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Hidup lebih nikmat 

  

   ADAM MALIK .. 
tok mau 
buang waktu 

  

Kapten N. 
ditahan atas 

tuduhan 
. korupsi 
di Pipad 

Djakarta, 27 April (Mdk) 
Menurut keterangan jang di 

peroleh martawan 'Mdk' bahwa 

gga 
gian dipihak Protensil/PIPAD- 
Kalangan PIPAD menerang- 

kan selandjutnja bahwa perbu 
atan jang telah dilakukan oleh 
Kapten N tsb merupakan suatu 
perbuatan jang sangat tertjela. 
karena hal itu dapat mengaki. 
batkan tidak hanja kerugian di 
pihak PIPAD, tetapi. djuga da- 
pat membawa akibat gangguan 
jang serius terhadap pelaksana 
an projek Angkatan Darat dan 
dapat pula menggagaikan rea. 
tjana Pemerintah dalam me. 
ongkatkan kehidupen serta me 
modernisir petani didaerah Ma 

« djalengka. 
Mengenai' djumlah uang jang " 

telah disalah gunakan oleh Kap 
ten N. kalangan PIPAD tidak 
memberikan keterangan deng- 
an pasti karena masih dalam 
proses il 

jang disalah gunakan oleh Kap 
tea N hanja “sekitar djutaan 
rupiah. (S) 

Hipnotisme 

kontra 

hipnotisme? 
an 
ATRAKSI JANG NJARIS 
MEMBAWA TJELAKA 

  

Djakarta, 21 April (Mdk) 
Sebuah kekuatan hipno. 

Pelda R.A. Subarna (Ke. 
pala Dinas Hubungan Ma- 
sjarakat) akan mempertun 

n permainannja dgn 
ta tangan kiri ka. 

nan kemudian ditarik oleh 
20 orang tiap sebelah ta. 

(Ant.) 
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dengan 2 : 

SIT nomor 0324/SK/DPHM/SIT/1968 
Vin Pepelrada No.Kep.238/P/V/1968 

  

   

PERPUSTAKAAN : 

   
SUREUM Pk) OFfikIr Merfleka! "Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

erdeka 
SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

alik bantah 
n kirim 

pasukan 
”Omong kosong dan provokatif”, 
kata Menlu tentang berita AFP 

Djakarta, 27 April (Mdk). 
MENTERI Luar Negeri 

Adam Malik pagi ini menu 
rut renfjana akan menerus 
kan -atjara2 konsultasi da- 
lam rangka merealisir ren- 
tjana Konperensi Asia un- 
tuk membahas krisis Kam 
bodja. 

Hanoi 

tolak 
Tokio, 27 Apri (Mdk) 

Pemerintah HANOI hari 
Sabtu menolak seruan In. 
@onesia untuk mengadakan 
Konperensi Asia mengenai 
Kambodja dan menuduh 
bahwa usul Indonesia itu di 
tudjukan untuk melajani 
kepentingan Amerika Seri- 
kat dan Djendral Lon Nol. 

Penolakan Hanoi itu di. 
ungkapkan dalam komen. 
tar surat kabar “Nhan 

, surat kabar resmi 
Partai Komunis Vietnam 
Utara jang disiarkan oleh 
Kantor Berita Vietnam dan 
dimonitor oleh Radio Dje, 
pang di Tokio hari Minggu. 
Menurut Hanoj pembe- 

sar2 di Djepang, Muang 
Thai, Filipina, Australia, 
Seiandia Baru, Malaysia dll. 
itu, jang diundang untuk 
menghadjri Konperensi A. 
sia sematjam itu adalah 
"pendukung? Amerika Seri 
kat dalam perang di Viet. 
nam dan merupakan kaki. 
tangan2 klik Lon Nol-Ma. 
tak”. (UPI) 

  

  

  

Tapi usaha tsb. nampak- 
nja sudah mendapat rinta- 
ngan berhubung sikap pi- 
hak komunis jang negatif. 
(Batja berita chusus reaksi 
Vietnam Utara). 

Harj iny Adam Malik akan 
berbitjara | dengan dutabesar 
Inggeris Hainworth dan duta 
besar Kanada anggota Komite 
Pengawas Internasionaj di In. 
dotjina. 

ru, 
Perlu ditjatat pula, bahwa 

Menlu telah menolak saran 
dua negara jang diundang. 
Pertuma, usal Djepang supaja 
diadakan randingan penda. 
huluan ani 5-negara telah 
ditolak sebagai "buang wak. 
tu”. Kedua. usuj PM Malaysia 
Tengku Abdui Rahman supaja 
konperensi itu djuga memba. 
has masalah Asia lainnja di. 
tolak sebagai “tidak ada wak 
tu". Alasan Menlu ialah bah- 
wa soal Kambodja sudah men 
desak dan merupakan masa. 
lah iang lebih penting. 
SELESAI sidang chusus de. 

ngan pedjabat2 tinggi ha 
ri Sablu lalu jang aa Da 
kuranglebih dua djam itu. Ma. 
lik membantah beras befita 
Se begin, Perantjis A. 
Djakara jg mengatakan 
Indonesia sedang merentjania. 
kan pengiriman 1600 tentara ke 
aKmbodja. Menlu sebelumnja 
sudah membantah bahwa Indo. 
nesia telah mengirim ban'uan 
sendjata kepada Pem. Lom Nol 
di Pnompeah. 
Tentang berita terechit 

AFP itu, Malik menggunakan 

Katanja Indonesia tidak akan 
mengirim 

bodja itu fidak akan jebih da. 
ri dua hari. 

Suatu hal jang dianggap/ 

SITUASI MILITER 
DI KAMBODJA 

Sepasukan Kambodja jang dikirim- 
kan sebagai balabantuan telah masuk 

   
New York, 27/4 (Mdk). 

   

Taiwan sedunia jg mentji 
ta-tjitakan kemerdeka- 
an” — jang menentang 
didudukinja Taiwan oleh 
Pemerintah Chiang Kai- 

   
   

BERKAT 
KETJEKATAN 
SEORANG 
DETEKTIF 

  

lever pr ear Kemala aneka Kesan Ia barua menahan Dito, 
Inar hotel “OKNUM SIPIL ASING PAKAI NOMOR “sa nng,rona 

MOBIL ”'D-CD 31 TAPI mmm 2 em: 
BUKAN DIPLOMAT 3 

Leluasa “Keluar djauh, belum Gapat diungkapkan. terlak sesaat Wakil PM Chiang 

masuk airport Mn em Hoa A Djan ten ja menadia naga Dot 
Kemajoran & Priok 2 Lee SATU TON Ga 

Me Knaga San Manraang ama Tenalar @ringinan bela Pro 
Semar Ga aja. Seda tiba di Indonesia Ia be- Leone aharcara pe 
Apakah K.H. Kab memasukkan ken kerdja pada suatu biro pemborong ba- tapi Senang ana Oreo PI 

Sa aed MY” Goggtna dalah berdesartan bentrak Gilang eta tanpa Gede 
en Tam He an BNI TG ANaae De Da MOU dan Oersarab. ke hal J1) 

  

Kai- Shek 
terhindar 
tembakan 

2 Orang 

Taiwan asli 
ditangkap 

“polisi 
New York 
  

Hong Kong, 27 April (Mdk) 
RRT, salah satu dianta- 

ra 5 negara jang mempu- 
njai nuklir, hari Sabtu me- 
ngumumkan telah berhasil- 
nja RRT meluntjurkan sa- 
telit bumi buatan jang per- 

173 kg. dan diluntjurkan 
pada.Djum'at malam j.l. Sa 
telit tsb. kemudian menge- 
lilingi bumi sekali setiap 
114 menit. 

Dengan demikian RRT 
menjusul Uni Sovjet, Ame- 
rika Serikat, Perantjis dan 
Djepang dalam sekelompok 
chusus bangsa2 jang telah 

PENTAGON 

ulin dseakan bahwa sendjawid dar 
penasehat2 militer diperlukan untuk 

tergulingnja pemerintah 
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PENJEDAP MASAKA 

CE 
PURE MONOSODIUM GLUTAMAT £ 
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Putera sulung Chiang Kai Shek, lang ajaris terbunuh di New York, t 
ketika bertemu Wakil Pres. AS Spiro Agnew di Washingion. (AP). 

Peking luntjurkan 
satelit 173 ks 

    

    

    

membuat satelit2 dgn. teh- 
nologi mereka sendiri. 

  

    

  

      

  
    

AMERIKA 
Sementara itu Kepala Badan Ruang 

Argkaa Luar Amerika Serikat hari 

    

   
     

TIDAK ADA R | 
TOTAL ATAS IMPOR! 

   

    

Djum'at oleh Kemengerian 
ngan Sirgapura, dimana 
peringatkan supaja djangan 
Publikasi seperti itu ke 1 

tep peraturan ini tidak sampel 
Mput! larangan jang 

RUMAH2 TERAP 
ORANG VIETNAM 
DIPINDAHKAN 
TENTARA KAMBOD 

Phnom Penh, 27 April (Mak) 
Pasukan? marinir Ki     

H H    | 
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Bandit tertembak 
bandit lain ? 
Dirawat dirumah sakit 
dengan nama samaran 

  

melepaskan tembakan, sampai 
saat berita Ini dituls belum da 

diketahui “denga: 
Pa eekah kedjadian oa anta. 
rikan diri. 

Page onta aa Ya 

wa P.S telah banjak melakukan 
kkedjahatan2 di #bukota- 
Sekira 4 tahu, jang lalu ia 

IPERKARA MADJALAH MINGGUAN IBUKOTA : 

Tjabul lebih buruk 

Mu dimana kalau tjara pe 
jannja kepada umum dapat 

ulkan rangsangan sex dan 
njinggung rasa susila masjara 

Selandjutnja atas pertanjaan 
mengatakan bahwa ditindjau 

segi Undang2 Pokok Pers, 
adakan madjalah 'Mayapada, 

ig dihadapkan ke Pengadilan, 
ibungan dengan tjerpen 'Bu- 

k dan Budak' serta gambar2 
tg oleh berwadjib dianggap por 

, sudah menjalahi undang2 ter 
but dan peringatan iang per- 

diberikan oleh Kedjaksaan 
ksung kepada madjalah tsb. 

Terhadap gambar2 jang di- 
oleh madjalah tersebut, An 

r Luthan tegas2 mengatakan 
hwa gambar tersebut adalah 
bul' dan 'pcrno' dan dapat me 
k generasi muda. Djterangkan 

  

Ha 'pornor dan 'tjabul adalah se 

KARET BUSA JANG BERMUTU 

PUSAT PENDJUALAN : 

4 DJL. KALI BESAR BARAT No. 26. 

, DJAKARTA-KOTA TEL. 23276. 

ARTA EKONOMI 

  

Mungus 

dari 

por no 

KATA PEDJABAT 
DEP. PENERANGAN 
Geradjat, tapi tjabul lebih buruk 

Gan tak sopan, dan djelas tak se 

suai dengan Pantjasila. 

Terdakwa atas pertanjaan Ha- 

kim tentang keterangan saksi 
ahli mengatakan tdk sependapat 
dan berbeda tentang pengertian 
porno. Terdakwa mengatakan bah 
wa pengertian 'porno', sebenar- 

nja relatif, melihat pada orang 
ja. Dalam hal jni sama sekali 
ia tak merasa bersalah dalam pe 
muatan gambar?/tulisan2 dalam 
madjalah tersebut. 
Demikian hasil sidang landju 

ten perkara Hasanul Arjfin Pe- 

mimpjn/penanggung djawab ma 
djalah Mayapada. 

Sidang oleh Hakim akan dilan 

Gjutkan hari Sabtu depan untuk 
mendengar sanggahan terdakwa 

Gan djuga untuk mendengarkan 
reguistojr dari Djaksa  Buchari 

Jassin kalau sekiranja Djakra te 

lah mempersiapkannja. (Mrs) 
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aa
 

No. 404/M/70 
DAYA 

  

  

VALUTA ASING DI DJAKARTA HARI SABTU 

DJAKARTA — Kkirs Valuta Asing di Djakarta waktu hari Sa
btu 

tetap sama kurs jang berlaku sebelumnja. Pasaran 

ta asing masih #ukup kuat, terutama perminisan 'er. 

dollar Amerika dan dollar Singapura. karena pedagang2 

perobahan kurs jang ada dengan suasana 
sesudah dikeluarkannja aan : ” . ai 

Djua 

Poundsterling Inggeris Rp. 890— Rp. 915 — 

Dota Austrais LN ea — Ya 
na hara Ra Ips Ip Ia 

Gn Be ma me BE NS  Re t Rp . 

Dollar Rp, G— RP: Gh— 

LINSI SAMPAIKAN SARAN2 PADA PEMERINTAH 

Ranat Gebungan kepada Menteri Perdagangan Prof 

Ullangsungkan hari Dium'at lalu Badan Perantjang Pembangunan Na- 

erupakan pieno gabungan antara” sional (Bappenas), Menteri Keuangan 

Pusat dan Ginsi Djakarta Ra- Gan Gubernur Bank Indonesia. Berkas 

Nai erunjat Manja satu atjara tung- Hiu disampaikan sebagui | tanggapan 

tanu "membahas, menehti PP 16 tas dikeluarkannja PP 16 dan dapat di 

bilkenat dikalangan pengusaha se dinilai sebagai bahan- banding, sumba 

reraturan 17 April”. Tokoh ngan fikiran sektor perdagangan im- 
Manduka keras agar tetap de- Port swasta, cbususnja pribumi. 

menguasai bidang — sktivttesnja, Peraturan Pelaksana 
sektor Import. PP-16 ditunggu 

(Tapi mengingat imoort Udak berdasi Atas pertanjaan Drs Zain Noordin, 
Mart perekonomian Not sekertaris jendral GINSI Pusat, me- 

ea see pa Pera #jatakan PP 16 Hu dapat dibenarkan 

Na Crott mai K3 ruptat), me AL gntnnnf onani 

Iencikan maria berpengaruh psia oo Untuk mentjapal Garis ini dibutuh- 
seluruh tini perntagaan. ken banjak waktu, dan jang penting 

Ie berupa sarang dan amen Yulia, slah bahwa kini masih ditunggu 

Z I : 

  

136 PROJEK MODAL 
DALAM NEGERI, 101 
ASING DISETUDJUI 

Idjin usaha jang diberikan sepan- 
Gjang tahun 1967 menjangkut investasi 
US$ 25,4 djuta, tahun 1968 US$ 38,5 
Gjuta dan tahun 1969 US$ 68,5 djuta. 

PROJEK2 JANG SELESAI 
Projela Pelita Perindustrian jang 

telah diselesaikan dalam tahun 1968/ 

  

tembang, ban di Palembang, galangan 
kapal di Makassar (tahap D, minjak 
dedak di Krawang, vetsin di Djakarta 
Djawa Timur dan Pekalongan, djari2 
sepeda di Bogor, seng gelombang di 
Medan. Semarang dan Djakarta, susu 
kaleng di Djakarta, sepatu dan san 
Gal di Surabaja, tekstil /peradjutan, 
benang Gjahit, finishing dan printing 
Gl Djakarta, Djawa Barat, Djawa Te 
ingah, pengolahan udang di Djakarta 
Gan makanan ternak di Djakarta. 
(Am. 

  

BUNUH DIRI KARENA 
DIPAKSA 

  

  

Kakek 64 th 
gantung diri 

Djakarta, 27 April (Mdk) 
kakek Seorang 

Sumardjo, umu, @ tahun. 
pada hari Djum'at djam 
16.00 sore, telah kedapatan 

| 6 

    

MERDEKA 

Kalung Emas Gadis 
Didjambret Dalam 

Bus Kota 
Djakania, 27 Ai (Mak). 
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mempunjai harapan. Demikian dika- 
takan oleh Duta Besar Malaysia Tan 
Sri Jacob bin Abd. Latif di VIP- 

No
. 

4
0
2
/
M
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SENIN, 27 APRIL 1970 

PEN AI 

Tidak semu 

AA TAN Lani 

Tidak semuanya pentin 

PSI 

anda 

Madjalah EKSPRES 

menjadjikan 

Kya 

Per lltlal 

(Ela 

bukan 

tetek - bengek 

Feri 

lk ultal 

Pel 

NT Clean 3g 

(ENI 

paling modern 

NN EA edan 

Bau N LA 

madjalah internasional 

jang bermutu 

Ker 

Kata ai 

PN Mw) 

EKSPRES 
Penta Nasa N adan 
Djl. Petjenongan No 69 

Jesse) 
Indonesia   

  

Sistim ”'barang kiriman” 
mutlak perlu dibanteras 

KATA KALANGAN IMPORTIR 

  

takan da pers bahwa 
menatakan ke. 

sediaannja un,uk merrhetri 
kongres atau se-kurang?nja 
akan menjampaikan sambut- 
an teriulis . 

Wartawan 
Ambon tak 

boleh dekati 
Menteri DN 

  

Ikanja dikatakan oleh para peda- 

Bea Tjukai harus mengadakan pe- 
'ngawasan jang keras atas pema- 
sukan barangi jang Gemiktan. 

Dikatakan bahwa sist'm barang 
kiriman tu, memungkinkan djuga 
para crew kapal2 ikut memasu- 
kan barang2 jang mereka beli d'- 
tempat2 jang mereka singgah! di- 
Iuar negeri, gedjala2 ini tidak da- 
pat dibiarkan berdjalan terus, tan: 
Pa sesuatu larangan keras dari pi 
hak Menteri Keuangan, dan untuk 
perdagangan. Tindakan? itu tidak 
Manja merugikan negara, akan te- 
tapi djuga bagi para pedangang 
sendiri, jang dengan susah pajah 
mentaati segala peraturan, kemu- 
(ian mendapat saingan2 gelap de- 
ngan tjara jang mudah Gan dilega- 
sir pula oleh Instansiz 

Barang? kiriman Ini, dikatakan 
oleh mereka merupakan saingan 
feng sangat merugikan bagi para 
kaum pedagang Importir nastonal, 
akan tetapi sebaliknja menguntung 
kan bagi golongan? tertentu dan 
pen negeri Jang bersangku- 

Di'ka peraturan baru itu dimak 
sudkan untuk menggiatkan usaha 
pembangunan, maka djuga sega 

feng merugikan bagi pelaksanaan 
Intensifikasi perdagangan Impor 
Gan ekspor, akibat daripada penje 
Iundupan dalam pelbagai bentuk 
Gan tjara, harus dapat dibasmi dan 

tertentu 

n oleh Pemerintah. 
Demikian para pedagang itu me 

nerangkan kepada wartawan "Mer- 
Geka”. (Bs). . 

Tewas Karena Tjoba 
Perbaiki Sendiri 
Kerusakan Listrik 
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jakarta. 27 April (Mdk) 
Sedjumlah enam orang ban. 

dit bersendjata dalam waktu de 
kat akan direset kedepan Pe. 
agadilan Negeri Istimewa Dja. 
karta untuk mempertanggung. 
diawabkan kedjahatan2 jang te 
lah mereka lakukan berulang 
kali diberbagai kota di Djawa 
selama dua tahun terachir. 

Ke.enam orang bandit itu 
Paut Bernandus Koma- 

ling alias Bob: Thoos Mustamu 
alias Alex. Eddy Tantaro. Jus. 
mian alias Jus alias Tekol, 
Welly Tantaro dan Benny Guna 
wan allas Benny Sumbing. 

2 PENARIK TJEK 
KOSONG DIHUKUM 
8 BULAN 
Djakarta, 27 April (Mik) 

2 Orang penarik jek kosong, 
masing2 Oey Kim Tong, peda 
yang di Pasar Senen dan Tnataw 
Abbas, oleh Pengadilan Negeri Is 

timewa Djakarta, telah didjatuhi 

: £ 5 i # 

gara. Atas 
dua terdakwa terang bersalah me 
langgar UU mo. 17 dh. 1964 
  

ANAK 
(Sambungan dari hal. ID) 

tersebut 
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MUSIM HUDJAN! 

INFLUENZA meradjalela ! 

Sediakanlah dirumah tangga Anda 

NFLUHUS 
INFLUENZA UND HUSTEN TABLET 

Bukan obat dari Djerman 
Tetapi OBAT INFLUENZA dengan susunan OPTIMAL dan disesuaikan dengan 
keadaan iklim di Indonesia 

Terhadap INFLUENZA, BATUK', PILEK, DEMAM dan SAKIT KEPALA. 

Sedrakanlah selalu IN FLU HUST! 

PRODUKSI NAKULA FARMA 
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(Kimia Farma Unit II) $ 

NN pi kopi minnmineanenanan mane bamasoei Bi nmoakayaananaemNe 

6 bandit bersendiata 
segera ke pengadilan 

Mereka akan diperiksa dan 

diadili dalam perkara perampo 
kan 16 buah mobil Jeep Toyo. 

ta. 3 buah sedan Fiat type 1300 

1 buah sedan Fiat type 1500. 

1 buah sedan Mercedez. T bu 

ah sedan Dodge dan 4 buah 
Scooter Vespa. 

Menurut berfta atjara pemerik 
saan pendahuluan, semua ken. 
daraan bermotor hasil kedjaha 
tan itu telah "dilego” dengan 
hantuan seorang oknum pega- 
wai sipil Angkatan Laut, beKas 
Kepala Pool Kendaraan Pomal 
Surabaja. jang sudah lebih du 
lu diperiksa oleh pengadilan 

Dari hasil2 pemeriksaan ok. 
,num sipil ALRI itu diketahui 
bahwa mobil2 tsb semuanja te 
lah didjual dengan mempergu- 
nskan 3omor . plat kendaraan 
Angkatan Laut, dan hampir ke 
seluruhannja dibeli oleh instan 
s2 Angkatan Laut pula 

Pedjabat Kepala Kedjaksaan 
Negeri Djakarta Pusat. Sudarso 
70 SH hari Sabtu telah memun 
djuk djaksa Soetardjo SH un. 
tuk bertindak sebagai penuntut 
umum pemeriksaan perkara 
bandit2 bersendjata itu nanti 

(Ant) 

OKNUM 
(Sambungan dari hal. I) 

Menurut perdjandjtan kerdja itu ia ha 
rus bekerdja untik selama 4 tahun 
Gan idjin tinggal disini masih berla- 
ku sampai dengan tanggal $ Mel 
Yegasnja Idjin cinggainja itu menjata 

1 d1 In- 
ri tgl 2 

3 Met 

  

    

    

    April 1967 
1970 

Didalam surat dim resmi tidak 
ada suatu, keterangan, Bahwa ta se 
benarnja adalah seorang Insinjur 
Akan tetapi didalam mama? kartunfa 
Gan jang digunakannja untuk berhu- 

bungan kepeibagal instansi titel kesar 
sebagai Insinjur digunakan- 

3? jang berhubungan dengan 
Jaja sadia, bahwa dia adalah 

& Insinjur 
Ia pernah menjelesalkan pelbagai 

projek, Jang diselenggarakan oleh pe- 
fusahaan Biro Bangunan itu, untuk 

AKABRI di Magelang, kemudian pro- 
jek RS Imanuel di Bandung dan pro- 

fek alr minum di Jogla. Pekerdjaan 

Nu tentunja tidak diurus dan disele- 
oleh K.H. Knb sendiri, akan 

dengan tenagal Indonesia dju- 

gn. Kepada instansi? jang bersangku- 
tan ta selalu mengemukakan, bahwa 
lalah sebenarnja jang melakukan pe 

ranan pentips dalam  menjelesaikan 

pekerdjaan itu 
Dikabarkan bahwa ta akan bekerdja 

untuk suatu projek perhotelan di Dja 

karta, jaitu suatu protek atas nama 

Erieson Telephone Sales Company, Ig 
bekerdja sama dengan dua orang usa 

bawan Indonesia, laltu A dan L.M 

Permobonan untuk berusaha dibi 

Mang perhotelan telah mendapat per- 
setudjuan dari Instansi? jang bersang- 

kutan dalam rangka pelaksanaan Un? 
Gang? Penanaman Modal asing Gi 

indonesia 

   

    

    

   

PENGAWASAN ORANG2 ASING DI SUMUT 
DIPERKETAT LAGI 

  

Pengawasan terhadap Orang? asing 

pampakinja sekarang ini mulai diper 
kembali setelah para petugas 

lam bidang ini menjadari, bahwa 
belakangan — Ini pelaksanaan wadjib 
lapor bagi Orang? asing ternjata ku 

rang dilndahkan sebagaimana mesti 
nja, sesuai dengan undanga dan per 
aturan jang berlaku. 

Didaerah Sumatera Utara sendiri 

pihak kepolisian kini sedang menga 
@eaeamaawabeame san 
KASI INTEL KOMDAK VII 

DAPAT TUGAS BELADJAR 
DJAKARTA — Kasi Intel 

Komdak VII/Djaya AKBP Drs 
Soedjoko mulai tanggal 4 Mei 

1970 jad ditugas beladjarkan ke 

SESKO POLRI. dan sebagai 

penggantinja oleh Pangdak Su 
kahar telah ditundiuk AKBP 

Drs Junusi Jusuf 
Perwira menengah Komdak 

a jang mendapat tugas 

berdjumlah 4 orang. 

masing2 AKBP Drs. Suhadi 

AKBP Drs. Sudjoko, AKBP Ds 

Seeparto dan KBP Drs Sukir. 

    

dakan pendaftaran kembali bagi se 
mua orang asing jang berada didae 
rah int 

Melatul sebuah 
Darut ini, #hak 
mewadjibkan bagi » 
jang berumur 16 ta 

an din 
polisi jang ditundiuk untuk Itu 

pengumumannja 

   
PERKARA BANDING 
DOKTER BLUME 
SEDANG DIPERIKSA 

DJAKARTA, — Perkara banding 
dokter CL. Biume jang dewasa ini 
asih dalam taraf pemeriksaan team 
hakim Pengadilan Tinggi Djakarta, 
@vharapkan dalam waktu dekat sudah 
dapat diputus, demikian diperoleh 
keterangan dari panitera kepala pe- 
ngndilan tinggi tersebut hari Sabtu 

Dokter CL. Miume adalah seorang 
dokter praktek umum diibukota Jang 
pada neher tahun tahu didiatuhi We 

tahun 4 bulan pendiara 
lan Negeri Intimewa Dia 

tingkat pertama), 
terbaki bersalah 

Lodjahatan pengguguran 
kandungan Atas petusan pengadilan 
negeri Hu terhukum dokter CL. Blu 
we menjuiakan naik banding 
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KAMBODJA : 

Bentrokan 2 

hebat 55 mil 

dari kota 

     

      

      

  

        
            
    
    

  

     

KOMANDAN. missi Apollo 13 jang 
Bngal itu, James Loveli, menundjuk 
sebuah model pesawat” buli 
membawanja keliling bul 
lam mendjelaskan  tjai 
tekangnja Fred Halse 
Swigert menjelamatkan 
Gari antjaman maut di angkasa luar. 
Pendjelasan2 tersebut diberikan ber 
lepatan dengan konperensi pers me- 
reka jang pertama tanggal 21 April 
lalu di pusat dinas angkasa luar AS 
dikota Houston. 

Gambar samping menundjukkan 

      

  

BALET DAN BENGKEL 
Besok malam di Ta- 

man Ismail Marzuki akan 

  

  

| 
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A. 12638 

“SEKALI LAGI 
MASALAH 

Dalam menanggapi kebidjaksanaan baru Pemerintah dibidang ekonomi: telah 
kami singgung bahwa pendekatan jang dipergunakan oleh Pemerintah masih 
merupakan pendekatan moneter dan perdagangan. Samnai saat ini nampaknja 
Pemerintah berpendapat, bahwa apabila kebidjaksanaan moneter dan perdaga- 
ngan sudah ditetapkan untuk mendorong produksi, otomatis masalah produksi 
sudah dapat diatasi. 

Itulah dasar pemikiran teoritis daripada tehnokr: 
Padahal masalah jang terpokok daripada ekonomi kita dewasa ini seperti jai 
sering dikemukakan oleh Presiden Suharto sendiri adalah masalah produksi. 
Kita tidak dapat membitjarakan masalah ekonomi kalau tidak membitjarakan 

PRODUKSI 

2 Pemerintah dewasa ii     

masalah prinsipiil daripada ekonomi itu sendiri, jaitu produksi. 
Pemerintah mengatakan bahwa 

oleh karena itu     
   

  

harap2kan itu asalnj 

  

produksi rak| 
nokrat2nja tertentu djuga tidak melupakan, bahwa banjak produksi2 k: 
berfungsi menghemat devisa untuk memenuhi kebutuhan rakjat sehari 

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa moneter dan perdegangan ha- 
nlalah merupakan sarana atau alat untuk menggerakkan produksi. Memang pro- 
duksi adalah praktek. Segala matjam kebidjaksanaan jang berdasarkan teori2, 
apalagi teori2 jang diambilkan dari luaran, akan tidak berhasil dalam menanggu- 
langi masalah2 jang timbul dalam proses produksi djika tidak dikombineer de- 
ngan kondisi2 setempat. Banjak tjontoh2 jang dapat kita pakai sebagai peladja 

memerlukan banjak devisa untuk pem 
sportir harus diberi perangsang dengan mem- 

'bahwa devisa jang kita    merintah beserta 

ran dalam mengatasi masalah produksi ditanah air kita. 
Dalam menetapkan kebidjaksanaan jang menjangkut produksi beras misal- 

memang baik, tetapi dalam prakteknja, karena nja, kebidjaksanaan itu teoriti    
banjak hal jang kurang diperhatikan, hasilnja adalah mengetjewakan. 

Banjak kebidjaksanaan2 Pemerintah jang kontradiktif dalam menghadapi 
masalah produksi ini. Sebagai tjontoh misalnja, dalam masalah harga2 Pemerin- 
tah selalu mengatakan bahwa dengan sistim ekonomi sekarang ini harga ditetap- 
kan oleh kekuatan2 pasar (market forces), tetapi djustru disektor hasil produksi 
rakjat kita jang terbesar jaitu beras, dengan segala matjam dalih, pemerintah 
menetapkan harganja. Mengapa untuk pembelian beras kepada para petani itu 
Pemerintah tidak menggunakan harga beras internasional? Gairah produksi bu- 
kan dari segala matjam kebijaksanaan, tetapi dari djumlah keuntungan jang 
diperoleh petani kita, sehingga mereka bergairah untuk meningkatkan produksi 

j in banjak keuntungan petani kita itu, dengan sendiri- 
mereka akan meningkat pula, sehingga mampu membeli hasil2 pro 

ja dan seterusnja akan menggairahkan sektor2 produksi lainnja. 
ntah hanja memberikan perangsang 

per ki 
nja da 
duksi 

it     

  

Dengan     

Demikian djuga disektor ekspor, Pet 
kepada eksportir, tetapi sektor produksi jang djustru masih memerlukan banjak 
bahan baku import, dengan kebidjaksanaan jang baru itu, harga2 bahan baku- 
nja akan meningkat. Dan masih banjak tjontoh2 lainnja jang menggambarkan 
bahwa dalam prakteknja kebidjaksanaan2 ekonomi banjak jang djustru memu- 

  

da 

    

  

   

  

      

  

        
   

    

   

                    

   

                      

   

        

   

  

  

kul sektor produksi jang sebetulnja mendjadi pokok daripada masalah ekonom 
di Tanah Air kita. 

    

Expansi ekonomi dari 
luar negeri dan keadaan 

etelah Djepang mengalami ke. 
hantjuran negaranja karena ke- 
kalahan perang dunia II jang 
lalu, maka sebagai bangsa jang 

kalah perang, mereka menerima pe- 
nindasan, kekuasaan dan pengaruh2 
Amerika chususnja dalam masjarakat 
mereka. Tapi djiwa tr sjido 
dan semangat kebangsaan jang kuat, 
menjebabkan bahwa dihari2 pertama 
kekalahan mereka itu, mereka telah 
mengikrarkan tekad "kalah peperang- 
an, menang dalam damai" 

Mengimbangi A.S. 

25 tahun setelah kekalahannja itu, 
Djepang mendjadikan negerinja suatu 
kekuatan ekonomi dunia jang belum 
pernah dialaminja dalam sedjarahnja. 
Dari negeri taklukan, ia kembali men- 
djadi negeri industri jang disebut dju- 
ga sebagai embel2 AS oleh lawan2nja. 
Tetapi sekarang, ia telah mampu me 
rendengkan dirinja dengan Ameri 
dan menganggap negeri jang pernah 
menaklukkan — dahulu itu, sebagai 
satu2nja saingan untuk memperoleh 
hegemoni ekonomi didunia bebas, 
chususnja di Asia. 

  

     

  

  

    

Sedjak lama spektator2 ekonomi 
dunia telah meramalkan bahwa Dje 
pang akan mendjadi negeri berkuasa 
dibidang ekonomi. Terutama sekali 
kkarena Djepang adalah bangsa jang pa- 
da waktu jang diperlukan dapat me- 
njesuaikan diri dengan pihak jang me- 
nguasainja. Tapi mereka mempunjai 
kemahiran untuk memenangkan si- 
tuasi dan mengembangkan national 
(pride mereka sebagai bangsa jang be- 
sar. Dan kini, makin terasa oleh AS 
dan dunia bahwa Djepang mendjadi 

  

  

Keadaan kita 

konomi kita sekarang ini jang 
titik beratnja agraris, dan djika 
tidak segera dikembangkan apa- 
kah itu dengan “Pelita” atau 

rentjana lainnja, nantinja hanja me- 
rupakan komplementer terhadap eko- 
nomi industri negara lamnja seperti 
Ojepang, Singapura, Korea dan Tai- 

  

  

Pengarang adalah sek 
djen KADIN Indonesia 
dan djuga ketua periodik 
Kesatuan Aksi Pengusa-' 
ha Nasional Indonesia 
Pusat. — Redaksi.       

wan. Dengan demikian harapan kita 
bahwa dengan bertahap kita djuga 
menudju suatu negara industri jang 
kuat, dikemudian hari akan sulit di 
leksanakannja. Politik pintu terbuka 
jang tanpa pengarahan, tanpa mem- 
berikan proteksi pada usaha nasional 
jang sudah ada, maupun proteksi 
akan djenis serta lapangan usaha un- 
tuk pengusaha nasional swasta, dan 
tanpa penjediaan sarana dan dorongan 
langsung dari pemerintah dengan ber: 
bagai incentive, maka akan mengalami 
suatu situasi dikemudian hari dimana 
adanja dominasi ekonomi asing akan 
menjulitkan sendiri pemerintah dan 
bangsa untuk mentjari tempatnja dan 
indensitasnja didunia ini kelak. Ke- 
tegangan sosialpun bukan tidak ada 
kemungkinannja. 

Djikalau hal tersebut berdjalan 
terus maka akan ada bahaja timbulnja 
suatu frustasi dikalangan pengusaha 
nasional dan tjalon2nja jang sampai 
sekarang ini belum lagi dibina setjara 
serius dan berentjana serta djelas arah- 
nja. Untunglah masih ada ketetapan 
MPRS jang memuat pasal2 tentang 
kewadjiban pemerintah untuk mem- 
bina golongan pengusaha swasta nasi- 

  

pengusaha 

nasional 
ma —— 

kita 
JJ 

OLEH: A. GANIE 

onal. Dan diharapkan bahwa kebi- 
djaksanaan baru pemerintah, akan me- 
ratakan djalan untuk pembinaan ter 
sebut. Seorang Sumitro sadja tentu 
tidak sanggup untuk melakukan pem- 
binaan itu, meskipun usaha sudah di 
rintis dengan susah pajah (pemben— 
tukan sindikat2). Untuk tambahan 
informasi kita, maka menarik per- 
hatianlah utjapan Dirdjen Rlajaran 
baru2 ini jang mengatakan bahwa pe- 
tugas2 dalam lingkungan birokrasinja 
kurang mengerti tugas pembinaan pe- 
'ngusaha pelajaran karena masih hidup 

al m Dekon/orla. Lebih serius 
'djojo bahwa 

pertanjaan jang paling ditakutinja ia- 
lah: “mana suatu konsepsi ekonomi 
dalam masa 15 tahun mendatang?” 
(Kompas 14/7/”70). 

Sedjarah swasta nasional 

Sedjak kemerdekaan maka suatu 
golongan pengusaha nasional tidak 
pernah benar2 ada. Pada permulaan 
perdjuangan 1945 ketjuali segelintir, 
mereka sibuk djuga sendiri dalam 
demam perdjuangan. Sesudah penje- 

a praktis kaum 

      

    

    na peluang2 jang dil ) 
mereka jang berarti fasilitas. lisensi 

dan sebagainja. Praktis jang menik- 

matinja tidak benar2 entrapreneur 
sedjati sehingga tidak mendapat man- 
taat jang maksimal. Mungkin satu 
dua, jang dapat membontjeng kekuat- 
an kaum politisi sipil pada waktu itu 

tidak dapat berkembang. Karena dji- 
  

ITALI/SARDINIA : 
wa entrepri tidak dimiliki oleh 
para politisi pada waktu itu, men 
djadilah dia tokoh Ali Baba dan subur-    

  

   
da pengusaha nasional 

djati selalu mendapat hambatan2, 
karena dikaitkan dengan interest po- 
ditik 

a perkembangan historis jang 
disebut diatas, maka "image" kelas 
pengusaha nasional. swasta tidaklah 
favourable” dalam mata pelaksana2 

jang kebetulan berada pada posisi 
kuntji dibidang ekuin, Sehingga pem- 
binaan jang diharapkan dari pelaksa- 
na2 itupun tidak diperoleh. Tentunja 
unsur2 Orla djuga merupakan sel 

Dalam Orde Baru bagaimana? 
ekarang ini kita dalam Orde 
Baru berusaha keras untuk ber- 
dijalan pada hukum ekonomi 
jang wadjar. Banjak waktu jang 

harus dikedjar dan banjak hambatan 
ang tidak begitu favourable untuk 
melakukan pembinaan itu. Rintisan 
menteri Sumitro membentuk sindikat 
memang merupakan suatu daja upaja 
kearah penggalangan kekuatan pengu- 
saha nasional swasta. Daja upaja ini 
harus bisa berkembang kepada seluruh 
menteri dan policymakers lainnja. 

Memang daja upaja itu akan mem- 
bentur pada kekuatan Orla jang sem- 
bunji dibalik segala matjam topeng, 
dan mismanagement lainnja. Djika go- 

.& 

   

     

  

bali ke Dekon dan staatsosialisme 
dan dengan demikian perdjuangan 
orde Baru mengalami set - back - nja. 

Sebab itulah kekuatan Orde Baru 
dilapangan manapun dia berada, se- 
jogianja membantu setjara langsung 
atau tidak langsung, sehingga usaha 
pembinaan dan pemupukan golongan 
pengusaha nasional swasta ini dapat 
terlaksana. Harus ada mentale ems- 

chakelling pelaksana2 dibidang 
ekuin, untuk memberikan kepertjaja- 
an kepada kemampuan dan bakat pa- 
ra pengusaha nasional swasta sendiri. 
Pemerintah harus berani mengambil 
resiko dalam memberikan kepertjaja- 
annja ini, karena achirnja perkem- 

ekonomi jang wadjar sejogja- 
sanakan oleh pengusaha swas- 

Kebidjaksanaan baru pe- 
'merintah akan membentuk suatu Ba- 
dan Djaminan kredit agar dapat ter- 
laksana setjepatnja. 

Bukan tidak ada sama sekali pe- 
laksana2 dibidang ekuin jang berusaha 
ikut membina, tetapi djumlahnja ma- 
sih kurang memadai dibandingkan de- 
ngan lapangan jang menjangkut selu- 
ruh sektor ekonomi ini. Dengan di- 
dorongnja timbul usaha swasta dalam 
kalangan rakjat luas akan memetjah- 
kan masalah un - employment dan 
meningkatkan taraf penghidupan rak- 
jat dan sendirinja merupakan benteng 
jang kuat terhadap axpansi ekonomi 
seperti dari Djepang dan ekpansi eko- 
nomi serta sekaligus ekspansi ideologi 
Komunis RRT. 

Barulah dalam situasi dimana pe- 
ngusaha nasional swasta kuat, kita ti- 
dak usah tjemas mendengar utjapan: 

   

      

. SAIGON PERANG 
  

DI WILAJAH 
  

KAMBODJA 
  

Saigon, 27 April (Mdk). 
Pasukan2 Vietnam Sela- 

tan dengan bantuan tank 
telah menewaskan 189 
orang pasukan Vietkong 
dan Vietnam Utara di Da- 
taran Gelagah Kambodja, 
Ik. 80 km. sebelah barat 
Saigon, dalam satu operasi 
besar2an antara tanggal 20 
dan 23 April, demikian di- 
umumkan di Saigon hari 
Djum'at. 

Lebih kurang 2.500 orang 
pasukan infanteri ambil ba 
gian dalam operasi itu jang 
menghasilkan dirampasnja 
46 sendjata kolektif, 1.060 
sendjata perorangan, me- 
siu, 3 ton obat2an dan sa- 

6 djenderal 

Vietnam 

dituduh 

korupsi 

  

  

SAIGON, 27 April (Tdk) 
Seorang senator Vietnam Se 

latan hari Djum'at menuduh 6 
djendral Angkatan Darat Sai- 
g0n. jang sekarang ini masih 
bertugas aktif. termasuk se. 
orang pembantu utama dari 
Presiden Thieu, terlibat dalam 
korupsi. penjalah.gunaan da. 
na2 dan pengchianatan. 

Senator Nguyen Van Chuc, 
ketua Komite Pertanian Senat 
menjebutkan dua dari keenam 
@jendral itu. jaitu Djendral Do 
Cau Tri. panglima daerah tak. 
tis ke-3, jang meliputi djuga 
daerah Saigan dan Djenfral 
Dang Van uang, pembantu 
Chusus Presiden Thieu bagi ma 
salsn2 keamanan dan militer. 

Dia tidak bersedia menjebut- 

Tu ta kepada 
mendapatkan 

2500 tentara 
infantri 
terlibat 
tu ton setengah beras, dan 
beberapa orang tawanan. 

Dataran Gelagah terletak dipinggi- 
ran selatan dari daerah Kamboaja 
jang mendjulur kedalam daerah Viet- 
nam Selatan dan dikenal dengan dju 
lukan "Parrot's Beak” atau ”Paruh 
Beo” (Orang2 Perantjis dan Kambo- 
Gja sendiri mendjulukinja "Bee de 
Canard” atau "Paruh Bebek", red). 
Daerah itu meliputi provinsi Svay 
Rieng. 

Sementara operasi berlangsung, fi 
hak berwadjib di Satgon beberapa ka 
UH membantah bahwa pasukan? Viet- 
nam Selatan sedang beraksi di Kam- 
bodja. 

Di Laos Selatan sebuah pesawat 
Phantom ditembak djatuh diatas lo 
rong Ho Cbi Minh hari Kemis. . Ini 
merupakan pesawat jang: ke-27 jang 
dirontokkan diatas Laos sedjak tang- 
gal 10 Maret jl. kata seorang djurubi 
tjara AS Kedua orang awaknja dapat 
ditolong. 

DI Vietnam Selatan pesawat2 pem- 
bom B-52 tudjuh kali mengempur posi 
si2 Vietkong dan pasukan Vietnam 
Utara di provins! Kontun di Daratan 
tinggi Tengah disepandjang perbatas 
an Laos dekat kamp2 Pasukan Chu- 
sus jang dikepung, dan disepandjang 
perbatasan Kambodja diprovinsi Tay 
Ninh sebelah baratiaut Saigon. 

Dalam 24 kali, menewaskan se- 
orang AS dan melukai 28 lainnja. 

  

(AFP) 

BANGKOK TERPILIH 
SEBAGAI MARKAS 
BESAR ECAFE 

BANGKOK — Kota Bang. 
kok setjara resmj telah terpi. 
lih sebagai markas besar per- 
manen Komisi Ek Asia 
dan Timur Djauh (ECAFE) 
dalam sidang tahunannja jang 
ke.26 jang kini s berlang 

rang inj serta menambah ge. 

"tempat 

putusan diatas masih harus 
disahkan oleh Sidang Umum 
PBB dalam bulan September 
jang akan datang. 

  

Tan Gjarak dekat dengan Viet 
kong dikota Angtasom, 55 km 

nurut laporan? terachir belum 
dapat direbut kembali oleh 

pasukan2 meski: 

tuan parasutis kesana. 

Artileri dan pesawat2 ter. 
bang hari Sabtu memberikan 
bantuan kepada pasukan? pa. 
ra dalam pertempuran mela. 
wan Vietkong. Kerugian dike- 
dua fihak belum diketahui. 
Pertempuran itu merupakan 
satu djantara jang paling he. 
bat sedjak terdjadinja bentro. 
kan sendjata antara tentara 
Kambodja dan Vietkong. 

Mengenai situasi di.daerah2 
lainnja, djurubitjara militer 
itu menerangkan, bahwa di- 
daerah Memot 200 km sebe. 
lah timur laut Phnom Penh 
dan 30 km dari perbatasan 
Vietnam Selatan, penduduk se 
tempat telah bergabung dgn 
Vietkong. Dj Kep, ditepi pan. 
tai selatan Vietkong telah me 
rusak gedung2 umum. 

Diterangkan selandjutnja, 
bahwa penduduk ikut dengan 
Vietksng karena paksaan. 

(AFP) 
  

DJEPANG—MALAYSIA 
BITJARAKAN LAGI SOAL 
SURVEY SELAT MALAKA 
KUALA LUMPUR — Pedja. 

bat2 Djepang dan Malaysia 
akan mengadakan pembitjara 
an kembali di Kuala Lumpur 
peka, depan tentsng survey 
navigasi jang diusulkan atas 
Selat Malaka, demikian diberi 
takan di Kuala Lumpur hari 
Sabtu. 

Tecm official Djepang jang 
terdiri 3 orang darj kemente- 
rian pengangkutan dan mari. 
tim akan melandjutkan pem. 
bitjaraan2 itu jang ditangguh 
kan tahun lalu. 

SIDANG KOMITE AD HOC 
ASEAN BIDANG ILMU 
PENGETAHUAN DAN 
TEKNOLOGI 

DJAKARTA, — Komite Ad Hoc 
ASEAN tentang ilmu pengetahuan dan 
teknologi akan merjelenggarakan si- 
dang jang pertama pada tanggal 27 
s/a 29 April dengan Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai 
tuan rumah. z 

Menurut atjara antara lain akan di 
perbintjangkan tudjuan2 utama 
pada kerdjasama ilmu pengetahuan 
dan teknologi antara negara? ASEAN, 
Oganisasi dan prosedur kerdjasama 
tersebut dan program kerdja untuk 
waktu jang dekat. $ 

Dalam sidang pertama Komite Ad 
Hoc ASEAN Itu akan ikut serta wa- 
kil2 dari kalangan ilmu pengetahuan 

  

"HAMPIR 507, ANGGARAN 
BELANDJA BARU MESIR 
UNTUK ANGKATAN 
PERANG 
KAIRO — Hampir setengah 

Gjumiah rentjana anggaran 
belandja (RAB) baru Mesir di 
sediakan untuk keperluan ang 
katan perang, demikian dibe. 
ritakan dj Kairo hari Djum'at. 

Surat kabar 
"Al Ahram" memberi' 

pound" (483 Ajata terimg)” te" pound ( ) te- 
lah disiapkan untuk keperluan 
angkatan bersendjata dalam 
tahun anggaran 1970—1971 ini. 

| 

TARIF IKLAN : suatu suat ketika astronot Hale me Terang”. dari "Bengkel 
TEKS SADJA : Rp. 40,- per mm/kolom iklan, lebar 46 mm. laksanakan tidurnja didalam pesawat Pnompenh Kerdja Tari”. Sekalipun 

minimum : 25 mm/kolom pendarat Akuarlus. (AP). 

DisPLAY AD IIKLAN.GAMBANI Mp 59" permen Ian an aa aa Berngathees! 
ini 1 

Phnom Penh, 27 April (Mdk) w ! 
Dua warna (hanja merah) : tambah 10056 Periang kn pakai werkpak 

Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka, 
en hana Kamboja “bari 

Iklan Keluarga : Rp, 30,- per mm/kolom. JANG ANEH2. 

Koresponden ”Merde- 
ka” beberapa hari jang 
lalu ketinggalan tas dida 
lam bis kota jang menu- 
Gju ke T. Priok. Dia til- 

an itu, sambil sampaikan 
nomor dan warna bis- 

nja. 
Beberapa saat kemudi- 

an sang tas diantarkan 
kembali kepada kores- 
ponden kita. 

Koresponden kita min- 
ta disampaikan terima 
kasih kepada 
terminal bis Banteng dan 
bung supir jang djudjur 
itu. Sambil katanja : ”..... 
suatu kedjadian biasa, 
jang.... luarbiasa ! 

DARI PEMBATJA 
KEPEMBATJA. 

Pembatja ”Merdeka” 
Njonja S(ubianoh-isteri 
seorang perwira TNI, 
minta disampaikan teri- 
makasihnja kepada pem- 
batja2 "Merdeka”, pasu- 
kan Menpor jang telah 
membantu banjak rakjat 
kebandjiran dibelakang 
”Jajasan Rumah Sakit” 
bulan jang lalu. Sambil 
minta perhatian kepada 
pembatja "Merdeka” jg. 
lain, jaitu Pak Ali Sadi- 
kin, tentang suratnja jg. 
minta beliau turun ta- 
ngan didaerah itu, sebe- 
lum musim bandjir da- 
tang lagi. 

Nah, telah disampat- 
kan terima kasih seorang 
pembatja kepada pemba- 
tja2, Menpor dan per- 
mintaan perhatian darisi 
pembatja itu, kepada Ba- 
pak Pembatja di pimpin- 
an DCI oleh...... 

dl 
ke— (Abdi Pembatja)   
Invasi Kuba 

pekerdjaan 

13 orang 

  

  

  

New York, 27 April (Mak) 
Sehanjak 13 orang jang turut 

dalam invasi Kuba bari Djim'at 
il. jang diorganisir oleh kelomi 
pok anti.Castro Alpha-66 jang 

lan di AS, demikian 
CBS (Columbia Broadcasting 
System) memberitakan di New 
York 

Sambit mengenakan seragam 
milisi PM Kuba Fidel Castro, pa 
ra penjerang itu tampak male 
paskan tembakan? senapan dto 
matik keudara. sebelum melaku 
kan peodaratan. 

Kelompok penjerang itu ber 
tolak dari Miami dengan meng 

arkan. 
i kkongan jang di Para profesor Djepang seperti Wata- Politikus jang sudah berambut La DEW 

: , pakan hei makin tumbuh shingga — naba jana mengntakin Sennnkah hn: putih itu telah menjatakan bahwa Lena om | BERPELESIR 

ringan kendaraan PAUS mewmdibenuk2jangmenakutkan. bh bak akspani okonomi daripada, | Ag tdak bersalah peda pembukaan Sa ioran DI LIBANON 
& 4 5 Sedangkan diluar lingkungan ini ter- — #kspansi Pe Nan Katana senngrja pada hari Senin dimana artiken jang 

dapat benih2 pengusaha nasional ... berkata menghadapi delapan tuduhan Ma bahwa Ia Batrat, — ta- 

dilempari kaum Anarkis Sa ee as SS Sena ma ang ca Bah Sama bag 
i rn me eneg Kemen maa AN pan . ma puteri dan pembantu- 

CAGLIARI, Sardinia, 27 April dengan menggunakan karaben Kemudian DEKON - nja Sukarno PA mhn lemon H - hukum jang telah ditjip nas nja berpelesir di Libanon 

Iringan2 mobil gal Fr kedjalan dimana iring2an pa onani Macet pra Amati, dlam permsinn ad “NE Uta Haa bihan ta » dan oleh pers Beirut telah 
meluntjur ditengah? hudjan mobil Paus dan mobli2 para —"trategi pemikir Komunis, menghan-. AN aurut penindjau ekonomi, @nggusa partenen selama Gidjadikan berita sensasio 
batu antara para demasstran Kotimpuk batu, — Yurkan utaha pembentukan dan pe” regu Indonesia mah mempunjai pennakkto pem ektow nil. 
sangan Rena Yana Lag: namun le mn, Ma aa ea waktu 10 tahun untuk menghadapi raga meraka Dewi singgah di Beirut 

ga aa ah, . Uni ine di keuntungarg, rokok 
dan menurut salah seorang x Aang sea 18 menakutkan map ana " Ka maja Tt panen uang dari seorang agen . ang ag Kang dna 

bagian belakang mobil Paus kedalam sebuah polisi Ketuarkan indek” Pidana kan mitra konsekwon keberaniannya Dagat bajaran untuk —Informasit Arab diberitakan bahwa 
har Da0 egg batu2. Can terus dibawa pergi. Ekonomi. pmap dgn -. mna Sab rahasia. kkundjungannja ke Libanon 

sebelum iring2Zan mobil Paus kira2 selusin polisi luka? Beban Mn nga mebog v2 ng eh wahai Ian bahwa pengakuan Itu telah Gibeajai oleh perusahaan 

meninggalkan iran kota ata ita, Dilain pihak usaha2 politisi untuk ngamanan terhadap pelaksanaan kebi- ngan Ig mengemban penerbangan Middle Fast. 

miskin Bat sean Paus “Mereka jang dilangkap ter Nm Sen ega an ian Dan ten Drag: Seda Jne Sona sena Selama di Beirut Dewi 
melakukan kundjungan ketem diri dari sekelompok kekjil go- — disk zeman Haa Tahan Tape sn pannja. selalu memakai rok maxi Dan datam Orde Baru inipun ma- setup 
Pikirat sebanjak 200 orang” lantjarkan morok makan jang Dang Kemnan edema Ker “eyoodevan bara tah manah ala perngka" Gem jang pandjangnja sampai 

Jendondnn Saga Oi an Pe dikutip utjanan Owen. Tidak ketumit, sekalipun udara Tee Pem Tee KATA AA ma pa 
€ wita 

iii "3 kasi sea £ , 

  

 



  

HALAMANIV 

Pertandingan PSMS Jr - PSM Jr 

Medan protes pan 
Djakarta, 27 April (Mdk). 

Kes. PSMS junior Medan 
telah dinjatakan kalah dari 
kes. PSIS junior Semarang 
dalam pertandingan. babak 
semi final ”Suratin Cup”, 
berdasarkan hasil undian 
jang dilakukan oleh Pani- 

KEDJUARAAN ASIA : 

Hongkong 
. kalahkan 

Korea 
Singapura Kalah 
Lawan Kes. Laos 

Manjia 27 April (Mdk) 
Kesebelasan Hongkong muntjul- 

sebagaj djuara pool 'A" setelah 
dalam 

  

terachir ba- 

(mainkan Sabtu 
"Riza (Manila) berhasil membuat . 

menggulingkan 

Sementara itu Kesebelasan 

Laos, sitjabe rawit jang semula 

tdak diberhkungkan, Sabtu pe 

“-ng dalam pertandngannja tera 
.1e pool 'C' kefijuaraan senakbo 

13 funtor Asfa-XII jang Gilangsung 

kn di Mania berhasil memperie 

bar djalennja menudiu 'Ikwarter 

finat dengan - 
nranura 4-4, 

Tihsdapan lebih an 
000 orang penorton 

menuhi “dion "Rizal, kesebela 

san Laos telah kedinggalan 1-2. 

nemu sesudah un an 

Iaos jang diluar gaan 
Selasa jl. 1 memaksakan 

kkeachiran Gray. melawan "tja- 

Ion diuara” Isradi, mentjipta. 

kan 'iga goal dalam waktu 20 
menit keseluruhannfa oleh kiri 
tuar Khem Keo. seorang pena 
in jang baru berusia 16 tahun. 

Djumlah malam” kes Die 
pang telah Sa sri. 
langka dengan dalam 

po B setelah furun minum de 
ngan stand seri 1—1- 
Malam itu djuga, team tak 
Sa hn ana L 2g 
gulingkan Iga. . 
Stand babak pertama adalah 
2—0. n 

Menuru: AFP, pertandingan 
babak kedua antara Iran-Malay 
sia tsb telah berobah mendjadi 
kasar dan keras. tapi tidak di 
kabarkan adanja insiden. 

  

UPI berhasil mengabadikan 
anak teman suaminja- Janckie berafa di Junani 

    

    

     
   

19. Atantic Standard Time. 
21.Perusahaan 
23.Nama sebuah gurun 

Cairo. 
24.0bor. 

kota 
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kehidupan bekas 

tia pertandingan, setelah 
dalam pertandingan landju 

di, un 

  

Dengan djumlah penduduk jang 
hanja 380.000 orang. Gambia adalah 
negara Afrika jang terketiil, jang 
Gaerahnja meliputi tepi2 sungai Gam 
bia serta dikelilingi oleh Senegal. 

INVESTASI MODAL ASING 

batal 

diumumkan kepada Tapangan 

$ E 
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MERDEKA 

dibatalkan 

Kedjuaraan Tennis 
Nasional Hardcourt 
di Semarang 7 Mei 

DJAKARTA, — Menurut PB, Pel 

ti kefjuaraan tennis nasional 
hard-court 1970 akan 

  

MANAGER ksebelasan Inggeris, Sir Alf Ramsey (tengah) memberikan beberapa petundjuk sebelum suatu pertan 
dingan internasional 

Mengenal team manager kes. piala dunia Inggeris : 

Beberapa pemain 

utama ex-1966 

Sir Alf Ramsey, manager 
sepakbola Inggeris, telah si- 
ap dengan djawaban dalam 
bahasa Spanjol apabila ia di- 
sambut di Meksiko dengan 
pemain2 kesebelasannja un- 
tuk menghadapi pertandi- 
ngan2 final memperebutkan 
Piala Jules Rimet dalam bu- 
lan Djuni. Bagian jang pen- 
ting berbunji: Inggeris be- 
kerdja keras untuk meme- 
nangkan Piala Dunia. Kami 
bersedia bekerdja lebih ke- 
ras lagi untuk memperta- 
hankannja.” 

Kesebelasan Inggeris me- 
menangkan Piala itu untuk 
pertama kali di Wemble 
dalam tahun 1966. Sudah 
itu ia segera merentjanakan 
bagaimana  mempertahan- 

kannja. Ramsey menjimpan 

  

  

  

  

kram. Demik'an menurut PB Pelti. 

di 1 l 

Djakarta: 27 Apris (Mdk) bak penjishan kediuaraan Se 
Djnara bertahan “Suratin pool. kes. Persidja junior te mara 

Cup" tahun H. kes. Persidja lah dikalahkan dengan tipis. ng 

1 menyerang paamya | “Dila pak daen tea) TUNNEr-U sil memperpandjang gelarnja Dilain pihak dalam kedju Pp 
sebagai pemegang "”Suratin araan PSSI junjor perebutan 
Cup” tahun int setelah da. ”Suratin Cup” kes. Medan ra itu pula para penonton de. 
lam pertandingan finsi Ming jang tahun (lu ada” teriakan2nja telah meng- 
gu sore kemarin di Stadion djuara bersama dengan dicek pemaing 
Menteng, bond junior Ibuko- Persidja jr. telah memberi. 'AAdanja "support?" 
ta ini mengalahkan kes, PS kan kedudukan djuara ke-3 demikian hebatnja, 

IS junior Semarang dengan kepada Makassar junior, base : Pemata bemmeta 

Sa iafamgkan setontab D junk tahan Int Bata Per "eialu 'emoaloni!, sudjuan mo 
Mi perda Junior tlah sidja Je Aura pertama, Se. Yaa mendjad Sa Sa 
Na MATA Kena ga dikern” Keg dam 'i kaki" dan hal ini membuai 

Dengan demikian pula, | Medan Jr djuara ke.4. na ag ana 
maka Sore ke. Kepada para pemenang Goal pertama sekitar menu ke 27 
maria ita merupakan sehabis pertandingan sore sernjata telah membuat kendomja se pertandingan "revanche” ba kemarin telah diberikan pia margat bertanding pernain2 Sema- 

gi Persidja junior, karena la "Suratin” jang dilakukan rang, sehingga mereka 
dalam pertandingan sebelum Oleh Wakil Gubernur Dr- terus menerus dikepung dan dikatjau 
nja di Semarang dalam ba. Suwondo kepada pemerang kan oleh peman2 dam Ten 

Dena PSSI Kosan Paman Wgangen” dari Persita, Kanan dalam 
TEAM VOLLEYBALL negara SH kepada Hengki telah menundjukkan kemam: 

DJATIM TIBA DI kedua, —g ja sebagai pemaim berba- 

  

  

  

  

    

          

MENDATAR 

1.ABORTUS. 7.AGAMA. 8.DJALA. 
9,TITANUS. 12.DARA PUSPITA. 
16.DJAMRUD. 20.ATENG. 

21.ELANG, 22,URANIUM. 

1.ABDJAD. 2.0PERATOR. 3. TAAT. 
4.SAAT. 5.NAON. 6.TASS. 
1O.ISUZU. N.A.F.P. 

14. ISTERI.15.ANGGUM. 16.DUEL. 

1I.AMAL, 18.RAGU, 19.DAKA. 
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crat semua rahasianja, tetapi 
waktu ditanja bagaimana 
susunan teamnja di Meksiko 
nanti ia mengatakan: "Saja 
telah mengetahui dua-perti- 
ga dari 26 orang pemain 

jang saja pilih. Saja masih 
arus menentukan jang la- 

innja.” 

Tak diragukan lagi bahwa 
tulang-punggung beat, 
san itu ialah inti kesebelasan 
jang menang dalam tahun 
1966. Pemain2 seperti Bob- 
by Moore, kapten dan "tu- 
kang sapu” dibarisan bela- 
kang: Bobby charlton seba- 
gai djenderal ditengah la- 
pang: Alan Ball, dinamo 
pes tak pernah berhenti 

ri, Martin Peters, ahli seni 
sepakbola jang mempunjai 
keahlian keluar dari posisi 
jang terkurung untuk men- 
tjetak gol kemenangan: Gor- 
don Banks, jang dianggap 
sebagai seorang pendjaga ga- 
wang jang konstan dadar: 
dan Jack Charlton, gelan- 
dang tengah jang ampuh: 

Pemain2 ini merupakan 
djantung kesebelasan: diben- 

tengi oleh pemain2 lainnja 
seperti Francis Lee, seorang 

pentjetak gol jang berani: 
Colin Bell, jang mungkin 
menggantikan Bobby Charl- 

  

  

akan dipakai lagi 
ton dalam beberapa kali per- 
tandingan sebagai perentja- 
na ditengah lapang: Allan 
Clarke dan termamja dalam 
kesebelasan Leeds United, 
Mick Jones, pemain2 jang 
ampuh dan tjepatdalam me- 
rebut kesempatan dan me- 
robahnja mendjadi gol. 

anjak variasi jang bisa ditjoba 
-oleh kesebelasan Inggeris di- 
bawah asuhan Aimsey untuk 
pertandingan 2 tertentu. Sir AIf 

sangat marah terhadap kritik2 keras 
dari pers tentang kesebelasannja da- 

lam pertandingan jang berchir dengan 
draw tanpa gol melawan kesebelasan 
Belanda di Wembley daim bulan De- 
sember jang lalu. Dalam pertanding- 
an itu ia mengetahui bahwa kesebe- 
lasan Belanda menarik kebelakang de- 
lapan pemnain untuk tbertihan dan oleh 
sebab itu melepaskan pemain2 tengah, 
Moore dan Mullery,, dan memutuskan 
untuk menggunakan formasi 4-2 -4 
dengan tiga orang pentjetak gol jang 
ulung, Lee, Jones dan Storey - Moore 
menjusun serangan. Ini pgal di Wem- 
bley tetapi mungkin sukses di Mek- 
siko. 

Pentjari bakat 
Ramnsey tak. Ihenti hentinja men: 

tjari orang jang berbakat: "Saja kira 

palan kertas atau kain atau kaleng. 
Anda bisa membuat kesenangan anda 
sendiri. Itu merupakan permain se- 
mua orang. Kita mempunjai pemain2 
di Inggeris. Kita mempunjai kejakinan 
dan saja ingin menang”. 

"Pada saat ini saja mempunjai satu 
sasaran dalam fikiran saja. Memper- 
tahankan Piala Dunia itu. Kita adalah 
djuara dunia dan kita djangan mem- 
biarkan djulukan itu terlepas dengan 
mudah. Saja tidak membuat ramalan 
tentang Meksiko, ketjuali bahwa kita 
merupakan kesebelasan jang ampuh 
untuk dikalahkan dan kita pergi kesa- 
na dengan kejakinan penuh akar. suk- 
5. 

Dalam bulanZ sebelum pertan- 
dingan2 kedjuaraan dunia, ia dan pe- 
main2nja mempeladjari bahasa Spa- 
njol. Itulah perhatian jang chas dari 
Ramsey, bahwa ingin agar mereka me- 
ngetahui benar2 apa jang terdjadi di- 
atas lapangan bermain disuatu negara 
asing, dan penting sekali mengetahui 
walaupun sekelumit bahasa dari nega- 
ra tersebut. 

(Bersambung besok 

PERSIAPAN BERDJALAN LANTJAR, KATA DRS. SUDIRMAN 

Latihan team Thomas 
Cup tertutup 

Ada gedjala2 pihak 
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luar mau ngintip 
bali, lakukan latihan 

pertanjaan pada pemain? kita dalam 
pemin2 kita | TC. ing di. 

lebih djauh Drs. Sudirman ambil karena ada 
uga bahwa pihak luar jang ingin me- 
semendjak 1 minggu jang | ngintip persiapan? kita. De 

lalu PBSI telah Dra 

TOTO THOMAS CUP MULAI 
(Am) 

HARINI BEREDAR LAGI 
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KUPON DENGAN HARGA 
NOMINAL RP. 50— 
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