
kan al

Djakarta,

PENGUNDJUNG

EXPO-70

«

Osaka, M/6 (Ant/Rtr.)
Expo.10 di Osaka selama se

baro

Pura, Tandjung Priok. Gamb.:

Wapangab Djen.

M. Panggabean jang bertindak sebagai Irup pada upatjara penjambutan

tengah mendapat laporan dari Dan. R.I. Dewarutji Letkol. JM. Satu.

berlangusng

Sabtu

Pangan Komdak.

pagi

di

Oleh Sukahar djuga d,kemu

kskan.

bahwa setelah melihat

ih

Jaya 1” Th. 1970 ke
Kapal Latih RA. “DEWARUTINI" ja g telah b ghasil mehksunakan tugas muhibah "Op--4sia Cacana
lainnja di Samudra
pedjabat
beberap
ean
dan
Panggab
M.
b
Djsn.
Wapanga
t
oleh
disambu
telah
pagi
enin
Australia, hari

Ft

sedjumlah ang-

gota Komdak VII dar,
kat Aiptu mendjadi Ai

i
!|
2

Ikan pangkat

t1

nja

dari

selama

kundiungi
orang.

mnjasa

183

oleh

Diverkirakan

lah

vengundiung

berlangsing-

hari

Ik

sudah

17 dja

bahwa

akan

di

djur

mel

bihi Yaksiran? semula sebeniak
50 djuta orang. anabila expo
ira berachir

jang

akan

tgl

da'ang

13 September

Najaggotan setelah ditjulk

Demikian keterangan? lang @
par dikumpulkan wartawan Mer

Soka' sekitar pentulikan terhadap
Nalnegolan pada hari Rabu jang
alu

karta.

di dj Gunung
(Ms)

Sahari 1 Djas

PELAMAN
B

MERDEKA
nan

-

PERKARA PEMALSUAN SURAT KUASA TANAH:
an

kepadanja dari empat orang
pemilik tanah,
Dalam

surat kuasa asli ditugas-

kan kepada tertuduh menjelesalkain
perkara persengketaan
tanah
Ban
Sana
Hn pemesan

' DLLD DCI DJAYA
'TURUT SUKSESKAN
DJAKARTA

FAIR: '70

Djakarta

DCI

Partomuan

Ha-

rahap dalam leterangannja mendjelas-

kan bahwa dalam rangka mensukseskan Djakarta Fair 1970, bis2 kota ig
beroperasi
setiap harinja setelah
Djam 18.00 diharuskan melajani route2 Jang telah diatur jaitu Untuk
jurusan Tandjung Prjok : Berangkat

#metalul djalan,
Lap. Banteng — Pedjambon — Djl.
Merdeka Timur — Monas — Dji.
Perwira DII. Lapangan Banteng Barat
— DIL Pos Pasir Baru — Djl. Dr.
Sutomo — DJI. Gunung Sahari Langsung Tg. Priok. Dan kembalj melalui
dlalan Banteng Utara, Djt. Kathedral,
— Dil. Pintu Air, — DJI. Veteran 1,
Djl. Perwira, — Lapangan Banteng.
Sedangkan untuk djurusan TI!IItan — Djat'ncgara : Tjililitan — Dja
tinegara — Matraman — Salemba
Raya — Kramat Raya — Senen Raya
— Abdurachman Saleh — Lapangan
Banteng
Selatan
"lapangan
Tim
— Lapangan Banteng

Pintu Air —
— Lengan

Banteng
Utara —

Veoran 1 — DJI. Perwira
Banteng Barat — Lau

pargan Banteng Selatan —
Wahudin — Gunung Sahari

Djl, Dr.
— Pasar

Senen — Kramat Raya — Salemba
Raya — Matriman — Djatinegara
dan terus ke TJilili
Menurut
Ini berlaku

Kepala
DLLD,
ketentuan
pada Sabtu kemarin sam

Day selesainia DF 70 dan untuk rou
te2 lainnja tetap berlaku sebagaima-

na biasa
€.

tanpa

mengalami

sebidang tanah dan menerima har

ganja."
Oditur AKBP. Drs. Sutarjo SH
dalam tuduhannja mengemukakan
bahwa dengan perbuatan tertuGuh AKBP. A.Z. SH telah meneri
ma hasil pendjualan tanah terse
but sebesar Rp. 8.463.640,—.
Tertuduh AZ. SH jang sebelum

perobahan.

Djakarta, Ji:
reka):
Kementerian Kehakiman Amerika
Serikag berlandaskan Undang2 Anti
Trust sedang menjelesaikan dua prosedur sip'1 dengan memperkirakan 19
fabrikant dan pengusaha jang mem.
#erdagangkan kinine dan kinidine ter
Giri darj orang2 Amerka Serkat, Beland» dan Ingg
Dalam prose
ama telah dituntut 18 fabrikant/ pengusaha Jang dituduh telah melakukan mufakat penetapan harga dan pemasaran dari kedua Glenis produkt tsb. Dalam hubuIgan ini cs.
tersangkut fabrikant/
pengusaha2 Bcianda jalah Ned. Combinatie voor Chemische Industrie, Nederlandsche Kinine Fabr'ek, Bandungsche Kirine Fabriek Holland, Farmaceutische Grocthandel & Bureau vJ,
Kin'neverkoop Buramle.
Selandjutnja Kementerian Kehakiman Amerika Serikat melakukan tunNU tutan ganti-rugi kepada 18 fabrikant
«
satu fabr'kont Inggris dengan

motif telah membajar harga tinggi
karena
tin
haskape2 itu. Tapi
Pemerint
kat tidak me
mjedbuy di
tirugi jang di'ngin
kan.
Aksi Pemerintah Amerika Ser'kat melawan permufakatan harga da
lam sektor kinine telah dimulai seGjak th "968 dan proses hukamnja
baru sekarang dapat d'lai
@r-NRC)

Tjukai di
Dengan

rut

Ouditur

tertuduh

Notaris,

untuk

pula

menutupi

tudjui oleh keempat orang pemberi kuasa.

Keempat orang masing2

sebagai

pemilik tanah jang dipersengketa
kan jaitu

Chang

Kwong

Weng,

Chan Kong Kong, Chan Sek Kong,
dan kali Tambunan Nasation te

lah memberikan kuasa kepada ter

tuduh AZ. SH dalam tahun 1964.
Tetapi ketika perkara tersebut
telah selesai dalam tahun 1968

LKAAM ADAKAN
MUSJAWARAH BESAR
BULAN DJULI
Padang,
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Ketua

haga

(Ant.).

Badan

Pekerdja Lem

Kerapajan

Adax

Alam

Minangkabau (LKAAM) Suma
tera Barat Drs. Mawardi Junus

Dt

Radjomangkuto

me-

njatakan bahwa LKAAM Sum
bar pada janggal 11/13 Djuli

1970 jang akan

dalang akan

mengadakan
Musjawarah
sar dj Padang.

Dalam

akan

Mubes

tersebut

dibahas

dengan
bengan

Be

Ninik

al.

Mamak

pemiljhan umum, sum
kertas
karya unjuk

semjnar sedjarah dan kebuda
jaan minangkabau awal Agus
tus 1970 di Bagusangkar dan

intern

LKAAM

Sedangkan

oleh

Mubes

utusan2

sen.

LKAAM

dengan

antara

pengurus2

kabupa'en

pengurus

bar dj Padang.
Tentang kertas

akan

se Sumbar

LKAAM

Suri

karya jang

disumbangkan pada se-

mjnar

sedjarah

jaan

dan

Minangkabau

sangkar

nanij

pengumpulan
lah ada dan

al.

kebuda

dj

Batu-

mengjakup

daya? jang tepenemuan? baru

dalam
riset jang
achjr2
jn! tentang
Minangkabau.
Panitia

djadakan
sedjarah

Penjelenggara

Mubes,
Drs. Mawardi Junus menja
takan bahwa untuk pelaksanzan Mubes sersebut telah di

beriruk

panitia

jang
Umum:

Dt.

Komjte

Mangkuto.

Organisasi:

war AB Di.
dan Ketua

Drs. Saafrud
Keuangan

masmg

kajo Nan

dan

Sekretaris

Dt.

Ketua
Janus

Drs.

Kerua

Az-

Radjo Palembang
Sseering Com'tite:
Bahar.
terdiry 3

B. Rahmi

Marah

Adnan

pemjelenggara

terdiry
dari
Drs.
Mewardj

Radjn

mendengarkan

Dr.

Gadang,

orang

Rang

Setia Budhi

Dahler sedangkan

Komie

Simaro

Organisasi

Batuah.

«

beberapa unit | i pabrik jang sepersi itu, Indonesia berubah
gari negara pengmpor sengplaat besar2an mendjadi negara
pengekspor s ngplaat, besar2an djuga nantinja.
5
Keraudian dengan berapi2 dan anttusias sekali, Presdir Suhendro djuga
mengemukakan kensikan Income per
capita dari masjarakat Diaws
“engah
umumnja, jaitu dengan hanja mempekerdjakan seratus
lebih sedikit
orang”
karyawan dalam
pabriknja.
ini tentunja djuga akan menguunemployement,
katanja lagi.
samping itu devisa
dapat dihemat karena pada masaZ
merdatang Indonesia tak perlu lagi
Djakarta, 15 Djuri (Merdeka)
mengimport sengplaat hari luar ne12 Sardjana Indonesia, telah meninggalkan Djakarta menudju Djerman
reri.
Achirnja dengan: tak kurang2 seuntuk memperdalam ilmunja di RFD
margatnja ditjeriterakan oleh beliau
atas beasiswa DAAD (Deutscher Akatudjuan utama pendir'an pabrik, jaitu
'demischer Austauschdlenst — Dinas
Indonesia dengan SENGPLAAT BUPertukaran Akademi Djerman) untuk

.

kia be adjar
ke Djeriman

na
akun dapat dimaiastkan di Indonesia
Supangkat, Kepala B'ro urusan Lu
ar Negeri Dep. P & K, menjampaikan
jerima kasihnja atas beasiswa DAAD
@an berharap agar para sardjana (sb.
dapat mempergunakan kesempatan be.
ladjar selama setahun ini dengan se-

dati2nja.

Ke-12 Sardjana Indonesia tsb. adalah
Drg. Nn. Siti Soemariah Notodiredjo
(Fak. Kedokteran Gigi, Un'v. Airlang.
Surabaja), Ir. Rhamdon Bermanakusumah dan Ir. Burhan Arief (Fak.
, Univ. Padjadjaran, Bandung), Ir. Darwis Madja Purba dan Ir
Supono Adi Dwwanto (Fak. Tehnik
Mesim, Ir. Johannes Villanueva dam
Ir. Raden Ariadi (Fak. Tehnik Geode#), Drs. Ad'anto (Fak. Tehnik Biolo-

ATAN

INDONESIA,

jang baik mutu-

nja dan lajak hargan|
patjara pengguntingan pita dan
dfita
1
setlara s'mpabrik,
an merjah
dari karyawan2, para hadirian dam
pembesar2. Lalu “diteruskan dengan
melihat2

sekeliling

pabrik.

Pabrik ini terletak di Srondol, agak
keiuar Rota Semarang dan daerahnja
tak beg'tu

luas,

b'asa sadja.

Ketjil

sekalj dibandingkan dengan ke meria
han pesta pembukaannja.
Diluar, penduduk Srondol berama!2
menonton kemeriahan jang djarang me
reka

saksikan ini.

keterangan

Sedan?

mengkilap

lang membawa bapak? pemimpin ma
reka ber derat2. Orang? gagah ber.
jas dan berdasi, wanita? tjantik dam
lambaian daun? nilvr seria henderat
jang menghiasi tenda tempar
para
undangan duduk.
Gemuruh bunii imesin2 dipabrik
mengingatkan kita pada sambutan jg
Presdir jang ber api2 dan pada kera
mmaian resepsi jang ber bunga?

diha-

laman pabrik.
Wadlah2 manusia? gembira ria tam

saksi2.

PERATURAN
PENGGUNAAN
DJALAN
DAN DJEMBATAN
PADANG,

14/6 (Antara)

Pangdam 111/17 Agustus Brigdjen|
Soemantoro baru2 ini memerintahkan kepada Komandan, Perwira dan
Kepala Dinas/Djawatan/Kesatuan dalam slagorde Kodam II! supaja mentaati peraturan penggunaan djalan dan
djembatan serta memperhatikan tata
tertib/ketentuan jang berlaku menurut undang2, demikian Pendam 111/17
Agustus.
Selain itu Panglima melarang peng
gunaan badan djalan untuk memparkir, mentjutjui kenderaan dan pendirian bangunan ditepi, diatas atau seba
gian dari djalan.
Kepada para pengendara Panglima
memerintahkan agar menghormati para petugas jang mengawasi pelaksanaan peraturan penggunaan dijalan dan
djembatan baik petugas dari Polri maupun Dinas LLAD. Disamping ituikut bertanggung djawab guna pengamenan/pentjegahan terhadap tindak
an-tindakan jang dapat menjebabkan
kerusakan pada konstruksi djalan,
djembatan dan tanggul.
Perintah itu dikeluarkan sesuai
dengan radiogram KSAD 23 Maret
1970 dan surat edaran Menteri PUT.
No.33SE-1969 tentang ketentuan.
batas beban/tenaga jang diizinkan.

Piagam bergilir dari Pangkowilhan
1W/Djawa Madura telah berhasil direbut oleh djuara | putri, dan piala
bergilir dari Sri Paku Alam direbut
djuara | Putra.
Menurut ketua Panitia Wiwoho
Sudjono SH, djuara2 itu akan dikirim
ke Djakarta, untuk mengikuti kedjuaraan tingkat nasional jang akan
selenggarakan dalam Djakarta Fair,
bulan Ojuli 1970.
DRS.

sata merangkap Dirut Night Club Cle

opatra beserta pembantunja Drs.
Chalik, harj Sabtu oleh Pengadilan
Negeri Istimewa Djakarta dalam vonnisnja telah dibebaskan dari perkara
tuduhan menggelapkan serta menadah
(ek sebesar Rp. 5 djuta untuk pengu
rusan pasport Hadji, sehingga pemberangkatan Hadji pada awal 69 dengan
kapal Tampomas gagal. Pengurusan
pemberangkatan Hadji itu dilakukan
oleh Al Ichlas jang pelaksanaannja
dilakukan oleh bendaharanja Ir. (brahim?) Abdullah,
Hakim Nj. Murslah SH. dalam vonnisnja mengatakan bahwa tjek sebesar Rp. 5 djuta berasal dari seorang
pengusaha bernama Wahju (suam' dari
artis Nurbani Jusup). T!ek dikeluarkan atas permintan Ir. Abdullah dan
sebagai pendjaminnja adalah Drs. Cha
uk.
Dalam perdjandjian tersebut, Drs.
(Chalik mendjamin bahwa setelah pdm

INDUSTRI
Oleh:

RULY SJAHRUL
(Bagian: ke II)

tampak beimuka muram seperti ada
sesuatu lang sedang — dipikirkannja.
»Ah ini sih bukan pabrik in! hanja
ambi'ng,”" suatu suara terdengar
Htisekelompok wartawan Ibukota jang
»SOk tahu” 'tu, tetapi suara mereka
seperti hilang diantara deru dentam
mesin2 galvarizing jang berat itu.
Pen'ndjauan selesat dan para undangan kembali kehalaman — untuk
makan siang diantar oleh merdunja
burti gamelan tang terus menerus
menjuguhkan laguz daerah chas Diawa Tengah
sa

Ibu2 pediabat2 masih sadia melihat
dengan kagum pada mesin? besar Itu
sementara itu beberapa wartawan me
ngerumuni Menteri EKUIN Sri Sultan,
memang harus djakut. Tetapi
h saudara
"assembling” kurang
tepat, saja pikir Ini bapak Sri Sultan
sendiri, ketika seorang wartawan me
manjakan pendapatnja tentang pabrik
ini.
jadi Sultan lebih tadjam lagi. Ha
nja "dresing”!!
'
Masa Allah! Djadi mana dia itu,
itu sengpiaat buatan Indonesia? Kita

dikemukakan

dalam sambutannja tadi.

1919,

sehingga banjak

keadaan sekarang.

Sebaga, tjooh disebutkan,
dalam peta Gita akan daerah

hutan, itapi kenjataan sekaTang sudah merupakan daerah tempat unggal.
Djadi Indonesia perlu seka
1 merevisi
peta2nja karena
banjak

jang

'tidak

sesuas

la

Si ekibat tidak sesuainja peta
tersebut,
djkatakan
pernah
suatu departemen terpaksa me
ngubah

rentjanag

pembukaan

projek pasang surut,
karena
daerah jang dikira
seluruhnja berawa2 ternjata ditengah
mja ada buk': Begitu pula per
nah seorang Ijalon
invegor

.

sekarang

sudah

mentjapat

lebih dari

satu miljara dolar. ,,Dan k'ta harus
hati2”, demiklan selandjutnja
dites
rangkan oleh beliau, "Pemerintah
akan mempertimbangkan dahulu masak2 sebelum memberi izin pada mes
reka"
s
segera
berang!
&
Djakarta kembali, setelah upatjara se
lesai dan para wartawan besert, Sek

@jen Perindustrian

Drs Barli

Halim

Gan Industriawan Diateng berangkat
ke Salatiga atas undangan UT Pertekstilam masions! Pata Manuneeal

H

jang

ingin

menjeberang

ke Mer-

deka Selatan.
Sebaliknja mulut Djembatan Tinggg di dijalan paralel Merdeka Barat
(seberangnja) publiknja dapat diperkirakan tidak banjak karena memang,
merupakan
"lapangan" jang lurus.
Hanja publik jang ingin menudju ke
Harmoni mungkin mau menggunakan
tangga djembatan Merah ini. (Br)

katan Hadji

asing

mengeluh

adanja peta jang telii unguk
daerah jang akan digarapnja.

Dalam hubungan jnj ja me
ngatakan bagi
perentjanaan

pembangunan
nasional Indones'a perlu sekalj merevisi pe

ta2 jang ada sekarang inj dan
mengadakan pcmetaan2 baru.
Terhadap jamg terachir ini,
ja

mengatakan

rah

luar

tjarkan

iterurama

sebab

peta2nja

Pasport, tidak dilaksanakan penjerahannja karena tjek 3 dluta ternjata
kosong, Al Ichlas tidak dapat melunasj biaja pasportnja, disamping Ilving cost dan biaja kapal jang tidak
Gibajar sehingga pemberangkatan Ha
dji gagal.

Hakim dalam vonnisnja selandjutnja mengatakan, bahwa tuduhan2 jang
dilontarkan kepada kedua terdakwa
menurut huksja, tidak dapat dibuktikan setlara slah, sehingga untuk itu
Gibajar sehingga pemberangkatan Ha
han dan tunfutat,
Djaksa K.A. Hafas SH. jang telah
menuntut kedua terdakwa — masing2
untuk Arief Suratno 1 bulan pendja-

1 tahun

dan Drs. Chalik 3 bulan pendjara dajam masa pertjobaan 1 tahun, menja
takan akan pikir? satu minggu untuk
menerima vonnis Hakim tersebut atau
naik band'ng.
Selandjutnja chusus terhadap perkara Arief Suratno jang dituduh me
lakukan penghinaan terhadap Wahju
melalu salah sebuah koran ibukota
Jang mewartakan, bahwa Wahju-lah
Jang bertanggung djawab atas skanGal pemberangkatan Hadji
dengan
'Tampomas, Hakim baru akan mendja
tuhkan vonnisnja
pada tanggal 16
Djuni. Perlu didjelaskan bahwa berita
sidang pengadilan jang dimuat pada
hari Senen tgi. 15 Djuni kemaren, ada
(Rea)

Utara

pimpinan

dan

Peta2

dae-

Madura,

kebemjakan

peta bagan sadja.
geliti—

50.000 —

djlan-

unuk

Djawa

berskala

umumnmja

1:

hanjalah

Djawa dan Madura sadja, de
mjkjan d'teambahkan.
Untuk mengadakan
rewisi
dan pemetaan baru ini. Bako

memerlukan

biaja

peta Ka

hari Djutm'at

TAKALAR SIAP
MENGHADAPI PEMILU

Makassar.
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takan

bahwa

'

(Ant).

Bupati/Kdh.

kalar Mr. Suaib

kabupapen

Ta

Pasang menja

kabupaten

Ta-

kalar sudah siap
menghada
pi pemilihan
umum
tahun

1971 ja.d.

6 Buah ketjamatan didalam
daerah iru, telah selesai me-

ngadakan
sesuai

Santvadji

dengan

ditentvkam
milihan
SIN

djadwal

SHE

Pemilu

oleh

Panitia

TAN

TJE

Pusat

jang

Pe-

NJI

Mergobat' matjam2 perjakit terutama perjakit
Alamat Hotel
» K8 Dit
Gadjah-Mada 2!8 219 Dilk. Kota
Praktek haria bari Senin dan
Kamis
Pagi 200 — 12.00 sore diam
15.09 — 18.00
631/M/70
No.

O. J. LEMMERS

1. Penjembuhan dan
2. Persoalan pribadi

Bersedia
dipanggil melalui
surat atau langsung didjem
put pada alamat tsb. dibawah ini

OJ, LEMMERS

Padjadjaran dalam 174/72
Depan pabrik kulit

RT. XI RK, 55
BANDUNG

No,

MENTJAPAI

ANGKA

logie

bungan

dari

kedjadian

Lembaga

ini

dalam

ini mendjelaskan
ini

Djawa.

hu

mur Tenggara 10—25 km/djm.
Daerah Indonesia Tengah dari
#pra/Selatan 10—20 km/jam.
Daerah Indonesia Utara dari Barat

REKOR

hanjalah

Daja/Selatan

sedjak

awal

bulan

ma sekali tidak tertjatat
hudjan,

ketjuali

Mm)

Ini, sa

Selatan,

lembab

nisbi

C., sedangkan

tempat

hari

Senin

sebagai

sesuatu

dan

disertal

guntur didaerah2

Utara
bagjan
Barat,
Sumatra
Selatan bagian Utara, Bangka Biliton, Se

lat

nor

Karimata

(malam2/pagi2),

umumnja baik, kadang?
ngan setempat
Angin :
Daerah

tuk pelbagai

projek

dibidang

"Antara

Bonn,

al.

jointventure dengan
Koperasi2

untuk

projek

Gabungan

Batik Indonesia (GKBI)

halus cambrics 'premisima',

Indonesia

Dalam pada itu pemerintah

tuk industri2 di Bandung

maupun

sebagian

sudah

Gangkan

grant pemerittah

Ti-

an, Atase

Industry

pada

mesin2 untuk pabrik
tekstil di
Medari itu dipesan
dari pabria

mesin
A Monforts didaerah
Moenchenladbach, pabrik
mana
djuga telah mendapat kundjungar.
Menteri Perindustrian dalam rang
ka kundjungannja ke Djerman Ba
rat baru2

ini.

Mesin? tersebut diharapkan se

luruhnja sudah

akan tiba di Indo

nesia pada achir2 tahun 1970, se
hingga pada awal tahun 1371 pro
duksi sudah dapat dimulai
Menurut Ir. Dachlan, Midco ter"
sebut akan

djuga meliputi

Langkah

pertama

lengkapi

bengkel

dalam

mesin? bubut,

itu

m”mper-

disediakan

Achir tahun 1970

@ Indonesia

Diharapkan,

Barat

Para tjalon2 Buru itu pada
umumnja adalah
tenaga2
jang
belum berkeluarga, dan kl £5 pCt

segala

sampai
“perlengka

pan itu akan sudah sampai di In
donesia pada achir tahun 1970,

berasal dari daerah kabupaten
jang lebih banjak berasal dari da
erah Tana Toradja
Sementara dalam penentuan
status mereka
bersi
gawai lokal, selandju
@usulkan mendjadi
pegawai oto
noom untuk daerah Irian Barat
Dari 200 orang tenaga jang dl
rentjanakan
oleh Departemen Da
lam Negeri untuk mendjadi
guru

sehingga segera dapat dimulai pe
masangannja.
Pekerdjaan alat2
perlengkapan tersebut menurut
rentjana sudah akan selesai pada
tahun 1971 itu djuga
Dalam rangka — pembangunan
projek Midco tersebut, djuga akan
dibangun sebuah Laboratorium un
tuk keperluan penjelidikan. Seba
gai project-manager dari pihak
pemerintah Belgia ditundjuk Prof'
Dr. Van Hornceck.

dapat jatah 50 orang
Sjamsuddin
Denilian
Dea
Tang

suf telah berkundjung ke Nederand, Belgia, Djerman Barat, Dje
pang dan Korea Selatan

di

Irian

Barat

h

Sulsel

Menteri

men

Perindustrian

WALAVALKAR'S

GREAT

OF

ROYAL
INDIA

CIRCUS

(disponsori oleh Djakarta Fair 1970)
MONAS

— Djakarta

TIAP MALAM DUA PERTUNDJUKAN
PADA DJAM 19.00 & 21.30
HARI2 MINGGU & LIBUR
TIGA PERTUNDJUKAN
PADA DJAM 10.00 - 19.00 & 21.30

Djakarta. Team tersebut jang
itelah
membawakan
sarjan2

dan lagu2 daerahdari Sumatera Uitara telah
mendapat
applaus jang merjah darj pe
ngundjung.

Sebelum muntjul dalam Ta-

man

Ismail

Kesenian

Marzuki.

Team

Sumatera Utara

jtu

terlebih dahulu jkut pula pa
waj Festival Film se.Asia. Da-

lam

iring?an

tersebut,

team

rah
T

kesenjan

dae

12 'nnja seperti Tapanuli
caro, Darrj dan seba-

gasnja.
Selain
darj team
kesenjan
Sumatera Ujara jang diperh

hatkan

lah

Ka

d'arens

muytiul

ari2an

TIM djuga te

ditengah?

darj

Djaw

gelang

D1 Pe

IPS RAL

Pepe

JANG

PERMAINAN2

Petseimbangan

pedang

diatas

Lima pedang dalam satu

TAK

TERLUPAKAN,

a.l:

tangga

permainan maut,

Trapeze terbang dalam geiap gulita.
Anditag berhitung. chimpanse bersepeda.

orang naik singa, gadjah seberat 3 ton
berseimbang atas medja ketjil dll

Harga kartjis :
Dewasa
Anak-12th

Keseniajn Sumut telah memperagakan beberapa ada, per
kawinan daerah seperti Deli,

djuga keberapa

SAKSIKANLAH

Rp. 750.Rp. 400.-

500.300.-

300.200.-

200.150.-

PESANAN TEMPAT. TIAP HARI DI
CIRCUS ANTARA DJAM 9.00-13.00

ang

—.

pemba

ngunan sebuah bengkel las dan se
buah tungku peleburan
logam.

632/M/70

PIDJAR

KBRI

Den Haag, Ir. Agil Dachlan mene
rangkan kepada 'Antara' bahwa

Jusuf

LAMPU

Belgia

sebesar US $ 600.000,Mesin2 untuk Medari
Dalam pada itu atas per:anja

Minggu malam yelah muntjul
dj Tamam Ismajl Marzuki Dja
karta guna
menghibur para
bintang film se Asa jang de
wasa inj
sedang
berada dj

Menurut
kejerangan team
kesenjan
Sumut
itu masih
akan memperyundjukkan
attraksinja di Arena DF'70, Hotel Indonesia dan dibeberapa
tempat penting lainnja.

ti-

sedangkan pe-

Grant jang diberikan pemerintah Belanda dalam tahun 1967 ber
djumlah 1144 djuta gulden, sep

Kepala Perwakilan Departemen
P & K Sulsel Drs. Sjamsudd'n
Tang kepada 'Antara'
mengata
kan, bahwa tjalon2 guru itu akan
memulai tugasnja disemua pelo
sok daerah Irian Barat dan meng
adjarkan di SD.
Biaja para tenaga tjalon2 guru
tersebut, baik sel
di TC mau
pun selama bertugas
didaerah
Irian Barat ditanggung
penuh
n Dalam Negeri
Irian

jang 48

ngiriman bagian2
lainnja sekarang masih akan diusulkan

at jang lalu me
Ika
assar menudju
Barat, sedang
20 orang
diberangkatkan dengan pe
ng sama pada hari Sab

.

Mfdco

ba di Indonesia,

Laut

dari

Bet

namakan projek 'Meta) Industry
Development Corporation! (MIDCO). Menurut Menteri Jusuf, mesin? baik untuk pabrik cambrics,

hudan ri-

Selatan

jaitu

gia memberikan grant untuk pen
dirian 'workshop' atau bengkel un

(Mdk).
Sumatera

Major

pe

rindustrian.
Grant dari Nederiand itu menu
rut keterangan Menteri kepada

50 TJALON GURU SD
BERANGKAT KE IRBAR”“
Makassar, 17 Djuni (Ant)
30 Dari 50 tjalon2 guru SD jang
sudah di TC-kan selama 10 hari
di Makassar, dengan pesawat Ga

dalam tubrukan tsb. tidak mengalami kerusakan apa? sedangkan kapal
Pakistan menderita kerusakan ringan
dibagian hiluannja.

THE

Ju

rikan grant kepada Indonesia un

Flores (malam/pagi2),
Sulawesi
Sela
tan/Tenggara
Maluku
Selatan dan
Irian
Barat
bagian
Barat
Laut.
Daerah2
Indonesia
sisanja "uatja

Tokyo, 15/6 (Ant/Rtr)
Hudjan lebat jang turun 3-hari berturut2 telah melanda Djepang hingga
mengakibatkan terputusnja hubungan2
lalu-lintas didarag dan menimbulkan
dilaut Djepang
Mtubrukan kapal2
sebagai akibat kabut tebal jang di
sertal hudjan deras telah ' menutup
penglihatan diseluruh perairan.
Dikabarkan bahwa sedjak tanggal
12 Djuni jl. 1O-buah kapal telah tenggelam tapi korban djiwa tidak ada
Pedjabat2 Dinas Kereta Api Djepang telah menunda
keberangkatan
kereta-api tjepat Tokyo — Osaka.
Dua orang telah mengalami luka?
pada hari Senin ketika 2 gerbong ke
reta keluar dari reinja dalam perdjalanannja dibagian barat Djepang.
Penguasa? Djepang Tengah telah menutup lalu-lintas disedjumlah djalan2
besar setelah terdjadi tanah longsor
d6 tempat
.
Salah satu tubrukan dilaut terdjadi
2-kapal asing dengan ukuran
jang ber-beda2 — kapal Kuwa
uwait Horizen” berukuran 9,
650 ton dan kapal Pakistan beruku
ran 5,934 ton.
Dikatakan bahwa
kapal Kuwait

PROF.

hu-

tur didaerah2: Laug ” Djawa bagian
Utara/Tengah
(terutama
tanggal
17
Djuni), Sumatra Tengah, Sumatra

51

mal.
Dalam hubungan ini HMK Husodo,
bagian Meteorologi Penerbangan menambahkan, bahwa sebab2 terdjadinja hudjan itu adalah karena pada
hari Senin tgl 15 Djunj jl diterima
laporan pada
Ldmbaga ini adanja
daerah
Tekanan
Rendgh disebelah
Tenggara Australia pada LS 370 dan
BT 1450, jang bera
ntara 2 dae
rah Tekanan Tinggi, Jaitu disebelah
Timur Laut Australla (1020 milibaar)
dan di Samudra Indonesia (1025 mili
baar) jang menimbulkan apa jang dikenal sebagai batas massa udara ataw
arus angin jang membentang sepanDJUGA DI DJEPANG
HUDJAN NON.STOP

turun

Kal mantan
(teruama
bagian
Barat
Gan Timur), Sulawesi
Utara dan Ma
luku Utara/ Tengah.
Kadang2
hudjan
sedang dan gun-

da

bertaraf

Jogjakarta

Moh.

bahan baku untuk pembatikan

ta?klimatologis untuk hari Ming
gu (sehari sebelum terdjadinja hu
djan lebat itu) masih

di

Belgia untuk Industri

Borm, 17 Djuni (Ant)
Menteri Perindustrian

jang djarang terdjadi.

Suhu tertjatat maximal 33,5” dan
23,29

djuga

Bantuan Belanda “dan

guna mendirikan sebuah pabrik
tekstil di Medari, dekat Jogjakar
ta, jang akan memproduksi bahan

pCt, tekanan udara maxima! 1909,
9 dan menjmaal 1905 milibuar dan
minimal

jg

lebat

RAMALAN HARINI DAN BESOK
Kadang2
hudjan
sedang/lebar
s.

tertjatat

95 pCt dan minimal

injah

hudjan

16—20 km/jam.

Angin 30—70 km/djam kadang2 da
lam guntur/tjatja buruk.

djan demikjan pula Bogor.
Kepala
Seksi
Hidro
Meteorologi
pada Lembaga tsb djuga menganggap

hudjan

11

Djuni jl. (tjurah hudjan tertjatat
1,1 Mm).
Angin jang bertiup pada Senin
tadi djuga agax kentjang, jaitu
0,6 mil perdjam bertiup dari arah
maximal

udara

djadi hudjan lebat (tjurah hudjan 77

adanja

tanggal

masga

Di Surabaja menurut Husodo ter-

bersifat

insidentil, sekalipun sebenarnja
bulan Djuni adalah
merupakan
permulaan musim kemarau. Sebagai gambaran
ditambankannja
bahwa

Batas

kemudian
merdmbuikan
harj Senin jl.

bahwa

di Lapangan

Perkena lan:

Team Kesenian Sumut
di T.LM.
'
Djakarta, 16 Djuni
Team
Kesenjan

perlu

kup untuk membuat

Arief sebagai jang berhak mengurus

pada

tidak

limantan Barat. "itupun beker
djasama dengan Inggeris dan
Australia”. Demikian Drs. Soetarto,

dapat dilaksanakan.

masa pertjobaan

karena

paling sedikit Rp. 30 miljar.
Tap: kenja'aan jang diterima
oleh
badan
jini
hanjalah
Rp. 80 djuta jang hanja tju-

Akan tetapi tlek tersebut setelah
Giberikan oleh Drs. Chalik kepada

ra dalam

jang tidak sesuai lagi dengan

HUDJAN

1970

berada

Djakarta, 17 Djuni (Merdeka).
hari Senin jl. ternjata
Hudjan lebat jang terdjadi
sama sekali berada diluar ramalan Lembaga Meteorologi
dan Geofisika, jang menganggap
kedjadian tsb. sebagai
sesuatu jang sudah ,,luar biasa”. Tjurah hudjan jang tertjatat pada Lembaga tsb. adalah 85,5 Mm, suatu angka
jang berada djauh diatas record tjurah hudjan jang pernah tertjatat diantara tahun 1879 s/d 1941, jaitu 38 Mm
sebagai akibat terdjadinja hudjan selama 24 djam pada
bulan Djuli.
djang benua
Australia dan pulau
Mursjidi Kepala Dinas Cimato

turun

surtanal

buatan tjek Jang ternjata kosong itu
pembajarannja nanti akan dilakukan
oleh Ir. Abdullah setelah pemberang-

beliau

Tetapi, mengenat penanaman modal
asing, dikatakan oleh Sri Sulam sargat menggembirakan. Djumlah permintaan akan penanaman modal asing

an

jang ara sekarang ini sudah tua sekali, bahkan ada jang ber

tahun

Kita &
tr
u berapa
banjak devisa negara dihemat dengan
tjara Ini. Dan dimana Bapak Duta
Djepang melihat gambaran BERDIKAjang

tang dari djurusan Dji. Budi Kemulia

Djakarta, 15 Djuni (Mdk.) :
Drs. Soetarto Sekretaris Badan Koordinasi Survay dan
Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) di Djakarta, dalam, suatu
keterangan kepada "Antara" mengungkapkan, bahwa peta2

tetap mengimpor, seng? telandjang,
diberi pakaian, lalu didlual. Kita te
mori
rus mengimpor. V

RI, seperti

Sampai Sabtu djam 16.00 jdi ternjata djembatan tinggi ini masih sibuk dikerdjakan dan mungkin masih
menunggu belasan harj untuk dapat
@ipetik manfastnja bagi publik.
Projek djembatan jang menelan dju
taan rupiah Ini menurut perhatian
2chlt2 perkembangan kota Djakarta.
Bagi sementara publik menjangsikan
manfaag djembatan ini, karena keletakannja jang tidak begitu straegis.
Djembatan t'nggi Merdeka Barat
Inf dapat menampung publik jang da

Peta2 Indonesia sudah tua
perlu segera direvisi

Dibebaskan dari
segala tuduhan
Djakarta, 16 Djuni (Merdeka)
Arief Suratno Dirut Bank Pariwi-

TJURAH

kan kenjataan.

SOETARTO :

Arif Suratno

Kerapa

Sebelum
dilangsungkannja
Mubes
tersebut,
tanggal 27
Djunj mani
akan
djadakan
konsultasi

'm Ketua Brigdjenpol Drs. Winar

se Sumbar.

Bukan main. pikir kami. Tentunja dengan penambahan

Dr. Wil A. Ritter, Kuasa Usaha
ml. Djerman ketika menjutjapkan selamar djalan
dn ket? sard

Sutarjo

dituduh telah me

akan

SRONDOL SEMARANG
ADA SENG2
NDJANG JANG DIBERI PAKAIAN”
?»| vANAMAN MODAL ASING
MENGGEMBIRAKAN KATA SULTAN

(ih, 1970,

AZ.SH

itu menu-

Drs.

2.
jadi (nilai
240,5), 3.Widadi,
(nilai 237). Djuara harapan Subijono
(nilai 228.5).

bahwa seolah2 perbuatannja dise

telah

r

Sard'iena2

AKBP.

primair pasal2: 263 ajat I
40. 55 ajat 1 KUHP dan jo. pasal
2. Subsidair pasal 163 ajat 2 jo.

MELIHAT PEMBANGUNAN
BARU DI SEMARANG
x

Belawan.
tindakannja

aa

itu

tan Adait Neger:

kinidine

Gan), kepada Direktorat Bea dan

s0 masih Akan dilandjutkan untuk

disamping

dihad'rj

Faorikant Kinine

letak di Titi Papan (16 km dari Me

melegalisir pemalsuan itu didepan

Sumut

dirj

untut 19

20.704 m2 jang ter-

nja djuga mendjabat sebagai Ke
pala Seksi Hukum
Komdak-ll—

masalah2

'

tanah seluas

55 pasel 1 KUHP dan jo, pasal
2 KUHPT
dan pasal 385
ajat1
jo. pasal 55 jo, pasal 2,
4
Sidang jang dipimipin oleh Has

seorang

DJAKARTA, 16 Djuni (Mdk), Kepala
DLLD

""selandjutnja untuk mendjualkan

tertuduh telah pula ikut mendjual

Hasil2 kedjuaraan Pop Singers.
tahun 1970 adalah. Puteri: 1.Dianing
(nilai 233), 2.Tjitjih Wardojo (nilai
2285) dan- 3. Nining Lestari (nilai
228). Djuara harapan Ninik Pratiknjo
(nilai 226.)
Pp
1. Edy S s0 (nilai 243,5),

Hudjan hari Senin
diluar dugaan

art

Mahkamah Kepolisian Ting
gi (Mahkcu) hati Kamis jl.
telah memulai sidangnja di
Medan memeriksa perkara
AKBP.A.Z.SH jang dituduh
#elah memalsukan sebuah surat kuasa jang dikuasakan

tersebut pada Pengadilan Negeri,
tetapi oleh tertuduh surat kuasa
tersebut ditambah dengan
kata2

lagi.

Monas atau pinggiran arena Djakarta
Fair, dapat selesai mendjelang pembu
kaan resmi DF 70, tidaklah merupa-

al
-

(Ant).

Malam Sabtu jang lalu, daerah
istimewa Jogjakarta telah berhasil-memilih djuara2 Pop Singers tahun
1970 dalam finale jang antara lai
disaksikan oleh Wakil dari Kowilhan
W/pjawa
Madura,
Rektor UGM
Drs.Suroso MA, dan undangan lainnja

Harapan
ramaj agar djem
batan tinggi jang melintang
dekat be
kas gedung Teosofi di Merdeka Barat
ke-arah djalan-parsici dekat lapangan .

x5.-—

14 Djuni

4

Djakarta, 15 Djuni (Merdeka)

JOGJAKARTA: 14/6 (ANTARA)

v

Medan,

PEMBIKINAN DJEMBATAN
TINGGI MERDEKA BARAT

629/M/70

Pamen polisi Medan
didepan pengadilan:

RABU, 17 DJUNI

Moh

Ju

ai

RABU, 17 DJUNI 1970

MERDEKA

bodja dapat
menahan serangan komunis
Pasnkan2

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH
PENERBIT : P.T. Merdeka Press., Djakarta.
Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar.
Harga langganan dalam kota: Rp. 200,- sebulan (termasuk beaja

Ka

SITUASI DISEKITAR ANGKOR

usaha memotong fbukota Kambodja dari pelabuhan penting
negara itu an -empat kilang minjak tunggal.
&

djurubitjara

Kambodja

militer

mengatakan bahwa per

Giperkirakan sebanjak satu divisi.
Djurubitjara

itu

mengatakan

bahwa sekurang2nja ada tiga ba

PERKEMBANGAN DI
KAMBODJA DAN TASK
FORCE PERTEMUAN ASIA

talion pasukan pemerintah di-dan

Komando

:ertinggi

mengatakan

Kambodja

hari Ahad bahwa per

tempuran di Kompong Speu, jang

terdjadi sepandjang rute
antara
Phnom Penh dan Pelabuhan Kom-

pong Som, telan memotong suplai
minjak

keibukota

Kambodja.

Pelabuhan Kompong Som — du-

lu adalah Shanoukville — adalah
tempat kilang minjak satu2nja di

Kambodja.

Sumber2 di Phnom Penh mendu

ga bahwa persediaan
ibukota tjukup banjak

minjak diuntuk bisa

bertahan selama sekurang2nja dua

pekan. Tapi djika Gjalan jang me-

nudju Kompdng Som telah dapat
@ibersihkan dari unsur? komunis

penting, satu serangan ketjil saja

tjukup untuk bisa

memutus-

kan suplai minjak lebih landjut.
Satu alternatif jang
memung-

pembukaan

Festival Film

Asia

dinilai

selama

berlangsung,

festival

ke.16
Senin malam
dj Bali
Room, Hotel
Indonesia, oleh
Kepala Negara dikemukakan,
bahwa pemerintah
Indonesia

Film jg. turut sebagai guest
entry masing2 Amerjka
2 buah,
India 5 bua: dan
Inggeris 2

tival film jini, sebab saling pengertian dan persahabajan an-

menjinggung

menjambut dengan penuh per
hatian diselenggarakannja fes

Vietkong lantjarkan

sera

ngen mortir kedua, Sabtu malam

atas ibukota propinsi
Thom. 140 km sebelah

Phnom

Kompong
baratdaja

Penh.

Kompong Thom, setjara

tetap

terus mengalami gempuran2
keras komunis selama lebih dari 10
hari sedjak mereka memulai gera

kannja kearah barat.

Belum diperoleh kabar? terdjadirja pertempuran2 lebin kenda:i
pun pertempuran2
ketjil diduga
berlangsung terus di Siem Reap,
235 km sebelah baratlaut Phnom
Penh.

Situasi disekitar Angkor Wat
Pasukan2 pemerintah pekan la
Iu berhasil menguasai kembali

tar semua

negara2

mendjadi
nesia,

tjita2

Festival

diikuti
Ik.

oleh

150

Film

orang

Asia

djuga

rakjat

Asia

Indo-

ke.16

9 negara

jg

dengan

anggora

delegasi

oleh Presiden diharapkan, her
daknja
merupakan
tonggak
baru bagi usaha memadjukan
dunja perfilman di Asia dan
kerdjasama
'antara
bangsa2

Asia dibidang film.
Bagi

Tupakan

Indonesia
pertama

garakannja
jang oleh

dinilaj

akan

adalah

me.

kaij diseleng

festival
Presiden

film ini,
Soeharto

merupakan

ke-

kuatan penggugah kembali ba
ngunnja kegiatan film dan do
rongan bagi
Indonesia unuk
membuat film? jg lebih baik.

manusia

Ampenan,
baru2

sun

dewasa ini,
Pengaruh

masjarakat

jang

dapat

film, demikian
jang

kurang

menurut

baik

terhadap

timbul dari

djuga

baik.

pengaruh

Kepala Negara mengharapkan
melalui film sebagai alat hibur
an dan tanpa kehilangan mutu

senimia.

banckan

sekaligus dapat dikemwatak2

halus

manu.

partai

ini.

telah

pengurus

NU

berhasil

baru

untuk

1970/1972,
Madjelis
Tanfiziah

NTB

menju

perio

diketaui

M, Hamzah Karim, dengan
wakil

taris Drs.

malam

(Ant)

jang telah diadakan di Mataram

Presiden telah merupakan seba
gian dari kebudajaan manusia

setiap

masjara-

NTB

13 Djunj

Konperensi

per

BA.

Achmad

dan

ketua

Lalu

Hadji

jakni

Lalu

Muslihin.

Usman, Bil'id
Husein

Ajub

Sjaifudin dan

wakil sekretaris

Ii.

Im-

Hadji

'MSA

Sekre.

tiga

masing2 Drs.

Lalu Kabut, Fathurrahman Zaka

ria

dan

Abubakar

Surijah

terdiri

iai HM

terdiri

Mansjur

Faisal
dari

Jusuf.

dari

dan

Hadji

Rofs

Ki-

wakil?nja

Zainuddin

MA, Kijai Hadji Zai.

nudir Tandjung, Kijai H, Zainu
din Taliwanp. serta dua orang
katib 'iaitu Sjarifudin dan Abdullah

Nazar,

Tulisan kami jang terdahulu (Merdeka tanggal 1 Djuni) mengulas

ngapura,
Malaysia,
Pilipina,
Indonesia dan Taiwan, sedang
ngan

orang

kan Vietnam

Sela'an

hadir.

Ketua

Djepang, Si.

Eksekutif

berhala

Festival Film

Asia H. Usmar Ismail dan Wa-

Maka berfikirnjapun antara kedua

pula

itu tak pernah ada jang sama

Oleh karena itulah maka. oleh

Kl Presiden Federasi Produser
.
2
,
Film2 dj Asia Byung 1! Lee da

Povslology dikatakan bahwa berfikir
itu
bersifat — “personal.” Artinja,
“nyandung indentitas chusus orang

hak ig

nal”

ri Korea Selatan mengutjapkan
terima kasih kepada semua pi.
telah membantu

terselenggaranja
ja,
s

sehing

sifatnja,

maka

lahirlah

istilah

Sadikin
festival

“personal thinking.”
Ide sebagai produk berfikir dan
Ikan ide itupun bersifat
sonal ” pula.
Maka dalam psikoloki c.4. karakteroloki dipakai istilih2 — Caesarian
thinking, Nerotian thiking, Faraotian
thinking, — Napaleonian ” thinking,

tahun bagi warga Ibukota kare
Na dapat dinikmati oleh masja-

Analoog dengan itu, pada waktu
ini kita dapat pula bitjara tentang

Tn jai

festival

“orang daripada pemikirnja
Oleh karena berfikir itu "perso-

Hadiah HUT Djakarra

Gubernur
menganggap

film

ini

DCI Ali
adanja

sebagai

hadiah

ulang

rakat baik melalui pawaj hias
maupun

hadirnja

bintang2

pada pertundjukan2,
Presiden

Soeharto

ftim

jjang diser

taj oleh Ibu Tien Soeharto mem
buka festival film ini jang ber

langsung
sampai
tanggal 19
Djuni. Sedjumlah 31 buah fitm

drama

(rierita)

dan 20 buah

film non.drama — (dokumenter)

Mitlerian — thinking

dan

sebagainja.

Nixonian thinking, Sochartonian thir
king, dan, diuga tentang Merdekaist
thinking. Kompasian thinking. Berita
Yudahist thinking dan sebagainja.
Dunia

Napoleon.

ini diatur

Kata2

oleh

1de2,

kata

ini lahir dari-

personal thinking ala Napoleon. Jang
dimaksud olehnja dengan ide2 jang

sanggup mengatur dunia itu ialah
ide-ide Napoleon sendiri

Sebagai

seorang

menguasai dunia,

kaisar jang ingin

ia menghendaki

pegangan

jang sudah

supremasi bagi ide2nja sendiri, Ia
menghendaki suatu dunia jang tunduk
kepada — ide2nja, kepada personal
thinking-nja
Sedjarah menjaksikan, bahwa Na
poleon ternjata gagal dalam tjitaInja
dalam aspirasinja menguasai dunia
atau Eropah paling sedikitnja. Banjak
orang? jang gagal seperti dia. Apakah
sebabnja ?
Mereka itu lupa, bahwa sesuatu
e sebagai produk daripada personal
thinking orang seorang betapapun
besarnja, betapapun sublimnja, beta
papun me-"jakinkan”-nja, — namun
untuk realisasinja, untuk materialisa
sinja setjara mutlak membutuhkan
ide-ide lain dari orang? lain diluar
dirinja sendiri
Mereka lupa bahwa ide? besar
dari mereka itu dengan segala detail2
nja dam micro detailnja tidaklah
mungkin mereka laksanakan sendiri
tak mungkin mereka realisasikan ha
nja seorang diri sadja
Mereka membutuhkan tidak hanja
ide? orang lain jang sedjalan sadja
akan tetapi malah membutuhkan
djuga ide? jang tidak sedjalan dengan
ide-idenja sendiri
Demikianlah dikonstatir oleh psi
koloki bahwa ide2 jang tidak sedjalan
tadi, dengan daja feed-back, daja in

mulai

gojah

pada tali

Nampaknja
buhwa Pangeran
paling

pemerintah

ada
S

sedikit harus

Para p

jau

Laos

Tjuma sajangnja, karena semangatnja,

berani berta
mungkin akar

Lain kali sandal sebaiknja di
ganti dengan bunga! Itu 'kan

Pemerintah Djepang telah menjatakan bersedia memperbarui
perdjandjian keamanan mi ter dengan Amerika Serikat untuk waktu
jang tak terbatas. Perdjandjian militer tahun 1960, begitu kontroversiil
sehingga mendjatuhkan Pemerintah Djepang waktu itu, setjara otomatis

LAWAN2

S.PHO:

POLITIK

jan kemenaDirebutnja

Selatan.

al

23

Djuni

1960

keamanan militer

Aktris2 tjantik dari berbagai?

negeri
Asia telah bermesra
mesraan dengan aktris? Indo-

sia,
tjantik, menarik, segar
dan
hangat !
Kalau
ditanjakan
kepada
aktir2 Indonesia, tentu mere-

ka akan djawab bahwa aktris2
Hongkong,

ota

tropis, "kan

Angkatan — Udara,

8.700

sehingga dapat

Aktris2 negeri2

tetapi hanja 1

di Asia. Djumlah seluruh pasukan
Darat, Laut dan Udara jepang hanja
280.000 orang, 10 persen dari kemiliter

RRT,

dan lebih ketjil

lam negeri Kepulauan Djepang jang
mentjapai daratan Uni Sovjet,
Sibe
dan RRT
Pabrik sendjata dam amunisi Dje
pang menjediakan 90 persen dar
perlengkapan jang dipergunakan Djc
pang “termasuk pesawat? terba
tempur, kapal? perang dan peluru
kendali. Tetapi tugas besar dan berat
untuk mempertahankan Timur Laut
Asia dan Djepang diserahkan kepada
Amerika Serikat dengan pasukan?
Udara dan Lautnja jang mempunjai
kekuatan nuklir. Djepang tidak ber
sedia membuat sendjata2 atom meski
pun mempunjai kemampuan tehnik
untuk

membuatnja.

1 menjerahkan biaja per
jang begitu besar kepada

Amerika Serikat, Djepang

dapat mes

hemat anggaran belandja militernja
dari 1 persen dari seluruh
P (Gross National Product atau
Hasil Kotor Nasional) dan memusat
kan kekuatannja pada pembangunan
ekonomi jang terbesar nomer 3 di
dunia sesudah Uni Sovjet dan Amerika
Serikat
Apabila Pakta Militer itu diper
barui lagi pada tang al
23 Djuni j.a.d
maka Djepang tidak diminta untuk
membuat spesifikasi berapa lama Djepang ingin bernaung dibawah pajung
nuklir Amerika Serikat. Djangka wak
tu untuk memperbarui Pakta Militer
itu berlaku selama 10 tahun.

Oleh : CHOESNOEN

duksi dan daja deduksinja, itulah
jang sebenarnja merupakan” pupuk
din stimulus (zpendorong)
“serta
incentive (perangsang) bagi suburnja
pertumbuhan ide? positief sehingga
dapat dimaterialisasikan
Tanpa personal thinking jang ber
beda-beda itu peradaban insani akan
berkembang lambat. (With out per
sonal thinking the human culture
would — make, if any, only slow
progress)
Mudah 2an tulisan ini dapat membangkitkan appresiasi timbal balik
(Creciprocal appreciation) jang sehat
diantara semua pihak jang sungguh?
dengan sepenuh hati berpartisipasi
dalam usaha mensukseskan Pelita
dengan pengertian bahwa Pimpinan
akan dapatlah kiranja me
manfaatkan | serba bagai kekuatan
positif jang hidup dalam masjarakat
demi suksesnja Pelita, sebab apabila
Pelita gagal suatu bentjana besar
sangat mungkin akan menimpa Nega
ra dan Bangsa Indonesia. Sama den
jang sekarang sedang menimpa Kam
bodja.
(Refrensi bahan2 dari:
4.Cohes
The shaping of the young mind
1.Cohen “Contact of Mind,” LCo.
hen
onal Thinking,” REM
Harding "The Anatomy of Inspurati
on,” E.Huntington” Mainsprings of
Ciwilization.")

mengatakan,

bahwa Bang Ali Sadikin orang
nja tampan alias.....handsome!

Asal tahu sadja, lebih djauh

dari itu harus

.....hands off!"

Sepi
ADAM

mt

Ta

aa

Timur dan Pasifik Barat.

rupakan organisasi militer jang ketjil

tetangga kita

tidak sembunji2

MM
“wan
aa
2.

jang mengarungi laut dan udara Asia

Djepang mengatur pasukan per-

ha-

(aktir disudut ).

Skwadron ke-5 Angkatan Udara AS

tahanannja sendiri,

kurang

'Maklumlah, sama2

HANDSOME

tersebut jang dapat

ta Angkatan Laut, 400
an Darat dan 4.800 2
Marinir (KKO). Pasukan?
dukung oleh Armada ke-7

tidak

ngatnja.

adalah

Berdasarkan pakta ini. Amerika Seri
kat
mempertahankan
pasuka
tempur Udara dan Laut di Djepang
dan bersed membantu Djepang kalau
ada serang militer dari pihak musuh
Pada vaktu ini Amerika Serikat
mempunja 39 200 pasukan di Djepang
jang dipetjah-petjah mendjadi 18.300

terima

SAMA - SAMA

akan diperbarui lagi pada tanggal 23 Djuni 1970. ketjuali djika Tokyo
atau Washington membatalkannja
Ta

menundjukkan

kasih

htikan
amuknja — pasukan?
Vietnam
Utara dan Pathet Lao
Pangeran Souvanna. Phouma ja
ah
4 69 tahun
itu kini m
hawatir terhadap mem
knja situasi
dan adanja antjaman

htuk membantu meng:
ukan2 Komuni

hantjurka

lebih

dari sajap kanan
Komuni

d.

Tokyo, 14 Djuni (UPI)

terpaksa Rudy

kedjurusannja sebagai utjapan
selamat datang.

Diantara — Djendoral2 berhaluan
udah ada keinginan me
1
mengundang
pasu
ka
nam Selatan
dar
Muang Thai
k memasuki Laos

politik

maka

hampir sadja berkenalan dengan sandal jang dilemparkan

Mereka ingin membuang sifat itu
memakai persetudjuan Amerika
d
Persetudjuan Djenew

lan
esuai

penindjau di
Vient a
bahwa di Laospun
dadi
p
seperti di Kar

Maa

Tokio.

14/6

Djepang

telah

bertugas

dj Aldj

kan Dubes H

anggora
an,

njerukan
Abd

Nasse
4 Dj
terdja
sedang
bahwa apa
Terusan Suez sekarang
merupakan perang, Pangakuan Nasse
itu diutjapkan d:
itonja kepa
da rakjat N
Ld
ta Delta Nil, S:
Presiden Nass
"Saja katakan
ah
wa kita sekarang

daan per

ngan, Perang di Terus
Sinai telah bertangsu
hun penuh
oleh

seoram

tjara militer diterangkan bahw
pesawat ter
rang posisi2 RPA sepandi
70 mil (422 km) Terusan Suez »

rubi

KOMANDO2
DILARANG

SENDJATA
Beirut,
rang

sendjata

non-lsrael
Menteri Dalam Negeri Libanon
menerangkan
Kamal Djumblat
dua hari ji setelah bertemu de
ngan pemimpin? Palestina, bahwa
tudjul keputusan itu.

telah menje

JAMAN MINTA
BANTUAN
PANGAN

2

KAIRO, 17/6 (Ant/Atp)
Pemerintah Republik Jaman telah

langsung selama tiga tahun, demikiam diberitakan oleh pers Mesir hart
Abad
Berita2 pers itu menjatakan, bahwa sedjumlah orang sudah meningBal duni, akibag kelaparon dibebera
pa daerah.

sama

umumkan
Hingga

jitu dari

lakukan

komite untuk
tjandi2 Ang-

jang

bersedjarah

UNESCO

pada

amuknja

perang

ranggal

10

Djuni jang lalu telah memutuskan
untuk menambahkan
sidang
dari
agenda
pada

ke-84
nja,

bagi

dari

soal

Kottijre

resolusi

s'dang

ditetapkan.

itu

jitu

Eksekutif

masih

Hogen,

Tanggal

belum

utusan

Dje

'perdamajan
ata kerdja

sama Sekdjen
mengenaj
soal

mi

muj U Thant
U
Thant
tel

dj New York
mendjandjikan

pada

tang

oleh

Washington

kor

supaja

kini

belum

Deparlu

angkatan

membom

kitar ijandi2

dak

di

udara

daerah

se

Angkor, dan ti

direnijanakan

untuk

pembomar

mjkian

AS

hari Sabtu

jang

me

sede

AS menambahkan
masalah tjandi2 jang

Departu

bahwa

bersedjarah
jtu,
jang seka
rang
dikabarkan diduduki oleh

pasukan?

kemunis,

rakan

dengan

Vietnam

Selatan

telah

dibi

pemerjntah2
dan

Kambo

dja dan dengan Sekdjen PBB

U Thant

Pemerinah

rapkan a
pada dunja
kan

"fandi2

kan

di

Kambodja

ira,

dalam

da

DUA PEREMBES
DITEWASKAN

jtu

Sesul,
14/6
(Ant/Rr.)
Dua orang Korea Utara ter
bunuh ketika pasukan? Korea

Eksekutif

menjampajkan

soal

tidak ada kerdjasi
kom'te,
Djepang

akan

mengadjukan

sendirian

UNIS

itu

Apabila

1

resolusi

Emas -

an korban 29 orang tewas.

kan

potongan?

emas

itu

dengan

mereka

utara

pan sem:

adalah

tipis
Ekspedisi Mu terdiri $ orang
termasuk Brown, dan akan ber
langsung selama dua dulan

perem

tangan
tapi seelah dua
kambratnja berhasil dite.

kan 8 buah

Pesa

para

bes disektor tengah zone de.
militerisasi Sabtu malam. demikian diumumkan hari Ahad.
Para perembes telah melawan dengan melemparkan gra
kan

wat tsb djuga mengangkut seGjumlah emas jang berharga ti
dak
meninggalkan London — katakan,
bahwa jang penting baginja ada
lah "menunduki” — gunung? itu
Sedangkan kans untuk menemu-

Kalau
pada
tahun?
jang
iaru warga—kasa
selalu dj-

s

Selatan terlibat dalam kontak

kearah

London, 16/6 (Ant/Rtn)
Sebuah ekspedisi Inggeris akan
tjoba "tunduki”” dua gunung di
Peru dimana terdapat emas jang
berharga tinggi, — demikian hari
Djum'at diumumkan oleh pemimpin ekspedisi tsb, Joe Brown,
sebelumnja terbang ke Lima
Gunung tersebut adalah El Toro (6466 meter)
dan NevadoRondoy (S19 meter) jang belum
peroah "ditunduki” oleh manu-

KORUT

dan

lalu

mundur

meninggal.

granat,

dua sena-

otomarik.

dua detek

tor rendiau dan lebih dari 500

butir

kontra

peluru

spionase.

Komando

bahwa

kata

itw

vasukan2

komando

mengatakan.

pemerintah

herhasil memukul mundur
diumlah (“dak diketahvi

rana)

dalem

sektor

hari

nerembes2
kontak

tengah

Ahad

Dari kedua

sebe.

Korea Utara

sendiata

sebelum

lain

di

fadjar

pertempuran

laa

Pengemis
inting '

Paris

PATROLI KORSEL

nat2

NN

jang akan langsung

sendja'a

Kedjar

pertemuan antara wakil2 ketiga2 ne

sidang

agar Komne

I)

gara jang tergabung dalam "task for
ce” Itu dengan wakil? darj RR Tjine
dikota Paris pada minggu terachir
bulan ini

diha

UNESCO

hai.

mengabar-

na Tun Abdul Razak telah dibatalkan, karena pembe
sar Malaysia itu harus hadir sebagai
wakil negaranja dalam suatu konperenst Negara2 Persemakmuran.
Kepada Pemerintah Uni Sovjet t&
lah djdjandjikan bahwa salah seorang Menteri
diantara
anggota2
"task force" akan hadir dalam perte
muan dengan pihak Pemerintah Uni
Sovjet, "maka diputuskan bahwa sa
Ja akan mengundjungj Moskow”, ka
ta Adam Malik
Menurut menteri Malik ia akan
bertemu dengan "task force”, jang
baru2 ini mengundjungi New York,
dlibukota Uni Soviet itu pada hari
Selasa ini, dan pertemuan dengan
Tihak Uni Soviet itu akan berlang
sung pada harj Rebo jang akan datang,
"Task force” tiga negary,
jang
terdiri dari wakil Indonesia, Malay
Ma dan Diepang telah dibentuk ses
suay dengan keputusan
konperensf!
menteri2 luar negeri mengenai Kam
bodja itu di Djakarta dan oleh kom
perensj itu ditugaskan untuk menghubungi semua negara jang pernah
duduk dalam konperensi Djenewa ta
hun 1954 mengenai Indo Tjina, da
lam rangka mentjarikan suatu penje
lesatan damai bagi
masalah2 jang
dewasa iny dihadapi Kambodja.
PERTEMUAN DENGAN
U THANT
Menteri Adam Malik mengatakan
Gluga, bahwa di Moskow
ia akan
makan kesempatan untuk bertemu
dengan sekretaris djenderal PBB U
Thant jang dewasa ini berada dikota Itu.
Selain Moskow Adam Malik tidak
mempurjai rentjana
untuk” mengundjungt negara2 lain.
"Selesai Moskow”, demikian dika
takan, "saja akan langsung pulang
ke Djakarta, jakni sekitar tanggal 19
Djuni jang akan datang”
TIDAK TAHU MENGENAI PER
TEMUAN DGN WAKIL2 RR
TJINA
Ia mengatakan lebih landjut bahIa tidak mengetahui tentang ada
nja suatu rentjana mengenal sunda

menjerukam keagar menjelamat-

gal 12 Djuni, ketka ja mene

dimuka

ngan memasang randjau didekat
Lioa
garis gentjatan sendjata

komando

anggota2

bekerdja

solusi kepada
menjelamaikan

Palestina akan dila

membawa

organisasi2

kepada

diperintahkan

sedapat mungk'n
tidak menijamah tjandi2 Angkor, demi
kian
menurut
Rewer”
di

AS

KE-KOTA2

umum dikota2 Libanon dan menembaki wilajah Israel, berdasar
kan peraturan jang akan mulai
berlaku hari Senen kemaren,
Keputusan itu diambil oleh pe
merintah Libanon pada tanggal
24 Mei jl. dan meliputi pula lara

dan

agar me-

Pasukan? AS di Kambodja

telah

satu re-

17 (Ant-AFP)

Komando

Pendidik

diselamatkan

dalam mengadjukam

CO

.
PALESTINA
BAWA

Eksekutif

PBB).

pang untuk miss
Kambodja

menghada

(Ig

r), seorang

Pengetahuan

Shinsagu

4 berper

Selandjutnja

Tamura

jinnja supaja

Djamal

menginstruksi-

(Orgamjsasi

Imu

Kebudajaan
Kairo, 14 Djuni (UPI)
RPA

Luarnegeri

omite

UNISCO

dj

(Anit./AFP)

Kementerian

harus

Angkor

Tjandi2

NASSER
AKUI RPA
BENAR2

(AP)

hotel itu.

2

dari para

ar

tawa

merupakan

| asing

delap

Lima puluh

darj

selandjutnja

"Antara"

Intercontine.atal Hotel milik Amorika adalah salah satu dari du: hotel di An
Jordania, jang diantjam akan diledakkan
oleh para g riljawan Arab jang kiri, apabila pasukas2 Jordanis tidak menghentikan pemboman2 terbadap kamp2 pengung:

sian Palestina.

MALIK

(Sambungan

ta

$ hari berturut-turut

serba ringkas tentang “Thinking” (-berfikir).
ita telah mejakini bahwa buah pikiran adalah identik dengan pemikirannja. Kita ketahui pula bahwa identitas dua orang tak pernah ada jang se-mata2 sama.

thai, Hongkong,

“kehilangan

akan perbaharai

Personal thinking

Sembilan negara dari 10 ang

gota Federasi Produser2 Film
dj Asia (Feleration of Motion

di airport Kemajoran

kota?
dan
Saravane oleh
ing meskipun
pasuka
tupat direbut kembali oleh pasukan2
Laos,
segera membuat golo
1 mengadakan
desakan$
rintahan — nasional jang berhaluan

Vientiane, Djuni (UPI)

pakta militer dengan A

kuatan

baru

partai NU

ran

orang

dan

Pengurus

mengatakan bahwa
film jang
ditonton
oleh
ratusan diuta

9 Negara hadir

Pictures in Asia) masing2 ada
lah Korea
Selatan, Muang-

soalan2

katnja,

ma

dgn

Djepang

daripada Angkatan Bersendjata India.
Taiwan, Korea Utara maupun Selatan
ekatan Bersendjata Djepang berung djawab atas pertahanan d

an, untuk lebih memahami

film terhadap

masjarakat

tindakan

disingkat dengan nama pakta militer

de

pengaruh

sesuatu

Sai-

bahwa

di

annja.

diambil

mulai Sungai Mekong dari

Djurubitjara militer mengataxan

Djenderal2 ingin undang
pasukan2 Vietsel dan Thai

1 Phouma

kenal itu.

akan

djumlah banjak telah berbon-

kita

jang mungkin akan merusak kuil

tanggal penandatangan perdjandjian

mjak langsung ke Phnom Penh me

dong-bondong — mendjemput
pahlawan2
bulutangkis kita

Pemerintah Laos jang memperoleh dukungan Amerika Serikat
memperoleh banjak kesulitan dari segi militer dan politik sekarang
ini. Perdana Menteri Laos Souvanna Phouma menghadapi bahaja akan

mi-

buah. Film2 ini tidak dinilai,
Seterusnja Presiden Soeharto
soal

Komando Kambodja belum mem

kinkan adalah mengirimkan

sia untuk lebih
memahami se
lama manusia dan kemanusias

akan

tahun itu sebagai tempat perlindungan mereka.

Kambodja

Film dapat berpengaruh -.
pada masjarakat
Djakarta, 16 Djuni (Ant).
Presiden Soeharto menjatakan penghargaannja terha
dap suatu usaha untuk
mempererat
hubungan antara
bangsa Asia melalui. film jang merupakan satu tudjuan
dari Federasi Produser2 Film di Asia dengan menjelenggarakan Film Festival tiap-tiap tahun.

tuhan kuil jang sudah berusia 800

peninggalan kuno jang sangat ter

itu telah tiba.

Beberapa kedjadian jang sambung menjambung dengan tiepatnja telah mempengaruhi keadaan di Kambodja dewasa ini. Sehingga perlulah kita memberikan
pandangan2 baru terhadap proses api pertikaian disana, djika kita ingin memberi
kan sumbangan pikiran bagi perdamaian dan keamanan didaerah itu.
Berita2 paling achir menundjukkan bahwa kaum komunis telah menghebatkan tekanannja terhadap Kambodja. Dalam usahanja hendak mendatangkan
kerugian2 bagi Kambodja dkk.nja kaum Komunis telah merebut dan menguasai
hampir semua
djalan2 raja jang berhubungan dengan ibukota Kambodija Pnom
Penh. Pihak Kambodja mengakui, bahwa keadaan disana sangat suram. Sehingga
mereka perlu meminta bantuan pasukan Vietnam Selatan. Sedang kegiatan2
pasukan AS sekarang ini sudah lebih terbatas. Antara lain disebabkan karena
persiapan2 AS untuk mendjalankan kebidjaksanaan penarikan mundur pasukan2
nja jang ada dinegeri itu. Kita lihat, bahwa beginilah djadinja,
kan jang tidak berpengalaman seperti pasukan Kambodja, harus menghadapi
orang Vietcong jang sudah membuktikan selama 15 tahun ketahanan dirinja dan
kemahiran menjerang dan mempertahankan, sekalipun berhadapan dengan AS.
jang kuat itu.
Hal2 diatas itu membuat grup Sihanouk makin bersemangat untuk terus berkelahi, sesuai dengan kegigihan kaum komunis jang tidak memperdulikan apapun,
ketiuali sikap bertahan dan kemenangan jang ditjitaZkan mereka.
Dalam keadaan begini Adam Malik telah bertolak ke Moskow, tentunja untuk melandjutkan program Task Force dari "Pertemuan Asia," sekalipun Adam
Malik tidak bersedia memberikan keterangan jang sesungguhnja. Kita menghitung, bahwa urusan Adam Malik itu tentu akan mendapatkan sambutan dari
Moskow. Tapi tentu tidak kita lupakan pula, bahwa setidak-tidaknja Moskow
akan menghadapi Adam Malik dengan konsepsi penarikan mundur s e mu a
pasukan asing bukan sadja di Kambodja, tetapi diseluruh Indo Tjina. Hal2 ini
sudah selalu ditjetuskan oleh Moskow. Dan salahsatu ketidaktjotjokannja dengan
"Pertemuan Asia” adalah djuga, karena "Pertemuan Asia" itu hanja membitjarakan soal Kambodja sadja. Sedang kedjadian di Kambodja itu, rapat sekali sangut pautnja dengan seluruh Indotjina.
Sedjak dulu kita djuga telah berkejakinan bahwa soal Kambodja tidak berdiri
sendiri dan harus dilihat dalam perkembangan diseluruh Indo Tjina. Hal ini
bukanlah karena kita setudju kepada pihak2 jang memegang prinsip “perdamaian di seluruh Indotjina," tetapi proporsi pertikaian sekarang ini, setjara Asia
haruslah kita melihatnja setjara keseluruhan. Mudah2an Moskow akan betul2
mengerti akan aspirasi rakjat2 di Asia, termasuk Indotjina. Jaitu, bahwa pertama
tama jang diinginkannja adalah suatu kemerdekaan nasional jang tidak ditindas
oleh negeri2 Barat setjara ekonomie dan tidak dimakan oleh negeri2 komunis
setjara politik.
Dengan konsepsi perdamaian Kambodja jang diperluas mendjadi konsepsi
perdamaian di seluruh Indotjina, tentulah Adam Malik lebih berhasil menun...
diukkan pendirian kepentingan Asia setjara Asia, karena sekaligus ia pun mem:
persoalkan pula soal Vietnam dan Laos sebagai negeri2 Asia djuga. Itulah jang
harus mendjadi pegangan Adam Malik. Selama tokoh2 pertemuan Asia masihragu2 untuk menjatukan persoalan Kambodja dengan persoalan Indotjina menj
luruh, selama itu tokoh2 pertemuan Asia tidak akan mendapat hasil jang dihatapkan oleh dunia dan chususnja Asia. Dalam pada itu kaum “orsun's madju
terus dimedan pertempuran. Untuk kemudian “membuktikan”
«pura dunia,
bahwa kemenangan politik perdamaian kita sudah .
terjun sat! |!

Pathet Lao, telah mengambil rerun

berikan penegasan
mengenai hal
ini, tapi mengatakan bahwa tidak

“itk

sekeliling

terkenal dinegara tsb,
Tapi eituasi disekitar Angkor
Wat masih belum Gjelas. Pengung

Sekitar Kompong Speu, tapi tidak
diberikan apakah pasukan infanteria dan Japisbadja Vietnam Se-

latna jang sedang dikiimka.

Sekalipun hudjan deras, tapi
pemuda2
Djakarta
dalam

Siem Reap dan lapangan terbang
jang merupakan kota turis jang

si2 Perantjis jang kembali ke
Phnom Penh telah mengatakan
bahwa pasukan2 komunis, termasuk pasukan2 Vietnam Utara dan

'mehahan

DUMA

penggulingan
kekuasaan di Laos

DJELAS

Pertempuman diibukota propinsi Kompong Speu. hari
Ahad memasuki har' keliga sembntara Vietcong terus ber-

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah

upatjara

WAT BELUM

Phnom Penh, 14 Djuni (Ant,-Reuter).—

antar). Luar kota: Rp. 300,- (termasuk beaja
pos udara)
Luar negeri: Ditambah beaja pos udara
ke negara jang bersangkutan
TARIF IKLAN :
TEKS SADJA : Rp. 40,- per mm/kolom iklan, lebar 46 mm
minimum : 25 mm/kolom.
DISPLAY - AD (IKLAN GAMBARI: Rp. 50,- per mm/kolom iklan
minimum : 40 mm/kolom
Dua warna (hanja merah) : tambah 10055
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 : A. 12638

pada

Mungkin terdjadi

PERTEMPURAN DI KAMBODJA:

Merdeka

Berpida:o

PEN

itu

dinihak pasukan
bemerintah
“dak terdapat korban

PELANTIKAN DJAKSA TENTARA
ALRI
DJAKARTA, 15/6 (ANTARA)
Kepala Dinas Hukum Angkatan
Laut, Kolonel Laut Samsudin Martovudiojo
selaku Oditur Djenderai:
itas nama KASAL, Senin pagi telah
melantik Major Laut M Bachri Bc.Hk
sebagai Djaksa Tentara ALRI untuk
wilajah hukum seluruh Indonesia
Demikian, Dinas Penerangan Ang:
katan Laut. (Dispen ALI

ganggu

oleh

pengemis?

berlagak sining

jang

sengan mem

bawa
ala2 seperti penggada
atau tjambuk pandjang serta
berlaku sepemi
orang n

membentak?

terutama pada

serta

memaksa

wanjta?2 untuk

mendapatkan

wang,

mat

Semen.

fisa'atg

dengan

menjar-

da
kl

maka

pa

malam tanggal 9—-6—1970
djam 1930 disekitar Kra

Bundar

mana sedang ramai? orang ber
belandja, munijul seorang pe
gemis

laki2

€ ular besar (ular sawah)
ular
sambil mengatjung?kan
jang dbawanja sesengah me-

maksa

untuk

terutama

meminta

pada

wang

wanita?

jang

sedang berbelandja.

Pemberja masih 'ngar bebe
rapa bulan jang lalu hal seru

pa pernah terdjadi, hanja se-

orang wanjta djuga membawa
ular.
Tetapi

anehnja

amanan

sekitar

didarangnja dam
kan orang2 jang
buru? membenkan

badan

tempat j

sipengemis tersebut

1

$'kam
sebut

sul

an

keterteramamn

ke-

sadja,
didekayinja
wang agar

segera per

hal

ter

mengganggu

umum,

dapat

menimbulkan danjk teruama
bagi

wenyta?2

Harapan

dan

kam:

anak2

kirenja

jang

berwadjib dapat turun #amgan
untuk kesskian kalinja mem
berarmas

hal?

Djakarta. tel

jang

serupa

12 — $

MORHD. . HOED

DJL.

KWINIL

No. 25

DJAKARTA

1910.

MAN Iv:
aa

MERDEKA

“Djerman vs italia

t sa K3

“Uruguay
| DJAKARTA,

vs Brazil

17 Djuni (Mak) :

(4 Tanggal 17 Djuni

1970

menurut

Fa

Waktu Meksiko empat kesebelasan
( Marungan sengit” untuk menetapkan
r2 djuara
au semi final's da5
perebutan piala dunja dikenal
Pula dengan nama Jules Rimet Cup.
Keempat kesebelasan ini adalah
| merupakan hasil seleksi dari: 16 negaTe-kesebelasan jang turut bertarupg
Man berasal dari benua Asia, Eropa,
@Mrika dan Amerika.
Adapapun kwarter finalist jang
bertarung nantj 17 Djuni jalah Djer#man, Malia, Uruguay dan Brazil. Uru
tan dan ketetapan pertandingan adalah sbb:

(Mirarter finalis akan melakukan per-

DJERMAN vs ITALIA

URUGUAY

vs BRAZIL.

Dalam susunan pertandingan diatas
2
dak memungkinkan merupaikan

"all Europe” atau "all America”

tep! merupakan Eropa lawan Amerika
(Watin). Halmana lebih mentegangkan
@unia sepakbola dan tentunja djuga
bagi supporter2 sepakbola di Djakarta
5 Yindonesja.
Inggeris sebagai djuara bertahan
dalam seri pertandingan menudju seIni final Inj telah dapag dikalahkan
leh kesebelasan Djerman Barat de-

(agan angka 3-2. (or).

&

Hanja 4

MEXICO 70

Kes. Inggeris

Leon, Mexico, 14 Djuni (UPI)
Kesebelasan
Inggeris
dan
Djerman

Kartjis untuk melihat
pertandingan sepakbola di stadion Leon terdjual habis, jaitu 25.303 lembar.
Tjuatjanja pada waktu itu tidak se.

bersih

Minggu

Komisi

di

Cup'

Mexico

City,

@nenjampaikan

Sepakbola

Mexico,

2 kali dalam

sepak

bahwa

dan

Setelah komisi itu tmenegas.
kan hari Minggu tentang peri
Barat,

pada

selesainja

pool, hanja

Djer

Peru.

Marokko dan

rekor "permainan

bersih” un.

dihadiahkan
Hu.

"fair

Bulgaria jang

masih memiliki

tuk memperebutkan trouphy. jg
untuk

play”

Peringatan2
telah diberikan
7 'kepada: Vital Khmelnitski (UR
SS),

Mihai

Mocanu

dan

Ion

Dumitru (Rumania). Jean Thisgen dan Paul van Himat (Bel.
Ba).

Javier

Bello

dan

Valdivia

(Mexico),

Mario Bertini (Italia), Menachen
David

(Israel) dan

Karel Dobias (Tjeko).
Akiibat perfingatan2 !: ,

Mexico dan Israel mendapetkan
3 bidii hukuman. Rumania Han

"Belgia 2 bidji, dan Italia serta
URSS
bidfi

dan

Tjeko

masing2

hukuman,

Uni Soviet
kalah - sia!
Mexico,

13/6 (Ant-Rtr).

Kes. Uruguay djuga telah
melapangkan
djalan
menudju final dalam usaha
nja merebut ”Cup Dunia"

ketiga kalinja setelah dalah pertandingan distadion

Ik

”Astec”
(Kota
Meksiko)
(memperolen
kemenangan
tipis 1—0 dari Uni Sovjet.
Satu2nja goal Uruguay ihi ditjip
takan dalam perpandjangan waktm oleh Esparrago dimenit ke-116

alam suatu pertandingan jang sa
@egat berhati2.

Dalam semi-final Uruguay akun3
dengan

Uni Sovjet
ja ketika melawan
tanpa banjak melepaskan temba-

Ikan2

akan

memberikan

. kemungkinan b:

memenangkanAN SA

| @uali

apabila

Grobah.

sedikit

Uruguay bisa

barisan

na, ke

depannja

Kes. Uni Sovjet jang kalah sial
menguasai

lapangan

(dengan setjara terus menerus me

n serangan jang memak

Goal pertama ditjetak oleh Mullery dari Inggeris sehingga standnja
pada menit ke-31 adalah 1-0 untuk

Inggeris. Sampai turun minum stand-

nja tetap sama.
Setelah $ menit dalam babak
kedua Martin Peters penjerang kiri
dalam Inggeris mendapat operan jang
sangat manis dari seorang penjerang

lainnja das menjelesaikan dengan ten-

dangan jang sangat dahsjat kedalam
djala Djerman. Kedudukan mendjadi
20.

Tetapi pemain depan — Djerman
Iranz Beckenbauer jang ternama itu
tidak mau menjerah begitu sadja
Ia menundjukkan kemahirannja jang
membuat dia' Silah sorang jang terkenal dalam gelanggang "WORLD
CUP”, Kesebelasan Djerman Barat
tetap membanting tulang. Dan achirnja Inggeris mendjadi lemah, karena
suasana panas memanggang badan

Iranz Beckenbaucrlah jang mulai membalas dan memasukkan gol
kegawang Inggeris jang didjaga oleh
Peter Bonetti. Kenjudian Uwe S
memperoleh tendangan dari KarlUcinz Sehnellinger sehingga standnja,
sesudah turun minum, dalam 9 menit
sadja berubah mendjadi 2-2
Drama tahun 1966 nempaknja
akan terulang lagi. Tetapi kali ini
Djerman Barat, bukan Inggeris jang
lebih kuat. Pada menit ke-107 Gerd
Mueller — dapat mengalahkan Brian
Labone dan memasukkan bola untuk
Djerman Barat dengan angka keme
mangan 3-2
Sementara

itu dikabarkan, bahwa

kesebelasan Inggeris jang gagal madju
kesemifinal, menurut rentjana akan
kembali ketanah airnja hari Selasa
(kemarin). Ketua team Inggeris Sir
AIf Ramsey menjatakan bersedia mcnindjau kembali rentjananja untuk
adja pulang selureh pewain
Tis, ketjuali djika ada permin
DAVIS

CUP

:

Jugoslavia samakan

dan.

2-2

Yugoslavia,

4/6

kedudukan
Marlbur,

.
(Antara-AFP Rtr.)
menja
sil
berha
Yugoslavia
2
—
2
nnja
duka
kedu
makan
perem
dala
nia
Ruma
an
deng

butan Davis Cup babak semi-

final seksi "A" zone Eropa,
ketika Nikola
hari Minggu,
Ilie Naskan
Spear mengalah
— 5,
ta7se

8 — 6,

6 —2.

Sebelumnja Rumanja leading atas

asuhannja

ketinggalan. angka

0-2, namun dapat menjam
kan kedudukan, bahkan achirnja memenangkan pertandingan

ncngatakan

kami

berhasil

bt

1

memelihara

ke-

kuatan walaupun sudah ketinggalan
Setelah mengetahui pemain? Inggeris
mulai mengalami kepajahan, kami
baru memaksakan suatu pertandingan
berlangsung dalam perpandjangan
waktu dan saat itulah jang menentukan
lama

(photo

istimewa

aa

Italy dapatkah mereka merebut " Jules Rimet Cup "

Kes.

tahun

ini?

( Gmb.

Kis.

Merdeka

wa di Djember

ton.

Tidaklah

heran

djika pada

wak

tu kesebelasan Dynamo dari Ru
sia, berdujun2 para petjaidu bo
la untuk

menjaksikan

permainan

jang lebih bermutu dan dengan
mendatangkan

kesebelasan

jang

kuat ini, para pemain dan djuga
para pelatih akan dapat mengam
bil tjontoh

mana

jang bisa d'trap

kan di Indonesia.
Kalau

dilihat

puan PSSI

dari

segi

kemam

dewasa ini (senior)

sedangkan

jang
jang

mempunjai

kompak

setiap

tahanan

kokoh

saat

baik

lawan

bagai

kesebelasan

penjerang

mendobrak

per

jang

siap

dan

pertahanan

beton

menghalaukan

serangan

lawan

se

hingga P-S.S.I. senior sangar di
segan! oleh kesebelasan
mana
pun. Di Asiapun demikian djuga

kesebelasan junior jang berhasil
mendapatkan
Indonesia
ketem

pat jang paling terhormat.
Baik kepada pengurus P-S.S.I.
maupun Gelora Senajan, kita sa
ngat salut karena sering sekali
mendatangkan xesebelasan2 luar
Negeri hampir setiap bulan pada
belakangan ini, baik dari Neger!
Asia Eropah dan Amerika serta
tak ketinggalan dari benua Kang
Buru.
Djangan

hanja

tungan

tjarl

keun

Akan tetap! hendaknja P.S S.I.
berusaha mendatangkan
bukan
lah dengan maksud hanja mentjapai keuntungan sadja, tapi ha
ruslah memberikan kepuasan ke
pada

penontonnja.

Terasa sekali sedjak datangnja kesebelasan
Jardne — dari
Hongkong, karena
kemampuan.
mereka

tidak

tampak,

ini

akan

menimbulkan kepertjajaan para
penonton akan luntur,
tamba
han lagi dengan

datangnja biang-

kerok kesebelasan Hongaria dar:
Brasil. Ini sangat mengetjewakan
sekali apa lagi dengan terdjadi
nja insiden pada pertandingan te
rachir antara P.S.S.I. senior va
Olaria jang masih belum

dapat

dilupakan.

PS-S-I

selection

agar

para

penonton

sangat

tidak

Bagaimana

Ketua

Umum

Kongres.

jang

muwagkinan pada
bulan2 Agus
tus atau September 1970 jad..
sudah dapat diadakan,
Keterangan ini diberikannja
kepada "Merdeka" pada hari Se
lasa kemarin,
Selandjutnja Drs. Anton Lesiangi
menjampaikan pesannja

jang terpenting kepada seluruh
anggota jang
tergabung dida.

lam

organisasi olahraga karate

dalam tu.
sekarang

Ini sedang terdjadj perselisihan

pah karate dan teruskan latih.
an sebagaimana biasa Segala

ta

terpengaruh

sendiri

oleh

pegang

keada-

teguh

oleh Ketua Komite Eksebaru diketahuinja setelah

dan

sempoai

Ui

pernah
an

berita

dari

2 ka

saat

melihat

tsh

Kena'kan

dari

dilihat

tahun

13 Mei 1970

(0

Pengangkatan

NS

4

No, 2/PRES/SK
mana

tingkat,

jang katanja terlandjur dike
Kenaikan

dan

Pembatalan

tsb terdiri dari 6 orang, bukan dirinja

Cumstck

2
2 Eng

2

La

Papoes

BABAK

4

BABAK

5

BABAK

6

I

4) Mark's W
(3) Tilba Sheen

H

Sharkir

(H Candy Shot

(2

Pions

IT

sendiri.

Lebih djauh
dikatakannja, bahwa
pimbatalan kenaikan tingkat ini bukanlah merupakan hal jang utama,
tetapi pemetjatannja dari kedudukan
sebagai anggota Presidium/Ketua Ko

misi Technik/Pendidikan jang dipilih

dalam Kongres 1968 jl, tidak dapat
Gibenarkan, ketjuali apabila kongres
sendiri jang melakukannja
atau ia
menarik diri dari keanggotaan tsb.
TIDAK AKUI PROF. DR. PRA:
JUDI DAN MEMETJAT 4 ANGGOTA PORKI

PROJEK
Kuala

ASEAN

Lumpur,

17

t

AFP)

Komite tetap ASEAN untuk bi
dang keuangan
telah” memilih 4
peojek untuk segera laksanakan
Projek? int adalah:
1. Pusat pameran produk? di
Ibuikota

negara?

ASEAN

—jakoi

Kuala Lumpur. Djakarta,
Bangkok dan Singapura.

Manila

Gjukan

daerah

1

ASEAN

Expo

bersama

perdagangan
3.

Kampanje

untuk

di

(2 Best Ve

(D Lap

King

3) Off

Break

d»

1 Pion's

mema

memadjukan

kundjungan di negara2
ASEAN
dalam tahun 1971. 4. Pusat re
search barsama dalam — sastra,

seni dan sedjarah. 3. Tukar-.menu
kar mutertal Televisi dan Radio
8. Pembentukan pusat2 Informasi
Umiah regtonal. 7
Mengadakan
pameran? kesealan — ASEAN, &
Pemberian beasiswa kepada ma
hasiswa? tiap negara — ASEAN

un

BENDERA

Dalam

nja,

DAN

ini

W

a

menjata-

kan bahwa agar pemilik2 to.
ko, ctalage.
gedung2 supaja
meaghias bangunannja selama
6 hari dimulai ber-turut2
“gl
20 s/d 28 Djan, 1970
Lebih landjut Wagub menar
iaskan bahwa semua warga
kota agar mengibarkan ben
Putih selama
3
dera Merah
mula, tgl 21 s/d
(uga hari
2 djuni 1970 dan sesuai
13

tingkat

Diaya

menjarankan

jang

pula

ri DAN
gandiil

dirinja

II ke
sekali

Anton

datangani

oleh

Prof.

Amman, 14 Djuni (WPp

4

Pemimpin Geriljuwan
YASSER ARAL AT mengat
u Jordanta sudah ken
ahwa hard mend:
ktikan apakah kemauan
4 akan menang
Hubungan
telepon di

#kan
jang
Aman

&
jang diambil
sukan AD maw

mendjad'

jang se.

Pratu

PATROLI GABUNGAN
BOLEH BAWA SENDJATA

Badan Eksekutif tsb Snutz ka
mengambil alih apa jang dapat

sendiri da-

Dr,

'

D. Hodgson

diri

ia telah

tsb adalah dengan surat keputu
san dari Ketua Umum Presidium PORKI sendiri. jang “itan

Mung

an

George P- Shuita diganti oleh
Wakil Menteri Perburuhan Jumes

DAN V. Sangat
kedengarannja.

Lesiangi.

(4)

swa sendjata di
perkenanka
membawa
Amman. Jang didjinkan
sendjata talah patroli gabungan AD
Jordania dan Geriljawan2 Palestina
Ii Maher
serta anggot
Yasser Arafat mencrang
selama @-hari di Jor
» Krivs
tewasnja
kan
g lebih
tang
erlalu besar, maka seb:
wlakah luka bera

V

landjutnja menambahkan. bah
wa pengangkatan
ke DAN V

3) Charand

Lereh

agar

dirinja

berita pemetjatan

Sputnik

(2 Chinoc Ex

Pr

berada d di-tem.
pat2 jang
sirategis dipasa
Lampu? Hias untuk menam
peringatas,
semare Knja
bah
HUT Ke443 Kota Djakarta

Gedung2

belum

DAN

(W Specay

Fi Fi

Las

kemampuynja Pemerintah DCT

surat pemefjat.

II ke

Charsand

3)

kabar

ia

djuga disebutkan

mengangkat

kata

disurat

(D Madam

(3) Belle”

Conguesi

(0 Florida

hari djadinja
Kora Dj akarta
gub Laksda Wirjadinata da
keterangannja

(4 Ternific S

3) Belic's Lais

(4) Big

«

Close Cedai
U Princess CET

Fit

2) Madam

Cedas

(31 Kiwi John

(D Clean Spot

Djakarta, 17 Djani “Mdk
Dalam rangka meajambui
lam

dana
6

5) Doug's Tige
2
CET

10

BABAK

Bi

r

Lady

(69 Dark Mica
(30 Tracy's TMPH
(4) Tony Norman

Liddler Bill

BABAK

Toast

(6)

Dark Mica
Norman
Happy Lak

AE

BABAK

KIBARKAN
TIGA
HARI

4

(Ant

Du
Shce

(5) Peter the Rock

Fair Moss

(3) OFF Break

vi

(3) Sharkiri

Lodge

(20) Cab

eno

(

(5) Jag's Idol

an

OrDyime

(5) Yarra

(2) Dvlmer

BABAK

sini
$

'

dl

(W Ban Lin

BABAK

Lad

(2) King Chrome
-5 Am

ana
.

| Elfin
di

BABAK

(LD) Del

sebenar

Kemudian 24 Mel menjusul pula
surat keputusan Presidium
PORKI,
Jang ditandatangani oleh orang jang
sama, tenang pembatalan kenaikan

-n

Oh

BABAK
ina

#

(6) Marwaland

BABAK

nja tidaklah disetudjuinja.

Juarkai

Kenne

atas di

rinia
kutif

membatia

Memang P-S-S.L selection dibi
dang pisik dapat kita banggakan
tapi kerdjasama sangat kurang

sum-

dalam

nersoalan jang sekarang akan
Miserahkan/diselesaikan — pada
kongres iad.

Mengenai pemetiatan

Ini dapatlah

berke

mengesankan

Bukanlah meremehkan PS.S-1selection pada dewasa ini, tapi
selection be-

——

ANTON
LESIANGI

Drs. Atiton Lesiangi, Ketua

Komisi Technik/Pendidikan POR

@dakannja

pembangunan

2

Prof. »

17 Djuni (Merdeka)

akan tetap
mendjalankan tu.
as2nja seperti biasa sampai di

untuk malam ini usul Sarana ialah pada
babak ke-10 nanti, dengan andjing jang
ada di box 5.
djing ini dimana ia telah memenangkan setiap
Melihat prestadi2
tak
hlah dlika Doug's Tiger nanti akan
balapan jang diikuti
nja. Saingannja,
garis terdahulu dari andjing2
Gjika inipun patup disebut saingan, adalah pada andjing no. 3, Ciase
Cea:
Babak ke-5 dengan andjing no. 2 ataupun babak ke-7 dengan
andjing no. 5 patut djuga diperhatikan untuk best ber malam ini.
Sarana tak dapat sarankan teriatu banjak untuk peminat2 best
@uinelia nanti imalam. Tapi boleh djuga iseng tjoba no. 243 atau
kombinasi 3 & 4 pada babak ke-5, atau andjingg no. 5& 3 dengan
kombinasi $ & 1 untuk

kum

nua lainnja

dipetjat dengan tidak hormat
KI, dengan
tegas menjatakan
bahwa ia tidak mengakui peme
tjatan atas dirtaja dari keang
gotaan
Presdium
PORKI, Ia

Direntjanakan

BET

kontinu,

dapat

pak dan dapat
mengimbangi ke
kuatan lawan.
Semoga P-S.S.1 madju
terus
sampai mentjapai nama jang ter
hormat baik di Asian maupun Be

PORKI

an dan hal2 jg merugikan ki.

S-1, dimasa mendatang?

setjara

Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo
Djakarta,

BETS

Rp. 400 djuta

itu akan dimulai
1971 mendatang,

Merdeka)

Oleh : SARANA

dan berfungsi guna tempat per
tandingan
bulutangkis, basket.

ball serta resepsi2

(Gmb.

G'S TIGER TIDAK
AKAN MENGETJAM

kini telah disi.

sampej

disangka-sangka

1

apkan rentjana
pembangunan
stadion dan gelanggang olahraga
dengan rentjana biaja Sedjum.
lah lebih kurang Rp 800 djuta.
Gelanggang olahraga ini akan
memakan biaja sekitar Rp. 300

djuta

tak

semi-final

memberikan

sehingga para pemain

ti

jang tidak ber

PSSI dimasa da

ha

Anton Lesiangi tidak akui
pemetjatan atas dirinja

ngan

jang

dan mejatihnja

dak luntur kepertjajaan, karena
sudah beberapa kali menipu pe

san

mutu dan menjadjikan permainan

kuat sehingga dapat

Pihak P-S-S.I- dan JAJASAN
GELORA SENAJAN pun harus

mendjaga

djuga dari P.S.S.I,

ke

perlawanan, misalnja memanggu
P.S.S.I, Indonesia — Timur/Barat

Tidak sesuai dengan pubil

kesebela

katakan

Demikian

masuk

Trus memanggil! kesebelasan jang

belum

paham
disementara
anggota
Presidium PORKI. supaja
dia.

ini jang boleh kita

jang disadjikan.

Ikas! jang muluk2

(PORKI), mengingat
buh
top-organisasi

suatu kesebelasan

sehingga para
penggemarnja tidak ketjewa dengan
permainan

tampak, kalau tidak dikatakan W

Belakangan ini P-S.SI- ” semakin ngawur jang mana P.S.S.I. me
ngundang kesebelasan ' "Werder
Bremen' dari Djerman. Ini dapat
karena

lasan jang bermutu dan tanggung

dak ada apa2nja.

kita merasa leza dengan
apa
jang telah ditjapainja
karena

P.S.SI.

nonton sesuai dengan publikasi
jang muluk2. Undanglah kesebe

kemenangan kesebelasan tamu de
ngan angka menjolok 8—4 untuk
tamu.
Dengan keadaan P.S-S:I. in!,
tak heranlah bahwa penggemar
sepakbola merasa sangat prihst karena kedjuaraan ANNIVERSARY' cup sudah diambang pintu

Uruguay

DJEMBER
BANGUN
STADION
OLAHRAGA
Djember,
17 Djuni (Mdk)
Bupati Kepala Daerah Djember Letnan
Kolonel Abdul Ha
di baru2 ini menerangkan kepa
da wartawan2 di Djember. bah

KALAU kesebelasan Hongaria dapat eeeangka
h
keampuhan dan kematangan djuara, telah berhasil mempersonakan para petjandu sepakbola Indonesia umumnj:
dan Djakarta chususnja, dengan menjadjikan bermatjammatjam variasi sehingga tidak membosankan para penon-

lah disajangkan

ng

!|

anak2

Wasitnja: Angel Coerezza dari
Argentina,
Pengawas batas lapangan: Monsterio Mendibil dari Sepanjol dan
Guillermo Velazgucz dari Columbia.

Pena

an jang ketiga kalinja.

man

Manager kesebelasan Djerman Ba-

rat Helmoct Schoen selesai pertandingan menjatakan, bahwa meskipun

main2

Lochr.

peringatan

@iika ia mendapatkan peringat-

pertandingan2

ngan2 lainnja

final

Selne

Inilah nama lengkap pemain2nja:
Bonctti, Newton, Labonc, Moore dan
, Ball, Mullery, Chariton dan
Lee dan Geoff Hurst
Djerman Barat terdiri dari: Maier,
Vogts,
Schnellinger, Fichtel dan
Hocttges, Secler, Beckenbaucr dan
Overath, Liuda, Gerd Mueller dan

Federasi

pertandingan,

itu

pertandi

Inggeris menjisihkan Goalie Gorgon Banks karena ia sakit. Menurut
para official ia menderita penjakit

setjara otomatis akan diskors,

ngatan2

untuk memaksikan

namun dapat main

FIFA telah

kepada

telah mendapatkan

kaan

netti,

"World

Disiplin

“Masak

panas seperti hari2 sebelumnja.
Kesebelasan Djerman Barat terdiri
dari team jang sama seperti team jang

perut. Ia digantikan oleh Peter Bo-

perebutan

i

tahun

kesebelasan
memiliki -

$ bola. demikian diumumkan harj

|

finalis2

gagal

5-2 dan mengalahkan Peru dengan

Captain team sepakbola Mexi
co. Gustavo Pena telah menga.
lami risiko untuk diskors dalam

|

Barat,

1966, hari Minggu bertanding
dalam babak kwarter-final. Pada
tahun 1966 Inggeris mengalahkan Djerman Barat dengan angka 4-2, tetapi hari Minggu kemarin Inggeris
dikalahkan oleh
ana
Barat
dengan angka

angka 3-1. Franz Beckenbauer telah
sembuh lukanja, tetapi menurut dokter, Franz belum sembuh 100 persen,

Mexico City. 17.6 (Ant-Afp)
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PIALA
5 DUNIA

pra

mengalahkan Bulgaria dengan angka

permainan

:

—

Kesebelasan Nasional Australia Barat jang aka ikut dalam turname
sepak bola Djakarta Anniversary bulan ini, jang akan diikuti oleh
65
egura. Kesebelasan jang masih muda ini mempunjai tudjuh
pemci. b

(Foto
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pos

paling

beikuas

Re

dva dalam Pemerintahan
Fede
rat itu
Presiden Nixon djuga mengata
kan bahwa Caspar W. Wetnber.
gr, Ketua Komisi Perdagangan
Federal akan
mendjad
Direktur Badan Eksekutif

ama mewakili George
PF Sh
dibidang Anggaran Belandja

