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AIK OPLET, MENGINAP DI DJATIBARAN6, ”DITJEGAT ” GUB. SOLICHIN Di TJIKAMPEK j 

. Presiden tindjau desa2 
di Djawa Barat setjara 

In cognito —— 
Tidak djadi hadiri 

mesen, Kongres PNI 
Daerah pertama jang men- kan dialoog2 langsung dgn hidupin rakjat jang sebe- 
dapat kundjungan Kepala asalan ja. narn| 

kam “hari koan Dalam perdjalanannja Ke Kan hati kedua perdjalanan 
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BINTANG TERTINGGI 
DARI GUATEMALA 
PEMEKINTAr Guatemala telan me- 

mutuskin untuk menganugerahkan se 
Yjara zrumerta bintang kenegaraannja 
jang tertingsi kepada Dubes Djerman 

   

    

   

          

   

   

    

  

         
  

    

    

   

   

  

  

  

    

bang, Sindang, Dermaju pala Negara kebanjakan KePala Nogara its, telah pula Djakarta, 9 Apryi (Mak) Gan Posiida (Djatibarang). mempergunakan atau BAL TEMAN Kah dan sekaligus 2 : 
, AH Sadikin Selasa Di Hape agpa ag rood Ne- kendaraan darat an Teng Png si ononyasi pon "en, sute Kanjrern3 purellasosgg"n6 

matik antara negara Itu : mengasi penjirweogan Saur Semalam Ditaerah2 je- GL melihat dari dekat dengan Pa Pn aan Ta, Gear maan kundjungi oleh Presiden rakjat, tiwangi, Presiden Soeharto dierazah diploma Die tentang pusil dibongkar peta teen Ka ” -totanlnnnan aa lah yuia memberikan za. anggaran s bernar uang sebesar Rp. 100. ty. Samping: Isteri ik suami, Penjelewengan itu telah me. 1 . Kepada Jajasan Trikora (Wis ebymend dotubani Kambodja | sena 3 Gembong ex-P KI (asia Ha 
DISAMPAIKAN PADA Pki elampe pega aagah Ng e « aa ta SAN Ma Manan an 

aa sana “TI ih seiman H5 1 74 Li DI DJAKARTA maan guru2 baru, besfuit dan L atjap mas 1 wa Presiden Beobetn manah 2 

Djakarta, 9 April (Mak) ngobong  aaei Tea ciko, diuber kan Telan 2 ena. : Korban tewas nai 
djam Tibo Ta telah Kan jalan orang Kedalam, Ke tabalah , Pas Hap an Solichin ar Manila, 9 April (Mdk) Selasa siang para petugas pe gas? kedaerah? jang dilanda 

Menteri Luar Negeri baru dapat diketahui dengan sebelum Kerajaan pe bergabung dengap rombongan Kurang lebih 5 orang tewas njelamat telah selesai dengan bahaja gempa itu Adam Malik di pasti penjelewengan risfiwa pengchianatan jang SEORANG MAJOR Kepala Negara ita. Gan Tatusan orang Iainnja penggalian  direruntuhannja 
| Luar Negeri. hanja dalam rebuh @jlakukan oleh PKI pada tang '”- DITANGKAP tanesiden Soeharto telah pu ep Dea an - -g mengutakak saanak tt Gmn Oni Jon baka MN 

, 2kan “esapj September meru menjatakan kegembiraan j korban mani ni ga! wa 2 Kepada Menlu Adam aan bagian keuangan dan - 2 ea og kinj 'teri nja atas benintjauan @ ling keras dan paling lama jg tidak. " orang penduduk telah tewas Malik kan bahwa Du. malahan bagian pengawasan berhasil diamankan, Me "akan dukpngannja terhadap ' ekukannja itu, demiklan dika terdjadi hari Selasa jang lalu oo Dikatakan bahwa 4 guru dan beberapa kerusakan telah 
MipAnggiI oleh” Penta" Adam Pa bemangki 0 nurut Kasdim Tijlajjap dalam Din oleh Loskon Untang. Mal PN NN CNG EMaN peka Mhaan da Enenjan meotang anak te. Herdindi di-propiragd terdekak 

Malik » Fkinan diira wawan Fan WAR ju terdjadi, menurut hagdim TH pers 1 rhasi an darj Tea | Tpaikan “Ren iokaanan depalat sekolah Yarut oribat. Tahta terdatgpa ai kap Jang Osaiah karena baik Pemera pingi pul slah Kaptipen Pan 95 Kota Mana dang Ben Ae ama abu Y peeteorotop”—TJATATAN GEMPA BUMI mengenai masalah Kambodja. dilakukan oleh - kam Brigdjen Ng. Ba in bruk akibat gempa itu hari DJAKARTA, — Oleh alat? Seis- Tangan na Tn Tindakan pemetiatan das)” $jap merupakan La aa ea Tidak ke Semarang prcawAT PHANTOM Me Karan id mograat pada Setasiun Seismoto- in , bukam. Gaerah jang periama? menja Dalam 5 Presiden Soeharto sudah belah utara.timurlaut Manila. gi Djakarta terdapat getaran gem 2 aktifkan kembali gerakan pembersih x meng: n Pam Gubernur DCI menjatakan pastikan tidak F-4 AS RONTOK Gontjangan jang sangat pa dumi dengan keterangan si 
Henna —. Lenggang Hg sahva felah enghadiri Kongres PNI di DI TEMPAJAN dahsjat itu telah terasa sam- — 1. Tertjatat di Djakarta: tang- untuk memberkan dekungan Saran Pemekjatan Beatles Kandim jang pembukaan j,SANGON — Sebuah pesewat Pai dibagian selatan Miliptan gai 7 Apa djam 123510). 
are ung 38. Orang pegawai dan meng dilangsungkan Sab delah dmembak Giat di Dag 200, dan Z0 menit kemudian da Aah dari Djakarta: Times : "ul Perantjis untuk mengada ag Ken dara « tu malam jg akan datang. ran Tempajan distara Laos ha Ka aman 9 gonijangan — 3 Djarak dari Djakartw 3160 Ian men Ba gaga bean Gagah 2 Nega "! Senin lidi demiklam dls a aa , Mportune 5 Batan, Sa na h . ? K dibatjakan oleh nga Tuan militer AS jPtesiden Marcos telah meme 4. Kekuatam gempa: 6,3. pendjelasan Meni Salon hari Rabu tahkan kepada seluruh Di mnaana Sala brani Men Paankenalewan Menis diunja Menurut Gubernur, Pp etja Negeri ' Kedua awakmia berbasi me. nas Bantuan Benyana dian ma Pn a Indonesi Es : i Sekretaris njelamatkan diri meski dalam di Pilipina untuk segera me. 6. Keterangan lia: terdjadi d 
Perantjis itu, karena Perantjls baik PORI dam oran sasinja | djuga kondaan lukat. Dengan djatuh ngerahkan operasi2 bantuan. vehitar Iiipma @dalah suatu negara Besar. Gubernur kah pembuka- “Ja pesawat teb. maka sudah nja dan kepada rumah-sakit? — Gempa jai dapat mengakibatkan Achirnja Adam Malik menja wa ja terpakes Peru mn JPAUL BIKIN PIRING P 16 buah pesawat AS jang rom di Manila dimintakan kesedia Rerwakany Apha terima adera 

harus bensin V8 dekan registrasi kembah HITAM SENDIRI : tok di Laos sedjak 10 Maret. annja untuk mengirim petu. tm. 
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Oscar 1970 Bea nt ec Terdakwa minta penasehat hukum dari | i | 

        
sal Lebat pa Terungkap Da , maan Vi L 4 6 telah ba 3 Be Sin aa Kama Vjetnam Utara atau Korut 

Aa Na La Pen "3 Kanaan "Ep Indonesa Tebar (Koperaih, ATAU ANTARA B.K. DAN ALI SASTROAMIDJOJO SH Y ngan mereka. MeCartney tetah mengu nejag Vin mena diarea Kanan den, Dag “ah, &. pa 2 
| mumkan melalui pengatjaranja, John terachir ini, menurut agaga Hah, Satuang selaku Hi umi Panas Mata La Men gn setan ah jarkpna, Kla | berhani d- Is0g Bag Te menara ran. anteng pena Bag KVA hari Saba latu MIG-17 DIKERAHKAN 

tanggal nanti, TKA Bag ed yjana April ini atau kai oleh Kepala Pendam urut Major Soedijono, . 
menang Men yag ag Tergaan 3 ketaranja 2 orang laknna di iambattnja awal Moi jad, sa XTV/BN Major CKH Seedijo- 1gam akim dan editar jang Kambodja 

mengatakan “dang melakukan zoba kini sudah tersusun Dehwa album itu mempunjai sitat jang Hanan 8 gal menunggu wak: Arakan em ur 
y tunja untuk 

Motyaoa 0.Ag Otak Banana en taa Pri Sparg op. 100 Pemuda Serawak Lari Sek bnaak #ioutong 
HADIAH Oscar untuk aktor Ta Kia Menaruh Tanpa ,selamdja 9 April OMdk) terdiri dari kawan? Robert terbaik dan skiris terbaik tetua benalu Kain 2 aja, diantara PKI TEE Aa nga bnar Isi masing2 dimenangkan oleh Bani GRAN bana DAA Kaca an Th Iitatiap Jang kiai baten Png mebekatr Ly mera Ke Hutan Kan Bean GehamaN tetmingak ,,PNOM PENU, — Pesawat? MIG Amerika Serikat dan Guk bulan Agustus tahun dikasi 17 Kambodja Selasa an Agustus tahun JL dan 38 'ahut, aminranja adalah jam divisi kesatuan di Serewek GABUNGKAN DIRI tokoh "PKI Baru" Mar. Ka Wanna YA sementara sebuah film f lama beberapa bulan tidak pernah ke '”Ngadiran ex. BPH telah diri da. DENGAN KOMUNIS Sana ana Tan sempur pasukan ikong jang 

Ir merebut hadiah film asing John W: Mibatan memasuki studio untuk mere-  Pemerj Daerah ngan komunis dag hukuman mati oleh Mahmjt. "erang Jan mendutuk' desa Thai terbaik. Tan kam suaranja bersama anggauta2 ariana Bada on Ka melarikan diri ke-hutani. demi dam XIV/HN pada tahun Tu, 160 Km. disebelah Seiatas Aktor kawakan Amerika, John Ka uap Uang: 1 Mb sanbak Ik kian dikatakan olah kota Ko ter di kamp.kamp Gidir- 1968 jang Ialu), dan apabila Pem Proh dan belum 16 Km. da Wayne: telah menggondol Ontar Film "Midnight Cowboy': jang mua huk atas komik jang terkenal (Bersambung ke hal. IV) mita, Operasi Nasional Harun kan erangt komunis dianggap perlu maka ada ke '"i Perbatasan Viemam Selatan, sbagai aktor dangan .diperani oleh aktor mula Dus Pres berasa “Raga” Arittia hari Senin jang Into.” itu- mangkinan beberapa orang Semikua dibeckakan olch kala Mlm wostermaja "True tin Hoffman menggondot hadi- Ka s0aa . beruang. SEKITAR KETJELAKAAN Dikatakannja bahwa pam. Pasikaa! keamanan telah me luar jang pernah dihubungi "CAK miker di Puom Penh. 

menangkan oleh aan Ba Pakan Tangan Ta menua "euah dim mengenai “be j/”' JEMBATAN KALIBUTO: membunuh Gao arang aa aa Pena Ketangkap aan "atadjan seng bang: Beketa dari pegi ruang ini, akan memakan 1 - » Inggoris Maggie Salih untuk film Aldjazair 2”. Kong talak Sepang TIDAK ADA TEWAS Sea ega dan Sanca telah at pe. Pula sebagai saksj dalam Sana an Naa NN emng Ng memo “ea ya Ong Mana Seabahe Wa Gak sedikit. ag Sena na aral tah ear nga eps ietkong 
Jean Brodie Si 'oung sedangkan Kawan2 mereka menekankan bahwa DJ. Ti telah h rifja komunis Baihu merapaka' 2 

Cat ngan Bagan Hp clara tangan, man sekitar ” Sa Sent bertaba  Gidaaran dari luar aan Hanna Vote ma mang. orang negeri takan irama best ini, jang bertang: djembatan Kalitsoto 2. simpalisan telah di- Terbakang sedjak bari Djamid Menurut Soedijono, sempur Thalphu Scam malam gung djawab atas petjaknja “grup Weleri Tengah tata, 1 dan perempuran2 berlangwung Daan Jing Senasa Da shawn Sea Taro Jang Ma cah seru Ina Raga tangga Hua ng entanran Ma. Abe herempatan Na 0g sgt Aram raga 
mengatakan: "Aku tak dapat idup”) maka Irman Direktorah Heni "rani jang mh. nggk Re Sena AN SO Ea Ga Daan senar tem Me Al £ Tan ag. AD. setiara remui memberikan ga Baya ga Ay Tiga arang perugas perbatasan Sa Salam al mi ndatwa @itembah' dengan baruka 

AS AU Sa Sm Kab Se aa angan aa Setan Wwannja, Lennon telah membuat The ae mahaja petmanja (ob bukan 200 orang pemuada jang tertuka berat negeri jakni V, Uta bagaimana dengan Heeghenfangan aka ria 2 on sangga Dan nh “. SA abaa Ua pa Sa wartawan — Perantjta. lah melantjarkan kegiatan mereka da) melainkan 1 erang 3 Ya Seorang tokoh komunya jang Sun wartawan Amerika dan dua lam kampanje jang perdamaian. Mc- dan 2 erang ininnja luka ringan mengalakan bakwa bamgir MN aa Pen Gaga Apabila tklak dapat dida. wartawan Djepang jang tilang tw 'Cartney adalah pentjipta lagu? jang jang kesammamia tumpaf gnat pengak peta Lang agen Tsang Fan How. seorang tangkan dari luar negeri, ma. “sedjak hari dan diuga terkena seperti "Hey Jude”, "Yester- ini masih G Rumah Sa ta mandagat didikan ideo bekas guru disebuah seolah ka terdakwa mtwa agar pe pang Raga «8 Anak Gay” dan “Michelle”. kit Batang Tengah. logi komunis dan Intihan? mili. dikampung Kuching. (UPI) (Bersambung ke hal Ill pax I PA   1 

 



  

  

  

HALAMAN 

GUBERNUR DCI DJAYA Ali Sadikin Selasa pagi telah 
membuka resmi sebuah rumah sakit cancer di Slipi jang 
diusahakan oleh suatu jajasan swasta. Pada gambar atas 

tampak ketika Gubernur dengan didampingi pemimpin 

Jajasan, Tambunan, menindjau komplex rumahsakit tsb. 

(Tpphos). 

Djakarta, 9 April (Mak) 
u Merdeka” di Bonn me- 

ngabarkan, bahwa jani dibitjarakan 

"oleh Adam Malik dan Kanselir Willy 

Brandt, djuga dengan Menlu Scheele 
dari Djerman Barat, 

promi jang timbul antara Djerman 
Barat dan Perantjis dalam soal pera- 
ajaran hutang? Indonesia. Sesung- 
uhnja kedua negara itu pada dasar- 
nja bukannja tidak setudju atas pe- 
rumusan Dr. Herman Abs. sebab jang 

@mendjadi persoalan adalah tentang 
@elaksanean daripada perumusan. Dr. 
Abs. Walaupun perumusan Dr. Abs 

Itu dapat diterima oleh Indonesia sen 

(diri sebagai pihak lang berkepenting- 

an, akan tetapi soal -angka2 pembaja- 

Garuda Takut 
SorotanPers? 
Djakarta, 9 April (Merdeka) 

Dengan berturut2nja harian? 
ibukota menjoroti kebidjaksana 
an Dir. Ut. PN Garuda achir2 
ini terutama setelah dilakukan 
renijana pemetjatan massal ter 
hadap 425 orang karyawannja, 
maka terlihat didalam lingkung 
an Garuda terdapat kepanikan. 

Dua hari Jang Jalu Yevrang 
tokoh Serikat Buruh telah dida 
tangi oleh petugas Biro Keama 
nan PN. Garuda jang meminta 
kesediaan tokoh buruh tersebut 
untuk membungkemkan semua 
'koran2 diibukota Untuk tidak 
lagi menjoroti Garuda. Tokoh 
burun tsb menjatakan dia tidak 
b'sa dan itu tidak mungkin. 

Menurut penjelidikan warta. 
wan "Merdeka", kepanikan pim 
pinan Garuda belakangan Ini 
selain disebabkan sorotan2 ko. 
ran tsb. djuga karena masalah 
pemetjatan massal “425 karya- 
wan bulan Maret ji. telah di- 
ambil oper persoalannja oleh 
Madielis Permusjawaratan Bu. 
ruh (MP.B.1) Dan MPBI deng 
an suratnja tanggal 31 Maret 
1970 mendahului pertemuan de 
ngan Menteri Perhubungan dan 
Menteri Tenaga Kerdja, telah 
membeberkan kepalsuan? jang 
dilakukan oleh Garuda dalam 
penjelesaian buruh2 jang diru- 
mehkan 14 tahun jl. 

Selain menjebarkan petugas2 
Security Garuda untuk mena- 
kut.nakuti pimpinan dan bu- 
ruh2 Garuda, djuga salah seo- 
rang Manager telah mendata- 

i pimpinan buruh 

        

  

dan 
perselisihan ruhan tsb. 
djangan sampai dibawa ke MP 
BI, tetapi diselesaikan dilingku 
ngan Garuda sadja. Demikian 
"Merdeka" memperoleh ketera. 
cagan- (ND) 

Djakarta, 9 April 
Berdasarkan 

kurs valuta 
ihorized Money 

di Bank2 

UNTUK BANK NOTE 

  

Tokyo 
Hongkong & Sanghaj B. 
Bank Perdania 
Chartered Bank 
Deutsche Asiatische Bank 

Bank Exim Indonesia 
BNI. 1946 
Hongkong & Sanghaj B.C. 

UNTUK TEL. TRANSFERS 

Bangkok 
Bank of Tokyo 
Honrkong & Sanghaj B.C. 
Chartered Bank 

MASALAH HUTANG2 INDONESIA : 

Usaha Tjegah 
Krisis Kabinet 
Koalisi RFD 

bil. Sedangkan kurs dalam Bursa AA aa ana 
satu penawaran. Lengkapnja adalah sebagai berikut: 

    
    

      

   

  

ian dan djangka waktu jang dirumus 
kan, tidak akan dapat dilepaskan da 
ri ,ketertuan2 daripada APBN Djer- 
man Barat, djuga demiklan halrija de 
ngan pihak Perantjis. 

Dapat diterangkan bahwa Kanselir 
Willy Brandt, mengingat bahwa Pe- 
mtrintah Djerman Barat . sekarang 
ini, adalah suatu Pemerintah Koalisi, 
harus mendjaga djangan sampai ka- 
binetnja mendjadi djatuh akibat da- 
ripada persetudjuan2 jang timbul 
Ealam soal hutang? Indonesia. Disa- 
tu pihak baik Djerman Barat, maupun 
Perantjis dapat memahami tentang 
situasi ekonomi dan moneter Indone- 
sia dewasa ini, akan tetapi dilain pi 
hak hendaknja bantuan2 jang diberi- 
kan tidak pula, sampai menimbulkan 
kesulitan bagi ' Pemerintah itu ma- 
sing2. 

Adam Malik mentiari Scheele 
Adanja Menlu Adam Malik untuk 

toh menjumpai Menlu Djerman Ba- 
rat Scheele ditempay  peristirahatan- 
»ja, adalah karena mengingat betapa 
pentingnja pokok2 persoalan jang ha- 
rus diselesaikan dengan Menteri 
Scheele sebab djika ia sampai tidak 
zkan dapat mengadakan pembitjaraan 
dengan Menteri Scheele maka per- 
soalan-persoalan jang akan dihada- 
pi dalam soal perjelesaian hutang 
hutang Indonesia,  kemungkinannja 
akan lebih sulit lagi nantinja, sebab 
dichawatirkan kalau sesi negara 
kreditor akan mempergunakan kesem- 
patan itu untuk pada achirnja mela- 
kukan. tekanan? terhadap,Indonesia. 

Dr. Herman Abs membantu 
Indonesia. 

Suatu hal jang patut dikemukakan 
disini, alah bahwa pengaruh dari la- 
poran Dr. Abs tentang situasi ekoro- 
mi dan moneter Indonesia, besar se- 
kali dima, Internasional, sebab dgn 
gambarar. seperti ig dilukiskannja dida 
lam laporannja itu, maka negara2 kre 
ditor jang tergabung didalam "Paris 
Club" kepertjajaannja kepada Indone- 
sia semakin baik. 

Sebagei abli keuangan dan perbark 
en terkemuka Dr. Herman Abs, dalam 
waktu singkat sadja ia berada di In- 
donesia, telah dapat dgn tepat menang 
kap betapa sesungguhrja keadaan 
€konomi dan moneter Indonesia, se- 
hingga ia telah berhasil menjusun su- 
atu perumusan jang kini banjak diso- 
Top Oleh negara?2 internasional dialam 
rangka penjelesaian hutang? Indonesia 
dimasa jang lampau. 

Soal kredit baru tergantung 
perjelesalan hutang2 lama 

Didalam hubungan ini dapat dika- 
barkan, bahwa sebelum persoalan ten 
tang hutang2 lama Indonesia dapat di 
peroleh suatu perumusa jang nja 
ta dan sebelum atasnja telah ditja- 
pai suatu keputusan jang menjelesai- 
kan, maka djuga soal bantuan dalam 
bentuk kredit baru akan sukar untuk 
dapa, dipertimbangkan, walaupun ne- 
gara2 kreditor itu sebenarnja didalam 
prinsipnja menjetudjuinja. Akan teta- 
pi kredit? baru itu harus ada dasar- 
nja bagi penjelesalan  pembajarannja 
dan dasarnja itulah jg sedang diatur 
dalam soal pembajaran hutang? lama 
Indonesia itu. 

Demikian pembantu "Merdeka" dari 
Bonn menulis: 

        

WARTA EKONOMI: 
KURS VALUTA ASING DI BANK2 DEVISA 

(Merdeka) 
tjatatan jang diterima dari Bank Indonesia. maka 

UNTUK DEVISA PELENGKAP 

BELI DJUAL 

Rp. 380,— Rp. 385,— 
31, — 385,— 
3, — 385,— 
IM — ji 

380,— 385,— 
371,50 381,— 
318,— 385,— 
318— 384 — 
399 — 385,— 
38, — 385,— 
N— — 
39 — 385,— 

31,50 379,— 
316,— 382,— 
315,50 381,50 

  

ADAM MALIK . 
SETUDJU KOMISI 

INDO-CHINA SEGERA 
KERDJA LAGI 

DJAKARTA — Menteri Luar 
Negeri Adam Malik hari Setasa 
menjerukan agar Komisi Peng- 
awas Internasional mengenai In 
do Tjina segera diaktifir kemba 
N dan mendjamin kemungkinan 
penjerbuan tentara2 asing ke 
Kambodja. 

kan supaja 
tuhan wilajah  Kambodja, 
menyjegah 'terdjadinja perang 
satidara seperti jang kini se- 
dang terdjadi dj V,e:nam. 

Seruannja 1:u djkemukakan 
sesuai dengan perasaan hasi 
nurani manusia jang beradab 
dan falsafah Panijasila jang 
dianu: oleh rakja: Indonesia. 
Mengenai n pe. 
Tubaha, bentuk pemerin'ahan 
@i Kambodja darj Keradjaan 
mendjadi Repubtjk, menuru, 
Adam Malik, itu adalah hak 
dan soal rakjai Kambodja sen 

dirj, : 
Jang penting, semua negara 

periu mendjaga dan memban 
tu Kambodja mempertahan 
kan negralitasnja dan dja- 
ngan sampai cerdjadi perang 
baru, karena jang mendjadj 

korban hanjalah anak2, 
orang2 tua, wamita jang tak 
bersalah, demikia, djiambah 
kannja, 

USAHA 
PENERBANGAN 

SWASTA BARU LAGI 
Djakarta, 9 Apri! (Mdk) 

Usaha? penerbangan spil non- 
pemerintah jang semakin berkem 
bang di Indonesja April ini ber 
tambah lag! dengan sebuah 'joint- 
enterprise: berausarkan UU rena 
naman Modal Asing antara  Na- 
tlonaj Air Charter (NAC) dari In 
donesja dan "Utility Helicopters, 
Inc,” darj Calforn:a, Amerika, 
untuk menjelenggarakan pengang 
kutan tjarter dengan pesawat? 
iot helicopter berkapasitas 14 pe 
numpang. 

Ini merupakan usaha swasta jk 
ke-13 di Indonesja semendjak 
udara negeri ini dibukakan bagi 
penerbangan2 swasta baijc se- 
tjara joint maupun ti 
Dalam kerdjasama ini pihak AS 

tsb. menjedigkan pesawat heli 
jang dalam beberapa bulan bela 
kangan ini sudah mengadukan 
dinas2 pertjobaan di Sibolga, Kali 
hantan dan Surabaja berdasarkan 
persetudjuan sementara dari De 
patemen Perhubungan. 

Perbandingan modal 75 pCt Uti- 
Ity berupa pesawat? Heli jang 
masing2 berharga US $ 425.000 
dan 25 pCt NAC Galam suatu per 
usahaan jang dibentuk bersama 
dengan nama 'Natjonal Utility 
Heiicopters'. 

Robert H. Facor, presiden Uti 
lity hari Selasa menerangkan pa 
Ga 'Aritara' bahwa pihaknja un- 
tuk sementara inj akan menjedia 

kan 3 buah het! disamping 2 pe 
sawat 'Volpar Turboliner/ jang 
dikreditkan kepada NAC dengan 
pembajaran berdjangka 5 tahun. 

(Ant) 

  

    

MERDEKA 

Waktu kami mula penerbangan sekali seminggu te 
Sydney, Itu diterima dengan baik sekali 
Penerbangan landjutan ke-tempat? Iain iuar Dlos0 
mudahnja 
Ameriko 

Pelajanannja hebat Tlaranjo —cnas 

Mako itu kami merdsa perlu untuk menamban At 
(penerbangan lagi. Jang berarti kini kam, mengadakan 
dua penerbangan non-stop tiap minggu ke Srdner 
Pada har Selasa dan Sabtu 

Selain itu Pan Am mempunjai dua penerbangan non 
stop ke Hongkong Berangkat pada hari Senin dan 
Ojum'ar 

Mako ain kol: bila ahda akan perg: ke Hrdney GO 

Hongrong, hubungilah kami dulu Kami akan mengatu: 

segala sesuatu bag: anda Anda hania duduk sadio 

dan mejihat pertundjukan Dan perusahaan 

penerbangan jang berpengalaman teriuas didunia 

PAN AM MEMBIKIN PERDJALANAN ANDA 

! HEBAT 
Pan Am di Hotel Indonesie. 
Mp. 49363 — 43753 

No. 325/M/70 

Seruan Berulang2 Pangdam XII 

Soemadi Via Radio 

  

KONSULAT INDIA DI MEDAN 
DISETUDJUI MENDJADI 
KONSULAT DJENDERAL 
Djakarta, 9 April (Merdeka) . 

Direktorat Penerangan dan 
Hubungan Kebudajaan Deparlu 
mengumumkan bahwa Pemerin 
tah Indonesia telah menjatakan 
persetudiuannja terhadap usul 
Pemerintah India untuk mering 
katkan-status Konsulat India di 
Medan mendjadi Konsulat Djen 
deral mulai tgl 8 April kema- 
rin. (Lhl) 

Pontianak 9 April (Mdk) 

Panglima 
ter XII/Tandjungpura, Laksus Ko 
kamtibda Kalimantan Barat me- 
lalu' RRI Pontianak setjara beru- 
lang2 minggu lalu mengeluarkan 
seruannja kepada seluruh rakjat 
Kaljmantan Barat, terutama rak 
jat diperbatasan, chususnja rak 

  

Parpol2 & Golkar DPRGR 
Persiapkan 

Djakarta, 9 Apr:I (Mdk). 
Menurut penelitian Jg. dapat 

dilakukan oleh koresponden 
»Merdeka" dikalangan DPR.GD. 
terutama sesudah APBN dapat 
diselesaikan dan jang kini telah 
diundangkan oleh Pemerintah 
untuk dilaksanakan. maka para 
anggauta DPR.GR telah dapat 
mengkonsentrir kegjatannja 
mendjelang pem'lihan umum 
akan datang ini. Para wak: 
Parpol? dan Golkar: setelah se. 
tjara nonstop bekerdja sefjara 

R serious membahas Rentjana 
UU APBN 1970/1971 selama Ik. 
3 bulan, kin' mempersjapkan 
dirinja dengan rentjana2 
telah dibik'n matang untuk ter. 
djun dalam persiapan2 bagi ke 
pentingan pemilihan Umum Ig. 
akan datang ini. 

Partai2 jang telah selesai me 
ngelompokkan dirj mel. 
pembitjaraan setjara chusus. 
melitjinkan rentjana2 mereka 
jang akan didjalankan dan 
tentang tjara garis pengelom. 
pokan itu harus dilaksanakan 
agar sedjauh mungkin dapat di. 
laksanakan tanpa megurangi 
Ta politik kepartajannja ma. 
sing2, 

Dan didalam konsuitasi2 jang 
diadakan oleh 
.Merdeka” dapat diketahui, 
bahwa reses jang se. 
dang dihadapi sekarang ini. 
akan dapat memberkan peluang 
bagi mereka untuk tudjuan2 
persjapan pemilu jang akan da. 
tang inj. Atas pertanjaan kita, 
apakah dewasa ini sudah terasa 
adanja suatu perlombaan kea. 
rah pemilu jtu. beberapa kalang 
an di PPR.GR itu menerangkan, 
tanda2 jang njata sebenarnja. 
belumlah begitu ampak akan 
tetapj adanja suatu permulaan 
dari suatu pertarungan untuk 
memenangkan pemilu jtu nanti 
sebaik mungkin, tentunja ma. 
sing2 telah mulaj mendjalankan 

mengatakan. bah. 

    

    

nja. Mereka 
wa landasannja memang telah 
ada jaitu Undang2 Pemjiu dan 

  

SELALU DIPERLUKAN 
LOPER 

Sjarat: Pegawal Negeri jang ting- 
gal di Kemajoran, punja sepeda. 
Sarggup mertjari Ign ME R D E- 
KA sendiri, untuk Ini disediakan 
Hadiah jang menarik. Lamaran 
tertulis disertai keterangan jang 
lerakap/pas foto dan ramaalamat 
tempat kerdja 
Agen Harian MERDEKA 

TJUTJU AGENCY 
Kotakpos 2380 Djakarta 

No. 296/My70. 
  

Diri Untuk 
Pemilu 

sebagai tokoh2 politik jang me 
rasa bertanggung-djawab atas 
kepentingan nasionalnja. sudah 
tentu dapat diharapkan agar 
Undang2 Pemilu jang telah 
mendjadi landasan segala kegia 
tan untuk memenangkan pemi. 
lu dapat diperhatikan dan dita. 

- ati dengan sebark2nja. 
Djika para anggota DPR.GR 

itu turun didaerah dan darj sa. 
na nanti akan terdengar suara, 
mengenai pelbagai masalah na 
sional, maka sedikit atau ba. 
njak. tidak akan dapat dilepas 
kan darj suatu permulaan per. 
siapan untuk pemilu 
jang sudah semakin dekat ini. 

Demikian hasil penelitian ko 
responden ,/Merdeka”. (Bs). 

Sumbangan 
Gratis A'lia 
Untuk RI 

  

  

KURS D.P. HARI RABU 
DJAKARTA — Dalam call 

DP Bursa Valuta Asing, Dja- 
karta hari Rabu 8 April 1970 
terdjadi penutupan2 transaksi 
masih tetap pada kurs 378,50 
per US dollar. Peredarannja 
adalah US$. 467.040,—, Sing.$. 
85.104,94,  HK$ 496.551,01: 
Aus.$ 30.000,—, NF 137.667,96, 
DM 46.636,48 dan E.£ 77.249/ 

06/09, —. 
Sedang kurs DP hari Selasa 

kemarin adalah 378,50,— 
  

BANTUAN RI UNTUK KORBAN 
GEMPA BUMI DI -TURKI 

  

    

      

    

    

    
    

    

— Menteri Sosial 
RI Dr AM. Tambunan SH atas 
nama pemerintah dan rakjat In- 
donesia Selasa pagi telah menje 

Gjadj di Tudki. 
Upatjara penjerahan sumbang- 

an itu dilakukan Mensos bertem 
pat dioperation room Depsos. ig 
dihadiri djuga oleh pedjabat2 da 
rj Menteri Negara Bilang Kesra 
Kol H. Zulam Sjamsul, Drs Basri 

Ismail, pedjabat2 Deplu HMA Mur 

sid, R. Carnad'i, Sekdjen Depsos 
Nj Rusiah Sardjono SH dan Dir 
@jen Bentjana Alam dan Dana 
Bantuan Sosial A.M. Pasila S. 
Th. serta pedjabat2 Iainnja. 

jat & Ketjamatan Sekajan. Bala' 
Karangan, Kabupaten Sanggau 
Kapuas, berhubung dengan per 
kembangan keadaan sekarang, su 
paja siap sedia untuk mengada- 

kan perang total terhadap musuh 
jang dibawah pimpjnan Aliu jang 
tanggal 3 Apri! 1970 sedang mela 
ikan diri dan dalam keadaan tje 
"di-beraj dari wilajah Timur Ku- 
thing, Serawak, kearah Selatan 

Dalam seruannja jang didengar 
oleh rakjat Kalimantan Barat da 
lam tekanan suara djelas dan te 
gas melalui pesawat radio itu. 
Brigdjen Soemadi BA mengata- 
kan: 'Kemarin tanggal 3 April 
1970 djam 10.00 pasukan gerom 
bolan PGRS tersebut bertempur 
dengan Askar Malaysia dan ge- 
rombolan PGRS tersebut menderi 
ta kekalahan dan dalam keadaan 
tjera-berai menudju keperbatasan 
Indonesia". 

'Saja selaku Laksus Kopkamtib 
da Kalbar mengharapkan seluruh 
rakjat serentak bangkit mengang 
kat sendjata dan  hantjurkan 
orang2 komunis tersebut, chusus 
nja rakjat sunga' Sekajan jang 
kemarin tanggal 1-4-1970 telah sa 
ja bitjarakan bahwa musuh akan 
menudju kewilajah Indonesia, ka 

GEROMBOLAN PGRS 
LARI. KE KALBAR 
DIUBER MALAYSIA 

rena pasukan Malaysja mengada 
kan operasi2 terus-menerus terha 

Gap mereka. Untuk in saudara te 

lah tahu dan telah sanggup siap 
sedia untuk menghantjurkan mu 

suh tersebut " 
Oleh karena itu rakjat Kaliman 

tan Barat harap mengetahui soal 

ini dan mendoakan dan berdiri 
sepenuhnja di Balai Karangan dan 
sekarang inj sedang menghadapi 
pelarian? musuh PGRS dar. Sera 
wak. Selamat berdjoang, selamat 
berdjoang, selamat  berdjoang 
Merdeka. Merdeka, Merdeka. Han 

turkan PGRS, Hantjurkan PGRS 
Hantjurkan PGRS. Terima kasih 
selamat berdjoang semoga ber 
hasil', demjkian seruan Brigdjen 
Soemadi BA melalui radio kepada 
seluruh rakjat Kalin ta Ba- 

rat djam 1330 Waktu Indonesa 
bagian Tengah, jang disiarkan 
berulang kali oleh RRI Pontianak 
jang kemudian disebarkan setja 
ra tertulis oleh Pendam KII/Tan 
djungpura. 

  

  

Djangan Samakan Pers 
Kita Dengan Luarnegeri 

KATA KA PUSPEN HANKAM BRIGDJEN SUNARJO 

DJAKARTA, 9 Aprii (Mdk) 

Dalam harapannja kepada pers nasio 
nal dalam memenuhi segi? kepentingan 

dpat ditimbulkannja, apakah merugi- 
tan atau tidak bagi kepentingan nasto 

nal. Sebab djuga pemberitaan, menu- 
rut Brigdjen Sunarjo memerlukan pe- 

Oilaian jang patriotik, agar dengan 

djalan jang demikian Pers Nasional 
kita merupakan suatu alat "social 
control" jang dapat dibanggakan. 

Dikatakan bahwa Pers 
umumnja mempunjat pertumbuhan da- 
lam perdjuangan kita jang sangat be- 
rat selama bertahun2, sehingga dengan 
demikian posisi dan fungsi Pers kita 
Itu hendaknja tidak disamakan dengan 
pers luar negeri Djuga Pers Nasto- 
mal tidak dapat lepas dari perdjuang- 
an kita untuk membina Orde Baru, 
kata Brigdjen Sunario 

Sa 

LOMBA ANDJING — 4 

Senin 

“ 

andjing djenis Greyhound 

pintu kandang dibuka, dan kemudian ber lomba-lomba keliling arena sambil menge- 

djar umpan bikinan. Pemandangan ini terli hat di stadion canydrome Senajan dimana 

dan Selasa malam lalu telah dilang sungkan perlombaan2 demonstrasi sebagai 

perkenalan kepada masjarakat ibukota. Lomba andjing jang disertal permainan 

1     keluar    

  

dengan tjepatnja sesaat 

KAMIS, 9 APRIL 1979. 

  REOUISITOIR JASSIN 
DIUNDUR 
DJAKARTA, — Tuntutan bu 

kuman terhadap HB Jassin atas 
tuduhan menghina Agama Islam 
jang semula akan d:batjakan Ra 
bu kemarin, oleh Pengadilan Ne 
geri Istimewa Djakarta terpaksa 
Gandur sampai tg! 22 April ber 
hubung karena Djdksa Penuntut 
Umum Sudarsono SH menderjta 
sakit. Kemudian mengenai peka 
ra Sjam Alamsjah, Penanggung 
Ojawab Mingguan berkala Any 

katan Baru, jang dituduh menghi 
na Djagung Muda Sutrsno Amjio 
djojo SH Rabu kemaren djuza 
terpaksa Siundurkan pembatjaat- 

pleidoinja sampai tgl. 22 April 
berhubung karena Pembela rs 
Sumadji menderjta “4kt 

Kapuas 

Ambil 

Korban 
PONTIANAK — Seorang 

Binyara Kodam XII/Tandjung 

pura Asisien III jang diper- 

bantukan DENMA DAM XII/ 
Tandjungpura Serma Srijono 

harj Sabeu telah i 

korban Sungai Kapuas akiba' 
truk jang membawa muasan 

bera: jang dijumpanginja te 
lah mentjebur kedalam su 

mgai Kapuas ketika hendak 
memasuk/ palampung penje 

berangan kendaraan di Pon- 
Uianak. 
Kedua orang batangan Ja 

iku, kedasar sungai / 
mea 'Kan diri, sedang 

  

r si i iempa, ketjelaka 

2 we dalam keadaan 'ak ber 

njawa lagi. , 
Djenasahnja telah dikebu- 

mikan Minggu sjang dimakam 

Taman Pahlawan dengan sua 

tu upatjara milirer 

3 PRASARAN DARI 
INDONESIA 

UNTUK SIDANG 
KETENAGAAN 

Gjukan 3 kertas karja (papers) dida- 

lam Sidang Pleno ke-8 World Energy 
Conterence (W.E.C) jang akan diada 
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SARDJANA, TJERMIN 
KEMAMPUAN SPIRITUIL 

    

Manarik sekali keterangan2 jang kita dengar diradio,-dan TV, jang kita 
i kasi kesardjanaan kita dewa- 

bih menarik lagi karena keterangan2 itu diberikan oleh sardjana2 kita 
i sendiri pendidikan dan pengadjaran selama berta-    

  

      
    

ng diargumenteer cleh para sardjana baru kita 
Karena pada hakekatnja peladjaran2 dipergui 

kelandjutan daripada dasar2 ilmu jang diperdapat disekolah2 Menengah, jang 
dikembangkan setjara spesialisasi, maupun setjara generalisasi. Maka untuk ber- 
terus terang, satu2nja keunggulan sardjana2 baru jang dapat ditondjolkannja 
dalam bandingan dengan sardjana2 tii sadi 
sebagai manusia merdeka di 
da pembinaan mental, pendidi ji: 
ihasa jang merupakan sjarat mutlak bagi penguasaan ilmu pengetahuan dari luar 
dan perbandingannja dengan pengetahuan kita didalam negeri, kita sependapat 
dengan Dr. Hatta jang tidak menjembunjikan kritik2nja jang membangun. Dan 

ia malahan sampai kepada kkuatiran jang serious, lalu mengusulkan supaja 
diadakan sadja sematjam "vsorklas” pada perguruan2 tinggi kita. 

Tapi sekalipun mahasiswa2 kita dan sardjana2 baru kita tidak menguasai 
bahasa2 asing jang diperlukan itu, namun tidak semua kesalahan terletak didalam 
kekurangan2 itu. Banjak negeri, sekalipun di Barat, jang sardjana2nja tidak me- 
nguasai bahasa2 asing. Tapi dengan menguasai bahasanja sadja, ia sudah dapat 
menguasai segala pengetahuan Barat. Dan ia sudah dapat memberikan tangga- 
pan2 kepada perg?tahuan buku jang dikenjamnja disekolah2 tinggi didalam 
bahasanja sendiri. Djerman, Inggeris dan Italia adalah tjontoh2 dari negeri2 

    

   

  

  

Barat jang madju, dimana mahasiswa2nja dan sardjana2nja tidak memerlukan 

  

djaran2 jang diterimanja, plus ketjerdasan-intelek sebagai tjita2 tert 
k ehidupan tjende 

Sordjana2 ki 

  

   
   hal ini mereka tidak dipermudah dengan terdjemahan2 jang 

malam jang lalu. didalam siaran TV, seorang sardjana baru mengaku, bahwa pe- 
Lea buku ekonomi di universitas2 kita, sepenuhnja kita dapat dari buku2 

merika. 
Ilmu asing merupakan berkat bagi kita, djika kita dapat mentrapkannja 

kedalam keperluan dan kondisi negeri dan masjarakat kita sendiri. Tapi djika 
Kita main djiplak sadja, maka lahirlah tehnokrat2 jang tak ber 
mempraktekkan ilmu textbook jang dianggap superior: dan hasil, 

mreka menemui kegagalan dan kegagalan Izinkanlah 
pemandangan kami, bahwa sekarang ini tjas sangat banjak k 
Sehingga kita tidak dapat mengerti bagaimana kita menemukan dan mengei 
bangkan identitas kita sebagai nasi: » jang mempunjai problema2 kemasjaraka- 
tan dan kerohanian sendiri, terlepas dari problema bangsa dan masjarakat jang 
lain. 

Achirnja diploma dan kesardjanaan-pvr: bukanlah tudjuan ! Dia adalah 
sarana manusia-ijerdas, untuk menemukan problema2 nasion dan membawanja 
kelapangan jang akan dikenal dan dikuasai oleh segenap masjarakat kita. Achir- 
nja sardjana2 kita dihasilkan untuk memproklamasikan kepada dunia, bahwa 
di Indonesia ekonominja begini, politik dan sosialnja demikian, dan tjara2 begi- 
tu! Karena kondisi begini, situasinja demikian dan implementasinja dus harus 

Ito. 

     

         

  

Maka selama kita tidak meretas djalan kearah pentjiptaan sardjana dan 
kesardjanaan Indonesia, dengan pengetahuan umum jang diterdjemahkzn mau- 
pun dengan penguasaan behasa2 asing jang diperlukan, selama itulah sardjana2 
kita tidak akzr. dapat menemukan identitas dirinja, diri bangsa dan diri masjai 
katnjz. Dan selama itu pula kita akan menemui kegagalan dan kegagalan ! 
na selama itu sardjana2 hanja mendjadi orang turut2an jang tidak bisa mel 
kan diri dari pandangan superior kepada bangsa Barat. Dunia jang terus madj 
akan meninggalkan kita dalam kepitjikan kita jang tragis. Dan sekedar mefghi- 
Ibv"r2 hati, dapatlah kita merasa bangga, kalau sardjana2 kita dikirim keluar nege- 

tuk beladjar disekolah2 tinggi mereka ! 

PENGARANG HAN SUYIN DILARANG 

  

   

    

    

    

  

    

       
    

  

      

      
        
    
    
    
    

          
     

      

2 Bom AS 

rontok 

i Laos 
  

aa
 

SAIGON, — Dua pesawat pem 
bom Amerika tertembak jatuh 
Giatas Laos harj Senin, demikjan 
hari Selasa diumumkan d' Sajgon 
oleh komando militer AS. 

Pilot dari pesawat ,djet Super 
sabre F-100 AU terbunuh sewak 
tu pesawatnja jatuh dibagian se 
latan Laos, dselatan garis para 
tel 17 deradjad. 

Pilot dari sebuah pesawat Sky- 
raider A-1 berbaling2 berhasil dj 
selamatkan sesudah pesawatnja 
tertembak di Dataran Tempajan 
dibagian utara Laos. Tertembak 
Gjatuhnja pesawat2 itu mendjadi 
kan djumlah pesawat2 Amerika 
jang rontok2 diatas Laos semen- 
jak Amerjka Serikat mengumum 
kan hilangnja pesawat2 mereka 
disana pada tanggal 10 Maret, 
meningkat mendjadi 15 buah. 

Pesawat2 raksasa B-52 dan 
pembom-tempur djet Amerika hari 
Senin itu meneruskan serangan2 
Udara mereka terhadap djalur in 
fitrasi Ho Chi Minh dibagian ti 
mur Laos. Pesawat? Amerka dju 
ga melakukan misi? bantuan tem 
pur untuk pasukan? pemerintah 
Laos. kata seorang djurubitjara 

  

MERDEKA 

Dalam perlawatan Presiden Suharto 
ke Malaysia, beliau telah mengeluarkan 
perintah menjuruh segera memulang- 
kan djemaah Hadji HUSAMI jang telah 
terkatung2 di Pulau Pinang beberapa 
hari damanja, 

Sesampai beliau di Bangkok bersa- 
ma rombongan, maka Presidenpun se- 
gera pula memerintahkan Menteri Lu- 
ar Negeri, Tuan Hadji Adam Malik 
mengetuai Delegasi Perutusan Indone- 
sia untuk menghadiri Konferensi Ting 
kat Menteri Luar Negeri Islam di Djed 
dah. Ditegaskan didalam besluit dele- 
gasi ""Utusan Pemerintah RI dan Utu- 
san Kaum Muslimin Indonesia!" 

   

      

Oleh : PROF. DR. HAMKA 

Malaysia dan Kita 
PRESIDEN INDONESIA, TAPI DJUGA 

PEMIMPIN KAUM MUSLIMI N 
(Bagian terachir dalam seri ini) 

"ATA inengetahul, bahwa bu- 
kan sedikit dilakukan usaha? 
baik didalam negeri, mau- 
pun diluar negeri, untuk 
mengabarkan, atau menjelu 

bungi atau membuat mendjadi samar 
hubungan Presiden kita dengan Islam. 

Namun dengan sekalipukul sadja, 
usaha2 itu telah gagal !!! 

Tidak diarang | Pemerintah dibuat 
mendjadi ragu2 diikalau ada suatu 
Konferensi jang bersifat Islam Inter- 
nasional, apakah harus mengirimkan 

ukah tidak! Selalu ada 
sik2 agar supaja Pemerin 

tah hendaknja djangan mengirimkan 
utusannja, sebab negeri ini bukanlah 
Negara Islam! Namun dunia dan ke- 
njataan tak dapay ditipu! Orang sedja- 
gad tak dapat matanja ditutup, sebab 
ditindjau dari sudut manapun djuga, 
bahkan sekalipun dilihat dari permi 
kaan bulan, namyn warga kepul 
Indonesia masih tetap hi dj au! 
Warna jang ditentukan oleh pelukis 
peta dunia untuk agama 1 s La m! 
Alangkah pajah menjelimuti sebuah 
rumah dengan sehelai kain sarung !! 

Perdjuangan kaum Muslimin sendiri 
dilapangan politik mungkin suatu saat 
pasang surut. Orang jang berpandang 
an hidup Islam pada suatu ketika 
mungkin dapat terpodjok ketepi dalam 
pertjaturan hidup, karena hebatnja ek: 
spansi ideologi2. Namun Islam masih 
tetap tjemerlang dan tidak mungkin 
@iselubungi supaja djangan kelihatan. 

Disaat2 manusia bersorak sorak 
berebutan tempat, kaum Muslimin da- 
pat sadja dipodjokkan. "'Namun dima- 
922 timbul kegentingan, maka jang be 
rani kedepan adalah mereka djuga, 

  

   

   

          

HARI NASIONAL HONGARIA — Ribuan orang berbaris rapi dalam suatu pawai di 
Budapest, Hongaria, pada tanggal 4 April lalu tertepa tan dengan perajaan 25 tahun 
kemerdekaan Hongaria. Kelihatan djuga urutan kendaraan2 berhias jang turut da- 
lam pawai tersebut. (AP). 

  

OLEH: DRS. ZARI 

  

Tindakan2 tehnis dibarengi 

pemikiran ekonomis 

  

HADIRI SEMINAR PERS ASIA 
MANILA, 9 April (Mak) 

Penulis novel Han Suyin jang telah 
smengundjungi Filipina lebih dari se- 
minggu dalam bulan Desember jang 
lalu untuk memberikan tjeramah2 di 
Manilg telah dilarang untuk memasu- 
ki Filipina kembali. 

Kepala Imigrasi Filipina Edmundo 
Reyes telah mengeluarkan pernjataan 

lang lalu jang melarang 
""Love is a Many Splen 

"dered Thing” dan banjak novel2 lain- 
ala itu. 

   

  

Dokumen2 
pembunuhan 

Kennedy 

ARSIP NASIONAL 
A. S. DITUNTUT 
Chicago, 9 April (Mdk). 

Arsip Nasjonal AS hari 
Senen dijuduh dengan se- 
ngadja menghilangkan do 

bahwa Presiden John F. 
Kennedy iewas akibat sa- 
tu kom| kh 
Tudubar, itu d:lan'jarkan 

orang menga 
oran e 

hilang. 

Dalam minggu ini sejogjanja ia akan 
datang untuk menghadiri konperensi 

"" Jang diorgani- 
sir oleh The Press Foundation of Asia. 

Reyes mengatakan b: kundjung- 
an Han Suyin pada wal 
"menambahkan minjak 
kan subversi dan pemberontakan 
sedang berkobar di Filipina jang ditu- 
djukan pada lembaga? jang bebas di- 
negeri int." 

Kepala Imigrasi Itu me 
landjutnja bahwa perni: 
Han tentang kemenangi 
nis jang dikeluarkannja selama kun- 
djungannja bulan Desember J.I. menun 

djukkan mempunjal "Ideologi 
dan sistim polit t berten- 
jangan dengan ki , 

  

   

          

   

    
   
   

Ia menambahkan bakwa "untuk me 
ngizinkan pengarang itu memasuki F1 
Uipina lagi, maka ia harus dibatasi ke 
bebasannja untuk menjatakan ideolo- 
ginja dan blaja ini harus kita pikut 
sendiri. 

""Aku sendiri tidak akan memberi 
kan izin, bantuan dan fasilitas.” 

Han Suyin lahir di Tina dan meru 
pakan seorang penjokong jang kuat 
Gari pemerintah komunis walaupun ia 

gkal bahwa ia seorang komunis 
ng ke Manila bulan Desember 

41. sebagat tamu dari pemimpin hari- 
an Times di Manila Joauln P. Roces 
Gan ta telah memberikan tjeramah2 
pada beberapa perkumpulan termasuk 
tentera, dokter2 dan perawat2 dan ang 
#buta2 dari Manila Oversens Press 
Club. (UPI) 

    

PESAWAT2 DJEPANG 
MULAI DIKAWAL 
Tokyo, 9 April (Mdk) 

  

    

SALAH satu hal Tas maha 
penting bagi tapi ig. 
tidak pernah s- 
djak perang dunia ke-II ada. 
lah: irigasi. Bertahun-tahun. iri 
gasi telah mendjadi sebab tidak 
tertjapainja target produksi be. 
ras. Padahai menurut perkiraan 
pemerintah, djika irigasi baik, 
dalam waktu tiga atau empat 
tahun didepan ini, produksi be 
ras akan dapat mentjapai 15:2 
djuta ton. Menurut perkiraan 
kami, irigasi jang tiukup baik 
bukan sadja dapat mentjapai le 
bih dari 16 djuta ton per tahun 
tapi tanaman - sampinganpun 
akan mentjapai produksi jang 
akan mendjamin tidak perlunja 
lagi rakjat mengeluh akan ke- 
kurangan bahan makanan. 

Dimana letak 
kesalahannia ? 

p . 

kija namakan ,force majeur' 
atau n jang tak di 
duga-duga. Tapi sebetulnja di- 
daerah2 persawahan acau per 
ladangah luar negeri, force 
majeur jang berupa bindjjr 
sudah dapat dikuasai oleh ma 
nusja. Spalnja hanjalah mem 
banguy sarana? jang melawan 
kebengisan bandjir. Kemudian 

' bangunan? dipelihara, sehing 
pertum. ga tidak mengganggu 

buhan produksi. Tap seperti 
jang kira alami, Pesita cahun 
ke satu telah ber.kalikali diru- 
gikan oleh bandjir jang tak da 
pat kita bendung. 
PUTL dengan yugasnja mem 

bendung aliran2 sungai jang 
membahajakan akan "lebih 
mengerji, bahwa aljra, sungai 
jang aman, akan memberjkan 

djaminan produksi jang me 
n/ngka. Apalagi, djika selu 
ruh kekua'an masjarakat da 
pat pula di Kerahkan setjara 

is unguk perbaikan? 
pengamapan2, perluasan bah. 
kan sampai kepada pembangun- 
an bendungan besar. 
Dalam hal ini kira ingin me 

njarankan pula, bahwa projek 
pasang surut jang makin men 
  

Tuduhan Bekas 
Pilot Helikopter : 

MAJOR AMERIKA 
BUNUH 33 SIPIL 
VIETNAM SELATAN 
NEW YORK, — Harian 'New 

York Times' hari Selasa mewarta 
kan bahwa seorang bekas pilot 

helikopter AD AS telah menuduh 
seorang Major AD AS melakukan 

terhatap 33 orang 
Vietnam Selatan jang tak bersen 
Gjata, jang terdiri dari laki2, wa 
nita dan kanak? selama melaku- 
aa anne pora dalam tahun 
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" SUATU TANTANGAN 
BAGI KERDJA P.U.T. 
JANG DINAMIS 

“ MENGGERAKKAN 
MINAT TANI, MEM 
BANTU TUGASNJA 

djadj perhatian kita, sebaik 
njalah dimapnfaajkan semak 

si ja. Rawa2 jang ber 
djuta2 Ha dan areal jang su 
dah siap untuk didjadikan 
projek pasang suru, sebesar 
950.000 Ha, perlulah dimasuk 
kan kedalam perhatian kf'a 
semuanja. 

PUT jang berpikir 
tehnis-ekonomis 

DALAM keadaan jang men- 
desak seperti sekarang ini, fia 
ka suatu pemikiran tehnis da. 
ri PUT sebagai jugasnja, sa 
nga: banjak manfaatnja, dji 
ka dibarengi dengan pemikir 
an @konomis, jang dapai men 
tjapai maksimum tugasnja ba 
Ki kegunaan 704 rakjag rani 
Indonesja. Djpermulaan un 

ke II Peli'a ini, banjak harap 
an dijumpukkan kepada PUT, 
agar supaja, dengan kombina 
si dengan sekior?2 lainnja, da 
ri masjaraka# maupun dari 
Pemerinsahan, PUT dapat be 
kerdja 'tehnjs dan berpik:r le 
bjh baniak didalam nerkem 
angan ekonomis  masjarakat. 
Karena pekerdiaannja sebenar 
nja ialah membuat sarana? jg 
dibutuhkan bagi perkembang- 
an ckonomi kita dan mensuk- 
seskan Pelita jahun ke Il. 

  

kaum Muslimin!!! Bukanlah sedjarah 
sudah berkali kali membuktikan kenja 
taan2 itu 722 

' Menebarkan fitnah... 
Presiden Indonesia melawat keluar 

negeri. Negeri mana, negara manakah 
ig memungkiri, bahwa ia adalah se- 
orang Presiden Muslim? Bahwa ia ada 

lah seorang Presiden dari suatu Negara 
Jang diumlah penduduknja lebih dari 

90“, beragama Islam? 

Kita terkenang kepada adat istiadat 

dari Keradjaan Ketjil Djohor di Malay 
sia, jang menjebutkan Sulthan Djohor 
@dalah Sulthan dari Negeri 
dan Daerah Ta'luknja. Tetapi disam- 
ping itu Baginda adalah Kepala Ke- 
luarga dari bangsawan keturunan Lu- 
wuk (Bugis) jang telah turun temurun 
@didjadikan Radja di Djohor. Demikian 
Gjuga anggapan kita tentang Presiden 
kita. Disamping beliau adalah Presi- 
den Negara Kesatuan Republik Indo- nesia, befiaupun adalah pula Presiden 
ari seluruh kaum Muslimin Indonesia Meskipun Ini bukanlah keputusan res- 
mi, namun dia adalah suatu kenjataan 
dang pajah dapat dibantah. 

NILAH rupanja jang membuat sakit hati dua buah suratkabar di Australia. Karena rupanja sam butarjarg begitu mesra dari Pe- merintah dan Rakjat Malaysia 

6 WARTAWAN ASING 
DI TAWAN VIETKONG 
DI KAMBODJA? 
ANAK AKTOR AMERIKA 
DJUGA HILANG 

Phinom Penh, 9 Apri (Mdk) 
Enam wartawan asng di 

duga mendjadi yawanan 
Vieikong di Kambodja se:e 
lah mereka menghilang di- 
satu daerah jang ditjurigai 
dirembesi V! sedjak 
dua hari belakangan ini, 

Dua korespouden Dje- 
pang — wartawan tivi Yi 
Firo Tagaki 
man 

dan camera 
Akira Kusaka darj 

i Television” — diduga 
ditawan serelah bermob:l 
melalui djalan didekat desa 
Chi Phu diprovinsi Svay 
Kran, Bea. Mereka 

koresponden 
Perantjis Claude Arpjn, da 
Ti madjalah AS ,,News- 
week”, 

    

Pada hari jang sama war 
tawan foto Sean Flynn — 
anak dari mendiang biptang 
film Hollywood Errol 

tan dldneran Fang sr. di tan . jang di 
sertat oeh- Dana Stone. se- 
orang cameraman untuk Co 
lumbia Broadcasting System. 
Mereka kelihatan berdua 
mengendarai sebuah speda 
kumbang. 

Belum diperoleh kepasii- 
an, bahwa mereka Otanin 
Vietkong: tapi mereka ti- 
dak kembali ke Phnom 
ia Tana, malam. 

poran2? jang sampa, di 
Phnom Penh menjatakan, 
bahwa Sean Flynn jang be 
kerdja unyuk madjalah ,,Ti 
me”, dan Sone paling 
achir kelihatan dekai Chi 
Phu petang hari Senen. 
Kelima wartawan jang 

hilang itu adalah dari satu 
rombongan resmi jang be- 
rangkat dari Phnom Penh 
menudju daerah perbatasan 
dengan Vietnam Selatan un 
tuk menindjau tempat dima 
na menurut fihak Kambodja 
pasukan2 Vietkong telah me 
lakukan serangan minggu 
lalu. 

Semen'ara iru sumber? 
kedutaanbesar Peranijis ha 
ri Selasa membenarkan 
bahwa 't/ga orang Peranrjis 
djuga te'ah bilang d: de- 
kat Chi Phu hari Ahad. Dua 
orang dari mereka adalah 
mahasiswa . mahasiswa jang 
tinggal dj Phnom Penh, 
dan jang keriga adalah 
Giles Carron, jang tinggal 
di Phnom Penh, dan jang 
ke'iga adalah Giles Car- 
ron, wartawan foto dari 
“Gama Photo Agency”. Se 
begitu djauh belum ada pe 
negasan resmi apakah me 
reka benar2 ditawan Viet- 
kong. (Rr). 

OSCAR 
(Sambungan dari hal. D) 

Cliff Robertson dan Wakter 
terdjad' demonstrasi oleh se- 
Matthau, diluar gedung telah 
djumlah pemuda.pemudi, namun 
diantara orang2 berkerumun 
djuga banjak jang berteriak ke 
senangan melihat muka2 terke- 

— ma tampak Ka antara tami ani 

in Rob Hope, Barbra Sireissand 
Raguei Welch. 

  

  

  
  

Guatemala Tolak 

Tuduhan 
Kota Guatemala, 8 Apriy (Mdk) 

Pemerintah Guatemala hari Selasa 
membantah bahwa mereka bertang- 

se
b K bed
a 

| 

kematian Graaf Yon Spreti 

Djerman 
Dalam seputjuk kawat latnnja Ke- 

(elzemann, Presiden Montenegro me 

sil || i 
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terhadap Presiden Suharto pada kun- 
Gjungannja ke Malaysia. Dan karena 
diperkokohnja kembali perdjandjian 
persahabatan diantara kedua negara 
lang penduduk aslinja berasal dari 
bangsa dan agama serumpun Maka di 
tebarkanlah suatu FITNAH jang dah- 

  

Malaysi. 
I-Tjina. Dan di issue- 

kan lagi bahwa Perdjandjian Persaha- 
batan jang baru itu adalah suatu usa- 
ha membentuk blok Islam diantara ke 
dua Negara bertetangga. 

    

Djohor . 
Tuan boleh membuat berbagai cha- 

Jal dan "imadjinasi'" tentang diri kami 
Namun kami berasal dari satu rumpun 
satu kebudajaan, atu bahasa, satu 
agama. Lama sebelum orang Inggeris 
mengungsi ke Australia! Hal ini telah 
Giungkapkan didalam suatu pantun 
setelah Portugis merghantjurkan Kebe 
saran Malayu di Malaka (1511), keti- 
ka Adipati Muhamad Jurus menjusun 
Armada Demak untuk membantu Me- 
laju melepaskan diri dari tjengkera 
man Portugis : 

Djika runtuh kota Malaka, 
Papan di Djawa kami tegakkan. 
Diika sungguh bagai dikata, 
Badan dan njawa kami serahkan. 

KATA PENGUASA 
KAMBODJA 

  

Phnom Penh. 9 (Aprit (Mdk). 
Tigapuluh judjuh orang 

Kambodja dalam per 
tempuran?2 melawan pasukan? 
Vietkong dan Vietnam Utara 
antara tanggat 9 Mare: dan 4 
April, demikian diumumkan 
harj Selasa oleh pedjaba'2 
Kambodija. 

Dari korban2 mati itu, 17 
adalah jentara dan selebihnja 
ogang2 sipil: Disamping itu 
tertjatat djuga 78 orang Tuka2, 
diantaranja 41 Anggota tenta. 
ra. 
Korban2 dipihax komunis 

tidak d,sebu'kan. 

Pedjabay2 itu mengatakan 
bahwa 106 orang, termasuk 
63 serdadu, telah ditjulik »leh 
pasukan2 komunis selama 
djangka waktu jang sama. 
Pemerintah Kambodja harj 

Selasa itu mengeluzrkan sua 
tu laporan2 mengenai ben- 
trokan2 sendjara melawan pa 
sukan2 komimis. dan memba 
gi2kannja kepada perwakilan2 
d'ploma'sk asi-g dan oroanj 
sasi2 internasjona) jang ditem 
patkan di Phnom Penh. Inj me. 
rupakan laporan sematiam itu 
jg ketiga jg dikeluarkan semen 
djak digul'agkan-is Pance- 
ran Norodom Sihanouk kepala 
negara Kambodja- (AFP). 

  

HALAMAN III 

SPORTIEF. 

Hari ini kesebelasan wanita 
Singapura, djuara Asia akan 
datang ke Indonesia untuk 
bertanding. 
Segera akan kita saksikan : 
panon hideung, pipi koneng, 
bibir "merah, dilapangan hi- 
djau, dibawah langit biru. 
Dan perasaan sang wa 
sit : aneka-warna ! (dji- 
ka dia laki2.......). 

MASA BODOH ! 

  

Selama beres hari ini ko- 
ran2 terus sadja memuat si- 
njalemen Pangdam IV/Sri- 
widjaja, Brigdjen Satibi - 
“Tingkah laku anak2 ABRI, 
merugikan ABRI sendiri !” 
Sedjalan, paralel dan simultan 
dengan sinjalemen itu koran2 
ibukota dihias pula dengan 
berita2 tentang : praktek2 
berandalan anak2 ABRI jang 
rugikan ABRI. 

HABIS NANGIS, 
SENJUM 

Dunia mengutuk bandit2 Gua- 
temala, karena membunuh 
dubes Djerman Barat jang 
sama sekali tidak bersalah. 
Tapi kita senjum, menjadari. 
bahwa didalam sedjarah du- 
nia, terlalu banjak orang tidak 
bersalah mati dibunuh. 
Dan terlalu banjak pembu- 
nuh2 jang bitjara tentang pe- 
rikemanusiaan. 
Katakanlah, bahwa hukum 
dan keadilan bukan lelutjon! 

Subs 
(berani hid..p) 

TERDAKWA 
(Sambungan dari hal. I) 

merintah menundjuk Bung 
Karno» atau Ali Sastroamodjo. 
jo SH sebagai penasehat hu. 
kumnja, dan apabila kedua. 
nja tidak dapat didatangkan, 
terdakwa tidak memerlukan 
seorangpun jang akan men- 
djadj penaseha: hukum. 

Didjelaskan oleh Major Soe 
dijono, bahwa apa jang dimin 
ta Oleh terdakwa tentang per 
mintaan penasehat hukum 
tsb, diatas, adalah suatu per 
mintaan jang tidak mungkin 
dikabulkan. Tetapi walaupun 
demikian, pemerintah akan 
menundjuk sendirj siapa jang 
akan mendjadi penasehat hu 
kum k terdakwa. Mengenai 
hal inj belum diketahui siapa 
jang akan dituntjuk oleh peme 
rintah.- Demikian ditambah. 
kan. 

  pen 
Marcus Giroth 

Mengenai tokoh ex PKI Mar 
cus Giroth jang telah didja 
tuhi hukuman matj oleh Mah 
mildam XIV/HN, Major Soe. 
dijono mengatakan bahwa 
hingga sekarang belum ada 
keputusan presiden apakah 
grasi jang disdjukan terhu. 
kam, diterima atau ditolak, se 
dang dari Mahkamah Agung 
dan Mahkamah Militer Tinggi 
telah ada saran kepada pre. 
siden agar grasinja ditolak. 

(Ant) 
  

Polisi Tokyo tangkap 16 
demonstran s 
Tokio, 9 April (Mdk) 
Tigabelas orang ultra.kanan 

Djepang telah ditangkap Se. 
lasa sore dalam satu pertjoba 
an untuk menjerbu Wisma 
Tamu Pemerintah dimana me 
nginap wakil PM Uni Sovjet 
V.N. Novikov da, rombongan. 
Keiompok kaum ultra-kanan 

itu, jang dipimpin oleh Bin 
Akao (usia 72 tahun), ketua 
"Partaj Patriot", tiba dengan 
dua mobil dimuka Wisma Ta. 
mu dan mulai dengan pidato 
jang ditudjukan kepada orang 
orang lewat melalui satu alat 
pengeras suara jang dipasang 
diatas mobil. Pidato itu ada. 
lah mengenai kewadjiban Uni 
Sovjet untuk mengembalikan 
kepada Djepang pulau? Shi. 
kotan, Kunashiri, Etorofu dan 
Habomai dikepulauan Kuril 
Selatan, janz teteh direbut 
Uni Sovjet mendjelang Ber 
achirnja perang Pasifik. 

Ketika pidato masih belum 
berachir, mobilnja Bin Akao 
tiba2 sadja mentjoba menero. 
bos pintu gerbang. tapi diha. 
lang-halangi oleh 30 orang po 
lisi huru-hara. Sambil meng. 
gunakan kekatjauan ini mo. 
bil jang membawa alat penge 
ras suar» menernbos veadja. 
gaan dan masuk pintu ger. 
bang. Akan tetapi 10 meter 
dari koridor depan mereka di 
hentikan oleh polisi daa 13 
orang. termasuk Akao, ditang 
kap atas tudihan masuk pe- 
karengan setjara tidak sah. 
Wakil PM Wladimir Movi. 

kov tiba di Tokio hari Selasa, 
menggantikan Presiden Nika. 
lai Podgorny jang telah mem 
batalkan kundiunganrnia ke 
Dievang karena diserang fu 
Novikov akan memimot» setu 
delegasi 8 orang ke Osaka di 
mana ja akan menghadiri ve. 
rataan Hari Nasinnal Soviet 
@ Exoo-10 pada hari Djum'at 
Ia divea direntianakan akan 
mengadakan vertemuaa dgn 
pemimo:n? Djevang 
Sebaniak 60 orang menga 

wal keamanan telah menea 
wal Novikov dari lavanggn 
terbang dimana 600 orane 1 
list ditugaskan. unuk ber 
siang menghadan: segala ke. 
mangkinn setelah tersiarnia 
desas-desus behwa satu kelar 

      

ap kanan 
DITUDUH MAU 
SERBU WAKIL 
P. M. SOVIET UNI 

pok kanan merentjanakan un 
tuk menjerang tamu dari Ru. 
sia itu. (AFP) 

  

Jet M16-15 
Hongaria 
dilarikan 
ke Itali 
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HALAMANIV 

      
   

BALAPAN 

DJARARIA 
CANiDROME 
SPORTS CLUB 

An GREYHOUND 

Petindju Djepang ditundukkan 

Manunra dindu Gelas ban u - 

tam Indonesia, Idwan An- 

war madju ke-final kedjua 
araan tindju Asia-IV sete- 
lah dalam pertarungan jg. 
dilangsungkan di Manila Se 
lasa malam menang angka 

atas petindju Djepang Y. 

Machida (3—2). 
Gaja dan pukulan2 jab 

jang dilepaskan Machida 
m namun xia engagumkan, 
tidak bisa mendekati petin 
dju Indonesia jang berlari 
sambil -melepaskan puku- 
pn, Idwan Anwar berhasil 

mem - 
annja dengan kelebihan 
angka (3—2) setelah ia me 

dimuka lawannja. 

final 
Dengan demikian dalam 

final memperebutkan meda 
Ii emas dan perak Idwan 
Anwar 'akan bertemu dgn. 

Idwan madju ke 
Asia 

dalam semi-final lain- 
2 Win Ma: 

Lawannja dari Pakistan 
Hasil2 lainnja 

Hasil2 lainnja dalam kedjua 
raan Hndju amatir Asia-IV 

Kelas terbang.ringan : 
Semi.final : M. Vicera (Pil 

. pina). menang angka atas 8. 

  

HASIL2 FINAL KEDJUARAAN TENNIS 

MEDJA ASIA DI NAGOYA: 

TEAM PUTERA DJEPANG 
PUKUL KORSEL 5 - 0 

Nagoya, 9 April (Mdk) 
Djago2 ja Dje. 
pang kembali sukses dalam ke 
djuaraan Asia ke.10 di Nago- 
ya, Djepang, setelah berhasil 
dengan mejakin! 

dengan angka 1 
bak final putera kemarin. 
Korea Selatan sementara 

itu merebut kedj - 
' teri dengan 

pemain? Djepang dgn 3—2 di 
babak final. 
Kemena. team putera ngan 

“ Djepang adalah berkar pres. 

tasi pemain2 tenarnja seperti 
Inone, Shigeo Ito dan K»no. 8e 
baliknj' 

n: 
tjajaan pada dirinja sendiri se 

'a dikalahkan oleh pe. 
main puteri Korsel, Choj Jung 
Sook, dengan 21—15, 14—21 
dan 21—18. 2 

Korea Selatan djuga berha. 
sil menggondol medali emas 
untuk pertandingan remadja 
putera (Lihat berita lain da- 
lam halaman jini). 

  

1.Surat kabar 
$.Barang2 jang mendjadi hak milik 
9.Sebuah pulau jang akan diserahkan 

AA.5. kepada Djepang 
10.Salah satu pasukan int! (bagian) 

dar A.D. 
12. Organisasi makanan dan Pertanian, 

bagian dari P.B.B. (singk.) dalam 

21. Angkasa Malkota 
5. Tidak (bukan) bhs Inggris 
26.Nama salah satu bagian dari ne- 

gara India jang pernah didjadiah 
Portugai 27. Suatu gelar ani teknik 

    

riphitom (Muangihai). 
" V. Dawla (Burma) menang 

atas Ghafi (Pakistan). 

Nigaue (Djepang) me. ve 
ah 'angka atas Chi Yong 
Ju (Korsel). 

P. 'Cha-oon (Muangthai) 
menang angka atas Kambrani 
(Pakistan). 

' Kelas bul lu: 
E. Valmocina (Piljpina) me 

atas Akeshi Na. 

final 
dju Pakistan 

——a 
GUBERNUR 

(Sambungan darj hal. 1) 

para sekolah kang” 
turut membaritu dengan dju 
djur jajtu misalnja kalau gu 
ru belum berkeluarga. djangan 

dikaakan sudah berkeluarga, 
jang anak satu, dikatakan 
anak enam. 
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28. Tempat buku dan uang 
30. Lalu lintas darat 

7 
32. Oibatja dari bawah keatas: Ikatan 

Oinas 33. Atas nama 

MENDATAR : 

1. HATTA, 4. B.A.T., 6. LOK, 7. US— 
, 9. USA. 10.” TABIAT, 16. 

KOMA, 16. A.O., 17. H.I., 16. PION, 
21. ATJARA, 23. LAS, 26. STENO, 
27. MU, 28. SUA, 29. PIANG. 

  

1. HIU, 2. TAK, 3. ALPA, 4. BRU—- 
YO, 5. TJAMA, 8. U THANT, 11. WM. 
12. AKIBAT, 13. UBI, 18. MIL, 
18. POLIS, 19. OASE, 20. M.A. 
22. RSUP, 28. EKA, 26. ONO. 

HIBURAN BARU UNTUK ANDA 

“SEKELUARGA BELUM PERNAH ADA 

DI ASIA TENGGARAN KETJUALI DI 

MACAO Kan mensevorelesanya Wroskasag AUSTRALIA 
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Ba mat kas Ko- 
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Invitasi Volleyball 
8-Besar Di Djakarta 

Tanggal 10 Mei 

jakarta, 9 April (Mdk) 
PB.VSI (Persatuan LL 

ley Seluruh Indonesia) 

“an Invitasi “8 Besar” Indone 
sia di Djakarta pada tgi»10 

Te na 

. 

z 

"Hasil final : 

TETAP TIDAK 
TERKALAHKAN 

Nagoya, 9 April (Mdk). 
Team junior putra Indo- 

nesia achirnja mendampi- 

ngi rekannja junior putri se 
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ts : 1 | FE | pada bulan Mai, akan teubir Get Teng 

menjelenggarakan pertanding. dalam peluntjuran sate 

an3 invitaai empat besar seba 112 buminja, demikian itupun 
gai hasil ranking dari tavitasi kan jd 

Besar”. Para coach dan of Kantorbertta An ang Head 
ficial jang pernah pula takan bahwa satelit 'beker 

menjaksikan aja voruai. 
bola volley dalam: PON 20, Sesah Sah ag 
meneli pertandingan? invi. mi ditempuhnja ada 

tani "8 dan 4 Besar" ini dalam ah, sedjau agen y 
Sana tuk - Pang aka Sea Kana Asian Seng ai 

Ma Bisa s ag 
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Indonesia — Djepang 3—i, Malay 
sia — India 3—0, Indonesia — Ma- 
laysia, 3—2, Djeparg — Singapura 
3-2, Korea —Vietsdl 3—4, 
Juntor puteri: 

In besar di Asta, diluar dugaan men 
derita kembali kekalahan untuk ke- 

Gua kalinja. 
Setelah digulingkan dengan 5—4 

Oleh Taiwan dalam pertandingan Se- 
lasa malam Indonesia ditundukkan 
oleh Korea Selatan dengan S—i dan 
dengan demikian gagal menempatkan 
Giri disemi final. 

Lari dengan 
menerobos 
genteng 
tahanan 

AJAH TIRI PERKOSA 
ANAK BEKAS ISTERI 
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CANIDROME STADION SENAJAN 

MULAI TGL. 18 DAN 19 APRIL 1970 

SETERUSNJA SETIAP 
SABTU DAN MINGGU 
PADA DJAM 19.00 W.LB. 

HARGA KARTJIS Rp. 300,—: Rp. 100,— 
DAPAT DIBELI DIPINTU MASUK 

   

   

     
    

     

   

  

     

    BALAPAN 

No. 327/M/79 

    

      

PEMAIN2 TENNIS MEDJA serta pengurus dari 12 nega 

ra Asia berbaris didepan di stadion chusus 

Nagoya, Djepang, ketika kedjuaraan Asia ke 10 dibuka 

tanggal 6 April lalu. Kedjuaraan tersebut diradjai oleh 

pemain2 Djepang dan Korea Selatan. (AP). 

Kapan kembali 
tjapai 

zaman 
emas? 

OLEH: B. HARAHAP 

ETIKA pembalap? sepeda 

Waktu itu sudah memasuki usia dewa 
dlawabkan. “Ditambah pula Bahan Yan mulai memikirkan soal? hidup 
prestasi dan materi Lereng dara Pe dan penghidupan, pada dasarnja me- 
Ga waktu Hu masih delima Teka OP merlukan momongan dan pembinaan 
hirgga para pengasuh mental dengan tjara2 tersendiri. Ka- 
Ga satu problema: rena itu tidak heran kalau dalam bi- 

dang ini memerlukan tjara2 pengasu- 
han jang lebih rumit daripada didi- 

lah sangat dang teknis balap sepeda. 
ba-tjoba mengirimkan satu team Seperti djuga halnja dengan keade 
lap sepeda Jang notabene baru UMK... bara olahragawan kita sekarang 
pertama kali akan diterdjunkan ini, pada waktu itupun sudah ada ter- 
lam gelanggang balap sepeda tingkah selo rasa chawatir dalam diri masing2 
Asia. pembalap kita jang memikirkan Yari 

Namun demikian, dilain pihak eda “Yerannja jang belum ketentuan arah- 
satu kejakinan bahwa pernjataan tem- oi, Faktor inipun merupakan salah 
tang moral jang bediat dikalangan siti bagian dalam pembinaan jang ti- 
anak2 kita, adalah terlalu @besar-be- dak bisa diabaikan begitu sadja oleh 

sarkan dan panu Tg rap para pengasuh balap sepeda waktw 
prestasi pembalap itu, 

peri Hansjim Rusli, Hendra Gian APA JANG TELAH (endrik Brocks), Wahju Wahdini, 
Aming Prijatna, Gl. tjukup mejahte ) DIHASILKAN ? 

kan mereka untr' dapat merebut hasil Kalau kita membuka buku tjatafen 
jang tidak kepalang tanggung jaitu perkembangan prestasi balap sepeda 
mendale emas. dimasa-masa jang lalu. bukan berarti 

Demikiantah terdjadi satu "konflik" —” bahwa kita hendak membesar-basur- 
dikalangan pengurusan balap sepeda — kan prestasi mereka dan mengetjilkan 

1 atanja pernjatasa jang arti potensi pembalap? kita sekarang ! | 

jang sama sekali tidak bersiasad. Se- kembali prestasi pembalap? kita se- 
bab Rusli dkk achiraja terbukti dapat djak tahun 1961 jang kalau boleh kita 

merebut satu medale emas, dun perak katakan merupakan masa djaja-nja 
dan dua perunggu di forum Asia. olahraga Ma san Me 

Hasil2nja z 

Bagaimana 1961 First Astan Championships 
bisa berhasil (Osaka) 

Dengan menjelenggarakan atjara Ia Open Read Race .............. . 
tihan jang seberat-beratnja baik dibi LX cma 1 perak 
dang fisik maupun mental. pembalap2 Track Race 

waktu itu lebih — menjerupai suatu £ ema 
tuchthule” daripada suatu training Individual Road Race 

centre olahraga 1 emas 1 perunggu 
Djika hasil latihan itu tidak mem Road Race (Team) 

penjusunan team tersebut. 
Begitulah latihan dititik beratkan 

kepada penambahan ketjepatan dengan 
melakukan interval training seperti 
variable interval dan beton interval. 

  

jang bermaksud agar vertap - £ - 

pembalap dapat mengerahkan tenaga- Road Race 
nja menurut spesialisasi-nja. "ada da 1 perak 
Gian inilah diperlukan tr: ox jang Treeh Race . 
sebanjak mungkin. Menurut overait 1 perangas 

u team Ta NN awan Asia dan satu kali me- Djumiah € emas 4 perak 4 perungga 
lawan Eropat Tapi pilihan try-cut me- lawan Vietnam? Tiniland, Korea mau INVITASI BALAP SEPEDA 
pun Djepang di Asia dan New Ze- NASIONAL 
land jang setaraf Eropa, terniata ga- NVITASI dalap sepeda Nastona! 
(al sama sekali! Achirnja dipilih Djer jang tidak lama lagi akan dise- 
man sebagai lawan try-cut. Meskipun lenggarahan di Purwakarta, akan 
tidak dapat memenuhi rentjina jang akan memberikan setu Gjawaban 
@wlah ditrapkan. namun program la jang lebih njata apakah pemba- 
tihan tetap berdjalan terus tanpa ada jap kita cekarang ini nkan kembali me 
rasa hechawatiran akan berkurangnja masuki masa djaja-nja seperti jang 
setu pembalagh tita. mudah? Lagi pula ISSI menghadapi 

Pembinaan mental setu atiara jang tiukup padat tahun 
ARA pembalap jang berasal ini” Daik dikandangnin sendiri 
Bari berbagai matjum mili- maupun di forum internasional. Te 
€u pada umumnja tilak Di- "utama Asian Games ke Vi jang sudah 
sa terlepas dari masalah Mi- ” Cismbang pintu Sebaiknjalah kalah 
dup dan penghidupan. Soal Pengalaman? masa latu Disa Gidjadi- 

materi untuk keperluan hidup Danjak — kan bahan pedoman untuk pembinaan 

sekali pengaruhnja sehingga menimbul — Pembalap? kita sekarang ini Sekurang 
Ikan konflik dalam hatinja jang menje — kurangnia pembalap? musa kita seka 
Babikan konsentrasi —terpetjahpetjah Tang Naa banjak beladiar dari mereka 
pada waktu jang sudah banjak makan sam garam 
Pembalap seperti Manajim Kasi: jg seperti Manatim Rusii dak 

GA Aa dx se: 4 £ 
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