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Merdeka 
SUARA RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 

PRTEMUAN DUA KEPALA NEGARA DI GEDUNG PUTIH 

Suharto dan Nixon 
bahas soal 
Kambodja 

PR PUSYAKAAN - 
museun MENATA setahu harini neto / HD, GE / 

“ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

Presiden Suharto disambut di Gedung putih wv..hington, 28 Mei (Merdeka). 

Perdamaian 
di Asteng : 

Djakarta, 28 Mei (Mdk). 
Persahabatan antara In- 

donesia dengan Amerika 
Serikat jang telah lama ter 
djalin, bukanlah suatu hal 
perhitungan untung rugi, 
melainkan persahabatan jg. 

berlandaskan pada kesama 
an orientasi dan keserasian 
dalam tudjuan2 pokok, de- 
mikian Presiden Soeharto 
pada upatjara penjambutan 
di White House hari Selasa. 

Selandjutnja Presiden menge 
mukakan : 

"Sudah tentu, diantara kedua 
negara kita terdapat perbedaan2 
pandangan thd, berbagai ma- 
salah dunja dan mungkin sekali 
perbedaan2 ini akan tetap ada 
Gikemudjan hari, tetapi kami , 
Ka idam2an kita adalah sama. 

5 mentjapai suatu dunya jg 
lebih sempurna, dimana setiap 
manusia. apapun kebangsaan. 
gama ataupun pol' 
tiknja dapat hidup dalam alam 
merdeka dan terhormat, bebas 
Gari kemiskinan dan kebodohan, 
pengndasan dan peperangan", 
Dewasa ini. kata Presiden. bang 
@a Amerika sedang menghadapi 
@masalah2 besar dan sedang me. 
  

MASALAH ASTENG 
DITACKLE DPA , 

3 anggota 
DPA akan 

pek2 jang meliputi bidang positix, 
Ekonomi maupun pertahanan dan 

Ketua DPA Wilopo SH memim- 
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Perlukan 
usaha 
bersama 

lalui proses penentuan kembali 
prjoritas2 natjonalnja, 

"Sebagai kawan, kami dapat 
memahami kesufitan2 jang se- 
dang dihadapi serta mengharga! 
usalta2 mentjarj penjelesajan. 

nja", demikian Presiden 

mudah2an 
sumbangan fikiran jang berfa- 

Dikatakan lebih djauh oleh 
Presiden : 

"Kundjungan kamy sekarang 
ini bertepatan pula dengan ma- 
Kim mendesaknja kebutuhan 
akan usaha2 jang sungguh2 ser 
ta realistis kearah perdamaian 
dan kestabilan didunia, chusus 
nja di Asta Tenggara, Pemulih 
an perdamaian dan stabiljtas 
didaerah jang disebut terachir 
ini bukan sadja akan memertu 
kan usaha bersama semua ne. 
gara didaerah tsb. tetapi djuga 
dari negara diluar daerah tab. 
jang bertanggung djawab un- 
tuk perdamaian dunia”, 

"Untuk hal2 tsb diataslah an 
tara lain kami ingin memanfaat 

'aduka 
Jang Mulia dan pemimpin Ame 
rika Serikat lajnnja”, demiktan 
Presiden, 

Diharapkan. bahwa kundjung 
annja itu akan dapat memper- 
erat hubungan persahabatan 
antara kedua negara dan bang 
sa, 

Presiden Amerika Serikat R'!- 
chard Nixon mengatakan bahwa 
kalau kita memikirkan dunia tem 

(Bersambung ke hal. IV) 

    
     

     
    

      

   
    

    

     

Pembitjaraan resmi antara Presiden Soeharto dengan 
Presiden Nixon jang diadakan hari Selasa di Washing- 
ton, menurut Menlu Adam Malik terutama berkisar pada" 

kemungkinan untuk melantjarkan hubungan antara Indo 
nesia dengan Amerika Serikat. 

Dalam suatu keterangan pada ” Antara” Menlu Ma- 
lik kemukakan, bahwa dalam pembitjaraan2 itu telah di- 

beri perhatian pada "semua kesanggupan jang ada pada, 
kedua fihak”. 

Menlu Malik jang tidak 
memberikan suatu perintji- 
an chusus mengenai pembi- 
tjaraan itu, mengatakan le 
bih landjut bahwa "tidak 
ada persoalan jang pendek 
dalam hubungan antara In 
donesia dengan Amerika 
Serikat.” 
Pembitjaraan resmi anta- 

ra Presiden Soeharto dgn. 
tuan rumahnja Nixon itu 
diadakan beberapa saat se- 
telah Kepala Negara Indo- 
esia itu tiba di Washing- 

ton "pa Selark pagi 
am Ip . jnt....hes 

pada hari ' 
dan diadakan di Gedung 
Putih. Menurut rentjana an 
tara kedua Kepala Negara 
itu pada hari Rebo ini akan 
diadakan pertemuan sekali 
lagi. 
Dalam semeniara itu Sekre 

taris pers Ronald 
Ziegler , bah. 
wa masalah pokok jang dibi 
tjarakan oleh Presiden Suhar 
to dan Presiden Njxon pada 
hari Selasa pagi j: Jahu ada 
lah mengenai soal bodja. 
Didalam pertemuan jang ber 
langsung selama 14 djam di 
Gedung Putih dikatakan oleh 
Ziegler, bahwa "Presiden Ni. 
xon menjatakan penghargaan 
atas posisi Indonesia sebagai 
suatu negara jang tidak ber- 
pihak". Perso mengenaj 
sesuatu bantuan 'onesia ke 
pada Kambofja rupanja tidak 
di-singgung2. 

"Ini merupakan suatu per- 
soalan Indonesia sendiri”, de. 
mjkian djurubitjara Amerika 
tersebut. 

Ia lebih landjut menegas- 
kan, bahwa antara kedua ne- 
gara tidak ada sesuatu perso 
alan jang menondjol. Hubung 
an antara kedua negara "baik 
sekali”. 

Pertemuan antara kedua 
Presiden diadakan diruang 
kerdja Presiden Nixon dan ha 
nja djhadirj oleh dua orang 
djuru-bahasa dan Henry Kis. 
singer dalam kedudukannja se 
bagai penasehat presiden AS 
mengenai soa12 keamanan na 
sional 

Pertemuan ini Gjadakan se 
gera setelah upatjara penjam 
butan resmi dj Washington 
pada dari pertama 
an kenegaraan Presiden 
Ne an Serikat « 
Lebi uh diberitakan, bahi 

pada 

kundjungan 
tan Bangsa2 untuk berunding 
dengan Sekdjen U Thant:dan 
mengutjap pidato dalam, 

'emuan dengan kelo: ne 
gara2 Ada dan Afrika." 
Ta organisasi . dunia 
tsb, 

Presiden Soeharto akan dite- 
rima oleh U Thant dipintu ger 
bang utama gedung sekretariat 
PBB -dan akan mengadakan pe 
rundingan selama 20 menit de 
ngan Sekdjen PBB diruang ker 
dianja ditingkat 38, 
Tamu agung Indonesia Itu ke 

mudian akan diterima sebagai 
tamu kehormatan pada suatu 
diamuan makan siang ig djuga 
akan dihadiri oleh dubes2 nega 
ra anggota Dewan Keamanan 
dan pedjabat2 tinggi lammnja 

Selesaj djamuan makan ini 

pada suatu pertemuan dengan 
kelompok negara2 Asia dan Af 
rika pada PBB 5 
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Keluarnja usus dan resmi ke Perserikan ” 

    

3 n rambutnya, tetapi to 

pinja adalah wol, kulit dom 
ba Eskimo jang harganja 
£71. 
Gadis tjantik ini bernama 
”Shella”. Ia bekerdja seba- 
gai peragawati untuk djuta 
wan Inggeris Edward Mann 
jang mengadakan koleksi 
wol sematjam itu dan mem 
pertundjukkannja di Lon- 
don. (UPI). 

  

   

  

   
     

  

  

Saksi ahli Prof. Dr. Djamaludin dalam perkara abortus Dr. Yahja 
Po 

rahim djadi bolong 
Djakarta, 28 Mei (Mdk). 

Prof. Dr. Djamaluddin, 

dari Rumah Sakit Dr. Tjip 

to, jang didengar keterang 

annja sebagai saksi ahli da 

lam perkara Dr. Yahja, pa 

da sidang landjutan hari Ra 

bu kemarin mengatakan al. 

bahwa keluarnja usus se- 

gunakan. Dan alat pengu- 
ras jang berbentuk obeng 
dengan udjungnja bundar 

berlobang itu adalah ta- 
djam dan harus hati2 mem 

pergunakannja. " 
Menurut saksi “ahli 

t mendjadi putus. Re : | !
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Dokter jang baik akan 
ingat sumpah djabatan 

Mendjawab pertanjaan Hakim 
saksi ahli mengatakan bahwa 
dakter jang baik. akan mengingat 
sumpah djabatannja dalam me 

nolong pasiennja jaitu 'akan me 
nolong setjap insan mulai dari 
pembuahan. Tapi kalau dalam su 
atu tempat ada dokter jang lebih 
ahli/sanggup, maka pasien «ita 
itu harus diserahkan kepadanja, 
tidak harus kita jang melakukan 
kalau kita tidak ada kesanggu 
pan. 

Kepada terdakwa Dr Yahya ha 
kim menanjakan. kenapa ja ti 

kepada dok dsk minta bantuan 

        

sudah pasti 
karena alat2 
tadjam 
ngat ketjil. Kalau bajt keluar 
sendiri sekanjong2, mulut rahim 
akan robek2. Atas pertimbangan 
inilah terdakwa Dr Yahya meng 
ambil tindakan untuk mengeluar 
kan baji setjara pelan? dan sem 

te 
. maka itu ba 

P Gikeluafkan dengan paksa de 
pengertian 

Sunawar SH tentang utjapan Hadi Subeno : 

PNI tidak inginkan 
come-backnja 

      
     

B.K. 
djauh bahwa Hadi tidak meng 
Y demikian, tetapj jg 
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PENDJAGA MOBIL 
SETELAH DIPUKUL 
MENINGGAL , 

Djakarta, 20 Mel (MAK) 
Seorang pendjaga parkir telah me 

ninggal dunia seketika, karena dipu 
kul oleh sopir mobil Kedjaksaan A- 
gung gara2 uang parkir Rp. 5 Peris- 
tiwa tsb terdjadi padahar! Selasa 
tengah hari djam 13.00 WIB, didepan 
toko "Wong Njan”, li. Hajam Wu- 
Tuk no. 14 Djakarta, demikian diper- 
oleh keterangan dari sumber jang 
mengetahul. 

Menurut sumber itu, sopir mobi? 
tsb jang bernama Sarif Tampubolom 
melepaskan pukulan keperut Supar- 
min @1 tahun), tempat tinggal ji 
Pos 1 Rt. 005/010 Pasar Baru, hing- 
ga menjebabkan anak itu djatuh ping 
san dan terus meninggal. 

Atas kedjadian itu Sjarit Tampubo 
lon telah ditahan oleh polisi komsek- 
ko 711 Djati Petamburan. 

Dikabarkan djuga, ketika peristiwa 
berlangsung madiikan dar! S. Tam- 
pubolon, djaksa Hutabarat SH 
berada ditempat itu. Sedan: 
bil jang dimaksudkan ialah 
des” 220 S no. Pol. B. 498R, Ms) 

UNI SOVJET SIAPKAN 
TENTARANJA UNTUK 
BERTEMPUR, 
Moskwa. 28 Mei (Mdk) 
SITUASI internasional me- 

maksa Uni Soviet "untuk mem 

   

  

memperSapkan tentaranja utk 
bertempur”, demikian hari Sela 
sa dikatakan oleh pemimpin 

perdjuangan sengit anta- 
ra dua sistim. imperialisme mg 
- belum meletakkan sendjatg 
nja”, “4 

Kata Brezmev selandjutnja: 
“Setiap anggota  KOMSOMOL 
adalah pediuang aktif di front 
ideologi jang menentang sega- 
la bentuk pengaruh bordjuis. 

Manila, 28 Met (Mdk) 
Sedjumlah 200 orang bersen 

djata serta berseragam polisi 
har Senin jang lalu telah 
membakar habis dua desa di 
bagian utara Mani 
rata dengan tar 
Giberiakan har, Sei 

    

Menurut keterangan hanja 
seorang wanita tua tewas ak 
bat kebakaran jang melanda 
rumahnja 
Lebih dar 4£ rumah Tudes 

dimakan api did sb dan 
sedjumlah 130 kepala keluar 
ta kehilangan Ye 2. ker, 
ung. kata $ 
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16 tokoh PKI Djateng 
ditan 

Beberapa 
putjak 
sendjata 

. 

disita 
Djakarta, 28 Mei (Mdk). 
Dalam wawantjaranja de 

ngan pers siang kemarin di 
Press room Dispen AD, Ka. 
Pendam  VII/Diponegoro 
mgmberikan keterangan, 
bahwa akibat tekanan ope 
rasi jang dilakukan oleh 
pasukan keamanan Kodam 
VII/Diponegoro, keadaan 
sisa2 G30S/PKI didaerah 
Djateng dan D.I. Jogjakar- 
ta setjara physik menga- 
lami kehantjuran, sedang 

pengaruhnja terhadap mas- 
sa terus menerus berku- 
rang. 

gkap : 
Komando? jang mereka susun sex 

kitar bulan September 1988, menu 
Tut Ka Pendam VII tidak dapat di 
lakukan konsolidasinja, karena ba- 
njaknja pimpinan2 mereka maupun 
tenaga2 int'nja jang tertangkap, me 
njerah dan tertembak. Kekuatan si- 
sah G3MS/PKI didaerah Djateng & 
D.I. Jogjakarta kini hanja sekitar 
Ik .30 orang dengan persendjataan 
Jang sangat ketjil. 

Sumber perbekalan mereka jang se 
mula mendapat bantuan dari anggau 
ta/simpatisan2 mereka maupun tena- 
212 illegaal dikota, dengan telah ber 

lakukan, 
physik sudah tidak merupakan antja- 
man lagi, tetap! pada beberapa oknum 
pimpinan, ideologis masih tetap me- 
Tupakan bahaja bagi terdjaminnja ke- 
amanan. Mereka berusaha sedapat2- 
nja menjelamatkan diri dalam kelom 
Pok2 ketjil dan selalu menghindari 
Operasi2. 

Apabila operasi reda mereka aktip 
kembali dan kepada para tapol, apa 
bila mefEka berhasil keluar supaja 
menjusup dengan menggunakan logii 
tas parpol2 diluar PKI. 
Menurut Ka. Pendam VII/Dioone- 

Bantuan fasilitas2 BI : 
tidak tjukup dipahami 

—. Iank2 swasta - 
Djakarta, 28 Mei (Mdk). 

Gubernur Bank Sentral Ra- 
dius Prawiro mengatakan 
bahwa kesempatan jang di- 
berikan kepada bank? nasio 
nal swasta untuk menjimpan 
sebagian dari kelebihan likwi 
ditasnja dalam bentuk depo- 
sito chusus pada Bank Indo 
nesia ternjata kurang diper- 
gunakan, Sampai 1 Mei 1970 
djumlah deposito chusus pa 
da Bank Indonesia tertjatat 
sebesar Rp. 285 djuta. 

Gubernur BS menambah- 
kan, bahwa ternjata bank? 
nasional swasta masih belum 
memahami be:ul manfaat da- 
fi kesempatan jang disedia- 
kan oleh Bank Indonesia un- 
tuk menambah pendapatan 
bank dari likwiditas "jang di- 

peliharanja, 1 
Bank2 Nasional swasta 

kwartal ke JII tahun, 1967 
memelihara cash ratio rata2 
5490, sedangkan pada kwar 
tal I tahun 1970 djumlah 
cash ratio itu rata2 4879. 

Gubernur Bank Sentral mz 
ngatakan hal itu dalam samr 
butannja pada pembukaan 
Rapat Angg. ke-IV Perba- 
nas (Perbankan Nasional 
Swasta jg dilangsungkan di 
hotel Duta Idonesia Djakar 
ta dari tgl. 25-5 sampai dgn 
28-5 1970. 

Djuga dalam kesempa-an 
Gubernur Radius mengata 
kan, bahwa usaha penana- 

hatian sofjukupaja, 

Menurut fjatatan terachir 
ternjata hanja sedjumlah 11 
buah bank jang mempergu 
nakan kesempatan membeli 
SBI seri A dan B dengan 
djumlah nominal Rp. 117,9 

djuta. 
Selandjutnja Gubernur Ra- 

dius mengatakan bahwa da 
lam rangka mengadakan per- 
baikan2 dibidang manage 
ment administrasi dan orga 
nisasi bank, jakni dengan 
mengadakan pertemuan dgn 
direksi dan dewan komisaris 
bank2 swasta nasional. 
Bantuan Bank Indonesia : 
Dalam usaha membantu 

bank2 swasta nasional tsb. 
dalam menghadapi kesuli- 
tan2, Bank Indonesia mem 

  

Tokalisasj  pendjudian "u- 
Ta bangae meg melah dibuka 

pg tata “dikota Pelembang. 
kertrak disekitar Pasar Tin. 
de Dji. Djenderai Sudirman. 
Sehari sebelum pembukaan 

Na Sa aa, GA 

Tang Gikoa Palembang »ian : $ 
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berikan bantuan kredit likwi 
dasi, Menurut tjatatan, de- 
mikian Gubernur, Bank In- 
donesia sampai 9 Mei 1970 
memberikan bantuan kredit 

sebesar Rp. 1. 
300,5 djuta. Djumlah terse- 
but diberikan kepada 30 
buah bank. 

Dari djumlah kredit tsb. jg 
ditarik sampai tanggal 9 Mei 
1970 berdjumlah Rp. 694,69 
djuta, 

Disamping hal2 tsb. Bank 
Indonesia memberikan djuga 
"technical assistance" beru 
pa uprgrading courses kepada 
direksi dan Dewan komisaris 
bank2 jang baru memperoleh 
idjin usaha serta kepada para 
Ppegawainja, 

Demikian antara lain Gu: 
bernur Bank Sentral Ra- 
dius Prawiro. (Ant). 

  

MERDEKA 

Toserba 1. 
3 Djakarta atas ai 

#0r0 dalam operasi pembersihan ter antara 
hadap didaeri Sandang PT Bari 
Sa aa tan Tan baga nah hari 1, djumlah 
menangkap 16 orang tokoh — GIS/ esa can 
PKI dan menjita sendjata befupa 16 murah ternjara semakin 
Doktak, sini, 4 mega: sen/CG, 3 berambah. isat 

keadaan -rusak/berkarat), 1 putjuk bapa Naa pad 51) 

tertj Rp. 285.000,— 
Rp. Tg ,— dan diperkira- 
kan djumlah ini akan terus 

PENDJUALAN SANDANG MURAH , 
DAPAT ANIMO BESAR 

akan gan jd 
kn a Animo para pe- 

ma A itu dapa. dika 
barkan bahwa omze. rendjual Nana Anus 
ran Baru bulan Me: 

banjak Rp. 2311-1002 " 
laporan omze, 

masih ditunggu. 
Demikian Humas PN. San- 
dang. (Am.) 

    

Djakarta, 28 Mei (Mdk) 
Ketua 1 PB NU/Wakil 

Ketua MPRS H.M. Subchan 
Z.E. mengatakan bahwa 
hendaknja stabilitas politik 
bukan diartikan dengan 
asal menang sendiri: atau 
konsepnja digoalkan. Teta- 
pi harus ditafsirkan untuk 
membuat masjarakat mene 
rima situasi sesuai dengan 
kehendaknja jang harus pu 
la sesuai dengan rule of the 

game jang berlaku. 
Wakil Ketua I PB NU Sub. 

dalam, pidatonga "Pada pola pada pelan 
tikan Pimpinan GP Anshor 
wilajah DCI Djaya baru2 jni. 

H.M. ZE. lebih 

tjara2 
buat definisi stabilitas politik 
pada saat2 terachir kekuasa 
annja, adalah dengan dasar 
pokoknja menang sendirj dan 
asal konsepnja goal seperti 
disebut diatas. 

Dan njatanja tjara dar ke 
adaan seperti itu malah meru 
pakan keadaan dimana situa 

  

BARANG? IMPOR Sea pa Ka 
PASAR IKAN «— Kegemimgan  setaral 

HM. Subchan Z.E. dalam 
Djakarta, 28 Mei (Mdk). 

Sediumlah barang2 ex impor: Didavonja itu mengatakan pu la bahwa kepemimpinan ding 
gerj kita saat ini merupakan 
mata pentjaharian. Dalam pa 
da ku sangat kurang sekali 
pemimpin jang berachlak, jg 
mampu mendjaga amanah 
dan punja martabat. 
Dengan adanja pemimpin 

seperti itulah, maka negeri 
jang kaja raja inj sungguh- 
pun telah 25 tahun merdeka 

numpuk 

rangkatkan. 
keterangan jang diper Dari 

tapi rakjatnja tetep dalam oleh PAB di Pelabuhan Pasar i A 
Ikan kesulitan pengiriman terse nk demikian Sub- 
but, karena banjak dari party ba terdja 

4 dimana.mana 
Dewasa ini dimana.mana 

terdjadj revolusi pemuda aki 
bat berbagai motif, kata Ke 
tua I PB NU Subchan kepada 
Gerakan Pemuda — Anshor 
Djaya selandju:nja. 

Motif pertama adajah ka. 
rena Tea ingin merombak 
segala kezaliman, menghan- 
tjurkan penjelewengan seper. 
4 korupsi, begitu pula ingin 
menegakkan rule of law seba 
gaj suatu barang baru.   

Perintah Gubernur Ali Sadikin: , 

Pembongkaran Kapling 14 
Djakarta, 28 Mei (Mdk). 
Sehubungan dengan beri- 

ta "Merdeka” kemarin seki 
tar tindakan pembongkar- 
an Perusahaan Pembantik- 
an di Gang Ampera Djil. 
Djen. Sudirman Kapling 14 
No. 86, Walikota Djakarta 
Pusat Eddy Djadjang Di. 
atas pertanjaan wartawan 
”Merdeka” menerangkan, 
bahwa tindakan pembong- 
karan terhadap bangunan2 
milik Kurniawan Adikarta 
dan Anwar di Gang Ampe- 
ra Djl. Djen. Sudirman Ka- 
pling 14 No. 86, adalah se 
suai dengan Surat Keputu- 
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dilakukan 

Motif kedua, kata Subchan 
selandjutnja, adalah karena 
pemuda sudah berala dalam 
kondisi kesal, muak akan apa 
jang ada, bosan deng kon. 
stitusy masjaraka: dan frus- 
tasj seperti pergerakan hip: 
pies. 

Dan motif jang ketiga ada 
lah jang paling djelek jaitu 
revolusi pemuda sebaga: aki. 
bat mereka itu bertindak se 
bagai orang upahan atay 
tjenteng dalam istilah bjasa. 

Dikatakan oleh Ketua I PB 
NU/Wakil Keua MPRS H.M. 
Subchan ZE. bahwa pemuda 
Indonesia dan Anshor chusus 
nja hendaknja merupakan 

haras terus 

Walikota Djk. Pusat 
tjukup bidjaksana 

ngan para pemilik bangunan diberi 
untuk 

  

Pa 

  

  

pun sudah terlam 
bat (kasep). Sekali 
pun telah terlam- 
bat sampaj 2 bulan 
lamanja, dan penja Mun N Soriha 2. Set, kit darah putih 

. n kes evo, aa (Pek tay), Anda tjukup dengan minum 1 botol obat jai telah didjual kepada P.T. "Sahid" Selelah itu Datang bulan akan kembali berdjalan normal untuk membangun sebuah. Hotel mi. an “5 ini tidak membahajakan nanah | 
Ingkat 4, sesuai lahan ikin hi 

mimal ara pecooreri ilnja ena DA badan anda mendjad: 

Merurut Walikota Djakarta Pusat, 

maan kebidjaksanaan : PARA Gilakukan t 
memanggil para pemitk — bangunan Minumlah obat inj setiap harj 3 kali & 1 sendok makan. Jang terletak diatas tanah Kapling dimynum 3 sampai 4 harj lamanja sehingga dapat datang 14 G, Ampera Dji. Djen. Sudirman bulan, Setiap anda dapat memakai obat ini demy melantjar. pond pa organ kan djslannja datang bulan dan dapat mendjadi awet muda, 
am tersebut, bahkan surat2 jang ber. 
mat dari Walikota — Djakarta Pusat AWAS! nstruks'3 Isinnja, pemilik ba- 
Musa @ Kajian 18 tb Otar mes Dilarang bagi kaum wanita jang sedang hamil 2 bulan menerimanja, sehingga senkerg se- keatas. minum obat ini, karena dapat mengalami keguguran 

Ia ata ora Canda, Pa ka Ga yk MEDI Co .W, ICINE Co, 
Walikota Djakarta Pusat Eddy No, 556/M/70 

Djadjang DJ. lebih lendjutnja membe 1 Kata 
kerdjanja, bahwa ber @ruang kamar , 

Gasarkan kepentingan pelaksanaan 
master pian dari Gubernur DCI 
Djaya dan ternjata difihak Pemilik 
bangunan diatas tanah Kapiing 14 G. 
Ampera Dji. Djen. Sedirman No. 88 
Uidak oda tandak akan melaksanakan 
pengosongan tanah itu, maka pada 

tanggal IGL-II telah dilakukan tin 
akan pembongkaran bangunan Jang 

berada Gates tanah Kapting 14 G. 
Ampera Dil. Dien. Sadirman No. M 

TIDAK PERNAH TERIMA SURAT 
Sementara Mu Kurniawan Adikarta 

dan Amwar pemilik bangunari Ga 
tas tanah Kapting id G. Ampera 
DI. Dien. Sudirman memberikan pa 
Ia keterangannya kepada — wartawan 
"Merdeka", bata Mhaknja sama se 
tahi dek pernah menerima suratt 
keputusan stan pemberitahuan — batik 
Geri Watirota Djakarta Pusat maw 
Pan dari inatanait tata, 
Merurat Karetawan terah jang di 

tempati untuk Yangunan Perusahan 
dan Perumahan statah me. 
repakan tanah sewa pemanunfa 

teen Aiatar untuk mara 

KETUA IPB NU : SUBCHAN ZE : 

Kepimpinan saat ini : 
mata pentjaharian 

ukakan hal jni 

   

     
Revolusi pemuda 
timbul merombak 
kezaliman 
kekuatan pemberantas kezo- 
liman dan penji . 

(Ant.) 

Besi2 tua . 

menumpuk 

dipelabuhan 

T. Priok 
Mel (Mdk) 

  

  

  

  

  

Djakarta, 28 
MENTERI 

pengu 
man bersamanja No 14/2/2/ 
phb dan Peg. 03/8/5/70 jang dj 
keluarkan pada tanggal 21 Met 
dan ditudjukan kepada semua 

Instansi2, , Djawat. 
an atau PN2 jang mempunjay 
barang2, chususnja besi2 tua 
jang bertumpuk didalam Pelabu 
han Tg, Priok. supaja selambat- 
lambatnja dalam waktu Lean 
terhitung pengumuman , 
gera mengeluarkan dan menje 
lesajkan besi2 tua tsb dari da- 
laim Pelabuhan Tg. Priok, 

Bagi besi2 tua jang telah di 
keluarkan tanpa procedure Bea 
dan Tjukaj dalam pengumuman 
tsb dinjatakan akan diperlaku. 
kan langsung sesuai pasal 3, 
tanpa menunggu djangka wak 

pengumuman bersama 
itu dinjatakan pula, bahwa pe, 
laksanaan lebih landjut menge- 
nai 

hj 
cedure tata usaha dan keuang 
an negara dimana penjelesaian 
ja diwadjibkan menghubungj 
Bea & Tjukai dan Port Admi. 
nystrator Tandjung Priok, 
Dalam ketentuan selandjutnja 

apabila dalam batas waktu 1 
bulan sedjak pengumuman inj 
dikeluarkan ternjata tidak di- 
keluarkan kepada barang2 mj. 
lik instans!2 tsb akan dikena- 
kan ketentuan2 sebagai djmak 
sud dalam SK No, 330 tartang 
gal 21 Mel tahun 1969, sedang 
kan penjelesaian lebih fandjut 
Chususnja terhadap barang? di 
maksud tetap menurut proce. 
dure SK Menterj No 283 tgl. 
31 Mel tahun 1968. (PAB) 

MAT NAAM AUTO 

TOPICIN | 
SPECIAL UNTUK WANITA ost ini chusus 

untuk menjembuh 
kan para wanita 
jang datang bulan 
selalu tidak tjotjok 
atau berhenti dan 
berasa sakit bjar. M

A
M
A
 

LA
 
N
A
N
 

  

Seumur hi 
R.Aseng 

Makassar, 28 Mei (Mdk). 
Sidang Mahmildam 14 

Hasanuddin jang mengadili 
dan memeriksa tokoh2 PKI 
gaja baru Robert Aseng 
alias Richard Tuwo dalam 
sidangnja hari Senin, telah 
memutuskan hukuman pen 
djara seumur hidup bagi 
tertuduh. Keputusan Mah- 
kamah dibatjakan oleh Ha 
kim Ketua Letkol. Alex 
Mintargo selama kl. 2 djam, 
jang sebelumnja telah me- 
ngemukakan alasan2 mau- 
pun pendapat2 Mahkamah 
didalam mengambil putu- 
san hukuman tsb. 

Menurut keputusan itu, barang 2 
bukti seperti pete Suawesi Sela- 
tan, stempel tjap organisasi Knpe- 
ra, maupun bukti? jainnja dan se 
djumkah surat jg bersifat antja 
man jg dikirimkan tertuduh kpd 
Presiden Suharto, Panglima Koan 

dait. Pangdam 14 Hasanuddin, me 
rupakan fakta2 bhw tertuduh de 
ngan djelas telah bermaksud dan 
berminat — mengadakan gerakan 
untuk mengadakan perlawanan 
thd. pemerintah jang sah. 

Setidak2nja pada bulan April 
tahun 1967 didalam daerah ling 
kungan hukum Kopkamtibda Sul- 
selra, atau didalam daerah pro 
pinsi Sulawesi Selatan atau dida- 
lam kotamadya Makassar tertu- 
duh telah melakukan serangkaian 
kegiatan2 jg djelas bertentangan 
dengan hukum negara, jang a.i. 
mengadakan rapat2 dan pertemu 
an dan mengadakan pembitjara 

an2 dengan maksud membangun 
kembali PKI gaja baru. A 
Bahwa hasil2 persidangan Mah- 

mildam, dan keterangan? saksi? 
jang dihadapkan, maupun kete- 
rangan dan pengakuan? tertuduh 

    

    

        

       

SIN SHE TAN TJE NJI 
Mengobati matjam2 -penjakit teru- 
tama penjakit djantung 
Alamat Hotel Yin Pin K. 8 Djl 
Gadjah-Mada 215/219 Dik. Kota 
Praktek hanja hari Senin dan 
Kamis 
Pagi 900 — 12.00 sore 
15.00 — 15.00 

djam 

USAHA DAGANG 

UANG LOGAM 

di Nederiand mentjari.parti besar, 
maupun. ketjil uang -logam (baik 
dari emas dan perak maupun 1o- 
gam Jain) dari berbagai negara. 

Penawaran dengan keterangan dan 
harga jang diminta kepada Tuan 
Weyl, Waalhofflaan 7, Voorburg, 
Nederland. 

No. 852/M/70. 
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ienja jang Ia sudah miliki dan pe 
Iadjari, bermaksud dan berusaha 

Uftuk memaksakan kehendaknja 
'Gengan djalan mengadakan peria 
  

Pembangunan tenaga listrik 
Makassar 'iampir selesai 

DJAKARTA, 28 Mei (Mdk) 
Dalam rangka menundjang perkem 

angan industr'2 di Sulawesi Selatan 
maka sedjak tahun 1963 telah diba- 
gun projek Pusat Listrik Tenaga Uap 

T.U.) didaerah sekitar Tollo Ma- 

    

tuk meningkatkan serta  menjediakan 
tenaga Ustrik bagi kebutuhan baik in 
dustri2 berat maupun ringan jang be- 
rada didaerah Itu disamping maksud2 
penerangan dan sosial. 

Oleh karena Itu apabila projek int 
telah dirampungkan, maka dapat diha 
rapkan kebutuhan akan energi guna- 
keperluan produksi atapun untuk men 
tJukupi bagi keperluan penerangan dan 
sosial d'daerah Sulawesi Selatan akan 
dapat terpenuhi. 

Dalam tingkat tahap pertama Trial 
Oporation, P.L.T.U. Makassar meren 
tjanakan pada bulan Djuli 1970 akan 
dapat menjelesaikan pemasangan satu 
unit mesin berkapasitas 12,5 MW jang 
hasil produksinja akan disalurkan ke 
kot, Makassar, 

Disusul kemudian pada tahap kedua 
pada bulan Nopember tahun ini djuga 
Gengan pemasangan dan penjelesa!an 
satu unit kedua berkapasitas jang sa 
ma. 

Projek jang dibangun atas bantu 
an /kredit dari Yugoslavia atas da- 
sar G to G in! pelaksanaannja dipe- 
gang oleh Perusahaan Energoinvost 
Yugo. 

Setjara keseluruhan sampai masa 
int projek tersebut telah dapat disele 
salkan 750p. 

PALA AA NAMA DNAN LAN 

! HONDA 

PD.SINAR MOTOR. 
DIN PAN TER 

Dena 
   

  

Bennrerarayana yana nan 
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Pera pemasan jang olah Galuh tenepo. kara segara datang 
mambamu sat untul trima soto | 

Doi 25YN 

    

   

minyan ANGIN FLYING CROWN 
hasil karja Dr. SCHREIBER : 
terbuat dari bahan? bermutu tinggi 
harum den menjegarkan 
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Djakarta. Telepon : 

KEMBALI 

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 
PENERBIT : P.T. Merdeka Press., Djakarta. 

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 
Harga langganan dalam kota: Rp. 200,: sebulan (termasuk benja 
antar). Luar kota: Rp. 300,- (termasuk besja pos udara). 

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

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

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

Dua warna (hanja merah) : tambah 10096 
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka 

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

Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11, 

  

25 mm/kolom. 

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

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah 

MENUDJU 
SUPREMASI DUNIA 

nja menghadapi regu Selandia Baru dalam perebutan piala Thomas Cup 
H arini regu Thomas Cup Indonesia dengan Rudy Hartono sebagai bintang 

1970 di Kuala Lumpur. Seluruh rakjat Indonesia mendo'akan akan 
kemanangan regu Indonesia dalam babak perempat final interzone harini. 

Rakjat Indonesia jakin, bahwa regu kita di Kuala Lumpur akan dapat meme- 
mangkan pertandingan itu, mendjelang masa pertandingan final jang dinantiZkan. 

Beberapa waktu jang lalu harian ini telah memulai dengan pengumpulan 
dana untuk membantu mendapatkan keuangan dari masjarakat kita supaja 
djangan sampai soal uang mendjadi halangan bagi tertjapainja tjita2 kita untuk 
merebut kembali supremasi bulutangkis didunia. Masjarakat telah menjusul 
dengan bantuan dar 
menggembirakan 

    

dan pengumpulan jang lebih aktif lagi dan apa jang 
ialah bahwa sampai2 Pemerintah dan Kepala Negara 

menaruh perhatian besar kepada regu bulutangkis kita. Pendeknja, regu 
bulutangkis kita tahun ini boleh dikatakan sudah tjukup mendapatkan support 
dan do'a dari seluruh masjarakat Indonesia. 

Berbeda dengan ditahun2 1967, ketika terdjadi keritjuhan2 dengan regu 

  

Malaysia pada waktu pertandingan final kedjuaraan du 
diharapkan, bahwa suasana pertandingan di Kuala Lumpur tahun ini tidak akan 

  

12 sedemikian. Antara 

  

di Djakarta boleh   

dikatakan, bahwa tindakan pendjagaan mengalami 
setjara istimewa dilakukan selama pertandingan2 kedjuaraan itu, seperti 
umpamanja larangan mengambil foto dengan blitzlamp, larangan penonton 
membawa sendjata atau katja2 jang dapat menimbulkan bahaja dil 
Ketjuali langkah2 perventif itu, regu Indonesia chususnja sudah pula dit: 

   ja. 
ima    

dengan mesra ketika pada waktu kedatangannja ke Kuala Lumpur. Ini merupakan 
tanda persahabatan jang mendjamin, bahwa sentimen2 jang bisa merusak 
hubungan antara Indonesia dan Malaysia pastilah akan tidak terdjadi. Kita 
gembira, bahwa Ketua Team dan Ketua Umum PBSI jang menjertai regu kita 
ke Kuala Lumpur itu, melihat pula adanja kesempatan2 jang sangat baik bagi 
regu kita untuk dapat kembali merebut piala duni: 
iang paling recent serta kondisi badan regu kit: 

Dan melihat pengalaman2 
g sudah. membiasakan diri 

  

berlawan disegala tjuatja, maka harapan kita makin tebal lagi akan berhasil- 
nja regu Indonesia keluar tahun ini sebagai djuara duni: Pemain2 kita telah   
tjukup mendjalankan latihan2 berat dan merupakan patriot2 jang mendahulukan 
mendjundjung nama Nusa dan Bangsa seperti sudah berkali2 dibuktikan oleh 
mereka itu. 

Sekalipun seluruh rakjat Indonesia pertjaja dan jakin akan kegigihan regu 
Indonesia dan harapan akan kemenangan terachir    , namun support dan do'a 
kita tidak boleh putus2nja mengiringi mereka jang kini sedang bertarung dimedan 
djuang skala dunia itu. 

D engan support seluruh rakjat, 
Pemerintah dan Kepala Negara kita chususnja, dengan ke 

dengan dukungan moril dan materiil 
inan ekspert2   

kita, dengan kegigihan dan ketjermatan pemain2 kita semuanja, insja 
Allah regu kita akan dapat mengatasi pertandingan2 perempai 
besok untuk achirnja akan berhadap2an dengan finalis lawannja. Tak ada ke- 
lbanggaan jang lebih besar bagi pedjuang, selain daripada mampu merebut kembali 
supremasi jang telah pernah berada ditangannja. Insja Allah akan berhasil ! 

  

inal harini dan     

    

  

  

Arti computer . 
bagi pesawat ' 

Sebuah komputer seberat empat 
pound jang dibuat untuk memberita- 
ukan bilamana ada api atau bilamana 
udara telah menijadi terlalu panas 
Galam mesin jet dajam waktu seper. 
sepuluh detik, akan  ditjoba dalam 
musim panas ini, didekat pangkalan 
angkatan udara  Wright-Patterson, 
“Amerika Serikat. 

Komputer itu jang menggunakan si- 
rar ultraviolet dan merah untuk 

    

untuk memeriksa keadaan panas, te- 
lah ditjiptakan untuk laboratorium 
dari angkatan udara dipangkalan tsb. 

Terry Trumble, Projek Manager da 
Fi laboraturium itu mengatakan, bah 
wa komputer itu sanggup untuk meng 
endalikan 12 matjam alat sensor seka 
Ygus. 

"Lima detik adalah waktu jang pa- 
Mog jama untuk memberikan tanda 
adanja api, karena segera setelah 
itu api akan mulai berkobar,” kata 
Trumble. Ser'rgkali, api belum dike- 
tabui setelah 15 detik atau lebih. 
Kadang? melahan tidak diketahuy se 
masekali akan akan adania api se- 
hingga menimbulkan akibat2 jang 
mengerikan." 

""Dengan menggunakan sistim integ 
Tasi dengan 12 alat sensor jang dipa 
sang dalam tiap2 mesin. api akan da 
pat d'tjegah dajam waktu sepersepu- 
Juh detik, "kata Trrumble. Karena 
akan memakan waktu lima sampai se 
puluh detik sampai membakar 
bagian depan pesawat, maka api dpt 
Gipadamkan dan mesin dapat ditutup 
engan hanja menderita kerusakan me- 
sin. 

      

Kuching, 28 Mei (Mdk). 

Wartawan2 asing telah di- 
antjam dengan pengusiran 
dari negara bagian Malaysia 

   
Timur apabila laporan2 
reka selama periode pemi 
han mendatang itu "bersifat 
buruk", 

Ketua Komite Operasi, js. 
memegang pemerintahan da 
Turai di Serawak, Harun Ari 
fin, memberikan peringatan 
itu pjada hari Sabtu jl. 

Pemilihan umum dj Sera 

wak dan Sabah telah ditang 
guhkan setahun jl dan seba 
gian tindakan2 darurat telah 
diambil setelah terdjadinja 
kerusuhan2 rasial di Malay 
sia Barai setelah berlangsung 
nja pemilihan umum: disana, 

Arifin mengatakan, bahwa 
semua wartawan asing jang 
amembuat artikel2 jang di- 
anggap berteniangan dengan 
pefaturan pemilihan darura' 

aka “Giambil tindakan dan 
diusirnja. (Ant-Rtr) 

  

   
  

terbang 
Trumbie djuga mengatakan, bahwa 

konputer itu menjingkirkan hampir se 
tanda2 mempunjai tanda? pering 
Jang menjesatker:, kata Trumble. 

    

Trumble djuga mengatakan, bahwa 
komputer itu akan dapat mengurangi 
Gjumiah pesawat2 jang rusak didarat 
jang harus menunda penerbangannja 
'dan membuat pendaratan darurat atau 
terdampar karena adania tanda2 ba- 
haja jang tidak benar. (UPI) 

Sihanouk akan , 

bitjarakan operasi2 

gerilja dengan Hanoi 

Hongkong, 28 Mei (Mdk) 
Bekas kepala negara Kam- 

bodja Pangeran Norodom Si- 
hanguk akan memb:tjarakan 
tentjana2 bagi operas2 geril 
ja dj Kambodja dengan pe- 
mjmpin2 Viernam Utara da 
lam kundjungan jang akan dj 
lakukannja ke Hanoi, demjki- 
an menurut penindjau2 di 
Hongkong. 
Kemtrber'ta resmj Vjetnam 

Utara ,VNA" mengumumkan 
bahwa Sihanouk akan me- 
ngundjungi Vietnam Urara 
sdalam waktu dekat jni" atas 
undangan Presiden Ton Duc 
Thang. 

Kundjungan ini akan meru 
pakan kundjungar peryama 
kal: keluar RRT jang akan 
Gjlakukan Sihanouk semen- 
Gjak 'a tiba dj Peking tanggal 
19 Maret jang lalu, sehari se 
telah ja disisihkan sebagai 
kepala negara Kambodja. 

). 
  . 

DIPLOMAT2 KAMBODJA 
DARI RRT KEMBALI 

Diplomat2 Kambodja dari 
Phnom Penh, 28 Mej (Mdk) 
kedutaan2 besarnja dj RRT 
dan Korea Utara hari Selasa 
telah tiba kembali di Phnom 
Penh bersama keluzrga mere 
ka dengan menumpang sebu- 
ah pesawar tjarteran dari pe- 
rusahaan SWISS AIR. 

Pesewat jang mengangkut 
ke-53 crang Kambodja dari 
Peking itu, pada harj Senin 
telah mengangkut diploma'2 
RRT dan Korea Utara beserta 
keluarga mereka dari Phnom 
Penh ke Peking. 

Setelah pemutusan hubung 
an diplomatik antara Kambo 
“ia dengan Korea Utara dan 
RRT tiga minggu ig lalu, pe 

  

merintah Kambndja telah 
minta kepade staf kedutaan? 
RRT dan Korea Utara agar 

  

Giangan menirggalkan Phnsm 
Penh dulu samyaj diploma? 
Kambcijz sendiri tibe “dari 
Pyorgyang dan Peking 

(Ant.Rtr) 

Tiga pesawat 

Dakarta. 28 Mei (Mdk) 
Dalam waktu 24 djam belaka 

ngan ini, dua buah pesawat pe 
numpang AS dan sebuah pesawat 

Mexico telah “ dipaksakan lag 
mendarat di Cuba oleh penjero 
Nan dang bersendjatakan pls 

Penjerobot pertama menurut be 
tita2 pers jang tersiar adalah 
Seorang wanita berambut merah 

membawa seorang anak laxi 
laki ketjil. Wanita tab tiba2 me   dalam 
negeri dari Atlanta ke Miami agar 
Fang pilotnja ke Cu 

Pesawat tab setelah mendarat 
Yi Havana kemudian kembali ke 
Miami tanpa membawa turut ser 
3 kedua orang wanita anak2 ia 

AS itu djuga j 
sedang mendjalani rute Demee 
ngan rutin dari miami Amerika 

Pesawat ini mendapat dj Ha. Yana tak lama ketika pesawat 
penumpang pertama tadi hendak meneruskan perdjalanannja kc Miami dengan mes 5e0- rang prija berpakaian parlente jg 

membawa pula tj 
sendjata. nee maja 

Pesawat ketiga jang diserobot 
adalah milik Mexico jang Ciber 
lolkan dari penerbangannja men 

rule dalam negeri oich 
sustu gerombolan terdin dari 4 Orang. jakni seorang wanita Anmc Tika Latin dan tiga orang Hippy AS jang berambut gondrong. 

Berita2 pers tsb menambahkan, bahwa dengan peristiwa terachir. 
maka djumlah pesawat2 penum: 
pang jang mengalami penjerobotan 

BANDJIR BESAR 
DI RUMANIA 

Obat2an ' 
dan tenda 
diperlukan 

Ojenewa 28 Mej (Mdk) 
Suasana jg disebabkan bentja na bandjir di Rumania tetap kri- 

tis dan suatu antjaman ainnja te 
rus meliputi dacrah2 jang lebih 
rendah di Danube, demikian di- 
katakan oleh Liga Masjarakat Pa 
lang Merah di Djenewa hari Se 

       

    
      

0 aini, ai 

Slcbodan Popoviv, perwira peng 
hubung Liga tersebut di Bukares. 
memberitakan bahwa untuk keper 
luan Inj masih sangat dibutuhkan 
lagi akan bantuan? berupa ten 
da2, bahan obatZan dan sebagai 
nja. 

Wabah2 jang diakibatkan oleh 
gargguan2 air sangat dikuatjrkan 
Semikian kata Popovic. 

Merurut liga tersebut Palang 
Merah Hongaria telah meminta 
bantuan bagi para korban ban- 
Gjir jang melanda daerah diatas 
sungal Tisza di Hongaria, dimana 
sedjumlah 50.000 orang telah di 
ungsikan dari kediaman mereka dj 
masing2. 

Selandjutnja Palang Merah Ho 
ngariz mengatakan bahwa 48 dae 
rah jang dilanda bandjir besar itu 
memerlukan segera bahan2 bangu 
ndn guna mendirikan rumah2 da 
rurat serta bantuan2 lainnja. 
(Ant-Rtr) 

    

OLEH : AZRUL AZWAR 
#Amajlah menarjk skali ka 

lau kia sedjenak mau mem 
perhatikan Kehidupan se 
orang mahasiswa d.tanan air 
ini sehar2. Dapatlah kita ka 
takan sebagian besar darj wak 
tu jang dimiliki seorang maha 
siswa tersebut, it:dak dipergu 
nakan dengan efeksif. Melj 

kegiatan siy jang djla 
seorang mahasiji 

dari djangka Tn Jang Sun 
puluh empat djam tsb, rar 
dipergunakan delapan djam 

  

ty 
kenal di Indoneya, Untuk me- 
ngaiakan masa beladjar dj 
bangku Universjas  merupa 
kan ,wasting time” sadja — 
kalau kita katakan dengan se 

d Nm ne tsb Ta ua P' tahunan 
kreatif dan Produktif — ba 
rangkal: tjap jg kita berikan 
ini agak kelewatan djuga. 

lamun demjikianlsh fakta 
kebanji 

  

ja tersebug — baik darj di dynja tt - i 
rinja sendiri — perhitungan 
materjel — terlebih2 bagi ma 
sjarakat banjak. Sekal pan ki 
12 akui bahwaywrendidikan ada 
lah human investment dan 
karena iru hasilnja tidak da 
pa: Kira nilai bareng Uaugen 
waktu jang pendek, namuy 
mikian djjka kita hubungkan 
dergan keadaan penghidupan 
ekcmcmj negara, terleb'h2 lagi 
keadaan ekonomi sang maha 
ciwa sendri. dalam mendja 
lankan hwup sehari2nja ter 

  

      

an Meksiko dipaksak 
« mendarat di Cuba 

      

MERDEKA 

penumpang AS 
an 

sematjam itu kin) telah tertjatat 
8 arang (PAB). 

KTT 3 NEGARA ARAB 
DIBUKA DI KARTUM « 
Kartum, 28 Mei (Mdk. ( ) 

dan Kolonel Muammar Gad- 
dafi dary Libja hari Senin me 

mj perajaan hari ulang 
tahun pertama | revolusi Bu- 
dan dan mengadakan pembi. 
tjaraan2 pendahuluan dengan 
pihak tuan rumah, Major 
Djenderal Jaafar ELNimeiry, 

Pesawat2 djet, mig-21 buat- 
an Sovjet sementara itu telah 
terbang jepas diatas Kartum 
dengan mengeluarkan suara 

deni dan tank2 serta 

badja berparade didjalan2 se. 
lama dus djam. Gantt 

      

      

  

Titik2 hitam jang menjerupai 

  

butir2 kopi ini adalah kuman Strep- 
tococcus Mitis jang baru? ini ditemukan oleh para sardjana daiam 

    

    

   

  

kamera televisi jang diluntjurkan kebulan tahun 1967 dan dibawa 
kembali kebumi oleh awak pesawat Apollo 12 dan ternjata selama 
$ tahun dibulan kuman ini tetap hidup. (AP) .. .... 

  

Situasi perang di Kambodja 

AS terus lantjarkan 
pemboman 

Saigon, z8 Mei (Merdeka). 
Empat orang Vietkong jang kabur keluar perbatasan 

dan dikedjar oleh sepasukan AS, telah melibatkan pasu- 
kan2 AS itu dalam satu pertempuran seru dimana 7 orang 
pradjuritnja tewas dan tudjuh lainnja luka2. 

Komando militer AS di Saigon mengatakan hari Se- 
lasa bahwa pasukan2 dari brigade lintas-udara ke-173 di 
propinsi bagian tengah Vietnam Selatan, Binh Dinh, telah 
mengedjar 4 orang gerilja jang kabur itu selama sedjam 
rari Senin pagi, ketika tiba2 mereka dihudjani tembakan2 
gentjar dari 
orang gerilja. 

35 DAERAH DI 
KUTJING » 

Dilarang 
keluar rumah 

24 djam 
Kutjing. Serawak 28 Mei (Mdk) 

Pihak polisi di Kutjing hari Selo 
sa telah mengumumkan berlaku 
nja larangan keluar rumah sela 
ma 24-djam dbeberapa tempat da 
Ci daerah2 jang berdekatan de 
ngan perbatasan Indonesia. 

Polisi mengatakan bahwa lara 
ngan keluar rumah tersebut akan 
terus berlaku sampai adanja pe 
ngumuman lebih landjut. 

Larangan inipun akan meliputi 
35 daerah disebelah timur Kutjng 
Gimana geriljawan2 komunis itu 
sedang giat melakukan kegiatan2 
nja. 

Pasukan2 keamanan Malaysia te 
lah berhasil menewaskan se-ku 
rang2nja 72 orang komunis dida 
erah Serawak didalam tahun ini 
jang kebanjakan diartara para 
kcrben itu berasal dari distrik Ia 
in kira2 30 mil sebelah timurkaut 
deri Kutjing. (Ant-Rtr) 

Bagaimana 
sempurnakan 
hidup 
seorang 
mahasiswa? 
sebu, — meliha, potensi jang 
sebengrnja amat besar dalem 
batang tubul 

  

  

setiap Indjvidu 
mehasiswa — djelaslah pem 
buangan waktu inj termasuk 
pekerdjaan jang sa2 djuga. 
Tidaklah yerpikir oleh kita. si 
sa waktu jang d:milik: oleh 
seorang iswa — setelah 
dikurangi masa studynja yer 
sebut (tugas utama) — bsa 
kita lebih manfaatkan paling 
tidak untuk pribadi sang ma 
hasiswa sendiri sehingga d 
dak terlalu tergantung dari ki 
riman wesel darj kampung 
umpamanja? 
Memenglah kehidupan eko 

nomj mahasiswa Indonesia se 
bagai rangkajan  kehdup, 
ekonomi bangsa setjara men 
luruh amatlah parahnja. Ba 
Temgkali t'daklah iterlalu ber 
lebihan kalau kita katakan 
mahasiswa Indonesia adalah 
mahasiswa jang paling ,he 
bat” didun'2, karena dengan 
fasilitas jang amai: menjedih 
kan tersebut ba'k fasilitas lem 
baga pendidikan ataupun fa 
silitas vribad: sernjata mutu 
nja masih sadja setaref 
para mahasiswa dinegeri2 
orang. Ditambah lagi dengan 
mahas swa Indonesia peranan 
nja agak .multi comnlek" ba 
Ik ditengah2 masjarakat atau 
pun ditengah2 pemerintahan 
mecarania te'ani :oh tcrafnja 
tidak tersingkirkan demikian 
sadja membua: perasaan hor 
ma: in: memang patut dibe 
yan kepada bara mahasswa 
Indonesia. Terani antara pres 

  

    Cengan kendaan masa 
tere akav d'hadani ke 

#rrtama datim — neaha 
Aera: 
Tak 
kehandak manura herkehidun 
an ema   2 bine heraimana 
pun keminimen fasTitas . hi 

  

senapan dan granat2 tangan dari kira 15 

Kontak2 sendjata “morena 1 ter 

Gjadi sampai mendjelang malam. 
Kedua pihak terus saling tembak 
sampai Vietkong mengundurkan 
diri dan meninggalkan 13 orang 
majat kambrat2nja tergeletak di 
medan tempur ifu. 

Seputjuk senapan dan dua pu 
tjuk sendjata berat diketemukan 
oleh pasukan2 AS didaerah per 

tempuran tsb, kira2 450 sebelah 
timurlaut Salgon.! . sn 
Komando itu mengumum 

kan diteruskanja pemboman 
Oleh pesawat2 B-52 AS atas 
posisi2 Vietnam Utara de- 
kat Zone demiliterisasi jg 
memisahkan Vietnam Uta- 
ra dan Selatan. 

Para penindjau di Saigor 
mengatakan, bahwa ini me 
ngisjaratkan sekitar 40 bu 
ah pesawat jang telah men 
djatuhkan kira2 sebanjak 
1.200 ton bom jang punja 
daja ledak tinggi diatas da 
erah, jang menurut kabar2 
jang belum mendapat pene 
gasan, didjadikan tempat 
pembangunan pasukan? 
mereka (Vietkong). 

Pun misi telah diterbangkan 
Senin malam kedaerah diudjung 

dup seorang mahas:swa pagi2 
sudah haruh kita pikirkan. 

Menarjk barangkali kalau 
kita ikan illustrasi ma 
|hasiswa2 dj Luar Negeri, seper 
ti dj Amerika umpamanja, un 
tuk mendjamin kesedjahtera 
an hidup seorang mahasiswa 
nja tersedia ikatan dinas da 
Tri pemerintah, Universisas 
alumni, perkumpulam2 sosjal, 
arzu bila tidak berikatan dinas 
inj sctiap mahasiswa Amerika 
dalam rangka mengatasj keu 
angan pribadinja bel ja dj 
perusahaan? swasta. K:ya men 
dengar paling kurang 1 dian 
tara 4 Unjversitas jang ada di 
Amerika, hampir sepertiga da 
Ii mahasiswanja telah memj 
liki pekerdjaan, pekerdjaan 
Ini dilakukan d'dalam campus 
ja seperti asistensi laboratorj 
um, pelajan2 perpustakaan, 
atau baby sister dan travel 

agencjespun dil 
atau mereka memanfaatkan 
waktu Iiburnja jang 'tiga bu 

paling utara dan kelembah  A 
Shau. satu saluran suplai dari 
lorong Ho Chi Minh menudju ke 
utara Vietnam Selatan. 

Pihak AS memberitakan ter 
djadi satu pertempuran di Kambo 
dja harf Senin. Dua pradjurit AS 
tewas dan 10 luka2 ketika pasu 
kan infanteri divisi ke-25 dihu 
djani tembakan2 harj Senin, sa 
tu kilometer dalam wilajah Kam 
bodja dalam daerah operasi Kal 
ikan. Korban2 dipihak gerilja 
dalam serangan balasan itu be 
tum diketahui. 3 

Kabar? tentang diketemukannja 
timbunan2 sendjata dan perleng 
kapan dj Kambodja masih belum 
disingkapkan. (Ant-Reuter) 

  

Jackie Onasis marah 
pada suaminja - 

" Karena Onasis mendjamu 
kekasih lamanja: Na, Ma 
ria Callas disebuah resto- 
ran di Paris 

Paris, 28 Mei (Mdk) 
SAHABAT2 Aristotle S. 

Onassis baru2 ini mengata 

kan, bahwa ia dan Njonja 
Onassis — djanda almar- 

hum Presiden Kennedy — 
terbang ke Athena dari Pa 

ris pada hari Minggu, pada 

mengabarkan, bahwa Njo- 

nja Onassis sedang marah 

Irai surat2 kabar Lordon 
kepada suamija. 

Alasan kemarahan Njonja Onassis 

Itu Ialah: suaminja telah bertemu de 

ngan bekas kekasihnja, Jaitu Maris 

Callas, penjanji opera Junani keturu- 

nan Amerika. Dengan demikian Onas- 

sis telah melanggar djandjinja. 

Seorang anggota staf keluarga 

Onassis di Paris mengatakan, bahwa 

Njonja Onassis tidak Aan 
suaminja telah pergi wal . 

Maria Callas tidak dapat dihubungi, 

tetapt seorang Gjurubitjaranja menga 
takan, ia pergi keluar kota dan akan 

kembali ke Paris petang harinja. 
x 

Surat2 kabar London mengabarkan 
bahwa Aristotie Onassis telah makan 
dengan Nona Maria Callas pada hari 
Kamis j.I. dipuntjak sebuah restoran 
d1 Paris, didekat "Halaman Mencor- 
de,” dan Jackle Onassis-pun diadjak 
kesitu pada malam Minggunja. 

Suratkabar "Sunday Mirror” me- 
ngatakan: 

""Tak ditepatinja djandji oleh Aris- 
tote Onassis membuat Jackie Onas- 
sis menghempas dari New York ke 
Paris”  Temannja telah menelpon, 
bahwa suaminja telah bertemu dan 
duduk makan2 dengan Nona Maria 
Callas di Paris, maka marahlah Jac- 
kle, kemudian ja terbang kesana!” 

x 

  

Harian Junari Simerina mengata- 
kan :”Aristotle Onassis — berdjandji 
kepada Jacgueline, bahwa Ia tidak 
akan bertemu lagi dergan Maria Cal- 
las, tetapi djandji itu dilanggarnja.” 
Hal itu dihubungkan dengan laporan 
laporan telah makannja Aristotle 
Onassis dengan penjanji opera itu di 
sebuah restoran di Paris. 

Sementara itu dikabarkan, bahwa 
kedua-suami istri djutawan tsb me- 
rentjanakan suatu I'buran pribadi di- 

lau Skorplos dengan mengundang 
sedjumlah tokoh Amerika, a.l. Ko- 

Apollo 12 Alan X. Bean dan 
Kolonel James A. McDivitt 

nja, Kol Thomas Stafford dan 
bintang film Cary Grant. (UPI) 

      

Komplotan untuk bunuh 
Presiden Marcos 

Manjla, 28 Maret (Mdk). 
Suapu komplotan telah dj 

adakan untuk membunuh Pre 
siden Pilipna Ferdinand Mar- 
cis dan melakukan suatu re 
yolusi, terbuka. .segera setelah 
berlangsungnja —” kerusuhan2 
mahasiswa selama 2 harj di 
Manjla bulan Djanuarj jang 
lalu, demikian djungkapkan 
oleh harjan 'Manila Chronicle', 
asma 
PERLOMBAAN PEMBINAAN , 
WILAJAH PADA HUT DJAKARTA 
DJAKARTA, 28/5 Merdeka)— 
Dalam perajaan HUT Djakarta 

tahun ini akan pula diadakan per- 
lombaan pembinaan wilajah setja 
ra menjeluruh. Perlombaan pem: 
binaan wilajah ini akan meliputi 
tingkat ketjamatan dan kelurahan 
berbeda dengan tahun jang lalu 
dimana hanja diadakan upatjara2 
persemian kelurahan2 tingkat sia- 
ga. 
Adapun djenis2 perlombaan jang 

akan diadakan jalah pembinaan 
wilajah tingkat ketjamatan, kelu- 
rahan, pelaksanaan projek perbai 
kan kampung antar ketjamatan 
dan pelaksanaan bantuan pemerin 
tah pusat kepada kelurahan2 (pro 
jek Rp. 100.000,-.) 

meshasiswa selama menempuh 
srudynja di Amerjka tersebut. 
Atau tjontoh dj Malays a nega 
ra tetangga kita jang 'terde- 
kat kita mendengar seorang 
mahasiswa setiap bulannja 
mendapat bea siswa berkisar 
antara 75 sd 100 Dollar Malay 
s'a (tergantung darj mana di 
ambilnja bea siswa gersebut) 
dengan biaja sekolah jang 
tjuma2, lalu djika liburan da 
tang (biasanja dua tiga bu- 
lan) setiap mahasiswa diberi 
kesemparan t'nggal dicampus 
bekerdja sebagai senaga asis 
tensi, jang kemudian dibajar 
ekstra sampai2 25 dollar se 
harjnja. 

Melihat keadaan jini semua, 
dan djika k'ta balikkan ke In 
donesa, apakah jang kira li- 
ha,? Telah kita katakan di 
atas tadi, bahwa sebagai bagi 
an dari keadaan ekonomi beng 
sa Indonesia jang demikian 
parah, menjebabkan keadaan 
ekenomj mahas'swapun parah 

Har'an tadi menjatakan bah 
wa tokoh2 komplotan tersebut 
terdjir: darj anggora2 Partai 
Liberal, jang dikabarkan telah 
mengadakan pertemuan pada 
tanggal 2 Pebruzrj jang lalu 
dan sepakat untuk menjjngkir 
kam Presider Marcos dengan 
djalan membunuhnja. Akan te 
tapj haran tadj tidak menga 
takan mengapa pembunuhan 
itu cak djadj dilaksanakan. 
Sementara itu, Presiden Mar 

cos menegaskan lagi kelakin 
annja bahwa "demokrasi di 
Pilipina akan menang meskipun 
terdapat kerusuhan dan peru 

Presiden Marcos mengata 
an hal jtu dalam suatu pida. 

to terlulisnja dihadapan Kon 
vensi Legiun Amerjka 

Ditanjakan bahwa demokra 
Si Plpina adalah ,,suatu sis 
tim dinamis" dan menambsh 
kan bahwa dia pertjaja bahwa 
.perubahan2 djsetjap dan di 
segala aspek2 kehidupan nz- 
signal ka dapa: terwudjud 

tanpa revolus: bersendiata”. 
(AntAFP) 

ikatan dinas darj Pemerintah 
ini ama, merugikan para ma 
hasiswa, karena apa jang di 
dapatkan sekarang tidak se- 
imbang dengan kewadjiban 
jang mesti: mereka lakukan se 
telah tamat beladjar. 

LEH karena jtulah mulai 
saat ini, penekanan se- 

tizap mahasiswa harus mentja 
ri sumber keuargannja sendi 
ri telah harus ditanamkan. 
Masa nganggur" jang tersia2 
selama mendjad: mahasiswa 
bukan sedja merugika, sema 
sa mendjadj mahasiswa ,erse 
but, tetapi in! akan terbawa 
segera setelah ramaynja sang 
mahasiswa darj pendidikan, 
melihat kesemuanja inj djika 
kita t'ndjau waktu Jang dimi 
Niki cleh para mahasiswa seha 
ri2. sebenarnja banjak sekali 
waktu kosong jang sidak di 
manfaa kan. Leisure time ac- 
tivty konkrj mageriel tidak 
dikenal, kalaulah ada lejsure 

  

DI PERGUNAKAN 
  

tersebut sebagai pekerdja 
P raja dikantor2 Poorna. 
pengganti petugas 

ngah libur) dsb Masih pula ter 
sedia pindjaman uang jang di 
bungakan 3 prosen jang dibe 
rikan oleh BANK ataupun Unj 
Versitas, dengan pembajaran 
serahun atau dua tahun sete 
lah sang mahzsswa ersebut 
selesai dari srudynja. 
kalipun bea siswa ja “@tberikan hun 1962 sadja diberil 

US$ 108.000.000 segagai 
pindjaman para 
mahasiswa, atau sekiranja me 
reka berjkayan dinas 1“ 

nja setjara suka rela, dan se 
lama study sidak terganggu, 
mereka mendapat bartuan ke 
uamgan sebesar US$ 50 sebu 
lan. Bajangkalah berapa ter- 
adjaminnja kehiduran seorang 

pula. Ditambah lagi | karena 
mahasiswa Indonesia, sidak 

An an keuangannja ima 
na amar tergans dari 

orang tua—membuat keadaan 
keparahan ini djadj berjam 
bah2. 

Dat dana hg semuanja ini, kita mM ini, Kiri 

rangka 

   Sa djual minjak, djadi su- 
pir Mobil dan sebagainja na 
mun Untuk keseluruhannja ki 
ta tidak melihatnja sama se 
dak asa art: sama sekali, 
kalipun bea sswa dibeberapa 
Universijas diberi 
cleh Pemermn:ah, 
lahnja jang rengar 
(Rp. 1800 sebulan? praktis fi 

lah kalau kr mau berp: 
dengan (Onan€. Dembertar 

    

   

    

time acg'vity tersebut achirnja 
lebih banjak kearah politis 
sadja, seperti apa jang kita 

dengan organisasi? ma 
hasiswa (baik intra ataupun 
eksira) saat jni, 

Masalahnja kini, kalav kita 
telih sepakat bahwa meng si 
waktu senggang  persebut 
ama, besar manfaatnja tidak 
sadja bagi sang individu ma 
hasiswa, tetap: djuga masja 
rakar tjara keseluruhan 
ingat tenaga? muda mahgsis 
wa jnj ama, produktif bila di 
manfasikan — pertama? 'ang 
harus kira pikir jtiah mengef. 
fisienkan memberikan waktu 
senggang tersehut. Sam jini 
jang Kita lihat dengan syudy 
lang terus menoras 3 

h 

  

  

  

     
    

      

Cjang tarpa merge 
nat art indjang 
memb ara maha 
siswa tidak me 1 yukup 
wak bekerdia agak kma 

  

Peta Untok 

   

HALAMAN If 

- dh 
pe 

SUDAH MAKSIMUM 

Sudah mendjadi kebiasaan, 
bahwa sekalipun djenderak: 
pangkatnja, namun dirumah, ' 

sang djenderal masih mengakui'' 
supremasi Njonja. 
Tapi kalau Nixon sudah me- 
ngangkat dua orang djenderal | 
wanita, jang pertama dalam") 
sedjarah AS. maka sudah tidak 
ada lagi jang dapat mengatasi- 
nja. 
AS patut kita tjontoh ...... 1 

SELAMAT BERDJUANG" 

Regu Thomas Cup Indonesia 
harini mulai perdjuangannja 
dalam semi finale mendjurus | 
ke finale.— 1 
Paling nikmat mendapatkan ' 
kembali kekasih jang pernah - 
Maan PA Puan 

THEMA 
Dalam rangka HUT ke 443 
Djakarta maka telah ditetap- 
kan beberapa slogan diantara- 
nja, “Djakarta Pusat Kebudaja 
an Nasional”: 
Djadi, kebudajaan di Djakarta 
bukan berupa rampok, begal, 
todong, bunuh, tipu dan .... 
bar ata djorok ! 
Mari rame2 kita buktikan ! 

duta 
(Orang Djakarta 

jang “luwes”) 

Sambaar | 
sandjnng2 
Vietsel . | 

"SAIGON, 28 Mei (Mdk) 
MENLU KAMBODJA Yem Samba- 

ur hari Senin tiba di Saigon untuk 
mengadakan kundjungan ke Vietnam 
Selatan selama 3 hari. Kundjungan 
Menlu Sambaur itu merupakan 201: 4 
mulaan dibukarja kembali/hubunganZ 
diplomatik antara “Kambodja dam 
Vietnam Selatan setelah terputus sela 
ma 7 tahun, dibawah redjim Pange- 
ran Sihanouk 

Sambaur menjatakan ingin mengi 
hapus perbedaan jarg timbul akibat 
perlakuan Kambodia terhadap pendu- 
duk Vietnam disana, dan untuk me | 

  

  
  

resmikan pembukaan  diaman baru 
kerdjasama jang erat antara kedua 

Repenitigan mereka 
bersama: dam untuk kepentingan pers 
damatan. 

Kedatangan Menlu Sambaur disam 
but oleh Menlu Vietnam — Selatam 
Tran Van Lam dan korps diplomatik 
dari negara2 Australia, Korea dam 

Djepang. : - 3 
Hubungan2 diplomatik antara Kam | 

bodja dan Vietnam Seiatan terputus 
sedjak tahun 1963, pada saat Vietnam 
Selatan masih diperintah oleh Presi- 
den Ngo Dinh Diem, dan Kambodja 
Oleh Pangeran Norodom  Sihanouk. 
Kedua Kantor Perwakilannja ditutup 
Gua tahun kemudian. (UPI) 

  
    
    

    
    

    
   

    

      

     

   
   
   

   
   

    

    

    
   

    

   

              

    
   
   

   
    

     

   

    

       

  

       

    

    

   

    
   

  

DJANGKAR KUNO DITEMUKAN. 
DI PEMANGKAT . 
PONTIANAK, 28/5 (Merdeka). 

Sebuah djangkar Kapal kuno ba 
rat 2 tcr dengan ukuran tangkaj 
43 meter jang diperkirakan berw 
mur sekitar 400 tahun, belum Ia 
ma ini telah diketemukan didaerah 
Pantai Utara Kalbar kabupatem 
Sambas di Kampung Tandjung 
Gunung Parit baru Pemangkat. 

dimasjarakat, 
nja apveal kita 

oleh karena 
aparad bisa   

  

  

Giberjkan ibur pan 
djang bag swa Indone 

sia. 2 
lan sena?     
jang telah dikuul di Amerika 
sersebut? Kepada P&K appeal 
inj kira adjukan. 

Den jare kedua 
an inj kita 
ra penguss! 

  

  

ermchen | 
kepada pa 

        

     

      

kerdjaan? 

  

singka, jang 1 Oleh rek 
usahaan £-rsebut? Bukan s8 
dja akan meringankan sistim 
kepegaw: € perusahaa"2, 
tetapi dj lang terlebih pea 
ting dapa: Ubar 1 kehjdup 
an seOreng mahasswa Inda 
resia. 

ETIGA 3 
tudjukan 

hasiswa s2 
pikir mulai 
ba menghinuu 
Sindikat temas 
Menjedjakan 
(setengah ahli 

  

   

    

   

      

   

    

    

    

       an upah jang 
Jahnja untuk jang nd, 
bukan sadja penting arginja 
unuk mereal sasikan Kehen 
dak mengisi kegiatan sengs 

gang tersebut sadja, terapi ka 
Tena memang saar ini akjbag 
belum pebuletnja tenaga bu 
rah mahasswa jai, memi 
para mahasiswa malu? untuk " 
menawarkan djasanta. Tetapi 
djika telah diksordin r dengan 
baik dan dk: ekaa seja 
ra ponuler mi ahnja akan 
diadi Ian 

ampailah kini 
ya ma 

rachir jni, 

    

  

  

   pribadi. Pertjaialeh sji: Ie 
bagaimanapun besernja, djika 
tidak drovang oleh sumber 
pembjataan 'ang tjstup. sis 
tiaja tjita? sb dak akan 
tertiapa:. Lalu diika selah sam 

  

    

pa dsin, sebuah veranjaan 
tjuma kta ingin adfukan Sia 
pakah jang akan mensenona 
terinja Organizang 
tkstra o-2ukah ntra Ungeer 

kalinun 2may kite ha 
rapkan Mudgh?an 4



  

     

    
     

  

   
   

   
   
   

       

      
     
     
    
      

            

              

   

    

   

      

  

       

    
    
    

        

  

       

     

  
   

  

AMANIV 

  
| Mengapa Inggeris Sisihkan 

Guadalajara, Mexico, 27/5 
(Merdeka). 
KAMP2 jang saling ber- 

saingan menjatakan heran 

«   

PEMUPUKAN DAN 
PEMBINAAN OLAHRAGA 

Mej (Mak) 
DCI Djaya Maj- 

djen KKO Alj Sadikin menga 
|| takan, bahwa bagi olahraga- 

| man/olahragawati, untuk men 
Mjapat prestasi jang tinggi ha 
rusiah melalui pemupukan 

| dan ii dalam dlang 
(La 

  

1.Pelaksanaan putusan hukuman 
mati. 

8.Kota dinegeri Belanda. 
10.Mata uang. 
11.Kedutaan Besar Republik Arab. 
12.Nama kue dari tepung beras. 
15.Djalan ketjil jang memandjang : 

16.Nama kesebelasan sepak bola 
Rusia jang pernah datang ke Dja- 
karta. 

17.Ditambah huruf "L” didepannja: 
Nama Bintang kelahiran. 

19.Tak dapat melihat apa2. 
21... .. . Iskandar (Nama seorang 

pelukis kita jang terkenal). 
23.Nama suatu negara di Timur 

Tengah. 
24.Tiahaia : Sinar : Nur. 
25.Obat mematikan sjaraf untuk se: 

mentara waktu, dibuat dari tjandu. 

MENURUN: 

1.Nama sungai di Spanjol. 
2.Muruf achir diganti "A": Besiah. 

35 3.United Nations Relief and Reha- 
5 bilitation Administration. 

4.Dibatja dari belakang (bawah): 

  

Hakim. 
6.Muruf achir diganti "R": Duta 

besar. 
1.Sebuah kota dipulau Halmahera. 
9. Huruf pertama diganti ,,G”. Nama 
sebuah Selat di Eropa. 

| 10. Penemu Benua Amerika. 
12.Dibatja dua kali : Rajap. 
13.Pabrik Gula. 
14.Nama depan biduanita remadja 

kta. 

16. Ah: penjakit 
18. Teluk (Njanjian Erni Djohan) 
20.Pandai : Terpeladjar san. 

tun) 

  

5.Dinas Angkutan Angkatan Darat. 
“ 

atas tetapnja Inggeris me- 
niganggap Peter Thompson 
dan Ralph Coates hanja se 
bagai tjadangan untuk per 
tandingan merebut kedjua- 
raan Sepakbola sedunia di 

Mexico. 
Inggeris main dalam ke- 

lompok Guadalajara mela- 
wan Brazil, Tjekoslowakia 
dan Rumania. 

Seorang official Tjekoslo 
wakia mengatakan bahwa 
Peter Thompson oleh Sir 
Alf Ramsey diakui sebagai 
satu2nja pemenang kelas 
internasional — sedangkan 
Ralph Coates mempesona 
setiap orang di Mexico se- 

belum pergi ke Columbia 
dan Ecuador. Saja sungguh 
sungguh heran mengapa 
kedua orang itu disisihkan 
dari daftar resmi. 
Daftar2 resmi jang memuat nama 

122 orang pemain jang dapat Gitu- 
runkan kelapangan @umumkan 
tanggal 25 Met j1. Sisa2 pemain Ing- 

Thompson Dan Coatas ? 
Terry Cooper, Kelth Newton, Emilyn 
Hughes dan Tommy Wright dari tes 
am back dan pemain tengah, kemu- 
dian Colin Beli, Allan Clarke, Peter 

Osgood, Francis Lee dan Jeff Astle 

sebagai penjerang2 depan. 
Seorang official Brazil mengata- 

'Oh saja masih melihat Stiles das 
lam daftar resmi. Saja kira Sir Alf 
Ramsey hanja mengadjaknja untuk 
bepergian sadja, ternjata tidak.” 

Bagi pemain2 Amerika Latin Stiles 
adalah seperti kain merah bagi see- 
or banteng. 

Dan bagi 
nja namanja 
pakan keketjewaannja jang “kedua. 
Ia disisihkan pada tahun 1966 djustru 
beberapa saat sebelum diadakan per: 
tandingan2 merebut kedjuaraan se 
pakbola sedunia. (UPD, 

PNI 
(Sambungan dari hal. I) 

@juta, sedapgkan sebelum Gestapu 
angka tsb hanja 11 djuta, tetapi tam 
bahan 8 djuta tsb PNI tidak kesusu 
pan ex-PKI. 

Djumlah anggota PNI jang ditahan 
dan jang akan diusahakan direhabi- 
tir ada sebanjak 400 orang, sedang- 
kan jang telah direhabilitir berdjum- 
lah 50 orang. 

Mendjawab  pertanjaan, 
mengatakan bahwa masih ada orang2 
PNI jang dikenakan karantina poll- 

Sastroamidolo, Lu- 

kai 

    

@jol anggota PNI setelah Gestapu 
ialah Djawa Tengah, Djawa Timur, 

  

  

  
  

    
                
  

21.Bahasa kuno, 
Hindia Belakang. 

jang dipakai di 22 Sebelumnja: Mendahului (sebuah 
awalan) 

  

MENDATAR 

1. MONTE CARLO. 7.C.A. (C.A.O.| 
9. ASLI. 11. SADUJ (JUDASI. 12 
DUA. 13. ALA. 14. GAUN. 16. SA: 
NITAS. 19, UNTARIL. 21. K.SA.8 

24. SRI. 25. AUS. 27. NILAI. 29 

  

IGLO. 30. OR. 31. FRED W. MAISE. 

MENURUN 

2. OPLAG. 3. EXPANSI. 4. R.C.A. 
5. LADA 6. HADI SUBENO. 8 
TJOK SIN SOE, 10. S.U. 11. SAAN 
(INAAS). 15. ABA. 17. ALKISAH, 
18. IDA. 20. RASI. 22. BAGUS 

23. ALOR. 26. U.L. 28. ARE 

    

MERDEK 

Olaria 

    

A 

tjukur 
PSSI Selection 

4z t 

Ketjerobohan Pemain2 PSSI Selection Tak 
Dapat Hasilkan Goal 

Kiper Suharsojo Mentjoba Tapi Apa Daja 
la Sering Dimakan Oleh Backnja Sendiri 

Djakarta, 28 Mei (Merdeka). . 
Kesebelasan Olaria 

sebelasan PSSI Selection 
“berhasil menundukkan Ke 
pertandingan jang berlang 

sung di Stadion Utama, Senajan, Rabu sore kemarin dgn 
angka 4—1 untuk Kesebelasan tamu "Olaria”'. 

Gol pertama ditjiptakan pada menit ke 6 oleh Oce- 
lino dengan tembakan tadjam kegawang keeper Suwar- 
sojo. Dan pada menit ke-12 penjerang Waskito menda- 
pat tendangan pendjuru jang melambung dari Anwar jang 
tak diduga oleh pihak lawan, sehingga pada menit ke-12 

stand mendjadi 1—l. Tapi 2 menit kemudian gawang 
PSSI Selection segera mendapat balasan dari penjerang 

Avoncinko, jang begitu gesit'mmembawa bola sehingga tak 

dapat ditahan oleh back dan keeper sehingga kemenang- 

an buat lawan, 

Djalannja pertandingan se- 
belum turun minum kelihatan 
seimbang, tapj pihak penje- 
rang kelihatannja ingin mem 
bawa bola sendiri2 oleh PSSI 
dan kurang adanja kerdjasa. 
ma, disamping sering meng- 
oper bola pandjang sehingga 
dengan mudah direbut, lawan, 
Begitu djuga pemain? back 
PSSI Selection mendjadj ke- 
walahan untuk menahan Se- 
rangan2 jang tjepat oleh pe. 
njerang2 Olaria. 

Disinilah letak kekalahan 
PSSI darj Olaria. Mereka di. 
samping bermain tjepat dan 
gesit, djuga nperan2 pendek 
jang mereka lakukan dengan 
tepat dan susah untuk dire- 
but oleh pemain belakang PS 
SI Selection. 
Dengan kurangnja kekompa 

kan penjerang dan lemahnja 
back belakang PSSI Selection 
pada babak pertama, kelihat- 
an bola berst sebelah, jajiu 
serangan2 berbahaja selalu di 
depan gawang Suharsojs. Dan 
pada menit ke.20 tertjipta lagi 
gol ketiga untuk Kes. Olaria. 
Stand tetap sampai turun mi. 
  

KELUARNJA 
” (Sambungan dari hal. I) 
Sukar untuk mendjawabnja, ka 

ta saksi ahli. karena apakah baji 
tsb telah mati atau tidak dalam 
kandungan. 

Keterangan sakis Hasan 
Basri 

la mendengar kematian anak 
nja dari seorang temannja di 
Penang, dan ia langsung pulang 
ke Djakarta dari Singapura. Dan 

i dirumah Azria, kakak 

  

, sesasmpai 
inja Zulchaidah., sewaiktu ditanja 
mengatakan, bahwa Zulchaidah 
meninggal akibat operasi usus 

uang ongkos operasi sebesar Rp 
150.000 melalui adiknja Nazarud 
din (kakak terdakwa II Asrul 
Harun). Tapi terdakwa II didepan 

sidang mengatakan, bahwa 'a 
tak pernah menerima uang tsb 
dan djuga tak pernah mengata 

kan, bahwa Zulchaidah mening- 

num. 
Pemajn2 PSSI Selection 

maupun Olaria setelah turun 
minum kelihatan sekali berse 
mangat. Penjerangan2 jang 
berbahaja kedaerah Olarja se 
ring terdjadi tapi akibat sela- 
lu majn sendiri dan operan2 
pandjang serta lamban, maka 
serangan2 tsb selalu dapat di 
pasehkan oleh pihak lawan, 
terutama oleh back belakang 
jang selalu bekerdja sama sa 
tu sama lain. 

Satu hal jang menarik per 
hatian ialzh keeper dari Kes. 
Olaria, Pedro, selalu sengadja 
memperlambat waktu untuk 
memberikan kesempatan ke. 
pada teman2nja untuk menju 
sun tenaga dan formasi, se- 

hingga sering disorakj nleh pe 
nonton. 

Gol keempat ditjiptakan pa. 
da 2 menit terachir oleh Avon 
siko setelah terdjadi pergulat- 
an2 jang seru didepan gawang 
PSSI Selection, sehingga stand 
imendjadi 4—1 untuk kemenang 
an Kesebelasan tamu Olaria, 
sampai pertandingsn selesai wa 
laupun pada kesempatan jang 
sedikit jtu penierang2 PSSI 
mentjoba untuk ' membalasnja,, 
dan menit terachir suatu tem- 
bakan berbahaja dilantjarkan 
kegawang Olaria. tapi gagal. 
dan bola meluntjur keluar, 

Kesebelasan PSSI Selection 
menurunkan pemain2nja sbb: 
Suharsojo (keeper). Ojong, Zein 
(back), Dijono, Suatb, Machful 
(half-back) dan penjerang ma. 
sing2 Lisa, Budi, Waskito. Dju 
naidi dan Anwar, 

Dan kesebelasan tamu menu 
runkan pemain2nja sbb: 
Pedro (keepet). Mura (kapten), 
Miguel, Altivo (back). Gesse, 
Fernando, Nado (half-back) dan 
penjerang Avonsiko,  Pinho: 
Acelini, Torino dan Alfenitte, 

Pada tanggal 29 Mei 1970. 
hari Djum'at sore ditempat jg. 

sama kesebelasan tamu akan 
berhadapan dengan Kesebelas- 
an PSSI Junior sebagai pertan- 
dingannja jang terachir dj Ia 
donesia, (Mrs) 

  

       
London, 28 Mei (Mdk). 

Brazil mempunjai Pele, 

Portugal mempunjai Euse- 

bio dan Inggeris mempu- 

njai Bobby Moore. 
Bobby Moore pemain ber 

usia 29 tahun jang berma- 

ta sutji itu memiliki segala 

galanja, jang dikehendaki 

oleh Inggeris, jaitu sikap 

jang ingin dikala mendapat 

pengilhatan jang 

tadjam dan mempunjai ke- 

kuatan jang tangguh. 
Kehidupan sehari2nja pun telah 

  

Bobby Moore Bintang, 

Lapangan Inggeris 

    

KAMIS, 28 MEI 1970 

PERDAMAIAN 
(Sambungan dari hal. I) 

  Atjara 
pat kita hidup Ini, jaktu suatu 
dunia jang didjami oleh berbagai 
bangsa. berbagai suku bangsa, 
berbagai agama, berbagai falsa- 
fah, maka kita akan menjadari 
kita tidak dapat menjelesaikan 
semua perbedaan itu. 

Tetapi kita dapat bersatu me 
ngenai prinsip2 besar jang me 
ngenai kita semua jaitu hak se 
mua bangsa untuk merdeka. hak 
semua bangsa untuk bebas dari 
pendjadjahan asing dan hak se 
mua bangsa untuk bebas dari 

  

  

    

   

  

  

  

      

  

  

    

      

   

    

  

  

       
      

  

  

    

  

  

  

    

              
  

  

      

            

     

      

  

  

     
  

    

pendjadjahan asing dan hak 31—5—'70 
semua bangsa untuk hitup da . 
lam perdamaian. 

Presiden Richard Nixon menga 
takan inj hari Selasa pagi dalam '— samar Isox) oo mama oo sex jornag PPESRASI: 
pidato sambutan selamat datang JAN Li 
nja ketika Presiden Soeharto dan 1 |steven's sumjo To|C5)7Lt019. Markg. 

Njonja Tien tiba dihalaman Ce (3)8Lt019. 
dung Putih. 1 J2 Jwzo's ruere Jo ) s8 Kang 19.6 Jiarxg. 

Kedatangan Presiden dan Nj. 1 6 131-19. 
Tien Soeharto dihalaman Gedung Tas NN RA PI na tr jerat 
Da ab aa upatjara 4 Iswart asparng B) -- Bp aaana 19.8 Jsontie 
besaran nur 121-19. 
Aigapare toa disambut - 5 Jpatca cater Jo) 68 K4)121-33.4 19.6 Jsnera. 

ngan meriah dihalaman Gedun 2)5Lto19. 
Putih itu seperti apa jang dika 6 |xuron BaBE BJ) 48 K6)301-18.9 19.3 Jaara. 

taikan oleh Presiden Nixon dalam 6)101-19. 

sumbutannja itu, 'sambutan ha 

at ini diberikan kepada Pre 1 Jrracr's Tmph| 8) 51 K4)121-32.Y --- Ishera. 

ama datang dari 2)15L-32 siden Soeharto jang , -32. 
Suatu negara besar, negara baru. 2 J2 jsaron ver Jo) -- Pj aouadan 19.6 Isnera. 

tetapi pakan negara ketiga 1)19. 
sa paltag banjak penduduknja 3x 3 Iroresr purz Jo) s9 ej orang 19.4 JLambt. 

diantara semua bangsa bebas 4 Iswrss rzsur JB) 49 K1)19.3 19.3 |tara. 

didunia 1. - 6)hz2019.9 
Presiden Nixon berkata, kami 5 Ioonna'srewarg BD) us K6)szto1: Marke. 

mengetahd! bahwa lambang ne 2)6rto1 
gara ik Indonesia adalah 6 |roreszore p| -- Ka)irto19. Gentle 
Bhtnnika Tunggal Ika. jang agak 

rupa dengan lambang negara 
Amerika Serikat. Bhinneka Tung 3 1 |prixce szan | Do) 66 Haa 32.6 Jsentie 

gal Ika, mengenai prinsip? besar 032. 
Hi, rakjat Indonesia dan rakjat 212 2 Jrererric sw. Do) 68 Mati $ 32.5 Isentie 

Amerika Serikat pertjaja bahwa 3 bor 117 Si snare esa Esa 
semua bangsa2 didunia in! bersa migeh . 
tu, demikian pidato selamat da 4 |soz0 xznc p| 66 Kk)131-32. Marke. 
tang Presiden Richard Nixon 1)32.6 

fang dlutjapkannja aa 5 Irarro prom, Do) 6« R3)31t032.3032.5 Juarce. 
dihalaman Gedung . 1)32.5 

em 6 Jarace serina) an) s8 1327 32.7 Isentie 
121-32.2 

SURAT PEMBATJ 1 roman macere) po) 60 aan 33.2 Iiarxe. 

ngan hormat, 3)2Lt03 
La tanggal 29 Mei 1970 nanti, L 2 |kooLa GIRL B) 63 K5)41t033. Sherd. 

PSSI/Senior akan bertand'ng mela 1)19.2 

kesebelasan OLARIA (Brazil) Saja "515 | 3 Jrarratite p| to K3)22t033.3|33.0 Juamot. 
bagai seorang penggemar sepak yas 4)11to33.1 
walaupun hanja sebagai penonton sa 4 Jaonny zozs Ja | 52 K1)33.7 33.1 Juara. 
dja, Ingin kali ini saja memberikan 2)11t033.0) 
saran/sumbangan fikiran dalam menju 5 JWA WA Dp) 66 Ki)1i9.1 33.1 ISherd. 

sun personalia/pemain2nja jang akan 2)1to33.1 

@!turunkan nanti. 6 Ipovc's rreer| Do) 71 F1)33.0 33.0 Jcentie 
Merurut hemat kami tidak ada pil 5)21t033.1 

han lain, selain dapat diturunkan sbb: 
2 1 |TOP BALLY B) 53 Peran -a-- Mara. 

5)161-33. 
Juswardi Reny Salak! 5 2 |rrexposo Dp) 62 K5)101-183.9l19.5 |snera. 

Surya Lesmana Anwar Udjang Muljadi 6)161-19.1| 
Iswadi Jacob Sihasale Sutiipto Basri 340 3 Jevrcx asser Da) -- K3)i1-19.2)19.5 Jambt. 
un Ha na Tana, 4)81t019.5 
eterangan : PHANTOM AG 7 1-33.5/---- 

1. Kalau Surya Lesmana main sa- an ah 9 Daan 2 Markg, 

kit, maka BASRI dapat ditarik kege Se ARP 
landang kanan, dan kiri dalam bisa 2 2. R3 De uk Watt 
dipasang Jajang Bachtiar (ajang aa ye 

Bachtiar dalam starnja agak tjepat, Si jokarar den Sa Sao anon 19.6 Joemtie 

harja kurang berani untuk doobral K 3Lto19. 

2. Tempat Jacob Sihasale, 

la (Jacob) kurang atau berada diba- 

wah vormnja, maka dapat ditempat akan 

kan/dipasang: 2. Max Timisila ataw TB AK NG Tah 3 
b. Hengky (pemain junior Persidja) 
'SARAN2 LAIN 1 | cmarror vzy 3) Gentle 

1. Seperti dua kali pertandingan 6 3) 
jang sudah saja saksikan, dalam 2|uavoc"s exp.) 2) Hard 
menghadapi kesebelasan OLARIA ini, 575 6) " 

kita harus bermain, yas | 3 |swzer cuaru, 2) Mark, 
a. Keras (fors) dalam batas? sporti (2)22t033:5 1" 

Vitas), tetapi kalau OLARIA se- » |savarz care |) | 60|(2)121-33.2) 33.8 | Lemot 
ting nakal (kurang adjar) kita ha (Weteora.al " 
Dan Manah Yaa, (5 Jraruwen ser) 2 | 49) C4 )131-32.9) 33.6 Juara 

AA mpe er YAN (adaste32.9) 4 
Demikianlah saran , 6 |sueuLr Mann 

nja sdr dapat memuat pendapat km "2 ha EN 33.5 |ehera, 
mi ini diharlan sdr, dengan sedikit 

s 

perubahan? dan sekiranja bal im me v 
pance cf ea pa bantar 1 | rrvoLr Arr pi Ge ——— Icentie 

an sdr untuk menjampalkannja kepa- . 
da Panitia Pertandingan P-S.5.1. ea Tara Ka ana jaan 

Ne Saba SN sangan, srs Jp Jrssre macea Don | sefGapanse35.e| 33.5 Juaave. 

Lponge harga yas Ja Joreraw sor | » Ba E. Djapar. s6 en 33.5 |iarkg. 

Dj Ibeber 1/5 Kebajoran Baru. . 133.4 
 Lonsondahh 5 Jausr pan 2 jantan 33.5 Fsnera, 

3)61t033.2 
6 JreaL repeat |) D |) 63 (3)22t033.3) 33.5 Jnarre. 

(6)342-33.4 

1 Jrar prrvce |) 19.2 Juara. 

8 2 Jwmata Lr1cn | D 19.4 Itambt. 

jang terkenal dengan "The Order 340 93 Jurcurnine re. | D 19.3 Isnera. 

ot the British Empire" atau OBE yas 

dari Ratu Inggeris Elizabeth. & Joamico go D 19.3 |Markg. 

Beberapa penulis sport malah 
an pernah mengusulkan supaja 5 Jruturs NAROD) D 1 8 19.2 Isnera. 

ia diberi gelar kesatriaan, sehing 3)21t019. 
- - Ba mendjadi $ Jxuron sraR B )s6 K2)31t019.3 )19.3 JLambt. 

Sir Bobby Moore, apabila Ingge 
5)74to18.9 

Fis bisa menggondol kembali 1 Jroucu az D - K3)atu-19.4 J19.0 Joentle 

Warid Cup di Meksiko. 1)19.0 
Ia pernah bermain sebagai pe 9 2 Jari ouponpy DD 61 K1)13.9 18.9 JLambt. 

matn bajaran untuk kesebelasan £ » K5)4rto19.3 
ar: Silakan, 3x0 3 Peosiar ssaveo | ro aan 18.9 Isnera. 

12 tahun, suatu rekor keloyalan yas |, Irev Ta 1t019.3 | 
terhadap sebuah team di Ingge BATAN Maen MEN AA ANA SNN ORA Dorna 
ris. Ma : 5 Jpurn orr po ja S7 21118.T 13.9 Juara, 

Moore dipudja? oleh pemain2 mu 6 Jporura » Jr $8215123213 Jas.o Jenera. 
sean aan - 2)21t018.9 
memenangkan buah 

TT piala jang berhasil dibojong 1 Irocrer Louvrejo )63 P6)151-13.9 153.8 Isnera. 

oleh Inggeris. Moore dipilih men 10 1)a9.4 

djadi kaptain team Inggera ter”... genre B Js7 NITA ses Jiamt. 
muda untuk pertandingan 5 : 

an mam Tisbasowakia pada 740 | PEP 7RED 2 Ist 31211019-3 -e- ptaris. 

2 1 : 4 keanoy sxor Ja Ja & 1 Pia waktu Ime Ia baru derumug 0 Japatnonge2 | -—- Poonae 
22 tahun. Sukses demi sukses ber 5 Jrsrerr ozow Ja Isa |2)116019.3 | --- bnera. 
djalan. Ia mendjadi kaptain ke 3)52t019.2 

sebelasan Westham ketika West- 6 Krarur's crrrla Isi 5)51t033.8 3.6 Hara. 

Association pada tahun naa : Peang on : 
Pada tahun 1966 ia terpilih se 

bagai pemain terbaik dalam Pnnssasid aaKru 

rangkaian pertantingan parebut BABAK) 30: NAMA Bexjarrag », . Aa edretaris 

an World Cup. Ken 

Moore telah beristerikan ce 1 mt THEROCM D | 66 Lambt. 

arang gadis model. Tinas jang 11 
akan berada Gi Meksiko selama 2 proper prRInc4 3 |) 53 3)81t032, 33. O|xarkg. 

pertandingan perebutan World s1 5)91t018. 
berlangsung sebagai anggota yas | 3frunor mowancg 3 | 61 M1)32.8 32.8)Lamot. 

- h travel bureau jang akah 2)21t033 
Mengadakan kampanje promotion Aseuis's zass Ja | s7 Nata a33 33.1 )oent1e 

2)11t033. 

Gisana. Ap mg aa skosren's Resdo | to Ka)101-33.9 32. 9Joentaie 
mempunjal orang anak 2)11t019. 
masih ketjil. € ppan 11n 3 3)41t033.9 32.8Juarrg. 
(ag ka ngkarge mn dan 6)31t032. 

mma Moore tiap tahun diper 1 pusr cina B )ss Ks)2ot-r8.g 19.8)xarkg, 

kirakan WI. 15.000 stering. 12 G)hito2o.1 
Memberi komentar mengenai 2 3 js aa. 

karirnja baru? in!, Moore menga 350 “8 vazznt.Io 9.0 
takan bahwa ia benar2 merasa yas 3 NAL'S VALENT,) D 56 20.0jkard, 

ketjewa ketika ta harus mentng AL ber rosruse Jo Pra 20.00snera. 
gnlkan sekolah pada umur 15 ta 
un. S BARRAMAR JOE 1D - 20.9 juara. 

Achirnja ia menambahkan bah 

wa ia termasuk mereka jang ber 6 Minnorr p | 19. 3Piambt. 

untung dan ia sangat bersjukur 
(Amt-Rtr) -         
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