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Izin Pepelrada No Kep 239 P 'V 1968 SENIN, 20 APRIL 1970 

Kerusakan 
listrik 

berbahaja 
di Ambon 

KEBAKARAN BESAR 
NJARIS TERDJADI 

“ Ambon, 29 April (Mdk) 
Kota Ambon hari 

malam minggu Jalu kira2 
djam 20/15 njaris terbakar 
musnah karena terdjadinja 
korsuujting pada, santral lis. 
trik jang letakanja sangat 
berdekatan dengan pompa 
bensin utama kepunjaan Per 
tamjna dikota ini, kalau ti 
dak dapat ditjegah oleh para 
petugas Pertamina dengan 
mempergunakan alat2 pema 
dam kebakaran selalu dalam 
keadaan siap sedia mengha 
dapi setiap kemungkjuan. 

Dari para petugas PLN 'An 
tara” memperoler keterangan 
bahwa korsiuiting tersebut te 
lah  menjebabkan rusaknja 
transformator jang ada pada 
sentral listrik itu, 

Hal ini dapat mengakibatkan 
kebakaran besar karena letak 

  

Mereka segar bugar! 

Dapat bintan: 
No.1 Amerika 

  

  

    

    

      
    

    

     

    

            

    

    
      

    
     

     

sentral Iktrjk itu hanja beberapa 
meter dari pompa bensin dan 
kantor Pertamina jang penuh de 
ngan bahan2 bakar jang mudah di 
makan api, sehingga bisa menje 
babkan sebag'an Besar kota mus 
nah termasuk pisat pasar Am, 
bon dan stasion bus modern 'Pe 
lita' jang menurutt rentjana akan 
diresmikan oleh Mendagri pada 
hari Rabu lalu itu, 

Karena pentjurlan aliran 
Tistrgk ? 

Kepala PLN explo'tasi VII 
Ambon Ir Sitanggang ketika di 
hubungi Antara mendjelaskan bah 
wa kerusakan tehnjs pada setiap 
alat2 tehnik adalah biasa, tetapi 
mendjadi pertanjaan mengapa ke 
rusakan tersebut terdjadi sehar! 
sebelum kedatangan Mendagri, 
hingga bila tidak dapat ditjegah 
oleh alat? pemadam kebakaran 
Pertamina, maka sebagian “besar 
kota termasuk stasion bus (sen 
tral listrik terletak dalam kome 
pleks stasion — red.) jang akan 
diresmikan oleh Mendagri turut 
terbakar. 

Ketika @tanja apakah ada wa 
ha2 @ibotase, Ir. Sitanggang ti 
dak bersedi amembefikan ketera 
ngan hanja menel bahwa 
korsluiting tersebut kare 
na pentjurian aliran jang 
sangat tinggi sdkali pada maiam 
tsb. 

3 desa di 
Maluku 

" terlibat 
perang 
tomba 

SUDAH. BANJAK 
KORBAN TEWAS 

Ambon, 20 April (Mdk). 
Dari beberapa orang pen 

duduk desa Noloth, Itawa- 

ka dan Ihamahu dipulau Sa 
parua, ketjamatan Lease 
Maluku Tengah didapat ke- 
terangan, bahwa desa2 tsb. 
terlibat dalam suatu perke 

   

lahian seru dengan memper. 
gunakan parang dan tom- 

  

SAAT jang melegakan tentunja setelah ketiga astronot Apollo 19 menampakkan mereka 
dalam keadaan sehat walafiat. Loveki (panah atas) keluar terachir dari kapsul, sementara Halse 
(panah bawah.kiri)-dan Swigert (panah bawah-kanan) menanti diatas perahu karet. (UPI) 
  

Perkelahian pemuda 

pakai sendjata api 
“Djakarta, 20 April (Mdk) 

Kelompok pemuda branda 
lan jang menamakan dirinja 
'Sartana' jang belum genap 
2 (dua) Sea He 
bat dalam n ru 
mah makan 'Iitimewa” Tiik! 
nj tgi 20, Kebruarj 1970 me. 
lawan group pemuda branda 
lan lainnja, jang mengakibat 
kan djatuhnja 2 (dua) orang 
korban dipihak mereka, .jajt" 
Benny Trisian dan Adolf J. 
Rantung, Djumat sore tgl 17. 

April pk. 1600 WIB, telah 
mengadakan perkelahjan lagi 

  

Soebandrio 
diperiksa 

l e 7 

Bandung, 20 April (Mdk). 
Dr. Subandrio bekas men 

lu jang dewasa ini sedang 
menunggu pelaksanaan hu- 
kuman matinja dikabarkan 
telah diperil lagi oleh 
Teperpu (Team Pemeriksa 
Pusat) dari Kopkamtib (Ko 
mando Pemulihan Keaman- 
an,dan Ketertiban). 

Pemeriksaan ini menurut 
keterangan ada hubungan- 
nja dengan pemeriksaan ter 
hadap diri bekas Presiden 
Soekarno. Beberapa. kalang 
an menjebutkaa bahwa pe- 
meriksaan terhdap Soeban- 
drio ini sekitar mengenai 
peranannja bekas Presiden 
Soekarno dalam peristiwa 

pengchianatan PKI jang ter 
kutuk itu dgn G-30-S-nja. 

Sementara itu wartawan 
nana, Bandung jang aa 

nan Soebandrio tata berke. 
sempatan mengadakan ta- 
nja.djawab jang: mendapat 
kesan bahwa Soebandrio ma 
sih ber.ambisi besar 
berkuasa kembali. 

Dalam kata2nja itu tersirat 
bahwa Soebandrio menaruh 
dendam kesumat atas masuk 
nja dia dalam pendjara. Di- 
samping itu. djuga Soeban 
diro men| 
tak-tik adu.domba antara pe 
tugas2 misalnja atasan de. 

di djalan Panglima Poiim. 
Kebajoranbaru, ditempat mz 
na group ini muntjul dalam 
waktu belakangan ini. Kali 
ini korban penembakan ada. 
Jopi (26 thn) seorang ang. 
#ota Laskar Ampera A. Rah. 
man Hakim dari Rayon Pan 
djaitan. Jopi ditembak pada 
samping perutnja dengan pis 
tol Lugger djarak 3 meter 
oleh salah seorang oknum 
ABRI backing group 'Sarta- 

Setjara tiba2 sore hari itu 2 
mobil Toyota dan Impala penuh 
dengan pemuda2 berambut gon 
Grong mendatangi asrama Yon 
Pandjaitan di jl Wjdjaya menanja 
kan Erens. Erens berhasil mere 
ka tjegat sewaktu mau pulang ke 
asrama di djl Panglima Polim ti 
dak djauh darj asrama itu. 

Anggota2 penghuni asrama. ter 
masuk Jopi jang baru bangun ti 
dur melihat gelagat? djelek tamu2 
tak diundang itu, merasa . kuatir 
kalau2 temannja Erens akan dj 
tjulik. Bergegas2 mereka mem 
buntuti ke Gjalan Panglima Po 
lim. Disitu ternjata Erens sudah 
dikerojok beramaj2. Jopi tertem 
bak ketika mengedjar pemuda ber 
nama Max jang melarikan diri 
kedalam rumah seorang Patj. Se 

DENGAN KAKI PUTUS 
DIBAWA ABANG 
BETJA KE RUMAH 
SAKIT 
Djakarta, 20 April (Mdk.) 

  

Kaki kanan Sumantak (14 tahun), 
Kamis sore jang lalu kira2 pk. 17.00 
WIB, telah putus digilas roda Ke- 

reta Api. Dalam keadaan kesakitan 
Sumantak hanja diantarkan oleh se- 
Orang tukang betjak ke Rs Dr Tjipto 

Mangunkusumo, Salemba, dengan men 
Yudukkan Sumantak diatas betjaknja 
bersama dengan potongan ka 

Ki kamannja jang telah berpisah. 
Menurut tjerita Sumantak sendiri 

kepada "Merdeka" sesaat mendjelang 
akan dioperasi, in telah tergelintjir 
sewaktu akan melompat keatas kereta 
api jang sedang berdjalan pelan da 
FI jurusan Manggarai ke Tanah 
Abang. Semula ia sudah berada diatas 

kereta api itu, katanja, tapi karena 
kfinginan untuk buang air ketjil dan 

  

pada waktu itu kebetulan kereta ber 
dalan pelan ia melompit turun dari 
kereta, kemudian naik lagi. 

Tukang betjak jang baik hati itu 
setelah mengantarkan Sumantak ke 
Rumah sakit tanpa kenal lelah ber- 
murah hati mentjari alamat orang 
tua Sumantak di Gang Abu Batutu- 
Mis RE. 05/08 no. 14  Petjenongan. 
Atas laporan itulah baru orang tua- 
aja mengetahul bahwa anaknja jang 
tadi berangkat dari rumah tidak ke 
kurangan sesuatu apa, telah buntung 
sebelah kakinja karena — kenakalan 
sendiri. (M3). 

SIAPA SOKONG 
HADISUBENO ? 

Semarang, 20 April (Mdk) 
Soal Pemilihan Ketua 

Umum jang paling hangat di 

  

SATU LUKA2, DUA 
DITANGKAP 

belumnja Jopi terhenti oleh perin 
tah pendjaga rumah Pati itu. 

Dalam keedaan luka2 dengan 
sebelah telapak tangan menutupi 
luka pada perutnja. Jopi masih 

Rumah sakit Djakarta di Bendu- 
ngan Hilir, Kemudjan dengar 
ambulans dibawa ke RS Dr Tjipto 
Salemba. 
Persoalan distas sudah berada 

dalam pengusutan polisi dan dj 
kabarkan baru 2 orang masuk 
tahanan jaitu si penembak dan 
Max. (M3) 

Honolulu, 20 April (Mdk). 
SELURUH dunia, chusus 

nja bangsa Amerika Seri- 
kat, diliputi gembira dan 
rasa sjukur setelah ketiga 
astronot Apollo 13, James 
Lovell, Fred Haise dan 
John Swigert, mentjebur 
dengan selamat Sabtu dini- 
hari djam 01.07.40 WIB 
(atau 18.07.40 GMT) di sa- 
mudera Pasifik. 

Kapsul Apollo 13 turun 
di perairan Pasifik 621 mil 
di tenggara Pago-Pago, ha- 
nja 4 mil djauhnja dari ka- 
pal pendjemput ”Iwo J!- 
ma”, suatu pendaratan jang 
tergolong tepat pada sasa- 
ran jang telah ditentukan. 

Ketiga astronot keluar dari 
kapsul pesawat bulan itu sam 
hil tersenjum dibelakang djang 
gut mereka setelah menjelesai- 
kan penerbanan jang membaha 
jakan selama 142 djam dan 4 
menit (98 djam lebih tjepat da 
ri rentjana semula). 

Dalam sebuah kawatnja kepa 
da Presiden Serikat 

bungan jang tiada taranja dari 
pada ketrampilan tehnologi, ke 

PENGUSUTAN PERKARA SUBVERSI WN-RRT : 

Komodor (L) S. Diperiksa 
Oleh Team ”'Ikan Paus?” 
Djakarta, 20 April (Mdk). 

Dalam rangka operasi 
pembersihan dalam tubuh 
ALRI terhadap sisa2 gelap 
G30S/PKI, maka Komodor 
(L) S. bekas Pangkodamar 
  

Dipukuli, 
  

  

  

IV/Semarang sedang dalam 
pemeriksaan team operasi 
“Ikan Paus”, demikian me- 
nurut keterangan jang .di-, 
pra wartawan ”Merde- 

Pemeriksaan terhadap Pa 
ti ALRI tsb. adalah sehu- 
bungan dengan kegiatan 
subversi jang dilakukan 
oleh seorang WN RRT Hie 
Hong Siong jang kini telah 

ngannja perbuatan sub 
versi jang oleh HSH 
tsb, kini sudah ada beberapa ! k 

Bj | Ef 

kata Sekdjen 
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dari Nixon 
AS atas djasa2 mereka 
pemulangan pesawat Apollo 13 jang 
lumpuh Ku. Nixon berangkat ke Ha- 
Wali membawa nj. Loveli, nj. Haise 
Gan alabibu Swigert (Swigert adalah 
satuznja Jang masih budjangan) 

Tidak perlu 
dikarantina 

Sewaktu diangkut ke kapal induia 

"Iwo Jima” team dokter segera mem 
meriksa kesehatan ketiga astronot 

tersebut. Setelah tiga diam, dokterZ 
tsb mergumumkan bahwa mereka 
berada dalam keadaan sehat sadja. 
Djuga karena tidak turun di permuw 
kaan bulan, ketiza astronot tidak 
perlu mendiaiani proses karantina 
sebagaimana jang dialami oleh astro 
not2 dua missi bulan sebelumnia. 

LON NOL MINTA PESAWAT 
TERBANG, HELIKOPTER. 
RANDJAU, GRANAT, PELU- 
RU DAN....KAWAT BERDURI 
Phnom Peah, 20 April (Mdk) 

ANGKATAN BERSENDJA 
Mereka mengatakan. bahwa 
kebanjakan sendjata jang di. 
pergunakan oleh Angkatan Ber 
sendjata Kambodja adalah bua 
tan RRT, dan beberapa lamnja 
buatan Rusia. Beigia dan Tja- 
kosiowakia Selandjutnja dika, 
takan bahwa sebuah pabrile 
amunisi telah dbangun. tetapi 
belum berproduksi dan Angka. 
tan Bersendijata Kambodja lebih 
suka membeli sendjata dari lu 
arnegeri. Mengena: Angkatary 
Udaranja dikatakan bahwa 
Kambodia telah melatih pener- 
bang? jet tetapi harja untulk 
beberapa MIG . 
SEMENTARA ITU Kemente. 

rian Luar Negeri Inggeris har# 
Djum'at menjatakan bahwa Ing 
geris tidak akan memberikan: 
sendjata kepada Kambodja. 

Inggeris, seperti Pemerintah 
lainnja jang mempunjai hubus 
ngan? diplomatik dengan Kam 
bodja, telah menerima surat da 
ri Djendral Lon Nol. 

  

KTT Non-Blok 
ke 3 di 

kota Lusaka 
DAR-ES-SALAAM, 20 April (MK) 

Konperensi persiapan KTT Nom 
biok di Dar-Es-Salaam hari Djumat 
mengeluarkan suatu komunike final 
jang mendukung perdjoangan negara 
Arab melawan isreul — dan menekan 
kan "pertunta memulihkan Wakl dark 
rakjat Palestina atas tanahair merex 
ka jang ditjaptok 

Sebelumnja konperensi itu meri 

| bak. ngan bawahan,    
    
   

     

     

  

Dalam permusuhan anta “Tetapi berkat kesadaran Oitjarakan | dalam ' Kongres Tulisan Rs dinnggap HONGKONG — Kepala m ada 
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MERDEKA 

Mulai kini menfjutij 
SENIN, 20 APRIL 1970 

- Jain samasekali 
Dari Barat, penemuan ilmiah 
barujang 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 mentjutji 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 dapat saksikan 
sendiri bedanja OL
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INTENSIFIKASI 
EKSTENSIFIKASI 

Usaha2 intensifikasi dengan BIMAS jang telah banjak merugikan rakjat, 
'chususnja petani, karena 1001 — kekurangan dan kesalahan organisatoris, dan 
kekurangan pengetahuan memang didjalankan sebaik2nja, dilakukan sedjudjur- 
nja, seperti jang dipikirkan oleh Presiden Suharto, disamping usaha2 eksten- 
sifikasi. Usaha2 intensifikasi seperti jang disebut oleh Menteri Penerangan 
Budlardjo baru2 ini, memang berbeda dengan usaha2 ekstensifikasi, jaltu, bah- 
wa usaha ekstensifikasi Itu memperlukan biaja jang besar. — 

Djikalau kita melihat kepada negeri? Asia lainnja, rti Tatwan, Thai: 
land, Vietnam Selatan, Kambodja, Laos dil-nja, maka kita melihat pula, bah- 
wa negeri? Itu berusaha sekuat tenaga untuk mendjalankan ekstensifikas 
kalipun djumlah uang jang dikeluarkan untuk projek pasang surut didelta2 su- 
ngal2 empatnegeri Asia Tenggara Itu, memakan biaja lebih dari satu miljar 
dollar AS. 

Projek pasang-surut sebagai usaha ekstensifikasi, adalah seperti mengga- 
1 suatu sumber jang dapat dipergunakan untuk selama Jamanja! Djadi satu k: 
Uinvestasi pendjelmaan rawa2 mendjadi tanah2 subur untuk ditanami, akan da 
pat dinikmati oleh bangsa dari satu generasi kegenerasi lainnja. Ekstensifikasi 
pertanian jang menjuburkan djut: nah dinegeri2 Asia Tenggara, bisa 
mendjadikan negeri2 Asteng sebagai gudang beras untuk penduduk Asia jang 
terus menerus meningkat djumlahnja. Disinilah letaknja perbedaan antara ei- 
fectency Intensifikasi dengan ektensifikasi. Kita tidak mengatakan bahwa in- 
tensifikasi tidak baik, sekalipun kita dapat mengkalkuleer, bahwa intenstfikasi 
produk2 untuk keperluannja, dalam djangka waktu terus menerus dan berkali2, 
dalam keadaan sekarang ini, terus menerus mengikat kita dengan import 
produk2 untuk keperluannja, dalam djangka waktu terus menerus dan berkali2 
jaltu pupuk, insectside diinja. Sedang kita ketahul pula, bahwa Import produk? 
jang diperlukan untuk Intensifikasi itu menguntungkan fihak luar, karena me- 
njebabkan harus diadakannja transaksi terus menerus dengan pihak luar. 
Investasi projek pasang surut jang ""etnmalig” itu, dalam djangka waktu 
perspektief, achirnja tentu djauh, djauh lebih baik dan menguntungkan, di 
pada Intensifikasi! 

Negara Indonesia jang besar dan djumlah penduduknja jang tjukup banjak 
Itu, tjotjok sekali untuk memiliki ekstensifikasi pertanian dalam bentuk pro- 
tek2 pasang surut. Menurut keterangan jang kita peroleh areal jang dapat dt- 
gunakan untuk projek pasang surut di Indonesia djumlah kl. 5| djuta Ha. Dan 
Jang sekarang ini sudah segera dapat dikerdjakan berdjumlah k.I. 1.000.000 Ha. 
Memang dilihat dari segi pembiajaan untuk Investasi projek2 itu, kelihatannja 
(memakan ongkos jang besar, dibanding dengan biaja jang diperlukan untuk in- 
tensifikasi jang berdjalan dari satu musim kelain musim. 

Tapi kalau kita dapat membandingkannja, maka ekstensifikasi pasang 
surut adalah laksana mempunjat pohon jang buahnja seterusnja dapat kita nik 
(mati. Setang intensifikasi diibaratkan sebagai hanja menerima' buah-nja sa- 
dja, tanpa memilik! pohonnja! 

Penambahan penduduk jang diperkirakan akan sampai k.I. 175.000.000 dil 
wa ditahun 2000-an, akan membawa kesulitan masanlah pangan, jang dengan 
mudah sekali dapat diatasi dengan ekstensifikasi dineger! kita. 

Apa Jang diharapkan dari Pemerintah dan pemimpin2 kita jang berwe- 
nang dan bersangkutan , bahwa Pemerintah dan tokoh2 kita itu, mem. 
punjal tjukup pandangan luas kedepan, tjukup keberanian setjara perhitungan, 
untuk memulai projek? pasang surut setjara besarZan. Kita jakin, bahwa se- 
mua ini diketahui dan disadari sepenuhn!a oleh Pemerintah dan pemimpin2 
kita! 

    
     

  

   

   

              

     

  

Demi kepentingan rakjat dan Negara, dan untuk generasi2 selandjutnja 
ekstensifikasi pertanian merupakan sjarat mutlak bagi kita, untuk mendjamin 
kemakmuran dan menaikkan taraf hidup rakjat kita. Djauh 'ebih penting dari- 
pada kalkulasi jang dianggap mahal, adalah pembangunan projek? pasang su- 
rut Itu sendiri, jang memberikan sumber hidup sedjahtera bagi segenap rak- 
jat Indonesia untuk selama lamanja 

  

SOVIET LEBIH KUAT DARI 

MERDEKA 

Daerah2 perbatasan 
Kambodja terus kritis 

VK kepung 4 
  

kota kefji 
  

Ponmpenh, 20 April (Mdk) 
Djurubitjara staf AD Kam 

bodja hari Sabtu melapor 
kan bahwa 4 kota atau de 
sa2 didaerah2 jang berbata 
san dengan Vietnam Sela- 
tan telah diserang Djum'at 
malam, setelah terdjadi se- 
'djumlah pertempuran ke- 
tjillan dan insiden2 didae- 
tah2 jang berbatasan, hari 
Djum'at dan Djum'at ma- 

malam. 
Diberitakan. bahwa pasukan2 

pemerintah telah bertempur de- 
ngan kira2 500 pasukan Viet- 
kong dan Vietnam Utara dekat 
Kencha Mea, 100 km sebelah 
timur Phnom  Penh diprovinsi 
Prey Veng. dan kira2 15 km da 
ri eprbatasan. Ia tidak memberi 
kan perintjian2 mengenai per. 
tempuran2 itu. 

Pra Saut, sebuah kota pro- 
pinsi Svay Rieng jang LN 
mi tekanan keras selama dela 
pan hari telah diserang dari 
pukul 3 pagi sampai subuh. kata 
djuubitjara itu mengatakan te 
bih landjut. Propinsi Svay Ri- 
eng terletak disebelah tenggara 
ibukota- 

'Tembakan2 gentjar senapan 
otomatik diarahkan ke Takeo- 
70 km, sebelah selatan Phnom 
Penh, tapi tidak diberitakan 

adanja korban2 manusia. kata 
djubir tadi. Ditambahkan bah. 
wa tindakan? penjerangan ig. 
serupa diberitakan terdiadi dju 
ga di Kampot. Tiga orang pen 
duduk luka2, tambahnja. (Rtr) 
  

KETUA MAHKAMAH 
AGUNG MALAYSIA 
DI DJAKARTA 

DJAKARTA — Ketua Mahka 
mah Agung Malaysia Tan Sri 
Azmi dan njonja hari Sabtu pa 
gi dengan menumpang pesawat 
udara dari Denpasar Bali telah 
tiba di Djakarta dalam perdja- 
lanannja kembali ke Kuala 
Lumpur dari Australia. 

Dilapangan udara Kemajoran 
Ketua Mahkamah Agung Ma. 
laysia itu didjemput oleh Duta 
besar Malaysia untuk Indonesia 
Tan Sri Jaacob dan staf Kedu 
bes Malaysia. 'Kundjungannja 
di Djakarta bersifat tidak resmi 
(pribadi). 

'Tan Sri Azmi mempunjai ba 
njak sanak famili di Dijakarta, 
'Tjirebon dan Solo. dan dalam 
kesempatan ini ia ingin mengun 
djungi mereka. Njonja Tan Sri 
Jaacob djuga mgin mekhat ke. 
indahan pemandangan alam di 
Puntjak dan Bandung: Kundju 
ngan mereka jang pertama ka 
li ke Indonesia akan dimanfa 
atkannja sebaik2nja, 

  

BAGAIMANA MENGATASI 
KESULITAN KEUANGAN? 

ra 

Gub. Sadikin & Solichin 
Agar Keluarkan Obligasi 
Djakarta, 20 April (Mdk): 

Sehubungan pengeluaran 
Obligasi, jang kini menundjuk 
kan tanda2 untuk diaktifkan 
kembali oleh Pemerjntah djika 

  

telah sjiba masanja maka 
dalam suaju per jakapan chu. 
sus dengan »Merdeka"' Drs. 
Turangan di Team Pasar 
Uang dan Me da di Bank In- 
donesia menerangkan bahwa 
pengeluaran obligasi bagi Pe. 
merjntah DCI Djaya merupa. 
kan suatu masalah jang me- 
narjk. 

A.S. DALAMKAP AL SELAM 
ANNAPOLIS, MARYLAND, 20 Apri! 
(Merdeka, 

Kusia merupakan zara serkuat di 
Muria datam hal kapa sselam dan ka- 
Da'2 petunyjuran misi! jarg tepat, de- 

mikan diterirgkan olen panglima ar 
mada AS di Atlantik, — laksamana 
Ephraim Ho'mes, di Anrapolis hari 
Kamis 

Berbitjara pada satu pertemuan m. 
ken siang jang diadakan oleh akade- 
mi argkatan laut di Annanolis, Lak- 

na Holmes mengatakan, bahwa 
Uni Soviet pada waktu ini sudah mem 
punjai Ik. 40 kapal selam jang bisa 
menembakkan misil balistik — atau 
harja kurang satu dari jang dimiliki 
oleh argkatan laut AS — dan Ik 65 
kapal selam jang diperlengkapi dengan 
misil darpermukaan - ke-permukaan 
isurface-to-surface missile). 

Akan tetapi sumber? lain dari angka 
tan laut AS menerangkan, bahwa ada 
"ja persamaan dalam angka2 menge- 
cal kapal selam misil djarak djauh 
Uidak metupakan petundjuk lang tepat 
mergenat perbandingan kekuatan an- 
tara kedua negara. 

    

   

    

   

  

   

    

    

  

   

    

   

        

   

    

    
   

    

     
     
    

        

  let adalah dari kelas    
   

      

   
@ 
Is AS jang bertenaga 

nuklir, dan menurut departemen per- 
tahanan AS, Uni Soviet bisa mempu 
rjal antara 35 sampal 50 buah dari 
#jenis Ini mendjelang tahun 1974 atau 

5. 
Laksamana Holmes menerangkan, 

bahwa AS lebih unggul daripada Uni 
Soviet dalam hal kemampuan kapal 
Induk dan kanal selam oftensif, tapi 
"'dalam hal kemampuan tempur defen- 
sif, mereka mungkin sedikit lebih ung 
au." 

Laksamana Ho'mes mengatakan se- 
lerusnja, bahwa selain dua buah ka 
Dal Induk helikopter, Rusia djuta pu 
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DALAM NEGERI/, AA AN 

NERBANGAN SWASTA? 

   
      

        

DJUGA MENGURUS PASPORT DAN VISA 

JANG BERPENGALAMAN. 

    

TRAVEL & CARGO 
ANDA HENDAK BEPERGIAN ATAU MENGIRIM BARANG? DI- 

KELUAR NEGERI ? DENGAN MENGHEMAT 

WAKTU DAN TENAGA ??. DENGAN GARUDA? MERPATI? 

HUBUNGILAH TRAVEL & CARGO HANDLING AGENT SAUDARA : 

CARAVAN IN 
DJL. GARUDA 76, DJAKARTA TELP. 40714 

  

SELURUH TENAGA TERDIRI DARI KARYAWAN2 

SERVICE MEMUASKAN!!! 

NUKLIR 
PENDAPAT LAKSA- 
MANA AMERIKA 

SENDIRI 
ra 9 pendjeladiah misil, 30 perusak 
misil kendali, 150 perusak jang ber 
sendjata meriam, dan Ik 700 kapal pat 
toll dan kapal-merlam. 

Mereka djuga punja Ik 120 kapal 
patroli tjepat dengan misti2 kendali 
"OSA" dan "'KOMAR"" 

Menurut laksamana Holmes. Ik 240 
Bari Ik 380 kapal selam Rusia bisa 
masuk langsung ke Laut Tengah atau 
Atlantik. 

Armada Sovjet merupakan terbesar 
didunia, tapt berada pa 
lam hal kekuatan kapal 

selam, kata Laksamara Holaes, jang 
menambahkan, — bahwa Ia menduga 
"mereka nomor wahid datam soal ke 
mampuan menjebarkan 'randjau'', kare 
na dalam bidang ini mereka sudah 
punja tradisi. 

   

Sementara itu Radio Moskwa hari 
Rebo mengumumkan, bahwa angkatan 
laut Rusia telah memulat latihan pe- 
rang "Samudra", jang merupakan Ig 
pertama jang diselenszarakaa » 
besurZan seperti Ini, dew'klan "AF 

Menurut pernjataan Jang dikeluar- 
kan oteh panglima Angkata Laut Sov- 
let, Laksamana Sergel Gorsikov, la 
Uhan perang itu dilangsungkan di At- 
tentik. Pasifik maupun di taut Te 
ngah. 

   

   
  

  

ATAU PE- 

     
    

   
EX. P.N. GARUDA 

   
  

No. 378/M/70 

   

  

    
    
    

  

SARAN PRIBADI 
PEDJABAT TEAM PASAR 
UANG DAN MODAL DI 
BANK INDONESIA 

Dikatakan demikian adalah 
berdasarkan pandangannja se. 
tjara pribadj, bahwa sumber? 
keuangan jang diijiptakan 
oleh Gubernur Ali Sadikin da 
lam pelbagaj benyuk, vernja a 
disang.sinj mendapat penjai- 
an jang negatif dan dengan 
tidak memberikan lagi suatu 
djalan, siimber2 keuangan jg 
mana sekiranja dapat diandjur 
kan kepadanja uncuk meng- 
gan i sumber? keuangan jang 
Cidak disukaj oleh kalangan 
masjarakay. D'ikajakan, pula 
djika suatu sumber jang satu 
misalnja t/dak disukaj, maka 
sebajknja pihak jang bersang 
kutan, membuka djalan pula 
untuk memberikan sumber ke 
uangan jang lain, jang dapat 
digunakan oleh Gubernur Ali 
Sadikin. 

Maka didalam hubungan 
itu Drs. Turangan dari Bank 
Indonesia menerangkan bah. 
wa ja lelah mengirimkan sua 
tu perumusan kepada Guber 
nur Ali Sadikin dap perumus- 
an jang sama telah pula di 
sampajkan kepada Gubernur 
Solichin di Bandung, dengan 
didasarkan suatu perhitungan 
kemungkinan salah satu dae 
tah jang bersangkuta, dapa: 
mempergunakannja. 

Didalam perumusan (sa. 
ran2) jang disampajkannja 
ku, pada pokoknja ja menja 
rankan agar DCI Diava me 
ngeluarkan Obligasi, jaitu se. 
sudah perbaikan « bidang mo 
neter sekarang kiranja 
hai itu telah tiba waktunja 
un,uk dikeluarkan. Walaupun 
soal Obligasi ini dimasa lam. 
pau dirasakan kurang me. 
ngur ungkan, akan telapj be. 
sar sekali manfaa'atnja agar 

penduduk '— Djakarta, jang 
djumlahnja 454 djura jtu, da 
pat dibawa kearah pemijnat- 
an kepada soal obligasi, ikut 
menabung unuk pembangun. 
an ko'a. ,Keuntungannja ia 
lah bahwa semua lapisan ma 
sjaraka' akan dapat mendjadi 
peserta dalam soal obligasi 
ini dan Jang merupakan ta- 
bungan jang bergerak bagi 
tiap orang. Walaupun darj 
djumlah penduduk jang se. 
djak jtu, mungkin hanja 14 
sadja jang dapa, dibawa ke 
arah peminaj obligasi, akan 
teapi hal itu sudah djelas 
akan dapat dibuat sebagai 
suaju landasan untuk meman 
fa'atkan ' tabungan? rakjar 
bagi pembangunan DCI Dja. 
ya, jailu sebagai pengganti 
sumber? keuangan jang kini 
vernjaja tidak disukai oleh 
sebagian masjarakat dj Ibuko 

  

ta. 
Hasil daripada pengeluaran 

Obligasi ini, untuk dapa, men 
djamin pembajaran kembali 
uang tabungan penduduk 
dan tentang bunganja, hen- 
dakrja i/dak digunakan un. 
tuk hal? jang konsumtif, 
akan 'etapi untuk indusiri3 
jang dapay memberikan pro 
Guksi jang tjepat dan untuk 
perniagaan. 

  

  

bahwa ia bersedja unjuk ber 
Drs. Turangan menja akan 

semu dengan Gubernur Ali Sa 
dtikin mengenai persoalan ob 
Iipasi bagy DCT Djaya. (Bs) 

    

KEPALA ATAU 
KELAPA ...t 

Bagaikan sebuah bibit po- 
hon kelapa ...... tapi dja- 
uh dari itu, dan pasti djauh 
lebih mahal. 

Seorang manekin di Paris 
menampilkan kreasi baru 
rambut wanita. 
Hairstylist Alexandre mem- 
buat rambut mendjulang de- 
ngan digelangi perhiasan “1- 
tan - berlian. (AP) 

GRANAT MELEDAK DI 
GAZA, 7 ARAB LUKA2 
GAZA — 7 Orang Arab luka 

luka di Gaza hari Djum'at ke- 
tika seorang gerija Arab me- 
lemparkan sebuah granat tang 
an ketengah2 sekelompok pe. 
kerdja jang sedang menunggu 
pengangkutan ke Israel. kata 
sumber2 setempat. 

Mobil2 ambulance didatang 
kan ketempat insiden itu dila- 
pangan Medina. kota genting 
Gaza jang diduduki Israel. 

Pasukan2 keamanan Israel se 
gera didatangkan kelapangan 
itu dan melakukan sedjumlah 
penarigkapanZ. sumber2 itu me 
nambahkannja. 

    

  

  

3 DESA 
(Sambungan dari hal. I) 

  

Kabar2 lain jang diterima men 
Gjelaskan bahwa kira2 10 orang 
diperkirakan telah meninggal du 
nia. 

Para korban telah djangkut ke 
RSU Ambon. untuk dirawat kare 
na RSU Saparua tidak dapat be 
rikan perawatan @isebabkan keku 
rangan alat? medis dan korban 
terachir jaitu 2 orang penduduk 
Itawaka jang diparang oleh pen 
Suduk Noloth hari Selasa jang Ia 
lu telah tiba di Ambon dengan 
sebuah motor. 

Puluhan rumah telah hangus di 
makan api karena para pendu 
Guk desa2 tersebut djuga melatu 
kan aksi2 pembakaran — rumah2 
selama pertempuran: berdjalan 

Karena soal tanah 
Lcbih landjut "Antara" memper 

oleh keterangan, bahwa permusu 
han tersebut djakibatkan persoal 
an batas2 tanah milik ketiga buah 
desa tersebut. Dan karena tidak 
dapat d.selesaikan menurut prose 
Gure2 jang ada maka 'disele 
kan' dengan parang dan tombak 

Permusuhan antara ketiga de 
sa tersebut belum dapat diatasi 
oleh pihak jang berwadjib 

Peperangan dan permusuhan 
Gjlandjutkan dihutan2 hingga m 
njulitkan petugas2 keamanan da- 
lam usaha mengutasinja 

      

    
  

ai. 

  

   

  

  

Wartawan 
Inggeris 
ex-tahanan 
RRT dapat 
penghargaan 
”JOURNALIST OF THE 
YEAR” TAHUN 1969 

LONDON, — Wartawan 
'Reuter' Anthony Grey, usja 31 
tahun, jang telah dibebaskan 
Gari tahanan rumah di Peking 
pada bulan Oktober tahun jl. 
hari Djum'at telah dinobat 
kun sebagai wartawan terbaik 
untuk th. 1969 (Journalist of the 
year for 1969) dalam suatu 
upatjara pemberian hadiah? 
jang diselenggarakan oleh 
Badan Kerdjusama Penerbitan 
Internsajonal (IPC) dj London 
Chusus dibidang pers nasional. 

Disamping gelar tsb. “Grey 
Gjuga menerima hadjah beru 
pa uang sebesar 500 sterling. 

Sepert! diketahui — Anthony 
Grey telah ditahan dj Peking 
selama 26 bulan, 

Gelar serta hadiah 500 ster 
ling jang diperolebnja Atu me 

Kas jang dipikulkan kepadanja 
sebagw! seorang wartawan. 

Halaman BERITA SPORT 
nj 

  

Presiden sumbang 

PSSI Rp.25 dj P.4 ajuta 
Djakarta, 20 April (Merdeka) 

Presiden Soeharto hari Sabtu siang bertempat di Istana Merdeka telah 
memberikan sumbangan sebanjak Rp. 2.500.000,— kepada Persatuan Sepakbola 
Seluruh Indonesia (PSSI) jang diterima oleh Ketua Umum PSSI Kosasih Pur- 
wanegara SH. 

Sumbangan tersebut oleh Presiden Soeharto dimaksudkan untuk dapat di- 
belikan bola2 jang dengan melalui PSSI disalurkan keseluruh komde2nja di 

Im rangka usaha meningkatkan mutu persepakbolaan Indonesia. 
itu Kosasih Purwanegara S.H. menjatakan, bahwa dari djum- 

lah Rp. 24 djuta bantuan Presiden Itu akan dibelikan sebanjgk 5000 buah bota 
buatan dalam negeri jang untuk setjepatnja disalurkan keseluruh tjabang2 PSSI 
di Indonesia. 
SELAINNJA BERIKAN. SAMBUTAN TERTULIS 

Presiden Soeharto mengatakan, bahwa mengingat banjaknja tugas2 jang 
harus dihadapi pada hari dan saat dilangsungkannja HUT tangga! 20 Apri! itu, 
Presiden hanja akan memberikan sambutan tertulis. 

FEDERATION CUP : TENNIS 

Team tennis Indonesia 
vs Swedia di ronde ke 2 

Djakarta, 20 April (Merdeka) 
lonesia akan berhadapan dengan Swedia dironde kedua perebutan sup- 

remasi tennis dunia — "Federation Cup” — jang menurut rentjana dilangsung 
kan di Fribourg-en-Brisgau mendjelang minggu terachir bulan Mel mendatang 

Menurut "AFP” Paris, baik Indonesia maupun Swedia memperoleh "bye" 
dironde pertama. 

Drawing jang dilaksanakan di Paris hari Djum'at telah menempatkan 
Hongaria dan Afrika Selatan saling bertemu dironde kedua setelah kedua ne. 
gura mendapat "bye" dironc sa. Namun katangan penindjau sama se- 
pendapat, hahwa Hongaria awan Afrika Selatan dan 
kemungkinan ini memberik Afrika Selatan madju ke- 
ronde ketiga tanpa ber 

Dalam undian pen 
ra kedua di Asia sesudah Indonesia jang t 
"Federation Cup” berhadapan dengan Perantji 
keseriuanja dironde pertama. 

Perebutan kedjuaraan tennis antara team putri 
dimulai tanggal 19 s/d 24 Mel mendatang 

KESEBELASAN PSIS JUNIOR MENANG 
2-0 LAWAN DEN PASAR 

SEMARANG, — Kes. PSIS Jr. (Semarang) dalam pertandingan kedua ha 
ri ke-3 group-Il final round p uratin Cup” jang dimainkan dista: 
dion Diponegoro (Semarang) K berhasil menggulingkan Perseden 
(Denpasar) dengan 2—0, se kedudukan seimbang O—0 

Ini adalah keme emarang setelah dalam pertandingan 
hari pertama menggulingkan a Ir. dengan 3—2 

BALAP SEPEDA NASIONAL : PESERTA-PESERTA 
DAERAH LUAR DJAWA BELUM TIBA? 

DJAKARTA, — Invil 
Je akan dimulal hari 

mikan pembukaannja oleh 
rut pimpinan Ikatan Sport Sepi 

Berita achir minggu lalu m 
Djawa hingga sekarang masih bel 
dari Djakarta Raya, Djawa Bar: 

   

   

  

   

      

     

    

   

  

g merupakan nega- 
rimkan pemain2nja dalam 
Kanada dengan Norwe 

   

    

"Federation Cup” ini akan 

   

  

      

    

    onal Indonesta untuk tahun -970 

      

   

    

    

ntjana akan dires 
arat Solihin GP, demikian menu. 

  

am2 daerah diluar pulau 
tiba di Purwakarta, ketjluall empat team 

Djawa Tengah dan Djawa Timur 

  

       
Peserta? daerah diluar Djawa jang dibarapkan turut mengambil bagian 

@dalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatar, 
Kalimantan Timur dan daerah2 lainnja di Indonesia 

  

BANTUAN PENONTON PADA 
TAIWAN JR TAK BERGUNA 

Manila, 20 April (Mdk) 

Suatu corner-kdk lengan bo 

la melambung seperti bjasa 

KALAH 1—9 Lawan 
VIETNAM SELATAN 

telah salah 

  

ditangkap oleh 
: keeper Taiwan dan bola ma, 200 DEMONSTRAN 6 suk kedalam djala. hmkga 

SERANG KEDUBES AS tnam Selatan menang 1—0 
DI BEIRUT n pertandingan babak pe 

an untuk pool D dalam 
BEIRUT, — Para peladjar kedjuaraan sepakbola junior 

dan mahasiswa Beirut hari Asia XII Sabtu malam di 
Sabtu telah herdeonstrasi Man/a. 

Kananluar Tran Van Nam 

menjjetas gol satu2nja itu 
pada menit ke21 djbabak per 
tama. 
Penomon2 Tionghoa diantara 

sambj! melempari gedung k 
dubes disana dengan batu? 
tidak lama sebelum reatjana 
tibanja itu pembantu Mente. 
ri Luarnegeri AS Joseph Sis. 
co dilapangan terbang Bei 15.000 orang itu memberikan 

rut, dorongan semangat dengan 
Kira? sebanjak 200 orang Sorakan2 riuh bagi team Tai 

  

demonstran berse ad ata ba wan api pemain2 Tawan 
    
     

tu2 telah mem hkan berhasil untuk menga: 
rapa buah katja? djendela ge kan pertahanan Vietnam Sela 
dung kedubes Itu” Pegawai? an jang ketat selama 80 me     
staf kedubes itu setjara mer ni 
dadak menutup semua dja Team Vjetsel memperlihat 
lan2 masuk jang menudju ke kan 'koord'nasi baik dam bert 
gedung tersebut. Tidak satu. han kuat banjakan ver: 

jang menderita luka? aki ngan? Ta'wan Gibabak kedua 
       

  

      

  

»t lemparan batu? itu se 5 dipatahkannja ditengah 
dang wolisi jang bertrras me p dan pemajn2 bela 
nyawal gedung tadi tidak be kang V'etsel jang lintjah meng 
rusaha. tjampur tangan ganggu tawannja. (AFP) 

HALAM.. 

LO gi 

SJUKUR 
Dunia merasa bersju- 

kur, karena para austro- 
naut jang gagal kebulan, 
sudah tiba kembali ke- 
bumi, melalui saat2 ba- 
haja maut. 

Herois, mengagumkan, 
sekalipun gagal! 
ISJARAT. 

Pak Harto menandas- 
kan dalam pidatonja ke- 
marin dulu, bahwa kita 
tidak akan mendjurus ke 
politik dan ekonomi li- 

beralisme. 
Satu isjarat untuk te- 

nonkrat2 kita bagaimana 

melaksanakan hukum2 
ekonomi jang wadjar, ta 
Pi tidak meluntjur ke Ba 
rat! 

ISJARAT 11. 
Kurang lebih hal di- 

atas itu berlaku djuga un 

  

tuk politik luar negeri 
kita. 

Supaja politik bebas 
aktief kita, djangan ha- 

nja bebas ke AS dan ak- 
tif ke Barat sadja, ja Pak 
Adam ! 
ISJARAT JII 

Achirnja semua kita 
jang membantu Presiden 
Suharto, dari jang djauh, 
sampai jang dekat, sam- 

pai jang terdekat, supaja 

mengerti sekali, bahwa 
pikiran pak H itu 

perlu didengarkan baik2 

Tapi jang lebih perlu 

ialah : dilaksanakan. 
Begitu 'kan ! 

Iuguia 
Lk. (lojal kepa 

Thai h 

terima 

kalah 
SATU PEMAIN DISKORS 
SELAMA KEDJUARAAN 

    

  

  

    

  

Manila, 20 April (Mdk 
Muangthaj menjatakan ha. 

ri Djum'at bah mereka 

akan tunduk de keputu. 
san Panitya Tournamen ke- 
djuaraan sepakbola 

telah 
junjor 

m pgn jang      
rea Selatan da 

  

Muangthaj —a 

  

an antara 
Korsei jang mendjadi ritjuh. 

Semula ada ka 
     

  

Muangthai 
durkan diri darj 
itu, karena put 

  

   

untuk me erik 
ngan kepada Kor 

Seperti diketahui. pertandi. 
ngan antara Korea — Muang 
thai pada Rabu malam jl. te   

lah dibubarkan 
sel leading 
in Muangthai 
warn menolak 
galkan lapar 

  

n Kor. 
tika pema 

Porns 
mening 
perin. 

1    
Sahus 

  

    

   

tah wasit, k ermain ka 
sar 

Panitya Disipiln Tournz 
ment dalam sid hari 
Djum'at memberikan peringa 
tan keras kepa Pornswarn, 

dan meng.schors hain te 

  

mannja Jarungsuk Rugehart- 
thaj untuk tidak ikut serta 
dalam 1 pertandingan, kare 
na melakukan pelanggaran 
bermain kasar jang tak per. 
lu, dalam pertandingan Kor. 
sel — Muangthai itu (Rt 

  

  

NOMOR 
BAGI kuda bernama "The Otter”, jang memakai Ne. 
memang tidak membawa keuntungan 

M4 April tatu, kuda tersebut 

13 MEMANG TIDAK BERUNTUNG. 
13, dengan jockey TM Jones, rupanja angka jang kesobar Itu 

Dalam patjuan kuda terpenting Grand National d Aintree, inggerts, tanggal 
telah terdjecembat sesaat setelah gambar diatas Giambit. (UP) 

WARTA EKONOMI: 
KURS VALUTA ASING DI DJAKARTA HARI SABTU 
ea Ta — Kurs Valuta Asing di Djakarta ng wan tidak 

alami perobahan dengan kurs hari sebehumnja. Pasaran va. 
Kata asing mendjadi sepi. dan permintaan tidak tjukup aktif 

Kurs jang tertjatat adalah sbb:: 

Deutsche Mark (Djerman Barat) 
Doltar Hongkong 

   

  

HARGA EMAS DI MEDAN STABIL 
MEDAN — Harga emas di Medan bari Djuwat tklak mengalami 

perobahan. dan sama dengan harga hari Selasa (14 4) jang lntu. 
Untuk emas 24 karat tertiatat Rp 475— per gram djual dan 
Rp 465,— beli, Keadaan pasar tenang 

KURS DOLLAR AS NAIK DI MEDAN 
MEDAN - — Kurs doltar AS hari Djum'at naik 1 polet untuk 

beli dan 3 potut djuak di Medan. setelah beberapa waktu menun 

    

Djuat Beti djukkan kestabilan- Kenaikan ini ada habungannja dengan Ke 
Rp. 866.50 Rp. 931 naikan jang terdjadi atas mata wang itu di pasaran bebas Dija- 
Rp. 405,— Rp. kartn, dan banjaknja orang membeli dollar AS disini 
Rp 80— Rp. 388, Pada hari Selasa (I/O kurs dollar AS tertjatat Rp. ITO 

Rp- 128— ) per 1 US$ dan Rp 383— (jua Hari Difawat Naina 
Rp. 10 diadi R | dan Rp. 38 dh 
p s han 
, » “ud 
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Ne na si 

HALAMANIV 

Bagaimana Apollo 
kembali... 1 

induk rusak 
HOUSTON, 20 April (Mdk) 

aetronot 

- 

  

Keterangan2 saksi di 

Pee PNA an ca an Tap sa 

    

     
Kambodja : 

  

Ratusan penduduk 
Vietnam dibunuh 

Pnompenh, 20 April (Mdk). 
Banjak saksi2 jang me- 

ngatakan hari Sabtu bahwa 
mereka melihat dengan ma 
ta kepala sendiri bahwa le- 
bih dari 100 orang keturun 
an Vietnam telah ditembak 
mati oleh pradjurit2 Kam- 

  

KETUA DAN ANGGUTA 
TEAM TJEK KOSONG 
DILANTIK 

DJAKARTA — Diaksa Ting. 
gi DCI Djakarta. Ismail Rahar 
djo SH. hari Sabtu telah metan 
tik Djaksa Andris SH sebagai 
Ketua Team Pelaksana Undang 
undang No. 17 tahun 1964 (tjek 
kosong) DCI Djakarta jang ba 
ru, menggantikan pedjabat la- 

ma Djaksa Sunerjad! SH. 

  

bagai 
song. 

anggota team tjek ko- 

bodja disebuah halaman se 
kolah diibukota propinsi Ta 
keo, dekat perbatasan Viet 
nam Selatan. 
Pembunuhan masal itu 

terdjadi pada malam tgl. 15 
April, tepat sebelum Viet- 
kong melantjarkan satu 
ofensif dekat kota itu. 
Kebanjakan orang2 pria keturu 

nan Vietnam dikota itu djtangkapi 
dan digiring kesebuah halaman se 
kolah sesaat sebelum dilakukan 
nja eksekusi itu, kata para saksi. 
Setelah penembakan kira2 seba 
njak 50 'orang jang luka2, terma 
suk anak2, ditinggalkan begitu 
sadja dihalaman sekolah tsb. 

Para wartawan telah mengang 
kati mereka jang luka2 itu keda 
lam mobj!2 tnereka tanpa @gang 
Ku oleh pradjurit2 — Kambodja 
ditempat itu, 

Para penindjau menduga babe 
w@ hari Sabtu bahwa 'eksekusi2” 
Itu, termasuk jang terdjadj tgl 
15 April itu, nampaknja- merupa 
kan satu peringatan dari pengua 
sa2 militer Kambodja dalam hal 
penduduk keturunan — Vietnam 
membantu Vtetkong. 

  

Tanggai 20 April 1910 

- 

30. Karyawan PN Mega Elektro Surabaya 

Thomas Cup 

Rp. 50.000— 

Rp. 800— 

Rp. 50:800,— 
  

DJUMLAH 

(TJATATAN: penjumbang dapat diumumkan dalam harian ini 
ketjuali jbs 
dengan 

. Sumbangan jang disampaikan melalui "Merdeka" 
memakai tjek/giro/wissel harap dialamatkan kepada Harian “Mer 

Goka” Djakarta. Untuk sumbangan diantar langsung datam bentuk tunai 
akan diberikan tandaterima dari Redaksi “Merdeka 

ATIHAN KATA2 HARINI 

MENDATAR : 
1.Nama depan P.M. Israei. 
4.Musuh utama R.R.T. 
8-Djenis kendaraan penumpang. 

10.Dibatja dari belakang: Ukuran 
luas. 

11.Insinjur.13.Satuan ukuran berat. 
14.Dusun 15.Bisia. 

17. Perputaran ueng: Pemindath 
Fi rekening satu kerekening. jang 

PARA WARTAWAN 
BANTU KORBAN2 
JANG LUKA-LUKA 

Majat2 jang tidak bisa dihitung 
berapa djumlahnja masih terus 
terlihat terapung disungai Me 
kong, mungkin beberapa ratus 
kalau tidak seribu. 

Para penindjau diplomatik dj 
Phnom Penh mengatakan hari 
Sabtu bahwa apa jang dikabarkan 
penembakan2 (eksekusi) terhadap 
kira2 1.000 orang penduduk ketu 
runan Vjetnam dan Kambodja da 
lam dua pekan Jl. tak akan mem- 
berikan arti apa2, tapi malah me 
rugikan gambaran baik dari 
redjim baru itu diluar negeri, 
(AFP-Rtr) 

WARTAWAN2 OLAH 
RAGA MENANG 1—0 
DARI PSSI VETERAN 

Djakarta. 20 April (Mdk) 
Untuk memeriahkan hari djadj 

PSSI ke40 dan sekaligus menjo 
marakkan suasana perebutan Sw 
ratin Cup» maka Minggu sore ke 
marin bertempat di Stadjon Men 
teng telah diadakan pertandingan 
sepakbola antara kes wartawan2 
Olahraga Ibukota vs kes, Veteran 
PSSI jang beraciir dengan keme 
Mangan 1—0 untuk wartawan2 
olahraga Ibukota. 

Kes. PSSI jang turun dengan 
bintang2 lapangannja seperti Ba 
kir, Drs Iljas Hafdade, Ramang, 
Cornel Simandjuntak. Rasjid dan 
Giperkuat oleh pemajn2 th. dua pu 
Yuhan el: Sri Sultan Hamengkubu 
wono, Majdjen Supardi, S. Tahjar, 
ternjata dalam pertandingan jang 
berlangsung 2 X 8 menjt Itu tak 
mampu menembus gawang kes. 
wartawan2 olahraga 

Dapat dikabarkan bahwa goal 
kemenangan untuk kes. warta 
wan2 olahraga Ibukota ditjetak 
oleh kdi luarnja Dandi pada me 
nit ke5 babak pertama. (Am) 
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” se. Mena Lapan, Sa bagian dari ABRI. 

angen nempehang mn ESE RUN     RIA SENEN dan TAMAN RIA 

1. PERANTIIS, 8 TU, 9. AR, 
11, SING, 13. LUPA, 165. TUA, 16. 
KIT.T., 17. PIL, 20. REGIE., 21 
ATNUJ (JUNTAI, 23. HAK, 26. BAR, 
277. SUN, 29. AKAN, 31. MADA, 
32. GO, 33. AU, 34. SINGAPURA. 

“ 

JAL., 6. IRUP, ISTIRAMAT, 
10. WALDJINAH, 12. LU,, 14, PI., 
18. MIL, 19. JTM, 22. HARGA, 
M. AK. 25. KAGI., 27. SAUR, 
28. U.D., 30. NON, 31. MAU. 

      
KES. SRILANGKA 
KEBOBOLAN 8 GOL 

nila menggulingkan kes. 
Srilangka. 8—0 untuk penjisj 

han pool.B. 
Setengah main Iran leading 

3—0, dan pertandingan ini di 
saksikan oleh Ik. 15.000 orang 
penonton distadion Rizal Me 
moriai. 
Pemain2 Iran bermain tan 

pa suah.pajah dan seterpor 
Gholam Mazlumi serta ka. 
nan-dalam Ali Parwim meru, 
pakan pengatjau pertahanan 
Srilangka terus.menerus da. 
lam pertandingan jang berat 
sebelah jni dengan mentjetak 
masing? 4 dan 3 gol, 7—0. 

Gol jang ke.8 dari Iran di 
tjetak oleh pemain kanan. 
1usr Mehdj Veisi, hingga men 
djadi 8—0 pada waktu buba. 
ran. 

Coach  Yugoslavia 
Kemenangan dari team 

Iran ini jang coschnja darj 
Sana. zdravko Raykov 
men teamnja suatu 
team penantang top dalzm ke 
djuaraan tni. « 

PUTRI PARAHIJANGAN- 
PUTRI SINGAPURA 1—1 

  

MERDEKA 

Pelatih Israel angga 

SENIN, 20 APRIL 1970 

PSSI Jr lawan "serius" 
Manila, 20 April (Mdk). 

Indonesia merupakan sa- 
lah satu diantara tiga kese 
belasan jang harus menda- 
pat perhatian serius bagi Is 
rael dalam usaha meme- 
nangkan kedjuaraan sepak- 
bola junior Asia-XII jang 
kini sedang berlangsung di 
Manila. 

Ini dikemukakan oleh pe 
latih sepakbola Israel, Lev 
kovitch Amatze Djum'at 
malam. 

Dikatakannja, walau pe- 
main2 Israel mulai dengan 
lamban ketika 
dengan Singapura dibabak 
pertama, namun dibabak ke 
dua bermain dengan baik 
dan tjepat sehingga dalam 
waktu duapuluh menit ter- 
tjipta-enam gol setjara ber- 
turut2. 

Betapapun djuga, kata 
Amatze dalam kedjuaraan 
junior Asia di Manila seka- 
rang Ini, baik Indonesia 
maupun Burma dan Korea 
Selatan merupakan kesebe- 
lasan2 jang harus mendjadi 
perhatian Israel. 
Team sepakbola Israel jang 

kuat memperlihatkan keunggu. 
lannja dibabak kedua dan meng 

PSMS Jr menang 
Ojaliarta, 20 April (Maid. 

Pemegang "Surat.n Cup” kes PS- 
MS Junior Medan dalam pertardingun 
uja jang pertama Minggu sore kemarin “ 

Gi Stadion Menteng, telah berhasil 
mengalahkan kes PSAP (Persatuan Se 
pakbola Atjeh Pidie) Junior (Sig!) 

dgn angka 2—f langsung, setelah da 
lam babak pertama pemaur2 jurior Me 
dan unggul dergan 1—0. 

Kedua goa! kerenargan kes PSMS 

Jr Ini masing2 ditjetak pada menit 
ke-2 babak pertama oleh perjerang 

tergah Alwin Siregar melalui suatu 
terdargan finalti, semertara goa! ke-2 

Gitjetak oleh kiri luar Zulhairi pada 
menit ke-22 babak kedua. Sementara 
itu kes PSAP Jr jang bermain penuh 
dergan semangat sampai achir pertan 
Girgan tak mampu membobolkan'g1- 
warg PSMS jr jarg didjaga oleh per- 
djaga gawarg Sururi. 

murany teoin separjak 8.000 peijan 

Mu2 bola Ibukota jang  menjaxsikan 
@jalanrja pertand.ngan babak perjisih 
an pool II perebutan "Surati: Cup” 
Ini uinggu sore kemarin, ternjata ku 
rarg dapat menikmati muturia per- 
tandirgan akibat turunnja hudjan 

merdjelang dimulairja pertardingan, 
sehingga suasana lapangan mendjadi 
Iitjin dan betjek dan akibatr!a kedua 
cam kurarg dapat mengembangkan 
permainarrja masing2. 

Sementara itu dari djalannja pertam 
dingan dengan dicias terlihat bahwa 

segi tehnis anal2 Sumatera 
Junlor itu masih lebih baik da- 
. Sigli Jr. Kelebihan anak2 Sig 

njerang2 : T, Sofjan-ldris-M. Nur-Ach 
njerarg2: T, Sofjan-Iris-M. Nur-Aacb 
mad — Iskandar. 

Sementara kes PSMS Jr jang menga 

  

2-0 
ra putih, turun dergan susu 
ain: perdjaga gawarg: Sururi, 

: Ismall-Zulkif!i, half: Rusli-Sunar 
lo-Sitompul, penjerang2: Irawan-An- 
Gjarasmara — A'fin Siregar — Ru- 
dolt — Zulheiri. 

Semertara itu dapat dikabarkan 
bahwa sebertara sore, ditempat jang 
sama akan dilanjutkan dengan per- 
tandingan Sig!l Jr vs Makassar Jr. 

Am) 

    

  

  DIPUKULI 
(Sambungan dari hal. I) 
berhi dengan tulisan 

papan Singapura 7—0 dalam 
bak penjisihan pool-C Djum 

'at malam 
Ia junior Asia-XII di Manila. 
pemuah main  Israci leading 

Dibabak pertama Israel ber. 

main seenaknja sadja. tetapi di 
babak kedua mula: "panas" un 
tuk menggulingkan Singapura 
tu 

Senterpor Damti Gideon dan 

kiri.luar Shwartz Shalom ma- 
sing2 mentjetak 2 gol. Mula2 
Israel bermain lamban. Serang 
an2nja agak katjau dengan tem 
bakan2 ngawur, karena merasa 
unggul. Dimenit ke-36, back.ka 
nan Salem Yechie achinja 
mentjetak gol bagi Israel deng 
an tembakan melambung Bari 
luar garis penalty. Pada saat 
itu keeper Singapura Kuah 
Chui Keong telah salah posisi- 
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mulut. 

berkat hasil karja 
Dr SCHRE/BER 

TJAP 

Kes. Singapura Jr 

dilalap 7 -0 
nja, karena menghindarkan diri 
keri jang dilakukan oleh sen. 
terpor Damti Gideon: 

ea Da EU FD YO RE NBA AYI. MBP MPE-NA. NPC TA 

OBAT JANG PALING TJEPAT UNTUK 
MENGHILANGKAN SAKIT2 PILEK DAN 

SEGALA MATJAM PENJAKIT. 

MINJAK ANGIN DJERMAN 

LANG 

  

Tak dapat diabaikan terutama sekali untuk dirumah dan 
bepergian. Bisa dipakai untuk diluar kulit serta didalam 

    Shalom mentjetak 2 gol ber- 
turut pada menit ke.31 dan ke- 
33, 6—0. Achirnja haif.kiri Ben 
Nathan David menutup score 
mendjadi 7—0 dimenit ke-38. 

  

Ini sangat terkenal karena kasiatnja dan tinggi kwalitetnja. 

Untuk menghilangkan sakit 2 pilek dan segala matjam penjakit. 
Tak sepertiminjak angin jang lain, minyak angin djerman 

tjap lang ini mempunjai suatu bau jang enak dan menjegar- 

kan. Minjak angin djerman tjap lang ini ialah bau2an minjak 

angin jang pertama sekali telah didjajakan oleh perintis. 
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