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XII TJABANG TANDJUNG PRIOK
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Tandjung Priok.
Dil. Raya Pelabuhan
Pasar Kodja No. 109
Tandjung' Priok.
Bentuk rekening listrik bulan Djanuari, Pebruari dan Maret 1970 untuk sementara tetap digunakan
bentuk rekening
dari PN. Pelabuhan. Sedang untuk bulan selandjutnja akan mulai digunakan "
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— Pengeluaran pertama SBI akan bertanggal | April 1970, dengan tanggal pelunasan
30 Djuni 1970: selandjutnja pada tiap tanggal | akan diadakan pengeluaran SBI baru,
dengan tanggal pelunasan 3 bulan takwim kemudian.
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“Mulai kapan Sertifikat Bank Indonesia dapat dibeli?”

tetap 326 per 1 US$. Peredarannja ialah US$ 5-565.743,19. permintaan sama dengan peredarannja: sedang penawarannja US$:
5.519.71.
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Sebagaimana djuga halnja dengan Deposito Berdjangka, SBI dapat dipergunakan sebagai
djaminan untuk memperoleh pindjaman dari Bank.
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— SBI dapat diperdjual-belikan dan dapat berpindah-tangan sewaktu-waktu: karena SBI
fidak dikeluarkan atas nama pemegangnja, siapapun jang mendjadi pemegangnja dapat
mendjualnja setiap saat setjara dibawah tangan atau lewat Bursa Efek-Efek atau dengan
perantaraan Bank, dan pada saat djatuh waktunja dapat diuangkan (ditjairkan) pada semua Bank Pemerintah di Djakarta dan seluruh tjabangnja di Indonesia.

atau diperiksa untuk keperluan fiskal (perpadjakan): begitu djuga, modal pembelian
SBI dan bunganja akan bebas dari padjak. Tambahan pula, transaksi djual-beli SBI
bebas dari meterai.
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“ Bagaimana likwiditas anda dapat dipertahankan?”

“Apakah manfaat SBI dilihat dari sudut fiskal?”
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tara lain akan dimuat dalam tjatatan kurs resmi Bursa Efek-Efek di Djakarta.
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— SBI dikeluarkan berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain:
(a) sebagai peningkatan usaha mengendalikan ketjenderungan-ketjenderungan jang mendjurus pada inflasi,
(b) untuk memenuhi keinganan para pemilik dana tunai untuk mendapat bunga atas
uang mereka tanpa keharusan untuk menjimpannja dalam bentuk jang mengekang

— Para peminat membeli SBI atas dasar diskonto, artinja para peminat membeli SBI dengan harga dibawah harga nominalnja, sedangkan mereka menguangkannja dengan
harga nominal penuh. Bunga SBI ialah beda antara harga pembelian dan harga nominal. Besarnja bunga itu tergantung pada kurs permintaan dan penawaran. Kurs SBI an-
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— Sertifikat Bank Indonesia — disingkat SBI — adalah Lembaran Sertifikat kira-kira 90 hari
dikeluarkan Atas Undjuk (Negotiable 3-months Papers issued to Bearer).
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“Apakah jang disebut Sertifikat Bank Indonesia?”
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PEMAKAI
LISTRIK DILUAR RINGBEWAKING PELABUHAN TG. PRIOK
Sehubungan
dengan telah diserahkannja penguasaan dan pengurusan kelistrikan Tandjung Priok kepada
PLN Exploltasi XII, maka dengan ini kepada para pemakai listrik langganan PN. Pelabuhan diluar
Ringbewaking Pelabuhan Tan djung Priok diberitahukan bahwa:
I. Mulai saat itu pelunasan pembajaran rekening Listrik dapat dilakukan diloket2 kantor:

Djakarta, 6 April (Merdeka)
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tunai melalu Bank Pererintahan Swasta (Nasional dan
“SBI dapa dibisetar

Asing) dan djuga dari Anggota-anggota Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-Efek:

pada taraf permulaan pendjualan akan dimulai di Djakarta.

Sertifikat Bank Indonesia didjamin dan didukung sepenuhnja oleh Bank Indonesia
dengan memper tanggungkan seluruh harta-milik. penghasilan dan pihutangnya.
Pendjualan disalurkan melalui Bank di Djakarta
.
.
dan Anggota Perserikatan Uang dan Efek-Efek Djakarta
.
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' SENIN, 6 APRIL 1970.
PEMBADJAKAN
UDARA
PALING LAMA DALAM
SEDJARAH
Pembadjakan pesawat terbang

paling

DIDIRIKAN

TANGGAL
PENERBIT

1 OKTOBER

1945 OLEH

B.M.

ke Djepang.
Tertjatat

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk besja antar). Luar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).
Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).
TARIF IKLAN
minimum:
Dua warna (hanja
Kontrak : hanja untuk
Iklan Keluarga:

sedjarah

Begkat siaran televisi

bar menundjukkan

ketika pesa

terlalu

oleh

"Merdeka" kedaerah Djateng meMputi daerahz
Pekalongan, Sutakarta, Kedu dan Banjumas
Uihat bahwa didaerah tersebut
kini telah mulai ramai panen paGi jang pada umumnja pada musim paren rendengan ini berhasil
baik.
Suatu hal jang tjukup mengesankan dalam penindjauan kedaerah2 tersebut ialah
kehidupan
masjarakat petani jang ” menunGjukan ketenangan, sehingga para petani dapat bekerdja giat.
Pada umumrja para petani
mengerdjakan
tarahnja itu telah
#jukup pupuk minded. Namun su
atu hal jang sangat dirasakan be
rat bagi para netani dalam meningkatkan taraf hidunnja adalah
belum adanja keseimbangan harEa antara padi sebagai hasil pro
Guksirja dengan harga kebutuhan
pokok jainnja, sehingga hasil jg.
diperoleh dalam
mengerdjakan
pertaniannja itu sangat ketjil dibandingkan kebutuhan nokok lain
rja bagi kehidupannja. Para pet.
ni didaerah jang semnat

ditin:

Gjau oleh wartawan
"Merdeka
adalah petani? ketjil jang han
memiliki areal sawah kurang
ri 0,50 Ha, sehingga hasil jang
Giperoleh pada tian musim tidak

|

tjukup bagi hidupnja

|

selama me-

musim mendatang
KIBATNJA meruru, keterangan jang diperoleh wartawan "Merdeka" dalam dia
A
loog dengan beberapa crang
petani, sistim idjon jang di
lakukan oleh para tengkulak dan orang
crang jang berduit hingga kini masih
ada, meski dibandingkan dengan kea
daan sebelumnja sudah
agak berkurang, namun idjon dengan
sistim in:
deng kini masih meradjai
kaum petani

dari

Yap

"'Bimas'.

Disamping

mode

terha

itu sistim

Jang dilakukan oleh Bimas "Coopa""
dergan
pemberian sarana dergan bing
kisan dan bagi hasil ditetapkan 1/6

zaman

ngat

ke'ihat-

dida-

jang

sesung-

menandaskan

chugus,

pertengahan,

secret

an

didalam

istana

sa-

kehidup

dan 'upperten”

Eropah, ja lebih terbuka didikumpulan2 harem dj Timu-

ran

benua

itu. Wanita2

presenteer

dirinja sebagai

'Dewa Rutii'
sampai ke
tudjuan
Selama dua hari, jakni F
Kemis lalu,
hubungan
antara
Australia dengan kapal pelatih
RI 'Dewa Rutj" telah terputus.
Demikjan menurut berita dari ko
ta Perth, di Australia Barat.
Menurut kabar itu, pihak Aus
tralia telah mengerahkan pesawat2 AU Australia untuk mentja
rj kapal tersebut namun
tidak
berhasil menemukannja
selama
dua hari 'tu.

Baru Kamis sorenja diketahu'
bahwa "Dewa Rutji' sudah berada
9 mjl dari pelabuhan
tudjuan.
iakni Fremantie, diselatan Perth
(lihat peta).
Kapal pelatih RI itu sedang da
lam perdjalanan darj Kupang ke
Australia untuk mengikuti festtval Captain Cook dengan memba
wa 144 awak kapal.

WARTAWAN

untuk "Copa". Bahkan dibeberapa
daerah "Ccopa”” menggunakan sistim
pembajaran kembali kredit jang diberi
kan kepada petani dengan dasar harga
padi pada saat petani itu menerima
kredit dari "Copa"
ENGAN kegagalan jang di
alami oleh Bimas "Coopa
didaerah Djateng dan pada
umumrja masjarakat petani
didaerah Djateng tidak d

pat menerima lagi sistim jang dilaku

kan

oleh

Bimas

"Coopa”

Itu,

muka

para petani kini sargat kurang k
Uajaarrja terhadap "Bimas
Wasangka jang tidak baik terhi

Bimas "Coopa”, kini petani diberi hi
turunnja Angka
lain dengan
dangan

tan Darat kebidang pertanian dengan
Intensifikasi Perta
(Projek
"PIPAD"'
nian Angkatan Darat) sebagai pelaksama.
Sesuai

dengan arah utama
""'PIPAD:
jang
sistim
sosial, maka
ke bidang
digunakan oleh "PIPAD"" djauh berbe
a dengan sistim jang dilakukan oleh
'Coopa”,
Sistim jang dilakukan oleh
"PIPAD"'
adalah bagi hasil dengan
masing2 fihak menerima separoh dari
nasil bersih jang diperoleh dan biaja
penggarapan
dipikul
bersama
antara
PIPAD dengan
pemilik, serta PIPAD

memberikan uang tunai sebagai persewaan

tanah

sebesar

Rp.

12.500

tiap

Ha.

Sistim jang dilakukan oleh 'PIPAD"
didaerah Djateng menurut keterangan
keterangan
dalam
dialoognja dengan

rara petani pada umumnja para peta
WN Ganat

menerima,

karena

apabila terdjadi kerugian

sistim

itu

akan dipi

Baru

”MERDEKA”)
kul pula oleh
kedua belah fihak,
maka dalam tahap pertama ini deng:
luas areal jang digarap oleh "PIPAD"'
12.500 Ha didaerah Djateng untuk mu
sim rendengan tahun ini akan dapat
mentjapai hasil jang diharapkan,
Dari luas daerah areal” "PIPAD"
di Djateng dengan bibit PB 5, unggul
laerah, PB X dan unggul lainnja da
pat diharapkan untuk tiap Ha mem
peroleh hasil sekitar 4 sampat 4.5 tcn
“ap hektarnja, sehingga dapat diharapkan "PIPAD"" untuk musim rerde
vgan tahun ini dapat memperuieh Ie:
cih dari 25.000 ton padi/gabah ke
ring lumbung. Dengan kemungkinan
dapat berhasilnja "PIPAD"" di Djateng chususnja sistim jang dilakukan,
maka kini "PIPAD" mendjadi sumber
@arapan zakjat petani. (S)
PAMERAN PUSOKO
KUNO PERTAMA
DI DJAWA TIMUR

BONDOWOSO, — Baru? Ini digedung
"Jabapra" Bondowoso oleh Persatuan
Penggemar Pusoko Bondowoso (PPPS)
feiuh diadakan pameran nusaka sehari
lamanja dibawah pimpinan Anton Sur
Io Pramono.
Ternjata pameran pusoko ini jang
menurut keterangan baru untuk pertama kalinja diadakan diseluruh Djawa
Timur mendapatkan perhatian jang
dengan dipamerkannja
88 buah pusoko kuno
jang antara lain ” terdiri dari .keris
"sengkel
tih Alos dari Besuki serta keris pusoko dari Kjal Ronggo, pembuka kota
Bondowoso.

Siapa
Djakarta, 6 April (Merdeka).

UNTUK PERTAMA KAL
37
redaktur urusar. perusahaan dan kevargar - kebarjakan diartara mereka
pria - telah

"terlibat

dalam suatu

pemilikan urtuk mentjalorkan 10 orang

10

wanita

8. Dorothy Schiff, Redaktur, Pener.
bit dar Pemilik Harian ?New
York Post"
9. Muriel Siebert, wanita pertama
jang ditempatkan di Kantor Mursa Valuta New York.
10. Mary Wrenn, Wakil Presiden Di.
rektur Merrill, Lynch, Pierce,
Fenner and Smith.
EMILIHAN itu diadakan sebigai bagian dari konperen
si takunan kedua tentang
"Wanita dan Uang”, jang
diselenggarakan oleh Anchor
Group of Mutual Funds
Ketua Kelompok tsb, Edward B
Burr, menerangkan kepada koresponden UPI sebab2nja wanita ditondjol-

mem

pe

« wenunae
am, Pemilik
sena Post” dan Madja
Tenaga:
8. Oveta Culp Hobby, Presiden Di-

kan. "Bahwa wanita memegang peru-ehaan besar edelah kenjataan hidup,
eta Edward B. Burr, “dollar konsu:
men diawasi dan dikendalikan oleh
enita,” katanja pula. Selandjutnja

"Houston Poor publishing Coma -

rerg2 jung mentjari pekerdjaan sekartu besarnja pengaruh mereka
dila-

rektar

Perusahaan

Penerbitan

.
Hatae Lantet, Presiden4 Birek.
-

ik etokan bahwa mereka diraju oleh

gan
dan apaap jang
pangan
p politik sekarang.rang, dan
Silakukan, dipakai dan dipikir oleh
wanita membua, hesdlire diseluruh
dunis
Daftar tersebut diatas menundjuk
kan adanja hubungan timbal-balik jg

2 ARTIS DAN 3
PENERBIT. WANITA
DITJALONKAN

annja jang utama terletak dalam "'kewenitasnoja”. Ia memang dalam mem.
berikan pcrhatisn serius keoada ahli
ekorcmi jars nernah berkata sebagai
berikut : "Wanita marepun jang dihaGatkan pada situasi haria mempurjat
sisa 3 Ccilar ditasrja, pasti akan mem
belandiakan jang 2 dollar untuk mem
beli alat2 keticntikan
Dua orang wenita jang merjerbu
berterg Ci Wali Street, taitu benteng
lelaki jang tradisicril mereka adalah
MURIEL SIEBERT dan MARY A
WREIN - mergetasi keinginan tahu jg
dapat dimaafkan jang merjertai pe
jranar mereka jare urik dalam peru
sataan. Mereka sekarang dikenal se
bagai individu2 jang terkemuka (bu
kan wanita? jang terkemuka) dalam
tchelor2 tertinggi bidang keuangan
Nora Muriel Siebert bersama-sama
dengan Joan Crawfcrd jare djuga me

uh, djauh lebih simpatik
hadap diri saja .
1
Pro

less.

dan

kontra

ter

top-

Seorang
wanita mengang
gap
dada
sebagai
mujara
penghidupannja. Memang ada
masa2
orang
memberikan
kompensasi kepada wanita2 jg
tidak d'kurniay dada, memang
bertahun?

djuga

dada jang

diberi

styl

tanpa

djulukan

/twigey” menggairahkan

ma-

ta, namun kiranja hati berbi
tara lain. Dan kini si ,,tw:g9"

sudah

djtinggalkan

Pameran

top-less

gai2 negeri seperti
via sudah mendjadi

dberba

Skandina
lebih bia

sa. Bahkan kadang2 dia men
djadj sjarat2 bagi pendjual
berdjeng
mentereng.

wanita
Untuk

diroko2
memika:

njak gadis2 muda
:terkenal dar, mulut

jang masih bertahan
diwaktu muda,
mendjelang umur
merajap tua, makjn lemas dan
achirnja buahdada bisa ,lesu"

Akibatnja ba
mendjadj
kemulut,

karena penilajan
semergara
bapak2 jang
membotjorkan
tontonan istimewa itu keluar...
Bagaimanakah top-less itu
hendak disebur mode

djusteru
jang

Sebab ja

mempentundjukkan

bukan

merupakan

otak dan imadjinasi

hasil

patron

manusia. Tapj sepenuhnja per
sembahan
nature
kepadi di

rinja. Topless, pakajan tanpa
BH jang sudah berumur ratus
an

kan

yahun,

itu masih

djuga

oleh

hu'lah!

Karena ekspansi
ekonomi,
maka Pemerintah akan mengeluarkan uang
kertas beran, Rp. 10.
dan Rp.
5.000,—
Jang djelas, sementara waktu
ia berupa: ekspansi uang kertasRI!
Sjukur, sjukur.

DADA JANG PENUH
“ GUNANJA
BAPAK2 “ NAMANJA: "”TOPLESS”

pembeli2,

tentu!

Kelendjar2

Tapi

keta-

buahdada

sebelum wakitunja, djika amda

jang

mendapat

kurnia

data,

'membengkalaikannja!
selalu
top-less
Ja. sebab kebiasaan
artinja
dak

nja

mu

membengkala'kan

Artinja mem

tiara milik anda.
berjkan

pusat

kepada

anda,

ha

tapi

Dan

anda!

keseluruhan

't i-

perhatian

sebagian

kepada

Anggauta2 TECAB dikabarkan, akan mendjaga tempat2
jang angker dikota Djakarta.
Terima kasih, terima kasih !!!
Supaja penduduk mengetahui,
bahwa bukan tempat2 jang
didjaga anggauta2 TECAB jang
mendjadi angker
Djangan keliru !

dripada

kalau

polisi susila lebih aktief lagi
- Tentu jang menun
.
sitopless, petangdjuk hidung
gar

itu, adalah

budaja

Bukan, bukan

....

djufa!
Pakailah seni, redakanlah alam!!!
Bagaimana anda mendjadj

wanita

- perhatian
daklah

top-less,

tanpa

sukar!

kombinasikan

Fantay

BH

jang

Malam Minggu ini, hudjan
'nggak hudjan. disatu bioskop
akan diputar film "Misunder-

ti

stood” salah - ngerti !

meng

Peran utamanja bukan Adam
Malik. Dan kedjadiannja bukan di Djerman Barat.
Djangan kuatir !

baik

dengan paka'en2 halus jang
see-through, dju
kayakanlah
ga menar'k sekali.

debu

Eksenttrjsitas top-less akan
ketinggalan dengan seni me
milih warna2
pada BH anda,
halus. Dan 'a

kus!

Sehat

untuk

mematikan”
didalam gaun
. terbung

anda,

Untuk jamg meliha'inja!

(malam minggu tempuingin njamuk - njamukj-

sehat

Ketemuilah

Ratu Impian Anda

dikena-

sementara

gadis2 didunia jn:, dam mas'h
ada anak2 Djakarta jang mem
pamerkannja,
karena dijang
gap itulah
jang memberikan

Oierih pajah anda menjebrang lautan pasti dibalos. -sewoktu dnda
bertemu dengan Ratu jang paling menarik dikota jang paling me-

effek "keratuan” kepadanja.
»Milano
Selections"” dari

ngesankan didunia. Ia, patung Liberty, telah lama menanti anda di
pintu gerbang New York.

kan mode2
oleh Swedia

Dan tohun ini anda dapat miliki New York. Dengan biaja serendah
$ 1,171.- (Trans Pacific Jet Economy Fare 21 hari p.p.)

Italia pernah
menggemparkan, karena jelah mempamer

topless.
dj,kuti
di ,,Taman Fir-

daus".

Segi2

psikologis

TOP - LESS
adalah
mode
pakajar tanpa BH, dima

na
sipemakanja
terkuring
didalam gaun jang halus, pan

“ djang. maupun
through”, atau,
hat

pendek. See
silahkan li-

semuanja",

memberikan

effek psikologs, karena tem
busan mata sampai
kepada

kul'j dan

isi siwanjta.

Suctu

hal jang
pernah
mendiadi
pembitjaraan
serious kalangan geredja di Irelandia.
sadah ,see-ihrough”
jtu,
ka ,.you can see” adalah

Sema
mo

anzk sekolah
makainja.

me

de

,pitlisan”,

Sebab

kini

setiap

sudah

Katya, sigadis Swedia.
Umurnja 15 tahun. Seorang

pemajn ski jang tjantik, mon
tok, dada
berisi,
den terus
akan

berisi

bah

mengsi

Zaman",

lagi,

kata

ris.

,.seperti

wadah

air

reservoir

,,Comjca”

Pa-

Dimu:im panas, es dan sa!
dju tak ada. Dja pergi keperkumpulan olah raga sekolah
menengah
bersama
kawan2
nja. Enam darj sepuluh gadis2

didalam kamar membuka BH-

nja karena merasa panas. Ta
Pi mereka memasukkannja ke

dalam itas sekolah dan berdja
lan

keluar

...:.....

top—less!!

Bapak2 jang
tadinja
sedang
berdjri dipinggir mobil, meli
hat gadis2
masuk dalam pa-

kajan
sa,

anak

kini

senjum

sekolah

terperndjat

lebih

jang bia
dan

ter

simpatik lagi.

Karena gadis2
'telah keluar
top-less din menjmbulkan pe
rasaan ,,demonis"!
Katya berkata: ,Setiap ka
li saja berpakajan m'nj ztau
semayjamnja. orang2 berkela
kuan manis kepada saja. Tapi

setiap hari panas

dan

saja

masukkan BH saja kedalam
tas, mereka berkelakuan dja

terkemuka dalam dagang
& dunia usaha?

tepat antara wanita dan perusahaan.
ALAM lapangan komunikas
misalnja, djelas menakdjub.
kan bahwa seorang warita
dihuburgkan dengan sesua
tu jang mempunjai djebatan
penting dibelakang namanja. Njonja
GRAHAM, Njonja HOBBY dan Njonja
SCHIEFF adalah masing2 roda? perg
gerak Washington Post, Houston Post
dan New York Post
Para sponsor pemilihan djuga meng
2eli rahasia2 mengapa para wanita
tersebut bisa sukses
Nicnja GRAHAM mendasarkan fil
@afatnja tentang
"news reporting
"Jaranja melertrkan berita") pada
wformasi jar 8 sebanjak-banjaknja dan
ketesihan bitjara jang sederhana. Njc
aja SCHIEFF adalah seorang exponen
jang bersemangat daripada tikiranz
Han ide2 jang bebas, dan merdeka da
lem pers. JOAN CRAWFORD dan LL
CILLE BALL kedua-duanja telah men
Gapai sukses jang mengagumkan sebe
Bat aktris film sebelum berdiri pada
puntjak dunia perusahaan. Jang me
narik perhatian ialah bahwa LUCILLE
BALL memardang keibuan sebagai ha
silrja jars terbesar, meskipun ia dja
uh madju dibidang hiburan
ESTEE LAUDER adalah werita jang
kebanggaan ekonomi serta kepribadi

“ SJARAT:
TANJAKAN

narj2, atau peragawari2 dide
pan manusia2 istimewa. didalam
pakajan
sutera halus

jang menembus.

PENINDJAUAN

didaerah2. Sistim lain jang kini masih
berdjalan diduerah pertanian, menurut
nenjelidikan jang kini dilakukan oleh
para tengkulak, adalah dengan pembe.
rian kredit kepada petani dengan bunga rata? 15-2094. Pembajaran kre.
dit itu dapat dilakukan dengan padi
sesuai dengan harga pada saat pemba
jaran itu dilakukan. Akibatnja kadang
kadang terdjadi seorang petani jang
hanja memiliki areal sawah 0,15 Ha
tidak dapat menikmati hasil djerih pa
jabnja jang dinantikan selama Ik. 6
bulan karena hasii jang diperolehnja
habis untuk membajar kredit jang telah diperoleh dari tengkulak atau
vrang2 jang berduit.
BIMAS MENEMUI KEGAGALAN
Operasi Pemerintah dalam bidang
pertanian dengan planning untuk meningkatkan kehidupan masjarakat pe
tani dengan "Bimas" ternjata tidak
berhasil mentiapai sasarannja, bahkan
3imas "Coopa"" didaerah Djateng me
nurut keterangan telah mengalami ke
gegalan. Menurut pediabat di Purwo
kerto dalam pertjakapannja dengan
wartawan "Merdeka" daerah Banjumas jang dikatakan daerah succes bagi Bimas "Coopa” telah mengalami
kerugian sebesar Rp. 340 djuta dalam
periode tahun 1965, sehingga dapat di
perkirakan untuk daerah Djateng
”Coopa" telah mengalami kerugian
puluhan miljar.
Dengan gagalnja Bimas "Coopa"" dt
daerah Djateng itu membawa akibat
kepertjajaan masjarakat

sajang,

'tidak yermasuk

Itu ekspansi.

BUKAN mode

ala,

Topless adalah kebjasaan
lebih bajk disebut keluar bja
saan—, jang
berlaku sedjak

Angkatan Darat Harapan

kurang

Dan

dirempat2

AMERIKA SERIKAT :

5

|

suaiu

kepada bapak? ....

Projek Intensifikasi Pertanian

(LAPORAN

mendjadj

»inilah aku”

kita, dengan uang jang kita pindjam !

wartawan

merosot

Untuk

BIMAS TAK DISENANGI

Ah ea

suatu alat

termasuk
tuhbnja!

Kegiatan2 menlu Adam Malik belakangan ini, terutama sekali kundjung-

jang dilakukan

jang baru jtu! Ia

lam dafiar pembitjaraan jang

: B.M. Diah.

Djakarta, 6 Apri! (Merdeka).

memandang

mendjadi

annja,

annja ke Moskow dan sekarang di Djerman Barat, berkisar kepada penundaan
hutang2 jang telah dibuat oleh RI selama in. Jang chusus akan dirundingkan
oleh Adam Malik di Djerman Barat
sekarang ini
soal usul2 Dr. Abs tentang
'hutang2 Indonesia dimasa Orla, supaja dapat ditjitjil dalam djangka waktu 30 tahun tanpa dikenakan bunga.
Menarik sekali berita, bahwa AS dan Djepang dapat menjetudjui usul Dr.
Abs itu, sedang Djerman Barat tidak atau belum dapat menerimanja. Jang sudah
(pasti adalah, bahwa Djerman tidak dapat menerima penghapusan bunga kredit
dan mengusulkan memberi
kredit sebanjak 194 kepada Indonesia.
Kita lihat bahwa soal2 hutang kepada luar negeri, merupakan soal jang
makin lama makin mendjadi sensitif. Apalagi setelah mendjadi bukti pula, bahwa
semua hutang2 jang dibuat dimasa Orba, tidak langsung digunakan bagi investasi
produksi, bahkan hanja digunakan untuk kepentingan komsumtif belaka, jang
berarti uang habistak bertanda: . . ...... ..........
Aspek psikologis daripada sikap pemerintah jang terus menerus bertahan
kepada hutang2 jang digunakan untuk kepentingan komsumtif, haruslah dirubah,
Sehingga kredit, setidak 2nj:
dapat memberikan bukti sedikit kepada gene:
rasi2 kemudian jang membajarnja, dengan dijalan pendirian objek2 produktif.
Kiranja orang2 Indonesia nanti jang dikemudian hari akan membajar hutang2 jang dibuat oleh orang2 Indonesia sekarang, perlu menikmati pula hasil
hutang generasi lalu itu. Mereka djangan hanja harus membajar hutang2 jang
notabene kita buat sekarang ini djelas sekali
tidak untuk kepentingan mereka,
kepentingan djangka pandjang ! Kesukaran2
akibat /hutang2 Indonesia kepada
luar negeri, penanaman modal asing dengan fasilitas2 jang kita beri
setjara
rojal, untuk mengemong kapital luar negeri, tidi klah akan membuat mereka itu
mau memberikan bantuan jang tidak merugil n kita sendiri, dan tidak menguntungkan mereka !
Belakangan ini Dr. Hatta telah mensinjaleer, bahwa sebaiknjalah kita menekankan kepada pindjaman, jang akan kita bajar,
dan tidak perlu terlalu rojal
mengundang modal luar negeri beroperasi di Indonesia ini, Djalan pikiran ini,
sekarang ini paling sehat. Karena dengan hutang2 uang, kita bebas untuk mendirikan paberik2 dan membuat investasi2 djangka pandjang jang akan diterima
oleh angkatan2 dikemudian hari dengan segala senang hati. Sekalipun mereka
lah jang harus membajar kembali hutang2 itu.
Tapi dalam keadaan hutang2 dibuat untuk mendjadi stabilitas sek ar ang dan mengorbankan generasi nanti, hal itu tidak akan meninggalkan sedjarah
baik dari angkatan ini !
Kembali kepada hutang2 Indonesia, maka keberatan jang diadjukan
Djerman terhadap saran2 Dr. Abs itu, makin lama kedengarannja makin santer
djuga. Hal itu sebenarnja sudah mesti kita perhitungkan setjara rasionil. Karena
tidak satu negeri Baratpun jang akan mau mengeluarkan pindjaman kepada Indonesia, tanpa mendapatkan keuntungan2 dari Indonesia sendiri. Selama kita belum
dapat berpikir kearah ini, lebih tjelaka lagi, selama pikiran2 tentang keserakahan
modal Barat masih dianggap suara2 Orla, maka selama itu kita terus akan dihadapi
surprise2 jang semuanja merugikan kita ! Tidak ada negeri ingin membuang2
uangnja ketjomberan, hanja karena Indonesia ini dianggap tjantik molek ! Sebaiknjatah kita menghadapi Barat dalam hal in
setjara realistis dan pragmatis !
S-aiknjalah kita mulai kembali mengimbangi stabilitas moneter jang sudah ada,

DJAWA
TENGAH

berpa-

merosot

spesifik.

HADAPILAH BARAT
SETJARA REALISTIS !

& “gan pembangunan produktif dinegeri

,,bhiaga”

jang diketemukan

25 mm/kolom

Umum/Redaksi

ingin

mode lama

Seoul d!

Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11,
Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250.
:
Rekening giro pos : A. 12.638
Pemimpin

Sjukry

ngat madju ditahun 19611969. Tapi semendjak mendje.
lang tahn 70 ini mata sudah

wat bertolak dari airport Fukuo-

, Djepang, menudju
Korea Selatan, (UPI)

Mode jang

3g

(gambar

itu telah pula dapat drjkuti oleh
penonton2 TV dj Djepang.
Gam

iklan

Tien

Ker

HALAMAN III

SELAMA RATUSAN TAHUN

ULN

IG

ini

bawah) maka proses perampokan

40 mm/kolom.
merah) : tambah 10056.
3 bulan. Pembajaran dimuka,
Rp.30,- per mm/kolom

minimum :

telah bera
kembalinja

(kanan).

1

: Rp.50,-- prt mm/kolom

dalam

UUT

ruang
wanita

pe-

adalah Shinji Ishida jang mendja
d! kapten-pilot pesawat
tersebut

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

minimum: 25 mm/kolom.

sedjarah

pesawat korban penjerobotan jtu

: P.T. Merdeka Press,, Djakarta.

(iklan gambar)

dalam

nerbangan dikabarkan
chir kemarin dengan

DIAH

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar.

Display-ad

lama

AGAN MAN

vang (alam pemilihan Kelompck AnCter adalah wanits2 vertama jang diWdjirkan merdjadi anggota Perkumpu
len Direktur? Exekutif Perdagangan
New York, jang dulu harja te
«cu ditjadangkan untuk kaum pria sa
dia
"Seluruh keributan tentang diskri
minesi terhadap warita jang diribut
kan oleh kaum wanita selalu menje
wgkan hati saja," kata Mary Welis
Lawrence, jang kantor iklannja meru
pahen salah satu kantor jang paling
banjak ditjari di Madison Avennue.
"Tak ada perbedaannja antara pria
dan wanita dalam perusahaan”, kata
Morg- Wells Lawrence.
Kemudian ia
mempertahankan pendapatnja dengan
mengatakan, bahwa djika se
au menjerahkan diri p:
n maka iapun Capag sama ber
bMnja seperti p
LIVE Ann Beech, jang dua
kui sebagat wanita pertama
dalan dunia penerbang
compiex pabrik
& jas
baruan

Oo

(Bersambung ke hal. IV)

Lagipula anda dapat menunda perdja.
lanan anda di Tokyo. Tanpa tombahon
harga ticket.

Dari sana kami
terbangkan anda
langsung ke New York melalui route

Great Circie Express. Jang paling tjepat.

Hubungilah
dapat menunda

kami

segera. Karena

pertemuan

anda

tak

ini lebih lama

lagi.

Bukankah ia membawa obor untuk
menjuluh perdjalanan anda djuga ?
Pan Am di Hotel Indonesia.
Tilp. 49363 - 43755

Pan Am membikin perdjalanan anda hebat.

Penerbangan berpengalaman terluas didunia.

MERDEKA

Bermawu

Australia Barat Jr Tidak

PSSI Jr menan
te-

kekalahan

Trio depan
kita terlalu
lamban

0—2 dari kes. PSSI Junior,
dalam babak pertasetelah

PSMS Kalahkan Bengal 1 -

Kuvit telah dikeluarkan

—
TENGGARA
ASIA
DI
PERNAH
BELUM
ME
O
DR
NI
CA
TA
DJAKAR

MENJELENGGARAKAN:
OB AA N — P
FERTJ

ATJUAN

TANGGAL

SENAJAN

HOCKEY

DJAKARTA
DI
PERTAMA
T
S
SPOR

6

APRIL

beramai-ramai.
Kundjungilah
DIPUNGUT
B AJARAN.
DAK

TI

No,

April jad.

310, M/76

TE

AULIA

main didaerah ketinggian Mexico.

an

2

PROGRAM

TAMAN

HARGA

RIA

DJAKARTA

KARTJIS

Monas)

DITURUNKAN

mulai tgl. 1 April 3970, untuk kartjis:

JET

rja jarg sekarang, terapi kurang mengerti mengapa pemain? itu harus ber

PETI

COASTER, PLANE TOWER,
MOON
ROCKET,
ROUND VIEW
WHEEL,
SPACE CAR,
MERRY
TRATAI BOAT, BANDY
CAR

MERRY
CUP,

CO

Untuk romborgan arak sekolah, minimum 40 orang

KARTJIS MASUK
— KORTING 5076
THEATRE "NUSA INDAH”
3.4.70
54.70 Dism 121.00 merladilkan at!ara:
MALAM
GELAK
NADA
Pelawak DIRAN Cs — BAND PANAKAWAN
Beserta Penjanji Pop Ibukota
Harga kartjis: Rp: 100— Rp. 90,—
“PANGGUNG TARIAN
PANGGUNG' TERBUKA.
44.70

pAND OTISTA

4470

84.70

9.4.7

O.M.

94.79 BAND BATHAGOES 10-70.
0.
TOM.
sama PAI

TAMAN

4470

RIA

gal keeper dan kemudian sebagai pe
njcrang dalam team sekolahnja dulu,
mengatakan kepada Mingguan "Goal"
(Gawarg) jang dislarkan bari Kamis
iri, bahwa sukses dalam persepakbo(nan Inggeris menolong export Inggers.
"Iri merupakan pokok pembitjaraar
diluar negeri bagi exportir2 kami",
Kuta P.M. itu dengan menekankan
"Mengenai pembitjaraan tentang s€
pokbola, selalu saja lakukan dengan
tegsrawan2 asing. Saja tiba di Moskew, tepat ketika Uni Sovjet bermain
islam World Cup, Kosygin dan saja
Cuduk2 di-"guest-house” dan menjaksi
kan pertandingan itu dilajar televisie"
sebari dua kemudian, saja menang
Iilar dari Perdana Menteri Kanada
mengenai hasil pertandingan final pe
rebutan Piala Dunia sepakbola, bebe
rupa menit sebelum saja terbang semalam suntuk untuk menjaksikan ini
Ia mengatakan kemudian kepadaku,
"bahwa ia benar2 ingin bersama? per
& denganku"
Wilson mengatakan, bahwa menurus
aa
DJEN.

IRAMA DENDANG

DUTA IRAMA.

SENEN (Profek Senen)

PANGGUNG ANGKASA
O.M. ASMARA. dpp Arslad A

16.4.
Tiap malam : PEMUTARAN
FILM
Untuk rombongan anak sekolah, minimum 19 orang

KARTJIS MASUK —
Ga... KORTING 504

SURJO

(Sambungan
al.

Baru2

dari

ini

hal.

PM

Inggeris

WILSON

pendapatnja, sebagian besar olahragaba
lebih
tempatnja akan mentjiptakan
impinan
jak probllm2 untuk kepemahannj
a,
pemetj
Internasional, daripada "Saja
tak dapat
tetapi menambahkan :
mengatakan mengenai sepakbola"

Dalam pertandingan kemarin sore
itu PSSI Junior turun dengan pemairn2
an, back: Rachma
sbb kiper:
—Fakur, halt: Saleh Rachmandaud—
Diono — Ronny Patenassarane, penjerang2: Karno Wahid — Mudajat —
Arwar Ramang — Budi Santoso— dan
Gaffar, Sementara kes Australia Barat
turun dengan susunan pemain: kiper:
S. Madaschi, back: P. 'Gra? — B.
Madaschi, half: K. Evens — P. Moo
dy — R. Rudal, penjerang2: A. Genuvese — P. Petriw — K. Peterson —
G. Holzmann dan C. Economo.
Mulai menit2 pertama dibabak pertama ini PSSI
Jr terus — melantjarkan serangan2, tapi sedemikian djaun
serangan2 nampaknj: masih belum
ter-koordinir setjara tjermut, terutama pada saat? penjelesaian serangan2
itu sendiri kurang mejakinkan, sehirgga kebanjakan serangan2 PSSI Jr
kandas dipelukan kiper S. Madaschi
jang bermain baik sekali.
Sementara itu Gjuga dalam melaku
kon serangan2 ini kembali kelihatan

seUntuk membentuk suatu ituteammeng?
eri
Ment
ana
Perd
pakbola,
itet
takan, bahwa akan diperlukanAndkwal
perjang sama seperti Hairintahan-karaakter,
lukan untuk peme gannja. Tain2
kehalusan dan perdjuan
pemerinta
jang penting, dalam team
h tentu
Fan atau team sepakbula, suda
dan kemampuan un
semergat team
suk bekerdja sama".

KEDJUARAAN

TENNIS

Recu RI

I)

Pemerintah

tentang

buah

adalah hasil

kapal

produksi

Dwt

18. Njanjian bersama

20. Tanda kenderaan bermotor untuk
daerah Kediri.
22. Oibstis dari bawah : Engkau (ka
mu) Om Bhs. Inggris.

pemain2

banjak

pertahanan

mempersiapkan

untuk

me

reka,
Dilain pihak serangan setjara tibaZ
ada djuga dilantjarkan oleh pemain2
depan Australia ini, dan jang sangat
mergherankan kira pertahanan PSSI
Jr. jang terkenal kuat itu, bermain
kurang

safe, sehingga gawang Pari-

agak

man

terantjam

karena.

djuga

Anwar Ramang, Gaffar — Budi S
jang merupakan pendobrak dibarisan
Gepan PSSI Jr ternjata bermain teria
lu lamban, sementara barisan penghu
bung PSSI jang ditempati oleh Ronny P kurang dapat menghidupkan per
mainan teman2nja, sehingga menjebab
kan djalannja pertandingan agak kurang menarik.
Sementara itu goal untuk PSSI jg
ditjetak oleh Gaffar bukanlah merupa
kan goal jang diprodusir setjara matang, tapi adalah goal jang kebetul:
Dimana pada waktu Itu kiper Mada:
chi jang mendapa, bola, menendang

demikian

ini,

berhasil menang
dar. achirnja ma

suk ke-djalarrja.
Keadaan 1—0 berlangsung sampai
achir babak pertama.
Dalam babak kedua, Mudajat digan
tikan oleh Andy Lala, sementara Aus
wraua gjuga menggantikan beberapa
orang pemainnja.

KAPIN

209”

PSSI dengan masuknja Andy
yg menempati

kiri

dalam

se-

kaligus dapat menghidupkan pemain2
Dengan tobdepan PSSI Jr lainnja.
rosan2nja jang terkenal itu Andy La-

la terus mengantjam pertahanan Australia, sementara itu barisan belakang
bermain
kelihatan
Australia mulai

"kaju".
Demikianlah pada menit ke-19 babak kedua ini dalam suatu kerdjasama
jang baik sekaliantara Andy Lala de
ngan Gaffar, maka Gatfar berhasil me

aU

Pa

nambah

kemenangan

rapat

dan

digem

pur habis2an.
Hanja berkat permatnan kiper Madaschi jang gemilang maka gawang
Australia Barat dapat | membendung

SIAPA

Penjambung besi.
21.Atau (Bhs. Inggris) dibatja dari
belakang.
23.Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.
24.Pemain utama tim : "The Big
Moutn”"
MENURUN :

3. Binatang halus pemakan/merusakkan tanaman.
4. (Akademi Seni Rupa Indonesia)
$S.Bunuh diri (bhs. chas Djepang)
6.Sakit (penjakit) kentiing manis
atau sakit gula
7. Angkatan Perang.
9.Suatu kepertjajaan, bahwa benda
mempunjai diiwa.
Gidunia ini
1 . Lawan isteri
12.Nama tempat pembuangan pedioang2 indonesia di daerah Irian
Barat.

terlalu

Capan gawangnja tak
kep Si kulit bundar,

tersebut

MENDATAR :

17.Murut pertama diganti '"D”" artinja
Orang jang mengendarai kuda pa-

jaitu

manahan dan membawa bola sehingga
memberi kesempatan kepada lawan

Bagi

1.Nama pabrik kerti
6. Utusan: wakil suai
8. Gelar bangsawan Puteri
10.Organisasi Perusahaan Sedienis.
12. Mata uang negeri Arab.
13. Nama Kantor Berita.

ini,

Gatter jang menguasai bola tjepat2
Madasgawang
kearah
bola
me-lob
chi jang masih berada agak djauh dt

projek

pal2 tsb. masing2 berukuran

"penjakit lama"

diri digaris finalti.
Melihat suasana jang

sebuah, 2 hasjl menara Tegal dan
2 lagi hasil Konata! Surabaja. Ka
ton

kita

Fi malang bela mental kebelakang ka
wannja dan kemudian Gjatuh kekakt
Gatfar, sementara Madaschi masih ber

Perj Kemanusiaan ja menandaskan masih belum banjak perhatan dari masjarakat Indonesia.
Kelima

kambuhnja

Junior

bola itu ketengah lapangan hidjau, ta

Be

landa telah pula memberikan
bantuan sebesar 17.5 djuta Gul
8 den untuk membangun
daerah
tersebut.
Menjinggung

Dalam

kiri Juar Gaffar,
rit ke-28 babak pertama dan menit

Perdana Menteri Ingseris,

sat untul nina sote |

(Sambungan dari hal. III)
Wudjan2 goal jang ditudjukan kepada
gawangnja itu.
tanya.
ketjepa
jang
Jatihan
Way untuk
Sementara itu kita lihat dibarisan
pesadengan
sampai
djam
150 mil per
PSSI ini masih kurang dalam
depan
tanketjepa
jang
angkasa
wat ruang
saian terachir serangan bebepenjele
diam.
aja 5 mach, per
apa pemain dengan lintjahnja berha
Ia telah beladjar mengendalikan sil berhadapan dengan kiper setjara
uang sedjak ketiil. Pada usia 7 tahun langsung, tapi semua tendangan ajaIa mempunjai rekening bank. Pada tuh dipelukan kiper Madaschi atauusia 1I tahun diberi hak dan tang- pun melentjeng out keluar lapangan
@ung-djawab untuk menandatangani (am),
AA
aa
(jek dan membajar rekening2 keluar..
MEREKA GILA
selama 36 tahun ia mengabdikan di
hal D
dambangan Sai
WA pada kariernja dalam perusahaan
lima hari, satu
(ng da dirikan bersama-sama dengam baru
tab
eimarhum suaminja, Walter H. Beech, diam dan 39 menit pesawat
pada tahun 1992
dapat mendarat kembali di To

Tak seorangpun dtantara 10 wanita

2. NUDISME, 3. KAFIR, 4. R.K.O.,
8. AUM, 6. SUN YAT SEN, 7. MA—
RABUNTA, 9. GUA, 13. DINAMIS,
15. MIG, 16, ARAUS, 20. A.T.M.,
N.LA.RH.

tersebut diatas pernah melupakan bah:
wa ta pertama-tama dan terutama ada
itu masing2
Berdasarkan
lah wanita,
bahagia dalam
uai deni
dapat
ia. Seorang diantaranja berdunia
kata : “Saja tidak ingin mendjadi

Yetapi sajapun

tidak

Karena

pernah ingim

Imenghantjurkan pria” (UPI)

yo.

Tentang

pengalamannja
di

Pyongyang, lahida

bahwa pada malam hari sebe-

lum berangkat
mereka disugu-

film. Di
hi atjara pertundjukan

katakan bahwa pihak Korea
ap Med
“menda
sebagai kriminjl.

seleksi2

team

prestasi Willy waktu itu sa
para
ngat menggembirakan
Kom
te
pengasuhnja

daerah

mana

Dan

sedjak

Willy

terus

kedjuaraan

Ten

mempersiapkan
menghadapi

jang mendudu

sa-

Nget kewi
baik dalam ausdauer,
maupun dalam
tchnis dan taktis per
mainan. Dan dengan demikian pula,
kita rasa team Australia Bara Junior ini banjak mendapat pengalaman?
Geri pemain2 kita
Sementara itu dapat
dikabarkan
bahwa dari derctar2 penonton jang
hanja mentjapai 6—7 ribu orang kemarin itu kelihatan djuga menjaksikan
pertandingan Gubernur DCI Maj. KKO
Ali Sadikin, bahkan sebelum pertandingan dimulai, Gubernur Ali Sadikin dengan diiringi tepukan para penonton telah yurun kelapangan bersama Dubes Australia untuk Indonesia
sekedar berkenalan dengan para pemain dari kedua team.
Dapat dikabarkan djuga bahwa
team PERSIDJA dalam pertandingan
kemcrin turun dengan pemain2 rema
Gi»/mudanja Can tidak kelihatan la&i remain2 lema seperti Komar, Sur
ya Lermana, Salmon Nasuticn dil
Susunen team PERSIDJA kemarin
itu adalah: kiper: Njoman Oke, back:
Bcb Permadi, Ali Sani. half: Makmur
Beny T-Arwijanto, penjerang: Harian
te — Jajang — Bachtiar-Fodjar- Tjitra
Gan Tatang, sementara team — tamu
turun sama dengan susunan pemain?
jang diturunkan ketika melawan PS
St Jr. (Am)

dengan barang2 kedutaan AS me
jang darupakan orang pertama

itu

waktu

dari

onderdil2 Hu

Murti-

Willy

djaja berasal.

(Februari il)

daripada hasil pendjualan barang2
onderdjl
itu dan berapa djumlah
nja belum diketahui dengan pas

Djiaya dar:

DCI

PTMSI

da

Ibukota Ig

ini mereka

mejakinkan

jang ke-12
da kedudukan
diantara para pema'n2 nasio
nal Tennis Medja kita jang
sudah berumur senior. Dan

ki Gjendjang terbawah di Ibukota,
dan dengan demikian dalam menghaGapi pemain2 jang telah pilihan daPERSIDJA

(Am)

nal di Solo jl, Willy pemain

goal lairnja masing2 ditjiptakan oleh
kiri luar Tatang, kiri dalam Tjitra
dar half Arwijarto. Sementara goal
satu2rja urtuk kes. Australa Barat
itu ditMptakan oleh karan dalamnja
Paul Petriw pada merit ke-23 babak
kedua hasi! terdansan bebas
jang
merggeledek menjusur mistar gawang
Njeman Oke kiper PERSIDJA.
Sementera itu dari keseluruhan atja
ra pertandingan Minggu sore kemarin
ternjata lebih baik dari pada sewaktu pertandingan PSSI Jr-Australia Ba
rat
» ternjata kes Persidja jang sePrvuhnja terdiri dari muka2 baru ini
telah berhasil memperlihatkan permain
an jang mejakirkan dan melebihi dari
jarg dogat dipertundjukkan oleh pemcir2 PSSI Jr
Demikian djuga, dari djalannja per
tardingan kelikatan sekali keunggulan
tehnis maupun
taktis pemain? kesajangan Ibukota ini dari pada pemain2
Benua Kangguru itu, dan dari seluruh
permainan mulai dari babak? pertama
sempai babak terachir hampir dikuasai sepenuhnja oleh pemain? PERSIDJA.
Kans
jang didapat oleh pemain2
depan PERSIDJA untuk
mentjetak
gcal demikian barjaknja, dan han,
berkat permainan kiper Madaschi jang
gembilang
maka gawangnja dapat diselamatkan
dari hudjar2 goal jang
lebih banjak. Bahkan sewaktu babak
kedua untuk merahan serangan pemain2 depan PERSIDJA jang lintjah
itu maka pemain2 belakang Australia
Barat Junior ini terpaksa melakukan
sistem djebakan of side dan bermain
#gck-tcrs, sehingga beberapa kali pe
mcir2 depan PERSIDJA jang terkena
Cleh djebakan tsb.
Dari pihak tamu kita Ilhat bahwa
permainan mereka masih setaraf de-

lam

fasfl:-

memperoleh

lebih

tas/priorjtas jang pertama.

jang masih muda ini berha
sil merempatkan dirinja pa

diri untuk

nis
ini.

Medja Asia di Djepang
Tap! njatanja persiapan

nja

jang

prestasi-

tinggal persiapan-

sedangkan 3 buah

n club2

meromor dua

kan si olahragawan sendirj
dalam hal
jang seharusnja

Sementara itu dalam Kedju
araan Tennis Medja Nasio-

gu sore telah berhasil mengalahkan
kes Australia Barat Junior dengan
angka menjolok 7—i, setelah dalam
setengah main PERSIDJA leading de
ngan angka 3—0 ,
Goal kemenargan PERSIDJA jang
demikian banjakrja itu, sebartak 4
goal ditjiptakan oleh kanan dalamnja

pei

kesempatan

'kut ke Dje-

dari pada kawan2nja se
(16 tahun)
perti Faizal
dan Kurniawan Wikarta
(17 tahun).

Australia
Barat Jr
Bobol 1-7

ngan

Ten-

official2

permainannja

tapi

itu,

PERSIDJA PAKAI
MUKA2 BARU

Jajarg Bachtiar,

dengan

pang.

ini,

sekarang

ambil

untuk ramai2
ini

djauh lebih

jang diper

Djakarta, 6 April (Mdk)
Kes. PERSIDJA bond

nis Medja

para

siapkan untuk kedjuaraan Tennis Medja Asia

pemain jang terbaik. Wa
laupun ia merupakan pe
main jang termuda dari
rekannja

ada

membuat

EXPO-70 ?

diadakan selama dalam
training centre, ternjata
pula Willy merupakan

ke-2

Djepang

di

nonton

jang

ditinggalkan

WILLY

jang ingin

persiapkan untuk kedjua
raan Tennis Medja Asia
(Djepang) 6
di Nagoja

W.LB.

LONDON, 4 April (Mdk)

Jang telah Yatuh tempo.karap
sapa datang

kasih

ada-

lah pemain Tennis Medja jang: masih berusia

in2 junior reugu Tennis
Medja Indonesia jang di

Sepakbola
adalah
export
Para

willy Murtidjaja

sangat muda (14 tahun)
dan merupakan pemain
jang terkuat (terkemuka) dari kalangan pema-

CLU B

GREYHOUND
19.00
DJAM
SENIN
HARI

'70

DARI

Korban pilih

. Djakarta, 6 April (Mdk).

?

bola

ga telah ditjiduk oleh phak jang

itu

gnengagumkan

berwadjib.

tidak dapal didjadikan ukur
:

»tuk

at team junior Tennis MeGia Indonesia ke Diepang

ke Diepang,

Willy

Komda

pihak

KONI

termasuk

'tidak

nja

pemb'ajaan

ongkos

arkan

PTMSI

dimana

Djaya

Djaya

tentu

mengelu-

mampu'

Rp

sebesar

uang

150 000— untuk perongkosan Willy Murtidjaja ke Dje
pang.

dengan

mungkin

sendiri

biaja

PEMAIN MUDA
IRIAN IKUT?

berangkat

Sedangkan

tidak

Willy, lebih2

bagi

kin

hal

kelau

jang

kurang

Willy

hanja

Dari

Rupa2nja

adanja

Mhnbamnakmaaumem

'Expo

Mur-

»

Ap-

ril jad, akan berangkat me
nudju Manila tgi. 12 April
18 orang pemain.
dengan
dan Erwin Baharuddin (Ke
tua KONI Djaya) dipilih se
bagai Team Managernja.

70

Menurut

"

rs

tears

pertengahan

di Manila

lain
offioleh

makan

lai membajang. Djika Tjok

diperoleh

SI Jr. jang dipersiapkan un
tuk kedjuaraan jusior Asia

tidjaja sendiri jang berangkat dengan biaja sendiri, se

rakjat Indonesia

Daihar

PSSI Junior

keterargan bahwa

mung

pemain
dangkan ke-12
termasuk
4 orang
sepenuhnja dibiajai
Ccial

coach

Djamiat

(Mdk).

6 April

Djakarta,

mengingat para — teman2nja
jang lain berangkat dengan
Gibiaja! oleh PTMSI serdjri.
Oleh sebab itu adalah su

atu

'Merde

PSSI Jr
ke Manila
12 April

Soal»ja bukan apa2. ha:
masalah uang
nja karena
jaitu

koresponden

pulkan oleh
ka". (OL)

memperku

Murtidjaja

i:

bahan2 jang dikum

Demikian

sertakan

menurut

Junior

ing

i permaja-

siapkan

jang

Djawiat,

sedang

ini, baru2

team

diper-

ini tetah

tambahan
pula mendapat
seorang pemair lintjah ig
berasal dari Irian Barat jaitu Levy

Doom.

Namun sedemikian djauh
Djamiat masih belum mem
berikan keterangan sampai
Gimana djauh, telsh
kannja persiapar2

ku
untuk

team junior jang akan
pimpinnja itu. (Am)

di-

———

PETINDJU

INDONESIA
Di

|| 1

kali

berulang

Junior

PEMAIN TENNIS MEDJA JANG BERBAKAT
DJAKARTA RAYA: WILLY MURTIDJAJA

Ke

A

“

STADION

per-

mutu

GRATIS
PATJUAN
PERTJOBAAN

GRATIS
PATJUAN
PERTJOBAAN

LI

sehingga

sore itu agak ke-

melihat

tjewa

2—.

berhasil menundukkan Australia Barat Jr. dengan angka
petjandu2
Deretan tempat duduk jang kosong menundjukan tidak banjak
tsb.
(Ipphos)
dingan
jang menonton pertan
kes. PSSI

wannja M.Y.

dalam

:|
Hr f | :

(AP).

kiri adalah Uskup Avcxiand.

Menurug AFP, pemaind Munngthai bermain kasar
harus berurusan dengan wasit. Pemain Muangthal
dari lapangan oleh wasit dalam babak pertam,

kemarin

sore di stadion
ngan
Sabtu
snapshot dari pertandi

SATU

TI

Paskah dilapangan terbuka Waitangi Bay of Island, Di-

5-0.

Stadion Utama

-

d limana

Kesnbaki

atas

F £ j if
: F!
$ :

RATU Inggeris, Elizabeth ke 2, dalam kundjungannja a
Pasifik telah pula melawat ke Selandia Baru. Salahsatu
atjaranja disana ialah menghadiri upatjara sembahjang

memenuhi

4

jang

penonton

|
1
|i | Hi Fi H |
i

BARI

DI SELANDIA

banjak dalam menghdapi pertahanan Indonesia jang kokoh.
KALAHKAN MUANGIHAI

lebih sebanjak 7

ribu

1

INGGERIS

RATU

akan bahwa
kemenangan PSMS tsb., AFP lebih landjuc memberit
djuara PSSI tsb, ditjetak oleh Abdul Kadir dari
gol tunggal kemenangan y
alt
pada
menit ke-16.
titik pen
Pihak India melantjarkan serangand balasan namun tidak dapat berbuat

Kurang

—8

#

Satu2nja gol itu ditjetak dibabak

lan

itu ketingga
Kangguru
O—.

I

perebutan Piala Asia di Teheran hari Kamis.
pertama.

Benua

kesebelasan

ma

|

mengalahkan kes. Bengal Barat, 1—0 dalam pertandingan

|ikuIA : 1 3 :i b

(Medan) — djuara PSSI —

Teheran, — Kes. PSMS

!z 5 i| EfE

menderita

Ya
|

lah

Ju-

!

Kes. Australia Barat
nior dalam

:E
:
Hisi

ta Sabtu
sore kemarin

Djakarta, 6 April (Mdk).

