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Dalam calt DP di Bursa Valuta Asing Djakarta hari Rabu 15
Aprit 1970 terdjadi penutupan? transaksi pada kurs 378,50 dengan

KURS

aa

Betjak Di

Kurs BE di Bursa Valuta Asing hari Rabu

353/M/70

masih berkellaram
'aupun jang tinggal
40”e lagi

Barsas

petugas

perwira

achir2

ban

komplotan

ma api,

jang
dipimpin oleh Barnas. ke
lompok pentjurjan pesawat
TV
jang
komandannja
dipegang

dalam pertjakapan chu
arta
PAB se.

:

RABU

HARI

seorang

lehernja

ini.
Dierangkan bahwa komplot,
an pendjahat tsb terbagi dalam

pok

EKONOMI :

Kurs permintaan/penawaran

— Csdit? baru2
irakan
berat

kaliber
i didaerah

60”

April 1970 masih US$ 6.366:64942 dan permintaan sama dengan
peredarannja. sedang penawarannja ialah sebesar US$ 6.375.224,37.
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biang
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“16
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60 pCt. Bandit Bandung
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KURS

dunia.

,

ara

WARTA

alat2 mekanis, listrik dan udara angkasa dengan

menjediakan

Group

Siddeley

OBAT JANG PALING TJEPAT UNTUK
MENGHILANGKAN SAKIT2 PILEK DAN
SEGALA MATJAM PENJAKIT.

telah

group in Europe

Richmond Road, Kingston upon Thamnes, Surrey, England. Tet01:546 7741. Cabks Hawsidair, Kingston upon Thames. Telex: 23726

ini dengan harga lebih murah akan
dinikmati oleh para pengisap rokok
@1 Indonesia,

nagin gan Gaia
mera seng

'Tjara pemeliharaannja jang sangat madju
itu mendjamin bahwa ia tidak pernah harus
ditahan didarat guna melakukan pemeriksaan.
Beaja - beaja pemeliharaan dan waktu - waktu
giliran dapat dihematkan setjara tadjam. Tak
ada pesawat terbang lain jang bekerdja lebih
keras untuk nafkahnja daripada pesawat 748.
Itulah sebabnja mengapa disetiap benua Anda
dapat melihat 748 mengembangkan trajektrajek jang belum pernah didjeladjah, dengan demikian meletakkan dasar bagi hari
depan.

(@Hawker Siddeley -the largest ae

AMAL, DdheDIK DBEMADIK DNA
Xena
Dak Domba Ddk

Terima Indoat

Para

sambil membawa nilai2 modern dfbidang
keamanan, ketjepatan dan kesenangan diudara jang diatur.
Pesawat 748. mendjadi subur dengan kerdja keras. Rata-rata ia terbang 9 djam sehari-suatu prestasi jang tidak rendah pida
Gjarak - djarak penerbangan pendek tampa adanja fasilitas2 untuk penerbangan diwaktu mialam. Pesawat ini dapat mengangkut sampai
62 penumpang dan dapat dirubah dalarn waktu beberapa menit sadja untuk mengangkut
muatan penumpang dan barang jang berbeda2.

di daerah2 baru, berkat

kemampuannja menjesuaikan diri pada dan
kerdja keras dalam suasana2 jang paling kasar
dan paling berat.
Pesawat2 terbang seperti DC3 dengansifat2
pelopor sedemikian itu telah membantu mempertjepat pengembangan kemadjuan.
Kini pesawat 748 melandjutkan kebiasaan itu, terbang setiap hari aman dan terpertjaja dari lapangan2 jang paling kasar dalam keadaan2 jang paling tegang disekitarnja,

dilepas pada bulan Djuni.

partijen

van allerlei lan-

den.

Dengan

Pelopor2 diseluruh dunia telah mentjipta-

kan kemakmuran

kan timbunannja,
Hasil panen
Sula pada bulan Aprtl, baru dapat

MUNTENHANDEL
in Nederland, zoekt gro-

en

tinggi.

Dengan

adakan import gula tersebut Syn

dikat

te

Negeri.

PERKARA P. GUNAWAN
DIUNDURKAN LAGI
Djakarta, 16 April (Mdk)
Sidang perkara Direktur PT "Sinar Smesta” Paulus Gunawan,
jang
sedianja dilandjutkan kemarin, terpak
sa diundur lagi karena
pembelanja
sedang pergi ke Lampung tanpa mem
beritahukan Pengadilan.
Hakim Anton Abdurrahman
Galam hal ini memperingatkan terdak
wa demi mengingat saksi2 dalam per-

ili

unsur2

Iter
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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 beaja an-

tar). Luar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).

Luar negeri: Rp.450,- sebulan

(termasuk besja pos-udara).

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

:

25

HOUSTON,

mm/kolom.

setelah pembatalan misi pendaratannja dibulan, melewati punggung
bulan paka pukul 0024 GMT (0007
WIB) hari Rabu, demikian pusat
pengawas dibumi mengumumkan
di Houston hari Selasa.
Hubungan radio terputus pada
sant pesawat Apollo berada diba
Iik bulan jang memakan waktu se.
lama 20 menit.
Sementara itu ketika astronot
kini terus sibuk mempersiapkan
Giri dan menggunakan pesawat pen
darat bulan "'Aguarlus"" sebagai
Tuang tidur mereka diruangangkas.
Sementara itu ketiga astronot
Jack Swigert sibuk mengikatkan
pesawat Induk "Odyssey" jang su
Gah lumpuh itu, Fred Haise mengWunakan salah satu dari dua tempat tidur dalam "'Aguarlus”” (pesa
wat pendarat bulan) dan menggu.
rakan kesempatan tidur jang per

Display-ad (iklan gambar) : Rp.50,-- prt mm/kolom iklan!
minimum:

Dua warna (hanja
Kontrak : hanja untuk
Iklan Keluarga:
minimum :
Direksi

merah) : tambah 10056.
3bulan. Pembajaran dimuka,
Rp.30,- per mm/kolom
25 mm/kolom
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Dijalan M. Sangedji 11,

:

Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 432650.
Rekening giro pos

Pemimpin

: A. 12.638

Umum/Redaksi

: B.M. Diah,

KEDAULATAN RAKJAT
HARUS DIMENGERTI!

(Dalam tjeramahnja didepan pedjabat2 Pemerintahan dan Muspida di Bali

, Djenderal Nasution, ketua MPRS menjatakan, bahwa ':
impin2 kita selalu mempertahankan kekuasaannja, sekalipun mereka

lak
pemi
Sukses untuk memenuhi keinginan rakjat, chususnja masaalah keadilan dan ke(makmuran, dan lalu mempertahankan kekuasaan itu dengan membentuk vested

, dari jang rendah
Iktator2 jang dengan
kepemimpinannja.
Djenderal Nasution, maka kesempatan

nja menudju

hingga
Inggi, supaja mereka tidak
segala d
'berada selama - lamanja
Seperti dikatakan selandjutnja oleh
kepada rakjat untuk memilih pemimpin

kearah

tugas2

Djakarta,

menaruh

air

bakar kedalam
untuk

dari

keperluan

batere2

Mesin ini adalah

kantung2 plastik

jar:

an

datang.

Pedjabat2 Badan Ruangangkasa
Gi Houston mengatakan bahwa per
sediaan air merupakan satu person

Suatu pemerintahan, dimana orang2nja matiZan mempertahankan kedudukannja dan menganggap sepi hak rakjat untuk menentuki
i

jang diinginkannja,-pasti tidak akan mendjurus kealam demokr:
laun mendapatkan bentuk2 diktatur dan otokrasi, seperti jang kita alami dimasa
resim pra - Gestapu. Seperti jang diperingatkan oleh ketua MPRS itu, maka
orang2 demikian akan terus menerus mempertahankan kekuasaannja dan mem-

lar? jarg segera dihadapi oleh pa

ra astronot. Seperti

halnja

para

menentang UUD 45 dan Pantjasila.
Keadaan kita makin lama makin favourable untuk mentjegah gedjala2
mempertahankan kekuasaan dari orang2 tertentu, sedang rakjat makin lama
(makin lebih sadar pula akan hak 2nja.

Sebelum terdjadi
pertakankan kedaulatan
stabil dikursinja perlulah
Karena waktunja sangat

membantu
kan soal2

Dalam hubungan ini kita merasa sjukur, bahwa kei
sedjalan dengan keinginan Presiden Suharto, sehingga tinggallah lagi bagi
pemimpin2 lainnja untuk mengikuti djedjak2 bail dari pemimpin
j
demokratis. Agar supaja djangan timbul pertentangan2 jang akan membawa ke-

rugian bagi kita semuanja.

Lima tahun sekali diadakannja pemilih: an tanpa harus ditunda2 dengan
matjam2 dalih, adalah masa jang baik untuk pemimpin2 kita membuktikan ke-

mampuannja memimpin. Siapa jang bermain2 dengan Kedaulatan Rakj:
disingk irkan oleh Rakjat!

ia pasti

OLEH:

ran

djuga perhitungan "load.flow
transmisi
baiancing djaring2

Djakarta terhadap

jang tjukup

baik,

tidak

alat jang paling
baik dan terpertjaja djika mengadakan
komunikasi dengan masjarakat.
Peranan mahasiswa untuk memberi
tjap masjarakat Indonesia modern jang
(merasa agung

diketahui,

Loveli dan Hajse jang

melakukan

|

Compu-

chusus

Indonesia

dan

pada

dasarnja

dipe

jang

untuk

mempertinggi

dimaksud

pendarat.

da djarak 317.520 km dari bu
mi dan 90.000 km dari bulan.

menghi-

djalan2.

rentjana

02-13 gmt (09.13 WIB) hari
Selasa 'Apollo-13- berada pa

ke.daerah2

produsen

prestasi

dan kemampuan Dep. PUT da
lam melaksanakan tugas2nja.
(KL)

melapor

kan bahwa 'Aguarjus'(pesawat
pendarat bulan) berada dalam
keadaan beres.
02.25 gmt (untuk mendapat
kan WIB harap tambah dengan
T djam, red.) — Mengirimkan
siaran televisi langsung,
0354 gmt — Lovel melapor
kan ada kerusakan dalam «'stim aliran listrik. — Rupa2nja
Gua

1

inspeksi,

sedang

darj

ketiga

memberikan

alan

batera'

fistrik

jang

ke-

pada kapal angkasa, tidak
bekerdja lagi, Satu dari kedua
circuit utamanja tidak djalan.
Houston menginstruksikan, bah
wa pemakaian listrik harus di
kurangi

ka.

sampaj

seketjil

mung

04.15 gmt — pend
ng ketiga dibulan nampal

PADJAK PERSEROAN
AKAN DIROBAH DALAM
RANGKA PENANAMAN
MODAL

ditarunkan

Karena kita djuga sama

kelihatannja

sedang

menudju

nol.

"Kam!

sebagai

perahu

menurun

sedang

mula! mempertimbangkan

katanja
05.00

gmt

porkan,

—

bahwa

LEM

penjelamat"

NASA

mela

ketiga astronot

masjh punja persediaan aliran

dalam

untuk

Ik. 15 menit

pesawat

lagi

komando.

Me

reka diinstruksikan untuk meng
gunakan
LEM

lan).

dari

listrik

suplaj

(Pesawat

Pendarat

Bu

05.01 gmt —
Lovell dan
Ha'se meninggalkan
Pesawat
Komando memasuki LEM,
05.06 gmt — Swigert tetap
t Komando 'Odys
melapor

salah

satu

sar didaerah

partai

politik

terbe-

Kementerian

Luar

seberang

sendiri,

Belanda

Di Suriname

ter

AH

Vestor baru. Dikatakannja
be
bas padjak itu diberikan
hanja kepada

:

perusahaan2
baru jang menanam mo

Investasi diluar bidang prioritas
Gan penanaman
modal jang bersifat
perluasan atau penggantian
(repisce-

Uk, Dengan demikian kata2 "dari kiri
ke kanan" harap dibatja "dari kanan
ke kr",
Sekian dan terima kasih —
REDAKISI

JOGJAKARTA, — Rektor Universi
tas Gadjah Mada, Drs. Surono MA,
menjatakan bahwa Univ. Gadjah Ma
Ga selain akan didjadikan suatu "Pu
at ilmu pengetahuan”, djuga akan
merupakan "Pusat Kebudajaan", dan
kepada seniman2 mahasiswa diharap:
kan untuk disampirg giat beladjar,
Gjuga
dapat menjumbangkan kreasi?
untuk kepentingan dunia keseninja
budajaan di Indonesia.
Rektor mengemukakan hal itu be
berapa hari lalu ketika menerima pe
Sudarsono
njerahan sendratari Drs.
dan Kuswardjanti (Putri Sri Sultan
Hamergkubuwono IX), setelah selama
dua djam sendratari itu untuk perta
makalinja dipentaskan didepan umum

Dubes Dubcek.. tetap riang!

i

k

NVIA

3

H4
Ha |
Hi

bantu tjari
8 wartawan

hilang

Pangeran
Norodom
Siha.
nouk, Kepala Negara Kambo.

dja jang diguliagkan Maret jg
lalu pada
umumkan

berkurang

dengan separo.

mumkan,

bahwa

.

Hongkong, 16 April (Mdk)

harj
Selasa meng.
bahwa ia akan men

(jarj keterangan?
mendetail
jang menjangkut masalah na

kan, bahwa dalam waktu be.
berapa
menit
tekanan zatasam dalam "Odyssey" sudah

sib

ke-8

orang

wartawan

Ba.

rat jang diberitakan telah di
pendjarakan

oleh

pasukan2

05.24 gmt — Misi 'Apollo-13"
dengan resmi d'bataikan.
05.34 gmt — NASA mengu-

pro.Sihanouk

akan mematikan mesin roket
untuk turun Jari LEM Cidae
rah pengaruh butan, untuk me
masuki trajek menudju bumi
sekitar pukul C1.49 gmt hari

Asing di Hongkong, Pangeran

da

astronot?

para

ni

dalam

bahaja:

Pange-

ran Sihancuk sendiri dalam amanat
kedua

kepada

rakjat

Kambodja

bebe

rapa hari jang lalu dan jang menjata

kan bahwa ia
"segera" akan
tal pasukan? gerilja Itu.

islarat

bari

pedjuang

me.

disana jang ki

melakukan

perlawa

Anda”.

dipusatkan di Phnom Peah te
lah mengirimka, kawat kepa
da Pangeran
Sihanouk jang

meminta

Kera

bantuannja

dilakukan

menjer-

pemberontakan

umum jang tentunja
sangat menjulit
kan pemerintah baru Kambadja

untuk

se

pembebasan

terhadap diri ke 8 wartawan
tsb jang telah hilang didaerah
perbatasan

Vietram

sementa.

ra suasana
genting meliputi
Kambodja.
Menurut "AFP" dari Phnom
Penh,

seorang

Perantjis

beru.

sia ?3 tahun
dari team TV
Amerika bernama Patrick Fo-

rest, harj Selasa telah men.
derita luka? ketika berada di

dekat perbatasan Vietnam Se.
latan

dipropinsj

Svey

Rieng.

2 Aliran Mahasiswa
Turki Bentrokan
Dengan

Peking, 16 April (Mdk)
Masa penting
berikutnja
dalam
rentjana Pangeran Norodom Sihanouk
kepala megara
Kambodja
jang ditemdang keluar itu adalah keberangkatan
ja menudju daerah perbatasan
Kam
bodja untuk
menjertai
kaum
garilja
jang setia kepadanja.
Itu adalah pendapat
para
djau di Peking, demikian
warti
AFP,
Pierre Ci
.
oleh

"Sek.

telah

Sekelompok wartawan? Ba.
rat jang terdiri darj 38 orang
itu jang pada saat ini sedang

astronot

dikemukakan

mengatakan:

pribadinja

sedang

pada

P. Elba

Itu

kepa

Koresponden

rekan?mu disana, kami akan
segera memberitahukannja ke

Seperti .
Napoleon
pulang
dari

Hal

pesanaja

nannja dj Kambodja untuk
meminta keterangan? mengenai masalah tsb. Djika kami
telah peroleh kabar mengenai

bilkan oleh giroskop2 Vstrik.
0637 gmt — NASA melapor
tidak

suatu

ngirjmkan suatu pesan kepada

komando melaporkan,
bahwa
sawat itu telah dapat dista
ketiga

dj Kambodja.

Persatuan

retaris

06.02 gmt — Pura ahli ber
pendapat bahwa ketiga astronot nampuknja punja persedia
an zatasam jang tjukup untuk kembali 'kebumj. Pesawat

kan bahwa

Dalam

Sihanouk

Rebo

mendjadi

: !

| gas berat)

Sihanouk

Wekretariat pribadinja hari Senim
katakan bahwa djika tidak terdjadi
hai? jang penting di Kambodia, paveeran itu untuk sementara akan te
tap di Peking. Ditambahkan, bahwa
tanggat hari keberangkatan pangeran
Itu akan dirahasiakan.
Pangeran itu diharapkan akan memilih sa'at jang paling baik untuk
melaksanakan tindakannja Ku jang
bagaikan kembalinja Napoleon dari
pulau Elda
Banjar pertanda? jang diterima di
Peking menundjukkan bahwa daerah
perbatasan tetap setia kepada Pange
ran Sihnouk, dan ada kemungkinan
kembalinja — Sihanouk di Kambodja

kebidjaksanaandnja
komunis negara tab sebelum Invasi Sovis
belum mendiadi kenjataan. (AP)

(Suk

pagi bersa-

USAHA SIHANOUK
UNTUK KEMBALI

UNIVERSITAS GADJAH
MADA AKAN DIDJADIKAN
”PUSAT KEBUDAJAAN”

lu

(jara baik.

13" dengan resmi dbatalkan.

kan, bahwa tekanan zat asam

.

..

diemban oleh pera mahasiewa
Djakarta
Melalui pengartian jang sebenarnja
(dari arti sebuah lembaga pendidikan
Gapatiah fungsi ini dilaksanakan
se-

dj

dapat kuranglebih 48.000 orang
keturunan Indonesia.

Ha :: AIKn TAI |

Jagya gt

Ni ln
Ih th
Hi Mi 5
| kita
KMeUsh

H

£

bangunan kota setjara '
terlebih dahulu mempersi:

mengetahui

Sa

lam setiap dada para mahasiswa
(2enerasi muda), pemadaman semangat
jang berkobar?
ini, bukanlah suatu
tindakan jang bidjaksana,
karena telah

jang

ADA WAKIL SURINAME
DI INDONESIA?

Dari 60 pCt-

Lidhlih

dak ie Marus terus Gikembangkan
da-

sumber2
Houston.

Negeri

8

apa jang sekiranja
Gapat disumbang-

kan oleh mahasiswa kedalamnja. Ke@lhilan usaha jang besar paati merupakan djawaban jang paling tepat.
Namun Gemikian
sebagai suatu kehen

akan gagal, demikian menurut

Estrik

La

(AP).

BEBERAPA PERISTIWA SEBELUM
MISSI PENDARATAN DIBATALKAN

i

kota jang maha pesat dengan usaha2

Apollo 13 di Cape Kennedy.

itu tjotjok

Ali!

debat

N

mempunjai

TA! Hi

kan pengertian pengembangan sebuah

j

an dibulan:

pembangunan

An

batang tubuh mahasiswa
di taneh sir

F
8

dengan sifat kebangsa-

an jang dimilikinja, amag diharapkan
sekali. Djika demikian keadaannja patutlah memanifestasikan kesemuanja

if

terdapat dalam

(ita tni. Apalagi kalau kita mengait-

.

pembatalan

inventory

antaranja

dan

Seperti

BE
ketat

cangkul semua hal,

untuk

serentet-

An peristiwa2 jang mendahuluj

Dji
listrik kota
induk
Raya jang dilakukan 2 kali se
minggu. Selain daripada itu
Computer IBM 1130 diperguna
djuga

Swigert ketika mereka makan

roket

13

Ka

aan (perkembangan) —kotaDiakui bahwa keterbatasan
dan ketidak mampuan mahasiswa untuk me-

Berikut ini adalah

Gan distribusi ' beserta gardu?

habilitasi

Ez

sipasi mahasiswa

ba

tanah,

dja, tembok

konsumen jang dapat dipakai
dasar pemilihan prioritas re.

sadja kita meng-ratio-kan pengertian

!

Miri Kita apakah ini udjut njata jang
-iharag2kan
oleh semua pihak perti-

ma.

tabel?

saluran? irigasi, konstruksi

daerah2

h IE li Bira| PiBj Nk |
|i Kinjal Tab ii|
H ti Hepi Tel |
Pa

1

'eru lalu, satu pertanjaan menjerang

peng.

pengangkutan
tung masalah
dalam mentjari tarip.pengang
kutan jang paling murah dari

kedudukan

»

Ikelangit, ataupun pembukaan
'men store bertingkat empat belas jg
tinggi2 tidak djuga pelebaran
djalan
raja jang dilapisi Butun aspal setebal
Pengertian

pembuatan

thematik,

DP)

pisan dalam masjarakat, maka lapisan masjarakag mahasiswa mempunjai

AZWAR

sebuah kota, tidak dapat diartikan dengan hanja bangu
nan gedung
jang mendjulang

intji.

rumus

grafik2

menaiki

Apa jang terdjadi
di angkasa luar..

perhitungan

Djatiluhur,

induk

gambaran

sebelum

APOLLO

djem

(al.

san dan dibeli oleh Dep. PUT

Ikan partisipasi konkrit ini, dkambah
lagi kekurangan fasilitas jang bisa di

dua

Dikiri/adalah Fred Haise dan dikanan John

ma jang terachir

dan penggambaran propil me
mandjang dan melintang salu

di

dalam bidang? material pembangunan
kita terbentur membitjarakan, apakah
lapangan gerak lain tak bisa kita pakai, ?

yinan) daerah3 sebanjak
40 orang tiap

JAMES LOVELL (tengah) tentunja tidak menjangka bahwa missi Apollo 13 jang dipimpinnja itu akan menemui
kegagalan. Pada Sabtu pagi sebelum diluntjurkan Lovell kelihatan gembira dan tidak sabar lagi untuk mengindjakkan kakinja
di bulan.

1130,

tak dj 26 gudang propinsi dan
5 gudang induk (projek UN.

krig tidak memungkinkan. Lalu kalau

tahun, beberapa
bulan jang lalu, me
rupakan manifestasi
dari semuanja Ini
Namun demikian
setelah kita melihat
apolikasi
dari gagasan bersama ini
alam bentuk dua carnsval mahasiswa
Djakarta
pada tanggal 18 Pebruari
1970 dan tanggal 7 Maret 1970 jang

buat Bang

ter IBM 1130 inj baru ada satu

(pergunakan, membuat sumbangan kon

bersama se Djakarta,
pekan mahasis
Ya dan kundjungan mahasiswa (pim-

kalipun berat, tugas

conftrole system untuk 60 ribu
@jenis spare.part jang terle.

”“
AZRUL

Djadi tinggal satu tugas - berat
bagi Bang Ali: bikin tjotjok
jang masih tidak tjotjok. Se-

dalam
memetjah
perhitungan kon-

Istiglal,

Mesdjid

kan

& pembangunan kota
metropolari
ngunan kota Djakarta, dimana ia beruda, tertjermin dim setiap pembitja-

Presiden dan Bang Ali sudah
tjotjok dengan pembangunan
dan peremadjaan
ibukota.

konstruksi
batan Tjisokan),
Portal beton, konstruksi Dome

Mahasiswa Djakarta
tan

TJOTJOK

hasil rea.

djembatan?

struksi

Kerusakan batere bahan bakar
Gjuga akan mengantjam sedjumlah
sistim elektronik dalam pesawat
Induk Itu mendjadi lumpuh.
Tapi disamping itu, pedjabat ba
Gan ruangangkasa itu mengatakan
bahwa mereka mempunjai tjukup
banjak oksigen untuk selama 130
diam jang tjukup memberikan satu kegembiraan bagi mereka dalam
menghabiskan sisa dari perdjalanannja menudju bumi.
Berdasarkan nasihat2 dari para
pengawas di Houston, para astronot telah menggunakan tube2 (pipa) dari salah sebuah topi bulan
untuk menjalurkan oksigen dari pe

pergeseran2 antara kekuatan sosial politik jang memrakjat dengan pemegang2 kekuasaan jang ingin terus
kita memperhatikan utjapan2 Djenderal Nasution diatas.
baik sekarang ini untuk mengeluarkan peringatan itu.

Tentunja dengan pemeliharaan jang baik2

out, Computer IBM 1130 telah

bentuk vested interest, sehingga lambat laun meninggalkan kedaulatan rakjat dan

”

jang bagus2

lisasj Pimpina,
Departemen
PUT semendjak
pertengahan
tahun 1968 dan baru pada bu
lan Pebruari 1970 mesin tsb
ditempatkan pada gedung jg
permanen.
Selama dalam periode try.

bahan

keluarga

dikolong2

Peningkatan Pariwisata antara
lain dilakukan dengan penambahan mobil2 bis Mercedes

Compu

IBM

Computer

untuk

BAIK2

dan wartawan Ibukota sebuah
mesin

Djen-

JANG BAGUS2, JANG

@iperkenalkan kepada para pe
djabat teras Departemen PUT

dilakukan

MPRS

"Segala sesu-

tidur

djembatan

(Mdk)

digedung

sebuah

jang masih

ter Center
dihalaman
Dep.
PUT oleh Menteri Sutamj telah

Swigert hari Selasi
lah menghentikan semua Instrumen? jang sudah tidak perlu lagi
- guna menghemat aliran lstrik dan

ng disukainja setiap lima tahun sekali, merupakan tanda2 jang baik dalam melaksanakan UUD 45 dan chususnja mengenai Kedaulatan Rakjat.

16 April

Bertempat.

pentjeburan

jang

nja

MESIN
COMPUTER
aan
BANTU
KONSTRUKSI
NASA
DJEMBATAN

“Dia dibangunkan pukul 23.39
GMT Selasa dan Lovell dan Swigert kemudian menggunakan waktu istirahatnja Jang singkat sebelum mendjalani manuver Jang genting tiga djam kemudian jang akan
membawa pesawat ruangangkasa-

tersebut, maka sikap dan tindakan demik:
itu bertentangan dengan UUD 45
dan Pantiasil
Menarik sekali keterangan ketua MPRS itu, terutama sekali dalam rangka
kita semua menghasratkan suatu negara, masjarakat dan pemerintahan jang
demokratis.
ramah ketua MPRS itu da
pkan untuk peringatan bagi se-

Ketua

atu harus dilaksanakan dengan
musjawarah setjara kekeluargaan: ekonomi kekeluargaan,
politik kekelaargaan, kebudajaan kekeluargaan”
Bagaimana djika dimulai dengan keluarga jang punja lima
buah rumah, memindjamkan-

sawat perdarat bulan kepesawat
Induk.
Sementara itu para pengawas pe
nerbangan Apollo-13 itu sedang
mempertimbangkan kemungkinan
satu penembakan jang lebih kuat
pada mesin Aguarius dari pada jg
telah diusulkan sebelumnja. Dan
Iri akan menjebabkan para astro.
not kembali 'kebumi lebih tjepat
24 djam daripada jang telah diperhiturgkan sebelumnja: (AFP)

.tama selama 6 diam.

hhanja untuk menjingkirkan orang

interest, menuduh orang terlibat dalam O:

Berkata

deral Nasution:

4 PERSEDIAAN ZAT
ASAM TJUKUP UNTUK
SELAMA 130 DJAM

|

Alamat

40 mm/kolom.

KELUARGA

4 SEMUA ALAT2 JANG
TIDAK PERLU HARUS
DIMATIKAN

16 April (Mdk)

Pesawat

Tidak menjangka...

Sendjata

ANKARA

—

Fihak

ibukota Turki

Ankara

rangkan harj

Polisi di

mene.

Senin tentang

terdjadinja bentrokan? dalam
mana timbul pula tembak me

nembak

antara

mahasiswa?

kanan dan kiri di
wolongan
Universitas Ankara, jang me
agakibatkan

seorang

tewas

dan 6 orang lainnja menderita
tuka2.

Diterangkan
selandjul
bahwa tembak-menembak

terdjadi, ketika seorang
gauta
sajap kanan
oleh fihak lawannja.
Bentrokan?

menjusul

di Ankara

setelah

'-

tsb

terdjadinja

kerusuhan? serupa di Univer.
sitas Istambui sehing,
minggu

jang

tsb ditutup

djib untuk
tuhnja
antara

para

itu

Usaha?
djidb untuk

Uni

menghindarj

korban

Yan, jang

an

lalu

oleh fihak berwalebih

mahasiswa

saling

men:

dja.

sa

bertentang.

jang berwa.
aikan per-

selisihan antara
ngenai soal ideologi

me.
sam

pai sekarang masih terud

akan dipersiapk:
Kambadja sendtr

kukan,

akan

twwan AFP Gt Peking tadi

bir fihak

dita

tetapi belum miem

bawa hasil? sebagaima:
rapkan,
demiklan mesura
kepolisian

na
dja

Turki

tsb.

— HALAMANIY

M ERDEKA

. B sipil mati, tapi

RP, 120 DJUTA UNTUK
BANGUN GEDUNG
OLAHRAGA SEMARANG

Pnompenh bungkem

Thailand & Iran termasuk
favorit utama di Manila -

Gubernur

Dji
Yudjui dan

menginstruksikan

menjediakan uang sebesar Rp.

120 djuta untuk pembangunan

gedung Olahraga jang benar2
representatif

di Kota

Ir ang.

Sema

Gedung jang tjukup modern

itu akan dibangun diatas ta.nah sekitar Lapangan Pantja
sila di Simpang
rang.

Lima

KAMIS, 16 Al

Sema

" KES. PSSI JR HARINI
BERTANDING vs BURMA

Team tennis
akan keluar

Brunei,
H

negeri lagi

Srilangka. Taiwan.
Indonesia, Die-

pang. Vietsel. Korsel, Laos.

5 PEMAIN AKAN
DIKIRIM IKUT.
TURNAMEN2
INTERNASIONAL

Djakarta, 16 April (Mak)
Persatuan Lawn Tennis Se.
luruh Indonesia (PELTI) Pusat menurut rentjana dalam
waktu singkat inj akan mengi

rimkan suatu team tennis un.
tuk mengadakan

TE

kamp tahanan mereka tewas.

Demikianlah salahsatu tragedi di Kambodja
setelah terdjadinja perebutan kekuasaan di Pnompenh. Pada tanggal 10 April lalu terdjadi pertempuran antara pasukan2 Pnom penh dengan geriljawan2 Veda di desa

Prasaut, tapi djusteru tembak-menembak itu berlangsung dekat kamp tahanan tsb.
Menurut berita pers Barat dan beberapa saksi2 hidup, 73 tahanan sipil berikut wanita dan anak2 telah tewas, dan mereka adalah korban peluru2 serdadu Kambodja.
di Pnompenh

masih bungkem.

. Vietkong pasang

Itu akan dapat diperoleh

blokade2,

setelah tiga hari bertempur
ngan pasukan2 Kambodja.

Sumber2

Pemerintah

Kambo-

Lebih dari 100 diantara kira2

@ja kemarin
bahwa
djika pasukan2 Viet Kong mem
pertahankan
blokade2
dijalan
Pemerintah Kambodja akan me
ngalam kesulitan untuk mengi
tim

bantuan

ply2
jang
di
ra

ja.

pasukan2

1.000 orang Komunis terbunuh
menurut
pengumman Pemeria

Sa aan kn pa

Blokade2
lan itu
je
lang.halangi lalulintas langsung

sup-

ke Propinsi2 perbatasan di Mon

barang
untuk pasukan2
berada di Timur Laut Kam

Blokade2

kan

dan

djatan

itu

dulkiri.
Kiri,

pada

hari

Kratie

dan

disebelah

Batatak

Timur

Laut.

Sa

tu2nja djalan lain menudju tiga

terletak

Propinsi itu ialah

KREK. 90 mil disebelah Uta
Phnom Penh. jang ditempat

disana

do

Pnom

Penh

dalam

djarak

kl.

Menurut

Konperensi
ra2 non.blok

soal

perwakilan

nam

Selatan

Revolusioner

Pemerintah

Sementara

(Vietkong).

Viet.

Setelah berdebat terus ham
pir selama 7 djam, ternjata-

lah ada tiga pendapat antara
xlk. 60 delegasi. Soal ini dise.
rahkan kepada komisi ad hoc

5 anggota

supaja

diusahakan

suatu penjelesajan jang dapat
Gdisetudjuj oleh semua pihak.
Tiga pendapat
tsb adalah:

1. Mereka

ikutnja
Bota

jang

Vietkong

penuh:

2.

mendukung

sebagai

Mereka

ang.

jang

menjetudjui
Vietkong hanja
sebagai peindjau: di
3. Me
reka jang lebih eanakat soal

tahukan.

Kedua pesawat jet Kanada itu,

kmbarnja djatuh

Gjudara

antara

karena

tabrakan

keduanja

diatas

Yea2 Hess'an dan ' Heuchelheim.
Tetapi kedua pilotnja dapat me
njelamatkan diri
pakai parasut.

LATIHAN

dengan

KATA2

terdjun

Kambodja
wa

:

Dimana

-

KTT?

Sementara itu kemungkinan
KTT non blok ketiga diada.

kan dj Aldjazair hari
bertambah banjak.
Tjalon

New

Ababa

Delhj

setjara
takan

jang

Selasa

lainnja,

(India)

(Ethiopia),

jakni

dan

Addis

keduanja

tidak langsung mfnja

mau

mundur,

dengan

New Delhi diberitakan menje
nudjui Aldjazair sebagai tem-

pat untuk KTT non blok ketiga. Sedangkan Menlu Ethio

pia, Ketema Yifru, mengumum
kan akan mendi
g dipilih
nja

Lusaka

(Zambia)

pendapat bahwa
m
akan
tjukup

dukungan.

sebagai

ber.

Zambia tidak
memperoleh

Konperensj
persiapan
itu
membentuk komite 11 anggo.
ta guna merantjang rekomendasi2 bagi KTT jang akan di

selenggarakan
ga itu.
Seorang

tahun

ini dju.

djurubitjara
darj
itu kata

ria diang.

kat djadi raportir komite peru

mus hari Selasa.

kegiatan?

dan da

Sehari sebelumnja Pemerintah

nop blok.

tempat KTT itu.
3 PESAWAT TEMPUR JET
Tetapi para penindjau.
DJATUH, 2 AKIBAT TABRAKAN «

..BONN, — Tga pesawat tempur jet, 2 milik angkatan udara
Kanada, har! Selasa “telah dja
tuh, Semikian kementerian
per
tahanan Djerman Barat memberi

di Propinsi Svay Rieng
erah KREK.

itu diserahkan kepada konpe
rensj puntjak (KTT) negara2

persiapan nega.
Selasa malam

kejakinan

pasukan2 Viet Kong tsb ialah
untuk mentjari suppiy2 bahan
makanan jang banjak terdapat

Konperensi persiapan |
Non-Blok terantjam
perpetjahan karena VK
Dar es Salaam, 16 April (Mdk)

25 mil dari
perbatasan Laos,
ke Timur
menudju
Propinsi
Stuig Treng dan kemudian ke

Kelima

(Rtr/AFP)

mengumumkan bah
Komunis telah me

Lanny Kaligis

jang

terdjadi

nja 25 mil dari Pnom Penix

jaga

57 ORMAS PERANTJIS
TUNTUT PENARIKAN '
PASUKAN ASING DARI
VIETNAM .
Paris, — 37 ' Organisasi

massa jang

beraliran

kiri

Perantjis, termasuk partai
komunis dan partai sosialis

persatuan, merentjanakan
pada tgl. 10 Mei jang akan
datang akan

melantjarkan

demonstrasi besar2an untuk menuntut ditariknja se
gera pasukan AS dan seku
tunja dari Vietnam,

Dalam sebuah pengumuman bersamanja hari Selasa, ormas2
kiri Perantjis

itu menjerukan
massanja
supaja mendjadikan hari 10
Mel itu nanti sebagai "hari
demonstrasi besar menentang

perang

Vietnam”.

Djakarta, 16 April (Mdk).
Medan

(PSMS),

bhs. Inggeris,

19.Salah satu Kantor Berit: di Indo
nesia
21. Otak: Isi tempurung kelapa
22.Nama bentuk dalam dunia per
dagangan (Mis: N.V., Firma dil)
23. Penjimpanan surat - surat
24. Gerak air laut
26. Halaman (dim buku). Fasa

seterusnja

han

ikut ambil

pool kedjuaraan PSSI
perebutan

Cup.

nja (zone) masing2, semen-

akan

dalam babak penjisi

Junior

djuara junior untuk daerah

Suratin

Seperti telah diberitakan

djak hari Selasa sore kema
rin telah berada di Ibukota

sebelumnja

Rp. 4 Djuta
belum
terkumpul :

bahwa

PSMS-Sigli-dan PSM

kes.:

ada dalam pool II dan akan
memulai pertandingan ba-

bak penjisihan poolnja pa-

da tgl. 21 April jad. di Sta
dion

Menteng,

sementara

pool I jang terdiri dari PER
SIDJA Jr, PERSEBAJA

latan/Ketua

Nasjonal)

bak penjisihan poolnja setgl. 14 April jl. di
mendjak

Sulawesi

Pelaksana

Se

dihadiri

harto

Sudiono.

Tapi penentuan
mjak
tergantung
pembeajaan.

Menurut

perhitung:

dah terkumpul sebesar Rp 2,5 dju
kedjuaraan

tersebut

dah dapat dilaksanakan.

Pada waktu ini, Komda

su

Pertina

Sulsel selaku pihak penjelenggara
giat

sedang

mengumpulkan

dana.

Menurut Major Abustam, semen
tara pedjabat di Sulawesi
Sela

tan telah menjatakan
untik

memberikan

kesediaan

bantuan

keus

rgan, tapi Pertina berusaha un
tuk lebih dulu
mendapatkannja

dengan usaha sendiri.

1. LEE KUAN YEW, 7.
STOP,
M.R., MAL.A., |
.
20. IA, 23. FELUIT, 25. ANTI, 26.
ARRO, 27. APA, 29, EISAKU SATO,
IL. AG

Untuk beaja kedjuaraan nasionat di Makassar, antara lain akan

dikeluarkan kupon masing2
.
harga Rp 100 jang telah disetu

djui oleh pedjabat2 setempat.
Kupon

tersebut akan

MENURUN :

melalui

2. EPOS, 3. EKPORT, 4. K.A., 5.
WASHINGTON, 6. ESIMOLOGIE,
10.SOL, 11, ROMA, 15. AE,
A, 17, MI, 19. KELAPA,
21.
, 22. AIR, 24. URAT, 27. A8

membebani

dengan

usaha2

disalurkan

pengangkutan,

pertimbangan

tidak

akan

masjarakat banjaks

ini.

Dikatakan

sebe

Marks (kira2

akan ditutup oleh Negara

kankan harapan bahwa pembesar
Djerman Timur akan mempermu
dah pendjualan
ketbukota Ba:
varja
Genshcer menegaskan kembal
bahwa anggota2 team — Djerman
Timur bisa memakai lambang Djer
man Timur, palu dan sepasang
kompas. (AFP)

PSSI

Iljis

Had-

maka

praktis badisan

dan Olympiade

memperkuat

PSM

12.000

Arif:

rens.

dan

(ex back

pembangunan

da-

PSSI/PSMS

dan

dipimpin oleh M. Junus Umar

selaku Team
Pemain? jang

memperkuat

Sigli Jr ini adalah: Teuku Ha

T. Ismail

san:

T.

(kiper):

Sjamrul: Sofian: Ruslan: Djak

far: Madehak: A. Rani: AM
Achmad Hassn: T.
muddin:

Usman: T. Sofian: Idris Ka.
r'm: M. Ni
Zakaria: T. Ha.
fas: Iskanda'
din dan Muzhar. (Am)
|

KOMPETISI TENNIS
MEDJA ANTAR CLUB
DI DJAKARTA

go

terdjadi
pakbola

seperti

PTMSI

jang
se-

Djaya

Soetrisno Djs dalam keterang
ja kepada
"Argara" me.
ngatakan,
bahwa
kompetisi
sb dilas
Ikan dua kali se
minggu

ada

Raya

t

diantara 26 club

dalam

daerah

n

kelasnja.

guna

SA
tia

bisa

jang

Djakarta

ditentukan

selandjutnja,
|

esebelasan

il

keras di Stadion Siliwangi Ban

mad

dalam kompetisi
Persidja.

Sekretaris

BANDUNG,

wanita “Putri Priangan" dari
har Senin telah ber
Bandung
kes. wanita

,

ana

n

TEAM TAMU DARI
SINGAPURA
DIKALAHKAN 2-1

tu pertandingan
jang seru

Daerah (Pengda) PTMSI Djakarta Raya dalam waktu sing
kat ini akan menjelenggara.
kan suatu
kompetisi Antar.
SS

Per

dengan angka 2—1 dalam dua

Pengurus

DJAKARTA

tempat2

rentjana

Kes. Puteri
Priangan .
Menang

orang pemain

kanan

dan

'kampungan Olympjade. Ia mene
«aa

Lau.

dimasa djajanja)

ne

Munich, dengan mengi

pertardingan

Talib

Cup

4-000

beberapa grup untuk mem

team
PSSI
baru kali jini

ngan

Tokio

dan

serta

ikut

atlit

Olympiade

Rivai: Muslimin: Rauf: Sanu,
si: Talib Djakfar: Jacob: Mus
Samaruddin

Djakarta, 16 April (Mdk)

Gjukkan keinginan besar

jang

lah: Hendrik.Djoharj (kiper)
Rachim: Junus: Jusuf: Anas:

Adam:

WARTAWAN

gara2 Eropa Timur telah menun
dalam

Jr ini ada-

tafa: Mahmud,

KES.:

Meksiko dengan

wartawan hadir.
Daume mengatakan bahwa

denga,
18 pemain
dengan
pimpinan Hakim sebagai Te.
pemain?

KEMUNGKINAN
VETE
RAN PSSI AKAN
DIHADAPKAN DGN.

dapat mena
lebih 2 dju

Olympiade

lah penonton

de.

Kes. PSM Jr djuga datang
Manager,

ke lapangan?

ta, kira2 dua kali lipat dari djum

ini agak lemah.

am

akan turun

mengha-

Panitia Penjelenggara

Jr jang dibawanja

PSM

pan

Sultan

»er

Marks)

(70

tupan 20 dollar
lembarnja.

kuat team PSSI Junior ke Ma

nila

kartjie2

San

marks)

(25

untuk hari2 pembukaan dan penu

junior

oleh

Kartjs

Kartjis2 untuk event? biasa di
harapkan bisa didjual sampai 7
dollar

1972

KARTJIS BIASA BISA
DIDJUAL MAX. $7

Bag:

an, Bavaria dan Munich.

rapkan pertandingan?
Tik penonton kurang

Medan

!

Ki Rp 4 djuta, tapi djika uang su

MENDATAR

1972

puti 750 djuta Marks (kira2 210
Gjuta dollar AS) Kekurangannja

jang dibina oleh coach Rasjid

Laut

an, beaja jang diperlukan melipu
ta sadja,

kali

djuara

tang

pula oleh

waktu ini baterutama dari

sebagai

satuTema

Saleh Basarah, dan
Penasehat/
Ketua Kehormatan
serta pendiri
Federasi Tindju Asia, Brigdjen Su

29. Tanda Kenderaan Bermotor daerah
Banjumas (Kedu)

tahun

menelan baja

000
320 djuta
lar AS) dengan penermaan mel

berhasil muntjul sebagai salah

Kedjuarg-

OB. Sjaaf, Ketua 1 Brigdjen Andi
Mattalata, Ketua II Laksda Udara

2T.Ob31 pemberantas djentik? (njamuk) Malaria

Muaich

sar 1.582.000.000

KANS PSMS JR &
PSM JR BELUM
DAPAT DIRAMALKAN

Dilain
pihak
(Sigli) Jr jang

an Tindju
Nasional-X,
Major
Abustam mengatakan, bahwa
ke
gjuaraan tindju
nasional
jang
akan djadakan bulan Djuli di Ma

dan

Jr,

PERSEMA Jr. dan PERSE-

Makassar, 16 April (Mdk)
Ketua Komda Pertina (Persatu

an Tindju

ber-

DES Jr. telah memulai ba-

PANITIA KEDJUARAAN
TINDJU NASIONAL
AKAN DJUAL KUPON

Umum PB Pertiha Laksda

sakit

4.Rumah tempat pendeta
5.Sesudah S.D. — 6.Pra sekolah
10.Sendirian: Belum berpartner
11.Merek sebuah Fulpen
13. Kantor berita Nawonal
1M.Dibatja dari bawah : Djika (dim.

PSSI Senajan, untuk

ngurus2 Daerah diantaranja Ketua

1. Dipertengahan
2.Ampunan: Pembebasan dari bu3.Rumah

Sigli (A-

di kom-

ditempatkan

aanggota2 Pengurus Besar dan Pe

bitan Buku2 : Noor Komala.
20. Tanda kenderaan bermotor daerah
Jogjakarta
22.Nama seorang Filosoof jang ter4
25.N: a sebuah Kantor Berita Inggeris
26.Dukun baji : Orang jang pekerdjaong wanita jang henan
am keadaan bahaja (singbahasa Belanda).
29. Jang berasa panas
30.Suku bangsa jang tinggal disekitar
Danau Toba
81. Panggilan terhadap orang tua laki2
MENURUN
Pawan :
kuman.

dan

plek

dari

tjeh) dan Makassar (PSM)
jang telah keluar sebagai

saksjkan

longan sesuatu bangsa
8.Sesudah satu
9. Gambaran waktu jang akan datang
12. Perburuan (atau hunter dalam bhs.
Inggeris).
15.Pendapat
—16.Atas nama
17. Bahasa Inggeris, jang artinja : Akur
Setudju!
Beres.
18.Nama (singkatan) sebuah Pener-

Olympiade

diduga akan

sudah di Djakarta

kassar, akan diikuti oleh kl. 200
petindju dari seluruh Indonesia.
Kedjuaraan tersebut akan
di

HARINI

wonn, 16 April (Mdk)

3 team dari daerah
Kesebelasan2 Junior

disebelah Selatan Phnom Penh.
(UPI)

Olympiade

Kedjuaraan Nasional PSSI Remadja

ha-

Pada hari Minggu jl. beberapa ra

$ 440 Djuta beaja

(CX)

: SEMI-FINAL :
Pemerang pertandingan "W'" akan berhadapan dengan pemenang
""Y” (WX) dan pemenang dari perandingan "X” beremu dengan
pemerarg dari "2" “2.
2 ISTIRAHAT.
» FINAL: Kalah "WX"” — kalah "XZ” untuk tempa, ketiga.
Pemenang "WY” — pemenang "YZ” untuk tempat kesatu dan
kedua. (Rtr.).

itu menurut

dibagian pu.

tri. (Aat.)

lantjarkan serangan besarZan
ke sebelah Utara. Selatan dan
Timur Phnom
Penh. termasuk
pertempuran

pemai,

— runner-up pool "A"

pool"!
— tumer-up pool "D” M.
Pemenang pool "D'" — Tumnerup pool "C" 1
? ISTIRAHAT.

keterangan terdiri dari Soegiarto Soetarjo,
Gondowldjojo
dan Atet Wijono untuk bagian
putra serta Lieta Liem serta

Seiatan dan Timur menudju tiga

melalu: dja-

lan2 kelas dua disebelah Utara

Selasa

Pertempuran
25 Mil Dari
Pnompenh

Pemenang pool "'A" — runner-up pool "'B' (W).

tannja ke
antaranja turut dalam kedjua
raan tennis internasional "Fo.
rest.hills” dan kedjuaraan du
nia junior.

1
EF
: HA 2
1 hP3 Bh 5 ! # TE
f
|
:£ ff
E H)

16 Maret (Mdk)

Sementara itu team Balap Sepeda DCI Djaya semendjak beberapa
jang lama telah mempersiapkan diri dan pembalap2 DCI Djaya bertjita2 untuk
dapat keluar sebagai djuara umum dalam kedjuaraan Itu nantinja.
Gambar mas menundjukkan Team inti Balap Sepeda Djaya jang terdiri
Sari (kiri ke-kanan) Donry.Gunar di-A. Somad dan Margono sedang mengaakan latihan2. (Foto: KONI Djaya).

1 Muangthai — Brunei dan INDONESIA — Taiwan
1 Srilangka — Djepang dan Iran — Malaysia.

|

Penh,

Kedjuaraan Balap Sepeda Nasional menurut rentjana akan dimulai tgi.
21 April jd. di Purwakarta (Djabar) sedangkan pada tgi. 19 April akam
Menurut keterangan jang diperoleh
@ilangsurgkan upatjara pembukaannja.
untuk melaksanakan Kedjuaraan Nasional ini dibutuhkan biaja sebesar Rp. 1.5
Gluta, namun sangat disesalkan, karena sampai tgl. 15 April kemarin biaja
jang berhasil dikumpulkan baru mertjapal Rp. 75.000,—
Masih belum diketahui dari mana kekurangan? jang demikian banjaknja

AAtjara3 selengkapnja
jang telah disusun untuk pertandingan jang akan
Don
hingga tanggal 2 Met mendatang adalah sbb. :
P
1 Laos

(AP).

pasukan Kambodja terkepung
@hnom

tennis jang

: #2£ :
:

djauh, penguasa2

team

DJUGA KEDJUARAAN BALAP SEPEDA
DIANTJAM KESULITAN BEAJA

jang di
PELTI,
darj

Et FEPEE

Sebegitu

dil luar negeri.
Menurut keterangan

un.

m

Klas Uta amtatapkar enam
khib. klas tjadangen utama 8
klub. kelas 1 djuga enam klub
dan kalau mungkin diadakan
pula klas IT

dan

membikin

djuara Na
Djatan

wanna pe

ingan

gang jafig kadang? di

sertai dengan

»

jang
wasit internasonal (wasit resmi FIFA) DA
syte.
bertindak
ales
Matuharus

gas kepada dua

belah

pihak.

ng
pemain.
dari dua
Tidak kura
masing2 f'hak seorang, harus
digotong keluar akibat permain
an sama2 keras ini
Kurang lebih 20000 penonton
gus dari PSW “Putri Priangan
jang hampir setiap saat bisa

ali per
sai
bola. Seringk
mengua

tandingan berlangsung setengah

lapang dan
“Singapura”

kesebelasan wanita
harus mau bermain

“dalam kurungan” lang sdtigat

ketat
an”

dari

PSW

"Putri

Priang

-

1

aa

DIDALAM

perlawatan

dan mengikuti berbagai per.
tandingan jang dilangsungkan

