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« Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

Merdeka 
SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

KONPERENSI ASIA : Soal beaja 
dibitjarakan dengan Presiden 

Tengku pimpin 
          

Australia 
tahan 6 

orang Irbar 
TERTIDUR DALAM 

KAPAL ATAU TJOBA 
MELARIKAN DIRI? 

Port Moresby, 30 April (Mak) 

Pedjabat2 Australia menjelidiki 
dengan teliti orang2 tsb berda 
sarkan kemungkinan bahwa 
orang2 tsb dengan sengadja men 
tjoba melarikan dirj dari Irian 
Barat daerah Indonesia ke Irian 
'Timur daerah jang diawasi-dikua 
sai Australia. 

Tiga orang Irian Barat lajnnja, 
jang dulu ditemukan diatas kapal 

t "Nessbarik' kurang le 
bih sebulan jang lalu, sedjak itu 
dikembaiikan ke Djayapura. 
..Sementara itu menurut lapo 
ran2 terachir dari daerah2 perba 
tasan lebih dari 100 orang Irian 
Barat mungkin masih hidup setja 
ra nomadis (mengembara) didae 
rah jang diawasi-dikuasai Austra 
ja setelah menjeberang dari 
Irian Barat setjara tidak sjah. 
(UPI) 

"SIHANOUK SUDAH 
DI PEKING LAGI 

Peking, — Pangeran No- 
Todom Sihanouk sedjak ha 
Ti Senin telah kembali ber 
&da di Peking setelah meng 
hadiri konperensi para pe- 
mimpin sajap kiri Indotjina 
Cisuatu tempat dekat perba 
tasan Vietnam Utara. 

  

delega 
sia M 

Peking menolak ? 
Djakarta, 30 April (Mdk). 
PERDANA MENTERI Ma 

laysia Tengku Abdul Rah- 
man akan datang sendiri 
ke Djakarta sebagai pemim 
pin delegasi Malaysia ke 
Konperensi Asia. 

Menurut berita AFP dari 
Kuala Lumpur, Tengku me 

Dewi di 

Holland 
, — Nj. Rat 

na Sari Dewi, isteri be- 
kas presiden Sukarno, pa 
da hari Senin malam ti- 
ba di Amsterdam, negeri 
Belanda, untuk mengada 
kan kundjungan pribadi, 

Kantor berita Belanda 
mewartakan, bahwa Nj. 
Dewi di negeri Belanda 
untuk menjelesaikan per 
soalan2 pribadi dan me- 
nemui pengatjaranja. 

  

Oknum Djerman misterius 
sudah bentuk PT dengan 

  

$ 6000 
lenjap 
DIPLOMAT 

INDONESIA KETJU- 
RIUN DI ARABIA 

Djeddah, 29/4 (Mdk). 
Counsellor Jusuf Badri 

Ketjurian ini terdjadi 
ketika Jusuf Badri bersa 
ma keluarganja mening- 
galkan Djeddah menudju 
Medinah untuk suatu 
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alamat di . 
Kebajoran 

TAPI TIDAK DIKENAL 
OLEH INSTANSI2 RESMI 

chas 
artawan "Merdeka April) 

sipit is 
disinjalir bisa leluasa 
masuk dgerah dengan 
sedannja. lebih Iandjut dikota. 
hui bahwa oknum tsb ternjata 
djuga melihat balik 

bergerak pena. 
naman modal 

Menurut 

membentuk suatu 
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njatakan rentjana kedatang 

kkonperensi 
jang akan kan selama 
dua hari itu mulai tgl. 11 Mei 
jang akan datang. Tengku 
Abdul Rahman merangkap 
@juga sebagai Menterj Luar 
Negeri Malaysia disamping 

djabatannja sebagai perdana 
menteri. 

Berbitjara kepada pers di 
Kuala Lumpur Rabu pagi ini 
Tengku bahwa 
ia "terikat oleh Pn 
untuk mengambil bagian da- 
lam setiap pembitjarsan jang 
bertudjuan untuk mempererat 
hubungan antar.negara2 diwi. 

lajah Asia Ptekalipun 2esndsinja saja 
tudjui sesuatu gagasan, saja 
bersedia mengadakan kerdjasa 
ma dan mendukung setiap usa 
hat untuk mendjamin perda- 

Asia Tenggara”, de 

itu. Turut hadir dalam pembitjaraan 
itu Menteri Keuangan Ali Witarda- 

biaja dan tehnis telah dapat diatasi 
Djuga Wardhana mengatakan bahwa 
hal tsb sudah tidak mendjadi prob- 
lim lagi, hanja Menkeu masih be- 
Imum tahu berapa djumlah biaja tsb. 
Pembiajaan akan dimasukkan keda- 
lam pos Deplu. 

Menurut Malik tanggal jang pasti 
mesih belum diketahui, namun de 
mikian Indonesia tetap pada usulnja 
jang semula jaitu tangga! Il dan 12 

kan tanggal 15 dan 16 Mel. 
Menlu menambahkan masalah wak 

tu gudah tidak djadi persoalan lagi 
karena hal tersebut dapat diatur. 

Mendjawab pertanjaan ia mangata- 

@ 

INGGERIS ADILI 
3 PENJELUNDUP 
SENDJATA BIAFRA 

London, 30 Apri (Mek) 
orang Direktur perusahaan 

  

Tak'ada niai 

hina Islam 
Djakarta, 30 April (Mak) 

HB. Jassin, jang telah dituntut 
oleh Djaksa Penuntut Umum Dharso 
no SH, hukuman Sa 
pendjara pada sidang minggu 
lalu, hari Rabu kemarin telah mem- 
batjakan pembelaan atas dirinja sen 

diri, 
Terdakwa H.B. Jassin a.l mengata- 

Ikan bahwa tuntutan Djaksa serta 
tuduhan2nja adalah berdasarkan hu- 
Ikum2 positlp sadja jang bertentang- 
an dengan dunia imaginasi. Kata ter 
dakwa memang perkara ini adalah 
sulit, dimana dunia imaginasi deng 
lan dimia hukum2 positif tak bisa 
bertemu. $ 

Terdakwa meminta kepada Djaksa 
untuk dapat membuktikan bahwa dt- 
lam tjerita2 "Langit Makin Men- 
dung” terdapat segi penghinaan. Ti 
Gak ada alasan oleh Djaksa menga- 
takan bahwa tjerpen "Langit Makin 
Mendung” telah mengganggu ketere 
tiban dan ketenangan  masjarakat. 
Djustru masjarakat jang tidak me- 
ngerti dan tidak pernah membatja 
tjerpen tsb. jang mengganggu keter- 
tiban, dimana ja hanja ikutZan sa- 
@ja mengadakan demonstrasi. Dan be 
Situ djuga tidak semua kijai2 dan 

negaskan tidak ada sama sekali niat 
untuk menghina Islam, bahkan se- 
baliknja untuk berusaha menegak- 
kan hukum2 Islam jang telah banjak 
Ginodai oleh para ulama dan kijai2 
Jang telah dipengaruhi oleh Nasa- 
kom dizaman orla dulu. 

(Bersambung ke hal. IV) 

250 bendaharawan diperiksa TPK 
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Negara dirugikan 
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akibatnja 
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Pes 

SERANGAN KE KOTA 
ANG TASOM MATJET 

Pasukan 

Lon Nol 

Tatan em w dihadan 
Pimom Penh. 30 April (Mdk) 
PASUKAN2 Kambodja hari 

Selasa menjerang 
Ang Tasom. 40 mil disebefah 
Selatan Phmom Penh. tetapi 
menghadapi perlawanan sengit 
dari pihak musuh sehingga ter. 
paksa bersembunji diwaktu ma 

Korespondea 
UPI Toshio Sakgi melaporkan, 
bahwa satu unit terdiri 150 
orang, jang ditugaskan memba 
wa bala bantuan sebanjak 800 
pasukan Kambodja, telah madju 
$: ai disepandjang djalan raya 

Menurut Toshjo Sakai bagian 
pertama pertempuran tsb dimulai 
Oleh satu kompi tentara pajung 
Kambodja jang bergerak ke Arig 
Tasom dengan berdjalan kaki se 
sudah menjeberangi djembatian 
jang sudah diledakkan dengan 
Ginamit 5 mil disebelah Utara ko 
ta. Dua bataljon tentara pajung 
Kambodja menjeberangi djemba 
tan, sesudah memutuskan bahwa 
reparasi untuk kendaraan? bermo 
tor tidak mungkin lagi dan segera 
mendirjkan sebuah pos komando 
Gisebelah Selatan djembatan, ja 
itu dengan menempati sebuah 

godag 
Kompi tsb kemudian madju ke 

Selatan sampaj k! djam 2 siang, 
ketika ditembaki oleh pasukan2 
Viet Kong. Tentara pa. 
bodja kemudian menerima bs 
an darj 2 pembom-tempur, 
menjerang pasukan2 Viet 
Gengan roket dan bom, tetapi ti 
dak berhasil mendekati kota sam 
pai malam. 

  

    

  

Kong 

PRESIDEN DILAJANI 
SEBAGAI PENUMPANG 
KERETA API BIASA 

Djakarta, 30 April “Mdk) 
Menjambung berit.a tentang 

beriiburnja Presiden Suharto 
ke Djawa Tengah, lebih lan. 
djut diperoleh berita bahwa ke 
berangkatan Kepala Negara 
ke Solo Djum'at sore jang lalu 
telah mempergunsikan kereta 
apj "Sendja”. Ia naik dista- 
siun Gambir dan memperguna 
kan kartjis utama. Dipintu se 
tasiun Presiden telah “dite. 
gur? oleh pendj-aga peron un 
tuk meminte kartjisnja jang 
buru? diperlihatkan oleh pe. 
ngawal pribadinja. Sedikitpun 
pendjasa peron tsb tidak me 
ngetahui bahwa Orang jang di 
mintai kartjis tsb adalah Ke 
pala Negara RI. 

Seperti dliketahui pada 
achir2 ini KA Sendia banjak 
mendapat sorotan dari masja 
Takat. Dengan naiknia Kepai 
Negara diatas KA Sendja 
Solo, sekaliirus pula ja menge 
tahui perkembangan jang se- 
benarnja diatas kereta tsb. 
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PERANTJIS KETJAM 
PEMERINTAH NOL ? 

Politik 
Sihanouk 

bidjaksana” 
KATA MENTERI LUAR 
NEGERI SCHUMANN 

Paris, 30 Apri (Mdk) 
Menlu Perantjis, Maurice Srhu- 

mun, mengomelkarj pertempu 
ran2 di Kambodja, bari Selasa ka 
takan bahwa 'Perantfs tidak ber 
bak untuk nonto sadja setjara 
passif meluasnja konflik dj Indo 
tjina", 

Dalam pernjataan resmi perta 
ma Perantjis mengenat kudetz: 
jang menggulingkan kepala ne 
gara Pangeran Norodom Sihanouk 
itu, Menlu Schumann katakan beh 
wa "politik b'djaksana' pangeriin 
Sihanouk 'telah berhasil memper 
tahankan perdamaian dan netra 
Iitas Kambodja. 

Tetapi setelah 'kedjadian2 be 
lakangan', Kambodja kin! mengha 
dapi prospek "terseret kedaiiam 
konflik berdarah jang untuk ba 
njak tahun mengamuk di Vietnam 
au. 

Ha!2 Yu dikatakan oleh Schu 
mann perdebatan politik 
luarnegeri Gi madjelis Dessional 
Peramtfs. (AFP) 

Malaysia 
diantjam 
bentrokan 
rasial lagi 

2 MELAYU TERTEMBAK 
Singapura. 30 Aprii (Mak) 

Polisi Malaysia jang melan- 

tjarkan seragnannja terhadap 

sekelompok orang2 Melaju ber 
agama Islam dikota pelabuhan 

Ktang dekat Kuala Lumpur ha 
ri Selasa berhasil menewaskan 

diterima di Singapura. 
Menurut berita2 Hu. orang2 

Melaju jg. bersendjatakan tom. 
bak? dan pissu2 dan mentJapai 
pelabuhan Klang dengan meng 
gunakan sebuah kapal ketjil te 
lah ditjegat oleh pihak polisi. 

Diduga bahwa orang? Melaju 
itu sedang dalam perdjalanan 
ke Klang dan mungkin pula 
sampai ke Kuala Lumpur dalam 
usaha mereka untuk mendahu. 
Ini adakan kerusuhan baru di 
negeri itu 
Sementara itu dari Kuala Lum 

pur hari Selisa diberitakan bah 
wa sekelompok pemuda? deng. 
an bersendjatakan peding? sa. 
mursi telah diperingatkan oTeb 
polisi dengan beberapa tembak 
an peringatan ketika mereka 
berbaris menudju ibukota Kua- 
ta Lumpur pada achir minggu 
tang tahu: (AFP) (Lihat hal. III) 

TAWANAN2 MOGOK 
MAKAN 

TEL AVIV — Para tahanan 
Arah hari Selasa mulai man. 

tjarkan makan 
pendjara2 didaerah jang dita. 
duki Israel dan di Israel. Berita2 
mengenai pemogokan itu telah 
dibenarkan Selasa sore oleh dju 
rubitjara penguasa pemerintah 
militer Israel di Judea dan Sa- 
maria. 

  

dalam penjediaan bantuan modal dan 
Otehnis oleh megurat Dung 

kekuatan kedudukan ekonomis naga 
rat jang kuat itu 

Mendnknja 
Pen embaga 

meodukt agrart dan 
pemarah jang. sedang 
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ANAK €HIANG KAI 

tembakan 
ngawur jang 

an Y | Pj 

Menurut be rita dari New York pemeriksaan kedua pemuda 
ditunda samp ai 18 Mei nanti. 

Refleksi wart awan foto AP kelihatan dika 
New York. kef ka ia merpatret bekas tembaka 
Huang jang se benarnja ditudjukan kearah anak Chiang Kal 
Chiang Ching Kuo- wakil PM Taiwan 
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2 jang 
dibekuk 
polisi 

SEORANG detektif Ar n 
dikota New York me 
erat seorang pemuda "Tai 
jang terlibat dalam F serti 
an pembunuhan W aki 

dikota itu “Ding 

    

   Tajwan 
lala. 
Pemuda jang dits sn smga) nama Peter Huang 2 

bak) sedangkan & 
temannja Tzu Ts 
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at Cheng. 
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totel P 

dari pistol 

Keduanja masih ditahan po 

  

NEW DE LHI. 30 Apri 
Preside m India V.V 

  

    
mana sedang dibangun dj 
ian Pampir mengenai djip jang 

ditum panginja dalam pendjatan 
remudju perbatasan Bhutan 

Bem zgala Barat 

alan 

    

Br itu besar tsb telah lahrak 
seb yah djip lainoja jang ber- 
adi dibelakang djip presklen 
Giri dan Radja Bhutan dan me 
newaskan seorang penumpang 
nja seorang wartawan. 

     

Presiden Giri telah memutus. 
Ikan dengan perdjalanan mobil 
menindjau perbatasan 
Renggala Barat. setelah sebatim 
nja karena tjuatja buruk mem 
batalkan penindjanan itu dga 
mempergunakan helikopter 

Gerak ekonomi internasiona 
berkembang djanganlah dihajar de 

ngan harga jang demikian rendah »e 
Ningga wegurat terkebetakang tetap 
tinggal melarat dan sukar memba 
sauna ekosominja setjara mada dan 
Barus terus menera Nidup dengan 
Tata”, “arang dsb. dari megarat 
kaja jang Per ECG, oo benk 
ber COMECON 
bankinja Inog 
Nenartan 

    ayun “nd 
vetarang 

vengadukaa tum 
25 setingea kekuatan cwe 

        

   
    

    

    

   
   

   

    

   

    

        

ANTI-SOVIET MASI 
TERDAPAT Di TJEKG 
PRAHA, 30 April (Mendeka) 

Tiang? benders. dimana h 
dera? Uni Sovke berkibar 
puster2 jang mengi 
kehidupan L 
Dj telah diri 
penjator” & 
Jam bebe 
ini. demiklan suratkabar 
"Vecerni Praha" 

  

memibe 
hari Selasa 

Okrum? tang ditjurtgai 
melakukan “kediah n” im 

mi tetah didijebioskan In 
ra memmggu disdjukan 
ngadilan. tambah surat Iu 

ta 
Pengrusakan? ini ada 

annja dengan ulang tahun 
100 lnhirnja Lenin. jang 
kan dibenjak tempat di 
slowakis (AFP) 

    

peka, makin Inma makin bertaj 
Benar juan terhadap menara jang 
0 
TEKANAN? DARI LUAR 

  

EKANANI untuk mempenga 
ruhi megara Jang wedang 
Derkambang Ar anna tone 

am 
-- 

   



  

HALAMAN II 

Hardi belum 
eluar dari 

MPRS/ DPA 
Djakarta. 29 April (Merdeka) 

Ketua III DPP-PNI merang- 

kap Ketua Departemen Organi 

sasi Drs. Hardiantho S. mem, 

benarkan bahwa bekas Ketua I 

DPP.PNI (jang lama) Hardi SH 

telah mengirim styat utjapan 

selamat kepada DPP-PNI hasil 
Kongres ke.I2 Semarang. Di- 

tambahkan oleh Hardjantho bah 
wa dalam surat Hardi tsb telah 

| disinggung pula tentang pentia 

| yonannja beberapa waktu f. 

mendjadi Wk Ketua MPRS de 

ngan menjatakan bahwa berhu 

bun 'g ia tidak duduk dan mem 

punj'ai fungsi dalam kepemimpi 
Ifan PNI sekarang ini, menje. 
Irahka masalahnja kepada DPP. 

PNI. 
.Berk enaan dengan keduduk. 

aa selaku anggota MPRS 

wa sesuai dengan keputusan 

DPP.PNI pm is rapatnja ig. per 
tama minggu il. telah ditetap- 

an tsb diatas oleh DPP-PNI te 

tap dipertahank an dan dengan 

demikian ia ma ndjalankan fung 

Hardi SH tewih dibalas oleh 

P.PNI- kata Mat 'djantho. 

Demikian siaran — pers DPP- 

PNI. (Ant) 

IPASRAMA2 M LITER 

SULAWESI SELATAN 

DITINDJAU TEAIV DPR 

MAKASSAR — 1£comisi II 
(Hankam dan Luar Nestei ) Jang 

tergabung dalara Team Penin. 

| dim Gabungan Komisi Lil, Ba 
| gian "B”, Komisi II, Korni si IX 
dan Panitia Anggaran 1DP RGR 

idiketuai oleh H-A, Chalic Ma. | 

wardi beranggotakan 14 Ori ing 

dalam rangka tugas penindj: W. 
annja kedaerah Sulawesi 1e. 

Ingah dan Sulawesi Tenggiar 2 

telah menindjau asrama Kesatu 
jan Armed 6 Hasanuddin did? 
| sa Patallassang kabupaten Gow'et 

| /Sulsel. 
Selama penindjauan itu Wa.- 

kil Komandan Batalion Armed 

6 Kapten M- Dachlan mengada 

Rar dialog langsung dengan 
pimpinan dan anggota team DP 
RGR Pusat tsb. 
Penindjavan ke Sulawesi Teng 

tanggal 26 Apri. 
h tanggal 30 

ti ke Djakarta 

AI 
E
N
O
P
 

Mm 

   
| tanggal 3 Mei 

  

|| PENJELUNDUPAN 

| NAIK DI SUMUT 
Djakarta, 28 April (Mdk). 

dak II Sumatera Uta-     

  

matera Utara achir2 in, D 

#perlihatkan tendensi jang me 

| 'ningkat. Penjelundupan2 ter- 

/ I besar jang biasa dilakukan 

'd'idaerzh Sumut, terurama fe 

kali penjelundupan? dari juar 

| jang bersifas — administratiP. 

| Disamp'ng itu djuga penjelun 

  

dupan2 gandja jaag Kimi bebe 

| rapa perkaranja sedang di- 

tackle nleh pihak kepolis an. 

Brigdjen Widodo jang kini 
s1 ki 

kan kerdjasama dengan unsur2 

(lain dar Team Pemeriksa Pe- 

njelesajan Perkara Penjelan- 

dupan Daerah (TP4D), dan 4 
harapkan usah?2 kearah itu 

Hakan lebih ber! 1 lag pada 

| waktu jang akam datang. 

ADA PELARIAN DARI 

   

  

    

DJAWA. 

Menge: operasi teri 

sisa2 (€ /PKI didaerah 

mut, oleh Pangdak II disinja 

lir adanja pelarian? dari Dia 

wa merembes kddaerah terse 

but, terbukiy dengan adenja 

| okaam jame melakukan peram 

n & Medan baru? in jg 
i ternja'a se 

       
didat 

5 #u nampak 
I masih akrif amun dalam 
Ihal ini telah ada kerdjasama 
Jang baik emtara unsur? ABRI 
unfvk terus menumpas mere 

jika itu 
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MP AKTOR PILIPINA 
AKAN DATANG 
KE DJAKARTA 

Pibjakarta, 10 Aprii (Mak). 
Bintang film terkenal Pilipine Cha 

|Mto Solis diharapkan akan tiba di 
Djakarta pda hari Kamis ini untuk 
menghadiri premiere film jang di- 
bintanggnja, "The Beggar”, di Star 
Theatre, Taman Ismail Marzuki, pe 

| ida tanggal 2 Met 1970 
Charito Solis akan Gisertal bime 

tang film Fred ng dan produser 

  

          

rta, Luis Nepo- 
adakan pembitja- 

perfilman na- 
stonai dalam an Pekan Film 
Asia ke-16, jang akan dibuka di Dja- 

| karia pada tanggal 15 Djunt 1970 
Salah sebuah filmnja, "1 roreta”" 

(juga dibintangi Charita Solis), ke 
mupgkinan besar akan diikut serta- 

h kan dalam Pekan Flim Asis tsb. 
wa) 

MERDEKA 

"TU mp 

y 
V, 
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— penurunan harga 
— Jang menggemparkan ! 

Oleh karena tertjapainja effi- 
siensi dalam produksi Philips 

da waktu ini, harga barang: 
asil-produksi Philips ditu- 

runkan. Pada tahap pemba- 
ngunan dewasa ini. kesem- 

patan memiliki alat komuni- 

Ma 

ee 

— Pa an      
Philips - pilihla 

An 

kasi jang bermutu.disamping 
sumber penghiburan jg. memba- 
hagiakan.kini terbuka bagi Anda 
sekeluarga. Anda pasti tidak mau 
ketinggalan.Pergilah ke dealer 

segera! 
Belilah sekarang djuga! 

PHILIPS 

  

(N19T 
61/02   

  

— mu... 

Gambar jang 
sempurna me- 

lalui T.V. 

Philips. ..... 

    

   
.....dan T.V. 

Philips selalu 

  

  

   

  

antene gratis. 
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Izin pedagang valuta asing 
ber'aku untuk satu tahun 

Djakarta. 30 April (Mdk) 

DALAM surat kepritusan Gu- 
bernur Kank /Indone.sia ditetap 

"kan dalam djual 
bahwa Call Devisa dit elenggara 

kan pada Bursa Valuita Asing 

Djakarta pada hari2 Senin, Ra 

bu dan Djum'at. 
tjara penjelenggaraan (all De. 

visa ditetapkan oleh Barik Indo 
pimpinan Bursa 

beli devisa. 

sedia ng tata. 

nesia selaku 
Valuta Asing. 

Ketentuan itu lehih div uh me 
jang dapat 

turut didalam Call Devist1 ada 

anggauta2 Bursa V aluta 

Asing jang terdiri 

Indonesia. Bank2 Devisa, 1 »eda 
gang2 Valuta Asing dan :kang 

telah disetudjui oleh Bank In. 

donesia untuk mendjadi anggau 
ta Bursa Valuta Asing 

idjin pedagang 
berlaku unt tik 

sesudahnj a 
jang, ketjual! 

dari k3ank 

Valuta Asing 
satu tahun dan 

dapat diperpand| 
apabila dalam wakiu tga bu! 

tidak menun - 

djukkan kegiatannja sebagai 

agang Valuta Asing Tran- 

saksi djual.beli dan tukar me- 

nukar valuta asng dapait dila lebih djauh. 

kakan tanpa baitas oleh peda- 
valuta asing 

setiap orang/peruSahaan di In 

lan berturut2 

  

'Tentang Devisa Kredis dite- 

rangkan bahwa 

viluta bantuan luar regeri jg 

oleh Bank Indonesia 
pakan d dalam 
pad: Bursa Valut 
Bank? Devisa jang rkan mem 
buka L/C dengan Devisa Kre 

diwadjibkan untuk mene #. PUSTAKA HIDAJAH, 2. PUSTAKA ORION, 

, bahwa permntaan pem- 1 

bukaan L/C jang d'adjukan 
oleh nasabahnja sesusi dengan No a1/Mya. 

RRunaan 
visa: Kredit jbs. (Bs) 

              

    
       

   

  

   

  

   

16 RL 377 : 

Perhattikan. 
Hanja Radio 
Philips RL-377 
jang aseli dan 

    

  

10.500.. 
bermutu 
disertaidengan 62m: jer 
label. 65 AT 

OUPLEX POWER 

Hanja dealer Philips 
jang resmi. jang da- 
pat memberikan 
keterangan setjara 

achli 

    

BUKAN IMADJINASI ! 

KUBURAN NABI ISA DI KASHMIR 

Nabi Isa belum wafat atau masih hidup ketika diturunkan dari 
salib. Itulah research ilmijah “Sardjana Swiss, Kurt Berna, Hasil 
research itu telah disampaikan kepada pimpinan Katolik di Vatikan, 
Roma. Demikian menurut berita ANTARA 38 Djuli 1969 janut disiarkan 
Pers Indonesia. Berita ANTARA 13 Maret 1970 mendjelaskan hal itu 

kemada Memang itulah kenjataannja. Nabi Isa hanja pingsan karena disa- 
Mb, Sahabat2 mengobati luka-luka beliau. Setelah sembuh beliau me- 
njelanmatkan diri dengan meninggalkan Palestina dan pergi kedaerah- 
Gaerah timur untuk mentjari domba-domba Israit jang hilang. Achir- 
nja beliau sampai di Kashmir dan meninggal disana. Gambar diatas 

  

DK adalah adalah kuburan beliau jang hingga kini dapat dilihat di Mohalia 
Khan Yar, Srinagar, Kashmir. 

ditem- 
all Devisa Keterangan lebih landjut dapat dibatja dalam risalah Nabi Isa di 

Asing Kashmir. Risalah ini akan dikirimkan keslamat Saudara. Untuk Ini 
kirimiah uang atau prangko 1S ruptah kepada salah satu alamat ini 

Balikpapan 1/16 Djakarta. Sawah Besar 1 Djakarta 

De- 

FAKTA SEDJARAH !: 

  

  
    

dl PHILIP 
Di Indonesia hanja diwakili oleh: 

P.T. PHILIPS-RALIN ELECTRONICS 

  

S 

MERE OT LA TAINA AKU L  OOO ATAAKANN AAA MANAV AA LANGIT AK AA AMA AT PO APAKAN YUI ANAY, 

  

   

      

  

(Urat B 

KARET BUSA JANG BERMUTU 

PUSAT PENDJUALAN : 

DJL. KALI BESAR BARAT No. 26. 

DJAKARTA-KOTA 

TEL. 23276. 

No. 414/M/70   
  

HARGA EMAS DI MEDAN MENGALAMI PEROBAHAN 

Medan. — Harga emas djuga tidak mengalami pero 

bahan. Pasaran tenang. Untuk emas ?4 karat rertjatat Rp 

485,— djual per gram, sementara Rp. 475,— per gram 

beli 

Harga? ini tidak termasuk ongkos pembuatan per 

hiasan. s 

  

KMA. 

  

TGL. : 3 MEI 

  

  

KAMIS, 30 APRIL 1970 

  

— ea, 

disertai dengan 

Meskipun harga 
diturunkan Philips 
tetap memberiken 
garansi selama 6 
bulan dan service 
jang terpertjaja. 

— — 

BLOWUP 70 
LEDAKAN PHSYCHEDELIC JANG MENGGETAR- 

Di : BALI ROOM HOTEL INDONESIA 

DJAM : 14.00, Harga Kartjis hanja Rp. 600,— 

NADA SOUL JANG TIDAK ASING LAGI OLEH BANDI TERKENAL 
OL IBUKOTA ANTARA LAIN BAND ESCAPE 
KUNDJUNGILAH BERAMAI-RAMAI !!!   
  

TAK ADA INSTRUKSI 

PENUNDAAN PEMILIHAN 

KEPALA2 DAERAH 
MEDAN April (Mak) 

Menteri Dalam Neyeri Amir Mach 
“ akan di Medan, bahwa ta 

tdak h mengeluarkan Instruksi 
untuk menunds pemilihan kepala? da 
erah seperti Gubernur, Bupati, Wall 
kota dan lain? 

Menteri selandjutaja — mengatakan. 
bahwa semua pedijabat daerah jang 
tenaganja dapat mensukseskan Pemi 
ju dan Pelita akan terus dipertahan- 
kan 

Tetapi, demikan Menteri Amir 
achmad menambahkan, sekalipun 
demiktan, masalah pemilihan kepa- 
la? daerah tidak akam keluar dari 
prinsip? jang berlaku. 

Berita? tentang penundaan pemili 
han kepala daerah Ini di Sumatera 
Utara sendiri telah menimbulkan he- 
boh, (Ant) 

KURS DEVISA HARI RABU 
DJAKARTA — Dalam cal 

Devisa Umum jang terdjadi di 
Bursa Valuta Asing hari Rabu 
tefjatat petutupan tranSaksi 
dengan kurs2 tendjadi sebesar 
Rp. 378— per 1 US$ sebagai 
kurs tengah dan kurs transak 
si Rp 37750 beli dan Rp. 378 
50 djual per 1 US$ 

Perefaran pada kurs? tsb ter 
& US$ 537152766 

kan didalam cal Devisa 
Kredit tendjadi penutupan trang 
Aksi dengan kurs Rp 326 per 

US$ Peredarangja ialah #0 

  

  

   

    

    
      

  

  

  besar US$ 1387.9875 

"p peredaran cali hari 

  

Rabu ialah sebesar US$ & 729 
515.23 

PERKARA Ro.1000 
DJADI SATU RUPIAH 

      

    

    
telah menggelapkan 
Ik Ho He Dije sebe 

  

    

  

  

jad: perobaha, m 
  

   
tyskas kepada Ho Hie Die s8 

  

tdak dikembal kan pula 

 



"9 

    

| 
| 

| 

! 
: 

      

KAMIS, 30 APRIL 1970 

"- 

  

antar). Luar kota: Rp. 

TEKS SADJA : Rp. 40, 
minimum 

DISPLAY 
minimum 

Kontrak : hanj 
Iklan Keluarga 

minimum 
Alamat Direksi, Tata 

Djakarta. Telepon 

  

     

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

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

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

Dua warna (hanja merah) 
tuk 3 bulan. Pembajaran dimuka 

Rp, 30 
25 mm/kolom 

Usaha dan Redaksi 

  

Rekening giro.pos 

Pemimpin Umum/Redaksi 

Harga langganan dalam kota: Rp. 200,- sebulan (termasuk beaja 
300, 

| Luar negeri: Ditambah beaja pos udara ke negara jang bersangkutan 
TARIF IKLAN : 

per mm/kolom iklan, tebar 46 mm 
25 mm'kolom 

AD (IKLAN GAMBAR): Rp. 50,- per mm/kolom iklan 
40 mm/kolom 

(termasuk beaja pos udara). 

tambah 10056 

per mm/kolom 

Djalan M. Sangadji 11, 
660, 43230, 43250 

A. 12638 
B.M. Diah     

.KRISIS KAMBODJA 
BERITA terachir tentang Kami-odjo jang menarik perhatian dunia ialah 

Girdakannja KTT Rahasia Indotjina dekat perbatasan — RRT oleh Vietnim 
Utara-Victcong-Laos dan Pangeran Norodom Sihanouk. Mereka telah sepakat 
untuk “meningkatkan 
#nte2nja". 

Dalam pada itu persiapan? "Pertemuan Asia" 

"perdjuangan bersama melawan Amerika Serikat dan 

masih terus digodok. 
Diluar dugaan semula Indonesia mengundang djuga semua negara komunis 
Yang bersangkutan, sampai? kepada RRT. Dari mulal sekarang kita sudah 
mengetahui, bahwa negeri2 komunis itu tentu tidak semua jang akan mau 
turut serta dalam "Pertemuan Asia" karena mereka menuduh bahwa usahu 
tsb. hanja mendjalankan konsepsi Amerika Serikat cs. Tapi seperti dikata- 
kan oleh Menlu Adam Malik, memang djika mereka menolak, dunia akan 
mengetahui dengan djelas, siapa jang tidak menginginkan kemerdekaan dan 
#etralitas Kambodja. 

Dalam pada Itu kegiatan? terselubung Amerika Serikat memberikan ban- 
tuan atau sematjamnja kepada Kambodja sudah pula diberitakan oleh pers 
AS sendiri. Bahkan dikatakan, 
membantu persendjataan di Kambodja 

bahwa CIA telah berperan aktif didalam 

DI Amerika Serikat sendiri, setjara resmi tidak mudah bagi Nixon un- 
tuk memberikan bantuan kepada Kambodji 
@jangji2nja djusteru untuk mengurangi kegiatan2 peperangan di: 

dilka ia tidak mau melanggar     

  

Gilka ia tidak mau meriskcer perlawanan sengit dari sementara Senator AS 
jang berpengaruh serta public Opinion AS jang tidak menginginkan AS tjam- 
purtangan dalam sengketa baru di Kambodja itu. Tuntutan penarikan mundur 
tentara Vietcong dari Kambodji 

  

bagal alasan untuk ditariknja mundur tent: 
tara Itu, sikap Lon Nol jang mengharapkan sekali 

ia, tidak disembunji?kannja. Tenggara, chususnja Indonesi 
tidak mudah untuk dilaksanakan! 

akan digunakan pula oleh Vietcong cs. se- 
AS cs, dan Vietnam. Semen. 

bantuan negeri2 Asia 
Hal mana tentulah 

    

Situasi di Kambodja menurut pengakuan wartawan? luar negeri, penga- 
kuan teman2 Kambodja dan Pemerintahan Lon Nol sendiri, tilaklah mengun- 
turgkan regeri Itu, 

aja, 
pintaran pcang jang djauh diatas pasukan? Kambodja. 

“panja tentaraz komunis itu sadja jang belum mau 
karena mempunjal maksud? jang “lebih pen- 

oleh wartawan? asing, 
npal ke Pnompenh 

    

sekalipun nantinja bisa 
80.00) itu, capat ditingkatkan mendjadi berdis 
dan Victnum Utara, jang mempunjai pasukan2 "' 

mempunjat tjukup banjak pengalaman, lengkan persendjataan dan ke- 

ilduga ten-ara jarg berdjumlah 
1 150.000, orang. Victcong 
and by" didaerah Kambo- 

    

Seperti dikatokan 

Soal jang mabapenting untuk mendapatkan suatu penjelesalan jang tepat, 
sebenarnja, adalah penjelesalan antara jang bersangkutan chusus, jaitu an- 
tara Lon Nol cs. 
dilakukan, setelah pihak 
Kambodja Baru. Dan kelak djika 

dengan Sihanouk. 

  

perlulah kita memperhitungkan lagi setjar: 

lawan Lon Nol 
"Pertemuan Asia” 

Tapi soal ini tentunja tidak mungkin 
tidak ingin berkompromi dengan 

diadakan di Djakarta, 
"Asia", bahwa sebenarnja, dji- 

  

ka kita Ingin konsekwen ditariknja tentara? asing semestinja semua pasukan 
esing ditarik bukan hanja dari Kambodja, tapi dari seluruh Indo Tjina, ter- 
masuk di- Vietram dengan setengah djuta tentara AS. 
djak belasan tahun 

Keadaan di Indotjina sekarang Ini, 

jang adh disana se- 

hanjalah mempertjepat proses per- 
kelahian antara demokrasi dan komunisme setjara menjeluruh. Sekalipun han- 
tuan2 Asia tidak ingin komunis berkuasa di Indotjina, namun bangsa2 apa- 
pun tidak ingin AS dan Barat terus menerus mendjalanka 
sannja disana. Pada suatu hari ja 
harus semuanja ditarik mugdur 
kepada rakjatnja untuk menentukannja 

jang djahat dari komunis, penetrasi politik 

$ dekat, 

  

Dan soal 

  

politik per 
pasukan? asing di Indotjina 

masing2 ncgeri barus diserahkan 
bahwa diika tidak ada 

Asia mempunjai ke 

  

Kita jakin 
nasionalisme 

mampuan untuk mengurus negeri dan dirinja sendiri 

  

SEBUAH pemandangan didalam komando pertahanan udara bagian angkasa luar Ame 
jang terletak di Colorado Springs, negara bagian Colorado. Menurut rika Serikat 

Amerika djuga punja pusat 

pertahanan angkasa luar 

keterangan pedjabat2 di pusat itu mereka senantiasa mengikuti kegiatan satetit RRT 
sedjak diluntjurkan hari Djum'at lalu. Pu sat pengintaian angkasa luar itu kelihatan 
disini dalam tugas rutin untuk mengamati benda jang bergerak diangkasa luar. (AP). 

  

Operasi pengamanan mendjelang setahun 
tragedi bentrokan rasial di Malaysia 

    
TENGKU : awas 

komunis 

  

60 orang lebih 

itangkap 
Kuala Lumpur, 30 April (Mdk) 

Polis: Malaysia telah mena- 
han lebih dari 60 orang dalam 
beberzpa hari ini sebagai ke. 

penggerebeg. 

  

   

  

LAPORAN CHUSUS WA2TAWAN "MERDEKA" 2 - HABIS 

Baujak pabrik rokok gulung 

  

  

  

  

Djakarta, 30 Apri! (Mc 
ENGAN banjaknja perasa 
haan rokok kretek jang 
gulung t maka para 
pengusaha asing dan mo 
dal asing jang bergerak 

  

didalam. industri rokok putih dje 
las bertepuk tangan, karena se 

  

lama ini memang rokok kretek 
merupakan saingan terberat pa 
gi rokok putih produksi modal 
asing. Pada waktu ini harga rc 
kok putih dengan filter praktis 
harganja telah sama dengan har 
ga rokok kretek ukuran besar 
dengan pembungkus jang baik 

Dikabarkan selandjuinja bahwa   

gerakan memborong rokok Zan 
zibar tidak terlepas darj usaha2 
pihak perusahaan asing internasio 
cal untuk menghantjurkan poten 
&i pasaran rokok kretek di In 

     donesia. Dengar 
mikian itu para per 
nal mengharapkan 
dagangan « 

   

  

  

PAM.RAN LUKISAN 
Bz ATLE Lt NNUN TAK 
DAPAT DIHUKUM 

Londgn, 29 April (Mdk). 
HAKIM Negerj London 

harj Senin menolak tuduh- 
an2 jang duantjarkan ser- 
hadap sebuah gedung pa- 

   

mera, jang memamerkan 
fotoZ porny Beaile John 
Lennon 

Polisi Inggeris pada tang 
ral16 Djanuarj jang lalu 
menggerebeg Balaj Kese' 

an tersebut menahan pemi 
liknja berbangsa Amerika, 
Eugene Schuster, dan me- 

njiia 8 foto, porno jang 
menggambarkan — honey- 
moon mesra jang diadakan 

  

oleh John Lennon dan 
isirinja Yoko Ono. 

Hakim menerangkan 
bahwa tuduhan? dan dak- 
waan2 berdasarkan Un- 
dang? tahun 1839 jang me 
larang pertundjukan2 atau. 

n pameran? jang meng- 
ganggu para penumpang di 
sini diartikan mereka jang 
lewat wdak berlaku disini/ 
dalam hal ini, karena 
orang2 jang memasuki Ba- 
lai Kesenian bukan penum 

  

pang. 
Pemilik Balaj yersebut, 

Eugene Schuster, menjag: 
kam bahwa ja telah menge 
juarkar ongkos 10.009 dol- 
Jar AS telapi ja sangat pu- 
as, dan ukan berusaha mem 
peroleh kembali foto? terse 
bug dari Polis, serta merg- 

gantungkannja lagi. (UPI) 

  metik 

tikar 
melindungi pa 

  

bidjaksanaan j 
ra pengusaha industri — rokok 
nasional 

Dep. Perindustrian 
berpangku tangan? 

Sampa' saat ini Dep. Perindus 
tian dalam hai jni Direktorat 
Djenteral Perindusirian — Ringan 

ban membina sek jang berkew 
tor Induslij rckok, tidak mampu 

untuk melindungi 
asional 

arj Dep. Perindustrian hanja 
mukakan bahwa — dalam 

masalah harga tjengkeh sepenuh 
Tia mendjadi “wewenang Dep. 
Yerdagangan. Sedangkan menye 
naj perpadjakan mendjadi wewe 

  

rokok 

  

rarg Dep. Keuangan. Dep Perin 
dustrian dalam usahanja mening- 
kutsan mutu rokok kretek 'ndo 

serta mutu bungkusnja te 
bimb ng 

pesja 
ih dapat memberixan 

Mengena! kebutuhan tjengkeh 
untuk industri2 rokok kretek ter 
sebut kalangan itu menundjuk ke 
pada Dep. Pertanian jang berke 
wadjiban untuk mengembangkan 
djenis2 tanaman jang diperlulen 

  

  

oleh industri nasional kita. De- 
ngan perkemoangar rokok kro'ck 
jang mulai mempunjai pasaran 
diluar negeri, perkembangan in 
Gustri rokok kretek tidak boleh 
Gabajkan 

Badan Pengadaan 
Tjengkeh main ? 

Beberapa minggu jang lalu di 
beritakan bahwa BPT telah me 

nutup kontrak — pembelian tjeng 
keh Zanzibar sebanjak 1000 ton 
dengan harga £ 1530 per long 
ton, jang kemudian ditawarkan 
oleh beberapa importir kepada 
beberapa pengusaha rakok kre- 

tek & Semarang dan Kudus de 
ngan harga £ 1500 perlong ton 

Tawaran tersebut Udak menda 

pat tanggapan dari para pengusa 
ha rokok kretek karena harganja 
djelas terlalu mahal dibanding 
dengan harga sebelum  adanja 
BPT. 

Penutupan kontrak baru oleh 
BPT tersebut mulahan dipandang 
sebagai tjontob pertama bahwa 
badan jg belum lagj diresmikan 

h dimanipulasikan Harga 
t kontrak adalah £ 1600 

per long ton dgn potongan harga 
07, hingga djatuhnja hanja £ 
1460 per long ton, dan harga ini 
dgn check price” £ 375. Se 
dangkan kontrak jang dikatakan 
baru ditutup itu tidak lagi men 
dapatkan korting 10 persen da 

    

« Policy Memperdag Abaikan Produsen 
Rokok Kretek e Modal Asing Bertepuk 
Tangan « Dep. Perindustrian Pangku Tangan? 
check price ditjadakan, atau de 
ngan istilah lain LC harus Gibu 
ka penuh 

Kalangan pabrjk2 rokok kretek 
jang tergabung “dalam GAPPKI 
sulit bersikap lain ketjuaii - un 
tuk sementara waktu berdiam diri 
dan tidak mengadakan transak- 
si tjengkeh. Menurut perhitungan 
kasar,” memang tidak banjak seli 
sih harga dengan sistim impor 
tjengkeh jang baru ini, apakah 
dengan check price atau tidak 
Akan tetapi menerima sistim ba 
ru ini bagi kalangan tersebut me 
rupakan satu kerugjan prins'p. 

Berbeda dengan maksud semula 
bahwa untuk membuat. harga 
tjengkeh impor tidak terlalu- ting 
gi dan tidak mendjadj bahan spe 
kulasi importir, sehingga dapat 
mendjamin stabilisasi produksi 
rokok kretek, tetapi kenjataannja 
mendjadj sebaliknja. 

  

Harga tjengkah 
terus meningkat 

ARI hasil penelitian war 
tawan "Merdeka', maka 
harga2  tjengkeh masih 
terus sadja — meningkat 
Tjengkeh ready stock di 

pasaran sekarang darj hasil da 
lam negeri rata2 Rp 1200 per kg, 
bahkan ex Ambon telah mentjapai 
Rp 1500 per kg. Tjengkeh impor 
dari Tanzania mentjapai harga 
Rp 1650 per kg 

Menurut tjatatan bulan Djuli 
1968, harga tjengkeh dipasaran 
mash berkisar Rp 400 per kg 
dan bulan berikutnja naik men 
djadi Rp 500 per kg. Pada achir 
tahun 1968 harganja sudah men 
djadi Rp 1300 per kg dan terus 
meningkat sampai achir2 inj men 
tjapai sekitar Rp 1650 per kg. De 
ngan adanja peraturan jang ba 
ru mengenaj kebidjaksanaan eko 
omi Pemerintah, djelas harganja 
akan lebih melondjak lagi 
Adanja kelesuan dan berkurang 

nja produksi pabrik2 rokok kretek 
dewasa jm telah mempunjai pe 
ngaruh dan akibat2 jang sangat 
luas, tidak hanja pada buruh2 pa 

  

brik jang terpaksa dikurangi dan 
menambah pengangguran, tetap 
Gjuga meluas kepada para petanj 
tembakau, serta kegiatan? ekono 
mi lainnja jang erat hubungan 
nja dengan proses produksi pab 
rik2 rokok krotek tersebut. Bah 
kan Pemerintah sendjri akan me 
ngalami akibatnja jaitu kurang 
nja pemasukan padjak jang diper 
leh dari tjukaj2 rokdh kretek 
Dichawatirkan para pengusaha 

rokok kcetek jang telah berpe 

  

ngalaman, jang kebanjakan ter 
diri dari WNI, akan lari ke Hong 
kong atau Singapura dan mendir, 
kan pabrjk2 rokok kretek disana 
jang produksinja kemudian mere 
ka export ke Indonesia. . ! 
Seperti diketahui sebagian besar 
buruh pabrik rokok jaitu sekitar 
$80—90 persen adalah buruh bo 
rongan, jang penghasilannja ter 
gantung ” kepada djumlah rokok 
iang dikerdjakannja. Dengan ma 
kin merosotnja produksi rokok 
kretek tersebut maka dengan sen 
dirinja para buruh jang mash 
bekerdja itupun  penghasilannja 
akan berkurang. 
N ASIB pabrik2 rokok jang 

pada bular2 terachir ini 
Dari pihak Pemerjntah 

makin pajah itu dirasa 
kan makin memuntjak 

sampai saat ini nampaknja belum 
bersedia atau tidak mampu me- 
nanggulanginja — setjara — sung. 
uh? 

  

Pameran sex 

besok 

berlajar? 

Kopenhagen, 30 April (MIK) 
Pelajaran sex jang pertama di 

dunia dengan pertundjukan2 ade 
kan? sex Wdup bagi para penum 
pang, akan dimulai di Kopenha 
Ken pada harj Djum'at besok, de 
mikian dikatakan oleh para penje 
lenggara pelajaran tsb hari Se 
jasa. 

  

Sebuah klub sex Kopenhagen, 
jang bernama 'Club Tabu', me 
ngatakan bahwa klub tsb meren 
tjanakan untuk mengadakan pela- 
Jaran setiap hari selama musim 
panas. 

Kapal untuk pelajaran tab, 
"Atlantis", akan berlajar diperatr 
an Internasjonal, antara Denmaik 
dan Swedia dan para penumpang 
Gjuga akan dapat menikmati mi 
- dengan bebas pedjak. 

press rek 4 : 

  

an? terhadap orang? komu- 
nis, perkumpulan? rahasia, 
gangster? dan penjebar desas 
desus, demikian dikatakan 
oleh seorang djuhir kepolisian 
dj Kuala Lumpur hari Selasa. 

Polisi djuga berhasil meram 
pas pipa2 besi, tombak2, pa. 
rang2 dan pedang2 dalam 
penggerebegan? jang dilaku. 
kan dibeberapa bagian ibu 
kota Malaysia itu, jang telah 
mendjadj tegang sehubungan 
dengan ulang tahun pertama 
kerusuhan rasial Malaysia ta- 
hun lalu. 

Lebih darj 200 orang terbu 
nuh dan juka2 dalam bentro. 
kan2 antara orang2 Melaju 
dan Tionghoa pada tgl. 13 Mei 
tahun lalu. 
Dalam penggerebegan2 tsb, 

pihak kepolisian djuga berha. 
sil menemukan dinamit2, amu 

isi2 dan brosur2 tulisan? Mao 
Tse-tung. 

Penggerebegan polisi tsb di 
mulaj pekan lalu, jaitu setelah 
terdjadinja serentetan leda. 
kan? dibeberapa bagian Ma. 
Yaysia dan Singapura, dimana 
seorang anak Inggeris tewas 
dan 8 orang lainnja luka2. 

Peringatan Tengku 
Sementara itu PM Tengku 

Abdul Rahman, pada hari Se- 
lasa memperingatkan bahwa 
orang2 komunis sedang men. 

    

tjoba untuk come back dan 
mulsi pemberontakan lag: di 
Malaysia, setelah berhasil di 
depzk ke.hutan2  Muangthai 
diseberang perbatasar hampir 
20 tehun jang silam 
Ditambahkannja bahwa pe- 

merintah dapat mengatasi 
mereka disetiap waktu 

Kepale Kepolisian Serawak, 
Hamdan Sirat, mengatakan 
bahwa anggota? kepolisian di. 
negara bagian itu telah disiap 
siagakan unruk menghadapi 
kemungkina, terdjadraja ke. 
rusuhan dj Mala: Timur 
Pasukan2 keamanan di Sera 

wak masih terus melakukan 
pengedjaran2 terhadap kaum 
komunis dan dalam wektu 2 
bulan inj telah berhasil mene 
waskgn 162 crang geriljawan 

(Rt) 

      

  

Djerman Barat Sedia 
bantu Djepang bikin 
kapal nuklir kedua 

TOKIO — Djerman Barat te 
lah mena kan untuk mem 
bantu Djepang membiki, ka. 
pal bertenaga nuklirnja jang 
kedua, demikian diberitakan 
hari Selasa di Tokio, 
Tawaran ita diadjukan oleh 

pemerintah Bonn dan perusa 
haan perkapalan Djerman Ba 

  

  

  

rat "GKSS jang telah mem- 
buat w Djerman 
Barat pertama "Otto 
Hahn”, 

Fihak Djepang bersedia un 
tuk menetima baik tawaran 

  

itu, dan dilain fihak Djerman 
Barat minta agar diberi data 
test mengenai kapal nuklir 
Djepang jang pertama “Mut. 
su" jang berukura, 8.350 ton 
jang menurut restjana akan 
velesay bulan Marer 1972 

  

    

  

GERAK EKONOMI —— 

(Sambungan dari hal. I) 

Jarg mensiteer buku "The Third World 
In World Economy", ditulis oleh 
@kcnoom Perantjis PIERE JALEE, Jx 
momirta pengertian tentang perdjua- 
agan Negara? jang miskin untuk mem 
berbaik! ekonominja. 

Menurut Plerre Jaleo, negeri2 jang 
terkebelakang sedang menderita rugi 
lebih banjak karena nilai pertukaran 
Iterms of trade) jang terus merosot, 
temissi kedittungan2 dan dividen sers 
ta pembajaran kembali hutang2 mere- 

adalah lebih besar daripada ma- 
Juknja bantuan dan investasi. Akibat 
nja, kat, Jalee, maka djustru mereka 
lah jang membantu negeri2 jang telah 
madju dan bukan sebaliknja. 

  

Effek kemerosotan "nilai pertuka- 
“tum” jang paling sulit dilukiskan de- 

  

ngan angka2, akan tetapi Jalee dengan 
menggunakan angka2 PBB menghitung 
bahwa dalam tahun 1985 Dunia Keti: 
Ia mengalami kerugian sebesar US$ 
1500 djuta setahun, dibandingkan de- 
ngan tahun 1955. Adalah sukar untuk 
mengadakan suatu taksiran jang tjer- 
mat dan bersifat up-to-date, Tetapi 
tampaknja perkiraan dapat diterima 

hwa kerugian nilai pertukaran kini 
000 djuta setahun. Ant: 

ra 1985 dan 1965 "terms of trad 
bagi ekspor2 negeti2 jang terbelakang 
dlatuh 17 per cent. Dengan perkataan 
lain, harga? ekspor mereka merosot 
Gengan 17 per cent dibandingkan de 
ngan harga2 ekspor negeri2 jang te- 
lah madju. 

Dalam tahun 1965 nilai ekspor dari 
Dunia Ketiga ke-negeri2 kaja adalah 
8. 26.360 ajuta: 17 per cent dari 
@jumlah ini adalah $. 4.500 djuta dan 
merupakan kekurangan dalam pengha- 
silan2 ekspor Jang diderita oleh Dunt 
Ketiga sebagai akibat merosotnja 
lal pertukaran” dibandingkan dengan 
10 tahun sebelumnja. Plerre Jalee me 
ngatakan, bahwa kemerosotan ini di- 
sebabkan kekuatan? menawar dari ne- 
reri2 Jang kaja terhadap negeri? mis 
kin, 

Dikatakannja setjara blak2an, bahwa 
negeri2 jang miskin membutuhkan ne. 
teri2 jang kala lebih banjak daripada 
negeri? kaja membutuhkan mereka : 
TS per cent dari ekspor semua negeri 
Jang sedang berkembang atau terkebe 
lakang pergi ke negeri? jang madju 
lang sebaliknja tergantung pada Du- 
nia Ketiga dalam perdagangan hanja 
sebesar 21 per cent dari kebutuhanz 
Impor mereka. 

Mengeral Investasi2 dalam negeri2 
Jang terkebelakang, Jalee menundjuk- 
kar, bahwa dalam pertengahan tahun 
1960 menurut Organisasi Kerdjasama 
Ekoromi dan Pembangunan (O.E.C.D.) 
Investasi? baru dan Investasi? porto- 
folio berdiumlah $ 2.300 djuta setahun 
dibardingkan dengan penerimaan? da: 
Fi dividen2 dan lain2 hasil dan modi 
lang dikembalikan  kenegeri asalnja 
Jarg berdjumlah lebih dari $ 5.000 
djuta 

Arus total dalam sektor swasta (ter 
masuk kredit2 ekspor baru dan pem- 
bajaran bunga atas kredit2 laba dan 
keuntungan? jang di-investasikan lagi) 
adalah : $4500 djuta dari dunia jang 
kaja kedunia jang miskin dan $.6.000 
dluta dari dunia jang miskin kedunla 
jang kaja. 

Kesimpulan lalah, bahwa dalam ta- 
hun 1965, arus total bantuan dan in- 
Vestast ke-negeri2 jang terkebelakang 
adalah $.11000 djuta dan arus total, 
baik Jang langsung (rente, keuntung- 
an dan amurtisasi) maupun jang tidak 
langsung (kerugian? terms of trade, 
“tribute” shipping) adalah $. 12.000 
djuta. 

Menurut angka2 terachir Jang dtsi- 
arkan oleh O.E.C.D. dan dengan mem 
perhitungkan kenjataan pada negeriz 
Jang tidak dapat did: n pada 
statistiK2, maka arus total sumber? 
kedunta Jang miskin telah naik men- 
djadt $ .14.000 djuta dalam tahun 1968 
Tetapi karena bantuan resmi jang me 
rupakan hampir separoh dari total te- 
tap hampir konstan sediak Itu dan 
mustahil akan meningkat lebih banjak 

tahun Ini, maka kesengsaraan 
Ketiga mendjadi lebih buruk 

daripada lebih baik, demikian buku 
Pierre Jatee. 

Dalam pada itu, Kahn dan Wiener 
dalam buku mereka "The Year 2000” 
(McMilland, New York, 1968), menja- 
takan berdasarkan studi jang dilaku- 
kan oleh Hudson Institute, bahwa da 
lam 39 b'-gga 50 tahun lagi, Djepang 
akan mendjadi salah satu dari t 
negara Yakni A.S., Djepang, Kai 
dan Swedia) jang akan merupakai 
post-Industrial society” dengan peng 
has tan per capita kl. $. 20.000. 
Menurut studi itu, maka pada peri- 

ode tersebut negara2 jang akan terto- 
long "advanced Industrial society" 
adalah Eropa Barat, Uni Soviet, Is- 
rael, Djerman, Polandia, Tjekoslovakla, 
Australia dan New Zealand dengan 
penghasilan per capita K.1. $.1.800 hing 
sa $.4.000. 

Dengan penghasilan per capita K1. 
4.600 hingga $.1.500 golongan "consu- 
mer soecietles”, akan meliputi Mexi- 
€0, Argentina, Venezuela, Chili, Colom 
bia, Malaysia, Taiwan dan negeri2 
lain dari Eropa. 

Tiongkok, India sebagian besar dari 
negara? Amerika Latin, negeri2 Arab 
dan Afrikn, menurut studi tsb, tidak 
akan menta: tahap de KAI 
Bagaimanakah halnja dengan Indones 
sae 

       

                

    

  

   

    

    

Atmosfir Plsnet 
Saturnus Mengandung 
Gas2 Amoniak 

SIMFEROPOL -— Para ang. 
gota staf observatorium Krim 
dari Akodemi Ilmu Pengetahuan 
Uni Soviet. telah membuktikan 
bahwa etmosfir planet Saturnus 
mengandung gas? amoniak. 

Dengan bantuan sebuah alat 
chusus jang dipasang pada te. 
leskop jang bergaris tengah 122 
cm, mereka berhasil menemukan 
Ras2 di atmosfir planet2 Jupi. 
ter Saturnus dan Jranus. jang 
belum pernah trtijatat sebektin 
aja. 

Keterangan ini sangat pen, 
ting »rtinja bagi penielidikang 
mengenai sistim peredaran ma. 
tahari 

GEPUNG AMERIKA 
DI TURKI DI BOM' 
GRUP # ENJABOT 
ANKARA — Sedjumlah pe. 

njabot telah menjerang misi 
bantuan AS daerah pinggi- 
ran kota Ankara hari Selasa. 
Mereka menerobos pagar 

kawat berduri jang mengeli. 
Nogi gedung dan menembaki 
pendjaga. Kemudian mereka 
melemparkan bom? jang mem 
pan sebagian dari gedung 

tu. 
Kebakaran dapat dipadam. 

kan, sedangkan mengenai kor 
ban Manusia belum diperoleh 
laporan 

   

  

8 SATELIT DENGAN 

SEKALI LUNTJUR 

MOSKWA, — Uni Sovjet 
telah mengorbjtkan dengan 
satu roke. pan satelit 

de 
mjkjan diumumkan Oleh 
»Tass” harj Senen. 
Menurut ,,Tass", kedelapan 

it itu jang semuanja 
membawa alat? ilmiah, dilun 
tjurkan hari Djum'at, dan me 
masukj orbit2 jang saling ber 
dekatan satu—sama—laj 
Wakiu kitaran adalah 115 

menit, denan titik lerdiauh 
darj bumi 1.500 km dan fitk 
terdekat 1400 km. 
Mereka diberi npmor mulai 

dari ,,C0smos—336”. 
  

PERANTJIS PAKAI ALAT 
CHUSUS UNTUK TJARI 
BOM DALAM BAGASI 
PESAWAT 

Paris, — Alat2 chusus se 
dang dipasang dilapangan 
terbang Orly di Paris un- 
tuk menjelidiki bom2 jang 
disembunjikan dalam baga- 
si2, termasuk bom2 jang bi 
sa meledak pada ketinggi 
an tertentu, demikian menu 
rut keterangan pedjabat Ia 
pangan terbang Orly. 

Semua barang2 jang ditju 
rigai akan diperiksa disebu 
ah kamar tertentu, kata pe 
djabat2 tadi. Alat2 elektro- 
magnetis untuk memeriksa 
barang2 logam, seperti pis- 
tol, pisau2 dan granat2, dju 
ga sedang dalam pemasang 

an, tembahnja. 

  

  TENGKU PIMPIN 
(Sambungan dari hal. I) 

s tsb tidak akan menghadiri kon- 

si di Djakarta itu. Berita lebih 
tang keterangan sumber2 

tidak diberikan. 

lik menambahkan bahwa daftar 
a2 jang bersedia hadir akan 

kan dalam waktu singkat. Di 

bahwa satu negara Asia Ia 
darg. Malik tidak me 

n nama negara tsb namun 
regara Asia jang belum dise- 

adalah Taiwan. Akan tctapi 

kepada Taiwan dapat diang: 
sama sadja dengan tidak meng- 

RRT bahkan negara2 komu , 
ja. Negara Asia lain jang 

dang adalah Mongolia. 

pada itu, Malik seijara te- 
rectakan bahwa ia tidak me- 

rgundang Pargeran Norodom Siha- 
rcuk, semertara Pemcrintah baru di 

Kembodja mendapat undangan seba- 

gai penindjau. Dergan demikian re- 

g berkuasa dinegara jang 
#mbitjaraan tidak bersta 

   
   

    

    

      

     
   

      

zim 
Ha 

    

Djandji Amerika 

    

Sebelum bertemu — dengan Presi- 
den, Me ertemu dengan dubes 

ka Galbraith, dalam pertemuan    
Galbraith telah memberi- 

   

    

    

    

  

      
   

  

   

   

  

ku: pe san kepada M atik 
intahnja tidak me 

ke 

djuga telah minta kepada 

  

but, andaikata AS benar2 
kepada 

  

h Indonesia tentang perte- 
Asia, hendaknja — pertemuan 
t djangan dipersulit, misalnja   

nan sendjata ataupun 
1 tersebut akan dipe- 

  

PROF. BARNARD 
TAK DILARANG 
KE PILIPINA 

MANIA. 30 Apri" (Mdk) 
Ahlibedah djantung Afrika 

Selatan. Dr. Christian Barnard 
akan diidjinhan memasuki Piti 
pian untuk menghadiri suatu 
onperensi kezehatan tanpa me 
lepaskan politik apartheid nege 
rinja. demikian dikatakan cleh 
Kementerian Luar Negeri Pilipi 
na hari Selasa. 
Dikatakan bahwa Dr. Barnard 

telah mengetjam politik? jang 
didjalankan oleh 
Afrika Selatan. termasuk poli- 
tik apartheid. didepan umum, 
Ditambahkan. bahwa karena 

apa jang telah ditjapai oleh 
Dr. Barnard dalam lapangan 
kesehatan. dia akan diidjirikan 
untuk menghadiri kongres kese 
hatan jang pertama dari Per. 
himpunan Ahli2 Bedah Militer 
Sedunia. sebagai tamu kehorma 
tan 

Kongres tsbakan dilangsung. 
kan di Guezon City. dari tgl- 4 
sampai T1 Mei jad. (Rtr) 

EKOR "2INTANG 
DJATUH” LEBIH 
SEDJUTA MIL 

  

jim Kita sebut “bintang distuh 
Comet jang sebenannia bernama Ben 
et (pama sardjana Afrika Selatan 
jera mula? menemukannja) itu melun 
Uur dengan menimbulkan ekor se- 
pandjang tebih sedivta mil Comet 
tersebut dapat dilihat beberapa hari 
sadin, unuk kemudian lerjap sampat 
Kiara M0 Mirdpa. 1000 tahun lagi 

tam. 

HALAMAN III 

    

  MANA, 101? 
Senator Fullbright menjata- 
kan, bahwa AS bermaksud 
memberikan sedjumlah besar 
sendjata kepada Kambodja 
Presiden Nixon katakan, "AS 
akan pikir? dulu untuk mem- 
berikan bantuan sendjata” 
Senator Mansfield — mengu- 
lang2, "AS tidak boleh me- 
ngirim sendjata ke Kambo- 
dja.” 
Maka soal pengiriman sendja- 
ta merupakan tekateki si- 
lang ..... sampai pesawat 
CIA mendarat dilapangan ter- 
bang ibu kota Kambodja 

PUNJA SOBAT BARU   

PM Vietnam Utara Pham Van 
Dong, Ketva Vietcong Ng 
yen Huu Tho, pemimpin Pa- 
thet Lao Pangeran Suopha 
nouvong dan bekas PM Kam- 
bodja Pangeran Sihanouk me- 
rupakan empat sekawan jang 
ingin memerdekakan Indotji 
na dari tindasan “imperialis 
AS dan antek Inja 
Rupanja dua pangeran jang 
sudah tidak punja “kesak 
tian” lagi, tjoba2 nasibnja de- 
ngan komunis sebagai soba 
Boleh tjoba ! 

JANG PENTING 

      

SIH 
Kata Frans Seda: Perlu tech: 
nical skill untuk menjempur- 
nakan pengangkutan umum 
dikota2 
Kata orang banjak: Jang pa 
ling perlu alat2 pengangku 
tannja, Pak ! 
Tak ada gunanja technical 
skill, kalau tidak ada bis jang 
angkut warga. toh 

debit 
5 

(Skill di sudut) 

AU Korsel 
amati 
satelit RRT 
Seoul, 30 April (Mdk) 

Satelit buatan RRT jang te 
iah Giluntjurkar, baru? ini 
dan sekarang sedang mengor- 
bit bumi, sedang diamat.amati 
dengan radar oleh Angkatan 
Udara Korea Selatan. 
Menurut Pusat Pengamatan 

Satelit Buatan darj Angkatan 
Udara Korea Selatan, satelit 
RRT itu telah dapat ditangkap 
eleh radar angkatan udara 
Korea Selatan dua djam sete 
tah diluntjurkan hari Djum'at 
jang lalu 

Analisa jang djiakukan oleh 
pusat itu menundjukkan, bah 
wa satelit tsb berada dalam 
orbit “terbatas”. Apabila le. 
wat diatas Timur Djauh ja 
menjiarkan isarat? pada frek 
wensi 20,009 megacycles sela- 
ma 10 sampaj 15 menit. Ana. 
isa djuga meaundjukkan, bah 
wa satelit itu merupakan sa. 
telit jang pr'mitif jang ham- 
pir2 tak punja nilai ilmiah ka 
rena orbitnia berbentuk terla. 
lu Iondj»ng (OP 

KAPAL SELAM 
NUKLIR SO IET 
D£KATI PANTAI 
AMERIKA? 
Washington. 30 April (Mdk) 

Kapal? selam »uklir So- 
viet jang membawa peluru. 
peluru kendali tetah nampik 
beberapa kali di Samudera 
Atlantik dan berada datim 
djarak jang @eka. sekali de 
ngan Amerika Serikat. de- 
mjkjan sumber? Pentagon 
hari Djum at jl. 
Kapal? itu dilukiskan oleh 

Serikat 

  
   

  

16 buah peluru kendali, 
@jumiah jang sama dengan 
jang dibawa oleh kapal? se 
lam Amer'ka Serika" 

Kapal selam Rusia ter. 
@'hir jang kelihatan berada 
dalam djarak 1500 mil 

  

laut dari Amerika Serikat 
Amerika Serikat mempu. 

hun 1968 Rusia diduga mem 
punjai kira? liga buah ka 
pal setam dienis Y—Class. 

“bulan «Jang 
lalu djumlah ditambah de 

  bu di Graton, Conpee yong 
(UPp   

  
8



    

  

  

HALAMANIV 

PEMIMPIN 
PERUSAHAAN 

Seorang pemimpin 

perusahaan sibuk sepandjang 

hari. Ia djarang berada disatu 

tempat, ia menemui relasi2nja, 

ia mengambil keputusan2 

penting... pada waktu jang 

tepat. Bagi orang sematjam ini, 

dimana waktu adalah emas... 

djam tangan Wingo merupakan 

suatu keharusan. Waterproof 
dan lambang seseoarang 

jang telah mentjapai sukses, 

lagipula buatan Swiss. 

W: 
Wind 
SWISS MADE 

Kedjuraan Renang 
Nasional Achir Djuli 

Djakarta, 30 April (Mdk) 
Kedjuaraan nasional re. 
nang, lontjat indah dan polo. 
air menurux ' rentjana akan 

dilangsungkan achir Djuli 
mendatang Gi Djakarta, demi 
kian “Antara” memperoleh 
keterangan dari PB PRSI. 

Kedjuaraan nasional renang 
putra/putri inj sekaligus meru 

NEGARA —— 
(Sambungan dari hal. I) 

tertuduh TPK masing2 Drs. 
Bermawie dan Hiswara Darmaput 
ra telah mengalihkan pembitjara- 
an bahwa dewasa inj TPK sedang 
menggarap PN Telkom jang dju 
ga melakukan korupsi. 

Kedjahatan2 jang dilakukan 
oleh PN Telkom tersebut antara 
lain ialah mengenai pembeljan 
rumah di Bandung, pembelian ta 

  

  

nah dj Djawa Tengah, jang menu ' 
rut Djaksa Agung, tanah jang 
Gibeli untuk relay station seba 
njak 50 Ha dilaporkan sebanjak 
200 ha, kemudian pembelian ge 
dung2 dj Tegal, Djatiluhur dan 
Pekalongan 

Tentang Coopa jang menjebab 
kan terlibatnia Arif Husni, Djak 
Isa meerg mengatakan masih be 
Yum diserahkan kepada pengadil 
an, karena masih digarap olehnja, 
@isebabkan masalah Husni ba 
njak liku2 hukumnja jang harus 
Giselesa'kan. 

  

    4. Organisasi pengairan dipulau Bali. 
6.Kawan : teman. 
7. Kata penghubung. 
8.Adik Bapak atau Ibu. 
9.Model bentuk bumi, jang terbuat 

dari kaju atau dari plastik. 
12.Hak untuk menerima: tuntutan 

(dalam Bhs. Inggeris). 
15.Sise barang jang: terbakar, tetapi 

masih utuh. 
17. Tempat surat2 atau kertas. 
18. Langit: udara jang diatas sekali. 
19.Sangat besar (Tuhan). 
MENURUN: 

luar dari barang jang ter- 
  

  

18 2. Lambang supremasi Bulu Tangkis. 
» 3. Kakak 
4. Tulisan tiepat. 
5, Tunai 

7.Sesuatu jang menghubungkan an- 
tara dua tempat, biasanja terda- 
pat diatas sungai: Titian. 

10,Dibatja dari bawah ( belakang) 
berarti sakit (dim. Bhs. Inggeris). 

11.Temu: Sua. 
13.Nama belakang seorang penjair 

jang telah meninggal. 

14 Lingkungan: (...... satwa, berarti 
binatangl. 16. Gembira dan kuat 

SEKALIGUS UNTUK 
SELEKSI PESERTA 
KE KEDJUARAAN 
ASIA DI SINGAPURA 
pakan seleksi bagi perenang2 
jang akan mengambil bagian 
dalam kedjuaraan renang age 
group se-Asjia.I di Singapura 
pada bulan Agustus menda. 
tang. 
Daiam kedjuaraan ini, demi 

kian dikatakan, penjelengga. 
raan dilakukan dengan system 
kelompok umur, jakni penggo 

longan dari umur 9—10 tahun, 
11—12 tahun, 13—14 tahun, 
15—17 tahun dan sampaj dgn 
dibawah umur 20 tahun, 

Pelontjat2 indah Dje- 
pang diundang 

Untuk pertandingan lontjat 
indah, baik putra maupun pu. 
tri Yidak ada pengelompckan 
umur. Untuk persiapan team 
hntjat indah Indonesia bagi 

pertandingan internasional2 
jang aken datang, PB PRSI 
akan mengundang pelontjatZ 
indah dari negara "Sakura", 
Djepang turut dalam kedjuara 
an nasignal. 

PB PRSI djuga akan meng. 
undang team polo-air dari 
Singapura untuk melakukan 
serangkaian pertandingan dl 
Indonesia. 

    
    

SHRIROFE 

  

No. 413/M/70   
OKNUM DJERMAN —— 

£ (Sambungan dari hal. I) 
nja jang bertitel insinjur, maka 
kini ia tingkatkan usahanja di 
bidang investasi modal asing 
dan djika ia berhasil didalam 
usahanja itu. maka keuntungan2 
jang diperolehnja dari komisi2 
dan djasa2 penanaman modal 
itu akan dapat memberikan ke 
kajaan jang tidak sedikit djum 
laknja baginja. 

Sangat mengherankan kalau 
biang asing seperti KH Knb. 
jg di Perwailan negerinja sen- 

diri djuga ia dianggap sebagai 
"orang liar” dapat dengan lelu 
asa bergerak tanpa Sesuatu per 
hatian dari pihak2 instansi jg 

bersangkutan. Di Indonesia 
orang asing pun, asal tidak me 
kekukan penipuan? dan pelang 
garan2 lain melainkan beker- 
dja setjara djudjur akan dapat 
bekerdja dengan tenang tanpa 
sesuatu gangguan. 

HH, KNB ini berada di 
Brazilia disekitar tahun 
1958 dan 1961: Apa jg 
Peang di Bra. 
ilia apakah djuga seba 

gai anti perlistrikan jang "dju 
djur”, hal itu kurang diketahui. 
Mengapa K.H. Knb harus me: 
njingkir dari Brazilia, hal itu di 
Indonesia pun mendjadi suatu 
tanda-tanja pula 

Seterusnja ia pernah di Bang 
kok dan dari kota jang belaka 
ngan Inilah ia mendapat ilham 
untuk memasuki Indonesia. se. 
telah lebih dulu mendapatkan 

  

  

perusahaan 
kontrak kerdja dengan sebuah 

nan di Djakarta. 
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MERDEKA 

Semi final kedjuaraan junior Asia 
  

Korea Sel. berat bagi 
kes. PSSI Jr 

Djepang ”'kuda hitam?” tapi 
kans untuk menang tipis 

Manila, 30 Apri (Mdk). 
MALAM ini menurut ren 

tjana kedjuaraan sepakbo- 
ta junior Asia ke 12 di Ma 
nila memasuki babak semi 
final dimana kes. Indonesia 
akan berhadapan dengan 
Korea Selatan, sementara 
kes. Burma akan bertemu 
dengan Djepang. 

Indonesia Selasa malam 
berhasil menggulingkan apa 
jang disebut ”tjabe rawit” 
Laos dengan angka 3—1 

(2 gol oleh kiri dalam Levi 
Doom dan 1 lagi oleh Budi 
Santoso) sedangkan Burma 
menundukkan Israel dgn. 
angka 1—0. 

Burma tanpa diragukan 
merupakan team jang ter- 
kuat selama turngmen ini, 

meskipun memang kesebe- 
lasan inipun adalah djuara 
bersama tahun lalu dengan 
kes. Israel. Sebaliknja keti 
ga team lainnja jang ma- 
suk babak final itu menu 

rut analisa masih sukar un 
tuk diukur kekuatannja. 
Sungguhpun begitu, melihat 

statistik selama pertandingan 
sebelumnja maka dapat dija- 
kinkan bahwa Indonesia akam 
mendjumpaj lawan jang kuat 
dalam team Koreas Selatan 
ini. Memang, Korsel pernah 
dikalahkan sedangkan Indone 
sia belum pernah ditundukkan 
sampai perempat final jang 
lalu. Tapi diukur dari kenja- 
taan behwa Korsel kalah la. 
wan Hongitong tapj menang 
lawan Iran (raksasa?), djus 
teru “membawa kesimpulan 
bahwa inilah setu team jang 
kuat itu. Bahwa, Israel tidak 
berh rus kebabak semi 

final ali depat diang 
Rap suatu nasib sial baginja, 

k han itu | (lawan 
12) malah terdjadi disaat 

sia in sudah me 
sis gugur. 
Indc »nesia djika di. 
pada prestasinja ma 
jet tjemas setiap pe 

    

   

  

  

    
   

      

   

   
   

    

n2nja jang tipis 
u gol sadja) la. 

a, Taiwan dan Viet 
ibulkan | tandatanja 

is2 sepajkbcla. Walau 
an Laos malam Rabu 

kesebelasan jang diasuh 
oleh pelatih Djamiat Dalhar 
tsb dapat mengumpulkan tiga 
gol lawen saru gol jang dima 
sukkan oleh lawan kedalam 
djala Saleh Bahang, namun 

  

     

   

      

  

harus diakuj bahwa djusteru 
kemenangan tipis satu gol la- 
wan ma (ba si-djua. 
re!) pada pertandingan pers 
tama dulu adalah hasil jang 

Perlawanan 

final jtu tidak 
tkar permainan jg 

berarti n tidak terdja. 
dinja bandjir gol buat Indo- 

si alahan menimbulkan 
Mungkin mis- 

lapat dijawab cleh 
Diamiat Dalhar sen. 

in kita jalah bahwa 
memerintehkan anak 

    

   

    

   

      

    

      

   

  

annja itu untuh 
ankan suatu sistim 

Lebih i tertentu 
ugasn kita team 

n teras Inai, 
eam Indonesia 

1on2 atan "sabar 
mengurangi kekua 

eng sunaia tidak, di. 
1lahan 

aknja dugaan inj da- 
dari hasil pertandingan 
Djika score masih. ber 

u gol ataupun hanja se 
u gol (untuk Indonesia, 
) maka hal jtu akan ber 

ategj Djamiaat tsb 
nkan sampai babak 

-emj final barangkali 
ng dari final sebab ti 

angsikan lagj semua team 

  

pat diliha 
malam jni 

  

kisar 
isih 

    

    
masih didja 
final, Ta 
lebih 
dak di 

lolos 

    

   

    

jang itu akan berdjuang ke 
ras supaja lolos lagi 

YJAIKATA Indonesia ber 
ntjetale gol per 

tama maka dapat djra 
malkan bahwa Djamjaat 
akan menggunakan sis 

tim bertahan penuh setelah itu. 
Sistim bertahan jtu telah menun 
djukkan manfaatnja selama ini. 
Tapi dua pertanjaan belum dapat 
kita djawab: pertama, apakah 
susunan team Indonesja tidak   
akan mengalami perobahan baik 
karena keputusan saat2 terachir 
(jang biasanja lebih” merugikan 
itu) maupun karena ketjelakaan 
ditengah lapangan? kedua, apa 

kah djusteru satu gol pertama itu 
mampu ditjetak Indonesia? 

Pertanjaan kedua tadi tentulah 
Jang paling sukar dan lebih me 
Mentukan. Bukan sadja djumlah 

kedjala 

tapi hal itu barangkali sekedar 
udtuk mendjaga kondisi Anwar 

sadja mendjelang pertandingan 
malam inj. Namun, meskipun be 
gitu, Anwar kiranja bukanlah se 
orang penjerang jang hebat sela 
ma di Manila, Dus, pentjetak gol 
itu mungkin . Budi Santoso atau 
pun Levi Doom. Tapi, lagi, sebun 
@ar2nja bola setiap serangan bisa 
sadja meleset. 

Nampaknja, segalanja tergan 
tung bagaimana Djamiat menga 
tur permainan team asuhannja 
itu 

Team Djepang 
"kuda hitam" ? 

EAM jang pa'ng kurang 
dikenal di Manila adalah 
Djepang. Tapi, Ihat re 
Ikornja selama kedjuara 

  

an tersebut: yuki up meja atur dan terarah. 

kinkan! Dengan demikian boleh 
dibilang bahwa dialah sj "kuda 
"hitam itu. 

Djepang hanja @kalahkan seka 
Ii (lawan Iram 1—4) dan tidak 
terkalahkan ketika bertemu djua 
ra "Pool A' Hongkong. Meskipun 
kemenangan dari Hongkong (5—4) 
hanja berkat undian penalty na 
mun perlu dejatat bahwa score 
serj pada pertandingan sebenar 
nja lawan Hongkong tjukup me 
jakinkan djuga. Harus djingat 
bahwa sebelum dikalahkan oleh 
Djepang, djusteru Hongkong ada 
lah sematjam 'kuda h'tam' diljhat 
@ari 'kemenangannja lawan kes. 
favorit Korea Selatan dengan 
angka 1—0, 

Lawan Djepang disemifinal ma 
lam in! adalah Burma. Sudah ada 
patokan baginja (kemenangan In 
donesia 1—0) bahwa Burma bu 
kanlah team jang tak dapat dika 
lahkan. 

Namun kang 'kemenangan da 
lam sesuatu kedjuaraan apalagi 
jang sifatnja (nternasional tidak, 
dapat diukur  hanja dari masa 
kedjuaraan itu sadja melainkan 
harus pula ditindjau djauh kebe 
lakang. Kenjataannja, dibelakang 
Djepang sedjarah persepakbolaan 
nja masjh singkat sekalipun ter 

Penjelidik Norwegia, Thor Heyderdahi, 

| 

KAMIS, 30 APRIL 1970 

  
mempersiapkan 

perahu papyrusnja bernama ”RA 2” untuk mendjeladjahi 
samudera Atlantik. 

— 
(AP). 

  

TONY CURTIS tersenjum setelah menje matikan medali2 pada sebarisan orang2 

jang berhasil berhenti merokok, tapi senju mnja tentu hilang sudah sedjak dipergoki 

Dihukum denda 
membawa gandja..... 

London, 30 April (Mdk) 
BINTANG film Holly. 

wood Tony Curtis harj Se- 
nin jang lalu telah dinjata 
kan bersalah karena memi 
liki marijuang dan didja. 
tuhy huktman denda 50 
Diet (120 US dollar). 

Curtis, 44 tahun telah di 
tahan di airport Heathrow 
London harj Minggu sete- 
iah para petugas pabean 
menemukan se.kurang?nja 
1 ons marijuana dalam se. 
buah kantong dibagasinja. 
Ia muntjul dimuka penga. 
dilan pada hari Senin dan 
mengatakan : "Saja menga 
ku bersalah”. 

Pengatjara Inggerisnja, 
Jeffrey Leach, mengatakan 
kepada hakim jang terdiri 
darj 3 orang, bahwa Curtis 
sendiri tidak mengisap ma- 
rijuana itu akan tetapj itu 
diberikan salah seorang 
kawannja sebelum berang. 
kat dari New York ke Lon 
don. 
ea 

TAKA ADA : 
(Sambungan dari hal. 1) 

  

Pembelaan terdakwa jang tebal- 
nja Kl 30 halaman itu dibatjakan 
sendiri oleh terdakwa H.B. Jassin 
selama & djam persis. Makim atas 
permintaan pembela Habil St. Hida- 
jat SH memutuskan sidang dilan 
djutkan tgl. 20 Mei 1970 jad, untuk 
pembatjaan piedot pembela. Dan 
Djaksa dalam hal ini djuga akan me 
ngadakan repliknja jang akan diba- 
tjakan sesudah pledol dari Pembe- 
la, (Mrs) 

  

  

2 team luarnegeri tidak 
djadi main di Djakarta 

Djakarta. 30 April (Mdk) 
Dua team sepakbola dari du 

ar negeri masing2 kes. Braun. 
schweig dari Djerman Barat 
dan kes. prof JARDINE dari 
Hongkong jang menurut rentja 
na akan mengadakan undjung 
an dan bermain di Indonesia 
pertengahan Mel jad ini ternja 
ta dibatalkan, Demikian diper. 
oleh keterangan dari Pengurus 
PSSI Rabu siang kemarin. 

Dikatakan bahwa kes. Braun 
schweig jang menurut rentjana 
ikan mengadakan dua kali per 
tandingan di Ibukota jaltu tgl 
6 dan 8 Mei jad, tidak djadi 
t Indonesia adalah ka 
rena halaran ing terlalu ting 
gi jang diminta oleh kesebela 

  

BAJARAN TERLALU) 
TINSGI 

dine dari Hongkong jang seha 
rusnja main tanggal 16 dan '$ 
Mei jad. di Ibukota telah minta 
kepada Pengurus PSSI agar ke 
datangan perlawatan mereka ke 
Indonesia diundurkan (ditunda) 
mendjad bulan Djuni jad. jai. 
tu tanggal 16 dan 18 Djuni 
Dengan demikian kedua team 

luar negeri ita tidak djadi meng 
adakan pegagan ke Indone- 

sia. lebihZ kita ketahui 
bahwa pada bulan Dituri jad 
PSSI akan mehjelenggwrakan 
tumamen “sepakbola “Arniver. 

  

Leach menerangkan, bah 
wa Curtis berada dj London 
untuk membuat suatu film 
serj untuk televisi ” da 
akan berada disini untuk se 
kurang?nja setahun dan 
mungkin 15 bulan, 

Curtis jang berkebangsa. 
an Amerika itu, sedjak be- 
berapa waktu jang lalu dgn 
giat sedang melakukan 
kampanje anti.merokok, 
memakai nama Anthony 
Curtis dengan alamat di. 
pinggiran kota London. 
Namanja jg sebenarnja 

adalah Bernard Schwartr. 
Ia tiba darj New York dgn 
isterinja jang ketiga. bekas 
seorang gadis model dari 
Insgeris Leslie Allen, 25 th. 

Curtis dan isterinja mun 
tjul dalam suatu siaran tele 
visi di AS jang disponsori 
oleh Perkumpulan Kanker 
Amerika dimana mereka 
menguraikan bahaja? dari 
pada merokok. 

Harian Daily Mirror me. 
ngutip utjapan seorang sa 
habat Curtis dalam dunia 
business jang mengatakan 
bahwa Curtis “sangat bi. 
ngung” tentang penahanan 
nja dan melewatkan ma- 
lam itu bersama kawan? 
nja. 
Penahanan terhadap Cur 

tis bersamaan waktunja di 
mana Inggeris sedang mem 
perbaharui undang?nja me 
ngenai gandja agar supaja 
hukumannja sesuai dengan 
perkembangan ilmu kedok. 
teran dan pendapat sosial 
dewasa ini. 

Menurut Leach, Curtis 
sedang berusaha ''memulaj 

pengisap marijuana dan itu 
diberikan seorang kawan. 

Ia mengatakan bahwa 
kawan jang telah membe- 
rikan bungkusan itu me. 
ngatakan kepada Curtis 
bahwa aktor itu kelihatan 
“putjat dan kurus”. Kemu. 

. dian kawa, itu memberikan 
nja marijuana jtu, kata pe- 
ngatiara tsb. 

Pedjabat jang telah me. 
nahannja mengatakan Cur. 
tis "sepenuhnja dapat be 
keriija sama” dengan polisi 

1 KOJIMA. 4. KALASAN. — ANG. 12. NERVEUS. 14. NATURA RA. 6. NASEHAS. 8. REGIE san tersebut say Cup” Defniklan pihak: PS dan pedjabat? pabean di PMK TI) 

7. PARAS. 9. MAM. 10. EBI. 11. LI” LISME. 13. VOA. Sedangkan kes -bajtran Jar SI. YAm) 1, Heathrow. Ia meratakan 

- ia 1.4 - “ig meiMliahahwmnin-Atti2- 
ai Et MK tu il 

seorang pegawai jang me 
meriksa bagasi Curtis telah 
menemukan, "sedjumlah ke 
tjil marijuana dalam sebu 
ah kantong 

Detektif itu mengata. 
kan bahwa djumlahnja 
"kurang darj satu ons' 
Leach tampil dimuka si. 
dang untuk memfntakar 
pengampunan, dengan da 
lih bahwa hukuman itu 

| "tidak seimbang dengan na 
ma Curtis jang telah terke 
mal jitu”. 

Ia mengatakan bahwa 
Curtis telah menjuruhnja 
mengutjapkan terima ka. 
sih kepada polisi dan para 
pedjabat pabean untuk "ke 
sopanan dan bantuan me. 
reka” pada waktu aktor itu 
ditahan. 

Pengadiian itu terdiri da- 
rj dua hakim laki? dan se. 
orang wanita, menunda si. 
dang selama dua menit se 
belum mendjatuhkan kepu 
tusan. Denda sebanjak 50 
pound jang diterima tanpa 
bantahan merupakan ke- 
mungkinan hukuman jang 
paling ringan dalam un. 
dang2 untuk kedjahatan 
itu. 

"Terima kasih", kata Cur 
tis dan tersenjum dengan 
ramah ketika meningg: 
kan sidang itu. Ia mengi 

| tang dari ruang pengadilan 
dan mengetjewakan lebih 
darj 100 orang penggemar. 
nja jang menunggunja di. 
luar ruangan sidang, dian- 
taranja terdapat ?0 orang 
radis2 jang siap untuk me. 
minta tanda tangs-nja jg 
Gjuga diketjewakan kare. 
“na menghbilangnja aktor jtu. 

(UPD 

     MAYA NIA TANYA MAA" 

eriaa Inctent 

     

  

  

  

PD. SINAR MOTOR 
PN MEN Ie 

    

Berangkat 
awal Mei 

OSLO, — ,RA—2”, pera- 
hu papirus baru (Sedjenis 

djeramij) jang Leg 
pendieladjah dan 
Norwegia Thgr Heyerdahi 
beser:a awak 7—orang da- 
ri ber.bagai2 bangsa. akan 
berangkat dari Safi, Maro- 
ko, antara tanggal 5 dan 
15 Maj dalam suatu usahg 
untuk mentjapai Meksiko. 
demikian diberitakan dit Os 
lo hari Senin. 

Isuerj Heyerdahl, Yvon- 
ne, dikutip oleh (Kantorbe- 
ria Norwegia NTB” seba- 
gai mengatakai Naa Peta 
siapan? bagi usaha kedua 
dari team "RA" untuk me 
Lintasi Lauwn Auiantik se- 
dang berdjaian seperti ren 
tjana. dan perahu itu akan 
diungjurkan — mendjelang 
achir pekam depan. Tang- 

gal keberangkatannja gkan 

sergantung kepada keadaan 
angin dan tjuatja. 

Heyerdahi, jang ielah me 
nambahkan seorang djuru- 

potre Djepang dalam awak 
nja tahyn ini, telah gagal 
Gaiam usahanja jang peria 
ma untuk melintasi samB- 
dera ju dengan perahu se- 
perti jang digunakan oleh 
orang2 Mesir kuno untk 
membuktikan bahwa hu- 
bungan? boleh Gjadi sudah 
ada antara kedua benua iju 
ribuan tahun sebelum Co- 
lumbus menemukan Ameri- 
ka 

jang pertama — 

  

RA" 
nama jang diambil dari de. 
wa mata hari Mesir luna 
— menderita kerusakan pa. 
rah dalam suatu badai lauc 
dan awaknja terpaksa me 
ninggaikan perahu dierami 
tersebut. 60 hari 
berangkat dari Safi. Pera. 
hu itu telah berhasil me 
nempuh 2/3 dari diarak 
jang hendak ditjapaj dalam 
menjeberang lautan tsb, 
  

PON VIII BELUM PASTI 

DI PALEMBANG ? 

Djakarta, 30 April (Mdk). 
Sekr. Negara Alamsjah- 

mengatakan kpd wartawan 
bahwa Pekan Olah Raga ke 
VIII belum pasti diadakan 
di Palembang. Keterangan 
Alamsjah tersebut diberi- 
kan Rabu siang di Istana 
Merdeka setelah ia bersa- 
ma2 dengan Letdjen Ibnu 
Sutowo mengadakan perte 

muan dengan Presiden Su- 
harto. 
Dalam pertemuafi tsb. Ib 

nu Sutowo selain melapor- 
kan  kundjungan kepada 
unit2 Pertamina djuga me- 
laporkan tentang perkem- 
bangan PON-VIII. Dimana 

PON VIII akan dilangsung- 
kan masih tergantung kepa 
da KONI, kata Alamsjah.      

  

HONDA MOTOR 

PEN Kenkan 

PE TULAY 
NN in tn 
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