
  

- 

? nikasi. (UPI) 

  

     

      

    

     

RADIO TELE VISI - KOMPOR KIP 

Hidup lebih nikmat dengan 

GsANYo 
YO 

BELILAH HANJA BARAN , BUATAN SANYO 

   
     
   

RABU, APR 

SUPIR MOBIL SUDAH 
MENINGGAL DUNIA 
Singapura, 29/4 (Mdk). 

6 Orang pemain band 
”The Rollies” dari Ban- 
dung jang sedang berada 

        AS Bantah 
kirim 

sendjata 
Washington, 29 April (Mdk) 
Djurubitjara — Departemen 

barang supply 
lengkapan komunikasi, tanpa 
mengangkut sendjata ataupun 
amunisi. 

Cari Bartch menerangkan 
bahwa 14 orang pedjabat AS 
setjara resmi ditempatkan di 
Penang Uang AN Ag 

nh, 
Mereka itu ialah: Kuasa 

nikasi, dua sekretaris, seorang 
atase perlahangn dan dua pe 
gawai Departemen Pertahan- 
an. Sebagai tambahan 6 orang 

pedjabat urusan komu. 
(lihat hal. III) 

  

Ketjelakaan 
mobil 
.. 
S'pura 

Seluruh 
anggota 

grup band 
”Rollies”” 

kritis 

  

SANYO ELECTRIC CO. LTD. Osaka. Japan 

ada No Kep.239/P/V/1968: 

   

MAHASISWA SAIGON 
MASIH DUDUKI GEDUNG 
EX-KEDUBES KAMBODJA 

KALAU PETJANDU2 

BOLA BERDEBAT... 
Kuala Lumpur, 29 April (Mdk) 
Duapuluh orzng jang ma. 

rah dalam suatu perdebatan 
mengenaj suatu pertandingan 

la di Kuala Lumpur, 

terangan Polisi 
Kuala Lumpur. (UPI) 

“ 

pertundjukan. 
. Mereka adalah Deddie 
Sutansjah, 19 th, Benny 
Likunahuwa, 27 th, Is- 

yaaa 
RIIR PUSIAKAIN 

   

| pem. koalisi 

MUSEUM PUSAT, SPI Pauh 
Managemen 

di Kambodja 

“ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

Konperensi Asia: Soviet ketjam, AS. setudju' 

Malik tambah lagi 
dattar 
peserta I 
Amerika tidak keberatan 

   

  

PENJEDAP MASAKAN 

PRO AJIAN, 

       

     

PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

  

NO. 6967 TH. XXIV, TH. REP. XX 

  

   

    
   
    

       
    

   
    

» Selatan, Vietnam Bur. 7 

bahwa #ebanjak ”donpaah " Sekapa ian mh. 2 Pertempuran Kera MAAN an aa 
pegara diundang ko konpe- saya Kiwa mesra tan Sd mil dari umum p.6.8. dip Kepala” Ai 

MAKMUM MUROD KEPADA "MERDEKA": Mma” Igar kong he ep Pnompenh — menkan kejam. Gambar atas 
£ » jang mewakili kepen, MONROVIA, Ketua madjelis Lewenmaangabaear 

. "Mtingan2 Peking di Indonesia SATU DESA LAGI umum PBB, miss Angie Brooks "UV diantaranja sambil n 

4 Mah sedjak putusaja hnbungan 3 pendong bajinja, berdi 

| Tahun 1973 BS MG TA Segi 

  

    

        
     

  

    

       
    

   

Miss Brooks (42 tahun), diiring 

  

tup dan diikat satu 
lain dengan kabel 

    
    
    

     

  

    

      

  

        

Ban Ke aan njerang 'miiker pemerintah perpamrk Teten dalam tawanan 3 ul an, $ uni 

ostrad Ba Sa Sa Aa Sa mua ep mn : EA mengakibatkan 1 " suku ga An Hoa, Vietnam Sel 

lah Bean an gempur. Demikian Na & Dapet. Griatat ini adakan ser tan. Mereka dit 
moire" kepada ta Besar? djurubitjaramiliter Kambodjaitg kawjnan miss Brooks jang kedua Sama 21 orang lainnja 

Pp su aa dari negara? jang bersangkut ri Selasakkemarin. Djubirmilter Kalinja, jang pertama ialah keti tuduhan mendjadi pengili 
an supaja negara2 ku meng- tab ikiak meneragkan djumiah YG Cin masa berusia 14 tahun komunis (UPI. 
ny mara Asia tab kerugtan sebenaraja tetapi ma Gan tierai brngp ia sagpanan Teen anyer NN 

ggal jang diusulkan ajatakan bhw desa Sre Ching Me apa mna aa meangar 
em ur bagi konperensi itu ialah 11 djath ketangan Viet Kong anak laki?, jang - tertua RRT ak 

dan 12 Mej jang akan datang, dan pasukan2 Vistagm Utara "Uh kawin an 

' Pong Na nga g anna : ham Beruar gan ” i perensj ita ialah Djakarta. Pasuun2 Kambodja dengan gi) DEMONSTRAN2 BAKAR luntjurkas : 
Djakarta, 29 April (Mdk) K bkin bertahan tetepi penikan2 BENDERA AMERIKA 
Kemampuan dan nata 3 Male telah Kah Naa lebih besar djumlah- DI STOCKHOLM astronot? 

Ka Pan tempi aa Dak temuan dengan pimpinan DPR nja dan lebih ampuh perserdja STOCKHOLM. — Lebih urang #3 
GR untuk 150 demonstran telah membakar        

ke 

ten. taannja sehingga menimbulkan 
Hong Kong, 29/4 (| 

Ketua Kamar Dagang!    

satuan telah mengikuti pendi. 
dikan Infantri Goja Baru, se 
hingga kemampuannia telab 

    

    

    

trad akan mendiad Y : Il 

       
       

   

  

  

    

  

    

akan jang 

Sa Sean aa aa Sa 3 onar canaga engga 

Nkinja. Ia masih terus dapat KA Karint kepada wanita In Gaseekan sarar Jang diantar sen 

bertahan dam walmpun untuk donesia Ternjata bahwa Ibu Sep kemodin rofaksi, bukan ha 

berdjalan sadja sudah muhi Abdurachman dimasa hidupnja “ Surat Ya Gtada 

agak sukar. Akan tetapi setelah Tae rang, Itu (4 v Olah A1 LA 

.ngat merintis dalam sual pembangu teka Ini, to me Ka. Gara 1 

dunia pada una Da ag erik. 
! 

tupanja membuat Gia terus Situndjukkan degan OLEH . 

Mendung kesedihan, akan tetapi Sekolah Kartini. Nimulah setja. .. e e @ ' 
walenpun demikian para keluar Ta ketiitan dimasa revolusi pak al 

3 

Ika tai berpisah untuk s0- sampai sekolah itu ai 
lama2nja. seperti sekarang ini. Jang tadi 

Ibu Abduradhman. adalah is. ja Sekolah Dasar sadin kini akibatnja mmimpis3 perusahaan jang harus Me studi istimewa ke antara lain: Dje- «produksi. tok, melambaikan pertumbuhan he tepat 2peciik jang bagaimammkah Jang) 

teri dari Regert (Dupeti) Abdu Sekolah Tjikini temh mempu- mutupi risikoh reel jang dapat Gide- pang, Filipina, India, Pakistan, Ta- Saja menundjuk disini kepada fesi- —giatan menjeluruh, melambatkan pre haru dilaksanakan oleh negarat jang 

njai SMP dan STM, sena ba Mita Sena iwan, Iran deb. mengumumkan dalam ana anggnrggi mera ngremeg Dea MAN Ng, ng an dandan sang menata Gerak 

HARDI SH BANTAH Maa Maa aa matang maan i kita? Malam bidang, menser interuatisasi isme sedang meningkat deras Gilas Jamorunt masah “belakangan tni. Gemkanh akan upah jang Iebih Wing Beda pokoknja — bersitat 2 

TUDUHAN "MAIN MATA" lah Keluarga", jang dipimpin oleh Sa ng han "ul Ak ap moamkengang 900 ang Jang Ihih 8, ... mangga ag -- ». 

NN aa Kata hemenkanaja cradiri, jatu Ni Jang dewasa ini meradjaksla, ve de Murville, dalam suatu pernja —ngenai ketetapan Pemerintah untuk kian tadjam bingga setiap waktu tin Siciamatan rakja. dimana terdapat 
APE NT Mino0i SIP dekan Nong Da: Bel 3 PD apa Bagpasao Bunga Dr. Karsten menarik kesimpulan, tesnnja mengumumina: "Sudah pasti tadinja tidak mengadakan revaluasi dahaah jang Giembil Gagak Gialib- keadaan dan kondisi jang sangat 

Herawati Diah berada dalam keseluruhan, bahwa bekuatang tertentu sent ini Vo bahwa H.K.G. tidak selamanja seperi oo DAN, antara isin mengatakan: "Orang han atau setjara Ujapat dan tepat G- Iainan, malahan kadang? berenti 

keterangannja pera telah Lajaan aan larang ini sangatiah labil. menerima sebagai hasil, bahwa ia- “kendannnja sekarang. Sekalipun demi arang negerih jang membimbing Po- hentikan pada waktunja, sebab peng) Ngan? 

"main mata" tentang berada pengawasan . Karuen, anggouta IKOLENGEMEENSCNAP, EURATOM, — argantsasi ebanemi Esega Baret. @atalin, Berbitjara moneter dapat mengakihettan Segan, tenimannan co 
Djakarta dalam silang umum Ma ana an Paana Wan Pengurus Amyobank, dengan ii oo KF.TA., deb. hendak didiadikan ti- «7 tidak sementinja mengatjan handa tentang revaluasi stan devaluasi". Pranjanadg 11-02 angina desa Th Tenang Sian AA 

ke V MPRS beberapa wakta kewanitaan dam djaga bakat ha Tebatana dara ha aga KA SS aa Aa Kam hat dngn, begaimana ungo. pan duga. Dekm Dunga telah mex @tingn, dan dengan dislan spagan 

lalu. Hardi djuga menjatakan Yi3 tentang masakien, psp eowwaap seen Bagong Karya 5. kam mreka german na acap ame ega 2. tapa Angan J4 - Gihindarkan terdjadinja resah 

tidak tahu.menahu mengenai Pang Ion on Tora Kiran Garipaka semua kesukaran chanamis, bahwa setu tahun kemudian, oetjara ”uangan dari 18 nagarah madiu, jang odjangin waktu tertesta jang tidak than mengantjam bertakunja red APORAN terbaru Bli 

bahwa PNI telah me Maa han - ag maliater International, Positif dun angguuta Mengres AS. oo disfahan di Waskingten dibulan Misi veriaiu pandjang) politik mancier dan untuk eperaai dhenami bihan dan Mana fx Internettosai Set 
dituduh gt para pegawai tidak terletak pada manipulasi dari Lenter Walit (Demokrat) dam J. Her 1089 sampai kepada kesimpulan bah: Mecai: padjak jang kbih tinggi dan Jang Gipertukan. (ini menurut Chase lemonta) memuat al. ses 
njokong Piaram Djakana ita Sa aa Oa sekumpulan kaum opekulan jang mo bert Brike Le sea aka ng smga brng kepo Iwentrei pengeluaran jang tebih ketat, ” Menbattan's Newa in Drici, bulan Peringatan. bahwa "Inftash 

ya. Ike Iami. II) sebagian Wasar Gierhabian cich pe Madjolis Mendah dalam cuntu mlaat Maen Inah dartpada Ineriaotenanan. tembulan daripada” hebetuhasi "po NN Mani pertanjaan Wadehan? mersmbang D0 Dak IN 

. 

“ & & si 
Le» Ma ia Gb P3 Ti NN e    
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i RABU, 29 APRIL 1979 

LAPORAN CHUSUS: WARTAWAN “MERDEKA" (1) 

Banjak pabrik rokok 
Ojakarta, 29 April (Merdeka) 

es gulung tikar 

5 HALAMAN II : i MERDEKA 

GEMA PP-16 
oo. 

“Hampir dua-pertiga barang2 
nm» akan terpengaruh 

gi 4 bi
l 

Sa yan aa ndakan dari" 0 POJIC 

  

  

      

  

  

  

| men map KATA Maa Sa k Memperdag Abaikan Produsen 
| Dikatakan batwa kalau diper GINS Amerika Pake Pemeatan ja amim ke ROKOK Kretek e Modal Asing Bertepuk 
'hatikan keadaan komposisi im Te, re Industri jang banjak meng- T. . D Perindustrian Pangku T. ? or tahun JL. djelas bahwa Ba anu je Ba Aa TAU uang Maa krakabukan badjak pemerim — TANgAN ep. Perindustrian gku langan: 

ag impor dengan BE dapat memadjukan: nggeris enampung banjak tenaga 

JA NA See 9 me MA Keep an , diumlah jampor selurubnja, sedang ” Berdasarkan peneli untuk tjeng de rokok kretek ini dap lebih banjak Belgia 1 , harga terpimpin, tetapi para pengusaha Ka an  aag  dngan ne Man pajak" " aa Se ea ma pg 
Ihanja meliputi 14,38 pCx & pala Devisa Umum, Padahal ne  Djumlah US$.56.264 Fik2 rokok kretek/kelobot mengalami ng Baar asap erpar kam polieynis mensakui GAPPRI um 

@luniah seluruh Impor, SE Jam2 krotitor sulah banjak Je Merangsang importir ter kematjetan. Pusat Industri rokok Ka Ha iportir. Kebidjaksanaan ini mem tuk duduk dalam BPT. 

| peowrintah . dirumuskan agama sengatan Karun Ginsi mengatakan disamakan kan 800,” dari seluruh produksi rokok Da Dea Tema ebeg pot Paongaa phi shemngbareri 

| ata bentak Ketarun Pemem Bonai penggunaan BE Kredk Oia kury BE Umum dengan ex. kretek Sedangkan ni? yoetok jang” diudi tunggal, tetapi lusa membuka” nitanja undur3 pebrik2 rokok dalam 
| tah no, 16/70 akan membawa ini: DP (sekarang Devisa Umum) akan dan Ma di Semarang dan Malang, setang amin nami YAN DANSA MO  WU5 bunga nebak MEA Don ber 
Bana St On aa Sa Se AA Lan tuk molekukan Impor eta dun Anggota Jon Satgas 500/Brawidiaja. (Gambar Tjoek Sd) Kokoh Kraek ang aa Al ht Soto: man dokumen dan Undat2? many dex Ja Neni Iebin banjak menga 

|... Kredik tahun ji. masih bersina — Wdorguofng Invoice. Hal jang Ge e YP omong pe, en moon Walaupun demikian pabrik? rokok rokok, akan kembali lagi melegatisir ERA ae Djakarta masih daerah “ee TER TER 
ea: aa an, perbedaan l ar m . “ peron ega kesah Ba Da ha masih ada NV. Kretek, su- rendah dan dilain pihak mendjuainja 

um P masih sedikit Importir tjengkeh jang chusus me- dengan harga pang tinggi jang akan 

matang erute mam o terkena wabah tjatjar Sea Sa an ea Sena  eneraa a 
a Jang masih mampu berproduksi. Pebrik2 rokok kretek semua- — Pabrik2 rokok kretek. Dengan 

4a jang sekarang in? bagi Impor hidup mam- aja mendjadi anggautanja. Sajang se- an tudjuan BPT jang sebenarnja akan 
tir jang mau bermain dengan Dakarta, 2 25 mdk) 2 Demam Berdarah peberen 173 Perfbanet pro Me aa mai tag nod -orar en sena San 
Yara underguoting lavoice terbu Daerah jakarta Raya masi . . duksi normi . ) 

ka lobang jang lebih Imas lagi”) dinjatakan sbagai derek ter. Djuga TetapBerbahaja SEBAGAI PRODUSIN RO. H8 PET otak dika Iset mega ' PERLOMBAAN DESA2 
tjatat sa invotoe Na ah kipun sa Sa aa pat kata Dr.Herman Susilo KAI TJENGKEH TERBESAR tungkan ga Ta DALAM RANGKA 
Bimpang ditutup dengan Devisa dikatakan hampir tMlak ada, de Mart Kg Lyaa madara DAPI SINGLE SELLER. HARI PROKLAMASI 

Na Ge Ke “Na ata en maka TON DN epatan Ka DIAM TERTINGGI merupakan satu2nja ma 

REAKSI SEMARANG”. “De Susto menjalakan bahwa da aa berdarah ii, tamara agama Daan maan 0 rp bengkak au RP. 12.500 
TERHADAP PP-16 ngan afanja kampanje anti tia ar itu, in menjatakan penjakit 'al Gojan mengisap rokok kretek. TJ pede Hana setir Maa 
SEMARANG, — Menurut ket tar sedjak tahun 1906 kegia el akan tetap ada selama masja "1 Chas rokok kretek adalah tjampu- perdagangan jang ds ra Maag er DJAKARTA, — Dalam , cler oo an2 vaksinasi Gidjalankan sera Paha batuan kadal Ge ran tjengkehnja jang djumlahnja 50— akan memperkuat na Toon ab Tangka memperinga:i hari 

Waka Sta? 2g Ka ga ra merata diseluruh daeran Dja ( bersihan Penjaka Der HA Nag cai arm tren Ao ag Ng en an margonerg Wara ga ulang tahun ke—25 prokia 
bortir di Semarang pe ba. Karta "lan hacllnja sangat memu Wa an Iyiang dengan sendirnja bt tlengken sangat besar. Setiap tahun: memainkan harga tengkebnja meng” mmasj kemerdekaan Repubiik 
"u Pemerlatah No. 16/1970 menye @#kam'. Dari tjatatan statltik YA mreojarakat sulah melakukan nja hita membutuhkan 20.006ton tjeng — Dadapi banjak pembeli di Indonesia Indonesia tanggal 17 Agus- 
mi E | DKK Djakarta Dr Susilo .menun tidak tergabung dalam satu badan yus 1970 jang.akap dajang xport dan Import sebagian kibelasaan2 hidup setjara hy keh, dan dari djumlah Itu 60-707z feng - 
memang me id  Yukkan, bahwa kasus penjakit his, demikian Dr Susilo, jang masih harus dilmport. Dengan demiki pembeli. Para importir kita dikenal akan djadakan perlombaan 
bagian lain belum dapat dikat. tjatjar pada tahun 1968 mentja . ” an'Indonesia merupakan pemakai tjeng berbagai pungutan ekspor, farz ten- desa2 seluruh Indonesia. 
kan demikian. 2 pal 1504 orang, tahun 1969 menu Menambahkan, bahwa djumlah kn ker jang terbesar didunia, tu sadja akan dibebankannia kepada Bagi tap kabupetan diss 

Dikatakan bahwa PP, 1 run mendjadi 389, dan pada tahun "us Penjakkt cholera di Djakarta — penghasil tjengkeh jang terbesar para konsumennia jaitu Industri ro Maka 5 Kaban nak Ban 
Ah . Jeje Inna kid, hanja Sampai bslan Mart” da 47 adalah Tanzania Gengan Hmekeh Zam. kok Deng bengkermakenypiasrg bagikan kepada desa2 pe- 
E' para exportir emisi tertiatat 4 kawus dengan angka Wang, meninggal 5-orang. #barnja. aa ak alang tea menang, jajtu hadiah perta 
an A, dan bahkan re kematian 2. Dem og olga - €«. pelan harus aa Ona Bea ha EN hingjah 
rangsang besar, njatakan 'importod” 5 « sedangkan importir tidak mem- . 2500,— hadiah 
Pa ane Pe api Auntuk jang bear d Djskera Ra Heboh "Kaum Sarungan "dan Abangan" : Bela pe Inngsung, tetapi melatat Bt)” kes Mp. 20007. 

KARET BUSA JANG BERMUTU B, peraturan ha ya Semat penjak, Na sudah 3 an Ka Sena mega B0 Lana dan Ba- 
rang menguntungkan, Karenanj hampir hilang. muka 89. begitu jah ke—5 Rp. 1.000,—. 

" maka sampai naat ini pera expor — Disamping penjakti Jaklar, di D angan Tan kanggo home yemeo Untuk tahun 1970/1971 
$ jang mengoport barang? die ae Djakarta Raya maa ter Tayang dewe kene Eng tidak diadakan hadiah isii- 

: Bolongan B masih t it menular 1 5. PUSAT PENDJUALAN : kam Pengleynaraya Koper yang berapa penj: Na ag 23 kapal Lean naa Ing pelabu 

ki perairan Indonesia, importir segera 
menuntut pembajaran penuh dari inden DJL. KALI BESAR BARAT No. 26. Pepe ee rege bessedNa 2 ben Iconia ceiganne tamba h Kopral U. 

    
    

      

     

. A— satu penjakit jang berbahaja dj “Dhagaa tur tersowt peakis pera DIAKARTA-KOTA AMIR MACHMUD bilangan” messi," Sanga pekan me sabata | SANtOSO 
TEL. 23276. ANGKAT PANITIA berdarah telah mendjatuhkan kor mengibarkan mocal, terapi mengguna . PEMILU, AA TASNAMA San masa perteangan ena anta | dituntut     Jang lebih pajah, apabila kwalitas 

tjengkeh tidak sebaik jang disebut da 
lam kontrak, atau ternjat sudah ru- 
@ak, dan leb'h tiilaka lagi kalau para 
Importir tidak dapat memenuhi kon- 

PRESIDEN tebab itu, Kepala DKK memperi 
,DJAKARTA, — Dengan .per. tetap waspada terhadap penjakit KATA H. ANWAR TJOKROAMINOTO 

seumur 

       

  

  

No. 410/M/170 

rsiapan pelaksanaan Pemilih. DJAKARTA, . heranja an Umum serta sebagi pauk) MALIK TAMBAH LAGI — —“Mesdrntb pertegona peri mango poli de penanmerala dubltan rak, eperti Jang perah terdaa ter 
sanaam ketentuan pasal 8 Un- (Sambungan dari hal, I) Mal pidato Ketua Umum PNI Hadisu- Sebagai vatu bangsa kita telah mem wa Timur. 
dang-undang No 15 tahun 1969. Asia mengenai Kambodja. beno pada penutupan Kongres PNI punjal landasan? nasional jang tetap 'TETAP MENGABAIKAN Bandjarmasin, — Mahka 
Presiden No. 28 tahun 1970 ter. '”— Demikian Menteri Luar Ne. Na anataa Lan Jairu ditw, semangat peokianasi' 17 eRobusen. mah Militer Tinggi AURI 

ANDA MENDAPAT KEKUATAN Gaia ae ea Pe PA Tea Aan Perda Opah Le mah Ta, Meareeh jang besidang di Banjar 
$ : - & Maks - Dean bahwa pernjataan hendaknja diantara raklat Dota keh jang diambil, djuga tetap menga. )'masin sedjak 15 April jbl. 

5 ya $ Pemilihan Umum Indonesia SEMENTARA tu, Pemerintah dan dalih jang dibuat kemudian, tetap ad Pe baikan sekte produksi, demikian ke.) untuk memeriksa dan me- 
lah faktanja tidak bisa dimungkiri bah” nimbulkan Petasan: "28 luh para Industriawan rokok kretek. ngadili perkara pidana sub 

    

  

   

p Oinuk alas nama Presiden meng. Sovie, Uni telah djukkan Keputusan Memperdag NO. 189 P 
Banggalah II (3 angim:/mengambil sumpah Ang reaksi negatifnja terhalap ren potd karno ee bra tang” Badan Pengadaan Tlengkeh Gx . Versi PKI atas tertuduh Ko $ gota2 Panitia Pemilihan Umtum «jana penjelenggaraan konperen Sadis" Bni aan ANN mi onlam Persamaan landasan itu de)“ am lempirannja mejebutkan bahws " pral Udara Satu Santosa, dengan Indonesia, ir nada sa9e MUD Aaa Mane Ka KANbeKan Kadis darangan, tradisi mena masih) mi persatuan dan pertahanan serta edan tersebut Deranggautakan Peruna Pata sda ia ab kesehatan dan arkannja ' Keputusan 2 Ia tetap Gidjundjung tinggi oleh sebagi: pembangunan sejogjanja su- sidanghja Rabu pagi 

  

   

  

iku, Melalui dua suratkabar 1cs 21 besar bangsa Indonesia dari Sabang dah tidak dikenal extrimitas dalam Mang Negara Niaga unsur2 pabrik ro 
li belum disngkat/djambil sum jekni sampai Merauke, bent : kok kretek jang masing2 mendapat ke jl. telah mendengarkan re- 
pahnja oleh Presiden. Keputa anta ak Man daa keveskkas SDldlnksana kiranja kalau dikenal kena anun Maan peningkatan) “dudukan Sekretaris eksekutip, wakil ” gujsitoir oditur Kapten Uda 

  

   
  

  

      
        

  

      

       

    

  

   

      

   

  

    
     

  

   

ran imi muja: berlakn nada tr! rang rentjana” “kx itu 9" hari tidak lagi dipergunakan isti- Demiklan H. Anwar Tjokroaminoto Ktus | dan Wakii Ketua 2 — ra Djenab Wid, SH jang Wetapkan Yanggal 11 dengan mengatakan bahwa hak ah, Sarungan tu sebagai penamaan. menurut saran pers af Sekola ba Kena Ma dna an menuntut angka Pil Buah Pinggang dan Kantong April 1970. untuk menjelesaikan perselisihan 2 : @'ri dari 12 Importir dan telah ditetap ”diatuhi hukuman Air Seni De Witt's memberikan Kambodja hanja dimjlik! oleh rak kan CV. Berkat di Diakarta fars me - SIA — Lan hngontan Gan inaga naga jt negara itu sendir. Menurut SEKITAR PERISTIWA BANDIT TEMBAK Ba sana Nan Na ana mg. Pabean geng IBU ABDULRACHMAN — jan bejana ta Yang melantjar 'BANDIT SEKOMPLOTAN k ah dhabaki obi Wali peka Tenan dari Ga Tatan Barang 
danjang berbahaja Buah anda (Sambungan dari hal. » rensi - Ta membantu sn jang lajak dipertjaja ji nakagan Pabrik rokok banjak jang bukti dirampas untuk nega 
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ada pem jang baru hormatan jang terachir kepala adalah positif. lama ditjari2 dan jang se-  tadinja mendiadi anggota kom 
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Mo dun suatu pemerintahan koaliey di gota komnlotannja sendiri, Na ha Kena 1 HMS 

  

   

  

marhumah ku, Kambodja selama negara tu te Nja jang penghabisan. Tem jaitu T. (Bs) 
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(RABU, 29 APRIL 1970 

Iklan Keluarga 

  

Dua warna (hanja merah) 
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka. 

Rp, 30,: per mm/kolom. . 
minimum : 25 mm/kolom. 

Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi 

: Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250. 
Rekening giro pos : A. 12638 

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah 

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH : 

PENERBIT : P.T. Merdeka Press., Djakarta. 

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

« Harga langganan dalam kota: Rp. 200,- sebulan (termasuk beaja 
antar). Luar kota: Rp. 300,- (termasuk beaja pos udara). 
Luar negeri: Ditambah beaja pos udara 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 

tambah 10096 . 

Djalan M. Sangadji 11, 

. TURUT SERTAKAN RAKJAT! 
Dalam pidatonja pada pembukaan sidang pangan ASEAN ke II di 

ta, Menteri Pertanian Prof Ir. Tojib Hadiwii 

    

   ada perubahan situasi pangan, 
meskipun data2 produksi negara2 ASEAN menundjukkan kemadjuan, namun 

  

Hal ini terlihat dari taksiran 
FAO jang mengatakan bahwa tahun 1985 kenaikan produksi negeri2 berkem- 
bang akan 
3... 

    

entjapai 2.74, sedangkan kenaikan permintaan akan naik mendjadi 

Laporan Menteri Pertanian itu menundjukkan, bahwa kesukaran2 pa- 

  

ngan, umumnja 
kehidupan raki 

  

'Asia Tenggara dan chususnja di Indon: 
. Ketinggalan produksi, oleh pertambahan 

  

'produksi meningkat, menjebabkan negeri2 Asia Tenggara jang pernah mendjadi 
pengekspor beras terpenting didunia, kini mendjadi importir pangan dari nege- 
ri2 Barat. Pengedjaran keuntungan 
nanam beras untuk ekspor kenegei 

  

: : . 9 
djarah dan iklimnja, tanah2 di Asia Tenggara adalah tanah2 jang berkemampuan - 

    

untuk memproduksi beras setjara besar2an, bahkan dapat mendjadi eksportis 
jang menghidupkan seluruh dunia. 

Indonesia dalam tahun2 belakangan ini telah mengimport beras dalam 
djumlah berdjuta2 dollar AS, dengan tidak pernah setjara 
bagaimana harus mengurangi impor. Barulah ketika Repel 
usaha2 djangka pandjang untuk menghindarkan di 
menerus dengan 
kalau BIMAS di 
Apalagi, djika kita melihat kepada 

    

  

lan intensifikasi dan usaha2 modernisasi. Usaha,mode: 
an dengan sebaik2nj 

    

tensif memikirkan 
di    

  

dari impor beras    
    tentu sangat menguntungkan k 

A atistik jang menggambarkan bahwa, karena 
tiara2 tradisionil penanaman padi di As maka setiap tahun efficiency penana- 
man padi dan hasilnja hilang sebanjak 100.000.000 ton. 

  

    
      

nan, sikap di 
i harusnja dikembangkan 1 

harusnja lebih banjak 
i haruslah terasa oleh: 

   

        

inja perhatian kepada petani penanaman 

selalu tergantung kepada keingi- 
ng mendororignja madju. Usaha 

kita tetapi, kepada petani2 luar negeri. Petani2 kita dalam keadaan jang serba 

tidak membantu, harus mengeluarkan matjam2 keperluan jang diharuskan kepa- 

   lama makin merosot. Apal    
manja menjampaikan pupuk, insektisida 

Disamping itu pendjualan beras import kepada 
jang tidak mampu untuk mengelucrkan uangajz, karena daja beli jang 

jat tidak membantu 
  

ntah memberikan bantuan, umpa- 
ja sampai ketangan rakjat untuk    

digunakan bagi penjawahannja, tentulah mereka akan menghasilkan lebih baik 
dan akan bekerdja lebih tertib. 

Kalau kita masih memakai mentaliteit membeli barang2 impor jang di. 
perlukan "hanja sampai digudang”, kemudian tidak mau tahu | 
kan urusannja lagi, maka rakjat tidak tertolong. Sebab dit 
semua ekonomi tidak ada artinja djika hasilnja tidak sampai kedi 

   

    

diika kita membeli beras, tapi beras djuga tidak dapat dibeli rakjat, itupun tak 
ada gunanja. 

Menurut sertakan rakjat jang tidak bersifat komando, akan memberikan hasil2 kerdja jang I 

  

ih effektif dan lebih menjenangkan. Tiori2 muluk tentang membeli beras djutaan dollar untuk rakjat tapi rakjat tak dapat berbuat apa2 
karena tak tjukup daia belinja, tidak akan dapat mengat:si kesukaran2 rakjat 
dan tidak menundjukkan kebidjaksanaan ekonomi jang mantep untuk kepenti- 
ngan rakjat. 

Pelita tabun k 
Pelita tahun ke |. Oleh 

    

renanja, 

      

It ini sebar aa menarik peladjaran dari kematjetan2 
AG - mbimbing tjara dan semangat ker- 

dia rakjat. Berdialoog dan bekerdjasama dengan petani2 ditempat pekerdjaan- 
nja, mendengarkan dan sedia melaksanakan pengalaman2nja jang masih bisa 
Ngunakar 

  

Sid 
ADA waktu ini negara2 kre- 
ditor Indonesia jang terga- 
bung dalam IGGI sedang mem 
bitjarakan mengenal kredit 
kepada Indonesia untuk ke- 

perluan Repelita tahun ke 2. Menurut 
laporan terachir, para kreditor telah 
menetudjui untuk memberikan kredit 
kepada Indonesia sebaniak US $ 600 
Gjuta. Suatu djumlah jang lebih besar 
daripada tahun2 sebelumnja, suatu per 
tanda bahwa negara? kreditor makin 
pertjaja-kepada Indonesia. makin per- 
tjaja bagaimana mudahnja Indonesia 
menampung kepentingan2 para kredi- 
tor. Dikabarkan pula bahwa dalam 
pertemuan itu dibitjarakan pula me- 
ngenai usul Dr Abs jang terkenal itu, 
tetapi sampai saat ini belum ada beri 
ta atau laporan jang memberikan tan 
da2 tentang berhas'Inja usu! Abs un- 
tuk diterima oleh para kreditor. Pa- 
dahal justru usul Abs Inilah 

    

Udink Jang 
sedikit konstruktif, jaltu agar kredit2 
jarg diberikan kepada Indonesia dja- 
ngan terlalu mengikat untuk membeli 
barang2 dari negara2 pemberi kredit 
lang bersangkutan. Tetapi belum dje- 
tas apa ha! itu bisa begitu sadja dite 
rima oleh para kreditor ! Sudah banjak 
'keluhan2 dari berbagai pihak didalam 
negeri mengenal masalah Kredit luar 
negeri kita Jang makin tahun makin 
Ganjak djumlahnja. 

Memang dalam kenjataannja kreditz 
Yuar negeri kita itu terlalu banjak me 
#gikat kita, disamp'ng memberatkan 

Sudah 
ralan2 jang mendjelaskan bah 

wa kredit2 luar negeri itu hania mem 
berikan keuntungan kepada pihak lu- 

mendengar tentang usul 

        

| 

| 
: | 

IGGI 
TUGAS PEMIMPIN 
KITA : 
MENGUNTUNGKAN 
KEPENTINGAN KITA 

REDAKSI 
EKONOMI 

NN 

  

untungan dari kemelaratan jang dimi 
Niki oleh dua umat manusia. 

Indonesia sebagai negara jang se- 
Kang berkembang dan sebagai negara 
jang telah merdeka dan berdaulat, se 
benarnja telah mempunjal kekuatar2 
ekonomi jang dapat dikonfrontasikan 
kepada ekonomi jang madju dalam pe 
ngertian untuk mentjapai suatu posisi 
jang saling menguntungkan. 

Sebagai negara jang agraris, kita 
berkedudukan sebagai produsen hasil? 
pertanian, perkebunan, kehutanan, per 
tembangan, perikanan dan la'n2nja. 
Dan kita memiliki bahan? itu semua 
jang Sangat dibutuhkan oleh negara? 
negara2 jang telah berindustri. Di- 
samping itu kita jang memiliki rakjat 
sebanjak 112 djuta manusia, merupa- 
kan konsumen barang2 djadi jang luar 
ticsa banjaknja. Dengan2 negara2 jg 
medju, dan pasaran itu merupakan pa 
soren terachir. Kita sebagai produsen 
bahar2 mentah djuga memerlukan pa 
saran, tetapi sebenarnja pasaran 'ba- 
han mentah bukanlah pasaran ter- 
2chir, karena untuk mentjapal pasa- 
ran terachir itu masih” memerlukan 
proses Industri, disinilah jang belum 
kita punjai. 

N kan utk mendjalankan In 
dustrinja, dan sekaligus me 

reka memerlukan pemasaran  hasit- 
hasil barang djadinja kepada kita. 
Dengan demiklan berarti dua, pertiga 
kepent'ngan mereka sebenarnja berada 
ditangan kta, ditangan negara2 Jang 
sedang berkembang. Gap Jang dimili- 
kt oleh negara? jang sedang berkem: 
bang adalah hanja proses tndustri be 
serta kelengkapannja jang berupa ten 
nologi, know how dan sebagainja. Ba 
#nimana dengan modal? 

Seberarnja negara2 jang sedang ber 
kembang dalam sistim permodalan jg 
modern dewasa ini telah memilik! 
modal sendiri Jang sangat besar, jaltu 
hasil? produksi jang sangat dipertu 
kan oleh negara2 Industri itu sendiri 

Dengan modal itu sebenarnja kita 
bisa membeli industri beserta temno- 
logi serta know how-nja sekel'gus. 

Jarg terperting daripada semua per 
soalan ini adalah sampai dimana kita 
bisa menempatkan diri dengan poten 
#2 serta posisi jang kita milikt da 
lam menghadapi negara? jang telah 
madtu 
Memang untuk dapat meletakkan ke 

Guduken jang kuat menghadapi nega 
ra? Industri. kita tidak bisa berdiri 
sendiri. Kita sebagai negara? jang » 

(Bersambung ke hal. IV) 

EGARA2 jang sudah madju 
sebenarnja sangat memerlu- 
kan bahan? jang kita hasil- 

  

aka 
GERAK EKONOMI ——— 

" (Sambungan dari hal. I) 
'merusakkan perimbangan pembaja- 
ran internasional dan mengganggu 
pasaran devisa setjara memaksa (ka- 

sementara negeri? industi 
melardjutkan pemberian hutang 
pal kepada djumlah besar kenada se 

ra negeri2 jang sedang berkem- 
barg dengan alasan? politik dan po- 
litik ekonomis. Fasilitas2 jang ba- 
njak jang diatur dan diberikan dan 

    

oleh negeri2 Industri jang sudah ma" 
dju antara mereka sendiri, melalul 
1.M.F., suatu badan jang setjara prak 
tis mereka sendiri jarg menguasal- 
nja, selalu memberikan dialan ke- 
luar dari kesukaran2 . moneter jang 
kadang2 mereka derita sendiri, apa 

    

  mungkinkan mereka : ".... memban. 
tu negara2 jang sedang berkembang 
dengan tidak usah — menimbulkan 
anggyan pada tjadangan2 negeri2 

sudah madju dan dengan demi- 
Wan dapat mentjapal tudiuan mereka 
dengan desinflation. tanpa deflation. 
Ini adalah, djuga pernjataan daripada 
W. Mc: Chesney Martin, ketua U.S. 
Federat Reserve Board dahulu. 

Politik negeri2 kala dan kuat da. 
pat kita Ikuti dari — fakta2 berikut : 
E.E.G. telah memperkuat posisinja 

n mendapatkan bahan2 baku 
negeri2 Afrika, diperkuat dengan 
lang disebut "perdjandjlan 

"Yaounde” jang dilandjutkan pada 
bulan Djuni H. jaitu - perdfandjlan 
dengan 17 negara? Afrika dan Ma- 
lagasi. Selama lima tahun, negeri2 
E.E.G. akan memberikan kredit se. 
banjak 1000 djuta dollar dengan sja- 
rat mendapatkan hak2 preferensieel 
untuk mengeksport hasil2nja kenege. 
ri2 Yaounde, 

Perdjandjlan itu selandjutnja me. 
netapkan bahwa  import-dutles dari 
sedjumtah produk2 tropis dari nega- 
ra2-Yaounde jang di-import kenegeri2 
E.E.G., diturunkan. Umpamar!a kopi 

mendjadi 7, cacao dari 
5cp merdiadi 4, minlak palem dari 
974 mendjadi 69. 
POLITIK E.E.G. 

Bagaimanakah sekarang — politik 
dagang E.E.G. terhadap negeri2 sup. 
piler seperti Indonesia? Bea masuk 
dari kopra, seperti kita ketahui hen- 
dak dinaikkan dengan 30 dollar per 
ton. Tembakau kitapun terkena pula 
Oleh tarip2 tinggi. Frelght-Conference 
dan premi2 asuransi transport ta- 
hun2 belakansan ini berkaN2 diratk- 
kar, mulai 1 Maret 1970 dinaikkan lagi 
dergan & memberitakan 
baru 1 perdagangan 
dunia dalam produk teh tamnil seba- 
gal jarg tererdah selama 15 tahun. 
Harga2 tembakau ditahun? belaka- 
ngan Iri terus menerus menurun : 

Sumatra, per 4 Kg. DM 20.82 (1965) 
DM 8.73 (1968). 

   

    

    

      

   

Besuki, swasta DM 3.23 (1965) 
DM 1.50 (1968). 

Vorstenlanden DM 2.10 (1985) 
DM 1.35 (1969). 

Apakah gedjala2 
dap bahan2 agraris tronis lainnja, 
disebabkan oleh lenjapria sebagian 
dari konkurensi jang potensieel da- 

elam pasaran tradisionil sediak ter- 
bentuknja communitles seperti E-E.G., 
E.F.T.A. dilnja, djuga merupakan 
akibat daririada fusi2 dinegeri2 ma- 
ju? 

Ditahun 1968 fusi2 dilapangan in- 
dustri berdjumtah 4.460 dan dalam 
tahun 1089 ditaksir akan berdjumlah 
5.400, Kumpulan? konglomerat ini 
terdiri dari perusahaan? dari pengo- 
lahan makanan sampai kepada besi 
badja. 

Firma "'Hollard's Fokker Alrcraft'” 
menggaburgkan diri dengan "Verel- 
nigte Flugtechnische Werke” di Bre- 
men, "Algemene Kunstzijde Unie" 
Gart Holland, mengoper "Belgian 
Fabelta". "The Dutch Hoogoven & 
Billiton Co. mendapatkan 50c4, dari 
saham kapital American USEC, FIAT 
Italia akan menggabungkan diri de- 
ngan ISUZU, Djepang jang sedang 
akan menggabungkan dirinia pula de 
ngan U.S. National Harvester Co. 
Ast., dst. 

ARILAH kita mendengar- 
kan suara jang datang dari 
kamp negeri? madju sendiri 
tentang "bantuan" seperti 
Jang dikutip dari "Business 

News No. 1780, tanggal 19 Mel 1960 :. 
Drs. B.J. Udink, salah seorang men- 
teri Belanda mengatakan, antara lain: 
Aid” harja merupakan satu usaha 
untuk melangsungkan perputaran mo 

Gipasaran internasional, sebagai- 
mana mestinia. Lain tidak.” 

Perkataar2 bantuan, aid, assistan 
ce, dipergunakan untuk mengetabul 
dirinja sendiri. Harus dielas bari se- 
muanja, bahwa adalah kepentingan 
dari negara? jars kaja sendiri, agar 
modal bergerak bebas diplanet kita 
Ini tanpa hambatan2, dan adalah ke 
pentingan negara2 jang sedang ber- 
kembang untuk turut serta dalam pe 
gerakan modal itu — kadang? dengan 
tarip2 jang direndahkan. Lebih baik 
dipergunakan Istilah "kerdjasami 
"eooperation”, daripada "bantuan'”, 
"ald”. Antara negara2 tang kaja su- 
dah lama "kerdjasama'" Itu mendjadi 
'kenjataan””. Baru sekararg kerdja- 
sama itu hendak diperluas meliputi 
juga negara2 melarat dan sedang 
berkembang. Dalam pengertian itu- 
lah — karena negara2 ini dahulunja 
praktis adalah semuanja negara? ko- 
lonial dari developed countries : M. 
— maka negara2 kaja djanganlah me 
rgatakan, kamilah jang memadjukan 
bangsa2 Itu. Bukan, mereka memadju 
kan dirinja sendiri! Tetapi dalam 
usaha mereka Itu mereka menghen- 
daki misalnja : 2 
a. Pengetahuan tehnis dari negara2 

Jang sudah madju dengan atau 
tarpa pembajaran, bergantung pa 
da keadaan, 

b. Modal, karena neratin pembaja- 
ran mereka hampir selalu tidak 
menggembirakan ("ongunstig””). 
Djanganiah berpikir, bahwa dunia 

terdiri dari dua bagian, ialah dari 
Jang memberi dan jang menerima 
bantuan, pada hakekatnia kita se- 
mua menumpang dikapal jang sama, 
Initu bahtera kerdjasama Internasio- 
mal. 

Ini djuga terha- 

  

    

    

   

   

      

Berhubung dengan itu negara2 kaja 
hendaknja bukan sadia: , menjedia- 
ikan bantuan tehnis bagi mereka jang 
mengherdakinja atau modal — baik 
Jang tidak dikembalikan sama sekali 
maupun jang dibajar kembali — te- 
tapi djuga memaksa — diri membeli 
barang2, hasil negara2 jang sedang 
berkembang, dan mengandjurkan su- 
paja kerdjasama Itu tidak didasarkan 
pada sentimen karena keadaan jang 
'menjebabkan timbulnja sentimen, ber 
obah2." 

Demikian Drs. Udink. 
"... (BERSAMBUNG BESOK). 

Penjusup Anti - Castro 
Tertangkap Semua 

MIAMI, — Keseluruh 13 
angrofo dari sebuah komando 

Anti—Castro jang mendarat 
dibagian timur Kuba pada 
tanggal 17 April telah ,.dilum 
muhkan'". demikian me-wrnt 
sebuah komunike Pemerintah 
Kuba jang Cisiarkan oleh Ra 
dio Havana hari Senin. 

  

MERD 

ANAK2 diperkampungan pusat 

EKA 

  

dinas angkasa luar Amerika Se. 

  

Bantuan AS 
sudah 

rikat di ir kota Houston, Texas. telah memberikan sambutan Phi P 5 4 (Mdk). 

jang Ba kepada James Lovell. ketika astronot Apollo 13 tsb ng. Peni RAN $ 
pulang kerumahnja- Lovell duduk diatas mobil 
isteri dan angk2nja. (UPI) 

AKIBAT KEGAGALAN 

tegbuka bersama 

MISSI APOLLO 13 

1 dari 7 sasaran 
(pendaratan di 
bulan ditjoret 
TAPI JANG 
MANA? 

Cape Kennedy, Florida, 29-4 (Mak) 
ISI Apollo 13 jang gagal 
itu telah menimbulkan 

AAS jang sedang mentio- 
ba memutuskan mana Je. 

harus dibatalkan diantara 7 sasaran 
pendaratan dibulan bagi ke 6 sisa 
missl. Demiktan tulis korespon- 
den UPI di Florida. 

Astronot2 13 James A. Lovell 
Gan Fred W. Haise dahulu diberi 
tugas untuk — menjelidiki “daerah 
tua dan berbukit dibulan, berna- 
ma Fra Mauro. 

Apollo 13 tidak hanja ditugaskan 
menjelidiki daerah pertama di an 
tara 7 daerah jang dari segi ilmu 
Pengetahuan sangat penting tetap! 
John L. Swigert-pun ditugaskan 

Rentjana 
persatuan 
Himalaja 
matjet 

New Delhi, 29 April (Mdk). 
Butan menolak usul pem- 

bentukan saju Federasi Hi- 
malaja jang meliputi Nepal, 

Sikim dan Bulan, demikian 
menurut kaniorberjta Indja 
»Press Trust of India” (PTI) 
dalam laporannja dari ibuko- 
Ta Butan, Thimpu. 

Menuru, ,,PTI" jang mengu. 
tip sumber? berwenang, Butan 
berpendapat bahwa federasi 
jang sedemikian akan menem 
patkan Butan dibawah penga 
ruh Nepal. 

  

  

Menurut sumber? itu 15 per 
sen darj penuduk keturunan 
Nepal dj Bu: juga menen- 
tang federasi i.u. 

Sumber2 jang mengetahui 
menerangkan, bahwa salah 
satu alasarh mengapa Radja 
Busan 'idak menghadirj upa- 
tjara perkawinan pangeran 
mahkot» Nepal baru? ini, ada 
lah untuk menghindarkan diri. 
dari pembitijar: 
federasi jang dius 
dja Butan teiah mengurus sau 
daranja unuk mewakilinja da 
lam upajar» perkawinan di 
Katmandu j'u. 

Menurut ,,PTI” gagasan me 
ngenai federas/ jiu telah di- 
perbinfjangkan sedjak tahun? 
jang lalu akan tetav: tidak 
@jelas siapa jang berdiri dibe- 
lakangnja. (AFP). 

  

   

   

   

  

   

                    

    

    

  

     

  

    

DJALAN NEW YORK 
BEROBAH SEHARI 
MENDJADI 
LAUTAN MANUSIA 
BERTEPATAN dengan apa 

jang disebut “Hari Bumi” 
Amerika Serikat tgl, 22 April 
lalu, maka djatan utama diko 
ta New York bernama Fifth 
Avenue seharj itu berobah da 
ri apa jang biasanja penuh 
oleh peibagaj matjam kenda. 
raa, mendjadi sematjam ban 
djir manusia. 

Seperti diketahuj "Hari Bu 
tu 

ketjemasan rak- 
terhadap akibat? 

pembangunan industri dan 
ilmu pengetahuan terhadap 
alam dan semua bentuk kehi. 

      

memotret tiga kemungkinan daerah 
pendaratan lainnja, jaitu Davy Ril- 
le, Censorinus dan Descrates 

Davy Rille, suatu Fentetan ka- 
wah2, jang mungkin merupakan 10 
bang2 gunung? berapi dibulan, un 
tuk sementara dipilih sebagai tem 
pat pendaratan Apollo 14 dalam 
musim semi tahun 1970. Djuga ka 
wah Censorinus direntjanakan te- 
tapi sebelum rentjanaZ terachir da 
pat disusun untuk terbang kesalah 
satu tempat2 Itu, para  pedjabat 
projek masih memerlukan foto2 
dari daerah2 itu jang djelas. 

EBELUM Apollo 13 gaga! 
astronot2, Apollo 14 Alan 
B. Sheppard dan Edwar 
D. Hitchell  direntjanakan 
utk mendarat didaratan di 

udjurg tenggara Laut” Ke- 
tenangan dibulan. Dierah jang 
disebut Littrow — Ini penting 

sebab tertutup oleh benda2 

hidjau jang menurut para ahli geo 
Iogi mungkin merupakan hasil aki 
bat volcanisme (gunung berapi) Ig 
relatif masih baru, 

Tetapi dengan pergi ke Littrow, 
para astronot Apallo 14 tidak akan 
dapat memotret sasaran? jang me 
nurut rentjana dulu seharusnja di- 
tindjau/diselidiki oleh para astro 
not Apollo 13. 

Enam misi penerbangan jang 
tersisa sekarang harus dibagi men 
djadi 2 kategari dengan Apollo 14 
dan Apollo 15, jang disebut Mis 
s1 "HM dan 4 missi "3" terachir 
Missi2 "3 akam mampu memper 
tahankan manusia? lebih lama dl 
bulan daripada missi2 "H" dan 
jeep2 beroda 4 akan dibawa ke. 
bulan untuk mepambah kemam- 
puan manusia mentjapal sasaran- 
nja dibulan. 

Anthony Calio, 
Pengetahuan pada” Pusat Kapal 

manusia di Houston me 
an, bahwa sasaran? penda 

ratan untuk Apollo 14 dan 15 
mungkin akan dipilih diantara 

“tjalon2 tempat pendaratan missi 

Direktur Ilmu 

   
   

  

H" — jaitu Fra-Maura, Littrow, 
Davy Rille dan Censorinus. Ia 
berkata sbb: "Saja kira apa jang 
mungkin terdjadi lalah bahwa ki 
ta akan membiarkan missi2 "3" 
tersendiri karena memberikan ke 
mungkinan ang lain dipermuka- 
an, daripada missi2 "H” 

Daerah? pendaratan untuk mis 
si2 "J” adalah daerah? dengan 
kemungkinan kubah2 berapi jang 
dinamakan Descrates, kawah be- 
sar Copernicus dan suatu dae- 
rah didekat Gunung Hadley dipe 
gunungan Apennina. 

EBAGAI tambahan bagi 
IA persoalan untuk memilih 

sasaran pendaratan un- 
tuk Apollo 14 ialah fak 

ta bahwa experimen2 

Apollo 14 akah berbeda daripada 

dengan experimen2 — Apollo 13. 
Apollo M tidak akan mempunjai 

experimen penggerak dibulan un 

tuk mengukur panas dibawah per 

mukaan, tetapi mempunjal mor- 
tir untuk meledakkan granat2 gu 

na mengadakan getaran? dibawah 

(Bersambung ke hal. IV) 

dupan diatasnja. Hal? jang di 
tjemaskan antara lain adalah 
pengotoran sungai h ba. 
han2 kimia pabrik, pengbtor- 

dil. (UPN 

Sebuah pesawat pengang 
kut C-130 Angkatan Udara 
AS dgn awak Amerika hari 
Senin mendarat dilapangan 
terbang Phnom Penh jang 
didjaga keras dan mulai 
membongkar peti2 kaju be 
sar sementara pasukan2 
Kambodja jang bersendjata 
lengkap mendjaga didekat- 
nja. 

Tiga perwira AU Ameri- 

ka jang memakai pakaian2 

terbang kelihatan mengob- 

rol dengan ”perwira2” Kam 

bodja atau djalan2 dipelata 

ran-dalam lapangan terbang 

Pochengtong sementara dju 

ru-muat2 AU AS jang me- 

ngenakan seragam2 USAF 

Operasi 
'Djala Raya" 
sudah tembak 
62 teroris 

Kuching, 29 Apri! (Mdk) £ 

Sedjumlah 62 teroris komunis 
telah ditewaskan dan 19 lainnja 

dilawan semendjak dimulainja 

operasi ,Djala Raya” pada 

tanggal 24 Pebruari. 
Selama djangka waktu its 

12 teroris menjerahkan diri dan 
hampir 300 lainnja ditangkap- 

Ini diungkapkan hari Senin 

oleh Kepala Staf Umum Malay 

sia Letdjen Ungku Nazaruddin 
sebelum bertolak menudju Sa- 

bah. 
Sementara itu sebuah sumber 

jang sangat dapat dipertiaja 

menjalakan hari Senin, bahwa 
10 anggota dari pasukan kea. 
manan jang beroperasi diwila. 
jah admivistratif ke-2 Serawak 
telah hilang semendjak hari 
Minggu. (AFP) 

  

masuk 

Pesawat 
tetap pakai 
kamuflase 
(AU AS) mengawasi peker- 
dja2 Kambodja jang meng- 
angkut peti2 itu ketruk2 di 
dekat situ. 

Inj adalah pertama, kalinja 
sebuah pesawat miiiter Ame. 
rika diketahui setjara positif 
mendarat dilapangan terbang 
Phnom Penh semendjak digu- 
lingkannja Kepala Negara 
Kambodja Pangeran Norodom 
Sihanouk bulan lalu. 

Penindjau? dilapangan ter. 
bang itu menduga bahwa jang 
sedang dibongkar darj pesa. 
wat Hercuies besar bermesin 
empat itu, jang ditjat dengan 
warna? kamuflase dari pera- 
wa'2 AS di Vietnam Selatan, 
adalah peralatan2 militer. 

Akan tetapi sebegitu djauh 
belum bisa diperoleh kepasti. 
an tentang apa isi sesungguh 
nja dari peti2 itu, jang djum. 
lahnja kira2 2 lusin dan ber- 
ukuran 3 X 2 meter. 

Pekar lalu empat perawat 
pengangkut Caribou mendarat 
dimalzm hari dilapangan ter 
bang Phncm Penh setelah Ia 
pangan itu ditutup untuk lalu 
lint2s umum. Muatan jang di 
bongkar cleh pesawat? ter. 
bang adalah sendjata2 ramva 
san dari Vietkong jang dikirim 
kan oleh Pemerintah nam 
Selatan dengan persetudjuan 
Amerika. 

Bantuan pasukan dari 
Saigon 

Dalam pada itu sebuah su. 
ratkabar Saigon harj Minggu 
memberitakan bahwa kira2 
400 pasukan komando Viet- 
nam keturunan Kambodja, jg 
tejah dilatih oleh Amerika, 
telrhh masuk kewilajah Kam. 
bodja darj Vietnam Selatan 
dengan persetudjua, Pemerin 
tah Phnom Penh. (Rtr.) 

        

  

Manuver armada Soviet 

di Samudera Pasifik 
dua kali lebih besar 

  

NAMA KODE "OKEAN"” 

  

Washington, 28 Aprjl (Mdk). 
Laksamara MI.  Smirkov, 

Komandan armada Pasifik 
Unj Sovjet, se,jara pribadi se 

dang mengikuti kegia'an? 
angkatan laut Sovjet di Pasi- 
fik, demikian dikatakan Ang- 
katan Laut Amerika Serikat 
minggu jang lalu, 

Menuru' Angkatan Laut 
Amerjka Serikat, latihan? ini 
kekuatannja iebih “darj dua 
kali kekuatan armada Sovjer 
jang pernah mengadakan la- 
tihan sebelumnja. 
Lafjhan2 di Pasifik ini me 

rupakan sebagjan dari apa jg 

dikatakan kedua angkatan 

laut Amerjka Serika. dan Uni 
Soviet sebagai lajihan kedua 
angkata, laut Amerika Seri- 
ka dan Unj Sovjet sebagai la- 
tihan gabungan angkatan laut 
jang pertama kal/ diadakan da 
lam setjarah. 

Dalam latihan ini, kode jang 

dipakaj jalah OKEAN (Oce- 

RATU STRIPTEASE 
AMERIKA TERKENAL 
MENINGGAL DUNIA 

LOS ANGELES, — Gypsy 

Rose Lee, Ratu Seriptease 

Amerika kenamaan dari ta- 
hun 40—an dan awal S0d—an, 
pada harj Minggu telah me- 
ninggal diklinik Universitas 

Kaiifornia, dalam usia 36 th. 

Dia meninggal karena men 
deri,a sakit kanker. 

Mjss Lee — jang nama as- 
Iinja adalah Louise Hovick — 
Gjuga perbah berperan dila- 
jar perak dan menulis novel2 
kedjahatan. Dja mulaj dengan 
karier telandjangnja kira? 
hampir 40 tahun jl. 

Dja terkenal karena keindah 
an dalam memairkan peranan 
aanja. 

  

an), Uni Sovjet mempunjai 
kira2 150 kapal? djacas permu 
kaan laut dan 50 buah kapal 
selam jang gerbesar dj Atlan- 
tik, Pasifk dan Lautan Hin- 
dia maupun dj Lau, Tengah, 
Bahjik dan Laut Hijam. 

Angkatan Lau! Amerika 
Serikat harj Djum'at jg lalu 
mengatakan bahwa 32 buah 
kapal perang da, kapal? sup. 
piynja berada di Lau: Fiiipina 
Ian dilau' Djepang. Itu berar 

fi dua ajau tiga kalj lebih 
banjak darj djumlah jang per 
nah kelihatan disjtu sebelum- 

nja 
Smirkov sedang berada di- 

a'as geladak kapa'nja, kapal 
pendjeladjah Alaxander Su- 
varov. Kehedirannja baru di- 
ketahui oleh Laksamana Pen- 
nan, Normal, ketika Smikov 
tiba diatas kapal itu dengan 
pesawat terbang. 

Har: Kam's jang lalu kapal 
lajar dan kapal perusak jiu 

berlajar melewa'j pangkalan 

pertahanan anti pesawat ter 

hang dengan menggunakan 
bendera? sebagai tanda pe- 

ngenalnja. Angkatan Lau! 
Amerika Serikat jang belum 

dapat meluk'skan hingga di 
mana mereka dapat mengiku 
# Inihan? Yu, menga.akaa 

bahwa kekuatan Sovat itu 
sena ehi" 
Laksamana armada. Soviet 

Sergei G. Gorshkve, kepala 

komandan dari angkatan laut 

Soviet, telih 'melukskan 
OKEAN sebagai "Laporan pe- 

lau" kepada Par,ai Komunis 
dan Pemerintah Soviet ten- 

tang kesediaan angkatan laut 
un'uk mempertah?nkan kedia 

jaa, revolusj sosial bulan Ok 
tober jang besar. 

Menurut Penyagon, mara 
tus pesawat bowber Rusia 

Ealah ikut dalam latihan? ju. 
Djuru bitjara Pentagon Jer- 

ry W. Friedheim mengatakan 
bahwa pesawa,? terbang Ame 

rika Serikat celah mengenali 
pesawat ferbang Rusja mele 

watj perairan interna.yonal di 

Korea, Djepang dan Iceland. 
Walaupun jelah ada lebih 

dari 500 pesawat dan tanda? 
radar jang nampak dari pe- 

sawat? bomber Rusia, namu" 
depar.emen Pertahanan belum 
dapa: mejakirkan dengan pas 

ts “berapa banjak perawat ter 

bang Rusia jang telah ikut 
dalam la jhan? angkatan laut 

"ja. 
Perawa'? jerbang jang nam 

pak termasuk TU22 Blinder, 
TU 16 Brdger, masing? meru 
pakan deretan sepandjang 
14.000 mil. M4 Bison Cengan de 
rotan sepandiang 6.000 mil dan 
TUM Bere Cengan dera'n, s8 
pantjang 4.009 mil. (UPT 

      

     HALAMAN INI 

  

TUKAR MENUKAR. 
Walikota Jogjakarta akan 
mengaktifkan sardjana2 
nganggur kedalam Hansip 
Ini tjara jang baik djuga. 
Asal sardjana2 kita djangan 
anggap pekerdjaan Hansip itu, 
seperti pekerdjaan djaga ma- 
lam ! 
Disamping itu akan terdjadi 
sematjam tukar menukar pro- 
fessi. Jaitu kalau orang2 jang 
urusan aslinja pertahanan, 
ngurusin soal? sipil, maka se - 
karang orang? sipil, mulai 
urusin soal2 Large 1 
sekalipun dimulai dari Han- 
sip 

DJANGAN. MENULAR.   

Seorang djenderal Saigon me- 
nantang dua orang senator 
negeri itu untuk berduel. Ka- 
rena kata djenderal itu, ke- 
hormatannja telah disinggung 
Sebab ia dituduh korupsi 
Disamping itu ia djuga me- 
nantang “nator2 itu berde- 
bat diforum umum dalam dan 
luar negeri 
Mudah2an tjontoh2 Saigon 
itu, jaitu militer nantang si- 

il, djangan mendjalar kene: 
geri? lain 

    

KENANGAN. 
  

Kemarin penjair Chairil An- 
war, penjair “Binatang Dja- 
lang” diperingati 
Siapa jang berani mengaku 

dirinja binatang djalang 

Sub 
kom (berani karena benar) 

  

  
Pesawat 
raksasa 
Amerika 
ditembak 
djatuh 

Saigon, 29 April (Mdk). 
Sebuah pesawa, transport 

raksasa Amerika, jang telah 
dirobah mendjadi sebuah pe- 
sawat tempur, telah ditembak 
djatuh djayas Laos selatan, 
demikian diumumkan oleh 
Komando Amerjka dj Saigon 
harj Senin. 
Pesawat tempur  AC—130, 

jajtu pesawa. jang dilengkapi 
dengan sendjata2 berat. jang 
merupakan versi darj pesawat 
transport Hercules C—130, di 
tembak djatuh pada harj Ra 
bu jang lalu ketika sedang me 
laporkan penjerangan terha- 
dap Djalan Ho Ch, Ming. 
Komando tadi mengatakan 

bahwa 6 orang awaknja te- 
was, 4 orang lagi hilang dan 
segrang berhasil diselamat- 
kan dengan menderita luka? 
ringan. 

Pesawa, tersebut adalah pe 
sawat jang ke-?9, jang hilang 
d' Laos sedjak 7 minggu jl. 
(Rtr.) 

Pornografi 
akan dibawa 
berlajar 

LONDON, — Dua orang 

Tenan ee melan, 1 suatu 

liburan baru, jajtu pelajaran 
pornografis", demik dibe- 
rirakan oleh harian " Pe- 
ople”, hari Minggu, 

Djatas kapal? mereka, para 
tamu dapa? menghadiri suatu 
pertundjukan no"-seop film2 

jaksikan 

patkin sebuah kapal untuk 
Gijarte an Biaja liburan p si 
itu adalah 30 pound, al Na 
    
 



  
  

HALAMAN IV 

THOMAS CUP: BAGAIMANA 
PERSIAPAN TEAM LAWAN ? 

- Aik Huang 
'. tetap No. 

KUALA LUMPUR — Tan Aik Huang, pemain 

minggu jang lalu di Penang 
Galon singelar pertama ja bere ga GA 
Falan dan Abgul Racbmar. : 

  

   

    

   
STIRLING MOSS memang bukan orang asing dalam dunia balap mobil 
internasional. Bekas djuara dunia berkat kemenangannja dalam grand 
prix dunia, Moss, asal Inggeris, ma sih tjukup 
tjinta2 balap mobil. Pada gambar ini Moss kelihatan mendapat bantu- 

MERDEKA 

dikalangan pen- 

an dari nona2 tjantik peserta kontes Miss World Airport ketika ia men- 

si n dan tenaga tidak terlalu ba. 
njak mau an an kepada Alk don. 
Mong jang bermain dengan sekuat tenaga, dan 

manuk "Stralts Times”, Aik Mong ternjata 
satu menit terlambat dari Gunalan- (Ant) 
  

PALEMBANG, — Pungut 
an dana untuk pembjajaan 
POM—IX dan PON—VIII 
jang dilakukan didaerah 

Sumatera Selatan sampai 
dengan achir Mare, 1970 
jang lalu, jelah mentjapaj 
djumlah Rp. 55.590.791,—. 

Pungufa, ini, jang dite 
tapkan sedjak Oktober 1969 
dan sebahagian besar beria 
ku muiaj yahun 1970, antara 
lain ierdiri darj pungutan 
Tetribusj keur, pertje.ak- 
an, huller—gabah, pungut- 
an darj bioskop, PNKA, 
iuran radio, pabrik2-es dan 
tenun, dana pesawat—uda- 
ra, bank, telepon dan djuga 
darj pabrik minuman keras. 

Tigor djuara 
tjatur 

Djakarta ? 
Djakarta, 29 April (Mdk) 

Tigor Hutagalung, 'non-master' 
berusia 25 tahun untuk pertama 
kalinja berhas'l merebut 'mahko 
ta' tjatur Pertjadja 1970, setelah 
pada ronde ke-14 Senin malam dj 
gedung KONI Djaya mengguling 
kan Mukmin Panggabean dalam 
suatu pertarungan sengit. 

Sedjumlah besar supporter jang 
menjaks'kan pertarungan djatas 
papan antara kedua pemain itu 
langsung memberikan utjapan 
selamat atas kemenangan Tigor 
jang menentukan kedudukannja 
untuk mendjadi djuara Djakarta 
Raya tahun jn!. 
Walaupun masih akan memain 

kan 1 pertandingan terachir me 
lawan Fabian Lumentut pada 
hari Rabu jni, namun posisi pe 
main regu 'Kombinasi' ini (Tigcr) 
Untuk keluar sebagaj djuara " 
dak d#kan tergojahkan lagi, se 
mentara kini ia sudah berhasil 
mengumpulkan 11 bidjj kemenang 
an dari 14 pertandingan dengan 
hanja 1 kari kalah dan 2 kali ber 
majn remise, dan 1 kali bye. 

Kedudukan seluruh peserta 
hingga ronde ke-14 Senin maium 
lengkapnja adalah sbb: 

1. Tigor Hutagaung — djuara 
— 1 point. 

2, Eddy Suwandhio 94 p'ont 
3/4. Herman K. dan J, Sam- 

pouw masing2 dengan 8 poin: 
5. F. Lementut 74 point 
6/7. Leo Sitompul dan Mukmin 

Panggabean masing2 dengan 7 

8. Roy Pitono 64 -- 1 ditunda. 
9. MHS Naiggolan 64 point 
10. Baris Hutagalung 54 -- 1 

Gtunda 
11. Njunung 54 point 
12. JuSaf Arjef 5 point 
12, Agus Rolos 34 point 
14/15, Sinton Nainggolan dan 

Rilwan Gozali masing2 dengan 
3 point, (Ant) 

djalankan. mobil balap Lotus-Fordnja dari depan hotel Savoy di Lon- 

Perlu ditjatat pula bahwa pemenang kontes ratu airport dunia itu djuga 
akan menerima hadiah berupa mobil balap Lotus Formula III keluaran ta- 
hun 1971. (UPI) 

  

Team Tennis Medja Kita Kalah Lawan 
Taiwan Di Kedjuaraan Asia Karena 
Salah Susunan Pemain ? 
MENURUT TEAM MANAGER KARENA 
BELUM KENAL PERMAINAN LAWAN 

Djakarta, 29 April (Mdk) 
Akibat belum pernahnja In 

donesia berhadapan dengan 
Taiwan dalam turnamen? ten 
nis medja internasional sela- 
ma inj dan ditambah dengan 
gaja permainan Taiwan jang 
mendekati djara dan sistim 
permainan RRT telah menje 
babkan pemain? Indonesia me 
ngalami grogy sehingga tidak 
berhasil memenangkan per 
tandingannja. 

Inj diungkapkan oleh team 
manager regu tennis medja 
Indonesia kekedjuaraan Asia. 
X di Nagoya baru? in? ketika 
diminta  pendapatnja faktor 
apa jang menjebabkan keka. 
lahan regu senior Indonesia 
dari Taiwan jang sekaiigus 
mendjadj penjebab kegagalan 
mempertahankan kedudukan 
sebagai runner-up Asia. 

Siregar SH mengakui, bah. 
wa sebenarnja tjara dan tek. 
nik jang dimiliki pemain? Tai 
wan tidaklah terlalu berbeda 
Gdengan jang dipunjaj pemain? 
Indonesia, namun Taiwan 
mempunjai kelebihan teruta- 
ma dalam melakukan penje. 
rangan dan bertahan jang ba. 
njak variasi, sedang pemain2 

Team Muangthai 
Madju Menudju 
Rio De Janeiro 

LISBOA, — Team Muang 
uhaj terdiri darj Jan Leen- 
ders dan Preede Chulla 
mondhol berada djantara 
11 jang mentjapai finish 
tahap pertama dari rally 
mobil World Cup London 
Ko,a Mek:ko ke'ika mere- 
ka tiba dengan selamat di 
Lisbpa dari London harj 
Sabtu dan memastikan me- 
reka unjuk iku, berlomba 
laxj menudju Rio de Janei- 
ro untuk selandjutnja me- 
nempuh perdjalanan berat 
di Amerikn Selatan. 

Mereka mengendarj mobil 
buajan Djeparg Toyo'a Co. 
Tolla. 
Pimpinan rally sementara 

dipegang oleh Rene Traut- 
mann dari Perantjis de. 
ngan mengendarai mobil 
Citroen DS 21 

a darj — Start 
Londo, diikuti oleh 96 pe. 
serta,   

Indonesia hanja mempunjai 
satu tjara, demikian Sire- 
gar SH. 

Kesalahan pemasangan 
pemain 

Sementara itu tokoh2 ten. 
nis medja Indonesia jang di. 
hubungi. mengem pen- 
dapatnja, bahwa kekalahan 
Indonesia darj Taiwan ini ke 
mungkinan adalah diakibat. 
kan karena kesalahan strate. 
gi dalam pemasangan pemain. 
Menghadapi Taiwan jang 

bermain dengan sistim serang, 
demikian n2 tsb tidak 
lah pada tempatnja sarus me 
nurunkan pemain bertahan 
dan sebaliknja menghadapi pe 
main jang memiliki tjara ber 
tahan hendaknja diimbengi 
dengan bentuk permainan se- 
rang. 

Disinj menghadapi Taiwan 
tidaklah benar menu. 
runkan Roesli jang temjata 
achirnja mengalami tiga ke. 
'kalahan setjara ber-turut2. 

Menurut kalangan itu lebih 
djauh, coach hendaknja harus 
mempeladjari jara permain. 
an lawan untuk kemudian me 
Na dengan pemain In 
onesia man, jani - KN a jang harus di. 

ti h 
Dapat diberitakan bahwa 

kemarin pagi rombongan ten- 
nis medja Indonesia ke Nago. 
ya itu telah melaporkan diri 
djuga kepada Gub. Sadikin di 
balai kota tapj hanja diterima 
oleh Waguby Dr. Soewondo. 

(Ant.) 
  

SIAPA DJUARA SEPAK 
BOLA EROPA AMATIR? 
Roma, — Pertandingan2 

oabak semifinal dan tina: 
kedjuaraan sepakbola Ero- 
pa untuk kesebelasan2 na- 
sional amatir akan dilang- 
sungkan awal Mei menda- 
tang di Toscana, Italia dgn 
peserta2nja kes. Italia, Ne- 
derland, Spanjol dan Jugo- 
slavia. 

Atjara pertandingan2 se- 
mifinal dan tsb. jang telah 
ditetapkan oleh Konfedera 
si Sepakbola Eropa jang di 
siarkan oleh FIFA News 
adalah sbb. : 

1 Mei (Djum'at) : Italia— 
Spanjol di Viareggio dan 
Nederland — Jugoslavia di 
Porte dei Marmi. 

3 Mei (Minggu) : Pertan- 
dingan final di Porte dei 
Marmi. Suatu kemungkinan 
pertandingan ulangan tang 
gal 4 Mei ditempat jang 
sama, 

  

Kes. Hongkong kalah 
sial lawan Djepang 
Manila, 29 April (Mdk). 
Hongkong dan Djepang 

bertanding seru dengan ke 
sudahan, 0—0 dalam wak- 
tu 80 menit dibabak kwar- 

  

Dua Perenang 
Dipetjat 

Dari Regu Inggeris 
EDINBURGH, SKOTLAN. 

DIA, — Dua perenang top 
Sipetjat darj regu Inggeris 
karena kelakuan tidak 
memuaskan” ketjka berian 
ding dengan regu Rusia 
achir pekan jang lalu dj 
Edinburgh. Perenang2 ter- 
sebu, adaiah Alan Kimber 
dan Keith Bewly keduanja 

. berusia 21 tahun. Mereka 
diperintahkan unjuk pu- 
lang sesudah mereka terli- 
bat dalam keribujan hari 
Sabtu dikolam 
tuk Commonweai:h Games 
seharga 114 djuta stering. 
Dua tahun jang lalu ke 

Oya perenang jersebur dike 
luarkar karena jersangkut 
pentjurjan. 
Sebuah pengumuman da- 

Ti ketua komite renang Ing 
geris, Alf Price Minggu 
malam hanja mengemuka- 
kan, mereka diperjat dari 
team karena ,.kelakuar “i- 
dak memuaskan”, tanpa 
perinijian. 
Sementara itu team ma- 

nager Inggeris, John Varrj- 
er menga'akan, Kimber dan 
Bewley ketangkap basah 
sedang mjnum2 dengan se- 
rombongan mahasiswa pa- 
da waktu makan sjang harj 
Sabju. Olehnja dikatakan, 
bahwa kedua perenang jer 
sebut telah diiarang un- 
tuk minum — minuman 
keras selama tugasnja da- 
lam team. 5 
  

SIDANG IGGI —— 

» (Sambungan dari hal. III) 

dang berkembang harus bisa mengada 
kan kerdjasama dengan negara2 jang 
sedang berkembang lainnja. Kerdjasa 
ma regional dibidang ekonomi daripa 
da negara? jang sedang berkembang 
seharusnja diarahkan untuk dapat me- 
nempatkan dirirja dalam posisi jang 
menentukan nasib negara2 industri. 

Produksi minjak dari negara2 jang 
sedang berkembang misalnja, akan 
menentukan hidup matinja industri2 
dari negara2 jang telah madju, belum 

kita bitjara mengenai karet, timah, 

kaju dan lain2 bahar vital Industri 

lainnja. 
Kewadjiban daripada pemifipin2 

negara2 jang sedang berkemyang zda 
lat: bagaimana bisa menampilkan bat 
Baining position jang menguwungkan 

kepentingannja dalam menghacapi re 
Bara2 jang sudah madiu. (pr) 

    
SATU TEMBAKAN MELESET DALAM 

UNDIAN TENDANGAN PENALTY 
ter-final kedjuaraan sepak- 
bola junior Asia-XII di Ma 
nila, Senin malam. 

Pertandingan ini kemudi- 
an diperpandjang selama 
20 menit. 

Hongkong: dalam pertan- 
dingan ini menguasai per- 
mainan, tetapi terbentur pa 
da barisan belakang dan 
keper Mitsuo Fukuya. 

Team koloni Inggeris ini 
kehilangan beberapa pelu- 
ang untuk mentjetak gol, 

karena kurang tjermat da- 
lam tembakan2nja. 

Ketegangan terdjadj dime- 
nit ke-79, ketika kananluar 
Kagumi Takata menembak 
kan bola setjara keras menge 
nai keeper Hongkong, Adam 
Butt setelah terdjadi corner. 
kick, jang hampir2 menimbul 
kan malapetaka. Dengan Butt 
menggeletak . ditanah, 3 pe. 
main Hongkong telah meno- 
long keepernja itu. 
Hongkong menguasai per- 

tandingan dibabak pertama, 
tetap: gagal berkat baiknja 
pertahanan Djepang, dan dju. 
ga tembakan2 jang kurang 
tjermat dari pemain2 Hong- 
kong itu sendiri 

Karena kedua kesebelasan 
bermain draw, 0—0, maka 
waktunja diperpandjang 20 
menit. Dalam waktu extra ini 
kedua pendjaga gawang ter. 
paksa bekerdja Ikeras, dengan 
Saves2 2 

Kemudian untuk penentuan 
pemenang dalam pertanding. 
an ini, maka masing2 kesebe- 
lasan akan melakukan 5 ten. 
dangan penalty. 

Dalam undian tendangan pe 
nalty ini, Djepang berhasil 
memasukkan bola kedalem 
gawang dengan tembakan2 
melajang, ketjualj jang dilaku 
kan oleh Ckudera dengan tem 
bakan mendatar keras. 

Bagi Djepang ini adalah su. 
atu kemenangan besar atas 
Hongkong jang diperkuat de- 
ngan 6 pemain seniornja. 

B:gj Hongkong, suatu keka 
lahan sedih dengan exitnja 
mereka dari tournament itu. 
Kegagalan dalam penafty dari 
Hongkong itu dilakvkan oleh 
czptainnja Cheung, dimana 
tembakan penaltynja setjara 
volley melajang keatas. 

Pemain2 Hcngkong sambil 
airmatanja berlinang mining 
galkan lapangan verm2inan, 
s€dang team.managernja Ian 
Petrie menggerutu: “Sial, 
sial”, sambil membimbing ps 
ra pemainnja itu. (AFP) 

  

FAVORIT IRAN GAGAL 

MADJU KE SEMI FINAL 
Manila, 29 April (Mdk) 
Korea Selatan djuga mentja 

tat surprise besar dalam ke. 
djuaraan sepakbola junior 
Asia-XII Senin malam ini, de 
ngan mengalahkan favorit 
Iran, 1—0 langsung dalam 
kwarter.final dj Manila. Dgn 
kemenangan ini, maka Korsel 
madju kesemi.final. 

Kiri-dalam Cho Han Sung 
mentjetak gol kemenangan 
itu dibabak pertama dari ten 
dangan penalty. 
Dengan kekalahan Iran ini 

maka mereka tersisihkan un. 
tuk madju kesemi.final, se- 
dang Korsel jang madju ke 
semi.final nantinja akan ber 
hadapan dengan pemenang 
darj pertandingan antara Indo 
nesia—Laos. 

Iran tadinja mendjadi favo 
rit dalam pool-B bang aa 
mi lingkan Korsel ran 
dan Tarani tadinja dipertim- 
bangkan kemungkinan men 
djadi finalis, karena pertan. 

KALAH 1-0 LAWAN 
KOREA SELATAN 

dingan2nja jang baik dalam 
babak penjisihan. 

Pertandingan Senin malam 
merupkan pertandingan sama 
kuat, sampaj terdjadi hands- 
ball jang dilakukan oleh full. 
back Iran, ketika terdjadi 
grebekar depan gawang Iran 
dibebak pertama. 

Pemain kiri.dalam Cho dari 
Korsel tidak menjia2kan pe- 
nalty itu, hingga Korsel lea. 
ding 1—0, dan ternjata meru 
pakan satu2nja gol kemenang 
an bagi Korsel sampai buba. 
ran. 

Iran sebenarnja dapat mem 
buat score draw pada menit 
ke-50. Mereka mendapat ha. 
diah tengengan penalty, kare 
na handsball pula, tetapi tem 
bakan Parvin membentur ti. 
ang dan out. (AFP) 

  

     

   

  

TINDJAUAN 
OLAHRAGA. 

ATKALA dalam pertengahan 
tahun2 duapuluhan seorang pe- 
nulis olahraga kenamaan Willy- 
Moisl menanjakan kepada Pa- 

avo Nurmi, apa pada pendapatnja ba- 
tas prestasi mutlak untuk satu mil, pe- 
lari adjaib Finlandia itu mendjawab, 
bahw: merasa pasti dapat menem- 
puhnja dalam 4 men. 7 det., se-tjopat- 
tjepatnja 4 men. 6 der 
menang hadiah Nobel 
bukan seorang "hidjau' 
sport, menarik batas jang lebih ta- 
diam dari Nurmi, berdasarkan kalku- 
lasi ilmiah dari kosumsi enerdji. Ta- 
pi sebelum sardjana Inggeris itu sem- 
pat mengumumkan grafik limit2 re- 
kornja, Nurmi telah "mengoreksi" 
grafik 'itu dengan "menggerogotinja"" 
dalam-dalam. 

KURANG lebih 36 tahun lalu un- 
tuk presisnja pada tahun 1934, seo- 
rang eksper olah raga Amerika, Bruce 
Hamilton, jang menarik peladjaran ru- 
panja dari pengalaman fisiolog Hill 
itu, menetapkan setjara hati2 sekali 
batas2 prestasi jang pada penglihatan 
pertama tak mungkin tertjapai. Ha- 

      

   

  

   

  

LATIHAN KATA2 HARINI 

MEI 

  

ATAR: 
  

1.Pemain Thomas Cup single Dje- 
pang lawan Muljadi, pada pertan- 
dingan Tgl. 25 Pebruari 1970 di 
Kyoto. 

4.Nama sebuah Tjandi di Djateng. 
17.Wadjah: Muka. - 
9. Lawan: PAP (Ajah). 

10. Udang jang sudah kering. 
11. Lubang. 
12.Lekas bingung: Lekas tidak bera: 

kal disebabkan kurang kuatnja 
saraf. 

Pendiri menganggap alam 
Sa da Konjataan, 

MENURUN: 
  . 

1Penjetidikari: pemberitaan: pene 
rangan (Bhs. Inggeris). 

2. Kantor Urusan Agama. 
3. Kekuasaan: Mandat. 3 
4.Gedung tempat pusat pemeri 

han Sovjet Unie di Moskow. 
5. Kusta. 
6.Huruf achir diganti "T" berarti 

Petuah. 
Pimpinan dalam "maan sand? 
aa Anta Him (Bias. Perantjis, 

13,Radio Suara Amerika. 

  

                  

Na : Ka 10. NETTO. 11. RASUL MENDATAR 

1. TAN MALAKA. 

  

6. ANEKA 
13. SIPUT.. 14. ANGKA. 15. PROS. 
ritus. 

  

MENURUN 

2 MENIT. 3. LOKON. 4. HERBA. 

RIUM. 5. REPORTASE. 7. PROSA 

8. STUPA. 12. LUNAS. 13. SAKSI 

  

Oleh 
An SN UNA 

milton ialah bekas djuara dasalomba 
dan waktu itu coach dari Universitas 
Kalifornia, dj 

    

ik jang melihat 
angka2 batas jang disusunnja itu pada 

  

pun dari mereka jang pertjaja, bahwa 
limit2 Hamilton jang kefantasian itu 

1948 hampir se: 
itu dilampaui 

“"Rekor2 Sempurna Terachir” (UI 
Perfect Records) dapat lagi 

      
    

    

    

  

   larbig jer. 
man dan Herbert McKenley dari Ja: 
maica (46 dan 45,9 det.) dan disamai 
oleh Arthur Wint dalam London Ga- 
mes 1948. Limit 800 meternja dari 
46,07 det. diliwati oleh Harbig. "Ulti- 
mate” gawang 110 m. dari 13,82 det. 
dipetjahkan oleh F.G. Towns pada ta- 
hun 1937 (13,7 det.) dan kemudian 
oleh Wolcott, Dillard (13,6 det.) dan 
Porter. Batas mil dari 4 men. Ol det. 

, begitupun dorong peluru jang 
oleh Hamilton dipasangnja setjara ha- 
ti2 teliti pada 57 kaki 5/32 intji. Dan 
sama sekali tak dapat dibajangkan o- 

n,, bahwa Cornelius War-    
merdam dari Amerika dapat melam- 
pau 15 kaki 7 3/4 intji (4,77 m.) de- 

   
diauh dari 27 kaki 4 3/4 intji (kl. 
8,35 m.) jang dapat bertahan, prestasi 
mengagumkan Joss Owens jang 26 
kaki 8 1/2 inti (8,13 m.) tertjapai ta- 
hun 1936, tak tjukup untuk menum- 
bangkannja. 

D Tana tahun kemudian 
@ (1954) Hamilton jang mendja- 

di coach team Olympiade A.S. 
menjusun lagi suatu daftar "'re- 

kor terachir" atletik, karena ia pasti 
bahwa mesti, tidak bisa tidak, ada ba- 
tas dari tenaga, ketjepatan, ketrampsl- 
an dan ketahanan manusia, Tiada ma- 
"usia seorang pun kata Hamilton, 

men. 57,8 det. Tak mor: ekan 
kuasa dari 
62 kaki, an tjakram dari 

Tak ada rekor jang langgeng 

Setiap batas prestasi — sar Kal PN: 

bisa digeser 

James Ray Hines dan Charles Gre 
'ene meliwati limit 100 jarnja (9,1 det. 
tahun 1967), J.Ryun menurunkan li- 
(mit satu mil mendjadi 3 men. 53,2 
det. 11967), W.Nieder melanggar ba- 
tas dorongpeluru dalam Olympiade 
Roma 1960 (64 kaki 6 1/4 intji atau 
19,68 m.), jang kemudian diperbaiki 
pula ber-turut2 oleh Long datam To: 
Kyo Games. (66 kaki 9 1/4 inti atau 

20,33 m.| dan oleh Randy Matson da- 
lam Permainan Meksiko (67 kaki 4 
3/4 intji atau 20,54 m.). Limit tja- 
kram remuk oleh Al Oerter, djuara da 
lam 4 Olympic ber-turut2 (203 kaki 
4 intji atau 61m. di.Tokyo, dan 64,78 
m. di Meksiko). Ultimate lompatting- 
@i disamai oleh Lakadze dari Rusia da- 

lam Lean Roma dan dilampaui 
oleh rekannja Brumel di Tokyo (2,18 
m) setelah setahun 

jang 2,28 m. Batas 
milton jang 27 kaki 4 X4 intji am- 

“uk luluh oleh Bob Beamon, jang ka. 

berikut" dengan lompatan matjannja 
jang 8,90 m. di Meksiko. Limit lom: 

(patgalah pun dilalui oleh Fred Handen 
dari Amerika di Tokyo (16 kaki 8 3/4 

intji atau 5,10 m.) dan kemudian di 
ambrukkan oleh Bob Seagren dari A. 
merika pula dalam Mexico Games de 

ngan tjatatan ketinggian 5.40 m. ber 
sama dengan Schiprowski dari Dyer 
man Barat dan Nordwig dari Djerman 

Yama, 

  

   

'SEDJAK dari Permainan Olympia 
de pertama di Athena 1896 ada kema. 
diuan tetap dari semua rekor atletik, 

baik dikalangan wanita maupun pria. 
PAda setiap Olympic rekor2 pada ber 
tumbangan dalam banjak nomor, hal 
jang mengagumkan baik parg penon 
ton maupun para atlet sendiri, sehing: 
ga ekspor Willy Meisal jang disebut di- 
atas menulis 20 tahun lalu, bahwa "'re 
kor hari ini ialah prestasi sedang hari 
@sok”. dan atas pertanjaan jang ha: 
ngat dari para olahragawan diseluruh 
dunia waktu itu, "dimanakah limit da 
#i pemetjahan rekor ini”, 
dengan ringkas-tegas : “Tidak ada | 
Ja, mesti ada suatu batas entah dima- 
na, tapi Tuhan sadja jang tahu apa itu” 

Tidak rekor jang langgeng, setiap 
batas prestasi bisa digeser. Sesegera 
seseorang mentjari suatu sasaran adja- 
ib, seperti misalnja "mil mimpi" (dre- 

am-mile), sman suatu " 

per 
tumbuhan rekor (menurut penyehdik 
ani. Namun schirnja, seperti halnja 
dengan semua rekor dalam olah aga 
manapun. jang renang. ja angkatbes 

   

  

wenti, tapi ungin terus bergerak. madu. 
menembusi “tera incognita” (bumi 
jang belum dipindpak: oleh manuwal 
yoga mentjapa jang se tinggi Diya dan 

se sempurna2mya Ia menggambarkan 
silat petualang manusia, dan teport 
merupakan arontut manuma tanpa 
acha 

   
Scheele 

pimpin lagi 
final 

Thomas Cup 

Sekretaris IBF (Interna- 
tional Badminton Federa-. 
tion), Herber, Scheeie akan 
mendjadj honorary-referee 
dalam babak final perebu- 
ian Thomas Cup di Kuala 
Lumpur, jarg akan berlang 
sung darj 28/5 s/d 6/6 men 
datang, demikian dinjata- 
kan oleh seorang djurubi- 
tjara Persatuan Bulusang- 
kis Malaysja (BAM). 

Preriden IBF, Hamphrey 
Chilfon djuga akan hadir, 
demikian ditambahkan. 

Seperti diketahui, 5 ne- 
rara ikut serta dalam babak 
final di Kuala Lumpur itu 
dalam memperebujkan Tho 

  

mas Cup, sebagai s:mbo? 
keunggulan dalam dania 
bulutangkis. 
Tuan—rumah Malaysia, " 

sebaga: memegang pjala 
akan berhadapan denran 
Denmark dalam semj-final 
pada taneral 30 — 31/5. 
setelah Indnnesis — Seian 
Gia Baru her anding pada 
fgl. 28—29/5 untuk penen- 
#wa- siapa jang aka. ma 
Giu ke semi-final Ja'mnja 
melawan Kanada nada tang 
ral 1 — 2/6 jang akan da 
tans 

Pertandintan fizalnia 
akan herancen-e nneral 
RK — 6/6 jang akan datang. 
(Rtr). 

TAHUN 1973 
(Sambunran dari hal 1 

Indge Pasukannja baik di Djz2 
bar, maupun di Djateng dan Dja 
tim operasi? territoriaal kini 
telah selesai. Namun demikian 
tidak berarti operasi pembersih 
an terhadap sisa2 G30S.PKI telah 
Ghent'kan. 

Operasi? pembersihan dalam 
tubuh kesatuan2 dari sisa2 G3OS- 

! Ir 1 H 

28.009 PENONTON ASING 
AKAN DATANG KE 
FINAL SEPAKBOLA 
DUNIA DI MEXICO? 
VILNIUS — Lifter kelas he 

manja tiga angkatan hari Ming 
gu pada hari kedua (Minggu ke 
djuaraan angkatbesi Uni Sovjet 
di Vilntus) 

dan berusia 28 th darb 
Shakhty, 

press 216 kg lebih sekilo darb 
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