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Insan PUN Ber BER crab Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

iii PENJEDAP MASAKA 

erdeka (&... 
Kang BI APRIL 1870 Ifa AIM SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA ' "2 Mata 
aan : — 

Tanpa izin beroperasi di perairan RI 

RADIO TELEVISI KOMPOR   

  

Hidup lebih nikmat dengan...» 
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SANYO ELECTRIC CO. LTD. Osaka Japan 
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| Kapal berbendera | 
| Belanda ditahan 
—.di Merak 

K3 Djakarta, 21 April (Mdk). — Sangiang Selat Sunda. keaa engah penahan ' “Sebuah kapai salvage ber” Kapan Nadbada kapal 
terhadap seorang penduduk se bendera Belanda ”Ciyde” "”Ciyde” oleh pihak Daerah hingga menimbulkan Kerugian pada tgl. 18 April jl telah Pelajaran III telah diperin- " Trik Rape SO0On ng Pede ditahan oleh pihak Keaman tahkan untuk memberhenti Perbuatan kedjahatan krimi an Kodapet III, dipelabu- kan tugas saivagenja saih- 
Okntm? te dengan mengguan kan ata “ara melaku pai tzin, sn Ia. age t sampai Se- Bana Sapa aaa Maa me mil dari Pelabuhan teb. nin sore Haa ala Na- oleh wartawan ”Merdeka” te. tanpa mendapat izin dari choda maupun agen dari 
lah disinjalir oleh fihak petu. pihak berwadjib Indonesia. Pelajaran kapal tsb. belum gas keamanan Kodam V/ Menurut keterangan ka- patememberikan surat2- Dj & bego any mt Keaua 2: pal tsb. hanja mendapat nja, sehingga kapal tsb. ter 

  

   

    

dak akan seperti dulu lagi, demi 
h menjaksikan kekatjauan? sedjak kudeta terhadap Sihanouk. 

tu hat jarg tidak pernah ada dulu adalah 
(dengan ytam tanpa kepala) di sungai Mekong. Anehnja, pedjabat2 

patukan bahwa majat2 Itu "mungkin korban? dari perahu jang tenggelam”. 
han ketjelakPin tentu akan ditolong, .. 

          

     

       

    

    

     

     

   
FRONT PEMBEBASAN 

tgl. 15 April jbL izin mengadakan pelajaran paksa untuk sementara di- KAMBODJA SUDAH Lon Nol " - Gaz beserta ketiga oknum melalui perairan Indonesia, tahan di Pelabuhan Merak. TERBENTUK jg Sh melati hap! tetapi bukan tugu savago untuk satvage NP tu j n sms rum tolak 
Bean PA jaukar dompet Jang 1 re NA P r ojek 404 - buk f I arsa diruduh 

ti 2 aah ea e- — e 2. “7. Krisis Kambodja Fr: intervensi militer “555 rasialis 4 
“ 

diba ha Ss di sini tan Kandas Gipraran Indone. Washington, 21/4 (Mdk) Pan Seakan aa Pemeran” Kumboata hat Ana 

      

    

      

  

    

    

    

  

disuatu tempat sedjauh Suatu operasi militer an- 2 sponden AFP. jg sedang aakan babon enteratan Kar ang , 2 200 » dari Pulau Sangiah Se. “ti-Komunis'jang bersifat ra e " ian aga Jana San aa TEMAMAaA Bun Penganga see 

achir Sista ta tan penanda telah dianjarkan da IOS SSS 5 Keamanan Kedapel III dida. Ti Kedutaan Besar Amerika . - »insi Kompong Cham jang ter oleh kementerian penetangan menja- 

Kapten U. | . kah tempa?” bahwa kapal Lahan dagunan seram 4 Ka EK ea Kan aa pten U. . Mei P7 teb sering melakukan poker. GaTUn terachir, | Demikian SELAMA 5 BULAN SENAT AMERIKA Na Kara olalah Dekan “het” 4 i . djaan salvagenja diperairan jatakan di- Washington Bi N 1 Khose dan Didjelaskan, bahwa jang sebenarnja Drs. S teras Tae tanpa Izin pihak jg Pada hari Minggu malam. ENTROKAN DENGAN PEM. NIXON 1 aula . Moga adalat, bahwa opini jang terdapat se- . Toklo, 2! April (Mak). berwadjib, sehingga sangat Duta Besar Amerika Seri As jang “merg 5 kepada rakjat Kambo- Bak 2 Wataam Oa MORI    . Pemerintah Djeparg sedang meren ' menimbulkan ketjurigaan. rentjana serangan2 udara Komite Sen diusut Yuratan utuk mergwiikan te "Sebogitu djaah belum diper Sajan VI Dtiane enerampiI AS terhadap posisi2 Komu- “nun Maman ee, TNO" “Oli Keterangan 9 peni, apakah “(nail sebagai "Projek 404” Mis Pathet Lao dan Vietnam mutunga vc 
   

  

   

   

  

Untuk itulah kami mesti Dan pesisaan marah itu, katanja, E 

      

  

kan, Sisa 10 pergi sedjauh Pnom Penh”, ka- Idaklah ditudjukan terhadap penduduk. Djakarta, 21 April Oren) daan Geranlelesaln koetUIZ da jakarta telah  mengetahut dimana terlibat 2.000 orang Utara, dan megan Sasa aa NA EK , Mtuana Yana peng mena AI san bemndaggn ng», — tentang kegiatan? kapal Clyde usul2 tsb. kepada para Ko- «san pepariene: Ujara damai di Kambodja dan tidak Dari pedjabat tinggi MBAU war, beritakan oleh harian Amerika. tawan 'Merdeka' memperoleh keto —"Nihon Keizal” hari Minggu. jang melanggar hukum terse. mandan Angkatan Udara riks Serikat mertjoba untuk merggangrgu keterti- 
rangan, bahwa operasj team 'Sap | Sebagal langkah pertama kfarah but. (PAB) Dubes tsb. mengawasi le AS di Muang Thai dan Viet A-KO. terihat Pan benak engan an mel ta Marga" dalam rangka pember be agan Aa sumber Bai bih dari 100 atase militer, Nam untuk dilaksanakan. Laporan tsb mengungkppian bahwa Oahisin, bahwa sedlumlah penduduk sihan tubuh AURI dari sisa2 gelap “ mergensi suatu penjelesatan setjara PEMERIKSAAN beberapa diantaranja ter- pasukan? Laos dilatih keturunan Vienam sedang membantu G30S PKI, kini terus menerus Me damai mengenai situasi di Indotjina 'Adanja Projek 404 itu diketahui da Vietkorg "malahan derzan sendjata 

  

: api oleh AS me lchukan pemerjksaan terhadap — “kan dipertukarka ipar PISTOL2 GELAP bang dengan pesawat2 ter ri kesaksian didepan Sub Komite Se) MP! Oikh| t : . Kapten (U) Drs 5. jang ditangkap ' pembangunan Asia Tergzara, Jang m3 Ha uk AI ..pang Angkatan Udara Ke- at A5 tertang perstudiuang Keama Su Aigi he pis badfa ringan Jang dapat di” orava Vidmm” d Kambodta, terue- Oleh team 'Sapta Marga" baru? nurut rentjana akan diselenggarakan S S -radjaan Laos dan menun- 1 SURUT beroperasi dari Muang Thai Resmi.) rebut dari | tentara Kambodja, Wa jarg baru datang. sedang dizura- imi. dl Djepang pada tachir Mel jad. Djakarta. 21 April (Mdk) djukkan sasaran2 jang ha- Pena laa, 5 tr nja disebut dibawah naungan Badan serta kendaraan2 militer Iain- Kan oleb Vietkong. 
Menurut keterangan tersebut, Menlu Kilchi Alchi setjara tidak Pangdak VII Djaya Irdjen. TE leh PB. gor. an Pake oan Af. Ekotomi AS urtuk Per nja 

Kapten (U) Drs S jang ternjaw resmi telah mengadjukan masalah tsb Pol. Drs. Soekahar sesaat sote- Giserang o| Panen» sana Pa telan “hari termanLonai ( E Mpaa 

: Dekan BII Gan porn bo: pembeda bo aon - Lose g Ia setj Minggu malam setelah diadakan pcr- enggarakari 5 perwirad AS bata naa Ten aa 205 mengkadii konperensi ECAFE di Bang wang aa Dean Pegat, aa pribadi mengatur seluruh selsihan selama 8 dun Antara Sub Lean na Aa aa 

uja fang dina,    

    
    Demonstrasi     

  

  

      
  

    

  

    

  

  

  

  

   
  

      

  

kok, kata surat! r tadi. militer aktif diselundupkan kedalam tubuh Mentu Kilehi telah menjaran Pengusutan permalan pengeda- Pedjabat AS jang member AURI sebagnj partner Laksamana yan kv Menlu Adam Malik ran sendjata gelap ex Tjeko 2 : ub Kom . . Aa Sa aa aa maa banana Md ana Kundjungan Presiden Ke Ha ..heri roti mn menu rpma oleh Djepang, Indonesia, Muang » 8 di eng al itu 
rut keterangan adalah dalam rang thai, Australia dan Selandia Baru, POlisi belum berhasil melakukan Re lah Nahwa Amerika Serikat tidak maw 
ka Bintan hubwngan dan an IA er ngan pe orng ag Karmela Manila lum Dipastikan .. Dea Pena sa sebelum 
mengkoordinir golongai intelek — sar Asia tetap c.m wa tahun , jang melarang adanja “ 
Galam kalangan AU. meneh ke Selesaikan oleh bangsa Asia sendiri, pai persoalan itu benar2 diang Diakarta, 21 April (Mik) Keterangan Adam Malik tab. pasukan? asing di Laos « 

Pe TR Seagate LEAN" «ME NN PE Malk menjaakan, haha Maa Olang menetah Ta melaparhan “ba Di Dearggara Dr men lu?” Kapuk G1 In Dung eta Gi tetangan Sean Sen 3, - “a ai erika Serikat melakukan emilu 1 ubuh Giejarikan waktu bagi perdjalananaja ke Pilipma —?! dlika Amerika Seri La Masa kedalam . Dua emuda yag. masih tetap 18 pui jang baik “ 2 aa 1 setara bera san Na ben p 

pengchianatan G30S-PKI telah bu Pp Panglima mengatakan belum Pilipina dan tidak dilakukan segu Sosharto Gi Tjendana. Itu, padahal Vietnam Utara sudah : . nia melakukan Unduhan? jang rsendjata Ahstahu apakah ada diartng. dah Kepala Notara berkundInag Dengan beberapa mener. Ibat eng Ande Manga Km pa di Pakistan 
Sepat menimbulkan bahaja be a jang dipergunakan Amerika Serikat. negeri jang hadir Ma. jukan di Laos 

Jan Oleh Menurut Adam Mi sudah Adam Malik telah membitjarakan Senator 3. Wiliam Pulbright, ang 
Lao gor aPB.coag tt 2 Tebonan han am Perdagangan Kebehi da "48 persetuduan Gan ap Soge ga Benar gerhana rta ARENA kan OA int ma Betah sanga Sasa Yah 

Dalam pada jtu, atas pertanja lusir dari lam mengedarkan semdjata itu, Sin dan Pilipaa mengenai kun "Pertemuan Asia" (Asjan Mecting) meogatakan: "Saja belum perrah me)” Poliy hari Minggu dengan SN hatoera an wartawan 'Mordeka', sekitar selain djariagan jang sela ma Singin Presilon Soeharto kata jang dimefanikan untuk menjala Unat eegara jun erat Adam PC menggunakan KASE Airmata | 
telah dilaku suk He. Akan tetapi jang matkan Kambodja Jus banjak waaba Jani aa ag elah membubarkan para ma perungkagan jang pesawat : perangkap sea ANgaN Saha “alan Intan Ia deh maa Hinson daa Wampat — ta Da0 Ma en ed Kal TP) hasiswa jang ber-djubel? me. ') STOP PERLOMBAAN 

kara Makasi tani ak oo JengAan Ia Aa an CAN Dian Sean : batu? selama suatu demera. ANGKASA LUAR bat tinggi MBAU memberikan ke g gas tebungannja aan ng trasi jang berlangsung diibuke KATA SENATOR AS 
terangan, bahwa hiargu knj . ai t Kosek. .pe . ta aan, Pakistan Tama, de Normal, Iltinols, 21 Apru Ot) 2 

n Ing res SENATOR Charts H. Perap, La dora menatan ,iram | SITIMALA Sena jae 4 Kenta ya Silinder nuklir Apollo an NA NU” Jana St NN dengan Nj PAS jang telah” SAN JOSE: Costa Rica, — Dua Batam eamna ang Demonstrasi jang dilantjar. Gan anggota Komite Renag Anghang ap lebah dahulu diincrah pemuda jang bersendjatakan se- Tea Mag : 3 One kan oleh para mahasiswa Mu Sean Amin Serta. Af. Ba 
Ta Sea Sa Sana Baba maba Tenan dig Snihaha Dalan Oinni 205 d usa turun di Pa SL ik Terugakan Aha Aa Sona Mn ae Dg en RU 
NI PAS dangan elu Jang” te? menolak untuk meoiggaikan para TNO ta Gan Gafokan pa F hari penuh jan Konpakan mepatkan setaatan Gen NN 
tangkap dikompleks Pamerta Pe wat jang mendarat G| Sam Jose keranja hari Minggu ita Partat Perey mengatakan hahws "perbatik efaam Pa Ulah matah 2» den berikan celaan & @aa he mapan Katana. Moaston, 31 Agen Ob). TJONTOH2 UDARA DIKUMPULKAN ANA Jang PEP da Ka SS 

Dtoks Pumeran itu, termasuk se tempat. 13 PENUMP/ LUKA3 aan it jang di. djukan watuk menuntut pem. gengan selangit “dapat werupekan . orang Gses, Kedua pemuda @ikonal ROMA, — being ponum beba 4 tahanan yontoh bagi kita” bahwa perbeaaah 
aa AA BN sebagai Meri Wih dan Dare Kana alah Maa S.P raga 2 aj careilkaa-merun here rage Mag von politik memang sangat hei dihag: 
Djuga Gikomstatir kedua okrum Digkson. achirnja meninggalkan ia suatu letusan terdindi Gidalaa dala mukge tnyada mk kehidupan bagi para petani dingkan dengan kesempatan jang Nih 

tersebut memyunjah Puhunkar dn pesawat tab. setalah pihak poljal . pesawat DC- milk SAS (ikan Ba an aa Ta, ng “naga ma La 2 Terdakwa kematian menua 
an Kapten (U) Drs S Calam menggunakan granat1 gasaima dinavian Airlines) jang berada di Berita? jang diterima tega semua melakukan” kegiaanaya slama tani. lapangan utara Fumieino. Roma. parang ae k ala Pm ratji menggambarkan demong We. Maa ah Sera ja Sa Ba ana Oa Ka ANN: Badan Angkasa @ pal 20000 kaki: rasi di Dacea itu sebagai san aah meogrtm Na Instreset Amar Demikian menurut keterangan pesawat lalanja mendarat dj San ketan Hu diranat Ke en Baya ang” Gates tu demonstrasi ket dan tdak aa an aa ag Kece Ka pra diperoleh warnyan "Meide Jose dengan membawa Duta Be dirumahsak't Roma. an tari tas”, ketika menimbulkan korban an Irebulan bersama sama. atau membagi 
! dalam wawantjara chorun 66 sar baru AS untuk Costa Rita. Djumlah seluruh pen:mnang Ai setang pradarat "tersbut Di Karafji, sekjamiah kesempatoal tu wendjadi dua, Ame ngan pejabat tinari MUA':: Tetapi Wr'ght dan Diciwon mem pesawat itu 75 orang termucuk Wa saki lagi Gmosfir demonstran telah berd-tis 96. . cie Ye Mare dan Uni Sovjer he Va kitar kegiatan operasi pemhersik “bantah bahwa adanja marsha di II orang awak pesawat S5. Se - pandjang kota sambil meme. rus, atau sebajiknia, dan hit dagah an jang dilakukan « Uh CAM dalam pesawat tadi berhubungan “lelah kebakaran berkobar sang Tee, aan angan TR (UP riakkan kata? berilah kami seting membert ce Kanaan, - 

“Sapta Marga? terhaap sisal dengan tibanja Duta Benar AS Pramugari SAS membuka pintu : 10 sebelum diadakan pemi. — pengetahwannja”” scanar 
G30S PKI. (5) untuk Costa Rica Hu, Gerurat bagi para penumpang. Rtr “     | | |



  

SHALAMANII ' 

| Lari 

| setelah 
  

nabrak 
  

  

"pemuda 

Djakarta, 21 April (Mdk) 
Sebuah mobil jang melun. 

fjur kentjang dari djurusan 
Salemba, Minggu malam kira2 
djam 24.00 telah menabrak 
orang dj Dji. Kramat Raya. 
Robi, (26 th.) anggota Laskar 

| Ampera A.R. Hakim Kramat 
Raya 97 beberapa detik lama 

ja melajang diudara, kemu- 
an djatuh terpental keping. 

gir tembok trotoir. 

'Orang2 jang berada diseki. 
tarnja semua terpekik karena 

" kedjadjan itu dan ber.lari2 me 
“dihat kalau? kepala sikorban 
kketjelakaan petjah, karena 
kuathja terbentur akan tem- 

| bok .trotoir. Nasib baik bagi 
Robin keadaan terhindar- dari 
apa jang tidak diharapkan. 
'Tapi mengalami luka2 pada 
kepala," kaki dan tangannja 
Serta tak kuasa bergerak lagi. 
Oleh kawan2nja ja segera di 
bawa ke RS Dr Tjiptc Mangun 
kusumo, Salemba. 

Dalam pada itu sang sopir 
mentjoba melepaskan tang. 
gung djawab dengan melari. 
'kan diri. Melihat perbuatan 
sopir itu seorang anggota AB 
RI melepaskan ? kali tembak 
an peringatan keudara. Tapi 
tembakar: itu tidak dihiraukan 
nja. 

Orang? jang persis berada 
ditempat kedjadian sempat 
mentjatat nomor Pol mobil 
itu, jaitu B 3439.F station wa- 

  

gon. Didalamnja berisi penum 
pang kurang lebih 4 orang. 

# (Ms) 

  

     
5 

seri 

Teryanda : 
1. NOTARIS, 2 

  

PENDJELASAN 
No, 383/M/70 

Kelu 

madjalah bulanan   
  

(APRIL 

dapat dibeli disemua 

ISI SINGKATNJA : 

Terbitlah Terang dll. artikel 
Kartini. 

Teka Teki Silang. 
Kemudian masalah kesehatan 

batja 

Pakaian Bermain untuk Adik2 
Gambar. 

Silahkan menikmatinja. 

Bundel “Keluarga” 
dan 

B
e
a
n
 1 

0 
en 
a
a
 
R
e
 k

ak
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CALL DEVISA DIMULAI 
'. DJAKARTA — Mulai 
'Asing Djakarta dimulai cafi Devisa 

| dan BE. 

Hasil Penarikan: Periode Ke:-104- tgl. 18 Aprii 
Kantor B.U, NALO Djin. Tanah Abang Timur No. 15 Djakarta djam: 20.00 WIB. 

4 
HADIAH2 BERSIH (NETTO) RATA2 SETELAH DIPOTONG PADJAK UNDIAN : 

PENARIKAN PERIODE KE 

Tama naa tu BANI NIK DANREM. TANI AKIK PAK 

, dan anak. 

' Masih tersedia : 

No.: 4/ Th. XVII 

Halaman chusus bergambar, Antara Keluarga dan Pembatja, 
Bagaimana kita harus merajakan Hari Kartini. Habis Gelap 

antara lain Bu Har(imau) 
saduran "Apakdh Maut itu", karangan tentang Kratan SOLO, 

“Keluarga”. dan beberapa tjerpen jang menarik dapat di- 
sedangkan Ruang Chusus Wanita muntjul dengan 

artikel2 mengenai Gaun2 malam dil 
Dapur Keluarga, Pemeliharaan Ketjantikan bagi Tjalon Ibu. 

| Ruang Anggota Remadja Keluarga. Sastra dan Lagu, Ruang 
Anggota Muda Keluarga. tjergam dan gambar? kiriman turut 
mengisi no. 4 Madjalah Keluarga ini 

Masih tersedia djuga : 

”MENU KELUARGA” 

Untuk keterangan dan pesanan: Hubungilah Tata Usaha 
"KELUARGA", Dji, M. Sangadji 11, Djakarta Tel. 43334. 

   

WARTAWAN DIPERIKSA 
KARENA IKLAN KIM. 
IL SUNG ? 

SURAKARTA, — Kepala 
Djawatan Penerangan Kota. 
madya Surakar.a  Soedharyo 
menerangkan kepada ,/Antara " 
So:0, bahwa Harsono 45.4. Pe- 
nanggung Djawab mingguan 
"Andika" dj Solo, telah di. 
parggil fihak Korem .074 Su 
rakarta dan fjhak Kedjaksa- 
an di Surakarta, berhubung 
minggua, , Andika” jang ter- 

bit pada minggu ketiga bu- 
lan Aprji 197v, telah memuat 
iklan sebesar '1 halaman pe 
nuh, mengenai buku jang me 
muat bjography K,m 11 Sung 
dengan kepala : Korea stelah 
melahirka, pahlawan Abad 
ke—20 Kim 11 Sung. 

Dalam iklan tersebut ditc- 
rangkan djuga, bahwa buku 
Biography '“ersebu, direrbit 
kan oleh Miraisha Co Ltd. 
Iklan sematjam  jtu dimuat 
pula dalam harjan New York 
Times, New York, dap The Tj 
mes, London. 

Ketua MPRS Utjapkan 
Selamat Kepada A.S. 
Dan Trio Apollo 

DJAKARTA — Berhubung 
dengan selamatnja kembali di- 
bumi ketiga astronot Apollo-13. 
Ketua MPRS A.H: Nasution ke 
marin telah mengirim surat ke 
pada Duta Besar Amerika Seri- 
kat di Djakarta 

Dalam surat itu Ketua MPRS 
menjatakan sjukur kepada Tu- 
han JME serta menjampaikan 
selamat kepada pemerintah AS 
dar ketiga astronot James Lo- 
vell, Fred Haise, dan John Swi 
gert. jang telah dengan selamat 
tiba kembali dibumi. Hal tsh., 
demikian Ketua MPRS. adalar 
berkat 'indungan-Nja serta ka- 
rena ketangkasan. ketekunan 
dan keuletan jang amat meng- 
agumkan dari ketiga astronot 
tersebut. 

Demikian surat Ketua MPRS 
A:H. Nasution kepada Dubes 
AS, menurut bagian Humas 

  

MPRS. 

MN JAJASAN 
4 NN ANU 

NASIONAL — LOTERE 

Ii Orab 

   
HADIAH KE s8 Rp. 2.250.000,— 
HADIAH KE x9 Rp. 224.000,— 
HADIAH KE xx Rp. 22.400,— 
HADIAH KE xx Rp. 4.480,— 
HADIAH KE xx Rp. 448, — 
HADIAH KE v xx Rp. 30,— 
HADIAH HIBURAN : 5 $ Rp. 10.000, 

HADIAH KE 1 seri TERTEBAK di: DJAWA TENGAH. 
HADIAH KE 1 seri TERTEBAK di: DJAKARTA. 

  

Peredaran Kupon Periode Ke:-105- adalah : 1.000.000.- lembar: Terbagi atas seri "A" dan 
"B", bernomor dari : 100.000 s/d 599999.- 

HADIAH KE 1 untuk seri   A' 
a Rn. 2.250.000,— 

PIMPINAN PENARIKAN, 

Hakan 
Gas Pavoinag UI 

arga 

untuk Ibu, Bapak 

         

    
1970) 

      
agen dan toko2 buku 

   
      

  

dalam rangka perajaan Hari 
Gueriljawati Sumbar. 

tetap diuraikan oleh Dokter 

Ini dan Itu bagi Ibu2, 

dan Aktualitas Wanita dalam 

    

   

  

    

    
No. 384/M/70 

WARTA EKONOMI : 
hari Senin 20 April 1970 di Bursa Valuta 

sebagai pengganti cali DP 

"Onll devisa ini terdiri otas dua bagian: jalu dovisa umum de- 

Transaksi jang 

  

e devisa kredit dengan 
Ja ea Sa Na Oa pia eh ban Serta watak Goviou walam 

rs 326 per 1 US$. 

1970 jang dilakukan dihadapan umum di 

"dan seri "B” Tersedia : 

3. KOORDINATOR DAN KEAMANAN 

aku 
BADAN USAHA N AL O. 

— 105 — TGL. 25 APRIL 1970 DILAKUKAN 
DI KANTOR B.U. NALO DJLN. TANAH ABANG TIMUR 15 DJAKARTA. 

aza 

    

       

  

    
        

    
   

    

  

      

            

      

       
      
        

      
    
    

  

     

    
    
         

     

    

Pendap at tokoh bank : 

    

# ra bon, 

MERDEKA 

Rupiah tambah 
kuat . 

dengan 

PP-16 
| kan pula agar 

lakukan oleh Pemerintah dalam 
soal jini, tidak lain adalah suatu, 
langkah jang positip. Djika pers 
kembangan peredaran uang dapat 
benar2 dpelihara oleh Bank Indo 
vesia dan disamping "itu oleh De 
partemen Perdagangan djusaha 

barang2 impor 
jang mendjadi kebutuhan hidup 
jang sangat dperlukan oleh ma- 
sjarakat. dapat didjaga supaja te 
tap banjak. seimbang dengan pe 

Djakarta, 21 April (Mdk) 
Salah seorang tokoh bank 

nasional, jang namanja tidak 
ingin disebutkan, mengatakan 
bahwa Peraturan No. 16 ta. 
hun 1970 dibidang impor dan 
ekspor, djuga soal retribusi 
BLLD, jang baru dikeluarkan 
merupakan suatu tindakan be 
ranj jang akan dapat memba 
wa perkembangan baru dalam 
dunia perekonomian Indone. 
sia. Didalam hal itu jang sa- 
ngat penting adalah bahwa 
dengan peningkatan kurs ru. 
iah sekarang jni mendjadi 
p. 378 dan didalam perban. 

dingannja dengan US $ 1—, 
maka kedudukan rupiah kita 
mendjadi kuat, sebab hal ini 
bagi kita sekarang ini mem. 
punjai arti, apakah mata 
uang rupiah ditangan kita 
ataukah mata uang dollar, su 
dah tidak lagi mendjadi per- 
sdalan. Dikatakan oleh tokoh 
bank jang dimaksudkan, jang 
seorang sardjana ekoncmi 
dan sangat mengetahui seluk. 
beluknja soz12 monetair, bah 
wa kita para pedaganx dalam 

"langkah pertama telah dapat 
dibebaskan dari suatu ”romp. 
Slomp” proseduril impor jang 
sangat pandjang dan hal jang 
sedemikian akan dapat mem 
pertjepat penjelesalan pema. 
sukan barang2 impor kedalam 
negeri. 
Dengan semakin kuatnja kedu 

dukar rupiah Indonesia. maka pi 
hzk Ivar negerj akan dapat mem 
peroleh pegangan jang lebih posi 
tip dalam posisi rupiah Indonesja 
digelanggang perniagaan inter- 
nasjonal dan ketentuan jang 4! 

   
     
     
     

     
          

  

      
      
       

  
      

ayn Ketua 

  

   

  

    

  

A 
ntigpao 

    

   
Humas. 
Tobing. SH. 
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KAPAL MILIK 
JAJASAN KODAM XIV 

TERBAKAR 

. type 
BO milik Jajasan Pelajaran 
Lon'ara Kodam XIV Hassa- 
nuddjn, Kamis siang kira2 
djam 15.00 W.I. Tengah, ,elah 
mengalami kebakaran dipela. 
buha, Paotere Makassar, ji 
mengakibatkan 5 orang darah 
nja menderita Igka2 jerbakar 
jang parah. 

Menurut keterangan, kapal 
moto9r tersebus ,Lontara I" 
memuat 100 drum bensin jang 
akan dibawa ke Kenderj Sula- 
wes' Tenggara, ketika akan 
mulaj start, "iba2 terdjad, le. 
dakan dari kamer mesin, se 
hingga menimbulkan apj jang 
membakar drum2 bersin ter. 
sebut. 

Ke—5 awak kapal jang men 
derjya luka2 terbakar jtu, se- 
dang berada dikamar mesn 
pada wak'u terdjadinja leda. 
kan, dan mereka sementara 
ini @rawat di RS Pelamonja 
Makassar, Sedangkan 6 
awak kapal lainnja 
menjelamatkan diri. 

ag bi" Pe kebakar. 
an jang rahkan unguk me 
nolong kapal itu sidik dapat 
berbuas banjak karema api 
terus mendjila2 badan kapal 
jang memuat bensin tersebut. 
Jang dapy dikerdjakar oleh 
barisan pemadam kebakaran 
tersebu: hanja berdjaga-dja. 
ga untuk merem. 

redaran 'uang maka soal kenai- 
kan harga akan dapat dihjndar 
kan. 

'Tokoh bank tersebut mengachi 
ri keterangannja dengan menan 
daskan bahwa pelaksanaari dari 
pada peraturan baru itu harus 
mendapat pengawasan jang konti 
nu, agar oknum2 tertentu tidak 
mendjuruskannja kepada | suatu 

garis jang merugikan. baik bagi 

Negara maupun bagi umum. Djika 
Bank Indonesia dapat, dengan 
baik mendjaga peredara uang ru 
piah kita, schingga suatu ladju 
inflasi dapat pula dhindarkan, 
maka peraturan baru dibidang 
impor dan ekspor itu, akan mem 
bawa faedah bagi para importir 
dan eksportir nasional kita. Segi2 
positif dan tudjuan jang baik 
dari pada peraturar baru itu, 
Yan jang ingin mengombagkan ke 
gjatan para pedagang dan pengu 
saha nasional setjara jang sung- 
guh2, hendaknja mendapat perha 
tian jang wadjar dan entusias da 
ri kalangan dunja dagang dan pe 
ngusaha kita. 

Demikian tokoh bank jang ber 
sangkutan kepada wartawan 
"Merdeka". (Bs) 
—— . 

DILUAR ABRI SELURUH WNI 
ADALAH HANSIP/WANRA 
Kata Brigdjen Suwagio 

Pelarian 
6 308 Medan 
ditangkap 
di ibukota 
SEMPAT 2,5 TAHUN 
MASUK HANSIP 
Djakarta, 21 April (Mdk) 

» Dalam rangka operasi2 Mjliter 
penumpasan gerombolan? pengar 
tjau, seperti D2#/TII PRRI/Per 
mesta, G30S/PKI dan operas'2 pc 
ngamanan dalam peristiwa2 Pur 
wodadi, Sulsel dan PGRS di Kal 
bar Hansip/Wanra sebaga! pem 
bantu Militer senantiasa ikut ser 
ta dalam operasi tersebut. Demi. 
klan menurut keterangan Ka. Brig 
djen Gatot Suwagio dalam konpe 
rensi pers dalam rangka HUT se 
windu Hansip/Wanra. 

Disamping operasi? Militer, 
Hansip/Wanra dalam bidang pe 
Igndungan masjarakat sebagai tu 

gas perikemanusiaan, telah berha 
sil pula menjelamatkan/pembantu 
para korban bentjana alam jang 
@timbulkan meletusnja G. Agung 
merapj dan bentjana? alam lain 
nja, sehingga Hansip/Wanra me 

nurut Brigdjen Gatot Suwagio: te 
lah dapat menundjukan kemampu 
an dalam menuna'kan tugas ba'k 
dalam bidang operasi? keamanan 
maupun dalam — menanggulangi/ 
mengurangi bahaja2 alam, kemis 
kinan dan kesengsaraan umum. 

Merurut Ka. Puswankamra se 
landjutnja, bagi anggauta Hansip 
/Wanra jang gugur dalam tugas2 
operasj Militer, kepadanja dibe 
rikan penghargaan dan diangkat 
sebagai peradjurit — anumerta. 
certa apabila memenuhi  sjarat 
pemakamanrja dj Taman Makam 
Pahlawan. Tetapi bagi anggauta 
keluarga jang ditinggalkan, menu 
tut Ka Pucwankamra tidak mem- 
peroleh hak pansiun, 

Dalam pada jtu, Ka. Puswan- 
kamra atas pertanjaan wartawan 
'Merdeka' memberikan keterangan 
bahwa operasi pembersihan terha 
dap sisa2 G3OS/PKI. bak keda- 
lam maupun keluar terus dilaku 
kan. Sebagaj hasil operasi pember 
sihan kedalam terhadap sisa2 
G30S/PKI, Puswankamra telah 
berhasil membongkar dan menang 
kap seorang pelarian G30S/PKI 
dari Medan jang telah berhasjl 
menjusup kedalam tubuh Puswan 
kamra selama 2 1/2 tahun dan 
beberapa ciknum. sisa G3OS/PKI 
baik di Pusat maupun didaerah ki 
nj telah berhasil ditangkap dan 
dewasa ini sedang dalam proses 
pemeriksaan, 

Mengenaj pembeajaan Hansip/ 
Wanra, Brigdjen Gatot Suwagio 
menerangkan, sesuai dengan UUD 
45. bahwa seluruh warga Negara 
Indonesia berkewadjiban membe- 
la dan mempertahankan Negara 
Indonesia, maka seluruh warga 
Negara Indonesia — diluar ABRI 
adalah anggauta  Hansip/Wanra 

Hansip/Wanra adalah wadah 
spontanitas seluruh rakjat warga 
Negara Indonesia. Apabila djda- 
sarkan pala kekuatan Hansip/ 
Wanra seluruh anggaran Negara 
akan habis untuk biaja Hansip/ 
Wanra, karenanja untuk pembea 
jaan Hansjp/Wanra diserahkan 
kepada Dacrah2, sedang subsidi 
dari Dep. Hankam hanja untuk 
beaja administrasi Pusat sampaj 
Propinsi dan operasi2 jang bernj 
lai Nasional Demikjan menurut 
Ka. Puswarkamra Brigdjen Gatot 
Suwago, (S) 

    

terutama mengenai dollar 
permintsannja lemah. 

Djuat Bel 
Rp. 166.50 Rp. 931-— 

Rp. 405,— Rp 435— 
Rp. 380— Rp. 382 — 
Rp. 122.— Rp: 126— 
Rp: M— Rp. 106.50 
Rp. 850 Rp 106— 
Rp. 6130 RP. S— 

  

    
Keteranga 

Hadisoebeno 
  

tentang 

Hardi tak 
  

ikut DPP 
  

Semarang, 21 April (Mdk). 
Ketua Umum DPP PNI 

jang baru, Hadisoebeno 
ketika ditanjakan apa se- 
babnja ia tidak menduduk- 
kan Hardi SH. sebagai sa- 
lah satu pemimpin PNI, me 
ngemukakan bahwa, kare- 
na Hardi SH. tidak ditja- 
lonkan oleh tjabang Men- 
teng dan sebagai formateur 
tunggal ia tidak berani 
mendudukkan Hardi karena 

Ketua. Umum 
DPP PNI 

jang baru. 

    

  

takut diserang oleh tjabang 
tjabang. Atas pertanjaan Ia 

innja setelah ter- 
bentuknja DPP-PNI jang ba 
ru, dapat didjamin tidak 
timbul golongan2 Hadi dan 
golongan Hardi. Setjara di- 
plomatis, Hadi mengatakan 
bahwa hal tsb. terserah ke 
pada kebesaran djiwa Har- 
di tentang djabatan rang 
kap antara Ketua Umum 
DPP dan Ketua DPD, Hadi 
mengakui tidak dibenarkan 
oleh UUD PNI. 

Keterangan Isnaeni 
Ketua I DPP PNI M. Isnaeni 

mengatakan bahwa suasana 
Kongres penuh keakraban dan 
berdjalan lantjar, Diakuinja 
bahwa disana sin: terdapat ke 
terangan2. jang menurut Isna- 
eni dapat diredakan. karena hal 
jang demikian memang biasa 
dalam Kongres. Terpilihnja Ha- 
disubeno adalah setjara aklama 
si dan terangkatnja ia djadi Ke 
tua karena didukung oleh 230 
tjabang jang hadir. 

pimpinan PNI :nj 
akan diterima Presiden hari Ra 
bu dan Sabtu jang akan datang. 
Peserta2 Kongres djuga sckali- 
gus akan diterima. 

Berbeda dengan resepsi pem 
bukaan, resepsi penutupan ti- 
dak begitu meriah. Peserta2 
Kongres esdjak hari Sabtu seba 
gian telah meninggalkan Sema 
rang. Tt 

Sebelum 

  

diadakan posagal, 

Tidak ditjalonkan 
AA 

  

SELASA, 21 APRIL 1970 

oleh fjabang 
Hadisubeno telah mengemuka 
kan kepada pers bahwa ia me 
nolak djabatan Ketua Umum, 
tetapi demi keuntungan Rakjat 
Marhaenis ia menerimanja. Ia 
mengatakan seterusnja akan te 
tap memupuk kerdjasama deng 
an Pemerintah. karena sama2 
mempunjai strategi dasar jang 
sama jaitu mempertahankan 
Pantjasila dan UUD "45. 

Ia djuga mendjelaskan riwa- 
jat perdjuangan PNI jang per- 
nah hampir dibubarkan oleh 
pemerintah itu, djalannja Kong 
res Bandung dan banjak kor- 
ban2 rakjat Marhaen sewaktu 
melawan G30S/PKI. 
Susunan Pengurus DPP PNI 

jang beru adalah sbb : 
Ketua Umum: Hadisubeno 

  

   

  

      

Ketua I: Isnaeni 
Ket, Il: Prof. Dr Soenawar SH 
Ketua III: Drs. Hardjantho 
Ketua IV: Usep Ranuw'djaja 
Ketua V: IBP Manabe 
Ketua VI: LA. Muis 
Sekdjen I: Madjid 
Sekdjen II: Drs. TB 
Sekdijen III: Abersan Hailoho 
Be 'dahara I: Boedi Dip: 

c»dahara Il: Noto Soekardjo 
dahara III: Drs M. Boei 

Ancta2: Soebekti. Mas Ri- 
  vai 

Siregar 
id St. Radja Mas, ANP 

  

”Devaluasi pgiasi png | 
diselubungi”? 

Djakarta, 21 April (Mdk). 
Peraturan Pemerintah R. 

I. No. 16 Tahun 1970 ten- 
tang . Penjempurnaan Pe- 
laksanaan Ekspor, Impor 
dan Lalulintas Devisa jang 
baru sadja diumumkan oleh 
Pemerintah, menurut ang- 
gota pengurus GINSI Drs. 
Zahri Achmad merupakan 
kebidjaksanaan jang bersi- 
fat suatu ”devaluasi rupiah 
jang diselubungi” (een over 
kapie rupiah-devaluasi). Ke 
bidjaksanaan - Pemerintah 

5 tahun 
pendjara bagi 
pembanuh 

Djakar:a, 20 Aprjl (Mdk). 
Hamid bir Tohjr (25 tahun), 

oleh Pengadilan Negeri Isti. 
mewa, relah didja,uhj hukum 
an selama 5 tahun pendjara, 
potong tahanan. karena ter. 
bukti bersalah ielah melaku 
kan pembunuhan pada tang- 
gal 9 Oktober 1969 jang lalu dj 
Kampung Kepal, Pal jam 
Marwan bin Pauh, nama siko: 
ban, telah dibunuh oleh yer 
Gakwa hanja karena tjemburu 
sadja, dengan memukul kepa 
la sikorban dengan rantai 
speda dan seeelah “'korhan 
djatuh karena behim puas ter. 

menikamnja 

  

dakwa 
sSikorban meninggal hari 

diuga dirimah sakit Dr. Tfpto. 
mangunkusumo- (Mrs) 

BANJAK KENAKALAN 
SEX DI DJATENG 

  

muda dan Wanita (Binap 
ta) Komdak IX Djawa Te. 

Drs. Soeprapto 

dengan peraturan No. 16 
tahun 1970 ini dengan d:- 
mikian, akan mengakibat- 
kan kenaikan semuf harga 
barang2 imnor. sebab setja 

, mudah sadja dapat dili- 
hat, bahwa kurs Rp. 326,— 
kini dinaikkan mendjadi 
Rp. 378,—. 

Lebih djauh Drs. Zahri 
Achmad mendjelaskan, bah 
wa djuga biaja eksploitasi 
dibidang industri nasional 
akan turut naik karenanja, 
disebabkan industri nasio- 
nal kita banjak tergantung 
kepada bahan2 kimia dan 
penolong, jang satu dan la 
innja harus diimpor dari lu 
ar negeri. Pengolahan ba- 
han2 industri didalam nege 
ri tidak akan dapat berdiri 
sendiri tanpa bahan2 baku 
dari luar negeri dan timbul 
nja kenaikan dalam soal 
harga -bahan2 baku ini, 
akan mengakibatkan harga 
produksi industri nasional 
mendjadi naik. 

Mengenal adanja tindakan penjeder 
hanuan dalam soal proseduril impor, 
hal itu harja merlangkut penghapus: 
an SAP, retribusi BLLD dan pungutan 
untuk KPP, jang seluruhnja meliputi 
805, akan tetapi sebal'knja jang naik 
@kibar daripada peningkatan kurs ni- 
lal rupiah mendjadi Rp. 378 didalam 
perbadingannja dengan US $ 1.— men 
jadi 150 

Dikatakannja bahwa pada aci 
Ja harus memulaikenalkan hars: 

  

   a- 
rang jang mendjadi kebutuhan hidup 
#ehari2 itu adalah pihak konsumsi, di 
Galam Msi In' adalah masjarakat 

  

Gan eksopr ini para importir jang te- 
Iah dulu memasukkan b 
engan kurs BE jang        

  

karang ini akan danat meningkatkan 
kalkulasinja dengan ketentuan? baru 
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DRS, ZAHRI ACHMAD 
KUATIR HARGA2 
AKAN BERGERAK 
NAIK KARENA PP-16 
Tu jang besar2, pata pedayang 
pengusaha sudah merasa gembira 
Oleh karena orang tidak perlu lagi 

membawa uang kertas jang bertum 
puk2. Djuga karena  kepertjajaan 
orang kepada chegue sudah djauh ber 
kurang, maka dengpn lembaran? ker 

tas uang baru itu hal tsb telah dapat 

diatasi. Akan tetapi kini dengan akan 

meningkatnja harga2 dalam 

para pedagang drn pengusaha harus 
membuat perhitungan? baru didalam 

policy pernlazaannja dan perusaha 
Iryuk agar mereka” dapat 
nkan diri. Apakah penge- 

luaran uang kertas baru lang besar2 

Itu akan dapat membendung timbui- 

ja suatu ladju finflasi, baiklah hal 

itu kita serahkan sadia kepada para 

ahlinja dan instansi? jang berwenang 

Mibidang tersebut 

Mengenal s0a1 SAP dikatakan, se 
benarnja hal itu sudah seharusnja 

dihapuskan pada 2 tahun jarg lalu 

karena pungutan tersebut tidak se 

suai dengan iklim ekonomi sekarang 

ini, akan tetapi nlatanja barulah se- 
Narang Int dihapuskan oleh Pemerin- 
tah (dalam hal ini Menteri Keuangan 

dan Menteri Perdagangan) 

Demikian keterangan Drs. Zahari 

Achmad, anggota Pengurus GINSI 

Pusat kepada wurtawan “Merdeka 

(Bs) 

dan 

negeri 

    

    
Isnaeni : djuga 

Kopkamtibda 
larang buku2 
Komunisme 
Djakarta, 21 April (Mak) 

Dalam rangka membente- 
"gi Pantja Sila dan sesuai de 
ngan ketetapan MPRS No. 25/ 
MPRS/1966, Laksus/Pangkop. 
kamtibda V/Djaja sangan su. 
rat keputusannja No. 027/PC/ 
1/1970 tgi. 18/4.1970, melarang 
pengedaran buk, komunis- 
me/Marxisme/Leniaisme. De. 
mikian menurut keterangan 
Ka. Pendam/Pen. Laksus/Kop 
kamtibda V/Djaja Letkol CKH 

SH. 

  

  

Wir 

Peiarangan terhadap penge 
daran/pendjualan buku? Ko. 
munisme/Masxisme/Leninisme 
tsb adalah merupakan suatu 
tindakan preventip jang djla. 
kukan oleh Laksus/Paagkop- 

a V/Djaja, mengingat 
2 ini masih terdapat pe. 

ngedaran/penjebaran din pen 
Gjualan buku2 tsb, sebagajma 
na jang telah terdjadi dibebe 
rapa daerah lainnja dan hal 
tsb adalah merupakan suatu 
tindakan pentjegahaa perbua. 
tan? destruktip jang dilaku. 
kan oleh okaum?2 sisa? G30S/ 
PKI. 

Disamping pelarangan penje 
baran/pengedaran dar pen- 
Gjualan buku? Komuanisme/ 
Marxisme/Leninisme, djuga di 
lakukan tindakan pelarangan 
pentjetikan terhadap buku? 
tsb dan penjiaran/pengiklanan 
baik di Harian2 maupun di 
Madjalah2/Mingguan2, sedang 
mengenai sangsi? hukumnja 

  

   

terhadap — Harjan/Madjalah/ 
Mingguan jang menjiarkan pe 
ngiklana, pendjualan dan 
lain sebagainja menurut pen. 
djelasan Letkol. CKH Wirjadi 
SH termasuk sebagai tindakan 
pelanggaran code dan ethiek 
pertiklanan, pemuatan iklan 
politik jang destruktip seba 
gaimana jang telah djtetap. 
kan oleh SPS. 

Sebagai tindakan follow up 
daripada tindakan preventip 
tsb, apabila ternjata dipan- 
dang perlu, maka Laksus/ 
Pangkopkamtibda V/Djaja 
akan melakukan operasi pem. 
bersihan buku? tsb. Mereka 
iang hendak menierahka, bu 
ku2 Komunisme/Marxisme/Le 
ninisme dapat menjerahkan 
kepada Pendam/Pen. Laksus/ 
Kopkamtibda V/Diaja. Demi. 
kian Letkol Wiljadi SH. (S) 

  

PERTEMUAN DENGAN R W SELURUH DJAKARTA : 

Amir Machmud sebutkan 
hambatan2 bagi pemilu 

Djakarta, 21 April (Mdk) 
Menterj Dalam Neger' Amir 

Machmud dalam pertemuan be- 
sar RW Se-Djakarta menjatakan 
bahwa kita sekalian telah mem 
pertahankan segalanja untuk 
menegrkkan Orde Baru dan semo 
ga demikian pula hendaknja du 

"lam rangka mensukseskan Pemi 
Ihan Umum jang akan datang 
Inj. Antjaman2 dan hambatan? da 
lam pelaksanaan Pemilu ini menu 
rut Mendagri jaitu datang dar' Ex 
G30S/PKI, golongan Ekstrim, Go 
longan Orde Lama, adanja subver 
wp Asing dan gerombolan? jang 
bersendjata. Untuk mensukseskan 
Pemilu kita barus tetap memper 
tahankan ideologi Pantjasila dan 
UUD '45. harus tetap memperia 
hankan Negara Kesatuan, Perkem 
bangan demokrasi Pantjasla jang 
sehat. Penjederhanaan penjehat 
an sistim kepartajan dan penje 
lenggaraan pemilu jang sederha 
Ra, Murah dan aman 

Dalam pemilu ini peranan RW 
RT sangat penting sebab pemilu 
Ini sarana demokrasi untuk mon 
Gjamin kelangsungan hidup Pan 
jasila UUD 143 untuk mewudjud 
kan masjarakat adil dan makmur 

antara lain pendielasan Mendagri 
didepan para RW se Djakarta 
Dalam pada fu Gubernur @li 

SadiXa selaku tuan rumah dalam 
sambutannja menjatakan bahwa 

dalam rangka pelaksanaan Pan 
Uakrida Kabinet Pelita ini meru 
pakan prioritas utama. Dan dalam 
pertemuan Ini bukanlah sekedar 
tambahnja pengetahuan dan pe 
ayertian kita tentang pemilu, te 
tapi sesuatu jang lebih dari Hu 
Setahu Pemerintah diharapkan 

bahwa berdasarkan pengertian 
jang tepat tentang pemilu tsb. 
kita akan mendjamn —pembinal 
masjarakat jang lebih bajk kepa 
da siapa kita meletakkan tang- 
gung dijawab untuk sendiri? dan 
Dersama? ikut mendjamin sukses 
nja pemilu tersebut. Apa jang di 
sebut pe jang sukses itu bu 
kan n suatu perkara jg 
mudah. Dan sedikitnja dju meng. 
bendaki kegiatan untuk mendidik 
masjarakat setjara tepat, sedang 
mendidk ini tidak bisa dilakukan 
dengan bak kalau tidak ada ban 
tuan Sari pihak RT /RW. Demikian 
Gubernur AP Sadikin. 

Pertemuan Besar para RW ser 
Djakarta jang dilangsungkan di 
Istora Senin siang kemarin diha 
@ri oleh Menteri Dalam Negeri 
Gubernur Ali Sadikin, para Pang 
lima se Djakarta dan undangan 
lainnja. (El) 

  

KOMPLOTAN PENTJURI 
APOTIK DI BANDUNG 

TERBONGKAR 

BANDUNG — Pembongkaran 
gedung Apotik “Buahbatu" Ban 
dung jang mengakibatkan ke- 
rugian sediumiah obat2an, me- 
sis-tik dan pesawat radio. ter- 
njata dilakukan oleh sekompio 
tan anak? berumur belasan ta 
bun dan Yang kesemuanja ita 
kini telah digulung oleh pihak 
Kepolisian 864 Bandung. 

Sebelum terungkapnja kompio 
tan pendiahat tsb, pihak Kepo 
isian Bandung menduga bah- 
wa pelakunja terdiri atas orang 
wang jang berpengalaman di 
dalam melakukan gediahatan. 
karena baik tjara dan bekas 
pewbongkaran tsb Bukup me- 

ikan para petugas Kepo 
Kan MB pihak Kepolisian 

ss4 Randung Kerhasil merang 
kan basah seorang pentjuri se 
peda disuatu tempat dikota Ban 
bung,
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SELASA, 21 APRIL 1970 

PENERBIT 

Hi TEKS SADJA 
. minimum 

Djakarta. Telepon : 

   

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

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk: begja an- 
tar). Luar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk beaja posudaral. 

Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udare). 
TARIF IKLAN : 

Rp.40,: per mm/kolom iklan, lebar 46 mm 

Pemimpin Umum/Red 

GAJA DAN. DAJA JANG 

25 mm/kolom 
Display-ad (iklan gambar) : Rp.50,- prt mm/kolom iklan! 

minimum: 40 mm/kolom. 
Dua warna (hanja merah) 

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. Sangadii 11, 

43660, 43230, 43250. 
Rekening giro pos : 

tambah 100. 

A. 12.638 

  

  

BERUBAH2 
Pada waktu kita memperingati harilahir R.A. Kartini harini, kita terkenang 

kepada masa2 ia meretas djalan dengan 
kuat jang menghalangi wanita Indonesia 

susahpajah untuk menembus dinding2 
madju kedepan. Sekarang, hampir tak 

seorang gadis belasan tahunpun jang dapat melukiskan, bagaimana nasib wanita 
Indonesia dimasa Kartini dahulu. Mereka sekarang sudah begitu madju, sehingga 
tiada perbedaan lagi jang dapat dilihat antara wanita dan laki2 Indonesi: 
perbedaan biologis jang dibawa oleh alam sebagai kurnia Tuhan Jang Maha Kuasa! 

Sekalipun begitu, emansipasi 
hhalangan2, seperti UU Perkawinan 
masjarakat. 

    

lan 

   
Indonesia masih terbentur pada 

ak2 keselamatan dirinja didalam 
    

Kemadjuan emansipasi wanita didunia sekarang ini ditandai oleh hak2 dan 
kesanggupan wanita sampai2 kepada memimpin Negara sebagai perdana menteri 
atau Ratu (PM2 Indira Ghandi, Golda Meyer dan Ratu2 Elizabeth dan Juliana). 

    

  

ikongkritkan'" 
masjarakat, di- 

sebagai kekuat- 
an wanita mentjegah nama buruk akibat2 hubungan kelamin didalam maupun di- 
luar pernikahan, telah memberikan kepertjajaan penuh kepada diri wanita ! Se- 
hingga pil itulah di Eropah sekarang ini merupakan pendorong utama bagi 
souvereignitas dan emansipasi wanita. Pelan2 perubahan peradaban telah men- 

  

bergerak seorang wanita. Dan angket2 jang beredar di Eropah memang sangat 
mengedjutkan kita, kalau umpamanja setjara terang2an sekian prosen gadis2 
Belanda mengaku didepan umum, tidak 
lagi kegadisannja, karena .: ..... 

Emansipasi wanita Indonesi: 

  

   
  

liseer" dalam bentuk minta bantuan SOS kepada " 
tentulah tidak dimaksud untuk di"nete 

mempunjai dan tidak mempersoalkan 
. pil itu! 

   
il". Wanita Indonesia, se. 

  

bagai wanita dari negeri jang terbelakang, sebagai wanita jang masih diperlukan 
tenaganja dan pikirannja dalam penjusunan Negara dan bangsa dibidang2 
administrasi dan bidang lainnja, tentunja mendahulukan sosl2 memperkuat diri- 
nja dibidang kehidupan sosial/ekonomis maupun kultur/politik. Kegiatan2nja di 
samping laki2 telah berkembang dari sikap menunggu mendjadi sikap aktif. 
Dan dibidang usaha, dari sikap menabung mendjadi sikap investment minded. 

Ketjepatan atau speed dari pertumbuhan norma2 baru, seperti wanita 

  

    

jara perdjuangan Karti 
suasana kegigihan melaw: 

alhamdulillah tidak merupakan “pil 

  

   

mendjadi sumber ilham bagi 
dinding2 hambatan, jang di 

a pemimpin, dll - nja setjara langsung telah memberikan bukti2 
asa2 Kartini diperdjuangkannja sampai ia menderita penjakit 

   
untuk 

Indonesia 
Dan kalau kini tjaranja, suasananja, 

sjarat2nja dan tudjuannja berbeda dengan dulu, dapatlah dimaklumi. Karena 
zaman dinding - tebal telah lama berlalu. Jang penting adalah menggerakkan ke- 
(madjuan diri wanita sendiri sebagai partisipant kehidupan rakjat Indonesia 
umumnja dalam mewudjudkan kehidupan manusia wadjar jang masih dji 

  

dihadapan mata.— Sjukurlah, bahwa wanita Indonesia tidak begitu dangkal 
sampai meng - anggap seperti di Eropah - 
dari emansipasi wanita sekarang adalah .. 

Barat bahwa sat    

    
   

    

Partai Lee 
Kuan Yew 
rebut 59 
kursi 

SING. — Partai Ge. 
rakan Rakja': (PAP) PM Lee 
Kuan Yew sgelah berhasjl me 
menangkan 58—kursj dalam 
Parlemen Singapura dalam 

suatu Glada- 
kan harj Sabtu jang lalu di 
Sipsapura, . 

'etapi Par'ai Frony Persatu 
an Nasjonal, jang baru gerben 
tuk bulan 'jang lalu, hanja 
memperoleh I—kursj dan 19. 
wongan lainnja diisi oleh tja- 
1on2 darj parraj Iwjin jang ada 

Seper'i diketahui, 5 kursi d: 
Parlemen Singapura telah ko 
song sedjak tanggal 31 Maret 
jang lalu kesika 4—anggota 
PAP mengundurkan dirj de- 
ngan alasan un'uk memberj- 
kan kesempatan kepada, gene. 
rasi muda dan jang lainnja 
meletakkan djabatannja de. 
ngan alasan — terlalu sibuk. 

Tiga orang sjalon dalam par 
tai jang memerin'ahkan itu 
telah terpilih kembali 10 hari 
Jang lalu tanpa suara menen 
tang. 

HARGA EMAS MENDADAK 
NAIK DI MEDAN 

MEDAN, — Harga emas di Medan 
hari Ini mengadal 

pergram mendj 

    

  

   

  

bungan dengan adanja pengumuman2 
baru dibidang perekonomian oleh Pre 
siden Djumlat malam jang lalu. 

Namun menurut orang2 jarg menge 
tahul, kenaikan harga itu hanja ber- 
sifat sementara, dan lebih merupakan 
satu "shock” oleh pernturan2 ekono 
mi baru itu. 

Dalam pada itu, kurs valuta asing 
nampaknja djuga terpengaruh dengan 
pengumuman tsb., akmn tctaoi peda- 
gang bebas a asing disini, be- 
lum "berani” menjatakan setjara po 
sitif, berapa besar kenaikan kurs va 
Iuta asing tsb. berbanding dengan ru 
ptab. 

   

  

  

PENDUDUK JOGJAKARTA 
2.635.552 DJIWA 

JOGJAKARTA, — Menurut tjatatan 
terachir sampai dengan bulan Nopem 
Der 1969 gsng lalu, djumlah pendu. 
duk didaerah Istimewa — Jogjakarta, ' 
tertjatat sebanjak 2.635.552 djiwa. Di 
bandingkan dengan achir tahun 1968 
maka diumlah tsb naik 2.195, ka- 
rena pada achir tahun 1968 
@djumlah tsb tertjatat sebanjak 2.390. 
619 dilwa. Pertambahan djumlah pen 
duduk selama 5 tahun terachir di DIJ 
adalah sebanjak 225.109 djiwa. Tjata- 
tan mula! tahun 1965 adal: 
1965 djumlah penduduk 2. 
wa. Tahun 1968 2.300.819 
wa. Tahun 1967 sebajak 2.522.509 dji- 
wa. Tiahun 1968 2.560.619 diiwa dan 
Nopember 1969” sebanjak 2.693.352 
djiwa. 

   

  

  

EORANG anggota parle- 
men Laos jang mengun- 

dang makan siang penulis 
mengatakan kepada penu- 

lis: "Bila anda tak tahu etnologi, 
tak mungkin memahami 

Laos.”  Utjapannja dinjatakan 
sambil tersenjum, setengah ber- 
sendagurau dan tidak serba me- 
narik otot. Memang demikianlah 
pada umumnja orang-orang Laos 

di Vientiane, mereka meman- 

dang setiap persoalan, tidak ter- 
ketjuali persoalan politik, dengan 
sikap seolah-olah tidak perduli. 

Tetapi dibalik utjapannja itu 
penulis merasa tertarik, meski- 

pun memang benar, bahwa penu- 

lis tidak tahu etnologi. Mengapa 
tertarik, karena suku Meo di 
Lzos bekerdjasama dengan pe- 
merintah Laos untuk melawan 
Komunis tetapi di Muang Thai 

Utara suku Meo bekerdjasama 
dengan Komunis untuk melawan 
pemerintah Thai. Perbedaan ter- 
sebut tidak disebabkan oleh ka- 
rena perbedaan ideologi, melain- 
kan oleh karena suku Meo jang 
terdapat di Laos dan Muang Thai 
adalah satu suku jang militan, 
tetapi berwatak anarchis. Mereka 
akan melawan siapapun jang 
berusaha untuk mengatur mere- 
ka. Karena di Muang Thai, pe- 
merintah Thai ingin mengatur 
mereka, melawamlah mereka. 
Demikian pula, karena di Laos 
kaum Komunis (Vietnam Utara) 
ingin mengatur mereka, mela- 
wanlah mereka pula. Bagi mere- 
ka Thai dan Vietnam sama sadja, 
kedua-duanja dipandang sebagai 
ingin mengkolonisasi Laos. Me- 
mang Bangkok merupakan pintu 
masuk dan pintu keluar bagi 
pernafasan kehidupan perekono- 
mian Laos. Seperti kita ketahui, 
Laos tidak mempunjai Laut, se- 
perti halnja dengan Swiss di Ero- 
pa. Oleh sebab itu Bangkok me- 
rupakan urat-nadi terpenting ba- 
Gi perdagangan Laos. Tanpa 
Bangkok, Laos tak akan dapat 
berbuat apapun. Bukan hanja itu 

sadja persoalannja, tetapi djuga 
pengangkutan Laos selalu mela- 
lui Sungai Mekong sangat ber- 
gantung kepada Thai. Djustru 

  

|. Antagonisme budaja 
di Asia 

Tenggara 

  

OLEH: WIRATMO SOEKITO 

banjak dikirim kenegeri itu, se- 

bad tanpa merebut Laos terlebih 
dulu, Vietnam Utara tak mung- 
kin mengalahkan Muang Thai. 
Oleh sebab itu setiap gerakan 
militer Vietnam Utara di Laos 
akan ditanggapi di Bangkok se- 
bagai ditudjukan untuk meng- 
hantjurkan Muang Thai. Dari si- 
ni Muang Thai memerlukan La- 
os, lagi pula setiap orang me- 
ngetahui, bahwa disamping pe- 
dagang-pedagang Tjina, pedagang 
pedagang Vietnam (Utara mau- 
pun Selatan) dimata orang-orang 
Laos adalah penghisap-penghisap 
perekonomian rakjat Laos. 

ada gilirannja, antagonisme bu 
daja di Asia Tenggara tidak 
hanja terdjadi di Laos, melain- 
kan diseluruh negara-negara 

Int :-Tjina, bahkan mungkin diselu- 
ruh | negara-negara Asia Tenggara. 
Konflik “jang lebih hebat daripada 
konflik antara Laos dan Muang Thai 
@isatu fihak dan antara Laos dan Vi- 
etnam dilain fihak, adalah konflik 
antara  Muang Thai dan Vietnam 
(chususnja Vietnam Utara). Sebenar- 
nja Laos adalah sebuah negara jang 
setjara artifisial ditjiptakan oleh Pe- 
rantjis untuk mentjegah timbulnja 
konflik langsung antara Muang Thai 
dan Vietnam. Tuan rumah penulis 
di Vientiane mengatakan kepada pe- 
nulis, bahwa 90x dari orang-orang 
Thai terdiri dari orang-orang Laos. 
Oleh sebab itu ketika tersiar berita, 
bahwa sedjumlah sukareiawan Thai 

    

Orang-orang Vietnam, baik jang ber- 
asal dari Utara maupun dari Selatan, 
bukan sadja memandang rendah O- 

  

ka telah terlibat dalam antagonisme 
budaja. Hanja sadja, mungkin be-bx 
da dengan orang-orang Laos, Kamb..- 
dja dan Thai, orang-orang Amerika 
tidak berselera untuk terlibat dalam 
antngo.isme budaja itu. Ini dapat ki 
ta ketahui dari satu insidsis jui.g me- 
Narik perhatian kita di Vietnam Se- 
latan. 

Pada susu hari seorang perwira 
Vietnam Selatan sedang menerima 
seorang tamu, orang Vietnam djuga 
jang kebetulan lagi ditjurigai oleh 
polisi militer Amerika. Datanglah dua 
orang polisi militer Amerika kesitu, 
mengatakan, bahwa tamu perwira 
Vietnam Selatan itu harus ditahaa. 
Tetapi djawab perwira Vietnam Sela- 
tan itu: "Beliau adalah tamu saja, 
bbila tuan-tuan memaksa manahan be- 
Niau, tuan-tuan saja tembak !" Kedua 
polisi militer Amerika itu nekad hen- 
dak melakukan penahanan atas orang 
iang ditjarinja, tetapi perwira Viet- 
nam Selatan itu konsekwen dengan 
utjapannja, dilepaskannja tembakan 
pestol dua kali, lalu menggeletaklah 
kedua polisi militer Amerika itu tidak 
bernafas lagi. Kabarnja pimpinan mi- 
liter Ame rika di Vietnam Selatan ti 
dax mempersalahkan tindakan per- 
wira Vietnam Selatan itu, karena 
tindakan tersebut adalah demi untuk 
membela “pride” (Kebanagaan) se- 
bagai seorang Vietnam. Sungguh, 
kaum "dissenters" didalam negeri AS, 
seperti misalnja Mike Mansfield atau 
William Fulbright, pasti tak mungkin 
memahami persoalan ini. Adapun pe- 
nulis hanja biza teringat pada kata-ka- 
ta anggota parlemen Laos jang telah 
dikutip pada permulaan karangan ini: 
masalahnja adalah tahu 
H »ri sini kita bisa mengerti, 

        

hami oleh Revolusi Budaja di 
dilan 

  

MERDEKA 

Houston, 21 April (Mdk) 

Meskipun mereka keli 
hatan tetap tenang na- 
mun “getaran djantung 
para astronot sesudah 
terdjadi peledakan di 
Apollo 13 dulu menun- 
djukkan  kechawatiran 
mereka jang serius ten- 
tang missi penerbangan 
tersebut. 

Menurut djurubitjara 
Badan Ruang Angkasa 
NASA di Houston, ketje 
patan denjutan djantung 
Komandan James A. Lo- 
vell tertjatat 66 kali se- 
tiap menitnja sebelum 
peledakan Senin dulu tat 
kala penerbangannja su- 
dah mentjapai 205.000 
mil dari bumi. 

Limabelas detik sesu- 
dah ledakan, djantung 
James Lovell bergetar 
sampai 105 kali setiap 
menitnja dan 30 detik se 
sudah gontjang naik lagi 
sampai 120 kali setiap 
menit.   

Bagaimana perasaan 
trio Apollo 13 setelah 
ledakan diangkasa luar 

— Denjutan 
jantung 

melondjak 
Demikian pula getaran 

Gdjantung Fred W. Haise, 
naik dari 69, ke 88, ke- 
mudian naik lagi sampai 
104 kali setiap menit. 

Dan getaran djantung 
John L. Swigert naik da 
ri 70, ke 95 dan achirnja 
115. 

    

    

   
   

    

   

                          

Gembira tapi jukup 

  

letih... 
TRIO APOLLO 13 James Lovell 
(tengah). Fred Haise (kiri) dan 
John Swigert (kanan) menun- 
djukkan kegembiraan mereka 
setibanja diatas geladak kapal 
induk ”Iwo Jima” dengan pe- 
sawat helikopter hari Minggu 
lalu. Namun dibalik kegembira- 
an itu tidak terlukis pula bah- 
wa mereka telah mendjalani 

hidup-mati 
jang mendebarkan dan tentu- 
nja pula meletihkan sekali 

Gambar atas: Fred Haise, as- 
tronot jang pertama diangkut 
lengan helikopter dari perahu 
karet disamping kapsul Apollo 
13. tampak (panah) sedang di 
kerek. Dibawah masih menung 
gu rekan2nja Lovell dan Swi- 
geri. (Gambar AP/UPI) 

    

SEORANG BURUH 
BAKAR DIRI 

PADUA, ITALIA — Seorang 
buruh di Italia, berusja 30 'a 
hun dan bernama Ivenzo Non- 
nato, harj Sabtu jang lalu te. 
lah meninggal dunia dj Padua 

seminggu jang lalu 
membakar dirinja dengan jja 
Ta menjiramj badannja deng 
an bensin kemudjan disuiu: 
api, demikian kata seorang 
@jurubitjara, rumahsakit dima 
na Nonnato djrawat. 

Nonnato, jang sudah beru- 
mah.-angga dan  mempunjaj 
seorang anak laki?, berusia 
5 tahun, rupa?nja telah men 
@jalankan perbuatan nekad 
itu, karena masalah keuangan 
jang tidak menjjukupj un.uk 
idup mereka sekeluarga, de 

mikjan kata djubir itu. 

ITALIA 

BENDA2 KUNO DIKETEMUKAN 
BAWAH POHON AREN 

pi 

SEMARANG, — Baru2 ini oleh salah 
seorang penduduk desa Balik Pang- 
Bung Ketjamatan Tlogowurgu (Pati) 
telah dikeiemukan beberapa buah ben 
da2 kuno. Sehubungan dengan pene- 
muan itu, oleh fihak Resort Kepolisi- 
ar Pati diterangkan, bahwa untuk ic 
bih mengetatui dengan pasti asal mu 
la benda? tersebut dalam waktu dekat 
oleh mahasiswa? Universitas Dipone- 
80ro Semarang akan diadakan penje 
Uidikan, jang mungkin didaerah sekl- 
tar penemuan benda2 diatas masih 
terdapat peringgalan2 jang lain 

Merurut "Artara” pati bend: 
jang diketemukan oleh Pak Djojo Sar 
Wi Ik. 300 meter disebelah barat ru. 

Uu, masing2 adalah berupa 
Jang terbuat dari bahar2 

perunggu dan (kuningan. Sedang garis 
tengah dari bagian perut benda itu 
masing2 8 cm, dan 10 cm 

Menurut pengakuan pak Djoto Sar- 
Wi benda? diatas diketemukan dibu- 
Wah pohon ”'Aren” (enau), hal mana 
sesuai dengan firasat jang telah dite 
rima sebelumnja, dimana fa harus 
menggali tanah jang letakria dibawah 
Pohon aren tersebut. 

   

    

   

  

    

   

  

  

Barang2 jang tak 

boleh diimpor dan 

diekspor 
Djakarta, 21 April (Mdk) 

Menteri Perdagangan Prof Dr 
Soemitro, dengan adanja Peratur 
an Presiden No. 16/1970, telah me 
geluarkan Keputusan No. 68/1970 
tentang pelarangan barang? ex 
Port dan Keputusan No 69/1970 
tentang barang? jg terlarang di 
import. 

Barang2 jang terlarang diexp- 
ort menurut Keputusan Menteri 
tsb adalah sbb: 1. emas/perak 
jang berupa bidji dan murni, 2 
bahan2 remjlling al. slabs, seraps 

  

karet tanah,  unsmoked sheets 
blocked sheets, smoked sheets ig 
lebih rendah dari kwalitet V 
bianket D off, cutting C, remiller 
4 flat. ketjuali dalam keadaan 
tertentu jang ada jzin oleh Men 
teri Perdagangan, 3, kulit kina 
4. kuningan dan tembaga rong 
sdkan (scrap). 5. besi tua dan 
6. barang? kuno jang mempunja! 
njlai kebudajaan. 

Barang2 jang dilarang diimport 

Pem. AS larang pasukan 
Vietsel merembes ke 

Kambodja 
Washington, ,20/4 (Mdk). 

Amerika Serikat telah 
memperingatkan pemerin 
tah Saigon untuk melarang 
setiap gerakan militer jang 
ditudjukan untuk  menge- 
djar pasukan2 komunis me 
lewati perbatasan Kambo- 
dja, demikian menurut pa- 
ra pedjabat di Washington. 

Pedjabat2 Amerika Seri- 
kat jakin bahwa setiap ge 
rakan militer untuk mem- 
basmi Viet Cong dan pasu 
kan2 Vietnam Utara dise- 
belah timur Kambodja akan 
memperluas peperangan — 
dengan akibat ig luas ter- 
hadap kedudukan sekutu 
diseluruh Asia Tenggara. 

Pandangan jang dikemuka. 
kan pedjabat? Tinggi Amerika 

DELEGASI SARDJANA 
AMERIKA KUNDJUNGI 
VIETNAM UTARA 

HONGKONG — PM Vietnam 
Utara, Pham Van Dong, pada 
hari Djumvat jang lalu telah 
menerima sebuah delegasi 
para tjendikiawan Amerika se 
belum mereka itu pulang kem 
bali ketanah air mereka sete. 
lah menjelesaikan suatu kun- 
@jungan persahabatan ke Ha. 
noi, demikian diberitakan oleh 
kantor berita VNA hari Ming 

  

“. 

» Delegasi tsb, dimana dida. 

tamnja termasuk pula profes. 
sor Noam Chomsky dan Insti- 
tut Tehnologi Massachussets 
dan professor Douglas Dowd 
darj Universitas Cornell, telah 
menemuai wakil? organisasi? 
massa, begitu pula badan? ke 

agamaan dan kebudajaan di 

Hanoi selama berada, disana, 
kata kantor berita tadi. 

MANILA AKU! ADA 
Mane aan ana anaapeaaaan 

GERAKAN SEPARATIS Lea 

ISLAM DI SELATAN 
Sen 

MANILA, — Kepolisian nasi. 
onal Pilipina membenarkan ada. 
Nja suatu gerakan, pemisahan 
jang terdiri dari orang2 Islam 
di Pilipina Selatan. namun dika 
takannja bahwa berjta? tev'ang 
itu jang disiarkan oleh sura'2 
kabar daerah terlalu dibesar2 
kan. 

Beberapa surat kabar daerah 

Gegara eerakan pemisahan Jaa bahwa g an 
orang Islam itu didukung oleh 
450.000 orang jang bersendja'a. 

  

Serikat ini berdasarkan lapo. 
ran? terachir dari medan pe- 
perangan, jaitu bahwa ope. 
rasi2 militer jang dilantjarkan 
oleh sedjumlah 40,000 tentera 
komunis di Kambodja ditudju 
kan terutama untuk memper. 
luas dan melindungi kubu2 ko 
munis disepandjang perbatas. 
an Vietnam Selatan. 

Penilaiannja ini didasarkan 
pada pandangan bahwa Ha- 
noi dengan tjara mengerahkan 
lebih banjak petaniZaja untuk 
membuat sebanjak mungkin 
kerusuhan? jang merongrong 
pemerintah Kambodja, sedang 
kan Hanoi sendiri tidak mau 
setjara langsung mengadakan 
serangan terhadap ibukota 
Kambodja, Phnom Penh. 

Walaupun pasuka, komunis 
dengan mudah dapat: meng. 
utak.atik pasukan Kambodja 
jang berkekuatan kira? 30.000 
orang, Hanoi sendiri akan ber 
usaha untuk menghindari ope 
rasi? demikian, Suatu pame. 
ran kekuatan komunis di Kam 
bodja dengan sendirinja akan 
menimbulkan ketjaman dunia 
terhadap Hanoi dan Vietkong. 

Bagaimanapun djuga, menu 
rut para pedjabat Amerika Se- 
rikat setiap serangan besar? 
an darj tempat? perlindungan 
komunis disepandjang perbata 
san mungkin akan memper. 
Tuas pengaruh komunis keba. 
rat, dimana Hanoi jakin bah. 
wa satu?nja alternatif ialah 
untuk menggulingkan peme- 
rintahan di Phnom Penh dan 
melumpuhkan kekuatannja di 
sepandiang perbatasan. 

Gerakan komunis diperkira 
kan mempunjaj dua tudjuan 
penting : 

Untuk memungkinkan 
kembali kaum komunis mema 
suki wilajah Kambodja jang 
baru? inj telah dilarang oleh 
pemerintahan baru di Phnom 
Penh, 
— Membuat penghidupan 

mendjadi sangat sengsara di. 
pihak Phnom Penh sehingga 
achirnja mereka aka, meng. 
izinka, dibukanja kembali pe 
ngiriman bantuan? militer un. 
tuk kaam komunis disebelah 
Utara darj pelabuhan Siha- 
moukville jang telah ditutup 
sedjak Pangeran Sihanouk di. 
gulingkan sebagai kepala ne. 
gara bula, jang lalu. 

Kekuatan? komunis disepan 
Gjang perbatasan dj Kambo. 
dja merupakan kekuatan? tja- 
dangan jang setiap waktu da. 
pat dikerahkap untuk ikut 
serta daiam perang Vietnam, 
sehingga dengan demikian me 
rupakan musuh jang selalu 
mengantjam sekutu di Viet. 
nam Selatan. 

  

MENURUT AMERIKA 
GERAKAN KOMUNIS 
MEMPUNJAI DUA 
TUDJUAN UTAMA 
basis operasinja melawan se. 
kutu di Vietnam, Laos dan 
Thailand. 

HALAMAN II | 

3 , 1 

WANITA, O, WANITA... 

Harini kita dedicate po 
djok ini kepada peringa- 
tan ulang tahun R.A. 
Kartini ! 

Orde Baru menuntut 
pikiran2 wanita jang ma 
dju. Tapi perut2 jang ma 
dju dengan radjin dimun 
ditikan djuga. 

Hiduplah organisasi2 
senam! Dan.... matilah 
perut2 madju....! 

« 

Wanita Eropah merasa 
dirinja bebas dengan se- 
lalu menjimpan didalam 
tasnja sebotol.... ”pi?” ! 

Pil memang bikin ke- 
enakan tante2 girang sa- 
dja. Sebab, dia aman bi- 
sa telan "pil”. Tapi sang 
Oom dirumah repot, ka- 
rena akibatnja, harus te 
lan.... pil pahit ! 

: 

PM Golda Meyer me- 
mimpin bangsa Israel jg. 
sedang berperang. PM 
Indira Gandhi memimpia 
rakjat India jang sedang 
membangun. 

Baik sekali kalau ada 
wanita Indonesia jang bi- 

sa memimpin bapak2 ki- 
ta untuk tidak melaku- 
kan kerupsi. 

Sebab hakekatnja ko- 
rupsi dilakukan bapak2 
'kan untuk .... mereka! 

Achirnja kita utjap- 
kan selamat pada kaum 
wanita Indonesia semua 
nja. Semoga perdjuang- 
an dan tjita2nja mening- 
kat, semoga kebahagiaan 
dan dharmanja mening- 
kat. 

Sanggup, 'kan! 

dohar 
(Sahabat wanita 

kw Indonesia)   
  

25.000 PASUKAN AMERIKA 
DITARIK DARI EROPAH 
LONDON — Pentagon (De. 

partemen Pertahanan AS) se. 
dang merentjanakan untuk 
menarik 25.600 pasukan Ameri 
ka dari Eropah dalam waktu 
12 bulan mendatang ini, demi 
kian diberitakan oleh harian 
Times” hari Minggu. 
Sebuah berita dari ksres. 

ponden harian itu di Wasking 
ton mengatakan bahwa sum- 
ber2 jang mengetahui dii' 
kota federal itu mengharap 
kan penarikan? pasukan? itu 
akan dilakukan sebelum hari 
Natal jad 

  

  

Perindustrian di Djateng 
alami kemadjuan 
Semararg, 21 Apri! (Merdeka) 

1 ERKEMBANGAN — perindus- 
trian di Djawa Tergah dewa 
sa ini menundjukkan tanda? 
Jang sargat menggembirakan 
terutama dibidang perindus- 

trian tekstil, demikian 'aporan warta 
wan "Merdeka” jang sedang melaku- 
kan penindjauan' didaerah ini. Meski- 
pun pemasaran hasil perindustrian 
Chususnja tekstil baik jang pemtntalan 
maupun pertenunan didaerah ini achir 
achir ini mengalami sedikit kelesuan 
tetapi animo untuk melakukan Investa- 
si, baik untuk modernisasi” maupun 
untuk perluasan, sangat besar 

Kepala Dinas Perindustrian Djawa 
Tengah Drs. Subekti menerangkan ke- 
pada "Merdeka" bahwa sampai saat 
ini nilai investasi jang diadlukan da- 
lam rangka penanaman moda! dalam 
negeri sudah mentjapai Djumlah Rp. 7, 
8 miljar, dimana jang 800, dibidang 
pertekstilan. Lain2nja meliputi sektor 
sektor industri farmasi, angkutan per- 
tanian dan permesinan. Dikatakan se- 
landjutnja bahwa perindustrian. Ketjil 
yang merupakan Industri keradjinan 
raklat diusahakan djuga untuk dapat 
memperoleh fasilitas penanaman mo- 
Gal dalam negeri. 

Dari sekian banjak animo itu baru 
Rp. 25 miljar jang sudah keluar iditn 
ja. Dari pihak team daerah djumlah 
pengadjuan itu telah diselesalhtn, ting 
gal menunggu Pusat. Para pengusaha 
Industri jang telah mengadjukan Ku 
bahkan asi Jang telah melaksanakan 
Investasinja, meskipun fasilitas jang 
diharapkan belum keluar. Dalam hubu 
ngan ini mereka mengharapkan agar 
animo jang besar dari para pengusaha 
Industri didaerah mendapat tanggapan 
Jang sewadjarnja dari Pemerintah Pu- 
sat dengan pelajanan Yang tjepat 

Dari hasil survey lars dilakukan 
oleh Dinas Perindustrian Djawa Te- 
igah dapat diketahul bahwa djumlah 
mesin tenun dibandingkan dengan 
hun 1985 jang banja terdapat 3000 me- 
sin, Hasil produksi pertenunana ini 
menijapai 28, Gjutn meter tekstil seta 
hunnja. Dumlah tersebut masih meru 
pakan djumlah jang minimum, demi- 
kian ditambahkan. 

Decrah Diawa Tenghh pada waktu 
mchir? ini mulai mendapat perbattan 

Mari penanaman modal asing. Pad 
Waktu tni sudah ada tiga buah tmdus 
tri jarg sedang dan akan d'garap oleh 
modal asing 

Pabrik seng Jang didirikan diping 
#iran kota Semarang bulan ini telah 

              

ANIMO TANAM MODAL 
BESAR, TAPI LAJANAN 
PUSAT SANGAT LAMBAT 

Oleh: Wartawan "Merdeka" 

    

   

jar. Dalam bubur: 
diketahui berapa bas 
Gagut disetorkan oleh adanja kegiatan 
Industri di Djawa Tenga 
dikatakan oabwa meli 
nja akan banjaklah sumbangan sektor 
perindustrian Djawa Tengah ini kepa- 
«au Pemerintah. 

Mengenai kesulitan? jang dihadapi 
diterangkan bahwa Dinas Perindustri- 
an Djawa Tengah jang berkewadjiban 
membina seluruh industri jang ada di 
daerah tersebut sangat dir#sakan akan 
kurangnja fasilitas terutama kendara- 
an jang sangat diperlukan gurga ke 
Giatan2 penelitian dan survey, serta 
tugas2 bimbingan kepada industrid 

at. Prasarana industri di Djawa 
Teriyah masih sangat kurang terutama 
pelabuhan Semarang dan Tjilatjap. 

DiharapWan permodalan jang ada dl 
Djakarta dapat djuga ditanam di Dja- 
wu Tengah terutama disektor industri 

  

   

  

   

     samping itu sekaligus 
tu memberikan kesempatan kerdja Ie 
pada rakjat Djawa Terggh jang se- 
meat padat. Demikian Subekt! meng 
#ehiri ketakapannja 

BAGAIMANA 
DJEMURAN DI 
RUMAH MENTERI? 
Redaksi Jih 

Saja sebagai warga tukota ad 
Ingat menjetudjui segala tindakan jang 
Gilakukan oleh Bapak Gubernur AM 
Sadikin, demikian pula tindakan me 
ngambil djemuran dipagar kawat jang 
Berada di djalan Gresik beberapa hari 
jang Intu 

Selandjutnja kami usulkan agar Pak 
AM djuga bersedia menegur salah ve 
orang menteri jang rumah dinasnja be 
Itu mentereng di DIL. Diponegoro. te 
tapi sangat meniolok pemandangan Ig 
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karena itu Thai mengemploitir menurut Keputusan Menteri No Tetapi. kepolsian — Piring Namun demikian, para pe. mulii pertjobaan produksi merupaki IWwa.t, karena diruangan tingkat aieh 
sebanjak-banjaknja — ketemahan 69/1970 adalah . 1 au ber membantah dengan @jabat Amerika Serikat anta, Yoint antara pengusaha Diepang dgn) "umah beltan Sc Barusnja tempat 

/ sbb —a masional. Perusaha “makan angin 
Laos itu dengan menaikkan pa- motif batik, 2. ban2 mobil dari bahwa mereka itu "idak lebih hahwa mereka akan dapat di Lengan Lang onasen Ba Tia Wanda Uh | 

djak-padjak pengangkutan seting- ukuran 600.10, 670—15. 650—10 dari 4000 orang dan jang ber. adjak berunding SebAKai ANA Aa NUN Mamat nasiatai—GANSU Yak sala dika 
Gi-tingginja. Tidak perlu diheran- Yan 750-203. biku2 madjalahg sendiata dikaberkan henja 409 Ihnlnja dalam penjelesalan kon uga mengiikan mebrik Instant tot demuran | 

ii Gan segala djenis barang lainnja /— oreng. : tetnam. fee dan djup uwahaan asing lai .ng lampu 
Lp ronorenp ana Bersonlna dalam bahasa Indonesa ntau ba” Gerakan Islam d'sana sedjak — Apabila mereka digeMpur js akan menanam modalata “untuk Demikian Agar Pak Al maks 

na mey Pa basa Wasrah lainya ketjuali jang tahun 1967, menurut kepolisian dengan kekuatan jang besar 2 -evikan tata worape utan 
da Thai. Meskipun demikian, ke- telah lazim ada hubungannja de Pilipima itu "dak ada pertam. dan didesak kembali ke Kam TTERANGKAN — selandjutnja 
tika pasukan-pasukan Vietnam ngan diplomatik dan jang perlu bahan anggotanja. karena seba. bodja, mungkin Hanoi akan bahwa — hasil? perindustrian Dormat saga 
Utara mengotakbakan gerakan untuk Perguruan Tinggi. & com-  gian besar orang2 Islam di Se. 'menjerang pusat pemerintah & Diawa Tengah menurut pe ascha 

gerakan militernja di Laos, pasu Gi, orang-orang Laos, K. Swarup mercial cars dalam keadaan buili "tan P'lipina tidak menje'u. an Kambodja dan mengaman. relutan jara: terachir setiap Kramattoster 
kan-pasukan sukarelawan Thai — Thai, tetapi diugs orang-orang an selatan hari Rabu ji. up. (Mrs) djuinia kan seluruh negeri inj sebagai tahunnya berntihi Rp. 138 mil Diaxarta 

. 
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SIHANOUK TUDUH 
PEM. LON NOL 

» 21 Apri? (Vidk) 
Bekas kepala negara Kam | t | | | i : f Wi | | ! T | ' Hi 3
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PROJEK 
(Sambungan dari hal. I) 

PROJEK 404 dimulal pada bulan 
Oktober 1986 dergan diangkatnja 117 
Personalia militer dan 5 persosuuia si 
Pil pada Kedutaan Besar Amerika Se 
Fikat di Laos, setjara merjotok seba 
ai Atase semua. 

  

melawan pasukar2 Komunis Pathet 
Lao, Kolonel Udara Roberta Tyrell, 
jang mem.mpin Staf Atase Udara AS 
mengatakan bahwa — penerbang2 AS 
terbang sebagai "'pengawas2 udara 
didepan" dariAS menerbangkan pesa 
wat2 terbang dari AS djenis 0!,U!7 
dan 76 jang harus menemukan saso- 
ran2 serta menundjukkannja kepada 
penerbarg? Lcys untuk menjerangnja. 

, Sebagai tambahan dari kewadiiban 
|. nja untuk mergawasi operasi rahasia 

Ini Duta Begjar AS di Vientiane sangat 
banjak terlihat dalam pemilihan sa- 
saran2 untuk diserang menurut ke- 
saksian tsb. Wakil Assisten Menteri 
Luar Negeri AS Willlam H. Sullivan 
Yang merupakan Duta Besar untuk 
Vientiane dari tahun 1964 sampai 1969 

bahwa pasukar2 Angka- 
tan Bersendjata Laos Yang telah dibe 
Ti nasehat oleh AS masih menjaran- 
kan kemungkinan sasaran2 pembom- 
man kepada Kedutaan Besar AS dan 
Dubes AS tsb menjetudjul atau me- 
Dolak usulY/saran2 tsb. 

Ketua Sub Komite tsh Senator 
Stuart Symingto dari Missouri menga 
takan bahwa Dubes AS di Vientiane 
sesungguhnja telah mendjadi sematjam 
prokonsul militer (didjaman Romawi) 
Dubes AS di Viertiane jang sekarang 
G. MeMurthrie Godley sediak dtang 
kat telah melipat gandakan operasi? 
pemboman ats "nama Pemerintah 
Laos, demikian laporan tsb. (UPI) 

      

  

LIFTER BELGIA 
TUMBANGKAN DUA 
REKOR DUNIA 

MERBEUMONT, BELGIA, — Djuara 
angkat besi klas berat dari Belgia, 
Serge Redirg, menumbsigkan dua 
buah rekor duria angkat besi klas 

berat, dalam sebuah kompetisi — ke- 
Gjsaraar. angkat besi Internasional jg 

@ilargsurgkan di Herbeumont Belgia 
hari Sabtu malam. 

Dalam angkatan clean dan jerk, ia 
berhasil mentjatal djumlah angkotan 
222,5 kg. mergungguli djumlah ang- 
Ikatan 221,5 kg jang ditjapal oleh Vasi 
Iki Alekseev dari Uni Soviet. 

Diluar pertandirgan, dimana ber- 
tandng Iifter iSas berat dari “Belgia, 
IDjerman Barat dan Peraatjis, ia ber 
hasil mertjapal argkatan 215 kg un- 
tuk angkatan press, merumbangkan 

Gjumiah angkatan terbaik sebelumnjo 
214 kg Mari Lifter Batishev dari Uni 
Sovjet. 
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KATA2 HARINI 

  

MENDATAR 

1. Nogara jang terkenal karena Mode- 
nja. B-Tata Usaha 
9.Dibatja dari belakang ! Gelar 

bangsawan Puteri. 
11.Dibatja dua kali : nama sebuah 

  

31.Nama belakang : Maha Patih ke- 

32. Pergi (Bhs. | is) Inggeri 
33.Salah” pendjaga (benteng) ne- 

ga RA. 
34. Sebuah negara tetangga. 

    

F ! 

PENDJELASAN REDAKSI : berhubung terdapat kesilapan dalam urutan 
hari ini kami muatkan landjutan ja ng sebenarnja. Harap peminat sudi 

SEBAGAIMANA halnja djuga di luarnegeri, 
terutama di Macao dan Australia, maka tidak 
mengherankan apabila djuga loket totalisator 
sports club Canidrome, Senajan, mendapat kun 

diungan ramai dari para penggemar? balap an 
djing Greyhound. 
Seperti tampak pada gambar bawah ini, pe- 

bermain totalisator itu bukan 
sadja masjarakat setempat, tapi djuga orang2 
asing. 

Djakarta Canidrom Sports Club telah memu 
lai atjaranja di stadion chusus Senajan sedjak 
Sabtu malam dan Minggu malam lalu. ' Balap 

ngundjung2 jang 

andjing tersebut diadakan setiap Sabtu dan 
Minggu. (UPI/Kemasang). 

MERDEKA 

     

Thailand, Singapura & 

kes. Brunei tersingkir 
HONGKONG LAWAN 
THAILAND 2 -1 
Manjia, 21 April (Mdk) 

Kesebelasan Hongkong menga 
lahkan Muangthai, djuara berta 
han bersama Burma. dengan ang 
ka 2—1 untuk madju kebabak per 
empat final (bersama Korea Sela 
tan) Minggu malam di Manila. 

Dengan demjkian, Muang:hai 
jang sebelumnja telah dikalahkan 
oleh Korea Selatan disisihkan da 
Ci turnamen 16 negara sesudah 
kekalahannja Minggu malam ter 
sebut. Kes. Brunei senasib dengan 
Muangthai jang djuga telah men 
derita kekalahan dua kalj tanpa 
kemenangan. 

Menurut Reuter, tiga gol jang 
Gitjiptakan dalam pertandingan 
Hongkong — Muangthaj tersebut 
ditjiptakan dalam babak perta- 

ma. 
Senterpor Hongkong, Yesung 

Siu Nin sesudah melewati dua 
pemain belakang Muangthaj men 
tjetak gol pertama dalam merit 

ke 10. 

Lima menit kemudian  Muang- 
thai mempersamakan kedudukan 
(I—I) ketika kiri dalam  Yatr 
Sungma melepaskan tembakan 
masuk kegawang Hongkong ka 
rena kiper Hongkong dalain ke 
adaan out of position. 

Dalam menit ke-18. kanan luar « 
Hongkong: — Tang Hung Cheung 
dari djarak 20 yard menggetarkam 

KOREA SELATAN - BRUNEI 3-0 
PILIPINA - SINGAPURA 2 - 0 

MANILA, 21 April (Mak) 
Korea Sigatan Minggu malam ind 

madju ke-kwarter-final tournament se 
pakbola junior kedjuaraan Asia-XII 
dengan mengalahkan kes. Brunei jang 
berdjuang keys, 3—0, Setengah main 
Korea Selatan leading 1—0. 

Dergan demikian Korsel merupakan 
icam pertama jang madju ke-kwarter 
final untuk pool-A dengan mentjitat 
2 kali merang. Kedua gol dari Kor- 
sel itu diperolehnja dengan perdjua- 
rgan berat, dimana Brunei jang men- 
dapat soragan publik sebanjak 10.000 
orang bermain bertahan setjara gemi- 
larg. 

Gol pertama Korsel ditjetak oleh 
hali-back kiri Lee Hi Sung dimenit ke 
3 babak pertama, ketika Ia menembak 
kan bola setjara bebas dalam grebe 
kan didaerah penalty, dengan temba 
kan diagorpal, 1—0, 

Sampal diedah score ini bertahan 
Dibabak kedua, barulah Korsel berha- 
sil mentjetak gol tambahan, ketik: ki 
Ti-dalam Cho Han Hung menembakkan 
bola rendah setinggi lutut setjara ke- 
ras kedalam djala dari djarak 2 yards. 
pada menit ke 31 score mendjadi 
2-0. : 

Gol ketiga, ditjetak oleh kai 
Chu Sung Kun, ketika Cho mel 
tendangan-pendjuru, dan bola itu disun 
Sul oleh Chu Sung Kun kedalam dja 
la, 2 menit sebelum bubaran, 3—0. 

Dalam pertandingan ini, Korsel se- 
lalu dalam menjerang Mampir selama 
20 menit, tetapi menemukan kesulitan 
ntuk menerobos pertahanan Brunel. 

        

PILIPINA — SINGAPURA, 2—0. 
Pilipina mengalahkan Singapura 

2—4 dalam pertandingan lainnja, Ming 
gu malam distadion Rizal Memorial 
'amtuk menjisihkan pool-C. Dibabak 
pertama keadaan masih, 0—0. 

Bagi Singapura ini wdalah kekala- 
bannja jang kedua kalinja. Pilipiha jg 
telah bertanding seri melawan Laos 
dalam perdandingan pertama, akan 
madju ke-kwarter-final, kalau Singapu 
ra mengalahkan Laos nantinja. 

Pertandingan ini seimbang. 6 menit 
@ibabak kedua, berubah Pilipina lead 
Ing 1—9 berkat gol dari Ben Veloso. 

Pilipina kemudian membuat score 
mendjadi 2—0 pada menit ke-28, keti- 
ke Eddie Bunuan melakukan solo-run 
gan menembakkan bola dari diarak de 
kat kegawang Singapura. 

  

han Kafa2 ini, maka 
Terima kasih, 
EDAKSI. 

Lati! 
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10. RT, 11. ENDE, 13. SIA, 14. EPI- 
Hu 43 ta 7. CAD. 

, 9. BRASSILIA, 1. Ex-— 
PERINEN. # 

P Ta A Peneat alan 

NURUN 
  

2 TJENDEKIA, 3. EBI, 4. AGOT, 
5. POLYANDRI, 6. PREAMBBLE, 
8. TRILOGI, 9. INSPIRASI, 12. EP, 
15. OC., 18. ASAP, 20 LOR. 

  

djala gawang Muangthaj jang 
dikawal oleh Seravuth Prathipa- 
kornchaj. 2—1 Hongkong leading 
jang sampai bubaran tetap tak 
mengalami perubahan, 

Sesudah leading 2-—1, Hong- 
kong hanja bermain bertahan di 
babak kedua. 

Adam Butt, kiper Hongkong me 

rupdkan pahlawan teamnja ketika 
ja dengan mudah menahan seku 
rang2nja dua tembakan lawannja 
jang njaris membuahkan gol, 

  

PEREBUTAN PIALA 
”KARTINI CUP” DI 
BOGOR 

BOGOR — Dalam rangka 

memeriahkan "Hari Kartini”, 
Pelti tjabang Bogor, akan me 
njelenggarakan pertandingan 

tennis kaum ibu. Pertanding. 

an tsb dilangsungkan untuk 

memperebutkan piala bergilir 

”Kartinj. Cup”. Diharapkan, 

dalam pekan ini pertanding- 

an2 itu dapat disele: an 

Demikian menurut Irrawan 

SH, ketua Panitia kepada "An 

tara”. 

  

SELASA, 21 APRIL 1970 

   

  

"INDIA MADJU KE FINAL 
ZONE TIMUR LAWAN 
TEAM AUSTRALIA 

    BOMBAY — Team Davis 
Cup India dinjatakan berhada 
pan denga, Australia dalam 
babak final zone Timur tur- 
namen Davis Cup jang akan 
dilangsungkan pada bulan 
Mei nanti, ketika berhasil me 
nang) 3—0 atas Srilangka pa. 
da babak final seksiB zone 
Timur, jang berlangsung dj 
Bombay hari Minggu. 

India jang telah memenang 
kan dua pertandingan single 
pembukaan atas Srilangka, 
mentjetak kemenangan ketika 
Shanshj Menon dan Vijay Am 
rithraj mengalahkan Bernard 
Pinto dan P.S. Kumara 6—53, 
6, 57, 64 dalam suatu 
pertandingan ganda jang seru 
selama 80 menit. 

Kes. Iran 

bukan 

junior ? 

  

  

  

  

Manila, 21 April (Mdk). 
Jran hari Minggu diberikan 

wakju 72 djam untuk membuk 
tikan, “bahwa 3 orang dari pe 

majn2nja dalam kedjuaraan 

sepakbola junior Asia—Il iri, 
berusia tidak lebih darj 20 "a 

hun jang ditentukan. 
Srilangka jang kalah deng. 

an 8—0 dari Iran pada Sabtu 
malam, bermain dengan me- 
ngadjukan protes, bahwa pe 

majn2 Iran Muhammady, 
Marlumj, dan “jadagan Mora. 
dj adalah usianja lebih tua. 
Srjiangka mengadjukan pro 

tes jtu kepada Pani:ya Tour 
namen jang terdiri dari 3 ne- 
gara, ialah -uan-rumah Piti- 
pina, Burma dan Muangthai, 
jang “merundingkan soal iru 
Minggu pagi. 

Panitya meminta Iran untuk 

memberikan pembuktjan, bah 
wa ketiga pemain ju adalah, 

dalam batas limiy umurnja, 
sebelum Iran melangsungkan 
pertandingan selandjutnja pada 

Selasa malam nanti melawan 
Djepang. 

Jang mengutarakan nama2 

itu kepada para wartawan ada 
lah kalangan? Sr,langka. 

(AFP). 
  

K- PANGGABEAN TERPILIH 

KEMBALI MENDJADI KOMDA 

PSSI SUMATERA UTARA 

MEDAN, Kamaruddin 
Pangabean terpilih kembali 

mendjadj Komda PSS! Suma. 
tera Utara untuk periode 
1970/1973. setelah dalam pemi- 

Iihan jang djadakan di Tan- 
djung Balai, mengalahkan ri. 
valnia Sulaiman Siregar SH, 
dengan kelebihan 7 suara. Me 
nuru, wartawan harjan ,Sinar 

Harapan" jang  menjaksikan 
pemilihan Komda PSSI Suma 

tera Utara itu, ,/pertandingan"" 
sengit telah terdjadi, sebelum 
K. Pangabean munjjul sebagai 
pemenang. 
Sediumlah 17 bonden di Su 

matera Utara mengirimkan 
wakilrja dalam pemjlihan ter 
sebut, 12 bonden memberjkan 

kepada K. Pangabean 
ia kepada Sulaiman 

  

        

    

  

Djakarta, 21 April (Mdk). 
Kes. PSM Jr. Makassar 

berhasil mengalahkan kes. 
PSAP Jr. Sigli dengan 1—0 
langsung dim pertandingan 
kedjuaraan PSSI Jr. pere- 
butan ”Suratin Cup” jang 
dimainkan di Stadion Men- 
teng Senin sore kemarin. 
SatuZnja goal kemenangan 
buat kes. junior PSM itu 
adalah hasil tendangan pi- 
nalti “dimenit ke-5 babak 
pertama, akibat seorang pe 
main belakang PSAP Jr. me 
lakukan kesalahan dengan 

. memegang seorang pemain 
depan Makassar Jr. 

Dapat dikabarkan bahwa 
pertandingan sore kemarin 
itu telah berdjalan ritjuh 
dan keras, karena wasit jg. 
memimpin pertandingan 
nampaknja agak berat se- 
belah. Terutama kes. PSAP 
Jr. Sigli, merasa banjak se 

kali dirugikan oleh wasit 
dimana dua kali pemain be 
lakang kes. PSM Jr. Ma- 
kassar jang hands-ball dida 
erah pinalti, oleh wasit se- 

Djakarta 
Surabaja 1-0 
SEMARANG — Hari keempat sore tang 
gal 174 distadion Diponegoro Sema- 
Marg dilandjutkan lagi pertandingan 
sepakbola dalam rar kedjuaraan 

  

    

final round PSSI-Ir. Pada sore itu 
Persidja-Jr berhasil menundukkan Per. 

baja-Jr, 1—0. 
pergandingan dimulai, kira2 

  

run hudian lebat di 
8, tapi' diam 3 1 
terarg, ramun Ia 

        

pargar. hidjau « 
sukar untuk d 
dingar janu 

Djatarrja pertar 
Wasit Darjoro dari Semar: 
sII menjelesaikan pertardin 
ngan tidak merimbu!kan insi 
tidak diharapkan 

Kedua bclah pihak tidek bisa m 
perlihatkan keunggu 
pargan Iitiin, namun da 

        

   

   

    

   
15, babak pertama Diaki 
membuka score pertama 
oleh pemain kirl-dalam Sorja. 

  

Setelah goa! pertama | 
karta dapat ditjctak, data 
dingan mulai keras, sampai turun mi 
rum, score tetap i—0 untuk Djakarta 
dan ternjata Galam babak kedua Dja- 
karta tidak berhasil ambah keme 
nargannja. 

Dalam babak kedi 
tandingan tetap keras. 
Gapat mergatasi beberapa in 
jul jang terdjadi, 

Dalam pertandingan babak 
ini, Djakarta lebih menu 
kompakannja. terutama dit 

namun berkat — ketangk 

   pertan- 

    

» dial 
nami 

      

   

  

     
parnia, 
keeper Surabata, — Soctri 
bdfa dapat dihindark s     
bertusi2 dilantjarkan oleh 

Dalam 4 hari berturu 
basil pertandingan seluri 

rta — Semarang 
        

erpasar, 1—0 
2—40: Diakarta — 

  

Derpasar. 
1—4 (Ant) 

  

DJAKARTA JR HANJA No. 2 DI SEMARANG 
SEMARANG JR DJUARA POOL 1 Djakarta, 21 April (Mdk) 

Kes, PSIS Jr. Semarang te 

iah berhasil keluar sebagai 
djuara pertama dalam pool 1 

perebutan ”Suratin Cup” se. 

telah dalam pertandingannja 
jg terachir dimainkan dj Sta- 
dion Diponegoro Semarang pa 

da Minggu sore kemarin, kes. 

PSIS Jr berhasil mengalahkan 

kes, PERSEBAJA Jr Surabaja 
dengan angka 4—0. 
Dengan demikian dalam 3 

pertandingan jang dilakukan. 
nja dikandangnja sendiri kes 
PSIS Jr ini tak pernah sekali 
pun berhasil dikalahkav oleb 
lawan2nja. 

Sementara itu pula kes. PER 

SIDJA Jr bond Ibukota telah 

berhasil menempatkan dirjnja 

sebagaj runner.up pool JI, se 

telah dalam pertandingannja 
pada Sabtu sore jbl, kes, PER 

SIDJA Jr berhasil mengalah. 
kan kes. Denpasar Jr dengan 
angka 3—0, dalam babak per 
tama PERSIDJA Jr leading de 
ngan angka 2—0 dari Den- 
pasar Jr. : 

Dan dengan demikian maka 
kes. SEMARANG Jr dan kes. 
PERSIDJA Jr berhak madju 
kebabak selandjutnja jaitu 

     

Jr vs Surabaja Jr 3—0. 

Dari hasil? pertandingan 
jang diatas, kedudukan dari 

rang 

  

ar 3 3 
ar 3 2 

Surabaja Jr 3 1 
Denpasar Jr 3 0     

    

   

  

ADA tanggal 30 Maret J1. ha 
rian Ini mengutip berita UPI 
Jang mengubarkan, bahwa 
Indonesia telah berhasil me- 
rebut 2 pertandngan single 

dalam ronde A babak penjisihan Da- 

vis Cup zone Timur melawan Vietnam 

Selatan. Atet Wilono mengalahkan 

Nguyen Van Than dari Vietnam Sel 

tan dengan 3-6, 6—3, 0—4, &——4 

sedang Gondo Widjojo menggulingkas 
Vo Van Bay dengan 6—0, 6—1, 6&—1 
Kantor Berita Indonesia ""Antara"" tak 
mengabarkan apa? 

  

ALANGAN tennis Indonesia 
pada lega —hatinja, apali 
kita jang mengetahul kekua- 
tan Vo Van Bay dari madja 
lah ""Worid Terials” amat 

terkesan oleh viktori Gondo jang bo- 
leh dibanggakan itu. Kemudian tiada 
kabar-berita, Antara pun bungkem da 
lam seribu bahasa tentang pertanding 
an Davis Cup Ini, pada hal praktis 
semua kabar olahraga di Asin Teng- 
gara diwartakan Tunggu punja tunggu 
tiada djuga kabar sebetik pun, sehing 
Ia penggemar? tennis dan para Offi- 

Wal di Ibukota sudah mengira bahwa 
Djepang untuk 

   

   

sebab dengan 
pada hari pertama itu, kita (uma ting 

gal merebut satu pertat sadja untuk 
menggandoi kemenangan. Kalaupun 
@oubte kalah, se-kurang2nja kita harus 
mampu merampas satu singte lagi. 
Sampat sepuluh hari kemudian, jakat 
tai. 10 April hartan tni mewartakan 
pula, bahwa Vietsel jang berhasil me 

Indonesia dalam rondaperta 
ma babak penjisihan Davis Cup zone 
Timur seksi A, akan bertemu dengan 
jepang dironde kedua di Tokyo. Yer 
olata hahwa team Vetsel jang tendtri 
Mart Vo Van Bay, Vo Van Than, Do 

  

   
dari pool 

Suratin Cup” 
ke4 team rem 

I perebutan 
itu adalah sbb. : 

Main Menang Draw Kalah Goal rata? Pojnt 
0 8— 6 
0 1 8-4 4 
0 2 4 2 
0 3 18 o 

ALA. KATILI 

urg Van Minh dan Ly Aline dalam 
pertandingan terhadap Indonesia, te- 
lah memperoleh kemenangan dengan 
4-1, dan akan menghadapi Djepang, 
jang diwakili oleh Koji Watanade, 
Isao Kobajushi, Yui Tesuka dan Hide 
saburo Kurdmatsu. Kabar jang benar2 
mengetjewakan 

Dan jang mengesalkan lalah bahwa 
"Ant tak memberikan kabar sedi 
kitpun, dan bahwa berita UPI Itu ha 
mja warta gembira jang palsu, atau 
mungkinkah harian kita salah mengu- 
tipnja? Sebab kenjataanja ialah bah- 
wa bukan Vo Van Bay, tapi Gondo 

    

              

  

   
    

  

       

    

Pertandingan PSM 
      

   

  

lawan Sigli 
terganggu 

olah2 tidak dilihat. 
Sementara itu pula baku han 

tam diantara pemain njaris terdja 
di ketika 'kanan luar kes. PSAP 
Ir Sigli didjstos-dari belakang 
oleh seoring remain belakang 
PSM Jr Makassar. Hanja berkat 
kesiap sjagaan barisan keamanan, 
maka pertandingan jang tadinja 
telah berhenti untuk beberapa 
saag itu dapat @teruskan kembali. 

Susunan Team 
Dalam - pertandingan kemarin 

kes. PSM Jr Makassar turun de 
ngan pasangan sbb: pendjaga ga 
wang: Hendrik, back: Rachim, 
Jusuf, half: Rauf, Rivat, Talib 
Djakfar, penjerang2: Mahmud, 
Kamaruddin, — Mustafa, Talib 
Adam dan Lauren. Sementara itu 
kes. PSAP Jr Sigli turun dengan 
pasangan: pendjaga gawang: Isma 
U, bagk: Sofjan. Madeuhak, half: 
A. Rani, Sjamsul: Aljmuddja. pe 
njerang2: Iskandar, M. Nur, Idris, 
Achmad dan Hafas. 

Djalannja pertandingan 
Dglam pertandingan kemarin 

sore 'tu njatanja kes PSAP Jr 
kembali menemuj 'kesialannja, 
karena baru pertandingan berdja 
lan kl. 4 menit. dalam suatu sera 
ngan jang kurang berbahaja, 
spilI T. Siamsul telah melakukan 
suatu pelanggaran digaris pmahti 
Gengan memegang seorang pema 
In depan kes. PSM Jr Makassar, 

Dengan kebobolan ini kes. PS 
AP Ir Sigli bukannja mendjadi pa 
tah semangat, tapi bahkan sebalk 
nja, Ikejnginan untuk. membalas 
kdkalahan timbul meluap2 darj 
setiap pemainnja. Dan keadaan 
ini membuat suasana pertanding- 
an mendjadj keras, jang dilaku 
kam oleh pema'n2 kedua team. 

Kes. PSAP Jr jang kurang da 
lam tehnis itu, ternjata berkat 
semangat bertanding jang me- 
luap2 sering sekali berhasil me 
ngurung rapat pertahanan kes. 
PSM Jr, hanja berkat pertahanan 
jang kukuh dari Makassar Junior 
tu, maka goal Udak dapat ditjip 
takan oleh Sigli Jr. 

Disamping itu ternjata 

    

    
jang kurang, sev'agga 

beberapa kans jang baik darj Sig 
Ni Jr ni hilang dengan pertju 

Dari barisan kes. PSM Jr Makas- 
dapat kita Nhat bahwa pemainZ 

  

   

  

   

   

        

   

   
    

    

   
   
         

  

   

hanja dibelakang medja sadja.- 
teri Ekuin Sri Sultan Hamengk 
gembira dan puas (tengah 
antara PS! 

SEKALI-KALI perlu djuga turun ke lapangan hidiau. diangan 

Geparinja masih agak mentah dan 
kurang dalam team work, sehingga 
tanpa adanja goal pinaiti, barisam 
Gepan Makassar itu mungkin tak ber- 
hasi! mentjiptakan goal. 

Pertandingan 
selandjutnja 

Denggn berhasilnja' kes. PSM Jr 
Ini mengalahkan kes. PSAP Jr maka 

Otomatis kes. PSAP tersisih dari ba- 

bak penjisihan pool II perebutan 

Suratin Cup ini. Dan seperti kita 

ketahui dalam pertandingan terdahu- 

Iu kes. PSAP dikalahkan dengan 

angka 2—4 oleh kes. PSMS Jr, maka 

engan demikian kes. PSMS Jr dam 

kes. PSM Jr sudah dapat memasti- 

kan dirinja masing2 untuk  madjw 

kebabak selandjutnja jaitu babak 

semi final. 
Dan dengan demikian pula per. 

tandingan Selasa sore antara kes 

PSM Jr vs kes. PSMS Jr sekaligus 

akan menentukan kedudukan masing2 

team dalam poot IL Kesebelasan 

jang nantinja keluar sebagai peme- 

nang dalam pertandingan sore nanti 

setjara otomatis alan murttul seba- 

Kal djuara pool II, sedangkan jang 

kalah dergan sendirinja menempati 
rurner-up pool II. (Am). 

mpe anam 

Team Davis 
Cup Aastralia 

menang 
di Djepang 
'TOKIO, — Australja menga 

lahkan Djepang 3—0 dalam 

fimal zone Timur seksi "A” 

perebuan Davis Cup harj 

Minggu, ketika pasangan Al. 
Ian Stone/Ray Ruffels menggu 

Tingkan pasangan Djepang Jua 

z0 Kewamori/ Takeshi Koura 
T—5: 57, 6—2, 6—4 dalam 

pertandingan double d/gelarg 
gang tanah.liat Denen, Tokio. 

Australia telah memenangkan 

2 pertandingan Single perra. 
ma pada hari Sabtu kemarin 
dan kinj score mendjadi 3—0 

dalam pertandingan terbaik 
dari 5 se." itu. 

2 Perrandirgan single jang 
akan dimainkan hari Senja 
akan merupakar suatu per- 

tandingan persahabatan bela. 
ka, karera tidak mengganggu 

lagi kemenangan Australja | u. 

(mungkin demikian pikiran Men 
ubuwono jang kelihatan riang- 

— X) selesai pertandingan 
Veteran lawan kes. wartawan ibukota Seperti dibe- 

kan kemarin wartawan menanj 

temasanja serta 
Kesalahan tehnlkria 
kurang jongkok pada bola? rendah, 
ter-lebih2 pada voiley-rendah dimana 
pemain untuk memperoleh hasil jang 
baik tak bisa tidak harus melipatkan 
lututnja. Gondo pada bola? rendah ha 
damnja tetap setegak pepan. Dal di 

masa remadjanja pengaruh dari se, 
pannja berdjongkok Ini tak begitu ken 
tara, karena Ia masih langsing. Tapi 
Adat te "dah mendjadi montok, kalau 
tak dikatakan gemuk — hal jang ha- 
rus dihindarkan oleh setiap ati, se- 
hingga sukar baginla untuk memukul 
volley rendah jang baik 

Kekurangan lain — Gondo maupun 
Atet, lalah bahwa mereka tidak dojan 

9 fisik selain dari main tennis, 

    

  

  

  

Mandikap kita lalah kekurangan dalam 
kompetisi dan pertandingan, dan ba- 
galmana mengupgrading junior? berbe 
kat dengan latihan2 Intensif, sebab 
mambatannja ialah fulus. Tennis walaw 
pun tak semahal golf masih tetap bagi 
Kita merupakan olah-raza mewah, se 
darg PELTI tak punja hepers.. Hanja 
lah terutama berkat bantuan PERTA- 
MINA (tiket2 kapatterbang), maka kita 
sanggup mengirimkan pemain2 kita ke 
Federation Cup Gi Dierman Barat, 
Wimbledon dan Forest Mills nanti 

Sesudah PON Surabala ada kabar 

        
   

   
      

  

         

     
      

      
     

     

    

       

sukkan pengeluaran? olahraga dalam 
budget daerah Sampsi dimana pelak 

rentjana2 tsb. belum kita tahu 
Pun dalam pertemuan Komisi? Teknik 
ternis selama PON VII telah diputus 
kan, bahwa daerah3 akan mengadakan 

Kekalahan team Davis Cup kita 

PELTI HARUS 
MENJIAPKAN 

PARTNER BARU 
BAGI ATET 

tu sada oleh Ve Van Bay jang sudah 
veteran Itu (A8 tahun). Gondo $ 
pemain Jang mungkin paling berbakat 

  

seperti tari dan senam. Pada he! prak 
tis semua djuara tennis, misainja Em 

latih digymnasium, latihan lari ber- 
mmilz dipantai. Untuk menttanal hasit 
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