
    

  

  

18 KPR. 1978 

Hidup lebih nikrmgt, dengan . 

NYo @GsA 

  

SANYO ELECTRIC CO., LTD. Osaka Japan 

  

perbedaan 
dengan Hankam 

Tak ada 
PRESIDEN LIBUR “J 

KE DJATENG 

Kundjangan 
ke Maluku , 
ditunda 

kedua kali 
Ibjakarta, 28 April (Merdeka). 
Presiden Suharto sedjak hari 
Djumahat sore telah meninggai- 

kar Djakarta menudju Djawa Te- 

  (Bersambung ke hal. II) 

  

Djakarta. Aa 

Hoegeng dalam keterangan? 
jang diberikannja pem. 

April (Mdk) 
Komdjen 

  

  

dekat Buru , 

tak perlu 

dikuatirkan 
KATA KA HUMAS 
KEDJAKSAAN AGUNG 

Djakarta, 28 April (Mdk) 
Sehubungan 
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SIT nomor 0324/SK/DPHM/SIT/1068 
Izin Pepelrada No.Kep.239/P/V/1968 

Djakarta, 28 April (Mdk). 
MENTERI LUAR NEGE- 

RI Adam Malik ternjata te- 
Trus memperbesar djumlah 
negara2 jg diundang meng 
hadiri Konperensi Asia me 
ngenai krisis Kambodja. 

RAPAT KERDJA PANGDAK SELURUH 
INDONESIA DIMULAI KEMARIN 

KATA KOMDJEN POL. 

olri. 
Kemudian didjelaskan peni. 

Iaian pelaksanaan tugas po. 
kok Polri tahun 1969 jang me 
njangkut bidang operasi, bi- 
dang pebinaan, bidang penga. 
manan pemilu dan lain2. 

Antara Iajn dikemukakan oleh 
Kapolri, bahwa pada achir tahun 
1969 menondjol adanja perhatian 

terhadap 
Pemerintah terhadap para taha 

dengan menfjelaskan pula 
Sep edjakatan 

969, jaitu 116416 perka 
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Homs TN MEMANG Pean ma 

KO LIA GAN 
MUSEUM PUSAT P1 sa 

  

“ Berfikir Merdeka 

erdeka 

RRT djuga diundang, kata Adam Malik 
Sampai berita - kemarin, Wnagta PA 1 diselenggarakan 5 

Mebot “g Kegara jakai Ma, 4 Diakaria Atase Soviet jakni 
Thailand, Malaysia, Singa- 

Perhatian umum pada 

perlakuan tahanan 

menondjol achir 69 

dia, Pakistan, Burma, Sri dan resmi, spakah undangan . 
atau diterima. Se. 

Langka, Vietnam Selatan Di Sana ear ae meninggal 
Vietnam Utara, Australia deka” kemarin mengutip UPL 
dan Selandia Baru. Hanoj melaluj suratkabar res PERNAH ADJUKAN 

Pemerintah RRT djuga akan minja "Nhan Dan” telahime DISERTASI TENTANG 
diundang, n nolak Konp. Asia tsb dengan BAHASA SUNDA 
Adam Malik pada pers. Tidak tuduhan bahwa Sedjung ha. 
didjelaskan bagaimana unda nja untuk kepentingan AS dan Djakarta, 28 April (Mdk) 
ngan tsb akan disampaikan. Tesim Lon Nol. Menlu menja- I Kedutaan Be 

Sedjak pembekuan hubungan takar kejakinanannja bahwa sar Uni Sovjet Kepala Bagian 
diplomatik kedua negara ta. Hanoj akan hadir. Kebudajaan, AP. Pavlenko, pa - 

hun 1965 lalu, urusan? RRT. DALAM pada itu, Adam Malik 8 djam 07.00 WIB, telah mer AAKTRIS jantik kelahiran Inggeris, Elizabeth Taylor, merupakan suatu 
telah mentjela keras barita2 jang ninggal dunja ditempat kedia atraksi tersendiri ketika dia muntjul disamping suaminja Richard Bur- 
mengatakan bahwa antara peme mannja di jl Surabaja no. 21, ton pada upatjara penjerahan hadiah2 Oscar tahun iri di Los Angeles, 

“ rintah (Deplu) dengan pihak Han- Djakarta, karena serangan pe (AS, beberapa waktu iatu. Dengan mengenakan gaun jang tjukup lapang 

N kam (militer) kita telah terdapat Injakit mendadak dalam usia @idada, Liz djuga menampilkan perhiasannja jang terkenal jaifu sebuah 
perbedaan pendapat tentang si- 30 tahun, Djenazahnja akan kalung intan. Berapa harga kalung hadiah suaminja Itu ? Tidak kurang 
kap mengenai krisis “Kambodjs diterbangkan ke Moskow hari | Sari........ US $ 1.08 djuta atau kali Rp. 380 (kurs kemarin) sama 

itu. Malf dengan tegas memban f | ini djam 11.00 WIB, dengan 1g ts, YAP), 
tah berita tersebut dengan menam diserti oleh keluarganja. Al- 
bahkan bahwa politik pemerinah marhum meninggalkan seorang 
hanja satu jaknj untuk keselama isteri dan seorang anak. 
tan Kambodja. AP. Pavienko pertama kalj 

Menlu sebelum “ni telah meas datang ke Indonesia tahun 
buat dua kak bantahan terhadap 1958 dalam cad / 
berita kantorberita Perantiis AFP, “ pama NN 2 

per Indonesia, Maa Sea enak | Saba Bae Du e 
ke Kambodja, sedangkan jang ke wan Sastra dan dj Universitag 
Gua tentang pengiriman pasukan | 1 Gadjah Mada Djokdja. Tabun2 
.RI. Berita tersebut ' dianggap - berikutnja, kembali ke ta- i 

DRS. HOEGENG pr Hernyariin Lapas rah erna pad 
Menlu mempertahankan 

organjsasl individua toral tentang bahasa Sunda d' 

Isme, ngebas, pergaulan bebas, )”'”) APA RENTJANA PE abi Kiba mahal mn 
prostitusi, 2 AMERIKA ? 

mingkatnja angka kebakaram/ djauh belum mengumumkan » 

pembakaran. masaalah resmj langkah2 akan dj 

en embaug ke hal, ) 3 (Bersambung ka aah 11) Sihanouk 

SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

. Pem, Amertka Serikat 

  

di Djakarta , 

    
      

    
   

Uinja ke Indonesia langsung 
mendjabat sebaga: Sekretaris 
1 Kedutaan Uni Sovjet, kepa EMENTARA itu, AFP menga- 

3 ya la Bagian Kebutajaan. (Ms) barkan dari Washington bahwa 
-ei   

  

  
  

PUTERI BEATRIX MINUM TEH 
TJARA CHAS DJEPANG 

    

Washington, 28 April (Mdk) 
Petugas? Pemerintah Ameri 

ka telah menemukan bebera. 
pa bom dalam paket? jang di 
alamatkan kepada Presiden 
Nixon dan Direktur Bagian Di 
nas Chusus Cunis W. Tarr jg 
nampaknja berasal dari pengi 
rim jang sama di Seattle, de 

tidak di « 

Peking lagi 
Hanoi, 28 April (Mdk). 

    

      

  

    

Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka “ 

. paket pos : 
DIKETAHUI. OLEH PETUGAS 
KEAMANAN GEDUNG PUTIH 

PENJEDAP MASAKAI 

PA NE Pa AN ar) 

   

   

      
    

ORI 0nd     PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

NO. 6966 TH. XXIV, TH. REP.. 

     

  

       

    
    
   

  

    
  
    

      

         

tama jang dialsmatkan kepa 
da Presiden telah dikiramkan 
pada "gl. 19 Maret dari Seattle 
dan telah diserahkan pada 
tgl. 21 ke Gedung Putih. Dinas 
rahasialah jang menemukan. 
nja, dalam suatu pemeriksaan 

(Bersambung ke hal. III) 

   

   

  

    

  

     

     

   

  

       

      
     

Di Tibet ' 
djuga ada 

Wina, 28 April (Mdk). 

RRT telah membangi 
installasi2 nuklirnja 
penting didaerah2 jang t 
sebar urituk mentjegah ks 
mungkinan adanja s ni 
serangan" dari pihak Ui 
Sovjet. Demikian menui 
sumber2 diplomatik di W 
na, Austria. 

Laporan2 tsb. menjel 
kan bahwa Peking 
terus dengan program 
ketnja. Peluntjuran 
RRT hari Sabtu itu me 
buktikan kemadjuan 
telah dibuat oleh Peking 
lam  memperkembangi 
roket2 jang penuh k 
an dan hebat jang dapat 
pergunakan untuk mengi 
Trim peluru2 nuklir. 

Sumber2 diplomatik 
kan bahwa pemebaran in 

nuklir oleh RRT itu nampaki 
telah dilaksanakan menurut 
jang luas. Mereka mengati 
bahwa Peking nampaknja 
dang konsentrasinja jang 
@& Propinsi Singkian dulu, j 
berbatasan dengan Sovjet, 
lu besar , risikonja mengji 
memburuknja pertentangan 
ra Uni Sovjet dan RRT. 

Menurut sumber2 itu meski 
» data2 lengkap sukar peroleh, 
mun penginta'an? udara jang 
Gakga memberikan konfi 
wa tan? jang besar dan pg 
ting telah dipindahkan 
daerah jang djauh, termasuk 
rah2 pegunungan di Tibet. 

Menurut mergka kendati 
RRT @harapkan bisa memulai 
rasi peluru2 kendali ukuran 
dium dalam waktu dua atau 

nua belum mungkin dapat se 
sebelum achir tahun 1970 ini. 

Tetap: : disekitar tahun 1! 
RRT diharapkan j 
Gjata2 nuklir ukuran 
engan dasar ditanah 
ngantjam AS maupun U 
Menurut sumber? @plomatik & 
na, kemungkinan itu sedang 
hitungkan pada — pemb 
tentang pembatasan 
srategis jang sekarang 
@ Wina oleh Amerika 

dan Uni Sovjet. (UPI) 

      

   

    

   

   
   

  

   
   

        

   
   

      

PANGERAN Norodom Si 
hanouk kini telah mening- 
galkan Peking, dimana ia 
lebih kurang sebulan ber- 

    

    
     

   
    
    
    

      

    
    

        

   

    

      

    

     
    
   

  

     

siaran Kantor Berita Viet- 
nam Utara hari Senin. 

Menurut Kantor Berita 
tsb. pertemuan itu diada- 
kan pada hari Djum'at dan 
Sabtu ini didaerah perbata- 
san antara RRT dan Viet- 
Nam Utara. 

Menurut komi 

    

PEMUDA DJEPANG “ 
ANTI-EXPO NAIK 

KE PUNTJAK MENARA 
SETINGGI 45 METER 

| I i i | 
' i : 

H 4 H | | : | | | | 

Ii
s la | 

    
mikian dikatakan oleh Dinas 
Kantor Pos dikota jni hari 
Sabtu jang lalu. 
Seorang djurubitjara menga 

takan, beberapa pegawai kan 
tor pos telah bekerdjasama de 
ngan dinas rahasia dan bebe 

    

  

GEROMBOLAN KOMUNIS 
SUDAH MASUK HUTAN2 

Kuala Lumpur, 28 April (Mdk) MALAYSIA 

          

   

    

rapa petugas 
lain untuk menjel pertjo. komunis baru? 
baan pemboman itu, tetapi ini telah menjusup dari bagi BERASAL DAR 
hingga kini belum ada se- an selatan kehu. 1 
orangpun jang ditangkap ka tan? disepandjang daerah per THAI SELATAN 

yeng Mejuriaai, Da Panama, karna per ly ba Ta sih tetap berlaku di Kuala Li 

berasal dari satu pengirim ka lam Negerj Malaysia, Hamrah PS an 
rena keduanja mempunjai an na rah ana, di Kuala : 

penuaan Na - Misangua Bara 1 EN P asukan 

      

jang sama. 
Djprubitjara itu selandjut sia telah memper. 

nja mengatakan bahwa ia di 
dak mengetahui banjaknja ba 
han peledak jang terdapat da 
lam bingkisan itu dan meno. 
lak untuk mengatakan bahwa 
pengiriman bom? itu dimak. 

sebagai pertjobaan 
pembunuhan terhadap Nixon 
dan Tarr." 
Dinas Rahasiz, AS menolak 

untuk memberikan keterang. 
an. Djuru bitjara kantor pos 
mengatakan bahwa bom per- 

TI . Na PU 
@inja serentetan ledakan? jang meng- 
Bkibatkan tewasnja seorang putri da 
Fi seorang tentara Inggeris dan metu 

  

  
sy panai tempur sama seka. 

dang” Itu wak! dirdjen Im 
am Hirma, letnan kala 
mel Tin Y, dalam konferensi 

v 
saan Tinggi Djabar Kobar Harteumar 

"0 SH menerangkan bahwa kemung Gisuatu tempat di Muangthal wa 

kian perbuatan penjelewengan itu dl tuk tudtuan  merapropagandakan 
Jakukan dengan menjulap siviim pa “ cnta— Ma



  

MAN II 

      

GEMA PP-16 
  

  

    

  

   

4 

- RI-Blok 
' Djurang 

Djakarta, 28 April (Mdk) 
Dengan dikeluankannja PP 

16/70 baru2 ini hubungan per 
Miagaan antara Indonesiia deng 
an negeri2 Sosialis atau bol 
Timur akan tambah melebar 
dan melemahkan posisi impor. 
tir2 nasional chususnja bumipu 

ra, Selain tidak memperoleh 
fasilitas kredit (seperti blok Ba 
aa 

t 

  

  

  

54 PENJELEWENGAN BIMAS 
KRAWANG DISERAHKAN 
'KEPADA KEDJAKSAAN ' 
BANDUNG — Sebanjak 54 

| berkas perkara, penjelewengan 
“'bimas gotong-rojong dikabupa 

| ten Krawaag dewasa inj te- 
lah beradz, ditangan pihak ke 
'djaksaan Krawang untuk di. 
teliti dan kemudian diadjakan 
kepengadilan negeri. 

Berkas perkara tsb diserah 
kan oleh task force Bim:s 
Krawang jang selama ini me 
ngantamirnja ber.sama2 dgn 
petugas hukum, Pemda dan 

f'alat negara lainnja. 
Memarut keterangan2 jang 

| didapat "Antara", sebenarnja 
“'berkas perkara jang telah di 
serahkan itu baru jang perta. 
ima kalinja, karena dalam wak 

5 tu deket ini masih akan dise- 
Irahkan' lagi sedjumlah 
''kas2 perkara lainnja. 
“mang, demikian sumber 
tara" menzmbahkan, jang te 
Iah diperiksa dan ternjata ada 
indikasi terlibat dalam -skan- 
Gal itu berdjumlah 101 srang. 
Diantaranja terdapa: sedjum. 
lah cknum2 ABRI, okaum sipil 
Gan sedjumlah kepala, desa. 

      

  

PENDUDUK SAMARINDA TIAP 
( YAHUN BERTAMBAH 24175 « 

SAMARINDA — Kepala Kan 
tor Sensus dan Statistik Kota 
madya Samarinda Hamidul 
'Muchsi menerangkan kepada 

| #Antara” bahwa sekarang ini 
"penduduk Kotamadya Samarin- 
| da Jang terdiri dari 7 Ketjama 
|tan 41 Kampung/Desa dan se 

ddjumlah 557 blok/RT berdjum. 
hah 139 099 diiwa. 

  

dagang 

Timur 
N 

bisa melebar ? 

HARGA PATOKAN 
UNTUK BEBERAPA 
DJENIS BARANG 

rat dengan BE-nja) importir2 
nasional harus ' membeli dollar 
dengan kurs 379 jeng rata2 
gjatuh lebih tinggi sarnpai 50 
rupiah per dollarnja- Demikian 
diterangkan oleh seorang im. 
portir kepada 'Mdk' ketika dita 
njakan targgapannja perihal 
PP 16 jang arang mendjadi 
bahan pembitjaraan ramai dika 
langan niaga di Djakarta. 

Menurut importir bersangku, 
tan keterangan diatas semata2 
dilihat dengan katjamata perni 
agaan dan import. sedangkan 
segi politiknja dia merasa tidak 
berwenang untuk membeber. 
kannja. 
Dikatakan djuga tidak sedi. 
kit barang2 asal blok Timur 
jang populer di Indonesia se. 
djak sebelum petjah perang du 
nia kedua seperti mesin2 Ya 
tan Tjekoslowakia, Djerman 
Timur, Polandia dll, 

Untuk menggantikan barang2 
jang tjukup dikenal oleh rak. 
jat itu tidaklah mudah dalam 
praktek. meski tidak mustahil 
banjak barang2 dari negeri2 
blok Barat jang lebih baik 
kwalitasnja- 

Dalam situasi dan kondisi PP 
16 itu importir2 Indonesia jg 
mengimport barang2 dari blok 
Timur pada. hari2 mendatang 
dibajangkan menganggur atau 
setengah kerdja. Atau kalau fa 
silitas kredit memberi dorong. 
an jang kuat. dapat tetap me 
lakukan niaga tapi harga2 ba. 
rang2 dari blok Timur sudah 
melondjak lebih tinggi lagi. 

Sementara itu dikalangan im 
portir Djakarta sudah ditjetus- 
kan kelakar "kita sekarang 
djadi pengangguran karena so 
al inti kekurangan modal”. (Ke 
terangan jang dimaksud bukan 
hanja “berlaku bagi importir 
pribumi jang meng, an BE 
kredi: dari blok Barat. (Br) 

  3 

KARET BUSA JANG BERMUTU 

PUSAT PENDJUALAN : 

DJL. KALI BESAR BARAT No. 26. 

DJAKARTA-KOTA TEL. 23276. 

No. 205/M/70 

BLOWUP 70 
- LEDAKAN PHSYCHEDELIC JANG MENGGETAR- 

: BALI ROOM HOTEL INDONESIA 
3 MEI 1970 

: 14.00, Harga Kartjis hanja Rp. 600,— 
NADA SOUL JANG TIDAK ASING 
DL IBUKOTA ANTARA LAIN BAND ESCAPE 

LAGI OLEH BAND2 TERKENAL 

KUNDJUNGILAH BERAMAI-RAMAI !!!     
WARTA EKONOMI . 
KURS VALUTA ASING Di DJAKARTA 

DJAKARTA — Kurs Valuta dipasar bebas Djakarta hari 

Senim berobah lagi, karena para valuta zsing berusaha 
n diri dengan perkembangan perekonomian di Iado. ' 

esia, sesudah adanja peraturan pemerintah dibidang ekspor im. 

por dan dibidang devisa, 
Menurut pedagang? valuta di Djukarta, kurs baru jang mulsi 

« 17 Aprik ji. Odak tjotjok. Sa Se Aan Pe eka ng eta apanban 
negeri. terutama Hongkong: 

mengalami perobahan ialah Jaggeris, dollar 

Belanda dan Deutsche Djerman Barat. 
gukden Deranilar Singapura dan Hongkong tetap harga 

Inja seperti tanggal 17 April Ji- 

Matatan kcurs jang Berlaku toga 2 Apa Te ms” 
Poundsterling Inggeris Rp. 881 — Rp 918— 

| Dotlar /Brunel Rp: 123— Rp: 126— 
Gulden e Rp. 100,50 Rp 105— 
Deutsche Mark Djerman Berat Rp. 100— Rp. 104.50 

2. Dollar Hongkong Rp 62, — Rp. A— 

  

Menteri PUTL 
periksa 

pertanggung- 
an djawab . 
keuangan 

ADA HAL-HAL TIDAK 
WADJAR PADA PROJEK2 

DI SUMATERA UTARA? 

Medan, 28 April (Mdk) 
ANK Dunia akan memberi- 
kan bantuannja untuk segi2 
maeirterance, Belanda dengan 
dana sebesar 2) djuta dollar 

akan membantu merebabilitir distri- 
busi perkstrikan diseluruh Indonesia" 
sedangkan Djepang akan memberikan 
bantuannja dibidang rehabilitasi dja- 
lan2. Hal ini dikemukakan oleh Men- 
teri Sutami di Medan baru? ini. 

Seperti diketahul Menteri Sutami 
sedang melakukan Inspeksi tehnis di 
Sumatera dimana ia telah mengadakan 
Inspeksi djal n, Irigasi, 
perlistrikan, peralatan dan perlengka- 
pan pada dinas2 P.U. di Daerah Isti- 
mewa Atjeh, Sumatra Utara. Selain 
daripada itu, Menteri Sutamt djuga 
mergadakan checkirg mengenal peng- 
guraan uang2 jang didrop didaerah2 

    

    

mengerat penggunaan 
vsrg2 pada P-U.T, didaerah? banjak 
ditemut hal? jang djanggal sehingga 
Merteri sendiri turun tangan untuk me 
meriksa pertanggungan djawab keuang 
ar baik urtuk projek2 maupun untuk 
biaja2 rutine, 

Umumpja kematjetan projek2 dibe- 
berapa daerah di Sumatra disebebab- 
kar karena terbatasnja anggaran, ku- 
rergrja tenaga manusia dan jang lebih 

h lagi tidak tersediarja peralatan 
ergkapan jang tjukup. Belum lagi 
r? bakurja seperti. dibeberapa 

rat tertentu tidak mungkin bisa di 
batu2 atau pasir sehingga harus 

didotargkan daridaerah 'ainnja. 
Ada jang dikurangi 

Proek2 irigasi Kreurg Djeureu jang 
terletak 30 km dari Banda Atleh ha- 
ja disediakan biaja 135 djuta rupiah 
urtuk Perta 1 sebagian Un- 
tuk Pelita IL djurlahnja dikurangi be 
gitu puta prolek dialan2 dan djemba- 
tar jarg menghuburgkan antara Ban- 
da Atlch-Blereun. Lho” Seumawe-Lang 
kat Tamlarg dan  B'ereun-Takergon. 
Belum lasi goal perlistrikan didaerah 
Istimewa Atleh dimana mesin2 tenaga 
pembangkitnja kebanjakan sudah be- 
rumur 4 tahun lebih sehingga terdja- 
di pemadaman dua sampai tiga hari 
sekan. 

Kendaan dialar2 di Sumatra Utara 
hampir sama parahnja jakni dari 
tau Prapat sampai perbatasan Sumat- 
ra Barat dimana tidak lebih dari 200 
km berupa djalan tanah sadja. 

Masalah dtatan Iri waktu singkat 
sudah dapat diatasi dimaa p'hak U.N. 
D.P. sudah siap? untuk melakukan 
pelaksaaarrja. 

Sedangkan persoalan  perlistrikan 
antararja akan diambilkan dari dana 
jang diterima dari Belanda. 

Projek irigasi Sisir Cum:log jakin 
suatu projek dimana tanah rawa di- 
diadikan tanah persawahan, dalam 
progress-report jang dibuat oleh PUT 
setempat telah menghabiskan biaja 
tahap pertama sebesar 40 djuta ru- 
piah. Ketika Menteri Siitami. melaku- 
kar perindjauan on-the-spot: ternjata 
djuga didapati hal2 jang tidak wa- 
djar dan seketika itu dluga Menteri 
mirta laporan perintjian- pertanggung 
an Gjawab daripada keuangan projek 
Sisir Gunting. 

SEHUBUNGAN itu pem- 
bantu chusus "Merdeka jang sedang 
mengikuti perdjalanan Inspeksi tehnis 
oleh Menteri Sutami telah mendapat 
keterangan dari sumber2 jang Jajak 
Gipertjajo digvana antaranja dinjatakan 
bahwa sering terdjadi bahwa: pembo- 
rang Jang mendjadi kontraktor sesuatu 
projok dari P.U. kadarg2 mengguna- 
kan tenaga raklat untuk kerdjabakti 
padahal pembororg sendiri sudah teri 
ma droppirg dari PU setempat. Sum 
ber itu mengatakan bahwa memang 
biasa terdjadi permainan jang demikian 
disini sehingga barjak projek2 jang 
biajarja diambilkan dari keuangan Pe 

  

    

    

    

  

   

     

   

      

     

  

   

bahan2 baku 
seperti aspel, peralatan seperti bul- 
Idozer, stoomwals disb, jang dikirim 
dari Pusat kedaerah dan dari daerah 
keprojek dimann dapat diketahul uda- 
rja permairan jang tidak sehat. 

Menteri Sutomi sendiri mengaku 
bahwa prolek2 Pelita tahan 1 Jari 
Dep. P.U.T .berdjalan kurang lebih 

    

   
Tahap II dan diharapkan 

Ih daripada Pelita tahan 1 

Di Suretra Barat Menteri Sutami 
meresmikan sebuah djembatan jang 
menghubungkar antara Sumatra Barat 
dengan Propinsi Riau. Disamping itu 
Merteri djuga melakukan Irspeksi pa 

da projek peri'strikan di Bukit Tinggi 
serta beberapa projek lainnja di Pa- 
Gang. (KL) 

HARGA BERAS DJAJAPURA « 
IRBAR RP. 2.— PERLKG 
MAKASSAR, — Harga beras pa 

da dewasa ini d'jbukota Propinsi 
Irian Barat, Djajapura per-kilo 
nja Rp. 2, IB. Harga tersebut di 
tetapkan oleh pemerjntah setem 
pat sedjak tahun 1967, sedang da 
lam tahun 1966 harganja masih 
Rp. Ir IB perkg, 

Demikian 

Ta Ii 

    

MERDEKA 

KLM mener 

    

SELASA, 

bangkan anda 
langsung ketitik awal tempat 

jang mengasjikkan— 
di Zurich 

Zurich, Pusat perbankan Swiss, dimana 

waktu selalu tepat untuk perdagangan 

dan musim untuk berlibur. Bermain ski 

diwaktu musim saldju, berdarmawisata 

dimusim panas. Dan suatu titik tolak 

jang ideal ufituk suatu liburan di Eropah, 
hanja sedjangkauan dari sana untuk 

menudju 

Frankfurt, Berlin dan Paris. KLM akan 

KLM Royal Dutch Airlines, Hotel Indonesia, 

No, 407/M/70 

PEMUDA 
GANTUNG 

DIRI - 
     

  

ke Amsterdam, London, 

TUNDJANGAN KERDJA 
5070 BAGI PEGAWAI 
NEGERI SIPIL MULAI 
1 APRIL . 

Djakarta, 28 April (Merdeka) 
ESUAI dengan Peraturan Pe. 
merintah No. 10 Tahun 1970 
tentang pemberian tundjang- 
an kerdja bagi pegawai ne- 
geri sipil ditetapkan, bahwa 

kepada pegawai negeri sipi! diberikan 
tundjangan 

  

hak diterima menurut 
turan Pemerintah No. 12 tahun 

1867) dengan ketentuan, bahwa tunda 

  

pokok ditambah tundjangan-keluarga, 
tundjangan chusus, tundjangan pelak- 
senaan dan tundjaugan djabatan pim- 
pinan. 

  

GANTUNG DIRI 

pada hari Sabtu djam 20.15 sore 
jang lalu, demikian Pendak VII 
Djaya. 

Sudarmo menggantung diri de 
ngan seutas tali pada sebuah 

tiang dan sewaktu djketemukan 

sudah tdk bernjawa lagi dalam 
keadaan Iidahnja bedjulur keluar 

Untuk pemerjksaan majat Sudar 
mo dibawa ke Rs Dr Tjipto, Sa- 

lemba 
Apa sebab? jang mendorong Su 

darmo sampai berani memburu ke 

matiannja itu masih dalam penis 
Iidikan polsi Komsekko 742 Tebet 
(Ms) 

£ 

menerbangkan anda kesana tiap hari 

Rabu jang anda pilih. Berangkat pada 

djam 16.55, tiba di Zurich hanja sesaat 

sebelum makan pagi pada hari Kamis 

dinihari. Dengan demikian anda takkan 

menjia-njiakan satu menitpun dari masa 

libur anda. Hubungilah agen anda atau 

KLM untuk keterangan lebih landjut. 
ROVAL DUTCH 
KERDJASAMA DENGAN 

GARA 
INDONESIAN AIRWAVS 

  

NLIMES 

Djakarta. Telpon: 52161, 52162, 40021/8, 41021, 43021, Pes, 481 dan 493 

Mulai dari tgl. 1 Mai, Pes. 9023, 9024   
Soviet bersedia teruskan . 
  

Djakarta, 28 April (Mdk) 
DALAM rangka kundjungan 

Menlu Adam Majik ke Mosko. 
wa baru? ini. jang bertudjuan 
untuk membitjarakan soal hu 
tang2 lama 
Unj Sovjet serta projek2 kre. 
dit Sovjet di Indonesia jang 

  

MATI KENA PISAU 
Djakarta, 28 April (Mdk) 

Didesa Wanakerta kampang 
Sumur Ketjamaran Pasar Ke. 
mis Tanggerang, pada heri 
Djum'at jang lalu telah terdja 
di pembunuhan dimana se- 
orang laki2 bernama Sardjo 
mati kena tusukan pisau. Ter 
sangka melakukan pembunuh 
an sudah ditahzn oleh Sub. 
Detasemen 763 Ps. Kemis beri 
kut barang bukti sebuah go. 
lok, demikian Pendak VII dja 
ya mengatakan pada pers ke 
marin. (Ms) 

Oknum Hansip Kantor 
Pos Tjuri Rp.800.000 
Ditangkap 

JOGJAKARTA, — Kantor Pos 
Besar Jogjakarta, baru? nj telah 
kebobolan uang sebanjak Rp. 800. 
000,— jang semula dimaksudkan 
untuk dikirim kekantor? pos pem 
bantu, akan tetapi ternjata telah 
Gjtjuri oleh pegawai/hansip kan 
tor pos tersebut bernama Suho 
"0, 

ngakuannja, udalah karena dido- 
rong untuk menutup — kekalahan 
mendjad: bandar buntut dan per 
Ajudian jang lain sampai berdjum 
lah Rp. 150.000. Untuk menghi 
langkan djedjuk pengedjaran pi 
hak kepolisian, dia telah menjjap 
kan suatu laporan palsu kepada 
Polri Bandung, jang mengatakan 
bahwa ia kehilangan uang seba: 
jak Rp. 750.000, 

projek2 lama ? 
  

Indonesia pada - MOSKOW SETUDJU 
SISTIM INVESTASI 
MODAL ASING 
masih ter-katung2 ternjata 
bahwa negara jtu menjatakan 
kesediaanuja untuk menerus 
kan pekerdjaan serta menjele 
saikan projek? seperii Projek 
Pabrik Badja di Tjilegoa, Tji. 
latjap dan lain2nja, 
Akan tetapj pernjataan ke. 

sediaan untuk meneruskan 
projek2 pembangunan itu, se- 
beium diperoleh ketentuan? 
mengenai pembajaran hu. 
tang2 lama Indonesia dari pi. 
hak Unj Sovjet, sementara be 
lum dapat disalurkan karena 
hal itu hanja berarti suatu 
penambahan hutang atas hu. 
tang jang sudah ada sekarang. 
Tapi adanja kesediaan itu su- 
dah tentu sangat dihargai 

barnja pihak Indonesia 
menginginkan agar lebih dulu 
hutang? lama dapat diselesai. 
«an. 
Pekerjaan — pembangunan 

itu atas projek2 industri itu 
terhenti dkahua 1965 bukan 

lah atas kehendak Unj Sovjet 
sendiri, akan tetapi karena 
situasi dalam negerj Indonesia 
itu diwaktu ku jang Tidak me 

ngidjinkannja. 

Pihak Uni Sovjet menjata 
kan sewaktu kundjungan Men 
lu Adam Malik itu bahwa ke 
sulitan2 ekonomi Indonesia 
akan dapat tervolong djika m. 
dustri nasimnalnja diintensif- 
kan, baik jang berupa pening 
katan produksi deri industri? 

    

      

  

ng sudah in jang 
berupa ret ta an per 

luasan Mengenai jang beleka 
menjargkut usaha? 

n baru dibidang 
   

uk hal itu 
bersedia mem 

ptuannja. aker 
untuk , Investas 

asing. Sebab. dikatakan, bah. 
wa dengan djalan sisim inves 
tesi modal asing, 'jita? Indo- 
nesia untuk mentjapaj stabi- 
lisasi ekonomi, akan sukar ur 
tuk dilaksanakan 

Demikian bahan? jang de. 
pat dikumpulkan oleh waria. 
wan “Merdeka” darj suatu 
sumber jang dianggap sangat 
mengetshui. (Bs) 

DI SEMARANG TIAP DOKTER 
UNTUK 3.006 ORANG 
SEMARANG — Seorang dok 

ter di Serarang harus tasiaia 
Ni lebi urri 3.000 orang pen 
duduk, sedangkan sebuah apo. 
tik di Sewarang harus mslaja 
ni lebih Ciri 20.000 orang pen 
duduk 

Menurut Walikota Semarang 
W Soegiarto. 

    

28 APRIL 1970 

  
 



    

SELASA, 28 APRIL 1970. 
aa Ma 

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

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 
Harga langganan dalam kota: Rp. 200,- sebulan (termasuk beaja 
antar). Luar kota: Rp. 300,- (termasuk beaja pos udara). 
Luar negeri: Ditambah beaja posudara ke negara jang bersangkutan 

TARIF IKLAN : 
TEKS SADJA : Rp. 40,- per mm/kolom iklan, lebar 46 mm, 

minimum : 25 mm/kolom " 
DISPLAY - AD (IKLAN GAMBAR): Rp. 50.-per mm/kolom iklan 

minimum : 40 mm/kolom . 
Dua warna (hanja merah) : tambah 100 

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, 
Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250. 

Rekening giro'pos : A. 12638 
Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah 

—— —       
TENTANG PENGKLOMPO- 

KAN PARTAI2 LAGI - 
Masaalah pengelompokan partaiZ jang diandjurkan oleh Presiden Suharto 

telah banjak ditanggapi oleh kalangan politik diibukota dan daerah2. Pada 
umumnja sikap partai2 menjetudjui penjederhanaan dan dapat menerima segala 
saran memperkuat persatuan. Dan pada umumnja partai2pun dapat pul e- 
rima, bahwa pengelompokan ideologis, djika jang dimaksud ideologi Pantjasila, 
merupakan satu2nja sjarat. Dan oleh sebab itu tidak diperlukan pengelompokan 
setjara ideologis. 

Memang, apabila jang dimaksud ideologi Pantjasila sebagai garis besar, 
kita, bangsa Indonesia tidak memerlukan identitas ideologis lagi. Sebab kita su. 
dah mempunjai jaitu Pantjasila ! Kitapun sudah mempunjai UUD 45 sebagai: 
landasan lainnja. 

Tapi pengelompokan partai2 kedalam bidang2 seperti jang sekarang ini, 
materieel dan religieus, tidak mentjerminkan adanja perdjuangan ideologis di- 

jasila. Sedang kita ketahui, bahwa partai2 selalu berlandaskan 
kepada perdjuangan ideologis. 

idalam Pantjasila, termaktub sila "Ketuhanan Jang Maha Esa” 
pegangan seluruh bangsa Indonesia jang ber - Tuhan. Tai 

chusus ia dapat didjadikan pegangan pokok didalam rangka Pantjasila, bagi 

  

    
  

      

   

      

ketiga umpamanja, adalah pe: 

  

     

    
Indonesia sedjak dahulu kala. 

partai2 Islam maupun agama lainnja. Dengan demikian pes 

isme, dan religie atas dasar Pantjasila sebagai kelompok2 part: 
Suatu hal jang termaktub djuga didalam Pantjasila dan UUD '45 ki 

maka tertjiptalah demok: 

Pengelompokan jang'berpegang kepada pernjataan2 ideologis berlandas- 
kan Panti    ila memberikan identitas djelas dan positif bagi masjarakat dan rakjat 
Indonesia. Djika pengelompokan dapat didasarkan atas pembagian2 di suatu     
pembagian jang telah lama hidup didalam masjarakat kita, tentulah ini merupa- 
kan pegangan ideologis bagi partai2 jang ada. Ini dapat merupakan barang djelas 
bagi partai2 jang ada dan ini dapat merupakan wadah bagi pemilih2 kita di 
pemilu jang akan datang. 

  

Dengan adanja pengelompokan2 jang didasarkan kepada ideologi masing2 
partai jang mewakili 
kepada Pantjasila ki 

   

  

hidupan reeel rakjat Indonesia, jang dilandaskan semuanja 
maka pembagian2 interesse massa akan djelas djuga ter- 

tampung dan dengan demikian akan dapat didji 

  

nkan penjederhanaan, tanpa 
menuntut dari partai2, bahwa mereka harus mengadakan approach2 diluar bi- 
'dang kegiatan pokok mereka.— 

rakjat akan tertampung keinginannja, dan makin lama makin le- 
bih dielas kepada kita, ideologi mana jang 
bagi mereka. Szhingga 

  

ianggap penting, baik dan manfaat 

  

n terdjelmalah suatu pernjataan jang hidup daripada 

   

  

    

  

mau 

    

MERDEKA 

jenderal: 

duel 
  

x 

Saigon, 28 April (Mdk). 
Pangiima daerah taktis 

ketiga Vietnam Selatan, 
djenderal Do Cao Tri, hari 
Sabtu telah menentang 2 
anggota Senat untuk ber- 
duel setelah kedua anggota 
Senat itu menuduhnja ko- 
rupsi. 

Djenderal Do Cau Tri 
dan kepala staf angkatan 
bersendjata Vietnam Sela- 
tan, djenderal Cao Van 
dengan marah-.membantah 
tuduhan2 jang dilantjarkan 
kepada mereka dan tiga pe 
mimpin tentara lainnja pa- 
da hari Djum'at oleh sena- 
tor Ngujen Van Chuc dan 
Pham Fam Sach. 

Djenderal Do Cao Tri me 
namakan tuduhan itu seba- 
gai ”kedji”, sedangkan djen 
deral Cao Van Vien menga 
takan bahwa hal itu dimak 
sudkan ”untuk merusakkan 

DRS. RATNAATMADJA 
KOMANDAN (CARE 
TAKER) SESKOPOL | 
JANG BARU 

Djakarta, 28 Aprjl (Mdk) 
Bertempat dila In Sekolah 

Stat dan Komando Kepolisian RI. 
Gi Lembang, Bandung, Sabtu pa 

Bi tel 25 Aprit 1970 tolah djlaka 
kan upatjara serah tertma djaba 
tan Komandan Seskopol dari pe 
Gjabat jang baru, selaku care, 
taker Irdjen Pol Drs J.S. Ratna- 
mtmadja. 

Seskopol adalah lembaga pendi 
dikan tertinggi pada Polri, jang 
berkewadjban mempersiapkan te 
Naga teras untuk djabatan2 Ko 
mandan dan Staf Kesatuan? Be 
sar dalam Instansi Kepolisian Ne 
gara RI. 

Irdjen Pol. Drs J.S. Ratnaat- 
madja sebelum memangku djaba 
tan baru jtu mendjabat sebagai 
Direktur IBM Mabak, sedangkan 
Ireten Pol Drs Soebroto Broto 
redjo SH selandjutnja akan di, 
tempatkan di Mabak, demikian 
Pusat Penerangan Angkatan Ke 
polisian menjampalkan kepada 

  

  

demokrasi jang sesungguhnja didalam masjarakat Tanah Air kita ! "Merdeka". (ms) 

IBAWAH sponsor- OLEH: 
ship DKD (Dewan 
Kesenian Djakarta) 
sedjak waktu bela- 

kangan ini penulis2 Indone 
sia telah memberikan tjera- 
mah-tjeramah di Taman Is- 
mail Marzuki. Penulis2 jg. 
tua-tua seperti misalnja M. 
R. Dajoh, Armijn Pane dan . 
Sutan Takdir Alisjahbana 
pada merekam kembali ke- 
nang-kenangannja dimasa 
jang lampau. Penulis2 jang 
masih belum tergolong tua- 
tua membentangkan penga- 
laman2nja, sebagai penjair, 
deklamator maupun seba- 
gai penterdjemah. Pendek- 
nja, kita mengalami suatu 
djaman jang mungkin pan- 
tas untuk dinamakan Dja- 
man Memoires, jang telah 
berhasil ditjiptakan oleh 
DKD. Agaknja generasi mu 
da jang tertarik oleh soal2 
budaja perlu mendengarkan 
tjerita2 pribadi dari penu- 
lis-penulis jang telah ber- 

pengalaman. 
akibatnja soal-soal jang 

#ebamai dalam tjeramah:tjeramah 

tersebut adalah tierita-tjerita lama. 

Tidaklah mengherankan, bila seorang 
tjeramah dari Sutan Tak- 

jahbana mengatakan kepada 

Ala Gungan 'Weramahnja 
itu pentjeramah telah memutar untuk 

kesekian kalinja pita rekaman jang 

sama. Lain halnja dengan tjeramah- 

#jeramah jang @berikan oleh veteran- 

Veteran politik seperti Achmad Su- 

bardjo atau Mohamad Rum, dimana 

(jerita-tjerita lama jang memang Es 

berikan, tetapi didalamnja terkan- 

dung suatu apologia pro Vila Sua, 

suatu oratio pro domo, suatu pembe- 

laan dirinja atau suatu PO- 

lemik terhadap orang lain jeng se 

#merasi dalam menghadapi Getik- 

detik Proklamasi Kemerdekaan. Pe- 

ja pe- 

djuga banjak ber 
sadja penulis 

lu membela diri. 
nulis-penulis besar 

t misalnja 

    

semu memori pi &: perasaan 
bersalahnja itu dalam karjanja "'Pe- 
ngakuan-Pengakuan", sedang Marx 
membeberkan bagaimana ia telah me 
lakukan plagiat dalam kata pengan- 
tar karjanja, "'Satu Sumbangan ke- 
pada Kritik Ekonomi Politik", Hanja 
bedanja, Rousseau dan Marx dalam 
karja mereka itu masing-masing tidak 
membela diri, melainkan menjalahkan 
Giri, lalu mempersilahkan — orang- 
Orang lain untuk menentukan sikap 
mereka, apakah mereka akan mem- 
aga. atau menghukum penulis-penulis 
tu. 

ALAM perdjuangan, baik per 
diuangan politik maupun bu " 
Gaja, adalah wadjar bila se- 
orang pemimpin berbuat sa- 
lah, tetapi ia tidak perlu mem 

bela diri setjara berkelebih-lebihan. 
Tentu sadja setiap orang berhak 
untuk membela diri, terutama bila ia 
dihukum setjara tidak adil, tetapi se- 
orang pemimpin jang bidjaksana akan 
menjerzhkannja kepada sedjarah, se- 
bab sedjarah tidak memihak. Oto- 
biografi jang baik adalah satu oto- 
biografi jang tidak tjenderung untuk 
memudji diri-sendiri, atau untuk me- 
mythoskan diri-send'ri, melainkan me 
rekam kesalahan-kesalahan jang telah 
diperbuatnja. — Dalam Tjatatan Sub- 
versifnja, Mochtar Lubis telah mem- 
bentangkan, bahwa id dibebaskan 
dari tahanan setelah menandatangani 
pernjataan menerima baik UUD 45, 
tetapi sajang, bahwa ia harus mene- 
rengkan mengapa ia harus berbuat 
Gemniklan. 

Ini meninggalkan kesan suatu apo 
logia pro vita sua. Otobiografi jang 
baik adalah serangkaian tjatatan me- 
ngenai kesalahan-kesalahan jang di- 
sedarinja telah diperbuat. Dari su- 
dut ini namun kita tidak mampu me- 
lihat rekaman serangkaian kesalahan- 
kesalahan itu dalam tjeramah-tjera- 
mah jang telah disponsori oleh DKD 
itu. Otobiograti memang berlaimnan 
dengan biografi, karena bila kita 
membuat otobiografi jang baik hen- 
daklah kita tidak membeberkan pres- 
tesi-prestasi kita sendiri, melainkan 
@justru kesalahan-kesalahan kita jang 
telah kita sadari, biarlah Tuhan jang 
akan mengampuni kita. Tetapi seba- 
liknja, bila kita membuat btografi 
jang baik hendaklah kita mentjurah- 
kan simpati sebesar-besarnja. Keba- 
#iakan kita, termasuk penulis, ku- 
rang pandai menarik garis batas jang 
membedakan otobiografi dan biogra- 
fi, meskipun tidak mungkin kita me 
mandang diri kita sendiri sebagai 
orang lain, 

Disinilah letaknja keterangan, me- 
ngapa tieramah-tjeramah jang diorga 
nisir oleh DKD itu tidak mengemuka 
kan persoalan-persoalan baru. Publi- 
kasi-publikasi jang “dimungkinkan 
oleh karena dalam DKD terdapat se- 
Grumiah wartawan dan publisis telah 

Uidak hidup untuk waktu jang agak 
lama. Dafi Takdir Alisjahbana, hah- 

wa Nasionalisme sudah usang,i-me- 

WIRATMO SOEKITO 

 Djaman 

nemoires 
Ginalungan Nasibr.atis, 1 
kecua belah fihak menggunakan ba- 
tusa jang berbeda persoalan itu tidak 
merupakan persoalin jarg hidup. 
Nasionalisme — memang — merupakan 
suatu faham jang berdasarkan pera- 
sazn, karenanja setiap masalah itu 
disirggung pasti timbul reaksi seba- 
gamana masalah agama bila diper- 
soalkan dalam kegiatan-kegiatan bu- 
Gsja. Lain halnja bila kita memper- 
soalkan masalah budaja sebagai pro- 
ses kreatif, sekalipun harus menjing- 
gung masalah-masalah estetis, Tetapi 
djustru masalah ini tidak banjak 
tertjermin dalam malam-malam tje- 
ramah jang diorganisir oleh DKD. 

JAMAN kita penuh dengam 
ironi, sebab djustru dengan 
berdirinja gedung-gedung me 
wah di Taman Ismail Mar- 
zuki, proses kreatif terhenti 

Memang, sebagaimana manusia tidak 
hidup hanja dari roti atau nasi, de- 
mikjanlah pula kebudajaan tidak ha- 
nja hidup dari gedung-gedung seni 
jang mewah. Djaman kita adalah satu 
djaman memoires, tetapi dimana me 
moires itu bukan memoires tentang 
kesmlahar-kesalahan, melainkan me- 
moires tentang "kebesaran-kebesa- 
ran" dan "kemegahan-kemegahan"' 
Dibawah kondisi inilah orang telah 
berusaha untuk mendiskreditkan dan 
merobek-robek Manifes Kebudajaan, 
setidak-tidaknja untuk melupakannja 
dalam Djaman Memoires kini. Mani 
fes Kebudajaan jang menurut prinsip- 
nja jang fundamentil menolak kul- 
tus individu dan hero-worship telah 
dinilai seolah-olah telah mentjiptakan 
image mengenai heroisme, karenanja 
perlu didiskreditkan. Pada hal, ba- 
gaimanakah mungkin image mengenal 
heroisme, bila telah menjampaikan 
klemensi (maaf) kepada penguasa. 
Tetapi sesunkguhnja sebagai memol- 
re, membentangkan kesalahan-kesala 
han sendiri setjara terusterang lebih 
wadjar daripada memamerkan "ke- 
besaran-kebesaran”. — Tetapi, seperti 
telah kita kemukakan, Djaman Me- 
moires kita berlainan dengan watak 
memoire seperti jang ditjerminkan 
dalam karja Rousseau pada achir 

hidup penulis besar itu. “ " " 
« 

  

SATYALENTJANA UNTUK 
PAHLAWAN PETA £ 
DR. ISMANGIL 

PANGLIMA VIETSEL 
MARAH DITUDUH 
TERLIBAT KORUPSI 
reputasi saja dan kesatuan 
angkatan bersendjata Viet- 
nam Selatan”. 

Kedua senator dari komi 
te keuangan Senat itu telah 
mengadjukan permintaan 
kepada menteri keuangan 
untuk mengumumkan setja 
ra terang2an segala sesua- 
tu 'mengenai suatu penang- 
kapan penjelundupan dila- 
pangan terbang Son Nhut 2 
pekan jang lalu, dimana ka 
tanja seorang djenderal dan 
seorang perwira menengah 
terlibat. (AFP). 

  

MUDENAS 5 
KESEDJAHTERAAN DIBUKA 
OLEH MENSOS | 

Djakarta, 28 April (Mdk) 
Hari Senin kemarin, bertem 

pat di. Dep. Sosial, Mensos Dr. 
Tambunan SH telah membu. 
ka Musjawarah Dewan Nasio. 
nal untuk Kesedjahteraan 8o- 
sial jang berlangsung selama 
2 hari di Djakarta. 
Dalzm pembukaan 1sh ikut 

memberikan sambutan, Ko. 
khali, wakil dari International 
Council for Social Welfare. 
Musjawarah akan diikuti oleh 
36 wakil dari organisasi ma- 
sjarakat. 

Dewan Kesedjahterzan So. 
sial adalah - suatu organisasi 
masjarakat jang tidak mem- 
bedakan feham politis dan 
agama untuk menghimpun se 
luruh potensi masjarakat da. 
lam bidang kesedjahteraan 
setjara terorganisir. (Mrs) 

Bom uptuk- 
(Sambungan dari hal. 1) 

rutin jang diadakan terhadap 
semua kirjman2 jang datang 
di Gedung Putih. 
Bom jang kedua, tiba dikan 

tor Tarr pada tgl. 31 Maret. 
Dikatakan selandjutnja bahwa 
kedua bom itu telah diaman 
kan dan dibekukan tanpa sua 
tu insiden, 

Rep. Thomas M. Pelly, se- 
orang anggauta partai Repu. 
blik dj Washington, mengata- 
kan bahwa agen2 darj dinas 
rahasia telah mengundjungi. 
nja dua atau tiga minggu jg 
lalu dan mengatakan padanja 
bahwa mereka telah menemu 
kan sebuah bmm jang akan 
meledak oleh sebuah perang. 
kap tikus apabila bingkisan 
nja dibuka. Ia mengatekan 
bahwa mereka telah memper 
lihatkan sebuah foto menge. 
naj bentuk perangkap tikus 
itu 
Karena Pelly berasal dari 

Seatlle, dinas rahasia telah 
memperingatkan agar setiap 
pegawai dikantornja djangan 
membuka bingkisrm2 jang di 
alamatkan kepadanja. 

Dj Seaitle telah terdjadj 62 
kali pemboman dalam waktu 
16 bulan, termasuk pemboman 
jang mengakibztkan kerugian 
290,000 US dollar pada gedung 
administrasi University of Wa- 
shington tgl. 29 Djuli jang 
lalu. (UPI) 

Sendjata " 
anti-satelit 
berharga 
$300 djuta? 
Washington, 28/4 (Mdk) 
ANGKATAN UDARA 

A.S. menjatakan bahwa 
Amerika Serikat mempu 
njai kemampuan jang sa- 
ngat terbatas untuk 
menghadang satelit2, te- 
tapi dapat mengembang- 
kan suatu program pe- 
njerangan satelit dengan 
biaja k.l. 300 djuta dol 
lar? 

Dalam suatu kesaksi- 
an jang sangat banjak di 
sensor didepan Kongres 
AS dan diumumkan ming 
gu ini, Menteri Angkatan 
Udara Robert C. Sea- 
mans Jr mengatakan bhw 
Amerika Serikat sedang 
mempeladjari kemungki 
nan tjaranja mengguna- 

  

  

DANAU DI BULAN ? — Sebuah gambar permukaan bu- 
lan jang mirip danau telah disiarkan 20 April lalu oleh 
dinas penerbangan angkasa luar AS/NASA. NASA sen- 
diri tidak memberikan keterangan apa2 tentang gambar 
tsb. ketjuali bahwa hal itu adalah hasil opname astro- 
not-astronot Apollo 13 baru2 ini ketika mereka sedang 
berada dibelakang bulan. (AP). 

  

Pentjulikam truck memeawa 
anak atase 
Taiwan di 
Argentina 
gagal . 

Buenos Aires, 28 April (Mdk) 
Seorang diplomat Taiwan dj 

Buenos Aires harj Sabtu me- 
ngatakan bahwa suatu usaha 
untuk menijulik anaknja te 
lah digagalkan oleh pembantu 
rumah tangganja dengan me. 
nguntji rapat pintu2 dan djen 
dela rumahnja dipinggiran ke 

ta Buenos Aires. 
Dr. Chen Keh Chi, jang men 

djabat atase pada kedubes 
Taiwan, mengatakan kepada 
wartawan2 bahwa seseorang 
telah menelpon kerumahnja 
tgl. 17 April jang lalu ketika 
mana dia dan isteri tidak diru 
mah. Pembantu rumah tang. 
ganja didjandjikan oleh jang 
menelpon akan mendapatkan 
hadiah2 bila mau menjerah- 
kan seorang anak atase tsb, 
dan sebaliknja mengantjam 
akan membunubnja bila sang 
pembantu rumah tangga mem 
beritahukannja. kepada polist. 

Ketika kemudian 2 sosok tu 
buh datang dirumah tsb dan 
memaksa masuk untuk men. 
tjulik, sang pembantu tanpa 

gentar sedikitkan telah ber. 
teriak2 minta bantuan sehing 
ga pentiulik2 itu lari tung. 
gang-langgang, demikian Dr. 
Chen. (Rtr) 

  

TEAM KERDJA UNTUK 
PERUNDANG-UNDANGAN —“ 
ANAK DAN PEMUDA 
Djakarta, 28 April (Mdk) ..... 

Sebagaj salah satu usaha un 
tuk melaksanakan follow-up Kon 
perensi Nasional tentang Anak 
dan Pemuda dalam perentjanaan 
Pembangunan Lima Tahun. Men- 
sos Dr. A.M Tambunan SH telah 
melantik para Konsultan dan ang 
gota Team Kerdja "Workshop 
Anak dan Pemuda' Perlunja per- 
undang2an mengenai Anak dan 
Pemuda adalah berhubung dgn 
kenjataan, dimana perjkehidupan 
ana dan pemuda menjangkut bi 
dang hukum pidana dan atjara pi 
dana, pendidikan, sosjal, keseha 
tan dan tenaga kerdja. Maka un 
tuk ini dibentuk lima team kerdja 
workshop jang djketahu' oleh De 
partmen jang bersangkutan. Lt- 
ma team kerdja lainnia merupa- 
kan waki? dari Departmen jang 
langsung atau tak langsung ada 
sangkut pautnja dengan perike- 
hidupan Anak dan Pemuda dima 
na perlindungan, pembinaan dan 
perkembangan Anak dan Pemuda 
adalah bersifat 'cross-sectoral. 
(Mr) 

PERHATIAN 
(Sambungan dari hal. 1) 

Lebih landjut 
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TEAM SEPAKBOLA 
MASUK DJURANG , 

Semarang. 27 April (Mdk). 
Sebanjak 51 orang menderi 

la luka2 berat dan ringan, 2 
dianyaranja tewas kesika truck 
jang «umpangi me- 
ngalamj ketjelakaan masuk 
djurang dan terbakar. 

Peristiwa tersebut terdiadi 
ini didaerah TTahap 

(Temanggung), ketika sebu. 
ah truck jang membawa sa 
tu “kesebelasan Sopakboia 
dari Ketj. Kortok (Wonoso- 
bo) akan menudju ke Para- 
kan urnsuk mengadakan per 
tandingan. mengalami keru. 
sakan pada rem sehingga 
truck tersebut masuk dju 
rang jang dalamnja lebjh ku 
rang 10 meter. Sedang keba 
karan jang langsung terdja- 
di pada saat ju djuga al. di. 
timbulkan oieh apj bensin 

jang diakibatkan dari perge- 
seran rem jang terlalu pa 

as. 

Menurut keterangan jang 
dapat dkumpulkan ,Aata- 
ra” zkibat dari kejelakaan 
djatas, 2 crong "ermasuk su- 

olrnja meninggal seketika 
26 orang mengalami luka2 be 
rat, jang 'entara lain 15 
orang diantaranja menderj a 
luka2 berat akibat terbakar. 
Jang laimnja hanja mengala- 
mj luka2 ringan, dan darj se 
kan banjak penmnang ha 
nja 5 orang jang dak menda. 
pa'kan luka2 

Selandjw nia dar' salah se 
.Antara” menerangkan bahwa 

korban? diaras al. banjak jg 
megalsmj putus kakj dan fa 
mro-nia. disca tulang Dung 
gungnja. bahkan jang lebih 

mengerikan Tagi djantara 
tulang2 mereka jang telah 
pw'us ada jang sampai terle 
Das dari hedan #huhsia 
Korban2 tersebut seketika Itu 
telah diangkut ke Rumah Sa- 
kit Par: Temanggung 
dan Wonos»bo untuk menda- 
pa'kan perawaten. 
  

TAK ADA 
(Sambungan dari hal. 1) 

  

ambilnja mengenai krisis Kambo 
dja tersebut. Tap! menurut kan, 
tor berita tersebut kalangan jang 

TA
 IL 

I ! 

Eg
EE

a 

Wanita R.C. Solo Persatuan 
disingkat P W-RC. telah 
ri sedjak tahun 1959 ta, 
hun 1966 diri 
kedalam G.OW.S 

Kanak? dan pameran 
keradjinan hasil karya anggota 
Pertiwt,   

SENATOR MUSKIE ANT 
PENGIRIMAN SENDJATA ' 
New York, — Senator de 

mokrat Edmund Muskie ha 
Ti Minggu katakan bahwa 
Amerika Serikat harus me- 
minta PBB menghadapi kri- 
sis Kambodja itu dan tidak 
mengirimkan sendjata , ke 
Kambodja. 

Senator Muskie jang di- 
beritakan ada kemungkinan 
mendjadi tjalon presiden da 
ri Partai Demokrat dalam 
pemilihan presiden AS di 
tahun 1972, selandjutnja 
memperingatkan bahwa ban 
tuan sendjata kepada Kam 
bodja haruslah ditimbang 
dengan sangat hati2. Tudju 
an AS haruslah mengurangi 
dan bukan memperluas k2- 
terlibatannja di Asia Teng- 
gara, Kata senator demo- 
krat tersebut. 

KERUSUHAN BESAR 
DI COSTA RICA 
SAM JOSE. 27 April (Mdk) 

Sedjumlah. kurang lebih 45. 
000 orang mahasiswa di Costa 
Rica hari Sabtu jl semalam sun 
tuk telah mengepung gedung 
Fariemen di Costa Rica Setelah 
pada siang harinja mengadakan 
demonstrasi didjalan2 raja de. 

  

“ 

ngan membakar wmobil2 serta 
menghantjurkaa tokc2 dikota 
Sam Jose. 
K Dalam bentrokan dengan se 
elompok kekuatan polisi 

berada dikota tsb. 100 ag 
mahasiswa telah menderita lu. 
ka2 dan 40 mahasiswa lainnja 
teiah ditahan oleh pihak jang 
berwadjib. 

Kedudakan 

HALAMAN III 

BERABE 

Kata Rusia, djika AS mengi- 
rimkan bantuan2 kepada Kam: 
bodja, maka akan timbul hal2 
jang membahajakan dunia 
Kata AS, djika Rusia tidak 
berhenti dengan kampanje dan 
bantuannja, akan timbul baha- 
ja besar djuga 
Ribut2 antara dua raksasa ! 
Bangsa2 jang tidak kuat, djadi 
gepeng ' Berabe ' 

"Paris Club” selesai bersidang. 
Katanja sukses bagi Indonesia 
Sjukur ! Kalau nanti kita su 
dah mati semuanja, dan anak 
tjutju meneruskan pembajar- 
an hutang jang kita buat, baru 
mereka akan menentukan, 
sukses kita itu apakah djuga 
sukses mereka 
Berabe 

Orang2 anarchis telah melem- 
pari iring2an mobil Paus de- 

an batu. 
ak tahu kita. apakah ini aki- 

batnja “offensief toleransi” 
nja Paus keseluruh dunia, atau 
kah “kerdjasama” dengan ka- 
um atheis 
Berabe 

  

   

  

  
mendjelang 

kwarter-final Asia 
PooLA : Main Menang 
1. Hongkong 3 
2. Korsel 2 
3. Muangthai 1 
4. Brunej und 
Pool.B : 
1. Iran 
2. Djepang 
3. Malaysia 
4. Srilangka 
Pool-C : 

. 1. Israel 
2. Laos 
3. Piliptna 
4. Singapura 
Pool.D : 
1. Indonesia 
2. Burma 
3. Vietsel 
4. Teiwan v

u
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LONDON TERANTJAM KERUSUHAN 
KARENA TEAM AFRIKA SELATAN 

London, 27 April (Mdk). 
'. Seorang anggota parlemen 
Inggeris dari golongan Konser- 
vatif “Ditmm'at mem. 
peringatkan, bahwa kota Lon 
don mungkin akan tenggelam 
dalam kantjah kerusuhan, se- 
andainja jeam cricke kulit 
putih Afrika Selatan jang &i- 
hebohkan memulai debutnja di 
London janggal 6 Djunj men- 

da'ang. 
Sir Peter Rawlinson, djuru- 

bitjara untuk biro Hukum da 
ti pada Partai Konservatif 
jang oposisi “elah menuduh 
pemerjntah Inggeris melaku- 
kukan pemerasan terhadap pe 

djabat2 top organisasi crjc- 
ket dengan menjebu kan pem 
bajaran jang mahal terhadap 
Polisi gura menghadapj para 
demonstran. 

Berbiijara dihadapan dae- 
rah konsif'usinja dj Epsom 
(selatan London). ia menje- 
butkan bahwa rakjat ming 

dan terang" Reselamataonja Gan terantjam , 
Galam kerusuhan? hari itu. 

Commonwealth - games 
@jalan terus. 

Sementara itu Sekre'arjs 
Federasi. Commonwealih ga- 
mes (CGF) mengatakan, bah 
wa pesta olahraga persemak- 
Muran “etap akan dilangrung- 
kan di Edimbungh (Skotlan- 
dia) bulan Djul mendatang, 
Walaupun ada beberape negara 
jang akan memboikot sebaga: 
kelandjutan dari protes am' 
apartheid terhadap rentjana 
tour team cricke: "Sprjngbok" 
Afrika Selatan. 

Dari harjan2 jang terbit di 
London memnjebutkan, bahwa 
sedjumlah 13 negara Afrika 
telzh mengari jam untuk mem 

boiko: games tersebur 
nja rentjana tou 
ke: Afrika Si 
talkan 
Asia & 

   
     

  

PERTANDINGAN KES. 
PERTAMINA LAWAN 
ATOMCY MALANG 

2 kali seri 
SURABAJA — Dalam 

dingas persahabatan j 

  

tan 

ber. 
langsung Kamis petang distadi 

  

en Gelora 10 Nopember Sura. 
baja. kesebelasan2 Pertamina 
dan Atomcy Malang masih te. 
tap merupakan kes jang tang 
guh Pada pertandingan jl. an 
tara kedua kesebelasan tsb. 
membagi angka sama I-l 

Pertandingan antara kedua 
kes. berlangsung tjukup mena 
trik dan seimbang Serang-me: 
njerang terdjadi silih berganti 
Masing2 kes. memperoleh pelu 
ang2 manis, tapi kesemuanja 
disia2kan. sehingga pe 
un” berachir 0—0. 

Dalam pertandingan tsb. pen 
djaga2 gawang dari kedua kes 
jang m-sing2 adalah ex.pema. 
in PSSI bermain up safe 
dan baik Mereka adalah Tjo'g 
daa Suharsojo. 

Benteng Atoncy dengan An 
Gireas Komala. bekas pemain 
UMS-Persidja dan PSSI berma: 
In gemilang: Ia berhasil mem- 
bendung arus serangan jang 
hebat. sehingga saat? jie mem 
bahajakan hagi Atomcy dapat 
Cihindarkan dengan tjermat se 
kali, 

    

     

  

DJUARA PSSI REMADJA LAGI — Kesebelasan Djakar- 
ta junior bergambar bersama piala Suratin Cup jang ber 

hasil digondol lagi oleh mereka setelah menggulingkan 
team Semarang Minggu sore-lalu di stadion Menteng. 
Pemain2 harapan Persidja tsb. menundukkan. PSIS Jr 

S1. Mpphos). 

 



    

                    

HALAMANIV 

  

ML LN 

MENDATAR: 

1.Nama seorang Pahlawan Kemer- 
dekaan Nasional R.I. jang hilang 
2. tahun jang silam. 

6.Bermatjam-matjam. 

9.Lawan: Ringan, 

10.Bersih: sesudah diombil dari apa 
jang dihasilkan. 

. 11,Utusan Tuhan. 

13.Keong: 

14. Tanda untuk bilangan. 

16. Ditambah huruf "1" dibelakang- 
Inja artinja: Pelatjuran. 

, 

2.60 detik. 
3.Sebuah gunung si Sulawesi Uta- 

". 

0 “soda nbenui 

5.Pemberian berita. 
7. Karangan jang berbentuk bebes. 

B-Bongarn, jg riak tee 
12.Mabis dibajar : Dasar kapal. 

13.Orang memberikan kei! 
povnlag bnghe menguras : 
kan sebagai terdakwa. 

    

    
Dengan serta merta anda dapat me- 

lintasi lautan Teduh sambil tiduran 
Dari Hong Kong ke Tokyo ke Hono 
Nulu dan California. Dan selekasnja 
dari Sydney. Dengan ruang berle- 

bih”-an untuk kaki, kepala dan badan 
anda, Ada tempat untuk jang suka 

merokok dan untuk jang tidak su- 
ka. Semua itu dipesawat Pan Am 
747. Pesawat serupa kapal, kapal se- 

rupa pesawat. Dan bila pesawat ti- 
dak penuh, anda dipersilahkan me. 

      
        

MENURUN 
1. MAGMA. 2. ISI, 4. RUA (AUR) .ODE. 12. ARSENAL. 5 PATER. & ARA. 7. RISKANT ERO. 18 USA 8. BENTENG. 9. SOL. 13. GELAS. 

LA SINAI 14. DOA. 15. GUA. 16, SALAH. 
20.6M.A. 21. 1TU 

     ARSIP. 6. AIR. 8 BAS 

  

     

        

MERDEKA 

Apabila anda latau 2 V4 mtr. 
naikkan tangan2 kursi dan memakai 
kursi2 sebelahnja. 
Hubungilah Agen  Perdjalanan Pan 
Am, atau kami langsung. Harga 
ticket pesawat 747 tidak lebih mahal 
satu sen pun daripada pesawat Jet 
biasa, tidak: perduli berapa banjak 
tempat anda akan. pakai. 
Pan: Am di Hotel Indonesia: 
Djakarta. — Tilpon 49363 - 43755. 

  

    

        

PanAms 4Z 

  

Pesawat dengan ruang selega dunia. 

Bunji peluit penonton 

ganggu pertandingan 

Israel lawan Pilipina 
  

Manila 27 April (Mdk) 
Didepan publik jai menger 

dek dengan jkata2: "ran "Eypt 
(atau Mesir, Mesir), Israel Ming 
ku malam dalam pertandjogan k& 
Gua mengalahkan "tuarrumah'" 
Pilipina, 3—0 dalam pertanding: 
kasar, : 

Israel m mghadapi suatu tugas 
kurang populer untuk menjisjhkan 
tuan-rumah 4#fj, dalam suatu sera 
ngan pala menit kep4 berhasil 
mentjetik gol. 

Tetapi xot jni merupakan 
hadiah" jang ditjetak Pai 
seorang ditribune  membunjikan 
peluit, hingga para pemain itu 
terhenti bermairketjuali kanan 
dalam Shelo Abram,jang meneri 
ma bola #urdan menembakkan bo Nama mama an mamaan 

SAO PAULO —" Penonting 
Brasil | mentjemoohkan team 
sepakbola Cup Dunia.nja sete 
lah kesebelasan kuat Bulgaria 
menahannja untuk membuat 
score katjamata 0-4 di Sao 
Pawo Minggu malam 
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DJUARA 1966 — Kapten kesebelasan 
Irggeris Bobby Moore memegang pia- 
Ja Jules Rimet dihadapan peronton2 

Gistadion Wembley, London, tahun 

1966 dulu setelah teamria menang 

4—2 lawan Djerman Barat difinal. 

(Gambar2 & balian kedubes Irggeris 
GI Djakarta.) 

Bagaimana rindu dihilangkan 

pabila kesebelasan Inggeris ti- 
ba di Guadalahara, Meksiko, 
dalam bulan Mei, mereka akan 
membawa pukulan cricket gu- 

na mengingatkan mereka bahwa me- 
reka adalah warga Inggeris. Mereka 
'Gjuga mendapat raket tennis, papan 
bulu ajam dan "kesenangan dirumah” 
guna menghilangkan perasaan rindu 
kampung halaman sewaktu di Mek- 
siko. Kesebelasan2 lainnja dalam ke- 
djuaraan dunia itu mungkin heran 
melihat pemain2 Inggeris menikmati 
permainan cricket jang chas Inggeri 
ituj tetapi ini adalah satu2nja dari ide 

  

Sir Alf Ramsey untuk mendjaga ke- 
sebelasannja agar tetap senang dan 
bermoral tinggi. 

Piala Jules Rimet itu adalah hak 
Inggeris dan persepakbolaan Inggeris, 
dan karenanja seluruh waktunja di- 
gunakan untuk berfikir dan meren- 
tjanakan hanja bagaimana ia dan pe- 
mein2nja untuk mempertahankannja. 

Bagi pemain2nja ia merupakan 
Orang jang sangat dipertjaja. Ia berada 
diantara mereka. Seorang anak dari 
keluarga buruh jang tinggal di Dagen- 
ham, Essex, dipinggir kota London, 
jang bermain sepakbola dalam kese- 
belasan militer di Southampton, di- 
mana ia ngkan diri setelah 
mata dinasnja berachir. Dari South- 
ampton ia dipindahkan ke kesebelasan 
Tottenham Hotspur, bermain sebagai 
kanan belakang dalam  kedjuaraan 
League Championship jang menang 

1950 -51, jang diakui 

    

  

    , 

buruh 
(Bag. 2-Habis) 

an sepakbola” jang terbaik untuk 
memenangkan English First Division 
Championship sedjak Perang Dunia 
II. Dan djelaslah bahwa Alf Ramsey 
jang dipanggil dari tempat kanan be- 
lakang untuk menendang penalty me- 

  lawan kesebelasan "Sisa Dunia” di 
Wembiey dalam tahun 1953 - sebuah. 
penalty jang menjelamatkan wpkor 
tak terkalahkan kesebelasan Inggeris 
waktu itu, dengan membuat score 

   

y,
 2 : 2,
 

z 

  

eluarga 
var negara mereka dibawah pimpinan 
Ramsey, dan kebanjakan dari kekalah- 
an itu hanjalah ketjil dan dengan per- 
lawanan jang keras. 

  

benar2 latihannja dan keshlian taktis. 
Kemudian muntjul kesempatan dan ia 
diangkat mendiadi menager kesebelas- 
an Inggeris - suatu tugas jang dilaksa- 
nakannja dengan sempurna. 

FX      
SIR ALF RAMSEY memperdalam pengetahuannja ten- 
tang bahasa Spanjol dgn memakai tape-recorder. 

  

KEDJUARAAN SEPAKBOLA JUNIOR ASIA MASUK BABAK PEREMPAT FINAL 

Budi Santoso tjetak 

satu2nja goal lawan 
Manila, 28 April (Mdk). 

Djuara-bersama bertahan 
Burma, mendjadi team ter- 
achir jang madju ke-kwar- 
ter-final, setelah Minggu 
malam ini dalam pertandi- 
ngan penjisihan untuk pool 
menggulingkan Taiwan dgn 
3—0 untuk pool-D. Sete- 
ngah main keadaan masih 
0—0. 

Indonesia — Viet- 
nam Selatan 1—0 

Indonesia madju ke-kwar 
terfinal kedjuaraan sepak- 
bola junior Asia-XII di Ma 
nila, Minggu malam, sete- 
lah mengalahkan Vietnam 
Selatan, 1—0 langsung da- 
tam pertandingan terachir 
penjisihan pool ”D”. 

Indonesia mentjetak gol 
satu2nja itu pada menit ke 
7, ketika kanan-luar Anwar 

Putri Singapura “ 
Gulingkan- Semarang 
SEMARANG — Dilapangan Dip. Se 

wararg jarg keadaannja kurang me- 
muaskar, sebab Iitjin karena sehari 
sedelumeja turun hualan lebat, pada 
tanggal 24-4 berlargsung pertanding 
an sepakbola puteri antara kes. Pu- 
teri Singapura - kes. Puteri Sema- 
rarg jarg berkesudahan 2—1. Scte 

  

nasional di Hiroshima. 
Pelari Meksiko meNtjatat 

waktu M menit 064 detik 

  

Vietsel 
TAIWAN KALAH 3-0 
LAWAN KES. BURMA 
Hadi memberikan umpan 
kepada kiri-dalam Budi San 
toso, dan sambil mendjatuh 
kan diri menembakkan bo- 
la itu kedalam gawang da 
ri djarak 10 yards setjara 

- bagus. 
Pemain2 Vietsel tak berha- 

sil melantjarkan serangan, se 
dangkan Indonesia menguasai 
pertandingan itu dibibak per 
tama. Dalam salah-satu sera 
ngannja Vietsel, half.back ki. 
ri Dinh Van Tam sekalj men 
tjoba menjundul bola, dari dja 
rak 10 yards ketika terdjadi 
grebekan depan gawang Indo 
nesia, tetapi bolanja meliwati 
mistar-gawang. 

Babak kedua 

Pertahanan Ingbnesia sege- 
ra harus bekerdja keras diba 
bek kedua, ketika pemain? 
Viersel setjara bersemangat 
melantjarkan serangan? bala 
san, tetapi mereka tidak ber. 
hasil menjamekan score. wa. 
laupun beberapa kali menda. 
patkan peluang. 

Dimenit ke-17 terdjadi cor 
nekkick depan gawang Indo. 
nesja jang dilakukan oleh half 
back kiri Dinh Ven Te.n. Ke 
mudian terdjadi 
depan gawang, dan keeper 
Saleh Bahang kehilangan bo. 
la itu, tetap: mudjur wasit me 
niup peluitnja tanda adanja 
off-side. 

INSTITUT JUDO DJAKARTA 
RAYA DJUARA BEREGU “ 
DJAKARTA — Institute 

Judo Djakarta Raya (1JDR) 
jang dipimpin oleh Kaprer BF 
Sianipar dan Harry Tangka 
Minggu petang di Youth Cen 
tre Kebajoran berhasil keiuar 
sebagaj djuara dalam pertan. 
dingan judo beregu antar per 
kumpulan jude se-Djakarta 
Tempat kedua diduduki 

oleh regu Pelapor, setelah me 
ngalahkan regu? Judo Wara 
dan Tiang Bendera. Tempat 
ke'iga diduduki oteh Jude 
Wara jang haaja menang se. 
kali atas Tiang Bendera. 

Pemain? Indone 
nesia pada me. 
nit2 terachir be 
berapa kali me. 
ngantjam ga- 
wang Viersel. Di 
menit ke.74 Bu.     gan melajangnja. 

5 “Itetapi bola mem 
Ie. ibentur tiang. 

Kanan.dalam 
Levi Doom dju. 
ga 2 kalj gagal 

dimenjt ke-75 dan ke.78, ke. 
tika tembakannja jang per: 
ma disergap oleh keeper. se. 
dang lainnja tembakar bola 
rendah mengenai muka kee. 
ver Do Lo dan out-side. Indo. 
nesia dalam pertandingan ini 
menurunkan pemain2nja sbb.: 
Saleh Bahapg keeper) : 

Rachman Halim. Fakur, Ron. 
ny, Dijono. Saleh Ramadaud. 
Anwar Hedi, Levi Doom, An. 
war Ramang, Budi Santoso, 
Karno Wahid/Gaftar. : 

  

  

    

    
   VESIA PEGANG LAGI 

WAKIL PRESIDEN 
SI TENNIS 

MEDJA ASIA 
DJAKARTA, — Sekretaris Djendes 

ral PB PTMSI Willy Warokka dalam 
korgres Federasi Tennis Media se- 
Asia KeXI jang berlangsung di Nas 
s0ya, Dieparg baru? iri kembali ter 
pilin sebagai Walik Presiden Fcdeta- 
si Tennis Media se-Asia untuk peria 

» 1070-1972, sedangkan Ketua It PB. 
PIMSI Andi Baso Amber ditundjuk 
vituk mewakili Indonesia/PTMSI sg 
boga Isalah seorang anggota federasi 
tersebut 

Koji Goto dari Djeparg dipilih kem. 
poli sebagai Presiden Federasi terse 

  

        

Vig Kwang (Hongkorg). 
————mg 

NONGKUNG — Kemerangan djua 
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