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BK ingin temui anaknja Kartika-Sari
Yalam negara dan dianggap penting
serta mereka jang memiliki Bintang
Gerilja, Perang Kemerdekaan 1 dan Ii,

Koresponden

Mahaputera

imiliki BK adalah dibuat

Kita Sendiri.

beri pertolongan agar BK sembuh. Panggabean mengatakan hal tersebut Kamis siang di

n fa djuga mengangkat
Aspri Presiden itu
mengatakan lagi, bahwa belum ada
permintaan dari keluarga BK dimana
BK

dimakamkan

dap diri BK, Djenderal Panggabean mengatakan bahwa penjakitnja, tidak mengizinkanhal itu
telah le

rli diberitakan, «eadaan BK dewasa ini sangat kritis sekali dan bekas Presiden RI itu
|. fa tidak dapat makan obat kalau tidak disuapi.

Tjukup Informasi
entang keterlibatannja BK dalam

Gestapu/PKI, Ali Murtopo mengata
kan bahwa pemeriksaan terhadap diri
BK sudah tjukup banjak informasi.
ia tidak mau mendjawab pertanjaan

sampai

Pembebasan
Dubes
Kedutaan

Besar

turut ter-

ka”

Djerman

tersebut

belum

dapat

dilaksanakan.

Permintaan

BK

untuk

bahwa status BK masih status seorang
dalam pemeriksaan.
Sementara itu, wartawan “Merde-

bidang

Hankam

menghubi

bahwa

hal

tersebut:"sedang

difikir

kan”! Seterusnja ia mengatakan bahwa
mereka jang».
makamkan
pada. Taman Makam £ lawan, dalah
orang? Indonesi jang masih bertugas

Mendjawab — pertanjaan — lainnja
ketika ditanjakan dimanakah BK akan
akarkan, djika meninggal dunia,
djen Ai Murtopo menjatakan

jang segera

ak2 jang berkompe-

tens mengenai

hubungan

Sedang difikirkan

17 Dan

BK

bertemu tetah diadjukannja beberapa kali. Ali Murtopo djuga mengakui bahwa
keadaan BK sangat kritis sekali. Ketika ditanjakan apakah guna pengobatan BK
n: “tidak perlu" tetapi ia menambahkan
pertu berada diluar negeri, Ali me
jang dilakukan oleh team dokter serta
bahwa djika pertimbangan medis
pertimbangan Kopkamtib, perlu dilakukan perawatan keluar negeri, besar

pertemuan

Barat di Rio de Janeiro Bra

zil tanggal

mana

Sementara itu Aspri Hsdang Chusus Presiden Suharto, Brigdjen Ali
Murtopo membenarkan
bahwa BK ingin bertemu dengan anaknja Kartika Sari,

kemungkinan ha! tersebut dilakukan.

Rio de Janeiro, 17/6 (UPI)

sedjauh

libat. Ia menambahkan agar masalah
itu ditanjakan kepada Kopkamtib.
Brigdjen Ali Murtopo mendjelaskan

tap.

Djerbar

kalau ia meninggal,

bahkan keluarganja mengharapkan
agar BK lekas sembuh.

dung Bina Graha Djakarta. Mendjawab pertanjaan lainnja tentang proses pemeriksaan terha—

S

Bintang

0 mengatakan bhawa tanda2

aaaaaaaamaanan
aa
Djakarta, 19/5 (Merdeka)
Pangkopkamtib/Wapan, gab Djenderal Maraden Panggabean mengatakan, mendjaw ab per
an BK dewasa ini, bahwa kita berusaha sekuat tenaga untuk
tanjaan
pers tentang kesel
|

dewasa in

dan

Republik. Lebih djauh Brigdjen Ati

bidang kesehatan,

dengan

dirawatnja

Soekarno, di RSPAD,

se

ir.

mempe-oich

keterangan, bahwa penjakir ang di
oleh Ir. Soekarno merupakag
it jang

telah

sedjak

lama

tapi karena perawatan: ja
4
sangat baik" terhadap dirinja, m.

di

Menurut

pendapatnja,

rupa2nja

pe

njakit jang diderita oleh ir. Soekarno
kini kian meningkat, sehingga menimbulkan

lemah

badan

kian

hari

kian bertambah gawat.
Sampai djam 14.15 iang kemaren
wartawan “Merdeka” bei

memper:

oleh keterangan jang pasti
mengenai
keadaan ir. Soekarno, jang kini sedang
dalam perawatan di RSPAD. Tetapi
beberapa pedjabat kesehatan jang di
hubung,

oleh

wartawan

“Merdeka”

menjatakan pendapatnja, bahwa menilik dari pad:
Ir. Soekarno
dengan penjakit jang dideritanja, ke
adaan Ir. Soekarno kini lebih gawat
diripada keadaan semalam sewaktu
dirawat dirumah perawatan chusus
di Dji. Gatot Subroto.
Namun demikian usaha untuk
menjelamatkan djiwa Ir. Soekarno
sampai saat ini masih terus dilakukan
dengan penuh kejakinan Ir. Soekarno
dapat diselamatkan dari serangan
penjakitnja.

Foto Ir. Sukarno ketika menghadiri perka

Pada saat2

NGAWI SEBAGAI KOORDINATOR, PURWODADISOLO DAN KLATEN DJALUR LALU-LINTAS
Team

kan oleh "Merdeka”

VII/Diponegoro dalam kerdja
samanja dengan team intel da
ri Kodam VIII/Brawidjaja te.

Kodam

nja kegiatan sisa2
dengan Blitar

munikasi

hipples ini,
dung arus kedatangan

untuk DCI Djaya

dengan ber
ari dan barud ini bersama?
wan2
- bagai Instansi Pemerintah tingkat
.
Dinegerin
en iadak suka Pusat dari Departemen Luar Negeri,
Tae
al Kaum hibpies. Kalau Inierasi, Doane, Polisi Departemen

pendjelasan

Diantara masalah2 jang telah dike

- — mukakan terdapat pembahasan meng

Johnson dari

nal negara atau daerah jang dipergu

"Team

Kardja” Jang membahas
dan mani:

pengaaman di Afehanitan

hendaknja

Sega

Ba

pada kita. Dj Afi

Pra Perwa On)

dua PRESIDEN TERIMA

diberi kebebas DUBES INDIA DAN
Mpnto kerena
an mengadakan jamboreo di.
sana, dan akibatnja
arus wisa

AUSTRIA

(Antara)
men Diskarta,
100 1968.
menuru,,
tawan
Ajak d3
dalamdari
tahun
Presiden17/6
Soctarto
Rabu pagi “
Bekain daripada
kedatangan Haa
Ma Indonesia
ega K.M,
Ken KanneyaKemana
NaKa tdak
India ustuk
meng

kepada Kepala
ily jang berpamitan

|
||

bippien
untungkan
sama sekali, kare Negara karena ia dalam waktu dekat
Ra mereka
fing suka Gtam di. akan kembali kenegaranja.
Masa tu0 see Benasn

Es

tempat sembarangan.

Seperu

#t

Td
#nni

Ru baik Presirumah pen- — Dalam pertemuan
Menjewa
duduk
den Socharto maupun Dubes Kas
kedjadian

Maa Na Sa menatap Gina

tetapi menjewa
1eIB mewah?,
ena

8 teen

genetey Bur Hrga

Bagas

2

ru

tanda mata

Presiden Soeharto Rabu pagi dju
Bango Meng ooego Sa
-

Wa

Austria telah” menjampaikan surat

Menlu

Adam

Moskow

Malik

terbang

untuk

membahas

pers

Uni Sovjet

hai mengadakan
Konperensi
Djenewa jang baru untuk me

resolusj

setjara damai.

mengritik pertemuan
Djakarta iku sebagai komplotan Se.

njelesaikan

krisis

Indo-Tjina

2

Menterj Adam Malik menga
takan hal ita “dalim resepsi
jang diadakan sesudah ia me
nemui
Menteri Luar
Negeri
Uni

Sovjet

teri

Gromyko

Andrey

Gromyko.

bahwa

Men

tidak menjetu.

tsb dengan

Sovjet. Tetapj
kutu

dalam

“perang

Indo-Tjina.

pihak

kotor
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Djakarta,

18

Djuni

(Mdk)

di Kambodja.

Naingsolan
belum
diketemukan

DCI

19 Djuny

Paripurna

DJAYA

19

Djuni

(Mdk)

persendja-

(Mak)

Djakarta 19/6 (Merdeka):
Dewasa ini sedikitnja 18 firma Be

DPRDG:

dibawah Pimpin.
DPRDGR

HT

undjung ke Indonesia.

ini.

ke

KERDJASAMA EKONOMI
INDONESIA-BELANDA

|Hi HN

wisatawan ber.

negatif dalam

taan jang sangat minim.
Kegiatan2 jang mereka
lakukan
praktis tidak berarti sama sekali ba

|
#Izrnn Hti bh

p-

Rapat

K| U

»

Djakarta,

kei kit8

ain ata
Kepartebaaakaan taKa Data untukMon
Kepani Sa
membahas masalah hippies

Tea

dner25Z
lain menurup Dan
sen sangat
ketjil dengan

:
TA :

Oleh karena itu Ditdjen Pariwisa-

diingat bahwa pada

bersikap

mengatakan

|

pCt. Pendapatan negara

219

j oleh wisata.

Sovjer

Djakarta,

EEYr pe tiga
TAI

rerusak tata kehidupan
Mts dan mentabnitan
Mali jang: 20

|

ing tidak

Rabu

dalam Konperensi Asia-Pasifik
di Djakarta
mengenai Kam.
bodja.

i

H f
1 1|
Hi..
5

pariwisata

Te sgbhas E
F ah Is

berobat di

ko.

Tiga orang Hippies
di Bali.

Wk. Ketua DF

harj

Adam

Yelah disetudjui dan disjahkzn

terdahulu

an Indonesia jang masih danoni apa Mp onar

Malik

(UPI)

Negeri

E

singkat

terdepat dihalaman III)

Luar

di Moskow bahwa pihak Uni

daerah
adalah

antara saty
daerah lain

17 Djuni

Kedua usul itu merupakan
unsur pokok dar: resolusi jang

golongan hippies
pusat

Menteri

dinasi unuk melakukan pem.
bagian tugas dan wjlaiah, sedang sebagai djalur lalu lintas

mereka dala'h melakukan

kukan, sehingga daerah pengatjauan
mereka klan sempit dan dalam usahe
melakukan kegiatannja, sesuai deng
an doktrin "Perdjuta”, mereka melakukan pemindahan/penjusupan kedaerah2 lain diluar
“wilajah Djateng,
Chususnja ubarnisast jang mereka Ia
kukan Ity adalah ke Djakarta, karena Djakarta dianggap sebagai daerah
jang paling ideologis dan aman. Demikian laporan singkat
wartawan
"Merdeka". (5).

Sal

sembuh".
(Berita

di Indonesia terutama dikota2/daerah2
Indonesia seperti Bali.

itu, segera

Moskow,

(Djatim) sebagai tempat koor

Internasional

j

pertjulikan

ada

G3OS/PKI

kemarin, maka salah seorang war-

dapat gedjala2 peningkatan masuknja

pada waktu

SOVJET BERSIKAP NEGATIF

telah

djui usul untuk mengaktifkan
kembalj
Komisi
Pengawasan

la

tiwe

VII/Diponegoro

dapa" memperoleh data2

kegiatan? me-

po12/Ormas2, chususnja dalam meng
hadapj pemilihan umum ini.
Pengedjaran2 thd sisa? GIOS/PKI,
menurut Letkol. Supardi terus dila-

oleh sisa2 G30S/PKI.
Dalam
kegiatan
team operasi
intel

tawan "Merdeka" melaporkan, bahwa Direktorat Djenderal Pariwisata mensinjalir, pada waktu achir2 ini ter-

anggot?2 Polisi lsinnja jang
memderita luka2 dalam peris

intel Kodam

lah berhasil membongkar rahasia kegiatan jang dilakukan

Djakarta, 19 Djuni (Merdeka).
Dalam rangka pembitjaraan
Menteri Perhugungan
Drs. Frans Seda dengan Kepala Negara mengenai masalah Hippies di Indonesia, sebagaimana jang telah diberita

Regis, atas mentag

operasi

Ia menambahkan

5

de Sovza

gi Militer operation,

Djakarta, 18 Djunj (Mdk)

Mereka menginap dirumah?
penduduk di Bali setjara
tjampur-aduk

sulit, Kami mengulang! rasa
turut berduka tlita kami ke
pada Djanda Polisi Irlando

puterinja Rahmawati

Kegiatan sisa2 G6-30-S
PKI Djateng terbongkar

Dalam pada itu, menurut keterang

anjang diperoleh wartawan “Merdeka”
pagi kemaren beberapa orang dari
lingkungan keluarganja telah datang
menindjau Ir. Soekarno ditempat
perawatannja. Pada saat dilakukan
pengundjungan keluarganja itu, tr.
Soekarno tidak menundjukkan gairah
untuk berbitjara. Beberapa kalimat
sadja jang diutjapkan oleh Ir. Soekar
no. Demikian hasil penelitian sementara jang diperoleh wartawan “Merdcnai keadaan bekas Presiden
- Soekarno jang sedang
AD.
(S)
dirawat di

Kaum hippies bahajakan
pariwisata Indonesia

beliau akan
hu
bungan2 pertama dengan pa
ra pedjabat tinggi
E

winanan

jang lalu.

Mg

Oleh:

Bintang

Ir. Soekarno masih dapat bertahan.

K ip1

Brigdjen Murtopo Aspri Presiden
bilang,
BK mungkin dirawat di LN
aa

phggaria

|

|

Uni

di

. Semarang ada
imas betja
Djakarta,

Dalam

18 Djuni

(Mdk)

—

tanjadjawabnja

dengan

"Merdeka",

ta tlh mengambil kebidjaksa

untuk memberikan kc-

sempatan
kepada penarik2
betja dikota itu, ment
sebagai
huurkoopj betja2 jang

dipergunakannja untuk mentjari sewaan. Dalam fase pertama Pemerintah

Kotamadya

membeli sedjumlah betja jg
dikreditkan dalam djangka
waktu beberapa bulan kepada penarik2 betja, sampai

betja itu achirnja mendjadi
miliknja sendiri. Adapun inisiatip ini datangoja dari Gubermur Djawa Tengah, sedang
walikota
Semarang merupakan pelaksananja.
Kolonel Sugiarto mengatabahwa

tjara

ini diseb

'Bimas Betja” karena ia di-

beri bimbingan didalam kota
jang
tidak ada areal sawah
lainnja jang
atau pertanian
mesti di—Bimaskan.
"Salah

satu projek

didjalankan

gudah

sosial jang

lama

dikota

madya Semarang', demikian wa
likota Kolonel Sugiarto, 'adaiah
pula penampungan tunakarya dan

tunawisma jg disebut djuga kaum
gelandangan. Sekarang ini djum-

lah jang ditampung sebanjak kl.
2000 orang, dimana Pemerintah
mendirikan rumah2nja untuk me
reka diami."

oleh

dikawinkan

Wali

tunawisma

tu,

menurut keterangan walikota Ko
lonel R.W. Sugiarto terdapat Se
kolah- Dasar, Tempat Pertemuan
sehingga merupakan suatu pgrkampungan

Atas

achirnja

tersendiri.

pertanjaan

walikota

"Merdeka"

Semarang,

Ko

lonel Suglarto mendjelaskan, bah
wa untuk mendjalankan rentjana
ni walikota menjediakan kapitalpermulaan sebanjak Rp. 21. dju
ta.

sedjak beberapa
lam harj
hhari jni dalam rangka per

ta sendirj

penduduk

mereka

terutama

menikmati

itu dalam

sinar

watna.war

singkat

waktu

pada hari2 mendatang akan

sampai

bagi

rena

ke

pada klimeksnja

akan

diramaikan

ka

dgn

upatjara,

seperti

mengesankan

rakjat

ma'jam?

berkeliling

waktu

luangan

MANDI

nj

santapan mata

jang

se.

pakan bisa mengingat
ringnja pameran ini.

kontras menembus gelap gu
lita menimbulkan rasa se-

dap untuk

meru.

ja dan dana, sudah

jang

sinar

malam

hiasan

hari demikian itu, jang ten
tu tidak sedikit menelan bia

sambutan mesiapan dan
rjahkan hari ulang tahun
kota Djakarta ke.443.
PANTJARAN

asing

luar dan dalam negeri pemandangan kilauan lampu
warna.warnj itu mengingat
kan mereka kepada suatu
peristiwa penting di Djakar
ta. Bagi penduduk Djakar-

dgn

pawai2, show dan hiburan2

sepandjang djalan raja seperti Djl, Thamrin, Medan
Merdeka, Djl. Gadjah Ma-

jang

banjak. (br)

Djakarta, 17 Djuni (Antara).—
Para eksportir ternak dalam suratnja jg. ditudjukan
kepada Menteri Perhubungan Drs. Frans Seda menjampaijang baru jang
kan keluhan atas persjaratan pem'jarteran
pentjarter ditiap
t
tersebu
Sjarat
Pelni.
PN
oleh
pkan
diteta
dan voors00,—
200.0
HK$.
wadjibkan membajar bergsom
dan TU.
WA
type
kapal
chot bunker Rp. 1,3 djuta untuk

Dengan persjaratan
tersebut
berarti tiap eksportir harus me-

njediakan uang Rp. 38 juta un-

tuk mengekspor 500 ekorsapi ter-

diri dari uang bergsom HKS- 200:
000,— Voorchot
bunker Rp. 1.3
djuta. harga sapi 500 ekor Rp. 20
djuta, harga hasil
bumi untuk

Oleh : RULY SJAHRUL
(Bagian: ke IV Habis)

Dalam hal Ini djuga timbullah per
tanjaan2 dalam hati kami: apakah
Int ada hubungannja dengan kedudu
kan salah seorang Dirdjen perindustri
jn dalam PT Phillps-Ralin Electornic
atau barangkali ada hubungannja dgn
keinginan dari pabrik bola lampu ter
kenal TUNGSRAM utk menanam mo
dal dj Indonesia dgn mendirikan pa
brik2 "assembling” lagi?
Kita harapkan sadia ini tak ada
utjapan
huburgannja, — mengingat
Majdjen
Pangdam VII Diponegoro
Widodo baru2 ini ..... dan djika
ada usahe-usaha suara projek untuk
kepentingan pembangunan kita jang
belum selesai, sebaiknja Ia diselesai
kan,
'UUsaha2 menjetop atau membengka
laikan projek2 jang bisa dilanjutkan
pekerdjaannja harja akan merupakan
pemborosan sadja.”"
DJAWA TENGAH MEMBANGUN
kesimpulan jang kita ta
asil perdjalanan ini adalah
kejakinan bahwa Djawa Tengah me
mang sedang membangun. Terutama
DAMATEX melihat perspek
al.” Sedangkan DAMATEX
lang sudah merupakan pabrik terbe
sar, menambah besar lagi produksl
nja dengan menginvestir modal baru
urtuk memodernisir has'l2 produksirja. Inilah tjontoh bagi usahawan2
nasional supaja memikirkan Investasi
baru dalam pabrik2nla agar mendjadi besar. Tak usahlah industrlawan2
malu2 mengamb!l tjontoh bal
diberikan rekan2nja
di D
rgah.
Kita harus ingat industri dalam
negeri sifatnja nation wide, karena
moliputi import, eksport, production
drive dan Investmeng drive. Dan int
djalan menudju kemakmuran bangsa.
Kita harapkan djuga pada
jang
berwerang supaja
mengingat akan
sertilan dari Gubernur Djateng Maj:
djen Munad',
Jang memperlihatkan
kerdja daerah jang lebih lantjar dari
pada pusat,
Achirnja kita harapkan pula agar
pemerintah mendjadi pendorong jang
se-besar2rja nada usaha? tsb dan bu

S.H. BENSON (Y Pte Ltd.

bodem lading Rp. 25 djuta.
Dewasa ini 80/c kapal ternak
dimiliki

oleh

sedjumiah

Pelni

PN

PN

23 kapal dan 4 kapal milik

Djakarta

Lloyd,

dimana

2 kapal

dioperasikan ke Australia. Dewa
sa ini ekspor ternak meningkat
dan diharapkan 5007 lebih tinggi
dari
dari thn 1969, disebabkan
Kambodja tdk ada supply ternak
untuk Hongkong.
Dalam situasi jang baik ini tidike'uarkan tpi
ba2 peraturan
15 Mei 1970 jang mengakibatkan
persjaratan

tersebut

tidak

Perlu diketahui pada masa PN
Pelni gaya lama, eksportir? dacrah masih bisa bekordia Cergan
persjaratan voorsches Rp 300-000
pada masa peralihan dibawah pim
pinan Team Management persjaratan diperberat pertama dengan
voorschot Rp. 1.3 diuta dan kemu
HKS.
dian dinaikkan mendjadi
76.000,— 10095 dari ongkos pen
tjarteran kapal dan setelah pim
pinan PN. Pelni ditertibkan dan
ditetapkan dinaikkan borzscm 3.5
kali dari ongkos sewa tjarter.
Persjaratan tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah No. 16 tahun 1970 tgl 17 ApFil "70.
Demikian Ketua Sie Angkutan
Indapta Abubakur A'djuiri.
RALAT
Dalam tulisan "Melihat Pembangunan Industri Baru Di Semarang” terdapat kesalahan, Drs Bari Halim di
sebut sebagai Dirdjen Perindustrian
seharusnja Sekdjen Departemen Perindustrian. Dengan ini kesalahan Itu
kami ralat.
Red. Merdeka

dapat

dilaksanakan cleh semua ekspor:
tir nasional.
taKapal2 tersebut berpindah
ngan ke tengkulak? kapal terten
tu jang bekerdja sama dengan Im
portir dari Hangkong jang akan

Wonking Group
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porannja
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DAP

kepada

10

Djunj
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unsur pening

pembemnguman

ra2

ekonomi

lalu

telah

pada

membenyuk
na meneliti

bulan

nega

SETIAP SENIN
Djakarta 06.00 —

Me

jg

working group
kemungkinan?

gu
un

ar neger,

Untuk

bantuan

ka

2.

Ne

gara Ekuin, Drs. Suhono Soe.
mobaskoro, Departemen Perhu

group

jang

suatu

terdirs

working

dari wakil2

diberangkatkan

Akan

1

ra dengan mak
tjana

men
mudjan
aa

pelaksanaan
j

Tudjuan

kemudian dengan
Tgl, berangkat

Tudjuan
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DJAGA MONJET

Dil.

Telp.

|

No, 643/M/70

TOKO

Produksi

DJAKARTA.

MEUBEL

TAWEKAL

an Pe e7 7d
PeAA

KCNTAN DAN MENJITJIL
IN SL
EWI

2677

La
SARTIKA 292c

aa
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Kami melajani pesanan-pesanan luar kota, Meubel kami tetap unggul
d mutu, serta lebih indah dan kokoh.
dalam kw:
Pe
clan kontan dan menfitjll harga sama.
TJABANG: DJL.

OTTOISKANDARDINATA 548, DJAKARTA
CHUSUS MENDJUAL MEUBEL BEKAS.

No. 64/M/70.

na .
N
PuntA
uk jang ini..

need more

ADVERTISING EXECUTIVES
WITH EXPERIENCE

16 RL 486

ABLE TO SPEAK AND WRITE CLEAR CONCISE ENGLISH
WITHOUT AMBIGUITIES,

Pena

THEY WILL PROBABLY BE IN THE AGE GROUP 30 - 40

AND BE FULLY WORTHY OF SALARIES IN EXCESS OF
RP. 50.000 PER MONTH. PLUS ALLOWANCES, WHICH
IN THE CASE OF THE TOP JOBS ARE GENEROUS.
APPLICATIONS IN HANDWRITING ARE INVITED IN THE
OF AGE,
DETAILS
GIVING FULL
FIRST INSTANCETO PO.
DATA
NT
RELEVA
OTHER
AND
EXPERIENCE
BOX 2524,

No, 640/M/70

jang

mewah

Philips
D ag
aa Pena Hana
serta pensia

Radio

2 dan SW

Rp27.000,
PHILIPS

'

an”

oleh antena

/
IT. PAMIPS- BALA ILECPRONCS

639/M/70

THE MEN CHOSEN WILL HAVE AN INTIMATE KNOW.
ALL ASPECTS OF ADVERTISING, AND BE
LEDGE OF
WITH CLIENTS, MED!A. SUPOF DEALING
CAPABLE
PLIERS AND OVERSEAS BRANCHES, THEY SHOULD BE

TG,

BUREAU ANDA:

DISTRIBUTOR

No.8 - DJAKARTA

exspress

Pelabuhan

dari

Priok

Tg

TON

PP.

ABETO"
TON

TON
Hari SENIN

1970

1976

TG, PRIOK .

291153.

pemberangkatan

642/M/70

direatjanakan
Hari SENIN

PINANG

pula

« BELAWAN

Djl. Panaitan
Tg.

kapal?

P.P

P.P

PP

PEMBUKUAN
MUATAN :
- P.T.
"ARAFAT" Tjabang

Priok

P.T

PADANG

TG

:

ABETO"

12.654

PRIOK

"Mei
kapal
1 6 DJULI

beritahuan terlebih dahulu

DITJARI
untuk dipekerdjakan pada
.— Beberapa tenaga Pemuda berbadan sehatPabrik
besar, berpendidikan
PRODUKSI pada sebuah
BIDANG
SD, ST, atau sederadjat
— Diinginkan mereka lang bertempat tinggal sekitar perbatasan
daerah pada djalan raya Djakarta-Bogor
— Lamaran harus dikirimkan selambat-lambatnja tanggal 26 — Djuni
1970 hanja setjara tertulis, dengan menjebutkan nama lengkap,
kawin/belum, tangtempat dan tanggal lahir, tempat tinggal,
melampirkan surat keterangan bebas
gungan dan pendidikan sei
G-30-5 dan berkelakuan bi
Lamaran ditudjukan kepada.:
Tenaga

DJAKARTA

490757 - 49158

ABETO"

: 29 DJUNI

Melati No. 123 Tg.

Tanggal2

SIER

Kotakpos

atau TRAVEL

"MEI

PEMBUKUAN
PENUMPANG
— P.T. "ARAFAT" Bag. Pasasi

ure dalam
dan sudah berperralaman maka suatu perusahaan jolnt-vent
memerlukan tenaga anda untuk ditempatkan di
bidang perhotelan
Djakarta atau didaerah. Gadji memuaskan.
Surat2 kepada no. €t1/M/70 harian ini.
No. 641/M/70

Urusan

12.176

NI. K.M.

Tgl. berangkat

ren

ke

KENTJANA

17 DJUNI 1970 Hari SAPTL
: SURABAJA.MAKASSAR-DONGGALA-BITUNG- TERNATE

Tgl, berangkat
Tudjiuan

|

No.

Djika anda pernah mendjabat
KAS

"BELLE

BRT.

1

Develop

jang

MITRA

MITRA KENTJANA
DjI. Pintu Air 20 A, Telp. 41906,
472sa, 49890, Djakarta

HAVRE

12.177

Il. K.M.

BRT.

dan

(PuspenAB/Hanikam)

1 30 DJUNI 1970 Hari SELASA
# TG PRIOK . TG, PINANG - BELAWAN

Tgl, berangkat
Tudjuan

ance Plan jang ke
akan dilaporkan ke

konperensi

"LE

BRT.

Asia Tes

isasi

Djelang

PUS.

Kazik

Telp. 5210, 51334, 52520 Djakarta

dinas

"ARAFAT"

PT.

kapal2

IL K.M.

kat men'erj untuk P
Asja Ekonom,

(L) K.

HANKAM

dalang

LERIH MEMUASKAN
Prop Jet
HUBUNGI SEGERA:
MANDALA
AIRLINES Dji Djambu 34

TELPON:

negara peserta konper:

an

BANG

—

DJOHAR

O)ALAN

dj'ugas

kan mempersiapkan
renijana
prganjsas: dan ren'jana pelak
esanaan Development Assistan
ce Plan un'uk Asia Tenggara
dan
djuga ditugaskan
untuk

memben'uk

Irup

NI

bungan dam S.H. Sima'upang
Bc. AP., Departemen Perhubu

Kepada Panitia DAP

'70s

selaku

PT. PERUSAHAAN PELAJARAN

djen Roakmjto Hendran'ngrat
Sekdjen Nasional ASEAN, Drs
Salamun AT, Departemen Ke
uangan. Prof. Dr Selo Soemar

ngan.

ind'

—

Maj

djan, Sekrerarjat Menteri

LIT

EKSPRES

SURABAJA

12 Diunj

upatjaar tersebut Kepala

Soe-

LEBIH MURAH
Rp, 6-450—

Dalam ,.Panitia DAP" terse
but
telah
ditundjuk
Anak
Agung Gde Agung SH sebagai
kerua darj Depar'emen
Luar
Negeri. Dr B.S. Arifin, sebagai
wakil ketua darj Departemen
Luar Negeri den sebagay ang
gota2 diundjuk
Dr Amil Sa
lim, Bappenas, Drs Rachmat

Saleh, Bank Indonesja,

Bertindak

bekerdjasama dengan
LIN

HANKAM

terima djabatan

tertanggal

Ranuwihardio

—

1970

NGAB No.: Kep/E/228/VI/1910

dari Pe.

Surabaja 16.30
Surabaja 17.15 — Djakarta IRAS

No.: 645/M/70

Pembangunan

Rabu

bagio Sudewo kepada Pedjabat
jang baru Brigdjen TNF Iskani
dar

PUSLITBANG

Serah

serahPUS.

Sonny

19 DJUNI

berdasarkan Keputusan
Metr
terj
Prtahanan Keamanan/PA.

Merde-

Djakarta,

lama Kolonel

WAKA

Surabaja 16.30
Surabaja 17.15 — Djakarta 1845

SETIAP SABTU
Djakarta.15,00 —

kepada negara2 diwilajah Asia
Tenggara.

Djalan

Joglakarta 07.35 — Surabaja 0.45
Surabaja 09.30 — Djakarta 1110

SETIAP DJUM'AT
Djakarta 15.00 —

lu

(Mdk).

dj

HANKAM

LERIH TJEPAT :
1 djam 20 menit

ditundjuk unyuk

tuk meningkukan

djabay

membuka

Selain jtu Indonesia
dalam
Konperensi ke V Tingkat Men
terj Untuk Pembanguman Eko
momj Asia Tenggara jang ber

langsung

Eku-

LITBANG

DJAKARTA

dalam

berkembang.

la

DJABATAN

pagi telah dilangsungkan
ierima djabatan
WAKA

AIRLINES

me

18.6

ka Barat2.

MANDALA

negeri

berkembang

Bertempar

Gikeluarkan
pada tanggal

1970.

TERIMA

Djakarta,

tugasnja

Menteri

Keputusan ini
dan ditetapkan

SERAH

penge

memberikan

darj negara
jang ekonomjnja
sudah madju kepada negara2
jang

untuk

melakukan

tance
Plan for
Sou'heasi
Asia)
jang disebut
"Panitia
DAP".
Dasar per'imbangan dikelu
arkanmja keputusan tsb
ber
hubung

wisatawan2

BAGI

sinar pada ma

mantjarkan

ini.

Keberatan Eksportir2 ternak ata:
menguasai pemasaran ternak Inni
Pel
al
kap
r
rte
tja
donesia dalam situasi jang bait
2
sjarat
ini

industri di Semarang

"Djalan keluar
satuznja
adalah
mmemperhentikan buruh? itu atas da
sar kompensasi jang lalak untuk me
nar'k Investor. — Nanti setelah ada
keperluan untuk tenaga? buruh, baru
lah buruh2 jang dulu djuga ditarik
kembali untuk bekerdja pada pabrik
itu,”, dem'klan
diterangkan oleh
Sekdjen
Perindusrian Drs Baril
Halim.
Tetapi dalam hal inj beliau tak
menerangkan apa sebab pemerintah
tak memberikan pada prolek itu pri
Oritas supaja
pabrik itu dapat mene
rima bante
keuangan dan dapat
berdjalan sebagaimana mestinfa.

bohlam

No.

sanan.
Dalam

Ban uan Pembangunan
bagi
Asja
Tenggara
(Working
Group »pn Developmeni Assis-

dgn

&

Tiasan rja warna-warni me

surat keputusannja

Gi Kuala Lumpur

dekorasi lampu warna.war
nj jang sedjuk. Lempu2 ber
bentuk angka 443 banjak
disana-sini medipasang
nandakan “sja Djakarta jg
sekarang

(Mdk)

Puluhanribu

dalam

(as)

Melihat pembangunan
Tiortcinja
pertanian,
djagung.
Djadj mereka tanam modal di Indonesia, lalu merdjual keluar negeri.
Dem'klan pula dengan assembling.
Kita lihat umumnja semua tidak Iden
tik dengan kepentingan rakjat Indo
tidak pula sesual dengan Pel!. Tidak ada diantara mereka jang
bedmaksud menanam. modalnja- dalam
Industri2 pupuk jang akan mendorong pertanjan, mereka Ingin mentjari keuntungan dengan tjepat dan
sebanjak2nj
Kita tetap gembira dengan adanja
arus permintaan untuk penanaman
modal asing di Indonesia, maupun
dengan pabr'k2 hasji jolnt venture
Jang telah terlaksana, tetapi kita
akan lebih gembira bila penanaman
modal asing itu sesuai dengan kel
nginan raklat Indonesia — umumnja,
demikian achirnja
keterangan Sekdjen Per'ndustrian.
PROJEK BOLA LAMPU PIDJAR
SEMARANG
Sambil lalu kami singgung keritjugan2 dalam pabrik Bola Lampu Pi
@djar Semararg jang kabarnia hingga
ga kin' masih ter-katung2 menunggu
keputusan dari Pusat, padahal pedja
bat2 lain dan Menteri sendirj sudah
menjatakan persetudjuannja.
"'Investor2 umumnja
tertumbuk
pada banjakrja djumlah buruh jang
bekerdja disana, padahal prolek itu
sudah lama terbengkala! karena tak
mendapat prioritas dari pemerintah.
Dep, Keuangan tak lag, member'kan
bantuan keuangan pada projek tsb..
Djadi hingga kini ter-katung2lah
nasib projek Itu dengan 122 orang bu
ruh Jang bekerdja didalamnja.
Demiklan Drs Bari! Ha'm mendjawab
pertanjaan kami tadi.
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Sri

33 yahun 1970
memu-uskan
membentuk Panitia Persjapan

sk MENJAMBUT
ANGKA 443
Djakarta,

(Ant),
Ekuin

depar-'
Gung2 perdagangan,
mau ketingga

temen2 tidaik
lan merias ruang-depan

malam hari

17 Djuni
Negara

Suran Hamengkubuwono

ge-

djuga

itu

Sementara

warna-warni

perumahar,

Didalam kompleks

tunekarya dan

Pak

ran dil.

Djakarta,
Menterj

No.

kan,

telah

kota.

da, Djl. Hajam Wuruk, Pin
tu Besi,
Krekot,
Gunung
Sari, Nusantara, Djl. Vete.

mandi

walikota

PANITIA D.A.P. DIBENTUK

aa

Djakarta

Semarang, kolonel R.W. Sugiarto mendjelaskan, bahwa Pem
bangunan Lima Tahun di Djawa Tengah berbentuk "menaik
kan incom2 percapita" dari penduduk. Adapun programnja
disebut "Repelita dan Modernisasi Desa di Djawa Tengah.
Diantara para tunakarya dan
Dalam mengupgrade incoma jang telah dapat ditam
tunawis
me per kapita penduduk ko
pung itu 100 kepala keluarga te
'tamadya Semarang, waliko
lah ditransmigrasikan, 300 pasang
maan

DJUM'AT,

MERDEKA

HALAMANHI

Priok

sewaktu-waktu

PERUSAHAAN

No.

Tg.

Priok

10 Pelabuhan

I

Telp. 291990-291684
dapat berobah

PELAJARAN

tanpa

pem-

"ARAFAT”.

MERDEKA

1000 pasukan
berani mati

dilaksana
sasi bukan westernisasi. Dan modernisasi jang dilakukan dikitaIndonesia
beragama, walau

kan diatas dasar kebudajaan, adat istiadat dan kejakinan
pun dengan ratusan djuta dollar . "' Keterangan Sjaichu itu dilandaskannja

kepada asosiasi turisme. Tapi modernisasi dan westernisasi melingkupi persoal-an jang djauh lebih luas daripada itu sadja.
ja kepada
Tiendekiawan2 dunia memeras otaknja dan mentrapkan pemikirann
lebih banjak
kemadjuan2 jang bisa ditjapai oleh manusia, untuk memberikanpenemuan
jang
dan lebih besar konfort kepada kehidupan. Pendapatan, ataulebih memberikan
berhasil. menggantikan tjara2 lama dengan tjara2 baru jang tjara2 ini bukan
komfort kapeda kehidupan manusia termasuk modernisasi. Dan
Sebetulnja djika kita ingin melihat dan
lah harus identiek dengan Barat sadi
mengenjam hasil2 modernisasi dinegeri kita, sjaratnja adalah, bahwa modernisasi
itu memberikan komfort dan kemadjuan chususnja kepada bangsa kita, dan ne:
geri kita. Oleh sebab itulah maka sebenarnja modernisasi landasannja haruslah
nasiorfal.

Belakangan ini banjak kita alami kemadjuan2 tehnologi dunia jang memberj
kan aksen tegas dan djelas kepada modernisasi. Demikian rupanja sehingga ba"
njak orang berpendapat, bahwa zaman sekarang ini, adalah zaman baru didalam
sedjarah kehidupan, Zaman dimana, oleh karena modernisasi jang meningkat,
manusia sudah dapat mentjapai hasil2 jang djauh lebih banjak dan lebih baik
untuk kehidupannja. Untuk mendapatkan pemikiran itulah, maka arah menudju
ke-modernisasi merupakan pemikiran2 baru jang datang dari semua pendjuru
dunia dan dari kesanggupan semua umat manusia.
Kita pernah mengalami perkembangan2 dinegeri Barat jang disebut moderni
sasi, dimana suatu hasilnja dapat dipindahkan kenegeri lain dengan pentrapan.
Kitapun pernah pu mengalami hasil2 pentrapan suatu keadaan atau kedjadian
Barat, dimana hasilnja tidak dapat ditrapkan dinegeri
baru, disatu negeri
Sehingga disatu negeri Barat ia mengalami sukses dan dilain negeri
Barat lainnj
djuga, ia mengalami kegagalan. Hal2 ini merupakan bentuk2 daripada suatu pemindahan kebudajaan atau peradaban jang tidak dapat diter'::/ diatas bumi
masjarakat lain, selain daripada masjarakat jang melahirkannja sendiri.
Apabila

Indonesia menerima

pemindahan

sematjam

ini dari Barat, kita nama

kan tjara itu, Westernisasi. Karena ia datang dari negeri Barat. Tapi kita sendiri
kadang2 tidak dapat men ima kehadiran hasil2 budaja dan peradaban Barat.
Sehingga menimbulkan komplikasi2 jang mengetjewakan banjak pihak. Bagi
Indonesia, Westerisasi tentu sadja tidak perlu ditakuti, dibuang atau didjauhkan.
Tiuma apa2 jang baik baai Barat harus disadari sepenuhnia. bahwa hal itu belum
tentu baik pula bagi kita. Pemisahan inilah jang menentukan indentitas sese
orang kepribadiannja jang memisahkan dirinja dari orang dan bangsa lain. Hal
inilah djuga jang kita selalu sebut : epribadian bangsa.

Maka djikalau modernisasi dapat dikatakan sifatnja universil, sekalipun landa-

sannja haruslah nasional, maka westernisasi sifatnja pengambilan tiara hidup
Barat kedalam diri kita. Djika kita tidak pandai memilih mana jang baik dan
mana jang buruk daripada westernisasi itu, maka kita akan kehilangan kepribadi-

an kita. Dan

bangsa jang tidak punja indentitas. Oleh sebab itu

kita mendi

tidak bisa disebut sebagai suatu bangsa jang besar !

Pamerax lukisan anak2

dibuka

Djakarta, 17 Djuni
Pameran lukisan

jg

diadakan aj You.h Centre
lungan, Kebajoran Baru,
bu

pagi

resmj

telah

oleh

dibuka

Wakil

dengan

Gubernur

CI Djaya Dr Suwend».
ran

lukisan

ti Yukisan

anak2

anak2

Bu
Ra

D

Pame

inj

meiipu

dari

-ingkat

taman kanak2 samnaj sekolih
landjuyan, d samping terdapapala lukisan
anak2 peladjar
Djepang,

Dalam
kata
Dr Suwond» a.l.

sambutannja
mengatakan

bahwa turu:
teryanja anak2
lukisan jn,
pameran
mengisi

membuktikan

dari

adanja

seluruh

lapisan

resnonse

masjara

kas
darj orang dewasa sampai
kepada anak2 untuk turu: me

mer'ahkan

HUT

kar'a.

ke 443

Dja

Memang, kata Dr Suwond»,
maksud pemerjntah DCI jalah

agar supaja dalam merajakan
HUT jni semua warga ibuko'a
sedapat2nja turu"
ak:if meng
embil bagian dalam perajaan
dan Gjangan hanja
PenCmon sadja.
la

Selandju nja
bahwa

akan

selaly

mendjadi

dikatakan

pemerinyah

berusaha

pu

NCI

membe

rkan fasilitas jang seluas2nja
kepada
masjarakat, teruy:ma
dalam bidang service.
Walau
pun sering
pemerintah
DCI
.erbentur pada ssal bjaja, na

mun
rus,

usaha

demikian

Dapa:
lukisan

akan

Dr

berdjalan je

Suwondo,

ditambahkan, bahwa
anak2 jang dipamer

RRT SELUNDUPKAN
Hong Kong, 15/ (UPI)
Harian "The Sunday Star” mela
porkan dari Hong Kong, bahwa RRT
telah menggunakan Birma, Muang
dan Vietnam Utara sebagai
Thai
gantinja Hong Kong dan Macao sebagai pelabuhan untuk menjelundupkan
obat2 bius jang berharga djutaan dol
lar ke Amerika Serikat dan Fropah
"RRT menganggap Hong Kong
telah mendjadi terlalu berbahaja untuk melakukan usaha penjelundupan
obat bius, karena siapa jang dapat
menemukan obat bius akan diberi
hadiah sampai 40Xc dari harganja
The Sunday Star selandjutnjamengatakan bahwa perdagangan pclap RRT - lebih? obat tidur — dan
tjandu kini berada dibawah pengawasan Djenderal Jen Yung, jang mempunjai markas besarnja di Kunming
propinsi Yunnan.
Sebelumnja obat2 ini dikirim dari
Macao ke Hong Kong untuk selandjut
nja dikirim ke Amerika Serikatl dan
Eropah, tetapi sekarang Djendera Jen
diperintahkan "untuk menggutelah
nakan pesawat2 terbang guna men-

dengan
djatuhkan peti2 obat bius hari
di
pajung udara pada malam

tempat2 jang dipersiapkan sebelum
nja, dimana telah menunggu kapal?
jang telah siap untuk mengangkutnja
Thai,

minjak

luran2nja,

Cakex

galangan

laim2

Indo

dan

peladjar

pura

sa

Astronot2

Shepard dan

dengan

ienggarakan

paj dengan
datang

Para

an2 keya

25

der, 1gi.
Djunj

pemenang

an sekolah

ini

di

ma

16

9 djam,

Djuni mu.

Ketjuali

Shepard dan Edgar

perlamba

jai akan

jang

tgl

pakaian2

Latihan jang merupakan per
'jobaan itu berlangsung sela

ekan

Gu
tang

Edgar D, Mitchel

tgl 3 Desember jad,
Mereka naik
kedalam pesa:
wat mereka
dalam
ruang (ka
mar) vacuum jang terbuat da
ri badja anti karat.

di

menerima
hadah2 da
persur Al Sadikin, pada
gal 25 Djem
jang 4kan

B,

lan

17 sam

jg

Alan

lai mengadakan latihan mendje
lang penerbangan mereka kebu

17 — 35 Djurj.
pameran

AS 16-6 (UPI)

Apollo-14

luar

akan

ditugaskan

Alan

B,

Start

A

D. Mitchell

pula

Roosa untuk terbang ke
er jai

a

”Merdeka” kesana '

nja sembojan

sudah

rundingan2

dengan

pemimpi

Soviet jang diduga

akan

diti.

tik-beratkan pada masalah2 Ti
mur Tengah dan Asia Tenggara

Selama 36-djam

tinggal dine

geri Belanda, U Thant berkesempatan
membuka
Kongres
Organisasi Bahan Makanan dan

Perterian

diuga

PBB jang

telah menemui

ke.2 dan
Menlu

Be

landa Joseph Luns dengan sia
pa Thant telah membitjarakan
ah2 Timur Tengah dan Ia
Titna

“3
disej pandjang

Reruntuhan gedung2

Gempa

Penang,

17 Djuni

pura

Washington
r
Sebush panita jang djtugas
Io

kelalajan

:

ing

Menuriy

pasukan2

suatu

wawantjara

set

lajanja

Diharamkan atas kamu (tak boleh
kamu kawini): ibumu, anak pe
rempuanmu, saudara perempuanmu, bibi (saudara ajahmu), bibi
(saudara ibumu), kemenakan (anak saudara perempuanmu), IBU
SUSUANMU, SAUDARA SESUAN

DENGANMU,

mertua

(ibu isterimu), anak tiri jang da
lam ribaanmu, kalau ibunja sudah
kamu tiduri tetapi, djika ibunja
belum kamu tiduri, tidak apa2
atasmu, menantu (isteri anak2

1, 17 Djuni (UPI)

mu),

menghimpun — (diperisteri

dara,
djur.
pun
Nisaa

ketjuali jang telah tertan
Bahwa Allah Maha pengamMaha penjajang. Surah An
: 22.

sekali gus) dua pezempuan bersau-

DR GAMBIRO DARI FAK. KESE
MATAN MASJARAKAT FAK. KE
DOK.
UP dalam sat:
tjeramahnja

merasa perlu diadakan BANK AIR
SUSU

IBU,

terutama untuk perawa:

tan baji prematur. Di Amerika dan di
Eropah

Barat

BANK

AIR SUSU

IBL

ini sudah sangat populer. Di Negeri
Belanda, — katanja pengumpulannja
sudah
jang

mudah
sekali.
meresa kelebihan

Disana,
ibu2
air susu, me

merasnja dan memasukkannja keda:
lam rmos dan dilei kkan diping,
djalan.

kemudian

bahkan

didjadikan

mengambilnja,
doman

xi,

15/6)

Pembantuan

suatu

mobil

chusus

diolah, — diawetkan
susu

dengan

projek k

bubuk.

(Pe

air susu

ibu

n jang

baru terdengar dinegeri kita. Jang
sudah ada bantuan (donor) darah
jang belum dapat dilaksanakan de

di-

debat

17 Djuni (UPI)
achir dari Brazil mengaDuta Besar Djerman

Bersatu

Peranan

ru

mentja

pertahanan

Selandia Baru di
Asia Tenggara
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Iarj Selandia Baru acalah

nempatkan

td

prog

North
American
n
"Beach
Air.

angkatan

agapura

dan

berse

Malaysia

untuk ”menjerta'
d, Asia Tenggara
perang bi
iri Selasa

ngtoy

nan

Dav

oleh

10.000
DJIk

perundingan? j

Dar t ditamba
an Jang pandjang

kan bahwa 'den
ijuan2 jang ditjapa

Senat Italia akan mengesahk.
ilukum — Pertjeraian sebelum re
musim panas tahun ini, meskipunditentang oleh Paus Paulus VI dan
ruh Geredja Roma Katolik.
kretaris Negara Vatikan jang
bertindak selaku Menteri Negeri pada
Pemerintah Vatikan, Kardinal Jean
Villot, telah menemui Menteri Luar
Negeri Italia “Ido Moro dan Menteri
Kehakiman Italia Oronzo Reale
Pertemuan
itu dilakukan dua
gu sesudah Pemerintah Italia me
mukakan pendapatnja kepada Kardinal Villot, dan tiga hari sebelum
Senat Italia mulai memperdebatkan
RUU Pertjeraian jang sudah disetu
i oleh Komisi Chusus
Paus Paulus VI setjara resmi me
umumkan bahwa hanja Geredja
Katolik jang berhak membatalkan
perkawinan jang dilakukan dengan
upatjara agama Katolik, bukan Negara
Italia. Dan djika pertentangan ini di
teruskan, maka Konkordat antara
Vatikan dan Italia tahun 1929 dapat
intjur lagi, dimana dinjatakan bah
1 hak membatalkan perkawinan
Katolik terletak ditangan Paus ata

asih

djuga kita
dengar pelanggaran etis
pentjatutan dan pendjualan darah
Tetapi,
bantuan air susu ibu chusus
untuk baji, menjangkut bidang hu
kum, makanja orang harus ber-hati

ketentuan menurut ketentuan
, HARAM
HUKUM
PERKAW
KARENA
PENJUSUAN
(SU-

Islam djangan terpantjing oledr

pantjingan

gegabah,

seperti

jang

telah

dan murgkin lagi terdjadi, seperti jg

PERANG

&

sh

n,
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pnotisme

Supaja kekua
ada didaerah

sedang

dikalangan perso.

lan

para

mat
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mereka d
Gamikian
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eladjaran — hypnotisme

sudah 7 tahun ber-tu
adikan mata ki
di
as Pennsylvania, kata pe
rulis artikel dalam madjalah
tsb Dr. Martin T, Orne
Pengalaman2
dari pendidik.
hvpnotisme

tsb

aka

hatkan bagaimana seseo
bisa meringankan rasa sa
anan2
renah

baji jang paling baik tak lain
bukan

talah

air

susu

ihu

setiap wanita
berusaha agar supaja dapat air susi
Marilah

kita

kemukakan

keuntungan air susu ibu (as!)
Asi dapat dikatakan bebas
hama

atau

steril,

ketjuali

dada berpenjakit radang
rasti mentah dan sega

ti jang telah dilakukannja dalam
LANGIT — SEMAKIN MENDUNG,
tetapi, tudjuannja kepada umat (kepertjajaan) Katolik. Katanja, untuk
melihat, apakah orang? Katolik ber
paham sepitjik orang Islam pula
(Madjalah Ekspres No, 2)
Walaupun bagaimana, — skandal
prostitusi penjaluran seks diluar per

Pula

bahwa ia akan membuat tjerita seper

jang sah,

tetap dipandas

sebagai perbuatan jang memalukan
Sedjak sebelum Islam sudah didjadikan persoalan. Dalam epos Junani
Iliaz jang terkenal didapat tierita
bahaja dan kutuk dewata menimpa
kota Theba, karena scandal prostitu
si ini. OEDIPUS radja Theba jang
semendjak ia diramalkan akan mela
kukan perbuatan terkutuk berusaha
mengelakkan p rbuatan itu, achirnja
diluar mau dan tahunja, ia mengawi
ni ibu kandungnja, bergaul — sampai
10 tahun dan mendapat anak cryat

orang, dua laki? dan dua perempuan
ang diantara anaknja jang laki?
ingin kawin pula dengan saudara pcs
rempuannja, tetapi, dihalangi oleh
Teresias (pendeta agama).
Akibat
perbuatan ini kota Theba terkena
bentjana Thaun (Cholera)
BETAPA

TINGGI

LAI

dan

kadar

ar susu ibu Dr SA. Goelam dalam
bukunja ILMU KEBIDANAN tici

vitamin
A.s.i.

tetap

baik.

untuk

baji

djika

adalah

buah

maka

nan fisiologis,berarti
semua zat dalam perbandingan tepat
sehingga mudah dapat diyer
disegap oleh sel tubuh baji
mudah dipero
pemerlykan ongkos

tikan, bahwa seseorang wanita hamil
jang hendak memberi asi
tjukup mengan
dung segala matjam zat
dan Hadis memberikan perhatian tc
hadap penjusuan ini. Air susu, disam
ping ketinggian mutunja seperti urai
an Dokter di
hanja baru memakan air susu

huh, maksudnja bagi orang jang
hendak menjempurnakan penjusuan
Dan kewadjiban laki2 jang punji
k memberi makanan dan pakaian
itu setjara pantas. Seseorang
hanja sekedar kuasanja
nah

disusahkan

seora:

bu

karena anaknja dan djangan pula
sorang bapak karena anaknja.
Teta
pi, waris (bapak anak) sama mem
hatikan. Djika mereka berdua (ibu
dan bapak) mau memutuskan penju

suan, lakukan dengan keridaan dan
musjawarah. Tidak apa? atas ked
ria. Djika kamu mau mentjari pereni
puan lair utk merjusukan anak kamu,
tak apa pula atas kamu, asal kamu
berikar upahnja jang pantas. Bertakwalah kepada Allah dan ketabuilah
bahwa

Allah

memperbatikan

segala

apa jang kamu kerdjakan
Manja wanita
jang ultra moderen
jung ketakutan buah dadanja penjek
tak kentjang akibat penjusu
mau — menjusukan

putera-pute

Suatu tanda tiada kasih. Jang tiada
rengasihi
tiad akan dikasihi. Sahar
atis

Gjadi tertanam.
« mendjadi

harus

ditanam,

tidak

Ar susu jang lang

darah

di

maka

ganannja itu,
ia tak
karena
ke
dengan sempur
dapat menjebu
ak

belahan

badannya

Susuan
rendjadikan seorang
djadi IBU SUSUAN dan anak Inja
mendjadi ” SAUDARA — SUSUAN
sampai lima hirupan, kurang dari it

orang Islam beribadat

tidak mengapa. Dan masa menjusu
jang diperhitungkan. DUA TAHUN

perlu ditjutii seperti mentjutji nadjis
lain, tetapi tjukup dengan memertji

tak ada pengaruhnja lagi. Sabda Nabi

dapat

dilakukarnja

dua tahun pe

PENUH

Sesudah

masa

tahun

itu

dalam

keadaar

besar,

demjk:.ar

ia. . ka..menyat.
Komunis mau m
musuh
dan pe
diumlah itu aka

Sesudah “Bimas
tiada. apakah gantinja ?

kemungkin
peladjaran2

tidak
ka rahasia2 dikala
wan oleh
musu

urut

daerah

(Ant-AFP)

it AS

mempeladjari
bagi
digunakannja
dilaksanakan

ja
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Angkatan
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itu di

ahli

panija
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untuk r
gkin
Selandia Baru mempunjai
di Maia
ing mempi

lapor-

lebar

eyaaj oleh E

Jinjatakan Ki PANDII — KUSMIN

kawinan

ANG
AIWAN

Wash

dari daeran

HUKUM PERTJERAIAN
DI ITALIA

Ada

Dr.Clenik

(Panglima “Merdeka”)

Fa

a sandi "HI Buz
zard' dimana 5-negara telah
bil bag'an dalam latihan ps
an tersebut, Fraser men
bahwa FM Alstra!ia G
tjara blak2an telah ienandaskan
kewadjiban2 Australia didascah
iri setelah pasukan2 Ingge-'s di
tarikmundur

Lo——

mem

dilaksanakan

Inggeris

tinggi
(AP)

tanggal

mainnja '

dipangkalan AU Australia
tterwoth utk menjaksikan Ja
udara ked 4 dalam rangka

kare

AMERIKA

Dr LINUS PAULING, Ahli Biro
Kimia Amerika jane memenagkan
hadiah Nobel, baru? ini diberi hadiah
internasional Lenin dalam suatu upa
tjara di Kedutaan Besar Uni Sovjet
Washington.
D.V Skobeltsy, Ketua Komite
Pemberian hadiah Uni Sovjet dalam
upatjara itu menjerahkan mendali
kepada Dr Pauling sambil
emas
memudjinja sebagai Imiawan jang
unggul dan warganegara Amerika jang
pantas dipudji dan pantas ditjintai
dinegerinja sendiri maupun oleh selu
tuh ummat manusia jang progresif

2 per

paniti

traktor

Djadi — tunggulah

banjak

Rabu telah dibebaskan.
Pembebasan itu dilakukan 24 djam
sesudah 40 tapol Brazil tiba di Aldja-

pesawat itu te
jang serius
semua pihak te
ng
djmaksudk:

(Ant-AFP).

penarikan

gagal

,
Peru,

Barat Ehrenfried von Holleben jang

pesawat

itu

di

mendapat

kan penambahan 'jaitu: berpikir merdeka. bersuara merdeka dan
.....membeli "Mer deka.” adalah hak manusia
merdeka

ditjulik para gerombolan terroris ma-

Ser
angka

telah

de Janeiro,

Beri
takan

jang tjukup

sehingga

angkasa
bulan

dan

Rio

ndjurkan ag
ndungnja djuga d
konsekuensinja, sep
Ikan Surah Al Bagarah 233
sudah ditjeraikan
nja dua ta

Presiden Vietnam Selatan Ngus n
Van Thicu meramalkan
bahwa Perang
Vietnam, terutama jang terdjadi di
Vietnam Selatan sendiri, akan bera
char tahun depan
lan Nguyen Van Thieu itu
n pada kemadjuan? dan ha
sil2 jang telah ditjapar dibi
mili
ter dan pertanian, djuga karena mar
kas2 gelap musuh di Kambodja sudah
dapat dihantjurkan

AMERIKA DAPAT
MADIAH RUSIA.
(UPI)
Djuni
16
Washington,

ASA)

Tnja

Vung Tau, Vietnam, 17/6 (UPI

ORANG

dalam lapsrannja harj
menurut badan
ruang

13 mendare

AUSTRALIA

setelah

depan.

Andes

31 Mei jang lalu menghantjurkan

APOLLO 13
KEGAGALA
AKIBAT KELALAIAN NASA

Menteri Pertahanan Australia Malcolm Fraser me
ulangi di Penang hari Rabu bahwa Australia akan terus
mempertahankan pasukan2nja didaerah Malaysia-S
tahun

dipuntjak

bagian utara Peru tengah, Huaraz adalah ibukota Negara bagian Ancash,
daerah pegunungan Andes jang terkenal sebagai Negara Swiss di Peru.

PERANG, VILINAM TAI
DEPAN BERACHIR

Tiga dari
25: orang wartawan
Amerika jang ditahan oleh pasukan2
Komunis di Kambodja telah dibebas
- kan. Mereka ditahan selama hampir
satu setengah bulan
Tiga2nja
tiba di Saigon 4
16 Djuni malam dalam keadi
mat. Tiga orang wartawan lainnja di
kabarkan — tewas, setelah djenazah
mereka ditemukan kembali. Ternjata
betul wartawan2 Amerika, jang terdi
tangkap oleh pasukan? Komunis
tengah 2 pertempuran Kambodja

2 sa
djalan di HUARAZ,

bumi hebat jang terdjadi pada tgl.

Roma, 16/6 (UPI

mengenakan

angkasa

Dutri

pada

Imaz

Cape Kennedy,

kapal dan

Yowuh Cenre
tsb.
Pameran
lukisan

Dalam

APOLLO 14 MULAI
BERLATIH SEBELUM
KE BULAN

Lebh darj 200 buah lukisan
murjd2 sekolah jang ada djda
erah Djakarta, garut djper un

cjukkan

n Menteri

Negeri Prancisco

Selain
atjara inj terdapat
pula arjara perlombaan dekla
masi jang dijkutj oleh para

TIGA WARTAWAN
L

OBAT DIUS

menudju Birma, Muang
Tjina dan Vietnam Utara.

Hanja dua Menteri masih bertahan

lukisan? jang menggambarkan
suasana
kepradjurjsan, misal
nja pesawat
erbang jang me
lepaskan bom,
kapal perang
jang
menembakkan merjam
dll. sematjam
jtu, disamping
djuga ada jang
menggambar
kan bidang ' ehnis, misalnja

tangk'

bertemu muka dengan Presiden mereka jang baru, Brigadir Djenderal Roberto Marcello Levingston
1
dihadapi oleh
ton alah memben
tina, setelah Mente
lose Dagnino Pastore
melepaskan djabatan, meskipun di
desak oleh Sunta Militer supaja tidak
meletakkan djabata
i
no Pastore telah melaksanakan pro
m ckonomi jang digariskan oleh
as Presiden Ongania. al. memperJan mengendalikan upah serta
ah inflasi. Tetapi harga? terus
membubung sedjak tahun jang lalu,
Delapan Menteri dari Kabinet j:

Pastore

kan lebih banjak pengirimar

Tidak akan ditarik dari
Malaysia dan

"uenos Aires, 15/6 (UPI)

Dagnino

ngan udara Schipphol menudju
Moskwa untuk mengadakan pe

“Merdeka” ber-

edar di Djakarta,
Bandung,
Surabaja dan lain? kota dalam
Oplaag
jang
lumajan,
Sabat di Diateng Lok -

U THANT BERUNDING
DGN PEMIMPIN2 SOVJET
Amsterdam. 17/6 (Ant-AFP)
Sekdjen PBB U
Thant hari
Rabu telah meninggalkan Jlapa

PASUKAN2

sampai Djenderal Levingston tiba dari
Washington, Amerika Serikat
Mereka itu ialah Menteri Fkonomi

kan jtu sebag'an besar adalah

(Ant).
anak2

TUGAS PRESIDEN
ARGENTINA
SANGAT BERAT

Sebab harian

itu

Innar nda'ata tahramu ma tahrum
Wiladah — penjusuan
mendjadikan
haram. serupa beranak menimbulk
ara
La
jahrumu minar rida'ati illa maka
kana fil hawlaini - tidak mendjadi
k
gan penjusuan itu, ketjwali
dak uk
al

melalui pengalaman

SETELAH

sekali,

mahal

jang

untuk meniadakan
barulah oleh Pemerintah diputuskan
suatu pembinaan
berarti
sebenarnja
jang
gerakan BIMAS,
d m2 berobah
tetapi
akan
tudjuannja,
baik
jang
al
ma:

pupuk/
tiada tertu wudjudnja. Mau dibilang perdagangar
"pukan
beris
obat2an, penjelenggaraannja lebih banjak
asi
idjon,
pun
men
usaha
akan
blic service”, mau di
sadja
ngobjek
tidak, karena njatanja "dipakai
desa, artinja se-olah2 dunia ini ada
Jang djelas adalah, bahwa badan
lah dunjanja sendir
penjelenggara pembiraan massaal Je
Muntjul Pertani, karena mustmnja
telah diselenggarakan oieh Pemerinpartai?
mertjari massa, maka dfuga
tah sedjak 10 tahun lebih itu, malabadan ini tidak luput dari usaha? &0
han tidak melakukan pembinaan, bah
Jongan manusia jang ingin menarik
kan menimbulkan antipati dari rakbadan ini kedalam lingkungan penga
jat petani,
ruh partainja, lengkap dengan Koper
Tiobajah tindjau. Ketika padisentanja
tra diselenggarakan, ia mendjadi tem
bukan sadia kita
Lahir Bimas,
pat bersimaharadjalelanja ambisi pemendengar adanja B'mas jang disejang
njelerggara2nja, orang2 baru,
malatenggarakan oleh pertanian,
pertan
'menjsibkan orang2

susuan itu air susu
makanan utama dan lang

djadi

sung
are,
seda
adalah darah daging mereka ber
furgsi
tambahan. — Sesudah
dua
tahun,
makanan bukan susu
ndjadi makanan pokok dan susu
kalau diberikan djuga. hanja

kstra
Dapatlah

Dr

Ali

Akbar :

kita mengikuti
dalam

Bank

logika

Air Sus

Ibu ini tidak djelas siapa jang mem:
berikan a.si.nja.
maka minum a.s
dari Bank ini bagi baji boleh sada.
Jang mendjadi persoalan, ialah
1 5.1 ibu jang dalam termos kemudian
angsung diminum — oleh baji jang
berkepentingan — sampai sedjumlah
kadar luma hirupan. Apakah ini tidak
membuat ibu jang memberi susu itu
djadi
susuan? Inilah jang
perlu

didyadikan

persoalan,

sebagai

mana didjadikan persoalan dalam dunia sastra Oedipus jang mengawin:
wp.
edipus menghindari ibunja, ketika ada peramal Apollo mengatakan.
bahwa ia akan membunuh ajahnja
dan kawin dengan ibunja. Namun
nasib tak dapat dielakkan ia sampai
djuga membunuh ajah dan kawin dengan ibunja sampai beranak. Scandal
prostitusi inilah jang dalam djalinan
ita itu diachiri dengan wabah
thaun menimpa kota Theba.
Kesimpulan: Kita dapat mencri
ma pendapat Dr Ali Akbar, kalau
susu) donor itu berkumpul pada
Bank dan diolah setjara menjeluruh
dan dibagikan menurut kebutuhan
Karena dengan tjara jang demikian
tilak murni dan mutlak air susu
tu asal milik seseorang
Sekali lagi, minta persoalkan
kalau jang dalam termos itu langsung
diberikan kepada baji jang membu
tuhkan. Tidak keberatan kita kata
kan (jerewet mem-pers:lit2 pekerdia
an 4 ad
hedudj (batas? huk
Tuhan tak boleh dilampaui
begitu
sadja

disampingnja,
aan ada bimas
ada bimas kepolisian, ada Dimas tem
mana lagi. Terachir
tara, dan
asing (CIBA — COOPA — MIK
sub'shi d1).
Semuanja berhasii dengan mentng#aikan terggakan? bermiljar-miljar re
vtah, jang pada Makekatnja dam wita
Weliik toh mendjadi beban rakjat Danjak
walaupun demikcan
Akan tetap,”
Walaupun Bimas hapus, masih harus
@pikirkan, bahwa kita mempunjai 10
bih banjak petani? kei, jang dd
lam mengolah tamahnja masih amat
memerlukan pembiajaan2 dari luar
kantongnja sendiri, ai'as kredit. Akan kita lepaskan mereka mendjadi
ugidjon2 seperui sediakala?
Manah Sebenarnia terletak salah
satu seri dari pembinaan masaal, Ig

37

moderni

gam atau pakaian sipil tergantung
pada operasi jang harus mereka Ia
tarkan
Seperti halnja separo dari 150.000
ta Angkatan Darat Kambodja
mereka itu belum mempunjai sendjata. Djumlah 500.000 pasukan baru
Kambodja tersebut merupakan soal
jang paling mendesak bagi Komando
Khmer, kata sumber tersebut
Sendjata pokok Kambodja ialah
bedil AK47 buatan RRT jang diang
gap sebagai sendjata
mati oleh Komando Angkatan Darat Kambodja ka
rena sulitnya memperoleh amunisinja
Baru? ini 7.008 sendjata AK-47 di
serahkan kepada
Kambodja oleh
Vietnam Selatan
merampas sendjata2 tersebut dalam ope
rasi mereka selama sebulan Jebih
Dengan diperlengkapinja Angkat
in Darat Kambodja dengan
sendjata

api jang diharapkan diperoleh dari
negara? sahabat, maka Kambodjaakan mampu melawan serangan Komunis dimana-mana. Diharapkan
wa dalam waktu 6 bulan sadja mereka
sudah tjukup terlatih untuk menghadapi musuh dengan segala matjam
taktik, termasuk taktik gerilja.

Il

Anggota2. Komando Berani Mati
itu sudah dilatih dan siap-sedia untuk
Lertempur menurut sumber jang de
kat dengan Komando Tertinggi Kambodja. Sesudah memperoleh peng
man tempur mereka akn diberitu
jang
sukar dan berbahaja. Mereka
akan bertempur dalam pakaian sera-

: B.M. Diah

Ketua DPRGR Sjaichu di Sumbar baru2 ini menjatakan bahwa 3

MEMANG MERDEKA

Mati terdiri dari anggota2 Perkumpulan Tindju

dan Gulat diantara 500.000 pasukan Kambodja untuk bertempur bersam:
ma.

Rekening giro pos : A. 12638.

ANTARA MODERNISASI
DAN WESTERNISASI

sudah ada 1.000 orang jang mendjadi anggota

Berani

. Ya

Pada waktu i

Komando

“f

minimum 25 mm/kolom.
DISPLAY - AD (IKLAN GAMBARI: Rp. 50,- per mm/kolom iklan
minimum : 40 mmikolom
Dua warna (hanja merah) : tambah 100”
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka.
Iklan Keluarga Rp, 30,- per mm/kolom.
minimum 25 mm/kolom.
Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11,
Tata
Direksi,
Alamat
Djakarta. Telepon 43660, 43230, 43250.
Pemimpin Umum/Redaksi

Beda dengan manusia. Makin
berantakan.
Apalagi djika di
permak pula
s

Phnom Penh, 16 Djuni (UPI)

per mm/kolom iklan, lebar 46 mm.

Rp. 40,-

SADJA :

TEKS

betul, Djakarta kita

ini, makin tua makin tjantik!
Sebab Pak Ali Sadikin getol
sekali mempermak-nja

#8

Harga langganan dalam kota: Rp. 200,- sebulan (termasuk beaja
antar). Luar kota: Rp. 300,- (termasuk beaja pos udara).
Luar negeri: Ditambah besja pos udarake negara jang bersangkutan
TARIF IKLAN :

Memang

4

: P.T. Merdeka Press., Djakarta.

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar.
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DIDIRIKAN
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i
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1970

Kuat :

19 DJUNI

BEAFEEESR,I

DJUM'AT,

“ MERDEKA
Ml

Seorang Inggeris berusia
33 tahun, ketjewa dan putus-asa karena kesebelasan
Inggeris kalah melawan ke
sebelasan Djerman Barat di
Mexico, maka terdjun dari

Barat membuat surprise?
Oleh:

jang tinggi

Djakarta, 18 Djuni :

Orang Ingseris itu bernama
JAMES
FRYER
dan kini. berada dalam keadaan jang serius dan dirawat
di Rumah Sakit kota karena menderiintern

dan

evtem.

Senin jang lalu ketika James Fryer
sedang duduk melihat televisi dengan
atjara pertandingan sepakbola di MeXico antara Inggeris dan Djerman,
bersama-sama “dengan — kawan2nja
orang Djerman. Semuanja berdjalan

baik sampai Inggeris memasukkan
dua gol, dan menang, Tetapi ia mulai
mendjadi ketjewa dan putus asa sesudah Djerman Barat dapat menebus

TEAM

KALAHKAN

BERTAHAN

DJUARA

dikota Guadalajara dalam rangka
KESEBELASAN BRASIL jang bermain brillian dalam pertandingan mereka jang pertama
mendapat gempuran dari
Tapi pada menit2 terachir ber teng Brasil terus-menerus
kedjuaraan dunia di Mexico tahun
jakni
Mario Zagallo, mengakui
oach
Brasil
sen
C
Felix.
kiper
gawang
kedepan
lob
serangan?
Inggetis jang melantjarkan
team Brasil jang menang
anggota
bekas
Zagallo
"
“correct
bahwa taktik jang dipakai Inggeris dalam babak kedua itu adalah
Inggeris sangat baik dalam duel diudara.

dan mengalami nasib malang tersebut.
Menurut

Duesseldorf

ia

negerinja

dari

dinas

12 tahun

Talu setelah

militer

untuk

Mexico, City, 17/6 (UPI).

Brazil dan Italia, kedua2

nja pernah menggondol pia
fa dunia sampai dua kali,
berhasil keluar sebagai dju
ara semi-final turnamen se
pakbola sedunia di Mexico
dan akan bertanding lagi

tgl. 21

Djuni

tanggal

21

nanti.

Pada

Djuni itu nanti

akan dipastikan siapa jang

berhak membojong
Jules Rimet Cup.
BRAZIL

—

3.

pulang

Brazil, favo-

Tit kuat untuk memenangkan Jules Rimet Cup, muta2 ditjengangkan oleh satu
satunja gol jang ditjetak

Oleh Uruguay
ke-17

pada menit

pada hari Rabu

itu.

''Akan tetapi Brazil dapat
nenjamakan — kedudukan
4—1

pada

babak

pertama.

"Sesudah turun minum Bratil myhambah

dua goal la-

Bi, sehingga

Ba

rat, jang menghebohkan du

nia karena berhasil menga-

lahkan

kesebelasan

ris ternjata keok
dapi Italia.

Ingge-

mengha-

Italia sudah unggul dgn.
angka 1—0 pada waktu se
tengah main, tetapi pada
babak kedua beberapa de-

pertandingan

berachir dengan angka 3—

sa”) berachir Hevins Schnel
ler berhasil mentjetak satu
gol untuk Djerman Barat

sehingga

kedudukan

Luigi Riva merubah kedu

dukan

tik sebelum pertandingan
”normal-time” ("waktu-bja

URUGUAY

Kesebelasan

1 untuk Brazil.
ITALIA — DJERMAN
BARAT:
4—3
Kesebelasan Djerman

men-

djadi 1—1.
Kemudian diadakan "extra-time” ("wak
tu-tambahan”).

2—2

3—2
lang
tama
mun
dan

untuk Italia mendjeberachirnja babak per
dari extra time. NaMueller membalasnja
stand mendjadi sama

lang pemain

Hampir 70.000
, dan kebanji

kemudian Burgnich menja-

Kesebelasan

makan kedudukan mendjadi 2—2.

dari Felix
Piazza dan

Oleh
AA. KATILI

politik

"1 Aelah membawa

perbedaan

bangsa kegelanggang olahraga, hal
jang —merupakan diskriminasi rasial

jang ditentang oleh semua anggota

N.O.C. (Komite Olympiade Nasional)

Maka akibatnja pun ialah tersingkirnja negara diselatan Afrika itu dari

Internasional
Lembaga2 Olahraga
tersebut. Sebagaimana diketahui, sa-

lah satu sjarat atau ketentuan dalam
peraturan? Olympiade ialah, bahwa

sedunia itu "harus

spertemuan sport

(

bebas dari diskriminasi rasial, agama.

x

ataupun politik

sport dapat dipisah-

PAKAH

kan dari politik jaitu olahraga-

tanding atau olehraga pertandi-

ngan, ialah pada dasarnja
politik. — Baik orang Junani Purba
maupun orang Rusis modern, mempersiapkan pemuda2nja untuk pepetangan.

Rusia memakai

sembojan

"untuk daja kerdja dan pertahanan,

: Tjekoslowakia

#hotto — kepenjairan
dan

"untuk — kesehatan

djasmani”,
p

Inggeris slogan

keindahan

"untuk

kesehatan dan rekreasi", tapi pada
hakekatnja mak sudnja sama
Purba

Orang Junani

berhasil

mempersatukan suku? bangsanja jang
senantiasa bertikai itu melalui Olym-

piade, dengan - demikian mampu
membendung serbuan tentara Parsi

|

jang besar dan melemparkannja keYuar perbatasan. Maka apa jang agama
dan kepertjajaan tak dapat melakukannja, sport dan permainan berhasil
melaksanakannja:

tertjapainja persa-

tuan Junani, kendatipun suntuk se-g
Friedridh — Ludwi
mentara hanja.
Jahn (1778-1852), mempergunakan
olahraga senam jang lebih disempurnakannja, sebagai alat untuk pengem-

balikan pertjajadiri dan sadar bangsa
kepada bangsanja, orang Djerman,

ebaskan diri
(agar mereka dapaant memb
Perantjis. Karena
| dari pendjadjah
itu da diberi gelar "Bapak senam
Djerman"- Kemudian pada tShun
1896 seorang filsuf, pendidik dan
achli sedjarah,

Baron

Pierre

de Cow

bertin jang diilhami oleh Olympiade

pertjaja,

bahwa

pertandingan

olahragawan2

"putih".

Tapi

tjara mengadakan pertandingan jang
tidak membantu tjita2 de Coubertin
itu gagal total
"

“Sesudah Perang Dunia ke-l Olympiade 1920 diserahkan kepada Antwer-

pen penjelenggaraannja, sebagai penghormatan kepada Belgia untuk pen-

deritaan dan pengorbanannja selama
perang. Tapi negara2 bekas musuh
tak dibolehkan turut-serta, sehingga
kesan jang ditimbulkannja, ialah seolah2 festival olahraga itu diadakan
sebagai peringatan pahlawan? perang

Pengawas

baitas lapangan.
dari Austria
dan
Bahhramov
dari Rusia (Uni
Sovjet).
Sementara itu , dari

Mexico

nonton Sena Kota

Mexico

untuk

jumlah

menjaksikan

pe.

pertanding

an sepakbola antara Kesebelas-

safa BesupgosoN UEP UlFogi US

man Barat djuga sama dengan
djumlah

penonton

an antara Brazil
70.000 orang.

pertanding-

dan Uruguay

dan

" dalam sport Amerika

baru setelah perdjuangan jang gigih

jang memerlukan banjak kesabaran
dari pihak jang berwarna
Fritz Polard ialah Negro pertama
jang diterima dalam team baseball
orang putih, Jackie Robinson dalam
major league baseball. Pun gelanggang
dari sport jang sangat sukar terbuka-

kan pintunja bagi orang Negro, jakni
tennis, achirnja membuka gerbangnja

untuk seorang puteri Negro, Alihca
Gibson, jang kini diikuti djedjaknja
oleh

rasial
ada

Arthur Ashe,

dalam

Tapi diskriminasi

olahraga masih
Serikat.

di Amerika

tetap

Hanja bin-

tung2 Kedjora sportlah jang sanggup

mengatasinja. Ada suatu kisah tentang Bunche, ketika ia masih mendjaperkumpulan
di anggota sesuatu

tennis elite,

4

Tapi “dengan pelbagai

matjam dalih dan alasan permintaannja ditolak. — Sebabnja tiada lain
Bunche seorang Negro. Akan tetapi

ada perbedaan besar antara diskriminasi rasial di Amerika Serikat dan
rika Selatan. Di Amerika Serikat

dengan

pemerintah — menentangnja

Selatan redjim

keras, sedang di Afrika

jang

Wadjar

berkuasa menganggap

Dinegara Uncle

hal ini

Sam kaum

terpeladjar, sardjana, seniman dan papun

ra olahragawan
kannja

tak membenar-

PADA tahun 1962 presiden
mentjipta suatu lembaga
Sukarno
olahraga baru jang — dinamakannja
ANEFO,

ringkasan — dari

"The

james of the New Emerging Forces.”
Resminja lembaga ini pun mendjun:
djung (jita2 luhur Baron Pierre de

Coubertin. Tapi Ganefo lebih meru
pakan alatpukul politik dari lembaga
olahraga —

:

dan

jang

dalam tournamen

Anniversary nanti, terdiri dari
pemain2 jang masih muda be
lia. Rata? umur mereka dian
tara 24 tahurian. Pemain termuda jalah pendj:
wi

Saverio Mada“

IG Ma

Seeler,

matjam Ini.
"Atas kesempatan ini kami ingin

pula menjampaikan
lainnja

untuk

pada team2

turut

mensukses

kan Annivemary Cup dan banjak

terima kasih kami utjapkan kepa
Ga

penjelenggara

jang kami

rat untuk

atas

jang”

membantu

tjita?2

perdamaian. Maka sebagai gerakan
Olahraga ta pun tak menemui sasaran

undangan

terima di Australia Ba

tournamen

Luigi Riva,

Uwe

Austraja Barat.
Para pemain jang akan mewa
kill Kesebelasan Australja Barat

2

Roberto

Hubert
Vogts,
Willi Schulz,
KarlHeiz
Schmellinger
daa

sebagai 'warm up' bagi kesebe
lasan kami untuk Merdeka Ga-

versary Cup ini dapat didjadikan

kami

Kesebelasan Djerman
Barat
terdiri dari Josef Maier, Hans

lasam, Singapure Hongjaong, Thai

turut

serta

ini, semoga

dapat

Pengawas

lasguez

batas

dari

Harmazabal

lapangan:

Columbia

dari

Chili,

Hongkong
siap rebut
Anniversary
Cup Djakarta

nja, sangat istimewa?
'Pemain2 kami telah
berlatih
dengan keras dan akan berusaha
main dengan baik pada setiap per

KESEBELASAN

Gan Alex Grant,

pemain2

tengah

Frank Drennan dan pendjaga ga
wang Macintosh

lebih dari 100

Untuk mentjetak gol. Sementara itu
Hm merasa kuwatir apakah pemain
sijap team Tjina Selatan, Chan Shek-

dipeta

manapun dengan segelintjir penduduk, bisa punja hak suara jang sama

“

AKEU
ufrsasareJpesaryu parag
Lemot.
yas

dengan suatu negara raksasa dengan
ratusan djuta penduduk. Dan tjontoh

terachir jang tak kurang menjolok,
Moskowoleh

Utara

Tapi karena Ganefo sebagian ter
besar anggota2nja masih sangat lemah
organisasi? olahraga nasionalnja, dan
sukar untuk djadi anggota Federasi?
Olahraga Internasional, lagi belum
punja olahragawan? jang berarti ke
tjuali beberapa gelintiir atlet, maka
lebih dari himpunan.negara2 Nonblok
dalam pertjaturan politik dunia, lembuga jang hendak mendjadi budantunding LO.C. ini, tjuma menjerupai
“matjan ompong tak berkuku" jang
impoten, Maka berkatalah Ketua
LO.C. Avery Brundage, sesudah menundjuk Indonesia sebagai Yontoh
dimana pemerintahnja (batja Sukar

n0) dulu menghendaki pembinaan
olahrafa untuk — tudjuan politik
"Kita — tetap memiliki Olympiade
Games, tetapi kita tak punja Sukarno

kan udjian
tingkat DAN
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Sementara itu negara? Komunis jang

dulu mendukung Ganefo, seperti mi
salnja Rusia, tapi hanja mengirimkan
atlet Inja jang bukan kelas dunia dulu,

Federasi

Olahraga Internasional jang bersang:

kutan, hingga kini tetap mendjadi
negara anggota LO C. Mereka beroperasi dari dalam, karena kalau melepaskan keanggotaan 1.O.C. akan terpen(ju dari dunia olahraga internasional
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LO.C.

sebagai penjelenggara Olympiade
1976, dan ditundjuknja Montreal
sebagai kota berbahagia untuk itu
Pada hal Rusia ialah negara kedua
jang paling kuat sesudah Amerika
Serikat dalam olahraga, dan Moskow
punja Stadion2 dan fasilitas olahraga, jang masih harus dibangun oleh
Montreal. Selain dari itu Olympiade
telah dua kali diadakan di “Amerika
Utara, tapi belum pernah di Eropah

nb, Madmoto)

ATJARA BALAP ANDJING
STAN MINGGU

dalam hal hak suara. Suatu negara
terdjumpai

«

1 PLACE
sis P2 pace
yes | avzneti,

berkonfrontasi dengan lembaga inter-

diskors

teljan (penjerang) dan pemaina
tengahnja Roger Dale dan Bruno
Marocchi.
Pemain2 baru yntuk bartsan mu
ka John Colguhcun, Len Dundo.
Ray Langdale David O'Caileghan

AUSTRAL
'A BARAT

1
513
yaa |
LI
gao
yas |

badan-tanding I.O.C. dan langsung

takut

Riberi Hugh Miller dan Carry Ma

Djakarta, 17/6 (Antara).
team Hongkong, JoManager-

nja. Ganefo dimaksudkan mendjadi

sebab

#dalah Owen Nuttridge (pedjaga
gawang), Tommy Carruthers. Erie
Edmunds Alan Pendieton, Sesto

Ve.

PION"S TOAST
A.OEF BREAK

ialah ditolaknja

Indonesia.

dan

n
LAP KING
SHARKINI
LAP KING 8
SHARKIRI
RTON"S TOAST

tak

Selatan,

dihari

Tn

jang

di

Korea

Barry

Di Stadion nampak bendera2

nasional jang punja

dalam

land

Greenwood pada pembatja harjan
'Kundjungan kami ke Indoneia ini sudah lama kami idamkan
harap kundjungan ini

Hitam Merah Kuning (Djerman)
jang melebihi djumlah bendera
Hidjau Putih Merah (italia). te,
mereka tidak ter

ketjil

terdobrak satu persatu, kendatipun

penjehatkar' dan, penguatkan

untuk

dari

jang ternjata merupakan kartu truf-

pagar

badan mendjadi alat pendamai .dan,
pemersatu pemuda? sedunia dari alat

untuk mengeksklusifkan Olympiadt

Mendibil

dil

Cera

besar

ikut serta

Barat,

sary akan bertanding enam kese

Stewart

Fon-

tes dan Julic Cesar Morales,

City

Pier Luigi

—

jang

ra Eropa Cup malah pemain jang

Cortes,

Dago!

Wasitnja:
Spanjol.

"Harapan

pertamanja

Australia

Castillo,

tidak lagi — mentjoba memisahkan
orang2 berwarna (pribumi) dari per-

piade itu olahragawan2 berwarna
merupakan — tulangpunggung
bagi
setiap team A.Serikat. Dun mulailah

Demikianlah — Pierre de Coubertin
meningkatkan lagi arti olahraga, dari

(aboriginal peoples), agaknja

Cubilla,

5

inpertandingan

Bonlnsegna

negara anggota itu.
Memang harus diakui bahwa
dalam LO.C. masih terdapat kepintjangan2 jang menjolok, antaranja

nja jang paling kuat. Sedjak Olym-

"Marilah kita. “mengekspor pendajung2, pelari2, pemain2 any gar, dan
pada hari hal ini diintroduksikan di
Eropah, dasar perdamaian akan me
dapat sekutu jang baru dan kuat

putera

Luis

n

Kes.

(Coach Doug Stewart

"Kanan Juar kam/ Dave O'Callag
han, dalam pertandingan
mela
wan kes. Manchester City, djua

adalah lawan
lawan Ja i Jang

teberat”.

Sport

tundingan, bahkan sebagian dari para
atletnja terdiri dari orang2 Negro

barang2 “dagangan tanpa — padjak
Pudjangga Sport Perantjis itu berkata

tupanja belum sepenuhnja dipihami
oleh rekan2nja, pemimpin? -sport»
lainnja. Dalam Olympiade St. Louis
1904 diadakan eksperimen untuk
mengadakan pertandingan? Olahraga
jang spesial diperuntukkan bagi bumi-

Mereka telah sempat bertama
aja serta mengadakan la'ihan.
latihan jang tjukup berat untuk menghadapi kes. PSSI pa

di

adakan pada
bulan Agustus
jang akan datang".

«

"sangat

berbahaja”

terdiri

dimedan perang. Dalam Olympiade
1932 di Los Angelos orang Amerika

jang

penjiapkan peperangan mendjadi alat
perintis perdamaian.
5
IDEALISME
de “Coubertin

Iido Maneiro dan Julij

coach

Australia

pertanding-

Everaldo,
Brito,
Carlos
Alberto,

sekutu jang gugur, dan bukan untuk
memupuk kembali persahabatan antara negara2 jang pernah berhadapan

djudjur dan sportif, bukan tjuma
besar artinja dalam — membentuk
seseorang olahragawan mendjadi seorang pemuda jang kuat, melainkan
bahwa pertandingan sportif antara
olahragawan dari negara? jang berlainan, dapat membawa kepada saling
pengertian. Segenap harapannja ditumpahkannja kepada para pemuda,
pada kemurnian pendirian mereka
jang tidak memihak dalan hubungan
mereka dengan utusan2 muda dari
negara? asing, pada penghargaan dan
kekaguman mereka terhadap prestasi
$port, — pun dari lawan jang lain
kenasionalanfja.
Dam semantara pemuka? politik
Eiropabi “ memperdebatkan tentang
untung:ruginja dari Perniagaan Bebas
5 (Free Trade), jakni gerakan lalu-lintas

alat

Julio Montero

Green-

Manager,

kes nasional

Barat dalam benjak
an2 internasional.
@'Callaghan

Rosito, Mario Bertini, Sandro
Marola dan Giancarlo de Sisti, Angelo Domenghini. Roberto

Clodoaldo, Gerson dan Rivelino, Jairzinho, Pele dan Tostao.
Kesebelasan Uruguay terdiri
dari Ladislap
Mazurkiewicz,
js Ubinas, Atilio Ancheta,
Roberto Matosas dan Juan Mu
jica,

mewakill

sama

ana Tung

dan
Politik

sialnja kedalam olahraga. Koran2 Afrika Selatan pada berteriak2, bahwa negara2 lain membawa politik dalam sport.
Tapi sebagaimana kata seorang olahragawan terkemuka Al
ka Selatan jang sendiri anti " 'apartheid” "Tapi merekalah
jang salah.
Purba, membangkitkan kembali PerKitalah jang mulai dengan mentjemainan lama itu
Mungsport.
m
a
s
u
k
gah orang hitam
ini
Bapak Olympiade Modern
pikiran koran? itu ialah

karena
berkejakinan politik
piade
re
Tapi Afrika — Selatan
"aparthcid

emar 36
djan

mereka sambil memukulgol pada menit ke-5 extra- 4 mukul genderang dan berso.
rak soraj ber-djedjal2 darj per
" time, tetapi beberapa menit
mulaan sampai achir.

dari Olympiade Internasional, karena membawa politik ra-

$

dikabar,

kan:
Djago tempur
Brazil
PELE dan kawan?nja memang
telah berhasil
membobolkan
gawang pertahanan kuat Uru
guay dalam pertandingan semmi.final untuk merebu Jules
Rimlet Cup di Mexico,

4 dengan serta-merta didepak dari Davis Cup, dan kemudian

ik

kawakan Ita-

Dari Guadalajara

negara "politik apartheid” itu. Afrika Selatan

kin djalan
kalau Rusia punja kejakinan politik
"kapitalisme”, tak boleh dilarang
mengapa
turut dalam Olvmpiade,
negara kami disingkirkan dari Olym-

tjemer-

lia, Gianni Rivers berhasil
menjelesaikan pertandingan
seluruhnja dengan angka
4—3 untuk Italia, pada me
nit ke-110.

permintaan visa dari pemain Davis Cup
Peta
Negro, Arthur Ashe, oleh Afrika
bintang
dan
A.S.
malapetaka bagi para olahramembawa
telah
Selatan:
B.

gawan

mendjadi

33.
Achirnja dengan

Gerd Mueller - membuat
Djetnian Barat unggul satii

TINDJAUAN
OLAHRAGA

(4

itu

team

Barry

ta pada hari Minggu jang lalu.

keluar

penghidupan baru di Djerman Barat

kes. Nasional

Barat,

Doug Stewar: dan trainer Ro.
'bert McShane, tiba di Djakar-

mentjari-

Brazil dan Itali djuara semi final
21 Djuni

wood

tan Darat Ingeeris jang meninggalkan

(GAMBAR MERDEKA)

Bertanding Tanggal

Australia

olokan kawan? sekerdjanja esok hari
nja. Ia adalah bekas anggota Angka-

dan seorang perawat. Djongkok dari kiri ke kanan: goalgetter Jairzinho, Rivelino jang merupakan pengatu

Akan

siden Gari team

terdjun itu karena ingin menghindari

dalam kedjuaraan tahun 1958 dan 1962, menerangkan bahwa pemain2
Piazza, kiper Felix, Clodoaldo, Everaldo
Pada gambar ini tampak berdiri dari kiri kekanan: kapten Carlos Alberto, Brito,
r serangan
sentrefor Tostao, si“ Mutiara Hitam” Pele dan Paulo Cesar.

Polisi

Para pemain
beserta para
Officialnja, Mr. Juljus Re, Pre

sepuluh pemain jang

pada Merdeka

dalam

ia

FAVORIT

kekalahannja bahkan achimj
Kemudian James Fry
rumah menudju balkon jang tingginja
6 meter dari lantai djalan. Mula? ix
dikira hanja melutju atau bersenda
gurau sadja. Kawan2nja sudah berdjaga-djaga djangan sampai ia melontjat,
terdjun kebawah. Tetapi ia lolos djuga

funiornja.

jang paling berpenga

la telah bermain

tuk 12 tahun Jamarja dan telah

tawan "Merdeka" jang mengundjunginja sore kemarin.
tudjukan pada pemain2 baru
Kedatangan team Kes. Auskami", kata Mr. Re, "dan ka.
'walia Barat inj adalah untuk
adalah

Keseoe

adalah pe-

divisi sadu di Australia Barat un

achir”, demikian kata coach Doug Stewart kepada war-

ama kalinja. Kundjungan
jang belum
lama berselang

main kami
laman.

Barat jakin akan dapat me

menangkan beberapa pertandingan dalam perebutan Piala Anniversary jang akan dimulai Sabtu sore nanti.
”Sungguhpun pemain2 kita terdiri dari tudjuh orang
pemain2 baru, kita akan mentjoba terus sampai peluit ter

Insiden itu terdjadi pada malam

Kapten

Memang

berat

Nasional Australia

nmanf.

lasan, Sesto Riberi,

AP pennaAe

luka2

Kes.

tandingan

nona

ta

Koresponden Kita Sendiri.

Kes

di Duesseldorf.

kes. Australia

Dapatkah

paAan

rumah

:

sa
Ba Ra

balkon

ANNIVECS4ANY

gema ea

Ba-

PIALA

1970

mma

Duesseldorf, Djerman
rat, 16 Djuni (UPI).

PEREBUTAN

19 DJUNI

naa

TERDJUN DARI BALK
KARENA INGGERIS
KALAH

DJUM'AT,

mera,
joentie

narag.
sentie
snere.
lia

