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| ten Krawaag dewasa inj te-

lah beradz, ditangan pihak ke

'djaksaan

Krawang

untuk

di.

teliti dan kemudian diadjakan
kepengadilan

negeri.

Berkas perkara tsb
kan oleh task force

diserah
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Krawang jang selama ini me
ngantamirnja
ber.sama2 dgn

petugas hukum,
Pemda dan
f'alat negara lainnja.
Memarut
keterangan2 jang

| didapat

"Antara",

“'berkas

perkara

sebenarnja

jang

telah

di

serahkan itu baru jang perta.
ima kalinja, karena dalam wak

5 tu deket ini masih akan diseIrahkan' lagi
sedjumlah
''kas2
perkara
lainnja.
“mang,
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tara" menzmbahkan, jang te
Iah diperiksa dan ternjata ada
indikasi terlibat dalam -skanGal itu berdjumlah 101 srang.
Diantaranja terdapa: sedjum.
lah cknum2 ABRI, okaum sipil

Gan sedjumlah kepala,

desa.
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madya

'Muchsi
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Samarinda

menerangkan

Kota

Hamidul

kepada

| #Antara” bahwa sekarang ini
"penduduk
| da Jang

|tan

Samarin-

Kotamadya

terdiri dari 7 Ketjama

41 Kampung/Desa

ddjumlah 557 blok/RT
hah 139 099 diiwa.

dan se

berdjum.

ADA HAL-HAL TIDAK
WADJAR PADA PROJEK2
DI SUMATERA UTARA?

HARGA PATOKAN
UNTUK BEBERAPA
DJENIS BARANG
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rat
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BE-nja)

Medan, 28 April (Mdk)

dengan

kurs

379

importir2

jeng

rata2

tinggi sarnpai 50

rupiah per dollarnja- Demikian
diterangkan oleh seorang im.
portir kepada 'Mdk' ketika dita

njakan

PP

targgapannja

16

jang

arang

perihal

mendjadi

bahan pembitjaraan ramai dika
langan niaga di Djakarta.
Menurut importir bersangku,
tan keterangan diatas semata2

dilihat dengan
berwenang

katjamata perni

untuk

Dikatakan

membeber.

djuga tidak sedi.

kit barang2

asal

blok

Timur

jang populer di Indonesia se.
djak sebelum petjah perang du
nia kedua seperti mesin2 Ya
tan
Tjekoslowakia,
Djerman
Timur, Polandia dll,
Untuk menggantikan

barang2

jang tjukup dikenal oleh rak.
jat itu tidaklah mudah
dalam
praktek.
banjak

meski
tidak mustahil
barang2 dari
negeri2

blok
Barat jang
lebih baik
kwalitasnjaDalam situasi dan kondisi PP

16 itu importir2 Indonesia jg
mengimport barang2 dari blok
Timur pada.
hari2 mendatang

dibajangkan menganggur

atau

setengah kerdja. Atau kalau fa
silitas kredit memberi dorong.

an jang kuat. dapat tetap me
lakukan niaga tapi harga2 ba.
rang2 dari blok Timur sudah
melondjak lebih tinggi lagi.

Sementara

itu dikalangan

portir

Djakarta

djadi

pengangguran

kan

kelakar

sudah

im

ditjetus-

"kita sekarang
karena

so

al inti kekurangan modal”. (Ke

terangan jang dimaksud bukan
hanja
“berlaku bagi
importir

pribumi

jang meng,

an BE

kredi: dari blok Barat. (Br)
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PENDJUALAN

uang2

guraan

ergkapan jang tjukup. Belum lagi

r? bakurja seperti. dibeberapa
rat tertentu tidak mungkin bisa di
batu2 atau pasir sehingga harus
didotargkan daridaerah 'ainnja.
Ada jang dikurangi
Proek2 irigasi Kreurg Djeureu jang
terletak 30 km dari Banda Atleh haja disediakan biaja 135 djuta rupiah
urtuk
Perta 1 sebagian
Untuk Pelita IL djurlahnja dikurangi be
gitu puta prolek dialan2 dan djembatar jarg menghuburgkan antara Banda Atlch-Blereun. Lho” Seumawe-Lang
kat Tamlarg dan
B'ereun-Takergon.
Belum lasi goal perlistrikan didaerah
Istimewa Atleh dimana mesin2 tenaga
pembangkitnja kebanjakan sudah berumur 4 tahun lebih sehingga terdjadi pemadaman dua sampai tiga hari
sekan.
Kendaan dialar2 di Sumatra Utara
hampir
sama parahnja jakni dari
tau Prapat sampai perbatasan Sumat-

ra Barat dimana tidak lebih dari 200

km berupa djalan tanah sadja.
Masalah dtatan Iri waktu singkat
sudah dapat diatasi dimaa p'hak U.N.
D.P. sudah siap? untuk melakukan
pelaksaaarrja.
Sedangkan persoalan perlistrikan
antararja akan diambilkan dari dana
jang diterima dari Belanda.
Projek irigasi Sisir
Cum:log jakin
suatu projek dimana tanah rawa didiadikan tanah persawahan, dalam
progress-report jang dibuat oleh PUT
setempat telah menghabiskan biaja
tahap pertama sebesar 40 djuta rupiah. Ketika Menteri Siitami. melakukar perindjauan on-the-spot: ternjata
djuga didapati hal2 jang tidak wadjar dan seketika itu dluga Menteri
mirta laporan perintjian- pertanggung
an Gjawab daripada keuangan projek
Sisir Gunting.
SEHUBUNGAN
itu pembantu chusus "Merdeka jang sedang
mengikuti perdjalanan Inspeksi tehnis
oleh Menteri Sutami telah mendapat
keterangan dari sumber2 jang Jajak
Gipertjajo digvana antaranja dinjatakan
bahwa
sering terdjadi bahwa: pemborang Jang mendjadi kontraktor sesuatu
projok dari P.U. kadarg2 menggunakan tenaga raklat untuk kerdjabakti
padahal pembororg sendiri sudah teri
ma droppirg dari PU setempat. Sum
ber itu mengatakan bahwa memang
biasa terdjadi permainan jang demikian
sehingga barjak

:
TEL.

23276.

Di Suretra Barat Menteri Sutami
meresmikan
sebuah djembatan jang
menghubungkar antara Sumatra Barat
dengan Propinsi Riau. Disamping itu
Merteri

No. 205/M/70

djuga

melakukan

Irspeksi

serta beberapa projek lainnja di Pa(KL)
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Dan suatu titik tolak

Rabu

hanja sedjangkauan dari sana untuk
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ke Amsterdam,
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libur anda.

sebelum

dewasa

ini d'jbukota

KLM

Rp. Ir IB perkg,
Demikian

Djakarta, 28 April (Merdeka)
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merintah No. 10 Tahun 1970
tentang pemberian tundjangan kerdja bagi pegawai negeri sipil ditetapkan, bahwa
kepada pegawai negeri sipi! diberikan
tundjangan
hak diterima menurut
turan Pemerintah No. 12 tahun
1867) dengan ketentuan, bahwa tunda

pokok ditambah tundjangan-keluarga,
tundjangan chusus, tundjangan pelaksenaan dan tundjaugan djabatan pim-

pinan.

pagi

pada

hari

satu menitpun
keterangan
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tang2
Unj

lama

Sovjet

dit Sovjet
MATI
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Indonesia pada - MOSKOW SETUDJU
serta projek2 kre.
di Indonesia jang
SISTIM INVESTASI
MODAL ASING
PISAU

Djakarta, 28 April (Mdk)
Didesa Wanakerta kampang

Sumur Ketjamaran Pasar Ke.
mis Tanggerang,
pada heri
Djum'at jang lalu telah terdja

di pembunuhan
dimana seorang laki2
bernama Sardjo
mati kena tusukan pisau. Ter
sangka melakukan pembunuh

an sudah

ditahzn oleh Sub.

hak Unj Sovjet, sementara be
lum dapat disalurkan karena
hal itu hanja
berarti suatu
penambahan hutang atas hu.
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VII

pers

dja

ke

Pos

bantu,
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tor
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tetapi ternjata telah

pegawai/hansip kan

pos tersebut

bernama

Suho

Djerman Barat.
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Masaalah pengelompokan partaiZ jang diandjurkan oleh Presiden Suharto
telah banjak ditanggapi oleh kalangan politik diibukota dan daerah2. Pada da hari Djum'at oleh senaumumnja sikap partai2 menjetudjui penjederhanaan dan dapat menerima segala tor Ngujen Van Chuc dan
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namakan tuduhan itu sebasetjara ideologis.
Memang, apabila jang dimaksud ideologi Pantjasila sebagai garis besar, gai ”kedji”, sedangkan djen
kita, bangsa Indonesia tidak memerlukan identitas ideologis lagi. Sebab kita su. deral Cao Van Vien menga
dah mempunjai jaitu Pantjasila ! Kitapun sudah mempunjai UUD 45 sebagai: takan bahwa hal itu dimak
landasan lainnja.
Tapi pengelompokan partai2 kedalam bidang2 seperti jang sekarang ini, sudkan ”untuk merusakkan
materieel dan religieus, tidak mentjerminkan adanja perdjuangan ideologis dijasila. Sedang kita ketahui, bahwa partai2 selalu berlandaskan DRS. RATNAATMADJA
kepada perdjuangan ideologis.
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kan

rem

Menurut

ber.

undang2an mengenai Anak

Pemuda

diakibatkan

Selandjw nia

Kerdja

pari iring2an mobil Paus dean batu.
ak tahu kita. apakah ini aki-

polisi

tsb.

1. Hongkong

ku

Sedang

oieh

as.

tanpa

tentang

kekuatan

PooLA :

(Wonoso-

dalamnja

10 meter.

seran

men.

demikian

Nasional

gota Team

di

Dj Seaitle telah terdjadj 62

kali

perensi

dari

jang

telah

Orang2 anarchis telah melem-

45.

Kedudakan mendjelang
kwarter-final Asia

Sopakboia

Kortok

timbulkan

bantuan sehing
itu
lari tung.

(Rtr)

dan Pemuda
Pembangunan
sos Dr. A.M
melantik para

telah

djangan

pembantu

lebih

ka2 dan 40 mahasiswa lainnja
teiah ditahan oleh pihak jang
berwadjib.

terdiadi
TTahap

didaerah

Ketj.

rang

tsb dan

TEAM KERDJA UNTUK
PERUNDANG-UNDANGAN
ANAK DAN PEMUDA
Djakarta, 28 April (Mdk)
Sebagaj salah satu usaha
tuk melaksanakan follow-up

akan

tersebut

“kesebelasan

rang

seseorang

untuk

sedikitkan

gang-langgang,

bingkisan

agar

sang

teriak2 minta
ga pentiulik2

mengatekan

dikantornja

kedubes
kepada

dirumah

masuk

(Mdk)

wmobil2

dikota

mahasiswa

jang

gentar

perang.

berasal

elompok

mah. Pembantu rumah tang.
ganja didjandjikan oleh jang
menelpon akan mendapatkan
hadiah2 bila mau menjerah-

datang

membakar

berada

bo) akan menudju ke Parakan urnsuk mengadakan per
tandingan.
mengalami
keru.
sakan pada
rem
sehingga
truck
tersebut
masuk dju

ke

Chi, jang men

bahwa

April

menentukan,

sukses mereka
Berabe

“

kurang

akan

sukses kita itu apakah djuga

menghantjurkaa
tokc2 dikota
Sam Jose.
K Dalam bentrokan dengan se

karan jang langsung terdjadi pada saat ju djuga al. di.

tjulik,

se-

padanja

rahasia

Keh

atase pada
mengatakan

memaksa

bahwa mereka telah memper
lihatkan sebuah foto menge.
naj bentuk
perangkap tikus
itu

tu

dari

Ketika kemudian 2 sosok tu

Repu.

jang

sebuah

ngan

telah menelpon
kerumahnja
tgl. 17 April jang lalu ketika

buh

telah menemu

bmm

te

dipinggiran

ta Buenos Aires.

mereka

pada siang harinja mengadakan
demonstrasi didjalan2 raja de.

(Temanggung), ketika
sebu.
ah truck jang membawa sa

akan membunubnja bila sang
pembantu rumah tangga mem
beritahukannja. kepada polist.

mengata-

mengatakan

tikus

nja

memamerkan

PETA

lalu

meledak

besaran-kebesaran”. — Tetapi, seperti
telah kita kemukakan, Djaman Memoires kita berlainan dengan watak
memoire
seperti jang ditjerminkan
dalam karja Rousseau
pada achir
hidup penulis besar itu. “ " "
«

DR. ISMANGIL

Pelly,

partai

rumahnja

tjutju meneruskan pembajar-

an hutang jang kita buat, baru

Fariemen di Costa Rica Setelah

masuk

terbakar.

ini

me-

kan seorang
anak atase tsb,
dan sebaliknja
mengantjam

atau tiga minggu jg

bahwa mereka

re, membentangkan kesalahan-kesala
han sendiri setjara terusterang lebih

PAHLAWAN

M.

Washington,

nja dua

mikjanlah pula kebudajaan tidak hanja hidup dari gedung-gedung seni
jang mewah. Djaman kita adalah satu
djaman memoires, tetapi dimana me
moires itu bukan memoires tentang
kesmlahar-kesalahan, melainkan memoires tentang "kebesaran-kebesaran" dan "kemegahan-kemegahan"'
Dibawah kondisi inilah orang telah
berusaha untuk mendiskreditkan dan
merobek-robek Manifes Kebudajaan,
setidak-tidaknja untuk melupakannja
dalam Djaman Memoires kini. Mani
fes Kebudajaan jang menurut prinsipnja jang fundamentil menolak kultus individu dan hero-worship telah
dinilai seolah-olah telah mentjiptakan
image mengenai heroisme, karenanja
perlu didiskreditkan. Pada hal, bagaimanakah mungkin image mengenal
heroisme,
bila telah menjampaikan
klemensi (maaf)
kepada penguasa.
Tetapi

Thomas

anggauta

dela

dan

Peristiwa

dj

usaha

anaknja

ketjelakaan

djurang

mana dia dan isteri tidak diru

kan bahwa agen2 darj dinas
rahasia telah mengundjungi.

JAMAN kita penuh dengam
ironi, sebab djustru dengan
berdirinja gedung-gedung me
wah di Taman Ismail Marzuki, proses kreatif terhenti
Memang, sebagaimana manusia tidak
hidup hanja

dj

menijulik

Taiwan

suatu

27

dah mati semuanja, dan anak

000 orang mahasiswa di Costa
Rica hari Sabtu jl semalam sun
tuk telah
mengepung
gedung

«umpangi me-

ngalamj

lah digagalkan oleh pembantu
rumah tangganja dengan me.

wartawan2

kedua bom itu telah diaman
kan dan dibekukan tanpa sua
tu insiden,
Rep.

untuk

(Mdk)

harj Sabtu

bahwa

djabat
Taiwan,

rutin jang diadakan terhadap
semua kirjman2 jang datang

orang

Aires

Dr. Chen

uptuk-

(Sambungan

sen-

apa2 tentang gambar

jang

nguntji rapat pintu2 dan djen

politis dan

Bom jang kedua, tiba dikan

SOEKITO

Buenos

ngatakan

Dewan
Kesedjahterzan So.
sial adalah - suatu organisasi

diplomat

RICA

JOSE.

Katanja sukses bagi Indonesia
Sjukur ! Kalau nanti kita su

Semarang. 27 April (Mdk).
Sebanjak 51 orang menderi
la luka2 berat
dan ringan, 2
dianyaranja tewas kesika truck

.

Buenos Aires, 28 April

akan diikuti oleh
organisasi

NASA

COSTA

"Paris Club” selesai bersidang.

demo-

BESAR

Sedjumlah.

TEAM SEPAKBOLA

pat di. Dep. Sosial, Mensos Dr.
Tambunan SH telah membu.

for

oleh

anak atase
Taiwan di MASUK DJURANG ,

Djakarta, 28 April (Mdk)
Hari Senin kemarin, bertem

Council

SAM

Pentjulikam truck memeawa

5
DIBUKA
|

Dalzm pembukaan 1sh
memberikan
sambutan,

luar AS/NASA.

DI

bu-

tsb. ketjuali bahwa hal itu adalah hasil opname astronot-astronot Apollo 13 baru2 ini ketika mereka sedang
berada dibelakang bulan.
(AP).

tanja seorang djenderal dan
seorang perwira menengah

2 hari di Djakarta.

angkasa

diri tidak memberikan keterangan

pekan jang lalu, dimana ka

ka Musjawarah

DI BULAN ? — Sebuah gambar permukaan

lan jang mirip danau telah disiarkan 20 April lalu

tu 'mengenai suatu penangkapan penjelundupan dila-

tor Tarr pada
tgl. 31 Maret.
Dikatakan selandjutnja bahwa

Ginalungan Nasibr.atis, 1
kecua belah fihak menggunakan batusa jang berbeda persoalan itu tidak
merupakan
persoalin jarg hidup.
Nasionalisme — memang — merupakan
suatu faham jang berdasarkan perasazn, karenanja setiap masalah itu
disirggung pasti timbul reaksi sebagamana masalah agama bila dipersoalkan dalam kegiatan-kegiatan buGsja. Lain halnja bila kita mempersoalkan masalah budaja sebagai proses kreatif, sekalipun harus menjinggung masalah-masalah estetis, Tetapi
ALAM perdjuangan, baik per
djustru
masalah ini tidak banjak
diuangan politik maupun bu " tertjermin dalam malam-malam tjeGaja, adalah wadjar bila seramah jang diorganisir oleh DKD.

dihukum setjara tidak adil, tetapi se-

KERUSUHAN

di Gedung Putih.

semu memori
pi
&: perasaan
bersalahnja itu dalam karjanja "'Pengakuan-Pengakuan", sedang Marx
membeberkan bagaimana ia telah me
lakukan plagiat dalam kata pengantar karjanja, "'Satu Sumbangan kepada Kritik Ekonomi Politik", Hanja
bedanja, Rousseau dan Marx dalam
karja mereka itu masing-masing tidak
membela diri, melainkan menjalahkan
Giri, lalu mempersilahkan — orangOrang lain untuk menentukan sikap
mereka, apakah mereka akan memaga. atau menghukum penulis-penulis
tu.

orang pemimpin berbuat salah, tetapi ia tidak perlu mem
bela diri setjara berkelebih-lebihan.
Tentu sadja setiap orang berhak
untuk membela diri, terutama bila ia

kepada menteri keuangan
untuk mengumumkan setja

Ke

nemoires

pada merekam kembali ke-

maupun

dari

Djaman

mah-tjeramah di Taman Ismail Marzuki. Penulis2 jg.
tua-tua seperti misalnja M.
R. Dajoh, Armijn Pane dan .
Sutan
Takdir Alisjahbana

deklamator

Seskopol

Pol

WIRATMO

kangan ini penulis2 Indone
sia telah memberikan tjera-

gai penterdjemah. Pendeknja, kita mengalami suatu
djaman jang mungkin pantas untuk dinamakan Djaman Memoires, jang telah

jang

taker Irdjen
mtmadja.

tertma djaba

OLEH:

sponsorIBAWAH
(Dewan
ship DKD
Kesenian
Djakarta)
sedjak
waktu bela-

penjair,

Sekolah

gara, Kata senator
krat tersebut.

!

Gjabat

laman2nja, sebagai

In

Bi tel 25 Aprit 1970 tolah djlaka
tan

tua membentangkan penga-

dila

Stat dan Komando Kepolisian RI.
Gi Lembang, Bandung, Sabtu pa

dan religie atas dasar Pantjasila sebagai kelompok2 part:
hal jang termaktub djuga didalam Pantjasila dan UUD '45 ki

nang-kenangannja
dimasa
jang lampau. Penulis2 jang
masih belum tergolong tua-

Aprjl (Mdk)

Bertempat

ketiga umpamanja, adalah pe:
maka tertjiptalah demok:

bagi mereka. Szhingga

28

angkatan bersendjata Vietnam Selatan”.
Kedua senator dari komi
te keuangan Senat itu telah
mengadjukan
permintaan

I

partai2 Islam maupun agama lainnja. Dengan demikian pes

reputasi saja dan kesatuan

MUDENAS
KESEDJAHTERAAN
OLEH MENSOS

gepeng ' Berabe'

tuan sendjata kepada Kam
bodja haruslah
ditimbang
dengan sangat hati2. Tudju
an AS haruslah mengurangi
dan bukan memperluas k2terlibatannja di Asia Teng-

Wu

bersendjata Vietnam Selatan, djenderal Cao
Van
dengan marah-.membantah

selandjutnja

WUUU

Tri

staf angkatan

1972,

wu

Do Cau

kepala

tahun

memperingatkan bahwa ban

TA
IL

TENTANG PENGKLOMPOKAN PARTAI2 LAGI -

Djenderal

PANGLIMA VIETSEL
MARAH DITUDUH
TERLIBAT KORUPSI

Afrika

telzh mengari jam untuk mem

PERTANDINGAN
KES.
PERTAMINA LAWAN
ATOMCY
MALANG

2 kali seri
SURABAJA — Dalam
dingas persahabatan
j

tan

ber.

langsung Kamis petang distadi

en

baja.

Gelora

10

Nopember

kesebelasan2

Sura.

Pertamina

dan Atomcy Malang masih te.
tap merupakan kes
jang tang
guh
Pada pertandingan jl. an

tara

kedua

kesebelasan

kes.

berlangsung

membagi angka
Pertandingan

trik dan

tsb.

sama I-l
antara kedua

seimbang

tjukup

mena

Serang-me:

njerang terdjadi silih berganti
Masing2 kes. memperoleh pelu
ang2 manis,
tapi kesemuanja

disia2kan.

sehingga pe

un” berachir

0—0.

Dalam pertandingan tsb. pen
djaga2 gawang dari kedua kes
jang m-sing2 adalah ex.pema.
in PSSI bermain
up safe

dan baik

Mereka adalah Tjo'g

daa Suharsojo.
Benteng
Atoncy
dengan
An
Gireas
Komala.
bekas pemain
UMS-Persidja dan PSSI berma:
In gemilang:
Ia berhasil mem-

bendung

hebat.

arus

serangan

sehingga saat? jie

jang

mem

bahajakan hagi
Atomcy dapat
Cihindarkan dengan tjermat se
kali,

tapi dapat mengembang-

kan suatu program penjerangan satelit dengan

biaja k.l. 300 djuta dol
lar?
Dalam suatu kesaksi-

an jang sangat banjak di
sensor didepan Kongres
AS dan diumumkan ming
gu ini, Menteri Angkatan

Udara

Robert

C.

Persatuan

ri sedjak tahun 1959
hun 1966
kedalam
G.OW.S

Sea-

mans Jr mengatakan bhw

Amerika Serikat sedang
mempeladjari kemungki
nan

tjaranja

mengguna-

Wanita

R.C.

disingkat P W-RC. telah

Solo
ta,
diri

||

dan

ri Partai Demokrat dalam
pemilihan presiden AS di

EgEEa

rupsi.

sendjata , ke

Senator Muskie jang di-

Kanak?

3

duel setelah kedua anggota
Senat itu menuduhnja ko-

Kata Rusia, djika AS mengirimkan bantuan2 kepada Kam:
bodja, maka akan timbul hal2
jang membahajakan dunia
Kata AS, djika Rusia tidak
berhenti dengan kampanje dan
bantuannja, akan timbul bahaja besar djuga
Ribut2 antara dua raksasa !
Bangsa2 jang tidak kuat, djadi

beritakan ada kemungkinan
mendjadi tjalon presiden da

| | ||

Alamat Direksi, Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadii 11,
Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250.
Rekening giro'pos : A. 12638
Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah
——
—

mengirimkan
Kambodja.

|

djenderal Do Cao Tri, hari
Sabtu telah menentang 2
anggota Senat untuk ber-

minta PBB menghadapi krisis Kambodja itu dan tidak

i rI
1 i| i 1
! z
t 4 5 tik

taktis

Selatan,

BERABE

Serikat harus me-

!|

Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka.
Iklan Keluarga : Rp, 30,- per mm/kolom.
minimum : 25 mm/kolom.

daerah

Vietnam

Amerika

r

x
Saigon, 28 April (Mdk).

Pangiima

mokrat Edmund Muskie ha
Ti Minggu katakan bahwa

duel

mau
ketiga

SENATOR MUSKIE ANT
PENGIRIMAN SENDJATA '
New York, — Senator de

:

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAM
PENERBIT : P.T. Merdeka Press., Djakarta.
Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar.
Harga langganan dalam kota: Rp. 200,- sebulan (termasuk beaja
antar). Luar kota: Rp. 300,- (termasuk beaja pos udara).
Luar negeri: Ditambah beaja posudarake negara jang bersangkutan
TARIF IKLAN :
per mm/kolom iklan, lebar 46 mm,
40,Rp.
TEKS SADJA :
minimum : 25 mm/kolom
"
iklan
mm/kolom
50.-per
Rp.
GAMBAR):
DISPLAY - AD (IKLAN
minimum : 40 mm/kolom
.
Dua warna (hanja merah) : tambah 100

isme,
Suatu

HALAMAN III

vuww

Ma

5f 1

aa

MERDEKA

H3
is

SELASA, 28 APRIL 1970.

DJUARA PSSI REMADJA LAGI — Kesebelasan Djakarta junior bergambar bersama piala Suratin Cup jang ber

hasil digondol lagi oleh mereka

dan

pameran

keradjinan hasil karya anggota
Pertiwt,

team

Semarang

S1.

Mpphos).

Pemain2

Minggu

harapan

sore-lalu

Persidja

tsb.

setelah menggulingkan
di stadion

menundukkan.

Menteng.
PSIS

Jr

HALAMANIV

lintasi lautan Teduh sambil tiduran
Dari Hong Kong ke Tokyo ke Hono
Nulu dan California. Dan selekasnja
Dengan

ruang

:

2

naikkan tangan2 kursi dan memakai
kursi2 sebelahnja.
Hubungilah Agen
Perdjalanan Pan

Dengan serta merta anda dapat me-

dari Sydney.

y,

Apabila anda latau 2 V4 mtr.

2,
z

MERDEKA

Am, atau kami langsung. Harga
ticket pesawat 747 tidak lebih mahal
satu sen pun daripada pesawat Jet

berle-

bih”-an untuk kaki, kepala dan badan
anda, Ada tempat untuk jang suka
merokok dan untuk jang tidak suka. Semua itu dipesawat Pan Am

biasa, tidak:

perduli berapa banjak

tempat anda akan. pakai.
Pan: Am di Hotel Indonesia:

Djakarta. — Tilpon 49363 - 43755.

747. Pesawat serupa kapal, kapal se-

PanAms 4Z

rupa pesawat. Dan bila pesawat tidak penuh, anda dipersilahkan me.

Pesawat dengan

ruang selega dunia.

,

DJUARA 1966 — Kapten kesebelasan
Irggeris Bobby Moore memegang pia-

Ja Jules Rimet dihadapan peronton2
Gistadion
Wembley,
London,
tahun
1966
dulu
setelah teamria
menang
4—2 lawan Djerman Barat difinal.

buruh

(Gambar2 & balian kedubes Irggeris
GI Djakarta.)
Bagaimana rindu dihilangkan
pabila

eluarga

var negara mereka dibawah pimpinan

Ramsey, dan kebanjakan dari kekalahan itu hanjalah ketjil dan dengan perlawanan jang keras.

(Bag. 2-Habis)

kesebelasan Inggeris ti-

an sepakbola” jang terbaik untuk
memenangkan English First Division
Championship sedjak Perang Dunia
II. Dan djelaslah bahwa Alf Ramsey
jang dipanggil dari tempat kanan belakang untuk menendang penalty melawan kesebelasan "Sisa Dunia” di
Wembiey dalam tahun 1953 - sebuah.
penalty jang menjelamatkan wpkor
tak terkalahkan kesebelasan Inggeris
waktu itu, dengan membuat score

ba di Guadalahara, Meksiko,
dalam bulan Mei, mereka akan

membawa pukulan cricket gu-

na mengingatkan mereka bahwa mereka adalah warga Inggeris. Mereka

'Gjuga mendapat raket tennis, papan

bulu ajam dan "kesenangan dirumah”
guna menghilangkan perasaan rindu
kampung halaman sewaktu di Meksiko. Kesebelasan2 lainnja dalam ke-

djuaraan dunia itu mungkin heran
melihat pemain2 Inggeris menikmati
permainan cricket jang chas Inggeri

benar2 latihannja dan keshlian taktis.
Kemudian muntjul kesempatan dan ia
diangkat mendiadi menager kesebelasan Inggeris - suatu tugas jang dilaksanakannja dengan sempurna.

FX

ituj tetapi ini adalah satu2nja dari ide

Sir Alf Ramsey untuk mendjaga kesebelasannja agar tetap senang dan
bermoral tinggi.
Piala Jules Rimet itu adalah hak
Inggeris dan persepakbolaan Inggeris,
dan karenanja seluruh waktunja digunakan untuk berfikir dan merentjanakan hanja bagaimana ia dan pemein2nja untuk mempertahankannja.
Bagi pemain2nja ia merupakan
Orang jang sangat dipertjaja. Ia berada
diantara mereka. Seorang anak dari
keluarga buruh jang tinggal di Dagenham, Essex, dipinggir kota London,
jang bermain sepakbola dalam kesebelasan militer di Southampton, dimana ia
ngkan diri setelah
mata dinasnja berachir. Dari Southampton ia dipindahkan ke kesebelasan
Tottenham Hotspur, bermain sebagai
kanan belakang dalam
kedjuaraan
League Championship jang menang

SIR

1950 -51, jang diakui

KEDJUARAAN

SEPAKBOLA

Budi

ALF

RAMSEY

memperdalam

pengetahuannja

tang bahasa Spanjol dgn memakai tape-recorder.
JUNIOR

ASIA MASUK BABAK

Santoso

PEREMPAT

ten-

FINAL

tjetak

satu2nja goal lawan
Manila, 28 April (Mdk).

Djuara-bersama bertahan
Burma, mendjadi team terachir jang madju ke-kwarter-final,
setelah Minggu

malam ini

dalam pertandi-

ngan penjisihan untuk pool
menggulingkan Taiwan dgn

3—0

ngah

0—0.

untuk
main

pool-D.

keadaan masih

Indonesia

nam

Sete-

—

Selatan

Viet-

1—0

Indonesia madju ke-kwar
terfinal kedjuaraan sepakbola junior Asia-XII di Ma
nila, Minggu malam,
sete-

lah mengalahkan Vietnam
Selatan, 1—0 langsung datam pertandingan terachir

penjisihan pool ”D”.
Indonesia

ML LN

Bunji peluit penonton

MENDATAR:

ganggu pertandingan

1.Nama seorang Pahlawan Kemerdekaan Nasional R.I. jang hilang
2. tahun jang silam.

Israel lawan Pilipina

6.Bermatjam-matjam.

9.Lawan: Ringan,
10.Bersih: sesudah diombil dari apa
jang dihasilkan.

Manila 27 April (Mdk)
Didepan

(atau

Mesir),

Israel

Ming

Putri Singapura “
Gulingkan- Semarang

“

SEMARANG — Dilapangan Dip. Se
wararg jarg keadaannja kurang memuaskar, sebab Iitjin karena sehari
sedelumeja turun hualan lebat, pada
tanggal 24-4 berlargsung pertanding
an sepakbola puteri antara kes. Puteri Singapura - kes. Puteri Semararg jarg berkesudahan 2—1. Scte

|K
di
Ih "ii (1 1. $ |

2.60 detik.
3.Sebuah
gunung si Sulawesi Uta-

Tetapi

nbenui

ma bola #urdan menembakkan bo
Nama
mama an mamaan
SAO PAULO —" Penonting

5.Pemberian berita.

7. Karangan
jang berbentuk bebes.

B-Bongarn,
jg riak tee

MENURUN

ARSIP.

12.Mabis
dibajar : Dasar kapal.

povnlag bnghe menguras

jni merupakan

seorang ditribune
membunjikan
peluit, hingga para pemain
itu
terhenti bermairketjuali kanan
dalam Shelo Abram,jang meneri

".

memberikan kei!

xot

hadiah" jang ditjetakPai
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.ODE. 12. ARSENAL.
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14.

DOA.

15.

SOL.

GUA.

13. GELAS.

16,

SALAH.

Brasil | mentjemoohkan team
sepakbola Cup Dunia.nja sete
lah

kesebelasan

menahannja
score

Pawo

kuat Bulgaria

untuk

katjamata

membuat

0-4

Minggu malam

di

Sao

tlg

mentjetik gol.

IH

tuan-rumah 4#fj, dalam suatu sera
ngan pala menit kep4 berhasil

nasional di Hiroshima.
Pelari
Meksiko
meNtjatat
waktu M menit 064 detik

berapa kali me.
ngantjam

TAIWAN KALAH 3-0
LAWAN KES. BURMA
Hadi

memberikan

umpan

kan diri menembakkan bo-

la itu kedalam gawang da
ri djarak
10 yards setjara
- bagus.

Pemain2 Vietsel tak berhasil melantjarkan serangan, se

dangkan Indonesia menguasai
pertandingan itu dibibak per

tama.

Dalam

ngannja

salah-satu

Vietsel,

half.back

sera

ki.

ri Dinh Van Tam sekalj men
tjoba menjundul bola, dari dja

rak 10 yards

ketika terdjadi

grebekan depan gawang Indo
nesia, tetapi bolanja meliwati
mistar-gawang.

Babak

kedua

kedua,

ketika

dimenjt

hasil menjamekan

laupun
patkan

wa.

Dimenit

ke-17 terdjadi

cor

kali

menda.

nekkick depan gawang Indo.
nesja jang dilakukan oleh half
back kiri Dinh Ven Te.n. Ke
mudian
terdjadi

gawang,

dan

keeper

Saleh Bahang kehilangan bo.
la itu, tetap: mudjur wasit me

niup peluitnja

tanda adanja

off-side.

INSTITUT JUDO DJAKARTA
RAYA DJUARA BEREGU
“
DJAKARTA
—
Institute

Judo Djakarta Raya

(1JDR)

jang dipimpin oleh Kaprer

Sianipar

dan

BF

Harry Tangka

Minggu petang di Youth Cen
tre Kebajoran berhasil keiuar
sebagaj djuara dalam pertan.
dingan

judo

kumpulan
Tempat

oleh

regu

ngalahkan

beregu

antar

per

jude se-Djakarta
kedua
diduduki

Pelapor,

regu?

setelah

Judo

me

Wara

dan Tiang Bendera.
Tempat
ke'iga
diduduki
oteh Jude
Wara jang haaja menang se.
kali atas

Tiang

Bendera.

ibentur tiang.
Kanan.dalam

ke-75

Levi Doom dju.
ga 2 kalj gagal
dan

ke.78,

ke.

tika tembakannja jang per:
ma disergap oleh keeper. se.
dang lainnja
tembakar bola
rendah mengenai muka
kee.

ver Do Lo dan out-side.

Indo.

menurunkan

sbb.:

nesia

dalam

Saleh

Rachman

ny,

pertandingan

pemain2nja

Bahapg

Dijono.

Halim.

Saleh

ini

keeper)

Fakur,

Ron.

:

Ramadaud.

Anwar Hedi, Levi Doom, An.
war Ramang,
Budi Santoso,
Wahid/Gaftar.

VESIA PEGANG LAGI
WAKIL PRESIDEN

pemain?

score.

beberapa
peluang.

melajangnja.

“Itetapi bola mem

Ie.

Karno

Viersel setjara
bersemangat
melantjarkan serangan? bala
san, tetapi mereka tidak ber.

gan

5

Pertahanan Ingbnesia segera harus bekerdja keras diba

bek

ga-

wang Viersel. Di
menit ke.74 Bu.

kepada kiri-dalam Budi San
toso, dan sambil mendjatuh

depan

"tuarrumah'"
pertanding:
:
suatu tugas
menjisjhkan

Hah
|j : P

,

kan sebagai terdakwa.

Mesir,

Gua mengalahkan
Pilipina, 3—0 dalam
kasar,
Israel m mghadapi
kurang populer untuk

16. Ditambah huruf "1" dibelakangInja artinja: Pelatjuran.

13.Orang

menger

7, ketika kanan-luar Anwar

ku malam dalam pertandjogan k&

13.Keong:
14. Tanda untuk bilangan.

“soda

jai

dek dengan jkata2: "ran "Eypt

. 11,Utusan Tuhan.
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TUAN RUMAH
MAIN KASAR

mentjetak gol

satu2nja itu pada menit ke

Vietsel

Pemain? Indone
nesia pada me.
nit2 terachir be

MEDJA

SI

TENNIS

ASIA

DJAKARTA, — Sekretaris Djendes
ral PB PTMSI Willy Warokka dalam
korgres Federasi Tennis Media seAsia KeXI jang berlangsung di Nas
s0ya, Dieparg baru? iri kembali ter
pilin sebagai Walik Presiden Fcdetasi Tennis Media se-Asia untuk peria
» 1070-1972, sedangkan Ketua It PB.
PIMSI Andi Baso Amber ditundjuk
vituk mewakili Indonesia/PTMSI sg
boga Isalah seorang anggota federasi
tersebut
Koji Goto dari Djeparg dipilih kem.
poli sebagai Presiden Federasi terse

Vig Kwang (Hongkorg).
————mg
NONGKUNG — Kemerangan djua
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