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“IN 1979

Berfikir Merdeka,

Pesawat T. V. SANYO
jang terbaru
spare- parts-nja
pasti terdjamin

1...

KAMIS,

25 DJUNI

Didalam negeri, djika menghadapi
kekuatan? politik dalam negeri, Bt
Kamo hati-hati sekali, Ada jang m

|,
'

atakan

ia

“pengetjut

Oreh: B.M.

1 tidak

istilah

Republik

kekuasaan

Djepang.

dipaka

buat memberikan nama dan tudjus
gerakan itu, Sukarno memilih pemud
Dusia berani pada sa'atnja menentar
Ia berani

me

ngatakan: sidang panitia pembentuk
kanjang akan direstui Diepang it:
ta tidak teruskan
Iadjuga berani mengambil keputus
an

memproklamirkan

Indonesia,

jang

Tidak

tua2

kemerdekaan

semua pemimp

membantunja

sa'at

itu

TetapiBung Karno berani mengami
keputusan, djika keputusan itu haru
diambil. Sebelumnya memang
ada
kebimbangan dala
nja, dengan
dalih apapun djuga
hendak dibenarkan
nja. Tetapi tiba
disa'atnja Bong Karno
berani bertindak. Kemudian, pada
Waktu rakjat menghenda
ar ia
berbitjara dirapat umum 4
September
1945 setelah repu
nesiajang merdeka berdjalan semir
diuga Bung Kamo berani men
iassa ja
t besar, jang
tengah massa itu ada serdadu? Djepang
PEDJABAT

(

TINGGI

ngan bedil terisi dan t

hunus mendjaga “keamanan?

kepada

FIT)

sempertaruhkan

Artini

Kairo, 23 Djuni (UPI).

djiwanja untuk

PARA

DEPARTEMEN

(Bersambung

Disi

kehal,

menjangkut

ni jl., jang

Ir. H.

Soekar-

no, bahwa ia masih dalam status seseorang dalam pemeriksaan, seorang pedjabat tinggi Dep. Hankam menerang
'Merdeka”,

wartawan

kanpada

bahwa

dalam

rupanja

hamemberikan keterangan kepada pers, Aspri Presiden
diitu
keterangan
nja melihat dari satu segi dan djustru
krisis
berikan pada saat2 Ir Soekarno sedang mengalami
di Rumah Sakit.

Menurut

pendapat pedjabat

ginggi Dep. Hankam, ditindjau
darj segi hukum, sebagaimana
yang dilihat oleh Brigdjen Ali
saat
pada
Mur.opo, mema
itu (sebelum wafat) pemerikgaan jang dilakukar oleh Kop

kamtib terhadap diri Ir. Soe.
ikarno belum selesai, akan te-

"api dengan
rinah,

ketetapan

setelah

bahwa
meninggal,
edalah Pahla

Ir.

Peme.

Soekarn9

almarhum

Apa kata
Harian2
LN tentang
Bung Karno
Kuala Lumbur, 24/68 (Art)
Hampir — seluruh — harian-harian
Gi Malaysia dan Singapura telah me
nulis tadjuk rendiana bertalian de
ngan meringgalnja Burg Karno. Berita tentang meninggainja, telah @si@rkan pada halaman? pertama sebugai headlines dengan huruf jg besar2
Harian berbahasa Inggeris "The
Strats Times” jang terbit Bi Singaura menjatakan bahwa meninggalja Bung Karno, telah melenjapkan
Mart pada politik Asia, suatu keperi
bad'an jang menarik. Menurut harian
Ini apapun penilalan sedjarah dike
'mudian hari atas — kepemimpinannja
Jang belum dapat dimasukkan keda
lam suatu perumusan sekarang ini,
elmarhum akan tetap diingat sebaga
orang jang telah mempersatukan se
Yuruh rakjatnja mendjadi bangsa Inereka jang menjisihkannja
tdak dapat menjangkal
"Menghormati kematiannja, bukan
tah berarti menghormati pol'tiknja”,
Gemtidan Straits Times, samb'1 meng
Bambarkan:” Permulaan tahun? enam
puluhan menundjukkan tanda2 kemun
Gurannja. Tjuram dan tragis. Tapi
setama 20 tahun pertama dart ke'(merdekaan negaranja, dan zaman sebelum Atu, almarhum telah melakuIkan banjak sekali untuk negara dan
rakdatnja”"

"The Phitpine Herald” menulis:
Tndakar2 aimarbum dibidang ekonomt hampir? telah menibawa Indone
#ta kedjurang kehantjuran dan djuga
kepetualangannja dalam mengadakan
bubungar2 dengan pihak kamun's teah mengakibatkan suatu pertumpahan darah, sebelum Soeharto menggu
(ngkanria dan menertibkan keadaan.
Tari baga'marapun djuga. fa adalah
tambang perdjuangan rakiat Indone
sia melawan — kolonlal'sme. Karena
Itulah almarhum — @'tkntat rakjatnfa
Gan karena ftu pulalah — almarhum
Akan mendapatkan tempat dalam se
Gjarah bangsanja”

Proklamator utama Kemerdekaan R.I, maka baik dari se.
gi hukum maupun segi2 jang

sc

Kepala Negara Arab jg Kk
Empat

danja
dan

— didukung

Sudan

Irak

jaitu

Timur,

soal Front
Pelesina

dan

Amerika Serikat

sematjam itu, tidak hanja di
an ferhadap OTP
Soerarno
akan tetapi
djuga leath
Gilakukan terhadap beberapa tokoh
politik lainnja, maka dengan demiki
an, praktis setelah Ir. Soekarno meringgal dunta, keterangan Aspri Prc
siden kepada pers hari Djum'at tang
gal
ag 19 Djuni jl. kini tidak berlaku
STATUS NJ. DEWI MASIH
WARGA NEGARA INDONESIA
Dalam pada itu, megenat diri NI.
Ratna Sari Dewi Sukarno, wartawan
"Merdeka" mendapat keterangan da
rt pedjabat tinggi Dep. Hankam bah
wa status kewarga-negaraan Nj. DeWi sampal saat ini) masih sebagal
ke

hal.

III)

diakui dan dihargai
24 Djuni (Merdeka)

oleh

Lybia

bahan

meliput

geriljawan2

bahan2

supply

Is-

kepada

T. ABDUL RACHMAN
TTG. ALM. SUKARNO #
LONDON, 21/6 (Ant/Rtr)
perdara Menteri Turku Abdul Rah
man hari Minggu menjatakan pengbekas Presiden
kepada
hargaanrja
Sukarno, jarg digambarkannja seba
gai seorang pedjuang gagah berani
melawan kolonjalisme.
Tunku Abdul Rahman jang sedang
berada di Irggeris dalam suatu kun
mengatakan bahwa
djurgan prbadi
Mioarhun "enklah dapat disa
merupakan tokoh dalam dunia poli
tik Asia. Almarhum adalah salah se
orang pemimpin Asia jang paling ter
kenal, akan tetap! seseorang dengan
watak jang tdak dapat diramalkan”,
demikian ditambahkannja
"Namanja patut dtjatat dalam se
untuk — diketahut
Gjarah Indonesia,
oleh generasi2 jad, sebagai seseorang jang dengan gagah berani telah berdjuang melawan kolonlasme
gelombang
dan telah menimbulkan
semargat nasionalisme kepada rakjat
Malaysia”
"Tidak seoAchirnja dikatakan:
rangpun dapat menjangkal bahwa alperanan
marhum telah memegang
Indonesia
penting dalam mentjapal
merdeka.

PRESIDEN

SUATU

BERIKAN

TERTINGGI

ALM.

?

PENGHARGAAN
KEPADA

BUNG KARNO

Djakarin, 23 Djuni (Mdk)
Keputusan

menetapkan

pemerintah

BUNG

untuk

KARNO

se-

bagai proklamator
itu adalah
sesuai dengan kenjataan dan
fakta sedjaruh,

Sekretaris Negara mendjawab pertanjaan. pers Rabu pagi
dirumahnja tentang” komentarnja mengenai Bung Karno,

Soeharto

dengan

upatjara

kenegaraan

nja atas

satu penghargaan

jg. tertingg!

mengatakan bahwa ja turut berduka tjita jang sedalan-dalamBung

Karno.

Dikatakannja

kalaupun

Bung,

Karno pernah diangyap bersalah sebagai manusia dan sebagai|
umat beragama, akan tetapikita harus adil. Hendakaja djangan
dosanja sadja jang dilihat, melainkan djuga djasanja harus d
akui dan dihargai. Namun demikian hendaknja djanganlah kita
terlihat terlalu lama sekedar mengingar2kan djasa dan dosanja

sebab sikap tersebut hanja akan melahirkan emosi jang tidak
sesuai dan kurang bermanfaat.
Dalam menghadapi meninggalnja Bung Karno Alamsjah
mengadjak, marilah kita mintakan dan doakan kepada Tuhan
Jang Maha Esa semoga amal dan ibadah almarhum diterima-Nja
dan semoga semua kechilafan almarhum atau dosa Bung Karno
bila pernah ada diampuni oleh Tuhan JME, sehingga almar-

hum mendapat ketenangan dialam baga, demikian djuga jang
masih hidup, bila ada sesuatu dimasa lalu, hendaknja rela
memgafkannja, sehingga almarhum dengan sutji bersih menghadap Tuhan.
Selandjutnja Sekneg Alamsjah berpesan, mari bersama-sama

dengan kekuatan masing2 memperhatikan keluarga dan putera

putera jang ditinggalkan.
Djanyan karena ditinggalkan suami dan ajah tertjinta
mereka mendjadi tidak terurus.

perlakukan

untuk

Presiden India V.V. Giri menjatakan hari ini bahwa wafatnja Dr Sukarno telah menghilangkan dari dunia politik
internasional seorang pemimpin besar dan dinamis Afro-Asia
dan seorang pahlawan nasional Indonesia.

takan: "Dr. Sukarno adaiah se-

orang

revolusioner sedjati

dergan

seluruh rakjat dibelakangnja dan
adalah terutama pendorong dalam

pembentukan negara Indonesia".

seorang

pedioang

pem.

Hardiantho

S..

jang

diuga

ada

'ah Ketua NI DPP PNI.
dalam
suatu pertjakapan chusus deng

an wartawan

"Merdeka"

Mendjawab
pertariaan
pada
djenazah
seorang
Itu seharusnta
diberikan

apakah
keproklamatar
pengharga-

an tertinggi lang demik'an, 'a me
njatakan bahwa 'tu belum tentu.
BUNG

KARNO

HATI SANUBARI

Selandjutrla

wa sambutan

'a

MASIH

DALAM

RAKJAT

menjatakan,

bah-

jang meluap-tuap men

djelang
keberangkatan
dienazah
dan
pada
waktu
keberangkatan
dienazah
tarpa
diperintahkan — memnumdjukkan,
bahwa
Bung Karno "tu masih dalam
hatt
saru-bar'
raklat.
Dan
kalau ke
sempatan
lang
masih
longgar
lagi
perlawatan rakjat
pada
upattara
pe
makaman
itu akan lebih besar lagi,
batk di Djakarta,
Malang apalagi di

Bittar

ahh

dapat

disangsikan

seorang

pahlawan nasional" Demikan
ter dari New Delhi.

Rau

Presiden Singapura.

Presiden Singapura, Inche Yu-

sof Ishak

hari

ini telah

menjam-

paikan pesan duka tjitanja kepada

Presiden Soeharto berhubung da

datang

pada

bersikap

Serikat dianggap

bagi

musuh

sebagai

negara? Arab dan ijondong ke

pada

Israel.

3. Lahjrnja kembaii Arab se
dang bergerak untuk memilih
perang dan hal jini mengharus

kan dikumpulkannja
Arab,

sumber2

(UPI)

bagai seorang pedjuang 'ang berani menantang imperalisme dan
kolonialisme dan seorang anggcta

pendiri dari konperensi Bandung

prinsip2 non-

Rahmawati Soekarno

pemakaman

Ajah

Fc

Dalam kawatnja itu President
Yusof Ishak menjatakam:
"De
ngan penuh kesedihan saja telah

menerima

berita

tentang

wafat"

bertj

a di Taman

ha

diwadjahnja kese:

ap-tjakap

Pahiawa

karena harus be

Lg

selundupin

— disergap

Berusaha larikan diri iaj
atjet diarus lalulintas
Kakak almarhum Bung Karno, Ibu Wardojo tampak sedih
sekali untuk melepaskan adiknja keliang lahat, beliau me
nangis ketika tanah2 mulai diurukkan kembali kedalam
liang lahat itu. (Piet Warbung/ AP).
ana
tar
aan
aa

'
SIDANG PERTAMA
IS
INGGR
BARU
KABINET

Missi
Tri Negara

)

6

London

Tinggalkan
Paris
Jang
ulai

parlemen

tgi.

2 Djuli

jang

jad.

Pol
Induk

Kira2 djam 1230 Kombes
Pitojo sekarang mendjabat

Paris 23 Djun! (Ant AFP)
Suatu delegasy perdamaian
jang terdiri dari tiga orang dan
ditundjuk oleh Konperensi Djakar
ta bulan Me, jang Jalu mengenai
Kambodja hari Selasa meningga'
kan Paris menudju Warsawa
Tan Sri Ghazali bin Shafje da
ri Malaysia, Shinsaku Hogen Sa
ti Djepang dan Anwar Sani dari
Indonesia hari Senin telah me.

Kopenhagen, 23 Djuni (UPI)

suaka politik kepada Pemerin

kia Dr. Anton

nja

teri Ijuar Negeri Prantjis Maurjce
Schumenn.

dua puterinja. Demikian

ngadakan

pertemuan

dengan

Men

Ketiga utusan itu telah mengun

Gjungi Moskow,
New

mereka

Delhy

Mereka

New

dalam

York

dan

pendjalanan

membitjarakan — usaha2

akan teruskan

itu dalam kundjungan

usaha?

berjkutnja

ke Warsawa, London don Ottawa.

DUBES TJEKO MINTA
SUAKA POLITIK DENMARK
DUTA

BESAR

Tjekostowa-

Vasek setjara

menjeberang ke
resmj telah
Denmark
dengan isterj dan

peng

umuman
Departemen
Luar
Negeri Denmark di Kopenha.

gen,

Seorang djurubitjara Deparlu Denmark menerangkan ke.
Dr. Vasek
pada UPI bahwa

danketuarganja
telah minta

BUDIARDJO
KE
r
MAKASSAR
Makassar, 23 Djuni (Ani)
Menterj Penerangan Budjardjo
akan
dan rombongan, sed'anja
tiba di Makasae tangga 22 telah
@undurkan mendjad tangga' Z3
Djuni hari Kamis ing
smentara im, wa'fkota Kodya
Patompo,
M- Daeng
Makassar

telah mengumumkan bahwa sehu
bungan dengan kedatangan Men
teri Penerangan tersebut, maka
pembukaan /Pereamian Pertjta.
kan Kotamadya Makassar dfundur
kan

sampay

25

tanggal

1970 pagi)
Menteri Budiardj»,
meresmikan
Pert

Djuni

selain akan

tersebut, djuga akan menghadiri
pembukaan

untuk selama2nja se-

jang melahirkan

setudju ——

membebas.

untuk

Israel.

beliau

hina bangsa demikian anggota
Badan
Pekerdia
MPRS, Drs,

menghormatinja sebagai

Djakarta, 22 Djuni (Ant):

ngatkannja

XXIV

kan wilajah Arab jang didu-

adalah merupakan satu penilaian jang terkandung didalamnja
kepada

tsb.

Honperensi

nja djala,

mem-

pemakaman

“Tidaklah

paikan kepada Presiden Soeharto
Presiden Giri selandjunja menga

?,

akan

rahasia

jang akan

Pernjataan2 berduka Ijita atas wafatnja
Bung Karno ' bahwa seluruh rakjat Indonesia
Dalam suatu pernjaataan turut
berduka tjita jang telah disam-

XXIV

Tiga keputusan telah disetu
dju: jait
1, Perang merupakan satu2

tetapi keputusan

Presidea

wafatnja

TH.

Konperensi

rapat

2. Amerjka

dan Jor

aenjusun

Konperensi

III)

de

suatu

duki

j

Syria,

jaitu RPA,

Djasa Bung Karno
Ujakarta,

Negara

ber-konfrontasi

diri Almarhum.

(Bersambung

Terting

Tingkat

Konperensi

gi dj Tripoli itu dipimpin oleh
4 tokoh Negara Arab dan
Negar
hadjri oleh 7 Kepala

lain, Ir. Soekarno
almarhum
setjara otomatis telah dibebas
kan dari segala tuduhan jang

Dr.

mengachiri

keputusan

ini untuk melaksanakan
tingkat tehnis tertinggi

Ali Murtopo hanja melihat
satu segi sadja
DEWI TIDAK PERLU UNTUK DIINTEROGASI
Djakarta, 24 Djuni (Merdeka)
Sehubungan dengan keterangan pers Aspri Presiden
Bridjen Ali Murtopo, pada hari Djum'at tangga. 19 Dju-

telah

beberapa Kari

dalam

rael.

menjangkut

Arab

Al-Ahram

harian

Menurut

HANKAM:

diri almarhum

Pemimpin

segera diadakan

diika seandainja ada sesuatu terdjadi, suatu
jang d gapnja penting buat
maka pastilah rakjat dan Bung Karno menesakkan nes
Ia lakukan se
waktu itu di
siap” Lan
peluru? mua “keberanian”
itu, karena «benar
bedil dan senapang mesn Ljepan
nja ia tidak menghendaki adanja per
Ketiga kali dalam permulaan revolusi petjahan jang berdarah, pembunuhan
kita dibulan November Bung Karno sesama Kita, penghantjuran unsur?
harus mendamaikan pemuda? di kemanusiaan dalam masjarakat Ind
Surabaja dengan pasukan? Inggeris
Ha jang menjerbu Surabaja.

7014

Tingkat Tertinggi jang mereka adakan setjara mendadak
di Tripoli, ibukota Lybia. Mereka sependapat bahwa perang merupakan satu-satunja djalan untuk membebaskan
wilajah mereka jang diduduki Israel. Demikian keterang,
an jang diperoleh dari sumber2 politik.

istana.

Pada waktunja Bung Kamo berani

NO.

MOTO

Perang satu2-nj:
djalan

Diah

menundjukkan Keberanian pula
1 nclewat garis “gentjatan sendjata”
yntara pemuda dan tentera Sekutu
La melakukan itu untuk menghenti
kan pertumpahan darah. Ta berhasil
lulam missinja. Buat sementara, Karena Inggeris kemudian menghantjur
kan pemuda? kita didaerah itu. Djuga
ini adalah missi jang sangat berbahaja
Ditahun-tahun berikutnja saja lihat
lusi keberanian Bung Karno. Orang
boleh mengatakan matjam?2 hal, keti
ka Bung Kamo ditangkap di Jogja,
cwaktu pasukan? Belanda m:
menjerbu.
Ia tidak Jari, ia tidak
venjerah.
Tetapi ia ditangkap dan ditawan
oleh Belanda. Ja bisa djuga dibinasi
kan dengan satu dan lain djalan. Dan
karena itu djuga disini boleh dikatakan
ia menundjukkan keberaniannja. Di
Waktu menghadapi gerakan 17 Okto:
ber 1952,
Bung Karno tidak mundur
dan sembunji di istananja. Ia keluar
menghadapi demonstran? di muka istana itu jang dibelakangnja ada 1fie
riam2 jang ditudjukan kepadanja

mau membenarkan istilah ini. Sebenar
ja da: hati? Sebab, didalam banjak
hal Bung Karno menundjukkan ke
beraniannja jang luarbiasa. Jang ada
hubungannja dengan gerakan pemudi
dan persiapan proklamasi, maka wak ti
iusebagai ketua Panitia
Gerak an Rakjat
baru didjaman pendudukan Djepang
harus menentukan apakah tidak mc
neruskan sidang? panitia itu, karen
patuh pada Djepang atau ikut serta
mendukung gerakan pemuda jan
memboikotpenitia itu karena Djepans
keberatan

(Bagian

in

AKAN

Du

SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA
Para pemimpin Arab

——

Mengenang seorang
embina bangsa

'

PENJEDAP MA:

105.000

24 SK DPHM SIT 1968
ada No Kop 239 PU yaKg

1970

Hak Manusia Merdeka

Marini Oplaag
netto lebih

Persediaan »

20-WA4OL

Bersuara Merdeka,

rapat

kerdim

dan akan mengadakan
an2 dengan pedjabat2
serta

Parpol

/Ormas,

dan

ke.lll

pertemu
penting

penga

suh radio? amatir d' Makassar

tah Denmark tetapi persoalan

ma

sela

dirahasiakan

masih

24 djam,
Menteri Luar Negeri

Den.

mark Paul Hartling mengatata.
kan, bahwa Dr. Vasek (53

hun) dan isterinja 2

idj

idjin tinggal dan
di Denmark,
berpolitik

karena

liberal

tersebu
ark
De
Depa
Sumbe
vah
selandjutnja mengatak
wa Pemerintah Tjekosiowakia
Dr
kembali
telah memanggii
Vasek ke Praha tetar
tolak

Nampaknja ja
peladjaran

bil

kata

Dubce
partu

Dr

Dubes

tsb

Vasek

engam

'e

«

Alexander
De

e12

djar

Tjekoslowakia

L
Denmark pada bulan N
ber tahun lalu ketika tambul
bahwa
jang kuat
spekulasi
pos ku mungkin diberikan Ke
pada Dubcek. Sebaliknja Dub
Dubes
sebaga:
cek diangkat

untuk

Tjekoslowakia

Turki

pulang
ini Dubcek dipan
tuduhan D0
untuk menghadap:
Itik
4
Deputy Inspektur Polisi
Christian
Luer Negeri
an

Madsen

tempat

Istermja
mtuk

tidak

mengs'akan

tinggal

te:

Dr.

6.

bahwa

Vasek

da

Pan

HALAMAN 1

KAMIS, 25 DJUNI 1979

Subsidi DCI Djaya
hanja 24
plt sedang daerah 30 pCt

RADIO

DJAKARTA

pemerintahan,

keamanan

tertiban, kesdjahteraan rakjat, prasarana, perekonomian &
perbaikan perkampungan. Kesemuanja itu meenerlukan bia
ja kata Gubernur. Djumlah subsidi dari Pemerintah Pusat

jang ditgrima oleh DCI, sangat mengetjewakan, dibanding
dengan subsidi jang diterima oleh Pemerintah Daerah2 lain

nja atas dasar produktivitas daerah jbs. jaitu 3076

jabat sebagai duta
! baru beberapa waktu jl.
telah menjerahkan surat? kepertjaj
a kepada Ratu Elizabeth
Pada gambar tampak Laksamana Rusmin Nurja in menudju Istana
Udara

Rusmin

Nurjadin ji

untuk keradjaan 1

Buckingham de

dil

(AP)

USMAR

ISMAIL

bukan

ini

atas

jang

memperoleh biaja demi kemadju
an dan pembangunan kota Djakar
ta. Penggalian dana2 jang waktu
itu disebut "'inkonvensionil” jang
memberikan kehebohan dan rame2

dasarnja

produktivitas,

tapi

atas djasa, perdagangan,
tri,

transport.

komunikasi

indus.

dan

perbankan.
Begitu vitalnja pembiajaan, Pe
merintah DCI mentjari djalan sen:

MEMBANTAH:

dan

6 (ANYARA)
» Indonesia
smar Ismail
membantal
Mara kesan j
bul
rentar
kemenangan
m Asia k
baru? ini di
sarkan
karena
lah tuan rumah
smar, kemenangan fr
1x
lah suatu kewadjaran
I
ilm Indonesia
Selain itu, demikian

3

hk

nilaian

a

ti

djuri ukup

jang

berdjumlah
ia hanja d
Ia mengingat
memar
Im2
mereka ni
kemenangan Indo:

men,
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Kapolri

bagi

film

“Bermata:

Dalam Lumpur" dan bagi thema terbaik untuk film “The Big Village”
Usmar Ismail mengatakan, bahwa
tokoh2 film Asia merasa terpesona
Gsurprise) melihat kemadjuan? film
Indonesia ditahun achir2 ini, baik
tehnis (berwarna, cinemascope) dan
terita
Indonesia

selama

tiga

tahun ter

achir ini tidak turut dalam
Yestival
Vilm Asia baik disebabkan olet: situasi
politik maupun situasi produksi film,
hingga dengan kemadjuan Indonesia
dengan tilm2 jang gua tehnis sudah
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Menurut.
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Maksud — diselenggarakannja
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akan mendjadi
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jang sudah wa
konsert
Selesaip tundjukan
dilandjutkan dengan
ini kemudian
Reog BKAK
dengan irjngan keta
wa tak hentiznja dari penonton
Atjara ditutup dengan Koor ber
sama lagu? Nasional seperti Ha1o2 Bandung,
Satu
Nusa Satu
Bangsa
(4s)

“AFP”

Catbay

film

seorang

di Djakarta

baru?

djuru

mengumumkan

keputusannya “itu sewaktu
komentar tentang hasil?
nja itu sewaktu memberi
tentang hasi! keputusan
ini,

memberi
keputusan
komentar
FFA XVI

Djuru bitjara itu jang namanja tidak
but oleh AP menggambarkan
an dewar
sotakan 15 orang
itu sebagai kelugan
likan kat
"hasil? itu sudah dapat diketahwi sebelum djuri berapat"
Djurubitjara itu selandjutnja menuduh
bahwa beberapa
ata djuri dipilih
ik sesuai dengan peraturan
| ederasi
duser Film Asia, Peraturan itu

djuri

“tidak

film

memenuhu

sjarat”

atau

tak bisa menilai “seni film
Kami merasa djika ada sesuatu
raguan dalam penilaian, — federasi
film

harus

memperkenankan

negara?

peserta untuk meneliti setjara men
dalam hasil pekerdjaan djuri didalam
kertas tjatatan mereka”
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dek
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Muangthai
dan Pilipina memprotes
dan
meminta untuk dibolehkan meneliti
tjatatan tersebut, tetapi ditolak dan
delegasi

itu

mengantjam

akan

1969.

itulah ukuran jang optimal, dimana sekarang ini tidak ada lagi

sumber baru jang dapat digali ber
dasarkan wewenang jang aa,
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penaikan
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setjara
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Djakarta, 26 Djuni (Mdk)
Gubernur DCI Djaya, Majdjen
(KKO) AU Sadikin, dalam pidato ta
hunan sebagai laporan — kegiatan3nja
selama masa djabatan Gubernur DCI
idepan Sidang Paripurna Istimewa
DPRD-GR jang merupakan — puntjak
utjura dalam rangka perajaan HUT
kota Djakarta ke 443 pada 22. Djuni
kemarin, mengatakan bahwa pidatos

lajak

ba

dengan

intensitas

kerdja

jg

@jauh lebih tinggi dari jang telah ditjapai ditahun
1969, dan

induk

per-

biaja jang

Bi usaha mengedjar ketinggalan2

dipelbegaj

berg,atus

atau

mendapatkan

anggauta2

tentang kegiatan2nja selama memeang djabatan Gubernur DCI didepan
Sidang DPRD-GR kemarin itu, Guber
mur mengatakan bahwa lu akan be
kerdja keras selama bulan? terachir
dari djabutannja untuk mengedi
gala ketinggalan dalam kemadjuai
serta pembangunan koga Djakarta «0
bagai kota Metropolitan, seperti jang
telah sering dikatakannja bahwa,
Dja
karta sebagai Ibu kota Negara meo.
(Japat angka 10 sampai 18 tahun ke
Ibukota? negara?
. seperti Manila Ku

Rp. 5 Djuta Minggu Malam
Kelihatannja Djakarta

pendapatan

jang telah ditjapai ditahun

mchonan
untuk turut:
serta
bergerak dalzm pergaulan in.
ternasional melalui" Interna'i9
nal Chamber cf Commerce di

Puntjak Hasil Kartjis :

Djakarta, 24 Djuni (Mdk):

peningkatan

dalam
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ini merupakan suatu keharusan.
Achirnja dalam laporan tsb di-

tandaskan oleh Gubernur bahwa
kota2 adalah tempat pemusatan
dari rasa tidak puas, jang sewaktu2 dapat meledak, seperii
demontrasi dsb. Dari itu. adalah
sangat berbahaja untuk diterlantarkan pembangunan kota, jang
akan berarti sama dengan memu
puk ketidak puasan. (Mrs)

atan

No.

tiba

berangkat

Nama

dibentuk bukanlah dengan tu
Gjuan untuk mengikatkan diTi kedalam satu ben uk pakta

militer sepert, SEATO,

NATO

dsbnja, namun adanja kerdja
sama dibidang keamanan ber
sama antar
negara, seperti

misalnja

joint

opera'ion

anta

ra Indonesia dan Malaysia di
daerah perbatasan
Kaliman.
tan Barat dan Serawak atau
join:
operation serupa deng.
an Phjlipina dapatlah
dime-

ngerti

Didjelaskan sebelumnja bah

wa ASEAN dibentuk atas dasar
Bengkok

Declaration"

ahun

1967 dengan tudjuan
utama
perbaikan dibidang ekonomi,

sosial dan kebudajaan darj ne
gara2

anggotanja

bernur agar Polisi Lalu Lintas le
bih tegas menindak mereka jang

sungguhpun

besar dalam penerbjtan lalu lintas
Sebagai kota Metropol'tan alat
ini sungguh sangat berarti sedang

pendjara 3 tahun. tapi djangan
hendaknja menerima uang suapan

ketjil

tapi

kan

djumlah

artinja
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Walaupun

puntjak

jang

paling

ramai

pada

Minggu malam (malam Senin) jl

jaitu pada malam atjara servalam

suntuk
ta jang
malam
000,—
minggu

ulang tahun Kota Djakarke 443. Pendjualan padn
itu berdjimlah Kp, 5.050.
Kemudian pada malam
Gjuga

tertjatat

berdjua-

lan ticket sebesar Rp. 4.978.000,
Sedangkan pada waktu
pembus
kaan walaupun ramai karena banjak jang masuk tidak bajar ha
nja

mentjapai

pendjualan

sar Rp. 4.000.000,—
Menambahkan keterangan
san tidak

sebe-

ditindjau lagi harga

ala

t-

cket masuk, dikatakan oleh Omar

Tusin

Kalau djihat perbandingan
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AN

TE
Djangurg

kit

Pe

OS

erjakit.

Djika Penjakit Saus
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Kapal

"DJATI LUHUR"
"GUNUNG
TAMBORA"
DJATI ANOM"
WAIBALONG"
"DJATIBARU"

Gulfports

“WAIKELO"

Taeo mempan jang

woh Yaluh tega. karap segera datang

membann surat untuk temu moto |

KETERANGAN :

Tanggal2 tsb diatas se-waktu2

dapat berobah

tanpa

Hari Claims terachir adalah

5 (lima) hari setelah

Hari Opslag terachir adalah

1 (satu) hari sebelum

pemberitahuan

selesai

terlebih

PDON SINAR
MOTOR.
MANGGA BESAR L/H

dahulu.

E.M.K.L.

Tjabang P.N. "DJAKARTA

#elabuhan TII. Tandjung Priok.

tanggal

LLOYD”

Telp, 291783.

SETIA BUDI NV

bongkar.
keberangkatan

kapal.

Mingguan

Kepada para penerima barang2 dan/atau pemuat barang2. diminta dergan hormat
agar segera menghubungi alamat kami tsb diatas. telp. No. 291851 dan 291853.

adalah, Dijalan Bangka No. 25,
No.

Berita Be

yambar

EKSPRES

DjL.M. Sangadji LL Djakarta
Telp. 42332

677/M,70

PEMBERITAHUAN

peredaran jaitu

Memperhatikan begitu besarnja djumlah peminat baru

ber-

untuk berlangganan

1

bah

wa tahun 1968 djumiah uang jg
beredar sedjumlah Rp. 85 miljard
dan kita mendjual ticket pada
waktu itu Rp. 25,— sedang pada
tahun

T

50,- tidak akan

rana berdasarkan laporan selama sembilan hari DF'70
djalan telah tardjual ticket sebanjak 500.000 helai.
uang

RODJTUN

IR. SOEKARNO,

SL

dikatakan sepi ia masih optimis, ka-

Selanajutnja dikatakan bahwa
selama sembylan hari ini terdjadi

Atas suatu — pertanjaan mengenal

Ulu hati

gddung Ekuin-Medan Merdeka Selatan. Omar Tusin menga-

diturunkan.

DITERI

peranan Djepang untuk membangun
ekonomt negara2
Asteng, Rukmito
menambahkan bahwa setiap bantuan
Djepang jang disalurkan setjara tidak langsung untuk pembangunan
ekonomi di Asia Tenggara akan diterima dengan batk
ASEAN FUND
Didjelaskan bhw hingga sa'at ini,
IDB maupun World Bank masih belum memberikan modainja kepada
ASEAN. Sedang diusahakan oleh komite keuangan untuk mentjart dana
dan sumber? guna mendapatkan financiering dari Juar,
Suatu Product Display Center diharapkan dapat dibtajat oleh ASEAN
dan akan dibangun di Singapura, Ku
ala Lumpur, Bangkok dan Manila
(SE)

HADJI DOCTOR

Hara

adalah 8 b

BANTUAN DJEPANG
MA DENGAN BAIK

KAPAL

kapal-kapal Armada
kami.
dari/ke djurusan sbb :

tidak gda maksud untuk menurunkan harga kartjis misuk?
Demikian pertanjaan
wartawan ,,Mgrdeka”
kepada Ketua
DF70 Drs.Ir.Omar (Tusin kemarin pagi bertempat diaula
takan bhw tarif ticket DF '70 sebesar Rp.

un-

Pedjuang dan Proklamator Kemerdekaan RI
Semoga Arwah Almarhum diteri ma Tuhan I.M.E. dan keluarga jang
Almarhum diberkati dan diteguhkan Imannja
Djakarta, 25 — 8 — 1970
Ptmpinan Tjabang KBPU/Buruh Marhaenis
Direktorat Tata Bangunan,
KETUA
ttd
WARTONO
No. 875/M/70.

seka

jang dipasang ini
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kan bahwa 22 buah"

tentu
agar

1, Pelabuhan

291851
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INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI
Turut berdukatiita se-dalam2nja atas wafatnja

Pra

upa

hap selaku projek

LL OYD

TG

Lintas AK5P

rang ini akan dipasang sebenjak
22 buah dengan biaja
Rp
b

MAA MINTA MY Duh
U dai:

NG

Lalu

sar Rp 2 miljard,

berdisiplin. Ditekankan 'olsh Gu-

TJABA

hukuman

bernur bahwa DCI Djawa m
Jukan Traffic Light sebanjax 601
buah, jg memerlukan biaja seb

persoalan

Traffic Light ini
mendidik orang2

atau

musdarjono jang hadir dalam

oleh Pemerintah Daerah, jaitu ma
silah betja dan pedagang kaki
lima jang merupakan penghalang
dari penertiban lalu lintas.

Adanja
lah dapat

rebewesaja

'Ini merupakan perintah
dari
saja selaku Gubernur KDCI Dja
ya" jang ditudjukannja
kepada

Dja-

karta ini lebih yanjak dari pada
Singapore, Kuala Lumpur dan Ma
nila.
Menurut Gubernur bahwa "'traf
fic light” jang selama ini hanja
ada dua buah jaitu di Tanah
Abang dan Kebun Sirih adalah
peninggalan zaman Belanda dulu,
sedangkan sekarang ini kita ha
nja meneruskan pemasangannja
sadja dan menambah. Jang sam

PN. DJAKARTA

masing.masing

tuk Indonesia iru lebih djauh
menegaskan, bahwa
ASEAN

melanggar disiplin dengan mena

jang

dibidang

Diakui bahwa memang terdapat
perbedaan pandangan politik dan latar belakang sedjarah dari negara2
anggotanja, namum didalam rentjans
@iangka pandjang sedang diusahakan
untuk mentjapat satu bentuk pengertian jang sama, untuk mendjadikan
”nallonal interest” dari masing2 neara mendjadi "regional interest,"
BERHARAP ACHIR TAHUN
ASEAN STABIL
Djenderal Rukmito sebelumnja telah menguraikan struktur organisasi
ASEAN serta mendjelaskan setjara
kronologis kemadjuan serta perkembangan? jang telah ditjapai oleh ASE
AAN selama ini,
Rukmito berharap pada achir taMun tnt ASEAN sudah akan mendjadi
stabil dikonsolidir, sehingga aplikast Vietnam Selatan untuk bisa diteTima mendjadi anggota ASEAN dapat
@tbitjarakan, demiklan pula dengan
negara2 lain jang belum mendjadi
anggot, ASEAN
"Sesual dengan prinsip "Bangkok
Declaration", kita tidak mempunjal
alasan sama sekali untuk menolak
setiap keinginan negara2 jang ber.
maksud mendjadi anggota ASEAN"
demtidan Rukmito
PERKEMBANGAN ASEAN
Djenderal Rukmito sebelumnja telah menguraikan perkembangan ASE
AN dibidang ekonomi, .sos'al dan ke
budajaan — termasuk didalamnja per
kembangan2 jang sudah dan
akan
didjalankan pada sektor keuangan,
usaha membentuk Pasar — Bersama
ASEAN, Partwisata, masalah Pangan, food supply, transportasi, dsbnja.
MENGENAL
PASARAN BERSAMA ASEAN
Menjinggung
soal pembentukan
Pasaran Bersama
ASEAN didjelaskan bahwa pada sa'at Ini masih beJum dirasakan urgensi adanja suatu
Pasaran Bersama, karena untuk itu
kita telah dihadapkan
pada suatu
kenjataan tentang perlu sebelumnja
@ilakukan Inventarisasi pola perckonomtan, pernlagaan dan perdagangan
Gari masing
negara. Untuk bisa
sampat pada pola Pasaran Bersama
demiktan didjelaskan, perlu dipersiapkan beberapa ketentuan bersama,

Berbitjara didepan satu kon

pereasi pers jang berlangsung
diaula kantornja, Kepala Se.
kretarjat Nasional ASEAN
un

sambutannja

bahwa

BERITA
Akan

kerdjasama

Trafic Light ini merupakan alat

LN

Alamat

Fair masih sepi2 sadja, apakah

Gubernur dalam

menjatakan

LAN NA
YAN

Nm

satu

Djakarta, 24 Djuni (Mdk.)—
Gubernur KDCI Djaya Ali-Sadikin
telah menerima 6
Unit Traffic Light dari Pemerintah Pusat cg Menteri Perhu
bungan Frans Seda dan diresmikan
pemakaiannja setjara
simbolik Selasa siang kemarin oleh Gubernur KDCI Djaya,
Upatjara berlangsung dipersimpangan Djl. Salemba — “PN
Diponegoro.

. Seperti djumlah tsb, karena apa

sing
per-

dan “hasil Pemilihan Umum nanti.
sebagai laporan
Dalam pidatonja

Dikatakan
oleh djuru bitjara€
Im itu, bahwa beberapa dari

mengadakan

ja kali inj adalah merupakan pidato

diangkat dari kalangan budajawan
jang diperajai mempunjai pengertian
tentang industri film, chususnja metehnik

rapkan

:

terachir dalam masa djabatannja sebagai Gubernur DCI, dimana 28 April
181! jad, ta akan menjerahkan- djabatannja kepada Presiden.
Atas pertanjaan salah seorang war
n sesant telah selesainja sidang,
Gubernur sambil menudju mobiinja
mendjawab bahwa apakah ia akan
terus mendjadi gubernur atau tidak
setelah penjerahan djabatan tsb, ter
antung kepada — Pemerintah Pusat

anja berbunji "pemilihan djuri harus

ngenai

COMMERCE

gauta

tidak akan mengirimkan lagi
filmz
mereka kefestival2 Asia dimasa depan
ampai tjara2 jang ditempuh djuri
dirubah

1969 mentjapai Rp. 8.371,85 djuta., naik 40007.
Tapi perlu diketahui, Pemerintah DCI, sudah tidak dapat diha
setjara berarti

adanja

tuk membendung expansi komunisme di Asia Tenggara
jang dichawatirkan akan mengganggu keamanan di Asia
Tenggara. "ASEAN tidak bisa mendjelma mendjadi Pakta
militer”, demikian Rukmito.

Djakarta Dilengkapi
“Traffic Lightss: -.

1966 Rp. 200,22 djuta pada achir

crangan Sedangkan ijuran dt€
tapkan 50 doliar Amerjka Se.
rika,
Indonesia pernzh djadj ang

ja “AFP”
apur
bahwa
Cithay im
takan

memberi-

kota Djaxarta

diperoleh dari hasil2 seperti padjak Casino, Night Club, Lotto Na
lo dsb dibandingkan
dengan th

Djakar'a, 25/6 (Mdk)
Indonesia dalam waktu
kat akan menjampaikan

Paris

jang

dengan hasil jang mengherakan
pihak lain.
Sebagai buktinja, dapat € sihat.
berapa besar
djlmiah
jang

DN FFA ke-XVI, djuri2 diambil
dari negara? Singapura, Malaysia,
Hongkong, Taiwan, Pilipina, Korea
Selatan, Djepang, Muangthai, Indonesia dan Victnam Sc tan
Meganaman
INDONESIA SIAP MASUK
INT. CHAMBER OF

organisasi

Film tudub djuri FFA

Tila

seksi Binap

ra pedjabat Po'ri antara lain keli
husus

terbaik

(Mdk)
ingati ha

mendapat kundju
angat
ra.
mai dari kalangan peladjar SLA
dan SLP djuga dihadiry deh pa
Deputy

musik

ada

adalah kota maksiat.
Maksiat,
Atau bukan maksiat, kerdja djalan
terus kata gubernur dan terbukti

mengundurkan diri dari festival

me

Seperti telah dibx
dalam
IPA Ke- XVI itu Indonesia memper
oleh empat piala, masing2 Golden
Marvest Award dan piala chusus
Djamaluddin Malik Award” untuk
film “Apa Jang Kau Tjari, Palupi'
jang keluar sebagai film drama terbaik
tahun 1970, kemudian hadiah? bagi

kedua

ta Komduk
bertemps
tah
tuk peladjar
konsert Oi
wah pimpinan Kombes POL RA
Soedjasmin
Reog BKAK
Orkes
i Polri telah
mengtidangkan karya komponis2
terkena! seperti
R. Wagner, F
Verdi
dan
k
mponis2
Indi
sepert, Ibu Sud dan G Siman.
djuntak
Pada kesempatan

1atan

banjak

Catiny

25/6 (Merdeka):
tau pemilik barang
membawa
dan mengang1 ketempat tudjuan (antar
telah diketjewakan dengan
p:
2
tidak terduga
sam
memiliki
copy
"ve
n peraturan
tu id
mbingungkan para
pengus
kut, sebab kc
annja
,
penjelesa'a
dibutuhi
2 tjukup lama
de
Pengan
pulau telah me
rgan importir untuk
ndapatkan
COPY INVOERPAS sesuai dgn petundtuk dan ketertuan
dari fihak pabe
Tapi fihak
'mportir sama sekali ti:
dak menjangka ada peraturan (ke
djaksancar) baru dari pabean. Untuk
membe
py voerpas dar! suatu ba
diantarpulaukan perlu di
Utk (satu dje
Nperlukan persiapan
tjukup lama mebarang, djenis merek,
ukurar 1 wcr dan kode dari pabrik
dan semuarja harus “diangkat” dari
puluhan sampai
ratusan djenis barang2 jang berbeda2
Menurut pengalamanz pengusaha fg
bergerak antar-pulau peraturan kebidjaksanaan pe
sarkan pertimbangan utk mengurangi
penjetundupan
Jang mendjadi — korban peraturan
pabcan jang @dasarkan kebidjaksana
an dan #nterpretasi masing2 menurut
bahar? jang dkumpulkan oleh GINSI
bukan sadja pengusaha2 tapt djuga
SIMPONI

Indonesia

malju mengagetkan tokoh2 film Asia

RTA,
mesa

KONSERT

bahwa sebagai orang film ia bang:

malahan

Ikan tjap, bahwa

Indonesia gondol hadiah
bukan karena tuan rumah

Djakart

baik

kearah

asalnya dibidang bes-tjukai dsbnja,
semewaru lanyxanZ pada tahap pertama jang oma axunpun — terbatan
hanja pada suatu pemasaran bersama. Inpun memerlukan satu approacn sewpax demu setapak dengan si
kap jung hati2.
DIBIDANG PARIWISATA
Ketjuali perlu adanja "'simplication ot entry visa” — (penjederhanaan
visa masuk), dan dokumen2 perdjalanan kolektif dewasa ini sedang diw
sahakan untuk mendjadikan — tabuy
1971 sebagai "Visit ASEAN Year".
Disinggung pula usaha? jang ”sedang ddjalankan d.bidang transportasi, komunikasi penerangan serta
usaha untuk mendapatkan dana serta
sumber? keuangan,
SUPAJA DIBENTUK SATU
MARKAS BESAR
Mengenai idee dari beberapa negara anggota jang menghendaki diha
pusnja sekretariat? nasional, untuk
diganti dengan satu Sekretariat Permanen jang berfungsi sebagat Markas Besar ASEAN, didjelaskan bahwa idee Ini memerlukan diadakannja
konsensus, walaupun untuk itu sedikit harus merobah "Bangkok Deciaration"
88 PROJEK ASEAN
Seperti diketahul, dalam strukturnja jang sekarang ini, pada tiap Ne
gara anggota, dibentuk Sekretariat
Nasional jang
bertanggung djawab
langsung kepada Menteri Luar Nege
ri. Sekretariat Nasional dibantu oleh
satu Dewan Penasehat serta memba
waht bagian2 Umum, Ekonomi Sosial
& Budaja, Penelilan & Pengembangan
Dewasa int terdapat 98 projek2
ASEAN jang sedang dikerdjakan.

telah
menolak untuk
ASEAN bisa mendju-

gi

Laksamana

besar RJ.

didaerah

berjtikad

rus

Dalam hubungag ini dikatakan
bahwa dalam waktu dekat persatua
radio siaran ini akan menghadap Gubermur DCI, Ketua DPRDGR DC!
dan Menteri Penerangan. Antara lain
jang akan diperdjuangkan dengan pedijabat? tinggi tersebut ialah masalah
frekwensi dan penertibannja, sert.
kemungkinan bagi dibentuknja
aturan pemerintah mengenai ra
n komersiil di Indonesia.
Adapun pengurus persatuan Radio
Siaran Komersil Djaya itu, jang di
beri masa tugas 2 tahun,
Ketua
Umum Ismid Hadad (Radio Media),
Ketua-I Drs. Nilo Kuntiono SH (P2SC).
Nasution (Antar Nusa).
wirman Noersal (Radio
Arief Rachman Hakim), Sekretaris II
Agus Dasuki SH (NBS), Bendahara
Sudibjo (Eishinta), dan Bendahara !I
A.M. Chandra (Suara Kebebasan).
Pengurus ini dilengkapi djuga dengan
komi-aris2 untuk 5 daerah Djakarta
serta biro2 tehnik, djurnalistik, kesedjahteraan, hukum dsb.

maupun buruk dalam usaha untuk

kaj jang diterima Pemerintah Pusat

setang

#diri untuk mengatasinja, dimana
selama beberapa tahun belakangan, terpaksa meriskir hebuh2 da
ri pihak2 jang

Djakarta, 24 Djuni (Merdeka).
Maj. Djen. Rukmito
kemarin
memberikan djawabannja apakah

676/M/10

DOI hanja 2,49. sadja.
Maka dari itu, adil dan wadjar
petisi DPRD—GR DCI Djakarta
tgl. 17 Djuni 1970 jl jang menuntut 10
dari hasil pendapatan
negara dari padjak dan bea tju-

Diharapkan Asean akan
stabil achir tahun ini

Menurut Azwirman, hampir semi
ta dalam rapat ' pembentul
persatuan radio itu menjatakan kurang
adanja pembinaan serta djaminan bagi
kelangsungan hidup radio2 siaran komersiil non Pemerintah. Selama in
terasa sekali adanja gangguan? baik
fisik maupun tehnis terhadap radio?
siaran komersil non pemerintah ini.

ke

RUKMITO :

No

dibidang,

BENTUK PERSATUAN.

27 buah radio siaran komersil di
DjaKarta Senin malam telah bergabung
dalam
satu persatuan jang disebut
n Siaran Komersil Djaya,
an oleh
Azwirman
kretaris ! organisasi
tersebut
Dikatakan, pembentukan persatu
an tersebut dimaksudkan untuk mengadakan kerdjasama
dan koordin,
sebaik2nja diantara
radio2 siaran komersiil non pemerintah dalam usaha
nja membantu masjarakat, pemerintah, industriawan dan pengusaha2 lain
dalam mentjapai kemadjuan,

Djakaria, 24 Djuni (Mdk).
Didalar» pidato tahunan dihadapan Sidang paripurna
DPRDGR DCI Djaya Gub.
Ali Sadjkin, setelah menerangkan tentang masa djabatannja akan berachir pada bu
lan April 1971, djuga mengemukakan laporan terperintji

kegiatan2

MAJDJEN.

KOMERSIL

Djakarta, 23/6 (ANTARA)

Sangat tidak adil kata Gub. Sadikin

mengenai

SIARAN

1970 ini uang daiam

peres

daran berdjumlah Rp. 2:5,950,—

mirjard dan kita hanja mendjual

ticket dua kali tahun 1963, tidak
sama dengan djumlah persentage
kenaikan djumlah uang jang bere

ALAT PEMADAM

API

#ABC DRY CHEMICAL
8 FOAM sCO, #C.T.C.
#SODA ASID
# WATER GUS
“CO,

dar jang lebih dari 3004,

Terhadap keluarga jang banjak
anak, tetapi tidak mampu mem
bajar ticket Rp. 50,— diandjurxan
oleh Omar: Tusin wituk masuk
DF '70 bersama rombongan anak
sekolah jang dapat k
nan
setengah bajaran. (ND).

Dapat dibeli pada:
Fa, TRADE SERVICE
Dji. Pintu Air 170,
Telp.

44440, Djakarta

DJAKARTA,

setjara teratur

guan Ekspres, djumlah m:

atas setiap penerbitan ming-

sebenarnja diluar dugaan kami,

bersama ini kami memberitahukan bahwa

a Bagi mereka jang masih belum menerima madjalah kami
harap dapat memberitahukan kepada alamat diatas

b. Bagi mereka jang
|

mengirimkan

uang

Demikianlah

agar

lah menerima

setjara teratur agar segera

la gganar nja. setjara langsung atau mela

Iui pos wesel
c. Pelajanan da pengiriman akan dilakukan hanja setelah
diadakan nja pembajaran dimuka
d. Langganan melilui Toko 1 Buku Agea2, Kiosk2 diatur oleh
jang de sa.gkuta.
masjarakat

smum

dapat

mengetahuinya

Yata Usaha EKSPRES

No. 674 M/70,

5

1970

Pembaharuan Fakta Militer AS-Djepang

Merdeka

diprotes

Washington, 23 Djuni (UPI).

2.600

Djepang

liter AS-Djepang itu. 73 Mahasiswa Zengakuren jang ber
haluan kiri, ditangkap oleh Polisi Djepang.

Lebih dari 145,000

: B:M. Diah

Wheelus di Lybia. Dari kiri k :kanan: Charl

mar Kadafi dari Lybia, Preside-

Ahmed Hassax Al-Bakr dari Irok jang turut hadir tidak tampak dalam gambar ini
TENTANG

PERS

Di

Namun kebesaran seseorang tidak

daun kelor !
a banggalah kita selaku bangsa, karena kita pernah mempunjai seorang
djenis Sukarno jang diarang2 lahir kedalam dur
Dan djenis manusia
jang lahir
setiap detik kedunia ini, djenis2 orang2 ket
idaklah mungkin dapat menekan,
apabila meniadakan kebesaran seseorang jang memang besar. Sekalipun dengan
kemampuan dan kekuasaan fisik jang tidak terbatas.
SURAT

pendidikan

Teriakan mahasiswa” FKUI ku
dengar melalui harian Merdeka jang
kuterima diluar negeri. Tuntutan
mahasiswa FKUI pada pemerintah
kudukung sepenuhnja. Motivasi dari
pada tuntutan2 mahasiswa FKUI ,
jang samar2 nampak dalam resolusi
lengkpanja, tidak kusinggung, akan
tetapi motivasi jang dilandaskan atas
realitas
Ikatan perlu
Doktermendapat
” Indonesia perhatis
(IDI)
telah menjatakan pendapatannja bahwa mutu dokter Indonesia lulusan
tahun2 jang baru lalu ini adalah
kurang memuaskan.
alam perljakapan antara teman2
sedjawat saja jang mengadjar di FKUI
seringkali kita mengeluarkan keluhan
keluhan bahwa mutu pengadjaran di
FKUI harus ditingkatkan.
Mengeluh sadja tanpa berbuat apa2
tidaklah membangun dan mengeluar
kan statement tanpa” memberikan
usul2 untuk memperbaiki keagaan
adalah usil-usilan belaka.
Bila kita hendak” memperbaiki
keadaan, hal ini berarti bahwa adi
sesuatu jang tidak baik. Beranikah
kita menjelidiki infrastruktur FKUI
n untuk memperbaiki
lokteran ? Saja jakin
Ibawah pimpinan Prof.
har Mardjono, Dekan FKUI, tind:
mempertinggi
mutu
FKUI
akan di
laksanakan.
Infrastruktur
FKUI
terdiri
at
al dosen dan perlengkapan peni

Je tamaui sugn perpustakaan
Paboran anbengan

benni
'bahan2

en nina na

kimia dll. berikut alat? kedok

KONP. KEAMANAN
SE-EROPA
“
PONN. 23 Djuni (Ant.AFP)
PM Willy Brandt dan PM

mania

Ion Gheorge

Ru

Maurer

ha

ri Selasa merampungkan pembitjaraan2 politik di Bonn deng
an tertjapainja kesepakatan me
ngenai perlunja untuk mengada
kan suatu konperensi keaman-

an

se-Eropa jang

apkan

setjara

telah

dipersi-

seksama,

Pembitjaraan2

mereka.

jang

dimulai tidak lama setelah PM
Maurer tiba hari
Senin untuk
memulai suatu kundjungan res
mi,

terutama

tapi

mereka

menjangkut

soal2

Timur.Barat termasuk harapan2
hagi keredaan ketegangan Tekan
tri

djuga

kerdjasama

dan

ekonomi

membitjara-

ilmiah.

indus-

eral

mam

MENLU AS
DGN MISSI

INGIN BERTEMU
TRI NEGARA

Washington,
MENTERI

22-56
Luar

William

mengadakan

dengan

Tr!

e

(Ant-Rtr)
Neger! A.S..

Rogers,

untuk

menawarkan

pertemuan

arggota team jang

@utus okh Korverensf Menteri2 Luarneceri 11 negara Asia

untuk
»n d!

mengusahakan perdamai
Kambodia. Hal ini divja

tekan

o'eh

Dienane

shington

Merteri

Kiichi

pada

Tuarneseri

Aichi.-

hari

di

Selasa,

komperens!

Datn

Wa-

perdaia

bahwa ta.
Aichi mengatakan
weran Ku disamoaikan padanja

dalam suatu pettemuan dengan
Menlu Rosers nada hari Selasa,

Preere
enekat
psrf

akan berdikabarkan
Washington nada
dsr!

Mingsu

dalam

rangka

termasuk
atu perdialnan.
ke
kundjungan
oa suatu

kyo,

“Stop ,

PEMBATJA

”POBRE

lejos

de

Aki

mikian
hasa

tsb.

Mexico!

Dios

de Estados

y

AA

sebuah

Mexico.

ditulis

bahasa

cerca

dalam

priba

Pribahasa
bahasa

Spanjol jang

meru

su

dju
To

an

lapat

tjukup

EXCELSIOR.

akan mengenal nama Narvaez ini se-

bab setiap bulan ia menulis sebanjak
kuranglebih 20 artikel? politik dalam

suratkabar tersebut.

djumpai

Narvaez saja

dikantor

harian

pagi

itu

melalui seorang redaktur lain bernama Eduardo Deschamps. Rupanja
Narvaez mempunjai kedudukan jang

haluan

Sr

Julio

Scherer

Garcia

koran

tersebut

maka

tidak

disangsikan lagi ia adalah sematjam
"orang penting” disitu

sangat kurang dan orang2 dibelakang
alat2 laboran itulah jang harus ditundjuk sebagai faktor? jang menjebab
kan sepinja kegiatan dibagian preklinis.
Perpustakaan FKUI adalah tjukup
lengkap, akan tetapi langganan? perpustakaan berdjumlah beberapa puKama

Spanjol,

bahwa keterangan jang akan diberi

laboran2 itu. Anggaran belandja jang

Kere

wan Mexico. Pembatja harian

berbahasa

duh

alai

SURATKABAR

TERBAIK

DI

AMERIKA LATIN
Dengan oplaag sebanjak

(Sambungan

AFP

darir

150 000

dari hal.

Tokyo

I)

mengutip

sjaran radjo Pyongyang mewar

(tzkan, Perdana
Il Sung

darj

Menteri Kim

Korea

Urara

dan

bekas KepalaNegara Kambodja Pangeran Norcdcm S hamouk

jang

djing

sedang

ke

Minggu

berkun-

Pyongyang,

mengirimkan

belasungkawa

hari

kawat

zilas menjnggal

nja Dr. Ir. Sukarno.

jangng modern.
p megang
Apeoa
Menurut
radio10
Pyongyang
Soal mangparg
pemelihari
alat2
ji
8
faktor jang mendjadi halangan bagi /) Kawat belasungkawa
itu di.

kelantjaran penggunaannja.
ban 3e'ara ringkas dapatlah dikatakan
wa infrastruktur
jang t
bernjawa
tidak
sangat
menjedihkan
apabila kita gunakan setjara efektif.
Li

an infrastruktur

ng bernjawa. Up grading dan
sanering
harus
diadakan.
Bila kita
tindjau infrastruktur FKUI jang bernjawa, tidaklah mudah untuk memba
hasnja. Memang tidaklah sedap untuk
mendengarkan sesuatu jang tidak baik bagi diri sendiri, maka oleh karena
itu, tidak saja akan melukiskan
infrastruktur FKUI jang bernjawa itu.
Akan tetapi saja ingin mengadjukan
pertanjaan2 jang dapat dipakai untuk
mawas diri.
Apakah saja sungguh2 melakukan
tugas sebagai dosen fakultas kedokter
na ? Apakah saja berpendapat sebenar
benarnja bahwa saja mempunjai kedhlian
? jang sesuai dengan pangkat

Apakah saja memelihara pengetahuan saja demi tugas saja difakultas
kedokteran ? Apakah saja tjukup
menjediakan waktu untuk mempersiapkan kuliah jang akan saja berikan
esok hari ?
Apakah saja pernah mempeladjari
madjalah2 pendidikan kedokteran—
untuk mempertinggi kuliah, sehingga
para mahasiswa mudah menangkap
peladjaranku.
Apakah saja terlalu sering "menge
tiap” untuk menutupi ketidakbisaanku bila mahasiswa menanjakan berbagai persoalan ?
Apakah saja benar2 dosen atau
kah saja merupakan pengatjau jang
menjebabkan djatuhnja mutu pendidikan kedokteran.
Apabila kita dapat mendjawab
pertanjaan2 tersebut diatas setjara
djudjur nistjaja kita dapat menilai diri
sendiri untuk meneruskan atau mengpenganan tugas di FKUI demi kediajaan
FKUI,
leskipun infrastruktur FKUI jang
bernjawa dan tak bernjawa bermutu
tinggi, mutu dokter lulusan fakultas
kedokteran Indonesia tetap berada
dibawah ambang kwalitas baik apa
bila mahasiswa sendiri tidak beladjar
dengan
sungguh dan lagi apabila
Oknum? tertentu melakukan tekanan
untuk” meluluskan atau menerima

“alon2 mahasirwa kedokteran.
edokteran

pon Selatanmenje
Ta
anggaran
belandja untuk fakultas kedokteran
jang serba tjukup, dosen2 jang benar2
ahli dan pengadjar2 jang berdedikasi
dan
murid? jang sungguh beladjar
dan
lulusan SMA jang bermutu tinggi.
Faktor2 tersebut sebagian besar
ng pada ekonomi negara
jang kuat.
Pembatia "Merdeka"
di Luar Negeri.
(Nama dan alamat diketahui
Redaksi)

kirimkan kepada Nj. Hartini
Sukarno.
3
4
Pernjataan
Shojiro
Kawashima
Shojiro

ketua
harj

Kawashima,

Partaj Liberal

Minggu

wakil

ta militer AS-Djepang diperba.
Pengumuman

halaman

tiap

suratkabar

dan sekitar

Min

Excelsior merupak

terbesar

jin. mengutip keterangan

Mexico.

ini

Inggeris

jang

seorang

itu

di

pedjabat tinggi Kemlu

diungkapkan pada saja oleh Sr €

cia, harian ini adalah djuga ja
baik dalam isinja diselu
Latin disusut oleh
terbitan kota Sao

haria:
Paulo

,

Iranja

memakan

N"WKira 207
3

207:

sadja

arin

in

Excelsior dj
pan2 komuni

mempunjai djaringa

alat penerima
tor?

berita

uta

miliki peri

asi vital seperti

hot least perpustakaan
dimana antara lair
Soekar

Amerika

puk
Ru

n Presiden

Serikat

rapi

dalam

jang

kota

rankan

de la Refor
ini, maka tid

pula bahwa lay-out k:
koa Excelsior

maksud akan

an kantor

p

ini dalam kesibukannja

C)

t

ham
Erin
beriah pernah

aja

1

Tn

eyang no
ssiibat Lobetana
ikan

maka

suratkabar

k

tapera
k:

hal itu tidak ter

di

i di semua

£

Sc

sebuah

latji

ting.

Wak

ru »

Setiap

ses

“medja berkaku empat
Hasratnja adalah mem! awa

kaum komunis dalam rumah
nasionalis,

muslimin

kit
n kristen

budhis dan pemeluk ag
ngikut politik demokratis
manapun djuga bersatulah hendaknja
dengan komunis.
Keinginan
inilah
mempersatukai
SELURUH
man
Pa an ea

OI 2 ANNKAdalam
h PENA ba AANG
anut Pa golon,
a kit
mendjadi tudjuan hidupnja. Masjumi ——
dan PSI tidak setudju rupanja den
pikiran ini. Dan dengan sendirinja
kedua partai ini memusuhi apa sadja —
Jimaksudkan oleh Sukarno. Dan
Karnosebaliknjapula
mempuniai
Kane
An
an tidak senang pada kedua par-

ta ini. Kep
esiprosi itet.
ian, setahu saja, jang

pan demi
dem
sering
men

aupun

— Yengar Bung Karo membitia
hal? tentang partai? politik dan p:
.
Tejad
tidak Perbirjsia balrok
Mp
enam
ana
3
tentang oknum2
partai2 1

persuratkabaran

Liopah dan Amerika dibidang tehnik
pertjetakan modern
Perusahaan — Excelsior adalah
satu2nja jang dibentuk sebagai suatu
koperasi. Ini berarti bahwa anggota
koperasi tersebut (ada karjawan jang
bukan anggota) merupakan pemilik
harian itu. Seorang pegawai dibagian
hemerografia (perpustakaan), dimana
koperasi itu melangsungkan rapat2nja menerima minimum sebanjak
US$ 10 sehari tapi pendapatannja
jang sebenarnja ialah US$ 20 sehari.

Gadji minimum menurut hukum
ilah 32 pesos sedangkan di Excelsior
seorang karjawan mendapat paling
1 49 pesos

sedia

1 seb

fa suka damai, teru

revolusi

Untuk tjatatan: pemimpin redak
si Sr Garcia
sebenarnja berhak menerima US$ 120 sehari. tapi ia hanja
bil US$ 90 sadja karena
djumlah itu sudah tjukup
1 hidupnja
an besar
Isior dibajarkan kepada para karja-

lengkap

maupun

baru?

an perpustakiat

nesia.

kita,

sco
Mexico

tele

swsphoto
tewsp

(telefoto)

SAID

sematjam

sebanjak

HE
tetap diselur
pelosok Mexico, dan seba
mana halnja dengan
hampir

semua koran2”

TRIBUANA

dari Mexico

internas

ruangan

sadja

OLEH:

totor-color bikinan Djerman Barat
ang dapat mentjetak tata-warna sebanjak 16 halaman format madjalah
LIFE. Mesin tersebut dipakai sedjak
Mei 1968, memang saat dimulainja

Estad
di Brasil

Namun Excelsior hanja mempu
njai sebanjak kuranglebih 100.000
langganan bajar sedang
didjual setjara etjeran me
nja. Sebagian terbesar berita 2nja
terdiri dari kedjadian2 dalam

sedangkan peristiwa

Amerika Serikat

sehingga sedikit sekali jang teruntuk in stasi
(Bersami

bekas

Bung

: Karno

sendir

Na adalah

penah. Tea Ia
clan revolusi.
tt 1
nja membawa kebesaran t
a
donesia. Dan kekuatan. Oleh karena
itu dalam sias t
pohtiknja dil
luarneger
n
berat
beli berma
buat Ba Indo na Sovjet Un 1 ediai
memberikan
kepadanja apa jang di
tthasratkat
ratkan. RRT
R
sesedi
epadanja apa jang

sendjata?
Sekutunja t
SEN aa
S endapat

i

icmemberikann
Da
»
diperluk
»

Serikatd.
1 gembir
Konga
Aa k
'

(Sambungan dari hal. ID
kuat
Indonesia diluarnegeri
Baiklah direnungkan benar2, bahwa

krut” negara
oimpin oleh Presiden Sukarno adalah
biaja untuk persendjataan —

lebih

keuangan negara kita untuk mentjerita

Kan jang lain daripada ini. Ini tidak
berarti bahwa djika pindjaman jang

bah

Presiden

diri

20

ta-

situasi

politik d,

pimpman

Soeharto.
Dikatakan
tokoh

bahwa

sedjak

proklamirkan

nja,

Djepang

Indonesia
selalu

hasilkan

hubungan2

Indonesia

dan

itu,

mem

an-

Menurut
Kawash'ma
karng adalah seorang

, Su,pedju

tama

pen-

ang revolusj jang gigih”,
dalam

menerjang

djadjahan Beianda.
ALI

MURTOPO

Sambungan

dari

hal.

DEWI
Dewi Sukarno ingin
.

Welcome !

an sosial.
Well, well ..

Menteri Luar Negeri Djepang
Kiichi Aichi menerangkan kepada
pers di Washington, bahwa keputusan
Muang Thai untuk mengirim pasukan2
ke

Kambodja

tidak

ber

tentangan dengan keputusan Konpe-

rensi Djakarta.

Menurut Menlu Aichi

pasukan2 Muang Thai itu kebanjakan

——

berasal dari Kambodja sendiri dan
Aichi mengharapkan supaja

Utusan Tri Negara dari Indonesia,
Djepang dan Malaysia hari Saptu lusa

dapat

bertemu dengan

Menlu

AS

William P. Rogers di Washington
untuk merundingkan soal Kambodja.
MENLU

VIETSEL

TENTANG

PERANG KAMBODJA

Sydney, 22/6 (UPI)

Vietnam

Selatan

akan

»

terus ber

tempur melawan Vietnam Utara dan

Viet Kong di Kambodja dan di Vietnam Selatan meskipun akan ditinggal

kan oleh pasukan? Amerika Serikat.

Demikian kata Menteri Luar Negeri
Vietnam

Selatan

Tran

Van

Lam

di

Sydney setelah menghadiri Konperen-

si ASPAC di Wellington, Selandia
Baru.
Menurut Menteri Tran Van Lam

perluasan perang ke Kambodja djustru

mempertjepat berachirnja perang
Vietnam karena dengan dihangurkan
nja kubu?

Komunis

di Kambodja,

serangan2 Komunis terhadap Viet-

nam

Selatan akan berkuran,

lebih dua miljard dollar USA jang di

tinggalkan resim-Sukarno setengah
nja tidak pula masuk dikantong lain
daripada kantong

negara. Sebab dari

pembelian alat? perang dari Sovjet
mungkin tidak dapat komisi, tetapi

dari lain? negara mungkin ada, apalagi
djika soalnja mengenai keperluan
hidup (komsumsi) rakjat Indonesia.
Satu

kali

dalam

tahun

1960-an,

sesudah Irian Barat djatuh ketangan

kita, saja bertemu dengan Bung Karno

di Wina. la baru sadja mengundjungi

Moskou. Saja masuk kekamar pakaian

nja untuk mendengar tjeritanja. Tidak

banjak jang diterangkan oleh Bung

dbaat

(kadang? pilih -welfare)

Bantuan .
wang Rusia
ditolak RRT

tidak dapat dianggap sebagai pasukan2
asing.
.
Menlu

tinggal

Dewi ingin bekerdja dilapang.

Washington, 22/6 (UPI)

sukarela

menilai

Lain orang menganggap lebih

di Indonesia.

London, 22/6 (UPI)

Pemerintah Uni Sovjet telah menawarkan bantuan raksasa kepada
RRT dalam suatu usaha untuk mem
budjuk RRT supaja mau bekerdjasama
lagi dengan Uni Sovjet. Tetapi tawaran
Uni

Sovjet

itu

telah

ditolak

oleh

Pemerintah RRT. Demikian menurut
sumber2 diplomatik jane lajak di
pertiaja.
Bantuan jang ditawarkan itu ber
djumlah djutaan bahkan sampai ber
miljard2 dollar. Maksud lain ialah
untuk membuka

kembali hubungan

dagang Rusia-RRT jang mendjadi
matjet.

Uni Sovjet dahulu menawarkan
pembentukan bersama anti Amerika
di Asia Tenggara tetapi ditolak oleh
RRT. Kemudian Uni Sovjet menawar
kan bantuan ekonomi ini jang se
sungguhnja dibutuhkan oleh RRT,
namun ditolak diuga
ngorbankan” dirinja untuk beladjar
bahasa Slav. Atau tidak ada program

di departemen itu untuk
menempat
kan hanja ekspert2 pada sesuatu daw
ah

Bung Karno mempunjai

taktik sendiri melawan negara2 kolo-

nialis. Setelah saja dipindahkan dari

Tjeko ke Inggeris sebagai Dutabesar,

dengan tudjuan mempersiapkan kedatangannja mengundjungi negara itu
sebagai tamu Ratu Elizabeth II saja
merasakan kembali kebesaran dan
keberaniannja untuk bertindak. Se-

bagai Dutabesarnja saja anggap tindak
an itu “tidak diplomatis” akan tetapi
sebagai “protes” terhadap kenjataam
bahwa kaum kolonial membantu se
samanja — dalam bal ini Inggeris
membantu Belanda mengenai Irian
Barat - dapat saja pahami. la me
ngambil sikap, dua minggu sebelum

kundjungan resmi ke Inggeris di bulan

Mei 1962 untuk
djungannya itu.

membatalkan

kum-

Pemerintah Inggers merasakan
bahwa hal ini adalah penghinaan pada

Ratu Inggeris oleh Presiden Indonesia
Sukarno. Walaupun demikian pers

Inggeris tidak memukul Bung Karno.

seperti kapitalis
"Saja mengerti
apa maksudnja. Dan saja tidak bertanja lagi. Karena tidak lama kemudian
politik luarnegeri Indonesia sudah
lebih berkisar ke RRT. Bung Karno

Saja tahu, bahwa betapapun djuga
tingkah laku Bung Karno menghadapi
Inggeris dimasa perdjoangan Iriam
Barat. maupun terhadap Malaysia,
Inggeris, namun banjak pemimpin2
Inggeris hormat pada Bung Karno.

pemimpin di Kremlin. Pendeknja ia,
adalah seorang Pemimpin Negara jang

meninggal) jang hormat dan kagum
pada Bung Karno. Lord Killearn ada

nja sebagai taruhannja dalam menun-

perundingan pertama RI —- Belanda
didjaman Rep. Indonesia baru berdiri
(1945). Sedjak Bung Karno menolak
kundjungan ke dnggeris kedudukan

Karno.

Katanja,

“Sovjet

Uni sudah

kedudukan negara

Duta Besar Indonesia di London.
la berkata, membalas protes saja
»'Kan itu suatu penghargaan” Kalau
saja tidak setudju tentang politik
luarnegeri seterusnja tidaklah saja
memprotes pada Bung Karno, tetapi

teru

orang

hebat lagi: djutaan rupiah......

PENGIRIMAN PASUKAN THAI

sebaliknya dikirimkannya saja mendjadi

Djepang.

Bung Karno.

Gjutaan orang itu sebagai suk
tu kehebatan.

militer AS.Diepang untuk mem
nertahankan nerdamaian di Asia
dan Asia
Tenggara, termasuk
Dicpang,

litik tuarnegeri Bung Karno. Sebagai
protes saja sudah minta berhenti dari
kedudukan saja sebagai Dutabesar di
Tjeko. Saja tidak diberhentikanmja,

memper-

Sementara

lagi pakta

menganggap itu hinaan pada negara
dan bangsanya!
Tidak selamanja saja setudjui po-

oleh

erat

diverbaharuinja

mentjeritakam:

berbondong2 menudju ke
tar dari Djawa Tengah dam
Djawa Timur (banjak jang tak
sampai) untuk menjaksikam-

ditiapal itu memjebutkan

akan

njuruh
dia
menunggu
dikamar
“sebelah” sebelum menerimanja.
Ia

tjajaj Djepang jang kini meng
Itara

pemakaman

pada Presiden Fisenhower, jang me-

kemerdekaan-

Sukarno

AS Rickard M. Nixon dan Per
dana Menteri Djepang Elsaku
Sato dzlam — bulan Nopember
tahun
1969.
Pengertian jang

sudah

kabar

tentang djutaan orang

rintah Amerika
Serikat memperkuat kembali pengertian jg
sudah ditjapai antara Presiden

tanpa “reserve” Karena itu ia bengi

Presiden

selandjuinja

poltk

Surat2

tut sesuatu jang diperlukannja untuk
anja.
va
Untuk
MN enek bana ta

nesia jang kini sudah stabil di
bawah

ington,
,
Dalam pengumumannja
itu
Menlu Rogers atas nara Peme

mempergunakan

Indo

SOAL DJUTAAN.

Wash-

bisa keras. Djuga dalam menghadapi

hun jang lalu.
:
Menurut
Kawashima jang
sedang kerkumdjung ke Osaka, kemaiyan bekas Pres den
Sukarno tidak
akan mempengaruhi

Negara

Indonesia. Biaja untuk memperbesar
kekuatan Indonesia” sebagai negara
Biaja untuk merebut Irian. Barat
Saja berani mengundang — ahli2

Sukarno darj Indonesja, akan
selamanja diingat
dalam sedjarah Indonesia untuk perdjuangannja
dalam
memjm
kemengjapa|
pin Indonesia

merdekaan

di

Mengenang seorang
pembina bangsa

Djepang

menjatakan

wa dia jakin

100

dan

lembar sehari dan rata-rata tebalnja
PERNJATAAN

65 halaman Senin-Sabtu

de- — berupa-iklan),

kannja akan merupakan garis2 besar

perlu dipakai 'alasan untuk mendjelas
kan produktivitas rendah daripada

lagi,

mengumum

otomatis pak

Mexico.

Tan

tan

Unidos !”...

1.

burji

Excelsior

pi dengan alat2 jang modern sekali
dan ada djuga jang tidak mempunjai
peralatan jang serba lengkap dan
modern. Dibagian preklinis dapat di
katakan bahwa laboran FKUI perlu
diremadjakan, walaupun hal ini tidak

haru

setjara

. begitu djauh
dari Tuhan, begitu dekat dengan
Kasihan

kan pada saja oleh pemimpin redaksi

teran klinis jang serba modern.
Marilah kita singgung dahulu infras.
truktur jang mendjadi alat pendidikan
bagi para dosen.

bahwa

MEXICO

tinggi tambahan pula seperti dikata

dokter
tanpa mutu?

(AP)

tanggal 23 Djuni

kan

Aichi

Antara

taun

Lord

Killearn

(sudah

lah perantara Inggeris jang mengetuai

Dutabesar Indonesia sulit
Sementara itu di Indonesia semar

kin keras pengaruh PKI. Saja ingim

kembali. Ingin mempergunakan harian
“Merdeka” untuk membendung kekuatan PKI

Saja minta izin ini ketika

nemui Bung Karno di Manila. Ia kata
kan saja tidak boleh pulang. “Gem
sprake van"! katanja. Mengapa” Saja
tdak tahu. Saja berpendapat bahw,
Bung Karno harus diamankan
pengaruh PKI. Dan dari pengaruh

I)

wa
Negara Indonesta, sedang me
ngenat berita? sementara pers Ibuko
ta, jang menjebut2kan bahwa

wi

akan

diperiksa,

pedjabat

Nj.

De

Bung Karno selamanja benar. Ini tidak
demikian pula. Satu kali. diwaktu ma
kan bersama di Praha, saja pernah

tinggi

Dep. Hankam belum dapat memberi
kan keterangan, karena belum memperoldh informasi jang positip.

Menurut pendapatnja, dil'hat dari
segi hukum, dengan telah dibebaskan

nja Ir. Soekarno almarhum dari se
mua perkara jang dituduhkan terhaGap diri Almarhum, maka Nj. Dewi
Jang sebenarnja hanja sebaga! seorang
Istri jang diakibatkan oleh tindakan
suaminja, maka tidak perlu @'lakukan pemeriksaan terhadap dirinja.
Dj. Dewi, menurut pedjabat Unggi
Dep. Hankam, bebas untuk memilih,
apakah ja akan tetap sebagai Warga
Negara Indonesia dan tetap t'nggal
di Indonesia, apakah ja akan kemba

N kesfatus kewarga-negaraannja se-

kembali kenegaranja. (S)

Revolusi Indonesia

pauze”

KENANG-KENANGAN

18 TAHUN

JANG

LALU.

Pada tahun 1952 Lord Kilicarn datang mengundjungi Presiden Sukarno di Istana Merdeka. Pada tahun 1945
Lord Inggeris ini mengetuai pertemuan pertama antara Indonesia dan Belanda jang diadakan di gedung kediaman
Duta ta Besar Inggeris sekarang. Pada saat itu penulis ( B.M. Diah ) hadir dalam pertemuan ramah tamah itu.
( dari kiri kekanan: Lord Killeam , Presiden Sukarno, penulis),

Ke Ah

tehormatan itu ditjoba2 dipudarkan

Kol. sa

Kiichi

Ro-

Menlu

Ribut sekali

diberikan “adem

orang?

PKI,

antek Inya dan PNI-Asu. Saja dituntut
pulang
tetapi Bung Karno tidak

Bai

Karno tidak bisa dipungkiri, adalah orang jang dihormati sebagai pedjuang oleh

Serikat dari pangkal:

Husein dari Jordan

Gamal Abd. Nasser dari RPA dan Nureddin Atassi dari Syria. Presiden

pula jang menjebabkan, bahwa di Asia dalam pakan bahasa nasional neabad ke XX ini, djarang ada seor: g tokoh jang mendapatkan sorotan begigara ini. Terdjemahannj
tu luas kawan dan lawannja, seperti jang terdjadi pada Bung Karno. Ada semen dalam bahasa Inggeri
tara lawan2 Bung Karno jang mengatakan, bahwa ia terlalu banjak berpolitik, lah "Poor Mexico! So far
sehingga memelaratkan bangsa. Sebab soal2 ekonomi tidak dihiraukannja. Dari"
orang jang menafaskan hidupnja dengan politik sepandjang umurn
from God, so near to the
tidak dapat mengharapkan bah
meninggalkan politik. Selai
United States” atau artinja
tentulah semua soal bagi seorang
tik dilandaskan kepada
kasihan Mexico...... begitu
soal2 ekonomipun dilandaskannja djuga kepada politik. Ben.
adalah prinsip kebidjaksanaan, prinsip pandangan. Ia seo: ang
djauh dari Tuhan, tapi bekatanja "mendjebol dan membangun.” Dan ia mempunj: kejakinan atas panda- gitu dekat dengan Amerika
a
"ngan politik revolusionernja itu, sehingga sukar bagi orang lain untuk "membeli
kekejakinannja itu. Maka itulah sebabnja, mengapa achirnja, sementara orang
en
Serikat.
memandang dirinja, dari seorang pemimpin besar dan berdiri
jari
aP
ribahasa
itu5 saja peroleh dari
kkangnja, achirnja sampai kepada menuduhnja mendjadi biang keladi keruntuhan
bangsa dan mempodjoknja kesudut
Trroylan M- Lopez Narvaez,
Djika kita mau mengambil pendangan2 dari sahabat dan lawannja dari luar negeumur 30 tahun, seorang wartaFi, terutama dari Asia, maka kita mendapat gambaran jang djelas, bahwa Bung

s Helou dari Lebanon, Radja

@

Djepang

Menlu

dengan

:
f
:

menerima risiko. perdjuangan melawan pemimpin2 berkuasa dari dunia imperialisme. Bung Karno, semasa memimpin Indonesia dalam kemerdekaan telah meningkatkan dirinja dari pedjuang-nasional mendjadi pahlawan Asia dan tokoh
dunia, dengan keluasan pandangan politiknja jang disesuaikannja dengan aspirasi
rakjat2
Asia jang harus merdeki Sh
Iidek dapat disembunjikan, didalam

pemimpin Arab merajakan penarikan kembali tentara Amerika

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat
William P. Rogers

setelah

gers berunding

E

pikiran tokoh2 luar negeri tentang diri
bahwa praktis semua pemimpin Asia berpendapat. "Bung Karno adalah seorang
e. Inilah jang mendjadi
pedjuang besar melawan kolonialisme dan imperi
kenang2an bagi umatmanusii imasa jang akan datangi
a berpendapat, bahwa Sukarno adalah seorang pemimpin besar jang akan diperingati sebagai seorang jang telah mendirikan Republik Indonesia. Tengku Abdulrachman dari Malaysia jang merupakan lawan po! nja jang
sangat seru telah menjatakan pula bahwa Bung Karno adalah tokoh jang telah
e kepada rakjat Malaysia. Dan Presiden India
pemimpin besar Afro Asia,
menjorotnja dalam hubungan dengan Asia Afri
isme dan imperialisme, pendiri konpe:
revolusioner sedjati, penentang kolo
rsnsi Bandung jang melahirkan prinsip2 non-aligment.
Djika kita melihat pandangan orang2 Asia kepada Bung Karno, kita mendjadi
lebih jakin, bahwa masa-Sukamo dahulu, adalah masa kebetaran:dar Indones

orang

sama.

keluarkan

ai

kesan2 dan pikiran
ja. Diambil pukul ratanja maka ternjata

Lima

anggota

Partai Sosialis, partai Komunis.
ibu2 rumah tangga dan golong
an Buddha hari Minggu jl telah melantjarkan
protes jang

|

Setelah Bung Karno meninggal, kita dapat mempeladj:

seluruh Asia. Pada tahun2 bel
Oleh sementara orang di T:
Ha disembunjikan dibalik seh

Mahasiswa kiri menjerbu stasiun kereta api
didekat lapangan terbang militer Amerika Seri-

kat di Tokio untuk memprotes diperbaharuinja pakta mi-

PEMIMPIN2 ASIA MENILAI
BUNG KARNO

"

2.600 mahasiswa
berdemonstrasi

i

pir

Sai
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KAMIS,

membenarkan
saja pulang ke Indo
nesia, Apa sebab? Sampai sekarang
saja tidak tahu, walaupun
saja me-

KAMIS,

MERDEKA
—madmmam

Serangan2

Di Rio

de

Janeiro,

'tyap goal

(dang dijetak oleh Brazil meawan
tagan

| hingga

Italja itu, disambut de
Temparan2 . petasan2,

diendela.

katja2

menggetarkan

serelah piala itu dikepada team Brazil,

Segera
serahkan

| siduan orang”
memenuhy
la
pangan2
utama
dan djalal

samb1 melakukan

raya,

|

e

ba.

ular diiringi

dan-

ketipung sam-

|- juga baj2 dalam gendong

Ian
Ti

melambaikan bendera2 ke
Brazil
sedang
orang
j
bertarjak
—"Vicrorja

? dengan

ajr mata

mele

(eh @'pipinja Karena kegembi

vaan
Karnaval
IPkan di Ro

pemuh dilangsung
dengan
penarj2

Hem —muaman

semba jang berpakajan warra warni d daerah Copecabana
Undiipaneoa.
Kapal ter-

djalan2

di

Roma

Australia Barat

Singapura

up.

Unjuk

selama

setelah

untuk

Ik

pertandingan

menjt

selesaj,

Tatan merupakan ,,kota han
ta” dengan beberapa petjan.

bang Udara Brazil mengaum
diudara dan ribun balon dengan warna nasional dilepas.
kan,
Pesta karnaval jini diharap

4 sepakbola, menggulung tata

Hala nasionalnja bagaikan
pu
S asa, tetapi kesedihan ini
berubah mendjadj kegembira-

kan akan dilandjutkam sampai dengan
kembalinja team
Brazil d'negaranja untuk me

adfa” kesebelasan Brazil Pele diacik sambil memegang piala Ju'e
Rimet setelah mereka berhasil keluar sebagai djuara dalam Cup Dunia
(AP)
di Mexico.

Sebaliknja,

lakukan
parade
pada harj
Selasa. Presiden Brazil, Djen
deral Emilio Gerastazu Medi-

telah

jang

Ci,
4

1 dalam

f mal

tjapkan

meramalkan

ini, menele

selamat

kepadanja

perajaan djibukota Bra

Djuga

Meamnja

djuga,

sambut

Malja

Brazil akan
Kaum Opos
sabot penjambutan “Pele”

Pemain

ng

bahwa

risiko

keputus-

mengura

untuk

diambil

ketjelaka-

imbulnja

pesawat jang memba.
tin pada
direntjanawa team itu jang

kan akan tiba pada .djam 10.00
aa

PERBAKIN AKAN «
ADAKAN PERTAN:| DINGAN MENEMBAK

JAKARTA 18/8 (Merdeka).
DALAM bulan Dlul! depan Persa|
Tembak Indonesia (Perbakin)
van
akan menfeienggarakan seri perlomaan tembak sesuat dengan kedudukan
nja selaku anggauta KONI, Untuk
Bjenis tembak mana dan apa masih
sedang dalam perentjanaan, demiklam
Bsripaien KKO Anwar kepada "Mereka"
Perbakin inginkan setjara minimal
dapat mengembangkan "target shoosjarat untuk perluasan
King” sebagai
Olahraga tembak Indonesia ke masa
Gepan .Ranjak handicap dimasa lampau
untuk pengembanan olahraga tembak,
@ntara lain perizinan surat pemilikan
#engjata dll
Sementara ituharga alat2 olahraga
| tembak dibandingkan dengan sport
ganja seperti golfstick boleh dikaKitokan sangat tinggi. Djuga ""'pembatasan” agar alat2 tembak disimpan

faibawah pengawasan fihak jang ber|| wagyib (Po!isi) tidak atau kurang me-

Ifmungxinkan perkembangan olahraga
£ tembak.
me
kegombiruan Perbakin sekarangperda
HP
( uap, sekarang dibuka kembalikelengka
gangan sendjata apt berikut
Gannja ie mana tentu membawa keJantjaran lumajan bagi para anggaututaja dan penggemar? sport tembak
| pada umumnja
tata-tertib dengan
Agar d'peroleh

1 petundjuk2 Polisi maka Perbakin sela
gu akan mengadakan konsultasi dengan
| Kiperusahann2 jang telah memiliki W-

mensi sebagai distributor sendjata api
#eperluan sport tembak.
Perbakin jakin sport tembak dapat
Gisediadjarkan dengan sport bulutang
kis, karena tjoraknja banjak tergantung kepada kesanggupan dan kemam
Ipuan #ndtvidul, Lain misainja sport
sepakbola jang bersifat kolektip. InMonesta dikatakan tjukup memiliki
ahli2 sport tembak jang kelak dapat
aisegjaajarkan dengan achli2 Interna
#ional. Pengembanganselandjutnja te- yutama tergantung kepada pengertian
djuga. Demi
dan support Pemerintah
Klan diterangkan (br).

LATIHAN

KATA2

waktu

wa
ta

Malaysia
Korea

Brazi

keutara

dan

sejatan

dju

ga akan ditutup untuk Jalulin.
tas

umum,

memberikan

kesem

patan kepada para coach team
bisa lewat
dengan aman,
Mendjelang kedatangan team
Brazil di
un volisi

oleh

Rio de Janeiro, satutelah diperintahkan

kedutaan2

besar

itu untuk berdjaga2
usaha2
pesatjulikan

anggota2

Achirnja

team

gire

lainnja

jang

sedang

Pool

bercama

rekam2nja

re.

suatu

politik

penting

di

dibidang

tu
259 PEMBALAP

sorotan

dengan

IKUTI

GRAND PRIX
NF-INDONESIF-I

dun'a

«

Djakarta,
22 Djuni (Ant)
Grand Prix
de Indonesie.I
rkan dilangsungkan
df circuit
Proiek Rekreasi
Antiol (BINA

RIA)

pada

1970

nanti

nembalap2

tanggal

27-28

akan

Djuni

dii

kawakan da

luar negeri, Dalam telgram ter
achir

jang

diterima

O.C

Grand

Prix (panitia penjelenggara) di
peroleh kepastian
dari Malay
sia. Penang dan Singapura jg.

menurut

rentjana

akan tiba

Djakarta pada Selasa
ngan
menggunakan

MSA,

Para

dari

peserta

kota2

ia Semarang,

dung

dan

di

malam de
pesawat

telah

berdatang

besar

seperti Sa

Surabaja. Ban-

Djakarta,

dan

Senajan

Selatan.

djalannja

dibabak

sam-

pai saat ini terdaftar 250 peser
ta jang akan ikut dalam
ber

bagai klas-junior dan senfor,

Malaysia

mendjadi

sex Brigitte

Bardot

berhasil

mata.

dibawah

Korea

Selatan

dengan pola permainan 3-3-4 tarnjata lebih banjak menguasai lapangan pertandingan. Pembinaan
serangan diatur sedemikian baiknja, sehingga membingungkau ba
risan belakang Malaysia,
jang
berusaha mati2an mempertahankan nama baik gawangnja.
Dengan bola2 pendek, barisan
tengah Korea Selatan jang terdi
ri dari LEE CHIING WHEE, YOON
TOUNG WOON dan CH WOON
HYUNG menguasai lapangan permainan sehingga memudahkan
pengaturan serangan oleh barisan
@depannja.

Barisan depan Korea Selatan,
jang terdiri dari “trio KUNG
CHONG TAI, (penjerang tengah),
kiri dalam KIM HYUNG DOO dan
kanan dalam PARK YI CHUM, be
berapa kali melakukan

grebekan2

berhadap gawang Malaysia. jang
didjaga oleh WONG HOE KOK
jang

bermain

sangat

baik:

Malahan pada menit2 terachir
babak pertama, sedjumlah besar
pemain? Korea Selatan mengurung rapat2 pertahanan Malay
sia,

sehingga

gawang

huruf

Korea

sen-

diri hanja didjaga oleh pendjaga
gawang HYUN HO YOUNG dan
dua orang backnja,

Selainnja, ikut ambil bagian da

lam mengepung gawang Malaysia.

HARINI

f

untuk

Garuda

(Bhs

pada

diganti

Inggris)

Akan

sia2

sadja,

kebaliknja Malaysia djuara Pool
A akan berhadapan engan peme

sore di

mela

nang antara Australia Barat

tembakan

najan.

babak

pertama berachir, keadaan tetap
0—0.
Gagalaja

serangan

Gagalnja serangan2

latan,

adalah

berkat

mainan baik pemain2
,

Korsel

Korea Se

djuga

Ghantaranja

per-

djuga

dibantu

Kesebelasan

keeper

lebih

ngan2

banjak

dengan

lingga

dengan

melakukan

bagi turnamen

mudah

di-cut

jang kini lebih banjak berkum

se

penjerang

tengah

a 1 Or
Inf dikemukakan oleh Ketuiver
sary

ganizing

kulak-kutik

dua,

suasana

kalau

tidak

akan

lam

lasa

beriainan,

dikatakan

Sharuddin

jang

Pengalaman

naslonal

bola-

dgn bebas didaerah pinalty Korea

telah diikat oleh dua orang pe
main belakang Korea,

Dengan demikian wasit menuntitik

putih,

memberi

"E"

Bertempat

mengenai hasil2 jang di

tjapat dalam dua pertandingan jang
telah dimainkan oleh PSSI selection
dalam "Anniversary Cup” ini, Drs
kekurangan
mengatakan,
jang terlihat dalam kesebelasan nastonal baru int adalah sifat2 kegugu
pan dan ini akan dapat diatasi dalam waktu tidak. terlalu lama. KeguBupan ini menimbulkan dilemma Ig
antaranja tjepat
tidak diharapkan,
kehabisan nafas, demikian Drs. Hoetasoit.

Barat 3—!

di.showroom

Perfini

dokumentar

Pekan

MENURUN

film

Manager

Bambang

dapat

LATIHAN

MENDATAR
1. HENNING BORCH, 5. YA, 7. ZA-—
BUR, 9. EMIME), 10. M.U.L.O., 11.
IPEDA, 14. SB, 15. NATO, 16.
JMK(O), 18. (AIA.N.A., 20. UNTA
21. U.N., 22. ALONG, 24. MEAT
At.

terpaksa ma

antara

Hongkong

Australja Barat,
lam
dan

dan

berlansung da

tempramen jang lamban
membnsankan
penonton

menggugah

28

KATA

raga

menjatakan

bertanding

baru ini

dari

ikut

untuk

mempertahankan

mahkota kedjuaraannja, dan
landjutnja Nj. Margaret Court ke
luar sebagai favourit untuk meme
nangkannja.

Nj.Coutr

team inti PSSI tsb.
aan
STANLEY ROUS
.
TERPILIH LAGI
DJADI PRESIDEN FIFA
MEXICO

T

tahun

.

CITY, 23/6 (Ant/Afp)

1

lah

'70 gni

mjungkin

41.650

pound,

sekali

dengan

Ni

single pria dan
djuara wanita

Sepakbo:a

perin.

untuk djuara

tjian 3.000 pound

1506 pdund untuk

Wanita

,

PERTANDINGAN SEPAK
BOLA PUTRI PENONTONNJA
40”
WANITA

Bcndowoso,
Atas

23 Pfuni (Ant)

prakarsa

Kom

Din

Kepoli

sian 103 Bondowoso dalam rang
ka menghadapi peringatan Harj
Bhayangkara, bertempat distadion
Tamarsari Bondowoso baru2 ing
Se.

diadakan pertandingan

telah

pakbola wanita antara kes. SMOA

Ma ng melawan djuara Mala
La asati dar, Batu

Pertandingan sepakbola wanita
jang baru untuk pertama kalinya

diadakan di Bondowoso jtu men.
kundjungan

dapat

jang

penonton

luarbiasa banjaknja, bukan sadii
dari

para penggemar

sepakb

dari

djumlah

tapi djuga para wanita dan ga
djs jang djumlahnja diperkirakan
meliputi
nonton

40 pCt

pe

seluruhnja

Pertandingar jang walau ku
itu tapy tjukup me
rang mutunja
narik bagi penonton berachir de
rgan 2—1 (2—0) tuntuk kemena.
ngan SMOA Malang.
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#7

tertanamnja

Gjukkan film tersebut kepada pa
Indonesia
sing2 jang
telah
kontingen mereka ke.PON.VI.

me.

Billiejean King darj AS, djuara
tahun 1967 dan 1968
Diberitakan
pula bahwa uang
hadjah utk tahun '70 ini sedjum

|
Pa

"

'sport.midedness', terutama dika.
Agora Film bermaksud

telah

menangkan tahun 1963 dan 1965
dan penantang terkuatnja untuk

kes

PON-VII ini

MENURUN

2. NASIONAL, 3. BIBLE, 4. HORI
ZONTAL, 5. YEM SAMBAUR, 6
AMUBA, 7. ZAITUN, 8. RUAM,
12. PONGAH, 13. DJAMBRET, 17
KUALA, 19. NAPE 23. OBRAB,
(OBRAL)

Gak

dibandingkan de-

para otahraga

diharapkan

single fintuk pria dan wanita, ka
rena Nj. Jones dari Inggeris ti.

HONGKONG LANTJARKAN SERANGAN2 BERBAHAJA
Sebatiknja Hongkong pun melaku
pe
kan serangar2 berbahaja, dengan
luarg jarg hampir sama | banjakrja
ia. Nadengan jang dimiliki Australselalu
kan
mun serangar2 Hongkong barisa
n bela
menghadapi
das dalam
kang Australia, jang didjaga ketat
PAN
oien BRUME MAROCHI, ALAN HUG
DLETON, ERICS EDMOND angdan Hong
MILLER. Bar'san2 penjer
kong dergan trio-nja ' YEUNdin KEUN
AU
YICK, HO YIU KOUNG
PANG NIN tjukup effisien didalam
melantjarkan serangan2.
Namun tembok2 pertahanan Austra
alang
Nia tadi selalu mendjadi pengh
bagi usaha mereka untuk menjarangmu
kan sikulit bundar kegawang
suh,
ong
Menghadapi Australia, ” Hongkdeng
menggurakan sistim permainan
nam
an 4—2 — 4, jang setjara djelas
me
pak betapa usaha mereka untuk knja
Sebali
le.
Austra
g
benten
njerbu
Australia menggunakan pola permai
lebih
jang
3,
—
3
—
4
dengan
tan
bimeritik-beratkan permainan pada ..»a
dang pertahanan. Tetap
a, ti
da detik2 terachir babak pertam
melakuga pemain depan Hongkong
kan grebekan berbahaja didepan Bawang Brian.
Operan bola2 pendek dari YEUN
HUNG,
WU KOK
KEUN YICK,
kiacturnja dapat diselesaikan oleh
ri dalam HO YIE KEUNG, dengame-n
suat tembakan keras langsung ala
nj ngkan bola kegawang MCAustr INjang didjaga oleh BRIAN
TroscH
Segera setelah keadaan 1—0 untuk
pertama, Wasit
Hongkong dibabak
me
MAHENDRA dari Malaysia jang mem
m'mpin pertandingan Itu segera
pandjang pertanda
bunjikan peluit
babak pertama berachir. babak kedua,
Pada pertandingan
setelah pergantian gelandang kanan
Austrafa FRANK — DREAMAN gich
Ausirafa
ROGER DELE, pemain?
bergerak madju. Lima menit setelah
babak kedua berlangsung dalam sua
tu serangan atau duel didaerah pepinatty Hongkong, terdjadi suatu oleh
langgaran keti'! jang dilakukan
pemain belakang Hongkong
jang sekaligus
Tembakan bebas,
dari kanan luar
merupakan umpan
DAVE O'CALLAGHAN largsung di
kop oleh kanan dalam SESTO RIBERT
gawang Hongmenggetarkan djala
kong. Kini keadaan mendiadi —
Lama score satu sama itu bertahan,
menit ke-30 suatu
dan baru pada
pengepurgan ketat dilakukan oleh ba
risan depan Hongkong, didaerah ga
wang Austraha.
Suatu umpan jang tiba? datang di
kiri LAI
terima oleh — gelandang
YING BUN jang madju kedepan, se
kaligus mergirmkap bola dipodjok
kanan sebelah atas, dengan pendja:
ga gawang Brian tidak kuasa menge
lakkanrja. Keadaan berobah Kemba1 mendjadi 2—1 untuk kemenangan
Hongkong
babak kedua — berachie,
Sampal
Hongkong terus memimpin pertandingan dengan score tidak berobah
251
Setelah 'stirahat hari ini, pertandi
ngan semi final akan dilandjutkan
hari Dfum'at besok di Stadion Utama Seraian

ATJARA BALAP ANDJING
HARI MINGGU

wan untuk meningkatkan prestasi
sedang kepada tunas2 muda olah

27

dingan

da

produser Agora Film,

Irawan,

rapannja agar fjlm

EARTH,

Dua

suk kotak, da,
mungkin segera akan kemvali kenegerinja.
Mengenaj djalannja pertan.

dimainkan Se
"Senautama

z

Olahraga Nasional ke.VII di Su
rabaja, buatan Agora Film

sebuah

26.

ra dan Australia

:

barug ing telah dipertundjukkan

LA,

SELATAN,

Tn

23.Nama perusahaan Djerman jang

membuat alat2 tilpun dan tilgrap

ke.54

Rod Laver pemain krdal beru.
dju
sfa 31 tahu itu merebut ge'artaiun
ara tennys amatir nada
me
1961 dan 1962 dan kemudian da.
ama
pert
ra
djua
n
menangka
uta
lam dua turnamen tennis terb s'!
lainnja. Tahun lalu ja berha
nd
menggenggam mahkota s "Gra
Ingge
tenni
a
kedu
Slam' untuk
meme
ris Fred Perry jang telah
"Grand Slam! tiga kali
1938
sada tahun 1936, 1937 dan
Austr: Na
Diberjtakan bahwa
mungkin bisa merebut djuara

PEKAN

Djakarta, 24 Djuni (Ant)

AS,

dari

Seewagen

hadiah

NASIONAL KE - VII

REHABILITASI

KOREA

Ausralia

a

kesebelasan lainnja peserta An
njversary Cup,
jakni Singapu.

ngan tcam inti memang djauh lebih
kurang daripada pemain2 jang kini
tergabung dalam "Pardedelex”, teGemikian dikatakan apabila ke

babak kedua,

membawa

pertandingan jang
petang @'stadion

yan”,

Ma-

laysia lebih agressif dari Korea
Selatan, sekalipun dalam hal ini
Korea Selatan djuga melakukan
serangan2 jang tjukup berbahaja.
Beberapa kali kiri luar Malaysia
Sharuddin berdbeiri bebas tidak
djauh dari daerah pinalty Korea,
Dan pada saat sepertiga djalannja pertandingan

Butch

6—2, 6—0, 6—2 dalam waktu 58
menit pada pertandngan pertama

OLAHRAGA “

25.

lawan

oleh

"Ann

Committee

gulingkan Australia

sana-sini,

FILM

DJAWABAN

GULTOM

esia sesaat setelah muntjul se
Indon
bagai djuara group "B” dengan meng

Daiam pertandingan babak ke
nampak

kan

mengalah

mudah

achir pertandingan.

ikan

2 Hak istimewa, untuk melakukan
perdagangan
3.Suku bangsa jang hidup di Kutub
Utar
4, Kote di Djawa jang terletak pating
Barat
5.Senin
€.Penjanji dan pelawak Negro suami
bintana film May Britt.
7.Sebuah kota di A.S.
11. Tetapi (Bhs. Inggris)
13 Dibatja dua kali : Tak berhasil
15. Keterangan pandijang lebar
16.Tak ada pasanyanja : Masih sen:
diri 18. Kepala seksi
19 Bunga dari uang jang dipindjam
kan

la disia2dkan

a diminta
Cup”, Drs. Hoetasolt ketikkese
belasan
tanggapannja mengenai

Malay

si, uan Gwuam melanyarkan serangan2 terlalu menitik beratkan
pauu permainan perseorangan de
ngan

"Pardedetex”'.

pul dalam

oleh

pemain2 tengah Korea, Disamping itu terdapat kelemahan dibarisan

sepakbola

Football
Anniversary
karta
sebenarnja dim
Tournament”
meng
waktu tidak lama dapat ion
al
imbangi kesebelasan nas

sera-

tinggi,

nasional

gai daerah untuk dipersiapkan
”Dja

oleh Ali Ba-

umpan2

1 dengan

Berbitjara

(Ant.)

dipilih dari berba.

jang

nesia

kar.
Sedang dibarisan depan, Malay
sia

24/6

Djakarta,

belakang

Wang Hoe Kok, back Mochsein.
dan gelandang Mamat Abdullah,
jang

ded

Kesebelasan Nasional sanggup tandingi Pardedetex

peluang

hingga

dan

Hongkong jang akan bertandingan
sore nanti di Stadion Utama Se-

Malaysia,

tetapi beberapa

baik

semi final,

dalam

Korea Selatan

djuara

lakukan tugasnja dengan bajk, de
ngan membobolkan gawang Korea 1—0 untuk Malaysia, Stand
1—0 ini dipertahankan
sampal

saminja bintang

bernafas

djuara

Indonesa

ner up. Dan

Sharuddin sendiri jang bertindak
sebagai algodjo dalam hal ini, me

"H" dibelakangnja

pertama

lawan

Dengan goal tsb maka Malay

1—0

Senin

tembakan pinalty bagt Malaysia.

Teradan

R1.Alat

tipis

kemarin.

hari

dunia
kedjuaraan tennis
jang tidak resmi itu

sia keluar sebagat djuara Pool
A dan Korea Selatan sebagai run

Selasa

dari sebuah

Gjuk

40, Huruf achir diganti “1” nama suku
bangsa di Selandia Baru
“
Ie, penjanji wanita dari
Barat
(12 Mendorong (Bhs Dierman)
14.International — Telecomunication
Union
(Ibukota Turki
1 20.Puing: reruntuhan gedung
22 Murut

kedua

menang

ke-2, hadiah

8.Suku bangsa di Mexico
9. Ditambah

(AP)

1-0

sebagai

Satu2nja goal kemenangan

pertandi-

pertama

keluar

pertandingan

MENDATAR
1. Pernah

lapangan sesudah kesebelasan Brazil jang mendjadi favorit

Pool B akan berhadapan dengan

mata kurang lebih 20-

ribu pasang

dan

persepakbolaan

Mengenai

ngan,

gemilang

t . kemenangan

Utama

dalam

pinaliy.

celandivunja
menjegah — pemerirfah Brazil bisa mengambil

ja

setelah

tertjipta pada babak

Braz!.
dikabarkan merentiana
kan mentjulik ssorang dutabesar
di Rio de Janefro untuk meng
»lihkan perhatian publ'k
atas
kembalinia — simutiara — hitam
Pras

24 Djuni (Mdk).

wan Korea

militan

berkuasa

A,

Stadion

bahwa

terhadap

merah

Sang djuara bertahan dan see.

unggul
Selatan

Kesebelasan Nasional

menfjegah
terhadap

kekuatan

jeng beropposisi

Djakarta,

dikota

diberitakan.

kelemnok2

an

Tatal

ketengah

1 menjerbu

djalan utama diluar ko

Rio

berambut

rament lawan tennys Wembledon

j2 4-1 dalam pertandingan final Cup Dunia

Avenida

22 Djuni (Art.arP)

tennis

an gemilang pada peinbukaan tur

setempat,

djalan

me

'The Grand Slam” untuk ketiga
kalinja dengan suatu kenenang.

Selandjutnja diberitakan, bah

tu2nja

INDONESIA

tis usahanja untuk memenangkan

sam Brazil pulang dari Meksiko.

itakan,

Selaian

dari Aurtralja, Rod Laver, merin

Rio De Janciro, 19 Djuni (Ant.-AFP)—

itu

antara

Wimbledon,

Lapangan terbang internasional Rio de Janciro, Galeao,
ikan ditutup untuk semua hubungan lalulintas udara pada
sehubungan dengan mendaratnja pesawat jang
lasa si

ber

Penjerang
tengahnja
LON
DANDE
kurang sempurna
di
sikulit
dalam menjarangkan
bundar digawang Ho Yee Sun
darj Hongkong. Kira2 pada me
nit ke-20 Lon Dande berhada.
dengan pendjaga
pan bebas
gawang Hongkong,
namun aki
bat terburu napsu, Dande kem
balj gagal menunaikan tugas.

Laver ingin menangkan
"The Grand Slam”

Semenitara — itu
d'Roma,
menjambut
kekalahan teamcrang2 Ihalja setjara gembira
nja itu, dan berbaris melaluj

.

an

Korea

sung antara MALAYSIA mela
Wan HONGKONG, dan dalam
pertandingan
kedua harj itu

dam, keam-.itu serta ikut serta

dalam
zilia

C.H.

jang
menduduki
runner.up
Pool A sebelumnja
berhasil
menggulingkan Singapura dgn
8—0. Maka pertandingan semi
final jang akan dimulaj besnk
sore (Djum'at sore) berlang-

radja" Pele untuk mengu

pon

dan

Djakarta, 25 Djuni (Merdeka).
Dalam pertandingan terachir babak penjisihan untuk
Pool B, kesebelasan
Hongkong
berhasil menang tipis
2—1 melawan Australia Barat, setelah dibabak pertama
Hongkong leading dengan 1——0. Dengan demikian Hong
kong keluar sebagai runner up Pool B, dengan Indonesia
Dalam Pool A
menduduki tempat teratas dalam Pool B
keluar seMalaysia
sore,
Selasa
hari
jang telah berachir
an
pertanding
an
memenangk
setelah
Pool,
bagai djuara
melawan
Singapura dan 1—-0
melawan
masing2 5—0
Korea Selatan.

mera

30

silih

Dari babak pertama ini dapat
ditjatat paling sedikit 3 atau
4 kans untuk memasukkan ba

masuk kotak

OLEH :

jakamnja karena Ibeamnja ber
hasjl menduduki tempar runmer

dilakukan

gan'i oleh kedua belah pihak.

KEMENANGAN BRAZIL
: DISAMBUT MERIAH
De Jana'ro, 23 Djuni (Ad'—Reuter).
Orang2 Brazil menjanybut kemdnangan negaranja dalam
fin
World Cup” di Mexico hari Minggu dengan kegembira
ernah terdjadi sebelumnja, dimana djutaan
an jang belum
dan berdansa2 didjalan2 dikota2 besar.
rakjat bernjan

1979

AUSTRALIA
KALAHKAN
BARAT: Bn

..

Rio

DJUNI

Hongkong masuk semi final:

»a
n. » PIALA
DUNIA

XICO 70
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