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Hidup lebih nikmat 

@SANYO 

  

BELILAH HANYA BAR 

  

RABU. 8 APRIL 1970. 

Apa itu 

”Tanda 
Ikrar” 

di NTB 
& NTT 

Harus Ditjegah, : 
Kata Ketua Fraksi 
NU H. Nuddin Lubis 

8 April (Mdk). 

Medhapahan Diah hores” ol 

Lam. ”Mierdeka” menge- 
jang timbul 

datangani. 
Ketua Fraksi NU itu memberikan 

keterangan, djika hal ini memang be- 
nar2 kedjadian, ia berpendapat bah 
wa tjara seperti itu sudah meliwati 
batas kesopanan politik didalam ne- 
gara kita jang berdasarkan demokra 

5. a 
Nuddin Lubis mendjelaskan seterus 

nja, bahwa apabila ini ' maksudnja 

itu adalah suatu permainan jang ti- 
dak sportief, malahan akan bisa me 
ngakibatkan hal2 jang lebih djelek Ia 

. ABersaniibung ke hal. IV) 

Ex-Brigdjen 
Soeharjo : 

masih terus 
ditjari 

  

jo wa 
usaha mentjari ne 

saat inj ma. 
sih terus jlakukan, tetapi 

tidak ada tanda? bahwa buru 
an itu berada Kali- 

Kata an “im diberikan 
oleh Laksda Sri Bima atas 

Pena aa ze. 
Lengger ii Hong Kg 
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LISTRIK BUATAN SA 

  

dengan . 

LTD. Osaka Japan 

  

324/SK/OPHM/SIT/1968 
Io.Kep.239/P/V/1968: 

SIT nom 
lain Pe     

  

PE PUSTAKUAN 

Lk. 20.000 
-sardjana | 
penganggur: 

    

  

    

4 Bandit 
Ibukota 

Ditangkap 
TECAB 

DUA DI TG. PRIOK 
2 LAGI DEKAT MONAS 

Djakarta, 8 April (Mdk). 
Team Chusus Anti Ban- 

   

Tahanan 
tenggelam . 

Djakarta, 8 April (Mdk). 
Seorang tahanan Kodim 

gal di kompleks Rs. Tjita- 
mata Tanggerang, pada ha 
Fi Senin djam 06.30 pagi te 
lah diketemukan mati dida 
lam sungai Tjisadane. 

pada pe 
gi kebelakang. Mungkin niat 
jang sudah direntjanakan se 
belumnja atau liba2 timbul se 

kel rna terdjun kekali 
dengan maksud 
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BARU ANGKA 1970 SADJA 
Djakarta, 8 April (Mdk). 
Djumlah sardjana2 leng- 

kap jang menganggur dan 
meminta pekerdjaan di De 
partemen Tenaga Kerdja 
telah mentjapai kurangle- 
bih 20.000 orang. Demiki- 
an keterangan salah seo- 
rang anggota DPRD-DCI 
Djakarta kepada ”Merde- 
ka”. 

D:T. Sihombing. anggota Go- 

longan Karja di DPRD DCI Djaya, 
mengatakan bahwa mengingatkan 
apa jang telah dikatakan oleh 
Fresiden Suharto pada dies na- 
talis Universitas Indonesia bebe- 
rapa waktu lalu bahwa masalah 
pengangguran jang sedang kita 
alami sekarang ini adalah meru 
pakan masalah nasional. Pengang 
guran adalah suatu kebobrdkas 
dalam masjarakat dan djuga mer 
rupakan pentjermjnan keadaan 
ekonomi negara kita. Keadaan tsb 
Giperburuk lagi dengan disinjalir 
nja ada orang2 asing berkeliaran 
di Indonesia dengan mengakui se 
bagai tenaga ahli bertitel insjnjur 
dan sebagainja padahal kenjataan 
tidaklah demikian. 

Djtambahkan, walaupun setja 
ra kongkrit ia hplum berani me 

lengkap dalam tahun 1970 inj sa 
dja, Sedangkan pada pertengahan 
tahun 1960, terdaftar tenaga2 sar 
Yjana lengkap penganggur kl. 
39.000 orang prja dan 4000 orang 
wanita. Dalam hal 'aj tidak ter 
masuk sardjana2 muda kebawah. 
50 Prosen dari penganggur ter 
daftar tu adalah pengangguran 
total, jang tik mempunjai peker 
Gjaan sama seku!: 

Untuk mengatasi hal in', demi 
kian ditambahkan oleh sumber 

'Merdeka' itu, ada dua djalan, 
jaitu pertama Pemerintah Pusat 
harus menawarkan mereka nj 
kepada Pemerintah Daerah, hal 
Ini sebagian telah dilakukan oleh 

intah beberapa waktu jl Pem 

   
   
   
   

        

    

Gan kedua jalah jang paling af- 

undang2, agar mahasiswa pada 
tingkat terachir pendidikannja dj 
wadjibkan mengabdikan dirj ke 
pada kepentingan Planologi Pe- 
merintah Pusat, paling sedikit 
selama tiga tahun setelah mere 
ka selesai lulus pendidikan. Se 

karang inj hal itulah jang mesti 
Gipikirkan oleh Golongan Karya, 
baik dalam bidang2 legislatif mau 
pun dalam crganisasi2 karya lain 
nja. (Mrs) 

Museum PUSAT Deer PKn! 
“ Berfikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka 

Merdeka 

Siapa maubeli... anak ajam? 

   

SEORANG model tjantik telah digunakan oleh sebuah perusahaan ternak 
di Inggeris dalam promosinja untuk merebut pasaran dunia bernilai £ 5 
djuta setahun itu. Perusahaan tersebut mendjual anakajam seperti jang 

gang dan berdiri diatas kepala model Ann Skevingion jang dapat mempro- 
Gusir telur putih. Pasaran tersebut selama beberapa tahun ini dikuasai oleh 
AAS. (AP). 

Bekas. perwira ALRI 

Semarang diperiksa : 
DISERAHKAN PADA K.S.A.L. 

Kata Kol. Iman Sardjono. 

Djakarta, 8 April (Mdk). 
DALAM 

ngan wartawan Merdeka” 
Ka. Puspen AL Kol, (L) Imam 
Sardjono memberikan kete- 
Tangan, bahwa pemeriksaan 
jang telah dilakukan oleh te. 
am pemeriksa terhadap bel 

PENDJELASAN SEKITAR 

PENDJUALAN SENDJATA2 GELAP 

DJAKARTA, — Dalam pendjelasan- 
nja kepada wartawan "Merdeka", se 
hubungan dengan berita "Merdeka" 
kemaren sekitar terdjadinja pendjual 
an sendjata2 gelap, Ka. Puspen AB- 

  

Galam peristiwa pendjualan sendjata? 
telap ke Biafra dan Israel itu terli- 
bat pula orang2 tertentu. (5). 

dalam kegiatan G30/PKI dan 
menurut keierangannja bebe 
rapa oknum diantaranja akan 

  

Subchan ZE akan meni 

U THANT HANJA AKI 
WAKIL PEM. LON NOL « 
PBB, 8 April (Mdk) 
SEKRETARIS DJENDRAL PBB U 

kah ? 

ali temali dengan kegiaian 
jang terdjadj dalam lingkung 
an 

Puspem AL tidak bersedia mem 
berjkan ke erangan, apakah 
diantara mereka jang kini da. 
lam pengamanan jtu daiam 

kegiayannja berhubungan de 
ngan luar Negeri. Di,erang- 
kan, bahwa bebera- 
pa oknum jang akan segera 
di adjukan ke Pengadilan 'ter 
dapa: Perwira 
Dalam pada jtu, mengenai 

ex. perwira Kodamar IV/Se- 
marang jang terlibar dalam 

kegiatan jang dilakukan oleh 
seorang oknum WN RRT Hie 
Song Hiong di Semarang, Ka. 
Puspen AL mengatakan bahwa 
masalah tersebut sangat men 
dapax perhatian, karena me 
rupakan suatu hal jang sertus, 
sedangkan oknum 'tersebus ki 
ni masih dj Surabaja. Terha 
dap d'rj oknum2 jang terlibat 
dalam kegiatan Hie Song 
Hiomg mur Kol (LD) 
Imam Satajono kinj dalam pe 

me) untuk mendapat- 
kan data2 jang konkrit, sam 
pai dimana kebenaran masalah 
tersebut 

Kapak? Jang tidak dipa. 
kai diskrap. 

Selandjutnja aalam wawan 
tjaranja dengan wartawan 
Merdeka” diruang kamar ker 
djamja Ka. Puspen AL Kok 
(L) Imam Sardjono mengata 
kan bhw sampa: pada Pelita 
tahap perrama ALRI tidak 

ai rentjana untuk 
membangun Armada? baru, 
sebab budget untuk ilu tidak 

alan baik dan ada 
budget, Jentjana pemba 

Mengenaj kapal? jang dibe 
1 dari Rusia, menurut Kol 
(Bersambung ke bal. IV) 

  

   

Korea Utara 
Tidak Akan 
Serahkan 

Pembadjak2 
Tokyo, 8 April (Merdeka) 

Lebih Gawat 

Phom Penh, 8 April (Mdk) 
Seorang KOMANDAN MILITER 

Kambodja mengatakan bahwa situasi 

dengan Pemerintah jang baru prada 
saat ini. Vietnam Selatan memu cus 

merintah Sihanduk dahulu padi, ta- 
bun 1985 ketika Vietnam Utara raengi 
Fim pasukan2 ke Kambodia. 

Sementara itu Kantor Berita RRT 
HHsin Hua memberitakan bahwis Ko rea Utara menjatakan dukuny jannja 
kepada seruan Sihanouk untuk melan 
wan Pemerintahan Djendral 1 .onNol. 

WPp 
  

    

PENJEDAP MASAKAN 

Guo 
PURE MONOSODIUM Gp UTAMATE 

NO.6949. TH. XXIV. TH. REP. XXIV 

Gempa 
Hebat 

Di 

    

Kg
 

Ki 1 

Sementana itu Tihak — Kepolisian 
memperingatkan melalui mobil? keli- 
ling dengan alat? pengeras suara 
agar penduduk mendjauhi bangunan? 
tinggi jang pertama-tama terker. 
oleh gempa hebat itu, diantaranja ge 
dung bertingkat 8 jang ditempati 
oleh Kantor Pusat UPI untuk wilajah 
Asia jang mengalami kerusakan? Ie- 

Fi untuk sementara waktu terputus 
Menurut berita2 tsb kerusakan? lain 

nja jang ditimbulkan oleh gempa Itu 
ialah terputusnja semua hubungan til 
pon dan gedung? dipelabuhan udara 
irternasicnal Manila, semertara se- 
buah gedung Sekolah didekat China 
town runtuh. 

Sementara itu Biro Tjuatja kota Ma 
nila mengumumkan, 
an2 pertama jang dirasakan hari Se 
lasa itu ditimbulkan oleh gempa-dumi 
jang tertjatat berkekuatan $ pada 
skala richter jang berangka 9 dan 
gontjangan2 kedua terdjadi kira2 20 
menit kemudlan, disusul lagi dengam 
#etarar2 lainnja. (PAB) 
  

Dubes Guatemala Diusir . 
Oleh Pern. Djerman Barat 
Bonn, 8 April (Mdk). 
Peristiwa pembu nuhan Du 

tabesar Djerman Barat oleh 
terroris2 Guatemala telah 
menimbulkan ak ibat2nja di 
samping tjelaan:? jang ber- 

RRT Tahan 7: 
wn Inggeris 

London, 8 Aprii (Mdk) 
Mr. GEORC:E THOMSON, 

Menteri Negara diperbantu. 
kan pada Kementerian Luar 
Negerj Inggisris hari Senin 
menjatakan bahwa 7 wargane 
gara Inggeris pada saat ini 
berada dalan, tahanan RRT 
atau menuru « F 
han oleh Pemerintah Bat” 

Made 

  

G
i
 

Li
di
 

W Hi | | 
datangan dari segala pen- 
djuru dunia. 

Di Berlin Barat. konsul Guate 
mala. Arno Tuerkditz, Senin ma- 
lam telah meletakkan djabatan 
nja, memprotes tjara pemerintah 
nja bertindak terhadap pentjuli- 
kan dan pembunuhan dutabesar 

Guatemala. 
Bona kini 

menarik Nana an 
Guatemala setelah 

pembunuhan Graaf Von Spreti itu 
Mereka dimuta supaja kembali 

ke Djerman bila jakin keamanan 

terdjamin, demikian pe 
resmi di Born. (Rtr) 

HANJA DIBERIKAN 
ISTIRAHAT SAKIT 

 



  

HALAMAN II 

MENJEMBUHKAN : 

Luka pada wus duabelas djari 

Luka pada maag 

berdaja lemah 
aa 

| 

5
 

No. 322 / M / 70. 

berkat hasil karja 
Ir SCMREIBER 

.minjak angin 

  

HONDA MOTOR 
Terina Ihdonr 

  

jang telah djatuh tempo 
datang membawa kwsitansi. 

nja untuk terima motor! 

Dll Te OJK 

harap segera 

TA ALAN TENANG TTU 

"01
 
/
w
 

1 
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SETIA BUpi HIV 

WARTA EKONOMI: 
HARGA EMAS DI DJAKARTA 

DJAKARTA — Harga emas perhiasan di Djakarta irergerak se- 

dildt dua hari terachir ini sedjak kelusraja uang seri Sudirman 

  

di Pasar Baru, Jang tiga minggu terac hir Ini me- 
.sangat sepi: 7 April kemarin melaporkan Pasaran Hg 

  

Makan! Minum ! Adalah 
kenikmatan jang utama 
bagi setiap orang 

Penijerngan tidak baik 
Begnia matjam penjakit maag 

KEUNGGULAN : 
Pakking ketjit hasilnja 

mengagumkan 

  

selalu akan mendjaga 
kesehatan anda 

       

   

MERDEKA 

   

            

        

  

un 

— DAPAT DIBELI DI-APOTIK2 DAN TOKO2 

Me BK PRA 

| 
| 

/ 

DANA Rp.30 DJUTA 
BELUM 
RESTORASI GEDUNG 
PROKLAMASI MATJET? 
Djakarta, 8 Aprjl (Mdk): 
Tahun iri djuga Dewan 

Moedjoko Koesoemodirdjo, 
Sekrdgaris Djendral Dewan Ha 
rian Nasional 48”, 
dikatakan masini pinsi 
harus iman 
sendirj dalam soal pembia. 

an berse- 

Demikian pula bag, Ibukoia 
jang ridak sedikit mempunjai 
bangunan? rah Prok- 
lamasi harus merftjarj dana 
s 

ini sedang direntjanakan 
pi lotre barang untuk di 
mji darj De- 
partemen Sosial. P jek lotre 
barang tahan per'ama jalah 
sena Snake selesai baru? 
ini. (be). 

      

        

        
     

      

      
      
     

     

  

    

RKUMPUL , 

THE AUSTRALIAN TRADE COMMISSION, 
DJAKARTA 

is seeking applicante for 

SECRETARY (FEMALE) 

Current secretarial and shorthand experiences is essential 
Candidates must be female Igdonesian subjects and completely fluent in 
the English language — both written and spoken. 
written application In ENGLISH ONLY should be forwarded to 

THE AUSTRALIAN TRADE COMMISSION 
P.O. BOX — 216 

  

SIMPANAN DEPOSITO BER- 
DJANGKA BERDJUMLAH 

Rp. 348317 DJUTA “ 
DJAKARTA, — Bank Sen- 

b gka berdasa 

Sa Kana aa sesuai Kam Semen hioEea 
achjr Maret 1970 berdjumlah 
Rp. 34.831,7 djuta. 
Dibandingkan dengan hasil 

pengumpulan dana pada achjr 
Pebruari 1970 jang berdjumlah 

kemaikan sebesar 355,$ 
djuia. 
Djumlah Rp. 14.831,7 djuta 

tersebut Lag Giperintji me 
nurut dja: waktunja sbb: 

Rp. 295178 djuta dengan 
djantka waktu 12 bulan. 

Rp. 3.606,8 djuta dengan 
Oemar Mar 4 bulan . 

p. 1 juta dengan 
djangka waktu S bulan dan 

Rp. 2966 djuta dengan 
djangka waktu kurang dari 
3 bulan. 

KUALA LUMPUR — PM Ma 
laysia Tengku Abdul Rahman 
hari Senin telah meresmikan 
stasiun satelit bumi Malaysia 
jang pertama, jang terletak 
di Kuantan dipantai timur 
Malaysia Barat 

DJAKARTA   

Suatu perusahaan gelap 
3 jang bergerak dibidang pe- 

malsuan olie (minjak mo- 
tor) setjara besar2an, pada 
hari Sabtu sore jang lalu 

9 kira2 pk. 15.00 telah digu- 
lung oleh Tecab. Lima 

Pengurusan 

bula Pasir 
k 

Ditertibkan 
DJAKARTA, 4 April (Mdk) 

ERHUBUNG dengan timbul- 

nja kesulitan dalam soal 

pembiajaan produksi gula 
beberapa waktu jang Jalu 
dan dalam soal pembiajaan 

Ini Sindikat2 jang dibentuk oleh Men 

  

partemen Perdagangan). 
Didalam tindakan seleksi jang dia- 

Makan itu terutama jang sangat di- 

perhatikan adalah soal bonafiditas ke- 

uangannja, selain kemampuan dalam 

soal aparat penjalurannja. 
Sedjalan dengan tindakan? penerti 

ban jang diselenggarakan itu, maka 
Menteri Perdagangan telah mengambil 
keputusan urtuk menghapuskan pe 
mimpin2 sindikat. Ketjuali itu telah 
diadakan rayon2 jang mempunjai 
tungsi sebagai daerah pendjualan gu: 
la pasir den jang dilajani oleh sindi 
kat2 gula jang bersangkutan 

Didalam patokan baru jang telah di 
tentukan, telah ditetapkan suatu pro: 
sedur penjelesatan transaksi djual-beli 
antara sindikat2 gula melalui | Bank 
Bumi Daya dengan PNP2/Pabrik Gu- 
la dan prosedurnja itu disederhanakan 
djuga diatur setjara tehnis jang lebih 
cfisin, terutama dalam soal pembaja 
rannja. 

Dalam hubungan ini dapat diberita- 
kar, bahwa Bank Bumi Daya dapat 
menjediakan pembiajaan produksi ke: 
pada pabrik2 gula. Hal ini meliput 
djangka waktu mulai awal kegiatan 
untuk menghasilkan sampai kepada 
saat gula pasir diambil  seluruhnja 
jaitu setjara berangsur? dan bulan per 
bulan, cleh sirdikat2 gula jang ber 
sangkutan 

Dapat diterangkan bahwa untuk ta 
hun 1970 (mulai Djuni 1970 s/d Mei 
1971) pabrik2 gula menghasilkan 4 
(empat) kwalitas, dan harganja masing 
masing akan ditetapkan bersama-sama 
antara Departemen Perdagangan de- 
ngan Departemen Pertanian. 

  

Menteri Perdagangan dalam rangka 
penertiban baru dalam soal penguru- 
san produksi dan pemasaran produksi 
gula pasir ini telah membentuk suatu 
Team Pengawas Tata Niaga Gula Pm 
sir Indonesia dan team ini terdiri dari 
Direktur Djenderal Perdagangan sela- 
ku Ketua dan anggota, dengan ang- 
kota2nja terdiri dari : Dirdjen Perke- 
bunan dan Dirdjen Urusan Kredit dart 
Bank Indonesia. (Bs). 

TEAM DPRD IRBAR 
DI IBUKOTA 

Djakarta, 8 April (Mdk) 
Duapuluh anggautau DPRD Pro 

vinsj Irian Barat, antaranja dua 
wanjta, telah (ba d: Djakarta da 
ri Djajapura (ex-Sukaraapura) ha 
td Senin jbl, untuk melakukan 
trjp-kordja selama tiga bari di 

  

Os Mk. Tjakraadmadja dan sela 
ma di Djakarta mengundjung' De 
partemen Dalam Negeri, Pemerin 

tah Daerah Chusus Ibukota Dja 

Taman Ismail Marzuki, Casino 
Petak Sembilan, dandjutkan de- 

Nakusi? d' Opsratiom. Room 
Kota M Selatan 

DPRD Ii 

ani Ke awoinggalkan Dja 

    

WEISEN 

  

RABU , 8 APRIL 1970. 

U 
Lapisan luar berchasiat menahan asam maag 

orang bersekongkol membi 

kin perusahaan itu ditahan 

seketika dan 105 drum oil, 

2 drum gemuk, 1 3/4 drum 

minjak tanah serta semua 

alat2 pemalsuan disita. 

Pusat perusahaan pemal- 

suan itu terletak di Rawa- 

mangun Tegalan Rt. Oll, 

01 Kelurahan Djati, Rawa- 

mangun. Ketika dilakukan 

penggerebekan ke-5 orang 

dalang2nja bernama Binco 

S. (25 tahun), E. Sng (38 

tahun), Tasipar P (18 ta- 

hun), Marolop G (21 tahun) 

dan Abas S. (20 tahun) se- 

dang berada ditempat dan 

dengan mudahnja ditang- 

kap oleh Tecab. 

Mereka telah membikin 

tjampuran oil palsu dan me- 

malsukan nama2 
Shell, Mesran dan lain?. 

Perusahaan jang mereka 

bina tidak kurang dari 1 bu. 

lan jang lalu terdiri darj se- 
buah rumah, jang terletak 
djauh dari pinggir djalan ra. 

ya. Tempat itu telah dibikin 

sedemikian rupa sehingga da 

pat dilihat drum? bertumpuk- 
an diluar dan didalam, pumps 

oil, tjat2 berbagai warna dan 

alat2 penjemprot merk Perta. 

mina, Shell, Mesran dan be. 

berapa perusahaan lainnja. 

Usaha2 perusahaan gelap 
ini ialah mentjampur satu 

drum oil asli dengan minjak 

tanah, gemuk dan lain2 tjam 

puran sampai mendapatkan 3 

drum oil, jang djika tidak di 

teliti benar2 oleh orang jang 

ahli, tidak akan diketahui bah 

wa oil itu jang diprodusir me 

rupaka, SAE 30 dan SAE 40 

adaiah palsu. Mereka mem. 

bubuhi diluar drumnja dengan 

merk perusahaan? terkenal 

seperti Pertamina, Shell, Mes- 

EYE BERI E 

OBAT JANG PALING TJEPAT UNTUK 

MENGHILANGKAN SAKIT2 PILEK DAN 

SEGALA MATJAM PENJAKIT. 

MINJAK ANGIN DJERMAN 

TJAP 

L
a
g
i
 

Ini sangat terkenal karena kasiatnja dan tinggi kwalitetrnja, 

Untuk menghilangkan sakit 2 pilek dan segala matjam pen jahit, 

! Tak seperti minjak angin jang lain, minyak angin djerrman 

tiap lang ini mempunjai suatu bau jang enak dan menjegar- 

kan. Minjak angin djerman tjap lang ini ialah bau2an rminjak 

angin jang pertama sekali telah didjajakan oleh perintis, 

  

Pertamina, 

OBAT SELURUH INDONESIA — 

TECAB bekuk 5 
9 Djakarta, 8 April (Mdk). 

  

Lapisan dalam berchasiat menjembuhkan jang luka. 

pemalsu . 
Ni 1 

minjak motor 
Didjual Dipasaran lebih 

Rendah Dari Produksi Asli 

harga djauh lebih rendah da 

ri harga jang ditetapkan oleh 

Pertamina dan lain perusa. 

haan. 
Akibat2 jang ditimbulkan 

"oleh perusahaan gelap ini, se 

lain merugikan mama baik 

Perusahaan2 jang dipalsukan 

dan mengatjaukan harga jg 

130 Anggota 

mengakibatkan ruginja Peme 

rintah, djugs merugikan ke. 

pentingan umum dimana Se- 

tiap pemakai oil palsu itu 

akan ji kerusakan 

pada mesin kendaraannja. 
Kelima orang tertuduh beri. 

kut semua barang? bukti se. 

karang berada di Komdak VII 

Djaya guma keperluan pengu 

sutan selandjutnja. (Ms) 

DPRGR Akan , 
Tindjau Pelbagai Daerah 

Djakarta, 8 April (Mdk). 
DALAM kesempatan reses 

pandjang DPR sekarang ini, 

akan dipergunakan oleh para 

anggota DPR—GR un.uk me 

lakuxan penindjasan kedaerah. 

daerah diseluruh wilajah Indo- 
nesia. Didalam hubungan ini 

dapat diberitakan. bahwa ti- 

dak kurang dari 130 orang 

anggota? DPR—GR jang felah 
bersiap untuk turun kedaerah. 

daerah tidak hania didalam ar 
ti pengertian sebagai penin- 
djauan sadja, akan "tetapi dju 

ga untuk selama an 

itu berada ditengah-tengah rak 

jat dan untuk menjaksikan da 
ri dekat bagaimana situasi po- 

litik, ekonomi dan sosial dida. 
erah2. Kesempatan itu djuga 

akan mendorong bagi para ang 

gauta DPR-GR didaerah-daerah 

  

jang dikundngi untuk Tang 
sung mengalikan dialog de- 

ngan rakjat, djuga dengan 
para kepata daerah dan to. 
koh2 parpol dan ormas serta 

Koikar segempat. 
Peniadjamuan ini akan dimulai 

disekitar perrulaan minggu ke 
tiga bulam Arit ini. 

Bahan2 jang telah dikumpul 
kan selama dalam penjrdjau 
an akan disusun dengan «ja 
ra jang sebiikZnja untuk di 

buat sebmgai dasar pembaha- 
san dan untuk selandjutnja 
sebagai bahan untuk mengada 
kan evaluasi jang sebenarnia 

didaerah-Gaerah. 

Yaksanaan Pelita 
maupun dalm rangka persia 

pan? bagi pemiliha, umum je 
akan datang (Bs) 
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PARTAI BESAR DENGAN 
KONSEPSI BESAR 

Tanggal 11 April jang akan datang PNI akan mengadakan kongresnja 
untuk antara lai 
utuk menghadapi pem 
nanjakan mengapa Kongres k: 

    

  

Issue2 jang mendengar 
kan tjalon2 ketua umum, ant: 

  

ng 
wmakin santer. Kedua tokoh ini dianggap mempunjai kekuatan2nja sendiri2. ' 

t kedudukan paling atas di Djawa Tengah diwaktu2 jang lalu. 
kemungkinan2 "perang tandi i 

  

memilih ketua umum pengganti almarhum Osa Maliki dan 
ilihan umum ditahun 1971. Ada suara suara      

  

    
    

Sehingga diduga, kongres akan mendjadi "panas" oleh point pemilihan ketua 

  

lahir dari dim tubuh partai itu sendiri. Sebab kita sajangkan. bhw partai harapan 
bangsa kita jang besar ini, akan tenggelam dalam soal2 jang tidak terlalu besar 

  

ibanding dengan soal2 lainnja, 
"'hoofdschotel” daripada kongres nani 

harapkan das      

a soal pemilihan ketua umum didjadikan 

NI adalah,"suatu penjelesaian persoalan 
besar jang menjangkut perkembangan politik dan ekonomi bangsa setjar: 

  

teg- ral. Sekalipun banjak orang berpendapat, bahwa pemilihan umum tidak akan 

    

anti, namun kita per- 
pemilihan umum, akan 

'bisa dan sanggup merubah situasi tak djelas, mendjadi terang. Dan rakjat akan 
dapat betui2 menikmati praktek dan pelaksanaan program2 besar PNI, sebagai 
hasil dari kongresnj 
rakjatan, j    
   

    

   

ta sangat gemi 
merdekaan, hukum, ke: 
susnja. Sehingga PNI dapat 
dengan kampanje2 sehat dan berani 

    

nurut kabar, bersedia mengh. 
kit ketjewa, mendengar beri 

  

  

rtai besar ini telah mempunj 

penerangan2 bermanfaat. Dan membaw: 
rakjat banjak kedalam kegiatan2 jang bersemangat, h: 
rang ini masih hadir didalam dada sementara rakjat 
mentara dada anggauta2 dan malahan pimpinan PMI ! 

arena harapan jang besar kepada PNI, djuga dari Presiden k 
i pembukaan kangresnja nanti, maka kita sedi. 
tentang PNI 

»sudah melemparkan issue2 korsi ketua umus 

  

tradisi nasional dan ke- 

      

jang kita sangsikan, seka- 
'bahkan djuga dalam se-    

    
pagi2 mendjelang kongresnja, 
Ketua umum pastilah akan 

    

dipilih! Ketua umum tidak mendjadi soal bagi rakjat banjak. Jang mendjadi 
soal ialah, bahwa PNI sebagai partai nasional jang sanggup memberikan sinar 
tjemerlang bagi rakjat banjak,sanggui 

    
       

menielesaikan satu kongres dengan 
Ia, UUD "45 dan tijita2 proklamasi ! 

  

ng PNI maupun jang bukan PNI, menanti- 
kan sikap partai ini dalam memberikan konsepsi politiknja kepada Orde Baru. 
Dergan demikian, maka PNI tidaklah dapat melepaskan dirinja dari pandanyan 
rakiat menjeluruh, suatu hal jang djauh lebih serious daripada penitik beratan 

  

n ketua umum sadja, didalam kongresnja nanti, 
Apabila memang soal ketua umum mendjadi persoalan, karena keperluan 

  

kepemimpinan, maka bagi masjarakat ramai, chususnja kaum nasional 
berada didalam partai PNI maupun jang tidak, siapa sadja jang mendjadi ketua, 

  

tidaklah boleh mendjadi soal jang dapat mengurangi penjelesaian persgalan2 
penting dan usaha2 mentiari djalan menemukan kembali semangat nasional kita! 
Bawalah kongres ke suasana '45, kesemangat perdjuangan, dan ke-kepentingan 
kebidupan Orde Baru jang gilang gemilang ! 
  

USUL PERTAHANAN 
KOLLEKTIF ASIA 
DIMADJUKAN LAGI , 

Dalam wawantjara tersebut and): , 

Pe Pertahanan “KET telah tim 
menarik banjak perhatian dika 
langan kebanjakan negara2 
Asia. Ditambahkannja: "Dalam 
mentjari djalan2 efektif 

Hi Ih i : h h PI t 1 8 ! 8 | 

Mesir Bantah Undang 

Dr. Nahum Goldmann 
  

  

  

Pemerintah Israei Minggu malam me 
nolak gagasan dari suatu pertemuan 
antara Goldmann dan Presiden Nasser 

Goldmann sendiri menekankan bahwa 
Gta belum menerima undangan matjam 
apapun dari Presiden Nasser, tetam 
mengakui bahwa telah dilakukan pra 

karsa? bagi penjelenggaraan suatu per 
temuan seperti itu. 

Sementara itu menurut "AFP", sum 

ber2 politik di Tel Aviv hari Senin 

mengatakan bahwa PM Golda Metr te 

lah meminta Dr Goldmann untuk 

sidang pertemuan 

dari Partai MAPAM 

  

PEMBUNUHAN DUBES 
DJERMAN BARAT 
DI GUATEMALA 

Pem. Bonn 

Bekukan 

Hubungan 

Diplomatik 

SRI PAUS TURUT 
BERDUKATJITA 
Born, 8 April (Mdk). 
'Pemerintah Djermap Bara! 

hari Senim "membekukan" hu- 

  

« 

  

  

page bahwa Ku 
asa Us dan personil lainnja 
dari kedutaan Dierman 

di Guatemala telah dipang 

    

TENGKU UNDANG “ 
Ka SULTANANBRUNEI 

2 Wartawan 
Djepang , 
Ditawan 
di Kambodja 

  

Phu. provinsi Svay Rieng, jang 
Maa oleh Kemente. 

Penduduk desa me. 

  

DJEN. GRIVAS TETAP 
INGIN PERSATUAN 
SIPRUS DGN JUNANI 
ATENA, — Djenderal George Grivas, 
panglima organisasi bawahtanah EO- 
KA, | berperang melawan pasukan 
pasukan Inggeris selama perang kemer 
dekaan Siprus, hari Minggu mengata- 
kan bahwa satuznia penjelesalan me 
ngenal masalah Siprus adalah Enosis, 
Iaitu persatuan Siprus dengan Juna- at. 

Dalam pidatonja didepan kira2 3.000 
Wargakota Atena untuk memperingati 
ulangtahun EOKA, Djenderal Grivas menuduh Presiden Siprus Makarios 
serta Menteri Luarnegerinja, Spyros Kyprianou telah merongrong Enosis. Seperti diketahul, pada waktu ini masjarakat2 Turki dan Junani dipulau 
Itu sedang mengadakan pembitjaraan2 untuk mendapatkan sesuatu penjele- 
an2 pendapat diantara mereka, 

    

  

'50 TENTARA LON NOL 
TEWAS: 

Bentrokan : 

137 km dari 

Phnom Penh 

CHOU:-EN--LAI 
DJANDJI BANTU 

SIHANUOK 

  

kontak sendjata dengan 
pro.Sihanouk jang Abang Ma 
etkong disatu tempat Ik. 137 km 
sebelah selatan ibukota achir 
pekan jbl. 

Menurut sumber2 Itu, pertem 
puran2 tsb terdjadi didekat ko 

ma laporan tentang terdjadinja 
sesuatu pertempuran. 

DI CHIPOU 
Sumber2 miiter lain mene 

Tangkan, bahwa sedjumlah 
Ik 600 orang Kamhrdia 'elah 
dikepung dan menderita keru- 
Kian dua orang ewas das 10 
orang luka2 dalam pertempur 
an Dirmas mal-m @d-kay 
Chipdu diprovinsi Svay Rieng. 
13 km dari perbatasan Vietnam 
Selatan. 

Djurubitjara kementerjan 
per ahanan menerarek » "ah 
wa djuga mengenai ini ia tidak 
menerima sesuatu laporan. Kon 
tak sendjata besar jang paling 
sae jang di mkan oleh pe 
met 

dari 
pada tanggal 3i Maret jl. 

TJOU EN LAI DJANDJIKAN 
DUKUNGAN RRT 

Sementara itu, PM. Chou 
En-lai Ming malam mendjan 
djikan dul kuat R.R.T: 
kepada seruan Pangeran No 
rodom Shanouk kepada rak 
Jat Kambodja supaja angkat 
sendjata dan menggulingkan 
pemerinyah- baru Kambodja, 
Ini merupakan pernja aan du 
kungan jamg pertama kali di 
muka umum oleh seorang pe 
mjmpin puntjak RRT, dan di 
utjapkan oleh PM Tjou En— 
laj dalam satu djamuap kene 
garaan jang diadakan dibuko 

12 Lot, LN, Pyongyang, 
'mana Tjou lang melaku 

kan Run 

MERDEKA 

maka dikatakan oleh jang me- 
njaksikannja, bahwa sambutan atas 
Presiden kita Pak Harto, ketika beliau 
'melawat ke Malaysia adalah luar biasa 
hebatnja. Sehingga sambutan atas kun- 
djungan Presiden Amerika, Nixon dja- 
uh dibawah daripada sambutan kepa- 
da Presiden kita. Dan sambutan ini 

pastilah meninggalkan kesan jang men- 
dalam dihati Kepala Negara kita. 
Presiden AS jang berkundjung ke 
Malaysia disambut menurut taraf jang 
lajak oleh pemerintah disana. Tetapi 
rakjat umum belum tentu menjam- 
butsja, seperti sambutan resmi pemc- 
rintahan. Sebab tidaklah dapat dipak- 

  

   

  

Malaysia dan Kita (& 
BOLEH BERBEDA BENTUK NEGARA, 
TAPI SUMBERNJA DATANG DARI 
RUMPUN JANG SATU DJUGA 

  

sakan hati jg nenjambut orang2 jan bertainan bangsa dan berlainan Spama! Sekalipun tidak diutjapkan oleh mu- lut, namun begitulah kenjataannja 
jang pasti 

Pemerintah dan 

Rakjat menjambut. 

77 undjungan Presiden Suharto te- 
lah disambut di Malaysia oleh 
Pemerintah dan Rakjatnja sen- 
diri, terutama oleh rakjatnja 

jang berdjumlah lebih daripada 50x 
dari seluruh penduduk. Tak lain, kare- 

dalam hati mereka — merasa- 
kar, bahwa Presiden Soeharto, 
Seperti Kepala-kepala Negara Islam 
Gisduruh dunia ini, adalah milik me- 
reka djuga. Memang didalam politik 
seorang Presiden beragama Isiam dari 
negeri lain, bukanlah Presiden mereka. 
Tapi dalam rasa keagamaan jang se- 
lalu lebih mendalam daripada rasa 
kebangsaan, ia kepunjaan mereka, se- 
perti jang pernah diutjapkan oleh pe- 
njair Jabal : "Hindi adalah punja kita, 
Tiina adalah punja kita. Semua 
lah punja kita, Sebab kita adalah 

    

Muslim . 
Maka 

  

tara bangsa Indonesia 
dan Malaysia perasaan ini lipat dua kali 
Pertama karena persatuan agama. Ke- 
dua karena persatuan rumpun bangsa. 

Semua kita Ummat Melaju 
Semua kita adalah Ummat Melaj '. 

Baik jang berasal dari suku Djawa 
atau suku Atjeh, suku Sunda atau su- 
ku Minang. Semua kita adalah Ummat 
Melaju ! Semua kita adalah orang Dja- 
wa. Sampai saat sekarang ini lidah 
orang Arab lebih tjepat menjebut : laripada menjebut "Undu- nusia” atau "Malaysjiah" Malahan ketika iseng2 saja bertanja kepada 
seorang Arab di Mekkah, "Mengapa 
tuan masih sadja menjebut kami "Dja- 
wi" padahal kami telah mendjadi 
bangsa2 Indonesia dan Malaysia" de- ngan tegas ia mendjawab "Dari pe- 
Tumahan jang berdekatan, tuan disana merasakan perbedaan2. Namun kami, 
jang tuan2 ziarahi tiap tahun tidak 
melihat perbedaan tuan2. Sarung tuan, 
ikatan serban tuan, tjaranja tuan 
kan, bahasa jang tuan pakai, suka dan 
duka tuan, sedih dan gembira tuan, kami lihat” sama sekali tiada bedanja 
Dan bagi lidah kai 
tuan sebagai "Djawij” 
ringan dan tjepat. "Undunusia” berat 
bagi lidah kami, demikian djuga Ma- 
lavyiah, 

  

    

    

  

- Issue netralitas : 
& Kambodja 

Kambodja dibawah pimpinan Pa- 
ngeran Norodom Sihanouk jang telah 
digulingkan peda tanggal 18 Maret 

pinan PM. Lon Nol cs. dalam menen 
tang come-beck-nja Pangeran Siha- 
Nouk, telah berteriak2 pula mende- 
ngungkan kemerdekaan nasionalnja jg 
hendak didjaganja dan netralitelt 
lang ingin dipertahankannja djuga. 

APAKAH KEMERDEKAAN ITU ? 

ELAMA perasaan - nasional. 
hadir didalam kehidupan se- 
suatu bangsa maka amatlah 
penting, bahwa bangsa itu 
memerintah dirinja sendiri 

dan mengurus soal2 dalam negerinja 
sendiri. Prinsip jang telah dirumus- 
kan oleh PBB ini mengalami kesulitan 

kesulitan, segera sesudah timbul ke- 

pentingan2 negeri2 lain didalam nege: 

ri itu sendiri. Sebab2 geografis me- 

rupakar hambatan2 djuga bagi kemer 

Gdekaan nasional sesuatu bangsa. Kita 

masih ingat akan pengaruh Terusan 
Suez jang setjara geografis diwaktu2 

Jang lalu mendjadi miliknja Mesir. 
Tetapi karena pengaruh2 Internasional 
terlibat didalamnja, maka ia mengan- 
tjam kemerdekaan nasional Mesir. 

bahkan ia telah menimbulkan perang 
jang terang2an merupakan serangan 

terhadap negeri Mesir ! 
Claim daripada souverreignitas jang 

absolut selalu membawa konflik deng- 

an kepentingar2 negeri besar, jang 

achirnja diselesaikan liwat medja dip- 

lomatik atau perang! Achirnja 

"siapa jang kuat dialah jang benar”, 
tak ada jang lebih primitip daripada 
ararchy." itulah utjapan djenderal2 

jang achirnja menentukan 

sesuatu pengertian kemerdel 
al 

Didalam tjeramahnja tentang idee2 
politik, professor Patny jang sefaham Gengan Lord Russel berkata : "Tak 
fa perdam jang terdiamin dan 
abodi diduni 

  

  

    

    

nja negara2 merdeka, demi relasi in- ternasionalnja menjerahkai 
dari kemerdekaan nasionalnja dalam bentuk2 fasilitas jang sifatnjapun gra- Yuil, dari ikatan longgar sampai ke- pada jang ketat 

    

BAGAIMANA TENTANG 
KAMBODIA ? 

ALAU dulu orang ks 
bahwa Pangeran Si 
sangat tjondong kepada Mos 
kow/Peking dalam memper 
tahankan kemerdekaan nasio 

nalnja, maka sekarang Lon Nol cs 
dituduh lebih banjak memihak kepada 
Barat. Atau samasekali memihak Ba- 
rat dan memusuhi Timur, dengan ke- 
terangan2nja tentang kedudukannja jg 
sedang terdjepit sekarang. Pengerti- 
an politik selal: berlainan dengan pe 
ngertian historis, sehingga kadang? 
historikus2 kitapun tidak “mengerti, 
bagaimana sikap Pemerintah kita um- 
Pamanja, chususnja sikap menteri tu- 
ar Negeri Adam Malik. Dalam penila- 
ten Pemerintah kita, Kambodja adalah Negeri jang berubah pemerintahan sa- 
Gja, sehingga tidak diperlukan suatu 

   

historis, dunia tahu pula bahwa nege- 
Ci Rusia cs tidak pernah mengadakan 
pendjadjahan fisik dinegeri apapun 
djuga. Bahkan sosialisme dalam kon- 
sepsi perdjuangannja membuat kon- 
sepsinja "'sedjalan" dengan nasiona- 
Misme dalam menghadapi imperialis- 
me". Sehingga ditindjau dari sudut 
historis, belum pernah nasionalisme 
sedjalan berdjuang dengan Barat, tapi 
pernah dengan negeri? atau partai? 
komunis/Sosialis di Asia Tenggara, 
dimanapun djuga didunia ini, (Seri- 
kat Islam, PNI dan PKI melawan Be- 
landa di Indonesia partai? nasional 
dan sosialis di Indo Tjina melawan 
kolonialisme Perantjis). 

Sedjarah mengalami pula, bahwa 
pertentangan antara nasionalisme dan 
sosialisme/komunisme terdjadi, sete- 
lah kemerdekaan ditjapai dan interese 
se komunisme meningka, untuk mem: 
berikan pengaruh kepada masing2 ne- 
geri nasionalis mentjapai tjita2 ko: 
munisme-nja. Dalam hal inilah selalu 
terdjadi bentrokan antara nasionalis- 
me dan kamunisme seperti .jang. kita 
alami dengan G-30-5. 
"Kemenangan" sedjarah Ini telah 

dipakai oleh negeri? komunis untuk 
membenarkan sikap Pangeran Siha- 
nouk dan membantunja mengembati- 
kan "Kemerdekaan nasional" dan "net 
ralitas'" Kambodja 

Irinja kemb: 
akan dapat mendja 

lankan penindasan-spirituil itu set 
Tusnja. Dan kaum komunis jang meng 
gembar-gemborkan persatuan dan ke- 
sedjahteraan, sedang didalam dirinja 
sendiri kini terdapat perpetjahan me- 
njebabkan, kemerdekaan nasional jang 
Sungguh2 harus dapat tertjipta didu- nia ini. 

Kita melihat, bahwa resim Norodom Sihanouk telah menundjukkan idee mempertahankan kemerdekaan nasio- 

DJADI BAGAIMANA ? 
NFERIORITAS kita dalam ekono- 
mi dan civilisasi seperti jang 
katakan kaum Barat, menjebab. 
kan bangsa? Asia harus berteman 
terus dengan B: Tapi djika 

mendapatk. 
     

  

   

        

KA 

ORANGKUAT baru di Kambodja, 
letakkan karangan bunga diatas peti djenazah dua 

Kambodja gota Dewan Nasional 
Yusuhan meledak di kota Kompong Cham 
Kanan Ta terdjadi ketika ribuan penjokong2 
nouk menentang pemerintah baru dinegara itu. (UPI). 

  

Apakah 
kemerdekaan 
nasional itu? 
OLEH: D. SIREGAR MA 

nalnja setjara baik. Tapi karena ia 
mendapat tekanan hebat dari Barat, 
maka ia mendjadi tjondong ke Timur 

Kita lihat djuga, bahwa kemerde- 
kaan nasional jang terantjam oleh ker 
djasama jang rapat dengan komunis 
oleh Sihanouk itu, telah di "revisi" 
oleh Lon Nol cs., Namun, antjaman2 
komunis telah menjebabkan ia men- 
diadi tjondong kearah Barat ! 

Sampai sekarang negeri2 nasional 
masih mempertahankan dengan segala 
Gajanja, kemerdekaan nasional jang 
ditjintainja, seperti kita djuga di In. 
donesia! Oleh karena hukum2 inter 
Nasiomat tAkad# jang dapat mendja 
mia..kemerdekaam- nasional itu, oleh 
karena PBB-pun tidak dapat memberi 
kan backing jang berupa kekuatan 
mental dan fisik, maka kemerdekaan 
nasional sekarang masih berada da 
lam kegontjangan. Tak ada negeri jg, mempertahankan kemerdekaan nasio 
nalnja, jang dapat melepaskan diri. 
nja dari pengaruh2 komunis dan Ba- 
rat! Sehingga tantangan inilah jang sebenarnja jang menjebabkan timbul- 
nja perkelahian besar didunia, seper. 
!! di Timur Tengah di Afrika. di Ame Tika Latin dan kini di Kambodja | 

S mempertahankan netralitas" 
dan kemerdekaan nasional 

nja, selama itulah spektator2 politik 
dunia meramalkan, bahwa perang be. 
sar jang akan datang nanti, pastilah 
@ikan disebabkan oleh karena kekua- 
tan? besar tidak ingin melihat, negeri2 
nasional mempertahankan kemerdeka- 
an nasional dan netralitasnja jang 
sunggun2. 

      

ELAMA betum tertftpta se- 
suatu kekuatan dalam diri 
negeri nasional jang ingin 

Djenderal Lon Nol, me 
ang- 

terbunuh dalam ke- 
an bulan lalu. F 

Oleh : PROF. DR. HAMKA: 

Menjebut "Djawij" bagi kami bu- 
kanlah suatu pengginaan, melainkan 

ja merupakan suatu kata pusaka nenek 
mojang kami untuk seudara2 kami 
jang berasal dari bagian Timur jang 
djauh itu .... Malahan orang jang 
berasal dari Thailand kami sebut “Dja- 
wij” djuga, bahkan kadang2 odang da- 
@ Filfin (Philipina) kami sebut di 
"Djawi"! Maka sebab itulah kat 
wi" bukaslah kata geopolitik, me- 
lainkan ie kata kebudajaan, kata un- 
tuk menundjukkan suatu rumpun- 

dalam sedjarah 

      

  

Islam sebagai 

pegangan 
jika Presiden Suharto dalam 
kundjungannja ke Malaysia di- 

kebesaran diradja, pajung ku- 
ningpun adalah kebesaran kita pula. 
Disana demikian, disinipun demil 
Boleh berbeda bentuk Negara dian 
Republik dan Keradjaan, namun d: 
lam tjogaan atau lambang, tradisi ini 
masi merupakan sumber jang datang 
dari rumpun atau satu djuga. Dan 
Pada saat2 melakukan upatjara iba- 
dat, pergi bersembahjang, maka lebih 2 
disini, tiada terlihat perbedaan. Ka- 
rena pegangan kita adalah s a tu 
Agama Islam ! 

Ketika Presiden kita melandjutkan 
perdjalanannja ke Thailand (Siam) 
dalam perlawatan jang berlangsu 
hanja tiga hari penuh, maka masjara- 
kat Muslimin di Bangkok telah mem- 
berikan sambutan teristimewa, 
ping sambutan resmi kenegaraan. 
Mufti Islam keradjaan Siam atas nama 
magarakat Islam disana telah turut 
meng-eluZkan Presiden kita dan meng- 
hadiahkan kitab sutji Al Gur'an, lang- 
sung ketangan beliau sendiri. Dalam 
pandangan kita sebagai orang Islam. 
besarlah artinja hadiah itu. Dia adalah 
laksana amanat, moga2 Paduka Jang 
Mulia mengambil pedoman dari isinja. 

    

   

  

   

  

Dia adalah kenang2an mesra, dan se- 
kalipun bilangan Muslim Thailand 
termasuk minoritas namun mereka 
merasa bahwa sandaran mereka ada- 
lah kuat: jaitu lebih dari 100 djuta 
Muslimin di Indonesia ! 

    

HALAMAN III 

Komentar tentang Kam: 
| bodi 

Ketua DPRGR Sjaichu ber- 
pendapat: “Sjarat untuk me- 
menuhi permintaan Kambo- 
dja mengirim sendjata kesana 
ialah, kalau Indonesia mem- 
punjai kelebihan sendjata” 
Kalau melihat hutang2 kita 
untuk membeli sendjata sam- 
pai ratusan djuta dollar AS , 
dan masih mau pindjam lag 1, 
tentulah itu artinja, kita m a- 
sih kekurangan sendjata 
Hanja orang asing bisa ang zap 
kita kelebihan sendjata. » ye fi- 
hat banjaknja sendjata 1 ne:le- 
tus didalam restoran atat : jang 
berhasil disita f 

Wakil Ketua MPRS "Mashudi 
berpendapat : “Mer mbahaja- 
kan tjampur tangan asing di 
Kambodja. 
Ada jang bilang, it u mah, ko- 
mentar jang buk an komen- 
tar : 

Letdjen Sumitr ». tentang soal 
Kambodja malahan tidak be: 
rikan komentar apa2 
Nah. itu dia baru komen 

, 

Sr 
Latar Rakiat   mn (Ki     

  

    
MENARA MESDJID MIRING — Sebuah minaret mesdjid 

jang sudah berusia 600 tahun di kota Gediz, Turki, telah 

terdjatuh dan bersandar pada gedung lain ketika kota 

tsb. dilanda gempa bumi achir Maret lalu. 

telah diberitakan, gempa bumi itu terdjadi tiga kali dan 

menelan ribuan korban tewas. (AP). 

PENTJULIKAN2 POLITIK 

MENGANTJAM DJEPANG? 
Tokio. 8 April (Mak). 
"TENTARA MERAH” 

dan melakukar pel 
pesawa: penumpang JAL. se- 

merentjanakan 

Ik kepolisian mengata- 
kan bahwa pada musim gu 
gur yahumn lalu telah memper 
siapkan suatu rentjana untuk 
menjerang PM Eisaku Sato dan 
Kepala Polisi 
'Tokio Akira Hatano. 

Berdasarkan ket 
jang berada ditangan Polisi, 
1 vis2 mahasiswa tersebut 
sekarang berkomplot untuk 
mentjulik tokoh2 pemerinah 
serta anggo'a? korps d ploma 
tik, guna memaksa pemerin- 
tah untuk membebaskan 

Pung” anggota2 
Shiomi. 
“Tentara 
politbiro Yusei Doyama, Nori- 

hiko Yagi. Norjo Hanayag 
dan Katsuteru Uono serta ang 

Bota2 sekreyarjat Masao Nis- 
hjda dan Toshikasu Kanda. 

«Tentara Merah menghen 
daki orang2 tersebu: dibebas- 
kan dan diberj suaka politik 
diruarneger:, kata polisi 

Pengawalan2 diperketat 
Sebagai suatu hasi darj 

suatu Kkonperensi darurat 
jang di: oleh Ba 
dan Kepolisian Nasional, ma 
ka pada harj Senin 'elah di 
ambil keputusan untuk me- 
nambah pengawal? d:sekitar 
tokoh2 penting pemerintahan 
ser'a mengawal para diplomat 
asing misalnja: 

ilgtas2 
pengumpulan keterangan? un 
tuk mentjegah kegiatan2 pen 
'julikan, 

— menambah pengawal? di 

PIPAD : Kelambatan droping uang mengganggu kelantjaran 
DJAKARTA, 8 April (Mai) 

  

SUK MALAYSIA djungan muhibah.”— sungai ang Mun Aiman, daripada dwi RAN WARTAWAN "MERDEKA" Dalem pidatonja, Tjou me au" Jang kini dimiliki oleh ARRI, 
KUALA LUMPUR, 8 April (Md) huduh AS sebagai arsitek u'A “tempur sebagai unsur Mankam, Angs” “Ti kam tani dtingkaskan. Wan “Merdeka” mengharapkan agar PM Malaysia, Tengku Abdul Rah- ma dari penggulingan Parge-  xatan Darat djuga melakukan “aktivi. Dideerah Kodam VIl/Diponegoro — dropping uang dapat dilakukan tang 

man, hari Senin mengatakan di Kuala ran Sikanouk sebagai kepfla sasa Galam bidang sostak-politik, lam musim rendengan ini pada sung dari Pusat kepada daerah2 pro 
Lumpur bahwa pintu masih tetap ter” negara Kambodja, pada tang” “PIPAD'" GProjek Intensifikasi Perta.” “mumnja "PIPAD" dapat berdjalan jek, sedang Kodam hanja sebagai kor 

tata G0 Pevad: arak bergiang hn gal 18 mare, jl. "ian Angkatan Darat) jang kini digu — Sengan baik, meski dibeberapa daerah — dinator adminisiratip Demikian pula 

nean Malaysia, apebila negeri kw”) Kindjungan Tjou ke Pyong "kan sebagai organisasi pelaksana SKI kurang BN ban Pen an Sa nan sangat an 
Sat Wu terserah bepada Drandi un Tune (yap ae je aa Mag - teepot. seniag. ” Pambat kelantjaran. Drupping uang” terdjadi sekarang, tetapi” pembelian 

tuk menentukan masa depannja, kata u tahun aa "PIPAD" bukan merupakan sumu — Untuk pembiajaan penggarapan gawah itu langsung dilakukan cieh daerah Tengtan 1958. Hubungan antara RRT #reteh Anghatan Umont diarahkan — S“" sarana sangat terlambat diterima — projek kepada PN “Pertani” Menurut Ala mengatakan hal tu dalam mem”) Jan Korea, Utara djad” kaku Suk menja keuntungan kemert”— Glen daerah projek halmana sangat pendapatnja dengan demikian itu kevu 
berikan komentarnja mengenai sebuan — Setelah RRT melar'jarkan se Sesuat dengan itikednja, mah sis: ”) "#nehambat kelantjaran. Bahkan di- —litan uang dan sarana jang kini dihada 
statemen jang dikeluarkan oleh Men- Tangan kata2 terhadap Uni sim jang dilakukan ale” "IPAD- — daerah Tilatjap jang kini menggarap pi oleh pelaksana? Profek sidak Yen teri Negara Inggeris Lord Shepherd, ” Sovjet ditahan 1965, dar, sete dalam bidang pertanian djauh berasa 12 Ya, lengan dika Inanhaan dah Ho bkargrap Tonurngg enno & Le goa nja TevOlusi kebu dengan sistim jang dilakukan oleh 3 ge Igo path PAD AAN ayangan ve , p ai "Bimas"" Jang lain, tetapi ternjata se- s... 3 tidak akan berusaha untuk mempenga butan hangar jang dibe — wah2 jang Garapan sawah dan di Womosaho dari Dari luas aresi projek "PIPAD: ruhi Kesultanan jang kala akan m- —rikan Kepada PM Tjou Pa ai an Senag aa RA uga luas areal 600 Ma, akibat lambatnya — musim tendengan 12300 Ma, akibat 
"jak itu untuk bergabung dengan Mx” Jan romboni Menandakan — Kaum petani jang subur, sehingga prak Tang aa, wang maka, 4 Ta Netambatan dropping wang. besar it Kata. dan sesuatu Aa "jremmbali Ya eat (amp pertana ta ana rusak diserang mungkinannja peda musim gadu | 2 
Brunei « bershung dengan Ma” serjarn dramatis dalem ha Nan utama "PIPA" untuk meningkat Dengan sering terdjadinja kelamba- — “kan mengalami kekurangan dan apa 

jaysia setelah perundingan? mengenali ergan antara kedua negara, — he1 kehidupan petani belum dagar di tan dropping uang dan sarana, penda- — "la kelantjaran drupping safana Tidak #iarat2 penggabungan tahun 1963 me (Rtr/AFP) katakan berhasil, sebab dengan meng pot Perwira? pelaksana “PIPAD" di dapat diatasi, hasii jang ditjapat du 
"emut kesagalan. (AFP) "AFP) Gunakan sawaht jang subur belum Ber Garrah jang tempa, ditindjau warta — Yam Musim gadu akan mengalami ke 

sit aoi . Ia ap ih at sia ik, di 

kurargan pula. Selandjutnja mengenai 
.. projek "PIPAD" jang kini 
menggunakan sawah2 jang subur, Ke 
pala Desa Putjung Kartosuro dalam 
dialoognja dengan wartawan “'Mende- 
ka" mengatakan, bahwa pada umum 
nja sistim jang dilakukan oleh “PL 
PAD" dapat diterima oleh masjarakat 
tani, tetapi masih ada keraguan, ka 
vena ternjata sawah? jang digunakan 
untuk projeknja adalah sawah jang 
subur, djustru sawah? jang subur me 
tupakan sumber penghasilan utama 
Dagi para petani. Karena itu para pe 
jani mengharapkan. hendaknya projek 
PIPAD” itu menggunakan saw 

. 
4 diperoieh kaum apa ve 

tambah dan dengan demikian itikat 
baik “PIPAD” untuk meningkatkan 
aral kehidupan petani akan berhasil 
pula 

  

dengan penggunaan» 
wah subur bagi projek “PIPAD”, Ke 
tua "PEPAD” Kodam VTL/ Diponegoro 

Kol. Suparng kepada wartawan “Mer 
Sena memberikan keterangan. bahwa 

memang untuk tahap perama tni Pk 
PAD" untuk projekaja, hanja memilih 
sawah? jang subur. tetapi 
hap selandjutnja, “PIPAD 
ngalihkan projek “"PIPAD 

xe 

  

  dibutuhkan untuk meningksikan pao 
Suku padi 

Disamping Itu. wartawan “Mende 
ka” jung Darul tni telah mengadakan 
penindiauan kebeberapa profek “Pt 
PAD” di Geerah Kodam VII Dipone- 
Wu sempat melihai beberapa Dal Ig 
masih merupakan kelemahan — Bagi 

(Bersambung ke hak IV) 
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HALAMAN IV 

Teheran, 8 April (Mdk) 
Pa an Saori apa 

  

Petindju2 
Korsel , 
Unggul 

Di Manila 
Mar Via, 8 April (Mdk) 

Petindju2 Korea Selatan 

   

malang babak perem.. 
pat fiual dan semifinal ke. 
uaras m tindju amatir Asia 

    

    
     

   

tar djuara2 nasional se- 
Asia jang dimainkan Senin 
malam di Teheran, terpak- 
sa harus mengakui keung- 
gulan kes. "Hapoel” (Isra- 

el) dengan 1—3, turun mi- 

Satu2nja gol balasan pi- 
hak PSMS (Medan) dihasil- 
kan oleh captain kesebela- 
san Soetjipto satu menit se 
telah terlebih dahulu Israel 
menjarangkan si-kulit bun- 

Gol kedua bagi Israel di- 
hasilkan dimenit ke-67 oleh 
kiriluar Moshe Mordakou- 
itz. 

Ini adalah kekalahan per 
tama kesebelasan PSMS da 
lam turnamen sepakbola 
antar djuara nasional, na- 
mun demikian madju kese- 
mi-final bersama Israel jg. 
tak terkalahkan. 

India — Muangthai 
—. 

ma, kesebelasan Bengal Ba- 
rat, India, mentjatat 

Barang aa 

ti Pata MB “meme 
lang turun minum Kalon Gu. 

Team Bulutangkis 
Pakistan Tiba 
Besok Sore 

  

“jar 
/buatannja itu. (Mrs) 

  

PEM. BONN 
(Sambungan dari hal. I) 

sesaikan” dari Pemermfah 
Guaemala, jang menundjuk- 
kan ketidak-mampuannja un 
Sa Neananan 08 

plomat2 asing, kata 
2 Pendjagasan Kedubes 

  

Guatemala diperketak. 
Polisi Djerman Barat hari 

Senin memperketa: pendjaga 
an dikedutaan Guatemala se 
hubungan dengan insiden pem 
bunuhzm atas Dubes Djerman 
Barat di Guatemala, Count 
(Graaf) Von Spre'1. demikian 
menurut berita ,Reuter”. 

Polisi melakukan pendjaga- 
an setempat beberapa har' jg 
lalu ada seren'eran amtjaman 
lewa' tilpon, dan memperke- 
rasnia pada hari Senin sewak 
tu diterima kabar tentang ter 
bumuhnja bengsawan tersebut. 

Sri Paus ikut berduka- 
tiita. 

Djerman Barat Graaf Karl 
Von Soreti, jang d'tjulik oleh 
teroris2 di Guatemala dan 
kemudien dibunuh, demik:an 

  

menurut djurub''jara Vatikan. 
Wakil Vatikan di Bann, 

Monsignor Basilen. 
telah djuga menjamova'kan 
pernjaraan iis iioa 
Sri Paus kepada h 
Djerman Barat. 

  

LATIHAN KATA2 HARIN 
  

MENDATAR : 

1.Nama seorang tokoh jang men- 
Giabat Penasehat Komisi Empat 

4.Nama pabrik rokok di Indonesia 
jang diusahakan oleh Inggris dan 
Amerika bersama2 

S.Lokomotit (sering hanja disingkat) 
1.Pangkat dalam keagamaan Katho- 

  

27. Anaiing (bhs. Ojepang) 

29. Alat musik 

MENURUN : 

Djakarta, 8 Aprii (Mdk) 
Dari PBSI diperoleh Lg 

kistan akan tiba di Ibukota 
pada tgi. 9 April djam 14.30 

sore, dengan beberapa pemain 

Dikabarkan bahwa menurut 
rentjana, team Bulutangkis 
Pakistan itu akan mengada 
kan kundjungannja di Indone 
sia selama kl. dua minggu, se 
dangkan kota2 lainnja jang 
akan dikundj adalah Ban 
dung (tgl. 11 April), Semarang 
(13 April), Surabaja (15 
.. ), tar (16: April). 

  

Djakarja akan 
perlawatan team 

Pakistan uersebus di Indone- 
sia, demjkian Tambunan jang 

menambahkan (perkirakan 
pertandingan di 
tar tanggal 21 April 
tang 

        

ha menjamakan kedudukan 
dan goal kemenangan India 
achirnja ditentukan sesudah 
babak kedua berlangsung 
enam menit. 

    

MERDEKA 

Kedjuaraan Antar Djuara2 Nasional Asia Di Iran: 

Kes. PSMS menjerah lawan 

Ta, 
Pertandingan? babak semi 
final akan hari 

Rabu, sementara Selasa 
istira. 

hat. (Rtr.) 
  

Petar djuga terkenal sebagai penjanji 
  
  

9 Pemuda Makassar Daki 
Gunung Setinggi 2000 M.: 

Makassar. 8 Aprj! (Mik) 
Dengan direstw' oleh Walikota 

KMM M. Dg. Patompo hari Sabtu 
Ji telah meninggalkan Makassar 

. 

APA ITU 
, (Sambungan dari hal. I) 

gi, Jaitu menimbulkan kekatjauan dida 
lam masjarakat akibat pemaksaan? 
jang sesungguhnja tidak wadjar. 

Akan tetapi, demikian ditegaskan 
Ia belum dapay memastikan, apakah 
hal tersebut suatu Instruksi jang res 
mi atau setjara diam2 dari pihak in- 
stangi atasan. Bagaimanapun, terdja 
dinja hal seperti itu tidak akan bisa 
dilepaskan begitu sadja dari tang: 
gung djawab Pemerintah, sehingga 
dengan demikian hendaknja segera 
meneliti kedjadian tersebut. Apabila 
benar, kata Ketua Fraksi NU itu, 
agar Pemerintah dapat mentjegah tja 
ra2 penjalahgunaan seperti itu, Kare- 
na sudah terang2-an bertentangan de 
ngan Undang-Undang dan peraturand 
lang ada. 

Demikan Ketua Fraksi NU dida- 
lam DPR-GR Nuddin Lubis kepada 
"'Merdeka"” kemaren pagi. (Bs) 

  

  

  

  

  
    

  

    
  

2. VEN, 3. 17.5, 4. PASAR, 5. N.B., 
6. USANG, 8. PISA, 10. U.N.O., 
11. DASI, LUAS, 16. PATER 
17. POT, 18. IBU, 19. SADO, 21. O— 
TO, 22. MAO, 24. A.O. 

  

Pangkadjena, « 
Fimpinan rombongan pendaki 

Gunung tab. Mochtar Freddy da- 
lam keterangannja pada "PAB 

bahwa perdjalanan 

bongan ini terdjrj masing2 Moch- 

tar Freddy (sebagai pimpinan F 

  

   
   

  

    

      

   

   
lua tangannja selalu dil 

ro. 

     
        

    

  

    

reaksi kimia sebagai berikut : 

Obat serbuk ABC Yamato. ini terutama terdiri dari phosporic 
acid bihydrogenate ammonium (3sam ammonium pospor). Ber- 
bentuk butir2 ketjil jang kurang dari 100 mesh. Setiap butir di- 
buat menurut prosedur kimia jang tinggi guna mentjegah udara 
lembab. Djika obat serbuk disemprotkan kedalam api, terdjadilah 

    

  

NHH,PO, Panas 

        
      

       
     

  

   
   

2 HPO, 
     

        

      

       

  

   

  

(am) 
Gogam) 

   serbuk :dapat menjerap p: 
Obat serbuk hasil dari 

  

   

  

Kes. Puteri 
Singapura 
bertanding . 
di Djakarta 

Djakarta, 8 April (Mdk) 
Kesebelasan sepakbola Wa. 

njta dari Singapura menurut 
rentjana akan tiba di Ibukota 

  

tanggaj 9 April besok 
dan pertandingan pertamanja 
akan diadakan dj Stadion Uta 
ma Senajan pada tgl. 11 April 
meiawan team sepakbola Wa. 
nita Yudha. Demikian diper- 
oleh keterangan 
Senajan selaku Panitya penje 
lenggara pertandingan ini. 

(L) Imam Sardjono. (8). 

: $ : Fi i : ! | seh 23 : : 6 8 ih , n : j : 1 : : £ $ | F ) ih 

1
 3 ! 

fa
 | I 

5 f : $ ir 

#3
 ri 5 : 5 | | Fi Hk 1 1 f 

Egi
 i f 5 ! 

H,PO, 4 NHy mmg 

(Phosphoric - acid) (phospor -) (ammo-) (hosphoric) 
Ma , (acid ) (nia ) (acid ) 

ai 
Panas ) H,P3O, #H,0  H,P)O,Panas 2HPO, #H,0 

(wam) (air) (asam ) (asam) —tair) 
“ dogm) 

2,0, # H,0 

Alat pemadam api ini mempunjai daja lekat jang chusus bagi 
dan sekaligus bersifat mendinginkan. 
jelidikan termodern ini sangat me- 

akdjubkan karena hasilnja untuk memadamkan api "A” (kaju, 
kertas, textil), api "B” (minjak) dan api "C” (listrik, gas). 

DAPAT DIBELI di Toko SERBA ADA "SARINAH" lantai 5, 

Dj. Thamrin Djakarta 

   
2 HPO, 

  

ABC Dry Chemical 
Fire Extinguisher 

YAMATO SEBAGAI PEMADAM API RESMI UNTUK PAMERAN 
DUNIA TAHUN INI DI OSAKA EXPO '70 No.4 - 30 - 11 AFFILIATED 

! 

menetes beaagaanban pe Mama BN ea aan an aan 

YAMATO SHOKAKI CO LTD.. OSAKA JAPAN 

RARU, 5 APRIL 1970 

   

  

  
      No. 2017 M/ me. 

Coach PSSI Witarsa ' 
djuga ke Amerika Sel 

& Eropah Barat 
PERDJALANAN MAKAN 

Djakarta, 8 April (Mdk). 
Coach PSSI Dgr. Endang 

ke Mexico untuk menjaksi 
kan dari dekat putaran pe- 
rebutan kedjuaraan sepak- 
bola dunia perebutan ”Yu- 
let Rimet-Cup” dikota itu, 
dalam suatu keterangannja 
kepada ”Merdeka” sore ke 
marin menjatakan bahwa 
disamping Mexico ia djuga 

akan mengundjungi nega- 
ra2 sepakbola dunia lain- 

nja. 
Dikatakan oleh Drg. En- 

Gang Witarsa bahwa sete- 
lah selesainja menjaksikan 
dari dekat kedjuaraan se- 
pakbola dunia di Mexico 
jang akan berlangsung mu 
lai tgl 31 Mei s/d perte- 

Djuni 1970 jad, ia 
penin- 

lan itu akan menjelidiki me 

ngenai perkembangan serta 

sistem2 dan tehnik2 perse- 

pakbolaan modern dewasa 
ini. 

z s 

Seterusnja Drg. Endang 
Witarsa menjatakan djuga 
bahwa seluruh pembiajaan- 
rja untuk mengadakan kun 
djungan ke-negara2 tsb. di- 
tanggung sepenuhnja oleh 
Dr. Pardede Ketua U- 
mum Pardedetex, bahkan 
seperti telah kita beritakan 
sebelumnja bahwa kebe- 
rangkatan coach PSSI Drg. 
Edang Witarsa ke Mexico 
ini adalah diutus oleh Ke- 
tua Umum Pardedetex itu. 
Memberikan komentar- 

nja lebih djauh kepada 
”Merdeka” coach PSSI itu 
menjatakan: "saja hanja 

pergi sadja, sedangkan se- 

luruh pembiajaan kepergian 

saja untuk waktu 2 atau 3 
bulan itu, ditanggung sepe 

nuhnja oleh Dr. Pardede, 

dan saja sangat kagum 

akan kebaikan hati"Parde- 
de serta pengorbanannja 
untuk mutu persepakbola- 
an nasional kita”. Demiki- 
an Drg. Endang Witarsa 
jang seterusnja menjata- 

  

PIPAD —— 
(Sambungan dari hal. III) 

"'PIPAD", Beberapa tenaga pelaksana 
di Koramil, tampak kurang ketrampi 
lan dalam bidang pertanian. sehingga 
dalam beberapa hal mereka kurang me 
nguasai dan masih adanja gedjala2 ko 
mersil para pelaksana didaerah2 pro- 
jek, halmana sebenarnja adalah ber. 
tentangan dengan tudjuan Angkatan 

Darat. Demikian hasil perindjauan jg 
diperoleh wartawan "Merdeka" kebe- 
berapa projek "PIPAD'' didaerah Ko- 

WAKTU 2—3 BULAN 

kan bahwa pada tgi. 20 
Mei jad. ia akan meninggal 
kan tanah air. (Am). 

  

dengan hasilanja sbb: 

Djepang — 3-3: 
Hongkong — India, 5—1: 

Pilipina — S, Sl: 
Djepang — , 3—8: 
India — Singapura, S—1: 
Malaysia — Pilipina, 5—3. 

POoOL—B: 
Korea Selatan-Taiwan 5—1 
Vietsel — — 
Taiwan-Indonesin 3 
Karsek-Vietsel $— 

PUTERI — POOL—A : 
Austraiia.Singapura — S—1 

Korsel.Austraia -— 

PooL—B 
Malaysia-Hongkong I— 

JUNIOR 
PUTERA — 
Djepang — Malayma, 3—4:- 
Singapura — Malaysia, 3—3: 
Ingonesja — India, 3—0:( 

ba 
PooL—B 3 
Hongkong — Vietsel, 3—1: 
Djepang — Israel dirjeret: 

— Tajwan, 34 

Korgel — I—4: 
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