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telah mendjadi sendjata politik jang bebaskan hidup2 hari Sabtu pa 
ampuh. Di Republik Domlnika sen- ra pentjuliknja di kota Buenos Atres. 
Gjata itu kembali menundjukkan ke- Satu keunikan disini ialah bdhwa 

berkuasa "setelah kami me- ampuhannja dengan dibebaskannja 20 tuntutan pentjulik tidak dipenuhi dus " Bem ah : | Megang NN bean ae ana tama Nu Sihanouk hanta an bentuk satu Kena aan aan Pa Bau Se mem sena EN ... . 
dari pendjara kemudian ta Pj front dengan geriljawan2 komunis Merambung ko ba. IV) KUN alan“ 

SEORANG anggota De- ran tersebut, ngutip siaran2 Radio Pe- e e wan Nasional Kambodja Apakah kedua pembitja- king dan kantorberita Hsin : 
Pa Saat Ia mengatakan di Pnompenh ra itu menjebut ketiga ba- hua bahwa Sihanouk menje bahwa sedikitnja tiga batal taljon pasukan jang sama rukan dibentuknja front KETINGGALAN jon pasukan Vietkong telah belum dapat dipastikan. bersama — Kambodja-Viet- Djakarta, 30 Maret, Lg berada 2 mil dari Jana sa djelas, tidak Tenggan kong Pathet Lao telah di- ur -  Kambodja. Semen » penindjau independen tah oleh pangeran tsb. dk). tah lalu ia pernah kan kundjungan kehormat- . , 
ujan ja) aa Prerengngrd ” Pebing, sekretaris priba- Kana saat ini memper Dalam hubungan ini, se en aportokguano.A mn “Mana. nga» Presiden Soehar Maret 1370, djam 1240 WIB, orodom Sihanouk me t usaha mentjariinfor- orang penulis "Merdeka" takan keinginannja untuk Keinginan Presiden Soehar to di Istana Merdeka dan telah fiba kembali di "kam. Ngatakan bahwa tiga batal masi jang Lengan ter mengemukakan perlunja Si- jp ertemu dengan Pregiden to tsb. diutarakanja setelah memperbaharui - undangan 
Pn bulan Panbrapenan kana sate dgraware Jong Wa ng k pindah dari Peking -Tito dan ingin melihat kem Menlu Jugoslavia Mirko Te Presiden Tito untuk Presi- na dibelakang pange- Hongkong okyo me- (Lihat Hal 3) bali Jugoslavia setelah 9 pavac Sabtu pagi mengada- den, Soeharto. Menlu Jugo- « ,.. 4 

  

      

? " 2 slayla djuge membawa sa- “demi sukseanja KTT itu kelak, Kn Bea aa STATEMENT. SAMAR2 DARI BANGKOK lam hangat Presiden Joseph Presiden dgn mengemukakan 

mereset RI diadjak masuk SEO Tatang kan oleh Djubir Istana set: Dalam pertemuan jang ber- kepala Negara menerima kum, sendjata lengkap, telah mema € langsung selama 30 mexut itu 5 Bangkok, 30 Maret (Mdk) gsung “ Gjungan kehormatan Menlu Ju Pe de Aa Oa, pa P Bea SA inna ibukota Pnompenh. Hoan me "Mer SEATO d/ Bangkok ming 8 gi oleh Menhu Adam Malik te- ada waktu bersamaan Njonse 3 gu lalu telah membuat suatu per lah djuga menjinggung2 masa- Tepavac telah pula aan jang agak samar2 dima Agnew ataupun menteri tuse mm lah hutang Indonesia kepada kundjungan kehormatan kepade lain Da Gisangkutpautkan mama Indo geri Rogers. djurubjtjara Seato Jugoslavia. Presiden Soeharto Njonja Tien Soeharto di Djalan 
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pembangunan jakarta elatai Desta nandaskan bahwa organisasi mengatakan bahwa sebaiknjalah Tjendana 8 mendjadi Ag arang ur “Ss 1, sk Menurut kamtorberita AFP, dju & tidaklah bersifat tertutup. . Pelunasan hutang2 tsb. ditunda Anggota lembaga tertinggi jang 4 dahulu. karena Indonesia dewa 
dan tjotjok dengan rentjana2 pemba- ai s 4 18 "ubitjara SEATO 'tu dalam kete Senator AS jitu Sikutip sebagai Pat 
aan ab bar Kan mn Un D0 Moon Okik, 6 Dom perbasta ega Manan Ta Ta ebi jau tangan persaja mengatakan bah- mengatakan bahwa sia?lah mem 52 ini sedang membangun, 29 : 22 jung telah berhasil meniwpai kem ' Kapolri Komdjen Drs. Hu wartawan ibukota berhu- Maret bahwa panikari Kantoran wa "SEATO bersedia memperlmy bajanggkan ' ofTokintas » Scato Kepada Menlu Jugoslavia itu LOoLe Gakum'utur mngedar keinen. Seng, jang pada hari Sabtu bung dengan adanja ka- (ian bahwa pasukan? Ku Prey bengkan 'permjatapn mendjadi 'ianpa menjertakan Malaysia dan rae Seet Kan £ knpa Mo adam, moriibeta dari Laos," Kambodja, INDONESIA" kedalamnja Na ga man 

lan dan memikirkan bagaimana us) Siang tgl. 28 Maret kemarin bar2 bahwa pendjahat be- veng, 50 mil dari Pnompenh, dan Maa Ta TADUAESU, Saha Menurut senator ku, INDONE- dielaskan masalah per Da keerah itu serta bagsimana jar: /'ikut menjambut pulangnja sar Inggeris Ronald Biggs, kedaerah jang berbatasan dengan @jurubtjara Per SIA setelah Sukamo, Malaysia, “Konomian di Indonesia chusus S u a L nla Untuk mentjari uang. Jang te- 'Gubernur DCI Djaya Maj- terbang dari Australia ke propinsi Vietnam Selatan Tay Pebrang Gam Ba - laa mena Xja masalah perdagangan. Ke- echir inilah jang penting untuk djen (KKO) Ali Ri aa Ninh. Ka Tenaga wanbotia dari nan pala Negara mengatakan bahwa pikirkan, kata Gubernur. Sadikin, Indonesia. pertanjaan Hoan tidak mengatakan apa yana wawantjara Lor REA Tik manfaat pedang Ann di Indonesia dewasa ini didjum Mendjawab pertanjaan sen 3 telah beberapa lama berada pers mengenai pendjahat kah telah terdjadi bentrokan sen Hal #u dikatakannja Salam Seato : Pai sistim Bounded Warehouses. l . Be adu anu Pohan mean! Giluar negeri, telah mendja. besar Inggeris jang telah data antara ketus pihak Tapi betugrorsendpunp “amndibesgyra Tata dengan demikian I /OLOS 5 tahun lamanja mendjadi menurutnja gerjiawan2 komunis ' feng ' swasta Jugoslavia 'mema soal bandjir, hal itu telah dipikirkan un ja ja menjebutkan bahwa senator C Ya nja sebelum keberangkatannja ke buronan polisi, oleh Kapol 'ersebut telah mengedarkan pam Sena ar dang Wont” Vir an « barang2nja untuk dipa y Iuar nep, Manja tempat kodindiar PENODONG SIKAT Fi Komdjen Drs. Hugeng di 62 bond term yarara Ulu “winta) menjarankan agar pakta Pem My mika, Tn Se nsor 4 
berbeda. sewaktu angan Sihanouk, Mereka , g $ In anita bana tetua oat RP, 260.000 terangkan bahwa kita be- gx menjlarkan siaran2 tape pi Pertahanan Santo" Asla-kan' RAP BN 10-71 Um tersebut alan didfumpailah karnja kantor DPRD, gubernur tak lum bisa berbuat sesuatu, Sato Sihanouk, supaja Na Bed: Djakarta, D8 Maret Of) kompetisi jang sehat. dapat memberikan komentar apa2 s- '” Djakarta, 30 Maret (Mdk). berhubung karena DI PEKING, sekretaris pribadi No- ' sepenubnja organisasi dal , R Menjinggung tentang non- KAT. 

Ian mmubaat dana, tabda 2, Seorang ng pihak po rodom Sihanouk, Pena Nouth, mene- Dengan menundjuk kepada apa Sidang pleno terbuka DPRG: blok, Presiden mengatakan bah A MENPEN sambil mendjawab : "Jah, kita harus Tionghoa berna isi internasional (interpol) cangkan kepeda wartawan kantor. jang pertah Gidjandjikan Prev hari Sabtu setjara aklamasi telah wa Indonesia sebagai salah sa- mulai bekardia bara kambai”. pass feea Tjau, uga sampai saat ini belum lagi berita Perantjis AFP bahwa tiga ba- s/den Ntuon, wakil presiden menjatatjai untuk mena tu negara non blok sedjah Djakarta, 30 Maret (Mdk). Gubernur nampaknja . ya Pelabuhan memberi laporan d BN / mendjadi UU. mungkin senantiasa akan mem Menteri Penerangan Bu- 
e aktu ti tjul di resmi 

3 pintu pesrat terbang, ia melambu: TG: Priok, pada hari Kamis atau meminta bantuan Kita Brisdi Latief Ba tah Monata amatsenega an diardjo mengatakan bahwa | Kn ennongan paganarinu ial.26 Maret jang haru lahu setjara resmi untuk me- rigajen 1e nia pembitjaranja masing2 menjam- 5 da benar telah menerima pagi, telah nangkapnja. . . paikan sambutan terachir (stem- surat "minta perhatian” da Ba MA Sabang oh sang bt. Kau sena mw Hukuman Mati Subandrio Swowwe w Gempa bumi :' Mandi Aga ehian seragam dengan se- ulung Ingge 
5 tentang Bible. Di- 12 PENDUDUK SIPIL LUKA2 buah sendjata api "FN”, ke atau menjem. Djakarta, 30 Margt (Mak). pada pokoknja sama menjatakan antara katakan oleh bah- AKIBAT SALAH ikan Indonesi: ADIR DJENDRAL ui disahkannja Menpen ai “ Duabelas orang pe tika ia sedang berada dida- Ma kg don hanja Ta dea daan resmi Data Pre Sudah RAPBN 1970/1971 tersebut nfen . wa ia tidak menarik dari 

utuk Hii Vietnam Sltan mende lam oplet agya dengan kedar menjelidiki serta meng 9, dalah membantah batera Frat: Dirobah djadi UU oleh DPRGR Sisamping Kalimantan, peredaran film the Bible sha Jua? pada Jari Kamis, 3 din: sipenodong dj. Kampung awasi sadja, PA Ardan Se Sen naa . tersebut, karena film telah lah bom jang didjatuhkan oleh pe ) Dandan, Djakarta. Tanpa Ditegaskan sekali lagi bekas Menlu Sebandrio mendindi Mu Mamarut beber Malaga BUS Aa an pagar yana Sulawesi lolos dari Panitia Sensor, se sewat2 pembom B:52 ternjeta team pat berbuat apa? ia terpak PGA Dra man, “abg kuman seumur hidup. Man Subandrio Mu dapet dirubah ANA dat 1 Aorti jadi, buah badan jang dipertjajai menemui sasaran2 keliru, demi Menurut Djendrai Latief, Presiden meongii stati : Man “ditatakan De merang Era reg unpas ac P-abow perlindak apa2 | mbolum Ada vaun' Menasbi hepdussa apapun Sena aa Lam sea.“ Tala mung Dien Han Sabtu Wamnetan. 30 Mare Old) | mja untuk melakukan pe- ika intaan buan mengenal perkara Subandrio. waktu terlibat dalam telah memberikan Injensoran. Dalam Nama "" aja sebanjak RD. 200.000,-. Ta resmi darg pihak Interpol ““aannah perkara Sabandita. saka Me Jeng Achurnja Iraksi2 Muba jang dlwa  Nolulu (awal) dan Wasbjagten, IOS Menpen mengatakan Bong tb, telah didiatuhkan se: ” Persoalan tsb. sudah ber Luar Negeri. oleh Mahmilub dalam sidangnja pada)” Berdasarkan undangt Indonesia, kili oleh Maruto Nitjmihardjo, AS, telah mentjatat getaran gem bahwa terdapat ma dilakukannja sebuah serangan di” Ya dalam . Selandjutnja dikatakan oleh tahun 1968 karena terlibat dalam kup keputusan terachir adalah hak dan Karya Pembangunan jang diwaki Pa bumi jang terdjadi di Selat Ka Gjuga un- propinsi Chau Doc, jang berbatasan pengusutan poli- Kapolri, bahwa Kepolisan GIRS/PKI Cahun: 1068 Jeng page —tenggmgeenan, tunggal Kepala Ne- If oleh Drs Simandjuntak, Katolik Imantan. sur2 dari Departemen Aga- dengan, Kambodja. si. (Ms) (Bersambung ke hal. II) tu. sara. (UP). jang diwakili oleh 6, Darat, IPKI Wp Penat Peotjanat Gem ma. 
y diwakili oleh Tjakra- Nasional 'eehyagton tara Gibraltar dan Tangier, beam Perti jang diwakili oleh Sempa bumi itu kuat dan terdjadi Namun demikian diakui dju 

2 egara, . Gantara Kalimantan dan Si Ba Ke Ka Pa Ia 2 Sarana Pe” aa Won ala: Jang menrasakan sort oleh Subam Sirait dan ABRI je P5 dare SOE unatat Ily. Dilekan : 
Istri dan 3 orang ustralia  Giwaktl Rrigipea 9 Ga skala Richter. Menurut pentja 'akat menolak diri setjara Sedang pada sjdang pleno hari masjar. tab setan dn. melartan a Ta : an, sambut tat gempa d1 Washington itu ke- ... t sapaan , Mipada 
kanan ngan nga warung tema ali 2. naga-1e Agra N0. 7“ kota1 jang terletak dipantai selat aan Aga peranannja dalam perampokan diwakuli Taufik A. Tjokro- Djaksa Tinggi. Djika benar? peng nysaKongionng cogbonn 4 Senan TA Data Bini Sah Jang tebarnja 240 km jtu membahajakan, Disk SI 
Jang membawa hasil uang “230089 Ragjid Sutan Radjamas dan Par Sementara itu pentjatat gempa S1/Gubernur dapat powndotering 4 atau 73 Ata doll C Muslimin jang Awakili oleh Ohgevatoelena Sea” kat dari peredaran film tsb. Mem PN Dn tnge de ra Mg nge Fachrurosi, Honolulu, menundjuk tempat der aga Ppap ema : 

: djalinja gempa bumi Itu dantara ja tidak akan mema- 1963. 

MU Mit ar ali: An PENUTUPAN MASA Filpaa dan Kalimantan, dalam Megban anna mudian Digg membun polisi sibuk”) PERSIDANGAN KE.III Wiajah Sulawesi, Menurut ekala wionisme, katena hal mentjartinja di Inggeris, Peranjk. “DPRGR Richter Gi Observatorium Teuna- “th akan menimbulkan kene. aga dn nan, Naa Gnaang DJAKARTA — persi mi, jang dikutip 'AFP” Honolulu, bohan. Ia mengatakan bahwa | sukar ditjari sampai tanggal " dangan ke-III tahun sidang Gempa itu berkekuatan 6,7 dan semua film3 ji akan masuk : 2 pan Oa.nefg eat 1000/1910. DPROR, jang telah tertjatat pada djam 06.57 waktu Re Indonesia menlobih dahan : 

Ha Oeeoa Han Kanan Un aa MIL, Dori aa ho Sementara itu di Djakarta, oleh - Sang mama snsd ne eka Mala Mandala Tam Hn obat G5 suatu pidato stat pentjatat gempa bumi tertja pat menolak: film jang 'ahan 

Maa para Ia st D0 Aa Magi 1910 DPR “Tetamt @) Dpkata wi 28 Ditambahkan oleh Memeri MWartan riwejit tibugaja jang menu. aan reses Maret 1970 djam: 01.48.08.5 detik.” bahwa film the Bibie ini telah)” tut laporan — herganja” sampai 35.000 Mengadakan 
#oundaterling mau 48.000 dolter AS ja jang akan berlangsung Arah: dari timur. Djarak dari Dja “diputar di Medan dan di Sema 

wu ki. satu bulan lamanja, sam. karta 1390 km. Kekuatan gempa: rang tetapi tidak menimbul. Dalam riwajat hidup itu 1g menteri 
terahan bagaimana ia mendesak cus. Pen G Laga Tana 1. 4 Mei S9 Dalam sumber gempa: nor- kan reaksi dan harus pula di minja untuk meninggalkan mereka DPRGR kemi berni. mat. bahwa Medan adalah (ketusrganjah dan Bisgs lari hanja dang lagi dalam rangka masa Demikian Lembaga Meteorolo- satu daerah ummat Is- sembilan djath sebel 

jang umma memegang 
poltet dat karangan ke-IV tahun gje dan Geofisika di Djakarta lam 
hat : 3 : 3 f £ 8   
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PERUNDINGAN TINGKAT MENLU — Menlu Yugosla- 
via Mirko Tepavac memimpin delegasinja dalam perun- 
dingan jang diadakan dengan Menlu Adam Malik. Tepa- 
vac kelihatan no. 2 dari kiri. Adam Malik didampingi an- 

tara lain oleh Anwar Sani dan Ismael Thajeb. (UPI/Kema 
sang). 

  

.TIDAK ADA PENILAIAN 
PAVILJUN2 EXP0-70 
Djakarta, 30 Maret (Merdeka) 

Sekretaris II Kedutaan Besar 
Diepang di Djakarta, Matsui: 
belum menerima data2 lengkap 
perihal 'ranking' paviljun2 pel- 
bagai negara jang turut serta 
dalam pameran internasional Ex 
po Osaka Keterangan ini diberi 
kan kepada "Merdeka" berkena 
an dengan laporan2 tidak resmi 
jang diterima di Djakarta. bah 
wa Paviljun Indonesia dapat di 
golongkan sebagai paviljun ig, 
tjukup Akan bahkan di 
sebut mentjapai nomor 5- 

Menurut Matsuk masjarakat 
pengundjung atau pers boleh sa 
dia .memberi penilaian menurut 

tanggapan masing2 dan menju- 
sun daftar "ranking position" 
paviljun2 jang dipandang teri 
dah dan terbaik dari sudut ar. 
tistik. Tapi perihal penilaian Pa 
nitia Expo Diepang sendiri Mat 
sui belum mendengarnja. Menu 
rut pendupatnia pena ig 
ing position” jang dimaksud 
setjara kebiasaan tidak diada- 
kan 

Sekretaris II Kedutaan Besar 
Djepang, Matsui, menambahkan 
Indonesia kalau diukur menurut 
"ranking position” seharusnja 
ada dipihak teratas dan kalau 
nomor 5 adalatp kurang tiotjok, 
demikian Matsui (Br) 

PEMBERITAHUAN 

Dengan ini kami memberitahukan, bahwa mulai tanggal 
(1 April 1970 kami merubah lebarnja kolom iklan kami, jakni 

mendjadi 46 millimeter, atau sama lebarnja dengan satu kolom 
berita. 

Dengan demikian tarip iklan kami djuga berubah. iakni sbb. 1 
Teks sadja 

Display-ad (Iklan gambar) 

Dua Warna (hanja merah) 
Kontrak? 

Iklan Keluarga 

Iklan micro (iklan chusus) 

1 Rp.40. per mm/kol. 
minimum 25 mm/kol. 
Rp.50.- per mm/kol. 
minimum 40 mm/kol. 
tambah 10076. 
Dapat dirundingkan harga 
chusus. 
Rp.30,- per mm/kol. 
Minimum:25 mm/kol. 

Rp:400,- untuk 3 baris di- 
zet 6-punt, Rp.600,- untuk $ 
$ baris dizet 6-punt. 

Semua pemasangan iklan hanja dapat dilakukan dengan $ 
pembajaran dimuka. 

No. 305/M/70. 

Dengan ini kami 
HARIAN ' MERDEKA" 

TATA USAHA ' MERDEKA" 

mengumumkan 
tidak mempunjai dan/at menga 

kolportir2/perantara2 pemasangan iklan. Demikian pula kami 
tidak mengakui penerim: ng untuk pembaj 

tanda pengenal chusus atau surat tugas chusus untuk pena- 
n uang pembajaran iklan tsb. deng: 

asa Merdeka jang dibubuhi 

n menjerahkan suatu kw 

i stempel dan 

  

tanda tangan Kepala Bagian Keuangan Merdeka di-atas meterai 
kwitansi. 

Demikian agar chalajak ramai maklum adanja 

No. 306/M/70. 
Pimp. ' MERDEKA"   

WARTA EKONOMI : 
KURS DP HARI SABTU 
DJAKARTA — Dalam cali DP di Bursa Valuta Asing Djakarta 

hari Sabtu 28 Maret 1970 terdiadi penutupan? transaksi pada kurs 
378.50 per 1 US dollar dengan d. sebesar US$. Ijumtah peredaran 
670.680.29, Sing$ 74 023,40, Aus$. 2.800— NF 60.338,67 dan DM 
090.000-— Kurs hari Djrm'at adafah 378:50.— 

KURS VALUTA ASING DI DJAKARTA HARI SABTU 

BELI DJUAL 
Poundsteriing Inggeris Rp. 858,— Rp. 922,— 
Dollar Australia 5 434, 
Dollar Amerika Serikas 319, — 387, — 
Dollar S'pore/M'sia/Brunei 122— 128,— 

Belanda », 101,50 
Deutsche Mark Djerbar 9, — 107,— 
Dollar Hongkong 61,50 65, — 

PASARANu& HARGA EMAS Di SEMARANG 

' SEMARANG — Pasaran emas di ke.IV Ms 2 sar Semarang minggu - 

laporkan adanju tendens menurun dalam harga. 
Pembeli jang ada saat ini ialah dari berbagai daerah luar kota 

dimana dewasa ini dialami panen padi dan djagung jang baik. 
Harga emas tertjatat sbb : per 26 Maret : 

Harga dalam Rupiah per/gram 
Emas 24 karat 540,— djual 500,— beli 
Emas 23 karat 30— 10 — 
Emas 22 karat “— — 
Emas tantakan “,— 

Dalam harga ini sudah termasuk padiak 

KURS PEMBELIAN B-E- DAN HARGA PASARAN 
EMAS Di MEDAN 

abura kurs TTD aga 2 ag ver. 

Maket dapat Oku mpolkan '. ai cm Harga pasaran Ia Saga Wa fa 

    

PERNJATAAN BERSAMA TEPAVAC-ADAM MALIK : 

RI-Yugo: KTT non-blok 

MERDEKA 

sebelum 

Djakarta, 30 Maret (Mdk). 
Dalam komunike bersa- 

ma jang dikeluarkan hari 
Sabtu sore sebagai hasil 
kundjungan Menteri Nega- 
ra Urusan Luar Negeri Yu- 
goslavia, M. Tepavac, dinja 
takan bahwa kedua Mente 
ri Luar Negeri mengulangi 

lagi bahwa politik non-blok 
memainkan satu rol jang po 
sitip dalam memperkuat ke 
bebasan, stabilitas dan ke- 
madjuan sosial serta ekono 
mi dari bangsa2, begitu pu 
la dalam usaha sekuat te- 
naga melawan kolonialisme 
dan rasialisme. 

Mereka berpendapat bah- 
wa sebaiknja penjelenggara 
an konperensi puntjak ne- 
gara2 non-blok diadakan se 
belum sidang umum P.B.B. 
jang akan datang, akan te- 
tapi untuk maksud itu ber- 
sama2 disepakati, bahwa 
persiapan? jang mendalam 
harus diadakan. 

Kedua Menteri telah pula her 
sepakat untuk bersama2 dengan 
negara2 non.blok lamnja mem- 
berikan sumbangannja untuk 
suksesnja pertemuan persiapan 
negara2 non-blok jang direntja 
nakan dikota Dar-es.Salaam, 
Tanzania. jang mendahului kon 
perensi kepala2 pemerintahan 
dari negara2 non-blok itu 

Menteri Minko Tepavac ber. 
ada di Djakarta sedjak hari Ke 
mis jang lalu dan telah meng 
adakan perundingan dengan 
Menteri Luar Negeri Adam Ma 
lik dan pembesar2 Indonesia Ia 
innja jang terutama berkisar se 
kitar penjelenggaraan konperen 
si puntjak negara2 non-blok. 

Ia telah meninggalkan Djakar 
ta rada hari Minggu petang ke 

marin, 
Dalam komunike "bersama in: 

Menteri ,Adam Malik dan Men. 
teri Tepavac telah menjatakan 
djuga pendapat mereka menge. 
nai berbagai masalah jang d:- 
hadapi dunia dewasa ini. 

Vietnam. 
Mengena' Vietnam. kedua men 

teri itu telah menjatakan ketje 
masannja atas krisis didaerah 
itu jang tak .kundjung selesai 
beserta perkembangan2 lainnja 
belakangan ini jang terdjadi di 
Asia Tenggara. 
Chususnja mengenai Vietnam 

dinjatakan "acapan. agar perte- 
muan jang sudah berlangsung 
sedjak beberapa waktu di Paris 
untuk mentiarikan suatu penje 
lesaian untuk masalah tsb akan 
dapat membawa persoalan Viet 
nam kesuatu penjelesalan da. 
mai 

Mereka berpendapat, bahwa 
djika suatu jelesaian damai 
tidak dapat ditjapai dalam wak 
tu jang singkat, maka konflik 
sersendjata itu akan dapat me 
ngambil ukuran2 jang lebih be 
sar, hal mana berarti antjaman 
terhadap perdamaian dan ke- 
amanan di Asia Tenggara chu 
susnja dan perdamaian dunia 
pada umumnja. 

Kedua pembesar itu berpen- 
dapat pula, bahwa rakjat Viet. 
nam harus dimungkinkan untuk 
menjatakan haknja dalam me- 
nentukan hari depannja tanpa 
tjampur tangan dari luar. 

Timur Tengah. 
Mengenai masalah Timur Te 

ngah. dalam komunike bersama 
itu al. dinjatakan. bahwa sua 
tu penjelesaian jang terhormat 
—n dana! Cuka atas dasar 
resolus! PBI mengenai hak2 
rakjat Palestina, dan resolusi 
jang diambil oleh Dewan Ke- 
amanan PBB pada tahun 1967. 

Ditolaknja kedua resolusi itu 
oleh pihak Israel dalam komu. 
nike bersama Itu sangat dise- 
salkan. 
Dengan perasaan puas kedua 

menteri itu mentjatat, bahwa hu 
bungan antara dan 
Yugoslavia telah diberi isi dan 
berkembang setjara terus me- 
nerus. 

Dalam tubungan ini telah di 

  

borgan baru dimulai tgl. 7 April 
1970. 
Lamanja 1 tahun untuk Idjatah 

  

"ap? 
2ore, ketjusi Minggu, dari djem 
18.00 a/d 10.00 di : 

Dji. KI. ZATNUL “ARIFIN (d/h 
Dp, No. 4/Gedung Se- 

kotah Dasar. 
Direktur “SUKMA" 

No. 200714770 

: sidang umum 
PBB 

PMI minta 
kesadaran 
donor darah 
Djakarta, 30 Maret (Mdk) 

Dalam usaha PMI untuk men. 
atasi tjalo2 darah, jang didalam 
prakteknja mereka hanja mentja 
ri keuntungan dalam kesusahan 
dan jang seringkali dihadapi oleh 
keluarga2 pasien jang membutuh- 
kan darah maka djalan satu2nja 
menurut Pengurus PMI ialah de 
ngan djalan memperbanjak per- 
sediaan darah, baik dirumah sa 
kit maupun di PMI (Djalan Kra- 
mat Raja 101). Untuk dapat mea 
ijapaj tudjuan jang sangat mur 
ni itu, diperlukan kesadaran para 
dermawan darah (donor). Dikata- 
kan lebih landjut, kalau 4 pCt sa 
dja dar, kalangan penduduk DC! 
Djaya dapat menjumbangkan da 
rah mereka kepada PMI, maka 
hal itu sudah berarti, telah da 
pat mentjapai persediaan darah 
sebanjak 160 liter sehari. Akan te 
tapi didalam kenjataannja seka- 
rang penduduk Djakarta Ik. 4.7 
djuta orang, sedang darah jang 
tersedja di PMI hanja 20 liter. 

Oleh karena itu d'katakan, ti- 
daklah mengherankan bahwa pa 
da waktu jang lampau sering ter 
dengar keluhan? rumah sakit 
mengenai persoalan kekurangan 
darah dan meradjalelanja tjalo2 
darah di Djakarta. 

Persoalan untuk mengadakan 
persedjaan darah ini pada waktu 
ini sudah dibahas dalam Musja 
warah Besar ke-X PMI jang bet 
langsung di Djakarta dari tgl 
24 s/d 28 Maret 1970 dan jang 
merupakan salah satu keputusan 
dan penetapan 'Rentjana Kerdin' 
1970/1973. (Mrs) 

Bernhard 
harapkan 
kundjungan 
Presiden ke 
Nederland 
Djakarta. 30 (Mare, (Mdk) 

Pangeran Bernhard 
rapkan, bahwa Maan ea 
to dapat berkundjung kenegeri 
Belanda dalam bulan Oktober, 
Hal tsb disampaikan Pangeran 
Bernhard Djumat malam kesika 
ja mengadakan kundjungan pa. 
da Presiden Soeharto di Istana 
Merdeka untuk berpamitan. 

Presiden pada kesempatan itu 
mendjawab. bhw ia akan beru- 
saha sedjauh mungkin supaja 
dapat memenuhi undangan Mi 
dengan melihat pula pada kca- 
daan didalamnegeri Datam par 
temuan jg. berlangsung selama 
'k- setengah djam jang dihadiri 
oleh Dubes Belanda di Indonesia 
Scheltema, Menteri Ekuin Sr 
Sultan Hamengkubuwono. Sekre 
taris Kabine, Brigdjen. Sudhar. 
mono SH, Brigdjen. Widija 
Latief dan Brigdjen. - Sutikno, 
Presiden Soeharto  menjampai 
kan sebuah kenang2an lagi be. 
rupa sehelaj kemedja batik tulis 
halus jang ditempatkan dalam 
kotak kaju berukir dari Djepara 
sedang Pangeran Bernhard jang 
sangat puas dengan kundjungan 
dan penerimaannja di Indonesia 
telah menjampajkann sehelai 
foro pribadi, 

Pangeran Bernhard jang tetah 
berada dj Indonesia sedjak tgl. 
12 Maret jl. akan meninggalkan 
Indonesia Sabru pagi djam 08.00 

Dalam pert: pan dengan 
Preajden Soeharto, suamj Ratu 
Juljana dari Negeri Belanda jtu 
telah mentjeriierakan pengala. 
mannja dan menjatakan terima 
kasih setinggitingginja nas 
sambutan jang hangat dan pe. 
laksanaan perdjalanannja jane 
sangat baik itu selama di Indo: 
nesia. 

Pangeran Bernhard jang sa. 
ngat mentjintai kejndahan alam 
Wan kini mendjabat sebagai ke. 
tua World Life Fund, mengagu 
mitjagar2 alam di Indonesja dan 
mengharapkan Supaja pemeli- 
haraan tjagar2 alam kita ku te 
tap diselenggarakan dengan 
baik. Untuk maksud itu pula ia 
ielah menjampaikan sumbangan 
unjuk pemeliharaan — Tiagar 
Alam Udjung Kulon. baik dar 
World Wild Life Fund, maupun 
dari masjarakat Belanda. (Ant) 
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NJ, RENATA TEPAVAC 
SANGAT PADA 
KESENIAN IA 
DJAKARTA — "Saja be. 

lum perah keseni 
” jang kajanja 
an 

uian 

Renata Tepavac Ulmanski 
isteri menteri luar negeri 
Yugoslavia tertarik 
dan terkesan kepada se. 

man Isma Marzuki Djun- 
jat pagi, setelah njonja 
Adam Malik umi 
sum kopi pagi dihalaman 
arena tertutup Pusay Kese 
nian Djakarta Taman Is- 
mail Marzuki, 
Pertundjukan kesenian 

dan djamuan kopi pagi tsb 
dihadiri para isteri 
corps diplomatik di Djakar 
ta dan Isteri para menteri 
Kabinet Pembangunan se? 
ta isteri pedjabat? Deplu 
jang diselenggarakan diba. 
wah naungan pohon? besar 
dihalaman Taman Ismail 
Marzuki, 

  

MAHMIL AURI LANUD PATTIMURA 

B
3
 . il (Mahkamah Mil 

UNAS PELAT ANE si 

   

Ini 
TAN KOK TBT Sin TU NT ANE MK MTB BD HDL ADI ON NE IMA MD 

  

Ing: More than half the New ideas in 
number of all the scientists 

technology. in the history of mankind 
More knowledge. live in this day and age. 

Conclusion: In only five 
More opportunity for years the total of human 
Improvement. knowledge is doubled. 

Rinto Alwi, Djalan Djendral Ahmad Yani 26 A, Bogor 

  

Singapura, 30 Maret (Mdk) 
RRT telah meningkatkan 

pembelian karemja darj Ma. 
laysia Barat disamping nega. 
ra? pembeli karet lainnja pa. 
da bulan Djanuari jang lalu. 

Ekspor karet Malaysia Ba 
iat ke RRT meningkat dari 
2475 ton pada Desember tahun 
jang lalu mendjadi 15.025 ton 
pada Djanuari tahun ini, se. 
dangkan pada bulan jang sa. 
ma tahun jang lalu pembelian 
RRT itu hanja berdjumlah 
9976 ton. Harga pembelian tsb 
sebesar S$ 22,5 djuta, merupa 
kan pembelian tertinggi se. 
djak tahun 1963. Menurut ka- 
langan pedagang? karet, djika 
RRT terus meningkatkan pem 
beliannja itu, RRT akan da. 
pat "menjingkirkan— Inggeris 
sebagai pembeli kare4 nomor 
tiga dan akan mendekat, pem 
belian? jang dilakukan Uni 
Sovjet terbesar karet 
dari Malaysia Barat. 

  

oleh RRT    

    

mpor 
nun terachir 

IeARN ton. kemudian — naik djadi 
1181 ton pada tahun 196K dan pem: 
Wan itu al lagi sebanjak R9085 

un pada tahun jang lalu 
Pembeli? karet tradistonil dari Ma 

laysia Itu dang meningkatkan pembe 
Hannja adalah Amerika Serikat. Ing 
reris, Djerman Barat, Perantjis dar 
Djepang disamping RRT 

     ember tahun lang Inlu 
#epot Iaret dari    Kenaika 

MIE BEDA. ARK» 

Karet Malaysia makin banja 

  

sekolah dasar uk 7-1 

    

, 30 MARET 1970. 

RP 250- 
sekolah menengah uk. 2- 8 RP 300- 
mahasiswa 

mutu export 
pakaian seragam sekolah 

«popular price- 

      Hanovercan offeryou: Two figures worth consider- Hanover shows the latest 
developments in all 
technical fields of industry — 
in a minimum of space 

and a minimum of time. 
Information of infinite value. 

Don't miss it! 
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terdjual ke RRT 
SOVIET MASIH PEMBELI TERBESAR 

ama, mendjadi 
jar tan 

    
DUNIA DALAM 
BANDJIR DI SULAWESI 
SELATAN 
Mikassar, 30 Marc (Mdk) 

Pada permulaaa minggu ter. 
achjt bulan Maret, bentjana 
xam berupa — bandjir menimpa 
desa Radjang dan Tadekkong 
dikabupaten — Pinrang. Sulawesi 
Selatan, akibat hudju keras 

Akibat bandiir itu telah dik 
tabu 12 orang meninggal dunja 
dan beberapa orang lagi luka 
parah dan luka ringan. Tanam. 
an padi jang rusak adalah setu. 
"8 250 Ha 

Antara mengabarkan dar 

Makassar bahwa sekurang?nya 
15006 orang penduduk telah di 

0esjkan Pemerintah daerah 

kabupaica Pynrang telah menj 
ahkan sumbangan beras 10 

00 dan PMI npat menjerah    
banyan oba'Zan 
ara jitu Gubernur Sul 

Achmad Lamo. setelah me. 
nerima laporan — mengirimkan 

uan perrama berupa uang 
1 sedjumiah Rp. 500.000-—. 

Berapa kerugian — seluruhnja 
Meh tuak berwadiib disana se 
dang dilakukan pentyataran teng 

» Bantuan? dari masjarakar 

   

    

   

  

    
     

INTERPOL 
(Sambungan dari hal IN 

kita sekarang sangat kurang 
sekali dalam peralatan se. 

erti alat? telekomunikasi gu 
na segera menerima laporaa 
atas sesaaru kedjadian, seper 
ti kedjadian penembakan pe. 
muda Deddy. jang 'ktak dapat 
segera diketahui 

Atas pertanjaan dikatakan 

    

   

oleh Kapalri bahwa negara 
kita ini memang lain sekali 
Diluar negeri angga militer 

  nja merasa dirinja kurang ga 
gah dan ganteng kalau ja se. 
lalu membawa sendjata, apa 
lagi dilaar dinas Malahan de 
ngan pakaia: preman dan 
tanpa sendiata itulah jang di 
anggapnja gagah Daiam hal 
Ing haras diketjualikan ang- 
kota Kepolisian karena “bagi 
polisi tugas itu tidak meagg 
nal waktu, seperti pendjahat 
djuga tidak mengenah waktu 
dalam melakukan cperasi?nja 
Anggota Angkatan Perang. di 

  

luar dir, keadaan k 
wakunia sebahagian besar 

ralah dipergahakan untuk 
   Jhan2, vdak kelujuran kesa 

sambil bawa sen. "8 kemari 

  

  

 



    

  

    

SENIN, 30 MARET 1970. 

DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 
PENERBIT : P.T. Merdeka Press,.Djakart 

Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar, 

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja an- 
tar). Luar kota: Rp.300,- sebulan (termasuk beaja pos-udara). 

Luar negeri: Rp.450,- sebulan (termasuk beaja pos-udara). 
TARIF IKLAN : 

TEKS SADJA : Rp.20,- per mm/kolom iklan, lebar 25 mm 
minimum : 50 mm. 

Display-ed liklen gambar) »: Rp.25,-- per mm/kolom iklan 
minimum : 80 mm. 

Dua warna (hanja merah): 01. 
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka. 

Iklan Keluarga : Rp.15,- per mm/kolom 
minimum : 50 mm. 

Alamat Direksi Tata Usaha dan Redaksi : Djalan M. Sangadji 11, 
Djakarta. Telepon : 43660, 43230, 43250. 

Rekening giro pos : A. 12.638 

Pemimpin Umum/Redaksi : B.M. Diah. 

PERANAN KEKUATAN 
NON - BLOK 

Kundjungan Menteri Luar Negeri Jugoslavia Tepavae, jang kemarin telah 
kembali ketanah airnja, adalah kundjungan jang pertama, jang dilakukan oleh se- orang pemimpin Pemerintahan Negara Komunis semendjak peristiwa Gestapu/ PKI 'ebih empat tahun jang lalu. Bagi Pemerintah Indonesia, kundjungan ini, 
Tupakan bukti bahwa kita mendjalankan politik bebas aktif, dan samasekali tidak 
memisahkan diri dari blok sosialis, seperti jang digembar gemborkan oleh banjak lawan2 RI diluar negeri. 

Kundjungan Tepavac memberikan kepada kita gambaran jang lebih djelas tentang sikap Jugoslavia terhadap Indonesia, ketjuali dalam rangka -re «.heduling- hutang2 sebanjak k.I. $ 100 djuta, djuga dalam rangka mengetahui ebih banjak tentang pendirian Jugoslavia mengenai politik bebas aktif jang dianutnja, politik non - blok jang dipegangnja setjara teguh untuk memisahkan dirinja dari tuduhan 
bergabung dalam blok komunis, dan menjatukan dirinja dengan negeri2 nasio- 
alis jang tidak memihak. 

| Masalah non - blok atau non aligned, sampai sekarang belum djelas bagi Gunia, apa landasan bersama jang dipakainja untuk perdjuangannja melawan pe- 2 kiri dan kanan didunia ini. Diwaktu2 zaman demokrasi parlementer di- Indonesia, jaitu semendjak 1950 hingga pemilihan umum jang pertama, Partai Sosialis Indonesia mempunjai politik "third ba lance power" kekuatan ketiga 
jang pada achirnja ditjap reformis oleh banjak partai2 kita. Karena kekuatan ke- liga PSI ternjata adalah kekuatan jang bergabung dengan kepentingan? golongan 
kanan didunia ini. Sehingga PSI pun disebut partai sosialis kanan. 

Sukarno pernah djuga memimpikan suatu kekuatan ketiga, tetapi achirnja ia memperbaiki pendiriannja. Dan, satu peraivu dengan Pkl, ia mengchotbahkan bahwa hanja ada dua kekuatan didunia ini, jatu golongan sosialis dan golongan imperislis, golongan progrezip dan golongan reaksioner, golongan revolusioner Gan golongan kontra revolusioner, golongan nefo dan golongan oldefo. Nehru berpendapat, bahwa kekuatan ketiga jang berbentuk "moral force” dari majori- 
tas penduduk duni 
sudah perang dunia ke Il dan menempuh djalan memberikan perimbangan, me- 'edakan ketegangan dunia. Sekalipun didalam perkembangan hidup non - blok itu belum terdapat platform ideologis jang sama untuk start perdjuangan hebat- nja melawan pengaruh? kiri dan kanan, namun dunia telah mengakui bahwa ke- kuatan non - blok jang berbentuk dan berdjiwa AA dari dasasila Bandung, telah berhasil meredakan ketegangan perang dingin jang berketjamuk bertahun? se- mendjak berachirnja perang dunia ke Il. 

Sekarang ini negeri? non- blok akan mempersiapkan dirinja untuk me- ngadakan pertemuannja lagi. Jugostavia sebagai salah satu faktor non - blok di- @unia ini memberikan rumusan antara lain, bahwa tjiri2nja ialah : tidak memihak kepada salah satu pakta militer. Sehingga dengan demikian, maka keselamatan negeri non - blok sewadjarnjalah didjamin oleh dirinja sendiri, 
Entah bagaimana rumusan jang akan ditemukan nanti pada pertemuan non- blok jad. tidaklah dapat diramalkan sekarang. Namun kita di Indonesia jang diuga merasa diri kita mendjadi anggauta non biok itu, setjara teguh telah mendjalankan politik tidak memihak dan tidak memasuki fakta2 militer m. pun djuga. Dan politik bebas aktif kita sekarang seperti dikatakan oleh menteri luar negeri kita Adam Malik, adalah suatu politik jang pertama tama harus me- nguntungkan kepentinga' " nasional. Mendjadi anggauta dari suatu kekuatan non - blok pada saat | P masih menguntungkan kepentingan? nasio- al kita. Oleh karenanja y. , 'ulah kita netralitas jang aktif, pandangan jang "balan- kita pegang teguh dalam kata dan perbuatan kita. Sebab djika kita tidak melaksanakan prinsip2 itu dengan sungguh2, kita mudah terdjerumus kedalam pengaruh2 kekuatan didunia, dengan atau tanpa kita sadari. 
Beberapa puluh negeri di Asia, Afrika dan Amerika Latin sampai sekarang mendjalankan konsepsi2 non bloknja dengan matjam2 tjara dan isinja. Kita me- merlukan satu platform pemikiran jang sama dalam perdjuangan non - blok, Giadi suatu djalan atau tjara jang dapat melahirkan ketentuan2 non blok jang di Pat digunakan dan diterima oleh semua anggauta2nja, merupakan hal jang vital. 
Kita tidak tahu, apakah kita dan dunia non blok lainnja dapat menerima Jugoslavia sebagai tjontoh dari non blok jang ideal. Tapi kita harus mempunjai kejakinan, bahwa kekuatan? kiri dan kanan jang makin lama makin meradjalela hendak menguasai dunia, haruslah dapat dibendung oleh kek non blok jung sementara waktu mempunjai kekuatan moral dan kwantitatif jang tidak da- pat diremehkan oleh dunia.— 
aa mm 

Dalam dua bulan ii 
tat dua peristiwa besar, jang dipetopo 
ti oleh pemimpin dan partai NU. Jang 
pertama adalah Surat Wakil Ketua 
MPRS Subhan ZE. dengan Kepala Su- 
rat WAKIL KETUA MPBS jang ditu- 
djukan terhadap Menteri Dalam Nege 
ri Amir Mahmud, berisi tentang pem- 
bitjaraan dalam sidang chusus DPRG- 
R jang bersifat tertutup mengenai 
PER MEN 12/1969 jang mengheboh- 
kan. 

Jang kedua adalah sikap Partai 
NU terhadap berlakunja PER MEN12 
dengan tegas menolaknja, dan tinda- 
kan walk out dari DPRDGR tingkat | 
jang mungkin akan ditingkatkan un- 
tuk DPRGR Pusat. Hal jang kedua ini 
dinjatakan oleh Sek Djen Partai NU- 
Jusuf Hasjim dalam rangka mengclear- 
kan persoalan NU terhadap PER- 
MEN 12 itu. 

Sebelum itu, Ketua SEKBERGOL 
KAR Pusat Sukowati, telah mengada- 
kan pembitjaraan dengan Idham Ch: 

  

  

  

   

  

   

  

  

    

  

        

pondok, pesantren, pengadjan, mes- 
djid dsb. Dahulu ketika ramai2nja Pe- 

      

erdiri dari negeri2 jang baru bangkit dati kolonialisme se- 

lid, dimana sesudah pertemuan i! 

Idham Chalid menjatakan kepada 
Pers bahwa berlakunja PER MEN 12 
adalah suatu hal jang wadjar. 

esarnja anggauta partai Islam 
NU tidak dapat kita sangkal 
Sesudoh Partai Masj 
bubarkan diri pad, 

muka NU mendjadi partai Islam terbe- 
sar, dan bahkan mendjadi lending Par- 
ty Islam. Dari segi keanggautaan, ne- 

mang NU, kebanjaxan mempunjai ang 
#auta dari daerah2 pinggiran, Aas 
tal society. Daerah dimana NU sangat 
cominan, adalah Djawa Timur dan 
memang NU muntjul mula2 disana 
15 tahun jang lalu dibawah pimpinan 

KH. Hi Aw'ari. Perkembangai 
NU, tidak dapat dipisahkan dengan 

    

   

  

    

  

milihan Umum tahun 1955/6, NU se- 
ring mendapatkan edjekan sebagai par 
tai kolot (konservatif). Tetapi sesudah 
15 tahun kemudian. NU telah sangat 
berobah terutama sesudah muntjul- 
nja tokoh2 Subhan ZE, Imran Rosja- 
di, Jusuf Hasjim dsb. 

Subhan. ZE, adalah tokoh NU jang 
sering menghebohkan, Pertama kali 
dalam Kongres KAPPI sesudah G 30- 
S berhasil ditumpas, hingga menim- 
bulkan pro dan kontra Subhan tidak 
sadja diluar Partai, tetapi djuga dida- 
lam partai itu sendiri. 

Kita djuga masih ingat akan peme- 
Yatan Subhan ZE, oleh pimpinan Sju- 
viah jang sangat fanatik, tetapi seben- 
tar kemudian pemetjatan itu ditjabut 
kembali. Jang paling hangat adalah 

      

5 Tapol Brasil Pilih Kuba 
Meks'ko Ciy, 30 Maret (Mdk) 

  

200 Tentara Burma 
Dibunuh Oleh 

Dikatakannja seterusnja bahwa 
ungkatan law dan pol si perairan 
Birma telah menangkap! pelajan2 

Gengan seorang diplomat Djepung 
lang Gitjulik oleh rekan2 gerilja 
mereka, harj Djumar meninggal- 

  

kan neger! jtu untuk menetap di 
Kuba. 
Keempat orang tahanan ku 

berikut seorang biarawati Fran, 
sisco. sunter Maurina Borges Oa 
Silveira, dibebaskan oleh pengua 
“82 BrazYia, ditukar dengan Kon 
“ul Djepang di Sao Paulo jang te 
lah ditjulik oleh geriijawan Kuba 
wajap kiri. 

Sebelum bertolak menudju Ha. 
“1 keempat orang itu — Shi 
1 Ozawa, Octavio Angelo, Dio- 
getu » Oliveira dan Senhora De- 
maris di Olvejta  Lucena—— 
mengatakan kepada puru warta- 
wan bahwa mereka ragu2 akan 
kembali ke Brazil setelah situnsi 
politik disana berubah. 

Senhor Ozawa, dari satu ke 
juarga Djepang jang menetap di 
Brazil, mengatakan bahwa — ke- 
empat rekannja tu telah berkepu 
'usan meninggalkan Meksiko oleh 
karena mereka mendapat kesulit- 
an untuk bjsa menempatkan diri 
dan mentjari pekerdjaan disana. 

D'tanja mengena! pandangan 
mereka terhadap yelombang2 pen 
Uulikan para diplomat jang dewa 
sa Inj sedang hangat2nja dinega 
ra Amerika Latm 'tu, mereka men 
Gjawab bahwa ini nampaknja me 
rupakan satu "jara jang paling 
Yakin untuk dapa membebaskan 

(Run) para tahanan politik 

  

  

unti-pemerintah. 
Para mahislswa itu mulai mogok 

kuliah selama 2 hari setelah mereka 
gagal dalam tuntutan pembebasan 

utas diri Huynhan Mam, pedjabat Ke- 

tus Persatuan Mahasiswa di Saigon, 
jang dilantjarkan pada awal minggu 
Ini, 

ntah sehagat seo: 
   

dituduh olgh pem 
rang agen Vietconi 

Semus mahasiswa dari seluruh fa- 

kultas dart Universitas Salgon telah 
turut mogok kuliah 

Dan diduga bahwa sedjumlah ki 
39,000 mahasiswa: di Saigon akan ikut 
serta dalam aksi tersebut pada hari 

Sabtu Int, 
Golongan militan Buddha di An Ou: 

ang mengatakan hari Djum'at bahwa 

mereka mendukung aksi jg dilan: tar 
kan oleh para mahasiswa itu dan mem 
berikan sumbangan kepada para demon 
stran itu sebanjak 20.000 piasires. 

Para mahasiswa itu berdjandji bah 
wa mereka akan melantjarkan tinda 
kan? jang Tebih drastis a.l. mengada 

kan demonstrasi? di-djalan2 raja djika 
pemerintah Ssigon tidak membebaskan 
Mam dan antjaman? mereka akan nam 
pak sebagai bagian peningkatan dari 
tuntutan? mereks terhadap pemerintah 
an Presiden Nguyen Van Thleu 'vng 
akan menghadap! pemilihan kembalinja 

  

    

sebagai Presiden dalam tahun jad 
Dua pemirnpin mahasiswa lainnja 

sedang mendjalani mogok makan se 

  

tam3 46-djam den para wakil dari se 
Uap fakultas telah menjatakan kesedia 

an untuk melakukan hal jang sama 
didepan Madjelis Rendah di Saigon 

ja (Rt) 

    

Mam telah ditahan 17 hari jl. dan ” 

MERDEKA 

BIGGS 
(Sambungan dari hal. I) 
  

tang. 
Empat hari kemudian para detek- 

it menjerbu kamar hotel ketjil di 
pinggir kota Melbourne, dim 
reka menemukan djedjak 
leri Itu. Mereka menemukan barani 
"ja, antura lain setelan djasnja. bua 
ton Inggeris, dan mantelnja jang di- 
beri nama "BIGGS ESGUIRE" bukan 
Bk 

    

    
   
Sesudah itu menurut sumber2 pb: 

Nisi pengedjaran dilakukan diseluruh 

Austrata dengan merangkap ERIC 
FLOWER, jai bersama-sama melo- 

Icskan diri dari 'pendjar: 
sampul Malaysia dan dinegara-negara 
tertentu Afrika. 

Dari kisah Njonja Biggs —djelas 
bahwa Polisi di Australia setjara tak 
sadar dan tak disengadja pernah me- 
rakan Ronald 'Biggs. Ia pernah dita: 
han di Adelaide karena kesal 
lalu-lintas. Polisi Australia mengira 
ia bukan Ronald ”Biggs karena me- 
makai nama TERENCE FURMINGER 
jang memasuki Australia pada tahun 
1966 dan pasporria jang palsu me- 
mang menerangkan demikian, maka 
Japur. dibebiskan rada waktu itu 

(UPI). 

PERTANJAAN BUAT 
PARA BUPATI: 

,What can 1 do 
for the people ?" 
SEMARANG, — Gubernur 

Djaleng Moenadi Rabu siang jl. 
menjatakan pada para pedjabat 
terras Djateng dan Bupati2 selu 
ruh Diateng bhw tugas pokok 
Bupati sekarang inj adalah 

  

   

  

    

  

  

»What can I do for the people" 
fapa jang dapat saja kerdjakan 
untuk rakjat). 
Dikemukakan oleh Gubernur 

  

nanja dalam membuat Ani 
na anggaran belandja daerah, 
ena para Bupati meletak 
an persoalan sebagai 

persoalan jang aa perha 
tian jang pokok- 

  

JANG DJUGA DIBEBASKAN 
Kol: Crowley, 

jang ketiga ditjulik 
| 

ase udara Amerika Serikat dan diplomat A.S. 
di Amerika Selatan/Tengah sedjak September 

lalu, dibebaskan hari Kemis Jalu oleh para pentjuliknia “setelah 

Crowley tampak disini ketika disambut oleh Dubes Mexico Fran- 
cisco Garcia (berkumis, kanan) digedung kedutaan Mexico pada 
saat pembebasan atase udara tersebut. (AP) 

Oleh: ZAENAL ARIFIN SH 

persoalan Surat Subhan ZE kepada 
menteri Dlam Negeri, ang tembusan: 
nja dikirimkan kepada Presiden,Pimpi 
nan DPRGR. dan Lembaga? la! 1. 

Harian KAMI dalam tadjuknja se- 
subungan dengan surat Subhan itu, 

Ik sekali, kata? jang terlalu k 
rang enak untuk didengar oleh ad 
timur, dimana sopan santun anta     

Harian KAMI. 

  

tidak bersifat zakelijk, »leh karena tju- 
ma Subhan sadja jang dimaki2 dalam 
tadjuknja itu. Apa jang dilakukan o- 
leh Subhan, oada hakekatnja tidak da 
pat dilepaskan dari Garis Umum par- 
tainja. Semua Partai Besar, telah me- 
nolak berlakunja PER MEN 12. Teta- 
pi apakah tjukup sekedar statement 
penolakan sadja ? 

  

Pada hemat penulis tindakan Sub- 
han bukanlah merupakan sebab, teta- 
pi hanjalah akibat dari PER MEN 12 
dan sikap penguasa jang tidak konse- 
kwen. Mengapa demikian dari garis 
penguasa dalam rangka 

  

menangnja UUD 45 dan PANTJASI- 
LA. Sebenarnja kenangan penguasa 
telah didjamin dengan adanja pendja- 
tahan 1/3 anggauta MPR jang diang- 

  

   

kat, dan 100 orang anggauta DPR 
jang diangkat. Untuk mereka UUD- 
jang berlaku, diharuskan adanja suara 
2/3 ditambah satu dari seluruh angga- 
uta MPR selurubnja. Dengan adanja- 
1/3 anggauta MPR jang diangkat, olus 
golongan? jang memutlakkan UUD 
45, maka menangnja UUD 45, PAN- 
TJASILA dsb. telah didjamin. Tetapi 
kenjataannja, tidak ikian. Pengua 
sa tidak berhenti dengan kemenangan 

   

  

Perkembangan NU 
mendjelang 
Pemilu-71 

telah dinjatakan oleh Panglima Pemi- 
lihan Umum sebagai "tjontoh sadja”. 
Kata jakin Parmusi belum bisa tenang 
dengan pernjataan "tjontoh sadja” 

Bagaimana dengan PNI ? Gagaima- 
na djuga PNI, harus bertindak hati2 
Kalau terlalu rewel partai marhaen ini 
bisa diker "sekian ribu orang ang 
gauta PNI adalah extreemkiri, dus tak 
boleh ikut pemilu 71'. Dan djuga 
PNI sedang menghadapi Kongres 
tai pada bulan April jad. Bajangan n: 
sib seperti Parmusi, di 
mengadakan intervensi 
res maupun hasilnja, menghatui seba 
gian tokoh2nja. 

Dalam rangka preventif, PNI ha- 
Tus djaga diri dari hubungan2 jang & 
gang dengan Pemerintah. Satu2nja 
partai jang tjukup besar, dan keadaan 
ja tjukup baik lahir batin adalah NU. 

Dalam rangka menebus kelalaian2 
masa lampau, maka NU mengadakan 
lompatan besar tokoh Subhanlah jang 
mendjadi pionir dalam hal ini. Kalau 
ada 10 orang type Subhan dalam PB 
NU, maka NU tetap akan mendjadi 
leading party paling tidak selama 10 
tahun mendatang. Dari proses Surat- 
Subhan, hingga ke walk out partai NU 
dafi Lembaga legislatif, maka kita se- 
bagai orang luar, mendapat image ba- 
ru dari partai NU. Tetapi dilain pihak 
timbullah pertanjaan, adakah kem: 
djuan dalam sikap ini memang meru- 
pakan kepribadian dari partai ini, atau 
kah sekedar dalam rangka kampanje 
pemilihan umum sadja ? 

Kita tentu tidak akan gegabah 
memberikan evaluasi dalam hal ini, 
Nanti akan datang masa udjian dima- 
na partai ini ukan dilemparkan kepa- 
Aa suatu dilemma. Adakah dalam kea- 
daaan itu, vartai tetap mempertahan 
kan Subhan ZE, dan tindakan walk- 
outnja ? Sukowati. 'elah menjatakan 
dalam suatu intimidasi jang disguised, 
bahwa soal Subhan ada "penggarap- 
annja sendiri". Kita tunggu dengan 
berdebar hati. 

alam pemilihan Umum tahun 
1855/6 Masjumi berhasil men 
dapat suara 57 (sama dengan 
PNI). Sedang NU hanja menda- 

pat suara 45. Dalam keadaan facuum, 
dimana Masjumi dibubarkan, sedang 
wadah baru belum muntjul, maka ba- 
njak diantara anggauta ex Masjumi 
jang masuk NU. Dan sesudah 7 tahun 
kemudian, maka banjak diantara be- 
'Ikus Masjumi jang mendjadi tokoh da- 
lam partai NU. Dengan muntjulnja- 
Parmusi pada 6, maka orang? 
jang telah masuk NU, akan be ir 
tetap pada NU atau masuk Parmusi? 

  

    

   
   

   

            

PARMUSI akan kehilangan 47 kursi, 
NU kehilangan 40 kursi, PNI kehila- 
ngan 21 kursi jang lain adalah Murba, 
Katolik, serta Parkindo (Antara 8 ma- 

    

   engapa jang 
kan walk out nja tjuma NU? 

   
tai, orang2 lama sebelum Mu'camar 
berlangsung. 
Djuga Partai Muslimin, masih pusing 
dengan code 2500 orang anggauta ex 
Masjumi dan PSI jang tidak diikut 
sertakan dalam Pemilu 71, walaupun 

  

  

| ral didalam 

   

  

BAGAIMANA AMERIKA MELEDAKKAN 
SENDJATA NUKLIR DIBAWAH TANAH 

PARA pekerdja di Pahute Mesa, Nevada, AS, menurun- 
kan sendjata nuklir tanggal 27 Maret lalu kedalam lobang 
sedalam 4000 kaki untuk mempersiapkan pertjobaan le- 
dakan nuklir jang diselenggarakan oleh badan tenaga 
atom AS. Sendjata nuklir itu sendiri terletak dibagian 
bawah. Kekuatan ledakan dikabarkan mentjapai sedjuta 
TNT. Getaran ledakan dapat dirasakan sampai ke kota 
djudi Las Vegas. (AP). 

MENGGABUNGKAN SKILL DENGAN 
KEBIDJAKSANAAN MENILAI 

PERKEMBANGAN MASJARAKAT 

Tehnokrat2 kita perlu 
menjusun kekuatan 
ekonomi nasional 

OLEH: DRS. SUBANDI 

  

jeluokrat2 kita jang sekarang ini 
membimbing ekor.omi kita untuk ke- 

wadjuar nusa dar b: a, untuk men 

tjukupi kebidupan rakjat banjak, su- 
vah tentu mengerti, seperti dl 
semua negeri dan masjarakat, komu- 

Sis maupun kapitalis, sosialis mau- 
un berdikari, bahwa ilmu ekonomi 
adalah Ilmu sosial jang berkembang 
"Wan tumbub, sesual dengan perkemba 

sial daripada sesuatu masjarakat. 
Oleh karena itulah mendjadi sjarat 

mutlak bagi setiap orang jang memim 
pin atau membimbing perekonomian 

kita, untuk senantiasa hidup dalam 
serkembangan dan pertumbuhan mas- 
Jarake dan mampu mentrapkan penge 
tabuannja kepeda situasi dan kondisi 

Dtitumbuhan dan perkembangan mas- 
Jarakat itu. 
Didalam impiementasinja termasuk 

kebidjaksarsan Import, eksport da- 
gang lainnja, industri, sistim bank 

Supaja djangan gagal 
# EBIDJAKSANAAN peretra- 

per skill didalam kondisi 

dan situasi perkembangan 
masjarakay itu, tentunja 
mempunjai landasan, seper- 

1 djuga setiap negeri, masjarakat dan 
»gsa, komunis maupun kapitalis, 

mempunjai landasannja. Dan landasan 

bagi kita sekarang iri, adalah Idee2 

pembangunan ekonomi jang bersifat 
rasional, Can dalam prakteknja men- 

Gjurus kepada usaha setjepatnja un- 
tuk berdiri diatas kaki serdiri. 

Didalam sedjarah perkembangan eko 
"omi negeri2 jang kini sudah madju 
kita tjatat, bahwa mereka senantiasa 

melindungi masjarakat daripada penct 
rasi luar negeri jang dapat membaha- 
jakan kehidupan ekonomi dan tjita2 

pembangunan nasionalnja. Oleh sebab 
itulah maka negeri? itu tidak pernah 
dengan rojal memberikan fasilitas dan 

ikuntji-pintu kepada modal asing un 
tuk ditanamkan di im negerinja, se 

belum ada landasai 'konomi — nasio- 

negeri sendiri, jang no- 
tsbene harus kuat pula 

Ketika India mengeluarkan Undang2 

renaraman modal asing negeri itu 

sudah menjusun ekonomi nasionalnja 
Sehingga penaraman modal asing di 

India umpamanja, diharuskan untuk 

bekerdjasama dengan bidang? jang 

mendjurus kepada kepentingan ekono 

"wi nasional didalam negeri. Dengan 
(jatatan, bahwa keuntungan modal 

sing haruslah dibarengi oleh djami- 

van keuntungan ekonomi dalam nege- 

1 setiara reel 
Filipina jang pernah membukakan 

yintu lebar2 bagi modul asing. kini 

menjadari, bahwa kerugian? besar jg 
@Ccritanja menjebabkan sukarnja me 
teka mendapatkan kemadjuan2 men 

«irikan landasan ekonomi nasionalnja, 

Demikian juga Malaysia telah mera. 
«2, betapa modal asing merugikan ke 

"madjuan2 ekoncmi nasional mereka, 

| 19 oleh karena modal asing mun. 

   

   

        

   

  

Yul dinegeri2 itu. pala waktu nege 
ri2 itu belum mempunjai ekonomi na- 
sional sebagat landasan. Kedua nege- 
Ti jang disebut belakangan ini, kini 
telah bersikap lain. Dan kedua? ne: 
geri itu telah berkali? mengutjapkan 

      

liwat pemimpin2rja jang tertinggi, 
butwa mereka menudju kepada ekono 
mi berdiri diatas kaki sendiri Penga 
laman pina dan Malaysia adalah 
Gjuga sekaligus pengalaman dan pelu- 
diaran bagi kita ! 

Suatu Conditio Sine 
gua non 
KONOMI berdikari pada se- 

Uap negeri adalah suatu keha 

rusan. Terutama sekali bagi 
negeri2 jang sedang berkem 

bang, kita dapat mengambil 

peladjaran jang djitu dari hasil2 kon 

perensi Pembanguran Asia baru? ini, 
jang mengatakan bahwa "" negeri 

negeri jang sedang berkembang harus 
mempunjat kepertjajaan kepada diri 
sendiri, dan dalam instansi pertama 
haruslah mengadakan pembangunan 
negerinja dengan kekuatan sendiri, 

Gan bukan sebaliknja, mengharap 

ki bantuan atau menggantungkan 
Ciri kepada kekuatan2 lain 

Kembali kepada tehnokrat2 kita 
jarg kini berada dalam tugasnja mem 

bimbing ekonomi kita, maka perlulah 

kebidjaksanaan ekonomi jang didja- 
lankan oleh banjak negeri2 Asia Teng 
Rara, jang djuga kita sebut politik 
«konomi, dan jang sudah ditjetuskan 
tula oleh Konperensi Pembangunan 
Asia, perlulah ia didjadikan bahan pi 
kiran. Supaja disamping keahlian, ki 
ta menjadari keperluannja pengetahu- 
an politik ekonomi jang mendjurus ke 
pada suatu kebidjaksanaan pembangu 
ran ekonomi nasional jang merdeka 
Wan berdaulat. Tanpa at    an atau kemauan jang 
pada kepentingan politik ekonomi itu 
kita akan menemui kegagalan 

Djika dizaman Orde Lama kita men 
dengungkan setjara demagogis pem 
bangunan ekonomi nasional kita, dan 
kita muntahkan segala kebentjian ke 
pada negeri2 modal-suatu sikap jang bodoh dan tidak reeel-, maka sekarang 
kita menjerahkan kuntji rumah kita 
sepenuhnja kepada modal asing, dju- 
82 suatu sikap jang tidak dapat dika 
takan menguntungkan kepentingan na- 
sion: 

K seluruh dunia ini-chususnja 
Gi Asia Tenggara-, untuk mu 

lai bersikap realistis dan men selaras 
kan politik ekonomi kita dengan se 
mua utjapan? Presiden kita jang se- 
lalu mendengung2kan harus didahulu 
kan kepentingan nasional, harus di 
Sjadikan pindjaman2 luar negeri seba 
gai sifat bantuan atas kekuatan kita 
sendiri. Dar tidak berbuat lain, seper 
ti jang ternjata didalam  prakteknja 
sehari hari 

      

AUM tehnokrat kita harus: 
lah mengambil kesempatan 
Pada suasana berdikari di- 

KOTA BANGALORE DILANDA PEMOGOKAN 
DAN DEMONSTRASI2 

MANGALORE, INDIA —  Polisi2 di 
Bangalore telah menggunakan gas? air 
(mata dan pentungan? terhadap para 
mahasiswa setempat jang berdemons. 

  

dikota 
rian selatan tersebut. pada hari Ka 

  

2 PANGKALA 

Selama kerusuhan2 lang dilantjar- 
kan dikota itu untuk menuntut penje 
Yesalan masalah perbatasan dengan nc 
Gara tetangga Maharastra oleh peme- 
ringah PM NI. Indira Gandhi. semua 
Instansi pemerintah, sekolah?, toko2 
Wote12, bioskop2 dil. ditutup. 

    

    Kambedja:? 
penjelama- 
tan atan 
lagi satu 
kesalahan 
KUSUMASASTERA 

       
    
   

  

    

penh achir minggu intu 
mengatakan banwa se- 
mua negara — ketjusii 

@...- Moskow dan Poking me- 
njokong rez'm baru tersebut Si- 
kap dingja Soviet Uni dan RRT 
Itu katanja disebabkan Pange- 
tan Sihanouk mas'h terus berada 
Gisama, 

HALAMAN III 

  

Teka teki silang abad XX 

Dibawah pimpinan AS, enam 
negara anggauta SEATO sudah 
mulai latihan perang 2annja di- 
perairan Asteng. Negeri? itu 
antara lain ialah AS sendiri, 
Inggeris, Australia dan New 
Zealand. 
Satu teka teki silang abad ke 
XX : Latihan perang2an di- 
Asia Tenggara oleh negara2 
bukan asia - tenggara ..... 

Demokrasi, demokrasi 

Komentar TVRI Kamis ma- 
lam mengatakan, bahwa " 
penanaman modal asing mem- 
bikin negeri2 jang dibantu 

Im hanjalah satu lagi propagan tergantung kepada mereka jang 
Ya dari Pnompenh. Sebab, me- menanam modal itu, atau di- 
njatakan dunia mendukung rezim rugikan . . ....” 
baru @ Pnompenh anna dalarn Suatu kemadjuan demokrasi, 

” bahwa alat mass media Pe- 
Sa ai ea an merintah menundjukkan ke- 

Pnompenh sekarang jni mengan. 
dung kebenaran maka kelak dju 

Strategi "meminta dukungan se 
perti ini pasti bukan kemenangan 
jang menentukan bagj rezim ba- 
ru Gj Pnompemh itu pasti tidak 
bagi negara Kambodja sekalipun. 
Saigon disokong oleh setengah 
juta pasukan Amerika Ser'kat, 

pemerintah Laos jang berpusat di 
Vienttenne disokong oleh AS 
tapi "kemenangan! bahkan ke, 
amanan bag' kedua negara itute 
tap djauh entah dimana. si 

Kita jang hendak berpik'r segar 
pasti akan mengadakan peneliti 
Zn jang seksama terhadap masa 
lah2 'ftu. Sebeb, untuk dunia, ter 
masuk untuk kita dj Indonesia. 
masalah Kambodja akan mendja 
di tjontoh penjelamatan ATAU 
“€kedar satu kesalahan lagi bagi 
manusia. 

S'kap jarg wadjar terhadap 
berita darj Fnompenh bahwa Si- 
nancuk telah digulingkan adalah 
sikap  'shock' — terperandjat 
Karena jtu setiap pemerintah 
lang berpikir wadjar akan ter- 
perandjat terhadap kudeta 'tu 
Sikap jang ajudjur, dus sikap jz 
tepat bagi semua negara jang ber 
politik netral, non-blok, bebas- 
aktif. tidak bisa lain daripada 
mengharapkan suatu situasi pra- 
kup dimana Sihanouk tetap me- 
mimpin pemerjntahan Kambodja, 
karena keadaan di Kambodja se 
belum kup sesungguhnja tidak 
ada' duplikatnja — tidak ada" ue 
gara didunja ini jang sama seper 
tI tanah air bangsa Khmer itu 
sebelum Lon Nol merebut kekua- 
saan 

mendati, negari2 non-blok patut 
menjatakan keprihatinannja terhatap 
kris di Kambcgja. Dan kalau tega 
ra2 Itu (termasuk Indonesia) meng: 
harapa.1 "perielisaian masalah Km 
bodja oleh bangsa Kambodja sendiri 
menudju suatu perdamaian nasional 
nya maka perdamaian itu haruslah 

   

pula diwugjudkan setjara damai, te TEHERAN — Ratu 
gacrja tarpa pestumpahan darah bu: Farah Diba dari Iran 
kar, tjuma —tarpa tjampur — tangan harj Djum'at melahir, 

wing, kan seorang puteri, jg 
Selain Viecram dan Laos sebagai merupakan anandanja 

tjontoh kesalahan negara2 itu Sa jang ke 

dar tjampur tangan asing, maka Ni . , 
geria djuga adalah tjontoh jang baik - Lam magang 
dimana perang saudara achirnja toh gataka wa 
berhenti dengan tertjapainja keruku 
aan antara para pemimp.nnja, mes 
kipun setelah Djenderal Ojukwu di 
singkirkan 

Di Kambodja, soalnja bukan apa 
kah Lon Nol atau Sihanouk harus di 
singkirkan dergan kekerasan. 

Sudah sedjak tanggal 18 Maret 
Jang lalu — Sihanouk — didjatuhkan 
namun ternjata malahan inilah isja 
rat dimulainja pertumpahan darah di 
negara itu. Ketidak-stabilan, Dankan 
Takta pertjobaan penjerbuan ke Pnom 
penh minggu lalu oleh golongan anti 
vezim baru, merupakan bukti menge 
Nat akibat kudeta 18 Maret tersebut 

ERADANJA Pangeran Siha 
nouk di Peking ataupun di 
Moskow atau Hanoi, me: 
mang tidak membawa manfa 
at dalam usaha mengembal 

Ran persatuan dan perdamaian dang 
sa Kambodja, maupun image pange 
ran Itu sendiri sebagat seorang ne- 
tralis. Tapi sebegitu djauh memang 
tidak ada regara? atau pemimpin2 
netral lain jang madju kedepan untuk 
menawarkan djasa? baiknja. Semen: 
tara itu, pernjataan2 Sihancuk sela 
ma derada di Pekirg menundjukkan 
bagaimana sikapnja berobah tjepat 
Mula? pangeran itu mengusulkan sua 
tu referendum dibawah pengawasan 
internasional. Kemudian dia mendja 
di lebih “radikal” dengan mengu 
mumkan rentjana pembentukan apa 
jang disebutnja "tentara pembebasan 
nasional” guna melaksanakan perang 
terilja di Kambodja. Sungguhpun de 
Mitu, pernjataan Sihanouk bahwa dia 
tidak ingin mengambil kembali pim. 
piran pemerintah jang telah diram: 
pes dari tangannja Itu menandakan 
bahwa dia tidak mau diperalat oleh 
siapapun Jang hendak — merusak ke 
netralan Kambogja 

Apabila kenetrilan Kambodja bisa 

  

   

didjamin dengan berpedoman pada 
pendirian Sihanouk itu. maka kini 

(Bersambung ke hal. IV) 

  

keliruan Pemerintah.— 
Lebih demokratis lagi, djika 
komentar ini oleh Pemerintah 

disetudjui ! 

Minor jang major. Denga aa Seal 

Senator Mansfield, anggauta 
Senat AS, menjatakan bahwa 
Pangeran Sihanouk adalah se- 
orang jang memiliki kesang- 
gupan besar untuk mendjamin 
kenetralan Kambodja. 
Sekalipun pemimpin minori- 
tas, pikirannja ternjata pikiran 
majoritas. 

dear 
(Assgnuta majoritas 

  

  
    

    
rakjat Indonesia) 

Ratu Farah 
melahirkan 

      
     
      

    
    
    

  

   menjertai Ratu didalam 
Kamar Bersalin diru. 
mah sakit militer di Te 
heran. 

Sebuah komunike res 
mj mengatakan bahwa 
kelahiran puteri tsb ter 
djadi pada djam 8 pagi 
waktu setempat dan ibu 
serta puteri berada da. 
lam keadaan selamat. 
Shah dan Ratu Farah, 

menikah sedjak th 1959 
dan sndah berputera 3 
orang. Putera Mahkota 
Reza, akan berusia 10 
tahun pada musim gu- 
gur jang akan datang. 

  

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
  
  "BIBLE" 

(Sambungan dari hal 1) 
peranan 
Menpen mengatakan hal 

tsb Sabtu pagi di Istana Mer 
deka setelah ia terlebih dahu 
lu menghadap abang Soe. 
harto. Dengan Kepala Negara 

Menj telah melaporkan 
2 langsungkan Pameran 
Pembangunan hari Selasa be. 
sok di Gedung Pola. Pameran 
tsb akan dititik beratkan ke. 
pada sektor pertanian. Djuga 
dilaporkan oleh Menpen akan 
berlangsangnja Festivar Film 
se-Asia dan berachiraja Raker 
Deppen. Festival Film se.Asia 
itu direntjanakan skan dilang 
sungkan tgl. 15 Djuni “1970 jg 
akan datang Fesival- Film 
Asia tsb sangat bermanfaat 
untuk film Nasional 1 

Direntjanakan anggota? 
tival tsb akan mengadakan 
dudiensi dengan Presiden -? 

N MILITER INGGERIS DIKOSONGKAN 
SERENTAK DI LYBIA & MALAYSIA 

modem tsb dan sebuah badan 
Let. La gn Lgu repo Knp 

AA anal akan men Nang es 

Sabtu. 
Pada hari Selasa jad. kepen. 

tingan2 Inggeris dipangkalan 4 2 di 1 itu, 

sang etetak dk Burterworth. 
djugi akan di diserahkan 
M la Akan terapi AU Aus- 
iraka, jang telah melakukan tu. 
gasnja dipangkalan tab. sedjak 
th. 1958. akan melandjutkan tu 
gas? mereka 

Sementara ilu. peharikan ps 

sukan2 Inggris dari pangka 
lan? mereka di Libia diuga di. 
achiri hari Sabtu tanggal 28 
Maret 1970 lalu 

Kantorberita Libia mentiatat 

selesaikan menja pada rai 

mengatakan 
bahwa penarikan mundur pasu 
kan2 Inggeris ts6. akan meru, 

pakan suatu kemenangan besar 
dagi Libia Demikian &1 ama. 
oatnja selama memimpin upatja 
ra timbang terima 

di Lidia Ingge 
ris pada hari Rabu 4 di Tobruk 

Ia katakan bahwa perstiwa 
Ini merupakan suacu 
an besar jang bukan sidia bagi 

jat Libia tapi bagi se 
buruh bangsa Arab” meniam 
paikan pudiiannta kepada Ang 
katan Bersendjata !ihia atas pe 
ranan utamania dalam memer 
Jekakan Libia dari newadiah 
an ko 

       



te $$ 
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HALAMAN IV 

s De Witt Antacid Powder 
Aa AATTTMIMP Pakailah De Witt Antacid Powder, Obat Ini 

IGRNLUAI/2/A mandjur untuk segala matjam penjakit pent- 
Ws:/4 jernaan dan sakit perut. Dapat menghentikan 

rasa sakit jang ditimbulkan oleh asam perut 
Jang terlalu banjak dan memberikan perasaan 
lega jang tak terhingga: De Witt Antacid 
Powder hekerdja tjepat, sehingga menung- 
kinkan bagi sisakit untuk menikmati makanan 
lezat kembali. 

Pa Oma 

NNWII//7771 

2 
Cough Syrup 
Pakailah obat jang mandjur “Ini 
untuk segera menghilangkan batuk 
Anda. 

De Witt Baby Cough Syrup 
Obat ini chusus dibuat untuk anak2 jang be- 
rumur dibawah S tahun. Anak ketjil senang 
ekan rasanja jang manis. Anda akan kagum 
betapa tjepatnja obat ini menghilangkan batuk 
@nak2. 

   

Keluarga semua nja dapat memperol manfaat dar 

IDA Wa 
Ubat2 jang sungguh mandjur dan m 

ManZan for Piles 
ManZan adalah salek jang chusus 
dibuat untuk menjembuhkan wasir 

dan menghilangkan gatal2 dan pe- 

rasaan sakit dengan segera, serta 
menghilangkan bengkak2. ManZan, 

bersih dan mudah dipakainja. Se- 
tiap tube ManZan dilengkapi alat 

pemakai jang di-buat setjara chu- 

sus. Fei 
LITTLE seng PILLS 

De Witt Little Laxaliver Pills 
Obat ini bekerdja mudjarab sekali 'sebagai obat 
pembersih terhadap hati jang lembam, dan mengatur 

pentjernaan setjara sempurna. Tjobalah pakainja 

Gan lihat betapa Anda merasa lebih gembira. 

  

  
Hartono jang turun 
dari pesawat sambil memeluk 
piala "AM ?” jang akan 

mendjadi itu, 

Hengky No. 5 
Setelah 
20 Laps 

Singapura, 30 Maret (Mdk) 

sebanjak 20 laps. 
Tempat pertama dalam per 

lombaan pendahuluan itu di 
duduki oeh djuara Grand Prix 
Macao tahun lalu — Kevin 
Bartlett (Australia) dengan 
"Mildren Waggot”.nja dan un 
tuk djarak 20 laps tsb Bartlett 
mentjatat waktu 39 menit 21 
detik, sedang putaran tertje. 
pat ditjapainfa dengan 1 me. 
it 55,8 detik per-laps.nja jg 
djuga merupakan rekor baru. 

Favorit untuk sepeda 
motor 

Bemeniara itu Geoff Perry 
dari Selandia Baru dalam per 
lombaan pendahuluan seba. 
Ta 20 putaran bera en 

sebagai pemenang 
njatakan favorit kuat untuk 

kan perlombaan 

  

PENGAKUAN BEKAS MENTERI PERTAHANAN PEM. MANILA 

Pilipina dapat ”beaja gelap” 
Manila, 30 Maret (Mdk). 

Bekas Menteri Perta- 
hanan Filipina Ernesto 
Mata mengakui bahwa 
Filipina telah menerima 
"biaja2 gelap” dari AS, 
tetapi mengatakan bahwa 
$semuanja itu telah digu- 
nakan untuk keperluan 
pekerdjaan mata2 dan bu 
kan untuk pengiriman 
suatu "civic action” ke 
Vietnam Selatan, 

Ia memberikan komen 
tarnja hari Rabu jl. da- 

lam suatu laporan pers 
dari Washington jg. me- 
ngatakan bahwa para pe 
nindjau pemerintah AS 

akan menindjau lebih dja 

  

7 Pendjahat Uang 
Palsu Diguluug 
Dika 3 Mars Oak), SEMUA ALAT2 
uulam Krininsogie Mabik oo) DJUGA DISITA 

jenis uang ribuan 
Dalan “Beri Sudirman”, (koto Anipada pembuatan dan pe. 
rangan AKBP Nj. R. 
"Merdeka" hari Sabtu tgl. 28 ,,Stbarahmana menurus beri 

Maret), pihak? berwadjib se. Merdeka” tel. 18 Maret 
mentara telah meng jang lalu, sesuai dengan kete 
gulung komplotan rangan jang diberikan oleb 
uang palsu jang diperkirakan “8lah seorang pengedar 

adalah satu/nja dewasa ini di Paku Na bernama M, jang 
dalam kota Djakarta. Dena dulu pang 
@rang anggotanja telah dita- @datan uang palsu 

alat2 mereka syuna, Polisi dan sebagai 
Pra sedemndkdan djauk Orang pembunuh dan peram: 

apakah diantara ketudjuh 
@rang itu sudah termasuk otak Ai peegemaedu beneran 

jang baru lalu di daerah Rawabadak 
dan didaerah Kodja Selatan 

2.09 ea Kama ln Boer 
wartawan "Merdeka" dari sumber2 

dalan penerikasan permainan menga am permulaan 

kana ONAR ai kul terus terang, bahwa dengan se. 
memenangkan dua neadja mereka bersamal mereka te- 
memanen moon lah membuat uang palsu, kemudian 
babak penjisihan Davis Cup bar coeg ena Hita v 
kompetisi tennis zone Timur. mereka lakukan belum diketahui dan 

dalam penjelidikan — motif? 

aa aa San tan uang selain oleh Negara 
berhak membuatnja 

6—3, 06, Na Kemudi Sumber "Merdeka" itu belum 
an GONDO Wi! menga pat memberikan pendjelasan apakah 
lahkan VO VAN BAY dengan “da hubungannja antara komplotan 

angka 6—0, 6—1, 6—1. pembuat uang palsu jang telah ter. 

  “ 
  

- dari Amerika 
untuk spionase 

ngenai bajaran kontan 
dari AS kepada Filipina 

Chusus dari Kongres untuk men 
mengenai berjta2 di 

Wash jang mengatakan 

  

f | :1
 | i | ina 

tan, dewasa Ini terserang penjakk 
bernama "'habang?” (Virus Tungro), 
Gisamping hama padi lalanja. Dari 

kodus daerah Ku, jang terbanjah man 
"ta penjahit “habang”, telah tana- 

Duma Padi meh MERAEI PALA Maka AR) 

(Kabupaten Hulusungai Tengah. 

I 

It 5 1 | 

      

    

Kondisi phisik pemain2 
| kita dalam All-England 

perak dan berukuran tinggi ki- 
- ve dengan berat sekitar 0.5 

8 itu, 
Wartawan olahraga "Merdeka! 

dalam kesempatan wawantjara 
lebih dahulu telah mendatangi 
Muljadi jang kelihatan berwa- 
djah sedih agak murung. 

Dalam mendjawab pertanjaan 
jang diadjukan dengan singkat 
Muljadi mengatakan bahwa me 
nurut pendapatnja kegagalannja 
dan kegagalan sebagian besar 
pemain2 kita digel Al 
England baru2 ini adalah kare 
na kondis! phisik jang djelek 
dari pemain2 kita dan bukan 
karena persogian/masalah teh- 
nis, Keterangan Muljadi ini ter 
njata dibenarkan pula oleh Ru 
dy, bahkan seterusnja Rudy dju 
ga mengakui djika dibanding- 
kan dengan perebutan All Eng 
land tahun janglalu. maka kon 
disi Rudy tahun ini djauh agak 

Mengenai pemain2 single pu lengenai pemain2 single pu- 
tra jang menondjol digelang- 
gang All England itu. menurut 
Rudv satu2nja hanjalah Ippei 
Kojima dari Djepang. bahkan 
Rudy berani memastikan Ippei 
Kojima pasti akan muntjul se- 
bagai djuara All England sean 
dainja dalam pertandingan se- 
mi final sebelumnja Ippei mam 
pu mengalahkan Rudy. 

Tentang pemain2 lainnja, me 
nurut Rudy biasa sadja. Dikata 
kan bahwa Svend Pri dari Den 
mark kelihatannja agak mundur 
dan tidak dalam formnja- 

Rudy mengaku! djuga, bahwa 
tanpa hadirnja pemain2 dari 
Malaysia, maka ia kurang mer 
dapat perlawanan2 jang berar. 
ti dan gigh, 

Mengenai berhasilnja Rudy 
meng: Kojima. setelah 
Kojima lebih dulu leading de- 
ngan angka 14—7, menurut Ru 

ay 

  

karena waktu itu ia 
telah merobah taktik permainan 
nja. Dikatakannja. bahwa dalam 
game2 sebelumnja dia selatu 
memberikan servis dengan bola? 
jang melambung tinggi kebela- 
kang dan temmjata dengan taktik 
ini Ippe: Kojima dapat lebih 
unggul, sehingga dengan demi- 
kian Rudy merobah "bentuk" ser 
vesnja dengan bola pendek di- 
depan net, keadaan ini nampak 
nja Kojima mendjadi bingung, 
sehingga Kojima kelihatannja 
tidak tenang lagi. 

Mengomentari. pertandingan- 
nja dengan Ippei Kojima, lebih 
djauh Rudy mengakui bahwa !a 
wan terberat jang didjumpai- 
nja digelanggang All England 
adalah pemain Djepang itu. Di 
akui pula oleh Rudy bahwa Ko 
jima kini berada dalam "top" 
formnja. sehingga semua pema 
in2 dapat dikalahkannja terke- 
tjuall Rudy. 
Lebih djauh menurut 

Rudy, kesalahan Ko- 
ma diwaktu keadaan stand 
14—7 itu adalah sikapnja jang 
selalu hati2, sehingga membuat 
nja kaku dan tidak tenang lagi. 
"Sedangkan bagi 
waktu itu kemenangan angka 
14 bagi Kojima berarti masih 

     
    
      

   
JUNIOR ASIA: 

PSSI Jr 
satu pool 

dengan 
Burma Jr 

Hi Ih 
i 

, 1 E 

pool dari 16 negara pesrta ke 
djuaraan Asia Ini telah dilanguumg 
kan beberapa har? jang lalu di 
Mania dengan pihak Indonesia 
iwak) oleh anggota stat kedu 
'nan-besar € Manja, 
Burma sebagai jolnt-champione 
tahun lalu bersama Muangthaj, 
maupun Taiwan dan Vietsel mer 
pekan kesebelasan2 terberat, na 
mun demikian kesebelasan ju 
lor Indonesia akan memberikan 

" bersama Singapura. 
Laos dan Filipina sebagai tuan 
rumah. 
Dalam undian itu telah pula di 
tetagikan, bahwa djuara pool 'C" 
akan bertemu dengan runner-up 
yani 1, setang selnar-ap goal 

" menghadapi juara pool 'D, 
Gjuara pool 'A' melawan runner 
& pool B dan Gjuara pool B ber 

temu dengan runner-up pool A 
-dalam babak perempat final. 
Fertandingan perebutan kodjua 

raan gepakbola junjor Asja-XI 
ini akan dimulai tgi 16 April dan 
berachir 4 Mej mendatang, se- 
Geng keberangkatan kesebelasan 
Infomesa ke Manjia hingga seha 

Bab Ta AA 
y 

bL 3       

bi
 

SENIN, 30 MARET.1970. 

  

   
    

menurun - 
Tanpa Pemain2 Malaysia Tidak Ada 
Perlawanan Bermutu ...... Kata Rudy 

belum 15 (selesai) sehingga mem dua lagi 
buat saja masih berusaha untuk takan Daan Ka Teman 

BEKAS ATHLIT TERDJUN KE FILM 
RAFER JOHNSON, djuara lari tjepat Amerika. pada 
Olympiade di Tokyo, adalah salahsatu athlit Negro AS 

jang kini terdjun dalam dunia hiburan. Rafer kelihatan 
disini dalam sebuah adegan filmnja "The Last Grenade” 
jang djuga dibintangi oleh aktir2 Inggeris Baker, 
dan Richard Attenborough. Dalam film tersebut Rafer 

) | 
: 

mentjari point demi point setja 
ra Da Demikian Rudy. 

gkan mengenai kegagal 
an pasangan Rudy/Indratno, me 
nurut Rudy adalah karena ia 
terlalu mengkonsentrasikan diri 

ua pertandingan parti sing- 
le. 

Dalam menghadapi perebutan 
'Thomas Cup' jang tinggal ha- Demikian Rudy. (Am) 

  

leads in guality ! 
tops in style! Pacu up Senen 

N | | | li CAnTuMUONS Tan conan N / 1, 

  

   

N c Fieg Tarang PO 

O mere 2.— 

- s TN - sn necara (Bi | tarigan cater 
pa aa MAPERECOMDER mane enogham 

£ N 
BATEAMAL anta 

Tr fa 
“It | IN Cownecniom rom | Comuecnan 

Ginemsion Lonnserangas 

(nee1 13w/5-SPtania 

type 16 RL486 

new PHILIPS portabie 4 band 
all.transistor radio complete wave range 

contact your nearest Philips dealer: 

    

BRANCHES: 

As PT.OHILIPS.RALIN ELECTRONICS 
LP OIAKARTA & BANDUNG & SEMARANG & SURABAYA & MEDAN 

Kedjuaraan PSSI 
remadja ditund 

kian sumber tsb menjatakan 
Sementara itu dapat djkabarka 

    Ino 300/64/70 

  

KAMBODJA 
(Sambungan dari hal. III) 

masalahnja adalah bagaimana men 
tjegah Sihanouk — mefigambil djalan 
perang sebab nampaknja sumber per- 
tentangan di Kambodja sekarang in! 
hanjalah rasa tjuriga-mentjurigai. Di 
Pnompenh, sikap rezim baru disana 
djuga harus dirobah djika ketjuriga- 
an apakah Lon Nol cs mempunjai 
maksud2 tertentu akan dihilangkan. 
Tindakan2 untuk “menganggap Siha- 
nouk, bahkan anek2nja, sebagai mo- 
mmok tentulah suatu kebidjaksanaan 

  

8 mungkinan besar penjelenggara- 
jang misterius dari Pnompenh. @ an babak final round kedjuaraan bahwa seandainja PSSI kembai? 

mera Kanan PSSI Junjor perebutan 'Suratin menunda pelaksanaan perebutan 
Pa sanak agen -e Cup jang semula direntjanakan babak final round kedjupraan 
- Ka, bg ,. : Akan dimulai tgl 19 April jad, PSSI Junior kali ini djuga maka 
rentjana2 Sihanouk, atau passif se- akan dfvnta lagi, Demikian di berarti penundaan th Siokp 
tjara total. peroleh dari sumber2 oleh pihak PSSI untuk ketiga ke 

EDJAK kup 18 Maret banjak jang dapat jaja dari kala linja 
negara? non-blok telah memi- 
lih djalan itu. Njatanja djalan 
itu tidak membantu. Indone- 

Ita, antara lain, Gapat berbuat 
untuk 

agan PSSI sendiri. Beaja Rp. 2 
Djuta Tidak 
Terkumpul 

vatuk 
djunraan Junior PSSI jang dipere 
butkan oleh 7 kesebelasan Junior 
sebagai finalis2, diperlukan biaju 
antara Rp 1,8 sampa/ Rp 2 djuta. 
Binja jang djumlahnja demikian 

banjaknja jtu ternjata tidak da 
pat disediakan oleh PSSI sendi- 

Ka uang tersedia Ba una dngn @isar okeh mentor der: 

i aim M ta a, | antara 
Wasit Luka Parah m tali, In Kata ara 

  

  

  

  

dapat 
Duiam pada Nu di Kambodja sem jan cbaiiow meatadjokan dna Diserang Penonton sen angan ag tea an tiri, slama» Wa Bari sediah Raba 

" eminta. ribuan penjokonga Sihenouk te 
GARUDA BERSEDIA Lisboa, — Seorang wasit Pusat dan KONI Djaya sebagai jan mengatjau kota Kompong Chan 
PENU! TUNTUT basketball sakit keras di indjaman. Dan ternjata harapan 73 mil dari Puompenh, 

BURUH f 1 Lisbon sesudah ia menda PIA II Ta SAP ANTA Kang an kedua badan tertinggi raga hang tu dilantjarkan oleh Vietkong. 

Djakarta, 30/3 (Mal). pat serangan penonton jg. ir, terutama mengingat pihak 14 pengatjaw jang berhasil ditangkap 
Soedjono Manager Personalia atas ) Marah dalam suatu pertam- KONI Pusat maupun KONI Djaya telah diperlihatkan kepada wartawan, 

mama Direktur Utama PN. Garuda “dingan kedjuaraan nasional dewasa int harus memberikan pemimpin desa dan pedjabari se- 
Airways telah — bersedia memenuhi : bantuan keuangan untuk projek tempat oleh guberaur daerah Wu 
tuntutan karyawan PN. Garuda se) remadja. rebutan Thomas Cup dan untuk #16 Daru diangkat oleh Pemeristah 
Gjumlah 425 orang Uang diberhenti: Wasit Silvia Martins di- en uraa beberapa” team — Lon Nol. Gubernur tab mengatakan 

Utama No. Me TA” Dk pada 6: mah sakit dgn. olahraga keluar negeri pada du.” Vietkong. " 
hari Senin ini gadi mereka bulan menderita luka parah dike- 'an April in mah Seorang tahanan mendjewab per 
Maret dibajarkan penuh, sedangkan palanja setelah mendapat Dengan demikian mal ba tanjaan wartawan mengatakan bahwa 

uang pesangon jang semula disitu. “gerangan? dari para penon- jang diharapkan oleh PSSI dari” ketuarganja berasal dari Manot tapi 
Ikan dengan gadji jg tidak diberikan, P kedua KONI itu mungkin baru di” dia sendiri telah tinggal 30 mil dari 

Sea Saida ae ae Dan KANAN SO pa ae dan an melampiaskan - 1970 jad. Ini. Gtep penduduk Pnom- 

kan hari Sabtu sebagian dari paga- an babak final round kedjuaraan Selama kerusuhan tiga hari itu H4 
wai PN. Garuda jang di DRS mg Gianggapaja telah membe- Sc. Junior ink kemungkinan “Tang dikabarkan tewas, dun diam 
Gal dirumah sadja) telah mendatangi rilkan keputusan jang tidak pesar baru ak: Gmulai —'eranja adalah anggota Dewan Nah 
Departemen Tenaga Kerdja untuk mg /” adil dalam di : aa jas sional jang datang untuk menentrama 
mampaikan protes mereka setubt” Oihec, Pi Hanana ongkos urea wajar! kan para demonstran. 

Dalan den sepak Oleh PN. Garda Intan, NE: dapat menguasaktn biaja dengan Mereka tewas dibatjok oleh 
2 . oindiaman dari pihak Iin Demi rusuk itu. Pada suatu ketika @jumian 

demonuran pe 

Lawan PSSI Ir 4 April ee aaa San an ang 
. “itussi di desa Ku kini P dollar palu pada silang pengadu sapa: Oa 

Djaherta, 30 Maret OMA). 1 Mara, dan rentiana perang” SNTA bari Kamis kemarin, ma- sudah dapax diatai. Pemerintah Lon 
Dari Sekretaris Umum PSSI Joe ngan di Ibukota adalah : tai. 4 Apri SNG2 Abdugani bin Mob. Sad 10 poet Mars nba rara 

marsone Giperciah heterangan bah- melawan PSSI Jr dan tai. € Apru dulan gendjara, M. kirjs Daeng Meng, unta 
Wa team sepakbola junter dari Ave- melawan PERSIDIA Senter, Gassing dan Tan Kim Dive ma @Yurutahhan ceng seg0: 
Gala Barat sudah dapat dipastikan — Untuk itu dikatakan bahwa per Sing? 4 bulan penijara. Sedang ngo nng Ungk “es 
skan mengadakan dua kali pertandi: tandingan akan disdekan H Stadiemn barang bukti berupa uang kontan Ng bug nge” - jattu Rp. «- “1 juga Kambodja 

MN An 0 Aa jak dengan Me Rp. Me sebak hek Mama (TPL 30 kembar uang Dolar paloa Uu supuja” menegah menta. Iwan PSSI Jr Gan PERSIDIA Senior. Rp. NO kelas 1 dan US $ 20 diaka untuk dimusnah- —nja Komisi u 2 2 al - Pengawas Internasional 
Juater Asatralia Berat itu akan do- ta ABRI berseragam. Te 3, Ta 3 Oa an 
tang he Indonesia via Singapura, dan.” Dapat dikabartan bahwa Mai team. TUftutan tersebut oleh Diaksa — Sardijara PBB mengatakan bahwa 
Matah Iu tenm te tah. 1 April jed. entar Australia Barat Itu setang ma AAS pertimbangan bahwa ketiga —Sebijen U Than sehagitu jauh Ie 

akan berada Gi Madan dan ahan me- ”ngndahan bebrapa pertandingan di (erdakwa belum sempat menikma “XI ebaana perataan Kao sentekan pertandingan .melawan PS Malaysia dan Singapura. Dan sate “| hasil? pendjualan dari uang AA Nagan IMB Je pada ti. 2 April G1 Medion miktan diaah dalam teuraja Int term Palsu tab. disamping ketiga tor Na Sa aa Tetataa Aa negara Kanggare Itu masih belum se -Yakwa belum pernah dihukum dan” sela, ena Sen Tenan 
samuuja Abel, team” kalipun berbanii ditalahhun clah Resp bersifat sopan dalam sidang? pr” Sept permintaan baruan Iuatar Muntesita Baru Mo han vibe tan remeh. (AR). merjhwannja. (Mrs) semuntan 2 
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