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Lebih 100 jet AS gempur 
jeng dikorupei oleh Ratna Sari @ 
Dewi, isteri bekas Presiden Su- 
karno, jang tempo hari dibitjara 
kan di DPR-GR rasanja tidak 
Gia akan mendjadi penting unti 

5 Indonesia, tetapi djuga unt: 
meng-ciear-kan sebuah perselisi- 

Pt han paham di Nederiand jang tis 
Yul antara Ratna Sari Dewt dan 
pengatjarainja 
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Dewi mau 

  
Baru2 Int suratkabar — tersebut Saigon, 4 Mei (Mdk). Dalam pada itu, djarubitja- 

telah menulis sebuah editorial js Lebih dari seratus pesa- ra militer AS di Saigon menga 
mengetjam "Nederiandse Omroep t Seri- takan bahwa sebuah pesawat 
Stichting” (N-O.S.) jang menjiar wat bomber Amerika pembom mereka telah tertem 

kan Na nnn Dena kat hari Sabtu telah melan bak djatuh Pemer wiajah 
Te . tjarkan lagi serangan2 uda Vietut harj Sabtu itu. Pihak 

Iedondla Ka dinem “Derme | ra ke wilajah Vietnam Uta AS mengatakan bahwa bom. 
nuduh pemerintah Soeharto telah ra, demikian menurut Ra- ah pesawat meni tai jang 

ya. me dio Hanoi, tidak jata. — Kedua    Terutama Dewi tersinggung Dua propinsi disebelah awak pesawat dapat disela- 
Oleh tuduhan bahwa fa telah me utara daerah demiliterisasi tkan, kata djubir komando 

harus masuk kas negara. Editori- telah mendjadi sasaran An Na AMGTOK, beberapa 
pemboman2, tsb. Pihak djam sebelumnja, Menteri Per 
Vietnam Utara menjatakan tahanan AS Melvin Laira me. 
bahwa pemboman2 tsb. me Nfatakan bahwa angkatan 

  

    

Moc Hoa, Vietnam, 4/5 (Mdk) 
MAJOR DJENDRAL Nguyen 

Viet Thanh, Komandan Pasu 
kan2 Yietnam Selatan di Delta 
Mekcong, harj Sabtu tewas da 

| | 

AS akan meneruskai lam ketjelakaan helikopter di 
an Saka la andi mengena iewaskan atau melukai "ba Makanan Viotanan Utara Pa menga dar 

Sekarang Dewi dan pengatjara njak orang2 sipil”. apabila pihak komunis men, si militer diwilajah Kambo- 
nja, Mr. M.G. Rood, bermaksud “————————————.- #joba mengirimkan bantuan? dja. ta 

Ka Lead urat “kabar Maan Gen Keapa Viplam Ielatan mengateten 
surat tab. tel Than! 

"De Tera” Prank do Jong F d Bahana? sera Mada Zone Taktis Cam 
” 

u 

Pera t sacerinnngeendingyah k IV Angkatan Darat Kambo. 
Pesrjeranngandeisua pon nou ai Washington” Tata an aja, anta T8 mad pebulah pal 
ap oral mwkerenng ang , ungkapkan bahwa AS dan ra ibukota Vietnam Selatan. 

akan dirubahnja, Mean Vietsel akan tjurkan Nguyen Viet Thanh merupakan    

    

    

seluruh (5) markas? persem. karena @ djenderal Vietnam S 
Gapat resolusi dalam parlemen bunjian komunis dj Kambodja 
untuk menjelidiki uang jang di- : dan sepandjang "djalan Ho 
manipulasi oleh Dewi jg. berdjum Chi Minh”. Saat ini pasukan 
lah kurang lebih 68 djuta dollar. sekutu hanja menjerang dua 

, 

Komandan Divisi Infani 2 TA 

    

  

      

  

  

    

     

   

   

  

AS SIAPKAN PASUKAN pan, Tata “insapakut Tales sg 2 Sedan nana Me Thu 
TJADANGAN UNTUK sasaran? lainnja sudah dibom PASUKAN TANK SAIGON MASUK KAMBODJA — Dua tank Vietnam Selatan serta sedjumlah serdadu2 mereka «| Central Highlanis. — Njonja 

SERBU KAMBODJA? bardir dari udara. bergerak madju kedalam wilajah Kambodja tanggal 1 Mei lahu setelah perintah Nixon diumumkan. Mereka ke- Guan An, dan iga orang Ancii 

Ka naa ga ngan MEDAN PERANG lihatan disini melewati sebuah djalan dikota Prasaut, 24 mil didalam wilajah Kambodja, sambil menghantjurkan 1, aga aa dalam ketjelaka 

Aan SENBNan rintangan2 ketjil didjalanan, (AP). aa 
untuk menghadapj kemui wa 
nan ed Awanan Ka aa Hong Kong, 4 Mei (Mdk). —KAMBODJA . — - Major Djendral N 

menghebat terhadap gempur. KETUA Partai Komunis £ 1 . 

gg ea KA bo Tung dan ema maa Tam”gs , KOMANDAN VETSEL & PENASEHATNJA '“Wemonstrasi2 mahasiswa : 
Kahar Diana dannenikk Menteri. Pertahanan Kim Se aa ama grama AO Gg as Ta Hi : Selatan jang paling & 
oleh kalangan Gedung Putih. Piao, jang sudah lebih dari dap serangan bersama AS-Vietsei. 2 i 1 d Sumber2 jang mengetahui 

tentara tjadangan 6 bulan tidak pernah mun- - Komunis menggunakan “tembakang Chicago, 4 Mei (Mdk). me an a ngatakun bahwa Major Dies 

ku tidak dfumamkan, tetapi sjul, pada hari Djum'at jbl Tori" berat, Pihak serifharan dluya DEMONSTRASI2 menen- Ma Maa aa 
Beta Thea Mecnei ini bertemu muka dengan me kavaleri lapis badja ke 11 AS 63 tang keputusan Presiden Ni A . Maa Getora benk) AN 

kan djika perlawanan komu. Pangeran Norodom Siha- Sal Oman sugon, Passt operasi xon mengenai pengiriman @ “ Ola jetka tordjudi ketjelakaan 

An an Na da aa Bodi hari Sabtu” kembali aa tr die 
.9 2.9 an Radio Peking hari Glauh ukuran 120 mm. Pan ANA Pat pada Pngngr' 

Kolonel tu. Radio Peking tidak me- me Sebegitu djauh pasukan Asysatsoa mendjadi adu kekerasan. nana ng 2 ta ae . aa ana 2 

. njebutkan apakah Mao Tse um berhasil menemukan mar usan Ca merah gabah 

Taiwan Tung dan Lin Piao memba- #Wlivan Yomnis og, merupakan Kai didi ta Pa aa 
has krisis Kambodja dgn. Tapi hari Sabtu dikatakan bahwa airo adi 1 si menggunakan gas dral Amerika t 

mata dan tongkat melawan in, dalam pera 
Gi- terac 8 ialah 

dua mak ega See ga Dat iban el” 
sena 2 Be dn da Sea 

sepandjang hari Djum'at. sebelah Barat-Lau Saigon. (UPI) 

Djakarta, 4 Mei (Mdk) da hari Sabtu pagi. Universitas Kent 
Banjak mahasiswa jang ditahan pa 8 k t 

at mahasis- ( a 

SA Sa Kab mama Ka Se aa pang atu ko 

2 ' 
. Sihanouk atau tidak tetapi Pasukan? AS telah berhasil menggun 

ditu ntut mengatakan bahwa Njonja ngan bersama pasukan? Vietsel terus 

1 tahun Sihanouk dan beberapa pe-  berserak mengepung suatu tempot jg 
nasehatnja hadir dalam per Sl Maa kota” Ge mitagan 

    

    

“DJAKARTA, — Chong Hin temuan itu. Kambodja. 
RRT belum memberikan Sampai Sabtu malam diberitakan 

reaksi terhadap keputusan ssentara dipihak AS baru 8 mati dam 
Nixon mengidjinkan pasu- 32 tuka2. Tapi ketjelakaan2 diudara 

” 

         

  

bagaj "Kolonel 

kngkatan Darat Teiwun. hari Sab an? tempur Amerika Seri- merupstan Nerugan ama, parutan 

  

  

  

mani tahun pendjara potong tah: kat menjerbu Kambodja. kopter, satu pesawat Li je . Amak Deday Salei 2.000 mahasiswa selama lebih 3 . 2 

kanan. : Hampir 24 djam sesudah Sak Patra aa Le Ka 'SEORANG ane aa Viet nam Selatan, Kol. Thao Udri), keli- teribat dalam soal cm bung Gian, Pe mata agunan dikuasai 
Djaksa penuntut umum Andreas Presiden Nixon mengutjap- San, Mante "acap Miudara, atan sedang mendapat petundjuk2 dari seorang "penasehat milker”"” dupan tjandu dari Beirut ke aa 8 malam sampai minggu pagi. . d 

SH, dalam reguistor'nja menjata )'Kan pidatonja mengenai dan unit Vietset di Delta Mekong Amerika Serikat pada hari pertama. operusi penjerbuan pasukanh sekulu Kairo, jang sedjak kap Tiga orong pollst menderita luka2. Viet on 
RL Betana tntan da Oihet berita chusun) kewilajah Kambodja. Gagabar ini diambil didaerah Chipou, Kambodja. nja diperiksa setjara ketat "53 Orang Dak Ona dltahan” di ” 

terbukti ber '” Kambodja tak satupun pik Djumlah " pesukan' Salgon sudah — "Penasehat" tersebut tidak mau mem berikan namanja pada para wartawan oleh instansi? penegak hukum riversitas Illinois Selatan j4 di 
"slah memasukkan sedjumlah be” to dari pemimpin2 RRT itu  mentjapat kira2 10.600 orang, tapi ke (AP). dari Pemerintah Mesir, menu carbondale, selama timbul demons- phaom Pnh, 4 Mei (Mdk) 

sx buku Gan piringan? hkam disebut oleh.Radio Peking. —Xustan Amerika sendiri masih diraha Tut keterangan jang diterima cram menentang politik Nism di” Pasukan? pemerintah Kambo. berbahasa Tas jang #injatakan (UPT) “utan, Kn . & Djakarta, akan #ihadapkan Keno Na Ag pem Motetev Aim Hari Sabit melawan Per Ma pe eka | Menas Bandit ibukota dibekuk bit See dab ba aa Vaong dan Ueram Un 
Ke ke daa PEMIMPIN ORA aa Sa Sa ng BErWira2 Sean Ga Sa Ge Ka ma 
aan dn karenanja disk” AUSTRALIA KETJAM rena Kumbodia tu. P" aah lama di Polisi, TE C AB | Tahu Alpot Kairo. 29 paran pada tang sndita dokal dak terkoordks denga ear. 

Mendilan agar certuduh Chong : Djum'at malam tertang waktu orang sampa versitas Kenkkemeia Rieng rrarea, 

Him Gwan dan 3 orang” kamuwa ,, CANBERRA — Pemimpin  SEBIJAH MISTERI — kep dalam keadaan kena tem dari Beirut jang pada mulanja 2 diantara mereka Ja“ Seorang diurubitjara 

  

Partai Buruh Ausiralia (opo. 

  

    
nja @bebaskan dari tuduhan ter : perkelahian TEpTEMBAK KARENA Memek sara bahwa pasukan Vetkong telah 

sisi), Gough Whitlam, Djum'at ngan ndjau seru dengan Polisi Rahasia di Iplomat & 

jaga malam mengetjam pedas Pres bahan Ban ana Ag Latok perah hitam Planet Senen. TJOBA MEMBANGKANG ngan menundjuk kepada paspor Maba mai LAN Bang senceat Data Coba an 
Sidang Sicunda satu mjaggu ya” siden Nixon darj Amerika Se mampakrja merasakan sedikit ke.) Seorang Agen Polisi dari "Fe. paspor mereka jang berstatus eta Universitas Maryland Pa- ) km sebelah utara Kempot 

tuk memberikan kesempatan ke rikay bagi kepulusannja me. djanggalan mengenai serangan — ke”) am Chusus Ang Bandit” dgn Sang majan djudi Seorang ang” diplomatik. Akan karena ng sedikit 23 orang demonatran dan etikong dikabarkan telah me- 
pada tertuduh dan  pembelanja ngenai Kambodia Mu. Selama dus hari ber- “kode nama 'M', setelah ber- gota Tecab menghampirinja de- dipihak Douane timbul 3 orang polisi menderita luka? da- nembak mati sedjumlah tawas 

menjusun pembelaan. Dalam statemennja Whjilam “dialannja operasi penerobasan perba sang bandit di. "Gan todongan sendjata dan me jet keras.” terpaksa jum perkelahian di-compus Universi- ”4n2 Khmer (Kambodja) didae. 
Perkara tersebut diper'ksa Oleh katakan: "Itu satu 'esan Kambodja Hu, pasukan2 Ameri “hana hampir? sadja revolver ngatakan Djono perlu ditangkap memi ag nga tas tab. rah itu. 

satutcam hakim jang terdiri dari ”titik membelik dalam pepera Ke dan sekutunja Vietnam Selatan Cit: kaliber 38 m mitiknja Sae tuuh seorang ban “patah tidak kurang 20 “8 Di Sestle, 600 mahasiswa dan ang Salah satu dari dua dialah 
3 orang dengan pimpinan hakim , melainkan Yitik mem. Semasekali tidak mendagat perlawan “Aj etuh ketangan bandit itu, @t- Bandit Djono jang berbadan sjandu didalamaja (dalam tota? pelbagai metjam kelompok Per ea phnom Peoh dan Kom. 

ketua B.H. Siburian SH. bali menudju bentjana”' kai ang Das pecggbtno. «oa Pengind Daan. MU Leon menekan Data “ terjahuhu @ebartan 2 Saba Se nan minor ng Ggig Sen Gula Sia move) 
kutu berkesimpulan bahwa geriija: “berhasil membekuk Djono, se wan Maa anbah Dengan kan menang. N kini terpotong disedjurolah 

HATTA: ADA KONSESI2 HUTAN DJATUH wan3 komunis mempunjaf beberapa “telah tembakan dilepaskan ke aan Lang benyrabanporagn una Bora ee ma sampan 23. #apalara Amiri- pat dan dichawatirkan bahwe 

KETANGAN BROKER2 LUAR NEGERI Ku. Dan, Inilah alasan wana menga kian dikatakan sumber jang” "6nn, Polai, Tembakari perineh Airport terpekualah mengamba «ran telah berakal d Univ, Nova Giganggu oleh seranan2 AS. 9 | 
8 Da Presiden Nixon memerintahkan mengetahui kepada korespon- tan dari Agen2 Polisi lainnga ti dengan melakukgh Djum'ct malam. Tigaratus mahasiswa jeh djadi akan mentjoba uptuli 

Bandjarmasin, 4 Mei (Mdk) mempertiepat tegalan Grtath “ek mean “Gg “UANNANA” dak Gihiraukannja. Achirnja Poli penjiwan barang2 bukti t#b. san Michigan dan polisi di Petxdam, “remotong djalan jang Iaionfa 
Bekas. Wakil Presiden Ds. dulan dan bendjir dam Batak Tapa. eiian Tudjuh agen2 Tacab pk. 0100 si terpakaa mengarahkan temba- dan mereka | Menahan kedua Nex Yo, Mananta lebih ke utara lewat mane 

Moh. Hatta itu seharupja mendjadi KoweL an dahak ben pUak Memne mis, tengah malam memblokir sebuah. Kan kepadanja. anak2 muda Indonesia Mu un. aan malam peda hari Sabtu Phnom Pgnh mendapatkan sup”. 
sementara konsesi Gi In Gjiban setiap pemegang kompesi sembari dslam dlumiah jang besar rumah dalam kompleks Planet Se) Dengan tembakan itu dlmaam “tuk dilakukan 88. Vntuk menghadapi “gangguand baru lai ominjak semendiak 
donesia jatuh /diberikam untuk menanam pohon baru. di Kambodja? Rupenja kslangurg mi” nen. Informasi? jg diberikan oleh” Peluru tepat mengenai pangkal y » dari pihak mahasiswa. (UPI) lan kereta api terputus. (AFP) | 

kepada (makelar) dari Sinjalemen Hsfta itu dikenmy "di Selgat tidak berani mendje “informan mepundjikkan, bahwa pahanya, Dies beban dgn man Dari pemeriksan Sang, dita. | 
luar negeri hanja memen kakannjg ketika memberikan ""b Dertanjaan Itu setjara langsung. didalam rumah jtu barsembunji menjerahkan mentjeba kukan temjata bahwa kedua N Yw 
tingkan, keuntungan tjeramahnja dihadapan Sumber2 militer di Saigon jang di- bandi, sudah melarikan diri kebelakang rumah anak2 indonesia itu membawa 

aa pohon baru. Militer sidang Pemda penr kang Ka dam nd beraniannja melakukan vena, ngga , 
Menurut Hafta. hutan jang Me Tan Panen Pang mada diberbagai tempat dalam kota dan bermmbunji dalam sebuah “Kairo. ” 

dipotong terus menerus tanga regkalan kundjungangja De ialah Kambodia” Maupun hearah Dj yee Spampat Inng kenakan. Sang Sa Aa ea RAKJAT IRBAR HILANG 
#danja penanaman baru akan ru2 ini. (PAB) (Bersambung ko Bal. TV) Diono ketika itu kedapatan 20. Para sanga Sana NS Na Ma aa Aa 

sebelum tembakan berikutaja dj ra Saleh Nataprawira dari KB 
PERNJATAAN 7 SASTRAWAN SUMATERA BARAT 4 lepaskan, Mungkin karma takvt RI Kairo. Dindanara, 4 Mag GRAN) Aa Pem aa Ba 

aa : antjaman Iu, atu karena kesa Menurut ketershgan. kala aa wow Dag In ea an Pinta Sing NI 
Wtan Djone menjerahkan dirj de sekiranja imelakukan pe. beras rakjat DPR-GR 1 

Soli : l » aa SNN Bea aa amkak bani Sedap Lae 
»Solidaritas loyal” dengan HB Jassin How momo: SE AIA GA Aa aan 

« ali masuk sendjaru salah lama dita Giok Aan aa pk oyreung Sao Jang Gx Wati a Team Penim 
PADANG, 4 Mel Oldi) Pengadilan Negeri Djakarta dikata: — Jassin didjatuht hukuman oleh ha- rat itu mengadjak semua sastarawan, Sitlari2 karena kogiatannja mala gnekan bahwa ini tergan. bajar oleh Pemerintah - Gjau DPR.GR ke Irbar itu dju 

1 Oreng sasteruwan, — budajawan — kan, bahwa mereka sasterawan, bus kim, agar hukuman kepada H.B. Jas ”budajawan dan tjendekiawan jang . Kukan pentjurian terhadap ba “ar bian UU Mesir. (Ba) rah Prop. Irian Barat dengan ga mengabarkan, bahwa para 
Man tjendekinwan Sumatera Barat da” dajawan dan tendekiawan Sumatern sin tersebut diganti dengan hukuman — berpemandangan djauh, demi ganera- —TANg2 lux dialam rumah seper —- uang subsidi chusus jang dibe tinggi didaerah tstr 
lam pernjatamanja tgl. 28 Aprii bi. ” Barat menjatakan solidaritas positif badan jang akan mereka pikul sehari si jang akan datang, ikut bersama? ti TV, Rajo, dan sebagainja sSENATOR AT. TIDAK MAU LAGI ”sikan oleh Pemerintah Pusat, dimjnta keterangan ten- 
menjatakan solidaritas jang loyal de terhadap musibah tersebut jang oleh — seorang dipendjara? dimana masing2 menggantikan hukuman badan terha-  Kompiotannja terdiri dari 4 arang ng engga hanja tiba dj Djajapura seba. tang masalah beras jni, hanja 
agan ITB. Jassin terhadap musibah — hukum Rep. Indonesia dituduh mela- mereka berdiam. Mereka memandang — dap H.B. Jasain salah satu dari padanja jang be NEGERI AMERIKA jak 18 ribu jan, walaupun da /”mendjawad dengan angkat ba 
1g Ghupatan . Seliwapah kukan kesalahan pidana hingga di- setia presedeni hukum seperti jang Ke7 amterawan, budajawan dan jum djketahuj Namanja, malam  Waskingken, € Mei Cek) lam dekumen pengiriman, dje hu sadja Walaupun dari air 
Te Garikaum trodistoni! tuduh dengan hukuman jang tak se- sangan Sepah RA, Sanga ang benang og arulkgan ay ra itu Gjuga diambil dari rumahnja orng "ore arolbngar-wad las dituliskan djumlah beras muka para pedjabat itu dapat 

an dalam kesusarteraan Indonesia. Ke7 sasterawan, budajawan dan — tivites kesusaseraan chusuanja, ke” vis, Rusli Marzuki Saria, Chairul Ha)” di daerah Tanah Rendah, Djatine ah pogrik Indo Tina pres. Nizam tab adalah 30 ribu ton. Demi. diambil kesimpulan, bahwa se 
Wendeklawan itu menjatakan dengam — senian umumnja. run. M. Joestik Helmy, Dt. Batocah ) Gara. Dem/idan sumber tersebut setingga di, telah memutuskan un dikataka, oleh anggota benarnja mereka sangat me. 

Dalam pernjataan jang dikirimkan setulus hati kepada Pemerintah Rep. Kcbirnja para sastarawan, budaja: Noerdin Jacoeb, Abrar Juara dan mengatakan kepada koresponden — suk tidak lagi menjakong programd -GR Prop. Irbar Sam ngetahw duduk pe - 

Ginga kepada Mahkamah Agung dan — iruicnesia, bahwa seandatnja Upita Agustine. (Ant) "Merdeka'. (Ms) bantuan tuarnegeri Amerika Serikat beri, dalam pertemuan antara sebenarnta (FAR un 

" 

? 
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HALAMAN II 

Muda-Mudi 
  

Surabaya « 
  

berpatjaran 

sampai pagi ? 
SURABAJA, — Kepol'sjan 

Komdin 101 Kotamadya Sura 
baja mengadjukan seruan ke 
pada warga kota untuk selalu 
mengawasi putera2nja dalam 
kehidupan sehari2, karena 
adanja pasangan mude, mudj 
jang berpatjaran d'djalanan 
umum sampai djauh malam, 
bahkan sampai mendjelang pa 
Ei. Peristiwa dem'kian sering 
terdjadi pada malam minggu 
@djantung kota Surabaja "Tun 
Gdjungan' dan djtempat2 lain 
dikota Surabaja. 

Seruan pihak kepolisan ter 
sebut dikemukakan sebagaj pe 
ringatan dalam rangka men 
tjegah kemungkinan terdjadi 
nja hal2 jang tidak djingin. 
kan. 

  

  

mas pertanjaan "Antara" 
pihak kepolstan menjatatan 

memberikan : terha 
Gap afanja pengedaran buku2 
a susila (tjerita2 tjabul) jang 
@'terbiikan oleh penerbjt2 tan 
pa nama. 

Buku2 demikian itu baajuk 
djedarkan 'dibawah — tangan 
oleh pengetjer2 buku kepada 
pembel2 dan kemudian keda 
patan d'persewrkan oleh kios2 
buku. Pembatjanja terdirj dju 
ga dari anak2 dibawah umur. 

Djuga mengenai iklan2 bios 
kop jang menordjolkan gam. 
bar? jang a susila akan djmin 
takan perhatian para pengusa 
ha bioskop.   
Peraturan ' 
baru dari 
Menteri 
Hankam 

SANKSI BERAT BAGI 
ANGGOTA ABRI JANG 
LANGGAR DISIP.IN 

Djakarta, 4 Met (Merdeka) 
Sebagai follow-up dari langkah pe- 

nertiban terhadap anggota ABRI jang 
melanggar disiplin militer maka Men 
teri Hankam/Pangab dalam Instruksi 
nja No. Ins/B/21/IV/1970 tertang- 
gat 27 April 1970 jang Jalu telah me- 
ngeluarkan ketentuan? terhadap peng- 
'ketatkan petadjaman dan pengawasan 
atas sikap serta tingkah laku keluarga 
pedjabat/anggota ABRI dan atas peng 
gunaan pakaian dinas seragam (PDS), 
sendjata dan kendaraan bermotor di- 
nas terhadap perjalahguraan dan usa 
ha2 terfjela lainnja sehingga setjara 
largsurg atapun tidak langsung hal 
itu Gapat mentjemarkan nama baik 
ABRI. 

Dalam keterangan tersebut tertjan- 
tum sanksi2 jang dilaksanakan se- 
(Jara bertahap m'salnja pada pedjabat2 
Jang bersangkutan mendapat teguran 
@jikalau perbuatan itu baru dilakukan 
satu kali. Selandjutnja sanksi jang 
kedua kepada Anggota ABRI akan 
Gilakukan nenahanan berat apabila 
perbuatarnnja itu telah dilakukan dua 
kali. Jang ketiga talah disertai penun- 
daan kenaikan pangkat selama seku 
rangzrja | tahun dan selamazrja 2 
tahun apabila perbuatanta itu dilak- 
Jaksanakan tiga ka!i berturut-turut. 

PEMBERHENTIAN IKATAN 
DINAS MILITER 

Selain itu terdapat sanksi2 lain 
Jang terdapat dalam ketentuan dan 
Instruksi Merharkam /Pangab jaitu ke 
pada anggauta2 ABRI jang melakukan 
tindakan (pelanggaran) disiplin mill- 
ter akan dilakukan teguran jang diser 
tai penarikan kembali sendjata dan 
kendaraan bermotor dinas selama 6 
bulan. Pelaksanaan penahanan berat 
@isertat penarikan kembali sendjata 
dan kendaraan dinas dan penundaan 
kenaikan pangkat jaitu apabila penja 
tah guraan tersebut telah mengakibat 
kan tjatjad berat badaniah dari si- 
korban. 

Ach'rrja kepada anggota ABRI jg 
bersangkutan akan diberhentikan ika- 
tan dinasrja sebagai anggota ABRI 
apabila perbuatan2 tersebut jang di- 
lakukannja telah membawa akibat ma- 
tinja orang lain. 

Dasar pertimbangan dikeluarkannja 
Instruksi Menhankam/Pangab Ini ada 
lah mengingat bahwa telah berkanZ 
cerdjadi terutama dikota? besar chu- 

@iibukota ketielakaan dan ke 
n jang mengakibatkan kerugi- 

an yasterili jang besar dan sering pu 
Ia membawa korban di'wa jang kese- 
muanja sering menggunakan pakalan 
Minas seragam (PDS), dan kendaraan 
dinas jang dipertanggung djawabkan 
kepada pedjabat2/anggota ABRI. 

Instruksi Menhamkan/Pangab terse 
but ditudjukan kepada Kepala2 Staf 
Angkatan, Kasum/Kasdep/Kaskar Han 
kam, Para Panglima Komando Utama 
Operasi Pusat serta para echelon 
pelaksana Pusat Hankam dil. echelon 
@ibawahnja untuk dilaksanakan sepe- 
mubnja Irstrukst Menhankam terse- 
but. 

    

    

       

                          

      
      
      
      
      

       

            
      

          
      
    
        

        

            

DJAKARTA, — Bank Sentral 
pada 1 Mel 1970 mengeluarkan 
untuk kedua kalinja  Sertifikat2 
Bank Indonesia (S.B-1.) jang ber- 
djangka waktu tiga bulan takwin 
Galam kopur2 dari nominal Rp. 
100.000,-: Rp. 500.000,-: Rp. 1.00. 
000, dan Rp. 2.300. 

Pengeluaran SBI 
Rp. | miljar int telah ditawar 
kan kepada semua Bank, baik 
Pemerintah mupun Swasta Nasio- 
nai/Asing dan kepada para anggo 
ta Perserikatan — Perdagangan 
Uang dan Efek2 dengan sistim 
pendaftaran. 

Sampai saat penutupan pendaf 
taran, tg. 25 April 1970 telah ter 
daftar permintaan? sebesar Rp. !. 
288.300.000,-, melebihi djumlah 
jang ditawarkan oleh Bank Sen 
tral, 

Sebuhungan dengan itu Direksi 

  

       ebesar 

SERTIFIKAT BANK INDONESIA 
DIKELUARKAN LAGI 1 MEI: 
Na 

Permintaan lebih 
besar dari tawaran 

Bank Sentral memutuskan men. 
djatahkan Rp. 1,2 miljar, sehing 
gn masing? pendaftar  memper- 

1 
oleh   x djumlah perminta- 

1,2883 

annja, 
Kali ini sebanfak 19 pendaftar 

jaltu 6 Bank Pemerintah, 6 Bank 
Swasta Nasional, & Bank Asing 
dan 1 anggota P.P.U.E. 
Dalam mendjual S.B.I, kepada 

Bank2, Bank Indonesia mendjual 
nja atas dasar diskontro 319, 
sehingga setahun adalah 1596. 

  

  

Sebagaimana diketahui dalam 
bulan April ji, Bank Indonesia 
telah menawarkan SBI seri A se 
djumlah Rp. 1 miljar, sedangkan 
permintaan pendaftar sebanjak 
Rp. 1,132 miljar dan ini semuanja 
dipenuhi oleh Bank Indonesia. 

  

MERDEKA 

DR, MOH, HATTA TINDJAU 
PENGGOSOKAN INTAN 

BANDJARMASIN, — Dr. Mo 
hammad Hatta dengan disertai 
oleh anggoa DPA Ir. Pengoran 
Mchammnad Noor setelah selama 
4 hari menindjau daerah Kaliman 
tan Selatan, pada Kemis tengah 
hari jl. telah kembali ke Djakarta 
dengan djuntarkan dilapangan 
terbang Sjamsudin Noor oleh pd. 
Gubernur/Kdh Kalsel M. Jamani 

. dan pedjabat2 lainnja. 
Selama kundjungannja bekas 

wakil Presiden dan penasehat 
Presidem RI itu mengundjungi ko 
ta Martapura, jang diterima dika 
bupateraan 'Kota Intan' oleh Bu- 
pati/Kdh Bandjar Hadji Budhiga 
wis arnggota2 Muspida, pimpinan 
DPRD Bandjar, wakil2 masjara 
kat dil. 

Dalam pertemuan ramah tamah 
singkat ini Dr. Moh. Hatta mene 
rima lambang Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bandjar jang diserah 
kan oleh Bupati H. Budhigawis. 
Dari kabupatenan 'Kota Intan" 
Dr. Mch. Hatta kemudian menjn 
djau penggosokan intan dikota 
Martapura tersebut. 

  

    

        
   Badan baru 
dalam Dep. 

. dalam 
Negeri 

Djakarta, 4 Mei (Mdk) 
Dengan Keputusan Presi 

den No. 53 /M/1970 Kolo- 
nel CKH Wang Suwandi, 
SH, hari Sabtu telah dilan- 
tik oleh Menteri Dalam Ne 
geri Amir Machmud 'seba- 
gai Direktur Djenderal Chu 
sus Departemen Dalam Ne- 
geri. 

Ditdjen Chusus tsb. ada- 
lah staf pelaksana utama 
jang membantu menteri da 
lam negeri dibidang pembi- 
naan ideologi dan politik 
dalam negeri serta pembi- 
naan kesatuan bangsa. 
Pembentukan Ditdjen Chu 

sus ini dilakukan berdasar- 
kan Keputusan Presiden 
No. 19/1970 jang sekaligus 
menetapkan tugas2 utama- 
nja seperti tsb. diatas. 
Dengan dibentuknja Dit- 

djen Chusus tsb. maka di 
departemen Dalam Negeri 
kini terdapat 4 buah Dit- 
djen jakni Ditdjen Pemerin 
tahan Umum dan Otono- 
mi Daerah, Ditdjen Pemba- 

“DJEMBATAN baru Danau Bingkuang jang "paling 200 meter (Gbr. Ditdjen Bina ngunan Masjarakat Desa, 
Marga). 

Djembatan baru dekat kota 
Pakan Baru, 4 Mei (Mdk). 

Padatanggal 30 April jl. 
Menteri Sutami telah meres 
mikan djembatan Danau 
Bingkuang jang terletak ku 
rang lebih 35 km. dari ko 
ta Pakan Baru. Pandjang 
djembatan kurang lebih 200 

m. dan lebar kurang 7 m. 
dibuat dalam konstruksi be 
ton. Untuk pembuatan 
djembatan ini telah mene- 
lan beaja kurang lebih D. 
M. 1.555.600 jang diterima 
dari Kepedasan sedangkan 
sedjumlah Rp. 255.534.000,- 

  

Penuntut umum tertinggi 

adalah Djaksa Agung 
Djakarya, 4 Mej (Mdk). 
Memberjkan pendjelasan 

sekitar tugas dan wewe- 
nang Kedjaksaan Agung 
R.I. Koordina,or Pameran 
Visualjsasj Pelita Kedjaksa 
an Agung Tahun Periama 
Drs. Z.N. Sjamsuar Naj- 
ma mengatakan anjara 
lain adaiah mengadakan pe 
njelidikan terhadap kedja- 
hatan dan pelanggaran, 
Berdasarkar pasal 7 ajat 

1 Undang-Undang No. 15 
tahun 1961, Djaksa Agung 
adalah penuntut Umum 

tertinggi, dimana menurut 
pasal 8 djberj wewenang un 
iuk menjampingkan (mon- 
@eponer) suaju perkara de 

|» kepentingan umum. 
Kedjaksaan djuga bertu- 

tugas untuk mengawasi 
aijran2 keperijajaan jang 
dapat membahzjakan ma- 
sjarakat dan negara, serta 
berkewadjtban mendjalan. 
kan keputusan dan ketayap 

| an Hakim Pidana. 
Dalam pada jtu berdasar 

kan Kepres. No. 73 tahun. 
1967, Djaksa Agung berwe- 
nang melakukan. pegnusut. 
an/pemeriksaan pendahulu- 
an Suatu perkara atau pi- 

TOKO MAKASSAR , 
KETJURIAN 150 

ARLODJI TANGAN 
Makassar, — Tamu? tak di 
undang telah berhasil me- 
masuki ,toko Hok Li jang 
terletak didjalan Kakatua 
49 Makassar, dengan dja- 
lan menggunting atap seng 
toko tsb. sekitar djam 03.00 
dinihari malam Djum'at 
dan membawa kabur 150 
buah arlodji tangan. 

Arlodji2 tangan jang ter- 
diri dari merk Nelson, Sei 
ko dan Rico jang seluruh- 
nja ditaksir berharga Rp. 

500.000, —. 
Pihak berwadjib dikota 

ini sementara melakukan pe 
gusutan. 

  
  

  

WARTA EKONOMI: 
KURS VALUTA ASING DI DJAKARTA 

DJAKARTA — Kurs valuta asing i pada money 
Gunung Agung di Djakarta hari Sabtu 2 Mei 1970 adalah sama 
dengan kurs harj Djum'at, jakni : 

Poundsterljing Inggeris 
Dollar Australia 
Dolar Amerika Serikat 
Dollar S'pore/M'sia/Brunei 
Gulden Nederlaad 
Deutsche Mark Djerbar 

Dollar Hongkong 

KURS DEVISA HARI DJUM'AT 
DJAKARTA — Dalam ca Devisa Umum di Bursa 

Diak rta hari Djum'at terdjadi 
kurs tengah dengan 

ag kurs djual Rp. 378.50 per 1 US$. Peredaran pada kurs 
ialah US$ 4.146 36542 

sebesar US$ 1.118 909.36 

changers P.T. 

BELI DJUAL 
Rp. 881,— Rp. 918,— 

142, — 430,— 
380,— 385,— 
123. — 126,— 

100,50 105,— 
100,— 104,— 
2— A,— 

Valuta Asing 
transaksi pada kurs Rp Tg 

kurs beli sebesar “Ra 377.50 
tsb 

laran call barj Djum'at meliputi US$ 5.265.274.78. 

  

hak? jang iersangku, da- 
lam perkara jersebut baik 
sipii ataupun anggota AB 
RI. Djaksa Agung, menge- 
tuaj team penjelidikan dan 
penunjutan perkara penje 
lundupan djdalam organisa 
si TP4. 

Selandjutnja  berdasar- 
kan Penejapa, Presiden 
No. 3 rahun 1962 jang ke- 
mudian ditetapkan mendja 
di Undang-undang No. 5ta 
hun 1969, Djaksa Agung di 
berj wewenang melakukan 
perawanan dan pengusiran 
terhadap oknum? jang ber 
indikasi membahajakan ke 
pentingan Negara dan Bang 
sa. Selandipinja Djaksa 
Agung bertugas memimpin - 
pemberantasan gerakan 
subversi, dan demj kepen- 
tingan umum dapai mela- 
rang beredarnja 
tjejakan. (PAB) 

barang2     

  

    
    
   

   

  

Bioskop 
“drive-in” 
pertama 
dibuka 
Djuni 

DJAKARTA, — ,Drive-in 
cinema pertama dj Indone- 
sia, jang dapai menam- 
pung 800 mobil dengan 
»play ground” dan 400 tem 
pat duduk dewasa jnj se- 
dang dibangun oleh peme- 
rinfah DCI Djakarta di An 
tjol. 

Lapangan dan landasan 
jang sedang d,bangun di- 
atas tanah setuas 5 ha diha 
rapkan selesaj dalam bulan 
Djuni jang akan da.ang pa 
da HUT 443 Djakarta, Las 
jarnja terbuat darj kaju 
dengan ukuran 12 X 40 
meter dan 8 mejer dari ta 
nah. Bioskop terbuka jan 

ma terbesar” di Asia itu 
perlengkapannja di datang. 
kan darj Diepang. 

Semua kendaraan, ketjua 
Ii iruk dan pickup, diperbo 
lehkan masuk dengan pe- 
mungutan biaja per orang. 
Cinema itu djuga dileng- 
kapi dengan rumah-makan 
dan snack-bar. Fjim diper 
tundjukkan etjara non 
stop. 

Bina Ria seminggu 
Rp. ! dju 

Tempat rekreasi Antjol, 
Djakarta, ,Bina Ria" 

   

          

   
   

laut itu banjak dikudjungi 
pelanijong dengan 
1200 mobil. Semi 
2000 mebil dan 3000 motor 
masuk ke “Bina Ria”. 

daiam “Bina Rja' mu 
lai hari Mingru jang akan 
datang dilengkapi d 
bis dan kuda, sedang dja- 
lan2pja akan 

   

    

   

Pakan 

Baru 
dari Dep. P.U.T.L. 
Djembatan Danau Bingku 

ang jang djuga dikenal se- 
bagai salah satu Projek 
Djembatan Riau merupakan 
penghubung penting dari 
lalu lintas antara Bukit 
Tinggi dengan Pakan Baru 
sedamgkan seleblumnja ha- 
nja dihubungkan dengan ra 
kit jang telah berdjaian pu 
luhan tahun. Rakit tsb. ra- 
ta2 meljani 120 penjebe- 
rangan kendaraan per-hari- 
nja. 
Seperti diketahui, antara dja- 

lan Negara jang menghubungkan 
Bukit Tinggi dengan Pakan Baru 
akan @ibangun 4 buah djembatan 
antaranja Rantau Barangin, Su 
ngai Batu Andjing, Muara Mahat 
dan terachir jang sudah selesai 
untuk dignakan jakni djemba 
tan Danau Bjngkuang, Untuk ke 
empat djembatan diperkirakan 
akan menelan biaja sebesar ku- 
rang lebih D.M. 7 djuta. 

Chususnja jembatan Danau 
Bingkuang jni masih harus menga 
lami pekerdjaan2 tambahan anta 
ra lain pembersihan, pangetjatan 
dan lain? kemudjan pemadatan 
badan djalan, perikerasan dan pa 
ngaspalan termasuk pengaspalan 
lantai djembatan. 

Pelita Thn. 1 diarahkan 
unjuk Sumatra 

Atas pertanjaan pembantu chu 
sus Merdeka” Menteri Sutami 
mengatakan bahwa Pelita Thn. 
Il untuk Sumatra prioritas perta 
ma akan diberikan kepada Dae- 
rah Istimwa Atjeh, kemudian 
Sumatra Barat dan terachir Riau 
sedangkan Sumatra Utara dalam 
Pelita Thn, II akan melandjutkan 
program kerdja dari pada Pelita 
Thn. 1. Menurut Menteri Sutami, 
djembatan Danau Bingkuang di Pa 
kan Baru ini merupakan djemba 
tan jang nomor 2 besarnja sesu 
dah Gijembatan Musi di Palem 
bang dan kita boleh bangga ka 
rena pembangunan djembatan ter 
sebut seluruhnja dikerdjakan oleh 
teraga2 tehnisj Indonesia dan un 
tuk salah satu Sub Projek Djem 
batan Riau, Dep. P.U.T.L. mem 
pertjajaikan kepada Ir. Rachma- 
dj BS jarg dengan tekun telah 
berhasil menjelesaikan bangunan 
djembeatan Danau Bingkuang di Pa 
kan Baru Demikjan Menteri Su 

tami. (KL) 
x 

TEPUNG TERIGU 
TIDAK TERKENA 
MPO, MPS & BMD 
DJAKARTA — Dalam mem- 

perhiji harga tepung terigu ti- 
dak dapat dikalkulir kedalam. 
aja pungutan2 M-P.O. sebanjak 
21, M.PS sebanjak 14 dan 
SM.D- sbanjak 4. demikian 
ditegaskan Humas Direktorat 
Djenderal Padjak hari Sabtu. 

Djadi tidaklah benar. dikata. 
kan selandjutnja. bahwa dalam 
mergkalkulir harga tepung teri 
pu tsb diperhitungkan pungut. 
an2 MP0 (Menghitung Padjak 
Oring) din MPS (Menghitung 
Padjak Serdiri). Sedang pungu 

MD (Bea meterai Dagang) 
bejas. baik didalam pen 

" tepung terigu maupun 
m mengkalkulir perintjian 

harganja 
Pendicasan tsb diberikan 

oleh Humas Ditdjer Padjak se 
hubunwan terdapatnja sementa. 
ra berit, bahwa harga perintji 
an tepung terigu akan naik 
kalkulasinj: — Karena kedalam- 
sia drmaukkan pungutan2 M- 
PO 2, MPS 24 dan BMD 
ix 

  

Ditdjen Agraria dan Dit- 
djen Chusus. 

MASIL SENSUS TIDAK ADA 
SANGKUT PAUT DALAM 
PEMUNGUTAN SUARA £ 
Djakarta, 4 April (Mdk) 
Penjelenggaraan Sensus Pendu 

duduk 1971 adalah suatu keharu 
san dan ini sesusi dengan reko 
mendasi dar! Perserikatan Bang, 
sa2. Dan Sensus 1971 jni Gea 
sekaligus merupakan program Sen 

oleh faktor2 politis. (El) 

SENIN, 4 MEI 1970 

Dari Medan ke Solok tapi... 

Bantuan UNICEF 
njasar kemana ? 

Padang, 4 Mej (Mdk) 
Bantuan Unicef untuk SPG 

Negeri Solok 

ngan, alat2 olahraga dil. seba 
gian diantaranja telah kesa- 
sar entah kemana dan tidak 
sampaj di Solok. 

Sk. "Haluan"dj Padang da, 
lam penerbitannja hari Djum 
'at jang lalu telah mengung. 
kapkan laporan dari SPG So- 
lok dimana dikatakan, bahwa 
PT Apoilo Veeri Medan dalam 
suratnja tgl. 12 Maret 1970 
menanjakan apakah barang? 
Unicef untuk SPG Solok jang 
Gikirimkan dari Meda, telah 
sampai di Solok ? 

Menurut pihak SPG Solok 
sedjumlah barang jang diki. 
rimikan itu telah diterima dari 
Departemen P dan K Suma. 
tera Barat cg. Seksi Perbeka- 
lan dj Padang. Akan tetapi 
ncmor pengiriman dan code 
pakking barang2 tsb sudah 
berubah darj aslinja sebagai. 
mana jang dinjatakan oleh PT 
Apollo Veem, Medan. Sedang. 
kan sebagian lain hingga kini 
masih belum diterima. 

Barang2 bantuan Unicef jg 
sudah sampai dan diterima 
oleh SPG Solok itu terdirj da- 
ri jala2 PKK dan mikroskop 
(? coli dengan code No. 5054), 
mesin djahit, kompor, alat2 
PKK dar alat2 olahraga (12 
coli dengan code No. 5065), 
alat2 pertanjan dan pertukang 
an (12 coli dengan code No. 
5056). Selain itu masih ada 
barang2 dengan code2 Non. 
5016, 5259, 6420, 6438 dar 6452 
jang belum diketahuj isinja. 
Kemana kesasarnja barang2 

lainnja, sebegitu djauh SPG 
Negeri Solok belum mengeta. 

        
     

     

   

Bersedia 

Utama 

No. 481/M/70 

huinja, sedangkan menurut 
pemberitahuan — PT Apollo 
Veem Medan, semua barang2 
Itu sudah dikirimkan sedjak 

tgl. 2 Pebruari 1970 jang lalu 
dalam keadaan “utuh sesuaj 
dengan code2 nomor jang di. 
berikan kepada SPG Solok (Ant) 

  

Perahu beras tenggelam 

ditabruk Kapal Pelni : 
  

KENDARI — KM "Brantas" 
milik PN Pelny sekira djam 
91.30 pagi tanggal 25 April jg 
lalu diperairan teluk pelabu- 
han Kendari telah menubruk 
perahu lambo ?'Taruna Baha. 
ri" dan menjebabkan tengge. 
lamnja perahu tsb bersama 
muatannja didasar laut, jaitu 
34 ton beras djatah pegawzi 
pemerintah daerah kabupaten 
Muna jang diangkut dari Ken 
darj menudju Raha, 

Sembilan orang awak pera- 
hu tsb selamat, ketjuali keru. 
gian perahu petiah dan teng. 
getam bersama gutatannja ter. 
masuk barang2 lainnja jang 
Gitaksir mentjapai kerugian 
Ik. Rp. 3,5 djuta. 

La Ame, djuragan perahu 
jang malang jtu, dalam kete. 
rangannja pada Antara” 
Kendari mengatakan, bahwa 
"Taruna Bahari” sudah me. 
ninggalkan dermaga pelabuh- 
an Kendarj Ik. 1 mil ditempat 

ketjelakaan, masih diperajran 
teluk Kendari. 

Tidak dibantu ? 
Menurut keterangan awak2 pe 

rahu maupun penumpang KM 
"Brantas" jang 'kut menjaksikan 
ketjelakaan tersebut. dari djarak 
beberapa ratus meter kedua pj 

MENDJUAL dan 

SERTIFIKAT BANK INDONESIA 
(S.B.I.) 

Kepada jang berminat dapat berhubu ngan dengan BANK NEGARA INDO NESIA 1946 Kantor Tjabang 
Djakarta Kota/Urusan Efek2. Telepon O.K. 20080 — 25072 Ps 

BANK NEGARA 
KANTOR BESAR 

BANK PELITA JACATRA 
DJL. PANTJORAN 43 C DJAKARTA, TELP. : 

NERATJA SINGKAT PER 31 MARET 1970 

23795. 24690. 24699. 

Tidak ada korban 
djiwa manusia tapi 
ditaksir kerugian 

Rp.3,5 djuta 
hak sudah saling melihat. Mung 
kin karena ada tanda2 akan ter 
ijadi tubrukan, oleh pihak KM 

"Brantas" telah diberikan bebera 
pa kali peringatan ggar perahu 
menghindar walaupun pihak 
perahu itu sudah berusaha men 
dajung karena adanja angin di 
samping dorongan arus. 

Perahu jang berukuran 40 ton 
tersebut rupanja tdak mampu 
digojangkan dajung menjebabkan 
petahnja dajung2 jang digunakan 
sehingga mereka tidak dapat ber 
buat apa2 dan 'tertj'umlah" "Ta 

runa Bahari” sampai masuk keda 
sar laut. 

Suatu penjesalan jang dirasa 
kan awak? perahu karena pihak 
KM 'Brantas' tidak memberikan 
pertolongan pada awak? perahu 
jang sudah terapung? itu ketjua 
li diselamatkan penduduk desa 
dipanta! perajran itu. 

Penjelesalan persoalan tubru 
ngan pihak kepala pelabuhan Ken 
dari. 

MEMBELI 

M7 dan 384 

INDONESIA 1946 

    
       
      

      

  

        

  
  

BAT      
No. 427, M/70 

  

berging 
Ka UGIN LIA 

NAKULA FARMA 

Batu? 

(KIMIA FARMA UNIT II) 

AKTIVA. PASSIVA 

1 Kas Rp. 8.960.080,— 7. Modal Rp. 10.000.000,— 
2. Bank Indonesia an 50.303.246,96 8. Rekening Koran (Giro) 146.961.891,24 
3. Bank2 Lain : 6.573.608,29: 9. Tabungan & Deposito 
4. Debitur dalam Negeri ».. 143.889.709,44 Berdjangka an 57.633.901,80 
2. Milik Tetap dan Inventaris ,, 13.485.941,96 10. Rekening Tjek Fiat 5 2.510.738,31 
6. Rupa - Rupa 2 17.044.845,80 11. Rupa - Rupa 23.150.901,10 

Rp. 240.257.432,45 Rp. 240.257.432,45 

S. E. & O 

P. T. BANK PELITA JACATRA 

No. 428/M/70 D 

Ioi Indon 
& ready stock | 

| 
& 

z 

z 
s toruna 

" Pkn MM 
2 ETNNNTNN TEE 

DJKT IKI 21467 

1070. 

LASUT 
dalam usia 72 tahun. 

harinja. 

    Kakak — adik: 

Kel. Ds. BA. Supit — Engelen 
(jakarta) 

Wutju 
Kel. L. Arifin — Lasut 
(Djakarta) 

No. Mr 

BERITA DUKA TJITA 
Telah meninggal dengan tenang pada hari Sabtu tanggal 18 April 

kakak-adik, ibu, nenek (oma) 

NI. Dj. JEANETTE MARGARETHA PINGKAN BULAUAN 

Dan telah dikebumikan dipemakaman Pandu, 

Kepada seluruh handai taulan, kami utjapken banjak terima kasih 
atas sumbangan baik moril maupun materiel 

Kel. N. Rambitan-Supit (Kapataran) 

      IREKSI 

HONDA MOTOR ' 

   

          
      
    
    
       

  
  

| 
Para pemuxan yg tlah Yatuh tempo haram - 
"pera datang enfank kuntan.cuya vatuk | 

motor/ 
PEN Ea Nai 

SETIA BUDI NV 
ANTAM MTA UNA Tun 

     
kami jang tertjinta. 

— SUPIT 

Dendang gada mek 

Kami jang berduka Uita 
Anak?    

         
      
    
    

          

    

      

     Kel. R. Kairupan — Lasut 
Makasan) 
Kel. Th. P. Mandagi 

(Lembang) 

Kel. WA. Lasut — Pondang 

(urwahartay 
Kel Ph SJ Lasut — Pant 
@aremdang 

— Lasut 

Kel. & Singgih — Lasu: 
Wara 
Kel. 3 Poluan — Lasut 
Oiakarta) 
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KEGIATAN PERBANKAN 
Bank2 di Indonesia pada umumnja masih terlalu mengikatkan dirinja 

pada fungsi moneter chususnja, sehingga masjarakat mengenalnja har 
aparaat pelaksanaan kebidjaksanaan Pemerintah dibidang mone 
dalam :taraf kita kini melakukan take off untuk pembangunan negara besar2an, 
bank harus merupakan badan jang berfungsi economic promotion. Fungsinja 
dibidang peningkatan ekonomi itu, sudah sering ditandaskan setjara langsung 
maupun tidak langsung oleh Presiden Suharto. Antara lain pernah Presiden 
Suharto menekankan, bahwa bank harus membantu perkembangan ekonomi 
dan melajani masiarakat kearah kemadjuan ekonomi, terumata sekali dalam 
angka mensukseskan PELITA. 

Didalam tulisan2 kita, selalu djuga kita menekankan bahwa bank sebenar- 
nja merupakan tenaga pendorong bagi usaha2 positif jang kekurangan model. 
Bank tidaklah hanja suatu aparatur jang berfungsi memindjamkan uang dengan 
borg, lalu menantikan pembajaran hutang2 kembali dengan bunganja. Lebih 
daripada itu ia sebenarnja membantu akumulasi uang masjarakat kepembiajaan 
rentjana2 usaha masjarakat kearah perkerhbangan ekonomi. 

      

  

    

Didaerah2, dimana kegiatan2 pertanian dilakukan oleh masjarakat desa 
umpamanja, bank dapat didjadikan organisator dan konduktor usaha penduduk, 
dari peningkatan produksi tani, sampai kepada penumpukan dan sales-nja. 
Bank, dengan demikian bertindak sebagai sentral kegiatan ekonomi desa dan 
membentuk sentrum2 kegiatan ekonomi setempat2, dengan pelan2 merubah 
peri hidup rakjat didesa2 mendjadi investment-minded, ecoriomic minded. 
Sehingga achirnja mampu pula membela dirinja sendiri dari serangan tengkulak2 
jang tidak memperhitungkan samasekali progres hidup masjarakat desa kearah 
penghidupan jang lebih lajak 

Dari kegiatan bank2 jang dikenal.masjarakat disini, kelihatannja, bank2 
asing terlihat tegas dan positif mendjurus kepada djalan economic development 
promotion. Kita sajangkan, bahwa "1msrintat dengan peraturan2nja jang ku- 
rang mantep, tidak membantu perbu:kan kita p-dda umumnja mendjurus kearah 
economic promotion itu. Disamping itu kiranja r-rlu petugas2 Negara dibidang 
perbank-an dan jang bersangkutan dengan itu, mc » dakan perubahan pendirian 
dan mental. Kepada mereka diharapkan, untuk tidak menjukarkan perkemba- 
ngan dan pengembangan ekonomi kita oleh Bank2, tetapi hendaknja mereka 
mengerti bahwa tiori2 jang baik, harus dapat dirapkan mendjadi' tjara2 jang 
dapat didjalankan dibidang2 jang praktis. 

    

Dengan bantuan dan kesadaran pimpinan dan petugas2 itu, tentulah 
djiwa dan sikap bank2 kita dapat diswitch kearah memenuhi tugas mengem 
bangkan perekonomian kita. Dengan begitu, achirnja bank2 kita dalam susana 
memadjukan bidang ekonomi dan kesedjahteraan rakjat dapat mendjalankan 
fungsinja seperti jang diharapkan darinja 

Essensi kehidupan bank2 adalah pertama'tama untuk dalam segala kondi- 
si mendorong dan membantu penghidupan usaha2 masjarakat. Ia memegang 

peranan -mengisi kegotong rojongan didalam dunia modern. Dalam pengertian, 
bahwa usaha2 jang tidak mempunjai modal atau kekurangan modal dibantu dan 
didorong untuk mendapatkan modal sebagai kekuatan mutlak dari djalan menu: 
dju kearah sukses usahanja. Bank2 jang tidak mendjuruskan dirinja kearah mem 
buat masjarakat economic minded, tidak banjak artinja bagi pengembangan 
perekonomian suatu masjarakat. 

Dan sudah waktunja sekarang ini melihat bank2 kini bertindak, tidak 

MERDEKA 

AMERIKA, RUSIA & INDOTJINA 
  

Penetrasi Vietsel, AS 
pil pahit mendjelang 

ada waktu persiapag? 
»Pertemuan Asia” se- 
dang hendak dilaksana- 
kan untuk membitjara- 

kan netralitas ' Kambod 
dan untuk memperdjuang- 
kan ditariknja semua pasu- 
kan2 asing disana, jang di 
kedjutkan oleh surprise jang 
bukan surprise lagi ! Jaitu 
pasukan2 Vietnam Selatan 
telah menjerbu — wilajah 
Kambodja dengan kekuatan 
kl. 10.000 orang dibagian 
»Paruh Bebek” negeri itu. 

Pihak AS setjara terbuka telah 
menurut sertakan penasehat2 mili 

ter, logistik, artileri dan pesawat pe- 
nempur bom (bomber). Ini berarti, 
bahwa kegiatan2 militer telah aktif 
dilakukan oleh AS. Apa jang telah 
terdjadi 1 menundjukkan djalan 
lebih luas bagi terbukanja pertenta- 
ngan2 jang lebih panas antara kekua- 
tan2 raksasa disana. 

Intervensi AS di Vietgam sedjak 
belasan tahun, tidak sadja membuat 
ia kewalahan menghadapi kekuatan2 
Komunis sebagai musuh bebujutan 

3 
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DOKTRIN NIXON? — Presiden Ame rika Serikat, 
buat "surprise" dengan keputusannja bahwa 
rupakan salahsatu langkah "strategi perdai 

deg 

ja, tapi ia djuga sekaligus dihadap- 
kan kepada pergerakan2 nasionalis- 
me dinegeri2 itu (Indotiira), Dalam 
hal inilah sukarnja dilaksanakan sis- 
tim-pertahanan AS jang disatu pihak 
ingin membasmi komunisme, tapi 
dilain pihak djuga merugikan nasio- 
lisme disana. Karena nasionalisme 
sana pada hakekatnja anti-AS (seki 

      

pun tidak pro-komunis) dan mereka 
tidak dapat didjadikan teman oleh 
AAS, maupun oleh kaum komunis ! 

Berbeda dengan masa2 sebelum 
n Rusia-RRT, ma- 

    

terdapat pula rivalitas 
jang berbahaja untuk memegang he- 
gemoni ideologis di Indotjina. Perten- 
tangan ini membawa keuntungan re- 
latief bagi AS. Tetapi djika AS tidak 
berhati2 didalam mendjaga kedudu- 
kan jang panas disana, maka sekali- 
pun permusuhan terdapat ant: 
dan RRT, namun kedua negeri k 
munis itu masing2 dengan tiara2 
sendiri djuga tidak menginginkan di- 
adu domba oleh AS. Selain itu tidak 
dapat menerima kerdjasama jang ba- 
gaimanapun dengan AS. Pokok 
senantiasa AS dianggap sebagai 
wan jang berbahaja oleh RRT mau- 
pun SU. 

“ PERANAN SOVJET 

usia maupun RRT mempunjai 
R vested interest untuk meng 

hantjurkan kekuatan Barat dan 
AS di Indotjina. Umpamanja, 

P3 :| 

    

   

    

            

     

   

     

Richara Nixon, mem- 
serangan ke Kambodia me- 
n 1970"-nja. Gambar atas 

  

hanja sebagai administrator pengumpulan uang, tetapi djuga sebagai sentral dari diambil ketika kepala negara AS tsb mendjelaskan keputusannja untuk 
kegiatan ekonomi masjarakat kita, chususnja dalam usaha kita semuanja mensuk memerintahkan pasukan? darat sekutu menerobos perbatasan ' Kambodja 
seskan tahun ke I! Pelita.- untuk menjerang serdadu2 komunis (AP). 

ea — mama TJ —. s1 —     

TRAGEDI LAGI DI HOLLYWOOD : 
aa 

AKTRIS SWEDIA MATI ' 
Hoilywood, 4 Mej (Mdk) 
INGER STEVENS, aktris be 

rambut pirang, jang memain- 
kan peranan seorang pengurus 
rumah jangga jang memikat 
hati Calam film seri televisi, 
»ANAK PETANI', diketemu- 
kan meninggal dunja diru 
mahnja pada harj Kamis da- 
lam usia 35 tahun. 

Sebab kemaiian itu tidak 
langsung dike,ahuj Seorang 
dokser Cjrumah sakit dimana 
aktris tersebus dinjatakan ma 
ti mengajakap bahwa ia ber 
hasii menjingkirkan pemba- 
lut ke.jil dari dagunja dan me 
hat sedikit darah. 

Pada tahun 1959 akjris ke- 
lahiran S:ockholm jtu dike,2 

mukan pingsan dikamarnja jg 

DJAKSA AGUNG 
BAN' AH BERITA 250 
BENDAHARAWAN 
SUDAH DITAHAN ! 

baru. Sebuah botol ammosja 
jang setengah kosong dikete- 
mukan dj/Cekatnja. Menurut 
para dokier ja telah menelan 
larutan jang membakar teta- 
pi menuru, polisi tidak ada 
petundjuk2 bahwa ia mentjo. 
ba membunuh dirj kemudjan 
matj. 

Nona Sievens, nama sesung- 
guhnja ialah Inger Stensland 
diketemukan terlentang dilan 
taj dapurnja, oleh temannja 
sekamar, Nona Lola MeNaly 
pada k.I. djam 10.00 pagi wak 
tu setempat ajau djam 11.00 
GMT. Menurut polisi Nona Lo. 
la McNally mengira Inger 
Stevens masih bernafas dan 
memanggil ambulance. Nona 
Inger Stevens ternjata, sudah 
maftj ke:jka diterima masuk 
rumah sakit. 

Loia McNally mengatakan 
bahwa Inger Stevens masih 
membuka mafanja ketika ja 
mendengar namanja dipanggil 
dan .ia berusaha berbifjara, 
tetapi tidak dapat mengeluar- 
kan silarag apapun lagi. Menu- 
rut polisi akjris Inger Stevens 
meninggal dunja dalam per- 
djalanan dari tempaf 
nja kerumah sakic. Lola Mc- 
Nally berkata bahwa ja masih 

berbi:jara melaluj telepon pa 
da djam 11.15 malam pada ha 
rj Rabu dan nampaknja ja 
baik2 sadja dan sehat walafi- 
af. 

Inger Sievens beium kawin 
fagi. Dulu ja tjerai pada th. 
1958. Bekas suaminja jalah 
An'hony Soglio agen theater 
New York jang kawin dengan 
Inger pada tahun 1955 tanpa 
menghasjlkay anak seorang- 
Pun. 

Soviet Bantah Ikut" 
Bertempur di Timur 

TENGAH 
New York, 4 Mei (Mdk) 

  

DJAKARTA, — Djaksa Agung 
Sugih Arto harj Sabtu membantah 
keras pember'taan pers mengenai 
penahanan jang seolah.olah telah 
dilakukan oleh Kedjaksaan Agung 
terhadap sedjumlah bendahara: 
wan? Repelita. 
Dalam keterangannja kepada 

'Antara”, Kepala Humas Kedjaksa 
an Agung Masdjdoelhak Simatv, 
pang SH menambahkaa, bahwa 
bantahan Djaksa Agung itu dikc 
luarkan sehubungan dengan ada 
nja ber'ta2 dalam pers Ibukota, 
seolah-olah Djaksa Agung telah 
memberikan keterangan tentang 
afanja 250 orang bendaharawan 
Repelita pada Departmen2 jang 

#» ditahan karena tuduhan kd 
tupsi. 

Oleh Masidoelhak selandjutnja 
dikemukakan bahwa jang benar 
lalah pihak Kedjaksaan Agung ki 
nj sedang meneliti laporan2 jang 
dianggap fiktt oleh Kedjaksaan 
Agung jang 'diberikan oleh bebe 

tapa bendaharawan Repelita ke 

pada pemer'ntah. 
Laporan? tersebut kini sedang 

   

  

    

diteliti oleh Kedjaksaan Agung Wakil Menterj Luar Negeri 
dan mengena! apakah Sovjet Jacob Malik telah mem 
tersebut palsu atau tidak atau bantah bahwa pilot2 Sovjet 

terdapat sesuatu korupsi, hal “tu 
masih dalam penjelidikan. 

Didjelaskan bahwa h'ngga saat 
inj belum ada penahanan2 jang 
€'lakukan oleh Kedjaksaan Agung 
terhadap bendaharawan2, baik 
jang berada di Djakarta maupun 
dj daerah2. 

sedang menerbangkan 
tempurnja dari Mesir terhadap 
Israel, demikian dinjataka, di 
PBB hari Djum'at. 

Seorang djubir PBB menga. 
takan bahwa Malik memban. 
tah atas tersiarnja berita? itu 
dalam pertemuannja dengan 
Sekretaris Djenderal PBB U 
Thant harj Kamis. 

Djubir itu mengatakan pa- 
da para wartawan bahwa ia 
belum bisa menetapkan hubu 
ngan dari pernjataan delegasi 
Sovjet itu atau a h pernja 
taan jru dikeluarkan setelah 
Sekdien U Than menanjakan. 
nja. (Rtr) 

  

SURABAJA — Konsulat Yng 
geris di Surabaja telah meag- 
angkat Khoe Tiong Diian, be. 
kas prive sekretaris NV Nebri 

tex, mendjadj British Pro Con 
sul di Konsulat Inggeris Sura. 
baja. 
Demikian dikebarkan o'eh 

Konsulat Inggeris di Surabaja 

  

    

BUNUH DIRI? 
Nona Inger Stevens munjjul 

berkali-kalj pada serangkajan 
atjara film selevisi dan mem- 
buas beberapa fjim, retapj ja 
paling terkengi sebagai gam- 
barnja Katie Holsirom, pe- 
ngurus rumah angga jang 
memikat hatj seorang anggo- 
ta Kongres dalam tilm 
»ANAK PETANI” (,,The Far- 
mer's Daugh:er”) jang dipu- 
tar terus dari yahup 1463 sam 
pai tahun 1966. 

Ia ditjalonkan sebagaj Em- 
my pada tahun 1962 daram 
perjundjukannja sebagaj pe- 
ngungsi jang mengandung, da 
lam episode ,,The Dick Powell 
Shown”. 

Orang tua Inger Stevens 
adalah pentjandu2 theater di 
Swedia dan Inger sendiri su- 
dah mulaj terdjun dalam ge- 
langgang iheater pada usia 6 
tahun ketika ajahnja meru- 
bah mukanja sendirj dengan 
make-up dalam suatu perfun- 
djukan Natal. 

Ajahnja, jang baru2 ini be. 
kerdja sebagai pedjabat PBB 
di New York, dulu membawa 
keluarganja ke Amerika Serj- 
ka, kerjka Inger baru berusia 
13 tahun, sesudah  ajahnja 

memperoleh bea—siswa. 
Orangtuanja sekarang sudah 

tjerai, ia mempunjaj seorang 
saudara lelaki, Kari, jang ting 
gal di Cape Cod, Massachu- 
setts. 
Pada wakiu Inger sedang 

tumbuh bersemi sebagaj ak- 
trjs ja baru dapat berbitjara 
sedikit bahasa Inggeris, mes- 
kipun orangiuanja sudah lan- 
tjar, Tetapi sebelum menjng- 
gal ia hanja, mengenal baha- 
sa Inggeris, hanja sedikit sa 
dja bahasa Swedja jang ia ke 
tahui, mungkin hanja aksen/ 
tekanan nadanja sadja. 

Inger Sievens sebelum me- 
inggal dunja pernah main 
lengan Bing Crosby dalam 

tim iMan On | re” pada ta- 
hun 1956. ja jang ter- 
achir jalah ,A dream of 
Kings” jang dibuat tahun 
jang lalu. Fiim?nja jang lain 
ialah ,Cry Terror", The Buc- 
canneer” dan ,,The World, the 
Flesh and the Devil" jang per 
nah dipuiar dj Indonesia. 

Inger Stevens menolak un- 
tuk mendjadi bintang fiim 
1007 jang berarti mengabdi- 

kap diri setjara iotal kepada 
dunja film. Katanja: ,Saja 
bercerimakasih kepada Tuhan, 
bahwa saja sedjhit humoris: 
tis. Kalau gerlalu serjus ma- 
ka orang akan mundur dan 
berka.a” Ah orang? ini hanja 
m— andiwara sa me- 
majnkan peranan orang lajn. 
Dan ifu ada bahajanja “tau 
keanehannja. (UPD. 

      

  

  

  

  

W'sia tawan 
komunis 

di Serawak 
Kamp besar di utara 

Malaysia Barat 
digerebek pasukan 
gabungan Thai-M'sia 
kutjng, 4 Mei (Mdk) 

Tudjuh orang komunis harj Ka 
mis jl. telah ditawan dan seorang 
berhasil ditewaskan oleh pasue 
kan2 keamanan Malaysja didae 
rah Bau Niah demik'an Komite 
Operasi Negara . mengungkapkan 
harj Djum'at jl. 

Koo Chun Fui, jang d'tewaskan 
oleh pasukan keamanan itu meru 
pakan pimpnan dari sekelompok 
geriljawan komunis jg beropera 
si djdaerah divisi.IV Serawak. 

Sela'n itu pasukan? keamanan 
Mala'ysia djuga berhasil menemu 

, amunjsi2 dan do 
komun's ' lainnja, 

demjkian komite operasi 'tu tam 
bahkan. 

Dengan demik'an @jumlah 
orang2 komunis jang telah dite- 
waskan oleh pasukan2 keamanan 

di Serawak didalam tahun faf 
mendjadi 67 orang. 

Dalam pada itu sedjumlah 1.000 
tentara — gabungan — Malaysia- 
Muangtha! harj Djum'at jl. telah 
berhasjl menduduki sebuah kamp 
besar komunis jang terletak di 
puntjak gunung didistrik Betong, 
5 mil sebelah utara perbatasan 
Malaysia. 

Kamp tersebut merupakan satu 
diantara 2 kamp komunis jang 
mendapat serangan hebat dari da 
rat dan udara jang djlantjarkan 
oleh pasukanZ gabungan Malay- 
sia-Muangthaj selama 48-djam 
jang lewat. 

Seorang djubir militer mengata 
kan bahwa kamp tersebut didu 
ga merupakan Markas Besar da 
ri Resimen ke-12 dari Partai Ko 
munis Malaysja jang dipimpin 
oleh Ching Peng jg pada saat wu 
tidak berada dikamp itu. 

Serangan? darat dan udara ter 
hadap kamp jg kedua diteruskan 
demikian djubir itu tambahkan, 
Serangan tersebut dilantjarkan te 
pat pada HUT ke-40 darj partai 
terlarang Itu. (AFP-Rt) x 

PERKUMPULAN KELUARGA 
BERENTJANA INDONESIA 
DAPAT TANAH 
Djakarta, 4 April (Mdk) 

Dalam rangka memperlantjar 
pelaksanaan program Pelita teru 
tama di DCI Djaya, dibidang Pen 
@dikan dan Kesedjahteraan Ma- 
sJarat maka Perkumpulan Ke 
lurga Berentjana Indonesja akan 
mendirikan Gedung — Pendidikan 
'Nat'onal Trajaing Centre" di Ko 
bajoran Baru. Untuk ini Guber 
nur KDCI Djaya AliSadikya te 
lah menundjuk menggunakaa ta 
nah seluas 5400 M2 jang terle 
tak & Djalan Mang Djebat Keba 
joran Baru, 

  

Konp. 

' Asia 

sekalipun Rusia tidak mengumumkan 
apa2 tentang kekuatannja, tetapi se- 

  

lah menepuk2 dadanja dengan ber- 
kata :,, Strategi Mari Sovjet telah 
mentjapai titik kuasa jang menjelu- 
ruh didunia ini, sehingga sanggup 
menghadapi AS dimana sadja !” Di 
samping armada niaganja jang terbe- 
sar didunia, djuga armada tempur 
nia di Timur Tengah dan diperaira 
dekat Vietnam tak boleh dianggap 
enteng. Ditahun 1963 Rusia telah 
melakukan pertjobaan roket setjara 
ekstensif, sebagai pertjobaan dan tan- 
tangan kompetisi persendjataan in: 
konvensionil dan kompetisi pengua- 
saan angkasa raya. Dengan tidak di: 
sembunji2kan, US telah pula menja- 
takan dirinja memegang supremasi 
angkatan laut sekarang dan mening- 
galkan Inggeris dan AS sebagai be. 
kas2 kekuatan2 terbesar didunia ....... 

Maka pada suatu hari kekuatan: 
nja dilautan untuk Indotiina itu akan 
dapat dipergunakannja untuk me 
ngimbangi intervensi AS jang meluas 
sekarang ini. 

AS HARAPKAN PERDA 

MAIAN 

Pada sidang terachir PBB ditahun 
1969, Presiden Nixon telah menjata: 
kan tentang rakjat Vietnam : ,,Rakjat 
Vietnam, baik Utara maupun Selatan, 
telah memperlihatkan sifat kepahla- 
wanan jang tjukup untuk bertahan se- 
lama seabad. Dan saja menjatakannja 
dari penindjauan saja sendiri. Rakjat 
Vietnam, baik Utara maupun Selatan 
telah mengalami penderitaan jang 
amat kedjam selama satu generasi. 
Dan mereka berhak mempunjai masa 
depan jang lebih baik!" 

Keadaan diwaktu Nixon mengu- 

    

   

      

   

  

  

  

tjapkan kata2nja itu, menundjukkan 
bahwa ia mengakui, adanja kekuatan 
jang tak terkalahkan dari Vietnam 
sebagai musuhnja. Dan dalam me: 
ngentameer — harapan2  Kambodja 
menghadapi Vietnam sebagai lawan 
difront Kambodja, setjara strategis 
dan politis, AS sudah tidak dapat 
mendukungnja lagi. Sebab ketjuali 
bertentangan dengan ,,Strategi baru 
untuk Perdamaian ,,Nixon”, hal itu 
djuga akan mendekatkan seluruh du- 
nia kepada katastrophe fatal jang 
'membahajakan kehidupan umat ma 
nusia sekarang ini. 
MASAALAH KAMBODJA MA 

SAALAH INDOTJINA 

ikemudian hari, — masalah 
D Kimbodja, masaalah Vietnam 

tidak bisa berdiri sendiri. Tapi 
dia merupakan masaalah Indo: 

tjina jang disatu pihak ingin melepas: 
kan diri dari dikte Barat»dan kekua 
saan komunis dan dilain pihak ingin 
melaksanakan kehidupan nasionalnja 
jang mempunjai perspektief dan tidak 
diganggu oleh siapapun djuga. 

Turut tjampur dua negeri besar, 
bahkan tiga dengan RRT, telah me- 
njebabkan api pertikaian makin me. 
njala2. Dan kini dunia akan menjak. 
sikan apakah -disamping Timur Te 
ngah-, Indotjina tidak akan merupa 
kan daerah dimana bentjana dunia 
dapat dimulai, dengan perang dunia 
ke- HI. 

Sebab kekuatan raksasa2 ternjata 
tidak dapat dibendung. Pan interesse 
mereka makin lama makin menjisih 
kan interesse nasional negeri2 jang 
tidak kuat jang dikatakannja ingin 
dibantunja. Proses dunia mendjurus 
kearah — debakel jang fatal, djika 
antara manusia dengan manusi 
terdapat ketjotiokan pikiran . 

ONASSIS BANTAH » 

ATHENA, 4 Mei (Merdeka) 
Pemilik perusahaan kapal Junani 

jang kaja raja, Aristotle Onassis, dan 
dua orang penguasa kaja lainnja te- 

lah menolak tuduhan bahwa mereka 
bat” dalam pembebasan dari 

'komponis Mikis Theodorakis. 
Dalam sebuah wawantjara singkat 

kat jang diadakan oleh surat kabar 
pro pemerintah Eleftheros ' Kosmos, 
Onassis mengatakan, baik dia mau- 
pun Isterinja, dulu Jacgueline Ken- 
nedp, sama sekali tidak membantu 
politikus Perantjis Jean-Jacgues Se- 
van-Schreiber untuk” membebaskan 
Theodorakis pada awal bulan April. 

bahwa statement 

Lan 
tudjaun dari tamasja,itu, (UPP 

it   

MULUT MERIAM MENGARAH KE KAMBODJA — Se- 

buah meriam djenis 105 mm dari divisi kavaleri pertama 
AS siap didekat perbatasan Kambodja mendjelang perin- 
tah Nixon untuk menjerang negara ”netral” tsb. dalam 
rangka pengedjaran geriljawan2 komunis. (AP). 

  

Apa peranan 
Perantjis 

& POMPIDOU LAIN (so aw peso 
DENGAN DE GAULLE 57957 uu onta 9, 
4 HUBUNGAN 2 dani Gt 
DAGANG JANG BAIK 2 pda 
DENGAN KAMBODJA 
& HANOI 

skalasi perang di Indo Tjina. Dalarr 

OLEH : B.N. MARBUN SH 

move tersebut, Pombidou tidak me 

ada achir ini berita2 sema 

haruskan agar set 
present dan 

kin santer tentang kemi 
kinan dan inisiatip Peran Bf 
tis dalam penjelesaian pe 

rang dan konflik di Indo Tjina, 
Berita tersebut terutama dihu 
bungkan dengan kemungkinan? 
karena masih adanja “hubung 
kebudajaan” antara Perantiis « 
negara2 Indo Tjina sebagai wari 
san zaman kolonial. Seperti di Pa tersebut, ternjata Pe 
ris sering disebut bahwa 
Tjina masih termasuk sat! 
rah dimana kebudajaan dan p' 
ngaruh Peranijis € 
ma. Kenjataan ini mungkin m 
sih ada sebagai kena 
rah. Tetapi pada kenii 
diak kekalahan Per 
Bhien Phu 1954, 
ruh dan present Pe 
berachir di Indo Tjina 
memang masih ikut d. 
ferensi mengenai penent 
Io Tjina di Djenewa pade 
4 dan mengenai netra 

os 62, sebegitu djauh 
tidak lagi mempunjai kec 
istimewa. 

Sedjak de Gaulle kembali berkua 
sa (1958) memang Perantjis kem 
mendapat simpati jang luas dari ne 
ra-negara dari “Blok Bebas 
Welt) termasuk negara2 1 
Politik de Gaulle jang agak £ 
ngenai daerah2 koloni 
perang Aldjazair dan pember 
merdekaan kepada koloni Pe 
Afrika) ditambah dl 
dan protes de Gaulle terhadap £ 
@lobal AS, telah menambah gen 
rantjis dan simpati negara2 di | 
Tiina ketjuali rezime Saigon terhadai 
Paris. Sikap de Gaulle 1 
dan kemudian mu 
ngan AS di V. 
batkan pengaruh dan present Pera « 
tjis di Kambodja, Laos dan Vietnam v at 
Utara mendapat tempat jang terhor 969, 
mat kembali. Usul de Gaulle meng Vie 
nai penjelesaian perang Vi 

          

   
tisnja dengai 
   

  

epat mungkin mena: 
gagement AS dar 

       
tu2nja djalan 

k Indo Tjina 

  

sebagai 
perang dan koi 

  

KANS PERANTJIS? 

   

  

antjis tidak merr 
tan. K 

    

                 

  

       

  

   

    

   
gon 
tanpa ik    

     

    

          

  

an ke 

         
   

         utuk tjampur 

            

         
Asia dilaksanakan 

     
      

     
     

  

   

  

lunja, adalah sangat merugikan posisi ku e yrang Asia t 

AAS dan rezime Saigon. Pada waktu — puk kepada kondisi jang bertuka 
itu de Gaulle mengusulkan penarikai ah 3 tiba2. Kini, setjara de fac 
seluruh kekuatan AS dar Ke 19 AS telah semakin dalam Ikut 0 
serta menetralisasi se k 5 Laga dan Ki 
dengan djaminan In De & nj adklah De 
Gaulle selandjutnja memadjukan Th dengan Dok Ni-xon se 
se agar semua “Persoalan Asia dise! aoet majdritet rekjat dan Semat 
saikan oleh orang Asia sendiri 

Kemudian pada satu rapat um djuga Hanoi atau pihak Ko 
ketika kundjungan di Phnom Peni p 
1965 kembali de Gaulie meneyaska 1 
sikap Perantjis diatas. Sedjak itu hu- ka djala 

s, kini mereka telah mentjap: 

  

berbe 

  

ang Vietnam se 
bungan Saigon-Paris dan Washington erti di si kuat 
Paris dalam titik beku, jang k s 

Dengan Kambodja dan Hanor, Pe 

rantjis mempunjai hubungan persaha 
batan dan djalinan dagang jang baik 
Perdntjis djuga melever sendjata dan      wer da. 

  

    
    

bantuan militer bagi Kambodja. Di omplicated!. Kalau se 
Kambodja terdapat sekitar 300400 embangkan teori, bahwa 
orang pelatih tentara Perantjis dal ngkin mengalami kekalah 
angkatan perang Kambodja. Pe ang totai di Indo Tjin 
dou' jang menggantikan de Gau'ie, k tap rereka tidak akan       

    

      

ni berusaha mengambil inisiatip baru 
dalam penjelesaian perang dan konflik 
di Indo Tjina jang semakin meningk 
dan ruwet belakangan ine. Pompidou 

menawarkan djasa Perantjis un 
memprakarsai satu perundingan 
terdiri dari negara2 jang 
sung dengan konflik dan perang di 
Indo Tjina, jang akan diadaka 
ris. Perantjis berkehendak 7 
peranan jang aktip dan po 
menambah gensi Per.ntjis dalam per: 

ji Laos dan Kar 
a djuga pola p: 

dan perang Viet 
2 dapat dibuat ala Ko: 

tahun "62 
ktek, bahwa 

dan isi statement indah jang 
2 jang tanpa sanks be andijuran2 

ke hal IV) 

      

  

      

(Bersambung 

    

HALAMAN II 

Tidak ada 

waktu 

  

batas 
  

  

erangan ke 
  

Kambodja 
PARIS — Suratkabar AS 

'Internationai Herald Tribu. 
ne" harj Sabtu menjatakan 
bahwa menurut sumber2 ber- 
wenang Kambodja, operasi 
militer bersama  AS-Vietmam 
Selatan dj Kambodja tidak 
mempunjai batas.waktu 
Harian itu mengatakan bah 

wa diduga Kambodja telah 
memberikan persetudjuannja 
kepada tentara gabungan itu 
untuk beroperasi diwilajahnja 
sampai misi jtu dianggap ram 
pung. 

Sebegitu djauh tidak diberi 
takan adanja pasukan? Kam- 
bodja jang terlibat langsung 
Galam operasi militer itu jang 
oleh Vietnam Selatan diberi 
nama ”Toan Thang” atau 
Kemenangan Total 
Tetapi tentara Kambodja 

diketahui sedang bergerak di 
Svay Rieng, ibukota propinsi 
senama. untuk membendung 
gerakan mundur pasukan? ko 
munis dan dengan demikian se 
tjars tidak jangsung memban 
tu operasi pembersihan bersa. 
ma jang dilakukan oleh tenta 
ra Amerika dan Saigon itu 
kata "THT" 

Pesawat Boeing-727 
Dibadjak ke Kuba 

NEW YORK, — Sebuah pesa 
wat djet Boeing,727 milik kongst 
penerbangan British West Indian 
dengan 68 penumpang d'dalamnja 
telah djbadjak Djumat maiam ke 
tika berada diatas antara Jamai 
ka dan Miami dan telah menda 
rat dj Kuba, demikian kata seo 
rang djubir perusahaan penerha 

ngan 'tu di New York 
Menurut djubir itu, masih 

lum diperoleh informas 
tiara bagaimana dan siapa jang 
melakukan pembadjalan itu 
Pesawat tersebut 

telah mendarat & 
pukul 20.36 GMT dan diperoleh 
petundjuk2 bahwa pesawat tsb. 
akan diperbolehkan untuk segera 
meninggalkan Mjami, tambahnja. 

Dikatakan bahwa pesawat 
mengangkut 60 orang penumpang 

awak, din nampak 
ra setelah take 

di Jamaika, 
oleh karena sang pilotnja, Keith 
Melville telah gagal untuk mengu 
dakan tjek tokeoft ikemenara 
pengamat King 

  

  

be- 
tentang 

nampaknja 
Hayana pada 

itu, 

  

   

  

  

3 diplomat 
AS tinggal- | 
kan resepsi 
Polandia 

KARENA SERANGAN 
KE KAMBODJA 

DIKUTUK 

Warsawa 4 Mei (Mdk) 

   

  

      

  

T'ga orang diplomat Ameri 
ka telah menjnggalkan mim 
bar ketika se menjaksi 
kan parade 1 Mei & Warsa 
wa pada hari Djum'at telah 

pemjmpin Partai Komun s Po 

landja, Wladyslaw Gomulka, 

'kebrutalan baru in 

tervens bersendjata imperia 

lis Ameri Kambodja 
Segera setelah Gomulka me 

ngachri pidato 12 mentnja 

dihadapan beribu?  demons 
tran, Njcholas Andrews, sekre 

tars pertama Kedubes Ameri 

ka, meninggalkan suatu tem 

pat uatuk para undangan di 

mana diploma:2 asing Jang di 
undang menjaks kan upatjara 

tsb. 

Dia kemudian diikuti oleh 

seorang jang berseragam mili 
ter Amerika dan atase udara 

mengutuk 

NE 

      

Amerika. 

Walter Stoessel, dutabesat 

Amerika Si Polandia. «dak 
menghadiri parade tersebut, 
akan tetapi diwakili oleh Am 

drews. 

Dalam datonja jtu, Gomut   

  

ka menjampaikan utjapan? 

lamat "kepada rakiat Vietnam 
jang heroik, jang telah berha 
sil mempertahankan negeri 
nja' dan menambahkan: 'Kamt 
memprotes terhadap — kebular 
bar? jang a susila akan 
ta 'mperialis Amerika dj Kam 

bodia. (Rt) 

  

    

»Dapat dimengerti” 
/ KETUA DPRGR TENTANG SERANGAN 

Djakarta. 4 Mei (Mdk) 
Ketua DPRGR HA. Sjaichu 

Sabtu siang atas pertanjaah 
pers sehubungan dengan masa 
lah Kambodja. menjatakan diru 
ang kerdjanja bahwa situasi di 
Kambodja achir2 ini. dimana 
Amerjka Serikat dan Vianam 
Selatan telah melakukan sera- 
ngan besar2an terhadap kedu 
dukan2 Vietcong dan pasukan2 —yatuk si 

am Utara jang berada di ng ditolak Ole 

ampur.tangan dari fihak2 
tara dan Vietcong 1g 

memasuki 
tapi dahutu 

  

terang2an 
Kambodja 

   
negara RRT           

wilajah Kambodja Vsetsam Utara di a Uta 
bikin situasi mendjadi Iebih su sudah d 
It lagi & karena 

Kita dapat 1 " 
ctnam 

Serika' 

    

AMERIKA & SAIGCN KE KANEOL JA 

   

      

ja Dengan ampur 
nnja fibak RRT cs dalam 
Kambodia in. sudah djelas 

bah neyara? 

konftik ka 
ang an 

“ stanga 
Meting out 

 



  

HALAMAN IV 

TENGKU AB DUL RAHMAN KIRIM 
SURAT PADA PENGURUS PSSI 
  

Kes. Malaysia tidak 
Djakarta, 4 Mei (Mdk). 
Malaysia telah menja- 

takan tidak dapat ikut 
ambil bagian dalam tur- 
namen sepakbola se Asia 
jang diadakan di Djakar- 
ta bulan Djuni jad. (Dja- 
karta Anniversary Cup) 
sehubungan dengan kesi- 
bukan mereka ditanah 
airnja. Surat pernjataan 
tidak dapat ikut sertanja 
Malaysia langsung ditan- 
da tangani oleh Ketua 
Persatuan Sepakbola Ma 
laysia jaitu Perdana Men 

Asian Games 
1914 di : 

  

Sri Langka ? 
Koiombo, 4 Mei (Mdk) 
Srilangka sedang mene- 

liti kemungkina, menjeleng 
garakan Asian Games 1974 
di Kolombo. 

Seperti diketahui, Asian 
Games 1970 akan dilang. 
sungkan dj Bangkok dibu. 
lan Desember mendatang. 

V.A. Sugathadasa, Men- 
terj Olahraga dan Ketua 
dari Komite Olympiade Sri 
langka, serta Pe an 
Commonwealth Games te. 
lah membentuk suatu pani 
tya untuk menelitj kapan 
kemungkinannja Srilangka 
membentuk suatu panjtya 
Untuk meneliti kapan ke. 
mungkinannja Srilangka 
mendjadi tuan.rumah Asi- 
an Games jad, itu. 

Ini adalah berhubungan 
dengan seputjuk surat jang 
dikirimkan oleh Federasi 
Asian Games kepada para 
anggotanja dengan permin 
taan, negara manakah jg 
dapat mendjadi penjeleng. 
gara Asian Games 1974 
nanti. (AFP) 

Rp. 400 djuta 
untuk beaja 

circuit 
Jaya Antjol 

Djakarta, 4 Mei (Mdk) 
Atas prakarsa Gubernur KDCI 

Djaya Al'-Sadikin aan djbangun 
"Jaya Antjol Citcujt Djakarta", 
jang terletak dipantai teluk Dja 
karta d'daerah rekreasi Projek 
Antjol, Ik 3 Km perdjalanan da 
Ti pusat perdagangan Kota jang 
paling padat pendudifknja dan ku 
rang lebih 2,5 Km dari Stasiun 
lapangan terbang jnternasional. 
Demikian keterangan Sukardjo 
SH selaku Dirut PD R'na Ria pa 
da harj Sabtu kemarin, 

Didjelaskan bahwa Circu't ini 
diperlengkapi dengan tribune ke 
hormatan jang d'bangun didjalur 
jang lurus dan dapat menjaksi 
kam seluruh kegiatan daerah Pits, 
Paddock, Start Finish serta mem 
pumjat pemandangan keseparoh 
djalur circuit serta berkapasitas 
4.000 orang duduk. 

    

Sedangkan bjaja pembangunan 
imi ditaksir memakan biaja sebe- 

sar Rp 400 djuta, Dan tudjuan da 
rd pembangunan ini adalah promo 
@1 dan objek Parawisata, jajtu me 
lengkapi fasil'tas rekreasi Kota 
Djakarta sebagai Ibukota Metro 
politan dan sebaguj tempat per. 
tjobaan dan promosi pabrik2 
meembiing mobil dan motor? jang 
a 8 

Selandjutnja Sukardjo mendje 
laskan, bahwa Circu't ini dilaksa 
nakan oleh Badan Pelaksana 
Pembangunan Projek Antjol, jaitu 
PT Pembangunan Jaya dengan 
bantuan dari Badan2 dan instan 

#i2 Pemerintah DCI Djaya dan 

Pusat. Demikjan keterangan D' 
ru Bina Ria. (EI) 

MALU BU YOU 

MENDATAR: 

1.Nama depan Mentu Israel. 
4.Bahasa Latin jang berarti: Manu 

sia 
6. Terang: djelas. 
7.Dibatja dari belakang: Perputaran 

uang. Perpindahan dari rekening 
satu kerekening jang tain. 

8. Mata uang negeri Itali. 
9. Tanda bahaja. 11. Binatang air 
13. Ruangan pertemuan (persidangan) 

di-sekolah2 tinggi. 
15. Dewan Pimpinan Pusat 
16. Tidak ingat 

19. Jang setau berputar pada kenda 
raan jang sedang berdjalan 

21.Tumbuhan rawa? (paja2) 
22. Hati batang pisang. 
23.Bahasa Inggeris: Gedung kedia 

man bersama, terutama dalam ke- 
tentaraan) 

24. Longsor disebahk an oleh air 
25. Sebuah kota di Swiss. 
26.Tahang: tempat (air, minjak dl) 

jang terbuat dari Waju 

  

MENURUN 

2.Tempat untuk kediaman orang2 
jang menderita penjakit menular 

3. Dibatja daa kati: pikiran 
4 Permainan sedjenis Tiatur 
5, Kesusilaan (etika) 
10. Gambaran waktu jang akan da 

tang 
12 Nama kantor berita Perantiis tdi 

singkat). 4.088 
IL Air korejiog TB. Tak indir 
19 Sui (membutuhkan ketjermatani 
70 Deer kampung 

bisa datang 
Djuga Thailand tolak 

teri Tengku Abdul Rah- 
man sendiri, jang diteri- 
ma oleh PSSI hari Sabtu 
siang kemarin. 

Dalam surat penolak- 
annja itu dinjatakan bah 
wa karena kesibukan Ma 
laysia dengan atjara2 
olahr: dalam bulan 
Djuni ini maka dgn 
mpnjesal sekali Malaysia 
terpaksa tidak dapat 
ikut ambil bagian dalam 
turnamen sepakbola se- 
Asia jang diadakan di 
Djakarta bulan Djuni ini. 
Dikatakan bahwa sean- 
dainja turnamen itu da- 
pat diadakan bulan Mei 
ini maka pihak Malaysia 
akan dapat mengirimkan 
kesebelasannja. 
Sementara itu sebuah 

negara lagi jaitu Muang 
thai djuga telah menjata 
kan tidak dapat ikut am 
bil bagian dalam turna- 
men "Djakarta Anniver- 
sary Cup” tahun ini, ka 
rena kesibukan2 dalam 
negeri mereka. Namun 
dikatakan bahwa mung- 
kin dalam tahun depan 
Muangthai akan dapat 
itu serta, 

Dengan demikian ma- 
ka sampai saat ini baru 
4 negara jang terdaftar 
sebagai peserta turna- 
men ini termasuk tuan 
rumah (Indonesia) sendi- 
Ti. Negara2 itu ialah : Si- 
ngapura — Hongkong — 
Korea Selatan dan Indo- 
nesia. Dipihak lain dika- 
takan bahwa kemungkin 
an djuga team nasional 
Australia (team world 
cup-nja) tidak akan da- 
pat turut serta dalam tur 
namen jang akan.dimu- 
lai tgl. 16 Djuni itu. Di- 
katakan bahwa kemung 
kinan Australia hanja 
akan bisa mengirimkan 
team Australia Barat 
dan bukan team Nasio- 
nalnja. 
Sehubungan'dengan ke 

adaan ini dari peak Pe 
ngurus PSSI diperoleh 
keterangan bahwa turna 
men ”Djakarta Anniver- 
sary Cup” akan tetap .di 
selenggarakan pada bu- 
  

PSSI SETUDJU "ANTIMEX” 
SEBAGAI SPONSOR 

DJAKARTA — Pimpinan 
Persatuan Sepakbola Seluruh 
Indonesia (PSSI) telah menja 
takan persetudjjannja "“S.A. 
Antimex” sebagai sponsor 
mendatangkan dua dari tiga 
kesebelasan utama Eropah ke 
Indonesia, 
Penghubung sponsor bagi 

usaha inj, Agns Martannj me 
njatakan, bahwa PSSI walau 
pun memberikan persetudju. 
annja tapi belam lagi mene. 
tapkan ketegasan mana jg 
ingin didatangkan. 
Dikatakan, PSSI telah me- 

njetudjuj pula untuk melang. 
sungkan rentjana itu dalam 
bwian Agustus mendatang, se 
dang sebagai sponsor "S.A. 
Antimex' telah mentjalonkan 
kesebelasan? Inter Milan, Real 
Eng dan Manchester Uni. 

  

        
MENDATAR 

1. BOROBUDUR. 5. BANK. 7. MU, 
LO. 9. AC. 10. A.K. 11. OCTOPUS. 
13. TON. 14. OTO. 15. OPTTMIS. 
16. OR. 18 RE. 19 NEON 22. INS 

TALASI 

lan Djuni jad walaupun 
peserta2nja hanja 4 ne- 
gara. 

Mengenai ikut tidak- 
nja Indonesia dalam tur- 
namen 'Merdeka Games' 
dikatakan masih belum 
diambil — keputusannja. 
Demikian Pengurus PSSI 
tersebut. (Am) 

MERDEKA 

APA PERANAN ——— 

(Sambungan dari hal. III) 

telah mengakibatkan dan mengnasil- 
kan situasi seperti keadaannja di Vie: 
nam dan Laos sekarang ini. Pihak Ko- 
'munis pasti akan mentjoba segala ke- 
mungkinan untuk menerobos isi per- 
djandjian dengan segala taktik dan tja 
ra, selama untuk itu tidak tersedia 
djeminan kekuatan dan sanksi jang 
seimbang dan konkrit. Kita melihat 
praktek bahwa kaum Komunis tidak 
mau memegang isi perdjandjian apa- 
bila tidak dipaksa dan harus berbuat 
demikian. Kita menjangsikan,' bahwa 
djuya hasi2 “Pertemuan Asia” menge 
ngi Kambodja, kelak hasilnja tidak a- 
kan djauh berbeda dari rumusan2 Dje- 
newa sebelumnja. Hal itu lebih mung- 
kin lagi karena negara2 Asia Tenggara 
tidak mempunjai kekuatan untuk me- 
maksakan realisasi rumusan 2nja. 

arangkali adalah lebih 'relistis 
kalau inisiatip Perantjis diatas 
didjadjagi dengan lebih tjermat 
dimana dengan melalui perun- 

dingan tersebut negara2 super power 
dapat merumuskan akkord atau kom- 
promi baru dalam usaha menetraliasi 
seluruh Indo Tjina dengan menggan- 
ti dan Uisestai sanksi jang kongkrit 
terhadap semua pelangyaran atasnja. 
Atau membagi Indo Tjina dalam sta- 
tusguo kekuasaan dan pengaruh da- 
lam peta baru seperti dilakukan di Ko 
rea dan di Eropa Barat. 

SENIN, 3 MEI 1970 

Kes.Indonesia kalah 
' Wasit keluarkan 

2 pemain PSSI jr 

Manila, 4 Mei (Mdk). 
Burma berhasil meme 

nangkan mahkota kedjua 
raan sepakbola junior 
Asia untuk ketudjuh kali - 
nja setelah dalam final 
jang dilangsungkan Sab 
tu-malam distadion: ”Ri- 
za!” (Manila) untuk ke- 
djuaraan junior Asia-XII 
menggulingkan Indone- 
sia dengan 3—0, demiki- 
an menurut ”AFP” dari 
Manila. 

Turun-minum kesebe- 
lasan Burma — djuara 

bersama dengan Muang- 
thai tahun lalu — telah 
lebih dulu unggul dengan 
—. 

Ini adalah kemenang- 
an Burma jang mejakin- 
kan setelah dalam per- 
tandingan penjisihan pool 
mengalami kekalahan ti- 
pis O—1 dari Indonesia 
dan bagi Indonesia ini 
djuga merupakan keka- 
lahan pertama sepan- 

djang turnamen berlang- 
sung, sehingga achirnja 
kesebelasan Indonesia jg 

  

WINDSOR, — INGGERIS — Seekor 
ikan telah memberikan suatu demons 
trasi 'ontjat Indahnja dihadapan Pu- 
teri Margaret dan araknja Viscount 
Lirley (palirg depan ro, 2 dari ka- 
nan) pada hari peregmian sebuah ta- 
man margasatwa baru dikota dekat 

  

Londongini baru? ini. 

Beberapa ikan? Jumba2 (dolpila) Ia- 
Innja djuga telah memberikan de- 
morstrasi melontjat melalui tjintjin, 

an x 
Seperti diketahut, 

  

Viscount Lintey 

  

Gikabarkan akan ditjulik oleh kom- 
plotan bandit Inggeris jang menun- 
tut du, pendjahat jang sedang men. 
Gjalani hukuman mereka segera di- 
bebaskan kesuatu pulau di Indonesia. 

Urn 

  

Club prof. Brasil 

datang achir. Mei 
, Djakarta: 4 Mel (Merdeka) 

'mikian diperoleh keterangan da 
ri PSSI Sabtu siang kemarin, 

Dikatakan bahwa team POLA 

dapat dipastikan 
proff Brazii tsb akan bermain 
di Ibukota, sedangkan di kota2 
lainnja seperti Medan. 
ja masih dalam pembitjarsan- 

i 

agan 24 pemain dengan mem- 
bawa pemain2 kelas satu. Dere 
tan nama2 pemain jg terkenal 

ji kes. POLA. jang 
RIA Brazii itu falah: Pedro Pas 

di Indoneria nantinja masih be- 
Inm diketahui. 
2 Sementara Itu oleh PSSI di- 

  
  

  

Z RAK. 3. DAM. 4. RE 
sih BASTION. 6. ABORTUS. 
8. OKTOBER. 11. ONO. 12. S.0.5. 
y ngan 18. BALI 20. NUS (SUN) 

DJUGA CLUB DARI 

HONG KONG 
kabarkan djuga bahwa kes, Jar 
dine dari Hongkong jang semu 
la membatalkan kundjungannja 
ke Indonesia, pada Sabtu kema 

  

TANPA NEGARA2 

AFRIKA PESTA SPORT 

PERSEMAKMURAN 

DJALAN TERUS " 

DONDON, — Periemuan 
Oiahraga Persemakmuran Ing 
gerja (Commonwealth Games) 
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Kepada "Ten, ertekeg 
Bemtan unjuk melakukan per 
lawanan musim 
yana ini @i-kaanakan. 
Ganga kawat? ke 
Ghana, Uganda, 
Kenya, Gi ng, Ster 
ra Leone, Zambia dan - 

KUNTORO BESSARIA 
DJUARA TJATUR BANDUNG 
BANDUNG — wKedjuaraan 

'Tjatur Kodya Bandung (Per- 
tjaba), telah berachir pada 
hari Ahad tgl. 26/4. Final di 
ikut 12 orang dan dilangsung 
kan setjara setengah ksmpe. 
tisi. Keluar sebagaj djuara 
pena 3 Kuntoro an 

arj Pertja Ganeca angka 84. 
Djuara kedua dan 3 Achmad 
Cholid dan Tata Suwita ke. 
duanja dari Pertja Garuda bi- 
Gi 8, djuara 4 dar 5 Petrus 
Lay (Ganeca) dan Tiitji Sa. 
nusi (Garuda) mesing2 64. 

Kuntcoro Bassaria adalah pe 
megang djuara Pertjaba pada 
tahun 1963 dan 1964, salah se- 
orzng pemain utama Djabar 
dalam PON VII jg baru lalu. 
  

KEDJUARAAN TENNIS MEDJA “ 
BEREGU SE DJAKARTA 
DJAKARTA, — Dalam rangka 

peningkatan prestasi serta pemas 
salan olahraga tennis medja, 
Pengda PTMSI DCI Djaya menu 
rut rentjana tgl. 20 Mei jad. (dj 
Hall 'A' Senajan) akan menje 

Jenggarakan Ai ten 
nis medja beregu putra, beregu 
putri baik senjor maupun junjor 
dan kedjuaraan perorangan chu 
sus veteran. 
Menurut keterangan Ketua PT 

MSI Pengda Djaya, Letkol. Soe- 
dardjo, pertandingan ini adalah 

untama dan kelas 1/III, 
—— 

TEL AVIV, 1Mer (Mk) 3 
Israel hari Rebo menuduh bahwa 

pilot2 Sovjet melakukan - misi? pe 
nerbangan militer dari instalasi? jx 
berada dibawah pengawasan? mere- 
ka di Mesir, 

Satu pernjataan pemerintah Israei 
mengatakan, bahwa pilot? itu seberi 
tu diasuh belum sempat diatas Ra- 
Ts? gentjatan sendjata atau terlibat 
Gatam pertempuran udata, akan te- 
pi menegaskan bahwa keterlibatan 
mereka merupakan satu "perkembu 
ngan Jang gaaat” 

  

  

Djakarta, 4 Mej (Mdk) 
Diperkirakan — 12 
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kedjuargan 
Asia.XII jang diikuti oleh 16 
negara Asia: 

Tanpa memperoleh sesuatu 
goal dalam babak pertama: Kd 
rea Selatan dihadapan lebih ku 
rang 23.000 ata Pegoronerad 
Sabtu malam distadion "Riza" 
(Manils) melantjarkan serang. 
ah setiara bertubi2 dan mem- 
bombardir barisan belakang Dje 
pang dan memaksa pendjaga 
gewang Mitsuo Fukuya untuk 

djatuh bangun menj 
bentengnja 

Diepang setjara mati2an ber 
tahan didaerahnja menghadapi 
gempuran hebat jang dilantjar 
kan pemain2 Korsel dan untuk 
keseluruhannja Djepang terpak 
sa harus melindungi gawang 
dtja dengan delapan crang pe. 
main untuk bertahan. 

Setjara non.stop pemain2 de 
pan Korsel mengudji ketangka 
guhan pendjaga gawang Fuku. 
ya dan achirnja pada menit ke- 
14 bobol ketika Cho Han Hung 
dengan suatu sundulan menge 
labui Fukuyo. Empat menit ke 
mudian Lee Cha Man dengan 
tembakan dari djarak 10 yard 
menggetarkan . gawang Fukuya 
lagi. 

Menit ke-54 penjerang tengah 
Kim Hak Ki memperoleh keun 
tungan dari suatu tendangan 
penalty. . 3—0 untuk Korsel. 
Gol keempat terdjadi pada me 
unit ke.68 kembali oleh Lee Cha 
Man dan achirnja dua menit 
kemudian Choo Han Hung me 
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Asia Timur Djauh ini, Panftja 
memerlukan biaja sedjumlah 
RP. 2-— djuta, dari biaja ma- 
na jang terkumpul pi 
sudah meliputi Rp. 1— 

a bahwa da 
lam menji kedju. 
araan ini berusaha de 
ngan sekuat tenaga untuk, 
mendjadi tuan . rumah jang 
baik, untuk itu djkatrkan mu 

di 
NESIA 

  

sebelum kedjuaraan jang 
diikuti oleh 16 negara di 
mulai dianggap sebagai 
suatu kesebelasan jang 

tidak diperhitungkan 
muntjul sebagai runner- 

up. 

2 Pemain PSSI Jr. 
dikeluarkan 

Pertandingan 
final 'antara In 
donesja dan Bur 
ma jang disaksi 
kan oleh lebih- 
kurang 25.000 
orang penonton 
telah berlang. 
sung dengan tje 
pat dan keras 
sampai menit ke 
68, pada saat 
mana dua pe. 
main Indonesia 
dikeluarkan da- 

tengah Budi Sanicso dan back 
kiri Rachman Halim akibat 
insiden jang terdjadi antara 
Rachman Halim dan penje. 
rang tengah Burma. 

Dari s2at itu menurut "AF 
P", Indonesja terpaksa harus 
bermain dgn sembilan »rang 
dan dua goal jang tertjipta 
dalam babak kedua bagi Bur- 
ma terdjadi pada menit ke.75 
dan ke-18 masing2 oleh Ma- 

ung Aye Maung serta Nyi 
Nyunt pada menjt ke.30 sete- 
lah dengan sangat manis ber 
hasil meliwati tiga crang pe. 
main Indonesia. 

Pemain2 Burma sedjak darj 
peluit pertama dibunj'ikan te- 
rus melantjarkan serangan2 
dan dalam babak pert:ma be. 
berapa kali berhasil menem. 
bus.daerah penaity, namun 
kesempatan ini tidak dapat 
dipergunakan dengan baik aki 
bat tembakan jang ter-gesa2. 

Dijono dan Renny Pa:tina. 
sarang merup?kan' dua pema. 
in belakang Indonesia jang 
bermain setjara gemilang de- 
ngan sistim sapu-bersih. 

Luka2 Levi Doom belum 
hilang 

Kesebelasan Indonesia jang 
kurang berhasil mengembang. 
kan permainannja dibabak 
pertama telah Menurunkan 
bintang utamanja Levi Doom 
— jang memperoleh djulukan 
"Pele Indonesia" dibabak ke- 
dua, namun karena tjidera 
jang djalaminja dalam pertan 
dingan sebelumnja rasa sakit 
mengganggu Doom untuk ber 
usaha mentjiptakan goal. 

Insiden pada menit ke.68 
Dalam menit ke-68 pertan- 

POR AKABRI ADALAH 
"MANUVER 
OLAHRAGA" 

DJAKARTA, — Sehubung- 
”, sekitar 

t 2 tahun sekali, 
Kai tuan rumghnja dilaku- 

setjara hat 
tuk POR 1910 ini mem- 

salah2' penting lainnja ja:.& 
hadapi oleh BRIDGE INDO- 

(GABSI) untuk penje. 
ini, ia 

lah disamping na ar pr 
uangan djuga persjapan2 
nis jaitu pembentukan team 
nasional Indonesia untuk ke. 

dihentikan sebentar 
oleh wasjt Eribert» Cruz (Pili 
pina) jang mengambil keputa 
san untuk mengeluarkan Ye 
Nyunt dan Halim 
dari lapangan karena. saling 
baku.hantam. Kemarahan pe 
main2 Indonesia timbul zfcibat 
tindakan wasit tsb dan seren 
tzk mengerubuti wasit, wasit 
djuga mengeluarkan Budj san 
toso jang katanja telah me- 
mukulaja darj belakang. 

Kiriluar Aye Maung pada 
menit ke.75 dari daerah pe- 
nalty melepeskan suatu tem. 
bakan mendatar jang berhasil 
menggetarkan gawang Seleh 
Banang untuk kemudian tiga 
menit Nyi Nyi Tun dengan sua 
tu tembakan geledek dari dja- 
rek 25 jard menambah keme- 
nangan kesebel:sannja dam 
sccre 3—0 ini bertahan hing- 
ga pertandingan berachir. 
Susunan kedua kesebelasan 

dalam pertandingan final in) 
adalah : 

Indonesia : 
Saleh Bahang: Rachman 

Halim, Fakur Mchammad: 
Dijono, Saleh Ramadaud, Rs" 
ny Pztinasarang : Anwar Ha. 
di, Faffar, Budi Santoso, An. 
war Ramang, Karno Wahid” 
dengan tjadangan Levi Doom 
dar Pariman (gaweng). 

Burma : 
Mzung Nyunt : Kyaw Njynt, 

Tin Sein: Maung Win, 
Khin, Myc Win Nyunt: Aye 
Maung, Saw Win, Ye Nyunt, 
Khin Maung Tint, Maung Ma- 
ung, Aye Maung dan Nyi Nyt 
sebagai tjadangan 

PBSI bikin 
ketjewa - 
wartawan 

Djakarta. 4 Mei (Merdeka) 
Para wartawan olahraga di 8 

seluruh harian di Ibukota telah 
merasa sangat ketjewa sekaih 
atas sikap pengurus PBSI sehu 
bungan dengan undangan PBS3 ! 

P 
it 
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tua Umum PBSI itu ternjgta te 
lah sangat diharap2kari ole 
wartawan2 olahraga Ibukota. 

Sementara itu pada tgl. 2 Mes 

tawan olahraga Ibukota telah 
Gikedjutkan oleh undangan dar 
ri PBSI jang ditanda tangani 
oleh Ketua Umum PBSI Drs Su 
dirman sendiri. Isi undangan 
itu adalah keda 
tangan para wartawan2 olahra 
ga Ibukota untuk melihat TC 
Thomas 

kan Djum'at malam 

Dengan demiklan maka pada 
Djum'at malam itu tidak ada 

12 NEGARA IKUT TURNAMEN BRIDGE DI DJAKARTA 
bulan Mei ini Dan dari sini- 
lah nantinja akan dibentuk 
team nasional kita 

2 urnamen terbuka Bridge 
di Ibukota jg al. seperti "tur. 
namen INDOMILK” (Mei), 
AH SadjkinCup “Djuni) das 
"Merdeka Cup” (« , 

Lebih djauh dikatakan dju- 
ga oleh Amran Zamzami bah 
wa 

Djaya Ali Sadikin. (Am)  
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