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Bupati Abubakar tidak men 
Guga sama sekali bahwa orang 
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0” PRESIDEN DI DJAWA BARAT 

"4 
PRESIDEN kembali duduk didalam jeepnja setelah di Djakarta Gedikan 

  

helikopter kemarin pada achir perdjafanan incognito ke Dinteng/Djabar #eljak 

- Senin lalu, (Indopix) 
@ 
DI. GUDANG INDUK 

enaga ahli jang benar2 ahli' 
sangat terkedjut dan merasa 
heran, tatkala Gubernur So 
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jang turun dari mob Toyot: Hichin h . na an pa dengan air. Kendann 'uedang 

Perhatikan keadaan Kepala Negara jang . 
wa Tengah, jaitu didaerah se masjarakat 3 seorang pandjai 

bas cara 3 hesatan Dim “Karan uda ada da wa 

Tengah dengan @sampingi » Ma fkes.yattowad 
kemudian meme 

pimpinan gu- 
melakukan perba- 

lainnja agar 
kekajaan negara tersebut bisa 

: maMentrut Presiden, tertindinja 
- . . . akibat selain negara Hi 

KEINDRAMAJU: '””Sisa2 Gerombolan Di Irian sx» ea Peran 
8 88. : terhambat. Presiden mem 

Kredit Rp. 3 Barat & Kalbar Diisolir perhatikan keadaan karjewana 
d uta dari Djakarta, 10 April (Mak) OPERASI MILITER, ki mereka bengkak2 dan terke Pedjabat tinggi Dep. Han- Ny na koreng akibat zat2 kimie Yg 4 kam mendjawab pertanjaan — TERRITORIAL DAN Seharusa tidak tokh 
Presiden Tabah Harga denmanan INTELDILANTJARKAN Sega adu Sang 
BANDUNG. — Presjten adaan keamanan didaerah ter TN Pen oan a Langewedktagroey ng or 

Sitarto memberikan perhatan sebut pada umumnja adalah DIK Demilak merarut Ket At 120 komeaka pmpuk terdiri 
jang Ghusus torbadap koper, baik, Mengenai gerombolan? “eka dalam wawantjara dari 308 buah gudang dan gu 
Sa Kanan ena. nana Naa Hani Oa Dag dekan dengan wartawan dang di Linggar tu, termasuk Da ndosmnja an maan enakan OeMaa “Mardeka", D) jang "paling baik”. (Ant) 
kurangan makan, Terhadap djabat Hankam tsb diakul “ 

bag menda gear aorta bera pimpinan TEKAN TENAGA AN DJ, 'A — Hari Djum. Murba telah 
sotjara chusus pula dan bah Awom, tetapj kekuatan jang 'st siang Wakil Ketua MPRS danger dtang maa 
kas member'kan bantuan2 gu ada pada mereka, menurut ke Melanthon Siregar telah me- Murba teni pengunduran 
na ikut verta meringankan be enanda Tak Sanga 2 nerima Sekretaris Fraksi Mur diri Sukarni ar 
ban jang diderita rakjat. digambarkan jang ba dalam MPRS, D. Gondo. Keanan Ka sana 0 
Setelah melihat keprihatin- mereka itu mempunjal kekuat wardojo jang didampingi oleh dan menga- 

Kepala Negara telah memberi .. & Uukap Gerakan? Sana Dindin Menara era uan dalam 
kan bantuan bahan makanan jang mereka bersitat Dalam teb. 
porn. Kar Busa naa perbuatan? kriminil Sa 

imin2. Diharapkan agar bantu bunuhan dan an ter 
ag seger ondkannya Tn gaya 

Miomantan sisa Seputa No pendjagaan 
gara, kerena setelah ia men” elandj Jabat ting. 
(jelenja, ternjata ada penderta an alan Pertanya 
Jang sampai sekarang baru an wartawan "" me. 
menetaa | kg sadja cedjak behwa, mengenai 
penjerahan bantuan Guberaur Jarinja gerombolan komunis 
Djabar. 13 Maret 1970 padahal dibawah pimpinan Altu dari 

Tea Ta Km mak kedalam one- 100 grem, suk kedalam wilajah Indone- 
Disamping Kepala Nega sia, piheknja belum meneri. 
0 memberikan krodie laporan lengkap dari pe. 
Pa UNA San Dengan djabat keamanan Kaliman' 

adalah untuk pengem 5 me pengga Selerg 

seluas 200 hektar. Kredit ini bersifat infiltrasi ataukah ha 
adalah untuk pengembangan nja bersifat mentjari daerah 

—— djabet Hantam "operan Ia. 
amanan dilakukan ABRI 

KAIRO — Dinas rahasia Me. didaerah Kalimantan dan Tri- 
cie telah mentjulik seorang Me- an Barat terus dilantjarkan 
sir jang berkolaborasi dengan “baik bersifat operasi Militer 
penguasa2 lersei didaerah jang moupun Teritorial dan Intel, 

angen ag AA sangar card #ehingga daerah gerak geram 

retmi "AI Ahram? hari Selena. rah vb” dapat dilaolam untuk 

Beberapa propinsi 

 Djen.Lon Nol bubarkan " 
| keradjaan Kambodja 

5 - | 
i 

Djen. Lon Nol 

masih dikuasai. komunis 
& pendukung2 Sihanouk 

berada di Moskow tatkala kup 
tsb terdjadi. Kinj ' pangeran 
tsb masih berada di Peking. 

Seteiah proklamasi Kambo- 

  

Osaka, Djepang, 11/4 (Mdk) 
Satu dari setiap 7 orang 

10 Tem Paviljun Indo 
nesia uni menjaksikan 
tari2an tradisionil, mentji. 

Indonesia 
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"kepala negara” itu 
bentuknja jang sekarang, ja. 
itu formil, sedangkan kekuasa 
an riil akan diperang oleh 
Lon Nol sendiri. Sebaliknja, 
apabila Lon Nol akan meng. 
hapus dualisme Itu dsn lang 
sung mengambil oper kekuasa 
an sebaga: 
pertama Republik Kambodja 
akan diketahui dalam rapat 
umum pagi inl. 
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bentuk 

j | | 1 I , f : | 
A
i
 Ti ji 

i f 

HN
 dp IP | | ! ft: "| IH 8 

  

           

    
     

Manila 11 April Mdk) 
Para mahasiswa wartawan Filipina 

hari Kamis mengumumkan mereka 
akan mempiket awal ""Madjelis Satu 
Asia" wartawan? hari Sabtu ini, oleh 
karena pemerintah Filiping melarang 
pengarang Han Su Yin berbitjara di 
konperensi itu. 

Pengarang Han Su Yin jang pernah 
bertjeramah di Manila tentang Tjina 
dewasa in, dalam kundjurigannjs bu: 

lan Desember jang lalu, menurut ren 

PURE MONOSODIUM GLUTAMATE 

NO. 

SEMINAR PERS DI MANILA 
DIDEMONSTRASI 
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.6952. TH. XXIV. TH. REP. XXIV 

      tjana akan me 
lam korperensi 
orang penerbit dan redaktur harian2 
Asia 

Miss Han Su Yin memiliki paspor 
Inggeris. Ia dilarang memasuki Fili- 
pina oleh pedjabat grasi Edmum- 
do Reyes jeng jakin barwa kebadii- 
rannja akan berarti 
njuk pada njala-api sub 

kun jang makin 

    

  

erambah mi- 
versi dan pem 
Deras te" 

(AFP) 

  

JEEP KOSTRAD 
PRESIDEN UNTUK 
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HANJA BOLEH TURUN 

DI SINGAPURA SELAMA 
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At MENUT 
. Obat sakit maag jang pa 

— DAPAT DIBELI DI-APOTIK2 DAN TOKO2 OBAT SELURUH INDONESIA — 

Rp.35 DJUTA KERUGIAN NEGARA 

Djembatan Kalikuto 

Pulih 15 April ? 

Dari Djakarta ke 

Dibuat 

   

   

       

  

   

   

  

   

  

    
    
   
    
    

   
   

      

     
    

     

ENG AUN TONG 
The TIGER MEDICAL HALL 

     
   

            

    

     

  

“PROGRAN 
TAMAN RIA DIAKARTA/ MONAS) 

NAN djam 21.00 i i t 
hi

 

NON STOP REVUE bersama THE ANGEL ex VENUS GIRL 
Dengan dara? lintjah, Butet, Lusi, .Jeny & Waty Dibawah 

pimpinan NANI HARDJO pemenang kontgs : 
MISS PARIWISATA dan MISS PERSONALITY PACIFIC. 
BAND OTISTA — Singer kembar 2 MYRNA & 
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TAMAN RIA SENEN (Projek Senen) 
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MERDEKA 

Sakit maag jang ringan maupun berat @e 

Segera dapat diberantas sampa 

ut ilmu. Kedokteran 
ling unggul se-gala nj 

Semarang, 11 April (Mdk) 
Hubungan lalu Hintas kenda- 

raan bermiotor antara Sema. 
rang kebagian Barat jaitu ke 

Pekalongan sedjak Sabtu tgi. 
4 Aprii berselang seperti dibe 

Beras AS 
Ditunggu 

September 
Djakarta, 11 April (Mdk) 

Pada harj Djumat tgl. 10 
Aprii djam 10.00 pagi kemarin 
Menteri Luar Negeri ai., Pzof. 
Oemar Senoadji SH dan Duta 

Besar Amerika Serikat, Fran. 

cis J. Galbraith, atas nama 
Pemerintah masing2 telah me 
laksanakan penandatanganan 
persetudjuan PL.480 tambah: 
an ke-& 
Sebagaimana telah kita sjar 

kan kemarin dalam harian 
"Merdeka'” persetudjua, tam 
bahan ini meliputi djumlah 
beras 250.000 m/t dengan har 
ga seluruhnja US$ 40 djuta. 

Sementara itu perlu ditam 
bahkan disini bahwa djumlah 

250.000 m/t beras tsb merupa 

kan bagian bantuan jang per 
tama untuk memenuhi kebu. 
tuhan Indonesia akan barang? 
PL.180 dalam tahua ini jang 
seluruhnja terdiri dari beras 
600.000 m/t, tepung terigu 

La pd m/t dan kapas 215.000 
bal. 

Pengiriman beras jang per. 

tama diharapkan akan sudah 

tiba di Indonesia sebelum bu- 
lan September. 

Seperti jang sudah2 maka 
nilai lawan rupish dari selu. 

fuh djumlah bantuan tsb, 
kan dimasukka, dalam coun 

terpart fund iaag akan diper 

runakan untuk maksud2 pem 
bangunan. (Lhi) 

ASSURANSI AMERIKA 
MASUK INDONESIA 

    

   

  

kota Belanda, Mr J.N. Scholten, 

dari Andel, Gieesen dan Rijswijk, 
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Moder 

Namun tarip kendaraan ber 

motor, baik dengan opelet atau 

bus antara kedua tempat 
hi oleh 

batan 

int, naik perahu ketjil, 

bajar Rp, 10:— per orangnja 
dan selandjutnja dapat mene 

yuskan : perdjalanannja naik 

kendaraan lainnja. 
Adapun“arus lalu limas dja 

rak djauh seperti bus malam 

atsupun Suberband kedjurus. 
an Barat, sementara terpaksa 

mengambil djarak jang lebih 

djauh, jakni melalui Ambara 

wa—Setjang—Temanggung te. 

rus ke Tegal atau Tjirebon 
dan ini memakan wak'u 4 

djam lebih lama dari waktu 

kalam melalu djalan antara 

Semarang ke Tjirebon, sebe- 

lum vutusnja djembatan tsb. 

Sehubyagan dengan ini, ba 

gi mereka jang ingin tjepat 

ketempat tudjuannja, achir2 

in banjak menggunakan a'au 

naik kereta-api. 
Akibat ambruknja djembat. 

an tsb, Pemerinteh menderita 
kerugian kl. Rp. 35 djuta. Ke 

kuatap djembatan adalah 5 

ton. 
Unik mempertjepat per. 

baikan djembatan, maka pem 

bengunan djembatan baru de 

ngan menggunakan baley kini 

sedang dikerdjakan nleh Jori 

Ziepur Dam VII/Diponegard 

jang diharapkan tgl. 15 atau 

16 Avril ini sudah depat dila- 

Iu lagi oleh kendaraan ber. 

motor. (Ant.) 

DJALAN PINTU KETJIL DAN 

DJL. PINANGSIA SELESAI 

DI-UPGRADE 
DJAKARTA, — Gubernur Av 

Sadikin Kam's sore telah meresmi 

kan penggunaan Dji. Pintu Ke- 

Be lesai 
Djalam2 ini mulai df-upgrade 

dan @iebarkan pada 15 Djanuari 

1970 dan telah menelan biaja ma 

sing2 untuk Dj! Pintu Ketjti ku 

rang lebih 120 djuta rupjah dan 
Dji. Pinangsia 121 djuta rupiah 

DJI. Pintu Ketjil sepandjang 560 

meter dan dari 6 me 

ter mendjadi 15 meter sedangkan 

DJI Pinangsin sepandjang 546 me- 
ter dilebarkan dari 7 meter men- 
jagi 12 motor. 

PENANGGULANGAN 
AKIBAT BENTJANA 

MERAPI MAKAN 
WAKTU 

MAGELANG, — Menteri PUTL Ir 

Sutami, menegaskan bahwa penang 

ulangan akibat #pntjana gunung Me 

Tapi tidak bisa dilakukan hanja da- 
lam waktu 1 atau 2 tahun sadja, te- 
tapi akan dilakukan setjara terus me 
nerus, selama gunung Metapi itu be 

kerdja dan membahajakan serta meru 

gikan rakjat 

Hal ini dikemukakan oleh menteri, 

ketika Rabu siarg meresmikan selesai 

nja pembangunan tebing pertahanan 

bardjir Merapi dikali Krasak, kabupa 

ten Magelang 
Upatjara itu Gibadiri oleh Muspida 

Magelang, residen Magelang Sujitno 

Gan Wapangkowilban Il Laksda (L) 
Susatio Mardi serta pediabat2 peme 
ristah DL 

Menurut menteri pengendalian ba 
aja gunung Merapi akan dilakukan 
setjara terus menerus, dan kita ha 
tus waspada terhadap hall jang akan 
terjadi karena kegiatan gunung tab. 

Kat ra 

  

    

      

No. 335/M/70 
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Lain Djuga Akan Bangun 
Djakarta, 11 Apri: (Mdk) 

Sumber resmi dj Dej 

an Pemerintah Indonesia un. 'njah bebas pelabuhan, sete- 

tuk menetapkan Sabang seba Kentuan2 tentang bea.tjukai 
kini telah diatur dengan 
dang2 No. 3/1976 dan Undang? luas oleh P tah Malay 

ret jbl, maka ternjata bahwa Ka) akan memi 

Jam Pultu Weh” dan Sabang nfum pelabuhan bebas sebagai 

mendjadi kuat dibidang per. aa Babe 

dagangan ekspor dan impor kan, (Bs) 

jg
 ? 

i 

pat dialirkan kepelabuhan be lerakap dengan sendiata 

bas 
Sg aa mentja. man salah seorang kompiatan pene 
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OBAT JANG PALING TJEPAT UNTUK 

MENGHILANGKAN SAKIT? PILEK DAN 
SEGALA MATJAM PENJAKIT. 

MINJAK ANGIN DJERMAN 
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Ini sangat terkenal karena kasiatnja dan tinggi kwalitetnja. 
Untuk n sakit 2 pilek dan segala matjam penjakit. 

Tak seperti minjak angin jang lain, minvak angin djerman 
tjap lang Ini mempunjai suatu bau jang enak dan menjegar - 

kan. Minjak angin djerman tjap lang ini lalah bauZan minjak 
'angin jang pertama sekali telah didjajakan oleh perlatis. 

Tak dapat diabaikan terdtama sekali untuk dirumah dan 
mena Bisa dipakai untuk diluar kulit serta didalam 
mulut. $ 

oiuar AR WILHELM HALFFMANN &.CO. 
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THE AUSTRALIAN TRADE COMMISSION, 
DJAKARTA 

is seeking applicants for 

SECRETARY (FEMALE) 
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No. 337/M'70 

  

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

THE AUSTRALIAN TRADE COMMISSIUN 
P.O. BOX — 2016 

No. 324/M/70 DJAKARTA 

   Amsterdam 

Dari Tokyo ke AS. 

Dari Hong Kong 
ke Helsinki 
Dari mana sadja 
kemana sadja 
anda ingin pergi. 

Pan Am membawa 
anda 

              

     

   Hotel Indonesia Tel: 49363.43755 

20"c KETJELAKAAN 
Di SEMARANG 
AKIBAT NGEBUT 
SEMARANG, — Menurut Waliko 
in Semarang R.W. Soegiarto da- 
lam tahun 1909 di Semarang ter 
Ujatat djumiah ketjelakaan lnle- 
Untas sebanjak 1.209 jang terdiri 

gara? “Asia Tenggara 

Pelabuhan 
Perdagangan menerang. Be 9 , dari 798 ketjelakaan ketjil, S1 

kan kepada ” Merdeka", bahwa Ss . meninggal dunia dan 438 lukat. 

dengan adanja kebidjaksana. 
. Dari djumlah ketjelakaan itu 

ternjata 2064 Gisebabkan, kare- 
Ma main “ngebut” dan kebanja- 
Kan ketjelakaan Itu terdiadi di- 
Gjalar2 Mataram, Sillwapsi dan 
Pemuda serta Simpang Lima Se- 
arang, jaitu tempat2 dimana se 

lah lebih dulu memenuhi ke. 

Un. lainnja. 
Misalnja Penang akan diper 

tsb telah diun oleh ring terdjadi main kebut. 

Pemerini pada tgl. Ma. Sia pelabuhan bebasnja dgn Ket! - 

- Na 100 acre lagi. Djuga Muang. eren @atan Ke Dena 

tsb telah dapat me- daerah jang terdiadi 60 ketjelakaan ke 
pelabuhan bebas dan dikabar tt, 

perhatian te. kan akan dibangun atas seluas Sa Gi Ian Tn 

bidangan tanah sampai 2.400 

. juga AN dan Phil: 
tetapkan: a sedang melakukan 
- mala perentjanaan untuk memba- 

mana balaja dengan pelabu. 

Demikian sumber itu mene 

”Kasihkan uangmu itu, 
kalau tidak saja tembak?” 

Salam hd tan G6: Mendung, 11 Aprir (Mak) Gong tersebut berhasii — menggondol 
saj dangan Mr Tn pedaganu - vang Rp 4 300— Penggarongan ter 

tuan? pan man "Ver. gjur karena setjara —tibat “ainerumu ear #... tah Beban 
bagi ekspor jang mi oleh & orang tak dikenal jang di Yomu (kabupaten Sumedang) 

@rtaranja 4 orang berseragam. Didjau Sementara Itu penduduk kampung 
Wawilarang baru sever setelah 
menderjar Pak EDO: 03 
orang berseragam Midjau lengkap ber 
sendiiata pistol dan mereka Mu me 
Jakukan peradangan 

Menurut laporan jang @rerima 

deh Kepolistan Mesart semgang 

thon menderita kerugian wang. tunai 
Dalam tempo tidak lebih dari Ii Kp Sidik— akibat penadangan tuh: 

t dialirkan kewi. menit ket orang Kerombakan—pene 
«ag 

Kasihkan vangmu itu, kaluu 
dak saja tembak”, demikian antja- 

4 
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DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 
PENERBIT : P.T. Merdeka Press,, Djakarta. 

y Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

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

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

TARIF IKLAN : 
TEKS SADJA : Rp.40,- per mm/kolom iklan, lebar 46 mm 

minimum : 25 mm/kolom. 
Display-ad (iklan gambar) : Rp.50,.. prt mm/kolom iklan 

minimui 40 mm/kolom. 

Dua warna (hanja merah) : tambah 10016. 
Kontrak : hanja untuk 3 bulan. Pembajaran dimuka. 

Iklan Keluarga: Rp.30,- per mm/kolom 
minimum : 25 mm/kolom 

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

Rekening giro pos : A. 12.638 

      

PNI : Selamat Berkongres 
Pada pembukaan kongres ke XII PNI, partai nasional kit besar 

harinl d1 Kota Semarang, kita menjampalkan utjapan selamat, mendoakan canagan 
gan semoga tjita2 perdjuangan nasional kita dapat tertjapal. 
PNI, dalam kehidupannja igelanggang djuang rakjat Irdonesia selama puluhari 
tahun, dengan segala djasa2 dan kekurangan2nja, adalah kawan setiap nasionalis. 
Kawan jeng memerlukan dan diperlukan ! Maka oleh sebeb itu pulalah, utjapan 
selamat, do'a dan harapan kita adalah djuga utjapan selamat, do'a dan harapan 
semua kaum nasionalis Indonesia ! 

Disama2 lalu, didalam tubuh PNI banjak terdapat paradoks2 dan per- 

  sehagainja. Sebutkan sesuatu golongan jang membawa 
temukan didalam PNI ! Puntjak sindirannja 

Tapi sekalipun hal diat: 
kan kenjataan2 dirnasa lalu, namun PNI sebenar: 
rakjat Indonesia. Etiket nasionalisme terlalu mahal dan terlalu mui 
mempertjajal, bah#a memang PNI Itu suatu wadah partai tempat 
ri 

  

Sanga 
jaka kalau PNI sekarang ini kita konstateer sebagai partai terbesar, sekali- 

pun ia merupakan partai jang terbanjak kena pukulan, ini disebabkan karena ia 
mempunjai akar didalam tubuh dan djiwa bangsa. Ia bersarang dilubuk hati rakjat 
jang sangat dalam. Dan ia adalah semangat dan elan bangsa sendiri ! 

Zaman PNI mendjadi sepeda bontjengan, kuda tunggangan, kambing gem. 
balaan dan kereta - api salah wesel sudah berlalu. Dengan tidak banjek propagan- 
da dan agitasi kita merasakan kini djumlah dan kwalitas partai ini semakin hari 
semakin meningkat. 

Kita lihat, koboi2 jang anti - partai padabertopang dagu, karena kepartai- 
an tidak mentjiut dan do'a serta usaha mereka.membubarkan partai2 dilemparkan 
malaikat2 kedalam laut ! Kita lihat bahwa PNI, sekalipun sedikit terkilir oleh 
#obrakan2 "'main sore” lambat laun meningkatkan tempo dilapangan perdjuang- 
an. Dan tidak perlu diragu2kan lagi, bahwa makin dekat saat pemilihan umum, 
makin PNI menemukan "vorm”nj : 

Ini bukan ballade untuk mengantarkan radja2 kegelanggang pesta - pora ! 
Ini adalah kenjataan, lahir dari keterpaksaan, jang mengikuti perdjalanan dialek- 
tis : orang kuat jang terpukul akan mendjadi makin kuat ! Dan . . . . dj 
zaman Orde Baru ini memberikan rachmat kepada PNI, membukakan pintu 
lebar2 kedjalan masuk gapura kemenangan, djanganlah, djika ia tidak digunakan ! 

Kita jakin, bahwa pengalaman kurang lebih 5 tahun dimasa Orde Baru, 
memberikan kebidjaksanaan kepada PNI untuk menghindarkan kongres jang ber! 
harga itu dari agitasi2 pitjisan, Dan menuntunnja ntenemukan djalan jang tepat, 
benar gan terang kearah nasionalisme Indonesia masa kini dan perspektisfnja 
jamal datang. Pembangunan, pemilu dan kehidupan intern partai tentulah me- 

Maan enakan Gen og Dekan dlagangkan dan 
tingan siapapun djuga. 

Kebefanian mempertahankan kebenaran dan garis politik jang mem- 
bahagiakan masjarakat, kejakinan jang tidak bisa digontjangkan oleh gempa 
bumi jaig bagaimanapun djuga dahsjatnja, itulah kiranja jang menghindarkan 
PNI untuk didjadikan keset oleh dada? busung dan herkules2. Disamping itu 
kewaspadaan terhadap PKI cs. dan sedjenisnja tidak akan dikendorkas 

Semogalah kongres akan digegap — gempitakan oleh keberanian dan 
pengorbanan seperti ditahun 1928, semangat menjala2 seperti ditahun 1945, 
jan daja koreksi jang militant seperti ditahun 1966. Sekarang masanja bagi PN! 
Untuk menundjukkan, bahwa dialah (disamping partai2 lainnjal jang mendjadi 
puntjak harapan rakjat untuk membawanja kepantai tjita2 proklamasi "45 !.!! ! 

Selamat berkongres ! 

      

   

      

       

    

  

  

    
    

    

AJA MEN - 
TJALONKAN- -- - 

KINTJIR-ANGIN DIKEPALA? 

MERDEKA 

". x 

Empat manekin di London baru2 
ini telah mendjadi sorotan pengundjung taman Green Park di- 

tengah kota karena topi2 unik diatas kepala mereka. Dalam rangka 
promosi turisme 

anel 
angin. (UPI) 

itu, dinegara masing2 manekin 
topi antara lain tampak satu jang 

| dengan 
k kintjir- 

  

PENDUDUK DUNIA KINI : 

3632.000.000 
BERTAMBAH HAMPIR SATU - SETENGAH 

DJUTA ORANG SETIAP MINGGU 
10 April (Md) WASHINGTON, 

-ENDUDUK dunia nada wak 
tu Ini berdjumlah 3.632 dju 
.ta orang, bertambah Ik 1.400 
.000 orang setiap minggu- 

.nja, dan apabila trend jang 
sekarang tidak berobah, akan berlipat 
Gun dalam tempo 3S tahun. 

Demikian diungkapkan oleh Popu- 
lation Reference Bureau, satu organi- 
sasi swasta jang mempeladjari soal 
perkembangan dunia dan perentjanaan 
penduduk. 

Dikatakan, bahwa dengan angka 
ladju jang sekarang, djumlah pendu- 

"duk dunia bertambah dengan 138-orang 
setiap menitnja. 

Pertambahan penduduk tahunan jg. 
gps besar adalah di Kuwait dengan 

lampahan penduduk sebesar 8,3 per 
sen, dan Kosta Rika dengan 3,4 per- 
sen. Dalam angka untuk Kuwal, itu 
termasuk 4,2 persen untuk pendatang2 

lanja sumber2 mi- 

  

   
Imur dan Hongaria meru 

dengan angka pertam- 
bahan penduduk jang paling rendah, 
Jang masing2 hanja 0,3 dan 0,4 persen. 

Negara2 Afrika mempunial angka? 
kelahiran dan kematian jang paling- 
tinggi. Dahomey — menduduki tempat 
tertinggi dalam angka kelahiran de- 
ngan rata2 54 kelahiran pertahun per 
1.009 orang, dan menduduki tempat jg 

dergan Burundi sebagai negara 
Jang punja angka kematian tertinggi 
nomor dua, (jakni 26 per tahun per. 
1.000 orang. 8 

Volta Hulu punta angka kematian 
lang paling besa ot 28. 

Angka kelahiran paling rendah ter- 

      

     

    

   

    
  

Gapat di Djerman Timur, Swedia dan 
Luksembi 
Swegi Norwegia punja angka 

nsi2 jang paling rendah, 
dengan angka rata2 13 kematian per 
tahun per 1.000 orang anak dibawah 
umur satu tahun. Di Afrika angka itu 
berkisar anrata 100 dan 200. 

Angka kematian anak2 di AS ada- 
lah 2!, lebih tinggi dat 13 ne 

nnja. 

    

  

EGARA2 jang dikenal seba- 
.gal negara? jang sudah ma 
dju di Eropa, Amerika Uta- 
.ra. Uni Sovjet, Australia, 

Selandia Baru dan Djepang, 
mempunjai penduduk sepertiga dari 
@jumlah penduduk dunia dan bertam- 
bah dengan lebih kurang satu persen 
setahun. 

Negara? jang dikenal sebagai nega- 
ra2 jang belum madju di Asia, Afrika 
Gan Amerika Latin mempunjal pendu- 
Guk sekitar 2.600 djuta orang dan ber 
tambah dengan ketjepatan antara 2,3 
dan 2,9 persen setahun. 

Amerika Latin menduduki tempat 
teratas dengan pertambahan penduduk 
sebesar 2.3 persen. Meksiko dan enam 
negara Amerika Tengah bertambah de 
ngan 3,4 persen setahunnja. 

Atrika, Amerika Latin dan As 
(minus Djepang) menjumbang dengan 
86 persen pada pertambahan penduduk 
dunia selama Iima tahun terachir. 

"Life expectancy'" untuk laki2 jg. 
lahir ditahun 1960 adalah Swedia — 
M2 tahun, AS — 66,4 tahun, Djepang 
— 683 tahun, India —41,9 tahu. (Rtr) 

   

  

  

KANADA & POLANDIA 
TOLAK 

NEW DELHI — Kanada dan 
Polandia telah menolak untuk 
aktifkan kembali Komisi Pe. 
ngawzas Internasional (KPI) 
dj Kambodja, demikian hari 
Rabu dikatakan dalam parle. 
men oleh Menlu India, Dinesh 
Singh. 

India telah menanjakan pen 
dapat Kanzda dan Polandia 
bagi diaktifkannja kembali 
KPI di Kambodja, tetapi ket 
duanja memberikan djawaban 
negatif, kata Menlu Singh. 

India adalah ketua, sedang 
kan Kanada dan Polandia ada 
lah anggota dari komisi tsb. 

  

    
.mode MENUNTUT.. 

wanita 
NG Tien Sjukry 

  

EEMANG tidak mudah un 
.tuk menentukan mode 
bagaimana, jg paling 
pantas bagi seseorang, 
Karena hubungan mode 

Sengan selera terlalu rapat. Dan 

kang ini, mode2 jang d'anggap pa 
ling Yotjok untuk tahun 1970. 

Untuk Indonesia, 
bahan? tipis 

Penggemar? dan pembawa2 mo 
de kita telah mentjoba2 mempa- 
merkan pakajang dari bahan kulit 
sebagah introduks' dari kebiasaan 
baru dj negara2 Barat. 

Von Stron dan Candiso telah 
melakukan petualangan2 djbagian 
agak Selatan Eropah, Gidaerah2 
pertanian jang subur, mereka me 
lihat petani2 memgkai pakaian 
kulit, kemedja dengan tjelana 
pendek dan sepatu bot. Mereka 
mengetahui, bahwa pakalan kulit, 
untuk petani? itu, adalah d'mak 
sudkan untuk pakajan kerdja jang 
tahan lama, tahan kotor kuat dan 
tahan udara, Dan ketjka mereka 
kembali kekota2 besar. ke Ams- 
terdam dan Bonn, mereka menan 
tjapkan ilham negeri2 Selatan itu 
keatas Ikertas patron dan mendjel 
makan rok2 maxi, midi dan mjni 
Gari kuli, Warna kulit badan 
jang puth, tubuh jang tangguh 
dan pembawaan jang bebas, dise 
larakan dengan udara sedjuk 
jang tidak meminta tjuljuran ke 
ringat, telah menundjukkan man 
faat2 praktis, indah dan eksentrjx 
dari pakaian kulit kepada bacia 
jak ramaj di Barat, 

Sajanglah, bahwa tjontoh jang 
memberikan langgam artistik dan 
boleh dikatakan lain dari jang ta 
In jtu, tidak tjotjok bagi kita 
& Indonesia. Karena pakajan ku 
Iit menekan hawa badan. warna2 
nja masih terbatas dan langgam 
nja tilak menarik. Pakajan kul:t 
di Indonesia menurut pendapat 
saja, sementara hanja baik un 
tuk koleksi !! 

Mode perlu 
”pemimpin” ? 

RANG2 besar di Eropah 
dan Amerjka selalu mele- 
Gakkan perasaannja de- 

z 5 z i 

| ' : : 

  

  

  

mempurjai sedjarah jang tiukup baik 

Mimasa pendjadjahan: Ataukah kegemi 
langan jang pernah dimllikinfa itu ba 
ja akan merupakan suatu "'reminisen 
ce”, kenanganZ indah bagi politisi 
sngkatan-tua dan tidak bagi angkatan 
barunja ? 

H jang dinamakan 

""tjampi gan”. pihak lu- 

ar kedalam tubuh PNI. Pengumuman 
ng adanja peristiwa ini datang 

dalam sendiri jang kemudi- 
endapat perhatian luas 

Ini kepada 

... 
AAL kedua jang tjukup mena 
rik perhatian kita mendje- 

AKAH lk . 
. La jera naya lang Kongres PNI ini falah 
hatian orang banjak terha- 
dap Kongres PNI pada tang 

  

   

      

peristiwa Dibukanja 
umum tentunja bukan tanpa maksud. 

  

Ja diartikan sebagai suatu isjarat 
tanda bahaja'”" (emergency) dan meng 

hurapkan "bantuan" orang luar. Djika 
demikian keadaannja, timbul lagi per- 
« aan : tjampurtangan siapa dan ba 

hhaja matjam apa? , 
Setjara sepintasialu, tjampurtangan 

tersebut seolah-ol: bersifat tekanan 

dan tekanan itu ditudjukan pada tjo- 
rak pimpinan jang dikehendaki sebagai 
hasil dari Kongres jang akan datang. 

      

Kongres 

PNI & masa 

depannja 
adalah lumrah. Bahwa akan terdjadi 
perebutan kedudukan korsi Ketua 
Umum antara Hadisubeno dan Hardi 

SH, misalnja, adalah merupakan hal 

jang tidak perlu diherankan. Dan dji- 
ka dalam perebutan kedudukan itu 
terdjadi pula kasak-kusuk, tuduh-menu 
duh, sengkili-menjengkilit, ketjam- 
mengetjam dan sedikit fitnah jang 
membumbul matjam2 hal tadi, adalah 
hai? jang biasa terdjadi dalam Oorgani- 
sasi, lebih2 dalam menghadapi pemili 
ban seperti sekarang. 

Demikian pula menurut saja soal 
main "decking” seperti praktek jang 
dilakukan oleh anak2 nakal, kompio- 
tan pentjuri, dan lain2. Kemungkinan 
terdjadinja hal seperti itu adalah me- 

  

OLEH: MARA KARMA 
Fi lagi fulah: apakah dengan Kongres 
ini PNI dapat menemukan dirinja 
kembali, jang selama ini-menurut pen 
dapa, orang banjak-telah tidak dimili- 
kinja lagi ? 

PNI selama ini adalah ibarat suatu 
partai jang kelandjutan hidupnja ter- 
gantung pada suatu djantung buatan" 

lang dipasangkan orang lain kedalam 
tubuhnja. Kelandjutan umurnja sangat 
tergantung pada kondisi tubuhnja jg. 
@seli dengan djantung-buatan" jang 
datang dari luar. 

Sepandjing pengamatan kita, ba- 

njak orang jang mengharapkan agar 
partai ini masih terbuka kesempatan2 

  

Elegance, dinamik dan 
  

pengertian akan zaman 

  

    ADIK RATU INGGERIS, 
Puteri Margaret, terkenal 
djuga sebagai pelopor mo- 
de. Demikianlah di London 

baru2 ini isteri Lord Snow- 
don tsb. muntjul dengan 

  

modern 
Si: Ia menarik beberapa puluh me 

buah 

TENTANG 

  

HALAMAN III 

PNI, SELAMAT BER- 

KONGRES ! 

Sementara orang main taruh 
an, siapa jang akan mendjadi 
ketua umum PNI nanti. Pak 
Hardi atau Pak Hadi. 
Jang terang bukan Pak Hadji ! 

Kata Ketua III DPP PNI Isna- 
eni: "Kechususan Kongres ke 
XI ini adalah kelandjutan da- 
ri Kongres ke XI” - 
Rupanja inilah jang disebut 
kechususan jang umum ! 

Tapi Mas Isnaeni melandjut- 
kan: ”392 tjabang PNI jang 
tersebar diseluruh tanah air 
akan hadir, walaupun belum 
seluruhnja diantara mereka itu 
normal setjara fisik " 
Rupanja ini kechususan ke- 

dua: Kongres bagi jang sehat. 
jang sakit dan jang setengah 
BEE ee ne can 

Achirnja Dr. Clenik utjapkan 
Selamat dan sukseslah Kong- 
res ke 12 PNI. Dan sesudah 
itu, tabah2lah — menghadapi 
Kongres ke 124 

d Hei 

(nasionalis merdeka) 

— 

  

  

    

KEUANGAN & EKONOMI RUMAHTANGGA : 

Hindarkan 

pemborosan 

uang, bahan 

waktu & 

tena 

  

  

Oleh NJ. Hasir Widodo 

Dosar pengertian keuangan a: 

dalah seluk beluk penghasilan 

jang dihubungkan dengan penda- 

patan dan pengeluaran dengan 

tjara hidup sederhana dan sehat. 
Sedangkan tudjuannja untuk 

memberi kerjakapan dalam me 

njesuaikan pengeluaran dengan 
djumlah pendapatan jang sedemi 

kian rupa sehingga sebanjak 
mungkin berfaedah bagi kese- 
djahteraan keluarga. Dan memu- 

puk kesadaran akan faedahnja 

hidup sederhana dan hemat, ser- 

ta menghindari segala pemboros- 

an, memupuk kesadaran akan fa- 
edahnja — menabung, menanam 
modal, memberi ketjakapan dan 
ketrampilan untuk menambah 
penghasilan. Ekonomi jang sehat 

ialah apabila penghasilan dan 

pengeluaran itu seimbang dan 

pembelian? alar2'dan bahan? da- 
pat dipertanggung djawabkan. 

Tiara hidup sederhana dan sehat 
dengan djalan membatasi diri da- 
lam pengeluaran jang semata-sna- 
ta bersifat konsumtif dan memen 
tingkan Pin eluaran2 jang pro- 
duktif. Hendaknja kita dapat 

        

hi kebutul 
1 terbatas. dal 

kepada uang jang k 

harga barang jang di 
sia dipengaruhi oleh huku 
but "Ekonomis prinsip 
islah - Bekerdja dengan wo 
naga jang sedikit-dikitr 
datangkan hasil jang sc 

EKONOMI RUMAH TANGGA. 

  

  

  

   pi men 
ar-hesarnja 

    

  

   

      

ebagai seorang ibu 
mengatur keluar masuknia 
kebutuhan dapat terpenuh 
ing untuk keperluan mendadei 
ega kebutuhan untuk sehari-hari 

1. tempa 
gal. bajaran sekolah, persediaan 
la ada jang sakit, ini semua hari 
pat ditjukupi. Maka kita seharus 
harus membuat renijana pemasukan 

dan pengeluaran didalam satu bula 
Kalau pengeluaran terlalu banjak, 
tg teliti dan mane jang harus kita kura 
ngi, dan berusaha untuk menambai 
pem sukan yang. Kia harus me 

at buku Kas lntuk harian. cundnye 
uk mentjaat keluar dan masuknya 

uang. Setelah satu bulan kita telit 
dan bagaimanakah kesehatan keluar 
ga dengan pengeluaran uang sepert 
itu 
Karena kesehatan dji 
ngan mekanan kue sehar-han 
sorang ibu harus dapat memili 
kanan jang sederhana tetapi me 
hi kesehatan. Apabila kita ber 
dia sebaiknja kita tahu tentang 

itu murah dan kapan be 
Itu mahal. Misalnja kalau kit 
li beras pada waktu tanggung 
tentu lebih muring/murah daripada 
tanggal muda Membeli sajuran sebaik 
na tiap2 hari. djadi memilih jang ma 
sih segar. Akan lebih baik kalau kita 
mempunjai kebun sajur sendiri. Ini & 
kan dapat mengurangi pengelus 
ang. bahkan kadang? dapat men 
bah pemasukan uang 

isamping itu hanyak dpelon untuk 
dapat menambah penghasilan asal 
kan kita oda kemauan dan dapet mem 
Dagi waktu. Banyak kaum ibu jang ber 
keluh keseh, terlalu banjek pekerdje 
an, kurang waktu, sempat berpake 

    

     

  

  

   

      

    

  

   

   
    

      

   

        

   

        

   

    

      

     

LAR 
BAHASA 

  

dahulu sebelum 

  

makan siang bersama-sama 

Diam 15.00 sid 18 uk be 
istirah 
susu 

hesilrue dape 
tuhan kite 

ZAMBIA AKAN 
ANG PEMAKAIAN 

INGGERIS 
diluar PNI, walaupun sifat peranan "“Tanda "behaja” jang telah dilan.) Tupakan produk dari lingkungan kita” utuh, tidak sampai mati dan djuga — dcakan sukses kepada mereka dalam" menghindari pemborosan uang sodja tidak sempat, im adalah sanga! — NAMOBI, — Kenya tidak akan menta 

itu “belum” ketahui — besar-ketil — parkan kepada umum telah pula men- ang rupanja djuga berpengaruh ter- tidak merupakan partai jang lumpuh. perlawanan terhadap pimpinan Kambo lahan Na tenaga kaan Sae Bonia aa Haa yu mata Inggeris, dimana ibul Kenya 
segeretata. dapat reaksi Oleh sementara surat, "adap kehidupan politik, Terlepas dari tjatjad dan luka2 jang —dja jang sekarang. mamkebuerga mempunjai tanggung dis Sin 

Sama hainja dengan partal2 poll- kabar. Mereka sama2 menjerukan su- 5 Giterimanja dimasa jang lalu, bagi Ia menjatakan ketjemasan, bahwa — Alupun tjara mengetasinja ig Da sontte Beknoean Kagan sae batangan ngan sedibah . 

aa aa Pemarkbenrng area own oanggndap dgn on res BaA! 2 ati sa. mapan Ula engan LA aaNan Pe ana Motu, Keperhan Tumah tang Henti per manga pe Oleh PNI sendiri. K - riunlitas da- memu- an dan matjam 1 .. retnggerta2 

Ledarah pertumbuhannja. Pernah sus: agathan mupaja bengrala Tang PO, lan “Pimpinan “Meperalan — Unkan Tekthnja RU. Disamping Na bera pitetinaan” Bar IMaK pamim. — “. Mekanan jang bermanfast dan mu kan seal terate pi Stafa | 00 denikan setreats ende per 
1u ketika dalam perdialanan bidup- diri, bersikap dewasa dalam berpoli- juga tidak seharusnja mem didepannja terbentang kemungkinan? —pin2 Kambodja jang sekarang, jang Ia” ,, Menambah bahan makanan. misal” area Diike uidalem keluange heryak Ya NN ma hg we 
nj, partai Ini bukan hanja dirasakan tik dan meninggalkan sikap menjandar buat seseorang lekas2 me- Jang bisa membuat partai ini benar? —tuduh "mengabdi kepada kepentingan Moe menata mjurdan, memeliha — Gmkaj, kendiknya dipimpin untuk GAB saur 
sebagai milik warga Marhaenis, tapi kan diri pada kekuatan pihak luar se- narik konklusi, bahwa par- besar dalam artikata jang sesungguh- — kepentingan imperialis AS" & semak, unggas - na : 
“ilusi oleh seluruh rakjat. Sebagai dw- — perti jang terdjadi dimasa jang silam. Cal itu akan petjah. Djustru Kadangz nia Mendjawab tlduhan pemerintah ba... Mirerjakan sendiri segala keper a Aka Ta Ketam ngecap ema eeskye-ngme 
#tu partai nasional jang militant, anti Tapi semuanja itu baru bersifat re- — friksi? dan rivalitas antara sesama An ru Kambodja, bahwa ia telah korup luan rumah tangga - #emandiban calbata. ana pers. Matano katakan bahwa pian par 

pendjadjahan, PNI pernah menjaksikan kala dan tanggapan. Ia bukan tidak” Pemimpin itu membuat sesuatu partai NI sebagai suatu partai jang — dan mendjual kepentingan negaranja —,, Yomoolihore alat” rumah tangga su . katannye, mesabari makam tatnja jang berkuasa sekarang fat di 

betapa besarnja penghargaan jang per- oo mungkin hanja merupakan suatu "is. ” mendjadi dinamik, membuat pemim- mempunjai sedjarah jang kepada kaum komunis, Pangeran Si sajo tidak lekas rusok Ge ee kadia anak? berma Kenya Itu sintal mendjafikan bahasa 
nah diberikan oleh masjarakat terha — sue” jang sengadja dilemparkan pinnja jang sedang. bertarung mendja- pandjang pernah merupakan” hancuk berkata: Perkenankantah saja)”. Yehuryak mungkin memperruma- in main sepandjang hari dengan pakai) SWORil sebagai pahasa mastonai dan 
dap partai dan anggotanja. sementara pemimpin jang pereda) Gi lebih waspada dan memperbanjak lambang dari kesatuan Na: untuk minta kepada rahjat jang masih kan bahan2 hasil dalem negeri. Di- an dan badan jang kotor, #dangkan resmi satudnja Dikstakamnja veterus 

Tapi sebagai anti-kiimaks dari si- saing jang dengan sengadja mengun- — usaha. Jang hasiinja djatuh kepada sional bangsa Indonesia menaruh kepertjajaan pada diri saja lembah dengan ketjakapan ketrem — siibu bekerdje keras membanting ia bahwa KANU tidak dapat mento- 

tap ini, PNI djuga pernah dipandang dang intervensi pihak luar. partai Pada saat? rasa kenasionalan orang Untuk menganggap ibu saja sebagai pilan buat menambah penghasilan — lang dirumah lerti keadaan sekarang Im dimana «0 

sebagai meriang tidak berwatak, Sebuah partai jang mempunjai di- — sekarang tetah semakin ga, jang ena Giudjur atas kerjataan Dah misehua membuat makanan um mentars orang Kenya hanja dapa mc 
sebuah partai tidak mempunjai Mplin jang terlalu kuat, seperti disip- — terlihat dalam berbagai t! kehidu tidak pernah merampok nega tuk ad membuat makes ANA KALAU BEGINI "tatakan #ikiranaja dengan Dahan 

pendirian politik jang tegas, opportu- BAR lain jang mengatakan — lin militer, kadang2 telah menumbuh. pan, PNI bisa tampil kembali dengan Fa atau mengchianati tanah air". an ch tangan dil P Ba Ka taggerta 
mistis Gan ambisius. bahwa dalam Kongres ini” kan suatu kekuatan Oligarki jang oto” program dan berbagai djenis usaha Ditambahkannja “apabila tidah Ge- Adapun Fkonomi adalah mu pc SETIAP HARI Presiden Kena sendiri —Katanja, 

Curtositas umum terhadap Kongres PNI akan petjah, adalah me” titer dalam dirinja jang sukar dapat — jang dapat membangkitkan orang bang mikien balnja, maka pada saat iri sa nectahuan jang mempeladrari tentang ANN dalam waktu jang aka Akan et 

PNI sekarang mungkin: Apakah PNI nurut hgmat saja suatu — ditumbangkan dan merintangi adanja — ga dengan kekajaan jang tersimpan je tidak akan menerima tawaran jang manusia dalem memenuhi segala Ke lentjarkan “operasi bahasa Swakih 

dimasa mendatang akan dapet mengem. hai jang terlalu di-besar2- rotasi dalam kedudukan pimpinan. dalam dirinja, jaitu "rasa kebangsa- — balik hati akan rumah dan makanan utuhemnye untuk ditundjukan kepo Marilah kita yobe membari wet nteh mentjegah warga negara Kenya 
balikan dirinja sebagai suatu "grand kan. Bahwa dalam Partai ini mungkin Curlositas kita terhadap Kongres an” Gari sehabat2 hit jang besar, RRT” de kemakmuran Sedangkan beb ntuk pedomen bekenda wnap he) menggunakan bahasa Inggeri sebaga 
914 party” PNI, sebuah partai jang” Herdapat matjam2 friksi, hal tersebut — PNI jang akan diadakan beberapa ha (Bersambang ke hal. IV) "Am n itu ada 2 matiam 10 kebutuh bahasa Ie 

“ 
at Aoa : y « 8 4 . 4 Muh ' ' ke t4 

sabi ik ia. nu ii aa   
 



    

MUANG PHUON, LAOS — Sebuah pesawat jang dikemudikan oleh pilot bangsa Amerika me- 
lapangan sena ketiil ara dekat Pangaka .. Thong setelah mengambil bebe- rapa penduduk jang kegunung ketika pasu Pathet menggempur pai lan militer tsb. Karena kesutitan pendaratan, maka usaha pertolongan itu hanja dapat di dengan 

Kes. bajaran Brasil 
ingin main di 
Indonesia? 
Clab professional Hong 

aa 

   

      

   

   

    
     

    
    

   
   
    
     

   

  

   

     

  

   
   
   

  

Kong pasti “datang “Mei 
  

Djakarta, 11 April (Mdk) Asia. 
Ke. "JARDINE" suatu Menurut rentjana pertan 

club sepakbola profesional dingan jang “ diadakan 
(bajiran) dari Hongkong Stadion Utama Senajan itu 
pada pertengahan bulan akan 
Mei jad, sudah dapat dipas tgl. 16 dan 18 Mej ataupun 
tikan akan mengadakan pada tgl. 18 dan 20 Mei 
kundjungan ke Indoesia 1970. Demikian Joemarsono. 
dan akan mengadakan dua : 
kali pertandingan dj Ibuko Atas pertanjaan Joemar 
ta. Demikian didapat kete. sono djuga menjatakan bah 
rangan dari Sekdjen PSSI wa achir2 ini telah banjak 
Joemarsono Djum'at siang sekali team? luar negeri jg 
kemarju, Dikatakan kes. menjatakan keinginannja 
Jardine jang merupakan dan menawarkan dirj un. 

Asia ke-4 di Manila, Ka djuara pertama club? baja tuk mengadakan pertanding 
mis malam. ran Hongkong tahun 1969 an dj Indonesia. Tawaran? 

Petindju Pakistan jang jang lalu akan datang dgn itu datangnja bukan sadja 
full team dan membawa pe dari club2 Eropah Barat, 
main? bajaran top Asia. Se tapi djuga dari club2 prof 
dangkan di Ibukota team dari Amerika Latin. Antara 
Hongkong tsb akan diha. lain menurut Joemarsono 
dapkan melawa,, team PS- sebuah club prof Brazil 
SI Selectim (bukan team baru2 ini telah menawar- 
PSSI Pardedetex — Red.) kan diri untuk bermain di 

ngan pukulan langsung dan melawan team Persi. Indonesia. 
kanan dironde kedua- Pu dja bond Ibukota. 

: Tapi menurut Joemarso. 
Dikatakan bahwa team na tawaran? tsb masih be. 

PSSI/Pardedetex tidak da na dapat diberi djawaban 
j pat dihadapkan melawan n, berhubung rentjana ang ge Tapa menyang team Hongkong itu di Ibu | pertandingan jang “diada 

fusannja ialah 5-0 untuk 
ke Samad. 

Munduk terlalu , kota, berhubung karena kan PSSI sampai bulan 
EU aa waktu itu team Pardedetex If Djuni 1910 jad, sudah terisi 

1 ag A sedang mengadakan tour. penuh semuanja. Demikian 

     .nja keberbagai negara Joemarsono. (Am) 

   
   
   

   Tudjuan 
     

      

' MENDATAR : 

karang 
6. Djenis batu permata 
8.Undian 

negara2 Arab 
10. Tjerai 

14. Hampir 

muiteran 
17. Menteri tuar negeri kita 

Menyaun : 
1. Ditambah huruf "W"" dibelakang- 

8 Wa, nama wakil Presiden AS. 
: 3. Keterangan tempat tinggal 

4.Nama depan seorang Aktor Holiy- 
f wood, jang sering main dalam 

Mm2 perang, (apabila ditambah 
"RAY" dibelakangnja). 

5.Yempat menjimpan wanita2 oleh 
seseorang untuk melepaskan hawa 

natuna 

bain (Uajtan, G1) 

K
a
 
M
O
 

lam kasta2 Hindu 
19. ang memimpin sembahyang 

MENDATARN ! ORANG, 14. HAB (BAMP, 15. KEO, 9. GUILLOTINE,6. MARAH RUSLI, 
16. ANEKA, 19. UANG, 20. RR... 7. TUMBANG, 8. ERATA, 

1. MALACANANG, 7. TJEDERA. Z1. GESTAPO, 23. INFILTRASI KARO, 13. ORE, 17. NGERI, 18. KE-— 
10. MAU, 11, ER, 12 NOL, 11. YAT, 22. PA. 

  

AU UN AINI 

NG LN 
DJALAN DJOMAR No.8 - DJAKARTA 

TELPON: 49757 - 49158 sa near — Tr 

  

Akan diberangkatkan kapal P.T. "ARA FAT” 
Tandjung Priok : 

K.M. "LE HAVRE ABETO” 
BRT. 12.177 TON 

Hari SELASA 21 APRIL 1970 
TG. PRIOK — PADANG -P.P. 

kemudian akan diberangkatkan ' lagi kapal tersebut diatas : 
: Hari KAMIS 30 APRIL 1970. 

TG. PRIOK — SURABAJA — 
DONGGALA — BITUNG — 

pal se-waktu2 dapat berobah tanpa pemberi- 

P.T. PERUSAHAAN PELAJARAN "ARAFAT". 

  

dinas express dari Pelabuhan 

Tgl. berangkat 
Tudjuan 

'Tgi: berangkat 

Tanggal2 pemberangkatan ka, 
tahuan terlebih dahulu. 

  

   
  

  

2/4lama Presiden Pakistan jang se- 

9.Ojenis binatang jang hidup di- 

13, Jang harus kita menangkan 

16.Satuan, (kelompok) dalam ke- 
  

7.PERTAmbangan Minjak NAsional 
8. Berhasil menempuh sewatu dengan 

& 11. Ojagjahan (tanah diadjahan) 
12.Gotongan jang paling rendah da- 

  
                

  

2. LAI (JAL), 3. CADER, 4. NUR, 

, 

Barlianto 
favorit : 
   

JENNY & DIANA MADJU 
KE PEREMPAT FINAL 

. Denmark 
ke Malaysia 

tanpa 
Erland Kops 
& Svend Pri 
Kopenhagen, 11/4 (Mdk). 
Denmark telah menga- 

SABTU, H APRIL 1970. 

TENNIS MEDJA ASIA: GANDA TJAMPURAN PERORANGAN 

Gugur di ronde ke 2 
Nagoya, 11 Apit (Mdk) Hong Chong-hyn/Ro Hwa-ja.de sukmana jang dalam rondeper an 21—14. 21—17 dan 21—15. 

bermain 

  

   
   
   

    
  

ngan 21-11: 21-16 dan 21—15 tama berhasil mengalahkan pa- J Siswono Asia-X untuk perseorangan, ha demikian pula Faisal sangan Tan Yong Tan Kak Pamer ter Bagoes ri Djum'at Gimulai di Nagoya Rachman/Dians Te Hiang (Hongkong) dengan pertama ganda tjampuran ini (Djepang) dengan pertandingan dalam ronde jang sama disisih 15, 21—8 dan 2—i1. achirnja terpaksa # keunggulan ganda tjampuran- kan oleh pasangan Djepang dironde kedua terpaksa harus lawannja pasangan Yang Tsun- Shigeo Ito dan Nn. Mieko Katsuyuki Abe/Emiko Ohba de mengakui keunggulan pasangan shyong/Hwang Chin-hau (Tai- Fukuno dari Djepang dianggap ngan 214-10. 21—4 dan 21—$. Djerang Toshiak: Furukawa/ wan) dengan 14—21- 17—21 sebagai pasangan jang mempu — Soegeng Utomo/Caria T Miho Hamada (Djepang) deng dan 14—21. njal perang banjak untuk meng . 
gondol mahkota dan untuk Itu 
diseeded ditempat teratas dan 
dalam pertandingan ronde per. 
temanja berhasij menggulingkan 
pengen Gnngsan Tantan Ca 

Dag e Dieyana) dangan 2i— 
17, 21—16 dan 21—18. 

Pasangan Indonesia. dengan 
pemain2 Empie Wuisan dan 
Nilasari setelah terlebih dahulu 
berdjuang dengan sekuat tena 
g8 berhasil melahui ronde per: " : th 

pasa 
ngan Korsel jang terdiri dari 

Satu lagi 
"hidjrah" 
ke Medan 
Bukan hanja 2, tapi 

Wilman tidak dapat me 
50 kaki. Untung dia hanja menderita mena sah mel Kenapa 

  

dan terdjatuh setinggi" 
kelereng bukit. (AP) 

"Mutu Sepakbola Asia 
Tenggara Akan Naik” 

Singapura sambut baik 
turnamen internasional 
bulan Djuni di Djakarta 

”Djika AFC memberikan 
persetudjuannja, maka di 

Asia Tenggara akan ada 3 

Singapore, 11 April (Mdk). 
PSSI akan mengadakan 

m
e
w
e
a
n
 

3 pemain Persidja 
masuk Pardedetex 

    

  

  

cas 
Ia djuga harus mengenal batas 

    

c Henning Borch, Poul PERSIDJA (UMS) jang -i ang engan ng pindah ke. Pardedetex | Scana pertankan, pendithan, Subang Kera pemain2 tjada- Medari, mereka2 itu ia- Dengan menggunakan mobi 41 ini. (K3i2 maka kita akan mendjadi pengem ngannja ialah : lah Renny Salaki, Feng Toyota jang memakai tanda2 Dara? jang tidak menentu diatas Du 
Delts dan Jorgen Morten- Hong dan Gunawan CH. anang naa an 6 . Dipandang Si 
sen, ' &n selandjutaja kedaerah Tji- pemain Mena AN da “ag Laba ki Gunawan seorang pe- NNNa Tarian han 5 adaleh masih banjak. Apekah harapan 

main lintjah dan berpera duga menimdjan daerah ban nasio al Kania Sipenubi oleh PNI tergantung Kes Puteri wakan ketjil itu dalam | dur dikotjamatan Tadahorang, 1 Sa PD San » bond PERSIDJA menem- tapi kareha waktunja sanga d l Deli identitasnja sebagai suatu partai Si pati posisi kiri luar. Da- | sebatas matsvi in dtnta- ONMIAMNN KMIN sonar sedanni mata perak ingapura lam keterangannja kepa | kan, . Ma aral bag Sergutan peti ear et an « hulutan an b ti da "Merdeka" sesaat me Gidesa Modjang dekat kota IS aru tiba ninggalkan lapangan ter- | Tismis, Kepala Negara telah MNONIK memmindmnonig 
. . Kemayoran menu- bordjalag Gongaa Sersan Hide P (Sambungan dari hal. III) : an ama slang kema- | int jg pada waktu Itu se- n wa siang ini dju dang mematjui denwahaja di kita Gi Indonesia Ini rin, Gunawan menjata- p'nggir rumah tmpat kndiam Dj 11 April (Mak) bertumba2 memberikan vartasi Djakarta 11 Apri (Merdeka) kan bahwa ia telah me- asnja. Team Bulutangkis Merta lan motif bagi bahan ha Team sepakbola wanita Si- IN ngambil keputusan untuk Presiten Ggs telah meli jang terdiri dari 6 orang gp men ray ng 

semasa lang Shmgya hntata | pindah ke Pardedotex | 202 metana renahtngmaja main mesionainja telah tiba Bara apakan bahan ba ngannja pada hari Kamis sore adalah demi kariernja se San Pan ata Ra — ... "dapat pula "raksasa" jang punja kemarin. ternjata sampai hari bagai pemain bola dan Ha 2 ah. Menurut rentjana jang te- kasediaan untuk muntjul Gami ba 
bekm tiba di Ibukota Petenei | djamisan hidupnja un | preeiia Memburkan img Jah disusun Lg sena KA an Wap atag are seperti telah diberitakan sabe- tuk masa jang akan da- san Gate Inai, Sena pe Ap ngalpkory Dan Hangat on. 
lumnja team sepakbola wanita tang. pula cbst2 jang Gpertukan mengadakan pertanding hn menben Sefmalkntelr 4 nonton rakaparti raga Dikatakan oleh Guna- Siah arang sah jin an di Bandung, dan seterus hat dunia, akan mendiami ladih melawan team sepakbola wan bahwa: di Ibukota nja ke.kota2 lainnja di Timur meluas dan populer, Maka ham Yudha sebentar sore di Stadion agak tipis harapan Proeten djuya telah manga “Pulau Djawa ini, jaitu tgl. 13 dan kabaja sbagai paknjan re- Utama Senajan. «pa bad akun gerdakagan dergta 48 AKI) (d) Bemarang, Ni, 15 mp madinah Mm, watak U berganda obig dana 1 dapat orang waaifa petani berwia April di Surabaja, tgi 16 dan Sak hanja Wrbatas pala elite dapat. team wanita pemain jang baik dike H 57 cahua, Iwa. 17 April dj Blitar (Djatim). Elyere (btana) sadja. Dan dari ho Singapura Mu sudah dapat di- mudian hari, terutama Dekat Tasikmelaja Presiden lekay mode dunia dari tahu ket pastikan akan datang pala si- mengingat sedikitnja sinesah # Pesantren Derwe- o— Dj Ibukota sendiri team Bu hun akan mungjul satu dun mo ang Ini sekitar djam 11.00 lang waktu latihan lam @ Tjilowa dan menjerah lutangkis Pakitan itu akan "H kabaja jang berani melanggar sung dari Singapura, sehingga ikan ambangan wang sedjuar dihadapkan dengan team DC) kemvensit. peda sore harinja pertandingan ega uang lah Rp 1.000.000 pada pimpin Djaja masngg, pasa an Yapi, sekalipun hita hernpit Sa ega pegagan & jang ..- an pesaktren tob untuk pom- nd naga Junior Ing memadjukan mk kita, se bagaimana x aa gerde- pan bangunan redung lan perumah angen Pe Mangsa kerang Perti matame Pempikos, sadar maja. sebagai pema Jaan, wan team Senior Djaya. ataw tdak sadar, mendjah po Sementara itu dapat dikahar- Di Tenikminaja Presitea Sedangkan tgl. 24 April jad rangsang ehapor gama Paris & bahwa in club UMS ia (Guna- kan, Ae Anna Sa singrah disebuah toko kereti' “team Pakistan tsb akan kem iwar negeri namum anta ada team sepakbola wanita wan) hanja mendapat | aan, dimana belon membeli bali kenegernja. lah wanfa ! Kalau Gia cuka he pura jang telah berhasil mua. Rp. 2000,— per-bulannja, sebuah tapi hasil anjaman da )”)/ Sementara itu dapat dika. pada sesunm, Ga cmeskaf, Yupi tjul sebagai djuara sepakbola djumlah mana menurut "daerah tu, baikan bahwa Djum'at stang kalau dja diah suka, dia tapa Dan 0 Ada cie 3 Ig Gunawan sangat tidak Prota mlandpanha mane: aan uan Benang Te kan? Dan kalau din tidak tahu, berturut2 akan datang rushas perdjalanaa Ppa —kistan telah berangkat mealah Ma seba Lau tlah, . ngan pemain topnja. (Am) tjukup. : nas, (Am) Bandung. (Am) menela "epik... gi 
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