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SETELAH

Soeharto

SIDANG

M.P.P. DJEMBER

Semarang,

Presiden

Soeharto jang disampaikan

dalam sambutan tertulis jg

lam Negeri Amir Machmud '—
“telah mendapat tepuk tangan riuh dari para peser
ta2 kongres PNI di Semarang pada pembukaannja

sung

sampai

tanggal

18

Selain dihadiri oleh Men

teri Dalam Negeri jang me

Wakili Presiden Soeharto,

dan
mi 1500 djuta dollar untuk 5 pagi ini kira2 djam 11 WM

Garis Partal,

Pedjabat
Ketua Umum Hardi
SH dalam pidato politiknja jang

Gdjuga

merupakan

epIE agn
ideologis

partai

dalam bibahwa
u
tanpa ragu-rag

PNI mengganti

haenis'

garis

dengan

"Deklarasi Mar
"Yudha

Prat:.

Gina Marhaenis”. Rumusan bah
wa "Marhaenisme adalah Marx-

isme jang ditrapkan sesuai de
ngan (Bersamb
kondisi dan
Iaung situasi
ke hal.di IV)

(SATU PERANAN
TIDAK

BAIK"

Djakarta, Ad 14 April naek)
Brigdjen Sofjar, Wajkas Kostrad

sebagai

Djakarta,
14 AprilDrs. (Mak)
Pengatjara

Sumadji,

mendan
ghi
mentjem
na
arkan

nama baik

seorang pedjabat

Polisi, Kompol Sotjan.
Manna

rika

Serikat,

Jaa Ka

membangun

.flat2

dang munjatakan pebaaaa,

“perumahan

£

rakjat.

dengan alasan,

bahwa

Ma

pers
kota

Pa

sampai

.

Apollo Is

di bulan ' harfk

Baritan Ta

hausrja,

i projek

Apollo 13 ini adalah
sbb:

00 “Gaga: Pertama katuk BN

"3 Wartawan dapat menjaksikam
Gan melaporkan penerbangan ks
Bulan daci kamar kontroi mjasi

Hn Sucayet yang ditugaskan me

Tanah sulit

K

ananda erna...
#41 iaporan2 mereka dibag'2

sja.:

»

"8 Hari Sabtu jl. Direktur Pe

agar

RI

awt

Oo

:
Perosager
en galon.

"Saja tidak mengerti

.

pokeik Naa mager.

Sana keras dari phak aan
Douane dan Imigrasi d' Airport

pengaduan

mei

iku terdjad”, kata Miton Windler,

Djakarta. 14 Apri (Mik)

Hvengp Batarang Lapan -

Sapa mamang an

G "Sementaa Tu Kowandam

-...orang2 Tele al Uaegi
5
tb1
Man Uoah Kado Bagan Dani

oleh saksi Kompol Soflan telah daluwarsa. Pembela minta peda Hakim
untuk memperhatikan pasal 74 KUHP

oleh

Jaitu "Suatu pengaduah

ses0-

gr hulan kalau orang tab beradadi
pokana
@

8 bulan kalau berada

Luar Negeri”. Untuk

ini sidang

Kakan: Makan Da

Taka

Sampai 2 kali dischors oleh Hakim.

Sofian,
oleh Hakimditanjakan
setelah
buka kembali,

terlambat sal

ukan

Pama aa mai »Apakah

2 ata Samakan

bukan

Manan

kesini, sehingga achirnja berhinsil di

waktu IB
Komaskko setelah memakan

.

eh

Djakarta, 16 April Oderdeta)

hari.
.
"Baja pupuk minded tetapi
Bimas minded"” de
Atas penolakan tuduhan oleh ter- — mikian djawaban seorang petanitidak
disalah
satu desa di Djaaa UN

0

na sara mengatakan
T
nne ybemgrram

pe

uang
2

BD
.12

NN

PETANI

JANG

@jadian

INGA

un
kepada Presiden "tidak
ega

opor

" &

T

sesesatan matan
Sa
tan Ha

Pa

an Sea,

benar, ia sangat

"'asal
sadjaagak
tidaklama
dibohongi
@rongrons”. '
Setelah
bertjakap-tjakap

dengan Lana

"Ngk
ng ng Mangga

gkana Pony». menatap

BIALAN

car HAN AN

Da

apa en
sifiksi peningkatan produksi padi kurang bek, atau ku-

Kadi. oten BRA

0. kedesal M1 Djawa Tengah dan

ae met Ian sarung.

san, aa sean ena
rang jang Gihentikanaja ditengahai
NI
Sa

Pp

angntan an

aa Babat

hn

pendiunidanja dan bagaimana pan

seeania senat
pa

sentana.

@tengah

to

.

.

ak

.

in

SE ta

ramah me

2 pekat ea

sarung

dengan

sebagai

s

anua

suatu

negara

San

DIMODERNISIR

AKAN

KATA
BRIGDJEN
WIDJOJO SUJONO

2di tidak
”pertah
terganggu, Dia AM AD (RPKAD) bagi
hendaknja
tidak memukulratakan an daripada Angkatan na

setemikian
rupa terhadap semua jang berkedulukan setingkat

orang2 Indonesia jang memasuki
Letnan OA dangan tlah lagi mebalasah

Detaron.

desa

diperbatasan

Tengah
am ntar "amensan

,

morma2 diplomatik

slonal.

interna-

Yiblomatik
jang melakukan

an Sapa

dalam Brigade

sebut Batalion. sedang

terpaan

daya

Sinar Snp: SN

di Press Reom Puan

kesa AD dalam rangka
MUT Punfir

Lahan, Indonesia
tetap berpegang

dan jang meldkukan pelanggaran,

to menanjakan mengenal usaha

ke XVIIL
sus ADAl jang
meneruskan

usahanya

mamo-

jang telah molywati
batrai mer Dan Puspasus,

ad

nia
dan berapa
pengiasilanaja, gn) sopan santun Giplematik
se- -has baik dalam ruang
Pedagang
ket!il jang masih muda
“bagaimana
jang (slah dilakukan nja meupun motiefnja. baik ds
MuBat Orang
tetapi
telah Gan
memgunjai
&m- Gah Ingtansi?
deuane
dan tmi lam tudjuan
anak
seorang iste.
Ni Ru maupun dalam &2

Tekankan "pengalaman paminja Ku menjatakan NS Sa

S

untuk

“na

Pn Soehar- — Ip
Na IN jad: menurut
dam supir oniet: Presiden
Sehubungan dengan tindakan? — Bentuk perang

rang menggakI. Penjuluhan dan Dimbingan kepada petani

bet

Disebuah

al beras,

Itu, Presiden berkestm-

HADIAH UNTUK IBU TANI DAN ISTERI EX-PEDJUANG TRIKORA:

mehangaa bekuan

dala 7
Sujunediadakam
Wide
Dah pocnan
abanaaahem
min pasal
Gantan
| Maa
kaan Te...
“ia ha HaLongnrnrcagg
nda “ Antgdlan
komperensi
pers jang

Gulai ya, sebab dengan bimbingan ketentuan Inng
ag toh
Ga MAN
Kan, demih Dalk dengan memberikan tionpecnggia...0dpoony
lebih Gubu, serta tidak dipaksa, tetapi berusaha mem
Gogat mendiaii 5 sampai
aa 6 ton. Dengan :dimiktan Daan
Martina penganten
upteni — tenstfikssi,
(AM) Bepota petani utan maksud dori
DaaKagr,
cp

Me

be Ta Senang
Da antena

Aa
nek

Presiden Soeharto jang tidak
Donypatag mera. metana)

Depgan tanja djawab

Mendengar keterangan petani itu, Presiden kemudian

di

Int, menek tersebut: memandang.
kepada Presiden Soeharto sambil

membajar terlalu banjak, belum iagi dipengut ku dani.” tiakap adalah Prosidin RI ita mendiadI ketakutan, tetapi

penggarap ace

kepadanja

Mendengar
diketahui ita

uk itu, tetapi saja membeli dam saja pakai pupuk itu de- ”)” @dalah ahii pertanian, tetapi petani itu masih ragul dan

Ihekerdja tetapi tidak 1.suka banjak bitjara", —

Ketika

aa
. Dan aa Sean ma
Hong Kap Besngaa pegat

maan
aan
ea
nja saja tidakeamentjuri,
dan saja tidak tahu darimana pe- — Sean
WM”, sambil mengingat
ingat, Didjawab
bahwaMaa
bappkPeini
penrekagaderobyeen
Kent ggbusengk-n: 4 “Purna bone

itu.

tanjakan, benaikan dengan erang

BITJARA BLAK2AN
bisa mendapatkan lebih banjak uang dan dapat hidup lebih

beta",

na aan Demi

dengan micro bus dan teep meAirport Kiro dapat dibatasi kepa
Ben
an NO Na
Mn maan et kosbg ana “nu Exo ni
rara CORPS BARET MERAH
tang Bei “ata mela Ie pem ja Apang

...
TIDAK

Sa

an nan Ur ba Dear aan

Sa Bar hntha tas Froddes Serat Wah wa N WADJAH KEPALA NEGARA |

diluar
dengan
henja
sedang pada membeli
pemerintah
atau
Bimasharga
Rp: 3i,—

Penggela

terharu ketika, dibawa kerumah:

Suharto,

"An
Presiden

Didjelaskan
bahwa ia menggunakan pupuk tetapi tiKet aa mama On Terarateh, ebih Jin mahi, 3

s

10 dimas

Menurut rentjana

Akan

PENJELUNDUP
TJANDU KE MESIR

sebagai

Intensifikasi produksi padi.

s

md

selama

Pebulannja kalau hendak minum.” tawan suratkabar
dan seorang ren

an,

Persakwa menolak tuduhan Djak3 na Dana
anaju Lapan
di

Pe

na

“alam penerbangan APOLLO-12 pa Maa aa
kamar konerok
gen Sara kembali
ke (ka. itu disediakan
untuk seorang war

"Sadia telah mengadakan pe. | Gubernug AN Sadikin meng
ag pemberitahuan palsu Na
Sa al aan
mnj Ar
tang diri Kompol Sotjan ke. | Yam usaha pomekata Mag
Huseng sebagai Diop di De.

wp

meter per detik,

aehiri tidur

Hal itu dapat dilakukarnta berkat
kantong plastik jarg berisikan air mi
mm abang tempatkan dalam to

Kuala Lumpur jang telah

dakwa

3

Maba” aa Makna yanto...

Djepang.
Presiden Soeharto dalam
masalah 'peremadjaan Ibudengan

da

m sanggup menghilangkan

Metico dan

bandingan

Tia

—tjepetan

NEW YORK, — Urtuk jarg perta-

dalam aa
lama berse

kota a.l. mengadakan

getahui,

Wa kalinja dalam sedjarah penerbarg

peremadjaan

bahan2

nanang dani

SEDIA AIR MINUM

lang kekota2 besar di Ame “

anu eukan Diah

Ka Kon menahanpada Da pen pnyarkeyofaa
Ka

dari bumi ke bulan dengan ka

memadjukan kota Dja

2 ena
Wakan Kootrad Tentang. si Bi Hani taGea
JANG

Han hari Ming
Biber

Hi

Djaksa Agung Sugih Arto
Ke
re Dagang AN:

pa kaga Tan Teen pnda

leh sumber2

NI), Menteri
P dan K Ma- pada Pedjabat Negara, Drs. tuk mengadakan

shuri, Menpen Boediardjo,

Ka Ma MaTa

Tengah Joseph Sisco tiba di Da)” Sedjak hari MingApollo
gu.18

setja

usaha

5

Ketua MPRS Subchan
Z.E, 1967, di MABAK, dengan se.
Wakil Ketua DPR Beng
Mang Reng Say, Menteri
Negara Sunawar (tokoh P

Israel

Gubernur Ali Sadikin da-

deka” dari kota itu,
pada hari kasta kema, setan.
Seperti diketahui -kong- pematang.
Hua
res PNI tsb. akan berlang-,
jarta, karena dituduh telah
April nanti.

bom2

oleh Na

penuh.

.

dibatjakan oleh Menteri Da

Sabtu
malam
lalu. Demikian laporan wartawan "Mer

aa

:

Haise dan
Terasi “akan14 'AprilTinta(Mdk)kepada
sama
pes
Apolo
awa
Mentos
t
ekono

egara dimintakan, agar

14 April (Mdk).

PENEGASAN

muntahan

ai

Darusalam,

menghadap

Istana ee

p

DEKAT SINGAPURA

Nee

je DCi Daya

Apollo

Dj
» 14 April (Mdk)
Maa Hata La Donarte

Tanah sulit, kata Gubernur .-0:1100 pi xutm

8

INDONESIA
LAPORAN TENTANG
PEROMPAKAN

tangan'

,

LI

Pusat GEPT
Lu
« Berfikir Merdeka, Bersuara
Merdeka Hak Manusia Merdeka

Usaha2 Sadikin
dk |disetudjui
au | Presiden
tambah
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Hidup

.
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ANA TTU

“|

dalam menjupir
setaSi anagan sn tangan bapa

can jang meminta
wang jang ti-

pihak Indonesia.
Demikian Kalangan
itu mene-

tengkan Ingata wartawan "Mor

padan pr engani
en Ag de mpe |

Vanjah bittara

an

IM Gitendngkan Oleh Presiden sen

an. Seerdacta
Menang

Seebarta

sean

mada

onghanga Heang

masehi?

ep
an
A9
Itu mendiadi
sangat berterima

Sa

di

Mpan SI

rang on

Na KAN

J

i

Arena,

si

Apu Gta)

aon ta Una Ohh andp

"an venms pendfara seumur

pia untuk menggultegkan pemerin.
Kn

ha

Nagat “Dowekretiti “Amyan'

“a

(tantine Alrals dalam sidang jung we

Fa

aa

Tn
3

aan

menta an

Geerue Manghakia.

wartawan

Frot. D. Karapergas,
salah seorang —henmuis Otrakis dan akik kimia SgrtGiri kempicten
Itu jang beranggetn dan Loukus Beberapa
tabah Ininaja
kasih dan gembira, karena tidak)” M orang. 3 Giantaranja wanita, kese —Ingi, mahasiswa
maupun jendekiahukuman 8 tahun pema
anggota or.” wan mendanat
mennja dituduh mendjadi
dengan)
disangka akan bertemu

Presidannta. (Am

7

aa
Professor
dihukum
seumur
hidup
h

AN at
|£
#jadari bahwa — bertjakap-tjakap
ka am
Gan ega tenan dah Oak

noni

dan stratekie dalam
pegang agak

kaniasi perlawanan
jang dikenal se

Gara (Rr

:

MERDEKA

SELASA,
14 APRIL 1970

?”None
Djakarte
1964”
Sekarang

sadja
PN

akan Washington
Tai

sma

CORP BARET

(Sambungan darj hal. 1).
kan sendjata sitek, harus mam

New York

"k diganti na

pu

ormatan-terhadap

pula

menggunakan

sendjata

te jang lebih baik
ct jang baru pt

sisos, Karena

itu da-

lam rangka memodernisir Corps

Baret Merah. kedua kemampu.
an itu harus dimiliki oleh tiap

Ka Kela MA KaniyKel

PAN

anggauta Corps Baret MerahAtas pertanjaan
wartawan
'Merdeka', Brigdjen W. Sujono
mengatakan
bahwa
subversi

AM

dan infiltrasi adalah merupakan

347/M/70

berpenduduk 640.491

peladjaran 1960/1970 terdapat 15.736
orang anak jang beluny biss musuk
SD

disebabkan kurangnja sedung se-

ini bukan hanja sangat mudjatapsakan.

tetapi baunjapun harum sekali. Tak .
ada orang jang akan mengatakan
bahwa tuan pakai minjak angin
kalau tuan pakal minjak-angin
djerman tjap lang-baunja enak

dan menjegarkan,

NASIB

Minjak Angin Djarman

Tjap Lang ini iaiah untuk

menghilangkan sakit2 pilek.

No.

kwalifetnja jang tinggi.

342/M./70

dan segala matjam penjakit.

SEORANG

"GUN

Semarang, 14 April (Mdk).
Berhubung dengan makin

an

penduduk

rus mengadakan

hari makin

kolah.
Menuru RW Socglarto, Walikota
Semarang, djumlah anak2 jang sudah
termasuk wudiib beladiar lulah 98.
058 orang dengan djumlah suru jung
harus ads sebanjak 2473 oranz, djum
lahruang jang Marus ada 317 ruang
dan djumlah gedung jang hetus ada
(43 buah,
Akan tetapi di Semarang harja ter
Gapat 2.001 orang guru, 1 li? ruangan dan 220 buah gedung SD jirg han
nja mampu menampung “2117 avuk.
Dengan demikian djumlah arak jang
'belum tertampung masuk sekolah uda
lah sebanjak 15.738, dengan kekurang
an guru sebaniak 452 Orang kekurangan ruang beladjar 1,311 rung den
kekurangan gedung sekolah 12) buah.

MINJAK ANGIN DJERMAN
TJAP LANG

ber.ambahnja

kota

MOA9I

resmi

djiwa

sebanjak

kan

Da

DR. FLYING CROWN

mengusir penjakit !!

f

1)

Ol

MINJAK ANGIN

FLYING CROWN

hasil karja Dr. SCHREIBER

terbuat dari bahan? bermutu tinggi

harum den menjegarkan

sedialah

selalu

minjak angin

DIK” DI KEBUMEN:

Tengah
inisiajf

telah
me

Bahan2
iang
didapat
oleh DPRDGR Prop. Djawa
Tengah ini kini sedang di-

Magelang,

IKAKABRI

jeraan

(Ikatan

Keluarga

su

sebagai

is.

paja djangan hanja ijukup me
laksanakar

tugas

terj jang setia, dan 'tjukup un
tuk

kesedjah'eraan

keluarga

pat

mengarahkan

anak?nja

untuk didjdjk kearah tudjuan
jang diijija2kan suami is?eri
bersama,
jaitu hidup damai,

dya

1970

Semsrang

inj

R.

djuga

Soegiarto

KOMAN
PENGUMUMAN
DO GARNISUN IBUKOTA
Djakarta, 14 April (Mdk)
Kemarin tgl. 13 April PA PENDAM
Wirjadi S.H.
V/DJAJA Letkol. CKH
menjiarkan kepada pers, bahwa kepa
da para Perwira WadjibMiliter Angkat
an Darat jang baru dilantik dan kem
bali dari tugas tjuti keluar kota, supaja setelah tiba di Djakarta segera
melaporkan diri kepada SUAD-3/PABAN-III tau kepada PA PIKET MABAD — Djl. Merdeka Utara No. 2—
8 Djakarta, untuk menerima pendjelas
an dan petundjuk-petundjuk lebih Jan
djut. (lh)

RENTJANA

TJETAK

SEMARANG,

— Dengan

tenteram

terapi

dinamis.

demikian

akan digantinja

uang re-

jehan Rp. 5,- s/d Rp. 50,.
dengan uang logam almunj

um dan nekel, rernja:a dju

Ta

did:

dna Diana
Djawa "fe.Te.

Sebab sedjak

maka

kan

ketika

perpisahan

IKAKABRI
IKAKABRI

diselenggarakan

anjara

Pengurus

dengan
ketua
lama Ibu Susilo Su

darman, jang akan

gikuti

suaminja, Brigdjen Susilo
Su
Gdarman ber'ugas ke Amerika
Serikat.

(Ant.).

UANG

LOGAM

didaerah? sangat su

1 menkegadan Yelan Na

Seperti dikeiahuj dibebe

rapa daerah ame
logam
terdiri
darj alumuni
um dll. itu umumnja
telah

apa an

DJAKARTA, 14 April (MK)
Setelah diadakan sarasehan mengeai seni pedalangan, antara lain di
Surakarta dan di Bandung belum lama
berselang Ini, sesuai pula dengan sarana2 jang terdapat didalam program
kerdja Departemen Penerangan, maka
dipandang perlu akan adanja pening
Ikatan mutu seni pedalangan dan sistimatika pada lakon? jang disiarkan
melalui RRI, baik di Djawa Tengah,
Djawa Barat, Djawa Timur, terutama
di Djakarta.
Dalam hubungan Ini Menteri Pene
rajigan telah mengambil kebidjaksama
an dengan menetapkan, bahwa
dalang jang akan mengadakan
mellul RRI harus melatul seleksi
terlebih dahulu, atau dalang jang oleh
RRI setempat dipandang sudah top.
Terutama para dalang jang akan meIngadakan pertundjukan melalui RRI
Djakarta, harus dari tingkat nasional.
Mengenai tjerita? jang akan disiarkan bagi Caerah Djawa Tengah dan
lainnja, untuk sementara waktu diserahkan atas kebidjaksanaan tjerita Seri Ramayana, jang dirintis dari Lokapala. Seri pertama dengan mengambil
tjeritera "Sastra Djendra Ajuningrat"
dan "Sastra Tjetha Pangruwating Di
ju", atau lahirnja Ranwa, Kumbakarna. Sarpakenaka dan Gunarwan Wibisana, jang telah disiarkan pada tanggal
28 Maret jang lalu dan dibawakan
oleh Kidalang Panut Darmoko dari
Ngandjuk. Siaran ini mendapat suk
ses jang gemilang, berkat kemahiran
kidalang dalam membawakan figuur2
wajang jang memegang peraran, ser
dapat mengungkapkan isi dari ilmu

KARTJIS

jahun
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KURS
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Bank
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UTJAPAN TERIMA KASIH

Bersama ini di-utjapkan TERIMA KASIH kepada para Dokter
RS. IBU FATMAWATI dan para perawat jang telah memberikan segala bantuannja pada waktu merawat anak dan kakak

kami jang tertjinta

SOEPRAPTINI

R.A.

ABDURACHMAN

Demikian pula pada kesempatan ini kami mengutjapkan
terima kasih kepada semua sanak keluarga dan handai taulan.
jang telah memberikan bantuannja baik materiil maupun moril ketika meringgalnja almarhumah

R.A. S.K. Abdurachman
(Ibu Abdurachman)

apagna

yank

Bank of Tokyo

Siti Rahaju Paramita Abdurachman
(Jo Abdurachman).

Ba en

Bank

No

48 M/?0

NG —
330.—

..
185—

2

35 —

311,50

ma1

yaa
—

na—

381,—

30x—

aa
-

385—

Deutsche A:
Bank
g7a—
383. —
Bursa Valuta Asing terdjadi Rp. 37850 untuk tiap2 1 US doltar-
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Ghana
Bank
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DJANGAN

Bank of America
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BANK
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BERGEMBIRA

American Expreas
Chase Manhattan

Sakis Dr.
UNTUK

(Mdk)

Pa Pendam V/Diaja Letkol CKM
Wirjadi S.H. menerangkan bahwa pa
da hari Senin tgl. 13 April kemarin
bertempat di RINDAM V/DJAJA dengan didahului atlara upatjara serah
terima djabatan DAN RINDAM/DJAJA, PANGDAM V/DJAJA
Majdjen
Poniman telah pula menjematkan tan
Ga kwalifikasi Infanteri Gala
Baru
Kehormatan dan tanda kemahiran
tembak kelas nistol pada PANGKOSIRAD Majdjen Makman Murod (Lhi)

Djakarta, 11 April 1970

dikeluar

15

PISTOL

Rp. 600,—

R.A.

ri alumunjum dan semaYjam doubley dari 1 senan

kap P

TEMBAK

Djakarta, 14 April

hiburan psychedelic
di Bali Room HOTEL INDONESIA
SETIAP HARI MINGGU, MULAI 3 Mei pada
dengan
Band
”ESCAPE”
dan
Djam
14.00,
Band2 terkenal lainnja.

hilangnja

jang

PANGKOSTRAD
MAKMUN MUROD
TERIMA KEMAHIRAN

BLOW

uang logam jang terdiri da
s/d 50 senan

"Sastra Djendra Ajuningrat" dan
"Sastra Tjetha Pangruwating
Diju",
setjara populer dan mudah ditangkap.
Ramayana seri kedua, ialah mengam
bil tjeritera "'Danapati Mukswa atau
"“Djatuhnja negeri Lokapala", akan
disiarkan pada tanggal 25 April jang
akan datang akan dibawakan oleh Ki
dalang Marjotjarito dari Surakarta.
Kemudian tanggal 30 Mei Ramayana
seri ketiga.
tjeritera
mengambil
"Tjupu Manik Astha Guna” atau diMalam pedalangan lazim disebut "Sugriwa—Subali", akan dibawakan oleh
Kidalang Tulus radi Surakarta, Dan
pada tanggal 27 Djuni bulan berikut
nja, Ramayana seri keempat mengam
biy tjeritera “Sajembara negeri Mathil'" atau "Rama Kawin" akan diba.
wakan oleh Kidalang Soejatin dari
Jogjakarta,

MENGUNDJUNGI

aa

tja

Ati dengan Calaman

Disaring Dulu

jang meninggal dunia pada tanggal IS Maret jbl

jang lalu pgra pembuat
per

ii

DITINGKATKAN

Dalang2 Harus

BARU:

dikumpul-

orang iang diobati dengan Ra

se-

makin ki'a tua semakin kira
tidak kehilangan kreasi mau.
pun tjita2, etapi semakin tua
semakin penuh (jita2 Jang se.
suaj dengan daja kreasi jang
ada pada kita sendiri.
Harapan tersebu: djkemuka

TUKANG BUAT PERHIASAN
EMAS & PERAK GEMBIRA

sudah

Kessijah

AKABRI)

'telah ada
penielesaiannja,
demikian al. Wal ko'a Ko-

yahun

PEDALANGAN

SEGERA

(Mak)

sadja, ietapi djuga harus da.

lam

SENI

Gubernur AKABRI Udara
Brigdjen Sarwo Edhie mengan
djurkan
kepada
ibu? warga

Karyadj Semarang
selama
iahun 1969 didaerah Sema-

Gum dan 215 ora

14 April

da.

bahas dan d'harapkan

pai menemui adjalnja. Melihat kedua
@naknja (jang umur 6 th dan $ bulan)
sudah tidak bernjawa lagi, Nj. Suprap
| ikut minum endrin untuk kemudian
Iart keluar rumah dan menerdjunkan
diri dalam sumur, (Ang)

Rumah

jang

dia as.

lari keluar rumah sehingga tidak sam

kan darj

darj kabupaten?

ngadakan pertemuan? lang
sung, bajk dengan pihak
Pem. Kodya Semarang mau
pun dengar pihik2
kab2

Mula2 anak jang terbesar diberinja
minum air teh jang sudah ditjampur
Obat endrin jang dikatakan untuk obat
batuk, kemudian menusul anak jang
kedua dan terachir anak jang terke(il jang baru berumur 5 bulan.
Diantara ketiga anak2nja, Warisman
Jang berumur 3 tahun, berhasil mem
buang gelas jang berisi endrin dan

Menury

bersangkusan.

Prop. Djawa
mengambii

tidak ada djalan lain untuk mengatasi
kesulitan hidup, Nj. Suprapti terpaksa berbuat nekad dengan — meratjun
@nakinja sendiri

—

jang bersang

bersangku'an,
maka pada
achir Pebruarj 70 DPRDGR

Oua arak jang djadi korban kekedjaman ibu kandungria sendiri itu ma#ing2 Slamet umur 6 th, dan Pudjiati
Jang baru berumur 8 bulan, sedang
Warisman (th) berhasil menjelamatkan diri dan tertolons djlwania
Peristiwa maut itu terdjadi pada
hari Djumat lalu kurang lebih djam
1930 dirumah Ni Suprapti. Ibu jang
telah berbuat kedjam itu adalah seo

latan jang dapat

jang

resmj

3 ANAK TERLANDJUR
MENINGGAL
dak sampai menjebubkan kematiennja.

SEMARANG,

da

Oleh karena telah genap
2 “ahun persoalan ini ma
sih
belum
terselesaikan,
belum
adanja
anggapan

kota ini mendapar perhaji

dirasa

perse,udjuan

bersama dengan

kab.

keketjamatan Ungaran.
Permohonan
perluasan

Karena

ha.

hubungan

pat2 dia!as perlu dirunding

tan Genuk dan Sela 'an sam

100:—,

ini,

Ketjamatan Tugu 1erma
suk wilajah kab. Kendal, ke
tjamayan Ungaran lermasuk kab. Semarang dan ke
tjama'an
Genuk
masuk
kab. Demak, sehingga per
luasan kota sampaj keyem

9.40 ha, maka Pem. Koja
telah
paji
permo
honan
kepada
Gubernur
Djawa Tengah agar wilajah
kotamadya
Semarang dapat diperluag kearah barat
sampai
keijamatan Tugu,
ke Timur sampaj kefjama

Rp.

AKABRI
Udarat

Gu-

hal

Semarang

ku'an.

rang Tjima bernama T.H. di Kutowinangun.
Menurut keterangannja, sebagai seo
reng wanita jang dipelihara oleh T.H.
@aundik), Nj. Suprapti merasa kurang
mendapat perhatian dari "suaminja”,
terutama mengenai biaja hidup s
ri2, Dalam waktu seminggu, ta
diberi uang belandja Rp. 100.—
200.—, bahkan kadang? tidak
aja sama sekali. Untuk hidup ketiga
anaknja, wanita itu terpaksa mendjual
barang2 jang melekat pada tubuhnja,
sampai? ia mendjual rambut tjemara
Mendjelang peristiwa matut itu, ia
baru sadja minta uang belandja kepa
Ga suaminja jang hanja diberi

ge sabit

udjuan

Ti kabupaten?

sedangkan

rang wanita jang dipelihara oleh seo-

ud

Kodya

pula seria

luas areal koja hanja ada

paj

perse

tapi dalam

Pem.

Semarang

jg dalam tahun 1969 sudah
tertjatat

serja

bernur

Tjoba Bunuh Diri Karena
Rp.100 Tak Tjukup Untuk
KEBUMEN, 14 April (Mak).
NI Suprapti @5 tahun) tempat ting
Hidup
ol didesa Kembang sawit kejamatan
Ambal (Kebunden) telah berbutt nekad
Seminggu
membunuh ketiga anak2nja dengan di
inumi obat endrin. Dua diri ketiga
anak jang tak berdosa itu meninggal
sesaat setelah minum endrin, sedang
seorang anak lainnja menderita kera(junan tetapi berhasil diselmatkan.
Setelah memberi minum air teh fg
Gitjampur endrin kepada ketiga anakja, silbu ikut minum pula tetapi ti-

Menurut
Gubernur

Semarang Masih Matjet

Orang, sebugai

ibukota propinsi Djatenz pads tahun

Bisa dipakai untuk diluar
kulit serta didalam mulut,
Telah termashur dimana2
karena mudjarapnja dan

Tugas Isteri

SUDAH DUA TAHUN TAPI BELUM BERES
15.738 ANAK DI
SEMARANG
TAK
Rentjan a Perluasan Kota
BISA
SEKOLAH
SEMARANG, — Dikota Semurang jang

PERINTIS.PERTAMA JANG TELAH
BERDJAJA
MEMBUAT BAU2AN MINJAK-ANGIN !

j

No.

suatu gerakan perang jang pa
ng effisien dan murah. maka
gerakan2 musuh jang telah ter
djadi di
Indonesia melakukan
gerakan subversi dan infiltrasi.

MUTU

DJUAL
Rp. 385,—
385.—
ya,
985,—

KURS DP. HARI SENIN
DJAKARTA — Dalam call DP di Bursa Valuta
kari Seam
terdjadi penutupan transaksi dengan kurs 378,30 per | US dollar.
Peredsrannja
ialah sebesar US$ 1190.50041
Singg 760—4

-»

MERDEKA

Sidang
Ecafe
Ke 26

KAMBODJA DAN NON BLOK

Kambodja jang semendjak tahun 1947 merupakan suatu keradjaan, segera
akan mendjadi Republik oleh resim jang baru. Pada umumni suatu negeri
keradjaan jang mendjadi Republik berarti suatu kemadjuan adi
ratief bagi
'masjarakat negeri tersebut. Karena di lam Republik praktis rakjatlah jang memegang kedaulatan, liwat DPR, maupun liwat Lembaga2 lainnja.
mendjadi Republik, disebabkan protes
Oleh karena.
Kambodja segera
terpadap Sihanouk sebagai pemimpin Negara Keradjaan, maka timbullah perlan2 jang masih menantikan djawaban pasti, apakah memang betul2 sesudah
wah pimpinan Lon Nol cs, nanti mendjadi Republik, negeri itu
Ih madju dan lebih didukung oleh rakjatnja daripada dimasa2 ia
djaan dibawah pimpinan Sihanouk.
n akan meliputi Republik Kambodja dalam waktu de'bahwa sebagai Negara Republik hubungan2 diplomatik
iperbaharui. Sedang sekarang
ada alasan bagi seuntuk mengakui Kambodja sebagai kelandi
daripada Pemerintahan jg lama. Soal kedua jang akan mendapatkan sorotan internasional kelak
ialah, apakah dunia non -blok dapat membenarkan Sihanouk jang djuga mengirimkan delegasinja ke persiapan konperensi non - blok j.a.d. dimana akan didjelaskan oleh delegasi Sihanouk itu, bahwa Kambodja sekarang bukanlah
non - blok, tapi memihak kepada blok Amerika, seperti jang dituduhkan Sihanouk.

Selama tokoh Kambodja itu mendapatkan support jang aktief dari negeri2
Komunis, dari Vietcong dan Vietnam Utara setjara langsung, selama itu ia merasa dirinja tjukup mampu untuk mengharapkan come backnja di Kambodja.
Sebaliknja, selama Lon Nol cs. menganggap dirinja tidak tjukup kuat untuk menghadapi Vietcong dan Vietnam Utara jang tidak mau keluar dari negeri
Kambodja, dan mengharapkan bantuan kawan2
- nja, maka selama itu pula terdapat alasan2 bagi sebagiandunia untuk menuduh Lon Nol cs. tidak netral, te'
pi memihak Barat, seperti djuga sebagian dunia menuduh Sihanouk tidak netral,
tapi memihak Komunis.
Melihat keadaan diatas, maka dapat kita ramalkan, bahwa kekatjauan
kekatjauan baru akan timbul di Kambodja dan bahwa sebagian dunia kita makin
sukar pula untuk memberikan estimate jang objektief tentang situasi di Kambo-

dja dan netraliteitnja. Kalau negei

non -blok dalam ketentuannja tentang
jang tidak tepat, tentulah mutu non - blok
tan2 diantara negeri2 non - blok akan timbul
terus menerus. Memang sukar bagi dunia jang sudah terbagi ini, untuk menentukan

setjara

objektief

manakah

jang

netral

dan

non - blok,

mana

jang

tirlak.

Kekuatan2 raksasa dunia jang makin lama makin tidak mau dikendalikan

oleh kepentingan dunia umumnja, tentulah akan -mendjuruskan semua negeri
didunia ini pada suatu saat, kepada pemilihan blok, sehingga achirnja non - blok
tidak mempunjai arti apa2 lagi. Dua raksasa sebenarnja mempunjai kepentingan
jang sama, jaitu tidak menjukai adanja kekuatan ketiga, atau non
- blok. -Djika
non -blok tidak tjukup kuat untuk memaksakan dirinja menundjukkan hak
hidupnja jang njata, non -blok tidak akan mempunjai arti besar bagi dunia.
Dan soal Kambodja kelak akan merupakan udjian bagaimana Sikap non - blok
dan betapa pendiriannja tentang negeri itu !

Isteri tokoh komunis

Malay ia andjurkan
suami uantuk menjerah
Kuala Lumpur, 14 April (Md)
Isteri dar,
seorang pedJaba'

tahun 1949.

IJaysia
hari Sabtu jl. metigan.
@djurkan kepada
un.
tuk meninggalkan hutan
dimana
2. Sen ji selama 21 tahun
lalu.

orang

anggota

Partai

Komunis

se.

terkemuka

dari

Tijoa-MataySa

beroperasi di

di

bagian selatan Muangthaj. dinja
mela
sikan kedalam hutan semendjak

lakan telah kedua kalinja

Anak kami jang termuda Jang

kini sudah berusja 25 tahun be
lum pernah

melihap

wadjah

ajahnja sedjak baji demikjan
tambah

Nj. Rashid. —

(R'r).

menga

bentuknja satu

Jar, Ausjralja, Selandja Baru

ia

buah

ORGANISASI LAUT
MEMANG MUNDUR

Malaysia

e

8 dari London

ce.

jang

Inggoris” Dots Hoaey sebagai

KARENA BANJAK TJAMPUR
TANGAN INSTANSI2 LAIN,
KATA HARJONO NIMPUNO

akan

ita

Let

Perdana

Menteri

ekonomi

untuk

dapat

sama2

dinik-

Dinjatakan, bahwa tingkat pertumbuhan GNP dinegara2
melebihi
et program Dasawarasa
Pembangu
1960—1969 PBB, export djuga ber
tumbuh dengan baik, tani "kondisi2
didalam negeri masing2 negeri masih
kurarg memuaskan”.
Laporan menlatakan dasawarsa 1970.
1978 ini telah dibuka dengan penuh
ketidak pastian.
Dengan thema keadaan lane pesstmistis seperti itulah para utusan dari
negara2 anggota dan tiga negara ang
gota-peserta akan berkumpul di Bangkok hari Selasa untuk mendengarkan
pidato laporan Sekretaris Eksekutif
ECAFE U Nyun.
NEGARA2 JANG AKAN HADIR
Sidang Jang akan dibuka hari Selasa merupakan sidang ECAFE jang pertama dikota markasbesarnja sedjak
tahun 1960.
engahan minxgu Iri, 21
Sampai
negara
ta dan anggota-peserta
dari 30
nerara telah menerima baik
undangan Sembilan negara bukan ang
tota telah menistakan kesediaan untuk mengirimkan waki!2.
Uni Sovjet — Jang seperti Peran:
Wis, Belanda, Inggeris dan Amerika
Serikat merupakan. apegota dari luar

Malaysia

bahwa

ja

usul

itu masih berada diawang2 dan

Bagi puteri Stalin, Svetlana Alliluyeva
. suatu pernikahan dibulan April. Tanggal 7 April lalu Svetlana telah me
langsungkah pernikahannja dengan seorang arsitek Amerika bernama William Peters.
Pernikahan tersebut diadakan dikota ketji! Tailesin West,
dekat Phoenix, Arizona, AS, dengan suatu upatjara menurut
aliran Ouaker.
Kedua pengantin baru kelihatan pada gambar samping

mengatakan

hari

kota Charles, ketika di Australia mengikuti

Fhda sant2 ketjelakaan akan ter.
Gladi pesawat tersebut sudah bersiap?
untuk melakukan pendaratan dipangka
lan Long Chen tapi gagal jang mana
telah mengakibatkan pesawat beserta
awakenja hantjur-berantakan, demikian kata sebuah komunike.

RBT latih
geriljawan
Kashmir
Srinagar, Kasmir 14.4 (MIk)

Instruktur2
RRT dikabarkan
sedang melatih gerijawan2 di

industeri Djerman Barat. Diatas halaDitahun 1973 Indonesia
man jang baru itu ahli2 Djerman Barat
dichawatirkan tidak punja
menjusun kembali paberik2 jang di-lagi kapal2 laut jang bisa lengkapi dengan alat? produksi jang
berdaja - guna tinggi. Dengan kemamdiandalkan.
tem produksi jang tersusun menurut

Demikianlah

peringatan

seorang pedjabat tinggi Departemen Perhubungan jang
disiarkan oleh — sementara
pers diibukota. Kapal2 nasional jang dipergunakan sekarang sudah tua2 dan
perlu
Karena itu,
t
niaga nasional akan
sirna, diperlukan
“policy
(kebidjaksanaan) peremadja
an” untuk djangka pandjang.

Berita tadi.bisa
ditanggapi dengan
rasa sedih ataupun rasa gembira. Memang, pengeluaran2 jang diperlukan
untuk meremadjakan armada - niaga
nasional kita haruslah membuat kita
prihatin
sekali. Apalagi karena disangsikan apakah pemupukan pendapatan
armada - niaga nasional kita sudah tjukup untuk memikul beban keuangan
peremadjaan itu.
Dilain pihak, peremadjaan armada- niaga nasional
akan memberi kesempatan untuk mengoreksi kesalahan2 tehnis masa lalu.

Karena itu, peremadjaan jang akan di-

adakan atas dasar “policy” jang baik.
sangat menghibur hati kita. Apalagi
kalau uang untuk melaksanakan tjita2

peremadjaan itu bisa diusahakan

|

Ketika

pula.

perang dunia ke 2 selesai,

industeri2 (berat) di Djerman

Barat

pada hantjur dibom sekutu. Keadaan

jang
Oleh

menjedihkan ini dimanfaatkan,

ahli2

sekutu

Djerman Bara:. Pemboman

telah membantu

mereka de-

ngan menjapu bersih penjakit2 lama
BANTUAN KREDIT
DARI INGGERIS
Djakarta. 14 April (Mdk)

bari Senin tgt 13 April
djam 1045 pagi di ge

Luar Negeri,

- njaknja
rut tjampur
waktu jang

ana

dan Duta

21

tahun,

jaitu Stewart

Kiti GroToote Sehuar uur sekembali.i-

Mc

nja sa asalan
an

isterinja

Barbara

baru,

Zoellner

dunia. Sebaliknja, industeri Inggeris
terbelenggu oleh paberik2 jang alat2
produksinja sudah kolot. Sebagian
besar dari paberik2 itu selamat
d:
pemboman, tetapi dilihat d:

Djerman Barat mungkin ada
awan2 Inggeris jang menjajangkai
“kemudjuran”

jang ketika

ini. Andaikata nasib

itu menimpa

pusat2

in-

dusteri Djerman Barat djuga menimpa
pusat2 industeri Inggeris, betapa gemilang

hasil peremadjaan jang bisa

mereka

,

Djadi, konsepsi "policy peremadjaan” djangka pandjang merupakan
salah satu kuntji utama untuk mentjapai sukses dimasa datang. Salah pilah ukuran2,

djenis2 dan kombinasi-

nja bisa membawa malapetaka djangka pandjang djuga. Menurut pengala-

man

(pahi)

dinegara

policy peremadjaan

bulan hn

nasional

tidak

bisa

Karenanja, suatu barang buatan
modern bisa hilang manfaatnja oleh keadaan? jang tidak seimbang dengan kemodernannja. Me—
mang kita harus memperbaiki keadamenghambat

modernisasi

dan perhubungan di

ra ini. Tetapi tidak ada salahnja
tahu

Sudah barang tentu armada KPM

laku
bumi
pun
peri

ketika itu. Mungkin keadaan2
berbeda sedjauh
dan langit. Tetapi, bagaimana
djuga kita harus mengindahkan
bahasa bahwa "shipping follows

diberikan
di istana
MANILA, 15 April (tax)
Kundjungan Sekdjen PBB U Thang
ke Universitas Negeri Pilipina, jang

dahulu dan sekarang

the

trade” (pengangkutan mengikuti

djedjak TaraeNaN Djika dalilIni di-

ingkari, maka bisa timbul kerugian2
komersiit jang bisa mendjurus kearah

subsidi oleh Pemerintah pada perusa-

register ton). Terlihat djuga hubungan

antara daja angkutan barang dan penumpang serta kesimpulan? lainnja
jang dapat ditarik dari penelitian
daftar itu.
Gambaran komposisi armada KPM kurang lengkap kiranja kalau
tidak disertakan djuga keterangan mengenai djumlah kapal? ketjilnja. Statistik djumlah tongkang2 jang dimiliki KPM untuk melengkapi operasi
nja menundjukkan djumlah tongkang

haan

pelajaran

nasional.

Karena

itu

Gjenis, ukuran, bentuk dan kemampuan kapal?
- niaga serta komposisinja
harus dirantjang berdasarkan pola
niaga jang harus dilajani. Kesempatan
ini tiba karena akan sirnanja armada - niaga kita ditahun 1973.
Alhamdulillah.

antara 224 (ditahun 1950) dan 234

1951

NRT

: KOMPOSISI

ARMADA

KPM

strasi selama upatjara penganugerahan gelar tersebut di Universitas PtMipina untuk memaklumkan bahwa or
Banisasi dun'a itu sebagai "suatu lam
bang kolorialisme”.

kapan perbaikan? itu

kiranja bisa terlaksana.

sebaiknja kita berhati
hitungkan segala

Sebelum itu,

hati dan per-

sudah mendjadi tjiri chas dari tingkat
kemadjuan lingkungan kita.

Suatu unsur utama dalam menentukan kebijaksanaan apapun dju-

ga adalah : keterangan2 mengenai ma:
sa lalu, Didunia
pelajaran antar pulau
banjak terkumpul keterangan? jang
bisa berguna itu. Bahkan maskapai

pelajaran Belanda jang pernah
dari perairan kita,seperti KPM, bisa
menjumbangkan
keterangan2 penga
lamannja. Betapa tidak, KPM pernah
beroperasi diperairan kita selama pu
luhan tahun dengan

hasil2 jang me-

muaskan. Salah satu "rahasia sukses”

mereka adalah komposisi armadania.

1953

1955

1987

plaflelelrjoajlelal

ng oa

kalau kita

1950)

jang digambarkan diatas itu diper
kembangkan dari
niaga ja
£

Dari laporan2 tahunan KPM masih
bisa ditemukan statistik mengenai
komposisi armadanja menurut daftar
berikut. Dari daftar itu nampak peranan (dan djumlah) kapal - barang (car80 ships) dibawah 900 NRT (net

DAFTAR

bergerak atas kekuatan sendiri

berkisar antara 84 (ditahun
dan 65 (ditahun 1956) buah.

OLEH :
Ir. S. BRATANATA

armada - niaga

bersifat tehnis maupun adf, masih terlalu primitif.

pengangkutan

jang

Gelar untuk
Sekdjen PBB

dititik beratkan

juan tehnologi internasisadja. Keadaan sekeliling kita,

an2 jang

(ditahun 1956). Djumlah kapal2 ketjil

sirna!

kita ini, suatu

Nj.

terpaksa
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untuk membu
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kepada geriljawan2 di “diangkatnja Brisdjen Widjojo Sujono nia adanja.
, meskipun mereka diu sebagai Pangdam XII “Merdeka”, “Saja berada
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keadaan
jang selama ini ku. — Gontjangani
hebat seisin terasa di Sekali lagi kekuatan?
dunia se- pengang rangadkenaan, In
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onsep2 modern itulah industeri Djer
man
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ah, kata sambutan
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lain jang tug ini di.

Bada ka
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Seno

Besar Inggeris di Djakarta H.C.
Hainworth, C.M.G.
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berusia
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(SUk3 orisinil)

kalinja

Armada Niaga jang akan

Oemar

mesti.

jang

(AP)

Menteri Luar Negeri ai. Prof.

garis2

pe'ama

perlawatan ibunja telah didesas-desuskan

Gengan seorang anak petani kaja Australia

dung
karena

Subur

Gregor. Mereka telah berkenalan di Ingge ris, dan kini bertemu kembali (gambar atas)

C.
telah

Sabtu

usulnja Lon Nol........

DENGAN dua anaknja kini sudah mentja pai usia jang dapat dikatakan
"dewasa"
maka Ratu Inggeris Elizabeth tentu sudah harus memikirkan siapa2 jang akan mendja
di tjalon menantunja. Salahsatu anaknja,
jakni Puteri Anne,
adik Pangeran mah-

PESAWAT AMERIKA
DJATUH DI LAOS

Vientimne
lalu,

Nadi

DAN RATU INGGERIS SUDA
DAPAT TJALON MENANTU? ...

PADA
kemarin

nja,

Prof Barnard
Tjangkok
Urat

orang dibawah pimoiman Anatoty Ro.
sanov, duta besar Uni Soviet jang baru untuk Muangthal.
Mongolia dan Tiekoslowakia diha
rapkan akan mengirimkan masingt
dua orang utusan.
RRT, menurut pedjabat2 ECAFE,
tidak akan hadir. "T'lra Komunis bukan anggota PBB dan tidak ikut. di.
undang,”, kata mereka.
Kambodja akan mengirimkan delebawah pimpinan menumum Phlek Phouen,
mendiadi delegasi
an keluar neseri dari
pererirtah baru ber
Perh. (Ant)

di

pajung politik

Menteri

kegiatan

madiu

jatuh disebuah gunung, 100 kilometer
sebelah utara Vientiane jang mengakibatkan ke-6 orang awaknja tewas semuanja, demikian sumber2 diplomatik

5 segara baru untuk
kan kerdjasama
ana
tara negara2 Malaysia, Singa.

“Perdaan

negara2

TP:

membangun Vietnam dikaitkan
set)
ra erat dengan bantuan untuk nt
Asia lainnja supaja peningkatan dalam

VIENTIANE, — Sebuah nesawat
milik AU
AS hari Djum'at Jl.

Malaysia masih dingin
terhadap program
keamanan baru Inggeris
Kualalumpur, 14 Apri (Mdk)
Malaysja
Perdana Menteri

Anak Stalin dan suaminja
sedjak tanggal “ anal!

region — akan mengirimkan team !2

tinggi geriljawan komunis Ma.

Hamidah binti Rashid.
Suaminja. Rashid Mydin,

negeri
AS Joseph Sisco. sedang
berkundjung
ke Kairo,

lantjarkan suatu program — besar?an
untuk pembangunan di Asia sebagai
keseluruhan sebagaimana di andjurkan
didalam laporan "Survey Ekonomi
Asia dan Timur Djauh tahun 1969” jg
Giperstapkan oleh ECAFE.
MASA SESUDAH — VIETNAM
Laporan besar Iri, jang distarkan di
markasbesar ECAFE di Bangkok hari
Kamis, memberi tekanan pada perlunja menghubungkan program pembangunan di Asia dengan "'era post-V!etnam"' dan kemungkinan2 pengaruh
situasi sesudah Vietnam terhadap masadepan ekonomi negara2 Asia.
Laporan itu mengandjurkan agar
dari

di

Pidato
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hu Siutjapkan
sementara pembantu menteri luar
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Alamat

BANGKOK, 14 Aprit (Mak)
Lebih dari 400 utusan, penasehat
dan penindiau mewakili Ik 40 negara,
bedan2 PBB dan organisasi2 non-pemerintah akan menghadiri sidang tahuran ECAFE jang ke-26 di Bangkok
gi. 14 sampai 27 Apri! ini.
Sidang jang akan datang Ini telah
Ginjatakan sebagai "sidang ECAFE
paling penting sedjak tahun 1966"
Selama sidang Ini para utusan
antaranja akan terdapat beberapa men
teri akan mendjadjagi kemungkinan2
Ia, dalam menjongsong dasawar
sa pembanguanan kedua PBB. Teru-
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ND SETIAP HARI MINGGU DAN SABTU
SAKSIKANLAH
BALAPAN GREYHOUND
JANG PERTAMA DI ASIA TENGGARA
DILAJANI DENGAN COMPUTER
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e DJAM

1900

Di

W.LB.

dan Sabtu

Seterusnja setiap Minggu
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Saldju

Berat

Kathmandu, 14 April (Mdk)
Salah seorang
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menjertai ke-39 anggota team cx- KAN

pedisi
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kepuntjak

gunung

gunung

Everest
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kat. Untuk suksesnja
e

menimpanja
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bunji laporan itu,
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Kematian itu merupakan
ketjelakaan berat jang kedua dalam

waktu seminggu, jang pertama di

BEBerat Ug
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derita oleh team jang ialu,
Minggu lalu 6 orang aagzota
tcam
Sherpas dengan - sebuah

|

ski Djepang telah meninggal du
Ma dalam ketjelakaan jang sama.
Team Alpine Club teb. sedang
pervsaha mendaki gunung Everest
burat
melalui punggung sebelah

laut, Gpepandjang sebuah
jang belum pernah

(ArPa
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sa dan megjarakat untuk mana
diperlukan program kerdja jg.
pragmatis dibidang sosial-ekono
mi dan mental kebudajaan. De
mikian a.l. Hardi.

t.elh

Glaluj orang.
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Apollo

JAMES LOVELL, usia 42 tahun, komandan missi
13 tampak memeriksa sebuah alat kamera berwarna pada
suatu hari sebelum keberangkatan menudju bulan. Soal
missi
kamera itu dianggap penting djuga sebab pada
siaran
televisi
langmengadakan
Apollo
12 dulu usaha
sung dari permukaan bulan telah mengalami kegagalan
Walaupun baginja penerbangan ke bulan ini merupakan
kameraitu
”insiden”
jang kedua kali, mudah2an sadja
tidak menimpa missi Apollo untuk kedua kali pula. (AP).
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Pedro Rodridan Leo Kin.

dari Finlandia dengan
“Porsche”

“BOAC

Internasional”

langsui

@kircuit

sepan.

jang di-

Brands

Hatch, London hari Minggu.

sang| F
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keritjuhan da-

@jang 1000 kilometer
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ris P,
12—15, 15—8 dan 15—13.
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di Aldjazairia turun

LONDON —
(Meksiko)

Junji
9—15

rondoi geiar
kedua un
tuk ganda tjampuran dengan
berpasangan
Sue
Whetnali (Inggeris)
dengan

papan:

Aldjazairia, — Dubes Se

negal

£

an rekan
Haa.
Honma dengan 15—11,

GUN, 17. MA., 18. SL., 19. RAM—
BUT, 20. ANGIN, 21. PILON, 28
LAUK, 25, ESA, 28. N.A

tahun

MOBIL BALAP PORSCHE

harj Minggu di Winnipeg sete

4

si,

ini.

1962.

Ritjuh dalam kedjuaraan
sepakbola Piala Afrika

UNGGUL

Kojima

men buiutangkis Pa

Kanada

AFKIR, 9. OPR.
. 13. MESDJID,
ASMA, 18. SURA—
ALMA, 22. OLENG,
24. GEMBALA, 26. 1S, 27. AU,
28. UNO, 30. NANTI, 31. KANAN

kannja Asian Games-IV

ka terdjadi

Pemain utama team Thomas

GAP,
KARTA, 20.

dewasa

kelapangan untuk mendamaikan para pemain, keti-

Cup

pepess Ss

aa
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Gilangsungkan pada tanggal 18

s/d 28 April mendatang di Purwakarta
Team tersebut jang berangkat lebih awal itu dimaksudkan untuk me-

keolahragaan

BAPEKOR dahulu didirikan mendjelang dilangsung-

8

Dengan memperlihatkan

ke

akam

!

de jang berlangsung di Johan
nesburg hari Sabt: Uu.

kondisi

Djakarta, 14 April (Mak)
Team balap seneda DCI Djajakarta
jang terdiri dari 12 orarg pembalap
putra dan 3 putri hari Sabtu telah
berangkat ke Purwakarta untuk ikut
bagian dalam Invitasi rasional balap seperti tahun 1970 jang

Fatur
If

Afrika Sela-

Malaon SH ditunda sampai ming

1
"
Hi

nold Taylor dari

tan dalam pertarungan 10 ron

fungsi jang sama diluar struktur organisasi tersebut, ada
lah kurang efisien disamping tidak sesuai lagi dengan

TEAM BALAP SEPEDA
DJAKARTA MENUDJU
INVITASI PURWAKARTA

EEGFEAA

untuk menang angka atas Ar.

aa

!

FAMECHON MENANG
ANGKA ATAS
ARNOLD TAYLOR
JOHANNESBURG, — Petin.
dju Australia pemegang gelar
@juara dunja kelas-bulu hanja
sedikit kesulitan
menemukan

tuk mentjari suaka politik di Muangthai.
Major Jat Javangkum, Kepala Biro
Penjelidikan Kedjahatan dt Bangkok
hari Minggu
mengatakan bahwa
orang2 Birma itu menjatakan bahwa
mereka adalah bankir jang menentarg pemerintahan Djendral Ne Win.
Dikatakannja bahwa orang2 Birma
Itu, dimana salah seorang diantara
mereka bernama U Tin Mya, telah di
bawa ke Bingkok pada hari
Sabtu
untuk keperluan pemeriksaan setelah
penangkapan mereka pekan lalu dipropinsi perbatasan, Tak
Major Jat mengatakan bahwa banklr2 itu harus menudjukkan bukti
mengenai keglatan2 dan partai? polltik mereka di Birma sebelum pemerintah Thal dapat memberikan suaka
politik kepada mereka,
Muangthal telah memberikan suaka
politik kepada beberapa tokoh2 oposist Birma, termasuk bekas”
PM U
Nu dan bekas" Menteri . Perdagangan
U Thwin. RN

Djakarta, — Metneri Pendidikan dan Kebudajaan,
Mashuri SH. dalam surat keputusannja “baru2 ini, telah
memutuskan membubarkan Badan Pengamanan Kegiatan
Olahraga (BAPEKOR) jang mulai berlaku sedjak tanggal
17 Maret 1970.
BAPEKOR tersebut dibubarkan dengan alasan, bah
wa fungsi pengamanan kegitan olahraga sudah tertamng didalam struktur organisasi Ditdjora, sehingga adanja BAPEKOR jang merupakan badan tersendiri dengan

Jan

i

bangkok, 14 April (Mak)
Polisi Muangthal pada waktu ini
sedang memeriksa 2 orang berkebangsaan Birma, jang katanja mereka

BADAN PENGAMANAN KEGIATAN
OLAHRAGA SUDAH DIBUBARKAN

” Semua
lawan
99
berat

) Ti

2 Bankir Burma larikan
land
diri ke Thai
Itu telah meninggalkan negerinja un

diperintjikan. (Ant)
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