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“Aparat listrik rusak, zat asam botjor keluar pesawat 

   

FLASHBACK 
ITULAH pesawat kami! Demikian 
kata komandan Apollo 13 James Lo- 

roket Saturn-5. Gambar diatas jang 

  

Ex-siswa AU DI 

Rusia ditjiduk 
Djakarta, 15 April (Mdk). 

Dalam rangka pembersih 
an sisa2 G30S/PKI dalam 
lingkungan AURI, baru2 ini 
team operasi chusus AURI 
”Sapta Marga” telah berha 

PRESIDEN AKAN BERI 
BRIEFING TENTANG 
HASIL PENINDJAUAN 
SETJARA INCOGNITO 

Prof. Thojib 
Djandji Akan 
Tindak Tegas 

Djakarta, 15 April (Mdk) 
Presiden Soeharto hari 

Kamis tgl. 16 April djam 
09.00 pagi ana menerima 

penjeraha, ung Bina 
Graha dj Da. Veteran dari 
PN Pertamina dan kemudi 
an digedung jang baru di- 
resmikannja itu Presiden 
Soeharto akan memberikan 
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Djuga Ex-Gerwani : 
Isteri Bintara 

sil menangkap seorang Pa- 
men AU. Demikian dite- 
rangkan oleh Kapten (U) 
Sudarjo djurubitjara pelak- 
sana harian team operasi 
”Sapta Marga”. Kapten Drs 

' S, nama Pamen AU tsb, 
adalah seorang bekas ang- 
gota HSI jang menjusup 

. kedalam tubuh AURI men- 
djelang terdjadinja peristi- 
wa G30S/PKI. Sebelum itu 
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PENDARATAN DI BULAN 
: DIBATALKAN 
  

Djakarta, 15 April (Mdk). 

AMERIKA Serikat te- 
lah memutuskan untuk 
membatalkan rentjana 
utama missi Apollo 13 
berhubung dengan ke- 
adaan darurat jang 
menimpa ketiga as- 

. tronot dalam pesawat 
bulan tersebut. 
Menurut rentjana se- 

mula, pesawat penda- 
rat Apollo 13, bernama 
Aguarius, akan men- 
darat dipermukaan bu- 
lan pada djam 09.55 
Kemis (wib) setelah 
mana astronot James 
Lovell dan Fred Haise 
mengindjakkan kaki 
mereka -dibulan pada 
djam 12.30 wib. 

SUATU kerusakan berat 
telah menimpa sistim lis- 
trik Apollo .13 Senin ma- 
lam ketika pesawat tsb. su 

' Apollo 13 kembali ke 
bumi Sabtu ini ? 

dah berada 205.000 mil 
atau 329.916 kilometer dari 
bumi. Kerusakan tsb. ber- 
arti sama sekali tidak me- 
mungkinkan rentjana pen- 
daratan di bulan dan dikua 
tirkan djuga dapat memba- 
hajakan keselamatan ketiga 
astronot missi tsb. jakni 
Komandan, Lovell, pilot pe 
sawat pendarat Haise serta 
pilot pesawat induk Tho- 
mas Mattingly. 

Mattingly adalah astro- 
Not tjadangan untuk projek 
Apollo 13 ini jang menggan 
tikan astronot terdahulu, 
jakni John Swigert, Swi- 
gert ditarik karena diduga 
akan terkena penjakit tjam 
pak Djerman. 

Menurut Radio Amerika ke 
Pa Nang 3 ketiga astronot 

13 tsb telah menembak 
kan roket pesawat pendarat 
Aguartus untuk mentjotjokkan 
arah untuk penerbangan kem 
bali kebumi. Penembakan ro. 
ket jang kedua kali, jang me 
rupakan terachir, dilakukan 
kemarin malam djuga dan jnj 
m an arah pesawat 
tsb menudju bumi. 

Kerusakar, pada aparat lis- 
trik Apollo 13 tsb merupakan 
yperistiwa jang mengedjutkan 

Angin Kentjang Di Udar 
Selatan Pulau Bali 

PESAWAT DJERMAN TERGONTJANG, 
TIGA PENUMPANG LUKA2 BERAT 

Sydney, 18 April. (Mdk) 
LIMA orang menderita luka? 

  

Tapi paling tjepac Apollo 13 
baru akan apat kembali dibumi 
antara dua sampai Vga hari. 

Beberapa saat sebelum ten, 
malam (05.00 GMT atau 12.00 wib 
Selasa kemarin) petugas2 kontrol 
di Houston memberitahukan keti 

ga astronot bahwa mereka tena 
EA dalam pesawat induk Odyssey 
hanja tjukup untuk 15 menit sa 

dja 
Terry White, pedjabar dibagian 

kontrol, mengatakan bahwa zat 

asam dalam pesawat induk djuga 
ternjata mengalir keluar. 
HI sumber tenaga didalam 

Odyssey ternjata Gisebabkan karena 
#danja ledakan disatu dari cifa ceti 
jang memprodusir tenaga Ustrik. 
Oxygen, jang bertjampur dengan hie 
Groen Gdalam cell? tersebut untuk 
menghasilkan tenaga listrik, telah 

, membotjor keluar sehingga pesawat 
induk — Apollo 19 terus kehilangan 
tenaga Motrik ito. 

    
   

     

sekal, bagi pedjabat2 Dinas 
Penerbangan Angkasa Luar 
Amerika jang mengikuti terus 
perdjalanan ketiga astronot 
itu dari pusat projek angkasa 
luar dikota Houston, Texas. 
Dua djam setelah diketahui 
adanja kerusakan itu, petu. 
gas2 bagian kontrol di Hous. 
ton segera mengatur usaha2 
untuk mengembalikan Lovell/ 
Haise/Maitingly kembalj kebu 
mj dalam waktu jang sesing 
kat mungkin, dan dengan ze. 

   
Petugas3 di Houston segera meme- 

rintahkan ketiga astronot supaja me- 
makal tenaga listrik dari pesawat 
Dendarat Aguarius. Atas Instruksi 
Itu, dua astronog jakni Lovell dan 
(Bersambung ke hal. IV) 

Terus Mendapat Gangguan 
melakukan tugas docking di 

angkasa luar. Salah satu pilot 
MISSI Apollo 13 ternjata 

merupakan projek jang senan 

jang mendarat selamat & bu Sabtu waktu setempat atau 
5 :. lan bulan Djuli tahun lalu. Minggu Siniharj WIB. 

? Mula? salahsatu astro- 

notnja, jakm pilot pesawat mn 
dkk John Swigert, menurut di 
agnosis dokter akan diserang 
penjakit tjampak Djerman. 

8 Kemudian pada saat Pe 
luntjuran, roket tahap kedua 
matj lebih tjepat dari keten 
tuan, 

2 Senin malam diberitakan 
bahwa tangki - helum menga- 
lami kerusakan. Ketika Apollo 
13 berada pada djarak 201.200 
mjj dar! bumi dengan ketjepat 

Selam 
Nuklir 
Soviet 
Lenjap 

Washington, 15 Aprit (Mak). 
Sebuah KAPAL SELAM nu- 

Fika Serikat hari Senin jbl. 
Djurubitjara Pentagon AS, me- 
nerangkan bahwa kapal selam 
tsb. telah diawasi terus oleh 
sebuah pesawat terbang pe 
ngintai Amerika Serikat, dan 

  
Astronot 

kan bahwa salahsatu dar! dua 
sistim distribusi tenaga listrik 
dalam Odyssey telah rusak. 
Jang rusak #Inamakan 'B-Bus', 
sedangkan jang tidak rusak 
bernama 'ArBus". 

GUB. SOLICHIN USULKAN LIKWIDASI Mag egportaggani 
BANK KARYA PEMBANGUNAN DJABAR Sa Na anak 

Bandung, 18 Agri Oa, tahun png Dera aa Tengah, untuk membantu Ang sa man Maa Donbangsan Disars Barat meragahan seba siar: ang, am ana Sana 223 Ikatan Laut Perantjis mentjari 
Menalah Giant aah tb... derutana dalam cod ctatuaja sehegah "Jane: mmpa Apollo 13 adalah jang "NAN 2 awak hapal selam 

Diasuka sidang DPRD Djawa Barat Senin kemarin, Gubernur Solihin me Lntoan renggang eka og aruari Nermukakan bahwa kilantara dua akternatif untuk memetjahkan masalah Bank Gomtak-8 terpakan Na Sovjat Karya Ini, jaltu terus memetiharanja ataukah melikwidirnja ia berpendapat wa yan OK AAA 

perbankan, (Ant). nan bali selamat ko bumi setalah 
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" PERANG KAMBODJA: 

     

           
        
           Sasaran jang batal “ 

  

ASTRONOT Anollo 13 James Lovell dan Fred Haise sejogianja akan melakw 
kan pendaratan didaerah Fra Mauro di permukaan bulan pada hari Kemis 
besok lewat djam 00.00 pagi WIB. 
Tapi kareng kerusakan pada sistim tenaga Listrik pesawat induk Odyssey 
maka missi bulan jang telah menelan beaja ratusn djuta dollar itu terpaksa 
dibatalkan. Gamber atas jang disiarkan oleh Dinas Angkasa Luar AS batam 
Desember Ialu menundjukkan daerah Fra Mauro. Gambar ini adalah hasil 

KONP. TANZANIA USIR 
3 DELEGASI SIHANOUK 

Dar-es-Salaam, 15 April (Mdk) 
TIGA utusan Pangeran Norodom 

Sinancuk telah dikeluarkan dari kon- 
perersi persiapan KTT Non-Blok 
jang sedarg berlangsung di ibukota 
Tanzania ini. Keputusan pengusiran 
tersebut diumumkan bari Senin lalu. 

Tapi, kalangan diplomatik lebih 
djauh mengatakan bahwa kemungki- , 
nannja pun pintu akan ditutup bagi 
delegasi Pem. Kambodja jang baru. 

Konperensi dalam keputusan? per- 
tamanja telah pul, mengangkat wa- 
kiL2 presiden konperensi jang terdiri 
dari Siprus, Kongo-Kinshasa, Syria, 

   

Data Besar 

Pakistan 

Ditahan 

Polisi 

Itali 

MILIKI OBAT B 
April 
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pria Kalla atas tekhan 
Rieng. 980 mil sebelah Tenggara jang sama 
Phnom Perah. bahwa Komandan Perlu diketahui, kepolsian Italg 
Militer Kamisadja menjatakan belakangan ini telah melantjarkan 

sdanja 5.000 pamikam Komutis kampanje anti obat? bj setja 
didaerah tersebut: re bemai2an setelah pada 1 pekan 

Komandan Milter tersebut lalu meruka membongkar 98 
menerangkan bahwa hub disungai Tiber Mimana 
Komunis dapat bebas sedjumiah amak! sekolah lngen 
@eserahaja, - Ik mengisap marjuana. 
Pasukan? Vist Keng paling Polisi mengatakan bahwa be 

sedikit mempunjai 6 posisi Jang tika mereka menggerobeg tempat 
Irust, tersebar di Utara Gan Sela kediaman bintang pilem Djrmaa- 
tan Present, dimane pasikali: Baret, Mily Pial!, salah serang 
Patung Kambodja bari 2. dari 2 wanita jang ditangkap, @ 
mentjoba menghakm mereka kota tua Roma, mereka telah Wi 
ri kota Prasant tetapi tidak bee “Temukan 3 kz marijuana tervia- 
hasil. pan rapi: (Mer) 
Menurut sasaran 

NE io dua Dita Ra IDE ANAK AGUNG GDE 
Setu melintasi sungai Me. )AGUNG DUBES Di 

Tcog kira 60 Ian (IS mi) duri AUSTRIA 
sehingga kaum Ko DJAKARTA, — Pemerintah Ama 

- Irta telah menyatakan persetudja- f 1 | f F F f : ! | ! | 1 4 1 | i F
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MERDEKA 

Mulai kini menfjutji 

    

RABU, IS APRIL 1970. 

Jain sama sekali 
Dari Barat, penemuan ilmiah 
baru jang mengagumkan — 
mendjadikan pakaian djauh 
lebih bersih. Anda dapat 
saksikan sendiri bedanja 
  

Bagaimana Rinso bekerdja 
Rinso sama sekali lain dari jang pernah Anda pergunakan sebelumnja. 

Rinso bukan sabun, tetapi bahan jang sama sekali baru. Daja tjutjinja 

2: kali dibanding sabun. Bahan ini adalah 'deterdjen'. 

Rinso mentjutji djauh lebih bersih hingga Anda dapat saksikan sendiri 

bedanja. Jang putih lebih putih dan jang berwarna lebih tjemerlang. 

Busa Rinso jang hebat menjusup kedalam djalinan benang lebih dalam 

dibanding jang ditjapai sabun. Busa ini bagai menjapu bersih bekas 

kotor jang melekat pada pakaian. Sungguh, sangat mudah digunakan. 

Membanting dan mengutjek tidak perlu. Dan pakaian Anda tidak sa- 

dja mendjadi lebih bersih, tetapi djuga lebih awet. Busa Rinso djuga 

lebih tahan lama, sehingga Anda dapat menjjutji begitu banjak tjutjian 

, 2! kali dibanding mentjutji dengan sabun. 

  

  
Apakah deterdjen itu ? 

Deterdjen bukan sabun, deterdjen adalah produk jang sama sekali 

lain. Sabun telah dikenal selama beberapa ratus tahun, tetapi de- 

terdjen adalah bahan jang sama sekali baru, jang achir2 ini dikete- 

mukan oleh para ahli dinegara Barat. Di Amerika, Eropa dan Aus- 

tralia ibu2 rumahtangga telah menggunakan deterdjen. Dan tidak 

lagi menggunakan sabun untuk tjutjian keluarga. Dan sekarang, 

deterdjen terdapat disini. Untuk pertama kalinja, pabrik deterdjen 

jang serba lengkap dibangun di Indonesia. Dan pabrik ini adalah . 

salah satu pabrik jang termodern didunia. Hanja Unilever Indone- 

sia sadjalah jang membuat deterdjen disini. Nama deterdjen itu: 

Rinso. Rinso kini terdapat ditoko langganan Anda. 

Buktikan sendiri: Rinso mentjutji djauh lebih putih, Anda dapat 

saksikan bedanja. Jang putih lebih putih dan jang berwarna lebih 

tjemerlang. Tjobalah Rinso 

untuk segala tjutjian2 seke- 

luarga dan saksikan bedanja. 

mentjutji 

LEBIH 
PUTIH 
sebab mentjutji 
lebih bersih 
Anda .y## 

sendiri be 

     



    

IRABU, IS APRIL 1970 - MERDEKA batang HALAMAN III 

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 
PENERBIT : P.T. Merdeka Press,, Djakarta. 

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk benj 
tar), Luar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk benja porud 

Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk besja porudara). 

    

      
       

     
     

   
         

Koresponden “Merdeka” dari 
EDJAK achie bulan Ma Semarang melaporkan, bahwa 
ret jang Inlu, surat2 ku suasana pembukaan kongres 

PNI ke XII diliputi ketegang- 
   

            
           

    

        

    

       

  

TARIF IKLAN :. Barat telah menspeku an, chususnja karena pengaruh 
TEKS SADJA : Rp.40,-- per mm/kolom iklan, lebar 46 mm 2 lasjkan dan enda e Tn Sea pa: 1, papah . “Gampur tangan minimum : 25 mm/kolom. 'kemungkinan pergeseran partai setjara sampai orang luar Display-ad (iklan gambar) : Rp.50,.. prt mm/kolom iklan Sena ee pusat pimpinan pe a 1 Sea ae ya plan jang Tapi ketika Pak Harto me- | minimum: 40 mM/kolom. 5 an Marta Ya Partai Komunis @ 1876 jang ak saka Apri njatakan dalam pidatonja jang Dua warna (hanja merah) : tambah 10056. : Disebut2 bahwa to tersebut Sotang. Ramalan dibatjakan oleh "endagri Amir 

  

FF         
Machmud, bahwa Presiden ti- 

koh2 seperti Podgorny (Presiden), kow akan 
| dak bermaksud mentjampuri— 

Hn (sekdjen ra Kosy, OLEH: B.N. MARBUN SH. mendjelang pesta besar terseb: 5 Ha da Menteri) dan hm terdap: urusan intern PNJ, maka sua- mengadakan sematjam kurkdj seni: epala Idlologi Partaj) 2D, masih tetap merupakan tanda" bahan? Grastis di Kremi) : ' 
Putih jang kini dihunt oleh Batan “etnan senpi mendapat ketjaman dan kritik tanja. per Ba na #pantan mana pasti Anis angan Paha Lab Jurg Nini menglabikan waktunja untuk mezulh memoir tam: Jang tadjam atas kegagalan Me ialah bahwa sangat besar kemang kaga ga ukurai an tangan dengan Nixon, sementara Pat Nixon (mesbelakang) reka terutama dibidang pertanjan. kinan g Kremijn tilek akan ada 

Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka. 
Iklan Keluarga: Rp.30,- per mm/kolom 

minimum : 25 mm/kolom 
Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11, 

Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250. 
Rekening giro pos : A. 12.638 
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Pemimpin Umum/Redaksi : 8.M. Diah. 

KEAMANAN RIIL DALAM 
MASJARAKAT 

Setelah dutabesar Djerman Barat untuk Guatemala menemui adjainja di- 
tangan ekstremis2 golongan kiri di Guatemala, dan Djerman Barat menarik staf” 
diplomatiknja dari negeri itu, dengan keterangan, bahwa sukar sekali bagi negeri 
itu untuk mengembalikan hubungan baik dengan Guatemala, maka sikap itu di- 
susul pula oleh Djepang jang menarik staf kedutaannja, disusul lagi pikiran be- 
berapa negeri lainnja jang sama. Diberitakan pula selandjutnja, bahwa yolongan 
kanan dinegeri itu telah membalas pembunuhan kedjam atas diri dubes Djerman 
itu dengan pembunuhan kedjam terhadap orang2 golongan kiri. 

Kedjadian ini menundjukkan bahwa disatu pihak, suatu pemerintahan ti- 
dak bisa safe samasekali dari antjaman2 begal dari musuh2nja didalam negeri, 
dan dilain pihak, bahwa golongan2 jang anti pemerintah makin nekad melakukan 
kekedjaman2 untuk memenuhi keinginannja. Terlalu banjak soal2 jang menje- 
babkan timbulnja pertentangan2 didalam sesuatu negeri, sehingga risiko terdjadi- 
nja hal2 sematjam di Guatemala, dapat dialami oleh negeri manapun djuga di- 
dunia ini, selama tidak terdapat kesatuan pikiran dan pendapat jang menjeluruh 
didalam satu negeri atau masjarakat. Dan selama manusia memiliki pikiran 
sendiri2 jang berbeda2, selama itu pula kedjadian jang tidak enak itu dapat ter- 

  

  

  

  

     

pula dengan NI. Johnson. (UPI). 

PERJEMPURAN2 DENGAN GERILJA 
VIEIKONG TERUS BERKETJAMUK 

    

      

   
   

  

   

Kritik dan ketjaman tersebut di- 
lantjarkan oleh anggota? Polit 
Biro (Central Commjttee). Duga- 
an In! semakin heboh dimana ke 
mutan dibertajkan bahwa tokoh2 
Glatas telah dinjatakan sakit (di 
Paksakan sakit?) dan sedjak bebe 
Tapa waktu terahcir mereka tidak 
muntjul lagi dimuka umum Pod- 
gorny jang sebelumnja berentja 
na akan menghadjri. Expo 70 di 
Osaka ternjata tidak had dan di 
gantikan oleh wakilnja. Berita te 
Fachir menjatakan bahwa djanta 
ra pemimpia1 tersebut, Breznev 
dapat mempertahankan kedudu 
kannja. 

Menurut sinjalemen2 para 
Kremlinologi (para ahli tentang 
perljaturan politik @ Kremlin) 
memang sedjak beberapa waktu 
terachir dj Kremlin telah terdjadi 
perang kekuasaan (Machtkampf) 

luas serta keragu2an | Sjukurlah. tidak ada lagi tjam- 
purtangan orang luar. Dan 
orang luar biasa ! 

Koresponden "Merdeka" di 
Semarang selandjutnja mela- 
porkan : Karena keterangan 
Pak Harto untuk tidak tjam- 
pur tangan dalam urusan in- 
tern PNI, maka pidato2 dan 
sambutan? sementara delegasi 
jang semula sudah disetel se- 
suai dengan suasana "tjampur 
tangan orang luar” kini me- 
ngalami perubahan? 
Didjamin deh. semuanja san 
ter 

EMPAT pemimpin utama di Kremlin sekarang ini adalah (dari kiri ke kanan): Obat Alexander Shelepin: Alexet Kosygin, perdana menteri: Leonid Brezhnev, pemimpin Partal Komunis Soviet, dan Miktmil Susiov, terkenal sebagai teoretikus (AP). (santer dipodjok) 

  

          

     

Gjadi. Pemerintahan jang ditjintai rakjatnja akan mendapat antjaman oleh golong- Ba pu aan Ba er na ana Aan bh Ka Se.caasn PROF. WIDJOJO BERUNDING DI T | an. jat. Ini menj an, arni lal uu negeripun 
didunia ini jang dapat menepuk dadonja, menistakan masjarakatnja aman tante. bodja sedang gunakan carbrag Poanyoreihyos aa . OKYO ! 
NN an MA tanian seperti djrentjanakan. Di" Djakarta, 15 April (Mk). pang, mengatakan bahwa djumlah | Apa jang dapat dilakukan oleh sesuatu negeri ialah, mendjaga sedapat-” U THANT DI KPO-70 kabarkan bahwa pada tabunz be”) Indonesia dan Djepang hari lenurut 'Sumber2 Kemlu bantuan jang akan diberikan mungkin keamanan, dengan dukungan sepenuh 2nja dari rakjat jang bekerdjasama TOKIO, — Sidjen PBB Toket? berat dari 82 mm dan lakangan ini hasil panen banjak Senin memulai perundingar di Djepang, Indonesia tahun jni Djepang merupakan sebagjan dengan Pemerintah dalam kepentingan2 rakjat dan Pemerintahan. U Thant harj Sein mengha artileri untuk menghalaukan rusak da produksi disektor? perta Tokyo mengenai bantuan eko meminta banyuan lebih besar dari target 600 djuga dollar Sedjarah mentjatat, bahwa seorang Ghandi jang mentjintai manusia, telah diri perajaan ,,Ha4 PBB” dip Pasukan? Vietkong dari ping. Ajan umumnja mengalami kemun nomj Djepang kepada Indone darg 120 djuta dollar jang dibe jang akan disetapkan pada Imati terbunuh oleh seorang manusia India diuga, Sedjarah diuga mentiatat” jasa EXPo—10, Osda. Sedjum iran safu kdta penting didae diri, “pada” prakteknja mereka sia tahun in. "ikan tahun jang lalu, tetapi konperensi negara? kreditor pembunuhan2 politik terhadap diri Presiden Kennedy, Martin Luther King dan” Jah” px 10.000” ora pengun-- rah perbatasan dengan Viet. kupas Merbasli memanginang ke i Indonesia dalam jidak menjebutkan berapa Indonesia jang akan berlang. banjak matjam serta variasi pembunuhan jang tidak tertjegah oleh sistim per- djung berkerumun (plaza jtu nam Selatan, an atanga Jaka Bh kan pa Perundingan jang berlangsung djumla G sung achir bulan ini d 
wes ap senyawa ab anu unjuk menjambuk 'sekdjen  Pelawat? jang kembali dari Na itu Gipimpin okeh Ketum Bap. — Lebih landjut sumber itu Rotterdam. TAn:.), 

Paing | 

         
         
           

        
       

       
   

    

   
      

    

   er Ga kedjatuhan Krushov 5! tahun Yi aa ji 6 jakke- ” PBB jang ke'isa d. Dalam daerah itu di Phnom Penh me lalu. penas, Dr. Widjojo Nitisaytro. Di Indonesia djuga banjak terdjadi pembunuhan2 politik semendjak ke. BB ja Ima setengah tahun) jang lalu. - merdekaan,” Dan kekediaman jang tjukupy tragis adalah Jang dilakukan olah pidatonja menjata. nerangkan, bahwa kota Svay (aa bala ilang rahasia Cen sedangkan Mentu Diepang KI WNA KAKAK DO 'G.30-S/PKI atas enam orang perwira tinggi kita hampir 5 tahun jang lalu.” kan harapannja jak sangat Rieng jang terletak disatu dae ichi Aichi dan pedjabat kemen 

  

     

  

    

      

    

  

    

   
   

    

   

    

   
      

  

Committee pada bin, Desem- Pembalasan rakjat terhadap pembunuhan kedjam itu telah tjukup diketahui,dan — bahwa Expo.70 aka#merupa- rah jang sudah sedjak lama ang jang lalu mengakui da” terlanaja mewakili pihak Dje- @kses2nja sampai sekarang masih terasa. para sebenarnja Hk oaga ada kan sara kesempa'h jang baek, sebagai heater per aa bahwa hasil dari Gjaminan mutlak atas keamanan seseorang didalam suatu masjarakat, namun enting "untuk — mebgaska: unjian Vietkong, djuga Langen: pentjegahan maksimum dengan djalanZ pengamanan fisik dan mental, selamanja Pentil Kan retorm pertanjan adalah tidak me embali kesetiakawi mengalami tembakan? dari fl 1 1 1 ada sadja. djati diantara negara Doo hak komunis, tap: Kerusakan Na Ta PN Kang Soviet Uni 

  

   

       
   
      

    

  

        

  

         

      
    

        

  

   

  

dengan 
kesehatan dan 

    
ita tingkatkan. Dan hubungan Pemerintah dengan Rakjat diperer: 

dengan segala djalan. Kita jakin bahwa Pemerintah kita sungguh2 memperhatikan 
keamanan politik negeri kita, terutama sekali dimasa2 mendjelang pe: 

   
   

Kita dapat mengatakan bahwa di Indonesia sekarang ini dunia politik hi K' - jang ditimbulkan adalah roati aman, Tapi oknum2 G 20 8. orng Joon Sedk puas, Yukup bonjak bar: wa a per Ba a Pn na mn bergerak sangat lambat. Latihan Banggalah eliaran didalam masjarakat kita. Djadi sebaiknjalah pendjagaan keamanan fisi - ra fungsoner partai menjebut Penagpi se : agan bajk dimana "kemadjin dan Sekitar 13 km lagi ketimur, Fara" Ml Misa 

    

keserasian” — jang . pasukan? Kambodja dar pasu - 
kan tema Expo ini tid hei kan? Vietkong terlibat alam benbaga LA Gro sap Yang EA Per ang Dekat 

  

    

   

umum. Dan kita jakin pula, bahwa sekalipun tidak dapat kita mendjamin ke- '” merupakan tjita2 akanletapj uran memperebutkan 2 tra mia bagi 4 kekuatan jang anan 1004 dari 2 politik, hubungan baik Pemerintah — benar? kenja'aan. Seteh jitu esa Pra Saut. Pelawat2 tadi ang ribut serta sebahagi : 
ping Abdel yana uceani bayar rap ol padatan akfa Na ge AN IU mentjeritakan, bahwa pada ha menjimpahkan kesalahan kareaa Norwegia tjemerlang. 

PBB dimana ia membulkan Ti Ahad pasukan? Kambodja ketidak beresan alat2 transport. dengan sendirinja pendjagaan keamanan pemerintah, rakjat dan semua orang jang 1 

Na Perdamaian" &| xx menguasai separoh dari desa EEPERTI kedjatuhan Krush- — OSLO, 15 April (Mdk). i. 
berada dibawah lindungan formesi dan reset Pemerintah Republik: Indonesia. 

  

    
   

    

    

    
   

   

Pil Buah Pinggang dan Kantong 

  

itu, dan jang separoh lagi di - 5 Kira? sebanjak 30 ka Air Seni De Witrs memberikan 
kuasaj Vietkong. €hov dahulu, memang se- buah anda kegesitan 

Djalan raja antara Phnom Gala sesuatu perobahan Pal perang Sovjet darj pangan     Kepala desa dil ea Bata epata Arsa “karang ak Se Pe an 
Ada Bare On ta pre lan? ahli Kremlin bahwa adalah Komando pertahanan Norwo- . . ... . . landjutkan » ai organisasi politik di Djawa | ESEK SMAKSES Ghkikikitawn pai keperbatasan Vietnam Se. 'ra! Commmilice dapat begitu sadja AN laut utara dan Lau: . mengguli an Troika Podgorny, 2 Surabaja, 15 April (Mak) wa Timur jang menjalah guna 1 im 7 Intan djalan “itu, sepandjang Srocru NN aa an Norwegia, Jang relatit dea 

untai md Sa ur: Pra Saut adalah desa, dima Web? djuga bahwa Shelepin 38 MNELA TON ja tum na Ik. 100 orang preman Viet satu anggota 3 j dari NU, PSII Yartai Mus undangan jang ada untuk ena nam tewas hari Kamjs jang kepala Serikat sekerdia Uni Sov' $ Akar Oa Wara Pan Waha dari sementara oknum si warganegara. OKNUM PEDJABAT | lalu, ketika mereka berlindung Iet dan bekas kepala Badan Raha” ani randjau, Kapal selam pedjabat Pemerintah, chusus- |” Disebutaja antara lain ada) DIKONSTATIR SALAH didalam satu tempat jang di “ae (KGB) dan bekas ketua Koo, Gan meelidjene aja unsur? Kokarmendagri nja pengedaran formulir j GUNAKAN Maag Kn e Denok, Maan" "en Depan ) bersi ”— Djurubitjara ju menambah (Korps Karyawan Departemen berfsj larangan bagi Kopalar PMARATA Pa Ma Dana an ng: - sem antar diatas. kan bahwa sebegitu djauh be Dalam Negeri) didaerah Dja. Dem, Hanae/W ya tu diperoleh pendjelasan, bafbak.menembak antara pasu. Disebut djuga bahwa adalah mung TUM dipereleh kabar? adanja - organisasi politik a wa Gubernur Djatim tidagkan2 Kambodia dan pasukan? kia bahwa sumber berita perre jan peratan Norwegja Oleh MATA2 MILITER wan akan bada sesualaniap reka, membenarkan oknum2 bawahpVietkong, ketika pasukan"Ko seram kekussaan di Kremlin ter (abal? tsb i 
tai Tab tebar: annja melakukan pelangga.fmunis melantjarkan serangan utama Gisalurkan kantor berita Di Kopenhagen seorang AS TERTEMBAK Paraiz islam teb mongang FAN2. Pata Lag Eraha Yan Belgrad dimana dikait “jurubisjara komando Perta Wakil? Partaj Islam kemu-|,Sumber2 diplomatik di. kan bahwa Suslov dan Shelepin Hanan Denmark mengatakan 

HONGKONG, — Pendja- Kepala? Desa, Pamong2 dian mengharapkan supaja Phnom Penh menerangkan, Gahulunja titak merestui lavasi bahwa sek,tar 6 sampaj 8 ka ga2 perba asan Kcrea Uta. Hansip/Wanra sebagajnja ada tindakan tegas terhadap ahwa satuan2 milisi setem Rusia dj Praha 21 Agustus 1968 pal? Sovjet pekan lalu telah 
pelanggaran? peraturan/per. a Ala man Kn Lana jang Fasa Yara Naa, de melewa'i Sjore Baelt, selat sstu serangan selama tar H P f H Kabag naa YA Ke ate lea: Gjam  terhatan kota belakang” po Jae kan Intara kepulauan Funen dan $ MAN Nan UN LN SNN) 

Pasmita molaji kedinasan, ka Ta Ma aa Kotnlang Tapi maa ui Lea Lengan. hu ska aa « Tonik jang termasjhur diseluruh dunia! read Btn Pee, Pemuka yah! hit Phnom Peah. lah dan sedang terdjadi pergumu ah sekal) tempo, Ditambahkan wi di Korea U-arz, demiki @jabat2 desa jang dikenakan Moch. Saleh. (Ant.) 'umber2 jang lajak diper. lam kekuasaan. Apakah dibalik nja bahwa tidak ada manu am Ki 
ja semen'ara itu menerang Siraj Int terdapat motif politik ver Nato jang dilakukan &1 ra meberitakan hari Senin. ”—” nja. bahwa 30 orang pasukan luar negeri Uni Sovjet dhamping perairan itu pada sana seka Mata? ju jang namanja — Larangan untuk memasmki HONGKONG MASUK |dan Vietnam Selatan telah kenjataam karena ket'dak berha- rang ini, ketjuall pada bebe 

    
    
     
   

    

   

  

   

   
   
   
   

   

  

   
   

  

   
   

    

  

   

  

sekarang juga 

Y MENJEMBUHKAN 
X SAKIT SENGAL, 
SAKIT PINGGANG, 
SAKIT DIPERSENDIAN 
DAN KANTONG AIR SENI. 
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tidak disebutkan, Organisasi? politik jang diatur darat didaerah Krek den silan pimpinan dibilang pertani- apa pekan ji. (APP) kan, telah di'ewaskan keti dalam PP No. 6/1970 hanja opter hari Kamis jang 
ka'ja menjelugup masuk ka butar Dn dgan an ZAMAN JUMBO untuk mengedjar nasukan PRES. TANZANIA BUKA KONP. DARESALAAM 

  

   

    

   

    

Vietke b Aga3, Tepanai Bon HONGKONG, — Hong, Pn Vetkong, (Rtr) 
Be Ke Ka Sah Wa Kama bala Pee I kertheri ee jarki Sau, Pendirian Non-blok 

Dari sursi2 jang dikete Gubernur Pengganti Bank In. Jet, kelika sebuah pesawat KMRIS UNTUK BEROBAT     

   

  

    

  

   
aa an Kera (P.T. PRAKARSA PLASTICS 

Bee maa deg ma AN an harus dilindungi 

    

Dar Es Salaam, 16 April (Mdk).       | | 

         

      

  

hari Senin membuka pertemuan pen nga, 
Gahuluan bagi KTT non blok jad. Visa dihindarkan, dan rakjat ka 
Gi Dar Es Salaam dengan satu peri: engga inn Mane DIL. AIPDA KV. TUBUN 1s 
ngatan bahwa kemunduran ekonomi nan tanpa adania sesuatu peruba (DJL. DJATI PETAMBURAN I8/8 DJAKARTA) an kebebasan adalah bertentangan —hgn . No. 332 22063. Gidunis jang sudah modern In. 

   

        
       

       

     
     
   

    
   

  

   
   

  

    
   

  

   
  

      

    

  

    
    

  

     
       

    
     
        
       
    

      

       

            

Ia telah menjerukan dalam konpe- 
rensi para menteri itu untuk terus 

lw San Francisco taat Gea Kendi ng eggfera.h | 
Djakarta, 15 April Merdeka). Lapangan terbang sunggunnja 

TS Kn Ea Ta Sa ana Sen Dg Tar dapat Da Ta emgsamaha 3 | Does ska Pa Daan aja han mn EK pun «Ai - Bank 
j - 

KL Ing Petemea Rp. 11 — Rp. 379, — r T Ta San Sa natal "oa TELPON: 40737 

3m, 205 — (Sambungan darj hal. 1: sendiri. Kongereasi Bank Daging Wogar mi MA tukmeandjtkanperdimnean SA ena ai “ . “ iman! terindah membamu gg NS— m Nian Manan penPa pen. ega Kanggo okay pendeta K.M. LE HAVRE ABETO d Maak Oa dekan 10 — 2. konsolidasi/penji matah Gpertantaja BRT. 
ber apela Ie — 1 parut rata 0 - Ti Saha ag Sta nan Tgl. berangkas 5 Ba 1970 : - ro2 angan t : Hengkang & Sanghai B.C. ni 38120 Membe gen Ken gara ea Tudjuan : TG. PRIOK — PADANG PP. Bank Pertania Hm Ne Pe sala ja mengetngaihan ana 8 kemudian akan diberangkatkan lagi kapal tersebut diatas : 
Deuwehe Asiatische Bank IN ym 3, karta uni menentukan ga. Uurkan srouatu hetompot ng Tgl. berangkat 2 Hari KAMIS 30 APRIL 1970. Murag Valuta Asing tertjatat dengan kurs Mp. $TO,40 “kn it" dengan bantuan menaka, Dalan "aa smga Tudjuan : YG. PRIOK — SURABAJA — MAKASSAR - 

tata tanya DONGGALA — BITUNG — TERNATE PP 
KURS DP MARI SELASA ag — semtahinan masing 

g DJAKARTA, — Dalam csti DP di Vatata Djakarta, PA mey 4 yaaa Tagana Tanggal2 pemberangkatan kapal se- waktu? dapat berobah tampa pemberi- 
16 Apri heya tertati Demangan “Kemana Duda Karen pogarta, Mu Getas latan berhasil @eggnnatan NN simetbtia- metana - ta. IS Ta TK Ta TSS Sa aa Geber aa pama Ga na ema da TNO SN me PT. PERUSAHAAN PELAJARAN "ARAFAT"        
  
 



       

  

HALAMAN IV 

| Apabila 

| bentjana 
PC MANA 

  

Hg 

ngan kereta api @bawah tanah 
menemukan saluran gas. £ 

Seluruh bangunan jang teric, 
tak dkat kedjadian itu didjilat 
npi, sedangkan korban djiwa- ma 

  | 

  

"1 dan luka2 mentjapai beberapa 
ratus orang. Pihak berwadjib de 
wasa in! sedang melakukan peng- 
vsutan terhadap tragedi tersebut. 
(Gambar? UPI). 

Hansip Senen akan diadili 

rombolan orang jang tidak bertang- — mengadakah pengetjekan tentang ada- 
gung djawab, Ka. Pendam V/Djaja —nja laporan, bahwa di tempat tersebut 
Letkol. CKH Wirjadi SH dalem yen ada pendjualan kode2 bola berhadiah 
Gjelanganja kepada wartawan "'Mer- — Tanggerang dan menurut laporan, ada 
eka" — menegaskan bahwa peri: aja okuumd tertentu jang mendatangi 
tiwa tersebut terdjadi akibat ke — pendjual kodeb tersebu, mengaku pe- 
lalalan seorang anggnuta Hansip da- tugas dari Koramil Senen. Untuk itu 
lam menunaikan tugasnja. Menurut pendjual kode? ditempat tersebut te- 

' Ka Pendam V/Disja, peristiwa terse lah mengeluarkan uang setiap harinja 
| but terdiadi sesany setelah Koramil —sebanjak RP. 2.500,— 

Senen mengeluarkan 1 unit patroli de Kemudian pada saat fihak patroli 
  

Wartawan UPI Di W'ton 
Bunuh Diri ? Washington, 15 April (Mdk) 

Wartawan kawakan di Ge- 

rs melalu Smith selama 29 tahun ber p tugasnja mengcover n 
| kegiatan map pro Ab turut? telah mengabdj sebagai 

Io Kila Roosevek, hari Senin fe- dan UPI. 
Jah diketemukan to Wartawan kawakan Smith 
was dii  dipinggiran dan njonja pada malam 
kota Washington. Dia tutup 

| Mapala "Ratihatan luka? l 
bekas tembakan, sementara, 

| buah revolver diketemukan 
berada disampingnja. 

malam Sebelum 
rangkat, Smith terlebih dahu 
Iu masuk kamarnja untuk ber 

karena 

  

DITJABUT FIFA - “elsa Domsakad 

Vo HAL atas Kambodja, L208 kak Pee pen merdenang 
dan Kongo Brazzaville, te- an tertinggi untuk wartawan? 
lah ditjabut setelah persa- G! AS, karena reportasenja me 

|. tuan2 sepakbola ketiga ne- Ag Intam tahu: 1963. 
mereka kepada F.I. karena re 

F.A., demikian diumumkan kematian 
di Zurich hari Senin. 2 Spring, pera 

F.LF.A. telah men-scors tahun jang lalu. 
mereka pada tanggal 6 Ap- Almarhum meninggalkan se 
ril jang lalu, karena mereka sraag dan 3 orang anak, 

1 dan kterinja ini,         

PENEMBAKAN DI 
SENTIONG KARENA 
KELALAIAN 
mengadakan tindakan perampasan ko 
6e2, para pendjual kode melarikan di 
ri terpentjar2 dan berteriak2 sambil 
melemparkan kode? jang ditudjukan 
kepada fihak patroli, serta melontar- 
kan kata2 "'Ini bawa semua kekantor 
Koramil dan didjual untuk membeli 
rokok", Kata? jang dilontarkan oleh » 
para pendjual kode2 itu sangat melu- 
kai para petugas patroli. Salah seo- 
tang anggauta Hansip Inti bernama Su 
laeman melakukan genangkapan ter- 
hadap salah seorang pendjual kode?, 
tetapi ternjata orang tersebu, melaku- 
kan perlawanan dan terdjadt pergumu 
lan perebutan sendjata. Orang ter- 
sebut bernama Udjang dapat dikalah 
kan jang selandjutnja Udjang ditang 
kap untuk dibawa kekantor Koramil 
dengan betjak, tetapi tidak terduga? 
sendjata jang dibawa oleh Sulaeman 
meletus dan tepat mengenal punggung 
Udjang hingga tembus dan mengenai 
pula salah seorang lainnja bernama 
Moh. Saleh jang kebetulan berdiri de 
kap betjak jang akan membawanja ke 
kantor Koramil. 

Akibat eristiwa tersebut, Udjang 
sebagai korban karena peluru jang 
menembus punggungnja meninggal du 
nia dan Moh. Saleh menderita luka2 
ringan. Sebagai bantuan Kodim 0501/ 
Djaja Pusat telah mengirim uang se- 

“ besar Rp. 5000.— untuk beaja pengu- 
buran sikorban dan dalam upatjara pe 
nguburannja beberapa orang pedjabat 
Kodim dan Koramil ikut pula haditr. 

Dalam pada itu, menurut Letkol. 
CKH. Wirjadi SH setandjutnja, se- 
amat setelah sikorban diangkut ke R. 
S.U.P. segerombolan orang jang terdi 
14 dari Ik” 100 orang melakukan pe- 
Tusakan2 Kantor Koramil Senen. Ter 
hadap diri Sulaeman anggauta Hansip 
Inti jang telah melakukan kelalaian 
dalam menunaikan tugasnja itu kini 
telah ditahan untuk selangjutnja akan 
dindjukan ke Pengadilan. 

Sementra itu, wartawan "Merdeka" 
memperoleh pula keterangan, bahwa 
Denramil Senen Letda J. Thomas akan 
dipindahkan ke Staf Kodim 0501 /Dja- 
Ja Pusat, sedang sebagai penggantinja 
akan ditundjuk seorang Perwira “dari 
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Djakarta, 15 April (Mdk) 
PSSI sekarang ini se- 

dang merentjanakan un- 
sebuah 

Mendjawab pertanjaan 
jg. diadjukan oleh ”Mer- 
deka”, Jumarsono sete- 

nja 

si
 

z 
tE ks
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ULANGTAHUN KE 40 TGL 

Pres. Suharto 

akan hadiri 

resepsi PSSI 
Djakarta, 15 April (Mdk) 

HUT ke.40 PSSI 

meran?2 foto 
dan ngan persepak. 

se kita semen. 
Gjak 40 tahun lalu. 

Mengenai atjara pertandingan 
sepakbola adalah diselenggarakan 

perebutan kedjuaraan rema- 
Gunior) Indonesia 'Suratin 

Cup' jang telah dimulai tg!. 14 
kemarin di Semarang untuk babak 

Hamengkubuwono kelX. Sedang- 
kan pada tgi 20 April paginja mu 
Ini djam 10.00 akan dilakukan pem 

Lebih djauh dalam kesempatai 
tb Ketua Umum PSSI  Kosasil 
gambarkan setjara ringkas md 
ngenai pertumbuhan dunia pei 
pakholaan Indonesia semendji 
40 tahun jl. 

Dikagaikan oleh Kasasjh bah 
pada mula berdirinja PSSI 
Gi tahun 1930 Tana 
berdjumlah 7 bonden. Hi 

1935 anggota2nja bertambah 
djadj 19 bonlen, demikian sei 
ja ditahun 1940 ada 40 bo 
tahun 1950 ada 48 bonden, t4 

1955 ada 52 bonden, tahun 

anda 109 bonden dan ditahun 
ini ada 261 bonden. 

Mengenai tokoh2 Jang & 
mendjadi Ketua Umum PSSIFA 
takan oleh Kosasih adalah: 
1941 Ir Suratin (alm), 196 
Malsdi, 1960-1964 Wahab, 

PEMALSUAN STPK 
PADJAK SEMARNG 

TERBONGKA 

39 pegawi 
ditaha 

Semarang, 15 Apri! Mk). 
Pihak Kepoltran 

dewasa jni sedang apem 

jaran padiak dn pa 
@iahan 35 orang IK terdiri 

dari pegawai? Ine Padjak 
Semarang dan dj bebera. 
pa pihak luar. 

Ke—35 orang H dituduh 

sebesar ta ae negara 

Keedeka” memiikan atas 
keterangan 
dari pihak D » 

Ga ah berwadjib 

Ma pena Team HP De” Tipe 

patara Ing ada 
ant, 1 

Pekan peri -. 
nama ag 

tak Gongas Perbes 
0 al Suara 

  

DARI 7 JOND DITAHUN 
1930, SYIPAI 261 

1967 Kolgel 
sampai 
sih Purwj 

Saelan, dan 1967 

Menurj Kosasih semendjak za 
man Djging (thn 1942) oleh Pe 
merintafDjepang organisasi PSSI 
dibeki 

lan tk 
Demjikii 
SH. € 

tahun 1950. 
Kosasih Purwanegara 

RABU, IS APRIL 1970 

emain masuk 
kes. PSSI 
bajangan 

Bukan Pemain2 Pardedetex 
team nasional jang ke- 
dua ini adalah sehubung 
an dengan banjaknja ta- 
waran2 dari team luar- 
negeri untuk bermain di 
Indonesia. Djadi dengan 
demikian kalau nantinja 
team nasional pertama 
kita (Pardedetex) berha- 
langan ataupun berada 
di luar negeri, maka 
akan tidak ada alasan 
lagi bagi kita untuk ti- 
dak menerima kedatang- 
an team2 Luar Negeri. 
Mengenai pembinaan te- 

am nasional jang ke.2 inj 
Gikatakan oleh Jumarsono 
jang sudah pas:i di TC.kan 
di Djakarta, namun masih 
beium dapat dipastikan apa 
kah mereka akan dapat di 
bina setjara kontinue se. 
perti Pardedetex. 
Sementara itu Ketua 

Umum PSSI Kosasih Pur- 
wanegara SH dalam ketera 
ngannja sekitar pembentu. 
kan team ke.2 nasjonal ini 
menjatakan bahwa diusaha 
kan pemain? jang akan di 
panggil masih berumur di 

bawah 23 tahun, dengan de 
mikian akan memberj ke. 
sempatan jang pandjang 
kepada pemain untuk me- 

pembinaan Pardedetex Me- 
dan, didjawab oleh Kosa. 
sih: mungkin sadja kalaw 
ada orang dj Djakarta jang 
mampu seperti Pardede. 

Dikatakan oleh Ketua 
Umum PSSI itu bahwa PS 
SI selalu menjambut bajk 
akan adanja orang2 seper. 

| ti Pardede, persoalannja se 
karang hanja siapa jang 

n mampu mendjadi 
"the secon Pardede” di 
Ibukota ini. Demikian Ke. 
tua Umrm Kosasih Purwa 
negara SH. (Am) 

pam Thomas Cup M'sia 

bersiap 

dengan serius 
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KEDJUARAAN 
ANGKAT BESI 
TERKATUNG2 

Ojakarta, 14 Apcil (Man). 
Kedjuaraan uasional Angkat Besi 

jang menurut rertjana akan dilang- 
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HANOVER — Dua orang 
rugdy jang 

can di 5 tu il if ti 1 
# #. 

Olahragawan Ruman'a 
lari ke Djerman Barat 

Gunzlan jang bermain pantang. 

Cheng Hoe terkilir dikaki ks 

minggu Dikustirkan penata 80. 
3 Malaysis itu tidak akan da 
pat ikut dalam pertandingan? 
erachir dj Penang awal minggu 

Pertandingan2 Terachir 
Awal Minggu Di Penang 
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Sutowo, 
bahwa PN Pertamina sebagai 
satu wadah berprxduksi, me 
mandang perlu untuk mela 

penggunaan kekajaan 

Pemain? 
Pakistan 
“digurui” 

di Bandung 
Djakarta, — Dalam de- 

butnja di Indonesia, regu bu 
lutangkis nasional Pakistan 
telah menderita kekalahan 
5—0 ketika berhadapan de 
ngan team Djawa Barat. 

Kemenangan menjolok 
Djabar tsb. adalah dalam 

ble putra dengan hasil leng 

kapnja sbb. : (pemain Dja- 
bar disebut lebih dahulu). 

Single: 
Iie Sumirat - Salahuddin 
15—13, 15—1. 
Toto Hanafiah - Faizal 
Hag 15—10, 13—6 
Maman Sulaeman - Sha 

man — Javed Moosvi 18 
—, 8. 

Unang Tatat — 
din Min Haj 15—3, 185— 
10. 

Lebih djauh wartawan 

Tr Ia
n
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