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Iapat dibeli diman
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| Harga2 mengarah
Harini sidang Kabinet di Istana

jek jang belum

nolak dengan alasan bahwa mere-

ka bertanggung djmwab kepada pu
bukan

kepada

Pemuda

Rp. 15
Tenggara

Konperensi
Mahasiswa

(ASEAUS)

ker2
Asia

jang

akan

diadakan di Bandung, menurut Ke

tua Organizjng Committeenja

Sar

wonio Kusumastmedja dikjra2kan
akan menghab'skan biaja minjmum
sebesar Rp 15 djuta.
.
Menurut Sarwono, uang konpe
rensi ini adalah sumbangan darj
Pemerintah, dan akan dipaka!

un

- Kodam VI

22

Direktur

PT

Bank

rin

telah

sebagai

terdakwa pada sidang Pengadi.
lan Negeri Istimewa. Djakarta
,

karena

dipersalahkan

ngannja

dengan

ada

akan

700

para

Mereka

dituduh

hadji

telah

sebesar

ke

mene-

Rp. 3 diuta

jang diberikan oleh Wahju Ku
sumanegara

gadungan
—

menangkap

pasport

seorang

VLSI

jang

menggunakan tanda pangkat
nan

kolonel,

dan

memalsu

telah

let

tanda

djaminan

para

pasport

jang

ternjata

bihwa

chegue

hadji,

diemaah

berhasil

sebagai

pembajaran

untuk

Kodam

tsb. tidak dikeluarkan

dengan

alasan

kosong.

Terdakwa mengatakan bahwa

W-K.
memberikan
chegue tsb
setelah Abdullah melarikan diri
(Abdullah salah seorang penje.
bab utima gagalnja pemberang

katan kapal hadji ”Tampomas"

disamping
pengurus2 Al-lchlas
lsinnja jang telah ditahan oleb

kol palsu tsb, telah berhas'i me
ngelabui seorang direktur sebuah

jang kemudian

kuasa

Komdak

VII

selar

kesardjanaan

hasji

memindjam

mempunjaj

(BA).

Menu

Tut Pendam VISiw., Dj telah ber
sebuah

kendara

Djaya).

Tapi saksi V/K mengatakan,
bahwa chegue tsb diberikan se
belumnja Abdullah kabur dima
na waktu itu terdakwa menga.
djalan untuk menolong pembe.
rangkatan djemaah hadji apabi

” memberikan

dapat

saksi

la

chegue sebagai djaminan untuk
Dan ter.
pengeluaran pasport.

saksi,

kata

njata.
lang,

pasportnjapun

sehingga
angkat

hi

cheguenja
tak

keluar

tak djadi ber:

kapal

karenanja.

Chegue

tsb.

tidaklah kosong karena ada da
nanja jang akan disetorkan bu

rupa 5 lembar chegue dari Ab.

dullah.
Selandjutnja

kan.

minta

bahwa

supaja

saksi

Arif.

pasport

dapat

dari

katakan

dleh

terdakwa

Arif

meminta

kembali

chegue

W.K.

sendiri.

Mal

ini

bahwa memang
pernah
memberikan surat,
tapi

diberikannja

sebagai

di.

saksi
isinja

jang

djaminan

pengeluaran pasoort.

Oleh terdakwa dianggap hal

ini gandjil dan

lutju,

dimana

saksi sendiri
belum melunasi
pembajaran pasport dan deng.

an djaminan chegue itu sendiri

MENLU RFD AKAN KE INDONESIA
Bonn, 22 April (Mdk).

MENTERI Luar

Djerman

Barat

Negeri

Walter

Scheel mulai tanggal
6 hing
ga tanggal
17 Mei akan me

ngundjungi Indonesia, Ma-

laysia, Djepang,
dan Korea
muman Kementerian

F

Selatan. Demikian pengu-

Negeri Djerman

Senin j. j.l.
Di Djepang

mengcover berita2 Istana hari

-

Barat

Menlu

hari

Wal-

den Gustav Heinemann
man”

Selasa telah agak ketjewa, tidak memperoleh berita kare.

na djurubitjara Istana Widya
Latief sedang sakit. Semula jg
akan memberi keterangan ada
lah Sekretaris Kabinet Sudhar

mono

menghadiri

"Hari

un

Osaka. (UPI)

di Expo

70

sedang

dinas

sudah

mundar

sehingga

Istana

dang

ke

Menurut

benarnja

Anwar

kemudian

kembali,

Merdeka

jad.

hak

Abdullah

jang

di

bab, utama — timbu

AKADEMI

PHOUMA

1970

perkara

pai puntjaknja,

ketika

Islam melangjarkan
kekantor

Gubernur,

wan'ta2

sambil

ta, agar Tuhan

gubernur,

membuka

kepada

pro

Pangdak

lain disampai

Ketua

Mahkamah

Agung,

Sehari sebelumnja diberitakan didaerah itu telah djatuh puluhan korban

penduduk suku Vietnam. Saksi2 mengatakan bahwa korban2 terse
serdadu2 Kambodja jang menjangka mereka hendak melarikan diri dengan
dari kamp tahanan mereka.

geriljawan

laysia hari Minggu jg lalu

di Serawak.
djumlah

Ini

terbesar

Komunis

jang

adalah

gerilja

ditembak:

mati dalam waktu seharj di
Serawak,

menurut

pernjata

an Komandan Tentara Ma
laysia di Malaysia Timur,

Major Djendral Syed Moha
mad Alsagoff harj Senin jl.
Enam orang diantara mes
reka ditembak mati didae.
rah JAMUKAN
dan lain?
nja didaerah
Nonok dari
Divisi I, dimana suatu operasi besar?2an dilantjarkan
untuk. mengedjar

dan

me.

ana

buatan

bar:

pada harj Senin
agar

supaja

nakan untuk
aman sebagai

jang

mendjandjikan

djam

20.00

pada

terdjadi

tgl.

16

perteng-

Tkt I & II ABA djurusan Ing
Keris

di

Djl. Pegangsaan

Ba.

rat No. 1. Pertengkaran itu di
Gahului setengah djam sebe.
lumnja oieh perkelahian 'an.
tara Muchtar Harun dengan
namontik

Sage

Mahasiswa

demonstrasi '
tikan

djudi

(casino)

jang

sedang

Kngaan Gengan tenangnja di
Melalui pengeras suara jang

dar",

(Ant)

memberikan

kearah

an kembali

amunisi.

informasi

atau.

gerilja2
penemu.

sendjata2 dan

atjara, waktu dan tempat
"perlemuan Asia” itu belum

Mereka

dari
diten

Nngenai

A

ngungsi2 ke Hong

Kong, jang

pe-

ma-

C.LA.

22 April

Pemerintah
mengerahkan

ta

L

BANTAH

TERLIBAT

Mbatrja CIA. date:
KISAH PELAJARAN
"DEWA
RUTJi”
KE AUSTRALIA

18 Mei

berlangsung
pada tgi. 2

s/d

sih didjadjah oleh Inggeris itu.
Suratkabar
China Mail jang mengu

:

25 hari

jang

1970, 4 Kraton, Jaita Ina

dihantam
ombak

Melbourne, 22 April (MBK)
Kapal latih Dewa Rutji"
ruwmenerus
selama 28 hi

ke-3.

. Soviet sudah kirim sendjata2 terbaru ke RPA

London,

ataupun

WASHINGTON — 1
menterian luar negeri
Senin memijantah
bahwa d
sta AS/CIA telah mengorganisig
deta terhadap Pangeran Sihancuk
Kamirodja.
Marian Soviet Uni, Pr

22 April (Mdk)

Presiden AS Richard Nixon Senin
malam telah mengumumkan rentjana
penarikan pulang sebanjak — 150:000
serdaduZ Amerika dari medan perang
Vietnam Selatan. Tapi dalam pengumuman itu Nixon tidak menegaskan
aetjara konkrit tanggal penarikan
itu akan dilaksanakan dan diselesalkan.
Sementata itu Komando Militer AS
@ Salgon hari senin mengumumkan —
hanja beberapa djam sebelum Presi
rentjana
den Nixon mengumumkan
terachirnja bagi penarikan (Masukan?
Amerika berikutnja dari Vietnam —
bhw sampai hari Rabu pekan lalu ser
@ndu2 Amerika di Vietnam tinggal 428
500 orang, ketika selesainja program
penarikan pasukan? Amerika tahap

tempat

AMERIKA

jang dha

sudkan untuk mentjegah larinja

mengatakan

nja belum diput

bahwa
Djakarta
masih
bagi diadakannja pertemu

negara?

|

Konperensi jang “diusulkan
ruslah diadakan
pada
#ngi
Menteri Luar Negerj setapi

pers,

bukuman2 jang lebih berat itu dimak

(UP)

150.000 LAGI DITARIK
DARI VIETNAM SELATAN
San Clemente,

di

Hong Kong, 22 April (Mak)
PEMERINTAH RRT kini mulai men
Glatubkan hukuman2 jang lebih keras
kepada mereka jang tertangkap se
Gang melarikan dir? dari RRT, Demi
kian laporan suratkabar Chin Mall
hari Senin, jang menerangkan bahwa

ha.

jang da-

penangkapan

pertanjaan

Asia

PEKING HUKUM ,
BERAT. PELARJAN2

Pada hari itu djuga bebera
ra

Mendjawab

Pemerntah

(Mdk)

Bangsa? Asia guna memetjahk
dan mengatasi krisis &
dja dan Lao.

dari

dipergu

melapor dgn
pas djalan.

diah bagi mereka

bahwa

Adam Malk mengatakan, bahwa

an Asja teb,
Mengenai

Para pedjabat
Malaysia
mengatakan bahwa
10.000
lembar surat telah didjatuh
udara

'pertewusikh—

dengam Dutsbesar Djepang
Djakarta, Masao Yogi.

takan,
terbuka

ribadi

Ta

geri India hari Seni

Djepang sadja. Adam Malik menga

negeri

Majekamang berisi ma.

anan

disita.

dalam

diundang?

Djakarta, 22 April (Mck)
Menteri Luar Negerj
Malik Selasa siang membitjara
kan gagasan

&

New
Delhi, 22 Apri
Sumber?
Kement

tukan dan hal jtu tdak hanja ter
gantung kepada Indonesa dan

nangkap gerilja2 Komunis.
Tiga pistol. seputjuk sen
djata

RRT

tew

INDIA PELADJARI
RENTJANA ,,FORUI
ASIA” TENTANG
KRISIS KAMBODJA

Ko

bak mati oleh Tentara Ma-

pun pembunuhan
dan djuga kearah

bahwa

VIETNAM ...

munis, enam orang dianta.
ra mereka wanita, ditem.

kapkan

mengung.

ar

bil tanggal 10 April ini menundjukkan tawanan2 itu diikat tangannja se
perlawanan terhadap sarang geriljawan dekat Prasot.

Kuching, 22 April (Mdk)

pat

lainnja

1

PASUKAN2 Kambodja dengan sendjata siap untuk ditembakkan me
penduduk Vietnam dinegeri itu atas tuduhan terlibat kegiatan2 komunis. Gam

tewas di
Serawak

Djaksa Agung, Kepala Kepo.
lisian Negara
dan sedjumiah

karan antara S. Fauzi Motik
dan Muchtar Harun (anggota
Polisi)
i
Mahasiswa

'

komunis

SEBELAS

se

SITUASI JANG SUDAH MIRIP PERANG

pa ribu
selebaran lainmnja
telah didjatuhkan darj uda

antara

me

hati

menjampaikan

protes tsb jang tem.

memin

sehingga dia menghen

selaku

4 wanita

£

busannja

demonstrasi

mandjatkan do'a beramai2

SH,

Kabi.

kan

tembusan

Medan

pagi mentja

Drs. Andi

kan kepada Menterj Kehakim

UMUMKAN

Sabtu

(LPI)

Pendidik

sidang

VII Djaya, atas perlakuan ka
sar jang diterima oleh 2 Maha
siswa Akademi tsb dari bebe
rapa orang petugas kepolisian.

an.

kan meletusnja perang dunia ketiga.
PM Phouma katakan Yahwa Kambodja kini menghadapi kesulitan be
sar "gara2 Vietkong dan Vietnam
Utara"
Dlika pertempuran? terus gadja ber
Jargsung, maka Ja mengantjam mele
tuskan perang dunia ketiga djika ne
gara2 besar jang berfanggungdjawab
tidak mengusahakan penfelesaian se
Yara tepat, kata PM Phouma,

hari

telah

Surat

MOBILISASI SEBAGIAN
VIENTIANE, — Perdana — menteri
Souvarma Phouma duri Laps hari Se
nin menjataifin kekuatiranrla bahwa
koriflik Kambodja akan mengakibat-

pada

Lembaga

Adjun Akuntan Indo

tes keras

se-

Medan, 22 April (Mdk)
Aksi2 massa menuntut dilenjap
kan Casino jang telah hampir 10
hari lamanja melanda kota” Me

(Mdk)

nesia (A3I), pada tgi. 20 April

penje.

ini

Gan

Barat fi.

berjta.

Paronrongi

Akademi

Abduliah ada
maka si

r keterangan

sidang

Ibu2

dari

pembina/penjelenggara Akade
mi Bahasa Asing (ABA) dan

mengangga,

NA

jang

mandir

PROTES PANGDAK Vil '

ditunda sampai hari Sela
depan dan
kepada Djaksa
pada

wartawan

Djakarta, 22 April

hggil Abdul

nja

keluar kantor,

para

PEMIMPIN

@hantam ombak sebesar .
mah dalan
pelajaran mg
bahnja kebenua Australin,

hingga hampir seluruh 2

mengalami mabuk laut.
mehirnja, setelah mei
100

tahun

ritakan

Australja
awak

jl

Demikian

lewat

kapal

tiorong

Sabtu malam
Dewa

di

Bad

Oi

Rui" Ik

ten (L) Henny Palenteng,
kol (L) Dr Suryudibroto
Sersan major 1 (L) Samba
Darmono.
Kapten Henny Pulenteng$
Merangkan, bahwa

(Merdeka)

Uni Sovjet
penerbang

telah
- pe.

nerbang Uni
Sovjet maupun
jetjet MIG 23 Supersonic jang
terbaru kedalam
di Timur Tengah.

laporan2

pai dj Londoo

lah

uu,

Laporan?

bahwa

jang

sam.

achjr Minggu

itu

Unj

peperangan
Demikian

Sovje

Ini memasukkan

mengatakan

MIG2

lelah mu,

. pesawat

23 mung

terbang

termodern jang dipergur"kan
dalam
Mrtempuran
Timur

Tengah
RPA

ma

dan

Unj

unjuk

pada

Sovjet

menjerahkan
djenis SAM3
Tah RPA.

kepentingan

wak,u

telah

jang

sa

mulai

peluru? kendali
kepada Pemerjn

Djer

di

tetapi oleh karena

kesibukannja lalu ia menun.
djuk Kahumas Sekneg dan ia
tidak berada ditempat karena

fanggal 13 Met. jad.

bertempat

SH,

Sementara itu menurut keterangan. hari Rabu ini akan

tjukup.

kin pesawat

ter Scheel
akan menggabungkan diri dengan Presituk

Hakim

demiki-

an djuga devisa menundjuk
kan gedjala2 jang normal.
Djubir Istana sakit
Para wartawan jang biasa

dak memperoleh

dalam perkara ini
lah saksi terpenting.

di

harus ada surat

lagi

memintanja

mu

keluarkan
saksi

belum

mengata.

terdakwa

normal,

an Indonesia

satu2nja

hanja

bihwa

takan.

liter palsu itu, djuga

tuasi jang

Pimpinan

sebanjak

djemuah

rima chegue

pem

"Tampomas'

mengangkut

Mekkah.

,hubu

kegagalan

berangkatan kapal
ig.

BANDUNG,

hal tsb. menggambarkan si

Pembangu

dihadapkan

menu-

run kembali. Menjinggung
masalah Valuta asing, Radius
mengatakan
bahwa

April (Merdeka)

nan Swasta. Drs. Cahlik dan
Direktur PT Bank
Pariwisata
Arif Suratno, hari Selasa kema

orang pimpinan mahasiswa
dari
Indonesja, Malaysia, Pilipina. Si
ngapura dan Thailand,

wangi baru? ini telah

tsb. telah mi

ngadakan pertemuan segi
tiga antara Menteri Pertanian, Gubernur Bank Sentrah dan Sekretaris Pengen
dalian Operasionil
Pemba-

diperiksa

Djakarta:

tuk membjajai konperensi selama
10 hari dengan peserta kira2 200

ada harga naik ba-

itu. Dan dewasa ini harga2

2 direktur
bank swasta

BEAJA MINIMAL KONP.
MAHASISWA ASTENG
—

laupun

mukakan hal tsb. hari Selasa kemarin setelah me-

rea-

me-

ru2 ini, hal tsb. karena ka
get dengan peraturan baru

PERKARA ,,AL ICHLAS” MULAI
DISIDANGKAN DI PENGADILAN

Djuta

BANDUNG,
Perkumpulan

sangat

rendah jang berkisar sekitar 0—1”o. Radius menge-

Uisasi Pelita jang - dipimpinnja,
"demikian Simandjuntak, laporan2
Pelita dikantor Guberrur Sumsel
mengemukakan keluhannja
pada
"antara"

Ti itu, ada pula pedjabat2 jang me
dan

melaporkan

Radius

Sebelum

net terlebih dahulu diadakan
serah terima djabatan Sekre.
taris Militer Kepresidenan da
ri Majdjen Muhono SH kepa.
da Brigdjen Tjokropranolo di
Medan Merdeka Barat.

pada RPA dan untuk nertama
kalinja diketahui adanja pesa.

A0 iPa

kali dimintai laporan Pelita jang
dipimpinnja, mula2 dengan surht,
kawat dan radio gram berulang2,
akan tetapi semua usaha 'itu seper
ti batu djatuh kelubuk. Lebih da-

bahan tsb.

Seterusnja

ngatakan bahwa perkembangan2 harga djuga baik, ka

nomi.

fi !

Ada beberapa pedjatjat dan pim

pinan projek, jang telah berulang

sat

hadap

Sumset,
:
Untuk pimpinan? projek
jang
demikian kami terpaksa memberi
kan pendjelasan ptndjang lebar
dan berulang-ulang. Aklbatnja, sam
pal dengan tanggal 15 April, ma
sih ada beberapa pimpinan pro-

Indahkan,

ini.

masalah2
tahun '70

akan membahas masalah2 eko

|

kadang2 meminta kesabaran
menekan perasaan hampir. sa
dergan sebrang gelandangan
minta kerdja dan tidak di-

sus membahas
pertanian dalam

chu

jt

LAPORAN PELITA
SERUPA DENGAN
GELANDANGAN?

temuan segitiga tsb.

dilangsungkan sidang Kabinet
di Istana,
jang antara lain

il

NASIB PEMINTA

pakan tugas jang sangat sulit ka

ngunan
(Sesdalobang) di
Medan Merdeka Barat. Per

Gubernur Bank Sentral
Radius Prawiro
mengatakan bahwa peraturan baru
dalam bidang
impor, ekspor dan devisa tidak mem
pengaruhi harga2 bahan po
kok. Hal tersebut terutama
disebabkan bea tjukai ter-

5

matera Selatan mengatpkan, bahwa untuk mendapatkan laporan?
tentang Pelita didaegah itu, meru

Djakarta, 22 April (Mdk).

HE

.Seperti batu djatuh
PALEMBANG, — Drs Siman.
djuntak dari Biro Ekonomi dan
kelabuk””
Pembargunan kantor Gubernur Su

rera
gan
ma
Jarg

TH. RF:

turun kembali

:z
gr

GUBERNUR
SENTRAL

|
|

KATA
BANK

6961 TH. XXIV,

bourne,

Moelarahaa

Dewa

sram rakjat

oleh

|

HANJA

de

"

Hidup lebih nikmat dengan

BELILAH

PE PUJTAKAAN

#IBWAkN MAKAN? Berwara Merdeka, Hak Manusia Merdeka

RADIO - TELEVISI - KOMPOR - KIPAS ANGIN -LEMARI ES - DLL

,

mn

Rutiy

kkrat

celah

Awniralia.

I0M

CA

RABU, 22 APRIL

Perkara aborsi ke

” Indonesia
sukses »

2 dimulai harini:

. guisitor

paksa

Jassin
juga harini
Diakarta
Rabu

Ik

Negeri

telah

memulai

Akibat

April

sidang

n

kandungan,

Jul.

darsono

Bung

rusak

akan

ini

pemerik

sebagai

dak

sebagai

hakim

Rora, semen'ata

Djaksa

Sati

Ktdjaksaan

Selatan

5

sidang itu akan diha.
n pula. sebagai tertuduh
seorang laki-laki lainnja
Asrul Harun. Ia ditu.

akan

penuntuy

Lubis

SH,

Negeri

di-

mesia

DA TASIK Tas

diharapkan

derita

bertim
dari

i

Baru).

Indo.

HB.

.

Jassin,

dihadapkan

pengadilan

ke

gara2 pe

Tjerpen

"ARSIP

NASIONAL

MENGHADAPI

PINTU

PERKEMBANGANNJA"

«

Djakuria, — Bertempat d, gedung Arsip Nasional, hari Senin pagi kemarin
telah dilangsungkan sefah terima djabatan Direktur Arsip Nas.
lama Drs. Raden Mukamas
Direktur Arsip Nasional
Dra. Sumartini. Serah terima djabatan
tsb dilakukan dimuka Sekneg Majdjen
Alamsjah.
Penggantian Direktur Arsip Nasional tsb adalah karena Drs. R. Muhamad All jang telah 34 tahun sebagai
pegawai negeri dan 13 tahun mendjabat di Arsip Nasional, dengan surat
Keputusan Presiden, telah membebastugaskan (pensiun) dari segala djahatanrja sebagai pegawai negeri. Dalam
kata sambutannja pada serah terima
@jabatan tsb, fa mentjeritakan bahwa
pada mularja penjerahan Ars'p Npstonal ditahun 1946 |
diri oleh seorang
annja pun sudah
Dan selama
24 tahun sampai sekarang Arsip Nasional telah dapat mempertahankan dirinja dari segala hahaja dan sekarang
Arsip Nasional berada pada pintu 'perkembargannja. (Mrs)

tjemerlang.

PilBuahi Pinagano dan
Kantong
| Air Seni De Witt's memberikan
anda kegesitan dan tenaga
4 untuk mengerdjakan segala
matjam peke

segera meng.
Ja ratiun2 ba
| danjang berbahaja. Darah anda
betul? bersih sesudah minum
1 pil ini.
'andanja ialah air kentiing anda
akan bertukar warna
Mulailah minom Pil De Witt's
sekarang duga

“ MENJEMBUHKAN

SAKIT SENGAL,
SAKIT PINGGANG,

DIPERSENDIAN

| DAN KANTONG AIR SENI.

Wibisono
da para

EL Ula TI

bahwa

peratu

dan

hutang2

itu

sudah

tentu

ha

rus dilunasi. Ditegaskan
“bahwa
untuk mendjamjn pembajaran ba

B'

hutang2

Indonesia

itu,

maka

perdagangan ekspor harus din
tensifkan. Dengan setjara gam
bilang 'a menjatalkan bahwa ia se

386/M/10
No
NON
Ke DEA
SNAL 3

IPM

wartawan,

ran impor dan ekspor baru Peme
rintah adalah mengigat hutang?
kita pada negara2 diluar negerj

2. djurusan Physika.

:

usia paling tinggi 40 tahun.
Inggeris setjara aktip: jang djuga menguasai
berbahasa
. dapat
lebih diutamakan.
bahasa Belanda
. bersedia ditest di Bandung dan atau di Djakarta.
dalam
bahasa Inggeris dialamatkan kepada:
diadjukan
. Jamaran
ELECTRONICS
P.T.
PHILIPS—RALIN
KEPALA
BAGIAN
PERSONALIA
& HUBUNGAN
U. P.
PERUSAHAAN
DJL. KIARATJONDONG

daftar nilai hasil udjian terachir.
pengalaman kerdja dan keterangan2

Daftar riwajat hidup.
5. Penerimaan lamaran

No.

BANDUNG.
"LAMARAN
ditulis:

78
lamaran

Disudut atas sebelah ki iri amplop

(bila ada).

ditutup

385/M/79

pada

tanggal 6 Mei

EKONOMI:

WARTA
21

April

ebelumnja.

tetas p sama

1970 masih

Pasaran

valuta

asing

litaan pembeli kurang aktif.
Kurs

jang

tertjatat adalah

ollar Australia

jollar Amerika Serikat
S'pore/M'sja/Brunej
Belanda

peutsche Mark Djerbar
Hongkong

PASARAN KARET LOKAL
"DIAKARTA —

dengan kurs jang berlaku
masih belum madju dan per.

:

DJUAL

BELI

Mp. 866,50
405.—
380,—
122,—
,—
98,50
61,50
D: YAKARTA

oundsterling Inggeris

ollar

sbb

Pasaran

karet

lokal

Rp. 931,—
435,—
388,—
128,—
106,50
106-——
Si

di Djakarta

hari Selasa

ergerak setjara nominal didalam penutupan transaksi2 jang ber.
untuk penjershan/Pengapalan bulan Mei jad. Menurut pe-

ar

:

karet

masih

di

tetap Rp.

12650, jang

karet

jang

tertiafat

berarti kenaikan

Harga karet di
RSS 1. Harga
alat sebesar

tetang

tjukup

Singapura Selasa pagi tertiatat sebesar 57.1/8
siang tarinja mentjapal

karet waktu

56-24

dipasar

sebesar sete-

point dibanding hari Senin. Pasaran masih belum
'untuk transaksi2 pendjualan dalam djumlah besar.
Sing3 per Ib.

#

h: arga

Djakarta

sen

Senin
per Tb

selaku

Inspektur

Komandan

Detasemen

Markas KKO AL Ltk KKO Usman
Saia,
tsb dipetjat

dengan

ti

dak hormat dari dinas dan djabat
annja sebagai
anggoa
tentara
KKO AL atas dasar Surat Keputus

sore.

pada

51-3/8 sen per

penutupan

pasar

Oleh karena keadaan jg.
status daripada
pola perkembangan Jajasan Univer

sitas/Universitas

JAJASAN UNIV.

Nusanta-

DIANGGAP

an Panglima Paskoarma
1 No
3116.05. tertanggal
14 Pebruari
1970.

Ta, sedang kebidjaksanaan
pimpinan Jajasan ini diang
gap tidak harmonis dengan
aspirasi dan idee. setiap ma

PEMUDA DJAMHARI
DIBUNUH DGN PISAU
DAPUR

ran Universitas Nusantara,
sehingga mengakibatkan si
tuasi jang menghambat aspek2 kemadjuan kurikuler

Djakarta,

22 April

»

(Mdk)

Miriggu dinjhar! pk. 00.15 WIB,

telah terdjadi

pembunuhan

di

Djembatan Besi Kal'baru, Djakar
ta. Korban

adalah

berna

ma Djamharj bin Rias (27 tahun),
alamat Tandjung Selor Rt. 003 Rw
04, jang meninggal dunia setba
nja di RS Sumberwaras. Pembu
muhan tsb dilakukan oleh U. (30
tahun) dengan sebjlah p'sau da
pur jang menjebabkan keludrnja
usus

Apa

Djamhari.

sebab?

bunuhan

terdjadinja pem

ji

belum

diketahu!,

Sedangkan sj pembunuh berhasil
ditangkap Polis: Komsekko
733
Tambora,

keesokan

tempat

harinja

kira2

tidak djauh dar!

Tik. 07.30 pagi,

kedjadian.

Sebelumnja

polisi djuga berhasil menjta ba

rang2 buktj2 berupa sebilah pisau

dapur dan sehelai kain
milik tersangka. (Ms)

por

(eksportir)

sarung

sa umum

dan

menggembirakan,

devisa 'kredjt.

Oleh karena rumah tangga eko
nomi Indonesia masih dalam kea
daan dimana banjak dari barang2
kebutuhannja harus djimpor, ma
ka dengan raiknja harga barang?
jang

di-impor

itu,

tetap

hasiswa

Fakultas Kedokte-

dari suatu Fakultas Kedokkan oleh Senat Mahasiswa

dinjatakan

bahwa seluruh mahasiswa
FK dari Universitas tsb. ke
luar dari Jajasan Universitas/UNTARA dengan mem
bawa serta seluruh inventa
ris jang didapat dan d.beli
dari uang

mahasiswa.

Didaiam

pernjataan

itu

ditegaskan, bahwa segenap
para mahasiswa FK tsb. ti-

dak ada hubungan lagi dgn
Jajasan

barang2

dida

(pegawai

nega

Universitas/UNTA

RA jang menjangkut kepen

tingan organisatoris, maupun administratif.
Mengenai
kelangsungan

bahwa

negara

masih

banjak memerlukan barang2 imPor harga barang2 impor naik,
sedangkan penghasilan tetap. Ka
lau harga2 didalam neger| naik,
dengan

sendirinja

akan

mempe

lafnnja jang

didalam negeri ada
lebih
dari harga diluar negeri.

Perkembangan

semajam

itu akan

berlangsung, kalau pemerjntah ti
dak mengambil tindakan lan un
tuk menijegahnja. (Lhl)

1970.
69.10

Djakarta, 22 April (Mak)
”
Peretipan djumlah menerimaan bea
masuk oleh Dit. Djen. Bea dan Tjuka'
anggaran 1908/70 seperti
an dalam UU. No. 2/
1 APBN, terniata didalam

g ditetapkan hanja berhasil
sebesar Ro. 57.625.290.704,—
sih kekurangan Rp. 2.371.769. 206,—

untuk mentjapal target jang: ditentu-

3 perkara
pembunuhan
di Makassar
MAKASSAR,

—

3

Perkara pembunu.

han jang terdjadi dalam Kota Madya
Makassar setjara berantai sementara
Ini sedang diusut oleh Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 181 Kota
Madya Makassar.
Kepala Bahagian Chusus Komdin
181/KMM, AKP. Drs. Arief Wangsa

April

minggu

selama

ini. Drs, Turangan

melihara

dua

me

dasar

bank jang segera

dapat dita.

dasar liguide.middelan ini ada. lah 570 daripada
307 ini,
dalam bentuk Sercifikat Bank
Indnnesia,

Dikatakan

nja

jang

mereka

bahwa

tahan.

hal ini

ti.

berurut,

Obligasi
lampau
BERBITJARA

dimasa

mengenal

Obligasi, dikatakannja

wa

dimasa

bagi

menerangkan,

obligasi itu
bulkan persoalan.

jang

pan sebesar Rp. 90,2 miljard,

me-

367. Dalam “pada itu ketentian jang
dikailkan
dengan

'Turangan

besar Rp. 8.951 miljard, dari peneta-

untuk

perbandingan

minimum antara alat likwide
jang dikuasai dan kewadjiban2

Ikat kita

TiuNii dapat melampaut targetnja se-

Perintjtan target penerimaan | Bea
dan Tjukat tahun "1969 /1970
urtuk Bea masuk Ro. 60,—
Tiukat Rp. 28,2 ml
Ro.
miljard
miljard Sedangkan realisasi penerir
aerja adalah Bea masuk Rp. 57.620
290.704,— Tjukat Rp. 32:080.246.101—
PPN-Import Rp. 15.461.056.054,— dan
MP0 Rp. 2.764.730.001,— — (djumlah
seluruh penerimaan RO. 108.151.204
962. (PAR)

bank diwadjibkan-

Jadi

3

DJAKARTA,

perfilmap

Drs.

—

Asrul

film

menanggapi

para

soat

bahwa

.—

«

Kualalumpur, 22 April (Mdk)
Perdana

Men erj

Malaysia

Tengku Abdul Rahman menga
takan
Senin,

di
Kualalumpur
barj
bahwa
pertemuan pa.

ra pemimpin

kan

Asja jang

hendaknja

—

Tokoh

Sani

diusut

membahas

se

pertanjaan.
Ke iga

lah sbb.:
ditjapai

jiga

perfanjaan

Apa

dapat

buah
ada-

jang mau

Apakah
tudjuannja tersja.
paj atau
fidak?
Apakah

nantinja
diri

akan

djuga

masjalakat

bisa "mengenjam

tb,

Drs.

Turangan

narnja

mempunjaj

maksud

dj

tentang

serupa

move2

itu

netlalitas

Kambndja.

Malik

jang

yersebut

membitja

dengan

soal Kambodja.

lu,

jang

masjaraka:
untuk

masjarakat
kan

saluran?

dan

Modal

untuk

Drs.

"Merdeka".

|

,,sidang

menjaranka,

itu hendaknja
kepada

para

soal2

KADIN

Iainnja”. (AFP)

bersiap ke

konperensi Usaka

(para

memberi:

mengguna-

dan

Turangan

ke.

(Rs)

dan

jang djumlahnja diutaan rupiah.

Kepala Kedjaksaan Tjiandjur Sam
suri SH menerangkan sekitar penjelewengan ini Bahwa jang telah diamam
kan itu adalah petugas2 dan ketua?
Unit Bimas, Tindakan terhadap perjelewengan Bimas akan terus dilan
tjarkan sesuai dengan tekad Gub Dja
bar dalam penertiban dan penjelamat
an Bimas didaerah Djabar. (PAB)

dari 10 sampai 12 bunga dengan
1 Mark Djerman. Petani anggrek
benar2 mendapat perdi Whailand
atian gari pemerintahrta Singa

pura jang dahulunja mengambilbi

Dit anggrek dari Indonesia, kimi
mulai mendjadi eksportir anggrek

a
mengembalikan
« udjuan n Untuk mengemi
&

Menurut Prof Asmino. sehubu.
ngan dengan peringatan Mari Kar
Uni di Surabaja akan diadakan pa
weran anggrek pada tanggal 24
sampai dengan 28 April. Pameran

Ga soal obligasi
dengan pelbaorang t
Gistta sebilah hadik
Bukti
#n.

war

hari Sen'n, Tengku ber
"Mengenal
hanja soal

baik sori kesmanannia

bit, yang hama, uang umpang

me-

pada

Kambodja sadja?. Pertemuan
serupa itu hendaknja mentjakup persoalan semua wilajah.

pun

menabung

bahwa

pembitjaraan

Berbisjara

rawan
kata:

Bimas

COL

telah

musatkan

investasi setjara sehat.
Demikian
n oleh
Sekretaris Team Pasar Uang

pada

djiangsungkannja

knperensi

Ini jang setiap tangkainja terdiri

n

gu-

satu Asja” dj Manila pekan la

Sekarang Thailand telah mendja
@i negara peng-ekspor anggrek. Se
ttap minggunja diekspor 7.000 tang

tidak
akan

ke-

diplomatik

mau

"

Diana sa, 22 April (MAk)
Datam tatgau me.gumpultan intor
masi untuk mendjadi peyai yan agi
KADIN Indonesia dalam mci ghadapi
korgres Kamar2 Dagung dan Industri
se-Asia di Osaka permulaan Mei, hari
Sabtu jl. telah ditemu. Puritia Penataman Moda! jang diwakili oleh Ir.
Sutud, Guradi du. Prot. Sadeli berhalangar karera sakit. Dari pihak KA
DIN hadir Usmar Isma1 ketua, Amaludin Garie sekdjen dan 4 anggota pe
reurus lainnja serta ketua — KADIN
DJABAR
Ir. Suhud merdjelaskan poiley pemerittah jarg memang serius menghengaki terbira dan tumbuhnja kelas
peryusaha rasional swasta jang kuat
dan maupun bersargan dengan pihak
asirg. Menghadapi eksrgansi ekonomi
Diepang, sikag kita memang harus
waspada, tetapi'djuga harus pragmats,
Ir. Sukud menghargat sekali badan
seperti KADIN jang diharapkan dapat
membantu dengan fikiran? untuk poNeymakers gura memetjahkan persoelan membangun syatu kasta pengusaha nasional swasta jang kuat dan chu
susnja membangun dibidang manufac
turing dan industri processing bahan
pertanian sesual
prioritas repelita.
Pertukar fikiran tsb, berlangsung seItama 3 djam.
Sebelumnja dalam rangkh Jang sa
ma pihak KADIN telah menemui, Ke
tua MPRS, ketua DPRGR,
Mentert
berikan bantuan staf ahli beliau dan
Gubernur Djakarta. Direntjanakea
ma
sih akan menemul menteri perindustrian dan pertanian.

PENTJINTA ANGGREK SURABAYA
MINTA TANAH .

bah.

Dja

diselenggarakan.

persemuan

Menlu

ma

Sudah 34 ditahan dalam
perkara penjelewengan

Tilardjur, 22 April (Mak)
Pihak berwadjib di Tjlendjur sam
pal kini telah menahan 34 orang, jg
diduga telah melakukan penjeleweng
an Bimas didaerah Kab. Tjiandjur.
Djumlah ini termasuk orang2 jang te
lah diamankan disektor2 Kepolisian
Tiirandjang, Marungkondang dan Tjikebereuh, dgn tuduhan jang sama
melakukan penjelewengan Bimas.
Akibat penjelewengan ini pemerintah telah dirugikan sebanjak Rp. 23
Gluta lebih, tidak terhitung perlengkapan Bimas lainnja seperti uang bi

Minggu

Menlu

Malik

tidak menentu dan mungkis
didasarkan ,,entah perasa

kritik

manfaatkan)

menerang.

kan, bahwa Pasar Uang dalam
bentuk SBI sekarang ini ,sebe.

hari

dikeluarkay

Adam

rakan usul

kan kepertjajaan kepada k:
tas2 berharga dar mengadjak

kebi

karta

ra

SANI

pemilik dana? jang tidak dj.

@jaksanaan
Pemerintah dalam
soal obl'gasi tersebut.
Atas pertanjaan2. lebih dja.

jang

Indonesia

Sekdjen PBB U Than dan ba.
njak tokoh2 Asia lainnja sela.

mendidik

sen.

men

bersnma untuk tetap memeliha.

KATA SEKRETARIS TEAM
PASAR UANG DAN MODAL
masjarakat

Kambo

dja.

nja

dorong rentjana
pasar uang .
Dikatakan, djika

birjarakan soal situasi

n2 membahas

an apa” akan
idak berguna, demikian Asrul Sani.

dapa, dikembalikan keper jajaannja kepada obligasi, maka

diwila
hanja

Kritik jang
didasarkan
ketiga pertanjaan ini sedi.
kit banjak
akan
berguna
bagi
sipembuat film
dan
bagi usaha unjuk memperbajki mutu film.

Sebaliknja.

oleh pembuatnja?

mua aspek2 keamanan
jah tersebut dan bukan

mungkinan

film?

OLEH: ASRUL

sebuah

kritikus

mempergunakan

DJAKAKTA, — Marius L. Rengkoe,
Wartarean senior LKBN "Antara", pa
da hari Seren petang djam 19.20 WIB
telah meninggal duria pada usia 55
tahur di Rumah Sakit Tjikini Djakarta, setelah dirawat selama satu minggu dirumah sakit tersebut.
M.L. Rerkoe kembali ketanah 'air
pada tahun 1967 dari tugasnja sebagal wartawan "Artara” di Vinshirgton
AS, selama 8 tahun, Di LKBN "'Antara” Pusat di Di-.ar
sehun df
serahi djabatar kepala Redaksi Irggeris, targ dilakgarakannia «»5 tekur, rapi dan penuh disinlin.

KATA TENGKU
ABDUL RAHMAN

mengatakan kepada ,,Antara” harj Senin bahwa da

lam

(EN

Drs. Udink — pudjian
Untuk Indonesia

Asia djangan
bitjarakan soal
Kambodja sadja

Pertemuan

Bagaimana mengkritik

(Merdeka)

Uang

Subandi.

jang di japaj berharga untuk dilihat ajau tidak?

Geka” dikamar
kerdjanja di
Bank Indonesia.
. Atas pertanjaan tentang ba.
Eajmana situasj jang djalamj
oleh Pasar

Mahasiswa,

Alfensisus Bawole

Djakarta, 22 April (Mdk)
Mari suatu sumber jang dipertjaja
Merdeka memperoleh keterangan, bah
wa masalah karyawan jang diberhen
tikan sedjmulah 425 orang oleh "Garuda” Yampai sekarang masih terkaturg2. Sebagaimana telah diberitakan
keputusan pemutusan hubungan ker
@ja itu telah ditolak oleh karyawan
Garuda melalui SB2 Garuda dan MP
BI, dar untuk sementara berhasil, jaItu keputusannja ditunda dan akan di
selesaikan melalui Menteri jbs
Sampa! sart ini pedjabat2 jang ber
hasil ditemul ialah PAP, Menteri Te
naga Kerdja dan Dirdjen Phb. Udara
jang pada pokoknja mengerti dengan
tuntufan SB2 Garuda dan MPBI terse
but
Sementara
itu Menteri Perhubungan
mendjandjikan untuk bertemu sepulargnja dari Bitung-Menado.
ND).

Presiden
22

Senat

Pada pembukaan konperensi itu,
Udirk menguraikar. kemadiuan2 ekonomi Indonesia selama tahun fiskal
1969 — 70 dergan merekarkan
sukses jang ditjapa! dalam melaksanakan
kebidjaksanaan moreternja dergan
kerdjasama jang erat dengan IMF.
Tudjuan Gari nertemuan Rotterdam
Itu talah urtuk merdanatkan pengerti
an nendahuluar atas d'ardji bantuan
jang telah disedfakan oleh negaraZ
arggota IGGI dan Lembaga Keuangan
Interrasional urtuk memeruhi sedjauh jarg dibutuhkan Indonesia, demikian Udink. (AFP)

425 KARJAWAN GARUDA
MASIH TERKATUNG2 £

bina Fakultas Kedokteran.
Atas nama seluruh maha

sebutan

gan,
Natrun demikian, didalam penerima
'an keuangan kes
Jang di
targetkan kepada Bea dan Tjukai seperti jang ditetapkan dalam UU No.
2/69 tentang A.P.B.N. itu, Bea dan

masing2

tidak ada kemampuan untuk membimbing dan mem

ngaruhi cngkos
produksi ba- ngatakan,
bahwa”
bank.bank
rang2 ekspor.
ig mendjadi pembeli sertifikat
Djadi djika ongkos
produksi Bank Indonesia ini mengam.
naik, hal jni akan menimbulkan "bil sikap menjimpan atas SBI
di-paritas jang besar.
jang telah dibelj oleh mereka
..Kalau @sparitas inj besar eks,
si
ketentuan.
por kita nanti matjet lagi, sebab berdasarkan
Keten uan iru jalah
bahwa
harga
tinggi

kretaris

rah para mahasiswa.
Antara lain djuga disebutkan, bahwa profesi me
dis membutuhkan
pundamen pendidikan jg. benar2
dapat
dipertanggung-djawabkan, djuga masa depan
para mahasiswa (i) F.K. se
bagai tenaga medis jang ur
gensinja perhatian chusus,
maka dianggap bahwa Jaja
san Universitas/UNTARA

Djakarta,

TIDAK

siswa F.K. UNTARA
pernjataan itu ditanda-tangani
oleh Ketua Umum dan Se-

dan

teran, maka dalam suatu
pernjataan
jang dikeluarF.K. UNTARA,

ROTTERDAM, 22 April (Mdk)
Korprensi IGGI
(Inter Govermental
Group on Indonesia),
hari Senin telah
dibuka oleh Merteri Udink dari Negeri
Belanda.
'
Hadir dalam Konnerensi itu wakil?
Indonesia, negara2 donor jaitu Australla, Belgia, Djerman Barnt, PerarWis Italia, Djepang,
Belanda, Inggeris,
dan Arserika Serikat, serta wakil2Da
rn Moneter Internasional (IMF) dan
Bank Dunia.
Sebagai penindjau hadir pula waki!wakil dari Australia, Canada, Denmark, New Zgaland, Norwegia dan
Switzerland.
Indonesia telah mengadjukan permintaan bartuan sebesar 600 djuta
dollar untuk tahun fiskal jang dimuSat, 1 April 1970. Menurut para penindjau di Rotterdam,
Indonesia mempunjai kans jarg baik untuk mendapatkan apa jang diadjukan.

SEDJALAN DENGAN
ASPIRASI MAHASISWA
FAK. KEDOKTERAN

study akan diatur oleh sua
tu kebidjaksanaan musjawa

sebaljknja bagi importir kurang
menggembirakan, oleh karena har
ga barang2 impor akan lebih ma
hal dengan melihat kepada devi

menjatakan

ELIC”

TARGET BEA MASUK
TIDAK TERTJAPAI

URS VALUTA ASING DI D/AKARTA HARI SELASA
'DJAKARTA — Kurs Valuta Asing dipasar bebas Djakarta hari
elasa

bertindak

Upatjara

Semua mahasiswa
Univ. Nusantura
Djakarta, 22 April (Mdk).
keluar "

ri dan buruh) sebagai konsumen
Presiden telah memberikan
akan menderita, sepandjang me dorongan kepada Bazjk Indoreka hanja bisa hidup dari ga- nesia untuk meneruskan pe.
djih dan upah sadja. Djika ada kerdjaan
Pasar Uang karena
punja penghasilan tambahan ma ternjata
wa dana.dana- jang
ka hal itu kurang terasa.
berada ditangan
masjarakat
Dikatakan bahwa karena nilai besar sekalj manfaatnja bagi
Rupiah kita jtu iturunkan, maka usahausaha pembangunan. De.
sebabnja pemerntah
melakukan mmikian Sekretaris Team Pasar
depresiasi dengan peraturan baru Uang dan Modal Drs. Turangin,
an dalam suatu
keterangan
—usuf Wibisono
selandjutnja chusus kepada war awan ,,Mer

Untuk ditempatkan bekerdja pada P.T. PHILIPS-RALIN ELECTRONICS, dengan memperoleh kemungkinan karier jang baik
dengan sjarat2 sebagai berikut:

perlu

Gan

penghasilan

10 orang Sardjana Tehnik:
1. djurusan Listrik arus lemah.

€.

Markas

lam negeri-pun akan turut terpe
ngaruh. Ia menambahkan bahwa
sekarang sudah njata bahwa har
ga2 didalam negeri barang? im
por sudah naik antara
10 pCt
sampai 30 pCt
Menurut Jusuf Wibisono, kaum

- BANDUN6 -

dengan dilampiri:
a. Salinan idjazah dan
keterangan2
b. Salinan

dihalaman

KKO. Selasa pagi tadi telah dila
kifkan pemetjatan terhadap Pra,
ko III Janeman Masi Nrp. 45810

1: Keuangan Jusut ' Peraturan baru inj, menurut Ju
SH. menerangkan kepa
suf W-bisono, bag' pedagang ekr,

P.T. PHIL IPs - RALIN ELECTRONICS

L

Bertempat

“

tudju dengan adanja export-drive,

Tonik jang termasjhur diseluruh dunia!

Mentjari segera

DIPETJAT DENGAN
TIDAK HORMAT

Pemerintah Jakukan '
tindakan depresiasi

AAA

.

(Ipphos)

Anggota

terse

KINI

gambar atas ketika sedang memeriksa barisan corps wanita ke empat angkatan.

Djakarta, 22 April (Mdk)

men

Zm.

| kekuatan jang

Se “ML
“Sihir “Phat Ne

semula,

bur telah membikin heboh se
mentara masjarzka" jang ber
agama Islam, karena djang
cap menodai kesutjjan agama

| kesehatan dan

TE

itu

selama dua

rentjana

lah asuhannja,

men

dengan

MA ITU Ga

dari

reguisitoir

MEMPERINGATI
KARTINI — Corps wanita ABRI kemarin pagi telah melangsungkan upatjara peringatan
Hari Kartini ber tempat dilapangan MBAU Djalan Gatot Su
broto. Inspektur Upatjara adalah Wapangab
Djen. Panggabean
jang tampak pada

“GG
/'/'/'/'/'/'"'"'MMw

muatan tjerpen ,Langit Ma
kin Mendung” dalam madja

' Banggalah

au

hari Rabu

sakit.

depan

ANDA MENDAPAT
“at KEKUATAN |

' SAKIT

pula pada

meren

Djaksa tersebut menja'akan
kepada para wartawan hari
Sen'n, bahwa sekarang kese
Pe
sudah pulih kemba

umum

akan

.,Sas-

Jassin,

vertunda

minggu

ang.

Universitas

Madjalah

H.B.

karena Djasa Sudarsono

Prof. Dr. Djuned Pusponego
10, guri-besar pada Fakul'as

Kedokseran

perkara

Umum/Penang.

Pembatjaan

telah

Djakarta

(Kebajoran

Su-

umum

ini untuk membatjakan reguisi.
toirnja.
“

Abdullah SH serta B.H. Sibu.
S.H.

drs.

ijanakan

hakim, masing2
Nj. Sutjiat
SH sebagajy hakim ketua dan
rian

pemeriksaan

Djawab

tra”

Djaksa

penuntut

Pemimpin.

dan

dikandungnja

i'u

S.H.,

dalam

itu Nn.

seketika,

LAPORAN MENTERI BELANDA UDINK
PADA KONPERENSI I.G.G.I.

dalam per
kandungan

Reguisitoir HB. Jassin

Sementara

perjksatoleh sayu team hakim
jang terdiri
dari tiga orang

in perkara dokter Yahya, se
ih perkara pertama dulu jang
hkan terhadap Dr Blume,
er Yahya adalah seorang
$
umum diibukota
dituduh terlibat dalam superkara kedjabatan penggu
Pada

tewas

terpotong.potong.
perkara
tersebut

Istime-.
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Nona

pengguguran

Julhaida

baj: jang

menetapkan

tanggal

kandungan

saksj utama
pengguruan

itu.

hajda (14 tahun) seorang pela
djar kelas—I SMP di Kebajoran Baru, jang waktu j'u 'se.
dang hamji 6 bulan,

.

Ikarta, 22 April (Merdeka)
ENGADILAN

dad
kara

duh jkut membanyu
dok-er
«' Yahya sekitar tahun 1967 jang
lalu
menggugurkan
setjara

1970

bertudjuan mempopulerkan

rana

"

RABU, 22 APRIL 1970
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MERDEKA

HALAMAN II

SETELAH 715 DJAM 4 MENIT ATAU 29 HARI, 19 DJAM, 4 MENIT DIANGKASA LUAR SERTA KEGAGALAN APOLLO 13
DIDIRIKAN

TANGGAL

1 OKTOBER

1945 OLEH

Lovell tak boleh terbang lagi

B.M. DIAH

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

Ip.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).

TARIF IKLAN :
per mm/kolom iklan, lebar 46 mm
Rp.40,:
SADIA
TEKS
minimum : 25 mm/kolom.

nerbargannja, diangkasa War

Display-ad (iklan gambar) : Rp.80,-- prt mm/kolom iklan!

berdjumlah

minimum: 40 mm/kolom.
Dua warna (hanja merah) : tambah 10X.

Kontrak

Iklan Keluarga:

Alamat

inii

Pembajaran

3 bulan.

: hanja untuk

Rp-30,- per mm/kolom

125

/kolom

ata Usaha dan Re

nit,

Umum/Redaksi

: BM.

2

kin akan

sesuatu kebidjaksanaan baru jang tidak diramalkan sebelumnja.

bangan

penerbangan

Houston.

ketiga

Anakae —— oat
misj Tenan
pen

13

sebab2

itu

njak peperangan berasal dari

mempunjai pandangan

sengketa mengenai
Bah”
diline:

an

padjak.
:

Ing ungan

Jang

damaipun senantiasa ada se-

matjam "perang dingin” an
tara

magjarakat

dan

sipe-

era sea bahwa masjrakat masih

ber:

SN

lah jang menjuburkan usaha

para ahli jang bisa membe-

baskan orang2 dari padjak
dengan mempergunakan da-.

lih2 hukum. Untuk itu orang
Inggeris membedakan
avoid taxes" dari perbuatan
"to avade taxes':
2

punjai negara

ana Man nan

nerbangan

ngusaha) dimintanja untuk dj uga

meniitai pegan. Talak Ingat &

aa ema

10—13”
telah
kegagalan.

Dalam

“Merdeka” tanggal

17 April 1970.

TyPeta pakem ap dakgosg
ka2 mengenai pemasukan
padjak

Bai

hiLea aa
meringankan

eka

mana jaitu
seseorang

Maki berhasil perbtatan2 itu, makin .
H3

:

Millioner
Mobil"
:
"

Amerika
di Moskow
Djumpa Kosygin
MOSKWA,

—

PM

Alexei ee
aer
kundjungan Henry Ford Jr, . presiden
American Ford Company, di Kremilin.

Ini adalah Pertemuan Kosygin jang

#ertama dengan seorang

tamu dari

Biru semendjak ia mengadakan pem

bitjaraan dengan menteri perkembang.

an industri dan ilmu pengetahuan
Pe

InMaan

maa on eng

Menurut rentjana Heary Ford Jr

Ka

akan kembali ke AS bari Selasa.
MISIL STRATEGIS

NUKLIR

DARAT

1S. DARAT TEBANENG AKAN
MULAI BEROPERASI

APT, PERANTJIS SELATAN,
— Misil2
Strategis nuklir darat ke darat Peran
tis jang pertama akan mulai berope
Michel

Debre

Ta
lam misil nuklir Perantfis jang dibaAlbion
Aiun

datar Apt, Perunga Getana,

Satu unit ketiga (masing2 unit ter-

Giri dari 9 misil djuga telah dircatja

ut unsur2 utama adalah:
“1
ii

3 MPO daepah

4.

duli

amag 2

Adapun jang lebih menarik bagi

Misalnja

dalam

periajian
sebaga berikut »
Late

2 padat perenan mann
Kena
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instansi2 perpadjakan.

Misalnja pa-

300

djuta.

TG) 10»

akan bisa membuat mi- garan dengan 29K.
barangkali

nan djarak tembok jang djauh.

Dari bahan2 jang sederhana seperti

tersebut tadi djanganlah orang menep—

p

Suratkabar

eter

perdja

Maret

pemerintah

orang?

lIainnja,

Sihanouk,

itu

surat

.

Uni-

bisa terbang vertikal. Kaakan diperlengkapi de-
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Menpekah dekan man dektana
au

pada umumnja perguruan tinggi mendijadikan dirinja sebagai Pusat ilmu
pengetahuan sadja sudah mengalami
benjak kesulitan, bahkan boleh kita”
terbatasnja

tersebut”

'ekan bertambah berat pula dengan

sebagai pusat

ng LIMAR apabila hha mo:
Mekpenjaan,

oleh

suami

terinja.

disebelah

Pasifik.

telah se-

penerbangan

didi

dalam

pemerintah.

Iz-

sepuluh tahun jang
terachir. Izvestia menjiarkan
hasil dari sensus nasional ke

V

jang telah berachir dalam

bulan Dianuari jang lalu.
Djumlah

resmj

jang

achir diumumkan

Y

ter-

ialah pa-

da tahun 1959. jang mentja.
pai djumlah
2088
djuta
orang. Djumlah sebelumnja

disiarkan dalam iahun 1936,

1926 dan 1920.
Perhijungan
he

tahun

5

jni

jang menjangkur persoalan?

Seperti persediaan makanan,

saja.”

ka'a

"Tetapi

Apol

selandjut-

saja tidak akan
terbang lagi”.

tan:

daan

masih

tetap menundjuk

kan bahwa djumlah wanita
lebih banjak
dari djumlah
pria di Uni Soviet, Djumlah
totay penduduk pria berban.
ding

46.1

persen

dari

SRILANGKA. 2— 6
ment'atat kemeryngan
kediuaraan sepakbola
distadion RizIi Medengan mengalahkan
dalam penjisihan pool
main Milaysia leading
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1. Le senang 2 an
tu
ian harus tidur, djam

aoikeDekan
Denata.
mendjadikan UGM
sebagai pusat
pandan
gia,diatas?
andi.
bedakan
masih seperti
tersebut

Penjaga Sarag
Nee ana
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Sana aa S
TG aan manga

sebagai akibat kemadjuan

taraf
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pada saat jang

Uia lihat tebusannja ” jang amat
N

keseblasan
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an

bahwa

nita.
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diantara

jang

Sture

Johnsson

djum-

seratus

baji wa.

lebih banjak

wan

terdapat pada

t

b

onsekwensi

ta

nusia adalah manusia dan bukan me-

diar Dewantara jang telah meriratis

Tan Ot Yenila SARA Ghe.

nentukan lain: inilah tantangan kita
bersama
Oleh tarena itu perniataan rektor —
UGM itu bener2 menarik Mkeli.
UGM sebagai pusat "mu pengetahuan

jang sekaligus sebagai pusat kebuda

jaan adlah benar2 ideal, sebab dida-

lamnja akan kita lihat manusia2nja

jang 9 sudah mampu mengembangkan

12—10.

Pertandingan

berlangsung

Gelar djuara

single-puteri

ini telah
dipegang
dulunja
oleh pemain
Djerman Barat
Irmgard Latz.

Hasil2 lainnja dalam kedjua

raan bulutingkis
Eropah
dalam final ialah sbb.:
Double.putera:

E.

Hansen/Per

mark)

—

Borch

Walsoe

Erland

(Denmark),

2—15, 159
Double.puteri:

M. Roxall/Nj.
(Inggeris)

P.

—

ini

(Der

Kops/H.

15—7.

Whetnall

I. Latz/M.

Wac

kerow (Djerbzr) mengundur
kan diri, ketika ketinggalan

dengan 1—3
Mixed-double :

J. Eddy/Nj.
Whetnall (Inggerish — D. Talbot/G. Her.
rin (Inggeris),
17—16, 17—
16.
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tahanan

4

politik di
pendjara
.
Oviet
7

ini PSSI

.

mi 2

lum
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London. 22 Apri? (Mak)
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mahasiswa
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3 Pasifis
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Sonta dalan
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sebuah

keluarkan bertepatan
an perajaan ulang tahun Lo
ain jang ke-100.
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jang berdja.

di Eropa sar Led

ngatakan, bahwa sebanjak
18 orang tahanan politik d

Tae

Sa aan

Timur
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lengsung
meja “Se-3 IX) kampus?
Ginanamungangga.
djuga beebigai
menjediakan
tengah2 melainkan
masyarakat. diset:
orang ata
melakusetelah
ditangkapi
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“tas
aka
pe dapa agung jang mang7. Se y ea
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njalunkan betapa agungnya
sudah selesai studi merekan protes jang
menentang
”—rnelan jang kadang2 diselang setang Loggo wwe sengit inja terbuna

sin., Apakah sedjarah ummat manusia” engan peladjaran pentjak silat. me

sebaga: manusia temur akan bisa me
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30 me-
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itu bermain di Indo-

aj aan

dengan tidak sadja mendjediali anak

pemain

djelas akan mempertimbang

a

Niketan di India dimana murifanja
2 sekali sudah bangun ber

Nielsen.

mela.

K
KATA

d

Kebu

Imre

tipis

seru

inj hanja

kan segala sesuatunja sebe

laki2 daripada wanita. (UPI)

kemenangan

berianding

10—12.

Nesia tergantung dari PSSI
sendiri dan untuk

single-pu

single.
11—8,

Tetapi, demikian JumarSono, djadi atau tidaknja
kesebelasan dari daratan

Eropa

memperta.

mark lainnja, difinzl
puteri
dengan
score

Sor jang menjanggupkan.
,

—

jang berat sebeiah.
Kemudian
Eva
Twedberg

mentjztat

sebenarnja sudah ada spon

d Irhirkan

WALES,

"mahkota"

setelah

lano” dari Italia, sedang un

dari djumlah baji wa.
tiap

an

tsb.

tuk mendatangkan ke-2 ke
sebelasan itu ke Indonesia

mahal jakni merosotnja moral manu“rasa pamikir” dan sekaligus "rasa
sia. Kita tjatat misalnja dinegara2 — patin” mereka setjara laras dan SE-

meraka tidakAH) shio. Sebagai

pikir ea mekar

dari

Penduduk
wanita Soviet
berdjumlah
53.9
perceng
atau 1304 djwa.
Sensus ini
menundiuk-

usa

didikan kita dewasa ini jang pada he:
mat kami masih tertahe benjak did

tehnologi...

kesebe

njol) dan kesebelasan ”Mi-

ribu penduduk

Viet, atau 11.3 djuta orang:

Kantung "menjanjikan lagu2 pudjiZan
sambil
reka. Ataupun pada anmeisono. i "he"Ha

medjunja perkembangan

Dua

So

djuta 748

sekign harus bangun, djam sekian ha1 Sana keraja Sen para 1
ian mereka pulang.

rat sebelah. beras Lana Dita sena

TALBCOT,

15—5, 15—6 dalam pertanding

PSSI

bajaran utama

Kedua

pusat kebudajaan berarti pula Suroso
harus berani merombak systim pen:

bersumber pada diri manusia. Ke
tienderungan atau dua gedjala
bertolak belakang tersebut timbul
jang besebagai akibat perkembangan

PORT

Swedia
menggondol
gelar2
djuara single-puteri/putera ke
djuaraan
bulutangkis Eropah
jang berlangsung dj Port Tzl.
bot, Wales, harj Minggu.

tera, ketika ia dalam final me
ngalahkan pemain internasio.
nal Denmzrk,
El»
Hansen,

& Real '
Madrid akan
datang
SEKDJEN

3

Swedia top
bulutangkis
Eropah

adalah ”Real Madrid” (Spa
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UMSU

SPORT:

BERITA

datang ke Indonesia untuk
melangsungkan
serangkaian pertandingan, demikian
diungkapkan oleh Sekretaris PSSI, Jumarsono dalam
suatu keterangan chususnja
kepada
"”Antara”,
Senin
siang.

imbang.
Pernjataan rektor UGM itu mreingatkan kita pada metode Shareti

ran pa Keanan jag

(Titel dari rakjatnja)

(UPI)

tjana dalam tahun ini akan

$

jang industrinja sudah demikian hebat, setjara tidak langsung telah menjeret manusia sebagai mesin2. Me-
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» beberapa me

untuk

nja — tidak,
mengizinkan

dja. Dan djika malas beladjar,
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'juannja.

di J aawsan

Sementara itu harus ditjatat pula

Ja, orang2 Indonesia begitu
pintar sehingga sardjana2nja
menjampah dan tak punja ker-

daratan Eropa menurut ren
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maka106 orang
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Jim telah
Sabtu dini

kegagalan
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perbedaannja bisa dilihat dari
sikap.
Orang Malaysia katanja handsome atau bergaja.
Orang Philipina sexy atau berdaja - kasmaran dan orang Indonesia intellectual atau pin-

pertama kali dalam pener
bangan angkasa, luarnia.
"Saja selalu mengizinkan
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men japaj
nja kinj telah
241,748,000 orang. Djumlah
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Moskow: 22 Aprjl (Mdk)
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jang lalu.
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-

dalam

“

an) "
la:

aa Ser
an aan Maa na Maraan
Na aa Bana k
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itu
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DR. THOMAS PAINE, pemimpin utama diras penerbangan angkasa taar
Amerika Serikat jang menjelenggarakan projek2 Apollo, tampak ketika menjam
Presiden Nixon 'tatkala pesawat bulan jang
paikan laporan per tilpon kepe
membiav): astronot James Lovel Fred Haise dan John Swigert selang dalam
bahaja diangkasa luar akibat suatu ledakan jang melumpuhkan pesawat induk
Odyssey. (UPI).
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atau dak, Mereka jang kuat eko-

"

5 pedakkang an

nga

dimana

Kambodja
mengumumkan
bahwa
Pargeran Sihanouk dilarang kembali ke
Mambodja,
demikian
pula
sedjumlah

Robin Hood
it

sulung

putrania jang

pembesar

gan

Club Milan

fanan untuk
menghadiri
Expo-70 di
Osalti.
Ia merobah
rentiananja setelah ajahrja digulirgkan pada tanggal
10 Maret Il.

"redistribution of in-

maka

walaujun

j,u”.

Horgkong.

targgal

untuk

-pki. Tetapi pada dasa

ea

OUR

padj

di

nja dan

marxis atau

(haves) tentunja tidak

ge

Karan Rp. 300 dut, Kenjatanga
kata Debre.
Dikatakan selangjutnja Instalpsitnja lah seperempat dari ja mlah
lelah ditetapkan di bangun di Abeyan- diharapkan tadi.
nja,
10
ce sambil menunggu keputusan darimagang buruh jang
satu rentfana djangka pendjang. Per(seratus
) kali padjak kekajaan
eikar2 dibidang tehnologi. kata Deb- dinegara ini, melampaui target ang
.. unit ketiga ini lebih ampuh de-

Hidup dihu-

tadi. Tetapi mereka jang berada

ea

"3 Padjak pendapatan

nekan, tapi pembangurannja telah di selama
adalah

hentikan karena pembatasan2
kredit,

buan

pertengahan, sipenjamun mulia

memainkan peranan

Sena

, putra

Romulo,: "Sukar membedakan bangsa2 Indonesia, Malay-

ini dapa, dikatakan sukses,

Tapi kita bukan

— Pangeran

Kata Menlu Philipina, Carlos

du-

hankan

rodom S:dhanouk, telah mendapat per
pandjangan izin tinggainia selama se-

nots) bisa menerima djika negara

belum tahun »-rgaran tadi berachir.

unit kedua sudah akan siap se dengan setoran2 padjak pendapatan
usahawan, perseroansn aah
tahun kemudian.
Menteri mengatakan hal itu setelah

Yuvat

Orang2 jang tidak punja (have

rasi kira2 pada pertengahan tahun |” Nampak bahwa pemongga La
mendatang, demikian diumumkan oleh buruh kepada negara
padjal

Menteri Perfahanan
Danh mana

HONCRONG,

Itu orang Indonesia

d

disini”,

ketiganja

MALAYSIA —
— Malaysia
pertama dalam
junior Asia-XII
morial, Manila,
Srilangka, 2—0
""B”. Setengah

(AFP)

pada

come"

me

PANGERAN SIHANOUK

ta2 "penindjauan kembali pem!
kekajaan” dimasjarakatnja. Istilah in-

jang cah menurut
hukum
Ian — pemasukan
Dalam ungkapanpadjakitu sebe:
Wisebut djumlah.
jang
kedua
tidak.
.
58,

Bea an

reka.

toch heren!

mendapat

Samudera

lamat,

dalam
13. Hal

mem

sematjam

buah jang dilarang
. ....ja,

BURMA GULINGKAN VIETNAM 6—0
MANILA, — "Co-champion'" bertahan
a menggulingkan Vietsel. 6—9
pertandngan babak penjisihan
pooi-D Senin malam distadion Rizal
Memorial, Manila. Setengah main Bur
ma leading 2—0.
Oleh Indonesia dengan 0—i.

ketiga astronot mendarai
dari Honoluiu,
sedjumlah
antara
3.000
dan 5.000
orang jelah menanti unjuk
menjambu: kedatangan me

tan Sherwood di Inggeris dizaman

teleknja adalah

bulan
Apollo

,,Akan

Ellington, Texas,

bin Hood mewudjudkan djuga

Nu Ta

me

Sebelumnja, di Pangkalan

jang meringankan

dari tuduhan

mengindjak
penerbangan

telah

diperairan

Karena

kelima jang

Presi-

berkara:

bangsa

beban simiskin dengan djalan meriini bebas

3kan

sedianja

orang

,,l

Untuk — menjerukan

Pangeran
kong lewat

abad -

21

keang

pesanaja

den Nixon

lah

diharapkan br

kantong sikaja.

rupakan

tanggal

mengalamj

DI HONGKONG

Hood

Lovell

nan) Nj. Lovell, Nj. Haise
dan
direktur NASA
Dr.
Thomas Paine. (UPI)

1968.

misj ,,Apol

menggambarkan pembajaran padjak

ngankan

Gibiakan” eh

padanja

PUTRA SULUNG

Robin

empat

bahwa

telah

tertentu itu sudah mulai- Dalam hu-

an

Kennedy

Desember

itu,

|

sadja beroperasi

disini tanpa izin !
Memang, paling enak makan

hal jang telah mem.

sela'a,

penerbangan jang ga
beranj
selama
enam

Cape

Tampak (dari kiri ke ka-

kem

manusia

kah surut

tindak seperti Robin Hood. Siapa jang
tidak te
a oleh tokoh petualang-

Aga:

Nixon

kasa, meskipun

(vndjib) mercka' kepada

adaan2 tertentu negara

.

de” enak2

terdja.
bagian

satu

kesukaran

harj

agar
kita
mengendorkan
Nrograma itu atau melang

gota masjarakat. Achirnja, dalam ke-

berkewadjiban mem-

balinja dengan selamat ketiga astronot mereka.

salah

Penerbangan
berachir
harj

harj dalam pesawat Apol
ln 8 — penerbangan manu.
sia jang persama kalj kebu
lan, jang diluntjurkan darj

waii untuk menjambut kem

memanfaat

djaminan

patan

sebagai kewadjiban sutji seorang ang:

Semua orangjang merasa dirinja mem-

jang

ada sementara orang jang
akan menggunakar peristi
wa itu sebagai sa'u kesem

bungan itu djanganlah terlalu Soaang
buang waktu dengan daja upaja untu

nja agar padjak djangan dilihat sebagai
“suatu momok jang menakutkan”

mungut padjak. Keadaan itu-

busi

jang kir

aka,

lam
gah

nja

dan membahajakan

Lovell bertindak sebagai
pil: command module da.

13 keti-

Sekarang kapal Belanda "Cly-

saja

"jga perem-

im|

"Kita

Pata

ngenaj ,dukungannja jang
kuat” kepada
program pe.

dike

sanak
"dah 5
pemungutan
j: oleh negara diak2 tertentu” tadi.
pa
arahkan
.8-—
ditera
ini
aru2
Orang pedjabat tinggi direktorat Djen- —” Usaha?
untuk
darkan fihak2

ummat manusia. Tjukup ba-

suatu

angkasa.

ka singgah di Houston dalam penerbangan
ke Ha-

Hai-

Hous!on.

Presiden

SUMBANGAN
BURUH BESAR PADA PADJAK
Diantara tugas2 pemeri:ikurang pendapat an papan
dari penegara,
dari
rik kesimpulan2 jang terlalu pasti.
Tetapi
tidak bisa melepastahan jang 5 kurang disenangi mungutan
padjak2.
kn
kan
Jidiri orangpun
ketjenderungan masjarakat jang didari kesan bahwa ada fihak2
Oleh masjarakat termasuk petani lintas Tlah ang Ka 4
tertentu jang masih bisa memperbesar

Ne

Fred

Swigert

Ditambahkannja,

” Robin Hood”
dan Perpadjakan.
mengenai kewadjiban membajar
Pa- — mumbangan

isteri2 trio Apollo

wab: "neen, dank U!”

mengindjak

pesawa,

nja

drih
yelah
memetjahkan
suatu rekor baru dalam hal
berdjalan diluar
pesawat

(te-

bahwa

|

module.'nja. Adalah Lovell

13 untuk misj berjkujnja”,
kata Dr Paine.

Ruang
Angkasa
AS) Dr
Thomas Paine, hari Senin.
Pengumuman

dj

Lovell,

NIXON

berkata:

jang memberitahukan

Selama penerbangan ini Al.

ngah) dan isteri (paling ki
ri) tertawa riang
bersama

”APOLLO

John

»Kami

OLEH:
IR. S. BRATANATA

Sa

darj

kan pelajaran? darj Apollo-

kega

Ealan misj ,Apollo—13”, de
mikian diumumkan
(Badan
NASA
kepala

Kita tunggu sadja bagaimana kebidjaksanaan2 pelaksanaannja.

dan

baij

selesai dengan penjelidikan
mengenaj

astronot

James

se

akan
diumumkaj n segera
setelah dewan ,,Apollo—13”
nja

PRESIDEN

luarkan tidak lama setelah

22 Apit (Mdk)

ratan kebulan berikujnja —

Kita
jakin bahwa kebidjaksanaan baru ini tidak ada hubungannja dengan
persjaratan2 IGGI jang kini sedang mengadakan pertemuan.-

Hal

suatu
di pad:

pener-

selama

merasa

memepuhj

hari dengan Gemjnj 12 pada
“anggal 11 November 1966.

KEPASTIAN MISSI
BULAN TERGANTUNG
HASIL PENJELIDIKAN
KEGAGALAN APOLLO 13

mendjadi dasar, fondasi dari semua kegiatan perdiagangan dan

padjak2.

Apollo

pesawa, jg

pay darj perdjalanan untuk

Lovell dan Edwin Buzz"
Aldrjn teiah memulai suatu

|.
Adapun kebidjaksanaan jang dirumuskan oleh Pemerintah dan apapun
iang mendjadi sasarannja, apabila dalam segi2 pelaksansannja masih belum dapat ditertibkan, maka kebidjaksanaan jang baik itu akan bujar djuga. Oleh karena itu setiap segi dari pada pelaksanaan sesuatu kebidjaksanaan Pemerintah, per.
lu ditertibkan setjara sungguh2 oleh Pemerintah.
Dilihat dari tjara pendekatannja, kebidjaksanaan ekonomi jang baru dari pemerintah masih sadja bertolak dari segi moneter dan perdagangan. Kita belum melihat adanja pendekatan jang langsung terhadap kekuatan produksi kita sendiri

ini berlaku diseluruh dunia
dan disepandjang
jang. sedjarah

misi2

berikutnja.

Waktu dulu Belanda diundang
untuk operasi
ikan,
diperairan Indonesia, dia dja-

«Saja

rem.

untuk mensukseskan

dalam

tugasnja

harus
dapat
bulan”.
Pada djarak

devous djangkasa, telah ber
langsung untuk pertama ka
linja. Pertjobaan ini penting

Kebidjaksanaan baru Pemerintah tersebut merupakan serangkaian kebidjaksanaan dan tindakan2 baru dalam bidang ekspor, impor dan devisa. Dalam pidato Djumahat malam melalui RRI - TVRI Presiden Suharto menekankan bahwa
kebidjaksanaan2 baru tersebutmna kelandjutan, penjempurnaan daripada
5
:
selama in . |
jang telah ditempuh
kebidjaksanaan
an Dari pidato pendjelasan Pak Harto itu kita dapat menarik. kesimpulan
dabahwa kebidjaksanaan baru jang ditempuh Pemerintah adalah untuk sarana kita
lam melaksanakan ofensi pembangunan. Kita bisa mengerti bahwa setelahterhadapat mentjapai stabilisasi ekonomi terutama harga2 dan kurs rupiah kita
dap valuta asing, maka sudah waktunja kita memberanikan diri untuk mengadakan ekspansi ekonomi. Dalam hubungan ini Pemerintah menghendaki agar dalam melakukan ekspansi ekonomi itu hendaknja dapat tetap didjaga stabilisasi
jang telah kita tjapai itu.- Disamping itu untuk melakukan ekspansi ekonomi,
kita memerlukan banjak sekali pembiajaan rupiah disamping devisa Kredit2
luar jang mendatang djumlah project aid akan bertambah jang dalam pelaksaneannja memerlukan banjak rupiah. Untuk menaikkan daja beli para petani kita
merupakan sebagian besar dari rakjat Indonesia kita djuga memerlukan banjak
tupiah. Tetapi untuk keperluan itu semua kita tidak bisa lsai mentjetak uang ala
Orde Lama. Kita harus mentjari sumber2 rupiah jang ada dekkingnja.
Pemikiran inilah kiranja jang mendjadi kuntji daripada kebidjaksanaan
ekonomi jang baru daripada Pemerintah.
Memang kita harus mentjari sumber2 rupiah itu dari kekuatan ekonomi
kita sendiri, Kekuatan ekonomi kita masih terbatasdari hasil2 ekspor dan sebaIiknja sumber2 pemborosan adalah disektor impor.
Inilah jang akan dikendalikan dan diarahkan oleh Pemerintah untuk dapat melaksanakan ekspansi ekonomi dalam tahun kedua Repelita.
1

lesaikan

gagal itu, Lovell

djam

"naik pitam”!

Memang enak

Seminggu sebelum ja be.

pener

sua'u

nja

ini ia

Tangkat dengan

Selama pe.

merbangan ini,

Bagi jang naik, tak perlu tjepat2 "turun tangan”!
Bagi jang turun, tak ada guna-

sebelum menje-

korps astronot.

penel-

merupakan

dan 35 mens,

dang ekonomi. Sekali lagi Pemerintah telah dapat membuat “surprise” dengan

pemungutan

mengikuti

djama

paling lama — 330

Minggu lalu Pemerintah telah mengumumkan kebidjaksanaan baru dibi-

moneter kita.

19

Loveli
dan
Frank Borman
diluntjurkan tanggad
4 Desember 1965 dengan Ge
mjnj 7 dalam penerbangan
angkasa luar Amerjka jang

Baru Pemerintah

jang sebeni

hari.

naik, ada jang turun.

inilah jang selama
mjmpikan

bangannja jang terachir.

Diah,

' Kebidjaksanaan Ekomomi
mengumumkan

29

4 me.

bangan
Gemiji
sebanjak
dua kali dan penerbangan
pesawat Apollo
sebanjak
dua kalj. Apollo ke 13 mung

Dialan M. Sangadji 11,

Direksi Tata Usaha dan Redaksi :
30, 4325 0.
Djakarta. Telepon : 43660, 43230,
Rekening giro pos : A. 12.638
Pemimpin

atau

4 menu,
Ia telah

dimuka.

715 diam

Hasil2 Kongres PNI di Semarang baru2 ini, ialah ada jang

... kata
Nj. Lovell

Houston, 22 Aprit (Mdk)
James A. Loveli, salah seorang astronot
Apollo 13
telah menjelesaikan penerba
ngannja jang
keempat se.
dengan demikian pe

dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja anRp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udara).

Harga

tar). Luar kota
Luar negeri:

Naik dan Turun.

ari Kami
manjansi, Misudahdb”
membuk

Yan kehi

masjarakat tadi. Me-

reka bukan lagi Batak. Ambon,
bukan lagi

terhadap Na

Tjek

Serje &

Ik

dunta ku

na Taun wader pelan Laga Mparge ae rn Ima
taan seorang rektor muda jang terke- ebagudi ruan Indonesia bere, jang
aj "yesit”
Kalau dari pernjataan tsb
tah
Ihangkan “rasa
dn bata" meraka
kematian akan die dress dengan eng Naa

bahwa
Gjuga melaporkan
"
jang dimulai di Plonadia
dalam tahun 1967 nampak

aan angkot tapi Mpi tidak segAM2

dan di Rumania sera di Ju

njata maka

2

Na

masjarakat

bukan sacija

- ing Marorepen

ng

na

Na

0

ia Mo

netwagadasa

Menata

mungkin dalam perkem
5

Kangan jang Iuras dan mimbong
p

Na

saha

” snake

u

ae

san

nja kini sedang

menurun,

Tea

Han

Ga maa

rus

urang

RABU, 22 APRIL 1970

MERDEKA

HALAMANIV

SURATIN CUP POOL' 1
oa.

KEDUDUKAN TEAM2 PESERTA
KEDJUARAAN JUNIOR ASIA"

Pardedetex ditanggapi pada resepsi HUT PSSI

|

—

Main Menang Seri

da menit ke.18 babak kedua
melalu sundulan kepala kiri
Thalib Adam.

tat
pertandingan dapat
wa pertandingan sore kemarin
itu merupakan pertandingan jg
bermutu dan berlangsung deng
an bersih sekali. Hal mana ada

Expedisi
pendaki
gunung ,
diprotes
penduduk

kabumi) jang memimpin
dingan tsb telah bertindak
gas dan penuh bidjaksana.

n
te.

jang

baik

sekali

buat

Medan

Jr tidak dapat diselesaikan
ngan wadjar.
Susunan
Dalam

team2

de-

masing2

pertandingan

sore

ke

maren PSMS Jr turun dengan
susunan pemain sbb: kiper: Su.

pin team ekspedisi- gabungan jang
berarggotayan 17 orang itu, mengata
kan dalam sebush pesannja kepada

Turi, back:
Judi.

Ismail. Zulkifli, half:

Sunarjo.

Sitompul,

penje-

rang2: Irawan.
Andjarasmara,
Alwin Siregar, Rudolf Pasta dan

Kementerian Nepal, bahwa keputusan
untuk menarik diri Itu diambil berdasarkan atas perasaan (sentiment) jg

Zulhaeri.

mertjekam penduduk jang diam didae
rah pegunungan itu, Lindana.
mengenal

bahwa kes.

Medan Jr lebih banjak mengu
asai lapangan. dan bahkan da
tam babak pertama daerah per
tahanan
Makassar Jr benar2
dikurung rapat oleh Medan Jr.
Hanja karena 'dewi fortuna” jg
rupa2nja masih membelakangi
Medan Jr. maka banjak kans2

lah menarik diri karena
mendapat
protes kedas dari penduduk jang diam
dikaki gunurg tersebut.
Dr. Johnnes Adolf Nordyk, pemim

pendjelasannja

(Su-

Pari djalannja pertandingan

dapat kita tjatat

Kathmandu, 22 April (Mdk)
Ekspedisi pendaki gunung gabungan
Belanda — Nepal, jang akan menak-

Dalam

wasit Kosasih

lah karena

Sementara

P3 menururkan

kes. PSM

pasangan

sbb:

kiper: Hendrik,
back: Rahim.
Jusuf, half: Muslimin. Rivat, Su
nusi. penjerang2: Kamaruddin,
Thalib Adam,
Thalib Djakfar
Mustafa dan Laurens,
2

se

buah ketjelakaan jang terdjadi dikata
kan bahwa, sediumlah
kira 200
orang penduduk kampung telah mela

menrarg team ekspedisi itu untuk mereka
daki gumung tersebut, dan
mengatakan behwa apabila orang ber
menaklukkan puntiak itu, maka

Sedikit djalannja
pertandingan
Begitu

bola

bergilir.ditengah

Ia-

pangan, kes. PSMS Jr dengan pemain

pemain depanrja jarg Iintjah seperti

orang2 Rusia

telah berhati.

haji unguk menjerahkan pelu-

ru2 kendali SAM3 dan pesa
wat2 MIG23 tersebui setjara
AM 3

bangun,

yelah selesai di

opa

pan Makasar

Naga

telah djrentjanakan
bag. '
pat2 tersebut. Buruh2 Mesir
biasanja Ta. Giyugaskan be

kerdja
sadja

djmasing2

beberapa hari
tempa"

sehingga tak ada seorang

itu

bu

akan mempero-

jang

ruhpun

leh gambaran begajmana ben

tuk tempat peluru kendali ig
sudah selesa', demikian dila.

porkan
Hanja

memasuki

orang2

Rusja didjin

pangkalan?

itu

un

dengan

pe

tuk menjelesaikan pembangun
annja

dan

Yupun

pemeriksaan

njelidikan dan

kariru2 pengenal setjara. inten.
rif. Bahkan pengawal2nja pun

dilakukan oleh orang2 Russia
sendiri.

Pembanguman

mulai

pada bulan

1910 dan

menurut

laporan tersebut
ringan

akan
(UPT)

selesai

TNI
MENDATAR

tersebut diPebruari

perkira?n

seluruh

kendali

peluru

bulan

M0

SAM

dja

depan.

oteh

—farg

sukar dilalul itu.

kan dgn terburu2 oleh pemain depan
Medan sehirgga goa! tidnk pernah da
pat ditliptakan.
Sementara itu dalam menit ke"?
svatu serangan Jang tiba2 dan menda
dak telah dilakukar oleh n-main2 de

Laporan? jang sama djuga
menga'akan bahwa beberapa
untuk peluru2
baru
tempat

3

ke gavans

Metan.

dan

dalam suatu perebutan bola didacrah
p'peli, Half kapan Medan Ine mo.
lakukan hands hall. sehingga wasit Ko
#esih menundjuk "itik pina!ti, jang
dengan baik seka'i danat — disetaikan
O'eh penjerang tengah Makasear JMustata.
Stard merdjadi !—0 untuk Makas
sar keadaan mana belangsung sampal waktu dieda
Dalam permulaan babak “kedua ini
Medan Jr. masih dapat mempertahan
kan kesetabllan permainannja,
dan
beberapa kali pertahanan Mekassar
Jr. dlantjam.
Namun demikian sera'
Makassar Jr mulai djuza
dar mergartjam gawang “eda
Demiktaniah pada menit xe
lam suatu serangan jang «ibangun da
Fi sudut kangen. kanan dalam Makas
sar berhasil! memberikan umpan kpd
berada dimuka gakeadaar jang ku
warg Medan dlam
ang terdjaga. Umpan dari pendjuru
kanan ini dengar baik sekali disundu!
oleh Thalib Adam dan dupat menem
bus gawang Medan Jr, sehingga keadaan berobah mendjadi 2—0 untuk
Makassar Jr.

O0owe
OowwP

Ita

orNY

perhatian

pada

siden bahwa setjara terus
terang usaha2 Pemerintah
untuk ini masih terbatas,

jang

BIKINAN

INGGERIS

22

April

menjngkatkan

pesawat

HS

748,

Syd

dari

sawat type HS 748 memakai
mesin Rolis Royce jang sudah
terkenal
namanja.
Sebagai
ta, Merpati

dan Zamrud

dua
swas

akan

melakukan kontrak pembelian
masing?

dua

buah

sebab

Uteh

Lea.

tapi

pesawat.

Djakarta, 22 April (MAK)
Pada harl Kamis tgl. 28 April Ini
akan dilakukan upatjara pelatikan 4
orang Djaksa Tinggi AURI jang baru,
masing2 adalah: Mal. (U) KahardIman
S.H., Mal. (U) Toto Suparto S.H.,
Maj. (U) Djoko Sutomo S.H. dan Kap
(U) Sudarjo S.H. Pelantikan itu akan
diselenggarakan diruang Serba Guna
MBAU, sedang jang akan bertindak
selaku Irup adalh KSAU Laksamana
Madya (U) Suwoto Sukendar. Diaksa Agung Sugih Arto, menurut rentja
ta, akan menghadiri upatjara pelantigan dari ke-empat. orang — Djaksa
Tirggt AURI tersebut.

LIL)

djuga”

Demikian Sri Sultan
kubuwono.
Memberikay

rasa

'ke

tja

popu

terse

bahwa

hana sekali!
itu

disamping

Ali Sadikin seterusnjz. bahwa
Pardede dalam hal ini telah
sebagai
benar2
bertindak

seder,

Dalam kesempatan

to

para

koh2 PSSI, djuga kelihatan Ke
tua Umum KONI Sri Sultan, Men
pen Budiardjo, Menteri Mashuri,
Dirdjen Olahraga Majdjen Supar
di, ex Menor Maladi serta para
diplomatik dan

korps

gara sahabai.

dubes2

ne

Ketua Umum PSSI Kosasih Pur

wanegara

PSSI

Sekdjen

dan

marsono dalam kesempatan
telah membeberkan setjara

Ju

tsb
pan

sedjarah
djang lebar mengenai
berdrj PSSI ditahun 1930 ji, serta

tdkoh2 jang pernah bergerak sepe
Muhnja

perkembangan

olah

Rp 600 djuta dana

dari

untuk

raga, sepakbola kita ini.

:

Sadikin

Djuga Gubernur Alj Sadikin da

orang

mengenai

jang

dewasa.

oleh Gubernur
Dikatzkan
Ali Sadikin seterusaja, bahwa

"terpukul"

merasa

Gubernur

dengan adanja Pardedetex

itu,
ini

zchir2

karena

mana

hal

semakin banjak pemain? PER
SIDJA je hidjrah ke Medan.
"Tapi saja ichlas atas kepin

hal mana kare

itu ke Medan,
na

lebih

PERSIDJA

pemain2

dah:m2

Dr

njatanja

Pardede

TD

mening-

dalam

mampu

katkan prestasi pemain2 nasio
nal itu. Dan kamj jakm bahwa ustha jang dilakukan oleh
Pardede itu adalah untuk ke.

Se.
kita

pentingan nasional kita.
hingga dengan demikian
menantikan

si PEN

an

jang lebih

tokoh2

SN Pa

NN PERAN

«
PALEMBANG PUNJA 4
TA
WANI
SAN
KESEBELA
Palembang,

Sekarang

—

dikota Palembang tedah ada
4 perkumpulan
wanita, "Putri

sepakbola
Angkasa”,

kes. Ibu2 PIA dari LANUD

Talangbetutu, Drs. Purwadi
SMOA, pembina dari kese-

belasan? wanita di Palembang itu, mengemukakan be
berapa

kesulitan,

terutama

dalam menghadapi reaksi2
dari pihak jang belum da
pat menerima permainan
sepakbola dikalangan kaum
hawa itu.

lam kata sambutannja telah mem
bentangkan

posi.

jang

'tit dan kemadjuan. Dan harus
kita akui, demikian Gubernur

saatnja

hadirmja

persepakbola-

hasil2

perlihatkan

Pre

setjara

kita

an nasional telah banjak mem

Kepala Negara.
Dapat dikabarkan bahwa per
ingatan HUT ke 40 PSSI jang di
langsungkan di Gedung KONI Se
najan pada Senin malam kemarin
berlangsung

harus

perkembangan

untuk mulaj kta rintis. Demikian

telah

menjatakan

memang

akui bahwa
usaha? Pardede
unuk memadjukan mutu dan

mengharapkan

sudah

tanggapannja

nur Ali Sadikin

. jang sudah2, dan tjara2. ilmiah
mengembangkan seni se
dalam
kita

Hameng

Srj Sultan
ats keterangan
mengenai Pardedetex, Guber.

agar PSSI hendaknja lebih mem
perhatikan organisasi dan mana,
gemen persepakbolaan dari masa
pakbola

akan dapat

dan Kita berha
akan
banjak

orang jang
mau berbu:t se.
peri Pardede demi untuk ke.
madjuan persepakbolaan kita.

luas maka PSSI akan dapat mem
peroleh keuntungan. Lebih djauh
Presiden

pa

musim2an.

kita harapkan,
rap
semoga

masjarakat

ini dikalangan

sepak.

persepakbolaan

setjara kontinue

tja

dan

turnamen2

Dengan adanja orang seperti Pardede
mzka pembinaan

siden dengan adanja usaha untuk
menggali: potensi2 olahraga sepak
bola

Dikata

da waktu itu jang kita laku.
kan tidak
sejara kontinue,

karena

menurut

itu

pem-

kontinue.

rut Sri Sultan- adalah karena

bar luas mulaj dari kota? sampai
kepelosok2.

siabil dengan

pembinzan

ter

Rakjat

jang

men.

persepakbolaan

bola se-Asia, namun tidak dapat ditampik badwa dalam de
butnja selama ini PSSI masih
belum sekalipun muntjul seba
gai djuara
sepakbola dalam
Asian Games.
Hal ini menu-

jang

olahraga jang palag

bang

binaan

raj setiap

ini

olahraga jni merupakan

bang

mutu

ri semendjak dulu telah sering
sekali PSSI berhasil mendjaa-

Pe-

memiliki

mana

djamin

akan

kan oleh Sri Sultan bahwa da

melgksanakan

akan

er dikalangan

sisanja 1575 dibajar "on delivery”. Ditambahkan bahwa pe

diharapkan,
penerbangan

hal

untungan',

ther, menerangkan bahwa pe
sawat type HS 748 inj berbar.
ga US$ 1,2 djuta dengan pem
bajaran
down payment terle.
bih dahulu sebanjak 2575 dan

permulaan
perusahaan

djelas

tinggi

demikian

kita jang

sendirilah

induk organjsasi

sebagai

airport Kemajoran
menudju
kedaerah gunung Tangkuban
Prahu dekat Bandung.
Pemimpin ' rombongan tehnik

dengan

karena

Pardede,

orang seperti

Mengenai perkembangan olah
raga sepakbola dikatakan oleh
Presiden bahwa jang djelas PSSI

|

dalam

Menurut Sri Sultan kita ha
rus bersjukur dengan adanja

keolahragaan

sendri.

96 Peserta

rentjana

DCI Djaya untuk mengembangkan
kecanragaannja ditahun
1976

1971 jang akan datang ini, uuna
menjediakan

biaja

keolahragaan

dalam

aL

. team manager
KELIHATAN MURUNG
SADJA.
ping pemain2 Persidja Jr. (Gambar istimewa).

sebe

sedikit diatas
Surabaya dan
Semarang.

Para

san

djadi

22

April

permain2

Persidja

djuara

(Mdk)

kesebela.

Jr jang

men-

kedua

dalam

pool II, pada hari pertama
telah
diliput
kepedihan.
goal

terachir

dari ha.

penalty

jang

Jr

Semarang

dengan

ang.

achimja Persidja Jr harus
mengakui keunggulan PSIS
ka 3—2.

Pemain2
junior
dalam
pool II umumnja mempu.

njai

baik

rang,

material

jang baik,

Persidja,

PSIS

Persebaja

Sema-

Surabaja

maupun Perseden Denpaszr
dengan tjatatan
Persidja
Jr tehnik dan mutu sedikit
diatas
lainnja.

Kes.

ketiga

PSIS

kesebelasan

Semarang

RA.

TU:
15.

8
A.
TUA: Ig

KTT: 17, PIL: 20. REGIE: Z1. ATNUJ
JUNTAH 23. HAK:
26. BAR, 27
SUN: 29. AKAN 31. MADA: 12. GOj
33. AU: 34. SINGAPURA.

1.
24.
28.

MlLg
AKI 28 KAGI:
UDj 16. NON) 31. MAU.

ini Semarang akan banjak
bitjara dalam pemain2 re.

madja sepakbola di Indone
sia. Permainan keras dimi
liki oleh Semarang sedang
kan
kesebelasan
Persidja
tampaknja tidek mau ber.
main keras. Persidja lebih
menondjolkan
tehnik dan
mutu permainan
dan akibatnja Persidja kalah dari
Semarang dan menang ti.

Kalsu
pis dari Surabaja.
Persidja mau bermain ke.
ras dapat diramalkan Per.
sidja akan mendjuarai Pool
II tersebut.

Berbeda dengan Kesebela
san Surabaja jang bermain
fors,
kadang?
meningkat
permainan kasar
kepada

Jr

perta

Oleh:

ma pemajn2

jang

TAPI LEMAH
DALAM TAKTIK

belakangnja

tidak

permi
kedjadi:

DJAKARTA, — Suatu rombongan 7
orang dari Departemen Urusan Kebuda
jaan badan penjelerggara Olympiade
1972 di Muenchen terah tiba di Djatu, untuk

Romborgan Ini, jang dip.mpin oleh
Prot. Dr. Siegiried Wichmann, berkun

n jg
akan datang
nja hal2 jang demi

permainan

Materi2 pemzin2 Sura

dan

terpantjing

tidak

bt

akan

terulang

ik asal sadja

tidak

s

mikian Persidja dap
narik keuntungan dan m
menangkan
pertandingan
Kekuatan
kedua kesebela
san
ini sebenarnja berim.
baps,
tetap: Persebaja ti.

ak

"magic

berhasil

achirnja.
mengakui

menguasai

sguare

Persebaja
keunggulan

wannja. Demikian

dunia

djuga

tika ” menghadapi

rang, Persebaja
bah taktik

akan
Be

tertjetjer

sepakbola

di

tidak

sehingga
lalap

lasan
angka

habi.

S
3—0.

Dipengaruhi
IDAK

penonton

itu sadja

lahan Persebaja.
oleh

penontc

olah? kekalahan
adanja

g akan

Be-

Surabaja

jang dide

"edjekan?”

darj

Kota Semarsng dapat di.
djadikar titik tolak penga-

pe

laman

perangkatan gamelan dan wajang kulit
ke Pameran Kebudajaan Muenchen ini
Selama di Indonesia, £
ngadaigan pembitiar
Gjabat2 Indonesia jang kompeten da
lam bidang kebudataan, dan djuga
Wan mengundjungi beberapa pusat ke
pudajaan termasuk Ball
Dapat ditambahkan, bahwa suatu
team film Yuri Departemen Kebudaja
an Olympiade Muenchen akan datang
ke Indonesia tahun depan guna mem
buat film latar belaWang kebudajaan
dinegara ini untuk dipertundjukan da
lam rangka Pekan Olahraga Sedunia
int
Didalam rombongan jang terdiri da
Ii ahli2 dalam bidang keserlan dan
musik, djuga ikut serta Dr. Dotter
Wwelch dari Bayerisches Rundtunk (Ra
lo Bavaria). Rombongan Ini sedang
mengadagan perkundjungan keberbagal megara didunia dalam rangka kutme
rgumpulkan bahar? bagi program
turi" #ari Otvmplade 1972 di Muen
chen

UMUM
m.v.

IRAN DIMINTA
SELENGGARAKAN
KURSUS PELATIH
SEPAKBOLA

5

Konfederasi
KUALA LUMPR, —
Sepakbola Asia (KSA) telah meminta
agar Iran bersedia mendjadi penjejeramara kursus pelatih sepakbola seAsia MN Yari awal Oktober hingga
achir Desember mendatang.
Sebuah surat dari sekretaris KSA
Koe Ewe Telk jang dikirimkan dark
Penang ke Persatuan Sepakbola Iram
ra lain menjatakan, bahwa KSA
mM Iran dapat — menjelenggarakam
kursus tersebut di Teheran.
FIFA, demiklan Ewe Teik dalam
pada itu telah pula menjetudjul wtik
memberikan bantuannja guna maksud tersebut dengan menundjuk Det(ma

Cramer

sebagai

pengadjar untult

kedua kalinja, jang selandjutrja ditamy
bahkan

bahwa

Iran

memnaniai

UNTUK

SAMUDERA

INDONESIA)

"TREFUSIS”"

dari Amerika
Muatanawa
EL UE FUNNEL LINE LTD., LIVERPOOL dengan memb
Pelajaran
1078 dan bersandar dimuka
tiba dipelabuhan
Tandjung Priok pada tanggal 29 AP RIL
penjerahan konosemen asii dilakukan pada Kantor Tjabang kami di Dijalan Kaya
— Yandjung Priok, tilpon : MULTI, NNLLTI, INTERN, IALTOS, NOLSOT dan IPIN

uk menghindarkan agar muatan djangan sampai diangkut oleh Panitija Congestie diharap agar jang

berkepentingan

mengurus

peserimaannja

dalam

waktu

fasik

tas terbaik diantara negara? Timur
Tengah bagi maksud itu.
Kursus pelatih sepakbola Asia! te
lah ditangsunggan di Yokio sedjak
medio Djuli hingga pertengahan Oktober tahun lalu dengan diikuti “ole
(2 orang peserta dari 12 negara Asia.

Lloyd"

Geouri
(AGEN

setje-

memperbaiki
anak didiknja

perm

ka

PELAJARAN

datang

baik harus de

kesa

ritanja bukan pula oleh
rena kesalahan dari pen
in-pemain
tetapi
kar

P.T. PERUSAHAAN

H3

djuga

akan

diingini

gaja

Kita

1

terdjadi ditengah lapangan.
“Persidja tetap tenang meng

keras,

Wartawan
n demikian

PANITIA KEBUDAJAAN OLYMPIADE
MUNICH AKAN UNDANG ROMBONGAN ,
KESENIAN INDONESIA

1: !5
if fr :f 5

5:
£
#

te-

lah madju dengan pesstnja.
'Tampaknja
dalam
tahun

1

6. S.H. 7. ANGSA, 9. OBOR,
K.O., 16, NONA, 18.
, 21. ALMARI, 22. OPMAK,
24. RUBA, 24.A, CLAIM, 26. ER,

DJAWABAN LATIHAN KATA2 TGI
MENUR

PERANTNIS:
2.
SING:
18. LUPA:

5.

pa

tendangan

1

3. DAHAGA,

Persidja

an

tun-

mereka

Andaiki:
dja tidak
tidak meladeni
keras,
tentunja

mentjetak

sil

1 DAN | | j
ip :

LK,

|

2.

HH

GUIDE,

7

ML.

1.

:

i if

1
#

1

1

2

1.

MENURUN

Gdaiam

da menit

berhasil

Ih Fi

|1 | | | !|

| 1! £ . |
z8 i

4. RUSIA, 8. K.A., 10.
"AM, 1. LR,, 13. KG, 14. DESA,
15. ONGKOS, 17. GIRO, 19. ANAK,
20. NASA, 23. ARAL, 25. PEMILU,
28. MUAL, 30. MR, 31. D.A., 31.
D.A., 32. P.T., 33. R.1., 38. KURIR,
36. TIRAM.

seperti jang

djukkan

Airmata berlinang disebab
kan pemain
Fadjar tidak

8

8

m Eropa,
ibu orang Asia
23.Nama pil, terbuat dari batu bera
muda, penjembuh sekit perut
24.Nama seorang Nabi
25. Kenderaenhprode3

disam-

Semarang,
Den Pasar

kiing2 jang dilakukan olek
pemain2
Surabaja, teruta.

dacrah Djar

17. Ladang
19.Didslam (ke, dari, di) Bhs. Ingg.
20.Nama keturunan dari : Ajah bang-

Edeng Suleiman

NN
Tehnik & mutu Persidja Jr

bersamaan waktunja dengan
Pesta Olahgaga Sedunia di Muenchen
tahun 1972. Pameran kebudajaan ini

sar Rp 600 Gjuta untuk fasilitas?

ismail.
15.Salah satu nama pulau di Nusa
Tenggara

F

budajaan sedunia jang jakan diseleng-

na kata Gubernur DCI itu bahwa
ja telah

ke.49

dilaku-

bola nasional kita
club Pardedetex.

besar dalam

usaha2 jang lebih

(Mdk)

dilakukan

dapat

hendaknja

Kemarin pagi telah berlang
sung
suatu
”demonstratioa
fiignt” pesawat HS 148 Haw.
ker Siddeley selama 40 menit.
Penerbangan

masjarakat

HUT

menampung pemain2 sepak

maka
mash terbatas,
seterusnja mengharap

agar

kan

peringatan
(Am)
itu

oleh Dr. TD Pardede dgn.
memadjukan mutu persepakbolaan nasional itu dgn

telah ada.
Oleh karena kemampuan
merimtah
Presiden

pada
PSSI

Gubernur
Ali
sambutannja

dalam

tanggapan jang po

nesia seperti jang

kan sekolah2 olahraga jang

oleh Menteri P dan K Masj
huri SH. padaresepsi peringatan HUT PSSI ke-40
Senin malam kemarin di

oleh

Sadikin

usaha dari orang2 mampu
kita untuk
memadjukan

ga dan dengan memanfaat-

dibatjakan

dikatakan

banjak jang mau berbuat seperti Pardede”. Demikian all.

sitif terhadap adanja usaha

kepada
ditudjukan
tan kegiatan dan
prestasi olahraga, dgn tjara
menempatkan & memperiu
as tenaga2 pembina oiahra

oleh masjarakat sendiri.
sambutan
Memberikan

pada Senin

KE

"SAJA ICHLAS PEMAIN PERSIDJA PINDAH
MEDAN,” KATA GUBERNUR SADIKIN

kemarin, telah mem

b

rintah

lebih2 djika dibandingkan
dengan kegiatan dan hasrat
jang sangat luas dibidang
olahraga
jang dilakukan
tertulisnja

KONI Senajan

Gedung KONI Senajan, Pre
siden Suharto secerusnja
menjatakan bahwa dalam
pembangunan lima tahun
sekarang ini program perkembangan olanraga Peme

perkembangan olahraga kita. Tapi dikatakan oleh Pre

Djakarta,

selalu berbasi! dikandasKan

jeng kans lang baik itu selalu diselsl-

mutiak kepada orang2 Mesir.

seka-

barisan pertahanan Makassar
knja sangat

(Sambungan dari hal 1)

lima tahun

rang ini, pemerintah djuga

jang achir2

sambutannja pada peringat
an HUT ke-40 di Gedung

RP, 600 DJUTA UNTUK
FASILITAS OLAHRAGA

Presiden Suharto menjatakan bahwa dalam pemba-

nasional

ini banjak menaruh perhati
an
pada
perkembangan
olahraga
nasional, dalam

SADIKIN SEDIAKAN '

Djakarta, 22 April (Mdk).

DEMONSTRASI PESAWAT

Namun 'ama kelmmaan,
ackirnta
pertaharas jang kukuh dari Makassar
Ini berhasi! beberapa kali diobrat-ab
Tik Oleh 'anak2 Medan Jr itu, dar be
berana kans jang baik sekali untuk
mentjiptakan goal dibuat, hania «n-

SOVIET

Pemerintah djuga
perhatikan sport,
tapi terbatas
menaruh

Djaya Ali Sadikin, dua to-

koh

x

Ulangtahun PSSI ke 40

ngunan

sat Sri Sultan Hamengkubuwono dan Gubernur DCI

prestasi olahragawan2 Indo

Sambutan Presiden Pada Peringatan

Ardiar dan Alwin terus merlusun. se
Tprgsr? jarg berbahaja kegawarg PSM
Jr. Namun serangar2 tahan pertama
Iri

sman

3. Vietsel

4. Taiwan

an

aa

Sementara itu dari

1
2
2
1

Djakarta, 22 April (Mdk).
Ketua Umum KONI Pu

Owuw

3. Laos
4. Singapura
POOL-D :
1. Indonesia
2. Burma

tendangan pinalti, sedang se.
buah goal lainnja ditjetak pa

dalam

2
1
1
2

(lee

Jr

(nur

1
1
2
2

Ines

vs PSM

Biaji

Gol.gol

—

2
2
2
2

Kalah 0 - 2

Kalah

,?

Sultan: sjukur ada oran
seperti Pardede

MANILA, 22 April
maka
ng
6 hari,
gsu
selama
Setelah tournamen ini berlan

kan
ialuh sbb:
para peserta
kedudu

,/,?

jang sesingkatsingkat ata
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