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HALAMAN II 

  

Djangan 
lewatkan 

kesempatan . 
untuk berlikur 

dengan KLM 
melalui 

salah satu tour ini 

lag 
KA 

: - 

MELIHAT EROPAH SELAMA 30 HARI 
, DENGAN KLM. BIAJA US$ 1360. 

BERANGKAT DARI DJAKARTA 
14 DJUNI 

jang mengagui 
selandjutnja ibukota-ibukota 

terusan- terusan dan bangunan-bani 
kota Amsterdam. Anda akan 
barat maupun timur daripada 
pintu gerbang didinding jang membagi dua 
Berlin. ” Tour di Eropeh ini 
kundjungan ke Vienna ditepi 
Beirut, kota terindah di. Timur 
Singapore, kota jang ke-11 dalam tour ini, 
dapat berbelandja sepuaspuasnja 2 
sebelum mengachiri liburan jang Pa

t 
oa
da
st
a 

asia 
KLM Royal Dutch Airlines, 
Hotel Indonesia, Djakarta Telpon: 

No
. 

3
5
8
/
M
/
7
0
   

  

   

      

      

  

    

OBAT JANG PALING TJEPAT UNTUK 
MENGHILANGKAN SAKIT? PILEK DAN 

SEGALA MATJAM PENJAKIT. 

MINJAK ANGIN DJERMAN 

   

   

ini sangat terkenal karena kasiatnja dan tinggi kwalitetnja. 
Untuk menghilangkan 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 perintis, 

      

Tak dapat diabaikan terutama sekali untuk dirumah dan 

    

MERDEKA 

Perkara Pemasukan Mobil Dengan Nama 
Badan Kerdjasama AURI-Polandia 

     

  

Saksi Ahli Dari 
DepKeu Dan Bea 

Tjukai Akan Didengar 
Djakarta, 17 April (Mdk). 

Let. Kol. (U) Sunanto, 
pelaksana kontrak Kerdja- 
sama Auri-Polandia dalam 
kesaksiannja didepan si- 
dang landjutan perkara pe- 
masukan . 18 mobil sedan 
milik orang asing (Polan- 

dia), menerangkan bahwa 
memang pernah AURI me- 
ngetahui adanja permohon- 

an ttg. masuknja sebuah 
mobil milik orang Polandia. 
Tapi tentang adanja keten- 
tuan pembebasan bea ma- 
suk, saksi mengatakan ti- 
dak ada jang diketahuinja. 

Dalam sidang landjutan 
hari Kamis kemarin, Penga 
dilan telah mendengar bebe 
rapa orang saksi lainnja, di 
antaranja Direktur PT Nu- 
santara Motors, pegawai P 
T Trifabata. Saksi2 membe 
narkan memang merekalah 

jang mengurus pengeluaran 
mobil2 tsb.. akan tetapi se 
telah melihat konsemen 
dan formulir dari Sekneg, 
dimana mobil2 tsb. adalah 
termasuk dalam PP 19 dan 
atas nama Badan Kerdjasa 
ma AURI-Polandia, maka 
mereka mengusahakan ke- 
luarnja mobil2 tsb. dengan 
melalui prosedur jang se- 
mestinja. 

Saksi Abu Bakar, Direktur 
PT Nusantara Motors mene. 
rangkan, bahwa ia Fa 
Harco hanja sebagai 
na penjalurannja sadja dan se 

jang bersang 
ang -legali: kata 

nja telah termasuk pembajar- 
an Bea atas mobii2 tsb. Akan 
tetapi menurut Djaksa sesuai 
dengan surat darj Bea Tjukai, 
baru 9 buah mobil jang bea. 
nja telah dibajar. 
Kemudian Hakim minta pa 

j 
kepada Djaksa diperintahkan 
untuk menjita 7 buah mobil 
lainnja sesegera mungkin, se 
belum perkara diputus. Menu 
rut Djaksa 11 mobil jang telah 
disita dari pemegang terachir, 
hanja dalam bentuk kwitansi 
pembeliannja sadja, sedang. 
kan mobil2 tsb sekarang ma- 
sih berada pada pemegang 
terachir jang tersebar di.kota?2 
lain, luar Djakarta. 

Akan tetapi ia bersedia me 
ngumpulkannja 
tempat untuk ka. 

Pembela dalam perkara ini 
meminta pada Hakim agar 
dapat didengar keterangan sak 
si ahli dari Dep. Keuangan, 
jaitu Abdul Halim, jang me. 
ngetahuj tentang Kep. Men. 
teri Keuangan tentang pema- 
sukan mobii2 dari luar negeri 
dalam Kerdjasama RI dengan 
Negara2 Asing. Disamping itu 
pula Hakim sendiri minta ke 
pada Diaksa supaia memang 
gil saksi ahli dari Bea Tjukai 
pada sidang jad. (Mrs) 

DJAKARTA, — Ibukota Republik 
Indonesia, DCI Djakarta Raya menu- 
rut tjatatan kini mempunjal pendu- 
Guk sedjumlah 4.500.675 orang jang 
terdaftar. Kota Metropolitan Djakar 
ta Raya ini memiliki 18.397 RT, 1.509 
RW, 221 Kelurahan, 27 Ketjamatan 
dan 5 Kotamadya dibawah pimpinan 
Walikotanja masing2. 

SI BASE: 

  

     

  

bepergian. Bisa dipakai untuk diluar kulit serta didalam DILERAGA 
mulut.      

Berdasarkan tjatatan jg. diterima dari Bank Indonesia, maka —“ersaksi pada kurs 378,80 per 1 US$ 
kurs Valuta Asing/Devisa G1 Banka Devisa, Exchange Setan peredaran Sebesar Uas, Ian: 
Brokers dan Authorized Money hingga kemarin siang 1509: Sing, 4 Shen Hg 
bursa masih menundjukkan suasana Stabil. Sedang. Sa Maan 

  

Bank Exim Indosesia Rp. 371,50 Rp. 319,— TIAP TAHUN 600 TON 

B.N.I. 1946 36 — BENGKULU, — Produksi ikan se- 

Bank Umum Nasional 315, — 319, — tiap tahunnja untuk Kotamadya Beng 

La PN » 15— 384, — Ikulu meliputi Ik. Ma 600 ton 
ANK NOTE dalam pemasaran jurup, Lubuk 

Rank Fxim Indonesia 380,— 385,— Linggau, Lahat, Pagar Alam dar 

B.N.I. 1946 M— 385— Djambi. Menurut Kepala bahagian 

Bank Day: penelitian statistik Dinas Perikanan 

Bank ea Menjita In 2 di Kotamadya Bengkulu, Amirullah. 

Bank Umum Nasional NM 385,— Maa Ta Bh Oa 
American Express 6, — — ring nylon dan 100 buah perahu, 

Manhattan 300,— 381,— 
Bank of America 3,50 Ban pa Na na 
Bangkok Bank 318, — — 

ot Tok, n— jar pemasaran produksinja, kini 

Chartered Baak m Ta asa nan 
Bank Perdania 18— 328, — tan hari nasional 1970. Biaja pemba- 

Deutsche Asintische Bank 10— 385,— | ngunan Balai Pelslangan ikan tab di 
«Bursa Valuta Asing kurs terdjadi dengan Rp, 378.30 wntukk peroleh dari droping uang PMD dan 

tiap-tiap 1 US dollar. btaja tambahan latnaja. 

GUBERNUR All Sadikin dengan memukul kentong kemarin pagi setjara resmi 
remadja di Kebajoran Baru. 

pertama di Indonesia. 
Pembangunan Youth Centre fni telah dapat selesai dengan lantjar berkat 

bantuan3 jang telah diterima dari PN Pertamina ialah berupa uang sebesar 
Amerika Serikat melalui AID berupa persiatan 

Ilstrik, dari masjarakat Inggris melalui Kedutaan Besar Inggris berupa per- 
lengkapan workshop perkajuan, kemudian dari perusahaan Phinps berupa 
televisi dan masih diharapkan dari pengusaha? di Djakarta lairnja. Biaja se- 
Iuruhnja falah Rp. 57.296.504 termasuk perlengkapan meubilair. (Gbr. Ipphos). 
  

Pemuda 25 Tahun Dituduh 

Membunuh Dengan Sengadja 
aa 

& Rentjana 
Djakarta, 17 April (Mdk) 

Bakri bin Nur, 25 tahun, 
Hari Kamis kemari, telah di 
hadapkan kesidang Pengadi. 
lan karena dituduh telah me 
iakukan pembunuhan dengan 

sengadja dan  direntjanakan 
terlebih dulu terhadap diri 
Rachman Sumaidi. 
Pembunuhan tsb 

di Rt. 008//7 Kali Baru Tg. 
Priok sekira djam 17.00 sore 
bulan Agustus 1968 dirumah 
sikorban sendiri. Dimana sebe 
lum terdjadinja pembunuh. 
an itu telih didahufuj dengiu 
pertengkaran mulut dan saling 
memukul antara terdakwa de 
ngan sikorban. 

Latar belakang terdjadinja per- 
tengkaran tsb adalah karena se- 
waktu terdakwa berdjualan mi- 
njak, telah menjenggol isteri kor 
ban bernama Kusmj binti Kustari 
sehingga jang disenggol marah2. 

Dan setelah suaminja pulang, di 

'adukannjalah padanja dan sekira 
djam 17.00 sorenja terdakwa men 
datangi rumah sikorban jang 

  

HARGA 9 BAHAN POKOK 
DI DJAKARTA TURUN LAGI 

DJAKARTA, — Index harga 9 ba- 
han pokok di Djakarta dalam minggu 
ke dua bulan Ini turun lagi 17 di- 
bandingkan dengan minggu sebelum 
nja. Penurunan tnt menurut Biro Pu 
sat Statistik terutama disebabkan 
oleh harga beras, sedang baranga 
lainnja masih stabil. 

Index minggu tni adalah 580,78 dan 
minggu lalu 95,41, 

Harga jang tertjatat adalah sbb: 
beras (No. 2) Rp. 24,50/itr, ikan 
asir Rp. 10070/kg, minjak goreng 
Rp. 62,14/botol, gula pasir Rp. 69— 
/ks, garam bataan Rp. 15,— (/bata, 
mirjak tanah Rp. 8,75/botol, sabun 
tjutji Rp. 45—/batang, tekstil kasar 
Rp. 106,71/meter dan batik kasar Rp. 
435,70/lembar. 

BRAGA" 
1685 BANDUNG 

  

Gt
 

| ! 
pi
 

Lebih Dulu 

Hanja Karena Isteri 
Korban Disenggol 

segera ditanjai oleh Rachman ten 
tang tersenggolnja isterinja. 

Achjrnja perkelahian terdjadi 
Gan sikorban hendak melempar 
kepala terdakwa dengan batu, 

tapi kurang tjepat karena keris 
terdakwa telah mendahului me- 
Bembus rongga dada kiri hingga 

kebelakang, dimana si- 
korban menjnggal saat Ku djuga. 

Kemudian melihat kedjadian ini 
isterinja berterjak minta pertolo 
ngan, tapi diantjam oleh terdakwa 
untuk membunuh semua keluarga 
nja. Dan kemudian ja sempat me 
larikan diri lewat pintu bela- 
kang. 

Sidang jang dihakimi oleh Su- 
narto SH menunda sidang untuk 
memerjksa visum dari dokter 
Djaksa dalam perkara ini ialah 
Zainal Abidin. (Mrs) 

142.000 HANSIP 
DI DJAKARTA 
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No, 357/M/70 

PEMIMPIN 
PERUSAHAAN 

ELIT DENGAN    

      
Seorang pemimpin 

perusahaan sibuk sepandjang 

hari. Ia djarang berada disatu 

tempat, ia menemui relasi2nja, 

ia mengambil keputusan2 

penting... pada waktu jang 

tepat. Bagi orang sematjam ini, 

dimana waktu adalah emas... 

djam tangan Wingo merupakan 

suatu keharusan. Waterproof 

dan lambang seseoarang 

jang telah mentjapai sukses, 
lagipula buatan Swiss. 

PENA PT AN NG HPA 

    

DJUM'AT, I7 APRIL 1970, 
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Tandjung Priok : 

K.M. 

Tgl. berangkat 
Tudjuan 

Tgl. berangkat 
Tudjuan 

tahuan terlebih dahulu. 

     No. 359/M/70 

Akan diberangkatkan kapal P.T. "ARA FAT" dinas express dari Pelabuhan 

"LE HAVRE ABETO”" 

kemudian akan diberangkatkan 

Tanggal2 pemberangkatan kapal se- waktu2 dapat berobah tanpa pemberi- 

P.T. PERUSAHAAN PELAJARAN "ARAFAT". 

DJALAN DJOHAR No. 6 - DJAKARTA 
TELPON: 490757 - 490158 

BRT. 12.177 TON 
Hari SELASA 21 APRIL 1970 
TG. PRIOK — PADANG -P.P. 

lagi kapal tersebut diatas : 
Hari KAMIS 30 APRIL 1970. 
TG. PRIOK — SURABAJA — MAKASSAR - 
DONGGALA — BITUNG — TERNATE P.P. 

”Padjak bukan momok” 
Djakarta, 17 April (Mak). 

AMI memang sering mene 
imukan edanja 
jang memelihara dua ma- 
tjam pembukuan, jaltu satu 
pembukuan dalam huruf 

Latin biasa dan jang satu lagi dalam 
urut Tionghoa dan tudjuannja sudah 
terang untuk menjembunjikan keuntv 
ngar2 jang diperoleh perusahaan? jg 
bersangkutan. Djika Dinas Padjak me 
nemukan hal? jang serupa Ku, pem 
bukuan jang ditulis dalam huruf Ti- 
Orghoa itu disuruh terdjemahkan dan 
angka2 jang ditulis dalam bukunja 
Wu dibuat mendjadi dasar untuk me 
lakukan taksasi baru untuk pembaja- 

Personil, Ditdjen Padjak, kepada war 
tawan "Merdeka" 

Taksasi jang diadakan itu biasaanja 
tidak djauh berbeda dengan angka? 
jang dibukukannja dalam pembukuan 
jang memakai tulisan Tionghoa. se- 
bab dari segi-segi ilmu akuntansi, 
angka-angka jang Dendak  disembu. 
njikan Itu, pasti akan dapat diung 

  

Promosi dana bantuan untuk 

rehabilitasi 
DJAKARTA, — Team Kesenjan 

Borobudur 

Pedagang Diminta Untuk 
Djuga Mentjintai Negara 

kapkan. Taktik para pedagang — Tapi terang, demikian Drs. Pangga 

hal-hal jang memang tidak da bean, padjak bukanlah suatu momok 

pat dibenarkan — danjak ragamnja — ang menakutkan, melainkan suatu ke 
untuk berusaha menjelundupkan pem wadjiban bagi setiap orang jang me 
bajaran padjak, akan tetapi tenaga? 
ahli padjak kita dewasa ini akan da 
pat mengatasi hal itu Dimana per 
lu perbuatang jang sematjam itu 
sudah tentu. akan dapat diserahkan 
kepada Instansi? penegak hukura 

PEDAGANG 
TJINTAI NEGARANJA 

Dalam berbitjara mengenai masih 
adunja pandangan dari pihak? terten 
tu bahwa sistim perpedjakan kita kw 
rang sempurna dan adm pula jang ber 
pendapat padjak seperti momok. men 
tjekik leber para pengusaha dan lain? 
tebagainja, satu dan lainnja dilansir 
tampa alasan? jang kongkrit dan jang 
dapet dpertanggung-djawadkan. maka 
bel itu sangat disajangkan, disebab 
ken taksasi2 pembajaran padjak dida 
sarkan atas pendapatan? jang mnjata 
tori perusahaan? atau perorangan jk 
bersangkutan 

Sebagian daripada keuntungan jang 
tlah dogtat dihasilkan itu patut seka 
4 untuk dibajarkan bagi keperluan pa 
djak dan untuk menghidupkan negara 
kita. Djuga para pedagang ataupun pe 
vgusaha harusiah djuga mentjintal ne 
aaranja dan dalam hubungan itu pa 
tutlah pula Dahwa perusahaan? nasio 
wal itu menjerahkan sekian prosenia 
Ne daripada keuntungan jang dipero 
setuja untuk keperluan negaranja ve 
an 

Ia antara lain selandjutn 
Nan. bahwa dinegara manapun 
Ini, tak ada perusahaan? jang bebas 
petjak. djuga demiktan Nalnja dengan 
setiap warganegara Jen? mereka Ig 
mertjintai Yanah Airnta 

HARUS MEN- 

  

tasa dirirja mempunjai negara 
Diterangkannja lebih djauh. atas per 

anjaan2 jang diadjukan. bahwa dewa 
sa ini Pemerintah telah menjampaikan 
kepada DPR-GR 3 (lima) RUU menge 

xi perubahan dan tambahan dibidang 
perpadjakan dengan maksud untuk 
memberikan iklim fiskal jang favow 
rabie bagi pembangunan. (Bs) 

Palembang Tiap 
Tahun Butuh 
Rp.700 Djuta 

PALEMBANG — Walikota ke 
pala daerah 

  

di Palembang, bahwa untuk me 
njempumakan pembangunan? 

setiap tahunnja 
diperlukan biaja sebesar Rp 
700 djuta. 

    

  



  

DJUM'AT, 17 APRIL 1970. 
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DIDIRIKAN TANGGAL 1 OKTOBER 1945 OLEH B.M. DIAH 

PENERBIT : P.T. Merdeka Press, Djakarta. 
Terbit setiap pagi, ketjuali hari2 besar. 

Harga langganan dalam kota: Rp.200,- sebulan (termasuk beaja 
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 mn, 

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

minimum: 40 mm/kolom. n 

Dua warna (hanja merah) 
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, 

. Telepon : 43660, 43230, 43250. 
Rekening giro pos : 

Bursa, Tempat Pengerahan 
Modal Swasta Nosional 

  

: tambah 100X6. 

A. 12.638 

  

Untuk Pembangunan 
Kini telah mulai dilaksanakan oleh Bank Indonesia peraturan2 baru me- 

nudju kepada penggiatani bursa. Pengumuman jang telah di 
ini, jang kita ketahui antara lain mengatakan, bahwa di - bursa akan digiatkan 
djual beli saham2 dari perusahaan2 besar 'seperti UNITED STEEL, GENERAL 

  

rkan mengenai hal    

MOTORS dil. (dari luar negeri). Sahem2nja disini dapat dibeli atau didjual oleh 
masjarakat sebagai "belegging” semata2 dipandang dari segi keamanannja. Di- 
samping itu diberikan pula kemungkinan kepada beberapa perusahaan nasional 
seperti PT PIOLA jang oleh Bank Indonesia dapat diterima sebagai perusahaan 
bonafide untuk ikut mendjual belikan saham2nja dibursa itu dan sertifikat2 
sedjenis bank - promesse. 

Rupanja masih banjak peraturan2 jang kini berlaku, harus dirobah. Dise- 

  

suai   dengan beberapa sjarat jang harus diperhatikan sebelumnja bursa Indo- 
nesia ini dapat bekerdja seperti bursa2 di 
inginan lebih luas dari masjarakat jang berusaha, 

  

In negara. Menurut pendapat kita, ke- 
lah supaja bursa pertama    

tama merupakan suatu tempat jang memberikan kemungkinan seluas2nja kepada 
2 nasional jang sudah berdjalan atau jang baru hendak berdjalan. 

Disamping untuk mendorong pembangunan ekonomi dinegara kita jang sedang 
berkembang ini. Modal didapat dengan mendjual saham2 atau obligasi jang ber- 
arti memobiliseer uang rupiah didalam negeri, jang ada pada masjarakat untuk 
perkembangan dan peningkatan produksi dalam negeri. Dan barulah 
tudjuannja setelah itu, disediakan bursa sebegai tempat berspekulasi.    
untuk mendapatkan "belegging” semata2, djuga dengan mendjual belikan saham2 
perusahaan2 luar negeri. 

Belegging terachir ini, dengan adanja peraturan jang kini berlaku, dapat 
menjebabkan |. 

    

modal nasional keluar negeri. Maka akan terdjadi 
baikan dari apa jang dimaksud dengan "memobiliseer”" modal rupiah kit 

    

Menurut paham kita, 
Gjusteru publik jang bertudjuan semata2 untuk mengamankan simpanan mereka 

     

   
mendjad 

  

keluar negeri, kini sudah mendapat kesempatan jang baik ! 

ipun dalam hal 
telah berobah 

vestasi milik asing penuh"! Dengan segala akibat dan kewadjiban 
bagi Indonesia, sampai pada saat modal itu diterimakan kembali kepada pemilik 
Indonesianja. 

  

Sekalipun demikian, kita tetap mengharapl 
kan bursa - Djakarta, hendaknja diutamak: 
leer penggunaan "savings'' dalam negeri mendjadi 
"domestic enterprises" 111! 

  

    venture capital", membangun 

Hendaknja diberikan pula tempat/djalan bagi modal swasta jang kerjil 
maupun jang besar, dimana modal itu dengan membeli/mendjual saham2 pcr- 
usahaan2 nasional setjara langsung dapat ikut mempertinggi produksi nasional 
dengan bimbingan Pemerintah. Kepertjajaan dalam usaha2 demi 

  

kita akan timbul, djika Pemerintah mendjamin “keamanan'" dari simpanan2 
publik jang dipergunakan untuk maksud2 tersebut. Untuk ini Pemerintah tentu 

tidak akan kekurangan djalan dalam mengadakan peraturan2, supaja badan2 
pemberi modal bersangkutan, tidak mengalami risiko jang terlalu besar. Tehnik- 
"ja dapat dipikirkan. 

JANG TIDAK BOLEH DITINGGALKAN ADALAH : MAKSUD DAN 
TUDJUAN KITA BERSAMA DENGAN PENGADAAN BURSA. JAITU SUPAJA 
DIMOBILISEER MODAL INDONESIA UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA— 
NJA SENDIRI SETJARA LANGSUNG!!! !! 

Tentunja para pembatja kita ada jang menghendaki pengupasan persoalan 
ini. Reaksi2 para pembatja akan dapat didjadikan analisa dan usul2 konstruktief 
dari pihak swasta dalam pelaksanaan tehniknja. Disamping itu kitapun ingin tahu 
djug: betapa pemikiran2, pedjabat2 pemerintah kearah jang dimaksud 

      

Gombi 

      

MERDEKA 

jang dapat dilihat dilajar 'televisi Amerika ini menundjukkan saat? 
ketika pesawat pendarat bulan Aguarius sedang merapat dan docking dengan 
pesawat induk Odyssey sesaat setelah mentjapal orbit bumi hari Sabtu Jalu. 

  

(AP), 

TINGGALKAN Tahanan di 

NEW TOR Junani bakar 
TOKYO — Sekdjen PBB, U 

Thart, harj Rabu telah me. 
njnggalkan Tokyo menudju 
New York setelah mengachiri 
kundjungan 4 hari.nja di Dje 
pang. 

Selama di Djepang U Thant 
telah menghadiri perajaan 
chusus Harj PBB dj Expo 70. 
Osaka sebelah barat Djepang. 

U Thant djuga telah menga 
dakan perundingan2 dengan 
PM Djepang Eisaku Sat» dan 

Menteri Luar Negeri Djepang, 
Kiichi Aichi, ' mengenai masa 
depan organisasi dunia itu 
dan hubungan2nja dengan ne 
gara Djepang 

  

PNI 
sda Suharto dalan sambu 

P tan tertulisnja menjatakan bah- 
wa pemerintah tidak akan 
mentjampuri urusan intern 

PNI. Penegasan itu mendapat sambu- 
tan spontan dengan tepuk tangan riuh 
dari para peserta Kongres. 

Sudah bukan mendjadi rahasia la- 
Gi, bahwa ada pihak luar jang berusa 
ha mempengaruhi bahkan mentjam 
puri Kongres, sebelum pertemuan be- 
sar itu berlangsung. Begitu besarnja 
usaha intervensi itu, hingga mudah di- 
ketahui oleh pihak PNI maupun para 
penindjau politik. Dengan penegasan 
Presiden jang dibatjakan oleh Menteri 
Dalam Negeri Amir Machmud, 
untuk sementara boleh bergemi 
Paling tidak, ungkapan Presiden itu, 
akan bisa digunakan oleh PNI untuk 
menghantam pihak2 tertentu jang 
akan turut tjampur. Tetapi dipihak 
lain, kita djuga masih merasa priha- 
tin. Oleh karena penegasan itv, hanja 
terbatas kepada pemerintah. Bagai 
manakah kalau pribadi2 atau oknum2 
non pemerintah jang ikut tjampur? 
Kita sangat tau djiwa derokratnja 
Pak Harto. Tetapi didalam Kongres 
Partai Muslimin di Malang beberapa 
tahun jang lalu, memerintah djuga 
menegaskan tidak turut tjampur soal 
intern partai Islam itu. Benar djuga, 
radiogram jang disampaikan kepada 

  

   

dari pihak lain jang djuga 
nentukan kebidjaksanaan pemerintah, 
walaupun bukan enggauta eksekutif. 
Hal jang demikian djuga menimpa 
Kongres Ummat Islam, jang sampai 
saat ini masih merupakan impian 
bbagi seluruh Ummat Islam Indonesia. 
Dalam hubungan jang terachir ini, 
bahkan Pak Harto menjatakan bahwa 

    

memperuulit tetapi "orang lain” hing: 
@ Kongres itu hanja merupakan linta- 
sen sedjarah jang tidak punja arti apa2 

kenangan pahit. 
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dan kongresnja 
kukan sedjak sidang MPP PNI di 
Djember beberapa bulan jang lalu dan 
usaha itu meningkat dengan luar bia 
sa, beberapa minggu sebelum Kongres 
berlangsung. 

Rupa2nja karikatur “intervensi” 

  

dari Harian Merdeka begitu menarik, " 
hingga Organ Resmi PNI “Suluh Mar 
haen" memuatnja kembali pada 13 
Apri 

    

     
UATAN DAN KELEMAHAN 

  

enurut laporan jang terachir 
PNI mempunjai tjabang seba 
njak 395 diseluruh Indonesia 
Tt 

anggautani 

  

   
t sebanjak 11 djuta 

n paling banjak ang- 
gauta adalah daerah Djwa Timur, 
Djawa Tengah, Bali. (Data2 dari DEP 
PEN PROP). 

Angka2 ini mungkin mengedjut 
kan, terutama bagi orang jang kurang 
mengikuti perkembangan PNI. Sesu- 

  

tidak demikian di Djawa Tengah jang 
pada waktu itu dibawah Pangdam 

rjosumpeno. Pada waktu peraturan 
dilaksanakan situasi sedemikian 

rupa djeleknja bagi PNI, sehingga ada 
sementara anggauta jang merasa takut 
untuk mendaftarkan namanja. Kare - 
na itulah, maka di Djawa Tengah jang 
sebenarnja merupakan kekuatan PNI 
iang riil, tidak demikian halnja menu- 
rut sensus jang lalu. Kalau tahun 70 
ini diadakan herrigistrasi, maka akan 
lain hasilnja. Sekarang sudah hilang 
rasa ketakutan jang mentjekam dahu- 
lu, akibat — dihubung-hubungkannja 
PNI dan PKI dengan adanja tokoh 
Surahman didalam PNI pra Gestapu/ 
PKI. Pemilihan umum tahun 1956 
telah membuktikan kebesaran PNI 
disamping ex Partai Masjumi. Walau- 
(pun djumlah kursi jang berhasil diper- 
(oleh sama2 57 buah, namun PNI lebih 
unggul didalam banjaknja keanggau- 
taan. 

      

PNI dengan tokoh2 pendirinja te- 
lah berhasil memikat sebagian besar 
bangsa Indonesia, terutama sebelum 
kemerdekaan tertjapai. 

Dilain pihak PNI banjak kelema- 
hannja. Kelemahan ini sangat inhae- 
rent dengan kelemahan institusi poli- 
tik kita pada umumnja. PNI sebagai 
partai besar tidak pernah mampu me- 
merintah Republik ini. Kabinetnja 

Jang 
ke 12 

OLEH : 
ZAENAL ARIFIN SH. 

  

  

  

PKI 

sangat menjedihkan, karena-ter- 
libatnja beberapa oknum PNI 

didalam DPPnja, maupun di- 
tingkat bawahan. Mungkin tanpa usa- 
ha penjetamatan dari Osa Maliki, Har- 
di dan Usep, sedjarah PNI akan lain 
dengan sekarang. Ketiga tokoh itu, 
tertjatat sebagai tokoh2 jang gigih da: 
lam masa2 kemelutnja kehidupan PNI. 
Kini Pak Osa telah mendahului rekan2 
Inja. Ada suatu pendapat bahwa tanpa 
adanja G 30 S/PKI, Osa dan Usep ti- 
dak akan mempu mendjulang setinggi 
itu. Sedang Hardi memang briliant 
sedjak semula. Tetapi terkenal koppig. 
lalah tukoh PNI jang dimahkotai 
"Merhaenis Gadungan”, Tetapi orang 
sudah tahu, Hardi mau hidup sesuai 
dengan pendiriannja. Ia terasing sela- 
ma berkuasanja Ali dan Surahman. 
Ia pulalah tokoh perintis pentiabutan 
“"Dek'arasi Marhaenis” jang sangat 
mendjatuhkan martabat PNI. 

Maka lajaklah kalau ada pihak2 
idak senang dengan Hardi. Dida 

pembukaan Kongres, se 
i 

bahwa PNI harus pertjaja 
kepada dirinja sendiri, kebesaran dan 
kedjajaan PNI, harus berdasarkan ke: 
kuatan masa Marhaen, dan bukan pa: 
da belas kasihan orang lain. Hardi 
djuga menandaskan bahwa PNI beser- 
ta para pemimpinnja tidak boleh men: 
djadi "Yes Men” 

Dari pernjataan ini djelas, bahwa 
Hardi hendak mengembalikan PNI pa- 
da kepribadiannja semula, kepada 
identitasnja dahulu. Pengalaman pahit 

an bahwa Sukarno djatuh, 
PNI ikut berantakan, Karena sikap 

Yes men, sikap menggantungkan belas 
kasihan orang lain, walaupun Bapak 
Marhaenisme sendiri. Didalam keme: 
lut demokrasi seperti sekarang ini, 
tokoh Hardi sangat dibutuhkan oleh 
PNI, dan djuga rekan2 partai lain. 
Karena kita masih banjak menghadapi 
tugas? berat. 

Bagaimana — dengan Hadisubeno? 
Tokoh ini lebih dikenal oleh orang 
Djawa Tengah dari orang2 diluar dae 
rah itu, Kita betum banjak tahu, 
"udjian2 berat" jang mana jang sudah 

dit . 
Tetapi Hadisubena mempunyai kekua. 
tannja sendiri. jang tentu akan menon: 
ol bila telah duduk ditangga teratas 
dari partainja. 

Bersambung ke bal, IV) 

P artai ini mengalami nasib jang 

    

    

    

  

  

tempat tidur 
rumah sakit 

Athena, 17 April (Mdk) 
Seorang tahanan bernama Ale- 

kos Panagoulis, jang telah didja 
tuhi hukuman mati karena terj 
bat dalam usaha — pembunuhan 
atas diri PM Junani George Pa- 
padopoulos dalam bulan Agustus 
1968, telah membakar tempat !i- 
dur dimana ja berbaring dirumah 
sakit dj Athena, demikian menu 
rut harian dl Athena 'VIMA'. 

Kedjadjan itu terdjadi har' Sab 
tu jl dan Panagoulis sendiri ti 
dak menderita tjatjat apa2, demi 
kian kata harjan itu. 

Dalam bulan Nopember 1565, 
sehuah pengatitan chusus mi!'tcr 
Vj Athena telah mendjatuhi hu 
kuman mati atus djri Panagculis, 
tetapi putusan tsb. tak dapat di 
laksanakan setelah suatu kam 
panje dilantjarkan oleh pensu 
kung2nja termasuk — diantasanja 
Sri Paus.VI dan Sekdjen PLB, 
U Thant. 

Sampai sebegitu djauh belum 
aga komentar? dai pjhak pengua 
sa2 di Junani. 

Seperti diketahuj, Panagoulis !e 
lah melarikan dir! dari pesifara 
militer Ni Bojati dimana ia dita 
han, tetap! beberapa hari kemu 

. Gan tertangkap lagi disuatu apart 

men di Athena. (DPA) 

n 
Apollo 
"'SERVICE - MODULE" 
DiL-PAS UNTUK 
HEMAT ZAT ASAM 
Houston, Texas, 17 April (Mdk) 

Kembalinja pesawat ruangang- 
kasa Apollo-13 kebumi akan mer 
merlukan satu tehnikc jang berbe 
da dengan tjara jang digunakan 
pada penerbangan Apollo sebe- 
lumnja, demiklan menurut para 

pedjabat NASA (Badan Ruangang 
kasa AS) harj Rabu. 

Kendaraan ruangangkasa itu 
kini terdiri dari 3 bagian: jaku 
Service module, Agugrius Lunar 
Module (pesawat pendarat bulan) 
dan Odyssey Command Module 
(pesawat induk). 

Jang pertama kali harus dibu 
ang adalah Serviec Module jang 
sudah tidak terpakai lagi. Ope 
rasi pelepasan jn! akan memberi 

kan satu dorongan kepada mo 
tor2 Aguarius dan Odyssey terpi 
sah dari Service Module itu. 

Kedua module inj (Aguarjus dan 
Odyssey) akan tetap terpaut satu 
sama lain selama ketiga astro, 
Monja dalam pesawat induk Odys 
sey masih memerlukan oksigen 
dari pesawat pendarat bulan jtu 
untuk melakukan manuver. Agua- 
rlus kemudian akan dilepaskan 
hanja setelah pesawat tsb: men 
tjapai lap'san atmosfir pertama. 

Dalam hal ini kapsul Odyssey 
hanja merupakan sebuah projek 
til jang menembus atmosfir. Dan 
para astronotnja akan tetap se- 
lamat karena adanja pelindung 
panas, jang kemudjan pesawat 
'tu njemplung kedalam laut. 

Direktur penerbangan ApoMo-13 
'Geno Kranz mengatakan bahwa 
Service Module akan dilepaskan 
pertama kali untuk menghemat 
oksigen Aguarjus, dan djuga un 
tuk memudahkan ketiga astronot 
nja mengamb' gambar2 sebanjak 
mungkin dari Service Module itu. 
Gambar2 ini nantjnja akan bi 
sa membantu menentukan sebab2 
jang menimbulkan ledakan jang 
membatalkan misi pendaratar bu 
lan tsb. (AFP) 
  

DAYAN BANTAH ISRAEL 
TANGKAP 4 AHLI SOVIET 
DI MESIR 

JERUSALEM, —  Menieri 
Pertahanan Israel Moshe Da 
yan harj Rabu membantah da 
lam knessey (parlemen) ten- 
tang beri'a2 bahwa 4 esper 
Rusia telah ditangkap selama 
dilantjarkannja serangan ko- 
mando Israel terhadap stasiun 
radar Mesir dipulau Shadwan 
bulan Djanuari jang lalu. 

Berita2 itu telah dimuat da. 
lam pers Libanon. kata Dayan. 

Dika:akan selandjutnja bah 
wa Mesir kini telah selesai 
membangun instalasi-insfmlasi ra 
dar Sam-3 buatan Sovjet untuk 
mendeieksi pesawat2 jang ter 
bang rendah. 

Dalam mendjawab sebuah 
pertanjaan Menteri menteri me 
laporkan terdjadinja 63 Insiden 
pelemparan granat tangan di 
daerah Gaza jang diduduki da 
lam tiga bulan pertama tahun 
ini. 

Pihak berwadjib telah mena 
han 24 orang jang ditjurigai 
menjmbulkan insiden? itu, di 
mang 17 orang djan-aranja 
mengaku, perbuatannja. Ke. 
banjakan darj mereka jang 
ditjurigai berumur dibawah 
20 tahun, tambahnja. 

    

AMERIKA TAWARKAN 
24 PHANTOM UNTUK 
GANTI JET F-111 
PESANAN AUSTRALIA 

VeseSHUNUTON, — | Memeri Periaha- 
uan AS Melvin Laird telah menuwar- 
kau kepada Australia seajumlan 24 pa 
sawat Phantom sebagai penggant: se- 
mertara bagi pesawat Supersonic "F- 

111” jang telah dipesan Australia be 
berapa tahun jang lampau, jang mana 
telah dibuktikan kekurang sempurna- 
anrja. 

Hal ini diungkapkan oleh Kemente- 
Fan Pertahanan AS di Pentagon sete- 
lah berlargsurgnja perundingan2 an 
tara Melvin Laird dan Menteri Perta- 
hanan Australla Malccim Fraser di 
Washington. 

Sebuah pengumuman jang dikeluar 
kan dari Pentagon mengatakan bahwa 
kedua menteri telah mengambil kepu- 
tusang jang konstruktif” mengenai per 
lunja pesawat2 tempur sematjam itu" 
didalam Angkatan Udara Australia. 

Pesawat supersonic ""F-111 Mu te- 
lah mentjiptakan suatu rangkaian ma 
salah tehnis dgn sistim pengguman 
sajap-djungkit (swing wing) pada pesa 

Iep-djungkit (swing wing) pada pesa- 
Wet2 djenis teb. dan seperti diketahul 
sebuah diantara pesawat tempur jang 
ukra-modern Mu telah djatuh dekat 

Las Vegas pada bulan Desember jang 
lalu disebabkan kerusakan tehnis pa- 
Ga bagian sajapnja. Dari Ku pihak 
Australia telah menolak untuk meneri 
mma pengirimani selandjutnja dari dje 
is pesawat tsb. sampai saat mana ke 

(usakan2 tehnis terutama dibagian sa 
1293 dari pesawa2 itu dapat diatasi. 

MOSKWA, — Suratkabar Partai Ko- 
munis Sovjet Pravda hari Rabu nam- 
paknja setjara njata mengisjaratkan 
bahwa Sekdjen Partal Leonid Brenzh- 
nev telah memperkuat posisinja da- 
lam hierarki top Sovjet. 

Dalam sebuah laporan mengenai kun 
dlungan jang dilakukan Brezhnev, Ke- 

Mutjapkan Selasa, telah dimuat 
suratkabar Itu setjara penuh. 

Bertawanan dengan Ie 

TEAM SURVEY DJEPANG 
AKAN KE 

Tokyo, 17 April (Mdk) 
Suatu team survey Djepang 

akan mendjadjagi kemungkin 
an mendirikan pabrik alumi. 
nium di Sumatera pada bulan 
Djunj jad., demikian dikata. 
kap Perhimpunan Pengusaha 
Pabrik Logam. Djepang hari 
Selasa. 

3 Pabrik aluminium jakni 
Sumitomo Chemical Co., Sho- 
wa Denko K.K., dan Japan 
Light Metal Co. akan mengi. 
rimkan utusannja ke Suma. 

ra. 
Projek aluminium tsb se. 

dang menunggu rentjana Pe- 
merintah Indonesia jang akan 
membangun station tenaga lis 
trik sekitar danau Toba, (Pro 
jek Asahan) Sumatera Utara, 

   lantjarkan aksi mereka 
Untuk menuntut pekerdjaan serta bantuan dimasa 

POLISI India di New” Delhi bergulat dengan sedjumlah demonstran jang me- 
Gl Ibukota India tersebut hari Senin minggu la 

SUMATRA 
untuk mensupply tenaga Iis. 
trik jang murah. 

Ketiga perusahaan Djepang 
itu tidak mau memberikan ke 
terangan setjara mendetail 
mengenai projek itu, tetapi 
the Nihonokeiza Shimbun, ha 
rian ekonomi terkemuka dj 
Djepang, mengatakan bahwa 
ketiga perusahaan itu akan 
mendirikan pabrik jang dapat 
menghasilkan 100.000 sampai 
200.000 ton aluminium terbaik 
setiap tahun. 

Mereka djuga merentjana. 
kap mendirikan pabrik untuk 
menghasilkan alumina dari 
bauxite jang ditambang di 
Pulau Bintan, demikian dika. 
takan. (Rtr.) 

     lu 
Para demon- 

stran djuga menuntut pembagian tanah setjara merata dari pemerintah. 
Tidak diberitakan uh dalam insiden tersebut. (UPI). 

  

RUANG AGAMA 

Wahai orang? jang beriman ! 
Patuhilah Allah dan patuhilah 
Rasul dan djanganlah kamu sia- 
siakan amal kamu. Bahwa orang 
01 jang kafir serta meng- 

epada Allah, 
matinja mati 

ak akan me- 
ngampuni dosa mereka. Dja- 
nganlah kamu menjerah kepa- 
da mereka atau mengadjak ber- 
damai. Kamulah orang jang me- 

  

   

   
Suruh Muhammad: 33 - 35. 

ALI KOTA KDH Semarang 
R.W. Soegijono dalam Progress 
Report dan Program kerdjanja 
th. 1969/1970 -1971 pada si- 

dang Pleno DPRD - GR mendjelaskan 
bahwa : penduduk Semarang jang 
berdjumlah 640.491 djiwa jang ter- 
sebar pada 112 desa terdiri dari : 
85 beragama Islam (£ 550.000), 
48 beragama Protestan (£ 26.000) 
806 beragi olik (t 52.000) dan, 
396 beragi du - Buli/Budha dan 
Kong Hutju (t 20.000). Selandjutnja 
Ginjatakan banjak rumah2 ibadah: 
Mesdjid dan langgar Islam : 402, 
Geredja Protestan : 120, Geredija 
Katolik : 15, dan untuk golongan be- 
lakangan (Kappel, Pura, Biara dan 
Kelenteng : 44 buah).Harian Abadi 
15 Apr. '70) 

Di Djawa Tengah tempat jang di- 
kenal sebagai PKI dan penduduk 
beragama Nasrahi lebih banjak di- 
banding dengan Djawa Barat, bahkan 
dalam kota serupa Semarang pula, 
masih terdapat R5M pemeluk agama 
Islam. Tetapi, kegiatan? intens politis 
tampak pada pihak Kristen/Protestan 
serupa djuga di - tempat? lain jang 
kadang? menghebohkan, dapat kita 
melihat dalam kwantiti geredjanja. 

    

TUHANAN JANG MAHAESA, dan 
PERI KEMANUSIAAN, ummat Allah 

  

tunakan tiara 
KRASI, untuk mentjapai tudjuan me- 

reka : masjarakat jang mempunjai 
KEADILAN SOSIAL. 

Sungguh indah ! Dan memang in- 
dah unsur2 dan urutan Pantjasila 
Dasar Negara Republik Indonesia, 

dan kepertjajaan jang lahirnja ber- 
bedaan, tetapi sama? mengakui JANG 
TUNGGAL ESA. Oleh karenanja 
rus diamalkan dan diamankan. 
seorang Islam, tidaklah perlu diragu- 
kan untuk mengamankan dan menga- 
malkan Pantjasila, terutama dibidang 

  

rena, bukan hanja dilarang Pasal 20 
UUD '45, mendjamin kemerdekaan 
beragama, tetapi, Kitab Sutji Al Gur'an 
'menggariskan : tak ada paksaan ber- 
agama, karena kebenaran terang atas 
kebatilan. Dan kalau perlu bertukar 
ikiran dengan tjara jang se-baik 2nja. 
Bana 1125). 

  

Membina 

Uchuwah 

Islamiah 
Oleh: ZOEBER 
DJAMALUDDIN 

kan bukit pasir jang gampang dibu- 
jarkan. Uchuwah Islamijah belum/ti- 
dak dapat mereka buat sebagai semen 
pengikat/perekat. Hati jang berke- 
djauhan, disebabkan saling berkebe- 
rangan (tabagud) saling berdengkian 
(tahasud) dan saling bermusuhan ingin 
bberkerat rotan (tadabur). 

Hati-hati (galbu) mereka, tak da- 
pat mereka satukan. Karena tidak/ 
djarang ibadah dan zikir mengingat 

  

keterangan Komres Ml kepa. 
da "Antara .   

HALAMAN IH 

OH, NASIONALISME.... 

Pangeran Norodom Sihanouk 
kabarnja akan masuk kembali 
ke Kambodja dengan bantuan 
kekuatan2 militer Vietnam 
Utara dan Vietcong. 
Dan Lon Nol rupanja tak mau 
kalah. Karena keadaan gawat, 
ia menjatakan akan menerima 
bantuan dari luar tanpa sjarat. 
Nasionalisme dan netralitas, 
masih adakah kau didunia 
Mah menara epana, CNN 

  

SUARA PETANI DJABAR 

Para petani di Djabar minta, 
supaja ABRI jang melakukan 
pekerdjaan pertanian sebagai 
karya - nja, djangan memakai 
sendjata api dan berbadju hi- 
djau djika sedang bertugas.- 
Rupa2nja, petani? Djabar ang- 
gap keamanannja tidak perlu 
didjaga ditengah sawah . ... 
Dan sampai sekarang, masih 
baikan matjul dengan patjul 
daripada dengan pestol '! 

MANA JANG MAHAL? 
Kata Menpen, ekstensifikasi 
pertanian akan memakan ba- 
njak biaja, misalnja dengan 
membuka projek pasang surut. 
Memang betul ! Tapi ekstensi- 
fikasi mengeluarkan hanja satu 
kali sadja biaja besar ' Sedang 
intensifikasi mengeluarkan bi- 
aja setiap hari berulang ulang. 

Achirnja, djika didjumlah, ma- 
ka biaja intensifikasi lebih ba- 
njak daripada ekstensifikasi. 
Apa bukan begitu, Pak Men- 

Ita 
(Sobat Pak Tani)   
  

Irian Timur 
anggota 

bara ECAFE 
DITERIMA SETJARA 
BULAT OLEH SIDANG 
DI BANGKOK 
Djakarta, 17 A Mik) 

Sidang ke-26 Komisi Ekono. 
mj Asia dan Timur Djauh 
(ECAFE) hari Rabu teiah 
memberikan rekomendasi ke. 
pada Dewa, Sosial dan Eko. 
telah memberikan rekomen. 
ma Irian Timur mendjadj ang 

gota baru ECAFE. 
Rexomendasi tsb telah dite 

rima dengan suara bulat sela 
ma suatu sidang tertutup dari 
Kepala? Delegasi berlangsung 

  

  

  

  

pada Rabu pagi sesuai dgn 
usul jang diadjukan oleh Men 
teri Luar N Australia,     
William McMahon. 

McMahon, jang mengetuaj 
delegasi Australia ke Konpe. 
rensi ECAFE itu mengatakan 
bahwa Australia djuga ber. 
maksud untuk meminta Irian 
Timur untuk mendjadi anggo 
ta Bank Pembangunan Asia. 

Sidang pleno ECAFE dibuka 
kembali Rabu petang ftu dgn 
pembitjaraan? sekitar masa. 
lah situasi perekonomian dl 
Asia. (AFP) 

  

MESIR UNDANG PBB 
UTK. TINDJAU TEMPAT 
JG DISERANG PESAWAT 
ISRAEL 
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MOSKOW 
  

berusaha 
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oleh Uni Sovjet-sungguh kata2 ini bu 
kan omong kosong-, demikian ditam- 
bahkannja. 

Sementara itu Konstantine Andria- 

Galam peraturan dalam buku 
LO.C. mengenat "jang pertama tam- 
Pil, itulah jang dilajani”, demikian 
tambahnja. 
Pemerintah Uni Sovjet menekankan, 

bahwa Moskow sudah siap diperleng 
. fasilitas? sporg untuk 

menghadapi Olympiade 1976, termasuk 
101,000 tempat duduk pada Stadion 

Kantor-berita Tass mengatakan, bah 
Wa djuga ada rentjana untuk menam- 
bah fasilitas? baru termasuk untuk 
perlcmbean mendajung dan kayak. 

Konperensi pers tsb merupakan su- 
atu publikasi luar biaso, menurut uku 
ran2 Uni Sovjet. Para pengundjung ke 
kantor berita Novosti dimana konpe- 
Tensi dilangsungkan telah menerima 
buku2 bergambar dalam djumlah be- 
sar berisi gambar tentang Moskow, 

aa kumpulan tjatatan lagu2 Moskow. 
» 

  

PN — 
(Sambungan darj hal. 1) 

Pada tanggal 18 April ini, Kongres 
akan menentukan siapa jang akan 

tokoh teratas didalam PNI. 

  SAMBIL memegang piala kemenangannja, ALICIA DJOHAR, seorang pemudi berusia 

3 
MERDEKA 

tahun, 

senjumnja didepan kamera setelah terpilih sebagai RATU LUWES jang diadakan di Bogor beberapa hari jang lalu 

@nlam rangka perajaan hari Kartini ol ch Alummarum Ursulae Sanctae Societas Internationalis tjabang Bogor. Alicia 

i peladjar SMP Regina Pacis dikota 'itu. 
itu, mata jang bertiahaja dari Sophia Amongpradjam puteri Kol. Agus Amongpradja, tjukup melukiskan 

bahwa sebagai pemenang kedua Ratu Luwes Kupun adalah menggembirakan djuga kiranja. (Gambar2 Sabrina, Bogor). 

  

SUDAN PRO SIHANOUK 
DI SIDANG DARESSALAM? 
Dar-es.Salaam, 17 April (Mdk) 

Norodom  Siha- 

Satu sumber konperensi me 
ngatakan harj Rabu bahwa pe 
san itu jang bertanggal 30 

Maret dan dikirimkan dari Pe. 

  

TJEKO AKAN ADILI 
PENENTANG INVASI 
PASUKAN SOVIET UNI 

PRAHA, — Empat dari para 
penandatangan 'Manifesto 2.000 
kata ke,2', jang diedarkan bulan 

mendjelang ulangta- 

ha harj Rabu. 
Ke4 orang tsb akan diafjukan 

kedepan pengadilan dengan tu 
duhan melakukan keg'atan sub- 

memungkinkan didjatuhkannja hu 
kuman pendjara antara 1 sampsi 
8 tahun. 

king, meminta - para delegasi 
untuk tidak mengakui peme. 
rintah baru itu atau bekerdja 
sama, oleh karena ini hanja 
akan Land any peperangan 
dan menentang keadilan dan 
perdamaian. 
Ditambahkan bahwa meski. 

pun redjim baru itu telah me 
njatakan tjinta akan demo- 
krasi, namun telah mengha. 
puskar konstitusi dan menem 
patkan Kambodja dibawah 
undang? militer. . 

Satu komite 5 negara jang 
dibentuk oleh konperensi tsb 

merintahnja sah, agar 
mendapatka, tempat dalam 
konperensi tsb. Komite itu Ra 

kedua Tanzania, 
mentjapaji satu keputusan 
menga bahwa mereka 
1g berembug lagi hari Ka- 

Sudan dukung delegasi 
Sihanouk 

Sementara itu "AFP” berita 
kan bahwa delegasi Sudan ke 
konperensi pendahuluan non. 
blok di Tanzania telah diin. 

  

  

  

  

  

  

                
  

2. 
21. DDT, 29. ALA,   

SIHANOUK MINTA 
KONP. NON-BLOK 
TOLAK LON NOL 
truksikan agar mendukung de 
legasi kepala negara Sihanouk 
jang digulingkan. 
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Pertandingan 
kes. Puteri 
Periangan 

vs Singapura 
ditunda 

TEAM BULUTANGKIS 
PAKISTAN LAWAN 
PEMAIN2 DJAKARTA 
TGL. 21—22 APRIL DI 
ISTORA SENAJAN 

Djakarta, 17 April (Mdk). 
Pertandingan sepakbo 

la wanita antara kes. Pu 
tri Singapura vs. kes. Pu 
tri Parahijangan (Ban- 
dung) jang menurut ren 
tjana semula akan diada 
kan . di Stadion Utama 
Senajan pada tgl. 20 Ap 
ril jad, dirubah waktu- 
nja mendjadi tgl. 19 Ap 
Til, sedangkan tempat pe 
njelenggaraannja tetap 
di Stadion Utama Sena- 
jan. Demikian diperoleh 
keterangan dari pihak 
Gelora Senajan selaku 
Panitia Penjelenggara. 

Lebih djauh Humas Ge 
lora Senajan menjatakan 
bahwa setelah menjele- 
saikan pertandingannja 
di Ibukota melawan Pu- 
tri Parahijangan tgl. 19 
April itu, maka kes. Pu- 
tri Singapura akan djuga 
mengadakan pertanding- 
annja di Kota Bogor. 

Demikian dikabarkan. 
Sementara itu diper- 

oleh keterangan selan- 
djutnja bahwa team Bu- 
lutangkis Pakistan jang 
kini sedang mengadakan 
perlawatan ' kebeberapa 
kota besar di Djawa Te- 
ngah dan Djawa Timur, 
baru akan memulai per- 
tandingannja di Ibukota 
pada tgl. 21 dan 22 April 
jad. dengan bil 
tempat di Istora Senajan. 

Seperti telah dikabar- 
kan sebelumnja bahwa 
di Ibukota team Bulu- 
tangkis Pakistan itu 
akan mela- 
wan team DCI Djaya ju- 
nior dau Senior. (Am). 

SRILANGKA LAWAN INDIA 
DALAM ATJARA DAVIS CUP 
BOMBAY, — Ttam Davis Cup Sri 

  

DJUM'AT, I7 APRIL 1970. 

Pertandingan Thailand Jr lawan Korea 
  

Selatan Jr distop 

wasit Singapura 
  

2 PEMAIN DIUSIR KARENA MAIN KASAR 

Team tuan rumah tak bermutu 
Jatan berachir tanpa adanja keputusan 
ketika wasit dari Singapura Ong Eng 
Kang membubarkan permainan, kare- 
na adanja permainan kasar. 

Terdjadinja "'walk-out” dari wasit 
Ini adalah pada menit ke-6 dibabak ke 
dua dengan Korea Selatan leading 

t—. 
Insiden itu terdjadi setelah giltengah 

lapangan tampaknja sda tabrakan an- 

tara kanan-dalam Muangthai Sahus 
Poruswarn dgn salah seorang pemain 
Korsel. Dalam suatu pergumulan, Ong 
Eng Yang, seorang major, mengeluar- 
kan Sahus dari lapangan permainan, 
karena "bermain kasar jang tak dilng- 
Inkan”, tetapi Sahus membangkang 
untuk meninggalkan lapangan. 

Karena tak dapat mengendalikan si- 
tuasi, wasit meninggalkan lapangan. 
Kesudahan dari pertandingan ini akan 
diputuskan oleh Panitya Tournament 
itu jang diketabul oleh Johm Cleland 
dari Pilipina jang mengadakan sidang 
bari Kamis, untuk penjelesaian pers 
alan itu, apakah pertandingan akan 
#ilandjutkan atau kemenangan bagi 
Korsel. 

Insiden itu disaksikan oleh Ik. 15. 
000 penonton, termasuk pula Presiden 

Marcos distadion Rizal Manila. 
Sahus sebenarnja adalah pemain ke 

Gua dari Muangthat jang "diusir" ole 
Wasit dalam pertandingan Mu. 

Pada menit ke-23 dibabak pertama, 
back-kanan Muangthal Jarungsuk dfu- 
Ea telah dikeluarkan dari lapangan 
permainan, karena menjikut pemain 
Korsel Cho Han Hung. . 

Sedak itulah permainan meningi 
kasar jang dilakukan oleh beberapa 
pemain dari kedua belah pihak, dima 
na dilakukan saling tendang dan gen 
tusan badan. 

Babak pertama Korsel leading 2—1. 
Korsel mentjetak gol darf penalty, 
karena Jurungsuk melakukan pelang- 

Earan terhadap Cho Han Hung. Cho 
mentjetak gol Itu pada menit ke-27. 
Muangthal membuat score mendjadi 
sama 1—i, djuga dari tendangan pe- 
maity, karena pelanggaran jang dila- 
kukan oleh balf-back karan Park Sam 

Rally London 
Mexico 
Dimulai 
Minggu 

DIIKUTI 100 MOBIL 

LONDON — Alf Ramsey, 
manager kesebelasan Ing- 

geris pemegang piala dunia 
akan kibarkan 

bendera start tanda dimu. 
lainja rally mobil berdjum. 
Hg hadiah £ 35.000 ha 

para peserta dalam 
mobil2 jang terpandjang 
dan terberay didunia di Sta 
dion Wembley, London, ha 

  

Untuk menjongsong kom 
petisi kedjuaraan sepakbo- 
Ia dunia 1910, lebih dari 
100 mobil akan meninggal. 
kan Stadion Wembley dima 
na Inggeris memenangkan 

.piala dunia sepakbola ta. 
hun 1966, untuk menudju 
stadion Artec diluar kota 
Mexico City, dimana pertan 
dingan final kedjuaraan se 
pakbola dunia tahu, 1970 
akan dilangsungkan pada 
tgl. 21 Djuni. 

Para peserta rally itu 
akan menempuh djaian da 
rat dj Eropa kemudian dgn 
kapal mereka melandjut. 

kan dari Lisa- 

Hwan. Gol ku ditjetak olef-back-kiri 
Muengthai Suchin Kasiwat. 

20 Detik sebelum babak pertama 
berachir Cho mendrible bola dan 

mertjetak gol dergan tembakan me- 
lamburg dari diarak 15 yards, hingga 
Korsel leading 2—1. Score ini berta- 
han sampai djeddah. (AFP) 

  

Perkara Willy Warokka : 
  

Penundaan 
Djakarta, 17 April (Mdk). 

Sidang ke-5 Pengadilan 
Negeri Djakarta jang me- 

ngadili tergugat Willy Wa- 

rokka (Sekdjen PB PTMSI 
Pusat) 'jang dilangsungkan 
Kamis kemarin  ternjata 
kembali mengalami penun- 
daan. Dan dengan demiki- 
an perkara tergugat Willy 
Warokka jang dimadjukan 
ke Pengadilan Negeri DCI 
ini semendjak tgl. 4 Maret 
jl ternjata terus menerus 

mengalami penundaan, dan 
penundaan Sidang kemarin 
adalah untuk jang ke-5 kali 
nja jang diperintahkan oleh 
Hakim Ketua Nona E. Tir- 

tadaja SH. 
Dapat dikabarkan bahwa 

Sidang kemarin hanja ber- 
'langsung beberapa menit 
sadja, karena tergugat Wil 
ly Warokka tidak hadir da 
lam sidang tsb, dan untuk 
itu Hakim Nn. E. Tirtadja- 

ja SH. selaku pimpinan Si- 

dang telah menunda lagi 

perkara ini untuk masa 1 

sulan, — 
”Merdeka” jang menghu 

bungi pengatjara Minang- 

warman SH. selaku pihak 

jang mewakili penggugat 

menjatakan bahwa ia djuga 

agak heran atas putusan 

Hakim untuk menunda te- 
rus sidang tergugat Willy 
Warokka. Padahal menurut 
Minangwarman SH. sudah 

sepatutnja Hakim untuk 

memberikan keputusan da- 
lam perkara itu, lebih2 me 

ingat telah beberapa kali 
tergugat Willy Warokka ti- 

dak hadir dalam sidang pe 

ngadilan. 
sama kita keta- 

hui bahwa Willy Warokka 

Medja Asia ke-10 jang dise 

lenggarakan di Negara tsb. 

  

no. 

” Tengku 
sahabat 
Pilipina”” 

PIDATO MARCOS 
MEMBUKA KEDJUARA 
AN SEPAKBOLA JUNIOR 
ASIA DI MANILA 

Manila, 17 April (Mdk) 
Presiden Ferdinand Marcos 

Rabu malam pertama kalinja 
muntjul ditempat umum di 

kerusu 

  

Tentara ditempatkan 
tempat2 strategis distadion 

Rizai Memorial, dan atap? ge 

dung? sekeliling daerah sta. 
dion itu didjaga oleh penga. 
was keamanan. 

Dalam pidatonja setelah 

upatjara jang merjah, Presi. 
den Marcos menjatakan penje 
lesaiannja, bahwa PM Malay- 
ria Tengku Abdul ngga 3 
mendjadj presiden pem. 

bentuk 'konfederasi Sepakbola 
Asia tidak dapat hadir dalam 
tournament itu, karena "ke. 

Presiden 

Marcos, bahwa Tengku adalah 
sebagai "sahabat Pilipina”. Di 

sin sana hu. 
bungan antara kedua negara 

itu Tan Piiipina 

Investasi lapangan balap andjing 

US$ 3 Djuta dan akan diperluas lagi 
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Minggu dan Senja. An 
djing! balap untuk pererijhata 
amnja #Kitipkan d, Taman Marga 

satwa Ragunan. 
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Menurut Majdjen Jusuf, ticket 
akan didjual dengan barya Rp 
900 untuk VIP dan Rp 100 tem 
pat basa, sedangkan kapanins 

#rdung ialah dapat menampung 
11000 penonton. Pada karyawan 

. 
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