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DJUM'AT, 1 MEI 1970 

Perkara 
Pistol 

Kosek 

dimulai 
3 ORANG 
TERDAKWA 
Djakarta, 1 Mei (Mdk). 

Lima orang jang terli 
bat dalam pemasukan 
dan pendjualan sendjata 
gelap jang didatangkan 
ke Indonesia oleh Vaclav 
Kosek, Atase Perdagang- 
an Tjekoslowakia di Dja 
karta, hari Kamis kema- 
rin telah dihadapkan ke- 
sidang Pengadilan Nege- 
Ti Istimewa Djakarta. Ti- 
ga orang dari terdakwa 
adalah pegawai Kedubes 
Tjekoslawakia sendiri ma 
sing2 bernama Labert Da 
niel Morez, Slamat Budio 
no dan Atjep Chaerud- 
din. Terdakwa lainnja, 
Djaswarin Bagiran Nato 

" dari "Pariwisata Nitour” 
serta Agus Sutiarso, war 
tawan ”Suara Baru”. 
Kelima terdakwa da- 

lam 'surat tuduhan Djak 
sa L. Siahaan SH, ditu- 
duh pada tahun 1969, se- 
tjara bersama maupun 
sendiri, telah memberi- 
kan bantuan, kesempat- 
an setjara berulang kali 
kepada Vaclav Kosek un 
tuk memasukkan sendja- 
ta gelap ke wilajah Indo 
nesia sebanjak kl. 20 pis 

.tol ”Colt” buatan Tjeko 
dan kemudian menolong 
mendjualkannja kepada 
Orang lain atau membeli- 
nja sendiri. 

(Bersambung ke hal. II) 

Dewi banta 
kampanje 
anti-RI 

KE HOLLAND 
DENGAN TUDJUAN 

BURUK 
Djakarta, 1 Mei (Mdk) 
Kundjungan Nj. Dewj ke Ne 

deriand, menurut is 
dapat dianggap mengetahui, 
tidak lepas dari tudjuan poli. 
tik tertentu untuk mengada. 
kan kampanje politik any In- 
donesia dinegeri itu. Ki jung 
annja itu 
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Satahsatu operasi terbesar, kata UPI 

Ribuan tentara 
Saigon masuk 
  

Tengku tak 
bisa datang 
kalau... 

KONPERENSI ASIA 
BERLANGSUNG 

ANTARA 
TGL. 11-12 MEI. 

Kuala Lumpur, 1 Mei (Mdk) 
PM Malaysia Tengku Abdul 

Rahman tidak akan dapat meng 
hediri "Pertemuan Asia” di Dja 
karta apabila konperensi tsb di 
adakan pada tanggal Il dan 
12 Mei, demikian kementerian 

negeri selama masa tersebut. 
Di MANILA, Menlu Pilipin: 

Carlos P. Romulo harj Rabu me 
njatakan setudju RRT dijkut-ser 
takan dajam 'Pertemuan Asia' me 
ngenai Kambodja jang diprakarsai 
oleh Indonesja dan ja djuga me 
Negaskan bahwa Pilipina djuga 
akan ikusterta dalam konperensi 
tersebut tap: hanja akan diwaki 
li dleh Duta Besarnja sadja. 

Di DJAKARTA, Menteri Luar 
Negeri Adam Malik menegaskan 
kepada pers bahwa tgl Il dan 12 
Mej itu adalah ' tanggal jang di 
usulkan Indonesia bagi terseleng 
garanja konperensi Asia untuk 
Kambodja, tetapi mengingat bah 
wa ada beberapa negara, seperti 
Djepang, Selandia Baru dan Ma 
laysia menghadapi kesuktan un: 
tuk menghadiri konperensj Asia 
itu pada tgl jang diusulkan maka 
ada kemungkinan tanggal inj 
akan mendjadi 16 dan 17 Mei. Ia 
menambahkan bahwa jang pasti 
konperensi Asja akan berlangsung 
didalam mjnggu itu djuga (10—17 
Mei). 

-. —a 1 
3 PROJEK TRANSMIGRASI 
SWASTA GAGAL 

PALEMBANG, 1 Mel (Mdk) 
Kepala Dinas Sosial Propinsi Lam- 

pung menjatakan, bahwa selama ini 
ada 3 perseroan jang telah mengetje- 
wakan dalam transmigrasi Swasta 
Jakni PT Akodjaya jang melaksana- 
kan projek "Gunung Tapa, karena ke 
Sagalanrja menjebabkan 168 kepala 

  

Kambodja £ 
Dibantu ,,penasehat2 

militer” Amerika : 
Saigon, 1 Mei (Mdk). 
Pasukan2 Vietnam Sela- 

tan dengan bantuan koman 
do militer Amerika Serikat 
telah melantjarkan serang- 
annja ke wilajah Kambo- 
dja. 

Lebih dari 6500 tentara 
Vietnam Selatan dengan di 
sokong oleh artileri serta 
pemboman2 udara Amerika 
Serikat kemarin diberi:a- 
kan telah berhasil menewas 
kan sebanjak 332 tentara 
komunis dalam serangan 

ke Kambodja itu. 

Djurubitjara2 militer Sai 
gon mengatakan bahwa 
korban2 komunis itu ber- 
djatuhan setelah unit2 ang- 
katan bersendjata Vietnam 
Selatan memasuki wilajah 
Kambodja hari Rabu. 

Menurut kantor berita UPI: 
serangan tsb merupakan salah 
satu operasi militer jang terbe 
sar selama perang dp Indo.Ti- 
na: Menurut djurubitjara2 mili 
ter AS dalam serangan tersebut 
pesawat2 helikopter. serangan2 
artileri dan udara turut meng. 
ambil bagign. Apa jang disebut 
"penasebat2 militer” Amerika 
djuga dikabarkan Ikut dalam se 
rangan ke Kambodja itu. 

Berita pertempuran itu ara 

agar rentjana penjelenggaraan 
Konperensi Asia di Djakarta me 

  

Tidak ada surat dari Ratu 
“Inggeris pada Presiden 

- KATA SEKRETRIS KABINET 
Djakarta, 1 Mei (Merdeka). 

Sekretaris Kabinet Soedharmono SH. mendjawab 
pertanjaan pers tentang adanja surat Ratu Elizabeth un- 
tuk Presiden Suharto mengatakan bahwa ia tidak pernah 
menerima surat dari Elizabeth jang ada sangkut pautnja 
dengan grasi Dr. Subandrio. Tegasnja kata Soedharmono : 
”Tidak ada surat dari Elizabeth untuk Presiden”. 

Ditambahkannja lagi bahwa seluruh permohonan 
Grasi tokoh2 Gestapu/PKI masih dalam pertimbanga 
Presiden Suharto. Soedharmono SH. mengatakan hal tsb. 
Kamis pagi di Istana Negara. 
  

  
  

  

    

UTJAPAN MENTERI 
ANGKATAN LAUT A.S. 
DI TAHUN 1950-AN 

   
NIILAH Dr. Chien Hsue-Shen, sar- 
dlana RRT jang mendapat didikan 
nja di Amerika Serikat bahkan per 
nah memegang djabatan penting da- 
lam Kementerian Pertahanan: AS. 
Chien meninggalkan AS ditahun 1936 
meskipun lima tahun sebelumnia dia 
sudah dituduh mendjadi anggota ko- 
'muris. Gambar ini diambil ditahun 
1945, 

Satelit RRT 
bikin tjemas 
Soviet, AN 

DIKUATIRKAN PEKING 
AKAN DPT. BANGUN 
PELURU KENDALI 
ANTAR-BENUA 

1ONDON. 1 Mei (Merdeka) 
Kemadjuan jang ditjapai RRT 

dengan satelitnja telah hampir 
membuat pasti bahwa Rusia 
meneruskan pembuatan sistim 
anti peluru kendalinja. demikian 
dikatakan sumber2 diplomatik 
komunis di London. 

Amerika Serikat djuga akan 
berbuat demikian, dengan mem 
buat pertahanan anti peluru 
kendali. kata para ahli dibidang 
pertahanan. 

Sesuatu persetudjuan Rusia - 
Amerika untuk membatasi gu- 
dang sendjata mereka oleh ka 
rena itu dapat diharapkan akan 
setjara terang.terangan Maupun 
dizm2, tidak melarang pembua 
tan pertahanan anti peluru ken 
dali (ABM) oleh kedua kekuat. 
an raksasa itu. 

Apa jang dapat diharapkan “kini 
menurut ahli? pertahanan, ialah ke- 
murgkinan untuk mengadakan bebe 
rapa pembatasan dari ABM dibawah 
setiap persetudjuan jang dapat mem- 
bekukan atau membatasi sendjata? 
nuklir strategi dalam masa jad. 

Tetapi beberapa sumber pertahan- 
an dan beberapa diplomat komunis 

IA 

  

PENJEDAP MASAKA 

Ca D-Yi0 
“ 

PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

NO. 6969 TH. XXIV, TH. REP. XJ 

CHIEN HSUEH-SHEN 

ja-kah ota 
enf ipta 

satelit No.I 
Tokyo, 1 Mei (Merdeka) 
MENTERI Angkatan Lau, 

A.S., Dan Kimbali merupa- 
kan seorang jang ketahuan 
ke.ika ja mendengar bah- 
wa seorang sardjana keia- 
hiran Taiwan bernama 
Chijen Hsueh—Shen beru- 
saha meninggalkan Amerj- 
ka Serikat menudju RRT. 
Demikian berita jang disiar 
kan oleh UPI darj Tokyo. 
Kimball mengatakan sbb.: 

Lebih baik orang juu saja 
tembak, daripada dibjar- 
kan meninggalkan Ameri- 
ka Serikaf. Sebab ja me- 
ngelahui terlalu banjak 
tentang AS jang sangat 
berhfirga bagi kita. Harga 
orang Taiwan iju sama de- 
ngan 5 divisi.” 

Pada waktu jiu, jahun 
1950 Chien merupakan sa- 
lah satu diantara orang2 
terpandai dj Laborajorjum 
Jet pada institut Teh- 

bangan 
pernilaian Kimbaill, 

Chien Hsueh Shen memang 
orang jang sangat mampu. 
RRT hari Sabju mengu- 
mumkan pelunijuran sase- 
Nitnja jang pertama. Dan 
siapakah jang  mendjadi 
otaknja? Chien Hsueh 
Shen. 

Roke? ala Chien Hsueh 
Shen merupakan tuiang 
punggung bagi sistim pe- 
luru kendali balistik aniar 
benua RRT. Ia datang ke 
Amerika Serikat pada ta- 
hun 1935 berdasarkan bea- 
siswa jang diberjkan oleh 
AS sebagai hasil ganti ru, 
dengan Tiongkok sesudah 
pemberontakan »Boxer” 
tahun 1906. 

Acbli2 Bara: jakin bahwa 
tatkala orang2 Komunis 
mengambil alih Tiongkok 
pada tahun 1949 mere- 
ka mewarisj kl. 5.500 ahli 
ilmu pengetahuan dan in- 
sinjur2 jang terlatih dinega 
ra2 asing. 
Angka? jang past iidak 

@iketahuih tetapi Amerika 
Serikat memberj sumbang- 

  

RRT: 
an terbesar. 

Inggeris, Kanada, D 
man dan. Djepang df 
memberi sumbangan 
rang lebih 80 Sardjani 
tinggi pendidikapnja 
runan Tjing meninggi 
Amerika Serjkai menj 
Tiongkok daiam 
perjama sesudah 91 
Komunis mengambil 

nja. 
CHIEN mula? e1 

Tehm 
  pinah ke Cali 

na, di California pada 
hun 1936.  Mahagu 
ialah Theodore Von 
man, orang Jahudj kelal 
an Hongaria, jang keah 
nja membua, C3ltech p 
perkembangan mesin? 
Hanja para mahasiswa 
tech jang paling berb 
dapa: bekerdja dengan 
Karman. day Chien 
(Bersambung ke hal 

  

DI DEPARTEMEN DA! 
NEGERI TIDAK ADA 
PENJELEWENGAN 

Kata Amir Machm 
Djakarta, 1 Mei (Mdk). 

Menteri Dalam Negi 
Amir Machmud mengal 
kan bahwa tidak sesenp 
penjelewengan?2 jang dila 
kan oieh Departemen D 
lam Negeri didalam mel 

sanakan projek Pelita. 
Semua projek2 Pelita D 

partemen berdjalan b 

dan lantjar. Mendagri m 
ngatakan hal tsb. di Istas 
Negara, Kamis pagi keti 
ditanjakan kepadanja te 
tang adanja "berita ati: 
fiktief” di Departemen2, 

  

POLISI MALAYSIA TEMUJ 
31 POSTER KOMUNIS Di 

PENANG 
poster2. Antara lain berb 
"Kekuasaan politik mengalir 

          

   

         

usang 
ter2, bendera? merah dan pandjiZ 
munis dilebih dari 30 kotabesar 
ketjti diseluruh Malaysia dan 

    

TN harapkan akan memiliki roket3 uku perang . ran operastoni! dalam waktu 
. . . Saigon mengatakan bahwa serangan dekat Int. “Ng : 

O 1juan Ijun dituntut 5 5-sosn seantuna tx Tam 
#43 militer geriljawan komunis di 

. Kambodja sebagai batu Jontjatan ke ukuman 2 tahun Pendjara bacan Dekat Medan Idi Menteri Pertahanan Ezaniel Hen nal kedjuaraan sepakbola 
kim mendjelaskan bahwa bantuan? jg ... Asia ke 12 di Manila kema 

2 5 diberi ke Kam- La Pena Na Aa Pem SS AS ada minjak rin malam telah berhasil 
kr,4 hari Kemis jl. dalam meme mutugkan menjatakan bahwa tor Permintaan Silkon, Damuani AS Hu madju ke babak final untuk 
riksa perkara Go Tjoam Tjur dakwa Go Tjoan Tjun telah ber sengan taktis Bdarn, pengatur sirang GAS ALAM SUDAH bertemu dengan finalis kes. 

Jang Gituduh telah mejakukan ajah melakukan ikedjahatan "de an udara, bantuan medis dan bebera MUNTJ Burma tanggal 2 Mei be- 
5 terhaap agama Ik Agan sengafja dimuka umum me pa bantuan logistik”. UL sok. , Salam rangka 'peristjwa 14 lekukan perbuatan jang pada po Sementara itu, Presiden Nixon ke 
Maret 1970 di Menado, Uh men, “koknja berejfat penodaan terha — marin Malam waktu setempat telah Modan, 1 Mel (Mak) Dalam pertandingan me- 
dengarkan regvisitor djakse/po dap sesuatu agama jang dianut Pula menjamgaikan  pidatonja dide- PN Pertamina Umc 1 berhasi lawan kes. Korea Selatan 

Kuffal SH, setelah »i a wa tu Kakan penajaman mempan - menemukan suatu daerah baru kemarin malam, PSSI me- 
D mnjak, sebejuamja sama Lang mendera SjaasunlLoti Ne 0g Selagi Gaga ata bantuan2” kepada pasukan Vienam — TAWANAN perukan pemerintah Kam bodja 3nd ternjata mengalami mash Mb Gaana daa Yama # ang dengan angka 1—0. 
5 pn ngan poet - Madun setan jang beroperasi di Wiljah wal. Setelah ditangkap karena dituduh mendiadi pengikut kamunda Vict- tah Giijamah jak pentjang "2 

sangkutpant . hsi3 Pengatilan la nat AN apornga Bagan emakag mods seg Dog nbercrfeng be tnganaw » sangan ajak Hasil? - Goal PSSI tertlipta sii Mn Oni BORPA San 

an pertimbangan jang diuraikan hun potong tahanan terhadap ter pemberian bantuan? tab. serdadua Kambodia. lstanja hanja melongo sedia, mendalam serta pengeboran per it? terachir mendjelang sole rat di Istana Negara, Kamis pagi. 
Sia dimuka gilang pengadilan dan — Gikwa dilambah membajar ongkos Sementara reaksi di Djakarta be Gambar ini diambil disuatu kota ketjil dekat dialam raya 3 di distrik obaan menundukkan harapan, sainja pertandingan (menit ke. Sedjumiah 15 vukut Daya 
engan mengyagat peraturan UU perkara sbanjak Rp.10.000,—, lum berhasil diperoleh kemarin, na: Ang Tasom dimana pasukan penguasa melantjerkan operasi milternja ier- bahwa didaerah Tandjung Mera 7) jang dibuat oleh kiri luar telah mendapat imbingan dart 
jang bersangkutan dalam perka (Am) (Bersambung ke hal. IV) hedap sesarang musuh. (UPI). (uihat Het. 0 wa (15 km dari Medan) terdapat Karno Wahid melalui Suatu tem “den Suharto, Ke-18 Suku Daya 

55 kemungkinan mengadanja minjak 4.nrari bebas diluar garis pinal "tama 3 minggu telah 
bumi, ti. Demikian Kantor Berita AFP” Pesndiauan on the spot 

5 pertanian das A k h @ @ . Ho. a cemhag enggak a jang dikutip “Antara” membe Bau Gan Dino Peng & Dian 
Morawa telah ritakan. 

a a Ujapai 1.000 m memundjkkan ada Den demiki d is Kepala Negara mengutarakan aga Pp Sa an Gema la PC ba pe Kara 
Gta alam jang oleh aKFI pentia jancsugkan besok malam kes Naa Sennbakan SNN . . ka tIh kembali ke Kalimantan Barat akibatnja H mminjak Managap sebagai UB Indonesia Junior akan berhada Diakui eleh Presiden” bahwa" pena 

bagian penutup jang SENNGSUMNNA. “Gan miskin akan terus mendiadi lebih Ginwuban pada perubahand tapi dinga “The Aga of Disooattanty”" mengeaai tah Namun demikian pengeboran Pali Melawan kes Pametg mag pom Panwangggake-.. 
. . s—. setup aa, lebar. Kita lihai, bahwa hai ing untuk “Atuk mendatangkan perehahaah dan “perkembangan ehanani Menarik bia: sedalam itu dikatakan belum da MEA Ang atas Le dengan — pemham 1 

B. J3, TIBEAMAN dalam seagjan Gerbebtan slah pebelaan Menerima Derebahand dibanding de: busi dari stadinja, bahwa Benhanga sat memberikan hasil Jang po ana AR tah aa ai 0 dekan bera 
agi k ta ? bukunja "Negeri miskin dan Gan Gula tabungan antara nagata "GAM Segara lain, Gan bahwa Rai ai man hanja berhasil halan disdahan Or Karean Hu pengeboran mein Selain pertandingan babak pe- & membangun 

Inja, suatu analisa ehensini”, kaja dam makin dan sebagian lainja —"emOai Sekarang masih bertaiu, "enacestration", pemuatan pada be ah an A96 mjisihan spool ji. Indonesia ada sean, 
an " tekan “hog manjatakan: —cieh kemajuasi tehnik jang pesat G- — Ketjusli itu, hitapun melihat, bah: berupa prioritas beer, dilakukan Gparahan lah djuara ppol dengan Birma Lawu Dayu tersebut telah mem Tita menher bahwa pamba dalm perguulang Indurtri Ohmetsaah “4 menerima perubahan Chetjondare: cah menjarakat dari negara sendiri Mn ena agan sebagai runner-up podt: setelah Gebang dah Langka komande | 
(TJATATAN REDAKSI: Keterangan gan income Gunta selama seratus ta industrtI). Sebagai sebab jang tupan NGNS Untuk menutaa heli jang baru)" diluar imer-governmesisi programe, Jang uhan dengan Antam “elom pertandingan babak pe- penggan Maa ea Ta 
Bahwa tulisan cieh Drs. JD Massie hun belakangan int telah mendiadi les ting sebenarnja kita Gjumpai, bahwa  MENGIKAN ajarat hagi kemadiuan eko oberdaharkan peranan persenrangan « “WEL.cot' mengevaluir tempat? Mo 1 rar sri Indonesia berhasil dekan amin 
Int berschir kemarin adalah satu he bh tidak sama, Ini berarti, bahwa rang dibagiang tertentu dunta ini Ce "IM, Shan prestasi—the individual's sense mana mungkin adanja vambari Tua de La Aan Pena “Te Sndiey Genta 

| hetiresa Berikut — ini disampaikan Gjurang jang ada antara negara hnja dok honja tedid manga menauuan Dr, Peter Druchar dalam bukunja (Bersambung ke hal. III). tjadangan munjak. 3 £ 2 psi Mun 
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ANDAL BIMAS KARAWANG: 

sudang pupuk ditjuri dengan 
terangZan Indung, 1 Mei (Mdk). 

» dal Bimas ' Kara- 
” jang semula diduga 

nja berupa penjeleweng- 

" 

  an-penjelewengan dalam so 
al penjaluran pupus belaka 
ternjata setelah dilakukan 
penelitian jang mendalam 

PERKARA PISTOL KOSEK DIMULAI 
(Sambungan darj hal. I) 

rdakwa Slamat Budionc 
sidang mengakui, bah 

la disuruh oleh Ass. Mana 
Mateka (atasan terdak. 

peunta membantu V. Ko»- 
| mengeluarkan sendjata 

1 pelabuhan Udara Kema. 
P ran. Terdakwa dalam per. 
| lanan ke Kemayoran bersa 

V. Kosek, Kosek memberi 
gurat2 keterangan ba- 

| 262 diplomatik dengan di. 
Mpiri sarat dari protokol 

rlu 
juga terdakwa oleh V. Ko. 
Giberj sebuah pistol ketjil 

pribadi. Sebelum pema- 
Kan sendjata gelap tsb, V. 
sek pernah menjuruh ter- 
kwa mentjarikan orarg2 

ig man membeli sendjata 
| & kebetulan - pula seorang 

rsan dari AURI meminta pu 
'kevada terdakwa untuk me 
fasahakan pistol buatan Tje 

Ferdakwa Agus Sutiars), 
rtewan "Suata Baru” me. 

katakan didepan sidaig, bah 

  

wa ia' memang membeli sebu- 
ah pistol untuk mendjaga diri, 
kareng ia pernah mengalami 
penodongan. Untuk sendjata 
tsb ja telah meminta izin se- 
mentara pada Komdak men. 

djel: faktur asli pembelian 
sendjata tsb keluar. "Tapi ke 
napa saudara mengurus 7 bu- 
ah sendjata dalam surat tudu 
han Djaksa”", demikian perta 
njaan Hakim Hungudidojo ke 
pada terdakwa, jang didjawab 
oleh terdakwa dengan sedikit 
gugup, bahwa jang lainnja itu 
adaleh atas permintaan pen- 
djualnja untuk dapat pula di 
uruskan surat izinnja ke Kom 
dak IV Djaya. Dalam perkara 
ini akan didengarkan 9 orang 
saksi. diantaranja tiga orang 
dari Imigrasi, jang datang pa. 
da sidang kemerin baru 3 
orang s9ksi diantarania R. Su 
mitrs  Adiwidjojo, Direktur 
"Prita Internationel Corv" 

  

lan 2 »rang dari Imigrasi. Si. 
“pg oleh He'kim dilandiu'kan 
"9nti tgl. 6 Msj 1970 (Mrs 

  

         

    

   
    
     

            

      

. M.V. AVANTI — 630 Dwt. 

      

Ujn Express : Tg. Priok - Padar p”. 
Pelabuhan na Prangkat 

f Tg. .Priok 27m 1—5—70 
Padang “— 1-10 

Tg. .Priok 10—5 3——70 
M.V. FRIGRO — 550 Dwt. 
Uijn Express : Tg. Priok — Makassar — Ambon pp. 

Pelabuhan Tiba Berangkat 
| Tg... Priok 27— 2—3 

Makassar I— 10—3 
| Ambon 12—5 25 

Tg. Priok 22—8 2—3 
3. MV. HENDRIK HOLWERDA — 630 Dwt. 

Pelabuhan Tiba Berangkat 
Belawan 21—4 2m 
Singapore 2—4 1—$ 

Port Swetenham 2— 3— 
h Belawan “—$ 1-5 
TNATATAN : Tidak menerima penum pang 

Sardar di Tg. Priok, Kade 002 Pel. Nusantara 
$ PEMBUKUAN MUATAN : 
"4. PT. NURUDA LINE PUSAT 

Dji. Talarg 23-27 Telo. 81650 
Djakarta. 2 

3. PT. EMKL. UNGGUL KARYA 
Djl. Dempo 4. A Telo. 82302 
Djakarta 
PN. PELNI PADANG 
PN. PELNI AMBON 

$ ANEKA. 
Dil. Hadii Agus Salim 21. 
Atas Telp. 45115. 
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No. : 419/M/70. 

   
    

    

    

     

    

    
    

    

  

DJAKARTA HARI KAMIS 

lerling Ini 
Dollar Australia 
Dollar Amerika 
Dollar Sing / Mataysia/Brunei 
Gulden Belanda 
Deutsche Mark Djerman Barat 
Dollar Hongkong 

BANDUNG GOJAH 

Bandung 

Harga gvl" 

45—,/kg. Kenaikan kedua 
pedasang martabak. pabrik roti 
tara Pa 

BERITA - 
|p.T. NURUDA LINE?” 

Hjn Exoress : Belawan — Singapore — Malayian Port. pp. 

Neratja dan Perhitungan Laba/Rugi 
1970 dapat diperiksa di Kantor Direksi B.U.N. PT. Djalan Kali Besar Barat 
No. 20 Djakarta Kota pada tiap2 hari kerdja dari djam 09.00 s/d 15.00 W.I.B. 

BANK UMUM NASIONAL P.T.” 
DIREKSI. 

WARTA EKONOMI: 
KURS VALUTA ASING DIPASAR BEBAS 

nya sambil metihat2 situasi selandjuenja 
ma kelapa jang setiap hari banjak datang dari Djateng turut 

KAPAL 

       

    
       
     

    

    
    
      

    
    

      

    
    

     
   
       

            

2. PT. NURUDA LINE TJABANG 
Djl. Enggano 60 Telp. 290060 
TANDJUNG PRIOK. 

4. C.V. LYDIANA SISTERS 
Djl. K.H. Hasjim Ashari 16.A 
Telp. 47531 Diakarta. 

. PN..PELNI MAKASSAR 
.. PT. INDONESIAN ORIENTAL 

LINES 
Dji. Diend. A. Yani 11/101.1 
Telp. 21323, 20802 Medan. 

— UNDANGAN RAPAT TAHUNAN 
PEMEGANG SAHAM BANK UMUM 

NASIONAL P.T. 
IiDengan ini kami mengundang Sdr. untuk menghadliri Rapat Tahunan Pe- 

megang Saham B.U.N. jang akan kami selenggarakan pada : 

Hari : Minggu 
Tanggal : 10 Mei 
Djam : 1400 W.LB. 

5 Tempat : 

Atjara 2& 
1969 

“ 2. 

3. 
Verifikasi. 

4. Penutup 

tahun 1969 mulai 

T DJAKARTA — Kurs Valuta Asing dipasar bebas Djakarta wak 
p hari Kamis tetap sama dengan kurs jang berlaku sebelumnja. 

DJUAL BELI 
Rp. 881 — Rp- 918— 
Rp: 412— Rp- 490— 

. 380— Rp. 385— 
Rp. 123— Rp- 126— 
Rp: 100.50 Rp. 105— 
Rp. 100— Rp. 10450 
Rp. 62— Rp. 64— 

RGA BAHAN POKOK KEBUTUHAN RAKJAT 

BANDUNG — Kebidjaksanzan Pemerintah jang baru jai:u PP.16 
jebabkan kestabilan harga bale pokok kebutuhan rakia: me 

d minggu terachir bulan ini gojah. demikian keadaan pasar 

GULA DAN TERIGU 
putih dipesaran Bandung minggu ini naik mendjadi 

75— kg: sebelumnja Rp. 70,— bahkan « bulan 
Rp. 60 dan Rp. 65—- Terigu jang semula Rp. 40— djadi 

ini menjebabkan 
n semen- 

Gula aren dan 

bahan pangan 
dan kuwe 

1970 

WOMEN'S INTERNATIONAL CLUB 

Djl. Imam Bondjol No. 37, Djakarta 

Laporan Tahunan dan Tahun Buku 

Pengesahan Neratja dan Perhi- 
tungan Laba/Rugi 1969 
Pembahasan atau laporan Panitya 

oleh Task Forces Bimas, 

merupakan "persoalan kom 
pleks jg. banjak talitemali- 
nja”. 
Dari hasil penelitian Task 

Forces Bimas jang senga- 
dja dikirimkan oleh Guber- 
nur Djawa Barat Solichin 
GP ke Karawang, penjele- 
wengan2 itu ada berbagai 
matjam bentuknja dengan 
para pelaksanaannja berba- 
gai matjam golongan masja 
rakat dan oknum2 pedja- 
bat dari berbagai matjam 
instansi. 

58 Orang dewasa ini te 
lah diperiksa Kedjaksaan 
untuk segera dimadjukan 
ke Pengadilan. 

Bentuk-bentuk 
penjelenwengan 

Tidak kurang dari 6 matjam 
bentuk penjelewengan " jang ter- 
djadi dalam gkandaj bjmas di Ka 
rawang itu. Jang paling meaon 
djol ialah pentjurian pupuk dar! 
gudang? desa, dimana pelaksana 
an dari pada pentjurian itu la 
kukan setjara berani, terang2an 
dengan menggunakan truk2 be- 
sar. Para pentjurinja mendapat 
'backing' dar! berbagai oknum. 

Penjelewengan lainnja, ialah 
dengan pembuatan daftar palsu 
nama petani pengiftut bimas go, 
tong.rojong. Maksud tudjuan Ja 
Fi pemalsuan jtu ialah untuk men 
dapatkan serana produksi, dima 
Na jang terlibac dalam perkara 
ini kebanjakan petugas2 bimas. 
Has sarana produksi dari pe- 
masuan inj kemudian didjual be 
likan oleh jang bersangkutan. 

Tjara la'nnja jang djlakukan 
dajam skandal tersebut, jalah 
pendjuajan sarana produksi jang 
sudah terkumpul sebagaj hasil da 
ri pemotongan dar! petani misal 
aja pupuk, obat2an dan berbagai 
(keperluan bertani lajnnja. Disam 
pign itu semua, jang sangat me 
njedihkan ialah adanja sementa 
ra petani2 jang walaupun setjara 
ketjjl2an telah mendjual pupuk 
bagatannja kapada tengkulak2. 
Adakalanja setiap kilogram pupuk 
didjual hanja antara 10 s/4 12 
rupjah. Pupuk tersebut adalah se 
bagian sadja jang sengadja d'si 
sihkan dari pupuk kredit himas 
jang dter!manja, 

     

Data2 la'innja menjebutkan dju 
ga teniang adanja penjelewe 
ngan bibit jang seharusnja diba 
gikan kepada petani agar hasi 
padinja nanti bajk. Oleh bebera 
pa petugas, bibic padi jang baik 
itu ternjata ditukar dengan b'bi: 

  

tanggal 27 Apri! 

90— s/d Rp. 75.—/kg 
maik mendjadi Rp: 75— s/d Rp. 100— sedang sebelumnja Rp. 

' , 
“ MERDEKA 

jang @jelck, sehingga jang men 
derita adalah petani sendiri, ka 
rena produksi jang semula djtar 
getkan tidak tertjapa!, bahkan di 
Berdasarkan data2 jang didapat 

Task Force Bimas Karawang, 
jang sampaj sekarang diketahui 
teribat dalam skandal tersebut se 
banjak 101 orang diantaranja 67 
oknum sipil, 29 orang oknum AB 
RI dan 5 orang oknum Polisi. 
Darj mereka jang terfbat itu 
terdapat seorang pemuka masjara 
kat ex anggauta DPRDGR Djawa 
'Barat, seorang pedjabat pertani. 
an dan sedjumlah Kepala Desa. 
Dari oknum ABRI, jang ditahan 
hanja seorang. (Ant) 

Bantuan 
Selandia 

nz $ 500.000 
Djakarta, 1 Mej (Mdk) 
Pada tgl. 30 April kemarin 

digedung Departemen Luar 
Negerj telah ditanda-tangani 
suatu Pertukaran Nota menge 
nai bantuan kredit dari Pe. 
merintah New Zealand kepa. 
da Pemerintah Indonesia sebe 
sar NZ $ 500.000,—. 

Menteri Luar Negeri Adam 
Malik dan Duta Besar Selandia 
Baru di Djakarta, R.L.G. Chal 
ls, menanda-tangani pertuka 
ran Nota tsb atas nama Peme 
rintahnja masing2. 

Kredit tsb merupakan suatu 
bantuan keuangan pertama 
kaiinja » LN 1aya ini 
jang akan dipergunakan bagi 
pengimporan barang2 Selan 
dia Baru jang termasuk daf. 
tar impor dengan devisa kre- 
dit. 
Adapun sjarat2 pindjaman 

adalah djangka waktu pemba 
jaran kembali selama 25 ta. 
hun termasuk 7 tahun grace 
period dar bunga 3“ seta. 
hunnja. 
Upatjara penanda tanganan 

trb dfhadirj pula oleh Tuan 
S.C. Parker, Assistant Secre- 
tary to the Treasury. (Lhi) 

  

    

13 SAKSI DALAM 
PERKARA & KAWAN: 
AN PENTJURI MOBIL 
Djakarta, 1 Mel (Mdk) 

Sebanjak 13 orang saksi akan dide 

ngar keterangannja didepan sidang Pe 
rkadilan Negeri Istimewa jang akan 

strera memeriksa perkara 6 orang ka- 

wanan pentjuri2 mobli, jaitu Paul 
Bernandus Komalia sitac Rob ox 

Dalam berita atjara pada pemerik- 

saan Kedjaksaan Negeri Djakarta Pu 
sat salah seorang saksi jang termasuk. 

dalam komplotan Bob Cs, mengakul- 
hahwa sebanfak k.I. 35 buah mobil 

tlurian dan rampokan bersendja 

jang dilakukan di kota2 daerah 
Djateng dan Djatim, hampir 

  

   

   ja di lever atau ditampung 
oleh Instarsi militer, terutama AL, " 
Jang hasil pendjualan kepada Instansi 
tsb sekitar Rp. 10.205.000 Jang terdi- 
ri dari : (1) DITPOMAL, Djakarta, Rp. 
450.000, untuk 1 buah Jeen Toyota, 1 
sedan Fiat (2) POMDAMAR III, Dja- 
karta, Rp. 630.000, 3 jeep Toyota. (3) 
POMDAMAR IV, Semarang, Rp. 470. 
000, 2 Jeep Toyota. (4) POMDAMAR V 
Surabaja, Rp. 1.085.000 4 Jeep Toyota 
dan 3 sedan Mercedes, Flat, Holden 
(8 KODAMAR IV, Semarang Ro. 3 
djuta, 5Jeep Toyota (6) KOWALDA, 
Surabaja, Rp. 1.423,000. 2 Jeep Toyo- 
ta dan 3 Sedan Mercedes, Flat (7) 
KOREM 084, Surabaja, Rp. 300.000. 1 
Toyota (8) Let. (U) Soedjono Hadi, 
Ass. IV KOWILU, Surabaja, Rp. 1.375 
000, 3 jeep Toyota, 2 sedan dan 1 Ves 
pa segoter (9) Kapt. (U) Djenal, Angg 
KOWTLU IV ,Surabaja, Rp. ! djuta, 3 
Jeep Toyota dan (10) POMDAMAR V, 

  

Surabaja, dimana telah melakukan 
perjitaan terhadap 4 sedan terdiri da 
TI Mercedes, Flat, Holden, Dodge 

  

Dart dan 1 Vespa scooter. Masih ada 
lang belum diketahui mobil2 lainnja 
dan harganja. 

Terhadap mobil2 tjurian tsb. se- 
karang oleh pihak berwadjib telah di 
lakukan "'Rijde-beslag”, jaitu penji 
taan sebagai barang bukti, tapi masih 
dipegang oleh pemilik terachir. (Mrs) 

  

DJUM'AT, 1 MEI 1970 

Sukarni marah pada 
Gubernur Djatim 

TIDAK” KONSEKWEN 
REHABILITASIKAN 
MURBA, KATANJA 
Djaxarta, 1 Mei (Mdk). 

Tokoh Partai Murba Su- 
karni telah menundjukkan 
marahnja pada Gubernur 
Djawa Timur berhugung ke 
adaan partainja belum se- 
penuhnja dipulihkan. Me- 
ngemukakan pendapatnja 

”KONPERENSI ASIA” 
BAIK, DJANGAN IKUT 

KONFLIK SENDJATA 
KATA SUBCHAN Z.E. 
DJAKARTA, 30 April (Merdeka) 

Wakil Ketua M.P.R.S., Subchan 
Z.E., sesudah mengadakan kundjung 
an pada Menteri Luar Negeri di De- 

parlu kemarin, atas pertanjaan pers 

menjatakan bahwa prakarsa untuk 

mergalakan konperensi Asia menge- 
nasi Kambodja ini baik sesuai dengan 

politik Tuar negeri Indonesia jang 

bebas dan aktip. Sekalipun demikian 

dalam masalah Kambodja djangan 

telalu mudah kita melibatkan diri da 

lam konflik sendjata, tetapi harus 
@d'tekankan pada usaha? diplomatik. 

Melihat response dari negara2 jang 

diundang ia optimis bahwa pertemuan 
Asia akan berhasil baik 

  

Pendidikan 
diadjarkan 

Djakarta, 1 Mej (Mdk). 
Mengenai ditangkapnja 

kapal Belanda dj Sela, Pan- 
Gjang jang sedang beroperasi 
menangkap ikan. Ka. Djspen 
AL Kol (L) Iman -Sardjono 
memberikan keterangan, bah- 
wa penangkapan terhadap ka- 
pal2 Belanda tersebu: djlaku 
kan oleh Kodapel (Komando 
Daerah Pelabuhan) III, kare 
na kapal? tersebut ijdak me 
mjliki surat2 kejerangan jang 
lengkap dan hal itu menurut 
kejerangannja kini masih da 
lam proses pemeriksaan. 

Selandju:nja, Kol. (L) Iman 
Sardjono dalam wawanijara 
chusus dengan wartawan 
Merdeka, sekjjar pendidikan 

  

Tanggul di Tjilatjap djebol 
SEMARANG — Akibat hu. 

Gjan jang turun terus mere. 
rus pada beberapa hari bela- 
kangan ini, mengakibatkan 
arus air disungai Tjidjalu ka. 
tjamatan Madjenang Tjilatjap 
sangat deras dan tanggul di 
HM 13—14 djebol sepandjang 
30 M dax 57 M lajnnja rusak. 
Induk saluran  Tjikalong 

dan Tjidjaluleutik serta bebe. 
rapa ha. sawah dan pekarang 
an tertutup lumpur/waled. 
Air melanda perkampungan 
    

Dengan ini kami 

No. : 418/M/70. 

BERAS TERPENGARUH 

Harga beras djuga terpengaruh. Kini tertjatat harga beras kwa 
Itet I Rp. 50—, kwalitet II Rp. 45— dan kwalitet III Rp- 40:— 
Dan pedagang pikvlan jang biasa mendjualnja dengan Yiteran 
jang tadinja ada jang seliter Rp. 20— kini termurah Rp. 25:— 

kemudian Rp 27— s/d Rp. 30— a beras rata2 naik 576. 
Panengn masih berlangsung terus 

sedangkan beras Djateng jang diangkut dengan kereta 
daerah Priangan 

api Surabaja dan Jogjakarta masuk Bandung setiap hari masih 

mengalir berpulu! 

DANA JAN. 

DJAKARTA — Ketua Umum 
Jejasan Asuransi Nasional (J. 
AN) Nj. M- Tanumidjaja hari 
Rsbu menghadap menteri sosial 
untuk melaporkan tentang dana 
JAN jang kini telah mentja. 
pai dJundah Rp. 100 djuta. 
Dana JAN. itu menurut ke 

tua wumumnja adalah hasil dari 
pengumpulan dana? untuk ke- 
sedjabterzan sosial. 

JLA.N. didirikan bulan Septem 
ber tahun lalu merupakan ga. 
gzsan Depariemen Sosial seba. 
gai salah satu usaha untuk mem 
berikan djaminan kepada orang 
orang jang sudah landjut usia. 

  

h2 ton banjaknja. (Ant) 

RP 100 DJUTA 
Menurut Depsos. kegiatan JAN 
tu akan dimulai dalam waktu 
dekat ini sehingga djaminan 
untuk kesedjahteraan orang2- 
tua diseluruh Indonesia benar2 
dapat dilaksanakan. 

SEMIR SEPATU 999 
PAKAI KALENG BARU 
DJAKARTA — Industri se 

mir sepatu jang terkenal dea 
merk 999 telah menperkenal. 
kan produksi barunja jang 
menggunakaa suatu kaleng 
modet baru. 

Model baru tsb memakai 
tjara buka dengan sekedar 
menekan udjung kaleng 

didesa Djenang setinggi satu 
seperempat meter selama Lk. 
2 diam menggenangi rumah2 
penduduk, dan karena sifatnja 
bandjir bandang, dalam wak- 
tu singkat air sudah tidak 
membahajakan lagi. 

Untuk mentjegah terulang. 
nja kembalj kedjadjan tsb, ma 
ka direntjanakan akan diada 
kan pelurusan arus air antara 
HM 1 — 15 sepandjang 1350 
M deagan biaja Rp. 968.000,—. 

UNDANGAN RAPAT ISTIMEWA 
PEMEGANG SAHAM BANK UMUM 

NASIONAL P.T. 
mengundang Sdr. untuk menghadliri Rapat Tahunan Pe- 

megang Saham B.U.N. jang akan kami selenggarakan pada : 

Hari : Minggu 
Tanggal 1:10 Mei 1970 
Djam 2 10.00 W.LB. 
Tempat : WOMEN'S INTERNATIONAL CLUB 

Djl. Imam Bondjol No. 37, Djakarta 
Atjara 2 1 Pembukaan 

2. Perobahan Anggaran Dasar pasal 4 
ajat 1 dan 2, mengenai modal 
persekutuan. 

3. Lain2 jang berhubungan dengan 
modal persekutuan. 

Mengingat pentingnja atjara maka kehadliran Sdr. sangat kami harapkan. 

BANK UMUM NASIONAL P.T. 
DIREKSI. 

  

sospol tetap 
di Seskoal 
KAPAL2 BELANDA 
DITAHAN KARENA 

TAK PUNJA SURAT 
LENGKAP 

sospol di Seskoal dengan gegas 
membantah, djhapuskannja 
pendidikan sospol dj Seskoal, 
hanja pendidikan sospol dj Ses 
koal disederhanakan, karena 
pendid,kan tersebu: telah di 
adjarkan pula dj Lemhanas. 
Penjederhanaan pendidjkan 

scspol di Seskoal, menurus Ka. 
Dispen AL adalah sesuai de- 
"gan  kebitjaksanaan Men 
Hankam adanja perombahan2 
pendidikan jang tidak fonda- 
menteel dan diustru di Lem- 
hanas Cjadjarkan pua sospol, 
sehingga pendidikan sospel 
di Seskoal periu disederhana- 
kan, sehingga tidak terdjadi 
adanja grossing ma'a pela- 
Cjarzis pada 2 Lembaga Pen- 
@idjkan. 

Di Seskoal menurut Kol. 
(L) Imam Sarjono, pendjdi- 
kan sospol diberikan dengan 
pengetrapannia — disesuaikan 
dengan si uasi Can kondisi dan 
dikaitkan dengan pendidikan? 
ilmu strategie. Staf dan Ko- 
mando, karena pendidikan dj 
Seskoal di'itik beratkan pada 
pendidikan ilmu s. rafegie, Stat 

“dar Komando. Hal tersebut 
asalah sesuai dengan dwi 
fung:j ABRI, (S). 

         
    

  

    

        
      
    

    
    
   
    

   

   
     

    

        

    

   

      

  

    
   

  

   
   
       

   

  

   
    

   
     

    
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND POWER 

DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS 

INVITATION TO BID 
TENDER No- 1/BM/ IDA 

The Directorste General of Highways, Department of Public 
Works and Power, invites bids for the supply of : 

WORKSHOP EOUIPMENT, SPARES AND SUPPLIES 

for a highway maintenance and rehabilitation project. 
This procurement will be financed from the proceeds of a 
credit from the International Development Association. 

Bid documents may be obtained against payment of Rp. 
15.000-— at the office of : 

Direktorat Peralatan dan Perbekalan 
Direktorat Djenderal Bina Marga 

Room No. 13. 
Pattimura 7. Kebajoran Baru 

starting Monday 4 May 1970 from 9.00 aen. to 13-00 pm: 

The closing date for subnission af bids shall be 1000 am. 
on 15 July 1970 

Director General of Highways 
Department of Public Works and Power 

No. A21 M 70   

tentang rehabilitasi Murba 
didaerah2, Sukarni dengan 
pedas mengetjam Guber- 
nur Djawa Timur sebagai 
apa jang disebutnja guber- 
nur ”plin-plan” karena ti- 
dak konsekwen melakukan 
pengrehabilitasian  Murba 
di daerah tersebut. 

Ketua umum Murba tersebut 
memberikan keterangan tersebut 
pada pers kemarin selesai perte 
muan DPP Partaj Murba dergan 
Presiden Suharto di istana. Menu 
rut Sukarni, dalam pertemuan 
itu telah dibjtjarakan masalah 
partisipasi partai dengan  pem- 
bangunan 

Sekarni mengakuj bahwa dewa 
sa ini tidak terlihat aktivitas 
massa partai dalam pembargunan 
dan oleh karera jtu Murba akan 
mengadakan self koreksinja ke 
dalam tubuhrja sendiri. Jang 
agak sulit ialah karena banjak 
nja massa Murba dewasa irj da 
lam tubuh Sekber Gclkar 

Sukarni mengatakan bahwa 
pembangunan dewasa ini telah 
banjak kemadjuan tetap! masih 
belum memuaskan terutama jang 

menjangkut masalah prasarana 

Sukarni mengatakan lagi bah 
wa untuk 'memperkembang rakiat 
tani Landreform jang belum per 
nah ditjabur itu harus benar2 di 
laksanakan agar dengan pemba 
ngunan pertanian dapat berdja 
lan dengan baik. “Menjinggung 
tentang pengelompokan partai ia 
mengutarakan bahwa dewasa in 
tardapat kegelisahan dalam tu 
buh IPKI, apakah mereka jtu 
tetcp dalam kelompok pembangun 
an apakah akan masuk kedalam 
kelompck gclergan karya 

HADISUBENO 
“SALAH LIDAH" 
Naa 

Met wab pertanjaan 
Pantjasila, Sukarni men 
behwa kelima partai dalam kelom 

    

      

pok pembangunan inilah jang 
gigih menjckong dekrit Presiden 
untuk 'kembali kepada UUD '45 
Galam tahun 1959 jang lalu 

Ketika ditarjakan pendapatnja 
tentang gclorgan sai 
karri mendjawab ut 

  

beno sebagai suatu   

tongue”. Menurutnja bahaja jang 
merong:crg Partjasila ialah da 
tangrja dari golorgan jang kekir'2 
an jang berorjentasi ke Peking 
dan golongan jang kekanan2an 
djuga bercrientas keluar dan 
dalam hal ini menurut Sukarni ja 
lah Daruj Islam 

Satu 
kegunaan 
sarung ? 

Semarang. 1 Mei (Mdk) 
Pegunurgan Dieng (Wo- 

nosobo) jang tinggi dae. 
rahnja mentjapai z/00 me 
ter dari permukaan laut, 
bagi renduduk disekjrar- 
nja sudah bukan hal jang 
aneh lagi un.uk mengena- 
kaj sarung jang ditutupkan 
pada bagian tubuhnja ba- 
gi kaum prja dan menutup 
Gengan kain bagi kaum 
wanitanja walaupun pada 
siang harj, untuk megghi- 
langkan rasa dingin jang 
selalu terasa didgerah ter. 
sebut. 

Tetapi anehnja, sarung 

jang berfungsi sehagai pe- 
nutup tubuhnja itu diguna 
kan pua untuk membawa 
"kotoran kuda”. Hal ini me 
nurut keterangaa Sekreta- 
ris Daerah Kabupaten Wo- 
nosobp Sarwo:o, pengguna 
an jang uidak pada tem- 
pa nia itu karena hanja 
GSarkan pada rasa ,,sa- 
jang : ternadap kotoran ku 
da, jang Dagi penduduk dj 
sana merupaka, satu2nja 
pupuk jang paling sigema- 
ri. Sehingga walaupur dise 
kitar Dieng banjak kuda2 
berkellaran, namun tak 
pernah ierdapa' kocoran2 
kuda bertjetjeran ditengah 
djalan, karera bila tersihar 
nda kotoran kuda jang ber 
ijetjeran segera orang2 
disana mengambilnja un- 
tuk cidjadikan pupuk ja- 
raman,ja dengan alas pem 
bawanja jang chas jajtu 
sarung. (Ant) 

  

  

Perusahaan2 asing boleh 
pakai modal pindjaman 

Djakarta, 1 Mej (Mdk): 

Asas dasar pertimbangan, 
bahwa penggunaan pindjam- 
an Gisamping modal sendiri 
adalah lazim dalam pemj!jhan 
pemb,ajaan jnvestasj jang 
merguntungkan b si perusa- 
haan jang bersangsi 'an, ma-, 
ka unjuk memperlantjar p2- 
nanaman modal asing dipan- 
Gang perlu urtuk memberikan 
persetuljuan penggunaan Mo- 
dal pincjaman kepada perusa- 
haan? modal asing unjuk ke- 
periuan investasinja. 

Dalam hal jai soal kenzam- 
Puan devisa negara diperhati- 
kan unjuk menampung pem- 
bajaran kembsl/ pokok dan 
bunganja, dimana sjarat2 
umum  dijstapkan, bahwa 

projek jarg bersangkutan 
menghasilkan devisa a,au 
menghemat devisa, sedang Mo 
dal pindjaman itu tidak boleh 
me.ebihj ojumlah modal sen 
diri. Dalam ketentuan itu sete 
tusnja dinjatakan, bahwa rea 
lisasi daripada penanaman 
modal sendirj dan modal pi"- 
@jaman harus sesuaj dengan 
inves-ment prop persetu- 
Gjuap Pemerjntat 

Mengenai persjara's « diang 
ka waktu atau pembajeran 
kembali, grace period dan .ing 
kar bunga tidak lebih bera: 
dari apa jang berlaku pada 
pasaran modal umum. 

D'dalam hubungan itu die 
kankan pulsa, bahwa peyanam 
an modal asing jang dimaksud 
kan, harus dapat menambah 
kesempatan kerdja jang luas 
dan a'au menggunak? » modal 
besar, untuk mana dapat di- 
vertimbangan siarat? jang le 
bih ringan dari keten'uaa2 se 
pertj iang disebutkan djialam 
peraturan. 

HARI KARTINI 
DI HONGKONG 

DENGAN PAMERAN 
PAKAIAN 

HONGKONG, — Dalam 

rangka promosi export ka- 
in batik Indonesia ke Hong 
kong, pada peringaran Ha 
Tj Karjjmi telah diadakan 
pula demonstrasi memba- 
tik dan fashion show pa- 
kajan batik, jang menda- 

        

  

pat perhatian dari mass 
media selempat seperti 
pers, TV dan madjalah2 

" asing. 
Terutama demonsyrasi 

membatik jang untuk per- 
tama kalinja dakan di 
Hongkong, menarik perha- 
tian para iri» diantara 
nja eri? consular corps 
dan pemimpin? organisasi? 

wani,a setempat. 
Peringatan Har, Kartini 

Jang diadakan ditempa: ke 
diaman kepala nerwakilan 
RI. dan diselenggarakan 
Oleh Organisasi Wana An 
doresia Tiabang Hongkong 
telah berhasil pula untuk 
lebih memperkenalkan se- 
K3 kehitupan bangsa In 
dones a crmasuk unsur? 
kesenjannja 

  

   

untuk 
inventa 

Keputusan Menteri Negara 
Ekenomi, Keuangan dan Yadus 
iri ini, jang menentukan bah 
wa Team Tehn's Kretjt E.N. 
berwenang  mempertimbang- 
kan penggunaan modal pin- 
djamar, LN. untuk investasi 
peranamay modal asing, jri 
Gikelusrkan 13 April. (Bs) 

  

Konsumsi 

minjak 

5.4 miljar 

liter 

KATA MENTERI 
PERTAVBANGAN 

Djakarta, 1 Mei (Mdk) 
Konsumsi bahan bakar mi. 

njak di Indonesia jang dita. 
hun 1969 diperkirakan mene- 
lan 5,8 miljar lter akan me. 
ningkat ditahun 1973 mendja 
dj 8,3 miljar liter sesuai dgn 
meningkatnja kebutuhan, de- 
mikian Menteri Pertambangan 
Prof. Soemantri Brodjonegoro 
hari Selasa menjingkapkan di 
depan Raker Gapermigas se. 
Indonesia di Djakarta. 

Untuk menampung kenaik. 
an konsumsi, Menterj menga 
takan perlunja peraratan? pe- 
ngilangan minjak, pengangkut 
an laut, baik uatuk minjak 
mentah kekilang maupun ha. 
sil? minjak dari kilang, tem. 
pat2 penimbunan, fasilitas? 
angkutan darat dan stasiun 
pengisi, ditingkatkan kapasi- 
tasnja. 

Kilang? minjak jang ada 
katakan sudah tua dan diy 
kirakan dalam beberapa tz. 
hun ini, tidak dapat meme. 
nuhj kebutuhan dalam negeri 
Djumlah kapal tangk, hanja 
€l buah termasuk tjarter 
610000 Dwt. Jang dibutuhkan 
sebenarnja 714000 Dwt 

Tiga buah tanker ukuran 
3000 Dwt, 8 ukuran 5000 Dwt 
dan 10 buah 
Dwt akan dibel 
1969/73 hingga s 
bahan tonnagenja berdju 

  

   

    
   

    

  

199000 Dwt. Tambahan d 
verlukan untuk ke 

ngan da, mengganti ka. 

an. darat 
, adjakan » 

ky a 
ka 2 

nd « 
an men e 
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DJUM'AT, 1 MEI 1970 MERDEKA HALAMAN III 
  

antar). Luar kota: 

minimum 

Kontrak 
Iklan Keluarga 

Djakarta. Telepon   

Merdeka 
DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH 8m.oi 

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

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

Harga langganan dalam kota: Rp. 200,- sebulan (termasuk beaja 
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 
25 mm/kolom: 

DISPLAY - AD (IKLAN GAMBARI: Rp-50,- per mm/kolom iklan 
minimum : 40 mm/kolom 

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

Rp, 30 
minimum : 25 mm/kolom 

Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi 
43660, 43230, 43250: 

Rekening giro pos 
Pemimpin Umum/Redaksi : 

  

tambah 10096 

per mm/kolom. 

Djalan M. Sangadji 11, 

A. 126: 

B.M. Diah 
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SIB PRODUKSI 

: SATU BUKTI 
Sudah berkali2 dalam surat kabar ini kami mengemukakan pendapat bah- 

wa sampai saat ini Pemerintah kurang (mampu?) memperhatikan dan mengatasi 
masalah jang timbul dalam sektor produksi nasional. Bahkan kadang2 kita me- 
rasakan bahwa kebidjaksanaan2 Pemerintah baik langsung maupun tidak lang- 
sung memukul sektor produksi nasional itu sendiri. Dalam keadaan jang demi- 
kian itu bagaimana kita bisa berbitjara mengenai perkembangan kekuatan pro- 
duksi nasional ! 

Kalau dinegeri2 jang sedang berkembang lainnja seperti India, Sri Langka 
dan sebuga:nja, untuk melindungi potensi produksi nasionalnja terhadap kekua: 
tan ekonomi asing kalau perlu memberikan subsidi dengan pengertian bahwa 
Pemerintah akan memperoleh keuntungan sosial ekonomis dilain sektor, me- 
ngapa kita tidak” Dalam hubungan ini kami ingin mengemukakan satu tjontoh 
persoalan jang aktuil dewasa ini, jang menggambarkan bagaimana kurang perha- 
tiannja Pemerintah dalam mengatasi salah satu sektor produksi jang djustru bera: 
da ditangan kekuatari ekonomi swasta nasional, jaitu pabrik2 rokok kretek 
jang sedang menghadapi sekaratnja. 

Tentunja Pemerintah mengetahui dan memahami bahwa industri rokok 
kretek kita itu sedang berhadapan dengan kekuatan asing disini jang menghasil- 
kan rokok putih dan jang kebetulan mendapat fasilitas2 dalam rangka penana- 
man modal asing. Bukan maksud kami untuk menghapuskan modal asing terse- 
but, tetapi dalam situasi jang demikian itu Pemerintah minimal hendaknja mem 
berikan iklim kalau perlu bantuan kepada para pengusaha nasional ini agar dapat 
bersaing setjara sehat menghadapi modal asing jang tentunja kekuatan modalnja 
adalah internasional 

Disamping itu matinja industri2 rokok kretek ini tentu akan memberikan 
kerugian jang besar bagi Pemerintah sendiri baik dilihat dari segi ekonomi sosial 
dan politik. Setjara nasional kita akan kehilangan salah satu djenis produksi jang 
telah lama mempunjai monopoli pemasaran didalam negeri karena djenisnja 
jang disukai oleh rakjat kita, dan jang telah mulai dikenal dan disukai pula oleh 
pasaran luar negeri. Bertambahnja pengangguran djelas akan memberikan aki- 
bat2 jang negatif tidak hanja dibidang sosial tetapi djuga politik. Dan seterusnja 
Pemerintah sendiri akan kehilangan puluhan miljar rupiah jang diperoleh dari 
hasil tjukai rokok kretek 

Memang Pemerintah bisa mengatakan bahwa kalau pabrik2 rokok ini ma- 
ti pasti akan segera dapat digantikan oleh modal asing jang menghasilkan rokok2 
putih mereka jang kalau perlu diimport. Tetapi kita jakin bahwa bukan itulah 
tudjuan kita membangun ekonomi nasional. Kembali kepada masalah prinsip, 
jaitu ketidak mempuan Pemerintah mengatasi masalah produksi nasional adalah 
disebabkan dalam mengatasi masalah2 ekonomi. Pemerintah masih sadja meng- 
gunakan pendekatan moneter dan perdagangan. 

Unsur2 jang diperlukan dalam proses produksi selalu diluar perhatiari 
Pemerintah. Dalam hal pabrik2 rokok kretek ini, Pemerintah hanja melihat ke- 
pada proses niaga tjengkehnja serta harga2-nja, tetapi tidak melihat kepada ha- 
kekat daripada adanja produksi rokok kretek di Indonesia. Pemerintah selalu 
menjalahkan pihak produsen jang tidak mampu mengikuti perkembangan niaga 
serta kebidjaksangan2 niaga tjengkeh, jang katanja sudah ditetapkan oleh 
Pemerintah. 

Pabrik2 rokok kretek disamping sangat berat bebannja dengan harga 
tiengkeh jang makin melondjak, djuga dibebani padjak2 jang beraneka ragam. 
Apakah dalam hubungan ini Pemerintah tidak bisa memberi keringanan kepada 
pabrik2 rokok tersebut dengan meringankan padjak2nja? Harga2 tjengkeh 
memang berada diluar kekuasaan Pemerintah, tetapi dibidang perpadjakan jang 
masih dibawah kekuasaannja, tentunja Pemerintah akan dapat melakukan kebi- 
djaksanaan2 jang menolong sektor produksi ini. Pengurangan disektor padjak 
itu pasti tidak akan merugikan Pemerintah kalau kita mau melia: pengai 

  

jang luas dari sesuatu proses produksi. Pemerintah akan mendapat pemasukan 
dari sektor2 ekonomi lain jang hidup karena berkembangnja industri rokok 
tersebut. 

Koordinasi dan sinkroniss.i daripada aparat2 Pemerintah jang selalu 
mendjadi sembojan Pemerintah itu hendaknja dapat dilakukan untuk mengatasi 
masalah2 jang menjangkut sektor produksi kita. 

Kita telah memahami bahwa salah satu sektor industri kita banjak me- 
merlukan bahan tjengkeh. Sudah bertahun2 hal itu berlangsung, tetapi Dep. Per- 
tanian kita belum djuga sadar dari tidurnja untuk segera merentjanakan dengan 
mengadakan penelitian2 tentang kemungkinan2 penanaman2 tjengkeh jang akan 
djelas pemssarannja. Kami jakin bahwa dibumi Indonesia ini pasti bisa mengha: 
silkan tjengkeh sematjam Zansibar, kalau kita mau. 

Inilah salah satu kasus jang membuktikan kepada kita bahwa pendekatan 
moneter dan perdagangan jang dianut oleh tehnokrat2 kita tidak akan mampu 
mengatasi masalah2 produksi setjara langsung. Atau memang ada kepentingan2 
lain diluar kepentingan nasional kita. 

PNI, TRAGEDI BARU? 
Keributan dalam tubuh PNI mendjelang Kongres diwaktu lalu, nampaknja 

masih terus berlangsung sampai saat ini dan gedjala2nja masih akan berlangsung 
serus.— 

Keadaan jang demikian itu tentunja tidak hanja kalangan PNI jang prihatin, 
tetapi rakjat Indonesia jang melihat PNI sebagai partai politik jang mempunjai 
peranan penting terutama dalam mengamankan dan mengamalkan 
akan ikut prihatin pula. Sebab bangsa Indonesia mengharapkan dari PNI 

Pantjasila, 
sbagai 

  

partai besar jang berdjiwa besar, suatu scope perdjuangan jang djauh lebih besar, 
daripada hanja sekedar selfkoreksi atau selfdestruksi sadja . ...... 

Kita mengakui bahwa kesukaran2 intern sesuatu partai harus dapat di- 
tanggulangi oleh partai itu sendiri. Tetapi tentulah diharapkan oleh orang partai 
dan orang luar, bahwa penjelesaiannja dilakukan dengan tidak usah merugikan 
atau membawa nama baik partai dan pemimpin2nja, dan menjampingkan 
masalah2 jang lebih mendesak. 

Menurut hemat kita masalah Hardi Hadisubeno sudah diselesaikan didalam 
Kongres jang lalu sehingga tidaklah perlu ia dipersoalkan berlarut2 sesudah 
Kongres. Kita jakin bahwa keterangan Suluh Marhaen "tentang Djakarta Charter” 
jang katanja disetudjui oleh pimpinan lama PNI Hardi SH, tidak dimaksud untuk 
mendiskreditkan nama bail 

  

bekas pimpinan dimata orang luar. Dan kit 

  

jakin 
bahwa keterangan SM itu tidak dimaksud untuk melanggar kode etika pergaulan 
politik ditanah air kita, apalagi djika kita sudah ketahui, siapa jang mendjagoi 
“Djakarta Charter, dan bagaimana ketentuan bangsa Indone: 
netapkannja sebagai dokumen sedjarah. Djika PNI sebagai parti 

jang telah me- 
besar tidak mem- 

  

persoalkan lagi masalah2 jang sudah djelas, seperti “Djakarta Charter” dan me- 
ngalihkan perhatiannja kepada seribu satu soal penting jang belum djelas, kita 
jakin bahwa seluruh rakjat akan lebih banjak merasakan manfaatnja. Partai 
besar jang terantjam oleh setback karena melit-atkan diri dalam persoalan2 jang 
kurang penting dan jang sebenarnja sudah selesai, terantjam pula oleh langkah2 

mendjurus kedjurang tragedi. Hal 

    

i harus dihindari oleh PNI ! 

  

ADAKAH.. 
(Sambungan darj hal. I) 

seorang djantara mereka. 
Chjen dan ahli2 rocket 

lainnja, jang bekerdja un- 
tuk von Karman serjara 

  

Pada achir yahu, 1930-an 
bersenda—gurau djsebu, 
»Perkumpulan Bunuh Dirj 
sesudah mereka berki 

  

kan experimen 
djam. , 
dan permulaan tahun 1940 
an penduduk California Se 
latan sering meljhai mere 
ka melunfjurkan roket2 di 
janah kering pegunungan 

rra 'M pada achir 
minggu. Sesudah Manan 
pengakuan pada achir Pe- 
rang Dunia II, Chien me- 
makaj pangkat Kolonel de 
ngan wing dari Korps Ga- 
bungan Angkatan Darai/ 
Angkatan Udara A.S. gaja 
lama. Ja dikirim ke Djer- 

man Untuk ' mempeladjari 
soai2 peroketan jang di- 
perkembangkan. oleh ahli2 
Ulmu pengetahuan pengi. 
ku Hjller. 
Laporannja begitu hebat 

sehingga ja setjara resmi 
diberi mendasj oleh 
Djendral Henry Hap Ar- 
noid, jang pada waktu itu 
mendjabai | Komandan 
Korps Angkatan Udara, 

Kesulitan2 Chien de- 
ngan Amerjka Serjka, tim 
bul sesudah RRT tjampur- 
tangan dalam perang Ko- 
Tea pada tahu, 1950. Agen2 
FBI. menemukan fakta2 
bahwa Chjen menghadiri 
pertemuan simpatisan2 Ko 
munjs diantara sardjana 
dj California Selajan se- 
pandjang achir tahun 1930. 

Ia ditahan dan dinjata- 
kan sebagai persgra non 
grata. Ia fjdak berhasil di 
bela cleh Grant Cooper, 
jang dulu membela Sirhan, 
pembunuh Senator Roberc 
Kennedy. 

Chien berusaha mening- 
galkan AS pada tahun 1950 
sebelum ia ditahan. Ia dita 
han di Honolulu kemudian 
Cifahan di AS selama 5 
iashun. Pada tahun 1955 
pediabat2 Pemerintahan 
Eisenhower memutuskan 
Chien dilanerkan merdia- 
keluarnja Chien karena dj 

  

  

CHEN HSEU-SHEN dal 

  

gambarnja jang terachir di 

RRT jang diambil pada ta- 
hun 1967. (UPI). 

pandang tidak berbahaja 

lagi. 
Sebelas penerbang AS jg 

dulu ditahan oleh RRT di 

bebaskan pada waktu jang 
sama. Para pedjabat Depar 
iemen Luar Negeri AS 
lu membantah bahwa iku 

“adalah hasil tukar-menu- 
kar tahanan. 
Ss ELAMA tinggal bert: 

hun-tahun di Califor- 
nia Selaian Chien kawin 

" dengan Chjang Ying, ahli 
musjk berbaka, puteri se- 
orang djendral Tiongkok 
djamannja Chjang Kai 
Shek masih mendjabat Pre 
siden Tiongkok. Chiang 

Ying dan 2 putranja mene- 
manjnja ke RRT. Njonja 
dj guru pada, Konservatori- 
um Musjk di Peking. Chien 
menulis namanja di AS Ce 
rgan edjaan Thjen Hsue 
Shen. Bjasanja ia menama 
kan dirinja «HS. Tsien 
(UPN. 

  

ATAS IDJIN PRES. NIXON ? 

Saigon kirim 5000 
bedil ke Kambodja 
Washington, 1 Mei (Mak). 
Presiden Nixon hari Rebo di 

kabarkan telah menjetudjui pe. 
n n 4.000 sampai 5.000 se 
mapan. oleh Vietnam Selatan ke 

ga 
pan2 Pa buatan enda dan 
RRT jang naga Pasu- 
kan2 komunis . 

SERAH TERIMA 
DJABATAN DANJON2 
KOSTRAD 

Djakarta, — Dalam rangka reorganisa 
81 sesual dengan intruksi Men Han- 
kam/Pangab, maka beberapa Dan Jon 
dalam siagorde Kostrad telah diganti 
dan serah terima diabatan telah Gila 
kukan. Demikian menurut keterangan 
Ka. Penerangan Kostrad Major Sui 
tono kepada wartawan "Merdeka" 

Letkol. Sukotjo Dan Jon 581 Malang 
   

  

Joor Sukardi Dan Jon Ziepur X/Am- 
phibi di Pasuruan telah diganti oleh 
Majoor Tri Sukatno sedang Dan Jon 
401/Linud di Srondol Semarang Let- 
kol Rudini telah menjerahkan djaba- 
tannja kepada penggantinja Majoor 
Sudarto. 

Dalam kesempatan tersebut Pangkos 
trad Majdjen Makmun Murod dalam 
supatjara di Srondol telah menerima 
Lentjana "Djaladri Kentjana” dari 
Dan Jon 401/Linud. Demikian menurut 
keterangan Ka. Penerangan Kostrad. 
& 

    

of achlevement—dari pengusaha? pi 

tik/swasta jang mendirikan dan me 
bina business dengan menarik dan 

mengerahkan setiap sen modal jang 
ada didalam negeri. 

Negara kita jang baru sad'a terle- 
pas dari pendjadjahan mempunjai ke- 
lemahan2 dalam dienis2 bentuk dan 
harus menghadapi kekuatan2 pengham 
bat/penentang dalam negeri sendiri, 

sehingga pembangunan ekonominja me 

nurut paham saja, hanja dengan ber- 
satu padunja setjara positif, pemerin 
tah dan rakiat dalam mendjalankan 
Wap2 inisiatip, dapat berhasil untuk 
mengatasi kesulitan? fundamehtil te- 

kanan? pengaruh luar. 
DI KOREA SELATAN 

Baru2 Ini Korea Selatan berhasil 

memperoleh pindjaman sebesar $.45 

djuta jang akan dipergunakan teruta- 
ma untuk pelaksanaan "All weather 

farming program” pemerintahnja. 
Projek itu akan melipat gandakan 

pendapatan bersih dari 50.000 keluar- 

ga PETANI dan mengurangi makanan 

seharga k.I. $. 17 diuta tian2 tahun. 
Menurut pendapat saja, sukar diban- 
tah pertingnja suatu projek seperti 
projek pasang surut jang telah diren- 
tjanakan untuk pembangunan ne 
kita dan seperti sekarang di Korea 
Selatan mulai dilaksanaka 
Merobah be-ribu2 Ha, terutama ti- 

Gal-flats dimuara sungai2, untuk mem 
perluas djumlah seluruh areal perta- 

rian farg dapat dil mi dinegara itu, 

dalam bentuk "all weather”, sumber 
bahan makanan rakjat jang tetap 
utuh sepandjang masa dari satu gene- 

rasi kelain generasi, ialah sebagai 
alat sumber kekuatan/modal RAKJAT 
SENDIRI, jang tetap bertahan tanpa 

membutuhkan replacing, disamping 

usaha2 developing countries itu ke 

rah industrialisasi demi  pembangu- 

nan NEGARA, adalah pemikiran, jang 
perlu mendapat perhatian serieus. 

Dalam hal ini perlu kirania diper- 

hatikan pula keterangan? jang dike- 
mukakan wak'l ketua Bappenas, Dr. 
Emil Salim dalam suatu karangan da- 

lam madjalah “Djaja” bulan  Djuni 
1869, bahwa kurang Ibbih 859, dati 
oroduksi nasional dihasilkan oleh per 
tanian, 

KI. 7804, dari tenaga kerdja be- 
kerdja disektor pertanian. 

Peranan pertanian adalah begitu 
rupa sehingga panen jang gagal, atau- 
pun musim kering jang pandjang ada- 

                    

lah tjukup untuk mendorong ekonomi 
kita kedjurang ketidak stabilan. Ke- 
butuhan, masih diperlukan Import 
sampa US $ 100 djuta setahun. Sur- 
vey demografi terachir ditahun 1983 
menundjukkan pertumbuhan penduduk 
sebesar k.l. 2804, setahun. Kurang 
lebih 6505 dari diumlah penduduk 
tinggal di Djawa-Madura. Djawa-Ma 
dura hanja 79, dari luar negara kita. 

Padat penduduk Djawa-Madura ku 
rang lebih 480 dilwa per Km2. Seka- 
rang menurut sumber lain (Kompas, 
$ Djuni 1949), 560 djuta per Km2. Pen 
duduk Indonesia sekarang diperkira- 
kan berdjumlah 113.000.000 orang. Di- 
luar Djawa-Madura kurang lebih 
sampai 37 dilwa per Km2. 

Luas djaringan djalan 80.000 Km, kl 
709, berada dalam kondisi buruk. K. 
L. 489, dari penduduk Indonesia be 
rusia DIBAWAH 15 TAHUN dan 39, 
diatas usia 65 tahun. Dus, negara kita 
berpola penduduk muda, dus, "bur. 
den of dependency'" adalah relatif ting 
BI, dus, sulit untuk meningkatkan 
Uingkat h'dup rak'at kita. 
Pendapatan per djlwa penduduk jg 

rendah, membatasi luas pasaran. Ku- 
rangnja latihan, pendidikan dan ketja 

menurunkan tingkat hidup rak 

   

          

Mendjadi soal : Berapa besarnja mo 
dal jang dapat dihimpun, mengingat 
bahwa pertumbuhan penduduk djuga 
bersaing dan merebut sebagian sum- 
ber kekajaan Jang terbatas untuk kon- 
sumsi. Investasi adalah terlalu sedikit 
unfuk mampu menampung permintaan 
akan lapangan kerdja dari jang muda. 
Bahwasanja oleh karena itu pembel: 
djaan dalam negeri (financiering) da 
"| seluruh pembangunan ekonomi rak- 
Jat kita meminta penerimaan akan pem 
baharuan2 untuk mendapatkan kema 
Gjuan2 tentunja sekarang ini tidak per 
lu diterangkan lebih landjut. 
Umumnja kita merasa didalam per 

gaulan hidup, tekanan jang makin ku 
at kearah itu. 

Terhadap terus menerus turunnja 
harga-harga produk2 kita setiap 
lahunnja d'pasaran2 negeri? madju, 
lalah nroduk2 jang sebagian besar di- 
Gapat dengan upah hanja tjukup untuk 
hidup minimum dari petani/pekerdja 
kita (Income per: kapita mereka hanja 

   

    

Gerak Ekonomi (Sambungan dari hal. 1) 

lah sebagian ketjil dari pekerdja2' di 
negeri2 madju, Income nasional Dje- 
pang per kapita pada tahun 1967 um- 
pamanja falah.$ 1100 — sekarang k.I. 
$ 3000 — berbanding dengan Indones 
sia jang mungkin paling tinggi djum 
lahnja $ 70), terdapat harga barang2 
dari negeri2 madju itu jang harus ki- 
ta bajar, atas dasar ongkos hidup ji 
tinggi mereka ditambah bagian saving 
nja, ditambah lagi dengan bagian Ia 
ba perusahaannja, mendjadikan djum 
lah jang berlimat ganda tingginja di- 
banding dengan djumlah pos sedjenis 
jang dikalkuleer dalam harga2 dar 
bahan2 baku jang dilever oleh negeri 
kita, Kelihatannja, perbedaan Jang me 
njolok dan menjedihkan itu, dikemu- 
dian hari akan mend!adi lebih besi 
lagi. (batja Dr. L.J. Zimmerman, 
siteer diatas). Oleh sebab Itu, menurut 
pandangan kami perlu kita perbesar 
sekuat tenaga pengunaan produk? jang 
dihasilkan negeri kita sendiri. 

ALAM hal ini menurut pen- 
Gdapat sala, perhatian harus 
dipusatkan kepada bahan 

. makanan, perumahan, pa- 
kalan, penggunaan kertas 

dan selandjunnja. Menurut penda- 
dapat saja perlu diandjurkan untuk 
membatasi setjara ketat pembangu- 
man rumah2 mewah, unuk sementai 
waktu, dan memperluas tanah tana- 
Iman untuk padi dslt. jaitu memper- 
kembangkan setjara besarZan apa Ig 
kita sebut projek2 jang merupakan 
sumber2 jang langsung bertalian de 
ngan hidup rakjat, dengan demiklan 
memberikan sandaran kepada peker- 
djaan membangun ketahanan ekono- 
mis negeri kita mendjadi lebitp be- 
sar, dimasa2 jang sukar Ini, dengan 
demikian djuga — mentjiptakan sum- 
ber2 produksi jang permanen bagi 
menerasi2 jang akan datang, jang ha 
rus membaja hutang2 jang dibuat 
oleh generasi sekarang Ini. 

Tiap tahun penduduk negara kita 
bertambah, pengangguran menurut 
Sar. Karim Marpaung dari Kespekri, 
pengangguran effectiet -- 5 duta dis- 
Gued & 12,8 - 17, bertambah dan 
harapan akan meningkatnja daja beli 
rakjat dim masa hidupnja sekarang, be 
lum menentu. 

    

    

    

kembali, bahwa ketika pengiri. 
man gengpan2 AK-47 untuk 
pertama kalinja disingkapkan. 
AS mengesampingkan kemung 
kiman jang lebih banjak lagi 
Oleh Viatnam Selatan. 

Gedung Putih menolak untuk 
memberi komentar mengenai be 
tita2 pers jang menjatakan, 
bahwa Presiden Nixon telah me 
njetudjui pengiriman jang ke- 
dua, (Rtr) 2 

Pemuda Taiwan sesaat 
setelah gag al bunuh 
anak Chiang Kai-Shek     

PEMUDA TAIWAN, Peter Huang, terpaksa merasakan 

:tindakan penangkapan jang keras dari dua anggota Polisi 
New York, sesaat setelah dia gagal dalam pertjobaan 
membunuh wakil PM Taiwan Chiang Ching-Kuo di kota 
itu tanggal 24 April lalu. Chiang, jang kini berada di Dje 

pang dalam perdjalanan pulang ke Taiwan setelah kun- 
djungan resmi ke Amerika, adalah putera sulung Genera- 
lissimo Chiang Kai-Shek. (UPI). 
  

BEATLES AKAN BERSATU 
LAGI, KATA 
New York. 1 Mei (M&k) 

Anggota Beatie George 
Harrison harj Selasa me- 
njalakan jakjn bahwa grup 
nja akan bekerdjasama lagi 
kendatipun adanja pernja- 
taan Paul McCargnes baru? 

KOMPONIS JUNANI 
TETAP MENENTANG 
REZIM DI ATHENA 
PARIS, 1 Mel (Mdk) 

Komponis Mikis Theodorakis, Jang 
diawal bulan ini terbang ke Peran- 
Wis sesudah dibebaskan dari pendjz 
ra di Junani, menjatakan hari Rabu 
bahwa dia bersedia untuk kembali 
setjara diam2 ke Junani guna me 
lanjutkan perdjoangan melawan re 
zim Junani Jang sekarang Ini 
Theodorakis mengusulkan diben- 

tuknja sebuah Dewan Perlawanan Na 
slonal Junant dan menjerukan kepa- 
da seluruh gerakan? perlawanan Jang 
ada di Junani sekarang int untuk 
bergaburg mendjadi satu guna meng 
gulingkan junte militer Athena. 

Konperensi pers di Paris Itu jang 
dlorganisir oleh Kofmite Perantlis ba 
gi Junani  Berdemokrasi, dihadiri 
oleh wakil? dari sedjumlah organi 
sasi2 dan partai? kiri Perantlis, ter. 
masuk pemimpin sosialis Francois 
Mitterrand. ” Aktris Junani dalam 
pembuangan, Melina Mercouri, tam 
pak djuga duduk semedja dengan 
Theodorakis, jang "AFP” digambas 
kan sebagal "'komponis kiri" 

      

HARRISON 
ini bahwa mereka telah pe 
tjah. 

Setelah tiba dj New York 
dar London, George Harri- 
s0n menerangkan kepada 

war'awan bahwa sa- 
masing2 anggoya 

Beatie sedang mengerdja- 
kan aibumnja sendjri? Hen 
Gaknja dibiarkan demjkian 
untuk sementara katanja. 
Kalau di'anja mergenaj di 
rinja sendjri maka djawab- 
annja jalak: masih ada ke 
mungkinan Beatl2 bersatu 
kembali dan ja bersedia ber 
satu kembali 

Harrjson menerangkan 
bahwa ja akan tinggal di 
New York kurang lebih se- 
minggu untuk mengurus bs 
berapa persoal?n musik dan 
perekaman untuk kelompok 
Bea le. 

Film Beztles 
SLET IT BE" akan diper- 
tundjukaa untuk perjama 
kalinja digedung Victory, 
New York, pada tanggai 27 
Meiji jang akan dalang. Me 
ngeraj albumnia, George 
Harrison menjatakan bah- 
wa ja segera akan membuat 

   

jang baru 

  

  

    
nia sendiri tetap/ pembuat- 

tidak akar dia ur se 

lam: a finggal di New 

York. Demikian berjta UPI 
New York. 

  

RUANG AGAM 

Apakah manusia itu mengira, bah- 
wa mereka akan dibiarkan (begitu 
sadia) berkata: kami telah beriman, 
dan mereka seterusnja tidak akan di 
udji? Sesungguhnja Kami telah me- 
ngudji (dengan ber-matjam2 fitnah) 
orang2 jang sebelum mereka, maka- 
nja Allah mengetahui orang2 jang 
benar dan orang2 jang dusta. Apa- 
kah orang? jang beriaku djahat itu 
mengira, bahwa mereka itu terluput 
(dari perhatian) kami? Djahat sekali 
apa jang mereka tetapkan. Orang2 
jang mengharap bertemu dengan Al- 
lah, dan djandji Allah itu pasti da- 
tang. Bahwa Allah Maha mendengar 
dan Maha mengetahui. Surah Al 'An 
kabut: 2—5. 

      

TIDAK BIDJAKSANA: 

ERNJATAAN — Hadisubeno 
akan membuka frone deng- 
an kaum "sarungan” (dipa- 
hamkan: golongan Islam) di 
sambut "prihatin" oleh 

hampir semua koran. Beberapa to- 
koh terkemuka menjatakan keketje- 
waaniJ8 Gun mengatakan: utjapan se 
rupa itu "tidak bidjaksana”, keluar 
dari mulut tokoh/pemimpin — Rakjat 
jang memperdjuangkan kemakmuran 
rakjat. Utjapan serupa itu lazimnja 
terdjadi dalam pertjaturan "demokra 
si keliru” jang mendjalankan "gila 
politik” atau "politik gila”. Dalam 
demokrasi keliru, dibiasakan meng- 
gagaikan atau mengusahakan gagal- 
nja suatu pelaksanaan kepentingan 
raklat jang baik, kalau jang melak- 
sarakannja lawan politik 

Dalam pertjaturan "politik gil 
atau "gila politik”, kekeruhan bia- 
asa dibuat? dan kekatjauan seng 
rgadia  ditimbul sehingga tim. 

  

  

      

bul ungkapan: anta tabna wa gairu 
ka Jahdumu — — tuan membina, 
orang lain membutuhkan. Hanjake- 
sabaran dan ketenangan jang dapat 
mergatasi "kegilaan" serupa diatas. 

Opini, sampat berapa djauh PNI 
terlibat dalam kerdja sama dengan 
G 36 S, dan penggali Pantjasila se- 
lama ini dipusatkan kepada Sukar- 
no, meminta pemikiran jang tenang, 
dihubungkan dengan pernjataan Ha- 
disubeno, menentukan penggali Pan- 
tjasila dan pengrongrongannja, dan 
akan mengeluarkan anggota2nja jang 
tertahan, men-clearkan jang masih 
ditjurigal dan memulihkan anggauta 
GMNI jang dischor akibat hubung- 
an dengan G 30 S. 
KEBIDJAKSANAAN "NABI 
MUHAMMAD S.A.W. 

Nabi Muhammad — saw, ketika 
memasuki kota Makkah, jakin benar 
akan kekuatan kaum muslimin dan 
akan kelemahan kaum musjrikin, ne 
mun berusaha sebisa dapat mene- 
nangkan suasana. Ambisius Abu 
Sofjan diperhatikan. Rumahnja di- 
@jadikan tempat pengamanah. Ba- 
rang siapa masuk rumah Abu So- 
flan, aman Barang siapa masuk 
mesdjid, aman dan barang siapa me- 
nutup ' pintu rumahnja, aman. Ke- 
mudian diadakan ampunan umum. 

Sampai kemana djauh, pemimpin2 
Rakjat dan tokoh2 politik melaksa- 
kan sikap dan tjara bekerdjanja jang 
tak efesien: mempamerkan kekuat 
menjebut djasa, untuk menekan, “me- 
rendahkan dan memperkosa golong- 
an lain. , 

SATU NUSA, SATU BANGSA, SA- 
TU BAHASA., kekuatan dan kebidjak 
sanaannja hanja dipakai untuk menda 
patkan KEMERDEKAAN, melepaskan 
Giri dari terdjepit, tetapi, untuk VES 
TED INTEREST, untuk menang dan 
berkuasa sendiri tak akan diperguna- 
kan lagi. Pimpinan? Rakjat dan tokoh 
tokoh politik itu, tidak hendak ber- 

        

usaha, mentjari djalan akan bekerdja- 
sama meningkatkan kemakmuran rak 
jat dalam Niputan PANTJASILA, 

Inilah akibat dari: kehidupan ha- 
nja dipusatkan untuk tudjuan duniawi 
Gekularis). Efek dari kepertjajaan ke- 
pada KETUHANAN JANG MAHAESA, 
jaltu mengingat hidup akan mati, dan 
adanja kehidupan sesudah kehidupan 
duniawi ini tak berbekas sama sekali 
Dan ini dapat dirumuskan  mendjadi 
PENGCHIANATAN KEPADA PANTJA 

Akan meuang, jang 
dapat menahan 

kam ini, dengan sebutan sinis dan ber 

  

jadi perhatian serius 
eentisi dan politisi, baik 

achir2nja jg hak djuga jang menang. 
Hal Ini berlaku djuga pada Bani Is- 
rail. Golongan jang tertindas, golong- 

T 
Dewan Partainja dalam satu anelin 
dua baris dikatakannja : Tidak ada 
atau sedikit sekali kita lihat disitu di 
singgung soal? jang menjangkut eko- 
romi dan kehidupan rakjat 

Selandjutaja H. Rosihan Anwar da- 
lam Peta bumi politiknia (Pedoman 

    
  

OLEH : ZOEBER 
DJAMALUDDIN 

Tertumpah noda sjeichulama 
mengadjarkan taikin guna bermain 
memperbanjak djanda dimana mana 
Malu terasa dalam hatiku 
Malu bertjampur gemas dan pilu 

Siapa tak pemas dihati 
Suluh bendir)rang dalam negara 
Mempergunakan sjariat Nabi 
Menutupi gemas nafsu asmara 
Menaburkan anak disegenap liku 
Dengan laku tak mau tahu 

Terhadap golongan jang ultra mo 
@ernis, jang tak mengenal batas? so- 
pan santun, terutama pada wanita di- 
katakannja : Alim moderen pakai #e- 
patu Gojang sepeda tangan disaku 

ETIKA ngomong? disuatu po 
djok Dep. Aganta, menungga 
pi VESTED INTEREST dan pe 
mengaalan biafa Pelita da 
lam persentasi pada post Ie 

@iatuinja. kita menjatakan mudahan 
tidak terjadi dilingkungan Dep. Axa 
ma. Pemalsuan terhadap pengangka 
tan dan adanja korupsi ditempati“ 
tentu, bolehlah sementara dikatakan 

    

dilakukan oleh oknum2 jang sengadja 
mendeskriditkan Dep. Agama 

Harapan untuk pengemban, 
Tak dan kesusilaan dan bendungan ter 
hadap dekadensi moral, hanja kepada 
Dep. Agama ,dengan djalan menanti 
kan hasil? persiapan guru? agamanja 
Jang benar. Sebab, kalau ketjurangan 
Jang umum berlaku pada tempat Jang 
dirasakan sumber achlak, tentu tak 
akan mustahil malaekat menggabung 
Galam kekuatan tab'i (alam) mendjadi 
badai, topan, dan gempa jang meng: 
#ontjang menghantjurkan dan melebur 

    

PESAWAT VICKER 
VISCOUNT AKAN LAJANI 
ANGKUTAN UDARA 
DI INDONESIA TIMUR 

  

DJAKARTA — 
ker Viscount 806 jang pertama 
diharapkan akan tiba dilapang 
an terbang Kemajoran pada tgl 
£ Mei 1970. Pesawat tsb jang 
merupakan pesawat pertama da 
H4 pesawat jang baru? Ini di 

Pesawat Vic 

  

  

beli oleh “Seulawah Air Ser. 
Vice” selandjutnja akan " digusa 
kan Mandala Airlines     

  

melajan, 
akan 

kebutuhan ma. 
pengangkutan 

  

  udara di Indonesia Timu 

Demikian 
tien Sofia 

     

        

3—1 1 

Menurut DCI ada dua matjam 
pekerdjaan jang ada hubu 
ngarnja dengar tanah 
Pertama : pekerdjaan diatas 
tanah seperti umpamanja me- 
ratakan dan mengaspal dja- 
lanan. Kedua : Pekerdjaan di 
dalam tanah, seperti umpama- 
nja perbaikan djaring? tilpon, 
listerik, gas dan pipa2 air 
Semua ini kabarnja akan di: 
lakukan DCI setjara terus me- 
nerus 

Mudah?2an usaha ini tidak 
ada halangan apa2. Sebab Pak 
Ali Sadikin tentunja tahu, bah: 
wa disamping pekerdjaan di- 
atas dan didalam tanah ada 

pekerdjaan dibawah 
tanah 

  

SAMA2 HAPUS 
Menteri Perdagangan: Padjak 
ekspor akan dihapus setjara 
bertahap !” 
Kalau tidak diberikan perhati- 
an, maka bersamaan dengan 
itu, bahan2 ekspor - pun bisa 
hapus setjara bertahap 

  

  

    

Udara Djakarta jang katanja 
sudah memasuki musim panas 
dua tiga hari belakangin ini 
memang keterlaluan panasnja 
Sampai2 Rusia, Vietnam Uta: 
ra dan Korea Selatan terpe- 

  

ngaruh panas oleh “Pertemuan 
Asia” ja.d 

Subs 
(hati selah 

Muda-mudi 
Thailand 
ditjekoki 
obat2 bius 

Polisi Bangkok siap 
basmi Kultus Hitam 
BANGKOK, 1 Mel (Mdk) 

Polisi Muangthai hari Rabu menjing 
kapkan bahwa mereka sedang berusa- 
ha untuk memberantas 'Kultus Hitam", 
jang diketemukan di Bangkok, jang 
telah memperbudak muda-mudi dar 
merubah mereka mendjadi budak obat 
Obat bius dan sex, deruiktan diterita 
kan di Bangkok hari Rabu 

Seorang perwira kepolisian bagian 
pemberantasan obat? perangsang, ig 
dikutip oleh harian berbahasa Ing: 
geris, "Bangkok Post", mengatakan 
bahwa komplotan sematjam hippis tsb 
telah mentjulik anak2 dan menjekap 
mereka dalam suatu perkumpulan di 

ekik dengan "obat 
sex dan kedjahatan2 

  dingin) 

  

   

  

  

        

obat pe 

  

Perwira tadi me n bahwa pe    

  

   
   
   

  

   

  

     

   

      

telah menun 
tut agar para pengikut menurut 
dan memperlakukan mereka kedalam 
suatu bentuk pentjutlian otak 

Arak? ditjulik tsb diberi 
Drangtual 

mereka. 
utkan se 

rhadap se   

   
      

Dubcek 
ditiopot 

  

Praha, 1Mej Mak 
Bekas sekertaris pertama 

Partai Komunis Tjekoslowa- 
kia, Alexander Dubcek, telah 
dibebaskan dari keangge'aan- 
nja dalam Dewa, Nasjonal 
Stowgkia, Gemikian menurut 
kemuaike jang dikeluarkan 
oleh s/dang pleno dewan jtu 
di Bratislava hari Selasa. 

Svetozar Stur, seorang be- 
kas anggota Komite Central 
Partai Komunis Slowakia, dan 
Anton Tazky, bekas anggora 
presidium Partaj jtu, djuga te 
lah dibebaskan darj keanggo 
taan Dewan Nasional Siowa 
kia. Delapa, anggota lajnnja, 
termasuk bekas anggo,a2 pre 
sidjum Samuel Faltan, Viktor 
Pavlenda dan josef Zrak,telah 

  

  

mengundurkan diri dar, de- 
wan 

Kantorberjta ,,CTK" menga 
barkan. bahwa Dewan hari 
Selasa telah mengangka, em 
pag menjerj baru dalam peme 
rintah nas,enal Slowakja. Ne 

reka adaiah Herbert Durkovie 
sebagai wakil PM dan mente- 
ri perentjavaan, Jan Greger 
sebagai mez perindustri- 
ap, Frans Misej sebagai 
menterj keuangan dan Desider 
Krocsany sebagai menterj per 

    

  

  

habungan dar sosial. (AFP 

REHABILITASI AKIBAT 
LETUSAN G. KELUT 
MASIH TERUS 
BERDJALAN 
SURABAJA, — Langkah? merehabilii 
akibat? tetusa mung Kelud tahu 
08 max apaten Kediri sam 

  

pemia 
men tega 
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HALAMANIV 

'TIGA penduduk Kambodja diatas walaupun ditjurigai oleh unit pasukan Kambodja ber- 

  

    
sendjata lengkap itu boleh gembira tidak kepergok mereka jang naik darah sehingga 
luput dari tindakan2 kasar. Dengan senjum-senjum mereka memberi keterangan ke- 
pada penahannja jang sedang mentjari geriljawan2 komunis. Apakah ketiga pendu- 
duk itu kemudian ditangkap tidak didjelaskan oleh UPI. 

  

Komplotan Pentjulik Inggeris Tuntut 
2 Bandit Bersaudara Dibebaskan ke 

Suatu Pulau Indonesia 
London, 1 Mei (Mdk) 
POLISI dan detektif2 Ing- 

geris sedjak Senin jang baru 
talu memperketat djarjngan 
  

MASATOSHI SHINOMAKI 
DJUARA JUDO DJEPANG 

TOKIO.— Djuara dunja ju. 
do untuk semua ikategori, Ma- 
satoshi Shinomaki — Dan.V 
— hari Rabu jl, munfjul seba 
gai djuara Djepang 1970, ke- 
tika ja mengalahkan judoka 
jang sedang menandjak Tsu- 
kio Kawehara — Dan.IV — 
dalam final kedjuaraan judo 
Djepang. 

Sedjumlah 32 »rang judoka, 
jang mewakili berbagaj dae. 
rah dan prefectures, ikut ser- 
ta dalam tournzment jini. 
Shinomaki mengalahkan Ka 

wahara dengan ket 
untuk menggondol "Emperor's 
Cup" (Piala Kaisar), jang di. 
hadichkan kepada pemenang 
tournament itu. 

PENONTON2 SEPAK 
BOLA LAKUKAN 
KERUSUHAN 

Tunisia, — Penonton2 se 
pakbola jang ”mengamuk” 
membakar sebuah mobil 
dan melukai beberapa pe- 
nonton, ketika mereka sa- 
ling baku-lempar batu un- 
tuk memprotes putusan wa 
sit dalam pertandingan se- 
pakbola antara Divisi-II di- 
kota pantai Menzel-Bour- 
guiba dekat Tunisia. 

Seorang ajah dari enam 
orang anak jang kaget, dja 
tuh mati, karena serangan 
djantung. 

Gubernur daerah itu se- 
gera mengadakan sidang 
untuk mentjari djalan ke- 
luar penanggulangan keru- 
suhan2 dilapangan sepak- 
bota. 

KES. BURMA MENANG 

Manila, — Kes. Burma, 

djuara bertahan, berhasil 
menundukkan kes. Djepang 
“dengan 2—0 dalam pertan- 
dingan semifinal kedjuara- 
an sepakbola junior Asia ke 
12 di Manila jang berlang- 
sung kemarin malam. 

Dengan kemenangannja 
itu, maka Burma berhak 
madju ke final. 

LATIHAN KATA2 HARINI 

MENDATAR 
  

1. Termasuk kum: Tukang 
ngurus 

    

mi ntuk melitjinkan 
Bebanani Be unggal (Tuban 

9.Tak dapat ber-kata2: Kelu. 
10.Buah Tijatur 
12. Tempat pengadilan di Jaruzalem 
15.Surat kabar berkafa, terbit sekali 

sebulan, atau tiap minggu, dan 
berbentuk buku. 

18. Tanda atau isjarat untuk berhenti. 
19. Rintangan: Alangan. 
21.Besi djalan Kereta Api. 
22.Dinas Angkutan Motor Republik 

Indonesia. 
24.Tulen: Tidak palsu. 

      

MENURUN 

  

2.Behasa Latin jang berarti: Lewat: 
melalui. 3 T. t buku atau 3 

He baae Per enan aan ang 
5.Ombek jang katiil. 7. Agar. 
9.Nama burung jang pandai meniru 

13 Sesuatu penjembuh penjakit. 
14, Ramai: Gaduh: Ribut.” 
16.Per Djepang. 'usahaan Penerbangan 

17. Lembar. 18.Paruh itik: 
20. Republik Indonesia Serikat 
21. Gembira : Riang. 

23 Bunji angka 3 dalam noot lagu. 

DJAWABAN LATIHAN KATA 

MENDATAR: 

4. SUBAK. 6. SAHABAT. 7. DAN. 

ANAK PUTERI 
MARGARET DIANTJAM 
PENTJULIKAN 

keamanan disekitar Sekolah 
»Ashdown” setelah anjaman 

pengjulikan terhadap diri pu- 
tera Puteri Margaret, jang ba 
ru berusia 8 tahun. Para pe- 
ngundjung ke Sekolah terse- 
but, dimana Yaa Linley, 
putera muda Puzerj Margaret 

itu, bersekolah diperiksa, de- 
ngan telili. 
Pendjagaan extra selama 24 

Gjam penuh telah diberikan 
kepada Viscoung Linley, sedjak 
Polisi menerima laporan? bah 
wa gergmboian2 pendjahaj 

merentjanakan untuk meniju 
lik Linley dan menahannja se 
bagai ganti @jtahannja dua 
pemimpin gerombolan di Lon 

don, Ronald dan Reginald 
Kray, jang dipendjara di Ma- 
ximum Securjty Prisons, deng 
an maksud supaja mereka di 
bebaskan Demikian keterang- 

an Polisi Inggeris. 
Wilijam Williamson, Kepala 

Sekolah ,,Ashdown", mengata 
kan bahwa para Inspekiur Ke 
pala darj Polisi ,Scotland 
Yard” telah mengundjungj Se 
koiah tersebut jang terletak 

25 mjl afau 40 km dari Lon- 
don, Unsuk mengatur pendja 
gaan2 keamanan, dan minta 
supaja Kepala Sekolah gerse 
bug tidak memberj keterangan 
apapun kepada para warfa- 

  

wan. 
Berita2 ientang usaha pen- 

tjulikan jtu muntjul diharjan2 
London Senin pagi. Para pedja 
bat ,,Scofland Yard” menolak 
unguk memberi konfirmasi 
maupun banj:ahan atas berita? 
pers jku, sebab tindakan2 ke 
amanan unjuk Keluarga Ra- 
dja dan Bangsawaan Ingger/s 
tidak pernah djumumkan oleh 
Polisi. 

Suratkabar edisj sore, the 
"Evening News", menjatakan 
telah menerima kundjungan 
Allan Siater jang menerang- 
kan felah menerjma jelepon 
jang setjara kebetulan mema 
sukkan suara pertjakapan 
pendjaha:2 jang merentjana- 
kan penfjulikan Viscounj Lin- 
ley. 

The Evening News me- 
ngutip pernjataar Ailan Slater 
jang meridengar per!jakapan 
pendjahat2 Inggerjs jang ber 
bahasa dialek Cockney ien- 
tang seorang pemimpin gerom 
bolan jang dibajar 56.000 po 
undsterling atau 120.000 dollar 
AS untuk mentjulik Viscoun. 
Linley, Can menahanpja sam- 
paj Pemerintah Inggeris mem 
bebaskan Ronald Kray dan Re 

ginald Kray jang kembar itu 
serta mengirimkannja dengan 
kapal kesebuah pulau dj INDO 
NESIA. 
Kepala Sekolah ,/Ashdown” 

Willjamson memberikan kon- 
firmasi bahwa ja telah mene- 
rima surat darj Puieri Marga 
ret mengenaj usaha pentjulik 
an itu. 

Sebaljknja, Charles Kray, 
bapak dari kedua bandit Kray 
itu, membanjah bahwa kedua 
puteranja akan melakukan 
kedjahatan itu”. (UPI) 

  

MERDEKA 

P1 

|. gg” 
DJUM'AT, 1 MEI 1970 

Malaysia harus ikut ..Anniversary Cup” di Djakarta ? TEAM 

. PSSI belum tentu turut 
"Merdeka Games” 

Djakarta, 1 Mey (Mdk). 
PSSI sampai saat ini ma 

sih belum menenuukan apa 
kah akan ikut ambil bagi. 
an atau tidak dalam turna 
men sepakbola ,,MERDE- 
KA GAMES" dj Kuala Lum 
pur Valan Djuli jang akan 
dajang. - Demikian djkata- 
kan oleh salah seorang Pe 
iyurus PSSI kepada ,/Mer- 
————— 

TENNIS MEDJ 

Kedjuaraan 
nasional 

di Rogor 
Djakarta, 1 Mei (Mdk). 
Kedjuaraan Nasional Ten 

nis Medja 1970 untuk bere 
gu sudah dapat dipastikan 
akan diadakan pada perte- 
ngahan Djuni jad. Demiki- 
an dikatakan oleh Sekdjen 
PB PTMSI Willy Warokka 
siang kemarin. 

Menurut Willy pada mu- 
lanja kota Palembang telah 
ditjalonkan sebagai kota pe 
njelenggara kedjuaraan na- 
sional tennis medja 1970 
ini, tapi nampaknja Palem- 
bang merasa keberatan ka 
rena kesibukan kota tsb. 
mempersiapkan POM IX, 
maka dengan demikian PB 
PTMSI telah mentjalonkan 
kota Bogor sebagai peng- 
gantinja. Dikatakan pula 
bahwa Bogor dalam hal ini 
telah menjatakan kesanggu 
pannja, disamping memang 
fasilitas2 untuk kedjuaraan 
pasional tennis medja 1970 
ini tersedia dikota tsb. De- 
mikian Willy Warokka. 

(Am) 
  

Turnamen Thomas 
  

Cup akan didjaga 
K. Lumpur, 1 Mej (Mdk) 

Tindakan pendjagaan is- 
timewa akan diambil sela. 
ma berlangsungnja pertan. 
@ingan bulutangkis interna 
sional perebutan Thomas 
Cup dj Kuala Lumpur bus 
lan mendatang, demikian 
Gikatakan oleh seorang dju 
rubitjara kepolisian hari 
Rabu. 

Diantaranja satu detase. 
men dar: unit untuk meng. 
hadapi kerusuhan akan di 
tugaskan distadion, 
ra penonton tidak dii 
untuk membawa sesuatu 
jang dapat membahajakan 

   

  

“RP. 50 DJUTA UNTUK 
POR AKABRI 

Djakarta, — Dalam rangka memperte- 
bal disiplin dan memberi pendidikan 
sportiviteit, serta spontaniteit para 
Taruna AKABRI, maka di Surabaja 
dengan ALRI sebagai tuan rumahnja, 
AKABRI akan mengadakan Pekan Olah 
Raga (POR). Por AKABRI tersebut ma 
nurut keterangan Ka. Pen./Humas 
ABRI Letkol. Sjamsuwadi akan 
oleh Ik. 2500 orang peserta termasuk 
official dari Tarunaz AKABRI ting 
kat II dan IV, sedang tingkat 1 tidak 
dlikut sertakan, karena sedang da- 
lam persiapan mengikuti pendidikan 
Menurut Letkol Sjamsuwardi, POR 

AKABRT tersebut akan memakan wak- 
tu 5 bari dan meliputi olah raga2, 

Olah raga Militer jang me- 
lah Tag, menembak, berenang 

meluntjur, alang merintang dan ter- 
djun, 10 olah raga umum jang melipu 
U bulutangkis, sepak bola dan lain 
sebagainja. 

POR AKABRI 1970, menurut Ka 
Pen. Humas AKABRI telah disetudjul 
oleh Dep. Hankam dan menurut ren- 

Kk. Rp. 50 djuta. (S) 

      

   

   

  

              

SINI) 

8. PAMAN. 9. GLOBE. 12 CLAIM 

15. ARANG. 17. MAP. 18. ANGKA: 
SA. 19. AKBAR 

   MENURUN 
1. ASAP. 2 THOMAS.CUP. 3. A 
BANG. 4. STENO. 5. KONTAN. 7 
DJEMBATAN. 10. LLi (iti) 1 
DJUMPA. 13. ANWAR. 14. MARGA 

ketat 
para pemajn, demikian ka 
tanja. 

Seperti diketahui, pertan 
dingan perebutan Thomas 
Cup jang terachir jang lalu 
telah dihentikan antara re 
Eu Malaysia dan Indonesia, 
karena adanja penonton jg 
bertindak kurang sopan. 
Pada saat itu oleh Federasi 
Bulutangkis Internasiona! 
(IBF) Malaysia dinjatakan 
menang atas Indonesia dgm 
6—3. 

  

Jang ikut serta dalam 
babak final perebutan Tho 

  

mas Cup ini jang akan 
berlangsung pada tgl. 28/5 
s/d 6/6 j.a.d. adalah : Ma- 
laysia, Indones 

  

ru. (Rtr.) 

Club - London 

rebut ,.Fairs 

Cup” Eropah 
LONDON, — Club sepakbola 

London Arsenal jang terkenal 
menggondol 'Fairs Cup" Eropah jg 
pertama kalinja setelah 17 ta 
hun, dengan kemenangan gemi- 
lang 3—0 atas kesebelasan darj 
Brussels 'Anderlecht' di Highbury, 
Selasa majam. 

Kelly mentjetak gol jang ber 
harga pada menit ke,25, dan Rad 
ford dan Sammejs menjusu!l de 
ngan gol2 tjepat pada menit ke 
72 dan 73 untuk mengachiri ko 
Unggulan club darj Belgia ttu. 

Arsena! dalanf pertandingan 
pertama dj Brussels pekan jl. te 
lah kalah dengan 1—3 mentjatat 
suatu hattrick gemilang bagi 
team2 Inggeris — Leeds Unjted 
menggondol piala itu d'tahun 
1968, sedangkan Newcastle Unit 
ed pada tahun ji. 

Arsenaj djuga membalaskan ke 
kalahan Newcastle dari Ander, 
lecht dalam kwarterfinay jl... 
Dalam pertandingan 'ni Anden 

lecht menurunkan 6 pemain in 
ternasjionalnja jang akan mewakj 
MH Belgia dalam babak —finaj 
"World Cup" mendatang di Mexi 
co. 

. 

  

Kesebelasan Manchester Ci- 
(y dari Ingger's berhasil mewaki 
1 Inggerjs, unuk ketiga kalinja 
merebut djuara Eropean Cup 
Winners Cup untuk tahun ni, 
dengan mengalahkan kesebelasan 
Bornik Zabrze dari Polandia 2—1, 
Sidepan 20.000 orang penonton di 
Stafon Prater Wina Rabu ma 
lam. 

“ AFP djuga melaporkan bhw. 
kesebelasan Chelsea untuk perta 
ma kalimja dalam djangka 15 ta 
xun berhasil merebut djuara FLA. 
Cup Inggeris, setelah” mengalah 
kan 'kesebelasan Leeds United 
2—L 

KUALA LUMPUR BELUM 
deka", 
Djkatakan bahwa puius- 

an PSSI. untuk ikut afau 
tidak, masih tergantung da 
Ti djawaban pihak Malay- 
sja sendjri, apakah Malay- 
sja akan diurut ambil bagj- 
an dalam furnamen sepak- 
bola Asia dj Djakarta (An- 
miversary Cup) bulan Dju- 
ni jang akan datang, atau 
fidak. Djika seandainja 
Malaysia tidak turuj ambil 
bagian dalam jurnamen 
»Annjversary Cup” di Dja- 
karta nanti, maka kemung 
kinan.besar Indonesia (PS 
SI) djuga t/dak akan turu: 
ambil bagian dalam turna- 
men Merdeka Games" 
jang akan datang, walaupuy 
sama kija kecahuj bahwa 
Indonesia adaiah pemegang 
Cup ,,/Merdeka Games”. De 
mikjan dikatakan. 

Pengurus PSSI jiu selan 
@jutnja menjatakan bahwa 

kita (P.SS.L) telah ber- 
ulangkalj mengirim surat 
kepada Pengurus Persatuan 
sepakbola Malaysja untuk 
memijnia kesediaan mereka 
turut dalam turnamen se- 
pakbola Asia dj Djakarta 
nanti. tapi sedemikian dja 
uh pihak Malaysja masih 
belum djuga memberikan 
@jawabannia. Pihak Malay 
sja dalam surat2nja kepada 
PSSI sedemikian djauh ha 
nja menjinggung2 dan me- 
minta kesediaan Indonesia 
(PSSI) untuk jkut dalam 
turnamen ,,/Merdeka Ga- 
mes" jad. 

Menjinggung persiapan2 
turnamen sepakbola se 
Asja (Anniversary Cup) 
jang akan diadakan tang 
gal 16 Djuni jang akan 
datang, dikafakan bahwa 
persjapan?nia terus berdja 
lan, dan dikatakan djuga 
bahwa turnamen tersebut 
sudah | dapat dipastikan 
akan d'adakan iepat pada 
waktunja. 

Mepgenai peserja2 jang 
telah mendaftarkan diri 
menuru, Pengurus PSSI itu 
jalah:  Singapura—Korea 
Selatan—Muangihai dan 
Hongkong, sementara Ma- 
laysia dan Aasjralia masih 
ditunggu djawabannja. se- 
dangkan Birma dan Die- 
pang telah menjatakan ke- 
beratannia. 
  

RIBUAN TENTARA 
SAIGON   

(Sambungan darj hal. I) 

mun beberapa pihak terutama di AS 
sendiri telah mengeluarkan keterang- 
an2 sehubungan dengan perluasan pe 
rang itu. Di Canberra, Menlu Aus- 
trilia McMahon tidak bersedia mem 
beri keterangan lengkap karena kua 
tir akan mempersulit rentjana Konp. 
Asia di Djakarta. 

Di AS, walaupun ada tokoh2 "'ga- 
kuda” jang menjokong — keputusan 
itu, namun beberapa — tokoh2 anti- 
perang telah mengetjam pedas pem- 
ber'an bantuan ke Saigon dalam ope 
rasinja itu Ketua komite hubungan 
Ivar negeri Senat AS, Senator J. 
Wiliam Fulbright, menjatakan bah- 
wa serangan Saigon dengan bantuan 
militer AS itu adalah satu "kesala- 
han besar”. Menurutnja hal Itu ma- 
lahan lebih besar daripada apa jang 
semula diminta oleh Pem. Pnompenh. 
Tokoh Partal Demokrat Mike Mans- 
field dalam pada itu — berpendapa: 
bahwa serangan Safgon itu merupa. 
kan landasan "eskalasi perang dan 
dapat mendjadi langkah pertama da- 
lam memperluas peperangan”. Seo- 
rang anggota partal pemerintah Re- 
publik, George Brown, dengan pes 
das mengatakan bahwa kalau Nixon 
mengirim pasukan ke Kambodja ma- 
ka dia (Nixon) harus dikeluarkan da 
ri (istana) Gedung Putih. 

Senator John Cooper, jang selama 
ini menjokong penuh politik Vietnam 
pres. Nixon, kini mengatakan bahwa 
AS telah mengambil djalan "beng- 
kok" dalem politiknja di Asia Teng- 
gara. Cooper mengatakan bahwa ia 
tidak pernah diketjewakan demikian 
besarnja. 

Di MOSKOW, pedjabat2 Soviet ha 
Fi Rabu mengatakan bahwa serangan 
itu merupakan suatu pelanggaran ter 
hadap kenetralan Kambodja. YUPB 

Dewi bantu-- 
(Sambungan darj hal. ID) 

memburuk2an nama baik In. 
donesia dikalangan pandangan 
internasional. 

Atas pertanjaan apakah NJ. 
Dewi dengan demikian diper. 
alat olah golongan? tertentu 
jang anti Indonesia, kalangan 
itu memberikan djawaban, di 
dalam pertanjaan itu sendiri 
telah tergambar djawabannja. 

Djuga Ni. Dewi dewasa ini 
berada di Eropah Barat, rupa 
nja terpengaruh oleh berita 
tentang perdjalanan Presiden 
Suharto ke AS, jang akan di- 
adakan dalam waktu jang ti. 
dak lama lagi. Didalam hubu. 
ngan itu ia ingin menondjol- 
kan dari djauh2 hari, sebelum 

an itu djadakan, ba. 
perlakuan Indonesia 

jang sebenarnja terhadap pa. 
ra tahanan? politik dan jang 
kinj oleh Nj. dibuat sebagai 
suatu kampanje untuk men- 
tjemwarkan nama baik Indo. 
nesia dengan para pemimpin. 
nia dikalangan orang2 jang 
masih merasa tertarik kepada 
Ni Dewi 
Demikian keteranean itu ke 

pada "Merdeka", 4Bs) 

  

  

  

  

Tentang Australia dikata 
kan bahwa jang diundang 
oleh PSSI bukanlah geam 
Australja Barat, tapj ada- 
lah team nasional Australja 
jang pernah munijul dalam 
babak penjisihan kedjuara- 
an dunja jl. 

Atas pertanjaan, Pengu- 
rus PSSI itu djuga menja- 
takan bahwa team nasjonal 
Indonesia jang  dipersiap- 
kan untuk ambil bagian da 
lam turnamen ,,Anniversa- 
ry—Cup” jang akan da:ang 
inj adalah team PSSI/Par- 
dedetex dan bukan team 
PSSI Selection jang pernah 
dikabarkan sebelumnja. 

BERI DJAWABAN 

Dikatakan djuga bahwa 
memang benar dalam wak- 
tu dekat ini team Pardede 
bex dimana berkumpuj selu 
ruhnja pemain2 nasjonal 
kita akan melakukan tour- 
Asia-nja, tapi Pengurus PS 
SI telah aa perharjan 
kepada Dr. Pardede se 
laku Ketua Umum Parde- 
Gdetex agar tour Asia Par- 
dedetex itu dapat dilaku 
kan dalam bulan Mei ini, 
dan  selambai2nja 
awal Djunj jang akan da- 
tang para pemajr hendak- 
nja sudah harus berada di 
tanah air kembali. Demiki 
an dikatakan. (Am). 

          

      

  

     

SEORANG peserta wanita Inggeris bernama Lavina Ro- 

berts dengan mengendarai mobil Ford Mustang (paling 
depan) bergerak dari djalan Olympic Way didepan sta- 
dion Wembley, London, pada start rally mobil terdjauh 

menudju Mexico City melalui kontinen Eropah jang ter- 

kenal dengan nama Mexico World Cup Motor Rally itu. 
Nona Lavnia membawa dua pembantu pria dalam mobil- 
nja. (AP). 

THOMAS 
CUP AKAN 
DAPAT 
BANTUAN 
PRESITEN AKAN 
TINNJAU TEMPAT 
LATIHAN 

Djakarta, 1 Mei (Mdk) 
Pemerintah akan membe 

rikan djaminan hidup keps 
da pemajn2 Thomas Cup js 
mempertahankan suprema 
sj piala dunia itu, demiki. 
an diyngkapkan oleh Ke- 
tuaI KONI Brigdjen Jono 
Seswajo setelah bertemu 
dengan Kepaia Negara Ka. 
mis siang di Istana Mer- 
deka. 
Preside, mengharapkan 

agar pemain2 Thomas Cup 
Indonesia benar2 dipersiap 
kan dan dalam waktu de. 
kat inj Kepala Negars akan 
mengadakan penindjauan 
kepusat latihan Thomas 
Cum Indonesia. 
Menjinggung kekurangan 

biaja PBSI sedjumlah Rp- 
2200.000-— mentirut Jono 
Seswojo. pemerintah telah 
menaruh perhatian dax ber: 
sedia akan memberikan ban 
tuannja. Dewasa ini Peme. 
rintah sedang memikirkan 

1 tjara apa jang dilakukan. 
nja untuk memperoleh uang 
sedjumlah tsb. Disamping 
itu fihaknja dewasa imi se- 
dang melakukan pendjualan 
Lotto 
Mendjawab pertanjaan apa 

kah rantinja Indonesia akan 
berhasil mmembojong Piala 
Thomas ke Indonesia. Jono 
mengatakan bahwa Indone- 
sia akan mentjoba untuk 
membawanja pulang keta- 
nah air 

Seluruh pemain2 Thomas 
Cup Indonesia tsb dewasa 
ini setjara terus menerus 
mendapat gemblengan dari 
para pelatihnja. 

DIMANA PON-VII? 
Ketika ditanjakan tempat 

iang pasti untuk dilangsung 
kannja PON ke VIII jang 
akan datang. Jono Seswojo 
mengatakan bahwa daerah 
jang mendapat prioritas uta 
ma, ialah daerah jang dapat 
menekankan  biaja PON 
sampai Rp. 1 muljard atau 
sekurang2nja sama dengan 
biaja PON ke-VII di Suraba 
ya. Djika Palembang dapat 
melakukan hal tsb. PON ke 
VIII tetap akan berlangsung 
di Palembang. Seperti dilse- 
tahui biaja PON ke.VIII di 
Palembang akan menelan 
biaja sampai Rp: 7 miljard 
dan uatuk itu Pemerintah 
tidak mempunjaj uang. ka. 
rena untuk sementara Peme 
rintah akan memikirkan le- 
bih dahulu soal Pemilu dan 
soal Pembangunan. 

Ditambahkannja bahwa 
POM IX akan tetap dilang 
sungkan di Palembang.   

  

PELARIAN2 R.R.T. DI HONGKONG BIKIN 
TJEMAS DJEPANG & KOREA SELATAN 

Djakarta, 1 Mei (Mdk) 
"Kalau dalam waktu? jang 

akan datang ini kita masih be 
lum djuga sungguh? mengada 
kan pembinaan kepada pe. 
majn2 tennis medja nasional 
kita jang ada sekarang ini, 
maka saja jakin untuk waktu 
jang tidak lama lagi keduduk- 
an kita (Indonesia) sebagai 
"3 besar” dalam dunia tennis 
medja Asia akan digeser oleh 
Hongkong”. Demikian dikata. 
kan oleh BTP Siregar ex Te. 
am Manager regu tennis me- 
dja Indonesia kekedjuaraan 
Asia X dj Nagoya (Djepang) 
mengenaj kesan?nja selama 

uti kedjuaraan tsb. 
Dikatakan oleh Siregar bah 

wa dengan adanja pelarian 
pemain? tennis top dunia dari 
RRT ke Hongkong, maka te. 
lah membuat Hongkong men. 
Gdjadi negara jang menondjol 
dalam olahraga tennis medja 
dewasa ini, sehingga negara? 
tennis medja Asia lainnja se- 
perti Djepang dan Korea Sela 
tan agak chawatir karenania. 

Menurut Siregar dalam kedjuaraan 
tennis medja Asia @1 Nagoja Ji 
tau Hongkong telah menurut serta- 
kan seorang pemain asal RRT dan 
dikabarkan pula bahwa dalam ta 
hun depan Hongkong djuga akan tu 
rut menjertakan beberapa pemain du 
ma jainnja jang berasal dari petari- 
an RRT. Der keadaan dentiklan 
maka otomatis akan menggeser ne. 
gara? lainmja di Asia, seperti Korea 
Selatan dan Indonesia sendirt jang 
menduduki tempat ke 

Oleh sebab itu, satu?nja (ara mn- 
tuk mempertahankan supremasi kita 
sebagai "3 besar” di Asia — dalam 
(abang olahraga Tennis Media int, 
lalah dengan mengadakan pembina: 
an pemain? nasional kita jang seka 
rang int setjara kontinue serta deng- 
an memberikan djaminan kepada ke- 
hidupan mereka sendiri. Demikian 
BTP Siregar. 

Atas pertanjaan selandji 
Siregar menjatakan bahwa ngat 
gembira melihat mental pemain? ki 
ta selama kedjuaraan Asid, dimana 
dikatakan bahwa pemain? kita be 
tut2 bermental tinggi dan telah ber 
@juang dengan segenap kemampuan 
"ja 

Terutama Barilanto si diuara ju 
nlor Asia, jang menurut BTP Siregar 
dalam pertandingar? jang dilakukan 

   

   

  

   

  

   

  

   

nja selalu bermain baik sekali. Bah: 
kan dikatakan sewaktu — Raritanto 
berhadapan dengan pemsis? Djepang 
siam babak semi final dan babak 

" 

firal kedjuaraan perorangan junior 
Asta, Barlianto telah ' memperiihat- 
kan permainannja Jang sangat menga 
gumkan sekali 

Dalam kesempatan itu, BTP Sire- 
gar djuga menjesalkan tidak turut 
sertanja Willy Murtidjaja seorang pe 
main funlor berbakat dari DCI Dja?a 
untuk memperkuat team Indonesia 
Jang dipimpfnnja Itu. Dikatakan oleh 
oleh BTP Siregar bahwa seandainja 
Willy Murtidjaja waktu itu turut ser 
ta, maka minimal pemain berbakat 
Itu akan memperoleh pengalaman? jg 
sangat berharga dan bukan tidak 
mungkin djuga pemain muda itu 
akan membuat prestasi jang baik di 
Kedjuaraan junior Tennis Medja Asia 
itu 

"Kita mengetahui bersama bahwa 
Mntuk tahun depan Barllanto tidak 
akan dapat dipakai lagi sebagai pe- 

Tidak Ikutnja Willy 
Murtidjaja Disesalkan 
Oleh Team Manager 

main junior, Karena usianja telah 
19 tahun dewasa ini. Dan untuk itu 
tertu kita harus mentjari siapa 
pengganti Barilanto nantinja” Demi 
kian BTP Siregar. 

Dan seperti telah kita beritakan 
sebelumnja bahwa tidak tirut serta 
tanja Willy Murtidjaja memperkuat 
team nasional junior Indonesia ke- 
KKedjuaraan Tennis Media Asia it 
adalah karena faktor keuangan, dima 
na Willy Murtidjaja jg telah mem 
punjal prestasi tang baik itu hanja 
diperkinankan turut serta dalam te- 
am, diika mampu memblajai perdja- 
lanannja sendiri. (Am) 

  

Israel minta 

pertandingan 

ulangan lawan 
Manila, — Para official dari 
kedjuaraan sepakbola ju- 
nior Asia-XII, hari .tabu 

bersidang untuk memper- 
timbangkan permintaan Is- 
rael agar dilakukan pertan 
dingan ulangan dari pertar 
Jingan kwarter-final Selas 

malam melawan Burma, te- 
tapi belum ditjapai keputu 
san. 

Sidang ini dilandjutkan 
hari Kamis. 

Pertandingan antara Isra 
el — Burma Selasa malam 
itu terganggu pada menit 
ke-I8 babak kedua, dan 
score masih 0—0, ketika 
seorang pemain Burma di- 

persalahkan telah memnen- 
Gang seorang pemain Is 

rael 

Burma 
Wasit Luk Tan Sun dari 

Hongkong "mengusir” pe- 
main Burma Than Soe dari 
lapangan permainan, tetapi 
Burma protes dan memin- . 
ta agar spil Schraga Topo- 
lansky djuga dikeluarkan 
karena ia terdahulu menen- 
dang Than Soe. 

Setelah 10 menit berun- 
ding dengan official2 tour- 
nament itu, wasit menge- 
luarkan kedua pemain itu 
jari lapangan dan pertan- 
dingan dilandjutkan. 

Burma achirnja mentje- 

tak gol dan memenangkan 
pertandingan itu. 
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