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Hidup lebih nikmat dengan 

@SANYO 
SANYO ELECTRIC CO. LTD. Osaka Japan 

NE HAN JA BARAN KATANYA NO 

  

RABU, 27 MEI 1970 
SIT nomor 0324/SK/DPMM/SIT/1968 
Izin Pepetrada No.Kep.239/P/V/1968 

PERANG DI INDOTJINA $ 

pasukan2. komunis 
lari hindarkan 

pemboman Vietsel 

Duaribu 
Saigon, 27 Mei (Mdk). 

2.000 Pasukan Vietnam 
Utara dan Viet Korg jang 
menduduki pabrik karet ter 
besar di Asia Tenggara te- 
lah melarikan diri ke Uta- 
ya, ketika pesawat2 pem- 
bom Vietnam Selatan men- 
djatuhkan bom2 disekitar- 
nja. 
Demikian laporan kores- 

ponden UPI Bert Okuley 
bari Senin. 

Pasukan2 Vietnam Utara 
dan Viet Kong itu kemudi- 
an menjeberangi sungai Me 
kong menudju sebelah Ba- 

rat sungai dan menduduki 
pabrik karet jang lebih ke- 
tjil. Ketika mereka masuk. 
seluruh pekerdja mendjadi 
takut, dan pabriknja ber- 
henti bekerdja. Menurut pe 

ngusaha2 pabrik tsb. da- 
lam pabrik itu terdapat 
2.500 pekerdja Kambodja, 
150 orang pekerdja Viet- 
nam, dan diperumahan pa: 

TECAB terus djalankan operasinja 

TJOPET ULUNG IBUKOTA 

   
Jusuf al. Popon 

Djakarta, 27 Mei (Mdk). 
M. Jusuf alias Popon (30 

tahun), otak salah satu 
komplotan tjopet ibukota 
untuk sekian kalinja terpak 
'sa lagi berurusan dengan 
"polisi, ketika pada hari Se 
@in djam 17.00 sore jl. ber 
fhasil didjebak oleh Tecab 
alam sebuah rumah didae 
rah Tebet. Ia adalah seo- 
cang ajah dari 7 orang 
anak jang telah mendjadi- 
kan tjopet sebagai mata 

Achmad tidak 

ditahan 

tapi 

dititipkan ! 
Olakarta, 27 Met Madi) . 

Djaksa Penuntut Umum dalam 

  

  

#erkara pendjualan Tanah Kusir, 
(Chairuddin SH atas pertanjaan 
an protes Dj. L. Aroean SH, ten 
tang ditahannja terdakwa Mo- 
Chammad Achmad oleh Kodim 
0504/Djakarta Selatan atas perin 
ah Gubernur DCI Djaya, 
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@few Yorik, 77 Mej (Mdk) 
Dalam kabiner Presiden 
ton tetap terdapat keadaan 

akiba: Ka di 
Kambodja itu. demikian dita. 

Oleh maggian TIME 
terachir 

  

DIBEKUK 
pentjahariannja dan sudah 

  

polisi. 
Terachir komplotan Popon mentjo 

pet dalam oplet di djl. Salemba jang 
mengakibatkan kerugian Rp. 390.000,- 
bagi nj. Ona dan kedjadian itu pula 
lah menjebabkan ia sudah 2 bulan 
diburu? Tecah, 

Beberapa hari belakangan ji 

itu dilihat oleh Popon lang- 
kemedja makan serta makam 

seenaknja. aa
n 

' : 

nja kelihatan memperhatikan Popon. 
Baru separo nasinja habis orang 

Itu pergi kedjendela dan beberapa de 
tik kemudian muntjul lagi seorang lain dari pintu depan, 

Begitu orang baru itu masuk, kedua 

memerintahkan 
#gar membawa Popon ke Kantor po- Ust Senajan sehubungan dengan tu- 
Guhan, jaitu: pada suatu hari Popon 
telah membawa isteri orang lain tan 
pa seizin suaminja. Disitulah Popon 
baru tahu bhw kedua orang itu ada- 
lah polisi anggota Tecab. 

Alasan jang dikemukakan pada 
Waktu penangkapannja itu hanjalah 
suatu taktik belaka agar penangka. 
pan itu tidak memerlukan kekerasan, 
Benar apa jang diharapkan oleh Te- cab Pogon bersedia dibawa ke Kaa- 

Merde 
ra Pudar Dear 

harian nasioanal terbesar, terdjual ari 

  

ev 74486 
“ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

ka 
SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

brik terdapat 3.000 orang 
tanggungan keluarga mere 

padjak peng 
hasilan sebesar padjak jang te 
lah dibajarkan kepada Pemerin 
tah Kambodja tahun jl, 

Sementara itu djurubitjara mi 
liter Sekutu di Saigon ma, 
takan. bahwa beberapa ribu pa 
sukan Vietnam Selatan ditarjk 
mundur dari daerah2 diselatan 
Kambodja, didekat Teluk Siam, 

1 mundur 

kan berkurangnja seluruh djum 
la pasukan Vietnam Selatan 
jang beroperasi di Kambodia, 

Djurubitjara militer tsb, me- 
ngatakan bahwa hingga king 
pasukan2 
nam Selatan telah menewaskan 

9,001 pasukan Komunis di Kam 
bodja, (UPI) ! 

  

KOMUNIS TIDAK . 
MERUPAKAN 
PEMENANG LAGI 
Washington, 27 Mei (Mdk). 

Sir Robert Thompson, pe 
nasehat Presiden Nixon ber 
kebangsaan Inggeris, chu- 
sus mengenai perang di 
Vietnam, hari Senin wenga 
takan bahwa pasukan2 Ko 
munis nampaknja tidak me 
rupakan pemenang2 lagi 

  

di Indo-Tjina. akan ditjulik, Ia didjaga ketat oleh Polis: Inggeris 24 diam setelah 
Na ale mengatakan, bahwa Ada berjta bahwa sekelompok orang djahat akan mentjuliknja serbuan Aj. dan Vietnam Selatan bersama2 dengan Viscount Linley. putera muda Puteri Margaret 
ke merupakan sukses. dan Lord Snowdowa, (UPI) 

» PERTEMUAN SUHARTO-NIXON : 

RI tidak akan minta bantuan 
militer dan ekonomi AS 

Washington, 27 Mei (Mdk) 
Koresponden UPI menga 

barkan dari Washington, 
bahwa Presiden Suharto 
akan memberikan keterang 
an tangan pertama tentang 
Konperensi 11 Negara Asia 
dan Pasifik di Djakarta me 
ngenai Kambodja kepada 
Presiden AS, Richard Ni- 
xon. 

Menurut rentjana kete- 
Tangan itu sudah diberikan 
pada hari Selasa kemarin. 

Pada waktu koresponden 
UPI John F. Barton menu- 
lis berita ini, Presiden Su- 
harto sedang mengundjungi 

10 orang sisa? PR-PKI 
sembunji 
di hutan2 , 

Semarang, 27 Mej (Mdk) 

Sisa2 G3OS-PKI jang masih be: 
gerak dan berkeliaran didaerah 
Purwodadi dewasa ini hanja ting 
gal 10 orang. Ke-10 orang tiu ada 
lah sisa2 ex Pemuda RakjatPKI 
jang bergerak dihutan2 dserah 
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Wu tetenja 

Purwodadi Grobogan, Letkol Si 
par HS kepada 'Antara' baru2 
ini. 

Ditegaskan oleh Letkol Sipar 
HS, bahwa untuk membasmi si 
sa2 G30S-PKI diatas, kini terus 
menerus dilakukan operasi intel. 
Dan sesuai dengan jang telah di 
garidkan oleh Pangima — Kolam 
VII/Diponegoro, Majdjen Wido 
do, maika sebelum tgl 17 Agustus 
1970 sisa2 G30S-PKI diatas narus 
sudah ditumpas habis. 

Dalam operasi itu sekaligus di 
adakan Santiadji kepada pendu- 
uk agar mereka benar2 bebas 
dari pengaruh rong2an sisa? PKI 
tsb serta tidak sudi membantu 

Menurut Letkol Sipar HS, gera 
kan mereka sama sekal tidak 
mendapatkan tanggapan dari 
Takjat, hingga mereka benar2 
#udah kelaparan. Siang hari me 
reka bersembunji dihutan2, te 
dang djika malam tiba mereka 

    

     
PENJEDAP MASAKAN 

Ci | 
PURE MONOSODIUM GLUTAI 

  

    

    

NO. 6989 TH. XXIV TH. REP. XXIV 

Sekitar penjelundupan tjandu di Kairo 
  

2p    
“ 

INI adalah Sarah Nabarro, 19 tah: 
Inggeris dari Partai Konservatif 

tempat rekreasi masjarakat 
Virginia A.S. didekat Wil- 
liamsburg. 

Pedjabat2 Kedutaan Be- 
sar R.I. di Washington me- 
ngatakan kepada UPI, bah 
wa Presiden Suharto tidak 
akan minta bantuan militer 
dan tambahan bantuan eko 
nomi untuk Indonesia dari 
Amerika Serikat, tetapi ha 
nja mengutjapkan terima- 
kasih atas bantuan jang te 
lah diberikan, Dan djuga 
mengutjapkan terimakasih 
Indonesia kepada A.S. atas 
bantuannja mengatur pem- 
bajaran hutang Indonesia 
kepada negara2 kreditor, 
jaitu hutang2 jang dibuat 
oleh redjim Sukarno dan 
diharapkan dapat dibajar 
lunas dalam waktu 30 ta- 
hun j.a.d. 

Sementara itu pedjabat2 Ame 
rika Serikat menjatakan puas 
dan memudji jang 
diketuarkan oleh 11 para Men 
lu jang menghadiri 
Asia dan Pasifik di Djakarta 
mengenai Kambodja, 

negara? 
tertentu untuk bertanggung dja 
wa regional 

  

Tenan 

us, pufri Anggota Parlemen 
Sir Gerald Nabarro 

pandjang dalam mengusahakan 
perdamajan di Asia, 

Pertemuan resmi antara Pre 

                              

   

    

   

    

lanja, apal 
RRT akan mengirim ,.sukarela'" 
0s djika AS, Vietnam Selatan atau 
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Sidang ditunda untuk 
tjari bukti-bukti 

DUA orang pemuda Indonesia di RPA, jaitu Deddy Sa- 
leh dan Sukarno Hasjim Amak, jang kini berada dalam, taha 
nan pihak jang berwadjib di Kairo akibat mereka terlibat 

dalam soal penjelundupan tjandu sebanjak 50 kg dari Beirut 
ke Kairo, seharusnja telah dapat diperiksa oleh Pengadilan 
di Kairo pada tgl. 19 Mei ibl, akan tetapi disebabkan 
karena pemeriksaan terhadap diri mereka imasing2 belum 
dapat diselesaikan, maka sidang Pengadilan jang akan menga 
dili perkara mereka itu terytaksa diundurkan, 

Djuga didalam hubungan 
ini dapat diberitakan lebih 
djauh, bahwa Kedjaksaan 
RPA sementara itu rupanja 
telah dapai mengetahui ke- 
dua anak muda tersebut sebe 
narnja bukanlah orang2 jang 
mendjadi pelaku utama da- 
lam persoalan penjelundupan 
tjancu tersebut, akan tetapi 
merekahanja sekedar tenaga2 
jg dikendalikan oleh orang? 
lain, jang mendjadi biang-ke 
ladinya. 
Atas dasar pengetahuan bahwa 

mereka hanja memegang perauZ 
ketjil sagja dalam peristiwa terse 
but, jang oleh masjarakat nasio 
nal inconesia Ojuar negeri di. 
tuggap sangat memaiuaan, ke- 
mungkinan besar dapat meringan 
kan tuduhan jang sedang dipersi- 
apkan oleh Keujaksaan RPA ter 
hagap diri kedua anak muda In- 
donesia tersebut, 

Dalam peristiwa penjelundupan 
(jandu ini sementara itu telah pu 
Iu dapat diungkapkan, bahwa dju 
ga seorang pegawai lokal stat 
KBRI Cairo bernama AR, veruja 
ta ikut terlibat didalamnja, 
Jahan keterangan? j: 

unkan o.eh 
duka” di Djakarta 
AR termasuk salah seora 
keladi penting dalam 

  

     

     

  

lurdupan tjandu jang 
r. Aaibat daripada 

pihak Kedjaksaan di Kairo telah 
tuga mengambil tindakan terh 
Uap AR untuk pergusutan lebih 
Jjuuh jang diperlukan, 

Diperoleh puia intormasi2 dima 
na dsnjatakan, bahwa AR kini da 
lam perdjalanan 'ke Ingonesia un 
tuk” mempertanggung-djawabkan 
perbuatannya itu kepaca — pinax 
atasannja. Apakah A.K. sementa 
ra itu telah berada di Ibuaota. 
sampai berita ini ditulis belum ca- 
pat diketahui dengan pasti. 

Suatu sumber lain dan jang 
dianggap kompeten sementara 
itu menerangkan kepada "'Merde- 
ka”, bahwa bukan hanja orang? 
di KBRI Kairo sadja jang terlibat 

donesia dinegara2 Jain, ternjata 
melibatkan dirinja dalam perssti-    

: F 8 
22

 | f 

Ferdinand Marcos, tetapi sampai be 
Itu Gjauh tidak diberitakan tentang 
erdjadinja kekerasan, 

Kaum demonstran menuntut mundur 
fla Presiden Marcos karena katanja 
Memasuki rakjatnja dengan berulang 
kah mengantjam bengak memakium 
han Barum perang, 

Rapat jang diadakan oleh kaum de 
menstran @ Medan Miranda bertang 
sung Gengan tenang, hai mana beda 
Sekaki Gengan rupata jang lalu, jang 

Minggu malam 
"u titah menjerang grdungi dan kare 

YO Seakan polisi tidak bertin 
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PETUGAS 
KEAMANAN 

ngan tab Mal belaka, 
Nmarhum — sebetum moning 

£4 beralamat di Gg $ 
1 Dalam Rt GOL Rw 08 Dee 

rah Kramat (Mu 

pat dihimpunkan oleh wartawan 
"'Merdeka” kemarin malam, (Bs). 

PEMERIKSAAN ORANG2 
INDONESIA DI AIRrUKT 
TETAP DIPERKEKAS 

Sementara itu Antara” dari 
Kairo memberitakan, bahwa scal 
heboh sekitar skandal penjeiuudu 
pan tjandu dari Beirut ke Cairo 
bulan Maret jl. tidak sampai di 
situ sadja. Penjelunlupan tjandu 
tsb. menurut sumber berita jang 
diperoieh ''Antara" mendjelaskan 
telah melibatkan salah seorang 
pegawai lokal staf KBRI Cairc 
bernama A.R, 

Setelah diusut ternjata perdaga- 
ngan tjandu tersebut sudah lama 
Gilegalisir oleh oknum2 tertentu 
Gi Cairo dan dibiajai sendiri oleh 
mereka. Sehingga sekarang AR 
terpaksa ditahan untuk pemeriksa 
2g aagna Oleh jang berwa- 

ib. 
Menurut kalangan terdekat me 

ngatakan, bahwa peristiwa ini 
sungguh sangat memalukan bagi 
KBRI Cairo dan warga negara Li- 
donea diluar negeri chususnya 
Timur Tengah, 

Akibatnja, sumber tsb. menjata 
kan bahwa setiap warga negara 
Indonesia jang keluar  masvk 
Cairo akan tetap mengalami pe- 

  

emuda Indonesia 
diperiksa 

meriksaan keras oleh pihak Down 
Pe RPA baik jang diplomatnja 
maupun bukan, 

Kalau selama ini nama Indone 
sia dimata RPA sangat harum. 
oleh perbuatan jang sedikit id 
mengakibatkan pihak RPA sangaf 
berhati2 terhadap tamu? dari Ir 
doresia. 

Kundjungan Presiden 
k : 

Tak berarti : 
pro Barat 

Djakarta, 27 Mei (Mdk). 

Kundjungan Presiden Soe 
harto ke Amerika Serikat 
tidaklah berarti Indonesia 
pro-Barat, oleh karena poli- 
tik bebas-aktif kita terbuka 
untuk mengadakan hubung 
an dengan negara2 barat 
ataupun timur, asalkan hu- 

bungan itu tidak mengikat- 
kan diri dengan salah satu 
blok, demikian Ketua U- 

mum Partai Muslimin Inda 
nesia, H. Djarnawi Hadiku 

sumo. 
Dalam keterangannja kepada 

pers hari Selasa. H. Djamawi 
mengatakan, bahwa ki 
an Presiden peda waktu 5 
timingnja tepat. baik ditindjaw 
dari segi dalam rangkaian pem 
bangunan ditanah air kita ma 
upun Situasi politik dan keama 
nan dj Asia Tenggara, 

Dalam pada itu H, Djarnawi 
menjatakan kechawatirannja 

  

apakah Konperensi Djakarta itu 
dapat dipatuhi oleh pihak? jg 
terlibat dalam masalah Kambe 
dja itu. karena sedjak sebelum 
konperensi itu dilangsungkan, 
sudah ada jang tidak menjetu 
Gjuinja, (Ant) 5 

Inilah pemandangan bandjir di Rumania Djalan2 dan per 
kampungan rata dilanda air. 

Romania Tengah, 27/5 (Mdk). 

het. 
We berkisar dari nampa! 7 
000 ternak 
Didaerah Satu Mare mandiri, 17, 

Rumania dilanda bandjir 
200 Orang tewas, 
200 diungsikan. 
2000 ternak hilang 

Barat, serta banjak negeri lagi. 
Ibukota —Romanik Di Bukaras 

cdumlah diplamat asing telah 

bentuan untuk menjampalkan 
meabangan? pribeii. jung terdrk 
Anri Dahan? pakaian sampa Ia 
PAI LePeraan Tumah tangga 
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SIALAMAN D. 

  

PERKARA BEKAS SEKDA SALXI:GA: 
  

  

MERDEKA 

G6erombolan 

Gelapkan Rp15 djuta 5 
es uang pangan “ox 

PENETAPAN HARGA 
GULA PASIR 
Djakarta, 27 Mei (Mak) : Menteri Perdagangan dan Menteri 
Pertanian, dengan Surat Keputusan 

No, 108/Kpb/Vy7e 
bersama 
  

No, 300/Kpts/EKKUJ/S /70 tanggal 21 Mei 70 telah menetapkan harga gula pasir lepas pabrik sbb: 1) SHS 1 — Rp. 5.742, per 100 kg. netto, 2) SHA II Rp. 5.506,- per 100 kg netto, 3) HS 1 — Rp. 5.289,- per 100 kg netto, 4) HS IT — Rp. 5.181,- per 100 kg netto, Penetapan tsb, se uburgan dengan tibanja masa gi- Yng Pabrik Gula PNP. ex giling 
Didalam rangka tersebut diatas te lah termasuk harga karung goni, tju Kat gula 100 padjak pendjualan 107, dan BMD 19, 
Perhitungan biasa transpor untuk pemasarannja diambil tarip PNKA Sebagai patokan dasar guna menetap kan tingkat harga pemasaran jang perkirakan dapat memantapkan har gn dari penjalur2 gula. Demikian di beritakan oleh Humas Departemen Perdagangan. 

Seda Tutup 
Konperensi. 
Ek Asteng 

Jogjakan:a, 27 Mej (Merd.) 
Konperensj ke V tngkat 

merger: mengengj pembangu 
Nan Asia Tenggara harj Senin 
djam 12.00 WIB telah diyutap 
Gengan resmi oleh Keua 
Kcnperensj Drs. Frans Seda 
Sebelumnja telah - disiarkan 
komunjke bersama konperen PG 

  

Ketua Konperensj Frans Se 
da mengatakan al dalam kasa 
penutupannja bahwa sumbang- 
an jang Gjberjikan oleh kon 
perensi2 jang lalu maupun jg 
sekarang tidak sadja membe 
ri manfaak jang besar 
da megara2 Asja Tenggara ya 
'Pi djuga memberikan sumba 
ngan bagi pembangunan eko 
nomj Asa dan dunja umum 
nja. 

Dalam hubungan ini Seda 
menjatakan kejakinannja, 
bahwa Studi tenteng ekoto 
mj Asia Tenggara cahun 70 
an jang sekarang dlakukan 
oleh Bank Pembangunan Asia 
(ADB) dengan kerdja sama 
Komite penasehat jang diwa 
kili oleh negara2 peserta kon 
perensj akan memberj harap 
an baru dan arah dalam pem 
bangunan ekonomj. 

..3 Hal pokok dalam 
Kotiperonsi ke 5. 

Sementara jtu, Frans Seda 
menerangkan pada para war 
tawan selesai konperens: bah 
Wa ada 3 hal pokok jang per 
lu dijatay dalam konperensi 
ini, jang berbeda darj konpe 
Yensi2 jang lalu, jaitu: 

Soal pembangunar Asia 
mendjadi pokok  pemik'szn 
oleh para peserta konperensi, 
terutama renang adanja ren 
#jana nembangunan As'a. Teng 
gara dalam tahun 1970-an men 
datang djuga tentang arah 
pembangunan unguk djangka 
pandiang: 
Adamja kesediaan delegasi 

Djepang untuk menningkat- 
kan banianmja nada per'enga 
han dasawars2 1970-an jni: 

Di'erimanja usul Indonesia 
'tensang Development Asistan 
ce Plan untuk mempeladjari 
apa jang akan dilakukan se. 
telah men'ngka'nja bantuan. 
Hao Nang Bada Indo- 

nesja sendjrj yel men ju 
kan 15 Projek aan 
projek jang akan d:manfaai— 
kan al, Projek Selat Malaka 
dan Proiric Lapanga, Ter- 
bang Djakaria. (Ang). 

—ubumn 

DIREKTUR BARU 
HUMAS MABAK 
'DJAKARTA, 27/5 (Mdk).— 

Dalam waktu dekat akan dila- 
kukan serah-terima djabatan Di- 
Cektur Humas MABAK dari tang: 
an pedjabat lama KBP Drs. So- 
rojo kepada pedjabat jang baru 
KBP Drs. Sutarjo, 

Pedjabat lama KBP Rrs. Surojo 
telah diangkat dan dilantik se- 
bagai Direktur Pembinaan Polisi 
Chusus MABAK, sedangkan pedja- 
bat baru KBP Drs. Sutarjo sebe- 
lumnja adalah Komandan Kom- 
'Gim 096 Kepolisian Jogjakarta dan 

menjelesaikan 
bulan 

Harga beras etjeran di Dja 
karta pada minggu ke IV bulan 
ini tampak stabil dibandingkan 
dengan minggu sebelumnja. 

Harga rata2 dipasar Djakarta 
menurut laporan Biro Pusat Sta 
Ustik per liter adalah sbb: 
Giitag Bulu Tijiandjur: 

Siijp Rp 52.50, BA Rp 49,30 
Bulu Krawang: 

BA I Rp 43,13, BA 2 Rp 40,63. 
Fumbuk Bulu TProbong 

Soschan Rp 36, Sosohan No 1 
Rp 35, Sosohan No 2 Rp 34, So 
sohan No. 3 Rp 33, Saigon Ban 
dung Rp 43.44, BGA Rp 37,50. 

  

Semarang, 27 Mej (Mdki 
Pengadilan Negeri Salatiga 

dalam sidang landjutan perka 
ra korupsi jg dilakukan oleh 
terdakwa M. Moechdi, ex. care 
taker Sekretaris Daerah Ko- 
dya Salatiga, pada pekan jg 
lalu telah mendengarkan kete 
rangan tertulis darj Walikota/ 
KDH Salatiga, Soegiman, jang 
berhalangan datang untuk 
mendjadi saksi dalam perkara 
tsb, karena kesibukan peker- 
djaan. 

Kesaksian Walikota Salati- 
ga setjara tertulis itu telah 
mendjelaskan setjara pan. 
Gjang-lebar sedjarah Pemerin 
tahan Daerah Kodya Salatiga, 
hingga perkembangan ter- 
achir. 

Didjelaskannja, bahwa didja 
man pra G.30.S/PKI. hingga 
perkembangan Orde Baru, di 
mana terdapar  ke-vacum.an 
dalam Pemerintahan Daerah 
Salatiga, jang pada waktu itu 
kebetulan djabatan dari Kepa 
la Daerah sampai pada staf2 
vembantunja dibawah domina 
si PKI. Pengangkatan ex. care 
taker Sekda Salatiga M. 
Mecechdi, jang tidak melalui 
prosedure pengangkatan jang 
lajak, dimaksud  se-mata2 
agar ke-vacum.an Pemda Sa- 
latiga selekasnja dapat: terisi. 

Pendjelasan Walikota itu di 
ber'kan berhubung dengan ke 
terangan2 terdakwa pada si- 
dang2 jang mengatakan, bah- 
wa ia mendjabat sebagaj care 
taker Sekda Salatiga tidak 
berbesluit. 

Rp. 15 djuta 
Menurut saksi, setelah kea. 

daan normal kembali, kemudi 
an diketahui adanja hal2 jang 
tidak beres, jang dilakukan 
oleh ex. care.taker Sekda M. 
Moechdi dalam bidangnja. Se 
telah dimusjawarahkan, per- 
soalannja kemudian diserah- 

BIAJA PEMBIKINAN TAMBAK 
IKAN RP 1,25 DJUTA 
Samarinda, 27 Mei (Mdk) 
Dalam tahun II Pelita 1970- 

1971 untuk peningkatan produk 
si ikan da€rah Kotamadya 3a 
marinda direntjanakan pembikin 
an tambak ikan di Kuala Sambo 
Gja seluas 2 ha guna penampu 
ngan dan pemeliharaan nener, 
@londongan dan ikan bandeng de 
ngan biaja sebesar Rp 1,25 dju- 

  

ss Biaja.sebanjak itu termasuk 
ganti rugi tanaman dan tanah, 
pembikinan pintu-laban tambak, 
pembangunan rumah djaga sc 
luruhnja sebesar Rp 700.000, se 
Gangkan biaja lainnja diperguna 
kan pembersihan, penggalian, 
dan pembikinan tambak, penjedia 
an bibit ikan. 3 

Rentjana biaja ini oleh Dinas 
jang bersangkutan telah dimadju 
kan kepada Pemda Komas. (Ant) 

16.761 PENDATANG Dt 
LAMPUNG, 16.379 T.H. 

PALEMBANG, 27/8 (MIK).-— we 
Para imigran jang datang ke 

Lampung hingga bulan April jang 
Jalu tertjatat sedjumlah 16.761 
orang, demikian menurut tjatatan 

pihak Djawaban Imigrasi Lampung 
Dari djumlah tersebut jang ter- 

banjak adalah orang Tionghoa 
dengan djumlah 16.379 orang. 

kan pada jang berwadjib un 
tuk diusut, 
Tentang uang Kesedjahte- 

raan Pegawai atau uang pe- 
ngadaan pangan jang diterj- 
ma dari Gubernur Djawa Te, 

bahwa uang sebanjak itu ha- 
rus disadap hasilnja untuk ke 
sedjahteraan pegawai. 

Perlu diketahui, bahwa da- 
lam an perkara korupsi 
ini terdakwa harus memper- 
tanggung djawabkan uang tsb 
jang dalam perkara ini dilim 

kan tgl. 2/6 jang akan datang 
Djaks» davat membatjakan 
reguisitoirnja, (Ant.) 

Menggunakan 

garis djalan 

jang berlawa- 

nan 

  

  

  

  

Untuk Kurangi 
Kepadatan Arus 

Lalulintas 

Djakarta, 27 Mei (Mdk) 
Dalam rangka mengatur arus 

lalulintas dari djurusan Kebajo 
ran liwat djl Sudirman, Senoplan 
tas Komdak VII Djaya, mulai ke 

pengguna 
an Gjalu baru dengan jalan 
mengambil salah satu djalur 
dari djalan jang berlawanan da 
lam waktu2 tertentu. 
Waktu? jang ditetapkan itu ja 

lah dari djam 07.00 sampai djam 

09. pagi bagi kendaraan? jang 
datang dari djurusan Kebajoran 
mulai dari Bunderan Senajan di 
perbolehkan meliwati djalur pa 
Iing kanan dari arah djalan jang 
berlawanan sampai ke depan H.I, 
dan isebaliknja dari djam 12.00 
sampai dengan djam 15.00 bagi 
kendaraan? jg menudju ke Keba 
joran mulai dari depan H.I, di 

Gjalur tersebut tidak “diperboleh 
kan memakainja. 
Menurut AKBP Pramudarjono 

Dan Senoplantas Komdak VII, 
andaikata pengaturan lalulintas 
baru itu lebih efisien, untuk se- 
landjutnja akan diatur seperti 

  

  
BANDUNG, 27 Mei (Mdk) 

Bekas Wk. Presiden Dr. 
Hatta disertai Rektor Unpad, 
pedjabai2 Djawatan Pertani- 
an Djabar dan para ahli per 
tanjan hari Selasa jl. menga 
dakan penjndjauan kedaerah 
keijamatan Wanaradja dan 
Karangpawitan Kab. Garut 
guna menjaksikan darj dekat 
kerusakan2 kebon djeruk dan 
menindjau kebun perijobaan 
bibit djeruk, 
Sebelum mengadakan penjn 

djauan Dr. Hatta mengama. 
natkan kepada para petani 
dan Muspida kedua ketjama 
tan tsb. agar dalam mereha- 
biliteir pohon2 djeruk ini, pa 
ra petani melaksanakan se. 
gala petundjuk Hg yaa, di 
gariskan oleh suai Team 
Survey Penelitian darj Lem- 
baga Penelitian Hortikulture. 
Kepala Djawatan Pertanj. 

an Rakjat Kab. Garut Memed 
melaporkan bahwa kepopule- 
ran djeruk Garut mulaj me. 
nurun sedjak tahun 196. 

Pada waktu itu di Kab. Ga 
rut terdapat 2.661,62 Ha tana 
man djeruk jang tersebar pa 
da 23 ketjamaian. Tetap: aki 
bat serangan penjakit virus, 
maka tiap tahun areal berku 
rang: th. 1965 tinggal 2395 
ha. th. 1966 tinggal 1996 ha, 
th. 1967 tinggal 1064 ha, th. 
1968 tinggal 432 ha dan thn 
1960/1970 tinggal 273 ha jang 
dari sisanja ini 504 dalam 
keadaan sakit. Hasil rata2 

  

20 ton per ha/tahun sehing- 

WARTA EKONOMI: 
KURS VALUTA ASING 

- BELI DIJUAL 
200— 305— 
412 — 120 — 
#1 — ns— 
D— 18 — 
123— 1»g— 
C— MW 

100— 101.50 
100.50 18 — 

DR. Hatta Tindjau 
Kebun Djeruk Garut     

ga para petani di Kab. Ga. 
rut ' memperoleh pendapatan 

rata2 Rp. 1.5 miljar. 
Menurut Memed tatkala po 

hon2 djeruk inj masih utuh 
produksinja tiap ha pertahun 
mentjapaj Rp 2 djuta, sedang 
kan bila ditanamj palawidja 
misalnja kedele dengan 2 ka 

menghasil. 

bah virus menjerang 
hebatnja, jang diperkjrakan 
lebih dari setengah djuta po 
hon rusak. 
Sementara ita Dr. Ir. Su 

laeman Tirtawidjaja, seorang 

Laga aa aa Ya an mel an wa 
didaerah Garut sedjak 9 bu. 
lan jang lalu telah diadakan 

pertjobaan demonstra- 

dangkan petani hanja menje 
diakan tenaga, pupuk kan- 
dang dan nauangan permu. 
laan 

Obat2an, alat semprot/hem 
bus dan pupuk buatan disedi 
akan oleh Lembaga Peneliti- 
2m Hortikulture. Pohon2 dje 
ruk tsb akan mendjadi milik 
peran 

Team penelitian Projek 
Hortikultura penjakit djeruk 
akibat virus ini selain Dr. Ir. 
Sulaeman djuga Dahro dari 
Lembaga Penelitian Hortikul- 
'ura Pasarminggu Djakarta, 
Drs Rahardja dan Ir. Unda 
Tjakrawidjata dari Djawatan 
Pertanjin Djawa Barat 
Kenada pare petani djeruk 

diandiurkan agar pohon? je 
sakit.landjit segera dibong- 
kar sedangkan bila Tanaman 

    

muda terserang ranting2nja 
terera dibuang. (Anti 

tam EA 

tobat 

DJAKARTA, 27/5 (Mdk)— 
Empat orang bekas anggota ge 

rombolan rampok bersendjata di- 
fbukota, hari Senin menjatakan 
insjaf dan tobat dihadapan hakim 
Mursiah.SH terhadap kedjahatan 
jang diperbuatnja, 

Dengan suara jang serak2 parau 
dan air mata jang bertjutjuran, 
keempat orang, itu merjatakan ke 
pada hakim: "kami tobat bu. ka- 
mi berdjandji tidak akan mengu- 
langi lagi perbuatan seperti isi, 
kami betul2 insjaf bu, kami hanja 
terbawa2 bu", 

Keempat bekas gerombolan ram 
pok itu, masing2 adalah ''DBI”, 
"PDP", "S bin D” dan "NW', 
mereka didiatthi hukuman artara 
1'sampai dengan 11/2 tahun ta- 
hun pendjara potong tahanan. 

Mereka dihadapkan kedepan 
pengadilan karena terlibat dalam 
perampokan2 bersendjata diibu- 
Kota, diantara kawan2nja terda- 
pat beberapa orang oknum ABRI 
jang djuga telah diringkus. (Ant). 

  

RADIO/TV BANJAK 
BELUM TERDAFTAR 

Djakarta, 27 Mel (Mdi) 
Djuinlah pesawat radio/televisi di- 

masity2 propinsi di Indonesia ada se 
banjak 3.730.225 buah terdaftar pa- 
da Kantor Pos dan Giro jang menu- 
rut laporan Kantor Kepala Pos dan 
Giro 1 Djakarta Raya perintjiannja 
adalah djumlah pesawat radio 3.648. 
563 buah dan pesawat televisi 45.665 

buah. . 
Djakarta Raya dengan penduduk 

4,7 djuta memiliki djumlah pesawat 
radio/elevisi sebanjak 376.657 buah 
dengan perintjlan djumlah pesawat 
radio dilbukota 399.039 buah dan 37. 
868 buah televisi.. Demikian Humas 
Kantor Kepala Pos dan Giro 1 Dja- 
karta Raya, Drs. Soebagijo Soemidi- 
hardjo mendjelaskan. 

Sedangkan — padjak radio/televisi 
ustuk bulan Maret/April 1970 telah 
Giterima sebanjak Rp. 28.681,40, chu- 
sus untuk Djakarta Raya jang meru 
pakan penghasilan Pemerintah Dae- 
rah Djakarta dalam bulan ini. (PAB) 

ACHIR MEI TEAM BANK 
DUNIA KE BALI . 
Denpasar, 

Bank Dunia diharapkan akan memu 
Ini surveynja di Bali pada achir bu 
lan Mel 1970 ini, dalam rangka pem 
buatan suatu masterplan pengembang, 
an kepariwisataan didaerah Bali. De 
miklan Kepala Diparda Bali Gde Rja 
se dalam keterangan singkat kepada 
"Antara", 

Dikatakan selandjutnja peresmian 
dimulainja survey oleh Bank Dunia 

  

di Denpasar, 
pedjabat2 tinggi Departemen Perhubu 
ngan dan Kepariwisataan Pusat. Da 
lam survey tsb ahli Bank Dunia akan 
didampangi oleh ahli2 bangsa2 Indo 
nesia serta pimpinan counter part 
Team Survey itu jaitu Kepala Diper 
da Ball, Gde Rijase, 

PNKA Giatkan « 
Pembersihan 
Penumpang2 Gelap 
Surabaja, 27 Mei (Merdeka). 
PNKA Eksplojrasi Timur dj 

Surabaja dalam sebuah lapor 
amnja menjebutkan, bahwa 

intensifikasi pemeriksaan kar 
tjis Penumpang kereta api 
akan berhasil, apabila wiba 
wa dan sanksi hukum pada 
umumnja berdjalan sebagaj- 
mana mestinja. 

Sedjak tahun 1969 jang lalu 
PNKA Eksplorasi Timur te 
lah banjak merusaha melaku- 
kar intensifikasi pemeriksaan 
keuangannja tetapi pada wak 
tu jitu kurang memberikan ha 
sil jang menggembirakan, 

Dalam hubungan ini, Dr 
ma PNKA Ir. Sumal pernah 
mengakuj betapa sulisnja un 
tuk melakukan usaha2 pener 
tiban2 dibidang perkerera api 
an, sekalipun hal jnj bukan 
lah pekerdjaam jang rngan. 
Mengingat kekurang sert:b 

An itu disebabkan oleh fak 
(02 extern dan Intern. kata 
Ir. Sumali dengan didahului 
oleh langkah2 imtrospeksj ke 
dalam sangat diperlukar ban 
tuan kesadaran semua pihak 
Gan masjarakay untuk :kus 
serya memelihara ketertiban 
dibidang kepemumpangan. 

(Ant.). 

Harga" timah 
akan dibahas 
Djakarta, 27 Mej (Mdk) 

Harga Timah Dunia pada 
bulan Djuni jang akan datang 
masih akan dibahas lagi oleh 
produsen? timah dj London, 

rut Timah Tajib. Ia me, 
ngatakan bahwa produsen? 
Timah mengambil suatu 
prakarsa untuk merobah har 
ga pasaran timah didunia. Se- 
perti diketahui dewasa ini har 
ga timah antara $ 1260 s/d 
1605 per metricton. 

Para prcdusen timah meng. 
Kan aa La harga timah le. 

inggi lagi dari harga ji 
ada sekarang. Pa 
Menjinggung tentang perte. 

muan Djenewa baru? ini. ia 
mengatakan bahwa hasil2 da- 
Ti pertemuan tsb umumnia 
membaikkan untuk pertimah- 
an Indonesia, Indonesia akan 
memegang perana, serta me. 
lakukan Itikad2 baik untuk 

nal guna mengendalikan har- 
ga timah 
Sementara :tu dikatakan bah 

Wa sesuai dengen inerukat 
Menteri Pertambangan PN 

  

Timah d!uga akan turu! serta 
dalam DP 70 h an datang 

2 4 

ongkar 
Djakarta, 27 Mei (Mdk) 

Tepat pada saat warta- 
wan "Merdeka" sedang me 
lakukan pengetjekan dan 
berdialoog dengan Kurnia- 
wan Adikarta pemilik ba- 
ngunan di Djalan Djen. Su 
dirman G. Ampera Kapling 
14, sekitar tindakan pem- 
bongkaran bangunan jang 
telah dilakukan oleh sepasu 
kan ABRI dan beberapa 
orang preman jang telah 

terdjadi hari Senin kemarin 
djam 11.30, tiba2 sekitar 
djam 12.00 sepasukan AB- 
RI dengan bersendjata dan 
beberapa puluh orang pre- 
man datang ketempat tsb. 
dan melakukan pembongka 
ran bangunan di Kapling 
14. 
Dalam dialoognja dengan Kur 

nlawan Adikarta, wartawan 'Mer 
deka' memperoleh keterangan, 
bahwa pada hakekatnja masalah 
bangunan di G. Ampera Dj! Djen 
Sudirman Kapling 14 terdjadi se 
djak Agustus 1968. Dimana dc 
ngan alasan untuk memperindah 
pemandangan kota dan akan dj 
bangun Hotel Internasional olsh 
PT 'Sahid', maka bangunan? 
jang berada diatas tanah Kap 
ling 14 harus segera dibongkar/ 
dikosongkan dengan rentjana tgi 
1 April 1969 akan dilakukan per 
letakan batu pertama, sedang 
penghuni Kapling 14, menurut 
Kurniawan hanja akan memper 
oleh ganti rugi sebesar Rp 1,3 
djuta. 

Berkenaan dengan adanja su 
rat keputusan Walikota Djakarta 
untuk mengosongkan Kapling 14 
tersebut, jg djustru djatas tanah 
tersebut telah dibangun Perusaha 
an Pembatikan, maka pihak peng 

        

PERINTAH WALIKOTA DJAKARTA PUSAT 

$ 
di 
SEPASUKAN ABRI dan 
SIPIL DIKERAHKAN 
huni (Kurnjawan Adikarta) de 
ngan menguasakan kepada Peng 
atjara Nani Razak SH untuk mc 
njelesaikan masalah tsb. 

Menurut Kurniawan, mengena: 
masalah tersebut tidak pernah 
terdjadi perundingan antara pi 
hak penghuni (Kurniawan Adi 
karta) dengan PT 'Sahid' jang 
disebutnja sebagai pihak jang 
dibundjuk oleh Walikota  Djakar 
ta Pusat untuk melakukan pem 
bangunan2 diatas tanah Kapling 

   

  

Hasilnja : Rp 590.000 
dibagi bersama 

Djakarta, 27 Mei (Mdk). 
Lima orang pegawai PD. 

Pasar DCI Djaya, masing2 
bernama, 1. Mas Budihar- 
djo, Bag. Perizinan/Fasili- 
tas pada PD. Pasar Djaya 
2. Nalun bin Idris, Mantri 
Pasar Tjikini Ampiun (pa- 
sar bertingkat), 3. Tatang 
Muchtar, Bag. Keamanan 
Pasar Tjikini Ampiun, “4. 
Anda Suhanda, Kepala Tja 

  

Domingus Divonnis 5 Tahun 
Kerena Kerojok Atjong . 
Kawan2nja Masing2 
1 Tahun Pendjara 

Djakarta, 27 Mei (Mdk). 
10 Orang pemuda bran- 

dalan berumur belasan ta- 
hun dan tergabung dalam 
suatu perkumpulan jang 
menamakan dirinja. .Straat 
jongen Kamp”, oleh Penga: 
dilan Negeri Istimewa Dja- 
karta hari Senin kemarin 
telah didjatuhi hukuman 
masing2 1 tahun pendjara 
potong tahanan. Sedangkan 
ketua dari kumpulan tsb. 
bernama Roy Domingus, di 

djatuhi hukuman 5 tahun 
pendjara potong tahanan 
Kesembilan lainnja masing 
masing bernama: 1 Udin 
bin Asmad 19 tahun, 2. Su 
panda, 18 tahun, 3. Jan 

Corry, 17 tahun, 4. Awang 
bin Ali 18 tahun 5. Abd. 
Gani bin Abd. Hamid, 19 
tahun, 6. Chair Burhan, 17 
tahun, 7. Rosjid bin Toto, 
20 tahun, 8. N. Nuri bin 
Sjahim, 19 tahun, dan 9 Ar 

tir Patty, 19 tahun. 

pada tgi 5 Nopember 1969 ji, 
di pasar Pal Meriam telah me 
ngerojok pemuda Atjong dan 
kemudjan ditusuk oleh Roy Do 
mingus. sehingga pemu 
meninggal dirumah sakit, Sela 

PRODUKSI PABRIK 
KERTAS LETJES 
DITINGKATKAN” « 
Djakarta, 27 Mej (Mdk). 
Usaha pengamanan dibidang 
managerjal sebagai follow up 
darj selesainja pelaksanaan 
pembangunan Unit II Pabrik 
Kertas Letjes telah dipikirkan 
pula, demikjan Direkiur Djen 
deral Agus Suimno darj Direk 
torat Peri dan Ki. 
mia dalam sambwannja pada 
Komlatk, Tea Ta Unit IN 

'abrik Kertas es tanggal 
21 Mei jl. Tt 
Dikatakan selandjunja, bah 

wa Peningkatan kapasitas :a 
duksi darj 3.000 son setahun 
mendjadj 9.000 iton siap tahun 
membawa akibat besar bagi 
slagorde Perindustrjan dan Ki 
m'a. Hal ini merupakan pula 
rentjana pengembangan ting 
kat perrama. 
Pengamanan dibidang finan 

cjeel ekonomis, chususnja da 
lam bidang administratip, me 
livut: penelsjan dan penjem 
yurnaan organisasi jang ada 
demi peningkatan effisjensi. 
Modal kerdja harus dipupuk 

sn “ 1 sera Ha Daan know 
Ow dari tenaga ja jan 

baru direcrul untuk ba 
ra harus ditingkakan dan 
harus mendudukkan personal 
policy jang sehat, demikian 
Agus Sujono. (Ant) 
  

SIN SHE TAN TJE NJI 
Mengobati matjam2 penjakit teru: 
tama penjakit djantung 
Alamat Hotel Yin Pin Ko 8 Dji 

Gadjah Mada 2I4/210 Dik. Kota 
Praktek Wanja hari Senin dan 

  

      

gan pembunuhan tsb djuga me 
reka dihadapkan ke pengadilan 
karena pada tgl 18 Oktober 69 
setjara bersama2 telah melaku 
kan longan dengan pisau 
terhadap dua orang jg. sedang 
berkendaraan motor, 

Hakim jang memutuskan per 
kara tsb adalah Nn, Saraswati 
SH dan Djaksa Drs Gatot Hen 
drarto, (Mrs) 

DITJARI:' 
Satu wanita untuk mengasuh' anak 
umur 3 — 4 tahun, 
Diutamakan jang sudah ada pe- 
ngalaman. 
Surat2 lamaran harap ditudjukan 

pada BIRO IKLAN & REKLAME 
...nar 

DJL. HAJAM WURUK 88 
DJAKARTA. 

DIBAWAH No. 198. No. S48/M/70. 

memar 
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5 Petugas Pasar 
Pangut Dana-gelap- 
Di Pasar Tjikini 

egera bangunan 
Kapling 14 - 

14, dalam rangka memperindah 
kota. 

Menurut keterangannja, per 
nah dilakukan musjawarah anta 
ra Ass. Pengatjara jang bertin 
dak mewakili Kurnjawan de 
ngan pihak PT 'Sahid' dan Wali 
kcta Djakarta Pusat dikantor wa 
likota Djakarta Pusat jang ter 
djadi sekitar tgl 7 Nopember 
1969. 

Djustru pada saat jang bersa 
maan itu telah ada surat pang 
gilan dari Dan Komwil 71, agar 
pihak penghuni Kapling 14 (Kur 
njawan Adikarta) menghadap 
Dan Komwil 71. 

   

     
bang Pasar Djakarta Pu 
sat, dan 5. T.A.S. Abahari. 
Pemb. Kepala Pasar Tjiki- 
ni Ampiun, telah dihadap 
kan ke Pengadilan Negeri 
Istimewa Djakarta. 

Merurut surat tuduhan Djaksa 
Mastjik Asril, menjatakan bahwa ke 
lima terdakwa tsb, sebagai petugas 

PD. Pasar Djaya, pada bulan? Agus- 
tus, September dan Oktober 1965, te 

lah melakukan penipuan terhadap 7 
Orang pedagang dengan memberikan 

izin sementara berdagang dipasar 
Tjikini Ampiun dengan diharuskan 

membajar dana dari Rp. 75.000 sam- 

pai Rp. 100.000 perorangnja, sehing- 
ga dari para pedagang tersebut mere 

ka telah berhasil mendapatkan uang 

sebesar Rp. 500.000 jang mereka bagi 
'ber-sama2. Sedangkan terdakwa 4 

dan 5 masing2 kebagian dari terdak- 
wa I dan 2 sebanjak Rp. 50.000 un- 

tuk terdakwa 4 dan Rp. 3.500 untuk 
terdakwa 5. 

Pada tuduhan lebih subsider, para 
terdakwa oleh Djaksa dituduh mela- 

kukan penipuan dengan djalan mem- 

buat surat izin palsu jang ditanda- 

tangani oleh Budihardjo (terdakwa 1) 

lang menjatakan izin berdagang di- 
bawah tangga, dekat los daging Pa- 

sar Tjikini Ampiun kepada para peda 

gang (saksi), sehingga perbuatan tsb 

terdakwa memperoleh uang sebesar 

Rp. 565.000 jang djuga mereka bagi 

bersama. 

Ketudjuh pedagang jang dirugikan 

tsb, pada sidang hari Selasa kemarin 

telah didengar keterangannja sebagai 
saksi dan pada umumnja saksi? tsb, 

memberatkan para terdakwa. 

Hakim dalam perkara ini adalah 
#ungudidojo SH, jang menunda si- 

      

: ANDA MENDAPAT KEKUATAN 

:  Banggalah 
dengan 
kesehatan dan 
kekuatan jang 
tjemerlang. 

Pil Buah Pingganig dan Kantong 
Air Seni De Witt's memberikan 
anda kegesitan dan tenaga 
untuk mengergjakan segala 
matjam pekerdjaan 

Pil De Witt's akan segera meng 
ilangkan semua ratjun2 ba 
dan jang berbahaja. Darah anda 
betul2 bersih sesudah minum 
pil ini, 
Tandanja ialah air kentjing anda 
akan bertukar warna 
Mulailah minam Pil De Witts 
sekarang djuga 

MENJEMBUHKAN 
SAKIT SENGAL, 
SAKIT PINGGANG, 

..tember 1969, 

          

     

     

   

   
   
   

   
   
    

  

SAKIT DIPERSENDIAN 
DAN KANTONG AIR SENI. 

Pil Buah Pinggang dan Kantong Air Seni 

Tonik jang termasjhur diseluruh dunia! 

  

RABU, 27 MEI 1970 

ja selubungan de 
ngan telah terdjadi tiniakan pem 
bongkaran jang dilakukan oleh 
sepasukan — ABRI dan berpuluh- 
puluh orang preman, wartawan 
'Merdeka' segera menghubungi 
Dan Dim 0501 untuk mendapat 
kan pendjelasan sekitar sepasuk 
an ABRI jang melakukan pem 
bongkaran bangunan di G. Ampe 
ra Dj Djen Sudirman Kapling 14. 
Menurut keterangan Dan Dim 

0501 Lotkol. A, Fatah, bahwa pa 
sukan ABRI tersebut memang dj 
perintahkan sesuai “dengan per 
mintaan bantuan pengamanan da 
ri Walikota Djakarta Pusat. 

Dalam pada itu, wartawan ”Merde 
ka” untuk melengkapi informasi jg 
telah diperoleh sekitar tindakan pem 
bongkaran bangunan Kapling 14 G. 
Ampera Dji. Djen. Sudirman, berha 
sU pula memperoleh keterangan dar? 
fihak Komandan Team Pembongkaran 
Aipda Atjep Suhari ,bahwa tindakan 
pembongkaran terhadap bangunan? jg 
ida diatas tanah Kapling 14 adalah 
sesuaj dengan perintah Walikota Dja 
karta Pusat tertanggal 14-3-70 No. 
4123/14/DM/1970 jang sesuat pula de 
ngan Gubernur DCI Djaya tertangga? 
821970 No. B 228/Dir. 11/270 jang 
Gitudjuxan kepada Kurniawan Adikar 
ta sebagai penghuni bangunan dita 
nah Kapling 14 tersebut. 

Dalam surat perintah Walikota Dja 
karta Pusat, sebelum terddjadinja tin 
dakan pembongkaran jang langsung 
ditudjukan kepada Kurniawan Adikar 
ta tertanggal 14-51970 No. 4123/14/ 
DPy/1970, Walikota Djakarta Pusat 
telah menegaskan, agar dalam waktu 
TX 24 djam mulai saat surat perin- 
tah tersebut dikeluarkan, tanah Ka- 
pling 14 Gang Ampera Dji. Djen. Sw 
dirman harus dikosongkan. 

Apabila ternjata sampai saat wak 
tu jang telah ditentukan belum dilak 

makan, maka pada tanggal 25-5-1976 
n dilakukan tindakan pembongka 

ran. Ternjata sampai batas waktu jg 
telah ditentukan itu, Kurniawan Adp 
karta sebagai fihak penghuni Kapling 
14 G. Ampera Dji. Djen. Sudirman 
tidak melaksanakan, sehingga Waliko 
ta Djakarta Pusat dengan mendapat 
bantuan pasukan pengamanan darf 
Kodim 0801 dan Komwil 71 memertn- 
tahkan untuk melakukan pembongka- 
Tan bangunan? Jang ada diatas ta- 
nah Kapling 14 G. Ampera Dil. Djen. 
Sudirman. 

Demikian menurut keterangan2 jg 
Giperoleh wartawan "Merdeka", sekt- 
tar terdjadinja tindakan pembongke- 
ran bangunan? diatas tanah Kapling 
M4 G. Ampera Dil. Dien. Sudirman 
jang telah terdjadi pada tangga? 28 
Mei kemaren. (S)). 

      

HONGKONG BEBAS KOLERA “ 
PJAKARTA. 27/5 (Mdk). — 

Dengan surat keputusan Mon- 
teri Kesehatan R.I. No. 1213/DK 
/10 tertanggal 29 April 1970 tee 
lah memutuskan mentjabut per- 
njataan Hongkong dan pelabuham 
lautnja terdjangkit penjakit kas 
rantina (kolera), jang ditetapkan 
Gengan surat keputusan Menkog. 
RI. No. 2806/DK/69 tg. 22 Sep- 

Ga enakan 

      

BANK DEVISA SEDJAK 1954 

PENAMBAHAN MODAL 
Dalam rangka memperluas usaha bank kami serta memenuhi andjuran Direksi Bani 

Indonesia mengenai peningkatan modal bank? swasta nasional. maka Rapat Istimewa Pe- 

megang Saham bank kami Jang diadakan pada tgi, 10 Mei 1970 telah memutuskan : 

menaikkan modal statutair BUN dari Rp. 100 djuta mendjadi RP, 250 DJUTA, 

Saham2 dari modal statutair sebelumnja ad. Rp 

Dengan peningkatan modal ini Insjaatlah bank kami 
meningka'kan lajanannja kepada masarakat 

BANK   100 djuta telah terdjual habis. 

akan dapat memperluas dan 

UMUM NASIONAL 

DIREKSI. 

    

  

 



RABU, 27 MEI 1970 

Harga langganan dalam koi 

Kontrak 
Iklan Keluarga 

Djakarta. Telepon   
Pwi 

  

mendjadi wartawan? Kit 
kita sekarang ini, telah seak: 
umpamanja 

  

     

  

sjarat2 diatas. 

  

tadjam”nja untuk menggali lel   

  

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

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

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

Rekening giro pos : A. 12638 
Pemimpin Umum/Redaksi : 

WARTAWAN INDONESIA 
DAN PENGUASANJA - 

enarik sekali keterangan Sumanang SH, seorang jang banjak makan garam 
dalam dunia kewartawanan dan kini mendjabat Ketua Dewan Kel 

: “Terlalu banjak suratkabar dan terlalu sedikit oplang: 
wartawan kita sekarang: dan kode etik djurnalistik. 
Mengapa Sumanang berpendapat bahwa sekarang ini terlalu mudah untuk 

ihat, bahwa perkembangan djurnalistik di Tanah Air 
akan terlepas dari sjarat2 kewartawanan seperti 

idung jang tadjam” common serse jang membangun, daja kritik 
dan dajapolemik jang logis dan keteguhan hati mendjalankan koreksi terhadap 
apa dan siapapun djuga jang bersalah, tanpa dil 
Memang terlalu mudah mendjadi wartawan, djika ia mendjabat wartawan, tanpa 

  

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

PENERBIT : P.T. Merdeka Press., Djakarta. 
Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

Rp. 200,- sebulan (termasuk beaja 
antar). Luar kota: Rp. 300,- (termasuk beaja pos udara). 
Luar negeri: Ditambah beaja pos udara ke negarajang bersangkutan 

TARIF IKLAN : 

TEKS SADJA : Rp. 40,- per mm/kolom iklan, lebar 46 mm 
minimum : 25 mm/kolom 

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

tambah 10096 

Djalan M. Sangadji 11, 

B.M. Diah       

   

  

Koresponden2 "angkatan sekarang” ternjata lebih suka menerima berita2 
sudah-djadi-atau setengah djadi dari Puret2, dan kurang mempergunakan “hidung 

dalam sesuatu persoalan. Sehingga praktis 
tidak pernah terdjadi seorang koresponden membuka tabir terselubung dari suatu 
persoalan dan memberikan djalan baru bagi penjelesaian persoalan. 

Dengan demikian orang koran tidak mendjalankan tugasnja untuk mem- 
berikan saran2 kepada jang berkewadjiban menerimanja halus maupun keras, 
diterima maupun dibuang kedalam kerandjang kotoran oleh mereka jang berkuasa 
itu. Daja kritik dan daja polemikpun tidak pernah mentjapai suatu klimaks jang 
melahirkan probieem baru. | 

  

menggantung diudara sensasionil, dan berh: 
hanja sampai kepada penelandjangan seseorang, 

  

(pada saat2 persoalan masih djauh 
daripada selesai. Adakah wartawan Indonesia angkatan sekarang jang mempunjai 
pula keberanian untuk betul2 mewakili hatinurani rakjat, betul2 mendjalankan 
sosial kontrole tanpa diliputi oleh ketakutan ? ? ? Djumiah wartawari Indonesia 
jang berani menghadapi pengorbanan demi kebenaran, sangat sedikit. Padahal 
ini adalah salah satu sjarat untuk mendjadi wartawan jang baik. 

Kalau kita diatas memberikan pandangan jang kritis terhadap korps kita 
sendiri, terhadap wartawan2 jang kekurangan2nja serba banjak dan dalam men- 
djalankan professienja, kelambanannja sangat mendjengkelkan kita, maka kita 
tidak pula melupakan pandangan terhadap penguasa jang kadang2 bukan meng 
anggap wartawan sebagai temannja, tapi memperlakukannja seperti lawan2, 
"karena suka djual obat dapat merusak kedudukan”. .............. 
Penguasa jang bidjaksana selalu memperlakukan wartawan sebagai medianja 
untuk lebih mensukseskan kerdja dan tugasnja. 
tjari wartawan sebagai pembantu atau anggauta tersembunji dari teamnja jang 
memberikan bahan2 baginja tentang bagaimana mentackle sesuatu persoalan 
dan betapa akibat2nja bagi orang ketiga. 

  

nguasa jang pintar akan men- 

Dimanapun wartawan adalah sahabat jang djudjur jang dengan menundjuk 
kan kekeliruan2 seseorang, dia tetap merupakan sahabat ! ! ! Olch karena itu, 
ketidakpertjajaan penguasa terhadap wartawan hanja terdjadi didalam negeri jang 

berkuasa sendiri dan dengan segala daja mempergunakan kekuatan2nja jang njata 
maupun tersembunji untuk melumpuhkan "lawan ”"nja. 

Kita ingin njatakan, bahwa di Indonesia ini Penguasa banjak menentukan 
kemadjuan daripada pers dan wartawan kita. Kalau berita2 penting diberikan 
kepada pers luar negeri, sedang wartawan2 nasional harus mengutip berita dalam 
negeri itu dari koran2 luar, itu artinja, bahwa penguasa kita tidak tjukup 
menghargai wartawannja. Banjak soal jang dilupakan oleh penguasa untuk 
dapat mentjiptakan iklim dan kerdjasama jang baik antara wartawan dan 
penguasa. 

8 

| tidak terdapat demokrasi, hanja berlaku bagi badan2 dan orang2 jang hendak 

Apabila penguasa bersikap demokratis dan menganggap .wartawan men- 
djadi temannja, maka penguasa memperluas langkah2 kemadjuan wartawan kita. 
Apabila wartawan menundjukkan krativitas, aktivitas jang dinamis dan mem 
berikan approach sungguh2 dan djudjur, maka ia akan meninggikan nama 
korps wartawan didepan orang atau badan jang dihadapinja. 

Apabila kedua2nja (wartawan dan penguasa) kerdjasama jang posi 
maka kedua2nja madju, artinja Negara kita madju pula didalam semua segi2nj 

    

Etika djurnalistik jang sekarang banjak dilanggar oleh wartawan dan penguasa 
tentu tidak akan terdjadi lagi. Wartawan2 kita tentu tidak akan mengurangi 
keinginannja bersikap djudjur, karena ia terpaksa menerima sogokan2 dari orang2 
jang memerlukan propaganda jang dibuat siwartawan. 

Kemerdekaan wartawan untuk menjampaikan pikirannja setjara kon 
struktif, setjara kwalitatif, setjara edukatif terhadap massa maupun terhadap 
Pemerintah, akan menjuburkan demokrasi dan meningkatkan professie ke 
wartawanan kita ketaraf jang lebih tinggi. 

MERDEKA 

Menlu Israel minta pesawat 
pada rakjat Amerika , 
Washington, 27 Mei (Mdk) 

Menla Israel, Abba Eban, 
dalam pentjakapan jang djre 
kam dengan America, Broad- 
casting Company, hari Mng 
gu menjerukan nasion Ame 
Tika supaja memberikan pe 
sawat2 pemburu pembom jg 
diperlukan oleh Israel 

ia, 
bagi 

petjahanannja 

    Sihanouk akan 
ke Vietut      

  

    

Hongkong, 27 Mej (Mdk). 
Pangeran Norodom Sihan» 

uk darj Kambodja akan me 
ngundjungi Viet, | Utara dalam 
masa depan dekat ini, demjki 
an harj Senin diberitakan 
oleh Kantorberjta — Vjetnam 
Utara ,,VNA". 

Karyorberiya itu, jang me 
ngutip sebuah pengumuman 
darj Kemlu Hanoi, menjara 
kan bahwa kepala negara ta 

lingkan itu telah diun- 
dang oleh Presiden Vietnam 
Urara Ton Duc Thang. 
Pengumuman itu 

njebut sesuatu temggal pasti 
bagi kundjungan jru, terapi 
mengatakan bahwa sebuah pa 
nitia chusus telah d bentuk 
untuk suatu "sambutan chid. 
ma” kepada Pangeran Siha 

nguk. : 
Pangeran Sihanouk djberj 

takan sebagai telah mengata- 
kan dj Peking belum lama ini 
bahwa perdjalanan keluar ne 
ger'nja jang pertama setelah 
terbentuknja pemerinsahan 
dalam pengasingannja ada 
lah ke Vietnam Utara. 

(Ant—Reuter) 

& 

  

  

Afrika atas 

bahaja RRT 
Moskow, 27 Mej (Mdk) 

UNI SOVJET telah mempe. 
Kanan Aa Da AHER ig 
aru terhadap ja ar 

ruh RRT. Ta 
Seluruh surat-kabar Russia 

memuat artikel2 jang memu 
dji negara2 Afrjka jang baru 
pada hari pembebasan Afrika. 
Saru2nja kalimet jang mem- 
peringatkan adanja bahaja 
pengaruh RRT ditulis dalam 
komentar jang pandjang oleh 
Sekretaris , Eksekutif Komite 
Solidaritas Sovjet.. dan Afro. 
Asia, A. Dzesokhov. 

"'Tindakan2 chawvinistis (Ig 
menganggap negerinja jang 
paling baik) darj para pemim 
pin RRT telah dan masih me 
rusak gerakan kemerdekaan 
nasional, sehingga merugikan 
perdjuangan untuk melenjap- 
kan kolcnialisme dan rasialis. 
me”. Demikian tulis A. Dzaso- 
khov dalam komentarnja. 

(UPI) 

  

  

Sedjenis kuman dapat hidup 
HOUSTON — Seorang sar- 

djana angkasa luar baru2 inj 
melaporkan penemuan sedjenis 
kuman jang selamat sampai di 

| bulan dengan sebuah pesawat 
angkasa robot. hidup selama 
250 harj disekitar daerah jang 
berbahaja dari bulan dan sela 
mat sampai dibumi kembali de 
ngan Apollo 12, 

Seorang dokyer dari pusat 
1 Angkasa Luar mengarakan 

bahwa penemuan jtu , sangat 
menarik”. 
Kwman itu, Streptococcus 

Mirs Bacyeria, sedjenis ku- 
man jang hidup dalam hi- 
dung, tenggorokan dan mulut 
pada kebanjakan nrang dan 
bjasanja tidak menimbulkan 
penjakit telah dipemukan oleh 
sadjana mikro—biologi Pre- 
derick J. Mychell dalam penje 
lidikan pada kamera televisi 
Surveyor 3 jang telah dibawa 
kembali kebumj pada bulan 
November jang lalu oleh 
awak pesawat Apollo 12. 
Djikapakannja bahwa 'ijdak 

ada hubungan antara penemu 

an kuman jtu dan kemungkin. 
an untuk h'dup dibulan. 

Menurup Mitchell, mikro— 
organjsme jitu diemukan da- 
lam djumlah kerjil didalam 
buih plasik jang digunakan 

isolasi pada sebuah 

lingkaran elektrOnik djdalam 
pembungkus kamera Buih itu 
ditempatkan dalam suatu laru 
tan chusus unyuk pembjakan 
bakterja setelah kamera itu 
dikembalikan kebumi. 
»Tanda2 kehidupan jang per 

tama ditemukan seselah em- 
pait harj dalam inkubasi,” ka 
ta Mitchell. ,Pada keesokan 
harinja (hari kelima) darj in 
kubasj) gabung jitu keruh de 
rgan jumbuhan.” 

Dr. W.W. Kemmerer, Kepa- 
la Bagian Kesehatan di Labo 
ratorjum Bulan dj Pusat Ang 
kasa Luar dimana penemuan 
itu terdjadi, mengarakan bah 
wa penemuan jtu penting” 
tetapi tidak di—Sangka2 bah 
wa bakterja itu dapat hidup 
sedemikjan lamamja dibulan. 

Ia mengayakan bahwa keku 
Tangan udara dan hawa jang 
luar biasa ding'nnja djangka 
sa luar mungkim relah mem- 
buat beku organisme itu — 
. teknik jang digunakan 

unt! mengawetkan kuman 
djbumi. " 

Kemmerer mengatakan. bah- 
wa kuman jitu mungkin hing- 
gap pada kamera televisi se 
waktu ala inj diperbaiki sebe 
tum dilunjurkannja kebulan, 
jang mungkin berasal darj ng 

Astronot Apollo - 16 AS: 
akan bawa satelit robot 
Houston, 27 Mei (Mdk.) 

ASTRONOT2 Apollo—16 A.S. akan membawa satelit 
robot kotjil dibelakang pesawat induknja dan akan dilepas 
kanmmja kedalam orbit disekitar bulan untuk mempeladjari 
rahasia gaja — berat bulan, 

Badan Ruang Angkasa Luar AS djuga mengumumkan 
bahwa Apollo—18 A.S. akan membawa robot jang serupa. 
Kedua pemerbangan kebulan itu direntjanakan dalam masa 
sepuluh tahun ini. 

Setiap satelit akan naik ke bulan, Seorang atsronot akan 
menekan sebuah tombol untuk melepaskan satelit ketjil itu 
dan satelit itu akan misuk kedalam orbit 69 mil (111 kilo 
meter) djamh diatas bulan. Satelit itu harus mengelilingi bu- 
lan setiap dua djam. 

Mehnurui Badan Ruang Angkasa Luar AS setiap satelit 
harus menetap di—orbit bulan selama setahun, 

Satelit itu akan diberi kekuatan baterai dan djalur2 ma 
tahari. Setasiun2 penangkap dibumi akan melihat effek apa 
jang dialami oleh gaja berat bulan terhadap satelit tsb, (UPI) 

di bulan 
Dibawa pesawat 
robot dan kembali 
dengan Apollo 12 

fas seorang sardjana teknik 
apau bagiam2 ketjil dari ar lu 
dah seorang sardjana 'teknjk 
ketika sedang bekordja dan 
berbitjara didekap kamera, 
Kuman2 lain mungkin dju- 

ga djendapkan pada waktu 
jang bersamazn. Kemmerer 
menjatakan bahwa ja sidak 
hanja kuman Strepyococcus 
mengert: sepenuhnja mengapa 
jang dapat hidup. 

»Hal in adalah menarik, 
bahwa djenis ini telah dire- 
mukar sedangkan kuman? jain 
tidak", kata Kemmerer, "Kami 
Gdapay menduganja . 
organisme2 jang lainnja yen: 

Ma pesawa Buiv wait Surveyor dilumjur. 
kan kebulan ltanggal 16 April 
1967 dan mendarat dj daerah 
Lauan Badaj, darimana ka- 
mera televisi itu mengirimkan 
kembal' kebumj gambar? dari 
satu kawah ang lebih besar, 

Pada bulan November jang 
lalu, Apollo 12 mendarek dj 
pinggir kawat jini dan as-ro- 
naut2 Charles Peter” Conrad 
dan Alan L. Bean m 
diseberang kawah inj untuk 
mengambil bagian? darj pesi 
wa: Surveyor terma 
kamera 'tu — dan membawa 
nja kembali kebumi. 

  

Kemmerer mengatakan bah 
Wa kuman jtulah satuZnja jg 
hingga demikian djauh dapat 
bentahan dan setap hidup da 
lam perdjalanan pesawat Su 
veyor kebulan dan kembali 
kebumi. Ia mengatakan, bah 
wa dibawah mkroskon, ku- 
men jtu tampak sepert: sebu 
ah ramaj jang pandjang beru 
pa titik2 bundar. 

sIa merupakan 
man jang baik jang banj 
terdapa pada manusia dan 
btasanja tiwak menimbulkan 
penjaki: pada orang. retapi 
ia dapat mendjad: susu fak 
tor jang membantu mereka ig 
mempunjai suatu kelemahan 
jang isimewa. (UPI) 

suatu ku- 

  

Eban harj Minggu mening- 
galkan London menudju Tel 
Aviv seyelah mengadakan per 
temuan dengan Menlu Ingge 
ris Mjchael Stewark menge- 
nai situasi Timur Tengah. 
Dalam pertemuan jtu Sie- 

wart menjatakan - terkedjut- 
nja dan simpminja aras ,per 
buatan teror kedjam” terha 
dap sebuah mobil bis sekolah 
Israel harj Djumat jang lalu. 

Menlu Stewart  djuga men- 
djelaskan apa sebabnja Ing 
geris memberj suara serudju 
bagi resolusi Dewan Keaman 
an PBB tanggal 19 Mej jang 
mengutuk penjerbuan Israel 
di Libanon dan membahas 
makin 'terlibainja Uni Sov 
jer di Timur Tengah”. 
Dalam pertemuan 90 me- 

Ni dengan Stewart jtu, Melnu 
Eban djuga menjerukan dipu 
lihkannja gentjayan sendjata 
seperti dituntue dalam resolu 
3 jean Keamanan tahun 
1967. 
Menury Eban, sebelumnja 

mening London menu. 
dju Tel Aviv, pemuljhan gen 
Ijaran sendjata tersebut ada 
lah merupakan ,,tudjuan jang 
paling mendesak" dari Isra 
el, (Ant/AFP) 

  

KAPAL ini bukan kapal perang Uni Sovjet, tetapi kapal pemotong es buatan Djepang ber- 
ukuran 7.000 ton jang sedang melakukan penje lidikun di Lautan Antartika daerah kutub Se. 
latan, (UPI) 

  

Imbangan kekuatan 
AL Soviet 
& Amerika 
Harus ada saling. 
harga menghargai 

OLEH: B.N. MARBUN 

etika perajaan ulang tahun 
ke-100 dari Lenin 22 April 
jang baru lalu Uni Snvjet 
mengadakan satu manuver 

Angkatan Laut jang besar dan 
hebat jang bernama ''Okean”. 
Manuver tersebut diikuti kapal2 
perang biasa dan modern dan 
satuan2 kapal selam atom Uni 
Sovjet. Monuver tersebut telah 
berhasil mendemonstrasikan ke. 
kuatan riil AL Uni Sovjet, jang 
menempati tempat kedua terbe- 
sar sesudah AS di di Antara 
pertjaja dan tidak dunia dihadap- 
kan kepada suatu realita baru 
bahwa Uni Sovjet jang lebih 
terkenal dengan djulukan negara 
jang berintikan kekuatan dida- 
rat kini djuga mengikuti atau 
mengimbangi kekuatan blok Ba- 
rat diudara dan dilautan. 

  

Belum lama berselang Uni Soviet 
didjuluki nama “Beruang raksasa 
iang taidak dapat berenang” tetapi 
dalam waktu beberapa tahun terachir 
Uni Sovjet telah memiliki satuan 
armada dan kesanggupan AL jang 
sangat menondjol melampaui kekcua- 
tan negara2 laut tradidionil Eropah 
Barat dan Djepang. 

Kini AL Uni Sovjet hanja dapat 
diperbandingkan dan disedjadjarkan 
dengan kekuatan AL AS. Malah da- 
lam beberapa hal AL Uni Soviet 
diramalkan mempunjai kelebihan2, 
terutama dalam umur kapal2 perang, 
nja serta peralatan persendjataan jang 
modern. 

Dibanding dengan kapal2 perang 
AS maka kapal2 Uni Sovjet mem- 
punjai tahun buatan jang masih baru 
atau — umumnia dibangun sesudah 
Perang Dunia il atau pada waktu 
sepuluh tahun terachir, sedang kapal2 
perang AS kebanjakan berasal dari 
Perang Dunia II. Tjuma kapal2 selam 
atom AS jang masih rata2 seumur 
dengan kapal2 atom Uni Soviet. 

Dewasa ini menurut hasil statistik 
dari studi strategi AS terbitan tera- 
chir, disebut bahwa Uni — Soviet 
mempunjai kesatuan armada niaga 
dan armad, perang jang besar jang 
melajari seluruh lautan2 didunia dari 
lautan Utara sampai ke Atlantik dan 

utan India ke 
teluk2 strategis didunia 

Kini kekuatan raksasa Uni Sovjet 
dibantu oleh kesatuan armada kapd!2 
perang jang terdiri dari : - 367 kapal 
selam jang hampir setengahnja terdiri 
dari kapal selam atom dengan persen: 
djataan roket2 intercontinental. - 10 
pendjeladjah berat dengan persendja 
taan roket mutachir. - 17 kapal pen- 
djeladjah biasa. - 26 kapal perusak 
dengan persendjataan roket. - 73 
kapal perusak biasa. - 115 kapal fre 
gat. - 320 kapal penjapu randjau. 
: 735”kapal tjepat torpedo. - 318 

    

   

   

kapal supply dan - 2 kapai induk 
helikopter. 

isamping — kekuatan armada 
kapal perang ini Uni Soviet 
setjara drastis telah mengem 
bangkan armada niaganja (ka 

pal pengangkut dan pasasi) dan pe 
nangkap ikan (Trawler) dan kapal2 
research lautan (oceanografi) jang 
sangat pesat madjunja. Diperkirakan 
bahwa dewasa ini Uni Sovjet mempu: 
jai sekitar 1400 kapal niaga dengan 
djumlah tonase 10.4 djuta ton BRT 
jang — mengundjungi setjara teratur 
600 pelabuhan di 90 negara didut 
Kini beberapa kapal passasi — Uni 
Soviet ditjarter oleh negara2 Eropa 
Barat untuk mengangkut para touris 
ten. Disamping itu Uni Soviet masih 
mempunjai 4000 kapal penangkap 
ikan jang berkeliaran menangkap | 
kan diseluruh lautan dunia dan terka 
dang berfungsi sebagai kapal spion 
200 kapal untuk penjelidikan lautan 
dibantu dengan para experten seba 
njak 9000 orang. Kini Uni Soviet 
mempunjai kesatuan AL jang ber 
djumlah 500.000 orang. 

Dengan potensi tersebut maka 
Uni Sovjet telah berhasil membangun 
kekuatan Alnja dan sanggup bersaing 
dengan kekuatan manapun dilaut: 
didunia. Tjuma AS jang sedikit tetap 
diatasnja. — Tendens perkembangan 
untuk masa 10. tahun mendatang 
mengarah kepada keuntungan bagi 
Uni Sovjet apabila tidak sedjak seka 

        

   

  

rang AS mengobah atau memperba: 
harui kekuatan armadanja. Kini sa 
tuan armada AL AS kebanjakan 
sudah berumur tua. Diperkirakan 
lebih 500 buah dari 890 dari kapal2 
perang AS telah berumur diatas 19. 
tahun. Dan setjara tehnis sudah men- 
dekati umur untuk diapkir. Kapal2 
Uni Sovjet hanja sebagian ketjil sadja 
jang berumur lebih dari 19 tahun 
dan malah sebahagian besar dibawah 
umur 10 tahun. Disamping itu kapal2 
perang Uni Sovjet diperlengkapi de- 
ngan roket dari djenis kapal-ke-kapal 
jang sangat ampuh dan modern dari 
diet is “styx” dan roket djarak djauh 
lainnja, jang keampuhannja — telah 
mendapat nama 

elebihan utama dari kekuatan 
K dengan — Uni Soviet tjuma 

terletak dalam djumlah satuan 
kapal selam atom jang diper 

Kirakom“stmtuk “tahun 1970 AS 
mempunjai 656 buah dar Uni 
Sovjet baru sekitar 205 buah: disam- 
ping itu AS mempunjai kapal induk 
dari djenis sedang sampai djeris 
kapal induk raksasa modern izng 
didjalankan tenaga atom  sebanjak 
27 buah, sedang Uni Soviet baru 
mempunjai 2 buah kapal induk heli 
kopter. (Krushov mengatakan bahwa 
kapat induk berkat kemadjuan pe 
luru2 kendali adalah merupakan 
“satuan kuburan jang terapung”: ser- 
ta terachir karena armada dan AL AS 
mempunjai basis2 jang sangat kuat, 
strategis dan tersebar luas diseluruh 
lautan dan tempat2 penting didunia, 
Sampai kini armada Uni Sovjet baru 
mempunjai basis jang tetap dan stra 
tegis dipantai Utara Afrika jaitu di 
Aidjadjair dan RPA. 

nti kekuatan AL Uni Soviet 
telah” berkembang dengan 
amat pesatnja pada waktu 10 
tahun terachir. Dalam sedjarah 

terkenal bahwa negara luas Rusia 
sebelumnja belum pernah memiliki 
armada perang maupun niaga jang 
dapat diandalkan. Tsar Peter Agung 
pada abad 18 dan 19 mentjoba 
membangun Alnja, tetapi tidak per 
nah dapat mengimbangi atau mende: 
kati kekuatan armada Inggeris atau 
Perantjis maupun Djerman. Malah 
dalam perang dengan Djepang 
1904-1905 armada perang Djepang 
dengan mudah menghantjurkan ar 
mada perang Rusia didekat Waladi 
wostok 
Lenin, karena kepentingan konsoli 
dasi tidak sempat membangun ALnja 
Penggantinja Stalin pada achir tahun 
30 an mentjoba membangun armada 

modern tetapi tidak berhasil teruta 
ma karena gangguan Perang Dunia II. 

Djuga Krushov hh agak skeptis 
terhadap kekuatan AL dan memusat 
kan perhatiannja pada pembangunan 
kekuatan AD, Udara dan sendjata2 
taktis atom dan roket. Kepintjangan 
ini terutama djuga dipengaruhi oleh 
karena disamping pelabuhan — dan 
basis2 dilaut hitam dan Waladiwostok 
Uni Soviet tidak mempunjai pangka- 
lan2 strategis jang bebas dari es se 
pandjang tahun. 

tapi berket pertumbuhan ke- 
kuatan dan kemampuan riil 
Uni Soviet sebagai negara 
“super power'" dan berhasilnja 

mereka mempunjai daerah pengaruh 
politik jang semakin meluas didunia, 
lambat laun semakin terasa untuk 
melindungi interresse dan merebut 
daerah pengaruh ternjata kekuatan2 
konvensionil dan taktis diatas tidak 
lagi mentjukupi dan mereka memer: 
lukan AL jang kuat sebagai delagasi 
dan perlindungan bagi negara2 jang 
ada dibawah pengaruhnja. Hal ini 
adalah wadjar sebagai konsekwensi 
dari negara “super power” sedjadjar 
dengan perimbangan kekuatan dida- 
rat, udara dan dilautan dengan neg 
ra2 biok Barat 

Kelemahan kekuatan AL Uni Sov 
jet mulai terasa dengan sangat ketika 
AS mendaratkan merinernja di Leba 
non 1968 dimana Uni Sovjet hanja 
dapat menonton belaka karena me 
reka tidak mempunjai kapal perang 

dilautan Tengah. 

Kennedy dapat membiokade Cu 
ba dan memaksa pemutaran arah 
kapsi2 pengangkut roket Uni Soviet 
ke Cuba pada tahun 1962 salah kare- 
na kapal2 tersebut tidak dikawal 
oleh kapal perang jang berarti dan 
lindungan dari udara. Antjaman ro: 
ket jang dilantjarkan oleh Krushov 
pada waktu itu tidak berfungsi efek 
tt. Kedua kedjadian tersebut adalah 

merupakan tamparan bagi “negara 
super power” Uni Soviet dan meru 

pakan kritik tadjam jang dilantjarkan 
kepaca Krushov 

    

edjak Perang Djuni '67 di Ti- 
mur Tengah Uni Sovjet telah 
dapat mendemonstrasikan ke 
kuatan ALnja mengimbangi 

kekuatan armada ke-6 AS di lautan 
Tengah. Kini armada perang Uni Sov: 
iet boleh dan selalu berfajar bertemu 
hidung dan saling mengamati gerakan 
operasi dan manuver dari kesatuan 

AL AS dan blok Barat diseluruh 
lautan dunia. Berkat realita tersebut 
AS tidak dapat memandang remeh 
kekuatan AL Uni Soviet lagi dan hal 
itu membawa luas bagi perimbangan 
kekuatan didunia dan mengukuhkan 
prinsip saling menghormati ataupun 
prinsip "peaceful co-existance”” 

Kini berkat kemadjuan jang ditja 
pai Uni Soviet tersebut, tidak ada 
satu tempat didunia lagi jang tidak 
dapat mendjeladjahi kapsI2 Uni So 
iet. Pantai2 AS dan teluk2 strategis 
"damdaerahB bergotek kini itut diana: 

si langsung oleh armada Uni Soviet. 
Fungsi utama dari kekuatan AL Uni 
Sovjet tersebut terletak pada segi 
politis untuk melindungi interesse 
diseluruh dunia sedjak sendjata2 tax 
tis dan strategis nukler dan roket2 
intercontinental berada dalam keada 
an seimbang antara AS dan Uni Sov 
jet, Djuga untuk hari mendatang pe: 
ranan AL Uni Sovjet ini diramalkan 
akan semakin mempunjai arti penting 
terutama ditindjau dari sudut politis 
  

SATU TEAM PERWIRA2 
MILITER MUANGTHAI 
MENUDJU PHOM PENH 

Bangkok, 27 Mel (Mak). 
Suatu team perwira2 militer Mu 

angthat hari Senin int akan mening 
Isikan. Bangkok menudju Phnom 
Penh dalam rangka persiapan bagi 
kundjungan missi persahabatan peme 
Tintah Muangthai dalam achir minggu 
nanti jang akan dipimpin oleh Mente 
"1 Dalam Negeri Muangthai Djenderal 
Praphas Charussthlen. 

Sumber2 resmi mengatakan hari 
Minggu bahwa team tsb akan meng 
adakan pembitjaraan dengan pedjabat 
Kambodja mengenal masalah keaman 
an dan persoalan? lainnja jang me 
mjangkut kundjungan misi pemerin- 
tah Muangthay ke Kambodja nanti. 

Tanggal keberangkatan  Praphas 
dan rombongan ke Phnom Penh ma 
sih dirahasiakan dengan alasan ke 
amanan, demikian kata sumber2 tadi 

Sumber? itu menambahkan bahwa 
Djenderal Praphas dalam kundjungan 
ja nanti akan mendiskusikan dengan 
pemimpin2 Kambodja mengenai masa 
lah bantuan militer jang akan diberi 
kan oleh pemerintah Muangthal. 

Menlu Muangthat Thanat Kboman 
mengatakan minggu jl. bahwa Muang 
thai akan memberikan perlengkapan 
militer kepada Kambodja dan bukan 
berupa sendjataz, . 

Bantuan mana dimaksudkan untuk 
mempertjepat pengusiran pasukan2 ko 
munis Vietnam dari wilajah Kambo 
Aja. (Ant-Rtr) 

  

KERADJAAN 
PROTES 

BHUTAN 

Djakanta, 26 Mej (Mdk). 
Keradjaan Bhuan diberiya 

kan telah meminta kepada In 
dja, jang mendjadj penasehat 
nja d'bjdang poljtik Luar Ne 
Berj negara itu jang ,erletak 
d: Hymalaja, agar mengadju 
kan protes masuknja tentara 
Komunis kedalam wilajah Ke 
Team tsb darj djarak de 
a. 
Menuru, Radja Bhutan dim 

wawanijara persnja dj Jinpo 
bahwa tentara Komunis dim 
bulan Mej jnj ,elah tiga kalj 
memasuki wlajah keradjaan 
tsb dan karenanja itelah me 
minta kepada pemerintah In 
dia, agar mengadjukan pro 
tes kepada pemerinyah Pe 
king berkenan dengan pelang 
garan perbatasan jang djlaku 
kan oleh tentara Tjina Komu 
nis tsb. 

  

1 
STEWART TIBA DI ROMA 

Naa, 27 Mei (Mdk) 
 Menterj Luar Negeri e- 

Tis Michael Stewart Nag 
gu telah tiba di Roma untuk 
berunding dengan Menlu Ita, 
lia, Signor Aldo Moro, dan se- 
kaligus akan menghadiri sua 
tu pertemuan tingkat dewan 
men'eri NATO. 

Menlu Stewart dan Menlu 
Moro harj Senin akan mendis 
kusikan prospek2 masuknja 
Inggeris kedalam Pasar Ber- 
sama Eropah. (Ant/Rtr.) 
  

Hanja ada satu 
  

lumbung desa » 

Semarang, 27 Mei (Mdk) 
Djumlah lumbungnja boleh ba 

ajak, tapi namanja harus satu 
sadja, jaitu Lumbung Desa, jang 
dikuasai oleh Rembug Desa atau 
pamong desanja dan dikoordinir 
oleh Kepala Desa atau Lurah 
nja. 

Demikian Gubernur Djawa Te 
ngah Munadi dalam sambutannja 
didesa Genuksuran Kamis jl, ke 
tika mengadakan penindjauan ke 
desa2 didaerah kab Purwodadi. 
Bila dalam ratu desa ada lebih 
dari satu nama Lumbung Desa, 
maka itu akan mengatjau 
kan djalannja penjimpanan pa- 
di dan menjmbulkan pemisahan 

jang terpetjah2. Djjka ada jang 
ngotot mau menguasal desa, de 
mikian Gubernur  Munadi mene 
gaskan, supaja dilaporkan kepa 
da Bupati kemudian kepada Gu 
oernur untuk diambil tindak: 
(Ant) e 
  

DUBES UNTUK BURMA", jang 
Gimuat dalam harian Merdeka 
hari Selasa, 26 Mei 1970 dihala- 
man IV Kol. 6 terdapat kesala- 
han, jang seharusnja dibatja 
MAJDJEN SOEMARTONO DUBES 
INDONESIA DI BURMA. 
Bersama ini kesalahan tsb. kami 
perbaiki. 

Redaksi. 

Tindakan untuk lindungi 
penduduk Vietnam . 

Phnom Penh, 27 Mel (Mdk) 
Karena Vietnam Selatan mem 

perlambat repatriasi orang2 Viet 

  

Buenos Ajres, 27 Mej (Mdk) 
Sisa2 peninggalan dari satu 

peradaban jang diperkjrakan 
darj zaman 8000 atau 9.000 ta 
hun sebelum Masehi, telah di 
gal oleh ahli? purbakala di. 
provinsi Neuguen dj Parago. 

nia, Argentina. 
Perkakas? dan sendjata2 da 

ri batu telah ditemukan me- 
nundjukkan, bahwa anggota? 
masjarakat itu adalah pem- 
buru? dan peran? 
Penemuan? itu djlakukan 

disatu daerah jang sebentar 
lagi akan digenangi air untuk 

didjadikan 
projek 

waduk dar 
hidro.listrik 

satu 
(Ant. 

dja dan Vietnam Selatan. 
Suatu perintah dari Djendral 

Lon Nol jang dikeluarkan hari 
Djumat jl. mengatakan bahwa 
'agen2 Komunis seperti ikan? di 
alam air jang keruh, telah meng 
ambil keuntungan dari situasi un 
tuk melaksanakan tindakan sub 
versif dan menimbulkan pra 
sangka buruk pada pihak Viet- 
nam Selatan. 

Sebagai bukti, perintah tab me 
ngutip pendudukan setjara tidax 
sjah terhadap rumah? Vietnam 
Selatan, penjitaan tklak sjah ier 
hadap hartabenda mereka dar 
memeras uang dengan antjam- 
an bahwa mereka terlibat dim 
kegiatan? politik. 

Perintah Djendral Lon Nol tsb 
memperingatkan bahwa siapapun 
jang tidak menaati perintahnja 
ekan dihukum dengan tegaa Di 
distrik2 Phnom Penh, semua kepa 
la distrik telah diperintahkan un 
tuk melindungi penduduk Viet 
nam Selatan jang masih tinggal 
dirumah mereka dan mereka jang 

menduduki rumah? itu setjara ti 
dak ajah harus ditahan dan dise 
rahkan kepada pihak jang berwa 
Ajib. UPTD 

  

PENILAIAN. 

Menteri Dalam Negeri Amir- 
Machmud mengatakan, bahwa 
rakjat bukan menilai utjapan. 
Tapi mereka menilai usaha 
dan amal kerdja 
Sedikit susah buat orang jang 
amal kerdjanja hanja 
ngomong ! 

BAGAIMANA, NIH? 

Presiden Suharto dalam sam- 
butannja pada pembukaan 
konperensi ekonomi Asia 

pola pembangunan ekonomi 
Asia Tenggara adalah untuk 
mengatasi kemelaratan dan 
kemiskinan. 
Lalu terkalah, bagaimana bisa, 
djumlah mobil Mercedes jang 
paling banjak ialah di Djakarta 
jang paling miskin . . 

OH, NASIB. 

  

    Sumanang mengeluh, 
bahwa ' setiap orang sekarang 
bisa mendjadi wartawan”...... 
Jah, kalau kerdjanja warta- 
wan, hanja ambil news dari 
Purel, lantas overtik, !alu 
masukkan  kekoran, tentu 
sadja setiap orang2 bisa 
mendjadi wartawan 
Manglaya. wartawan2 sebaik 
nja mulai dulu djadi orang! 

Supar 
—— (kontjo semua wartawan)   
wabah kolera 
mengganas 
di India : 
New Delhi, 27 Mej (Mdk). 
Sekurang2nja 350 orang ha 

ri Mnggu dikabarkan gewas 
akibat jerserang wabah kole 
ra jang berkerjamuk dibebrra, 
pa negara bagian dj India 
Utara. 

Beratus? orang lainnja ter 
serang penjakit tsb, setelah 
adanja serangan gelombang 
panas jang berlangsung sela 
ma 2 pekan jru. Daerah jang 
paling buruk terlanda wabah 
ftu adalah negara bagian Ma 
dhya Pradesh, d mana penja 
Kit tsb pelah merenggu: 232 
djiwa, 
Kemudian menjusul Assam, 

. dengan 90 orang meninggal dj 
pegunungan Tribal didisrjk 
Mikir. 33 orang lainnja tewas 
di Kalkuta, dinegara 
Bengali Barat. 

2 daerah lainnja jang ter- 
landa wabah tsb adalah nega 
ra2 bagjan Gudjara: dan Ra 
jas:han. 9 orang dikabarkan - 
meninggal didistrik Bhavaga 
dj Gudjarat. Namun sedemiki 
an djauh tidak @iperoleh Ta- 
poran mengenai adanja kor 
ban mui dj Rajasthan. 

(Ant./AFP). 
  

12 KABUPATEN BELUM 
LAPORKAN DAFTAR , 
PEMILU 
Semarang, 27 Mei (Mdk) 
Pangdam  VII/Diponegoro, 

Majdjen Widodo menjatakan, 
bahwa Djawa Tengah terlam. 
bat 2 bulan dalam rangka per 
sjapan Pemilu jad. 
Sebanjak 12 daerah kabupa 

ten dari semua kabupaten 
jang ada dj Djawa Tengah, 
masih belum menjerahkan 
daftar nama2 pemilih dan jg 
tidak berhak memilih, kepada 
Laksus Kopkamtibda Sedang 
batas waktunja sudah djtetap 
kan bulan April jang lalu, 

Penegasan Pangdam VII/DI 
ponegoro itu, menuruy Ka Pen 
dam VII/Diponogoro, dikata 
kannja sewaktu mengadakan 
kundjungan inspeksinja ke 
Kodim? dan Kesatuan? di De 
mak, Kudus dan Pati, baru? 
mt. 

Sehubungan dengan itu 
Panglima mengharapkan pa- 
ia Kabuparen2 didaerah Dja- 
wa Tengah agar segera menje 
lesaikannja, dan hendaknja 
menjadari bahwa Pemilu ada 
Jah tugas kita bersama. 

Kita tidak boleh memper. 
soalkan Pemilu, tetapi jang 
penting adalah bagaimana me 
laksanakannja, demikian al 
Panglima. (Ant) 
  

DI DJAKARTA FAIR ? 
NANTI BOLEH MAIN 
GUNDU .... 

Djakarta, 27 Mej (Mak) 
Gubernur KDCI Djaya da. 

keputusannja No 
692/A/K/BKD/10 telah mene- 
tapkan Drs Ir Omar Tusim 
selaku pedjabat ketua 
an Badan Pengurus Jaji 
Penjelenggaraan Pameran 
Pekan Raya DF. 

Drs. Omar Tusin diberj iaja 
antuk menjelenggarakan pet- 
mainan ketangkasan selama 
diselenggarakannja DF. - 
Permainan ketangkasan inj 

melipu permainan panah2 
an, super pingpong. permain. 
an gundu, tombola dan laing 
nja jang sedjenis Selain ima 
djuga Jackpot, pachinco, kim, 
hiburan berhadiah 
Adapun persjaratan per. 

mainan tsb diatur dalam 
perdiandjian tersendirj antara 
Gubernur dan Drs. Omar Tu- 
sin Pengawasan penjelengga- 

iri Yeb dilakukan oleh 
n pengawas jang di 
oleh Guberayr DCT 

Ant) 

    

raan 

    

Tenggara menjatakan, bahwa 
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6 Kalau tidak ada aral melintang 
tpada bulan 9 atau 10 tahun ini 
| #eharusnja P.S.S.I. harus mengada 
ikan kongres dan mengadakan 
pemailihan pengurus baru. Tulisan 

ditudjukan kepada para ang- 
P.S.S.I. diseluruh pelosok 

tanah air Indonesia jang ber- 
“ djumlah 1.b. 290 anggota 

P- (bonden). Diandjurkan agar para 
pengurus persatuan2 sepak bola 
Bersebut sepagi mungkin telah 
'mempeladjari anggaran — dasar 
idan anggaran rumah tangga 
PS... 
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Perlu 
| A.D. dan A.R.T. dan peraturan? 

lainnja masih sesuai dengan per- 
(kembangan dunia sepak bola ini 
dalam pengurusannja, organisasi- 
ja dlsb. 

Menurut A.D. suatu persatuan 
sepak bola diwilajah Indonesia 

mendjadi anggota P.S.S.I. 
u sedikit2nja persatuan tsb 
terdiri dari 5 perkumpulan se- 
tempat didalam kabupaten atau 
kota—madya. Apakah ini pernah 

Il dikontrol? Sehubungan dengan 
'Ini penulis mengadjukan pertanja- 
@an kepada para pengurus per- 
satuan umumnja pet 

"bola chususnja sbb : 
Adilkah kalau satu anggota 

   

    
   

   
      

kumpulan 15 atau lebih dalam 
pemungutan suara disamakan 
dengan persatuan jang hanja 
mempunjai 5 perkumpulan bah- 
kan kadang2 kegiatan kompetisi 
atau penarikan contributie pun 
tidak ada. 

Dalam A.D./A.R.T. memang 
tidak ditjantumkan perbedaan 
ini. Maka semoga ada beberapa 
anggota P.S.S.I. jang sctelahnja 
membatja tulisan ini dapat ter- 
gugah bahwa A.D./A.R.T. ada 
kekurangannja dalam hal ini. 
Misal sadja dalam pemilihan se- 
orang Komda jang daerahnja 
mempunjai 15 anggota 
dimana jang 7 masing2 mem- 
punjai sedikit2nja 8perkumpulan 
sedangkan jang 8 hanja maximum 
5 perkumpulan (bahkan mungkin 
fictief?). Ternjata dalam pemilih- 
an Komda tsb, jang 7 dengan 
'majoritas perkumpulan menolak 
tjalon Komda sedangkan jang 
delapan sisanja setudju, maka 
terdjadi Komda terpilih dengan 
kemenangan kelebihan 1 suara. 

Maka diusulkan agar didalam 
A.D./A.R.T. dirobah tjara djum- 
lah pemungutan suara, misalnja 
untuk masing2 persatuan jang 
mempunjai hanja $ perkumpulan 
mendapat suara 1, sedang 7 
sampai sepuluh, 2,' dan 12 s/d 
15, 3 suara dan seterusnja dimana 
boleh dikatakan masing2 $ club 
mendapat satu suara. 

Lita Liem 
Menang - 
Di Ronde 
Pertama 

Paris 27 Met OMdk) 
K 

      

     

  

   

       

     

    

      

     
     

  

   

    

    

rang diatas 9 gelanggang Roland Gar 
Fos stadium hari Senin, 

  

  

| Menghadapi Kongres . 
| PSSI Tahun ini 0x. myow 

Ini kiranja akan lebih adil 
dan democratis. Ada gedjala2 
bahwa akan terdjadi ada Komda2 
jang seumur hidup mendjadi 
Komda kalau Komda tsb. tetap 
mentjalonkan diri untuk men- 
duduki kedudukan  Komda. 

Selandjutnja dorongan kepada 
P.S.S.I. agar mengeluarkan ins- 
truksi2 ke anggota2nja agar pe- 
milihan Komda diadakan setelah 
pemilihan pengurus baru terben- 
tuk, karena dalam A.D./A.R.T. 
mengatakan a.l. pengurus P.S.S.I. 
setelah menunaikan tugas dalam 
masa jang tertentu bersama sama 
meletakkan djabatan djadi Kom- 
dapun jang termasuk pengurus 
baru saat itulah meletakkan 
djabatan, tapi ada gedjala2 jang 
sudah berkali-kali terdjadi bahwa 
seorang Komda djauh sebelum 
ada pemilihan pengurus baru ter- 
gesa2 mengadakan rapat Komda 
dengan anggota2nja untuk me- 
ngadakan pemilihan Komda baru, 
jang akan diusulkan ke Pengurus 
P.S.S.I. untuk mendapat penge- 
sjahan. 

Sekali lagi baiknja pemilihan 
Komda berbarengan dengan saat 
pemilihan pengurus, dimana ang- 

"gota2 P.S.S.I. jang hadir pada 
Kongres mengadakan rapat sen- 
diri2 menurut komdanja masing2 
untuk memilih komdanja dengan 
pemungutan suara jang diusulkan 
diatas tadi. Untuk diketahui bah- 
wa perubahan A.D. harus diusul- 
kan djauh sebelum Kongres 
(& 3 @ 4 bulan sebelumnja) ke- 
pada Pengurus P.S.S.IL 

Djadi sekali lagi penulis meng- 
harap kesiap siagaan para anggota 
menghadapi Kongres jad, agar 
"Kongres akan bermutu jang baik, 
pokoknja untuk menjelesaikan 
persoalan dengan baik dan ber- 
mutu kita harus menguasai pro- 
blemnja dulu.— 

Achirnja penulis mengandjur- 
kan agar para pengurus anggsuta 
anggauta PSSI, didaerah2 memi- 
perhatikan peningkatan mutu 
para Wasit dan bagaima. 
uakah tjara melindungi 
para Wasit tsb jang se-olah2 se- 
mua kesalahan dilemparkan ke- 
pada Wasit jang memimpin per- 
tandingan. Peraturan permainan- 
pun harus difahami betul oleh 
para Wasit dan terlebih2 oleh pa- 
ra pemain dan official2nja. Ke- 
djadian di Manila adalah keku- 
rang-fahaman pemain bahwa men 
djadi hakim sendiri itu merupa- 
kan larangan jang dapat bcr- 
akibat merugikan Team dan sua- 
sana. Para pemain dan official 
harus melatih diri agar dapat 
bersikap hati panas tetapi kepala 
dingin, untuk tidak berbuat sesu- 
atu jang akan merugikan team- 

  

  

  

  

  

  

  
  

                  

MENDATAR : 
T-COLUMBIA EAGL, 6. IKLAN, 
8. DOKTRIN, 11. AGORA, 13. 00 

14. RE, 15. REXP, 16. SIUL, 17. 1.B., 
18. UM, 20. ACUUT, 21. INSIDEN, 
24. ITAGE, 25. KARL VON SPRET. 
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mm 

Kes. Inggris di Mexico 
i-sandjung2 

# Sistim pertahanan Inggris dianggap benar2 
kuat. 

# Demonstrasi petjah untuk minta pembagian 
kartjis. 

Mexico City, 27 Mei (Merdeka). 
Team World Cup Inggeris semakin mendapat sambu 

tan jang menghangat dari para petjandu sepakbola Mek 
siko di Mexico City dalam rarigka menggondol kembali 
mahkota djuara sepakbola dunia, setelah berhasil mengan 
tongi kemenangan2 atas Colombia dan Ecuador dalam 
pertandingan2 jg dilangsungkan dilapangan jg begitu 

Para petjandu bola Mek- 
siko jang tadinja menjan- 
djung2 team Brazil, seka- 
rang telah berobah menge- 
lu2kan team Inggeris. 

Taruhan adalah dilarang 
di Meksiko, akan tetapi per 
kiraan setjara tidak resmi 
telah menempatkan Ingge- 
ris pada tempat favourit se 
djadjar dengan team Bra- 
zill Beberapa diantaranja 

  

Piala 

Presiden 

Untuk Bridge 
DJAKARTA, 37 Mei Mak) 

Piala Presiden Soeharto, 
antar kota Juara bridge supremasi dj 

    

ngubah sistim pertahanan team 
Inggeris mendjadi sistim 4.4-2, 
Terhadap pertahanan sedemiki- 
an itu, hanja penjerang berka 
liber penjerang bintang Italia 
Luigi Giva. jang kiranja sang 
gup menembusnja dan mentje 
tak gol, g 

Pembitjaraan jang terus dta- 
dakan mengenai pengaruh2 ting 
ginja letak kota Meksiko dari 
atas permukaan air laut telah 
menimbulkan spekulasi2 menge 

  

Auto Rally London - Mexico . 
  

Panama City, 27 Mei (Mdk) 
Sedjumlah 26 surviver pe 

serta rally London-Meksi- 
ko, setelah menjeberang 
dari Buenaventura ke Pana 
ma, pada hari Minggu mu- 
lai membalap akan menem 
puh babak terachir jang be 
rat, menudju stadion Aztec 
di Mexico City. 
Babak Amerika Selatan 

sedjauh 8700 mil . (13.920 
km. telah berhasil diselesai 
kan, dimana dua buah mo- 
bil balap Triumph telah 
duel dengan empat buah 
Fird Escort untuk mempe- 
rebutkan posisi leading. 
Brjan Culchent dari 

dukj posisi leading untuk me. 
nempuh sisa djarak sedjauh 
2000 mil (3200 km) melaluj 
enam negara Amerika Te- 

Bekas djuara Monte Carlo, 
Paddy Hopkirk dari Beltast jg 
d i Triumy 

  

Atjara 
RABU, 27 1970 
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BABAK (20x NAMA 
Klpeparii 

  

    

  

    

   

      

  

                            

  

   
        

  

        

          

   

  

  

  

   
  

  

  

   

  

  

  

  

  

    

    
  

      

  

  
  

    

    

  

  

            

nai ketjepatan larinja bola da 
lum atmosphere daerah seting. 1 1 jz2ro tin D Lambt. 
gi itu, 

Achirnja diberitakan bahwa 340 |2 Ispartan zra | D Markg. 

kompleks perebutan World Cup yas : 
itu telah digemparkan oleh pe 3 IsmartanrerLo) o Hard, 

tjahnja demonstrasi jang dilan 1 Ismevens « D e Yarkan oleh takiat djelata Mek L Isteven's meng. Sherd, 
Siko, jang meminta pembagian GAY UAYL ui . 
kartjis untuk nonton Na 5 Jear mas B sash 

rebutan itu, 6 Iprau myser D Gentle 
Tetapi para penguasa Worid 

Tp - 1 |som orJInMmy D entle 2 apun MN OPJINM Senti 

malahan tidak malu2 mera- Mau membeli Ka Tina Dt 2 
malkan bahwa Inggeris dion Aztec F - 2 Jerraa si » Markg 

akan keluar sebagai peme kuman jang berat, (Ant-Rtr) yas 13 fvrvro coro P3 Sherd 
nang. Lan : 1 

Permainan team “ 4 Ikrnc res D Lambt 

been eren Mera Perebutan Davis Cup : : na 
latin dilapangan jang lebih Zone Eropah : tinggi daripada Mexico City, 6 D Snera. 

rd Kara @eru Bukkan wa ' egara 1 |JrRrsu Rev D Hara. 

aa na sang bina di k 2 2 JerinoLe coLaj 3 Hard, 

mengatasi problem akli ma ju £ 2 " 
va bermain di Mexico, ii . yas |3 Inzozire 3 Lambt. 

geris Jang bener2 kuat, sebagai babak semi 4 Jkrmc cnrone Jp Sherd. 
lang alam keme. 

Dae tahun es jang sang final 5 Jparrzs acriog D Gentle 
menahan G 

m manapun akan dij . 6 Jrraser arr D Marka. 

dengan dikeluarkannja ke- Bukarest, 27 Mei (Mdk) 
putusan Alf Ramsey untuk me — Rumania jang berhasil ma, 1 Deapaw er er D5 

Na Ke nnes ' ian Davis Cup tahun jang 2 |soz carroca | D 
24 TEAM DALAM IAL jalu, berhasil madju kebabak 515 2 

. semifinal perebutan Davis yas |3 Jnippy cuarIO' 

Me mag Cup 1970 zone Eropah seksi - - 2)91to32.J 
"24 team sepakbola La A, ketika FE mengalahka, Ju 4 Jenrin tass B | s2 Po J 

Galam perebutan World Cun znj 3—0 di Bukarest a . 

Dai 14 al Munchen, demiktan Gluta 3 Babtu jang lalu, 5 Irarr moss 3l si pasa 

PK sora PPAn, “Sir dea perang 6 Iscorrisw sorga | se (5)201-32.4 32.7 | snere. 
£ U , ialah ajokt 

Bea Yugoslavig jang pade hari fe 
Sea aa ag Sabtu itu berhasil mengalah- 5 Ja Jason viva p»| s9 Tara. 

Ansar dinfutakan telah mengstakan Kan Irlandia di Dublin. : ding, 2 

king 24 finalist akan menambah £ Pena Ni semi - 2 |mot ceurnr Dj) 60 Aoa 19.3 ard, . 

kompetisi itu. inal untuk seksy A lainnja ia Pangan L . era 

Maa Ipatku Ikut sertanja Jah antara Perantjis -Spenjol 3 Jern's saasra Da | -- Kadig. 19.6 | centie 

kemungkinan 24 team akan membuat Belgia pada hari Sabtu te. Hii Sa 7 an Ta 
kompetisi itu lebih seimbang dam Jah berhasil mengalahkan Fin 4 Jerrret tower | o | 72 patto1g. 19 arkg 

Je Sera Saat 1andia 2—1 dalam pertanding s5 Iswoxw cover Do | 61 ka)izto33.g 19.1 | Lamo: 
Ikut serta dalam final Piala Dunis 45 mereka di Helsinki. Pada Jae 
su pa pan harj Minggu, Belgia mortar, 6 Iuavy crpan | 5 Wu 2. 19.3 | snera 

Dikatakan beberpa nangkan semua pertandingan 5)4Lt033. 

team terbaik & Aula san Amerikk tjadangan single aras Finlan. 
Selatan tidak memiliki peluang un dia dan mengantongi kemena- 
tuk bermain dalam final, karena me ngan 4—l dalam perebutan 
reka tergolong dalam pool jang kuat. Davis Cup zone Eropah seksi 0,5.TO 

»Tesm3 latanja di Amerika Selatan PB pertandingan babak per- 

- Ia Pa dari hi Lao 4 RESRAS12 

SA aan Sa aa ea Belgia koiaudian dinjalakan masak (20 nama krn pena PESRASI Pen 

batnja ? berhak madj semi- 
sLebih banjak keseimbangan peser final Melawan Djerman Barat & Ja masana Dp | 61 K1)32.3 Gentle 

pre “0 na Aa Pa An ND 2) natTy's DES4 B 52 BE 32.3 |Gentle 

Gemikiam diutarakan oleh si Stanie? nanti pada tgl. 12—14 pia 575 1 Nalitanna 

— : Bana 180 13 | carsarr B | 57 (20322 32.2 Jtarxg. 
(6)7Lt032. 

u | cozoeu rassd na | 52 |(3)11t032:4 32.3 Juares. 
(5)51t032.4 

sjaorna Kino Jo | 69 Ke)3zto18. 32.3 Jsnere. 
(1)32.3 32.3 

» 6| zorv rusrus JD | 67 |2)21t032.4 32.3 |iara. 
(1)32.3 

26 Peserta bertahan tempuh “Ti! Te - 
. 2) cmrcxr"s cu) B Hard, 

515 

babak terachir #3): si 
Lk) JokreEr GIRL 3 

i kesulitan lain, jajtu teka rang pembalap wanita jang 

Ian aa Tapa 2 mereka. berhasil bertahan, ialah Clau S | ceLeriry B14.3 

Babak terachir itu akan me- dine Trautmann dari Peran. Sae anan 5 ai 

nembus perkebunan kopi di tjis, jang berhasil mentjapai NG D 

Costa Rica, dalam perdjalan Buenaventura, dengan kehi- 

an mereka menudju Mexico Inngun Lea piston pada mo af Lrer to2r : Kn 

n menjelurusi djalan bil Citroennja. 8 PR 

An yag 9 km) dgn Sedjumlah 45 orang peserta al coz» sopss Is eatie 

menaiki beberapa gunung jg telah gagal menjelesaikan ral 340 : Ea 

tingginja sampai 12.000 Kaki raly babak America Selatan yas | 3) tEmPrine TP B Landt. 

(3000 m). Hambatan terhadap dari sedjumlah 71 mobil jang aan ? 2 

ketjepatan mereka terachir 2 pa K3 8 ba naa 

i belah Se- lah 96 pembalap tela) , ena at 

alan 3 Me an pada rally babak Eronah pa- 5) AMBI CHIEF 
arka 

Sementara itu diberitakan, da tgl. 19 April jang lalu. Aa Sa Onara. 

bahwa pemimpin darj dua (Ant./Rtr.) 

9 1) PAMPERED ML B ( Lambt, 

d POM (5)111-33.2 
Pungutan ana 3h0 | 2) smarrKiri D | 70 $ Lambt. 

di Pandjang “ 185 | 3D ruasw Banoag D | 56 ( Snerd. 

J WP BEGAL WATER D co K Gentle 

i ( 
27 Mei ) akam2 tidak ada saling penger aa ada tu Mara) 

Palembang, 27 Ma ONdaha Pe tian bahwa POM dan PON Fu sjaruurana xago | 0 | 5 
laksana POM IX/PON VISI M, adalah projek nasional, (Ang) Gea meLoor fa | 53 ( Hara, 

Kompetisi NP paan aueyda | ss Gentle 

Pe 2 ISECRET SAD. D 65 Lambt. 

575 
PSSI Inter yas 3 MINI MIA 8 s2 iard 

Distrik 6 rare vest al 

Slerincess cr a | 49 Narkg. 

Lampung setelah dise 2 : Ta Ta 
pa emarang, 27 Mei (Mdk) 6Pmacna"s rasud D | 64 

Rb Sr Saga sd Dis Te 
an untuk pemu WEah diperoleh keterangan, bah 

tan dana POM kepada se. wa kompetisi PSSI tingkat distrik 

en erumpang kereta api di) “6 Djawa Tengah jang berlang 
Te sung dari tgl 3 Djanuari sampai 

Lampug, dengan 14 Maret 1970 telah st 
sai dan akan dilandjutkan Bamar Jaox) mana 

Baru2 in) sapna na eneg 

pungutan tsb tidak resmi Adapun djuara2 tingkat distrik 1x1 Da Joox wae 
805 untuk PNKA 'elah sbb: . 

M, Umar mendjelaskan Jebin | Divara A — Band Pati, Djuara 515 D2 Pemerraoon 
diauh bahwa pungutan terha B — Bond Ambarawa, Djuara C yas 

dap penumpang kereta api tu — Pond Brebes, Djunra D — 3 Javsen rrona 
telah lama diadjukan. akan te Bond Salaga, Djuara E- Bond 
tapi iphak PNKA tidak dapat Sragen, Djuasa F — Bond Klaten, & 

Teduksanetmanga “diika PNKA Our G — Bond: Purwokerto, 
Djuara H — Bond Purbolinggo, S |sace's aranp) 

Iranja mendapat 104 dari ha. ag . Djuara 1 — Bond Tjilatjap 4 j3 
Ll Pangutan PAKA dj Ban Hediuaraan intar distrik ini diha CLose cer 

Kantor Bagar di rapkan sudah dapat selceni pada 
dung telah meminta agar 504 'akan datang, 

itu diperuntuk- (La bund jang, sari Gipersntuk, sebingga Capat dilandjuttan ke ir IN babat mina 
kan PNKA, djuaraan rayon jang diharapkan 

PEKA Ba dan akan dapat selemaj. tai 27 Djuli 30 TRAPPER"S LK 
. 1970. . Kn tang saban Gaga 3 “eajan Kejunwak om 07 | Irorr mana 

Apri jang lalu, teruskan Inter Jaa achir batik 

Beberapa tokoh olahragawan nja finale round Djawa 4 |spesor sr 

da 'Antara', bahwa tindakan Finale round jani, djuara 1 dan 5 » 

PNKA jang meminta 501 dari runner-upnja akan dihadapkan € Teniaa ira 
Mus pungutan Guna POM 1 dangan FSBM Uogja) dan Turis 
vangat hingge se (Salah (An)      
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